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 -המליאה נפתחה-

 דבר ראש העיר [ 1]

שמן   34אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מספר    אלי שבירו ]ראש העיר[:

המניין. נוכחים אסף, אלכס, קרן, יוסי, פבל, יחיאל, אלי, אבנר, אלה ויאיר. אני 

אפתח בדבר ראש העיר, ואני רוצה להגיד לכם שאני שמח לבשר שהעיר אריאל 

ר מאומתים, לפני מספר שבועות אני רוצה להזכי  28מוגדרות היום כעיר ירוקה עם  

מאומתים. לשמחתי הרבה ההחלטות  189ערב חג סוכות, היינו רשות אדומה עם  

לקיים  שלא  אדלר  פרופסור  עם  יחד  קורונה  מצב  הערכת  במסגרת  שקיבלנו 

יחד עם הגברת האכיפה וההתנהגות למופת של התושבים  ,אירועים המוניים בחג

רה מיטבית נשאו פרי והעובדה הזו מאפשרת לנו לפתוח את מערכת החינוך בצו

וגם  אליכם  גם  לפנות  רוצה  אני  הזו  בהזדמנות  מבורכת.  לשגרה  חזרה  ולחזור 

לתושבים ולבקש להמשיך לשמור על הכללים ולפעול על פי הנחיות התו הירוק 

החדש, זה בסופו של דבר בנפשנו. בשבוע שעבר ביום ה׳ כמו שאמרתי, פתחנו שוב 

את שיתוף הפעולה של התושבים   את מערכת החינוך ללא תקלות, אני מבקש לציין

אחוז מהמשפחות משכו את   90בהיערכות לקראת החזרה ללימודים. רק שתדעו  

ערכות הבדיקה המהירות ואם לוקחים בחשבון גם את הילדים שהם מחלימים, 

אז כמעט מאה אחוז מהתלמידים שלנו נבדקו ונמצאו שליליים או מחלימים. זה 

וך שלנו, ממנהל האגף ועד אחרון המורים, המקום גם להודות לכל מערכת החינ

לנו את הבקשה שלנו  אישר  אני שמח לבשר שמשרד החינוך  והסייעות.  הגננות 
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בקול קורא לשיפוץ בית ספר מילקין שהוא בית ספר ישן. אנחנו קיבלנו הרשאה 

אלף שקל ואני מבקש להוסיף את זה לסדר היום אני תכף אדבר על משהו   435בסך  

יר מסדר היום, אז אנחנו נצביע גם על התוספת הזו. אנחנו התחלנו שאני הולך להס

 . 21, ישיבת התקציב מתוכננת לדצמבר 2022לעבוד על תקציב 

 הורדת סעיף מסדר היום[ 2]

אני מבקש להצביע על הורדת סעיף מסדר היום, הסעיף   אלי שבירו ]ראש העיר[:

ורד מאחר ואנחנו עשינו שאנחנו מורידים מסדר היום זה סעיף ה׳, הסעיף הזה י

צריכים תוספת לתב לא  ואנחנו  הנחל  לפארק  ויש את הכסף  אני "בדיקה  אז  ר. 

מבקש להסיר את זה מסדר היום. מי בעד ההסרה מסדר היום של סעיף ה׳? אושר 

 פה אחד, תודה.  

 

 הוספת נושא לסדר היום[ 3]

ר נוסף, שזה התב"ר "אני מבקש להעלות סעיף נוסף, תב  אלי שבירו ]ראש העיר[:

מילקין ספר  בית  מס' לשיפוץ  תב"ר  זה 1264  ,  שלו  המימון  שמקורות  תב"ר   ,

שקל  435,200 ו  אלף  החינוך  שקל  200,000-ממשרד  קרנות   אלף  ממקורות 

 החלטה

 ." מסדר היום1080"תוספת לתב"ר מליאת מועצת העיר מאשרת את הורדת סעיף 

 אחדאושר פה 
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הראשות. אנחנו לא מצביעים כרגע על התב"ר, אנחנו מצביעים על התוספת לסדר 

 היום. מי בעד להוסיף את התב"ר הזה לסדר היום? אושר פה אחד, תודה רבה. 

 

 אנחנו עוברים לסדר היום שלמה בבקשה.  העיר[:אלי שבירו ]ראש 

 א בוועדת החינוך חילופי גבר[ 4]

חינוך אלי שבירו יושב ראש הועדה   בועדת  אחילופי גבר  שלמה רואימי ]מנכ"ל[:

 במקום יאיר שטבון, מי בעד?

אני רוצה להגיד משהו. תראה אלי אני אגיד לך את האמת,   יוסי חן ]חבר מועצה[:

אתה לוקח על עצמך יותר מידי. גם ראש עיר, גם דירקטוריונים, גם יושב ראש של 

המון ועדות. בוא תשים, לא אכפת לי שיהיה מישהו אחר, שתהיה אלה, שיהיה 

ן אדם אבנר, שיהיה מישהו שאין לו מספיק, כי בסוף כל הועדות האלה לשים על ב

 אחד אני חושב שזו טעות וצריך לשקול את זה. 

