
 

 

 

 

 7ישיבת מועצת עיר מן המניין מס'  פרוטוקול

 19:30בשעה  5.2.2018שנערכה בתאריך 

 בחדר הישיבות הגדול, בניין העירייה החדש

 

 :נוכחים

 ייהראש העיר -  גב' שוש כחלון כידור •

 מועצת העירחבר  -   מר אפי דרעי •

 מועצת העירחבר  -  מר משה בוארון •

 מועצת העירחבר  -  מר רם בליטנטל •

 מועצת העירחבר  -  מר עמית אזולאי •

 מועצת העירחבר  -   מר ברק אשרם •

 מועצת העירחבר  -  מר אלברט טייב •

 מועצת העירחבר  -   מר ירון חדוות •

 מועצת העירחבר  -   מר שי רומנו •

 מועצת העירחברת  -  גב' הדס אגוזי פרקש •

 מועצת העירחבר  -  מר איציק בר און •

 מועצת העירחבר  -   מר צבי ימין •

 מועצת העירחבר  -   מר איציק דב •

 

 :בהשתתפות

 שפטית לעירייהיועצת מ -  בעגעו"ד שלומית  •

 גזברית העירייה -  גב' ענבל דרור היימן •

 מנכ"ל העירייה -   מר דני לוין •
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 מבקרת העירייה  -  גב' אורית בז'רנו שפירא •

 מהנדס העיר  -  מר שלום רוזנברג •

 מנהלת אגף חינוך -   כמוןסנת חגב' א •

 "עף שפנהל אגמ -   ר אבר אלוןמ •

 העירייה מנכ"לע.  -   גב' אסנת טל •

 

 

 

 על סדר היום: 

 10 ............................................... אלברט טייב :הצעות  לסדר יום של חבר מועצת העיר 

בעניין הסדרת המשך לימודי תלמידי העיריות לפקודת  150עיף הקמת ועדה לפי ס א.

 10 ......................................................... מצ"ב-פני מאיר ללא הקצאת קרקעהמוסד 

חברי מועצה )שני  5הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת הקמת ועדה שתכלול 

לומדים במוסד נציגי הורים שילדיהם  5,  נציגי אופוזיציה ושלושה נציגי קואליציה(

 10 ..... ימים. 60נציגי ציבור. הועדה תגיש מסקנותיה למועצת העיר בתוך  5-מאיר ופני 

 17 ... שרונה מ' לתושבי שכונת יפה נוף ושכונת 2.20פטור מארנונה למרתפים מעל גובה  ב.

 17 ................................................................................................ הצעת החלטה:

מועצת העירייה מאשרת ביטול החלטת ראש העיר לגביית ארנונה למרתפים מעל גובה 

 17 ..................... .מ' לתושבי שכונת יפה נוף ושכונת שרונה ומציאת פתרון חלופי 2.20

₪.  97,087על סך   2018:  סימון כבישים והתקני בטיחות 188אישור תב"ר מס'  .1

סך הכל ₪ ,  67,961משרד התחבורה: ₪,  29,126מקורות מימון: קרנות הרשות: 

 22 ........................................................................................ ......₪ 97,087תב"ר: 

:  סימון כבישים והתקני 188הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' 

משרד ₪,  29,126מקורות מימון: קרנות הרשות: ₪.  97,087על סך   2018בטיחות 

 22 .................................................. ₪ 97,087סך הכל תב"ר: ₪,  67,961התחבורה: 
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₪.  3,000,000על סך  2019וסדות חינוך וציבור : שיפוצי מ190 אישור תב"ר מס' .2

 23 ...................................................... ₪ 3,000,000ון: קרנות הרשות: מקורות מימ

ציבור : שיפוצי מוסדות חינוך ו190הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' 

 23 .................₪ 3,000,000רות מימון: קרנות הרשות: מקו₪.  3,000,000על סך  2019

נחל קמה על סך -: ביצוע שיפורי בטיחות בצומת שדרות רבין191אישור תב"ר מס'  .3

 24 .. ₪ 42,000התחבורה: משרד ₪,  18,000מקורות מימון: קרנות הרשות: ₪.  60,000

: ביצוע שיפורי בטיחות בצומת 191הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' 

₪,  18,000מקורות מימון: קרנות הרשות: ₪.  60,000נחל קמה על סך -שדרות רבין

 24 .............................................................................. ₪ 42,000התחבורה: משרד 

המייסדים על סך  -: ביצוע שיפורי בטיחות בצומת שדרות רבין192אישור תב"ר מס'  .4

 26 ... ₪ 42,000משרד התחבורה: ₪,  18,000מקורות מימון: קרנות הרשות: ₪  60,000

: ביצוע שיפורי בטיחות בצומת 192מס'  הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת תב"ר

₪,  18,000מקורות מימון: קרנות הרשות: ₪.  60,000המייסדים על סך  -שדרות רבין

 26 .............................................................................. ₪ 42,000משרד התחבורה: 

רשאה ן הבבית ספר בר איל נגשת כיתה ללקויי שמיעה: ה 193אישור תב"ר מס'  .5

 26 ............... ₪ 30,000מקורות מימון: משרד החינוך: ₪.  30,000על סך  2018/25/421

ללקויי שמיעה : הנגשת כיתה 193הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' 

רות מימון: משרד מקו₪.  30,000על סך  2018/25/421ן הרשאה בבית ספר בר איל

 26 ............................................................................................ ₪ 30,000החינוך: 

נת קצה לאוטובוסים בשכונת שרונה על סך : ביצוע הקמת תח194אישור תב"ר מס'  .6

 444,073רד התחבורה: מש₪,  78,366מקורות מימון: קרנות הרשות: ₪.  522,439

₪........ ........................................................................................................... 27 

: ביצוע הקמת תחנת קצה 194הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' 

מקורות מימון: קרנות הרשות: ₪.  522,439לאוטובוסים בשכונת שרונה על סך 

 27 ............................................................. ₪ 444,073משרד התחבורה: ₪,  78,366
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₪.  216,450: בטיחות מעברי חצייה שוהם ומנחם בגין על סך  195אישור תב"ר מס'  .7

 28 .............. ₪ 100,000משרד התחבורה: ₪,  116,450מקורות מימון: קרנות הרשות: 

: בטיחות מעברי חצייה שוהם 195מס'  הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת תב"ר

משרד ₪,  116,450מקורות מימון: קרנות הרשות: ₪.  216,450נחם בגין על סך ומ

 28 ...................................................................................... ₪ 100,000התחבורה: 

רות מקו₪  1,644,890סך  בית ספר יסודי יפה נוף על : בניית870הגדלת תב"ר מס'  .8

רשות: ( מקורות מימון: קרנות ה18,052,402מימון : משרד החינוך )תב"ר מקורי 

מלוות בנקים: ₪,  5,443,459משרד החינוך: ₪,  9,480,659הפיס:  מפעל₪,  2,717,174

 29 ................................................................ ₪ 19,697,292סך הכל: ₪,  2,056,000

: בניית בית ספר יסודי 870תב"ר מס' ייה מאשרת הגדלת מועצת העיר הצעת החלטה:

(. 18,052,402מקורות מימון: משרד החינוך )תב"ר מקורי ₪  1,644,890יפה נוף על סך 

משרד ₪,  9,480,659מפעל הפיס: ₪,  2,717,174מקורות מימון: קרנות הרשות: 

 29 .......... ₪ 19,697,292הכל:  סך₪,  2,056,000מלוות בנקים: ₪,  5,443,459וך: החינ

בבית  2מבנים יבילים ) 4: תכנון וביצוע 166אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  .9

החינוך,  ות מימון משרדמקור₪  140,000בבית ספר רימון( על סך   2ספר איש שלום, 

קורות מימון מ₪(.  750,000הרשות )סך הכל תב"ר  הפחתת מקורות מימון קרנות

סך הכל תב"ר: ₪,  610,000מקורות מימון קרנות הרשות: ₪,  140,000משרד החינוך: 

750,000 ₪.................... .................................................................................. 30 

: תכנון 166מון תב"ר מס' הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת שינוי מקורות מי

₪  140,000בבית ספר רימון( על סך   2בבית ספר איש שלום,  2מבנים יבילים ) 4וביצוע 

שרד החינוך, הפחתת מקורות מימון קרנות הרשות )סך הכל תב"ר מקורות מימון מ

מקורות מימון קרנות הרשות: ₪,  140,000: מקורות מימון משרד החינוך₪(.  750,000

 30 ........................................................... ש"ח 750,000סך הכל תב"ר: ₪,  610,000

מקורות מימון קרנות ₪  109,893: שיקום גן יחזקאל על סך 136הגדלת תב"ר מס'  .10

סך ₪,  1,109,893קרנות הרשות:  מקורות מימון:₪(.  1,000,000הרשות )תב"ר מקורי 

 31 .................................................................................. ₪ 1,109,893הכל תב"ר: 
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: שיקום גן יחזקאל על 136הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס' 

מקורות ₪(.  1,000,000מקורות מימון קרנות הרשות )תב"ר מקורי ₪  109,893סך 

 31 ........................ ₪ 1,109,893תב"ר: סך הכל ₪,  1,109,893ימון: קרנות הרשות: מ

מקורות מימון ₪  119,295: שיפוץ שירותי המתנ"ס על סך 107הגדלת תב"ר מס'  .11

₪,  299,295ימון: קרנות הרשות: מקורות מ₪(.  180,000קרנות הרשות )תב"ר מקורי: 

 33 ................................................................................ ₪ 299,295ר: סך הכל תב"

: שיפוץ שירותי 107הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס' 

₪(  180,000מקורות מימון קרנות הרשות )תב"ר מקורי: ₪  119,295המתנ"ס על סך 

 33 ................. ₪ 299,295סך הכל תב"ר: ₪,  299,295: מקורות מימון: קרנות הרשות

ש"ח  מקורות מימון  324: רכש גנרטור נייד לחירום על סך 110ס' הגדלה תב"ר מ .12

)תב"ר מקורי ₪  800-והפחתת מקורות מימון ממשרד הפנים ב₪  1,124קרנות הרשות 

ף ₪ 1,124 קרנות הרשות:₪,  800 -קורות מימון: הפחתת משרד הפנים במ₪(.  10,000

 34 ............................................... ₪ 10,324סך הכל תב"ר: ₪,  9,200משרד הפנים: 

: רכש גנרטור 110הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת הגדלת הגדלה תב"ר מס' 

מקורות והפחתת ₪  1,124ש"ח מקורות מימון קרנות הרשות  324נייד לחירום על סך 

מקורות מימון: הפחתת ₪(.  10,000)תב"ר מקורי ₪  800-רד הפנים בימון ממשמ

סך הכל ₪,  9,200משרד הפנים: ₪,  1,124קרנות הרשות: ₪,  800משרד הפנים ב 

 34 .............................................................................................. ₪ 10,324תב"ר: 

₪   5,582לחירום על סך  2016הפעלה : חיבור גנרטור למרכז 111הגדלת תב"ר מס'  .13

משרד הפנים: ₪,  5,582מקורות מימון: קרנות הרשות: ₪(.  12,000מקורי: )תב"ר 

 35 .................................................................. ₪ 17,582סך הכל תב"ר: ₪,  12,000

נרטור למרכז : חיבור ג111טה: מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס' החל הצעת

מקורות מימון: ₪(.  12,000)תב"ר מקורי: ₪  5,582לחירום  על סך  2016הפעלה 

 35 ......... ₪ 17,582סך הכל תב"ר: ₪,  12,000משרד הפנים: ₪,  5,582קרנות הרשות: 

על סך  2013ום תשתיות כבישים : שיק 868אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  .14

שרד הפנים והגדלת מקורות מימון  מקרנות מקורות מימון מהפחתת ₪  14,978

מקורות מימון: הפחתת מקורות מימון משרד ₪(.  2,039,139הרשות )תב"ר על סך 
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סך הכל ₪,  35,022משרד הפנים: ₪,  2,004,117קרנות הרשות: ₪,  14,978הפנים ב 

 36 ......................................................................................... ₪ 2,039,139תב"ר: 

: שיקום 868הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת שינוי מקורות מימון תב"ר מס' 

לת הפחתת מקורות מימון משרד הפנים והגד₪  14,978על סך  2013תשתיות כבישים 

חתת קורות מימון: הפמ₪(.  2,039,139מקורות מימון  מקרנות הרשות )תב"ר על סך 

משרד הפנים: ₪,  2,004,117קרנות הרשות: ₪,  14,978מקורות מימון משרד הפנים ב 

 36 .............................................................. ₪ 2,039,139סך הכל תב"ר: ₪,  35,022

