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פרוטוקול
אפי דרעי:

ערב טוב .קודם כל ,מאחר וזו ישיבה מן המניין אז אם יש הערות
לפרוטוקול הקודם .אין הערות .עוברים לסדר היום.

 .1שינוי ימי ישיבות מליאת מועצת העיר
הצעת החלטה :מאשרים את שינוי ימי ישיבות מליאת מועצת העיר מימי רביעי
לימי ראשון בשעה .19:00

אפי דרעי:

שינוי ימי ישיבות מליאה מועצת ,מליאת מועצת העיר .מסתבר שלהרבה
אנשים מתוך החברים פה יום רביעי לא מתאים .והוצע על ידי ההנהלה
את יום ראשון .למרות שאני,

שושי כחלון כידור :הרבה חברים? זה איציק בראון.
אפי דרעי:

לא ,היה עוד מישהו לפחות .לפחות עוד אחד ,שיום רביעי לא התאים לו.

ערן לאופר:

גם איציק בראון זה בסדר.

שושי כחלון כידור :בוא נדייק .הכל לגיטימי ,בשביל בן אדם אחד להזיז עוד פעם יום
מליאה .בואו,
ערן לאופר:

זה לא חד פעמי ,זה מעכשיו עד הודעה ,עד סוף הקדנציה.

יעל חן:

אם זה מישהו שלא יכול באופן קבוע ,אז כן.

אפי דרעי:

אם לא מפריע לאף אחד יום ראשון ,אני לא חושב שצריך להפריע,

שושי כחלון כידור :לי זה מאד מפריע.
אפי דרעי:

למה? מה יש לך ביום ראשון?

שושי כחלון כידור :לא מתאים לי .לא מתאים לי בכלל ימי ראשון .בטח לא אם אני נוסעת
וחוזרת מחו"ל ,אתם לא תתקעו ישיבות.
אפי דרעי:

את נוסעת לחו"ל וחוזרת ביום ראשון.
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שושי כחלון כידור :תודה לאל ,אני נוסעת הרבה,
אפי דרעי:

לבריאות שיהיה לך ,אבל את חוזרת ביום ראשון.

שושי כחלון כידור :מה זה?
אפי דרעי:

את חוזרת בד"כ ביום ראשון.

שושי כחלון כידור :אני מעדיפה שזה לא יהיה ביום ראשון.
אפי דרעי:

זאת ההצעה שלנו .יש לנו עוד ישיבות עד הבחירות.

שושי כחלון כידור :יש מספיק.
אפי דרעי:

יש עוד  4-5ישיבות .אז יהיה פעם אחת שתהיי בחו"ל?

קובי לאור:

אפשר אם תהיי בחו"ל לדחות את ה,-

שושי כחלון כידור :ליום אחרי,
קובי לאור:

להגיד את זה עכשיו,

אפי דרעי:

אם תהיה בקשה של ,אנחנו נכבד בקשות מיוחדות .אבל אנחנו משנים את
היום לימי ראשון.

שושי כחלון כידור :למה אי אפשר להזיז את זה ליום שני או ליום שלישי? אני מבינה ש,-
וחוץ מזה אני רוצה להבין גם לגבי,
יעל חן:

ביום שני באופן קבוע אני לא יכולה אני לומדת.

מיטל טולדנו :ואני בשלישי לומדת באופן קבוע.
שושי כחלון כידור :אז לכולם מותר להתחשב ,זה יפה ,זה כאילו לכולם אפשר להתחשב,
אפי דרעי:

שושי ,אם את אומרת שאת לומדת ,שושי מתי פעם אחת אמרת שאיזה
שהוא יום שהיה לא התאים לך כי את לא יכולה להיות ,התחשבנו
בבקשתך .עד סוף הקדנציה לא נשאר הרבה זמן,

דוברת:

למה את לא יושבת פה? אני לא שומעת אותך.

אפי דרעי:

במקרים מיוחדים אם תהיה בקשה אנחנו נעלה ,או נזיז או לשני או
לשלישי לפי התמ"א .אבל אם ההנהלה החליטה על יום ראשון שזה
המתאים לרוב חברי ההנהלה ,אני מציע שנכבד את זה .עם כל הכבוד לך,
אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נגיד בוא נעשה הצבעה מי בעד ,מי נגד .זו
בקשה שהיא לגיטימית ,בדיוק כמו שיהיו בקשות אחרות .דחינו הרבה
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ישיבות על פי בקשה ,אפילו של חברי אופוזיציה ,גם אם זה היה אחד.
ואת יודעת את זה ,אבישי לא פה ,לפחות פעמיים-שלוש דחינו ישיבות
בגלל בקשה אישית של אבישי.
שושי כחלון כידור :אני לא זוכרת את זה.
אפי דרעי:

אם את לא זוכרת ,תיזכרי.

שושי כחלון כידור :זה לא רלוונטי בכלל.
אפי דרעי:

לא משנה ,את לא,

שושי כחלון כידור :ברוב של כמה? ?75
אפי דרעי:

מי בעד? מי נגד?

ירון חדוות:

היה פעם דיון רק ש ,-היה פעם דיון ,הייתה בעיה ,להגיע כמה מת"א
מהעבודה ,ואז אמרנו אם לא כולם ,אם לא,

ערן לאופר:

זה היה משהו אחר.

ירון חדוות:

אני שואל.

אפי דרעי:

אז היא אומרת לך שפה צריך רוב רגיל.

שלומית גבע:

לא ,לא ,ואז ביקשתם שאני אבדוק ואוציא חוות דעת ,ואז בדקנו ואמרנו
שעל שינויים כאלה שהם קבועים ,וככה על העניין הזה.

ירון חדוות:

טוב ,אני רק שואל.

אפי דרעי:

אני עשיתי הצבעה ,הצביעו  6בעד .מי נגד? אתם נגד? מי נמנע? .30

ירון חדוות:

אני נמנע.

שושי כחלון כידור :אני לא משתתפת בהצבעה.
אפי דרעי:

 ,OKתודה.