 אתה רוצה להגיד משהו?   אלי שבירו ]ראש העיר[: 

זה ועדה של ביקורת ואני רוצה בבקשה להגיד   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

משהו. אני לא רוצה להתייחס יותר מידי, פחות מידי. ועדת חינוך, יש ועדות שהן 

עיר מחויב לעמוד כיו״ר הועדה, זה שאנחנו המצאנו ועדות סטטוטוריות שראש ה

 החלטה

 " לסדר היום. 1264הוספת הסעיף "תב"ר מליאת מועצת העיר מאשרת את 

 אושר פה אחד
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הסכמים  בשביל  לתת  והחלטנו  תחבורה  בוועדת  גם  חדשים,  דברים  פה 

יודעים  וכולנו  טוב  נראה  לא  זה  אבל  חוקית  תופס  זה  אולי  קואליציוניים, 

שהועדות האלה הן בגדר המלצה. ואם ראש העיר רוצה לקבל את ההמלצה הוא 

לא יקבל אותה. אז אני לא יודעת בעיקר ברשות אריאל,   יקבל אותה ואם לא, הוא

עד כמה האפקט הזה שאנחנו בכלל מכנסים את הועדות, כיו״רים של ועדות, עד 

כמה הוא באמת משפיע בסוף על התנהלות העיר. כי מי שבסוף יקבל את ההחלטה 

 האם ליישם את הדברים או לא זה ראש העיר. לא רוצה להרחיב פה בדיבור. 

מועצה[:יוסי   ]חבר  ועדה    חן  גם  הועדות,  לכל  נכון  זה  ועדה   מכרזיםאבל  היא 

 ממליצה, זה נכון לכל הועדות שראש העיר מקבל את ההחלטות.

נכון, נכון לכל הועדות לכן אני מרחיקה לכת   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

ואומרת יוסי, שאנחנו כחברי מועצה, לא יודעת מה קורה ברשויות אחרות, לגבינו 

כחברי מועצה במרכאות מבזבזים את הזמן שלנו, כי בסוף זה לא משנה מה אתה 

תמליץ, אם הוא רוצה הוא יקבל את ההמלצה שלך ואם הוא לא רוצה הוא לא 

המלצה שלך. ואם הוא ירצה לתת לך קרדיט על הרעיון שלך הוא ייתן יקבל את ה

ולא  פה,  הדברים  את  לייפות  ננסה  לא  בוא  אז  לך.  ייתן  לא  הוא  לא,  ואם  לך 

להתייפייף ולא לנסות פה לעגל פינות, זאת היא האמת עד כמה שהיא מוצאת חן 

 בעינינו או לא. וזה המציאות כרגע. ושותפות הרבה אין פה.

אז ככה, ראשית הועדה הזאת, כולל התחבורה היא ועדת   וד זיו ]יועמ"ש[:עו״ד ד

שבאופן, על פי הוראות הדין, שייכת ליושב ראש וראש העירייה. נהוג פה באריאל 
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וגם מועצות אחרות שאני מכיר, שאת  ובעוד הרבה עיריות אחרות שאני מכיר, 

יהיה   שהוא  אחר  מישהו  או  מקום  לממלא  נותנים  הזה  ראש התפקיד  היושב 

 - בפועל. כעת רוצה אלי לקבל את התפקיד בחזרה, מותר לו ולא צריך להצביע

ברור שמותר לו, איזה שאלה אין ספק בכלל שמותר לו,   יוסי חן ]חבר מועצה[:

 -רק להעמיס יותר מידי על ראש העיר

 חברים מי בעד? מי נמנע? מי נגד? שלמה רואימי ]מנכ"ל[:

י אז נגד יש לנו את יאיר, יש לנו את קרן ויוסי. ובעד אוק  אלי שבירו ]ראש העיר[:

 אסף, אלכס, פבל, יחיאל, אלי, אבנר ואלה. 

 

 חילופי גברא בוועדת הדת [ 5]

הסעיף הבא, חילופי גברא בוועדת הדת, יחיאל טוהמי   שלמה רואימי ]מנכ"ל[:

 -יושב ראש הועדה במקום יאיר שטבון. בבקשה מי בעד? אלה

אני רוצה לשאול שאלה לגבי ועדת דת, האם   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

 החילוף הזה נעשה בהסכמה עם היו״ר היוצא או שזה...

 החלטה

מאשרת   העיר  מועצת  גבראת  מליאת  הוועדה  א  חילופי  יו"ר  שבירו  אלי  החינוך,  בוועדת 
 במקום יאיר שטבון. 

 ברוב קולות אושר 
 .ויינר ואלה משרקי , אבנרשבירו  , אליטוהמי , יחיאלפולב  , אלכס, פבלביזברג אסף -בעד
 יאיר, קרן ויוסי. -נגד
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העיר[:  ]ראש  שבירו  עקרו  אלי  באופן  נגיד  אנחנו בוא  הסכמה,  צריכים  לא  ני 

מעלים את זה למועצה אבל היושב ראש שלח מכתב וביקש שלא להמשיך לכהן 

 כיושב ראש. 

 אה, הוא התפטר מרצונו.  קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

אני שואל שוב, מי בעד לאשר את הבקשה? אלה, אבנר,  אלי שבירו ]ראש העיר[:

יוסי. מי נמנע? יאיר. אוקי, נעבור אסף, אלכס, קרן, יחיאל, פבל ואלי.   נגד?  מי 

 לסעיף הבא.

 

 1143תוספת לתב"ר [ 6]

]מנכ"ל[: רואימי  לתב"ר    שלמה  תוספת  הבא,  כביש   1143סעיף  הסדר  תכנון 

אלף   850אלף שקל, כך שהסך החדש יעמוד על    500נחשונים הציונות, סך הכל  

התחבורה   משרד  מימון  מקורות  הרשות    400שקל.  קרנות  שקל,  אלף   100אלף 

 שקל. מי בעד?