₪  11,634,176: ביצוע עבודות פיתוח במקב"ת ינוב על סך  935ס' תב"ר מהגדלת  .15

ורמ"י: ₪  864,146קרנות הרשות: ₪  2,016,340מקורות מימון משרד התחבורה: 

(. מקורות מימון: קרנות הרשות: 63,544,000)תב"ר מקורי על סך ₪  8,753,690

סך הכל תב"ר: ₪,  72,297,690רמ"י ₪,  2,016,340משרד התחבורה: ₪,  864,146

75,178,176 .₪.................. ............................................................................... 37 

עבודות פיתוח : ביצוע 935הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס' 

₪  2,016,340מקורות מימון משרד התחבורה: ₪  11,634,176במקב"ת ינוב על סך 

( 63,544,000)תב"ר מקורי על סך ₪  8,753,690ורמ"י: ₪  864,146ת הרשות: קרנו

רמ"י ₪,  2,016,340משרד התחבורה: ₪,   864,146מקורות מימון: קרנות הרשות: 

 38 ...................................................... ₪ 75,178,176סך הכל תב"ר: ₪,  72,297,690

ת מקורות מימון קרנו₪  17,782כנסת ברח' האשל על סך  : בית 936ס' הגדלת תב"ר מ .16

משרד ₪,  217,782הרשות: מקורות מימון: קרנות₪(  993,760הרשות )תב"ר מקורי 

 39 .................................... ₪ 1,011,542סך הכל תב"ר: ₪,  793,760הבינוי והשיכון: 

כנסת ברח' : בית 936ירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס' : מועצת העהצעת החלטה

₪(.  993,760מקורות מימון קרנות הרשות )תב"ר מקורי ₪  17,782על סך האשל 

סך ₪,  793,760משרד הבינוי והשיכון: ₪,  217,782מקורות מימון: קרנות הרשות: 

 39 .................................................................................. ₪ 1,011,542הכל תב"ר: 

+ ות רח' עולי הגרדום+ שבילים+ אלפסירחוב 4: שדרוג  965הגדלת תב"ר מס'  .17

 2,356,000קרנות הרשות:  444,000מקורות מימון רמ"י :₪  2,800,000רמב"ם על סך 
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ת קרנו₪,  444,000ישן מול חדש -מקורות מימון: רמ"י₪(.  1,200,000)תב"ר מקורי 

 40 .............................................. ₪ 4,000,000ל תב"ר: סך הכ₪,  3,556,000הרשות 

רחובות רח'  4: שדרוג 965הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס' 

מקורות מימון רמ"י ₪  2,800,000שבילים+ אלפסי+ רמב"ם על סך עולי הגרדום+ 

מקורות מימון: ₪(.  1,200,000)תב"ר מקורי  2,356,000 קרנות הרשות: 444,000:

סך הכל תב"ר: ₪,  3,556,000קרנות הרשות ₪,  444,000חדש  ישן מול-רמ"י

4,000,000 ₪ .................................................................................................... 40 

בסך  57יש : תוספת נתיב ופניה ימינה ברח' בגין לכיוון כב966הקטנת תב"ר מס'  .18

קרנות הרשות: ב והפחתה₪  444,000הפחתת מקורות מימון מרמ"י: ₪  959,131

, קרנות 0-ישן מול חדש-מימון רמ"י מקורות₪(  1,200,000)תב"ר מקורי ₪  515,131

 42 ................................................... ₪ 240,869סך הכל תב"ר: ₪,  240,869הרשות  

 נתיב ופניה: תוספת 966חלטה: מועצת העירייה מאשרת הקטנת תב"ר מס' ת ההצע

הפחתת מקורות מימון מרמ"י: ₪  959,131בסך  57' בגין לכיוון כביש ימינה ברח

( מקורות 1,200,000)תב"ר מקורי ₪  515,131והפחתה בקרנות הרשות: ₪  444,000

 42 ... ₪ 240,869סך הכל תב"ר  ₪, 240,869, קרנות הרשות 0ישן מול חדש -מימון רמ"י

ש"ח  610,000על סך  2015: סקר נכסים לצורך חיובי ארנונה 970הגדלת תב"ר מס'  .19

ש"ח )תב"ר  402,444ומקרנות הרשות: ₪  207,556מקורות מימון משרד הפנים: 

קרנות הרשות: ₪,  1,157,556משרד הפנים: ון: מימ מקורות₪(  950,000מקורי: 

 44 ..................................................................... ₪ 1,560,000סך הכל: ₪,  402,444

נכסים לצורך : סקר 970הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס' 

מקורות מימון: משרד (. ₪ 950,000)תב"ר מקורי:  500,000על סך  2015חיובי ארנונה 

 44 ............... ₪ 1,560,000ך הכל: ס₪,  402,444קרנות הרשות: ₪,  1,157,556הפנים: 

אישור הגדלה של הוצאות העירייה במסגרת ההסכם עם חברת מילגם בסקר מדידות  .20

( 7)3, בהתאם לסעיף 50%עד להיקף של ארנונה, לביצוע פרויקט המדידות בעיר, 

 45 ........................................................ 1987-לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח

הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת הגדלה של הוצאות העירייה במסגרת ההסכם 

ת בעיר, עד להיקף של עם חברת מילגם בסקר מדידות ארנונה , לביצוע פרויקט המדידו



 
8 
 
 

 

, לאור העובדה 1987-שמ"ח( לתקנות העיריות )מכרזים(, הת7)3, בהתאם לסעיף 50%

 45 ................................................................ כי עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.

 46 ............................................................. תשלום גמול לחברי ועדת הערר לארנונה .21

ל לחברי ועדת הערר לארנונה על הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת תשלום גמו

יבות ועדת ערר לארנונה בהתאם לתעריפים המרביים הקבועים השתתפותם ביש

: יו"ר 13.1.7לתשלום כפי שנקבעו על ידי החשב הכללי בהתאם להוראות התכ"מ  

 46 .............................................................. מע"מ לשעה₪+ 194ועדת ערר לארנונה 

המלצת הרשות המקומית למינוי נציגי הרשות המקומית בועדה המחוזית לתכנון  .22

 48 ............................................................................................. מחוז מרכז-ובניה

חפר  ל מינוי ד"ר גלית שאול ראש מ.א. עמקהצעת החלטה: מועצת העירייה ממליצה ע

 48 ............ יהודה. מצ"ב מכתב משרד הפנים ומר אבי הררי, ראש מועצה מקומית אבן
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 פרוטוקול

 

אנחנו מקדמים בברכה את חבר מועצת העיר אפרים דרעי. אנחנו   שושי כחלון כידור:

 נים. נבקש ברשותך להשביע אותך ולהצהיר אמו

א קדנציות, מעולם ל 9אני רוצה לדעת מאיפה צץ החוק הזה? אנחנו  אפי דרעי:

 השבענו את חברי המועצה. 

 אין  מה לעשות.  שושי כחלון כידור:

 זה מופיע באיזשהו מקום? אפי דרעי:

 זה מופיע, כן.  שושי כחלון כידור:

 זה הצהרת אמונים, לא שבועה. דובר:

ונים כחבר מועצת עיר כדי שתוכל להצביע, להעלות הרת אמזה הצ  שושי כחלון כידור:

 הצעות לסדר היום.

 בלי זה, אני לא יכול להצביע. רעי:אפי ד

 לא. נכון, כן. מה שאני אומרת לך זה החוק. זה מפתיע אבל זה נכון.  שושי כחלון כידור:

 כן.  אפי דרעי:

 אז אנחנו נשמח שתצהיר את אמוניך.  שושי כחלון כידור:

 אז אני מצהיר את אמוני לראשות העיר. אני צריך לחתום לכם גם? עי:דר אפי

 אתה צריך להקריא את זה, כן.  :ון כידורשושי כחל

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  אני אפי דרעי:

 שליחותי במועצה. 

 או קיי.   שושי כחלון כידור:

 מה זה המוזיקה הזאת? אפי דרעי:

 ברוך בואך.   ור:לון כידשושי כח

 זה מלמטה. דובר:

 ? יש פה מוזיקה. מאיפה המוזיקה דובר:

 )מדברים יחד(
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או קיי, טוב, אנחנו מתחילים עם נושאים לסדר היום. דני אתה   שושי כחלון כידור:

 מסתדר? 

 עוד דקה.  דני לוין:

 )מדברים יחד(

 אתה מסתדר דני?   שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 זהו שושי. ין:לו דני

 

 הצעות  לסדר יום של חבר מועצת העיר אלברט טייב :

 

העיריות בעניין הסדרת המשך לפקודת  150סעיף דה לפי הקמת וע .א

 מצ"ב-לימודי תלמידי המוסד פני מאיר ללא הקצאת קרקע

חברי מועצה )שני  5מועצת העירייה מאשרת הקמת ועדה שתכלול  הצעת החלטה:

נציגי הורים שילדיהם לומדים במוסד  5לושה נציגי קואליציה( , נציגי אופוזיציה וש

 ימים. 60סקנותיה למועצת העיר בתוך הועדה תגיש מ ציבור.יגי נצ 5-פני מאיר ו

טוב, הצעה לסדר היום, שתי הצעות לסדר היום של חבר מועצת העיר   שושי כחלון כידור:

את ההצעה דקות להציג  10אלברט טייב. אלברט אתה מוכן, יש לך 

 דקות לשנייה.  10-הראשונה ו

אדר, חודש של טוב לכולם. אנחנו בחודש כן. תודה. אז קודם כל ערב  אלברט טייב:

 שמחה ואולי בגלל זה המוזיקה פה, יום המשפחה היום. 

 רגע, זה מפריע.  דובר:

 מאיפה המוזיקה? מאיפה המוזיקה הזאת, מה? דני? דובר:

 כועס על דני.. מה אתה חכה רגע  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 כן, אלברט.  שושי כחלון כידור:
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שאני הגשתי לסדר היום זה להקים ועדה לפי טוב, ההצעה הראשונה  יב:אלברט טי

לפקודת העיריות בעניין הסדרת המשך לימודי תלמידי  150סעיף 

המוסד פני מאיר ללא הקצאת קרקע. מה שאני בעצם רוצה להגיד 

זה דבר כזה. אני חושב שאנחנו כנבחרי ציבור חייבים בהצעה הזו 

ן מאליו, ולקחת את הציבור לא כמובלהתייחס לרגשות של הציבור 

גם אם הוא בחר בנו וגם אם לא, אלא כי הציבור שלנו ולדאוג 

לצרכים גם לאוכלוסייה, לאוכלוסייה החרדית וגם לשאר 

-ו במהלך ההאוכלוסייה. מה שאני מציע בעצם כאן זה דבר שלא עש

שנים ואפילו יותר. הסיפור הזה של פני מאיר נמצא באוויר וגורם  10

לדעתי, בתוך הכפר. ואני חושב שהגיע שסע עמוק מאוד שלא בצדק ל

הזמן שההחלטה שתתקבל בעניין של פני מאיר היא תהייה לא 

החלטה פוליטית, כי אם החלטה חברתית, החלטה של צורך והכרה 

צריך לדאוג להם. אני אומר לכם, אני ביקרתי באוכלוסייה מסוימת ש

 רוצה להגיד לכם שהתנאים בפני מאיר לא פעם ולא פעמיים ואני

ששם לומדים הילדים בתוך הקרוואנים הם בלתי נסבלים. לא יעלה 

בבית ספר שהוא בעיר שאני חבר מועצה בה,  2019על הדעת שבשנת 

ם שלנו, בתוך ילמדו תלמידים ולא משנה מאיזה מגזר הם, הם ילדי

קרוואנים כאלה. יחד עם זאת, באותה הנשימה אני אומר, שלדעתי 

, פיתרון שהוצע בפעם הקודמת יכה שלך גבירתי ראש העירההל

להקצאה שזה הפיתרון הקל, הוא לא מקובל עליי, לכן אני חושב ואני 

מציע שאנחנו נקים ועדה, כפי שאמרתי, יכול להיות שהמינון של 

לשנות, זה לא העניין. אני חושב שיהיה נכון שאחת הבטוחה אי אפשר 

ברים ברים, כמובן ראש העיר, חולתמיד נקים ועדה שיהיו בה ח

מהאופוזיציה, מהקואליציה, איך שנקרא לקואליציה, או הסכמות, 

לא משנה כרגע, הורים של התלמידים שלומדים שמה וחבר'ה 

ליין תוך מהציבור, מהתושבים, נקים ועדה שאנחנו ניתן לה דד 

חודשיים ימים, היא תשב כל שבוע ותתכנס כל שבוע עד שימצאו, עד 
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ו, אני מסייג את עצמי, כי ייתכן קו, אני רוצה להגיד אפילשייבד