בעד:

אפי דרעי ,יעל חן ,אבנר משה ,קובי לאור ,ערן לאופר ,מיטל טולדנו

נמנע:

שושי כחלון כידור ,ירון חדוות

החלטה :מועצת העיר מאשרת שינוי ימי ישיבות מליאת מועצת העיר מימי
רביעי לימי ראשון בשעה .19:00
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 .2מינוי שושי כחלון כידור במקומה של ליהי איינס כיו"ר ועדת
רישוי עסקים
הצעת החלטה :מאשרים את מינוי שושי כחלון כידור כיו"ר ועדת רישוי עסקים.
אפי דרעי:

מינוי שוש כידור במקומה של מנהלת יו"ר וועדת רישוי עסקים.

קובי לאור:

תסבירו את זה רגע בכמה מילים.

אפי דרעי:

יו"ר וועדת רישוי עסקים הייתה ליהי .היא לא רוצה להמשיך .אמרה
לאיציק בראון שהוא שוחח עם שושי והיא הסכימה לקחת על עצמה את
התפקיד.

שושי כחלון כידור :תעבור על הניסוח ,קודם כל איציק דיבר איתי ואני לא הסכמתי לפני
שדיברתי עם ליהי ,שלא רצתה לשתף איתי פעולה ולומר לי מה הסיבות
שבגללן היא החליטה לפרוש.
יעל חן:

היא החליטה לא לשתף?

שושי כחלון כידור :החליטה לא ,כן.
אפי דרעי:

היא לא רוצה להיות ,היא יכולה להגיד פה .חבל שהיא לא פה.

שושי כחלון כידור :היא לא נמצאת כאן ,אני רק אומרת שאני לא נתתי את הסכמתי
להחליף אותה לפני שבדקתי מה הסיפור ,כי אני לא רוצה מן הסתם
חברה שלנו פה לשולחן ,אני לא רוצה לעשות דברים שהם לא בהסכמתה
ובהבנה של הדברים ,כי ,אבל היא בחרה שלא לשתף ,אז זו זכותה,
וכיבדתי את זה .ובכל מקרה הבנתי שצריך יו"ר ואמרתי לאיציק ש,-
צריך .הניסוח הוא קצת ,קצת בעייתי ,אבל כיוון,
אפי דרעי:

בואי ,את רוצה לנסח אותו,

שושי כחלון כידור :לא ,כאילו מינוי שוש כידור במקומה זה נשמע מאד רע ,כניסוח קודם
כל .אני נותנת את זה כהערה,
קובי לאור:

אני בגלל זה שאלתי ,את צודקת.

שושי כחלון כידור :כן ,הניסוח פה הוא,
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יעל חן:

כי זה כאילו במקומה.

שושי כחלון כידור :בדיוק .כאילו היא נכשלה בתפקידה ועכשיו,
אפי דרעי:

אז אנחנו ניתן בדברי ההסבר ,מאחר וליהי איינס הייתה יו"ר וועדת רישוי
עסקים ,והיא החליטה להתפטר מהתפקיד הזה.

שושי כחלון כידור :אז נדרש מינוי.
אפי דרעי:

נדרש מינוי אחר,

שושי כחלון כידור :כמו כל וועדה אחרת ,אומרים  ,OKלכן הניסוח כאן ,ואני פה מביאה
את זה ,לא חלילה וחס כביקורת ,אלא מי שקורא את זה זה נשמע לא
טוב.
דני לוין:

כמו שאפי אומר ,היא ביקשה,

אפי דרעי:

לסיים את תפקידה .ואנחנו מחפשים מישהו אחר ,ואנחנו מציעים אותך.
אם את נותנת את הסכמתך ,אז אנחנו מאשרים אותך .אם תגידי שאת לא
רוצה ,נגיד שאנחנו,

שושי כחלון כידור :אני לא ,לא רוצה ,אני רק,
אפי דרעי:

נשקול מישהו אחר שיהיה מוכן לקחת את הנושא הזה.

שושי כחלון כידור :קודם כל ,הייתי חברה בוועדת רישוי עסקים ,זה לא שאני לא מכירה
את הוועדה ,הייתי חברה .בהחלפה האחרונה של הוועדות ,של הרכב
הוועדות ,עשו שינוי ולא נשארתי חברה בוועדה .כך שאת הוועדה אני
מכירה ,ואת פועלה של הוועדה אני מכירה .אבל אני גם ,אני רוצה פה
לשים גם לפתחנו אתגר לגבי וועדת רישוי עסקים ,שאגב האתגר הזה הוא
רלוונטי לכל הוועדות ,אבל דווקא בתוך החוויה שלי בוועדת רישוי
עסקים כן חשוב לי לשים את זה כאן .אני באופן אישי מרגישה ,ואני
חושבת שגם ,אני לא רוצה להגיד שזה הסיבה שלפיה ליהי עזבה ,אבל אני
מניחה שזו בין יתר הסיבות ,החוויה בתוך תהליך עבודת הוועדה הייתה
של חוסר שיתוף פעולה.
אפי דרעי:

מטעם מי?
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שושי כחלון כידור :מצד הגורמים המקצועיים ששותפים .אני לא מדברת ,חברי מועצה
באים ,הם רק יכולים להציע ,הם לא,
יעל חן:

מקצועיים זה כאילו העירייה?

שושי כחלון כידור :כן.
אפי דרעי:

כן ,וחברי התאגידים.

שושי כחלון כידור :ופה צריך להבין שיש ,נכון יש מנהלת רישוי עסקים ,ויש חוק ,ובסוף
אנחנו צריכים לדעת להתנהל כוועדה מול החוק ומול תפקידה ומול מה
שהיא עושה.
אפי דרעי:

אז עלא כיפאק.