 שאלה אחת, מתי זה אמור להיכנס לביצוע? יוסי חן ]חבר מועצה[:

 החלטה

בוועדת הדת,   גברא  חילופי  את  העיר מאשרת  הוועדה   יחיאל טוהמי מליאת מועצת  יו"ר 
 במקום יאיר שטבון. 

 ברוב קולות אושר 
  ואלה  משרקי  , אבנרשבירו  , אלי טוהמי  , יחיאלפולב  פבלקרן,  , אלכס,  ביזברג  אסף  -בעד

 ויינר. 
 יוסי.  -נגד

 יאיר  - נמנע
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 זה עובד, זה עובד.  י ]מנכ"ל[:שלמה רואימ

לא אנחנו מכירים את התכנית, השאלה מתי אתם תעבדו   יוסי חן ]חבר מועצה[:

 -על זה

 לא, קודם כל צריך לעשות תכנית מפורטת.    אלי שבירו ]ראש העיר[:

 עד שלא תיגמר התכנית לא תוכל לבקש בקשה לכסף.  שלמה רואימי ]מנכ"ל[:

 תכנית. תכנון. זאת ה אלי שבירו ]ראש העיר[:

זה תוספת של חצי מיליון, רק תוספת תכנונית. התב"ר   שלמה רואימי ]מנכ"ל[:

 אלף שקל.  850יעמוד על 

 אפשר להבין מה רוצים לעשות שם? קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

כן, מה שקורה לאורך כל דרך הציונות ודרך נחשונים,   אלי שבירו ]ראש העיר[:

גבוהה, יש תלונות רבות של אנשי על כך שנוסעים במהירות מאוד  ם שמדברים 

במקומות  להרוויח  ולנסות  התנועה  של  מיתון  זה  לעשות  רוצים  שאנחנו  ומה 

שאפשר, גם תוספת של חניות. לתכנן את כל זה, כולל שינויים גאומטריים וכל מה 

לנו את  שקשור לזה, קיבלנו, אנחנו הצגנו את זה למשרד התחבורה, הם הציגו 

שמדברת על הדבר הזה ומשרד התחבורה באמת מימן לנו תוספת של התפיסה  

אלף שקל. כל זה נועד על מנת   100אלף שקל. כאשר המאצי׳נג שלנו זה עוד    400

כמו שאמרתי, למתן את התנועה, על מנת ליצור בטחון יותר גדול ועל מנת להוסיף 

 ודרך נחשונים.  חניות לאורך כל דרך הציונות, זה יוצא רמת הגולן, דרך הציונות
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 זה כולל באמפרים? קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

הכל, זה כולל הכל, זה כולל הגבהה, זה כולל שינויים   אלי שבירו ]ראש העיר[:

גאומטריים שזה כולל גם הגבהה של מעברי חציה על מנת שאנשים יאטו במעברי 

 החציה, כל הדברים האלה זה מה שזה כולל. 

 גם את פנסי התאורה שם באזור הזה? :עצה[ ]חבר מו אסף ביזברג

כל מה שקשור לכביש, אני לא רוצה להגיד לכם סתם   אלי שבירו ]ראש העיר[:

של  נושא  לכל  קשור  שזה  יודע  אני  לתאורה.  קשור  לא  לתאורה,  קשור  זה  אם 

 התנועה לאורך הדרך הזו. 

יודעת אני רוצה להסב את תשומת ליבכם, אני    קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

שזה בפועל תכנוני, אבל אם אפשר להסב את תשומת ליבכם, לנושא שבאזור מרכז 

ללה, גם התאורה שם וגם המהירות שאנשים נוסעים שם, זה פשוט לא נורמלי מה 

שקורה שם, כבר היו שם מספר תאונות, אז אם אפשר באמת את נושא הבאמפר 

, אני מניחה שאתם ולסדר גם את התאורה אם אפשר לקחת את זה גם בחשבון

 יודעים אבל אני רוצה רק לחדד את זה.

אבל באמפרים זה גם אלי? הגישה שלך בדרך כלל היא   יאיר שטבון ]חבר מועצה[:

 נגד, אתה לא מאמין בזה. 

 ]מדברים יחד[ 
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כשנגיע לגשר אני גם אציג אותו בפני חברי המועצה. מה   אלי שבירו ]ראש העיר[:

שאני אומר זה שבאמפרים עושים על מעברי חצייה, מגביהים את כל אזור המעבר 

חציה, לא עושים אותו כבאמפר באמפר, עושים מה שנקרא באמפר רחב. זה שונה 

פן לחלוטין מבאמפר רגיל. כי הבאמפרים הרגילים, אני באמת יש לי התנגדות באו

עקרוני לנושא הבאמפרים, כי הבאמפרים לפי התקנים, אם אתה עושה אותם לפי 

התקן, אז אנחנו רואים את זה בבאמפרים שנמצאים בדרך הציונות, אם אתה 

נוסע מהר אתה עובר את הבאמפר ואתה לא מרגיש, אם אתה נוסע לאט אתה 

דבר עליו קופץ ולכן אנשים נוסעים מהר על הבאמפרים האלה. באמפר שאני מ

 ובתכנית שתהיה, זה יהיה משהו שהוא יותר גבוה. 

 בגבעת האוניברסיטה יהיו באמפרים רחבים בעצם? יאיר שטבון ]חבר מועצה[:

בגבעת האוניברסיטה יהיו באמפרים שחלק מהם יהיו   אלי שבירו ]ראש העיר[:

 באמפרים רחבים, כן. מי בעד לאשר את התב"ר כפי שהציג אותו המנכל? מי נגד? 