ובסוף נגיע לאיזושהי החלטה, אני מעריך שלא, אבל בסוף נגיע 

לאיזושהי החלטה שאין פיתרון אחר זולת הקצאה. אבל יכול להיות 

וזו לא תהייה החלטה פוליטית, יכול להיות  שאם זה מה שיהיה

אומר מצד אחד שאנחנו  שיהיה יותר קל לחיות איתה. אבל אני

יבים לפרק את התפוח אדמה הזה. חייבים פעם אחת ולתמיד חי

להסדיר את הנושא הזה של התלמידים שמה ופעם נוספת, אני אומר 

 שלדעתי לא צריך, אני אסכם את זה, לא צריכה להיות החלטה

פוליטית. החלטה שלנו. כלומר אני מדבר על ועדה שתקום בתוך 

אנחנו  כולנו נצביע. המסקנות שלה לכולם כאן וחודשיים, תגיש את 

אני חושב שזה יהיה הכי נכון, זה הכי ראוי וזה יבוא פעם אחת על 

פתרונו, כל הסיפור הזה של פני מאיר, אי אפשר. ההוא מסכים, זה 

זה לא מסכים והתלמידים לומדים שמה  לא מסכים. ההוא מסכים,

שלהם בושה וחרפה.  ב, אין לי מילה אחרת, בושה וחרפה. התנאים

ול להיות שזה יימשך ככה. לכן אני חושב שאם ייקח עוד לא יכ

חודשיים לא יקרה שום אסון. זה ייתן פיתרון. יכול להיות שבסופו 

ואללה,  של יום נגיע לקצה ונראה שהפיתרון היחידי הוא כזה. אז

פיתרון, אפשר לחיות עם זה. אבל לפחות אני יודע שאני עשיתי את 

לאוכלוסייה כזאת, ולא משנה ום לפני שאני מקצה קרקע המקסימ

מה הגודל שלה. אלה תלמידים שלנו וצריך לדאוג להם במלוא מובן 

המילה, אבל נוכל לחיות הרבה יותר טוב אם נגיע לקצה ונראה שזה 

ה מה שאני אומר. לכן אני מבקש מחברי האפשרות היחידה. ז

, לא משנה המועצה לקבל החלטה, להרים את האצבע הפעם

קואליציה, סכמות, לא הסכמות. בואו פעם אחת אופוזיציה או 

באמת נראה שאנחנו באמת .. כלפי הציבור שלנו ונבוא ונתנהג בעניין 

 הזה של פני מאיר כפי שמצפים מאיתנו הציבור.
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טוב, אז, אגב תודה. ההצעה שלנו זה שרמי כיושב ראש ועדת המשנה   ר:שושי כחלון כידו

א גם יקבע את ההרכב של יוביל את הוועדה הזו. הושל החינוך 

הוועדה. חלק מהחברים בוועדה יהיו חברי מועצת העיר שהם בוועדת 

 החינוך. זאת ההצעה שכנגד. מי בעד הצעת ההחלטה של אלברט?

 פרטי מי זה. רגע, בואי ת איציק בר און:

 )מדברים יחד(

 חזיקת תיק החינוך. יש ועדת משנהיש ועדת חינוך עירונית. אני מ  שושי כחלון כידור:

לחינוך שמי שעומד בראשה זה רמי בליטנטל. חלק מהמטרה של 

הוועדה שהוגדרו השבוע בפורום יחד עם אסנת מנהלת אגף החינוך. 

מיפוי צרכים עירוני קבענו שאחד הדברים שאנחנו הולכים לעשות זה 

י ל כל הצרכים העירוניים. ולכן אנבתחום מוסדות החינוך ובכל

איר, את בית הספר פני מאיר חושבת שלא צריך לנתק את פני מ

מוועדת החינוך. יושבים שם תלמידים שהם תלמידי העיר, הם 

לומדים שם בתוך בית הספר. נכון שהדיון בכל מה שקשור בחינוך 

ך של העיר שמובלת על ידי כמחזיקת התיק, ביחד יהיה בוועדת החינו

 עם רמי כיושב ראש ועדת המשנה. 

 מי החברים? איציק בר און:

חברי ועדת משנה הם אותם חברים שחברים בוועדת החינוך. אתה בין   שושי כחלון כידור:

 היתר חבר.

 אני יודע, רק יש שם גם נציגי ציבור?  איציק בר און:

שיתוף עם  מה גם נציגי מערכת החינוך, ואם נרצה לעשותש שי  שושי כחלון כידור:

יא תשב עדה תחליט שבין היתר ישיבותיה ההציבור, זה אומר שהוו

עם הציבור, הציבור בכלל, זה יכול להיות ציבור מפני מאיר וציבור 

שלא מפני מאיר. זה לא חייב להיות רק מבני מאיר, כדי למפות את 

 הצרכים.

 ין הנושא של ה,בין זה לבמה הקשר  אפי דרעי:

 ך מתעסקים תחת גג אחד,זה בדיוק אותו קשר, אנחנו בחינו  שושי כחלון כידור:
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 לא, זה לא הנושא. אפי דרעי:

 חינוך כפר יונה. זה לא מנותק.   שושי כחלון כידור:

 אלברט, אפי דרעי:

 אני רוצה, אלברט טייב:

 לא, אל תענה. אני רוצה לשאול שאלה. אפי דרעי:

ר וחוץ מזה שזאת הצעה לסדר היום ולא מתקיים דיון על הצעה לסד  כחלון כידור: שישו

היום.  זאת ההצעה הנגדית שיש לי לטובת ההצעה של אלברט. מי 

 בעד הצעת ההחלטה? 

 את לא נותנת לאנשים לדבר על מה שאת מציעה.  אלברט טייב:

 לא  נותנת לדבר,  שושי כחלון כידור:

 למה? אלברט טייב:

 זה הצעה לסדר היום. זה לא דיון.  :שי כחלון כידורוש

ון אם זה עולה לסדר היום. מצביעים אם זה עולה צריך לד קודם כל עו"ד שלומית גבע:

 לסדר היום.

 אז בואו נעשה הצבעה אם זה עולה לסדר היום. אפי דרעי:

ם את או קיי, מי בעד שההצעה של אלברט תעלה לסדר היום שירי  שושי כחלון כידור:

 ידו? 

 אלברט אתה בעד?  דרעי:אפי 

 כן. אלברט טייב:

 מי בעד? אפי דרעי:

 שלושה.   כחלון כידור: שישו

 שלושה. אפי דרעי:

 או קיי, הרוב לא בעד.  שושי כחלון כידור:

 מי נגד?  אפי דרעי:

 מי נגד?  שושי כחלון כידור:

 נגד? טוב, או קיי. אז ההצעה ירדה. אפי דרעי:

 בסדר גמור. אלברט טייב:
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 ההצעה ירדה.   שושי כחלון כידור:

 

 הוא לא רלוונטי גם.  אפי דרעי:

מאוד רלוונטי כיוון שאנחנו נותנים לזה מענה. מבחינתך זה לא   שושי כחלון כידור:

 . 2רלוונטי. זה מאוד רלוונטי. הצעה מספר 

 אבל זה לא הנושא, עם כל הכבוד. אפי דרעי:

 או קיי.  שושי כחלון כידור:

 אני מבקש רשות דיבור.  אפי דרעי:

 .2הצעה מספר   שושי כחלון כידור:

 סליחה, אני רוצה להעיר הערה.  :אפי דרעי

 תעיר הערה אחר כך.  שושי כחלון כידור:

 לא, לא, אני רוצה להעיר הערה, סליחה. עם כל הכבוד, שושי. אפי דרעי:

 .2נושא מספר   שושי כחלון כידור:

 רוצה להעיר הערה.  , אני1ר נושא מספ אפי דרעי:

 כן, מה ההערה?  שושי כחלון כידור:

 להעיר הערה. ותי וזכ אפי דרעי:

 כן.  שושי כחלון כידור:

 מה שאלברט הציע לא נוגע למה שאת עושה במסגרת ועדת חינוך. אפי דרעי:

 יכול להיות. לדעתך.  שושי כחלון כידור:

 לא. אפי דרעי:

 תי.תי את דעאני אמר  שושי כחלון כידור:

נושא של מה שאתם עושים זה בסדר, זה לעניין, אבל פה מדובר על  אפי דרעי:

שר בקדנציה הקצאת קרקע שלדעתי הוא מיותר, כי יש תב"ר שאו

 הקודמת לבנייה שהוא צריך להתחיל להיבנות.

העברת את התב"ר הזה על סדר היום. למה לא התחלת לבנות את   שושי כחלון כידור:

  הבית ספר?

 כי יש בעיות טכניות. אפי דרעי:
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 אה, יש בעיות טכניות?  שושי כחלון כידור:

כן. עם החברה למשק וכלכלה. זה תכנון ביצוע, לוקח זמן. יש תקציב  אפי דרעי:

 מיליון שקל. 5.2של 

 או קיי.  שושי כחלון כידור:

 רלוונטי. כל מהמחר יתחילו לבנות אז הנושא של ההקצאה הוא לא  אפי דרעי:

 שצריך זה ש...

 קודם כל הנושא של ההקצאה הוא רלוונטי.  שושי כחלון כידור:

 צריך לאשר לבית הספר הזה להמשיך לפעול. זה הכול. י דרעי:פא

 אני לא מבינה בכלל למה יש פה דיון על הנושא הזה.  שושי כחלון כידור:

 אין קשר בין הוועדה לבין ההקצאה. אפי דרעי:

 בעיה. ין א  חלון כידור:שושי כ

 זה משהו שונה. אפי דרעי:

 אלברט,זאת הצעת ההחלטה של   שושי כחלון כידור:

 אז היא נפלה. אפי דרעי:

 ואנחנו הצבענו נגדה. ממשיכים הלאה.  שושי כחלון כידור:

 או קיי.  אפי דרעי:

 הצעה לסדר היום השנייה.  שושי כחלון כידור:

 שלך לא מצביעים?על ההצעה  אלברט טייב:

 על ההצעה שלי לא מצביעים.  חלון כידור:י כשוש

 הצעת והיא נפלה, נגמר. לא, לא, לא, ברגע שאתה אפי דרעי:

 זהו.   שושי כחלון כידור:

 בסדר גמור.  עו"ד שלומית גבע:

 

 מסדר היום ההצעה ירדההחלטה: 
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 פי דרעי יצא מהישיבהא מר

ה נוף מ' לתושבי שכונת יפ 2.20פטור מארנונה למרתפים מעל גובה  .ב

 ושכונת שרונה

 הצעת החלטה:

עיר לגביית ארנונה למרתפים מעל מועצת העירייה מאשרת ביטול החלטת ראש ה

 מ' לתושבי שכונת יפה נוף ושכונת שרונה ומציאת פתרון חלופי. .202גובה 

בעצם, אני או קיי, אנחנו בהצעה השנייה. ההצעה השנייה מדברת  אלברט טייב:

לסדר היום היא בעצם ההצעה שלי  כתבתי לדני בקשה להעלות

המכתב שאת  מרת שאני מבקש לבטל את ההחלטה שלך, אתאו

שלחת לכל תושבי השכונות שרונה, יפה נוף ואני גם לאחרונה הבנתי 

והם, שזה משהו שלא ידעתי, רק שמדובר באותו סיפור גם ברחוב ש

אותו דבר. אני חושב שיש לנו פה  לאחרונה נחשפתי אליו אז כמובן

לפני שאני נכנס לעניינים מה בעיות בעניין הזה. אני ראיתי וכ

ראיתי את כל ההתייחסות של חברי המועצה שהיו  הטכניים, אני

 אצלם בבית, ואני מקווה מאוד שחברי המועצה יצביעו היום בדיוק

 כפי שהם דיברו אל החברים כשהם היו אצלם בבית.