שושי כחלון כידור :וזה הרעיון ,הרי ככה אנחנו עובדים בכל וועדה .אנחנו לא ממציאים
את עצמנו מחדש .אבל באמת אני אומרת שהחוויה הייתה ,אפילו סביב
הנוהל של רוכלות ,שישבנו עליו ודשנו בו ,ודיברנו בו ,שעד היום הוא בכלל
לא פורסם ,ואנחנו כבר לדעתי עברה כבר יותר מחצי שנה על הסיפור הזה.
הדבר הנוסף ,זה באמת ,אני ביקשתי לראות דוח של מה נעשה ברישוי
עסקים בשנה האחרונה מאז שהיא מונתה .ואני לחוויה שלי ,שוב ,זה לא
משהו עובדתי ,בגלל זה רציתי לבדוק עובדתית ,כי ביקשתי אותו אמנם
אתמול ,מה לעשות ,לישיבה אפשר להאריך רק  48שעות לפני ,ועד
שניגשתי למייל ורואים אותו ,אז ביקשתי את זה אתמול ב11:00-
בצהריים ,וגם לתת לי תשובה שכאילו היא לא יכולה להתארגן לזה ,זה
לא דוח עכשיו למבקר המדינה ,זה דוח למליאה.
אפי דרעי:

לחברי המועצה.

שושי כחלון כידור :אז היה ראוי כן לבקש ממנה להתאמץ לעשות את הדוח הזה ,כדי שגם
אנחנו נדע מה נעשה פה בשנה האחרונה ,זה לא רק אני כיו"ר הוועדה.
אבל אני בשמחה אעשה את זה ,ובשמחה אני חושבת שיש חשיבות גדולה
מאד לוועדה הזו ,גם במינוף הכלכלי של העסקים כאן ,גם באמת בעזרה
לפיתוח שלהם ,גם בעזרה במתן רישיונות .באמת בשיתוף פעולה ,ולא ב,-
קו דם כל בשיתוף פעולה ,בחינוך והסברה ,ואח"כ כמובן באכיפה לגבי
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אלה שלא משתפים פעולה .אבל אני בהחלט חושבת שיש ערך לוועדה הזו,
והיא צריכה לעבוד בצורה שיטתית ,והיא צריכה להביא את הbenefit-
שלה ,צריך גם להרגיש את זה בעיר.
אפי דרעי:

דני .אתה רוצה להגיד משהו.

דני לוין:

אני רוצה להתייחס לגבי אחד הדברים שאמרת .קודם כל לגבי כלל
הוועדות .אם חבר המועצה ,יו"ר או חבר ,זה לא משנה ,מרגיש שהוא לא
מקבל אינפורמציה ,או התייחסות הולמת או כל דבר אחר ,מעובדי
העירייה ,אז אני פה .תפנו אלי ,תגידו "תשמע ככה וככה" ,אני מתחייב
כמובן לטפ ל בזה .אין ספק ,כל אחד ,כל חבר ,כל עובד שהוא חבר שמלווה
את וועדה הוא צריך לתת את השירות שהוא ניתן לתת אותו ,ואם הוא לא
נותן את השירות תפנו אלי ואני אדאג שזה יקרה .זה לגבי הנושא הזה.
אני אומר את זה עוד פעם ,לאו דווקא לגבי הוועדה הזאת ,אלא לגבי כל
הוועדות .ספציפית לגבי הנושא הזה ,זה לא תמיד ,אחריות ,נקרא לזה
הרפרנט של העירייה .לדוגמא ,הדוח הזה של הרוכלות מוכן כבר חודשים,
ולא ,לזמן את הוועדה כדי שתתכנס ותאשר את הדוח .תקבעו את הדיון
סופית .ולא הצליחו .היא לא יכולה לכנס את הוועדה ,את יודעת ,מי
שמכנס את הוועדה בסופו של דבר זה היו"ר .אז אני לא יודע ,שוב ,אני לא
שופט את אף אחד ,אולי היה חוסר זמן ,או כל דבר אחר ,הכל בסדר .אבל
הדוח הזה ,אני פשוט יודע ,כי אני גם מעורב בו ,הוא מוכן כבר באמת לא
מעט זמן .אז פה לעניין הזה ,שוב ,כמו שאמרתי קודם ,יש בעיה כלשהי,
מישהו זה ,תפנו אלי ,אני אטפל .אני מאד מסכים איתך שנושא של רישוי
עסקים הוא מאד-מאד חשוב לעירייה,

אפי דרעי:

חשוב ורגיש.

דני לוין:

ורגיש,

אפי דרעי:

ולא כל אחד יכול להתמודד .אני נתתי לה גיבוי מלא לכל החלטה שהייתה
מקבלת או לא מקבלת ,וכנראה שהיא לא רצתה להרים את הכפפה .אני
מציע ,אנחנו הצענו אותך ,אם את מקבלת עליך אז אנחנו נשמח מאד.
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שושי כחלון כידור :אני אשמח.
אפי דרעי:

אני מציע לאשר .מי בעד? פה אחד.

החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינוי שושי כחלון כידור כיו"ר ועדת רישוי
עסקים
מאשרים פה אחד

 .3אישור שיעור ההנחות המתוקנות שפרסם משרד הפנים-בתקנות
הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' ,)2
התשע"ח2018-
הצעת החלטה :מאשרים את שיעור ההנחות המתוקנות שפרסם משרד הפנים-
בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס'  ,)2התשע"ח2018-

אפי דרעי:

סעיף מספר .3

דני לוין:

אני אקריא אתה רוצה?

אפי דרעי:

כן ,כן .אני לא יכול לקרוא.

דני לוין:

מקריא את סעיף מספר  .3אפי ,ניצן פה ,אז אולי שהוא ייתן הסבר.

אפי דרעי:

שייתן הסבר ,שכולם ידעו על מה מדובר.

שלומית גבע:

אני אגיד רק בכמה מילים ,למה בכלל אנחנו צריכים להביא את זה לדיון.
כמו שאתם יודעים אנחנו אישרנו את צו הארנונה ביוני .בצו הארנונה
כלולות גם ההנחות ואישרנו את ההנחות המקסימליות לפי התקנון,
שהתקנון זה של המדינה .כפי שהיו ביום שבו אישרנו את הצו .אלא
שמשרד הפנים בחר לשנות את התקנות בחודש ,ב 25-בינואר  .2018ולכן
אם אנחנו רוצים לאמץ את התקנות ,את ההנחות המתוקנות כמו
שמופיעות היום בטבלת ההנחות צריך אישור נוסף לנושא של ההנחות,
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כפי שמופיע בטבלה שצירפנו לכם .ולקבוע שזה יחול בהתאם לתקנות
מינואר  .2018זה גם מה שכתוב בתקנות עצמן.
דובר:

לשנה הזאת?

