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פרוטוקול
הוקרת תודה ליחידת השיטור העירונית בכפר יונה
דובר:

זה כל הצוות או שיש עוד בחוץ?

שושי כחלון כידור :יש עוד בחוץ ,השוטרים .אהלן אלברט .טוב אז כן אנחנו רצינו לכבד
אתכם בנוכחותכם ,אנחנו מתחילים את ישיבת מועצת העיר מן המניין
מספר  23אבל לפני שאנחנו מתחילים ,אני ביקשתי בעצם במעמד
הישיבה הזו ,אחד להכריז על זה שקיבלנו את אישור המשרד לביטחון
פנים והצטרפותם להסכם ההתקשרות לגבי הפעלת יחידת השיטור
העירונית בכפר יונה ,יחידה שכבר עובדת ופעילה שלושה חודשים בעיר
ועושה פה עבודה מצוינת ,וזו הסיבה שבעצם הם עומדים כאן כדי
שאנחנו נוקיר תודה על פועלם ,זה לא מובן מאליו .נכון לאתמול אנחנו
הרבה בזכות עבודת השיטור העירונית בשיתוף פעולה כמובן עם תחנת
שדות ,הצלחנו לעצור גונבי חול מאזור התעשייה שלנו ,חול איכותי ,תוך
כדי ,אחרי עבודה של שבועיים של עבודה סמויה וגלויה בתוך האתר
עצמו .אני חושבת שזה הישג מאוד מאוד מרשים ,אנחנו רק בהתחלה,
אני חושבת שבלי היחידה ובלי הנוכחות שלה הרבה מהדברים שקורים
כאן בתחום הסדר הציבורי ואיכות החיים של התושבים לא היו
מתרחשים כולל שב"חים ,כולל עבריינים שהמשטרה מחפשת אותם
הרבה מאוד זמן ופתאום מוצאים אותם בשכונת שרונה או בשכונת יפה
נוף ,וזה הרבה בזכות האנשים האלה .אז אני חושבת שלצד זה שהם
מקבלים ביקורת נוקבת על זה שהם נותנים דו"חות  ...וזה מפר את
ה סדר היום הציבורי ,אני חושבת שאנחנו צריכים גם לדעת להגיד
תודה ,לעצור רגע ,להגיד תודה ,להביע הערכה ולי באופן אישי אין ספק
שאתם עושים את העבודה שלכם עם הרבה מאוד תבונה ורגישות ולא
רק מתוך איזשהו רצון לכתוב עוד דו"ח או לעשות אלא שבאמת יש
שכל ומחשבה מאחורי כל פעולה ופעילות שלכם .אז תודה באופן אישי
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בשמי ובשם מועצת העיר ובשם תושבי העיר כולם.
דובר:

תודה רבה.

אלי דיגא:

ובהצלחה.

עדכוני ראש העירייה
שושי כחלון כידור:

טוב שלושה נושאים שחשוב לי לעדכן אתכם לפני שאנחנו מתחילים
בישיבה .אחד ,אנחנו מקיימים עכשיו דיונים ונערכים לאישור תקציב
העירייה לשנת  .2020אני חייבת להודות שזה אתגר גדול מבחינת
העירייה ,הרבה בזכות העובדה שבשביל לממש הרבה מאוד דברים
שאנחנו חושבים שנכון לממש אותם לאור מיפוי שעשו מנהלי
האגפים ,והצרכים שעולים מתוך התושבים ,נמצאנו בפער של
 9,000,000מיליון שקל כדי לעמוד בהצלחה בכל הצרכים ,וכמובן
דורש מאיתנו לחשוב בשתי רמות ,אחד איך אנחנו מתייעלים כדי
שאנחנו נגיש תקציב מאוזן והדבר השני ,איך אנחנו מגדילים את
מקורות ההכנסה של העירייה כדי שבאמת נוכל לממש את החובות
ואת המחויבויות שלנו כנותני שירות לתושבים .ועדת הכספים
להבנתי ביום חמישי תשב על התקציב אחרי שאנחנו איזנו אותו ,היא
ישבה פעם אחת.

ירון חדוות:

ישבנו פעם אחת ,יש עוד ישיבה ביום חמישי הקרוב.

שושי כחלון כידור:

ביום חמישי תשב פעם נוספת ,אנחנו כבר איזנו את התקציב ,כמובן
עשינו את החשיבה שלנו איפה נכון להוריד ואתם כמובן תדונו
בוועדה ואחרי שנסכם את כל ההיבטים של התקציב ,נעביר לכם ואז
בשמחה אני אזמן כל סיעה אליי לשבת ואם יש דברים שאתם רוצים
לה בין ,לשאול או להשפיע עליהם אז מן הסתם נעשה את זה לפני
הדיון תקציב שיהיה ככל הנראה באופן ודאי ב 31-לדצמבר  ,2019אז
זה לגבי התקציב .לגבי הנושא של שיתוף ציבור יום העצמאות ,אחד
זה מתקיים ב 16-בדצמבר בשעה  19:00בערב ,אני מאוד אשמח שכל
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חברי מועצת העיר ייקחו חלק בשיתוף הציבור .הרעיון הוא באמת
לשמוע את הציבור ולתת לציבור להשפיע על איך אנחנו נחגוג את יום
העצמאות ה 72-בכפר יונה ,הרבה בזכות העובדה שלאורך השנים
לפחות ממה שאני נחשפתי ,לא תמיד הייתה שביעות רצון מהתכנים
שהרשות הביאה לידי ביטוי בחגיגות ונכון לנו שבעצם מי שאמור
להנות מהחגיגות וזה תושבי העיר ,שהם יהיו ,ייקחו חלק ,ישפיעו
ויהיו שותפים להחלטות .אז אני אשמח אם נראה גם אתכם יחד עם
התושבים בשיתוף הציבור .סוגיה נוספת שחשוב שתדעו שהיא
נמצאת ברקע ,זה הנושא של הבניה של בריגה בשכונת יפה נוף ,אנחנו
כמובן נתנו היתר בניה לבריגה להשלים את ארבעת המבנים
האחרונים שלו במתחם שכונת יפה נוף .התוצאה היא שהבתים ,כן,
הדירות קרובות שני מטר לארבעת גני הילדים שנמצאים בשכונה ,זה
כמובן יצר תהודה מצד התושבים בעיקר משום שמעל הראש של
ארבעת הגנים ,שלושה גנים מתוך הארבעה באופן ודאי יותר ,עובר
מנוף ומן הסתם ככל שהעבודה תעלה לגובה אז גם יכולות להיות כל
מיני ,יכולים להיות כל מיני היבטים בטיחותיים שאנחנו מן הסתם
רוצים למנוע אפשרות שהילדים של הגן יהיו חשופים להם .אנחנו
ישבנו עם נציגים של ההורים ,גם מנכ"ל העירייה יחד עם אלי מהנדס
העירייה ,יחד עם אסנת ,אני באופן אישי ישבתי גם איתם כדי לסגור
את הישיבות הקודמות כולל סיורים בשכונת יפה נוף וכולל מפגש עם
מנהל העבודה ועם הקבלן המבצע .אתמול ושלשום קיימתי מפגש עם
שני ,שתי קבוצות ההורים של שני הגנים שבחרו שלא להישאר בגן.
האלטרנטיבה שאנחנו כרגע מציעים להם זה לעבור לשני גנים בתוך
הכפר ,גן אייל וגן לביא ,זה שני גנים שלא הפעלנו אותם השנה כי
התכוונו להקים שמה מבנה לפעילות לגיל הרך .הבקשה שעולה כרגע
על הפרק מצד ההורים והיא נבחנת ,זה שהגנים ייפתחו ב7:00-
בבוקר ולא ב 7:30-כדי שהם יוכלו לעשות את כל הרטואל של שליחת
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הילדים בגן ברכב ובכל היציאה מהשכונה לתוך העיר .אנחנו בודקים
את זה ,עד יום שישי ניתן להם תשובה סופית ואז גם נקבל החלטה
והיא גם תפורסם על כל המשמעויות וההשלכות שלה .אנחנו גם
הצענו להורים לעשות סיור עם הילדים בגן כדי לראות את הגן,
לראות את החלופה ,ככל הנראה זה יתקיים ביום שישי הבא .השבוע
ביום חמישי הצוות של הגנים יחד עם אגף החינוך ויחד עם מנהלת
הקדם היסודי יהיו בגנים כדי לראות אותם ,גם להציף בפנינו את
הצרכים ,יריב מנהל אגף השפ"ע ייקח חלק בסיור ואנחנו מן הסתם
ניתן מענה לצרכים ושבאמת קבלת הפנים בגנים האלה תהיה טובה.
לג בי רחוב השקמה שאני מניחה שאתם מבינים שיש שמה איזשהו
כאוס בנושא של דו"חות התנועה ,אז זה נושא שהובא אליי היום
לטיפול .אני כבר דיברתי עם מלי מהנדסת תשתיות ,אנחנו נעשה שם
סיור ונמצא איזשהו מענה לחניה זמנית במקום ,כדי שנוכל לפתור
את הבעיה שם ברחוב .זהו ,זה הדברים שככה חשוב היה להציף
אותם ולהעלות אותם.

הצעה לסדר היום של חברי המועצה אלברט טייב,
שושי כחלו כידור:

אנחנו מתחילים עם ההצעה לסדר היום של ששת חברי מועצת
העירייה .מי מבינכם רוצים להעלות את ההצעה?

אלברט טייב:

אני .אנחנו בעצם ביקשנו ,מישהו רוצה לקרוא את ה ,איפה הזה?
ששי לא פה?

שושי כחלון כידור:

ששי לא נמצא היום.

איציק דב:

גם ששי לא פה היום.