 אה, אה,  כידור:שושי כחלון 

שב שההחלטה הזו נולדה בחטא והיא צריכה גם לצאת ני חוכי א אלברט טייב:

 ובדת.בצורה הרבה יותר מכ

 איזה החלטה?  שושי כחלון כידור:

ההחלטה שלך לחייב את התושבים שמה ב, אני רוצה להתחיל בזה  אלברט טייב:

חבר  שאם ההחלטה, אם ההחלטה שהיא ניתנה לפני כשנתיים על ידי

דרעי, היא ניתנה, היא ניתנה  המועצה, ראש העיר לשעבר, אפי

גם במכתב, אז אני הל לא תקין כפי שאת אומרת, כפי שכתבת כמינ

חושב שגם ההחלטה שלך היא בדיוק אותו דבר. כי לדעתי ויתקנו 

יפור של צו הארנונה הוא לא מדבר אותי אם מישהו חושב אחרת, הס

י ום צורה שהיא הוא לא מדבר על מרתפבפירוש על מרתפי חנייה. בש
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שאז הוחלט הוא לא נכון ומה שאני חנייה. עכשיו, לבוא ולהגיד שמה 

אף אחד לא  91מחליטה הוא נכון, זה גם כן לא נכון, כי משנת היום 

. עכשיו, 91שנת תיקן כאן את צו הארנונה. זה אותו צו הארנונה מ

ה לאחרונה ועליו , כשתיקנו את צו הארנונ91לא, בשנת  91משנת 

אלה שיש לנו לא היו את כל הבניינים הגבוהים ה מסתמכים עד היום,

נה הייתה ואני מעריך שעוד מעט, איפה בכפר יונה. אז ברור שהכוו

אפי? אני מעריך שעוד מעט אפי יהיה כאן והוא יסביר בדיוק למה 

וון, כי זה המשורר. זה המשורר. הוא בעצם יודע הכי טוב הוא התכ

רוצה לגזור עוד משהו. אם  ם למה הוא מתכוון. עכשיו, מפה אניבעול

ש העיר, אז או של אפי לפני שנתיים לא נכונה, כבוד ראההחלטה 

שאנחנו מחייבים אותם ואם אנחנו מחייבים אותם, אז נחייב אותם 

א יכולה, אם את מחליטה שאת רטרואקטיבית על השנתיים. את ל

החלטה הזו היא לא נכונה, כי פוטרת אותם רטרואקטיבית אז גם ה

הרבה כסף לעירייה. למה ך לפטור אותנו רטרואקטיבית? מגיע מי שמ

 רטרואקטיבית? את פוטרת אותם 

 מה הצעת ההחלטה שלך?  שושי כחלון כידור:

לכן הצעת ההחלטה שלי זה לבטל את המכתב הזה ואת החיוב הזה  אלברט טייב:

את המצב לקדמותו.  שאת, את המכתבים שאת שלחת להם ולהחזיר

משהו נוסף גם.  א נכון. את יודעת מה, אני אגיד לךאני חושב שזה ל

לטה כזו באופן חד צדדי ודרך אגב, כל מה זה גם לא נכון לקבל הח

שקורה ברחוב עכשיו ובכלל בשבועיים האחרונים שכפר יונה לא ידעה 

מאוד -ים,  זה קורה בדיוק בגלל העניין הזה. זה החלטה מאודשנ

חד צדדי. אי אפשר לקבל שמעותית ואי אפשר לקבל אתה באופן מ

התושבים או אופן חד צדדי. היה צריך אולי לשתף את אותה ככה ב

להביא את זה למועצת העיר. יש פה את צו הארנונה. ההחלטה הזאת 

ונה ולהחליט מה לעשות בצו היא יכולה, אפשר לתקן את צו הארנ

 הארנונה.
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קודם כל אין דיון בהצעת  שאמרת את זה. עכשיו אני אגיד לך, טוב  שושי כחלון כידור:

ה שלך. אנחנו תה כבר הבנת את זה. אז זאת הצעת ההחלטהחלטה. א

 יכולים להצביע עליה. אני רוצה להגיד לך כמה דברים.

 כן. אלברט טייב:

בהצעה לסדר היום שאתה שלחת, בכלל אין הצעת החלטה. אז  –אחד   שושי כחלון כידור:

להיות גם הצעת החלטה  כשאתם מעלים  הצעה לסדר היום, צריכה

 ואת זה אני אומרת פה לכל חברי המועצה.

 מה זאת אומרת אין הצעת החלטה? תסבירי לי. :אלברט טייב

 תקרא את ההצעה שלך לסדר היום.  שושי כחלון כידור:

 תקראי את הסעיף האחרון. טייב: אלברט

 אני לא אקרא שום דבר. אתה תקרא.  שושי כחלון כידור:

 י, איפה אנחנו? ושש אלברט טייב:

 זה?אני אומרת שאתה תקרא. אין לך את   שושי כחלון כידור:

אני קראתי. אני יודע בעל פה, סליחה תקראי מה כתוב בסוף. למה  אלברט טייב:

 את אומרת לא?

 אני יודעת מה כתוב בסוף.  ון כידור:שושי כחל

, בשורה, מה כתבו בסוף? תקראי לכולם שנשמע. מה כתוב בשורה אלברט טייב:

 הסעיף האחרון? 

 הנה, פה. דובר:

 . 6שם בסעיף  כן, תקראי מה כתוב אלברט טייב:

 על כן אבקש להעלות לסדר יומה, רגע,   שושי כחלון כידור:

לקרוא. תמשיכי, לא רגע, תמשיכי. על כן אבקש כן, כן, תמשיכי  אלברט טייב:

יתרון להעלות לסדר יומה של ישיבת מועצת העיר הקרובה, מציע פ

 לביטול החלטת ראש העיר כאמור לעיל.

 דאי שיהיה בהחלטה.ן של ..., כזה הפיתרו  שושי כחלון כידור:

 לא, לא,  אלברט טייב:
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זה אחד. אני אגיד ככה. הדבר השני, זה שאני רוצה להגיד לך   שושי כחלון כידור:

שההחלטה שאתה מעלה לסדר היום היא החלטה לא שוויונית ולא 

 אחידה.

 כן. טייב:רט אלב

הם לא בשכונת שרונה ולא כיוון שיש פה מרתפים גם בבתים אחרים ש  שושי כחלון כידור:

מופיע בהצעת ואתה הוספת את שוהם גם שזה לא בשכונת יפה נוף 

 ההחלטה שלך.

 איזה מרתפים?  שושי כחלון כידור:

פרטיים, אז  המרתפים בבתים פרטיים ויש גם חניות מקורות בבתים  שושי כחלון כידור:

 ולא אחידה ואני אגיד עוד תמכאן שההצעת החלטה שלך לא שוויוני

דבר ואחרון, זה שההצעה הזאת היא רלוונטית לדיון בישיבה על צו 

לפברואר ואז אתה תוכל להעלות את  19-שתתקיים ב הארנונה

 ההצעה שלך שם. מי בעד הצעת ההחלטה של אלברט שירים את ידו?

 רי מועצת העיר. כל הכבוד לכם.ד לכם חבכל הכבו אלברט טייב:

 מי נגד?  שושי כחלון כידור:

 כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם. אתם גיבורים של העיר.  אתם גיבורי :טייב אלברט

 העיר. 

 לנו. אכפתזה שאנחנו נגד זה לא אומר שלא  הדס אגוזי פרקש:

 לכם.  אכפתאני יודע ש אלברט טייב:

 )מדברים יחד(

 . אכפת. לכולכם לכם, אני יודע אכפתאני יודע ש אלברט טייב:

 )מדברים יחד(

 לכם מהילדה של הגברת ... אכפתבדיוק כמו ש :טייב אלברט

 למה לא? למה לא?  יצחק דב:

 )מדברים יחד(

 עובדה שישבנו פה ודנו כל חברי המליאה, אם אתה לא יודע. יצחק דב:

 אני יודע מצוין. אלברט טייב:
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 ה.דנו על ז יצחק דב:

 אני יודע. אלברט טייב:

 וקיבלנו בשורה, תודה לאל. יצחק דב:

 מצוין. טייב:רט אלב

 די, נו מה. יצחק דב:

 יודע.  עכשיו אני אלברט טייב:

 ה.. שלך עזרה? נו באמת.  יצחק דב:

 מצוין. אלברט טייב:

 תפסיק. יצחק דב:

 מצוין. אלברט טייב:

 מה הסיפור? דובר:

 ם הסיפור. נו לא, לא היינו עלהגיד שכאילו אנח יצחק דב:

 לא הייתם. אלברט טייב:

 ר דבר כזה. אומ אתה יצחק דב:

 לא הייתם. אלברט טייב:

 תגיד שלא היינו.לא, אל  :יצחק דב

 בדיוק כמו שאתם מתנהגים פה. אלברט טייב:

 אתה היית אצלם בבית כמו שאני הייתי? :יצחק דב

 בוודאי שאני הייתי.  אלברט טייב:

אל תגיד שלא. אמרתי אני אעשה קודם כל מה שאפשר. פניתי לראש  :יצחק דב

ואמרתי לה, היא אמרה היא תטפל והיא טיפלה. היא עשתה  העיר

 והבטיחה וקיימה. מה זה משנה.

 אתם עומדים מול המצלמה,  אלברט טייב:

 לא תגיד דבר כזה. :יצחק דב

 ... מה קורה לכם, תגידו. אלברט טייב:

 )מדברים יחד(
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היום למדתי משהו. היום למדתי משהו. היום למדתי משהו. לא  :טייב אלברט

 חשוב. לא חשוב. אתה צודק. ואללה אתה צודק.

 

 ההצעה ירדה מסדר היוםהחלטה: 

 ישיבהזר לחפי דרעי א מר
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 לסדר היום, 1מספר  נושא  שושי כחלון כידור:

 אתה צודק. אלברט טייב:

ירון חדוות מחזיק תיק הכספים הוא זה שינהל את התב"רים.   ר:שושי כחלון כידו

 בבקשה ירון. 

 )מדברים יחד(

סימון כבישים והתקני  – 188או קיי, אנחנו מדברים פה על תב"ר  ירון חדוות:

קציב אלף שקל. כאשר יש לנו פה בעצם ת 97 – 2018בטיחות 

שמחולק ביחס של שליש / שני שליש. שני שליש מגיע ממשרד 

תחבורה. השליש השני זה בעצם, השליש השלישי, סליחה, זה ה

העירייה. סך הכול  מצ'ינג שמבוצע באופן יחסי ואוטומטי על ידי

שקל. רגע לפני שאנחנו אומרים בעד ומצביעים עליו, רק  97,087תב"ר 

לסבר את האוזן לפחות של הנוכחים. ועד הכספים זימנה את הדיון 

דמו הפגישות או הכינוסים שלה בינואר, כאשר בשנים קו 30-ב
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בוועדת הכספים פתוחה לכל חברי מועצת העיר באשר הם, אפילו 

שאים בתפקיד בתוך הוועדה, כך שהם נמצאים שם גם שהם לא נו

ע', כאשר ההצבעה עלה בסופו -א' וב-שקיפים ויש להם זכות להעיר ב

של יום והמצביעים הם אך ורק חברי ועדת הכספים. בתוך התהליך 

 ה ועדת הכספים אישרה פה אחד. אם יש שאלות. הז

 אישור התב"ר ירים את ידו?  א'? מי בעד-ע', ב-שאלות? הערות ב  שושי כחלון כידור:

 פה אחד. דובר:

 פה אחד. תודה.  שושי כחלון כידור:

 

:  סימון כבישים והתקני 188מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  החלטה:

, ₪ 29,126קרנות הרשות:  מקורות מימון:₪  97,087ל סך ע  2018בטיחות 

 ₪ 97,087 סך הכל תב"ר:. ₪ 67,961משרד התחבורה: 

 

 אחד אושר פה

 

על סך  2019: שיפוצי מוסדות חינוך וציבור 190אישור תב"ר מס'  .2

 ₪ 3,000,000קרנות הרשות:  מקורות מימון:. ₪ 3,000,000

: שיפוצי מוסדות חינוך 190 מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' הצעת החלטה:

 ₪ 3,000,000קרנות הרשות:  מקורות מימון:. ₪ 3,000,000על סך  2019וציבור 

 

 .2תב"ר מספר   י כחלון כידור:שוש

מיליון  3 – 2019שיפוצי מוסדות חינוך וציבור   - 19תב"ר מספר  ירון חדוות:

.., סל מיליון שקלים. אנחנו עמדנו פה בפני . 3שקלים. קרנות הרשות 

מיליון שקלים עדיין לא נקבע במלואו, כאשר בעצם  3ההרכב של 

, עד אפריל השנה סל התשלום שלנו ... שמדבר על זה שעד אפריל

מיליון שקלים יגיע שוב לשולחן ועדת הכספים  3-ההרכב של כלל ה
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כדי לקבל אישור סופי על מרכיב הסל ולהבין ממה התמהיל בנוי. יחד 

דת הכספים קיבלו כדי לסבר לפחות את העין עם זאת, כל חברי וע

 ואת האוזן,  

 )מדברים יחד(

גרנו מראש, נכון? סגרנו מראש אם אלברט לא, אני אגיד לכם למה. ס ירון חדוות:

יישאר הוא לא מדבר. אז עכשיו הוא רוצה להאיץ. חברי ועדת 

הכספים קיבלו את הסל של שנה שעברה כדי להבין מה התמהיל. 