שלומית גבע:

כן.2018 ,

שושי כחלון כידור :יש לזה השפעה על כל  .2018זה לא השפעה רק מה 1-לינואר .2018
שלומית גבע:

נכון.

שושי כחלון כידור :ולא גילמנו את זה בהצעת התקציב .יש לזה השלכות .אני מניחה שזה
משפיע בסוף בתזרים.
ניצן מזרחי:

קודם כל ,מבחינת ההשלכות הכספיות ,עדיין אין לנו מושג ,זה משהו
חדש שלא היה קיים .אין לנו נתונים כספיים לכמת את הסכום .אז לא
יודעים מה יהיו ההשלכות.

שלומית גבע:

אני אסביר את מה שניצן אומר ,הטבלה הרי לקריטריונים מתעדכנת כל
שנה לפי ההכנסות ,כל פעם מודדים אותה למעלה ולמטה .זה משהו
שאנחנו יודעים ומכירים .מה שהם עשו השנה ,הם בעצם הוסיפו מדרגה
חדשה של  20%הנחה ,על הכנסה ,בעצם מדרגה שלא הייתה קודם אף
פעם בהנחות .וזה מכיוון שלא היה בעבר אומר ניצן אנחנו לא יודעים
להגיד את ההשלכה של זה כי אין לנו נתונים על אותם אנשים שיכולים
להיכנס לאותה מדרגה של הנחה ומי מהם יגיש .אין לנו סטטיסטיקה
להשוואה בדף רשות.

אפי דרעי:

צריך להיערך לזה.

שושי כחלון כידור :בדיוק ,אין לנו דרך לקבל את הנתונים האלה? לא יודעת ,אני שואלת,
אני לא באמת,
אפי דרעי:

עד שיעבור שנה,

ניצן מזרחי:

אחרי שנה תדעי כמה נגרע ממך.

אפי דרעי:

זה תקנות של משרד הפנים ,הרי מה ,העבירו את זה ב 25-לינואר ,אני
בטוח שיש מה להגיד ,ברגע שמוציאים את זה כתקנה ,אני לא יודע אם
אני יכול ל,-
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שושי כחלון כידור :אפשר לא לאמץ את זה?
שלומית גבע:

ולהישאר עם הטבלה שהייתה במועד שבו אישרנו את הצו.

שושי כחלון כידור :שאלה נוספת ששאלתי,
ניצן מזרחי:

זה לא הוגן מול התושבים שלנו,

שלומית גבע:

אני לא מדברת בהוגן ,אני יכולה להגיד לך מבחינה עובדתית ,מה שזה
אומר זה שאתה לא נותן את ההנחה החדשה הזאת של ה 20%-שמשרד
הפנים מאפשר לך לתת ,זו החלטה שלכם.

דוד ששון:

משרד הפנים מפצה אותנו,

שושי כחלון כידור :אתה לא יכול לבנות על זה .יכול להיות שכן ,יכול להיות שלא.
(מדברים ביחד)
אפי דרעי:

אם בסוף השנה המשמעות של התוספת הזאת תהיה בצורה מאד
משמעותית בולטת ,אפשר,

שלומית גבע:

אתה יכול לבקש,

אפי דרעי:

בד"כ כל מה שרזרבה ,זה לעשות ,גם על הרזרבה בצד וגם על,

(מדברים ביחד)
שושי כחלון כידור :יש אפשרות להכניס את זה בקריטריונים בוועדת הנחות? זו שאלה
ששאלתי .לא לעשות את זה גורף ,אלא לתת הנחות שיש,
(מדברים ביחד)
אפי דרעי:

תלוי מי יהיה שר הפנים.

דוברת:

אתה לוקח את הסיכון.

שלומית גבע:

אנשים בעלי הכנסה נמוכה שמקבלים שיעור הנחה נמוך.

קובי לאור:

אולי שייתן הסבר על הטבלה ואז נבין.

אפי דרעי:

תן הסבר על הטבלה ותגיד עד כמה משפיע באחוזים על ההכנסות .פחות
או יותר ,גרוסו מודו,

שושי כחלון כידור :כמה זה משפיע על ההנחות?
ניצן מזרחי:

שנייה ,בוא אני רוצה קודם כל להסביר לכם איך בנויה הטבלה הזאת ,כדי
שקצת,
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שושי כחלון כידור :שנבין.
ניצן מזרחי:

שנבין .תשימו לב ,יש פה ,העמודה הראשונה מתחת למספר נפשות ,זה
העמודה בעצם שקובעת כמה אנשים נמצאים בנכס .זה כמות המתגוררים
בתוך הנכס ,לא חשוב הקרבה ביניהם .ואז מתחיל העמודות בעצם,
שמגדירות את הסכומים .זאת אומרת ,אם ניקח את השורה הראשונה,

יעל חן:

מדרגות הכנסה.

ניצן מזרחי:

כשיש בן אדם שגר לבד בנכס ,אם ההכנסה שלו ברוטו היא עד ,מכל מקור
שהוא ,היא עד  ,2,800אז אנחנו יורדים למטה לשיעור הנחה ,ושימו לב,
מתחת ל 6-נפשות ,זה עד  .80%אם ההכנסה שלו היא,

קובי לאור:

זה היה קיים?

ניצן מזרחי:

כן .זה היה קיים ,ועשו פה שינוי קטן בסכומים,

קובי לאור:

בסדר ,אבל זה היה קיים.

ניצן מזרחי:

זה תמיד היה קיים .אותו אדם שמרוויח בין  2,838ל 3,200-הוא כבר זכאי
רק ל 60%-הנחה ?OK .שמרוויח בין  3,280ל ,3,689-הוא היה זכאי
להנחה של  .40%מדרגה חדשה שהוסיפו ,שכל מי שמרוויח ליחיד אנחנו
מדברים כרגע ,בשורה הראשונה ,מעל  3,689עד  5,000יהיה זכאי ל.20%-
זו מדרגה חדשה שלא הייתה קיימת.