שושי כחלון כידור:

יש לו אירוע משפחתי.

אלברט טייב:

אנחנו הגשנו הצעה לסדר היום שהעירייה תקבל ,שאנחנו נקבל
החלטה להימנע מרישום דו"חות על סימון ,118

דובר:

.818
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אלברט טייב:

שזה אדום-לבן ,בשבתות ,מיום שישי בצהריים עד שעה-שעתיים
אחרי צאת השבת ,מה שכתבנו כאן וזה משתי סיבות .הסיבה
הראשונה זה מצוקת החניה והסיבה השנייה זה עניין של קדושת
השבת שתכף אני אתייחס לזה .לגבי מצוקת חניה ,בעיקר בשכונות
החדשות ,ביפה נוף בעיקר וברחובות העתיקות יותר של כפר יונה,
אפרופו רחוב השקמה ורחוב עולי הגרדום ,כל הרחובות ששמה ,יש
שמה מצוקת חניה אדירה וכשבאים מבקרים בערבי שבת מחוץ לעיר
שבאים לפה לבקר או בשבת ,אין להם איפה לחנות .זה יוצר מצב לא
נעים ואני חושב שאם באמת אנחנו רואים את הנושא של האכיפה
ופה יש לי דבר מאוד חשוב להגיד ,אוקיי? כי את ציינת את זה לגבי
החבר'ה פה שעושים עבודת קודש ,הפקחים והשיטור העירוני,
שבאים בטענות בכל מיני דברים ,ואני באמת רוצה לעשות אבחנה.
אני בעד אכיפה ואם אנחנו באמת רוצים להצטייר כעיר ,כמועצה
שבאמת דוגלת באכיפה מסודרת ולהכניס את הנושא של האכיפה
אז זה בסדר גמור אבל אני לא רוצה שייווצר רושם ואני חלק
מהעירייה ,אנשים מתקשרים ,לא רוצה שייווצר רושם שיש פה
איזשהו כיס עמוק ומחפשים פה כסף בכדי לסגור גירעונות ,אני לא
אומר שזה חלילה ,אני רק שם את זה על השולחן כי אני חושב שזה
נכון .לכן אני חושב שהנושא הזה של ,מפה אני עובר לנושא של
קדושת השבת ,אני אמנם לא אדם דתי אבל אני חושב שיש הרבה
מאוד ערים בארץ ,אני לא אתחיל לתת דוגמאות כי אנחנו מכירים
את כולן ,הכי קרובות אלינו,

דובר:

...

אלברט טייב:

לא משנה ,הכי קרובות אלינו שלא רושמים דו"חות בשבת .לא צריך
גם להעסיק עובדים יותר ,יותר עובדים בשבת וגם התחושה הזאת
שבשבת יש אכיפה היא לא תחושה טובה .הכפר הוא עם איזשהו
צביון די מסורתי ,אני חושב שצריך לחשוב גם על האנשים האלו
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ומפריע לי ,פנו אליי הרבה מאוד בעניין הזה .לכן אני ציינתי את שני
הנושאים האלה כי אני מחויב לאנשים שביקשו שאני אעלה את זה
ואין לי עם זה בעיה .לכן אני חושב שלא יקרה שום דבר ,שום דבר
לא יקרה אם אנחנו נקבל החלטה שלא לרשום דו"חות כפי שביקשנו,
באדום-לבן .כמובן הפרעה לתנועה ,כל מיני חצופים ובריונים
שחונים על המדרכה אני לא נכנס לזה ,זה בסדר גמור ,אני מדבר אך
ורק על אדום-לבן בשבת .לכן אני חושב שחברי המועצה ,אני פונה
אליכם חברי המועצה ואני מבקש שתתנו יד לעניין הזה ,בלי שום
קשר לקואליציה והאופוזיציה .אני לא חושב שייגרם שום נזק,
ההיפך ,אני חושבת שזאת תהיה נקודת זכות ,אני אומר גם לך ראש
העיר ,באמת אני אומר את זה מכל הלב ,זו תהיה נקודת זכות
למועצה הזו אם תתקבל החלטה כזאת .זה קיים הרבה מאוד
מקומות ,אני לא רואה פסול בזה ,אני באמת לא רואה שום פסול
בזה ,אני באמת לא רואה שום פסול בזה .זה מה שאני אומר.

מענה להצעת סדר היום של חברי המועצה אלברט טייב,
שושי כחלון כידור:

בוא רגע נדבר ,אני לא רוצה לדבר פה על קדושת השבת כי היא בכלל
לא רלוונטית לתקנות תעבורה ,בוא נתחיל מזה.

אלברט טייב:

אוקיי ,בסדר ,צודקת.

שושי כחלון כידור:

יש תקנות תעבורה ,אתה מכיר אותן יותר טוב ממני.

אלברט טייב:

נכון.

שושי כחלון כידור:

והעסקת כוח אדם פיקוח שישי שבת זה כבר קיים וזה מאושר על
ידי מדינת ישראל אז כך שאנחנו גם על זה לא דנים ,והרעיון לקבוע
מדיניות כוללת הוא רעיון בעייתי ואני אגיד גם למה .אחד ,אנחנו
מדברים בתקנות תעבורה ,אנחנו מדברים על סיטואציה שבה
האדום-לבן הזה הוא נקבע בגלל סיבות שמחייבות לשים שם אדום-
לבן ,לא בגלל שמישהו החליט לצבוע ואתה יודע את זה גם יותר טוב
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ממני .לא בגלל שמישהו קם בבוקר והחליט לצבוע ,כל ההחלטות
לגבי צביעת העיר באדום-לבן הן החלטות שהתקבלו בוועדה
מקצועית שהיא הוועדת תמרור ,ויש פרוטוקולים לגבי כל החלטה,
זאת אומרת כל תושב היום שבא ואומר שמה פתאום ,אף פעם לא
היה אדום-לבן ,אנחנו יודעים אפילו להוציא פרוטוקול ולהראות לו
שהתקבלה החלטה לצבוע באדום-לבן .ההחלטות של וועדות
התמרור זה לא החלטה שהעירייה יושבת בה לבד ,יש שמה נציגי
המשטרה ,יש שמה יועץ תעבורה מקצועי שמלווה את הוועדה ,יש
סיור מקדים של חברי הוועדה שהם רואים בשטח את הדברים ולכן
מה שאנחנו רוצים להציע כהצעה נגדית זה,
דובר:

והסיבה היא בטיחותית.

שושי כחלון כידור:

והסיבה בין היתר היא בטיחותית ,אוקיי? היא גם ,עכשיו את
מצוקת החניה אני בוודאי מכירה ,אין שום מצוקת חניה בשכונת
יפה נוף ,בטח לא אחרי שהכשרנו להם,

אלברט טייב:

לא.

איציק בר און:

ביפה נוף אין מצוקת חניה?

אלברט טייב:

אל תגידי את זה.

שושי כחלון כידור:

אין שום מצוקת חניה בשכונת יפה נוף ,בוודאי לא אחרי שהוכשר
שם מגרש חניה בעלות של  200,000שקל ,שהוא סמוך למקום
המגורים שלהם והבעיה ביפה נוף זה שכל אחד רוצה את האוטו
בתוך הסלון שלו .אני מצטערת אבל אני לא בניתי את השכונה ,לא
קבעתי את תקן החניה לשכונה ונהפוך הוא ,עוד גילינו פה כולנו
אחריות לעובדה שיש שמה מצוקת חניה והכשרנו מגרש שעומד
לטובת התושבים ואני חושבת שהיום ,בכל שעה שאתה תיסע
בשכונת יפה נוף ,תראה ,כן ,שאין שום בעיה של חניה .אגב אני יכולה
להגיד ובאמת באמרת אגב ,גם עוד לפני שהכשרנו את מגרש החניה
לא הייתה שמה בעיה ,נכון היא לא היא הייתה קרובה ,היה צריך
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ללכת  5דקות אבל לא הייתה שם מצוקה .אז בשכונת יפה נוף אין
שום מצוקת חניה ,אגב גם בשכונת שרונה עלתה טענה למצוקת
חניה .אנחנו עשינו שם סיור בשעה שוועד השכונה קבע איתנו ומצאנו
שכולם פשוט מחנים במרחב הציבורי ולא בחניונים שלהם ,ולכן יש
מצוקת חניה כיוון שהחניה העילית ,כן ,לא נועדה לטובת דרי
הבניינים אלא לטובת באמת אותם אורחים שאתה ציינת קודם .אז
מה שאנחנו מבקשים להציע כהצעה נגדית להצעה שלכם זה שהדיון
יהיה בוועדה ,הדיון להחליט איפה כן מקיימים מדיניות כזו או
אחרת לגבי האדום-לבן בשישי-שבת ,תעבור לוועדת התמרור,
הוועדה שהחליטה על סימון האדום-לבן ,ייעשה מיפוי באמת אמיתי
ברחובות איפה ניתן באמת לקיים מדיניות כזו ואיפה לא ,ואנחנו גם
צריכים לגבות את זה מן הסתם בתמרור שאומר ביום שישי בין
שעות כאלה וכאלה עד שבת אפשר לחנות כדי שגם שוטר שמגיע
לעשות כאן סיור ומוצא שרכבים עומדים באדום-לבן ,יידע שהוא לא
יכול לתת דו"ח ולא רק הפיקוח ולכן זאת ההצעה הנגדית .אז אנחנו
נעלה את שתי ההצעות לסדר היום.
איציק דב:

רגע ,רגע ,אני אגיד משהו.

שושי כחלון כידור:

בוודאי ,כולם יכולים להגיד משהו.