 מי נמנע? פה אחד. 

 

 1263פתיחת תב"ר  [ 7]

 החלטה

מס'   לתב"ר  תוספת  מאשרת  העיר  מועצת  כביש    1143מליאת  הסדר  "תכנון  שמטרתו 
 ₪.  ₪850,000, כך שסך הכל התב"ר לאחר התוספת  500,000על סך  נחשונים )הציונות(

 ₪.  ₪100,000, קרנות הרשות  400,000: משרד התחבורה מקורות מימון

 אושר פה אחד
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]מנכ"ל[: רואימי  תב"ר    שלמה  בטון   1263פתיחת  במודל  ציבורית  גינה  שיפוץ 

 אלף ש"ח, מקורות מימון קרנות הרשות.  250, סך הכל (10עפרון /1סביונים)

מועצה[: ]חבר  חן  לפני   יוסי  הרבה  שאני  יודע  אתה  שלמה,  פה,  רוצה  אני 

ביקשו התושבים  הזו,  הגינה  את  ביקשו  מבצע   שהתושבים  ברחוב  הגינה  את 

עובדה. רחוב מבצע עובדה זה אזור ששכחנו ממנו כאילו הוא כבר לא קיים, זה 

שכונה ישנה מאוד. יש שם גינה אחת שהיא עלובה ולא נגעו בה במשך שנים. אני 

 חושב שצריך לתת את הדעת גם לגינה הזו. 

הבחינה של   אז אני אגיד לכם משהו, אנחנו במסגרת כל אלי שבירו ]ראש העיר[:

הציבוריות  הגינות  של  בדיקה  לעשות  רוצים  אנחנו  הציבוריות,  הגינות  כל 

שנמצאות, הגינות שמתוכננות במודל בטון, כרגע אנחנו מתחילים בשלב ראשון 

את הגינה הזו, ואנחנו נראה איך אנחנו, זה עלה גם על ידי פבל בפגישה שלי איתו, 

יך אנחנו ממשיכים ומשדרגים את כי הוא אחראי על הנושא של שפע, לראות א

הגינות הציבוריות שנמצאות במודל בטון. אז השלב הראשון זה קודם כל התב"ר 

הזה לגן הספציפי הזה, כאשר כמו שאמרתי, אנחנו יושבים על שנת עבודה הבאה 

נתכנן מה אנחנו עושים בהמשך. מי בעד לאשר את  ובשנת עבודה הבאה אנחנו 

 מקרנות הרשות? אושר פה אחד, תודה רבה. אלף שקל  250, 1263תב"ר 

 

 החלטה

מאשרת   העיר  מועצת  תב"ר  מליאת  פתיחת  בטון    1263את  במודל  ציבורית  גינה  שיפוץ 
 ₪, מקורות מימון: קרנות הרשות. 250,000( סה"כ 10/עפרון 1)סביונים 

 אושר פה אחד
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 ירד מסדר היום –  1080[ תוספת לתב"ר 8]

 סעיף זה ירד מסדר היום.  ]מנכ"ל[:שלמה רואימי 

 1264פתיחת תב"ר  [ 9]

. זה התוספת שאלי 1264דבר אחרון זה פתיחת תב"ר    שלמה רואימי ]מנכ"ל[: 

₪, אנחנו   435,200ביקש, שיפוץ בית ספר מילקין, קיבלנו אחרי שהגשנו קול קורא  

 ₪.  ₪635,200 מקרנות הרשות כך שסך הכל התב"ר יהיה  200,000מבקשים 

שאלה, הרי בית ספר הזה אנחנו מכירים אותו, גם   יאיר שטבון ]חבר מועצה[:

ף זה כלום שם אני אגיד לך את האמת. אולי מרחב אחד שם זה ייתן לנו אל  600

 -לעשות

]מנכ"ל[:  רואימי  כי   שלמה  מסודר.  כמויות  כתב  החינוך  למשרד  הגשנו  אנחנו 

כשאתה מגיש בקשה אתה צריך להגיש כתב כמויות ומה אתה הולך לשפץ. כרגע 

ותו כי סך הכל מה שהגשנו זה בעצם את החיצוניות של בית הספר שגם לחזק א

המבנה יחסית ישן וגם את הפנימיות מבחינת אסתטיקה, צבע וכל מיני דברים 

 כאלה. אבל בעיקרון זה החיצוניות והאסתטיקה. 

אלף גם למיזוג   200אנחנו לא יכולים להוסיף יותר מ  יאיר שטבון ]חבר מועצה[:

 הפנימי שדיברנו עליו הרבה זמן?

 ₪.  635,200-קודם כל את התב"ר עם ה אנחנו נאשר  אלי שבירו ]ראש העיר[:
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 זה כלום. יאיר שטבון ]חבר מועצה[:

  - אנחנו נעשה תכנון מפורט עם כל הרכיבים ואם נצטרך  אלי שבירו ]ראש העיר[:

 נצטרך, אלי, נצטרך הרבה יותר. יאיר שטבון ]חבר מועצה[:

את זה יאיר, אם נצטרך כמו שאני אמרתי נגיע לגשר גם    אלי שבירו ]ראש העיר[:

 נעבור.