 בוועדת הכספים. הערות אם יש, אני אשמח. אם לא ... אושר פה אחד

 מי בעד?  שושי כחלון כידור:

 פה אחד. איציק בר און:

 פה אחד. תודה.  שי כחלון כידור:שו

 

: שיפוצי מוסדות חינוך 190מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  החלטה:

 3,000,000קרנות הרשות:  מקורות מימון:. ₪ 3,000,000על סך  2019וציבור 

₪ . 

 

 אושר פה אחד

 

-: ביצוע שיפורי בטיחות בצומת שדרות רבין191אישור תב"ר מס'  .3

 18,000קרנות הרשות:  מקורות מימון:. ₪ 60,000נחל קמה על סך 

 ₪ 42,000משרד התחבורה: , ₪

: ביצוע שיפורי בטיחות 191מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  הצעת החלטה:

קרנות הרשות:  מקורות מימון:. ₪ 60,000קמה על סך נחל -בצומת שדרות רבין

 ₪ 42,000משרד התחבורה: , ₪ 18,000
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, בעקבות סקרי תנועה כאלה ואחרים, 191תב"ר  המלצת מהנדס, ירון חדוות:

נחל קמה, נושא של .. הכיכר.  –שיפורי בטיחות בצומת שדרות רבין 

 אפי, אתה רוצה להגיד משהו?

 לא, פה אחד. אפי דרעי:

 הוא רוצה שתמהר.   ושי כחלון כידור:ש

 יפה. ירון חדוות:

 על דברים כאלה אין מה להתווכח בכלל. אפי דרעי:

 אני לא מתווכח. אני מציג, אני מעלה. ות:ירון חדו

 בסדר, אז תציג.  אפי דרעי:

 אושר פה אחד בוועדת הכספיים. ירון חדוות:

 כן. אפי דרעי:

 תודה רבה.  ירון חדוות:

 מי בעד?  כחלון כידור:שושי 

 שירים את ידו. ירון חדוות:

 כולם פה אחד.   שושי כחלון כידור:

 

: ביצוע שיפורי בטיחות 191תב"ר מס' מועצת העירייה מאשרת  החלטה:

קרנות  מקורות מימון:. ₪ 60,000נחל קמה על סך -בצומת שדרות רבין

 . ₪ 42,000משרד התחבורה: , ₪ 18,000הרשות: 

 

 אחדאושר פה 
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 -: ביצוע שיפורי בטיחות בצומת שדרות רבין192 אישור תב"ר מס' .4

ות: הרשקרנות  מקורות מימון: ₪ 60,000המייסדים על סך 

 ₪ 42,000משרד התחבורה: , ₪ 18,000

: ביצוע שיפורי בטיחות 192מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  הצעת החלטה:

קרנות הרשות:  מקורות מימון:. ₪ 60,000המייסדים על סך  -בצומת שדרות רבין

 ₪ 42,000משרד התחבורה: , ₪ 18,000

 

 –רי בטיחות שדרות רבין יפוש – 192אותו כנ"ל, אישור תב"ר מספר  ירון חדוות:

המייסדים. אותו כנ"ל שליש / שני שליש. אושר פה אחד בוועדת 

 כספים. 

 מי בעד?  שושי כחלון כידור:

 פה אחד.  איציק בר און:

 

: ביצוע שיפורי בטיחות 192ועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' מ החלטה:

קרנות  ן:מקורות מימו. ₪ 60,000המייסדים על סך  -בצומת שדרות רבין

 .₪ 42,000משרד התחבורה: . ₪ 18,000הרשות: 

 

 אושר פה אחד

 

 

: הנגשת כיתה ללקויי שמיעה בבית ספר בר  193אישור תב"ר מס'  .5

 מקורות מימון:. ₪ 30,000ך על ס 2018/25/421אילן הרשאה 

 ₪ 30,000משרד החינוך: 

י קוי: הנגשת כיתה לל193מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  הצעת החלטה:

 מקורות מימון:. ₪ 30,000על סך  2018/25/421שמיעה בבית ספר בר אילן הרשאה 

 ₪ 30,000משרד החינוך: 
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 100הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבית הספר אילן.  – 193תב"ר  ירון חדוות:

 אחוז משרד החינוך שמעביר כסף, אומרים כן. מי בעד  ירים את ידו? 

 אחד.פה מי בעד?   שושי כחלון כידור:

 

 החלטה:

: הנגשת כיתה ללקויי שמיעה בבית 193מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' 

משרד  מקורות מימון:. ₪ 30,000על סך  2018/25/421ספר בר אילן הרשאה 

 . ₪ 30,000החינוך: 

 

 אושר פה אחד

 

: ביצוע הקמת תחנת קצה לאוטובוסים 194אישור תב"ר מס'  .6

קרנות הרשות:  מקורות מימון:. ₪ 522,439בשכונת שרונה על סך 

 ₪ 444,073 משרד התחבורה:, ₪ 78,366

: ביצוע הקמת תחנת קצה 194ב"ר מס' מועצת העירייה מאשרת ת הצעת החלטה:

קרנות הרשות:  מקורות מימון:. ₪ 522,439לאוטובוסים בשכונת שרונה על סך 

 ₪ 444,073 משרד התחבורה:, ₪ 78,366

 

שכונת שרונה. זה בעצם תחנת קצה  – 194תב"ר  - ה הקמת תחנת קצ ירון חדוות:

 מטרופוליני אם אני זוכר נכון.

 ום, אתה רוצה לתת פה קצת הבנה.של  שושי כחלון כידור:

 כן. כדאי. במסגרת ה,  שלום רוזנברג:

 )מדברים יחד(

כן, כן, במסגרת שיפור מערך התחבורה הציבורית, במסגרת שיפור  שלום רוזנברג:

הציבורית בכפר יונה, אנחנו התחייבנו לעשות, להקים ה מערך התחבור
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הדרומי.  שתי תחנות קצה. האחת בשכונת שרונה ואחת במתחם דן

הכול כמובן בתיאום עם משרד התחבורה. מימוש תחנות הקצה הוא 

 בעצם כפי שרשום פה, על ידי משרד התחבורה. זהו. יש לאשר. 

 אושר פה אחד בוועדת הכספים. ירון חדוות:

 מי בעד?  י כחלון כידור:ושש

 מי בעד ירים ידו? ירון חדוות:

 מאושר.  שושי כחלון כידור:

 

: ביצוע הקמת תחנת קצה 194עירייה מאשרת תב"ר מס' מועצת ה החלטה:

קרנות  מקורות מימון:. ₪ 522,439לאוטובוסים בשכונת שרונה על סך 

 ₪  444,073 משרד התחבורה: , ₪ 78,366הרשות: 

 

 דאחאושר פה 

 

: בטיחות מעברי חצייה שוהם ומנחם בגין  195אישור תב"ר מס'  .7

, ₪ 116,450קרנות הרשות:  מימון:מקורות . ₪ 216,450על סך 

 ₪ 100,000משרד התחבורה: 

: בטיחות מעברי חצייה 195מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  הצעת החלטה:

, ₪ 116,450הרשות: ת קרנו מקורות מימון:. ₪ 216,450שוהם ומנחם בגין על סך 

 ₪ 100,000משרד התחבורה: 

 –די דומה, כל הנושא של מעברי חצייה ברחוב שוהם ומנחם בגין  – 7 ירון חדוות:

אלף שקל.  100מקרנות הרשות, משרד התחבורה  116אלף שקל.  216

 עבר פה אחד בוועדת הכספים. 

 מי בעד התב"ר? פה אחד.  שושי כחלון כידור:
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: בטיחות מעברי חצייה 195ירייה מאשרת תב"ר מס' העמועצת  החלטה:

 116,450קרנות הרשות:  מקורות מימון:. ₪ 216,450ם בגין על סך שוהם ומנח

 . ₪ 100,000משרד התחבורה: , ₪

 

 אושר פה אחד

 

 

: בניית בית ספר יסודי יפה נוף על סך 870הגדלת תב"ר מס'  .8

מקורי ר מקורות מימון : משרד החינוך )תב"₪  1,644,890

מפעל , ₪ 2,717,174 קרנות הרשות: מקורות מימון: (18,052,402

 מלוות בנקים:, ₪ 5,443,459 משרד החינוך:, ₪ 9,480,659 הפיס:

 ₪ 19,697,292 סך הכל:, ₪ 2,056,000

 

: בניית בית ספר 870מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  הצעת החלטה:

ורות מימון: משרד החינוך )תב"ר מקורי מק₪  1,644,890יסודי יפה נוף על סך 

 9,480,659 מפעל הפיס:, ₪ 2,717,174 קרנות הרשות: מקורות מימון:. (18,052,402

 19,697,292 סך הכל:, ₪ 2,056,000 מלוות בנקים:, ₪ 5,443,459 משרד החינוך:, ₪

₪ 

חנו בעצם נמיליון. א 1.644 –בית ספר יסודי יפה נוף  – 870תב"ר מספר   ירון חדוות:

קורי שבעצם מאפשר להרחבת בית מדברים פה על גידול בתב"ר המ

הספר והגדלת צרכי החינוך של יפה נוף. אנחנו מדברים פה על, לחזור 

 על זה או שכולם קוראים?

 קראנו. דובר:

 אושר פה אחד בוועדת כספים. ירון חדוות:

 מי בעד? פה אחד.  שושי כחלון כידור:

 .דפה אח  שלום רוזנברג:
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 פה אחד. ירון חדוות:

 

: בניית בית ספר 870מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  החלטה:

מקורות מימון: משרד החינוך )תב"ר ₪  1,644,890יסודי יפה נוף על סך 

מפעל , ₪ 2,717,174 קרנות הרשות: מקורות מימון:. (18,052,402מקורי 

 2,056,000 מלוות בנקים: ,₪ 5,443,459 משרד החינוך:, ₪ 9,480,659 הפיס:

 ₪ 19,697,292 הכל:סך , ₪

 

 אושר פה אחד

 

 

מבנים  4: תכנון וביצוע 166אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  .9

בבית ספר רימון( על סך   2בבית ספר איש שלום,  2יבילים )

מקורות מימון משרד החינוך, הפחתת מקורות מימון ₪  140,000

 מקורות מימון משרד. ₪( 750,000 רקרנות הרשות )סך הכל תב"

, ₪ 610,000 מקורות מימון קרנות הרשות:, ₪ 140,000החינוך: 

 ש"ח 750,000 סך הכל תב"ר:

: תכנון 166הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת שינוי מקורות מימון תב"ר מס' 

 000,140בבית ספר רימון( על סך   2בבית ספר איש שלום,  2מבנים יבילים ) 4וביצוע 

, הפחתת מקורות מימון קרנות הרשות )סך הכל מקורות מימון משרד החינוך₪ 

מקורות מימון קרנות , ₪ 140,000מקורות מימון משרד החינוך: . ₪( 750,000תב"ר 

 ש"ח 750,000 סך הכל תב"ר:, ₪ 610,000 הרשות:

 

 אלף שקל.  140 –מבנים יבילים  4תכנון  וביצוע  – 166תב"ר  ירון חדוות:

 שינוי מקורות מימון.  שושי כחלון כידור:
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אלף שקל. עבר פה אחד  750שינוי מקורות מימון. סך הכול התב"ר  ירון חדוות:

 בוועדת כספים. 

 מי בעד שירים את ידו?   שושי כחלון כידור:

 פה אחד. ירון חדוות:

 פה אחד.  כידור:שושי כחלון 

 פה אחד. ירון חדוות:

 י יצא. שלא,   שושי כחלון כידור:

 זה פה אחד של הנוכחים.  איציק בר און:

 תכתוב את זה. שושי כחלון כידור: 

 

: תכנון 166החלטה: מועצת העירייה מאשרת שינוי מקורות מימון תב"ר מס' 

פר רימון( על סך  בבית ס 2בבית ספר איש שלום,  2מבנים יבילים ) 4וביצוע 

קורות מימון קרנות ממקורות מימון משרד החינוך, הפחתת ₪  140,000

 140,000מקורות מימון משרד החינוך: . ₪( 750,000הרשות )סך הכל תב"ר 

 ₪ 750,000 סך הכל תב"ר:, ₪ 610,000 מקורות מימון קרנות הרשות:, ₪

 

 אושר פה אחד

 

₪  109,893על סך : שיקום גן יחזקאל 136הגדלת תב"ר מס'  .10

מקורות . ₪( ,0001,000מקורות מימון קרנות הרשות )תב"ר מקורי 

 ₪ 1,109,893 סך הכל תב"ר:, ₪ 1,109,893 קרנות הרשות: מימון:

שיקום גן יחזקאל  :136מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  הצעת החלטה:

מקורות . ₪( 00,0001,0מקורות מימון קרנות הרשות )תב"ר מקורי ₪  109,893על סך 

 ₪ 1,109,893 "ר:בסך הכל ת, ₪ 1,109,893 קרנות הרשות: מימון:
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אלף שקל מקרנות הרשות. בעצם התקציב  109 – 136הגדלת תב"ר  ירון חדוות:

 המקורי היה מיליון שקל. אנחנו זיהינו שאנחנו נצטרך,

לא זיהינו, אני מבקשת, תן פה למה אנחנו בעצם מבקשים להגדיל את   שושי כחלון כידור:

 התב"ר. 