איציק דב:

אני בוועדת תמרור אז הוגשו אלינו כמה תלונות ובדקנו
אותן ואדום-לבן כבר הורדו בכמה מקומות ואנחנו נענים למה
שקורה,

משה בוארון:

ברוב הכפר אדום-לבן,

איציק דב:

 ...בואו חבר'ה,

משה בוארון:

 90אחוז מהכפר אדום-לבן.

איציק דב:

תן לי רגע להסביר לכם .אני בדקתי את כל מה שאדום-לבן ,זה לא
בתקופה של ,זה כבר אושר לפני הקדנציה הזאתי .כל מה שאתם
רואים היום ,מי שרוצה מוכן לבוא ולבדוק.
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שושי כחלון כידור:

אגב גם איציק חשב שאנחנו צבענו אדום-לבן.

איציק דב:

אני גם חשבתי כמוכם עד שלא בדקתי.

דובר:

כל העירייה ...

איציק דב:

אז אנחנו בודקים את זה בוועדה ,יש כמה ...

שושי כחלון כידור:

אבל אני אומרת לך שהתושבים באים ואומרים שצבענו.

איציק דב:

 ...בשישי מה יקרה שאנשים חונים גם על המדרכה?

משה בוארון:

זה משהו אחר ,זה משהו אחר ,מדרכה זה משהו אחר .לא דיברנו על
זה איציק ,לא דיברנו על מדרכה ,לא דיברנו על דברים כאלה ,דברים
שמסכנים בסדר אבל אלה דברים ,הם לא מסכנים בכלל.

שושי כחלון כידור:

אנחנו אגב לא יוצאים נגד ההצעה שלכם ,אנחנו רק אומרים,

משה בוארון:

לא הוא מסביר אבל הוא מסביר כאילו אוקיי ,מה שלא,

שושי כחלון כידור:

אנחנו לא יוצאים נגד ההצעה ,אנחנו רק אומרים,

משה בוארון:

תראה אם יש דברים כאלה ,אין דבר כזה בשבת ,לך בנתניה,

שי רומנו:

אני אשאל אותך שאלה 12 ,מטר לפני צומת אדום-לבן,

משה בוארון:

לך לנתניה ,לך איפה שאתה רוצה תלך.

שושי כחלון כידור:

אין בשבת נתניה אכיפה בשישי-שבת? נו באמת.

שי רומנו:

בטח שיש ,באדום-לבן חד משמעית.

שושי כחלון כידור:

אתה יודע מה ההכנסה של עיריית נתניה,

משה בוארון:

לא בשבת.

שושי כחלון כידור:

בסדר אז אני אפגיש אתכם עם מנהל יחידת הפיקוח של עיריית
נתניה.

משה בוארון:

תבדקי את זה שוש ,אין בשבת.

שי רומנו:

בכחול-לבן.

משה בוארון:

גם בתל אביב לא.

שושי כחלון כידור:

בסדר ,גם בתל אביב לא.

דובר:

אבל זה לא העניין ,אדום-לבן זה בסדר ,השאלה זה,

שושי כחלון כידור:

אגב אני רגע רוצה באמת ,אנחנו לא יוצאים נגד ההצעה ,אני רק
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חושבת שהצעה מהסוג הזה צריכה לבוא לדיון בוועדה מקצועית
שהיא זו,
אלברט טייב:

אני אגיד לך מה אני חושב.

שושי כחלון כידור:

רגע אנחנו נעלה להצבעה ,זה לא קשור למה שאתה חושב ,אנחנו
נעלה את ההצעה שלך להצבעה ,את ההצעה שלי להצבעה וההצעה,

אלברט טייב:

זה קשור ,ההצעה שלך יכולה להיות מעניינת אם אנחנו נתחום אותה
בזמן כי להעביר אותה לוועדה זה למסמס את הרעיון ,אז אם
ההצעה,

שושי כחלון כידור:

תראה זה שאתה מטיל ספק בוועדה זה לא בעיה שאני צריכה עכשיו
לקחת אותה לתשומת ליבי.

איציק דב:

מי יושב בוועדה?

אלברט טייב:

אוי באמת נו בחייך ,מי יושב בוועדה .אתה לא יודע מי עשה את ,
האדום-לבן ,נו בחייך.

משה בוארון:

הוא יודע.

שושי כחלון כידור:

טוב אני מעלה שתי הצעות ,יש את ההצעה של,

אלברט טייב:

עכשיו היא אמרה ...

משה בוארון:

מתי הייתה הוועדה האחרונה?

שושי כחלון כידור:

הוועדה האחרונה הייתה לפני ,בתחילת נובמבר.

משה בוארון:

מתי ישבה הוועדה הזו פעם אחרונה אבל?

שושי כחלון כידור:

כמה פעמים הייתה ועדה מתחילת השנה? פעמיים הייתה ועדה,
בואו ,אל תטילו ספק בוועדה.

משה בוארון:

מי השתתף בה? מפה אף אחד לא השתתף בה.

שושי כחלון כידור:

סליחה מה זה רלוונטי?

משה בוארון:

למה לא?

שושי כחלון כידור:

כי זה לא רלוונטי להצעה לסדר היום .אנחנו מעלים את שתי
ההצעות לסדר היום ,יש את ההצעה שלכם ,מי בעד ההצעה של ששת
חברי מועצת,
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עו"ד שלומית גבע:

ההצעה להעלות את זה לדיון לסדר היום.

שושי כחלון כידור:

ההצעה היא להעלות את זה לסדר היום ,זה מה שאני אמרתי.

עו"ד שלומית גבע:

לא לגופה.

שושי כחלון כידור:

אני מעלה את ההצעה לסדר היום .מי בעד להעלות את ההצעה,
בקשת ששת חברי מועצת העיר להעלות את ההצעה של ששת חברי
מועצת העיר לסדר היום ,ירים את ידו.

דובר:

להעלות אותה.

שושי כחלון כידור:

להעלות אותה ,רק להעלות .גד ,נחום ברזילי ,את רושמת? מי בעד
להעלות את ,מי נגד ירים את ידו.

אסנת טל:

רגע .איציק ,שי ,שושי ,ירון ,מעיין.

אלברט טייב:

מעניין איציק דב שזה היה מרתפים שזה הפריע לך,

שושי כחלון כידור:

ההצעה הזו ירדה מסדר היום .מי בעד? מה אתם רוצים מאיציק דב?

אלברט טייב:

לא רוצה כלום מאיציק דב.

שושי כחלון כידור:

אז זה לא אישי פה ,אתם תוקפים אותו ברמה האישית ,זה לא
רלוונטי .שייצא נגדי ,זה לא בעיה שלך ,זה בעיה שלי ,זה לא בעיה
שלך.

אלברט טייב:

ידע יופי...

דובר:

שוש תאמיני לי שזה לא אישי ...

אלברט טייב:

 ...הוא יושב ככה בצד כשזה נוגע לכל הציבור.

שושי כחלון כידור:

הוא לא יושב בצד ,סליחה ,תאמין לי שהוא לא יושב בצד.

איציק דב:

אני לא יושב בצד ,אני יושב ואני מביע את הדעה שלי ...

שושי כחלון כידור:

יש דברים שאתה לא יודע מה הוא עושה ומה הוא לא עושה.

אלברט טייב:

ממש לא יודע.

איציק דב:

בטוח שאתה לא יודע ,אתה גם לא תדע.

אלברט טייב:

הוא לא יודע מי צבע את זה באדום-לבן.

שושי כחלון כידור:

מי בעד להעלות ,כן ,את ההצעה שלי לסדר היום להעביר בעצם את
הדיון ואת ההמלצה ,את הדיון בנושא של האדום-לבן לוועדה
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המקצועית שתדון בנושא ותיתן את המלצותיה לגבי קיומה של
מדיניות כזו או אחרת בסופי שבוע וערבי חג ,בכל מה שנוגע לאדום-
לבן בחניה באדום-לבן ,ירים את ידו .מי נגד? אוקיי .ההצעה שלנו,
אנחנו מעלים אותה לסדר היום ואגב ,לבקשתך אין לי שום בעיה
להגביל את זה בזמן ,זה ייקח שלושה חודשים לפחות.
אלברט טייב:

שלושה חודשים זה מסמוס ,זה מזכיר לי את פוטין כשהוא רוצה
לקבור דברים אז הוא אומר אני אקים ועדה.

שושי כחלון כידור:

נכון.

גד רבינא:

גם ביקשת שזה ייתחם בזמן ,גם קיבלת תיחום זמן וגם אתה ...

שושי כחלון כידור:

וגם יש לך תיאורים מאוד זה.

גד רבינא:

בוא נקבע ל 10-דקות ,זה רציני.

אלברט טייב:

אני ,תודה רבה לך ...

שושי כחלון כידור:

ועדת התמרור תדון בהצעה לסדר היום ,תעשה את העבודה ,את
הבחינה המקצועית ,תעשה את הבחינה המקצועית ,אוקיי? ותיתן
את דעתה היכן ניתן בעצם לחנות בסופי שבוע ובערבי חג ,עד איזה
שעות כדי שבאמת נוכל להתחשב בתושבים ובעיקר ברחובות
שאנחנו מכירים ויודעים שיש לנו קושי בהם .אוקיי ,נושאים על סדר
היום .סליחה ,גמרנו לדון בזה.

.1

אישור תב"ר מס'  :1010תכנית אב לנגישות על סך ₪ 2,500,000
הצעת החלטה :מאשרים תב"ר מס'  – 1010תכנית אב לנגישות על סך 2,500,000
 ₪מקרנות הרשות

שושי כחלון כידור:

סגן לענייני כספים ,כן .סעיף מספר  ,1אתה רוצה להקריא ירון? רמי,
משה ,עברנו לסדר היום.