אפי דרעי:

כמה כאלה יש לנו בכפר יונה? ?7

ירון חדוות:

זה שכר מינימום,

דוברת:

זו הכנסה למשפחה?

ירון חדוות:

זה מי שמרוויח פחות ממינימום אוטומטית מקבל,

שושי כחלון כידור :זה עדיין הרבה כסף.
ירון חדוות:

או שכר מינימום,

ניצן מזרחי:

חבר'ה ,שנייה ,תנו לי רגע לסיים ,ברשותכם ,עוד שנייה .על  5נפשות ,בואו
נגיד הממוצע הוא בין  4ל 5-נפשות אצלנו ,אז בעצם המדרגה החדשה
שאם הם מרוויחים ב 4-נפשות בין  7,304ל 9,901-הם יהיו זכאים ל.20%-
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קובי לאור:

אני עוצר אותך .זוג פלוס שני ילדים ,שמרוויחים עד  10,000שקל ,עד
 ,9,901יהיו זכאים ל?20%-

ניצן מזרחי:

נכון.

קובי לאור:

כרגע הם לא זכאים לכלום?

ניצן מזרחי:

כרגע המגבלה הייתה עד .7,300

אפי דרעי:

אז יפה ,אז מה אתה רוצה? אני בעד.

ירון חדוות:

ההבדל הוא ש,7,700-

אפי דרעי:

אתה יודע מה המשמעות של  9,000שקל ל 4-נפשות?

שושי כחלון כידור :בממוצע ,עזוב רגע ,אני לא ,זה ברור שיש פה משתנים רבים.
ירון חדוות:

כל מי שמרוויח מעל שכר מינימום אבל בצורה לא משמעותית,

(מדברים ביחד)
דוברת:

אתם יודעים שמלבישים את זה עלי ,עליך ,כי אנחנו משלמים מלא והם
לא משלמים ,ואתה משית את כל הנושא על אחזקת העיר הזו.

(מדברים ביחד)
אפי דרעי:

שושי ,כששני בני הזוג עובדים ,הוא מעל ,זה מקרים בודדים .כל
המשפחה,

שושי כחלון כידור :חסר פה נתונים כדי להבין את הכל.
אפי דרעי:

אם הם עוברים את ה 9,900-שקל,

שושי כחלון כידור :ואם שניהם עובדים במגה ,הם לא עוברים את ה,9,900-
אפי דרעי:

השאלה אם יש להם מינימום.

ירון חדוות:

בגלל שאנחנו לא יודעים לכמת,

שושי כחלון כידור :זה בעיה לקבל פה החלטה.
ירון חדוות:

לא יודעים להיערך ,ולא יודעים על חשבון מה זה ,מה זה אמר לכמת?

(מדברים ביחד)
ירון חדוות:

יש סבירות לא נמוכה שאנחנו מדברים על מספרים של  6ספרות גבוה עד
 7ספרות .מה זה אומר? זה יכול להגיע מעל חצי מיליון שקלים.

קובי לאור:

איך הגעת? מאיזו מתמטיקה עשית את זה? ארנונה סבירה של משפחה,
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ירון חדוות:

אני אסביר לך איך עשיתי.

קובי לאור:

אני משלם ארנונה כמה לחודש 400 ,שקל? לא יודע,

(מדברים ביחד)
דובר:

הוא בדירה קטנה.

קובי לאור:

בקיצור 400 ,שקל .החבר'ה האלה לא גרים ביותר מ 100-מטר .נכון?

שושי כחלון כידור :סביר.
קובי לאור:

 100מטר ישלמו  300שקל לחודש,20% .

ירון חדוות:

לא בטוח .אתה צריך לקחת,

(מדברים ביחד)
אפי דרעי:

ברגע שההנחות מוכרות הן מופיעות הכנסה והוצאה כי משרד הפנים
מכיר בזה.

שושי כחלון כידור :נכון.
אפי דרעי:

הוא לוקח את זה בחשבון.

שושי כחלון כידור :בזה הוא יכיר?
אפי דרעי:

ברגע שאתה מכניס את זה לתקנות,

דובר:

בגלל זה אני שאלתי ,שאלתי אם משרד הפנים מכסה על זה.

קובי לאור:

יש הנחות שמשרד הפנים מחזיר ,כמו אזרח ותיק.

שושי כחלון כידור :יכול להיות שכן ויכול להיות שלא.
קובי לאור:

כמה משפחות שיכניסו יותר מ 4-מיליון,

דובר:

לא משנה ,קובי ,אבל,

(מדברים ביחד)
קובי לאור:

אל תשכח שהמשפחות הקריטיות היותר משמעותיות הן ב 40%-וב.80%-
זה כאילו מעמד ביניים.

אפי דרעי:

אם זה  4.5זה יעלה ל ,5-אז מה קרה?

שושי כחלון כידור :מה זה מה קרה?
אפי דרעי:

זה נצטרך להיאבק מול משרד הפנים .זה לא שנרים ידיים .אם הם שינו
את התקנות נצטרך להיאבק מולם.
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(מדברים ביחד)
ירון חדוות:

אפי ,הבעיה היא לא בהנחה ,בגלל שאתה לא יודע לכמת את זה?OK .

קובי לאור:

למה תדע? ירון ,אתה לא תדע .איך תעשה ניתוח לפני? אתה יודע כמה
אנשים מרוויחים בעיר?

שושי כחלון כידור :מה זה? אי אפשר לקבל? הרי,
יעל חן:

ירון ,אתה לא יכול לקבוע תחזית בשלב הזה.

שושי כחלון כידור :עכשיו אתה צריך לפרסם את זה לציבור ,הציבור צריך לראות אם הוא
עומד בזה ,ואז הוא יבוא לבקש ,ורק אז אתה תדע.
ירון חדוות:

אני יכול וצריך לאשר את ההנחות האלה .אין על זה מבחינתי יותר מדי
דיון .מצד שני ,אני גם רוצה להיערך?OK .