סדרה של .. מים ברחובות שמסביב ההתוכנית המקורית לא דיברה על  דובר:

ועם פיתוח העבודות התגלה הצורך ולכן עשינו תוכנית לתיעול של מי 

הגשמים כדי שלא יפגע בפיתוח הגן. מי שמבצע את זה זו אותה חברה 

 זכתה במכרז, חברת סילס, מתוך כוונה ו...ש

 זה כבר בוצע. זה לא מי שמבצע.  יצחק דב:

 זה לקראת הסוף. דוברת:

 את הניקוז ביצעו לפני שהתחילו את העבודות פיתוח.  דב: קיצח

 נכון. דובר:

 זה לא עכשיו גילו, גילו איזושהי טעות ועכשיו אנחנו מתקנים אותה.  יצחק דב:

 לא, לא, לא.  ירון חדוות:

 הם תכננו את האגן מבלי ניקוז בהתחלה. עד שאנחנו באנו, דוברת:

שאתם צודקים וישר נתנו הוראה לבצע  פניתם בכתב ובדקתם, וראינו יצחק דב:

 וזה בוצע.

 ה מצוין. ירון תמשיך בבקשה. אני חושבת שז  שושי כחלון כידור:

 מי בעד ירים ידו?  ירון חדוות:

 מי בעד? פה אחד.   שושי כחלון כידור:

 פה אחד. ירון חדוות:

 חוץ משי. שי לא כאן.  שושי כחלון כידור:
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שיקום גן יחזקאל  :136גדלת תב"ר מס' שרת המועצת העירייה מא החלטה:

. ₪( 1,000,000הרשות )תב"ר מקורי מקורות מימון קרנות ₪  109,893על סך 

 ₪ 1,109,893 סך הכל תב"ר:, ₪ 1,109,893 קרנות הרשות: מקורות מימון:

 

 אושר פה אחד

 

₪  119,295: שיפוץ שירותי המתנ"ס על סך 107הגדלת תב"ר מס'  .11

מקורות . ₪( 180,000 הרשות )תב"ר מקורי:רנות מקורות מימון ק

 ₪ 299,295 ך הכל תב"ר:ס, ₪ 299,295 קרנות הרשות: מימון:

: שיפוץ שירותי 107מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  הצעת החלטה:

 ₪( 180,000 מקורות מימון קרנות הרשות )תב"ר מקורי:₪  119,295המתנ"ס על סך 

 ₪ 299,295 סך הכל תב"ר:, ₪ 299,295 שות:קרנות הר מקורות מימון:

 

תוספת ...  119,295ם אנחנו מדברים פה על שירותי מתנ"ס. בעצ – 107 ירון חדוות:

על פי הת"בר. ... בתוך ועדת הכספים. הצבנו רף מוגבל לגזברית שעצם 

אחוז  80-הציפיה היא בהתנהלות העתידית שכל תב"ר שהוא מגיע ל

או בזמן בנוגע להתנהלות בתב"ר ברמה  מראש מתקציב, אנחנו נקבל ...

 התקציבית,

 תחזית. דובר:

תחזית לסיום סגירת פרויקט, תב"ר, סליחה. זה עלה שם. עבר שוב פה  ירון חדוות:

 אחד בוועדת כספים. 

 . 107מי בעד התב"ר? תב"ר   שושי כחלון כידור:

 פה אחד. דובר:

 פה אחד.   שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 רמי רוצה להעיר הערה.  לון כידור:שי כחשו
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בישיבה, אז בואו רק נגיד לכולם שנבהיר שהסעיף אנחנו שמענו את זה  רם בליטנטל:

אלף שקל, זה לא שאנחנו  120שעכשיו הצבענו עליו של תוספת של 

חודשים ועכשיו שואלים  8מאשרים שזה יבוצע. זה בוצע בפועל לפני 

 אותנו אם אנחנו מאשרים.

ברות מהסיבה הזו ירון גם התייחס לזה שאנחנו נייצר מציאות בגז  ן כידור:כחלו שושי

אחוז מיצוי אומדן של תב"ר, אם נראה  80תחת פיקוח ובקרה, שאחרי 

שבאמת יש הגדלה של התב"ר, זה יבוא עוד לפני שנסיים את העבודה, 

 לפני שנסיים את התקציב.

 

: שיפוץ שירותי 710ס' מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מ החלטה:

 )תב"ר מקורי: מקורות מימון קרנות הרשות₪  119,295המתנ"ס על סך 

 סך הכל תב"ר:, ₪ 299,295 קרנות הרשות: מקורות מימון: ₪( 180,000

299,295 ₪ 

 

 אושר פה אחד

 

 

ש"ח   324: רכש גנרטור נייד לחירום על סך 110הגדלה תב"ר מס'  .12

הפחתת מקורות מימון ו₪  41,12מקורות מימון קרנות הרשות 

 קורות מימון:מ. ₪( 10,000)תב"ר מקורי ₪  800-ממשרד הפנים ב

משרד ף ₪ 1,124 קרנות הרשות:, ₪ 800 -הפחתת משרד הפנים ב

 ₪ 10,324סך הכל תב"ר: , ₪ 9,200 הפנים:

: רכש גנרטור 110מועצת העירייה מאשרת הגדלת הגדלה תב"ר מס'  הצעת החלטה:

והפחתת מקורות ₪  1,124ש"ח מקורות מימון קרנות הרשות  243סך  נייד לחירום על

הפחתת  מקורות מימון:. ₪( 10,000)תב"ר מקורי ₪  800-רד הפנים במימון ממש

סך הכל , ₪ 9,200 משרד הפנים:, ₪ 1,124 קרנות הרשות:, ₪ 800משרד הפנים ב 

 ₪ 10,324תב"ר: 
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 . שקלים 324על סך  110הגדלת תב"ר  ירון חדוות:

 רכש גנרטור נייד.  שי כחלון כידור:שו

 שקלים. 324זה  ירון חדוות:

 מי בעד ירים את ידו?   שושי כחלון כידור:

 פה אחד. דובר:

 פה אחד.  שושי כחלון כידור:

 

: רכש 110מועצת העירייה מאשרת הגדלת הגדלה תב"ר מס'  החלטה:

₪  1,124 הרשותש"ח מקורות מימון קרנות  324גנרטור נייד לחירום על סך 

. ₪( 10,000ר מקורי )תב"₪  800-והפחתת מקורות מימון ממשרד הפנים ב

, ₪ 1,124 קרנות הרשות:, ₪ 800הפחתת משרד הפנים ב  מקורות מימון:

 ₪ 10,324סך הכל תב"ר: , ₪ 9,200 משרד הפנים:

 

 אושר פה אחד

 

 

לחירום  2016: חיבור גנרטור למרכז הפעלה 111הגדלת תב"ר מס'  .13

קרנות  מקורות מימון:. ₪( 12,000)תב"ר מקורי: ₪   5825,סך  על

סך הכל תב"ר: , ₪ 12,000משרד הפנים: , ₪ 5,582הרשות: 

17,582 ₪ 

: חיבור גנרטור 111מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  הצעת החלטה:

מקורות . ₪( 12,000)תב"ר מקורי: ₪  5,582לחירום  על סך  2016למרכז הפעלה 

 ₪ 17,582כל תב"ר: סך ה, ₪ 12,000משרד הפנים: , ₪ 5,582נות הרשות: קר ן:מימו
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שקלים. ...  5,582חיבור גנרטור למרכז הפעלה על סך  ירון חדוות:

 שליש/שליש/שליש. עבר פה אחד בוועדת כספים. 

מדובר פה על הגדלת תב"ר בגלל החיבור לחשמל, כדאי שתדעו את   שושי כחלון כידור:

 מי בעד ירים את ידו?  יפור.זה, זה הס

 פה אחד. דובר:

 

 

: חיבור גנרטור 111מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  החלטה:

. ₪( 12,000)תב"ר מקורי: ₪  5,582לחירום  על סך  2016למרכז הפעלה 

סך הכל , ₪ 12,000משרד הפנים: , ₪ 5,582קרנות הרשות:  מקורות מימון:

 ₪ 17,582תב"ר: 

 

 חדאושר פה א

 

 

: שיקום תשתיות  868אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  .14

הפחתת מקורות מימון משרד ₪  14,978על סך  2013כבישים 

)תב"ר על סך  הפנים והגדלת מקורות מימון  מקרנות הרשות

הפחתת מקורות מימון משרד  מקורות מימון:. ₪( 2,039,139

 הפנים: משרד ,₪ 2,004,117קרנות הרשות: , ₪ 14,978הפנים ב 

 ₪ 2,039,139סך הכל תב"ר: , ₪ 35,022

: שיקום 868מועצת העירייה מאשרת שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  הצעת החלטה:

הפחתת מקורות מימון משרד הפנים והגדלת ₪  14,978על סך  2013תשתיות כבישים 

ת הפחת מקורות מימון:. ₪( 2,039,139מקורות מימון  מקרנות הרשות )תב"ר על סך 

משרד , ₪ 2,004,117קרנות הרשות: , ₪ ,97814מקורות מימון משרד הפנים ב 

 ₪ 2,039,139סך הכל תב"ר: , ₪ 35,022 הפנים:
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בעצם אנחנו מדברים פה על שינוי מקורות המימון. שינוי   - 868 ירון חדוות:

מקורות המימון מדבר בעצם על מעבר מסעיף לסעיף. סך הכול ..., 

משרדי  קרנות המימון מקרנות הרשות ו... ים אתאנחנו מגדיל

 הממשלה לצורך העניין. עבר אישור פה אחד בוועדת הכספים.

 מי בעד אישור התב"ר?   שושי כחלון כידור:

 פה אחד.  דובר:

 פה אחד.  שושי כחלון כידור:

 

 

: 868מועצת העירייה מאשרת שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  החלטה:

מימון משרד  הפחתת מקורות₪  14,978על סך  0132שים שיקום תשתיות כבי

. ₪( 2,039,139הפנים והגדלת מקורות מימון  מקרנות הרשות )תב"ר על סך 

קרנות , ₪ 14,978הפחתת מקורות מימון משרד הפנים ב  מקורות מימון:

 2,039,139סך הכל תב"ר: , ₪ 35,022 משרד הפנים:, ₪ 2,004,117הרשות: 

₪ 

 

 אושר פה אחד

 

 

: ביצוע עבודות פיתוח במקב"ת ינוב על סך  935לת תב"ר מס' הגד .15

₪  2,016,340מקורות מימון משרד התחבורה: ₪  11,634,176

)תב"ר מקורי על ₪  8,753,690ורמ"י: ₪  864,146קרנות הרשות: 

₪,  864,146(. מקורות מימון: קרנות הרשות: 63,544,000סך 

סך הכל ₪,  6902972,7,רמ"י ₪,  2,016,340משרד התחבורה: 

 ₪. 75,178,176תב"ר: 
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: ביצוע עבודות פיתוח 935הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס' 

₪  2,016,340מקורות מימון משרד התחבורה: ₪  11,634,176במקב"ת ינוב על סך 

( 63,544,000)תב"ר מקורי על סך ₪  8,753,690ורמ"י: ₪  864,146קרנות הרשות: 

רמ"י ₪,  2,016,340משרד התחבורה: ₪,   864,146ימון: קרנות הרשות: ת מרומקו

 ₪ 75,178,176סך הכל תב"ר: ₪,  72,297,690

אנחנו מדברים על הגדלת מקורות המימון. ביצוע עבודות פיתוח  – 935  ירון חדוות:

 864מיליון שקלים. קרנות הרשות  2במקב"ת ינוב. משרד התחבורה 

 75.178מיליון שקלים. סך הכול התב"ר  8.753 אלף שקלים ורמ"י

 מיליון עבר פה אחד בוועדת הכספים. מי בעד?