ירון חדוות:

בואו אנחנו עכשיו לפי הגובה ,בסדר?  ...אני אדבר ראשון ,בסדר?
טוב יאללה תב"ר מספר  ,1010תכנית אב לנגישות על  2.5מיליון ,₪
תכנית הנגישות ,אנחנו התחלנו לדבר על זה עוד טרום הקדנציה ,זאת
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אומרת זה תכנית שהוכנה לפני כמה שנים ומעולם לא הגיעה לתחום
של לממש אותה .סך הכל התכנית מדברת על כ 10-מיליון שקלים,
ברור שביום אחד אי אפשר לעשות את זה .בהיצע אחת עם הגורמים
המקצועיים בעצם חילקנו את זה לתכנית רב שנתית ארבע שנים ,כל
שנה בסביבות  2.5מיליון שקל .הביצוע יהיה מן הסתם מדורג לפי
סד ר החשיבות ,זאת אומרת שאנחנו נתחיל עם מקומות שאנחנו
צריכים להנגיש אותם בצורה ,לקו רחב יותר ונרד בתוך המדרג הזה.
 2.5מיליון שקלים ,התכנית אושרה ,עברה בוועדת הכספים ,יש את
רשימת התכולה המלאה לכל העשרה מיליון שקלים ,כולל מה הולך
להתבצע בשנה הקרובה .עבר פה אחד בוועדת כספים ,יש שאלות?
שושי כחלון כידור:

יש פה גם את אלי מהנדס העירייה ,מי שרוצה לשאול שאלות.

ענבל דרור היימן:

רק חשוב לציין שכן נעשו עבודות.

ירון חדוות:

בסדר אבל זה כבר נעשו וטוב שהתקדמנו.

ענבל דרור היימן:

העשרה מיליון לא כולל את העבודות שנעשו.

שושי כחלון כידור:

אלי אתה רוצה להתייחס לזה? אתם רוצים ,יש לכם שאלות למהנדס
העיר?

אלי דיגא:

כן ,זה באמת תכנית שהוכנה בעבר,

דובר:

אנחנו לא רוצים להכביד על מהנדס העיר.

שושי כחלון כידור:

מה זה?

דובר:

הוא ממהר הביתה.

שושי כחלון כידור:

הוא לא ממהר הביתה ,הוא אתמול יצא ב 23:30-בלילה.

דובר:

היום הוא ייצא קודם.

אלי דיגא:

כדאי לי לישון פה כבר ,אבל התכנית הזאת באמת התחילה כבר ב-
 ,2014נעשה לה עדכון אחר כך כבר ב 2019-ועל פי העדכון בעצם
נקבע התקציב של העשרה מיליון שקל .הפרישה ,בעצם העבודה
השנתית מתחלקת גם למוסדות חינוך ,מוסדות ציבור ,מרחב ציבורי.
אנחנו מנסים לדרג את כל הדבר הזה כדי שהעבודה תהיה רוחבית,
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כדי שנוכל להראות גם למשרדים הממונים שבוחנים אותנו שהעבודה
נעשית בכל התחומים ולא עכשיו רק ,אנחנו עושים את כל העבודות
רק בחלקים ,ולכן זה גם אתם יכולים לראות את זה בדו"ח ,באפיון
העבודות לשנת התקציב  2020זה כולל את כל הקטגוריות האלה.
כמובן ובהקצאות התקציב הן שונות ,מוסדות חינוך ויותר ולכן
ההעלאה.
שושי כחלון כידור:

אני רוצה להגיד שני דברים בעניין הזה .אחד זה שאני באופן אישי
פניתי לשלטון המקומי כיוון שאני חושבת שלהשית את החוק הזה
מכספי הפיתוח של הרשות המקומית ,במקרה שלנו זה חתיכת אתגר
כלכלי ולא רק במקרה שלנו ,יש רשויות מקומיות נוספות שזה אתגר
כלכלי עבורן ואנחנו עשינו פנייה באמצעות השלטון המקומי ,כל
ראשי הרשויות כדי שבאמת מדינת ישראל תשתתף יחד איתנו ב-
 MATCHINGכזה או אחר כדי לממש את זה .נכון לכרגע עוד אין
החלטה ,הרבה בזכות המצב הפוליטי שקיים היום במדינה אבל היה
וכן תהיה החלטה אני מניחה שאולי נראה את זה במעלה הדרך ויהיה
פה איזשהו  MATCHINGשגם יעזור לנו .הדבר השני שאני חושבת
שלקבל החלטה כזו ביום הבינלאומי לשוויון הזדמנויות לבעלי
מוגבלויות מקבלת משנה תוקף ובעצם מניחה על סדר היום מחשבה
טובה עבור אלה ואלו שגרים פה וקשה להם מאוד להתנהל כאן
במרחב הציבורי .אוקיי מי בעד לאשר את תב"ר,

ירון חדוות:

מי בעד אישור תב"ר  1010תכנית הנגישות ,מי בעד ירים את ידו,
תודה רבה ,פה אחד.

שושי כחלון כידור:

גד הצבעת? לא בסדר ,צריך לברר.

אורח:

אפשר שאלה קטנה?

שושי כחלון כידור:

תמיד.

אורח:

היום אנחנו ,למה אי אפשר ללחוץ על הקניון הישן שיעשו דרגנוע
בפנים?

19

שושי כחלון כידור:

טוב זה כבר,

אורח:

אני יודע שזה פרקטי אבל,

דובר:

יש שם מעלית?

אורח:

יש שם מעלית שאני לא ממליץ להיכנס אליה.

שושי כחלון כידור:

טוב אז זה סוגיה שהיא צריכה ,קודם כל הקניון הוא בבעלות פרטית,
היא מנוהלת על ידי חברת אחזקה.

אורח:

אבל אפשר לקיים אותו.

אלי דיגא:

אם יש פתרון נגישות לנכים והוא ניתן ,יכול להיות שהוא לא ,אתה
אומר שהוא לא יעיל כל כך,

דובר:

הוא לא אופטימלי.

אלי דיגא:

אבל הוא ניתן ,יהיה קשה אבל אפשר לתפוס אותם בהיתר הבא ...

ירון חדוות:

תב"ר .1011

עו"ד רם בליטנטל:

אפשר לבדוק אולי אם הפתרון הנוכחי הוא ראוי באמת או שיש כאן
איזה טענה לגבי ה ,אולי הוא לא באמת פתרון.

אלי דיגא:

אני באמת אומר ,אפשר לתפוס אותם בתכנית הבאה ,בהיתר הבא
לנסות לשפר את הדבר הזה .פעילות יזומה ...

החלטה:
מאשרים תב"ר מס'  – 1010תכנית אב לנגישות על סך ₪ 2,500,000
מקרנות הרשות
מאשרים פה אחד

.2

אישור תב"ר מס'  :1011תכנון שדרוג רח' אח"י אילת על סך
₪ 200,000
הצעת החלטה :מאשרים תב"ר מס'  – 1011פיתוח רח' אח"י אילת על סך 200,000
 ₪מקרנות הרשות

שושי כחלון כידור :כן.
ירון חדוות:

סעיף מספר  ,2תב"ר  ,1011תכנון שדרוג רחוב אח"י אילת על סך
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 .₪ 200,000חשוב שכולם יבינו ,אנחנו מדברים פה על תכנון בשלב הזה,
אוקיי? יש שם בעיה של עבירות ברחוב .המטרה היא בעצם מצד אחד
ע ל חשבון חלק מפס הירק והמדרכה הרחבה לייצר מפרצי חניה ,אוקיי?
וגם שהעבירה תהיה הרבה יותר סבירה .השלב הזה זה תכנון בלבד,
 ,₪ 200,000עבר בוועדת כספים ,שאלות?
גד רבינא:

למה מפרץ חניה? תעשה אדום-לבן.

שושי כחלון כידור :אנחנו נשקול את זה ,ניקח את זה לתשומת ליבנו.
ירון חדוות:

אדום-לבן באיזה צבע?

שושי כחלון כידור :זה בדיוק בשביל להסביר שכשמדברים על זה שלא מתחשבים פה
בתושבים אז דווקא תכנון רחוב אח"י אילת ,מתוך הבנה שיש שמה גם
מצוקת חניה ושגם הרחוב הוא צר וגם לשים את זה בסדר עדיפות גבוה
ולתכנן את זה ולהוציא את זה לביצוע ,אז זה רק אומר שהראיה היא
ראיה לטובת ולמען התושבים .הציניות לא תעזור בעניין הזה .כן ,מי
בעד לאשר את התב"ר?
ירון חדוות:

מי בעד לאשר את תב"ר  ,1011תכנון שדרוג אח"י אילת על 200,000
שקלים ...

שושי כחלון כידור :פה אחד.

החלטה:
מאשרים תב"ר מס'  – 1011פיתוח רח' אח"י אילת סל סך ₪ 200,000
מקרנות הרשות
מאשרים פה אחד
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.3

אישור תב"ר מס'  :1012מערכות תקשוב בי"ס שש שנתי איש שלום
על סך  ₪ 250,000מקרנות הרשות
הצעת החלטה :מאשרים תב"ר מס'  – 1012מערכות תקשוב בי"ס שש שנתי איש
שלום על סך  ₪ 250,000מקרנות הרשות

ירון חדוות:

תב"ר  ,1012מערכות תקשוב בית ספר שש שנתי איש שלום על סך
 .₪ 250,000בעצם מדובר פה על השלמות שבעצם קרו מאחר שמהרגע
שבית הספר אוכלס והופעל ,עשו קצת ,לא עשו ,תכנית המחשוב לא
הייתה מלאה ,לא כל הכיתות אוכלסו,

שושי כחלון כידור :ביי אלי ,תודה ,סע בזהירות ,לילה טוב.
(אלי דיגא יוצא)
ירון חדוות:

לא כל הכיתות קיבלו את העזרים המחשוביים האלה ,מסכים ,מקרנים,
מחשבים,

אריק כץ:

 ...חטיבה עליונה.