 ומתי יעשו את העבודות האלו? יוסי חן ]חבר מועצה[:

 - העבודות האלה  אלי שבירו ]ראש העיר[:

 - מאחורה הברזלים כבר בלויים רואים אותם יוסי חן ]חבר מועצה[:

תראו רק לפני, אנחנו ביקשנו את התוספת כי רק ביום   שלמה רואימי ]מנכ"ל[:

ינוך, הגשתי את זה לפני שנה, שנה שלמה חמישי קיבלנו את האישור ממשרד הח

לקח עד שקיבלנו תשובה, עכשיו קיבלנו תשובה, אנחנו עכשיו נכנס לתכנון ונקווה 

כשיש  לעבוד  מאוד  שקשה  רק  לזכור  צריך  מהר.  שיותר  כמה  זה  את  לעשות 

בית הספר, או יותר נכון כמעט בלתי אפשרי, אז צריך למצוא את תוך תלמידים ב

 ל לעבוד, אבל קודם כל נתכנן וזהו. הדרך איך להתחי

 בפסח, לעשות בפסח. קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

אנחנו נראה, אם אנחנו יכולים לעשות את זה במסגרת   אלי שבירו ]ראש העיר[:

 פסח אנחנו נעשה את זה בפסח, 
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 אי אפשר. יוסי חן ]חבר מועצה[:

 בואו לא נגיד אי אפשר.  זה תלוי בתחולת העבודה. חברה  אלי שבירו ]ראש העיר[:

אלי יש שם דברים שלא, נופלים שם ממש חתיכות מתוך   יוסי חן ]חבר מועצה[:

 -המבנה

נכון, אז אני אומר, צריכים לעשות את זה בצורה כזאת  אלי שבירו ]ראש העיר[:

שלא נפגע בילדים. ולכן זה יכול להיות או בחול המועד פסח תלוי כמה זמן ייקח 

לעשות את העבודה או בקיץ, אלו שני המועדים שאנחנו יכולים בעצם לעשות את 

 - העבודה. אוקי אנחנו בעצם סיימנו את כל

 הצבענו, לא הצבעת על זה.לא  יאיר שטבון ]חבר מועצה[:

העיר[: ]ראש  שבירו  התב"ר    אלי  את  לאשר  בעד  אותו   1264מי  שהציג  כפי 

 המנכ"ל? אושר פה אחד. 

 

 דיון

אני מבקש רק חמש דקות, אני אקח עוד רגע. אני רוצה   יאיר שטבון ]חבר מועצה[: 

הועד של  לחילופים  שלא ולהתייחס  מודה  אני  שלך  המכתב  את  קראתי  אני  ת, 

 החלטה

שמטרתו שיפוץ בית ספר 'מילקון'. סה"כ   1264מליאת מועצת העיר מאשרת פתיחת תב"ר  
 ₪.  635,200סכום התב"ר 

 ₪ מקרנות הרשות. 200,000החינוך, ממשרד ₪  435,200מקורות מימון: 
 אושר פה אחד
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הגבתי עליו, לא סתם. אני רוצה רגע דברים עניינים אבל כן אני אפתח בדיון הקצת 

ילדותי של ״אני הורדתי ממך את הסמכויות, אני פיטרתי אותך וכל מיני דברים 

רוצה להמשיך איתך,  לא  לך שאני  כאלה״ קצת מצחיק אותי שאחרי שאמרתי 

י אני לוקח ממך את הסמכויות, במיוחד ששלחת כל מיני שליחים אתה אומר ל

וטלפונים, מפאת כבודך אני לא אגיד למי התקשרת כדי שילחץ עליי, כדי שאני 

 למהלך כזה. לך אלא 

 אני לא מכיר כזה דבר.   אלי שבירו ]ראש העיר[:

 אני יכול להגיד לך שמות אם אתה רוצה, אבל אני לא   יאיר שטבון ]חבר מועצה[:

רוצה להביך את אותם האנשים, טלפונים שעשית למספר אנשים שהתקשרו אלי. 

אם אתה רוצה להחזיק אותם בגדר שקרנים אז אני לא חושב שזה נכון וראוי, אז 

איתם  דיברת  יודע,  שאתה  מסוימים  אנשים  אבל  בצד,  כרגע  זה  את  שם  אני 

יה בצד, אני טלפונית, לא דיברת איתם לא בהודעה ולא, אז אני שם את זה שנ

מבקש רק בקשה אחת, אני הנושא המרכזי ששמתי בתפקיד הוא תיק החינוך, 

החנית,  חוד  הם  והגננות,  שהמנהלים  הזאת,  ההבנה  בסוף  הכוח  את  לתת  היה 

בסוף הם בקצה, הם חוטפים הכל, הם צריכים את החיזוק הזה. אנחנו התרגשנו 

תכנית שבנינו של הבית מאיזה ספר שהבאנו להם, אני כל כך שמח שאישרת את ה

מדרש מנהלים של יומיים, שזו לא מתנה, שאלת אותי האם זה הכרחי, האם זה 

הכל, בטח שזה הכרחי וזה כלום לעומת מה שהם צריכים לקבל. אני רק מבקש 

שאת הגישה הזו תמשיך, את הגישה הזו שהובלתי של הגמישות למנהלים, שאם 
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ם עושים. אם אנחנו ביקשנו ממנהלת יש תקציב אז לא אנחנו קובעים להם מה ה