אפי דרעי:

אז אנחנו מצד אחד מאשרים ,מצד שני נעשה בדיקה מה המשמעות,
ומרגע זה נעבוד מול משרד הפנים על השינוי מסגרות .זה הכל .אני מציע
לאשר על כל המשתמע מכך ,אנחנו נוכל להתמודד עם  400-500אלף שקל
בשנה הנחות,

קובי לאור:

אני לא חושב שזה יגיע לשם ,אפרים.

אפי דרעי:

נניח ,לפי הכמות זה יגיע לסכום הזה ,ומה שצריך לעשות ,יחזקאל איננו
פה ,אבל הוא יודע את המצב ,לעבוד מול משרד הפנים.

ירון חדוות:

אני מצד אחד לא יכול לבסס אותה ,באמירה שלי ,שאני גם יכול לבסס
או תה .בתוך האמירה הזאת יש לנו דינים שאנחנו לא יודעים על מה אנחנו
מדברים כנראה .צריך לקבל החלטה,

אפי דרעי:

ועדיין אתה אומר,

ירון חדוות:

אני אומר רק תעשו ,קחו משהו ,מספר\

קובי לאור:

איך אפשר?

(מדברים ביחד)
אפי דרעי:
(מדברים ביחד)

אתה רוצה לסייע לאנשים.
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שושי כחלון כידור :אחרי שאתה מתחיל את זה אתה תלך אחורה? זה גם בעייתי .יש
היערכויות מיוחדות שאתה צריך לעשות? כמחלקת גביה.
אפי דרעי:

וועדות ,שיגישו בקשות ונבדוק את זה.

ניצן מזרחי:

זה עוד כוח אדם ,וזה במסגרת הפעילות הרגילה.

שושי כחלון כידור :שלא תעלה לנו יותר כסף עוד כוח אדם ,גם אנחנו פחות ,גם כוח אדם.
האיזונים פה ,כל אחד זורק פה,
ערן לאופר:

זה .free charge

אפי דרעי:

אני מציע לאשר .מי בעד? פה אחד ,תודה.

החלטה :מועצת העיר מאשרת את שיעור ההנחות המתוקנות שפרסם משרד
הפנים-בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' ,)2
התשע"ח2018-
מאשרים פה אחד.

 .4אישור סמכויות מנהלת נכסי הרשות -גב' מיטל בנאי
ניהול נכס הרשות המקומית ,לרבות מכירה ,רכישה ופינוי
נכסים.
ניהול הפקעות והקצאות ,רישום נכסי העירייה וניהול ניסוח
מכרזים וחוזים
ניהול ספר נכסים של הרשות וטיפול שוטף בהם
רישום ועיון בתיקי טאבו ,רמ"י וכל רשות רלוונטית
הצעת החלטה :מאשרים את סמכויות מנהלת נכסי הרשות -גב' מיטל בנאי כדלקמן:
ניהול נכס הרשות המקומית ,לרבות מכירה ,רכישה ופינוי נכסים.
ניהול הפקעות והקצאות ,רישום נכסי העירייה וניהול ניסוח מכרזים וחוזים
ניהול ספר נכסים של הרשות וטיפול שוטף בהם
רישום ועיון בתיקי טאבו ,רמ"י וכל רשות רלוונטית
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אפי דרעי:

סעיף  ,4דני תקריא.

דני לוין:

אני תיכף אתייחס לזה ,אני גם רוצה להסביר .במסגרת הצרכים של מיטל
כממונה על נכסי העירייה ,היא פנתה לטאבו לקבל כל מיני מסמכים
ופשוט מ מש לאחרונה היא קיבלה סירוב ונאמר לה ,וכנראה גם לאחרים,
בכל המדינה ,שכדי שאפשר יהיה לשתף איתם פעולה ,עם הרשויות ,צריך
להביא החלטה של מינהלת המועצה להגדרת התפקיד של הממונה על
נכסי הרשות .נרשם פה על סמך גם כאילו דיני העיריות וגם לגבי,

עו"ד גבע:

גם דיני העיריות.

דני לוין:

בסדר ,גם .אמרתי .וגם לגבי תיאור התפקיד כפי שמפורסם במשרד
הפנים .ואני פשוט אחלק לכם עכשיו איזה שהוא קצת שינוי ,קצת לשנות
את ההגדרות .העניין הוא טכני ,כי אחרת אם פשוט לא ,היא לא תוכל
לקבל אינפורמציה מהטאבו ,דבר שהוא בוודאי לא כדאי .אני לא חושב
שיש פה איזו שהיא בעיה עקרונית.

(מדברים ביחד)
דני לוין:

אני אקריא את זה לפרוטוקול .מנהל הנכסים של העירייה רושם נכסים
חדשים שנרכשו ,מעדכן את ספר הנכסים לגבי נכסים שהופקעו וכד'.

שושי כחלון כידור :כרגע יש לנו ספר כזה?
דני לוין:

יש ,בוודאי.

שושי כחלון כידור :מי ניהל אותו עד היום?
דני לוין:

פתחנו חברת בת שהיא עשתה סקר נכסים ,לדעתי לפני  10שנים ,אולי
פחות ,אולי קצת יותר .והם כל הזמן עדכנו את הספר .קיים.

שושי כחלון כידור :והוא מעודכן?
שלומית גבע:

עד היום מוסיפים עדכונים.

דני לוין:

מפקח על תהליך רכישת הנכסים ,מפקח על נכסי העירייה ,נמצא בקשר
עם גורמי מס,

שושי כחלון כידור :מה זה מפקח על רכישת הנכסים? מה זה אומר? נוכח במקום?
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דני לוין:

הוא שותף לישיבות שכרוכות ,אם העירייה רוצה לקנות או למכור איזה
שהוא נכס שלה אז היא צריכה להיות נוכחת בישיבות ,ולהכניס את ה-
 inputשלה כמנהלת נכסים .כמובן ,לאנשים הרלוונטיים ,אם זה היועץ
המשפטי ,אם זה מהנדס העיר ,ראש העיר ,כל מי שקשור בזה .היא לא
מבצעת ,היא לא מוכרת ,היא לא עושה שום פעולה בעצמה.