ירון חדוות:

בחטיבה העליונה.

שושי כחלון כידור :בתיכון ,כן.
ירון חדוות:

בתיכון ,ולכן אנחנו באים לגשר על הפער הזה .ההערכה ,אנחנו עברנו על
כתב כמויות ,אתה רוצה לתת את הכתב כמויות על מה אנחנו מדברים
פחות או יותר ,בשמחה.

אריק ממן:

מדברים פה על  ...מחשב למורה,

שושי כחלון כידור :מי שלא מכיר ,אריק הוא מנהל מחלקת התקשוב של העירייה.
אריק כץ:

מדובר פה על תשתיות קוויות לעמדות המורה שיזינו את המחשבים
לאינטרנט ומקרנים שב 90-אחוז מהכיתות בתיכון אין או אם יש הם
מאוד ישנים.

שושי כחלון כידור :ואם יש הם פרטיים וגם יש שמה בעיה,
אריק כץ:

יש שם ,הם מניידים ,המורות מביאות לפטופים ,זה לא,

שושי כחלון כידור :ונוצר פה איזשהו אבסורד שבחטיבת הביניים יש ובתיכון אין.
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אריק כץ:

בכל בתי הספר בכפר יונה יש עמדות מורה חוץ מ ...

שושי כחלון כידור :חוץ מבתיכון ,איש שלום .שאלות? אוקיי.
ירון חדוות:

מי בעד אישור תב"ר  ,1012מערכות תקשוב בית ספר שש שנתי איש
שלום על סך ?₪ 250,000

דובר:

פה אחד.

ירון חדוות:

פה אחד ,תודה רבה.

החלטה:
מאשרים תב"ר מס'  – 1012מערכות תקשוב בי"ס שש שנתי איש
שלום על סך  ₪ 250,000מקרנות הרשות
מאשרים פה אחד

.4

אישור תב"ר מס'  :1013פיתוח פארק תעסוקה משותף על סך
 ₪ 1,000,000מקרנות הרשות
הצעת החלטה :מאשרים תב"ר מס'  – 1013פיתוח פארק תעסוקה משותף על סך
 ₪ 1,000,000מקרנות הרשות

ירון חדוות:

תב"ר  ,1013פיתוח פארק תעסוקה משותף על סך  1,000,000מיליון
שקלים מקרנות הרשות .בעצם אנחנו מדברים פה על שיתוף פעולה כדי
להתחיל לקדם את הנושא הזה בצורה הרבה יותר מהירה ויעילה .יש
פה מספר רשויות מקומיות שבעצם שותפות לתהליך ,אנחנו מדברים על
מו עצה אזורית לב השרון שעד היום נעשה בחלק ניכר מהעלויות,
למועצות האזוריות של עמק חפר ,פרדסיה כולל כפר יונה .אנחנו בעצם
לוקחים על עצמנו לרכז ,לנהל את כל האירוע הזה ברמה של כל
ההתקשרויות מול יועצים בכל הנושאים הסטטוטוריים ,כל מה שנלווה
לתוך התהליך ,כאשר המטרה היא שככל שניתן להאיץ את התהליכים
ולאפשר לדברים האלה לקרות כאשר בתוך התהליך הזה יש מנגנון
התחשבנות פנימי שאנחנו מקימים בין כל הרשויות ככה שבעצם זה
הברוטו ואנחנו אמורים לייצר פה קיזוזים בהמשך הדרך .יחד עם זאת
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חשוב מאוד להבין ,זו הסנונית הראשונה שאף אחד לא ידמיין שה-
 1,000,000מיליון שקלים זה ההתחלה ו/או גם נקודת הסיום ,אנחנו
נבוא בהמשך ונבקש עוד כספים לטובת הפיתוח וההקמה של הפארק
תעסוקה הזה .שאלות?
אלברט טייב:

אני חושב שהשיטה שלכם לשלם כספים היום ולהיפרע בעתיד כמו עם
הטיילת בכביש  57שעוד מעט נדון בה ,וכמו עכשיו כשאני רואה פה
שעיריות פי  2יותר עשירות מאיתנו ,שאנחנו אלה שצריכים לשלם
 1,000,000מיליון שקל כשאין לנו כסף ,אני חושב שזה טעות .אני חושב
שצריך להחזיר בחזרה את הסעיף הזה לוועדת הכספים ולראות איך
אפשר לחזור ,כל הרשויות האלה שכולן ישתתפו .זה שלנו יש רצון עז
לפתח ולעשות יותר מלאחרות ,אני חושב שזה לא המקום.

דובר:

גם להם יש רצון.

אלברט טייב:

 1,000,000מיליון שקל זה המון כסף ,זה המון כסף .ב 1,000,000-מיליון
שקל האלו אפשר לחלק אותו לארבעה ,אני רואה כאן את עמק חפר,
אני רואה את פרדסיה פי  2מאיתנו ,לב השרון פי  3מאיתנו ,מה פתאום
שאנחנו נשלם  1,000,000מיליון שקל ונתחשבן אחר כך? אני לא חושב
שזה נכון.

ענבל דרור היימן:

קודם כל מועצה אזורית לב השרון הוציאה הרבה מאוד כספים,

שושי כחלון כידור :על התכנון ,כל התכנון הוא אצלה.
ענבל דרור היימן:

כל התכנון היה אצלם,

שושי כחלון כידור :והיא עוד לא התחשבנה איתנו.
ענבל דרור היימן:

דבר שני ,אנחנו הכי גדולים ב ...

דובר:

מה עם פרדסיה? חסר להם כסף?

שושי כחלון כידור :פרדסיה יש לה אולי שני דונם באזור התעשייה.
ענבל דרור היימן:

אתה מתחשבן איתם ,הם יחזירו לנו .ה 1,000,000-מיליון שקל זה לא
רק שלנו.

אלברט טייב:

אז שיחזירו עכשיו ...
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שושי כחלון כידור :אנחנו עוד לא הוצאנו ,על מה הם יחזירו?
אלברט טייב:

מה הם הוציאו? את יכולה להראות לי מה הם הוציאו? מה זה הם
הוציאו? את מביאה לי פה סעיף עכשיו ...

שושי כחלון כידור :מה זה את מביאה לי? אנחנו לא מביאים לך שום דבר.
ירון חדוות:

אלברט בוא נחלק את השאלה.

אלברט טייב:

מה אמרת? לא הבנתי.

שושי כחלון כידור :אנחנו לא מביאים לך ,אנחנו מביאים לדיון במליאה ,לא לך באופן
אישי.
אלברט טייב:

את ההערות שלך תשמרי לעצמך.

שושי כחלון כידור :אני לא אשמור ,אני אגיד אותן בקול רם ,מותר לי להגיד מה שאני
רוצה.
אלברט טייב:

ההערות שלך לא מעניינות ,ממש לא מעניינות.

שושי כחלון כידור :אותך הן לא מעניינות ,אותי הן מאוד מעניינות.
ירון חדוות:

אלברט ברשותך.

אלברט טייב:

חברת חשמל עושה נזק ,אנחנו צריכים ללכת להוציא  300,000אלף שקל
לתקן ולתבוע אותם בעתיד ,מה קרה פה? מה פתאום.

שושי כחלון כידור ... :תבוא בטענות למי שהיה פה לפניי.
אלברט טייב:

תצביעי ,חבל על הוויכוח.

שושי כחלון כידור :ברור שאנחנו נצביע.
ירון חדוות:

אני מוכן לענות לך אבל ...

שושי כחלון כידור :הוא לא רוצה שתענה לו ,הוא רק רוצה להגיד את זה כדי שישמעו אותו.
רם בליטנטל:

בשביל שתענה אתה צריך שאלה ,אתה שמעת שאלה?

שושי כחלון כידור :לא ,לא הייתה שאלה ,רק תהייה.
אלברט טייב:

לא רמי ,לא הייתה שאלה.

רם בליטנטל:

אני לא שמעתי שאלה ,שמעתי ...

אלברט טייב:

חבל שבנושא המחשוב בבתי הספר לפחות שזה שייך לך ,שכאילו אתה
אחראי על נושא החינוך ,לא ,אתה דיברת לפחות ,היית עושה משהו,
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מילה אחת לפחות היית מדבר ,אבל לא חשוב.
שושי כחלון כידור :אתה רוצה אולי לנהל פה את כולם?
אלברט טייב:

לא ,ממש לא.

שושי כחלון כידור :אז תנהל את עצמך ,הכי טוב.
אלברט טייב:

אני רק מעיר על מה שאני רוצה להעיר.

שושי כחלון כידור :יש לך מה להגיד על כל אחד פה.
אלברט טייב:

ירון סליחה שהפרעתי.

דובר:

מי בעד? מי נגד?

ירון חדוות:

אני אשלים .אני רוצה לקוות שכולם רוצים ובאים עם כוונות טובות,

שושי כחלון כידור :זה אפילו לא ראוי להתייחסות מה שאתה אומר.
אלברט טייב:

נכון..