, שאלנו: "מה את צריכה?", היא אמרה לי "אני צריכה חדר מורים" אור זבולון

לחינוך  תקשורת  חדר  רוצה  "אני  לנו  אמרה  איריס  ואם  שתקצבנו,  מה  וזה 

זה  עם  אז  בבגין  לשנות משהו  ואם שלומית רצתה  זה הלכנו,  עם  אז  המיוחד", 

דוגמא   אתן  ככה  אני  אני הלכנו.  למידה,  המרחב  את  שרצה  אביב  רועי  לכולם, 

חושב שזו הגישה ולא צריך להיות משהו בדיעבד, לא צריך ללחוץ כדי להגיע לזה, 

מנהל בסוף צריך לסמוך עליו, אם מינו אותו, תן לו את הכוח תסמוך עליו ואני 

היומיים האלה, שזה  מקווה שגם בקיץ הקרוב כמו שאישרת השנה תאשר את 

הל צריך לקבל הרבה יותר, לא רק זה, הם עומדים שם בלחצים, בטח כלום. מנ

עכשיו  לגבי  זה.  לגבי  זה  אליה.  מקווה  שאני  הגישה  זו  בפרט.  הקורונה  בשנות 

הסיבות, בוא נשים את הדברים על השולחן, הסיבה שעזבתי היא מאוד פשוטה 

דר אותי ומאוד ברורה, אני לא יודע ממה זה נבע אלי, אבל הקו שלך הוא של למ

מכל ישיבה, לא הייתה ישיבת הנהגת הורים אפילו אחת שהוזמנתי, תמיד דאגת, 

שאפילו אני נבוך להגיד את זה כי אני מבייש את עצמי, אבל אפילו הייתה פגישה 

אחת שהגעתי אליה ולא נתת לי להיכנס אליה, עם ליאור אם אתה זוכר של יושב 

פגישות, אסטרטגיה, שום דבר, דאגת ראש גני הילדים. לא זומנתי כמעט לחצי מה

שאני לא אגיע אליהן, אני חושב שאני לא יכול לעבוד בצורה הזאת. אני לא מתרגש 

מזה יותר מידי, כי אפילו החמש אחוז שקיבלתי, עדיף כבר להיות בחוץ ולהשמיע 

קול ברור ובהיר, זה אני אומר את זה לגבי זה. כנ"ל לגבי ועדת דת, יזמנו פגישה, 

לי אמרת   אמרת  שם״,  להיות  צריך  לא  אתה  הגבאים  עם  שלי  פגישה  זה  ״לא 
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שתזמן אותי, גם אליה לא זימנת אותי בסוף. אני לא חושב שהתנהלות כזו זה 

זה אדם שלא בטוח בעצמו  אני חושב שזה התנהלות פחדנית פשוט,  התנהלות, 

אנשים  להוריד  דואג  סביבו.  קורה  מה  מפחד  הזמן  כל  שלו,  בכוח  בטוח  שלא 

במקום להגביהה את עצמו, מכבד אותך מאוד כאדם, לא מעריך אותך כראש עיר, 

זה  את  אומר  אני  להחליף,  משמעית  חד  צריך  הנכון,  במקום  לא  שאתה  חושב 

כן? אבל  וכנה, אני בטוח שזה מה שיקרה גם בבחירות הקרובות,  גלויה  בצורה 

ה היא  שלך  ההתנהלות  ברורה,  הכי  בצורה  הדברים  את  להגיד  תנהלות צריך 

על  מצר  גם  אני  כולם.  את  לקנות  לידך,  סמכויות  יקבל  לא  אחד  שאף  שדואגת 

שמח  אני  ישתנו,  שדברים  תמים  עוד  הייתי  חשבתי  שנים  שלוש  אני  עצמי, 

שהתפקחתי ולא התעוררתי ברגע האחרון, אז גם את זה גם אני צריך להודות על 

שתג ברור  להיאמר.  צריכים  הדברים  שלי,  והטעויות  פה  בצורה חטא  עכשיו  יב 

 מאוד עניינית, אז בכבוד. 

 .אז קודם כל, אני אגיב, אבל אני לא ארד לרמה הזאת.  אלי שבירו ]ראש העיר[:

 אני לא יורד לשום רמה.   יאיר שטבון ]חבר מועצה[:

]ראש העיר[:  שבירו  לך   אלי  ונתתי  בשקט  לדבר  לך  נתתי  לך,  הפרעתי  לא  אני 

 להגיד את כל מה שיש לך להגיד. 

 אני אחרי זה אגיב עוד פעם, יש לי עוד חמש דקות.   איר שטבון ]חבר מועצה[:י
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לא לא לא אז תגיד עכשיו את כל החמש דקות שיש לך,  אלי שבירו ]ראש העיר[: 

ישיבת מועצה, אתה רוצה, ביקשת לא ביקשת  יש פה  אנחנו לא נתחיל לעשות, 

 להעלות את זה לסדר היום, כיבדתי אותך. 

 את מה לא ביקשתי להעלות לסדר היום?  שטבון ]חבר מועצה[:יאיר 

העיר[: ]ראש  שבירו  שבמידה   אלי  אומר  התקנון  תקנון,  יש  אותך,  כיבדתי 

נושא, טוב הדבר היחיד שאני ששמישהו רוצה להגיד, מי   רוצה להעלות משהו, 

רוצה להגיד, קודם כל אני מצר על זה שאתה זה מה שאתה חושב, אתה טועה 

ולא שלחתי שליחים, אבל זה סיפור אחד. דבר שני שאני רוצה להגיד,   לחלוטין

 -ו  97.8%-בגרות ל  62%-מערכת החינוך בתקופה שלי, בשנים שאני נמצא עלתה מ

 זה קשור רק אליך.   יאיר שטבון ]חבר מועצה[:

לא אמרתי שזה קשור אלי, אני לא נכנסתי בדברים שלך,   אלי שבירו ]ראש העיר[:

להגיד את הדברים שיש לי. בתקופה שאני נמצא כראש עיר, מערכת תכבד, תן לי  

 אחוזי בגרות. 97.8-אחוזי בגרות ל 62-החינוך עלתה מ

 השאלה באיזה מחיר קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

העיר[:  ]ראש  שבירו  חינוך   ,אחוז  96.7-ו  אלי  עם  שהם  אנשים  אלו  זה  מתוך 

מיוחד. ובתקופה שלי החזרנו את האמון במערכת החינוך לתושבים אחרי שכמות 

אדירה של ילדים במעבר מגן חובה לכיתה א' שירדו למטה. ובמעבר מבית ספר 

יסודי לחטיבת ביניים נסעו למעלה אפרים. אז ציונים זה בסדר גמור, אני בינתיים 
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, מה שיהיה בבחירות יהיה בבחירות, מה שהתושבים ירצו זה הוכחתי ובבחירות

מה שיהיה בסוף, אני אומר עוד הפעם, אני לא ארד לדברים, אנחנו נותנים ואנחנו 

 ניתן את הגמישות למנהלי בתי הספר, זה לא היה בגללך, וזה ימשיך להיות כך. 

 לא מרגישים את זה.  יאיר שטבון ]חבר מועצה[:

 יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו? ר[:אלי שבירו ]ראש העי

אני רוצה לשאול רק שאלה, אם זה נכון מה שאתה אומר   יוסי חן ]חבר מועצה[:

 אז למה החלפת את מנהלת אגף החינוך? 

 אבל יוסי, מנהלת אגף החינוך ביקשה לסיים.   אלי שבירו ]ראש העיר[:

 -אלי, מה אמרת? אתה נותן גמישות יוסי חן ]חבר מועצה[:

 מנהלת אגף החינוך ביקשה לסיים את תפקידה.    שבירו ]ראש העיר[:אלי 

 היא לא ביקשה לסיים את תפקידה. יוסי חן ]חבר מועצה[:

 -ויש לנו מנהל אגף חינוך, אל תגיד לי לא אלי שבירו ]ראש העיר[:

 אלי תהייה ישר והגון עם עצמך יוסי חן ]חבר מועצה[:

 אני ישר והגון.   אלי שבירו ]ראש העיר[:

אני מכיר את ההתנהלות בדיוק מה היה שמה, כולל עם   יוסי חן ]חבר מועצה[:

 השיחה איתך. 

 קרן את רצית להגיד משהו?  אלי שבירו ]ראש העיר[:



 3/10/2021מיום  34מליאה מן המניין מס' פרוטוקול  

 25מתוך  21עמוד 
 נוצר על ידי 

כן בטח, אני לא חושבת שרוב חברי המועצה   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

ל, מכתב יודעים אבל אני קיבלתי איזשהו אולטימטום, בהתחלה זה נשלח לי במיי

ביום  לי  נדמה  במייל  זה  את  קיבלתי  משפטיים.  הליכים  נקיטת  טרם  התראה 

ראשון בערב, שיום שני זה היה ערב חג, יום שלישי זה חג. בפועל ניתנו לי עד היום 

בעצם, יומיים וחצי עבודה כדי לשבת ולהחליט מה אני רוצה לעשות, אפילו לא 

עכשיו הפרוטוקול של הישיבה לא יום. מעבר לזה שעד    14קיבלתי עשרה ימים,  

שלחת לי מכתב על דברים   .חודש ימים,  עלה לאתר העירייה כדי שאני אוכל להגיב

שלך  וביכולת  במשאבים  השתמשת  הפרוטוקול,  מתוך  וציטטת  בישיבה  שקרו 

כראש עיר ואת הזכות הזאתי לא נתת לי כי את הפרוטוקול לא קיבלתי, מעבר 

ה. אני עדיין החלטתי שלמרות הכל, כי אני לא הוא לא עלה לאתר העיריישלזה  

פחדנית ולא בורחת משום דבר, וגם ללוויה של דוד שלי לא הלכתי היום כי היה 

חשוב לי מאוד להגיע לישיבה הזאתי ולהגיד את מה שיש לי להגיד. אני מוכרת 

כחברת מועצה אשר אינה מהססת להביע את דעותיה בקול רם, גם שאלו מנוגדות 

בכירים ונישאים. עם זאת אני ערה תמיד לחשיבות הרבה על שמירת על  לאלו של

כללי דיון ועל כבודם של כולם, לרבות אלה שאינם נמנים על אוהבם. לאחרונה 

הם  במכתב  שבירו,  אלי  העירייה  ראש  של  דינו  מעורכי  התראה  מכתב  קיבלתי 

על כך שמהלך ישיבה בתאריך   ישיבה   ,5/9/21התלוננו בשמו של ראש העירייה 

, חציתי את הגבול הדק שבין מתיחת ביקורת במסגרת חופש הביטוי לבין 33מספר  

הוצאת דיבה. ראש העירייה התקומם על כך שבאותה ישיבה כיניתי אותו עבריין 

פעם  מידי  לישון  כדי  להגיע  כמי שנמנה עם אלה שבאים  כך שהצגתי אותו  ועל 
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לעיר, הוא גם התקומ על סגנון דיבורי, ושבשאר הימים נמצאים מחוץ  ם מאוד 