 ירים את ידו? כולם? אלברט? 935מי בעד הגדלת תב"ר   שושי כחלון כידור:

 כן, כן. אלברט טייב:

 איציק.  שושי כחלון כידור:

 פה אחד.  איציק בר און:

 

 

: ביצוע עבודות 935' "ר מסתבהחלטה: מועצת העירייה מאשרת הגדלת 

מקורות מימון משרד התחבורה: ₪  11,634,176פיתוח במקב"ת ינוב על סך 

)תב"ר מקורי ₪  8,753,690ורמ"י: ₪  864,146קרנות הרשות: ₪  2,016,340

משרד ₪,   864,146( מקורות מימון: קרנות הרשות: 63,544,000על סך 

 ₪ 75,178,176הכל תב"ר: סך , ₪ 72,297,690רמ"י ₪,  2,016,340התחבורה: 

 

 אושר פה אחד.
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₪  17,782: בית כנסת ברח' האשל על סך  936הגדלת תב"ר מס'  .16

מקורות ₪(  993,760מקורות מימון קרנות הרשות )תב"ר מקורי 

 793,760משרד הבינוי והשיכון: ₪,  217,782מימון: קרנות הרשות:

 ₪ 1,011,542סך הכל תב"ר: ₪, 

: בית כנסת ברח' 936ירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס' ועצת העהצעת החלטה: מ

₪(.  993,760מקורות מימון קרנות הרשות )תב"ר מקורי ₪  17,782האשל על סך 

סך ₪,  793,760משרד הבינוי והשיכון: ₪,  217,782מקורות מימון: קרנות הרשות: 

 ₪ 1,011,542הכל תב"ר: 

 
 

. זה דומה מאוד על מה שדיברנו שקל ,78217 –בית כנסת ברחוב האשל  ירון חדוות:

במתנ"ס עם השירותים שם. הוא הסתיים. אנחנו  107על התב"ר של 

רוצים לסגור את התב"ר. בית הכנסת לצורך העניין קיים, עומד מעל 

 שנה. עבר אישור ועדת הכספים.

 פה אחד. מי בעד הגדלת התב"ר ירים את ידו?  שושי כחלון כידור:
 
 
 

: בית כנסת ברח' 936מאשרת הגדלת תב"ר מס'  העירייההחלטה: מועצת 

 993,760מקורות מימון קרנות הרשות )תב"ר מקורי ₪  17,782האשל על סך 

משרד הבינוי והשיכון: ₪,  217,782מקורות מימון: קרנות הרשות: ₪(. 

 ₪ 1,011,542סך הכל תב"ר: ₪,  793,760

 

 אושר פה אחד.
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ת רח' עולי הגרדום+ רחובו 4ג : שדרו 965דלת תב"ר מס' הג .17

מקורות מימון ₪  2,800,000שבילים+ אלפסי+ רמב"ם על סך 

 1,200,000)תב"ר מקורי  2,356,000קרנות הרשות:  444,000רמ"י :

קרנות ₪,  444,000ישן מול חדש -מקורות מימון: רמ"י₪(. 

 ₪ 4,000,000סך הכל תב"ר: ₪,  3,556,000הרשות 

רחובות  4: שדרוג 965ת הגדלת תב"ר מס' רייה מאשרהצעת החלטה: מועצת העי

מקורות מימון ₪  2,800,000רח' עולי הגרדום+ שבילים+ אלפסי+ רמב"ם על סך 

מקורות ₪(.  1,200,000)תב"ר מקורי  2,356,000קרנות הרשות:  444,000רמ"י :

: סך הכל תב"ר₪,  556,0003,קרנות הרשות ₪,  444,000ישן מול חדש -מימון: רמ"י

004,000,0 ₪ 

 

רחובות: עולי הגרדום, שבילים, אלפסי ורמב"ם  4שדרוג  – 965או קיי,   ירון חדוות:

מגיעים  2.356אלף שקל.  444מיליון. מקורות מימון של רמ"י  2.800 –

 מיליון. 1.2מקרנות הרשות. התב"ר המקורי היה 

 )מדברים יחד(

עם מלי. קיבלנו שמה נערך יחד מיליון שקל. הדיון  1.2תב"ר מקורי  ירון חדוות:

סקירה בדיוק על תהליך העבודה, מה אמור להתבצע, מה המנגנון 

 ך הגענו לעלויות האלה ומה, החשוב ואי

מיליון שקל ואושר בישיבה,  1.2ראוי לציין שהתב"ר הזה ירד על   שושי כחלון כידור:

במועצה היוצאת. הסתבר, אחרי שקצת התחלנו, ירדנו לרחוב עולי 

מטה יחד עם התאגיד, הסתבר שחסר לנו כסף לפיתוח רדום כל ההג

התקציב ונדרשים כדי מיליון זה רק חלק מ 1.2-עילי של הרחוב, ו

מיליון שקלים ולכן אנחנו מבקשים  4להשלים מאלפסי ועד מנחם בגין 

מיליון שקלים, כמו שאמרתי גם בשיתוף  4-להגדיל את התב"ר ל

לק בין אלפסי לרמב"ם גרדום, החהציבור שעשיתי עם רחוב עולי ה

יסתיים בעזרת השם כמו שנאמר שבוע לפני פסח, כדי שהם באמת 

ל את החג בצורה נקייה ושהרחוב יהיה ידידותי לשימוש. יוכלו לקב



 
41 
 
 

 

החלק השני בין רמב"ם למנחם בגין, כולל כל מה שבדרך, עבודות 

 התאגיד יתחילו אחרי פסח בעזרת השם.

 הביוב? איציק בר און:

כן. ביוב ומים. יש גם מקורות תקציב לתאגיד לטובת העניין הזה וגם,   כידור: ושי כחלוןש

תאמה אנחנו נעשה את פיתוח העילי של הרחוב. זה רק ואחר כך, ובה

 שתדעו לגבי רחוב עולי הגרדום. 

 מתי זה יסתיים? דובר:

, כי משהו כזה אם נתחיל באפריל, אני מניחה שזה ייקח עד אוגוסט,  שושי כחלון כידור:

יש פה גם את העבודות של הביוב והמים, וגם אחר כך הטמנה שלנו של 

א פותחים פעמיים ואחר כך כל הפיתוח העילי. תשתית בזק, אנחנו ל

 משהו בסדר גודל של חצי שנה. 

 בצד המזרחי כבר עשו את בזק? יצחק דב:

 כן. התחילו. כן. בסדר?   שושי כחלון כידור:

 בסדר. יצחק דב:

 התחילו את ההטמנה של בזק. שאלות לגבי התב"ר?  כידור: ושי כחלוןש

 )מדברים יחד(

 שאלות  לגבי התב"ר? מי בעד ירים את ידו?   שושי כחלון כידור:

 פה אחד. דובר:

 פה אחד.   שושי כחלון כידור:
 
 
 

רחובות  4: שדרוג 965החלטה: מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס' 

מקורות ₪  2,800,000מב"ם על סך אלפסי+ רשבילים+  רח' עולי הגרדום+

₪(.  1,200,000)תב"ר מקורי  2,356,000קרנות הרשות:  444,000מימון רמ"י :

₪,  3,556,000קרנות הרשות ₪,  444,000ישן מול חדש -מקורות מימון: רמ"י

 ₪ 4,000,000סך הכל תב"ר: 

 

 אושר פה אחד.
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מינה ברח' בגין לכיוון ב ופניה י: תוספת נתי966הקטנת תב"ר מס'  .18

 444,000הפחתת מקורות מימון מרמ"י: ₪  959,131בסך  57כביש 

 1,200,000)תב"ר מקורי ₪  515,131והפחתה בקרנות הרשות: ₪ 

 240,869, קרנות הרשות  0-ישן מול חדש-מקורות מימון רמ"י₪( 

 ₪ 240,869סך הכל תב"ר: ₪, 

: תוספת נתיב ופניה 966"ר מס' הקטנת תב עת החלטה: מועצת העירייה מאשרתהצ

הפחתת מקורות מימון מרמ"י: ₪  959,131בסך  57ימינה ברח' בגין לכיוון כביש 

( מקורות 1,200,000)תב"ר מקורי ₪  515,131והפחתה בקרנות הרשות: ₪  444,000

 ₪ 240,869סך הכל תב"ר , ₪ 240,869, קרנות הרשות 0ישן מול חדש -מימון רמ"י

 

 . 966ב"ר ת חדוות: ירון

 תסביר את זה.  שושי כחלון כידור:

 כן, כן, אני עכשיו אקרא את זה. ירון חדוות:

. התקציב המקורי 57תוספת נתיב פנייה ימינה ברחוב בגין לכיוון כביש    ענבל דרור היימן:

 240ב"ר היה מיליון. יש פה בעצם הקטנה. הביצוע בפועל הת 1.200היה 

הקטנה כי הוא בוצע על ידי החכ"ל.  עצם יש פהאלף שקל. הביצוע ב

 אנחנו מעצם מעבירים פה את,

 החכ"ל זה החברה הכלכלית לכפר יונה.  שושי כחלון כידור:

ומחזירים חצי מיליון  965אנחנו מעבירים את הסכום של רמ"י לתב"ר  ענבל דרור היימן:

 שקל לקרנות. התב"ר אושר. 

 שנקרא. זה כבר נעשה בדיעבד מה  דרעי: אפי

 בגלל זה אנחנו מקטינים וסוגרים את התב"ר. נבל דרור היימן:ע

כן, זה היה לי ברור. שיסבירו לכל האחרים. על הקודם אמרו שכאילו  אפי דרעי:

פה המועצה פישלה כי היא לא שערכה נכון את השיפוצים בשירותים 
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שקורה. פעם נשאר עודף ופעם  של המתנ"ס ופה נשאר עודף. אז זה מה

 אר חוסר.נש

 אף אחד לא אמר שהמועצה פישלה.  שושי כחלון כידור:

ואחרי זה המועצה צריכה לתקן את התב"רים. לא ביקשתי לתקן.  אפי דרעי:

 ביקשתי  להבהיר את עמדתי. 

 אז אני אחדד את עמדתך. ירון חדוות:

ד לא טוב, איך שהמועצה פישלה, אז צריך שגם ייאמר  פה אבל אף אח  שושי כחלון כידור:

 את זה.אמר 

 יש יום אסל ויום בסל. ירון חדוות:

 יפה. אפי דרעי:

 וקיבלנו הרבה בסל. ירון חדוות:

יפה. נכון, קיבלתם בסל וקיבלתם הרבה כסף לעשות עבודות שאתם  אפי דרעי:

רת השארנו קופה עכשיו מבצעים אותם. כסף נשאר. לא כמו שאמ

 ריקה. הקופה לא ריקה.

 הגזברית תיתן לך תמונת מצב?תה רוצה שא  שושי כחלון כידור:

 לא, את רוצה שנעשה דיון בנפרד? אפי דרעי:

אז בוא לא נדבר על זה כי זה לא נושא הדיון. בוא נמשיך הלאה. כן.   שושי כחלון כידור:

 ירים את ידו? 966מי בעד הקטנת תב"ר מספר 

 כולנו בעד. דובר:

 פה אחד. דני לוין:
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: תוספת נתיב 966טנת תב"ר מס' העירייה מאשרת הקהחלטה: מועצת 

מקורות  הפחתת₪  959,131בסך  57ופניה ימינה ברח' בגין לכיוון כביש 

)תב"ר ₪  515,131והפחתה בקרנות הרשות: ₪  444,000מימון מרמ"י: 

, קרנות הרשות 0ישן מול חדש -( מקורות מימון רמ"י1,200,000מקורי 

 ₪ 0,86924סך הכל תב"ר ₪,  240,869

 

 אחד. אושר פה

 
 
 

על  2015סקר נכסים לצורך חיובי ארנונה  :970הגדלת תב"ר מס'  .19

₪  207,556ות מימון משרד הפנים: ש"ח מקור 610,000סך 

 ₪( 000950, )תב"ר מקורי:ש"ח  402,444ומקרנות הרשות: 

 קרנות הרשות:₪,  1,157,556משרד הפנים: : מקורות מימון

 ₪ ,560,0001סך הכל: ₪,  402,444

: סקר נכסים לצורך 970הגדלת תב"ר מס'  מועצת העירייה מאשרתחלטה: הצעת ה

משרד : מקורות מימון. ₪( 000950, )תב"ר מקורי: 500,000 על סך 2015חיובי ארנונה 

 ₪ 1,560,000סך הכל: ₪,  402,444 קרנות הרשות:₪,  1,157,556הפנים: 

 

אלף  610 – 2015רנונה ים לצורך חיובי אסקר נכס – 970תב"ר מספר    ירון חדוות:

שקלים.  610-שקל. בעצם אנחנו מבקשים פה להגדיל את התב"ר ב

בעצם המטרה היא לסיים את המדידות של השכונות החדשות יפה נוף 

ושרונה. כמו כן יש בעלי בתים שלא נמצאים ... לצורך העניין שנכון 

ת אז יצטרכו שם להיום סירבו לצורך העניין ולא בוצעו כל המדידו

ודא שיש לנו הלימה מלאה בין מה שיש בפועל לבין שלמות כדי לוה

אלף שקל. עבר פה אחד  610-החיובים, לכן אנחנו מבקשים את ה

 בוועדת הכספים.