שושי כחלון כידור :כבר נכנסתי ללחץ.
דני לוין:

לא ,לא .נמצא בקשר עם גורמי מס ,רישום מקרקעין ,שמאים ועם גורמים
אחרים הקשורים בהבטחת זכויות העירייה על הנכס והפקת מירב
התועלת הכלכלית.

שושי כחלון כידור :בקיצור ,זה מחליף את מה שהיום,
דני לוין:

זה מחליף את ,כן,

שושי כחלון כידור :הבנתי .שזה מצמצם את זה לגמרי .אני חייבת ,כשאני קראתי את זה,
עכשיו ב אמת ,זה לא קשור ,זה חתיכת ג'וב .ואמרתי לעצמי ,גם ג'וב של
רישוי עסקים וגם ג'וב של נכסים בכזה סדר גודל ,אני לא בטוחה שזה
נכון .אחד ,שזה בן אדם אחד יעשה את זה ,שזה בכלל בתפיסת עולם .כי
זה באמת עולם תוכן גדול ורחב .והדבר השני ,שאני לא בטוחה באופן
אישי ,כי דווקא כי אני לא יודעת כמה היטב היא מנהלת את רישוי
העסקים שהיא בכלל פנויה כרגע ,יכול להיות שהיא כן תהיה פנויה ,אבל
כרגע לנהל גם את הנכסים של העיר .הדבר הנוסף ,זה באמת עד כמה יש
לה הכשרה לדבר הזה .אני לא יודעת ,אולי לא צריך הכשרה ,אני באמת
לא עשיתי את זה מעולם ,אז אני לא יודעת .אם יש לה הכשרה,
אפי דרעי:

לכל דבר חייב הכשרה .היא לומדת תוך כדי תנועה ,היא עורכת דין
במקצועה,

שושי כחלון כידור :אני יודעת שהיא עורכת דין ,זה לא עושה עלי רושם .אני מצטערת,
אפי דרעי:

אני לא אגיד את דעתי ,שאני מדבר על עורכי דין חצי מהעורכי דין,

שושי כחלון כידור :הגעתי למסקנה שכל בן אדם במדינת ישראל יש עו"ד.
אפי דרעי:

 7עורכי דין.
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שושי כחלון כידור :או  .7לא שאני חס וחלילה לא מזלזלת ,השכלה חשובה לחיים בכלל,
אבל רושם זה לא עושה עלי .באמת אם יש לה הכשרה ,האם יש לה מלווה
מקצועי ,כי בסוף זה בא מת עולם תוכן חדש ,לדעתי היא לא התעסקה בו
עד היום .היא התקבלה לתפקיד כדי להתעסק בו אבל היא לא התעסקה
בו עד היום .ובאמת אם יש מישהו גם מתוך העירייה שגם קצת יותר
מכיר את הנושא הזה ,וגם אתה דני ,אני מניחה ,אני לא יודעת ,היא
כפופה תהיה או לדני בתחום הנכסים.
דני לוין:

אני אתייחס לזה.

שושי כחלון כידור ,OK :אז זה גם חשוב לי לדעת.
קובי לאור:

משהו קטן .אני חושב שלפני מיטל לא היה מישהו .אז אני מבין מה שאת
אומרת ,יש מנהל אגף נכסים ויש מנהל רישוי עסקים ,שני תפקידים
נפרדים לגמרי .משרה מלאה.

דני לוין:

אני אתייחס לזה .אנחנו חיים בעולם של יכולות .ובואו נזכור שעד לפני
שנה וחצי ,אני לא זוכר ,נכנסה לתפקיד שנה וחצי,

שושי כחלון כידור :לא ,היה לפני שנה וחצי מנהל רישוי עסקים,
דני לוין:

לא חשוב ,בין שנה לשנה וחצי .מי שטיפל ,מי שהיה ממונה על רישוי
עסקים זה רמי ,שעשה את זה יחד עם תפקידו כמנהל התברואה .ואת
הצעד הזה של רישוי עסקים ,וקצב של הנכסים אז כמו שנאמר פה,

שושי כחלון כידור :מישהו עשה את זה.
דני לוין:

מישהו עשה את זה .קיבלנו החלטה ,מבחינת היכולת של העירייה ,בעולם
של יכולת ,אז היינו באמת שמים על כל תפקיד כזה עוד אדם ,ובאמת
ב כיף .מתבקש ,אין ספק .אבל מה לעשות ,אנחנו לא יכולים לעשות קפיצה
כזאת גדולה ולהגדיל את כוח האדם שלנו .אז כמו שיש הרבה דברים
שנעשים פה בכפולות ,אז אותו דבר פה .אמרנו נאחד את שתי המשרות
האלה ,את שני התפקידים האלה למשרה אחת ,ואני מניח שבבוא היום,
עוד שנה ,עוד שנתיים ,עוד שלוש ,אני לא יודע ,עוד פעם זה יבוא אני מניח
לפתחה של מועצת העיר הבאה .אם יוחלט לבוא ולפצל ולשים ,אני יותר
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מאשמח .אני לא אומר שלא .אני חושב שזה באמת נדרש ,כי זה באמת
תפקיד חשוב ,לפעמים גם באמת אפילו,
אפי דרעי:

קריטי.

דני לוין:

כסף לקופת העיר ,א בל כרגע זה המצב .אין ספק ,וכמו שאמר היא באה
לפה ,ללא ניסיון .למשל בתחום של רישוי עסקים אנחנו לקחנו מישהו
שהוא מלווה אותה ומדריך אותה ,והיא נשלחת לכנסים ולומדת וכו' .עוד
פעם ,צריך לזכור ,היא רק השנה פלוס הראשונה של ,אני חושב שזה לוקח
את הזמן ,שני התפקידים ,במיוחד רישוי עסקים ,תפקיד לא פשוט ,באמת
לא פשוט .ועם הרבה מורכבות והרבה צורך לעמוד מול אוכלוסיות כאלה
ואחרות .אז לכן אני אומר ,סבלנות ,לאט-לאט ,אני מקווה שבאמת נכניס
את שני התפקידים האלה .לגבי האחריות ,מי שממונה בנושא הזה של
נכסים ,מי שממונה זה שלום ,זה לא עבר .עבר ממונה עליה בתחום של,
ושלום על הנושא של נכסים .וכמו ששלומית אמרה קודם,

שושי כחלון כידור :גם חשוב שהם יבינו ביניהם.
דני לוין:

כן ,הם מבינים את זה.