שושי כחלון כידור :בחיי.
ירון חדוות:

בתוך התהליך הזה ,אוקיי? של פיתוח פארק תעסוקה ואני מדבר דווקא
בכובע המקצועי של לצורך הדיון רואה חשבון .האינטרס שלנו כרשות,
כעיר ,היא להאיץ את התהליכים האלה מתוך הבנה שככל שאנחנו לא
נסתמך על אחרים כדי לייצר מקורות הכנסה ,מה טוב ,ולכן
בסיטואציה הזאתי מאחר ואנחנו נהיה המוטבים העיקריים בתוך
התהליך הזה של בניית ,אז אם אני עכשיו אחסוך ואני בכוונה אומר
אחסוך במרכאות כפולות ומכופלות ברמה התזרימית  1,000,000מיליון
שקלים עכשיו אבל חלילה זה יידחה את ההכנסה העתידית שלי
בש נתיים ,יצא שכרי בהפסדי מצד אחד .מצד שני יש פה מנגנון
התחשבנות ,זה אומר שזה שאני עכשיו שמתי  1,000,000מיליון שקלים,
אחרים שמו לפניי ככה שמצד אחד אנחנו עדיין בדפיציט ,מצד שני כל
עוד יש מנגנון התחשבנות ,אוקיי? אז אם יש פה אלמנט תזרימי שאנחנו
נפגעים בו ברמה של חודש-חודשיים ,רבעון שתיים מצד אחד אבל מצד
שני מצליחים להאיץ תאריכים כי אני תלוי בחסדיו של אף אחד ,אך
נכון.
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משה בוארון:

אפשר לדעת מה הם שמו?

ירון חדוות:

כן ,אנחנו נביא לך את ה...

שושי כחלון כידור :מה מבחינת עלות תכנון של,
משה בוארון:

לא יודע ,רוצים לראות כמו שאנחנו רואים כמה אנחנו שמנו.

ירון חדוות:

אפשר להגיד את המספר ,אין לי פה מה להסתתר.

שושי כחלון כידור :נציג לכם את המספר.
ירון חדוות:

בסיטואציה הזאתי יש שאלות נוספות? אוקיי תב"ר מספר  1013פיתוח
פארק תעסוקה משותף על סך  1,000,000מיליון שקלים מקרנות
הרשות ,מי בעד? מי נגד?

שושי כחלון כידור :נגד פיתוח פארק תעשייה לכפר יונה כי יש פה מלא כספים ,אחרי זה
אתם מתלוננים שהתושבים צריכים לשלם ארנונה אז אנחנו רוצים
לעשות פה משהו אחר כדי להביא בשורה ,אז אתם נגד פיתוח .כן ,סעיף
מספר .5
דובר:

 ...תבדקי את ההערות שלך ,אנחנו נגד הפיתוח ,כן.

שושי כחלון כידור :כן ,סעיף מספר .5
אלברט טייב:

אנחנו נגד טיפשות ,לא נגד הפיתוח ,נגד טיפשות.

שושי כחלון כידור :אלברט עם כל הכבוד שלך אתה חוצה את כל הקווים האדומים.
אלברט טייב:

אני חושב,

שושי כחלון כידור :רגע ,רגע ,רגע ,סליחה ,אם אתה תגיד פעם נוספת טיפשות על דברי
היושבים כאן אתה לא תהיה פה.
אלברט טייב:

אני חושב שזה טיפשות מבחינתנו ,סליחה,

שושי כחלון כידור :זה הכל ,אתה לא יכול לדבר פה לאף אחד מאיתנו כאילו אתה החכם
פה באדם .אתה עוד לא שלמה המלך ,אתה רחוק מלהיות שלמה המלך.
אלברט טייב:

לא ,אני לא אמרתי שמישהו טיפש ,זה ההבדל .אמרתי שלדעתי זה
טיפשות לשלם  1,000,000מיליון שקל היום ולקבל בעוד ,זה מה
שאמרתי ,זה הכל.
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בעד :שושי כחלון כידור ,שי רומנו ,ירון חדוות ,רם בליטנטל ,מעיין חג'ג,
איציק דב
נגד :גד רבינא ,משה בוארון ,נחום ברזילי ,אלברט טייב
החלטה:
מאשרים תב"ר מס'  – 1013פיתוח פארק תעסוקה משותף על סך
 ₪ 1,000,000מקרנות הרשות

.5

הגדלת תב"ר מס'  :835משרדים עירוניים במבנה קופ"ח מאוחדת
ע"ס  ₪ 700,000מקרנות הרשות (תב"ר מקורי )₪ 2,000,000
הצעת החלטה :מאשרים הגדלת תב"ר מס'  – 835משרדים עירוניים במבנה
קופ"ח מאוחדת בסך  ₪ 700,000מקרנות הרשות

שושי כחלון כידור :סעיף  ,5נמשיך הלאה.
ירון חדוות:

הגדלת תב"ר מספר  ,835משרדים עירוניים במבנה קופת חולים
מאוחדת בסך  700,000אלף שקלים מקרנות הרשות .במסגרת הסכם
הפיתוח בין לקופת חולים מאוחדת משלהי  ,2010אנחנו הולכים  9שנים
אחורה ,הקופה התחייבה להקים מבנה בגודל של  340מטר בערך.
בתמורה הסכם חכירה בשטח של  700מטר .מפה לשם ב 2014-תוספת
להסכם מגרש ,אנחנו העירייה נקבל שטחים נוספים בגודל של בערך
 190מטר מרובע ,שנשלם  13אחוזים מהעלות .בסופו של התהליך היה
פה אלמנט של התחשבנות שהיה פה דיונים בנוגע למהותם ,ממה הם
נובעים ועל מה הם צריכים ,כולל ההכשרה של משרדים נוספים בקומת
הגג שעוד אמורים לקום לטובתנו ,לטובת העירייה .עבר את הבחינה גם
של ועדת כספים ,גם משפטית מן הסתם .בסיטואציה הזאתי זה בעצם
גם סוגר חשבון מול קופת חולים ,הדבר הזה נגרר כבר כמה שנים
טובות בתוך התהליך ,כשבתוך התהליך גם כולם קיבלו עדכונים כאלה
ואחרים בנוגע לסטאטוס של ההתדיינות.

אורח:

זה בבניין הזה?
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שושי כחלון כידור :זה הבניין הזה.
ירון חדוות:

כן .שאלות? מי בעד הגדלת תב"ר מספר  ,835משרדים עירוניים ,מבנה
קופת חולים על סך  700,000אלף שקל ,אין התנגדות ,תודה רבה.

שושי כחלון כידור :פה אחד.

החלטה:
מאשרים הגדלת תב"ר מס'  – 835משרדים עירוניים במבנה קופ"ח
מאוחדת בסך  ₪ 700,000מקרנות הרשות
מאשרים פה אחד

.6

הגדלת תב"ר מס'  :935ביצוע עבודות פיתוח במקב"ת ינוב ע"ס
 ₪ 12,793,722מכספי הלוואה  ,₪ 10,000,000ממשרד התחבורה
( ₪ 2,793,722תב"ר מקורי )₪ 75,178,176
הצעת החלטה :מאשרים הגדלת תב"ר מס'  – 935ביצוע עבודות פיתוח במקב"ת
ינוב הגדלה בסך  ,₪ 12,793,722מקורות מימון :מכספי הלוואה
 ,₪ 10,000,000ממשרד התחבורה ₪ 2,793,722

ענבל דרור היימן:

הגדלת תב"ר מספר  935זה ביצוע עבודות פיתוח במקב"ת ינוב ,זה
הסיפור בעצם שהבאנו לפני כמה מליאות ולקחנו הלוואה של
 20,000,000מיליון שקל בשנתיים ,קיבלנו את ההלוואה של 10,000,000
מיליון בשנת  2019ואנחנו מעדכנים את התב"ר .במקביל אנחנו קיבלנו
גם הרשאה ממשרד התחבורה שגם אותה אנחנו מעדכנים ,זה לטובת
הפרויקט.

ירון חדוות:

שאלות? מי בעד הגדלת תב"ר מספר  ,935ביצוע עבודות פיתוח במקב"ת
ינוב 12,793,722 ,מיליון  ₪מכספי ההלוואה  10,000,000מיליון .₪

שושי כחלון כידור :פה אחד.
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החלטה:
מאשרים הגדלת תב"ר מס'  – 935ביצוע עבודות פיתוח במקב"ת ינוב
הגדלה בסך  ,₪ 12,793,722מקורות מימון :מכספי הלוואה
 ,₪ 10,000,000ממשרד התחבורה 2,793,722
מאשרים פה אחד

.7

אישור הארכת תוקף להמשך גביית היטל שמירה עפ"י חוק העזר
לכפר יונה (שירותי שמירה התשע"ז  )2017עד ליום 31.12.2021
הצעת החלטה :מאשרים הארכת תוקף להמשך גביית היטל שמירה עפ"י חוק
העזר לכפר יונה (שירותי שמירה התשע"ז  )2017עד ליום
31.12.2021

אסנת טל:

סעיף  ,7אישור הארכת תוקף להמשך גביית היטל שמירה על פי חוק
העזר לכפר יונה (שירותי שמירה התשע"ז  )2017עד ליום  31לדצמבר
 .2021הצעת החלטה ,מאשרים הארכת תוקף להמשך גביית היטל
שמירה על פי חוק העזר לכפר יונה (שירותי שמירה התשע"ז  )2017עד
ליום  31לדצמבר .2021

שושי כחלון כידור :כמובן שהארכת התוקף של חוק העזר מותנה בעצם בהארכת החוק,
תקנה בעצם ,שעדיין לא הוארכה על ידי מדינת ישראל ,השלטון
המקומי מטפל בזה .הביצוע בוודאי מותנה בהארכת תוקף התקנה,
אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים .אנחנו נצביע על ההארכה
וכמובן שהיא תהיה מוגבלת ומותנית בהארכת תוקף החוק .שאלות אם
יש.
שי רומנו:

אני רק רוצה לתת...

אלברט טייב:

כן ,אני חושב,

שי רומנו:

רגע ,שנייה.