 ירים את ידו? 970שאלות? מי בעד הגדלת תב"ר מספר   שושי כחלון כידור:
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 פה אחד. דני לוין:

 דה. פה אחד, תו  שושי כחלון כידור:
 

 

 

: סקר נכסים לצורך 970הגדלת תב"ר מס'  העירייה מאשרתועצת מהחלטה: 

מקורות . ₪( 000950, )תב"ר מקורי: 500,000על סך  2015חיובי ארנונה 

סך הכל: ₪,  402,444 קרנות הרשות:₪,  1,157,556משרד הפנים: : מימון

1,560,000 ₪ 

 

 אושר פה אחד.

 

ם חברת במסגרת ההסכם עהגדלה של הוצאות העירייה  אישור .20

מילגם בסקר מדידות ארנונה, לביצוע פרויקט המדידות בעיר, עד 

( לתקנות העיריות )מכרזים(, 7)3, בהתאם לסעיף 50%להיקף של 

  1987-התשמ"ח

הוצאות העירייה במסגרת הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת הגדלה של 

ות בעיר, עד ע פרויקט המדידלביצו ,סקר מדידות ארנונה ההסכם עם חברת מילגם ב

, 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח7)3, בהתאם לסעיף 50%להיקף של 

 לאור העובדה כי עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.

 

טוב, אז בהתאמה לתב"ר שירון הסביר על מדידות ארנונה, אנחנו  ענבל דרור היימן:

רה שבעצם עושה ההסכם עם חברת מילגם, החב מבקשים להגדיל את

אחוז. בעצם במכרז  50את ה, מבצעת את המדידות, עד להיקף של 

נלקח בחשבון, נלקחו בחשבון מספר  2015המקורי שיצאו בשנת 

הנכסים שהיו באותה עת בעיר. מספר הנכסים גדלו, השכונות, ולכן 

 אנחנו מבקשים גידול בעצם בהיקף העבודות. 
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 מה הסכום? :שי רומנו

אלף שקלים. זה תומך בעצם את  610א מה שאישרנו, הסכום הו  דור:שושי כחלון כי

 התב"ר. 

 אלף שקל.  610-זה בעצם הלימה לתב"ר של ה ירון חדוות:

 מי בעד אישור הגדלה של הוצאות העירייה? תודה.  שושי כחלון כידור:

 פה אחד. דני לוין:
 
 
 

גרת הוצאות העירייה במסדלה של החלטה: מועצת העירייה מאשרת הג

לביצוע פרויקט המדידות  ,ברת מילגם בסקר מדידות ארנונה ההסכם עם ח

( לתקנות העיריות )מכרזים(, 7)3, בהתאם לסעיף 50%בעיר, עד להיקף של 

 , לאור העובדה כי עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.1987-התשמ"ח

 

 אושר פה אחד.

 
 

 ועדת הערר לארנונהתשלום גמול לחברי  .21

אשרת תשלום גמול לחברי ועדת הערר לארנונה על צת העירייה מהצעת החלטה: מוע

השתתפותם בישיבות ועדת ערר לארנונה בהתאם לתעריפים המרביים הקבועים 

: יו"ר 13.1.7לתשלום כפי שנקבעו על ידי החשב הכללי בהתאם להוראות התכ"מ  

 מע"מ לשעה₪+ 194ועדת ערר לארנונה 

 

יבה האחרונה, אם אני לא טועה זה היה יודעים, ביש טוב, כמו שאתם  שושי כחלון כידור:

בישיבה האחרונה, אנחנו בעצם קבענו הרכב לחברי ועדת הערר 

לארנונה. יש שלושה חברים שמרכיבים את הוועדה. אחד מתוכם הוא 

יושב ראש הוועדה עורך דין שדות ואנחנו מבקשים לשלם, לשלם לו 

, או קיי? ניהול הוועדהלשלם, אין מה לעשות, לשלם לו עבור עבור, 

בסופו של דבר מדובר בעורך דין שמשתמש ... הפרטיים לטובת תיאום  
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שקלים כולל  194הוועדה, כולל הישיבה שלו פה. העלות של שעה היא 

 מע"מ.

 פלוס מע"מ. אפי דרעי:

 זה בקרה ומעקב,  שושי כחלון כידור:

 כולל מע"מ. זה פלוס מע"מ.זה לא  אפי דרעי:

מע"מ. פלוס, סליחה. אנחנו כמובן נעשה מעקב ובקרה בוועדה  פלוס  כידור:שושי כחלון 

-על סך כל השעות. כמובן שישולם סך השעות שהוא נמצא בפועל. מ

אלפים שקל. אני מניחה שהשנה,  5אם אני לא טועה זה עמד על  2018

היו ועדות בגלל הבחירות, בעקבות העובדה שבחצי השנה האחרונה לא 

גם לא מעט בקשות, אז אולי אתה, אולי זה ר ועדות. יש יהיו קצת יות

סך התקציב יעלה. בכל מקרה אנחנו כמובן מנהלים על זה בקרה 

ומעקב. אני חושבת שראוי לשלם לעורך דין שעושה את העבודה. 

 שאלות? הערות? 

 כן, אפשר שאלה. צבי ימין:

 ן.כ  שושי כחלון כידור:

ום לכל החברים. בהצעה ה עניין לתשלמופיע שז 21בנספח בסעיף  צבי ימין:

 מדובר רק על היושב ראש. 

 נכון.  שושי כחלון כידור:

 זה מכוון?  צבי ימין:

 הכוונה הייתה רק ליושב ראש.   שושי כחלון כידור:

היא קבע זה שמועצת העיר רשאית לאשר אם  2012מה שחוזר מנכ"ל  ד שלומית גבע:"עו

  מוצאת לנכון, אם לא לאשר לאף אחד,

 בסמכות זה אפשר לכל חברי ועדת הערר. צבי ימין:

 .. לוועדת הערר, בסמכותכם, ד שלומית גבע:"עו

 כרגע בהצעה היא רק ליושב ראש. צבי ימין:

 נכון. זה מה שהיה. ד שלומית גבע:"עו

 בסדר גמור.  צבי ימין:
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 אתה רוצה להגיד משהו על זה?  שושי כחלון כידור:

 צה לצ'פר אותו? ועדה. אתה רו.. שהוא חבר בו אפי דרעי:

 כרגע מה ש, צבי ימין:

 דבר חופשי.  אפי דרעי:

 מה שמופיע כרגע בהצעה זה לגבי היושב ראש. צבי ימין:

 זה רק ליושב ראש. אפי דרעי:

 נכון.  צבי ימין:

 זה נכון ... אפי דרעי:

ה אם תרצו להעלות את זה כהצעה, אנחנו נעלה את זה כהצבע  כידור:שושי כחלון 

 ה. בישיבה הבא

 אני לא חושב שצריך לתת לחברים. רק ליושב ראש. אפי דרעי:

 אני יכולה להעלות את זה כהצבעה. מי בעד?   שושי כחלון כידור:

 פה אחד. אפי דרעי:
 
 

ת הערר לארנונה החלטה: מועצת העירייה מאשרת תשלום גמול לחברי ועד

ביים עריפים המרעל השתתפותם בישיבות ועדת ערר לארנונה בהתאם לת

הקבועים לתשלום כפי שנקבעו על ידי החשב הכללי בהתאם להוראות 

 מע"מ לשעה₪+ 194: יו"ר ועדת ערר לארנונה 13.1.7התכ"מ  

 

 אושר פה אחד.

 

המלצת הרשות המקומית למינוי נציגי הרשות המקומית בועדה  .22

 מחוז מרכז-המחוזית לתכנון ובניה

וי ד"ר גלית שאול ראש מ.א. עמק ה על מינהצעת החלטה: מועצת העירייה ממליצ

 חפר ומר אבי הררי, ראש מועצה מקומית אבן יהודה. מצ"ב מכתב משרד הפנים
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טוב, הסעיף הבא, יש נוהל חדש במחוז מרכז. הוחלף ממונה על   שושי כחלון כידור:

 המחוז. 

 לא, הוא ישן, הוא לא חדש. אפי דרעי:

 ש.שהוא חד הוא חדש. הבנתי  שושי כחלון כידור:

 מה פתאום. אפי דרעי:

עד עכשיו אישרו את זה, רגע, רגע, חכה רגע, תן לדבר. עד עכשיו   שושי כחלון כידור:

הרשות היה להמליץ לחתום על המלצה ולשלוח את  להבנתי יכול ראש

זה לממונה על המחוז. מה שהם ביקשו עכשיו זה שמליאת המועצה 

יות חברים בקשים להתאשר את הבקשות של ראשי הרשויות שמ

בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה,  לאשר את זה במליאה. יש שני חברי, 

ית שאול שהיא ראש שני ראשי רשויות שפנו אליי. אחת זו דוקטור גל

הרשות של המועצה האזורית עמק חפר והשני זה אביב הררי ראש 

המועצה המקומית אבן יהודה. שניהם רוצים להיות חברים בוועדה 

 וזית. המח

 אני מציע אותך. למה את לא רוצה להיות את? פי דרעי:א

 אני לא, אין לי זמן כרגע.  שושי כחלון כידור:

 אני אומר את זה לא בציניות, בשיא הרצינות.אני לא צוחק.  אפי דרעי:

לא, אני יודע שאתה אומר את זה בשיא הרצינות ואני  אגיד דבר אחד.   שושי כחלון כידור:

קטוריון בשלטון המקומי, אני חברת דירקטוריון חברת דיראני  –אחד 

במשכ"ל ואני גם מובילה את הוועדה של הגיל הרך בשלטון המקומי. 

אני רוצה יותר לצאת החוצה, להיות חלק מהשלטון המקומי, להיות 

טוב את דיני התכנון והבנייה, אני -שם ולייצג. כשאני אלמד טוב

ציה הבאה ראש העיר, אז היה בקדנאני אמבטיחה שאני גם, אולי, אם 

 אני אבקש, אולי, לא בטוח. 

 אגב, אפי דרעי:

 שנים. 5אני לא יודעת מה שיהיה בעוד   שושי כחלון כידור:

 קריאת ביניים, אפי דרעי:
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 כרגע זה לא מעניין.  שושי כחלון כידור:

 ממונהההמלצה שלנו היא לא מחייבת את הממונה, כי בסופו של דבר ה אפי דרעי:

 את חברי הוועדה המחוזית, לא ממנה

 נכון.  שושי כחלון כידור:

 את הוועדה המחוזית ממנה שר האוצר, אפי דרעי:

 אנחנו רק ממליצים.  שושי כחלון כידור:

 8שמופקד וההמלצות האלה בסופו של דבר, אני הומלצתי במשך  אפי דרעי:

 קדנציות, פעם אחת עשו אותי ממלא מקום. 

חנו רק ממליצים ואם אחד מהם יתקבל, אז תהייה לנו נציגות אז אנ  :כידורשושי כחלון 

 של אחד משכננו בוועדה המחוזית, יכול להואיל גם לנו.

 נכון. אפי דרעי:

 אז אני בעד לאשר. מי בעד?   שושי כחלון כידור:

 פה אחד.  אפי דרעי:

תודה דה רבה. ח. תופה אחד. תודה רבה. תודה רבה. יום משפחה שמ  שושי כחלון כידור:

 לציבור שהגיע. 

 

החלטה: מועצת העירייה ממליצה על מינוי ד"ר גלית שאול ראש מ.א. עמק 

כנציגי הרשות  חפר ומר אבי הררי, ראש מועצה מקומית אבן יהודה

 מחוז מרכזון ובנייה חוזית לתכנית בוועדה המהמקומ

 

 מאושר פה אחד

 

 

__________________ 

 

___________________ 

 ב' שושי כחלון כידור ג

 ראש העירייה

 מר דני לוין, 

 יהמנכ"ל העירי

 