שושי כחלון כידור :בחלוקת הזמן שלה ,כי כשזה מתחיל להיות שני תפקידים ,אתה יודע,
אני לא צריכה להגיד,
דני לוין:

אני כשהיא נכנסה לתפקיד אמרתי אני מבקש בחצי שנה ראשונה היא לא
מתעסקת בנכסים .היא מתעסקת אך ורק בנושא של רישוי עסקים ,כי
חשבתי שזה באמת נושא שצריך לקבל ,אנחנו צריכים לעשות שם קפיצת
מדרגה ,ולא רציתי בכלל להעמיס עליה את כל העולם ואשתו .עכשיו
לאט-לאט היא גם יושבת ,היא גם חברה בכל מיני פורומים ,הוועדה
להקצאת קרקע וכל מיני ,ונכון ,אז אני אומר עוד פעם ,סבלנות ,אני
מקווה שבאמת לאט-לאט ,ובבוא הזמן נפצל את זה.

אפי דרעי:

הצבעה? מי בעד?

שושי כחלון כידור :כמובן זה בתוך השינוי שהכנסת.
אפי דרעי:

כן ,זה הניסוח ,אסנת רשמה כבר את הניסוח החדש.
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דני לוין:

אני מבקש שמהסעיף הזה,

החלטה :מועצת העיר מאשרת את סמכויות מנהלת נכסי הרשות-גב' מיטל
בנאי כדלקמן:
מנהלת את ספר הנכסים של העירייה ,רושמת נכסים חדשים שנרכשו,
מעדכנת את ספר הנכסים לגבי נכסים שהופקעו וכדומה.
מפקחת על תהליך רכישת נכסים
מפקחת על נכסי העירייה
נמצאת בקשר עם גורמי מס ,לשכות רישום מקרקעין ,שמאים ועם גורמים
אחרים הקשורים בהבטחת זכויות העירייה על הנכס והפקת מרב התועלת
הכלכלית מהם.
מאשרים פה אחד

 .5אישור עדכון שכר יועמ"ש בהתאם לחוזר מנכ"ל שכר
סטטוטוריים מ  85%ל ,90%בתום  2שנים בתפקיד( ,תחילת
העסקה )1.3.2016
הצעת החלטה :מאשרים עדכון שכר יועמ"ש בהתאם לחוזר מנכ"ל שכר
סטטוטוריים מ  85%ל ,90%בתום  2שנים בתפקיד( ,תחילת העסקה )1.3.2016
דני לוין:

מדובר בעדכון השכר של שלומית ,של היועצת המשפטית של העירייה .זה
על פי,

(מדברים ביחד)
דני לוין:

מדובר בבכירים ,כמו שאתם כבר יודעים ,כל שנתיים עולים ב.5%-
מקסימום שתי מדרגות ,עד  .10%צירפנו לכם פה את הטבלה של השכר.
היא נכנסה ב ,85%-וכרגע אחרי יותר משנתיים היא יכולה לעלות ל,5%-

23

ובעוד שנתיים  5%נוספים ,ולהגיע למקסימום  95%משכר מנכ"ל .זהו.
אני מביא את זה לאישור.
קובי לאור:

היא היום ב?85%-

דני לוין:

כן.

קובי לאור:

והיא מבצעת בפועל ?100%

דני לוין:

לא,

שושי כחלון כידור :זה שכר.
דני לוין:

זה  100%משרה .השכר שלה היום ,שכר ברוטו ל 90%-משכר מנכ"ל,
משרה מלאה היא ממשיכה במשרה מלאה.

שושי כחלון כידור :זה ברור.
דני לוין:

זה מבלבל.

שושי כחלון כידור :אני שאלתי אם גילמנו את זה כבר ,אבל אתם לא יודעים לתת על זה
תשובה.
דני לוין:

אני לא רציתי להגיד בוודאות ,אבל כמעט בטוח שגילמנו את זה ,כי
באמת חזי יושב עם רונית על השכר כשהוא מכין את התקציב ,והם
לוקחים בחשבון את כל הדברים שאפשר לקחת בחשבון .שכר בכירים
בד"כ לוקחים בחשבון .רונית אמרה לי שהיא דיברה ,היא העלתה את זה,
אבל אם הם הכניסו את זה בוודאות .ובאשר שאלת גם כמה ,אמנם לא
רציתי לכתוב את זה ,סדר גודל של  1,500שקל ברוטו לחודש.

קובי לאור:

אחרי שנתיים שלה בתפקיד שלא היה שינוי.

דני לוין:

כן ,כן .ודאי שלא היה שינוי .בשכר בכירים אין פה משחקים.

אפי דרעי:

אנחנו באופן עקבי לא עצרנו קידום של אף אחד מבעלי התפקידים
הבכירים .אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה פה .מגיע לה
תוספת של  ,5%לפי שלבי ,זה מסלולי הקידום של בעלי תפקידים כאלה,
אז אנחנו צריכים,

קובי לאור:

גם בכל עסק נורמאלי שנה-שנתיים עושים איזה שכר קטן ,העלאה של
 ,5%לא נשמע לי,
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שושי כחלון כידור :חוץ מבסקטור הציבורי .לא מדברים על הבכירים.
בסקטור הציבורי,

אפי דרעי:

שושי כחלון כידור :לא מדברים על בכירים.
אני מציע לאשר .מי בעד?

אפי דרעי:

שושי כחלון כידור :אנחנו נוכל לבקש ממנה לעבוד יותר קשה עכשיו.
(מדברים ביחד)

החלטה :מועצת העיר מאשרת את עדכון שכר יועמ"ש בהתאם לחוזר מנכ"ל
שכר סטטוטוריים מ  85%ל ,90%בתום  2שנים בתפקיד( ,תחילת העסקה
)1.3.2016
מאשרים פה אחד

__________________

___________________

מר אפי דרעי,

מר דני לוין,

ראש העיר

מנכ"ל העירייה