שושי כחלון כידור :לא ,לא שאלות מהציבור ,שאלות מחברי מועצת העיר.
שי רומנו:

אני רק רוצה לתת דגש ,הכסף הזה הוא כסף שספציפית הולך לסוגית
השמירה ,זאת אומרת זה לא כסף ששייך לקופה ,זה שזה חשבון מיוחד,
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צבוע ,הפקחים שהראו בתחילת הזה זה הפקחים שאיתם אנחנו
משלמים את זה .זה הכסף לשמירה ,זה בערך  2.5מיליון  ₪בשנה,
העלות שלנו היא מעל  3,000,000מיליון  ... ₪מוציאה כסף לטובת
הדבר הזה ,רק תבינו ,המשמעות של לבטל את הדבר הזה ,אין שמירה,
זה המשמעות ,אין את היחידה הזאת ,היא לא קיימת ,אין לנו דרך
לממן אותה.
אלברט טייב:

אני רוצה ברשותכם להגיד שאני חושב שכל הנושא הזה של היטל
שמירה ,הגיע הזמן שגם עיריית כפר יונה תקבל קצת אומץ כמו שראש
העיר שלנו היום שהייתה באופוזיציה התנגדה פעמיים גם ב 2017-וגם
ב 2018-להיטל הזה ,מהסיבה ,אני לא אתחיל לצטט את כל מה שהיא
אמרה אז אבל כמובן שהדבר הכי בולט במה שהיא אמרה אז ,שזה לא
היטל חובה ,זה היטל רשות ,העירייה רשאית אז גם אנחנו מחייבים,
ואז היה ויכוח עם אדון ,חבר המועצה אבנר משה ,מה שהוא אמר וגם
יצא נגד ראש העיר וראש עיר הנוכחי שהייתה אז באופוזיציה התנגדה
בתוקף ,ובצדק התנגדה בתוקף כי הגיע הזמן,

שושי כחלון כידור :אני ממש לא התנגדתי בתוקף ,מה שיפה זה שאתה מצטט דברים לא
רלוונטיים.
אלברט טייב:

את רוצה שאני אגיד לך בדיוק באיזה שורה את אמרת את זה?

שושי כחלון כידור :לא ,אני לא רוצה שאתה תגיד לי שום דבר וזה לא רלוונטי הדברים
שאתם אומרים.
אלברט טייב:

זה רלוונטי ואת לא תפריעי לי לדבר ,יש לי  3דקות ואני אגיד מה שאני
רוצה להגיד.

שושי כחלון כידור :אני אפריע לך מתי שאני רוצה ,אתה לא תגיד לי מתי להפריע לך ומתי
לא.
אלברט טייב:

המילים ,אני ציטטתי בדיוק כמו שאת אמרת.

שושי כחלון כידור :בוודאי שאתה משתמש בשם שלי ובי,
אלברט טייב:

היה לך מצוין,
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שושי כחלון כידור :כדי לתקף איזושהי החלטה שלך ,תדבר בשם עצמך.
אלברט טייב:

היה לך טוב מאוד להגיד ,טוב מאוד ...

שושי כחלון כידור :תדבר בשם עצמך ,אני אמרתי שככל שלא ניתנת שמירה לשכונת יפה
נוף ,אוקיי? אז אני אגיד לך מה אמרתי,
אלברט טייב:

טוב אל תפריעי ב 3-דקות שלי ,תדברי ב 3-דקות שלך ,בסדר?

שושי כחלון כידור :אוקיי? אני יודעת מה אמרתי ,זה המזל שלי.
אלברט טייב:

לכן אני חושב שהגיע הזמן באמת שעיריית כפר יונה תבטל את ההיטל
שמירה.

שושי כחלון כידור :בסדר ,זה ההצעה שלך ,היא לא רלוונטית.
אלברט טייב:

היא לא הצעה ,אני רק אומר ,אין לי פה הצעה.

שושי כחלון כידור :ומי יממן את השמירה?
אלברט טייב:

אין לי הצעה...

שושי כחלון כידור :מי יממן את השמירה?
אלברט טייב:

אין לי פה שום ,לא היטל השמירה.

שושי כחלון כידור :מי יממן? מי כן?
אלברט טייב:

לא היטל השמירה ,עיריית כפר יונה,

איציק דב:

מי יממן?

שושי כחלון כידור :מי כן? מה שיפה אצלך זה שאתה אומר מה לא.
איציק דב:

מאיזה כסף?

שושי כחלון כידור :אתה יודע כשאני הייתי באופוזיציה אני גם אמרתי מה כן ,לא רק מה
לא ,לא רק מה לא .מה כן ,מה אתה רוצה?
אלברט טייב:

אני אגיד לך מה כן ,קודם כל כשהיית באופוזיציה את הצבעת סתם,
שכחת את הרעיון הזה שאת הצבעת סתם.

שושי כחלון כידור :נכון ,תגיד לי אתה ,בוא ,אוקיי.
אלברט טייב:

אם לא היית מוציאה ,אני אענה לך מה כן ,אני אענה לך ,את שאלת
אותי שאלה ,אני אענה לך מה כן ,אני אענה לך.

שושי כחלון כידור :לא רוצה להקשיב לו ,אתה זה ,קדימה.
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אלברט טייב:

אם לא היית מוציאה אותי מוועדת כספים הייתי נותן לך רעיון מאיפה
לקחת את הכסף ,את מבינה?

שושי כחלון כידור :אל תיתן לי רעיונות ,אני לא צריכה את הרעיונות שלך.
אלברט טייב:

אבל הפחד שלך גרם לך להוציא אותי מוועדת כספים ,כן ,הפחד שלך.

שושי כחלון כידור :בסדר ,הפחד שלך גרם לך לא לשבת איתנו בקואליציה כי כל מה שאתה
רוצה זה כסף כדי להיות סגן ,יאללה בוא נמשיך הלאה .בוא נצביע.
אלברט טייב:

איזה יופי ,מחיאות כפיים ,כל הכבוד לך.

שושי כחלון כידור :ואחרי זה אתה טוען נגד איציק דב ,כאילו בוא ,באמת תסתכל על עצמך
במראה לפני שאתה טוען נגד כולם ,אוקיי? וטוען שכולם פה טיפשים,
מדברים שטויות.
אלברט טייב:

איך הוצאת את זה החוצה יאללה ,כל הכבוד לך.

שושי כחלון כידור :כן ,לא משנה תדבר.
ירון חדוות:

מי בעד ירים את ידו.

עו"ד שלומית גבע :שנייה רגע אז אם אתה מעלה את זה להצבעה אז אני רוצה רק לתקן.
שימו לב שבדברי ההסבר שקיבלתם וכמו ששושי אמרה בתחילת
הדברים ,ההצעה היא להאריך את תקופת הגבייה עד ליום ,31.12.2021
בתנאי שיתוקן ויוארך תוקף,
שושי כחלון כידור :אמרתי את זה שלומית.
עו"ד שלומית גבע :אבל לפרוטוקול כי זה לא כתוב,
שושי כחלון כידור :זה נאמר לפרוטוקול גם כי אני אמרתי.
עו"ד שלומית גבע :זה לא כתוב ,זה כתוב בדברי ההסבר שקיבלתם.
שושי כחלון כידור :זה לא כתוב פה ,זה כתוב לפרוטוקול כי אני אמרתי את זה .תודה
שלומית ,לא צריכה גם את העזרה שלך .כן ,אישור הארכת תוקף
להמשך גביית היטל שמירה על פי חוק העזר לכפר יונה (שירותי שמירה
התשע"ז  )2017עד ליום ה 31-לדצמבר  ,2021מותנה כמובן בהארכת
תוקף החוק שיעניק גושפנקה ליכולת של העירייה לגבות .מי בעד ירים
את ידו .מי נגד ירים את ידו .תודה ,סעיף מספר .8
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החלטה:
מאשרים הארכת תוקף להמשך גביית היטל שמירה עפ"י חוק העזר
לכפר יונה (שירותי שמירה התשע"ז  )2017עד ליום 31.12.2021

ובכפוף לאישורו של שר הפנים.
בעד :שושי כחלון כידור ,שי רומנו ,ירון חדוות ,רם בליטנטל,
מעיין חג'ג ,איציק דב
נגד :אלברט טייב ,גד רבינא ,משה בוארון ,נחום ברזילי

.8

אישור הארכת תוקף להמשך גביית היטל תיעול עפ"י חוק העזר
לכפר יונה (תיעול התשע"ז  )2016עד ליום 1.1.2021
הצעת החלטה :מאשרים הארכת תוקף להמשך גביית היטל תיעול עפ"י חוק העזר
לכפר יונה (תיעול התשע"ז  )2016עד ליום 1.1.2021

אסנת טל:

אישור הארכת תוקף להמשך גביית היטל תיעול על פי חוק העזר לכפר
יונה (תיעול התשע"ז  )2016עד ליום  1לינואר  .2021הצעת החלטה,
מאשרים הארכת תוקף להמשך גביית היטל תיעול על פי חוק העזר
לכפר יונה (תיעול התשע"ז  )2016עד ליום  1לינואר .2021

שושי כחלון כידור :יש משהו שאת רוצה להגיד היועצת המשפטית? יש משהו שרוצים
לשאול? אוקיי ,מי בעד אישור הארכת תוקף להמשך גביית היטל
שטחים ציבוריים פתוחים על פי חוק העזר בכפר יונה (שטחים
ציבוריים פתוחים התשע"ג  )2012עד ליום ה 1-לינואר  ,2021ירים את
ידו.
אסנת טל:

לא רגע ,היא הקריאה משהו אחר.

ירון חדוות:

קראנו את  8ואת קראת את .9

שושי כחלון כידור :את התיעול ,סליחה ,נכון ,סימנתי וי פה על סעיף לא נכון.
אסנת טל:

קפצת לסעיף הבא.