ואני הבנתי שבעוד אני התכוונתי להעביר ביקורת על התנהגותו של ראש העירייה 

וקיבל אותם כמכה מתחת לחגורה. כל מי  נעלב  נפגע מדבריי באופן אישי,  הוא 

שנכח בישיבה יכל לשמוע ולהבין באופן חד משמעי שבמילה עבריין עשיתי שימוש 

כללי כפושע, או כחבר במשפחת פשע. המילה נאמרה על לא על מנת להציגו באופן  

ידי בהקשר ספציפי שנדון בישיבה, בלהט רב ואף הסברתי זאת במהלכה. טענתי 

לשם  דבר  עשה  ולא  בניה  עבירות  בוצעו  שבו  במקום  נכח  העירייה  שראש  בה 

שאני לא הייתי   הזהפסקתן כמתחייב בתפקידו. אגב, רבים מכם ודאי זוכרים את  

זיכרונכם,  הראשונה שעשתה שימוש במילה עבריין בישיבות מועצה. לרענן את 

היה זה דווקא ראש העירייה לפני, שכינה חבר מועצה באותו כינוי ממש בישיבה 

ואם זה לא מספיק, אותו חבר מועצה הטיח   26/12/2017-שהתקיימה בתאריך ה

גבר מדוע  עצמי  את  שואלת  ואני  בחזרה.  עבריין  המילה  את  שמתבטאים בו  ים 

בנוגע למקום שהותו של  דבריי  לגבי  זוכים למכתב התראה שכזה?  אינם  כמוני 

הוויכוח.  להט  כדי  תוך  דריתחא  בעידנא  בפי  נאמרו  הם  הרי  העירייה,  ראש 

שמגדלת פה שלושה ילדים אני מרגישה שהעיר אריאל,   84כתושבת העיר משנת  

והתחושות הן לא רק   בירת השומרון, מתדרדרת לתחתית ברמת איכות החיים,

שלי. כולנו קוראים ברשתות החברתיות את שנאמר לגבי תפקוד העירייה והעומד 

חינוך  ניקיון, תשתיות,  ירוקים,  ומשטחים  בראשה. אחוזי המרוצים מפארקים 

ומהתחבורה ציבורית הם הנמוכים ביותר. אני חוזרת בי מדברים אלה ומקווה 

ל בזמן הדרוש לשם ניהול מוצלח של שראש העירייה הנכבד, אכן שוהה באריא
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העיר  מועצת  כחברת  שליחותי  את  לבצע  אמשיך  התושבים.  לרווחת  העיר 

לאחוז  הניסיון  מאשר  יותר  אציל  מאמץ  אין  מורא.  וללא  במסירות  בנאמנות, 

בחלום משותף. ״כאשר עיר מקבלת כמשימה, לשפר את איכות חייה, כאשר היא 

ר היא מכבדת את הסביבה, כאשר היא מכבדת את הנפשות החיות בקרבה, כאש

ליישום  באחריות  משתתפים  התושבים  אזי  הבאים,  הדורות  עבור  מתכוננת 

המטרה. התכלית המשותפת הזאת, הינה הדרך היחידה להיאחז באותו חלום״, 

לא  ואני מקווה שגם אתם  לכולם שנה טובה  אני מאחלת  לרנר.  חיימי  אדריכל 

 תקבלו מכתבי התראה. 

 ואם נקבל אז מה יקרה? ניבהל? מועצה[: יוסי חן ]חבר

 תודה רבה, תודה רבה.   אלי שבירו ]ראש העיר[:

זה לא עניין של להיבהל, השאלה אם אתה רוצה   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

אלף שקל, ולקחת את הסיכון אם החסינות שלך תעבוד או לא, כי הוא   15להוציא  

שעות ביום, לא בסוף אחר כך   16עובדת  יש לו את היכולת ולי אין. אני מפרנסת ו

 - לקחת עורך דין ולשלם לו עשרים אלף שקל

  -אבל גם  אלי שבירו ]ראש העיר[:

]חברת מועצה[: ברקו  יכולה   קרן קופלר  אני  כי  לא אנצח,  או  אני אנצח  והאם 

להפעיל את החסינות שלי, האם היא תתפוס אח"כ בבית משפט? זה אני והוא. 

 ני עושה את התפקיד שלי בהתנדבות.והוא מרוויח כסף וא
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 -קרן  אלי שבירו ]ראש העיר[:

לא סיימתי. והאם אני רוצה לתעל את הכספים   קרן קופלר ברקו ]חברת מועצה[:

שעות כדי לחנך את ילדיי, כדי לא להחסיר מהם כלום,   16שאני עובדת בשבילם  

לא להחסיר מעצמי, לא ליפול חלילה למחלקות הרווחה, האם אני רוצה לקחת 

את הכסף הזה ובמקום להאכיל את הילדים שלי, להגיע לתביעות, חד משמעית 

יודעת גם לא. ואם הוא נע לב אז אני לוקחת את הדברים שלי חזרה, אני עדיין 

 לכבד את עצמי ואם בן אדם בא ושולח מכתב ואומר שהוא נעלב אז הכל בסדר. 

אבל זה בסדר אבל לא תהיה פה מדיניות השתקה, אף אחד   יוסי חן ]חבר מועצה[:

 לא מפחד פה מאף אחד. שכל אחד יכניס לעצמו לראש שלא מפחדים מאף אחד. 

 אלי, לא תהייה פה השתקה.

כל אחד יכול להגיד, תגיד שאני לא גר באריאל אני אתבע   אלי שבירו ]ראש העיר[:

 אותך. ואני גר באריאל. אז אני מבקש לסגור את הישיבה, תודה רבה. 

 - המליאה ננעלה-

 

 בברכה,

 ______________________  ______________________ 
 מר אליהו שבירו 

 העירייהראש 
 מר שלמה רואימי, 
 מנכ"ל העירייה 

 

 