שושי כחלון כידור :אני חוזרת בי .אישור הארכת תוקף להמשך גביית היטל תיעול על פי
חוק העזר לכפר יונה (תיעול התשע"ז  )2016עד ליום ה 1-לינואר ,2021
מי בעד ירים את ידו ,מי נגד .סעיף .9
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החלטה:
מאשרים הארכת תוקף להמשך גביית היטל תיעול עפ"י חוק העזר
לכפר יונה (תיעול התשע"ז  )2016עד ליום  1.1.2021ובכפוף לאישורו
של שר הפנים.
בעד :שושי כחלון כידור ,שי רומנו ,ירון חדוות ,רם בליטנטל ,מעיין
חג'ג ,איציק דב
נגד :אלברט טייב ,גד רבינא ,משה בוארון ,נחום ברזילי

.9

אישור הארכת תוקף להמשך גביית היטל על שטחים ציבוריים
פתוחים עפ"י חוק העזר לכפר יונה (שטחים ציבוריים פתוחים
התשע"ג  )2012עד ליום 1.1.2021
הצעת החלטה :מאשרים הארכת תוקף להמשך גביית היטל שטחים ציבוריים
פתוחים עפ"י חוק העזר לכפר יונה (שטחים ציבוריים פתוחים
התשע"ג  )2012עד ליום 1.1.2021

אסנת טל:

יש משהו שאת רוצה להגיד היועצת המשפטית? יש משהו שרוצים
לשאול? אוקיי ,מי בעד אישור הארכת תוקף להמשך גביית היטל
שטחים ציבוריים פתוחים על פי חוק העזר בכפר יונה (שטחים
ציבוריים פתוחים התשע"ג  )2012עד ליום ה 1-לינואר  .2021הצעת
ההחלטה ,מאשרים הארכת תוקף להמשך גביית היטל שטחים
ציבוריים פתוחים,

דובר:

ממי גובים את זה?

שושי כחלון כידור :ממי גובים את זה ,מהציבור ,ממי גובים את זה.
דובר:

שטחים ציבוריים פתוחים.

שושי כחלון כידור :זה כספי הפיתוח של העיר ,מה זאת אומרת ,איך יפתחו שטחים? בשביל
מה ההיטלים האלה נועדו?
אלברט טייב:

יושב ראש ועדת כספים אתה יכול להסביר לנו על מה מדובר?

ירון חדוות:

שטחים ציבוריים פתוחים ,מה השאלה?

אלברט טייב:

במה מדובר? מה הכסף פה ,לאן הוא הולך?

35

שושי כחלון כידור :קיבלתם את החוק עזר?
אלברט טייב:

לא.

דובר:

לא.

שושי כחלון כידור :לא יכול להיות ,הוא צורף לחומר הישיבה.
אסנת טל:

החוק לא ,דברי ההסבר.

שושי כחלון כידור :דברי ההסבר קיבלתם? קראתם את דברי ההסבר?
אסנת טל:

דברי ההסבר הועברו ,בוודאי.

שושי כחלון כידור :לא ,אני שואלת אם הם קראו את דברי ההסבר.
אלברט טייב:

מה זה דברי ההסבר?

שושי כחלון כידור :טוב ,דברי ההסבר .חוק העזר בנושא ,אנחנו מדברים על שטחים
ציבוריים פתוחים ,אוקיי? קיבלתם דברי הסבר ,הם צורפו לחומר
הישיבה ,אם צריך גם נסביר אותם .החוק קובע בעצם מגבלת גבייה,
אוקיי? להטיל היטל מכוח החוק שטעונה את אישור כמובן מליאת
המועצה ושר הפנים .המועצה בעצם מה שהיא צריכה לתת את דעתה
זה להמשיך לגבות היטל שצ"פ בשנה אחת בלבד ,אוקיי? ומה שכתוב
כאן זה ככה ,בתאריך ה 12-לאוגוסט  2012עודכן חוק העזר לשצ"פ,
אוקיי? ובתאריך ה 21-למרץ  2017תוקן חוק העזר ועודכנו תעריפי
ההיטל הקבועים בתוספת לחוק .אז סעיף  15לחוק העזר לשצ"פ קובע
מגבלת גבייה לפיה ניתן יהיה לגבות את התעריף הקבוע בחוק עד ליום
ה 1-לינואר  .2020בלבד זאת ,בהתאם לנהלי משרד הפנים לפיהם
מאושרים תחשיבי חוקי העזר לתקופה קבוצה בלבד ,נהלים שנקבעו
במטרה לחייב את הרשויות המקומיות לבחון את התעריפים הנגבים על
ידם מדי תקופה .בהתאם לדרישתו זו של משרד הפנים נקבע בחוק
העזר לשצ"פ ,סעיף  ,15אשר קבע מגבלת גבייה לפי החל מה 1-לינואר
 2020הטלת היטל שצ"פ תהיה טעונה אישור של מועצת העיר ושל שר
הפנים .הסעיף קובע כדלקמן ,מיום ד' טבת התש"פ הטלת היטל לפי
חוק עזר זה טעונה אישור של מליאת המועצה ושל שר הפנים או מי
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מטעמו .במהלך השנה התקשרה העירייה עם מומחה על מנת להיערך
לבחינת תעריפי היטלי השצ"פ ,אלא שלצורך השלמת עבודת המומחה
בהכנת התחשיב נדרשה תקופה נוספת שלאחריה יהיה צורך בקבלת
אישור הגוף המייעץ ,משרד הפנים ,ועל מנת בעצם לאפשר לעירייה
להמשיך ולממן את עבודות השצ"פ בעיר ,בתקופה של עד להשלמת
אישור התעריפים החדשים אנחנו צריכים בעצם להאריך בשנה נוספת
את ההיטל הקיים .זה הסיפור ,ההיטל הזה כמובן אנחנו משתמשים בו
לנושא של פיתוח שטחים ציבוריים ביישוב .זה המטרה שלו ,לפי חוק,
לפי חוק העזר ואנחנו צריכים להאריך את התוקף שלו כי התוקף שלו
נגמר .מי בעד ירים את ידו.
שושי כחלון כידור :לא נורא גד.
שי רומנו:

לא נורא גד ,אתה לא רוצה שנפתח שטחים ציבוריים ,אין בעיה.

שושי כחלון כידור :מי נגד ירים את ידו ,תודה.

החלטה:
מאשרים הארכת תוקף להמשך גביית היטל שטחים ציבוריים פתוחים
עפ"י חוק העזר לכפר יונה (שטחים ציבוריים פתוחים התשע"ג )2012
עד ליום  1.1.2021ובכפוף לאישורו של שר הפנים.
בעד :שושי כחלון כידור ,שי רומנו ,ירון חדוות ,רם בליטנטל ,מעיין
חג'ג ,איציק דב
נגד :אלברט טייב ,גד רבינא ,משה בוארון ,נחום ברזילי

 .10אישור הארכת תוקף להמשך גביית היטל סלילת רחובות עפ"י חוק
העזר לכפר יונה (סלילת רחובות התשע"ז  )2016עד ליום 1.1.2021
הצעת החלטה :מאשרים הארכת תוקף להמשך גביית היטל סלילת רחובות עפ"י
חוק העזר לכפר יונה (סלילת רחובות התשע"ז  )2016עד ליום
1.1.2021
אסנת טל:

סעיף  10אישור הארכת תוקף להמשך גביית היטל סלילת רחובות על פי
חוק העזר לכפר יונה (סלילת רחובות התשע"ז  )2016עד ליום  1לינואר
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 .2021הצעת החלטה ,מאשרים הארכת תוקף להמשך גביית היטל
סלילת רחובות על פי חוק העזר לכפר יונה (סלילת רחובות התשע"ז
 )2016עד ליום  1לינואר .2021
שושי כחלון כידור :אותו הסיפור ,היטל שנועד בעצם לסלילת כבישים ,רחובות ,זה ההיטל.
התוקף שלו נגמר ,צריך להאריך את התוקף שלו ,זה בדיוק הסיפור של
הבקשה .מי בעד ירים את ידו ,מי נגד .מצוין .אם לא יהיו כבישים גם
לא זה ,נחזור לסוס והעגלה .מזל שיש קואליציה כי אם לא הייתה
קואליציה גם לא היה ,לא הייתה עיר.
אלברט טייב:

תאמיני לי הייתה עיר מצוינת.

החלטה:
מאשרים הארכת תוקף להמשך גביית היטל סלילת רחובות עפ"י חוק
העזר לכפר יונה (סלילת רחובות התשע"ז  )2016עד ליום 1.1.2021
ובכפוף לאישורו של שר הפנים.
בעד :שושי כחלון כידור ,שי רומנו ,ירון חדוות ,רם בליטנטל ,מעיין
חג'ג ,איציק דב
נגד :אלברט טייב ,גד רבינא ,משה בוארון ,נחום ברזילי

 .11אישור צמצום מספר חברי ועדת הנצחה מתשעה חברים לשישה
חברים
הצעת החלטה :מאשרים צמצום מספר חברי הוועדה מתשעה חברים לשישה
חברים
אסנת טל:

סעיף  11שינוי ב,

שושי כחלון כידור :כן ,הייתה עיר מצוינת ,בוודאי.
אלברט טייב:

הרבה טוב ממה שהיא נמצאת היום.

אורח:

שושי אפשר מילה?

שושי כחלון כידור :נכון ,ברור .חבר מועצה שמדבר ככה על העיר זו פשוט בושה וחרפה
שאתה מדבר ככה על עיר שאתה יושב בדירקטוריון שלה.
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אלברט טייב:

נו תגידי ,את הבאת אותנו  ...למצב גרוע ביותר,

שושי כחלון כידור :אתה נציג ציבור ,נכון ,אתה צודק.
אלברט טייב:

למצב גרוע ביותר את הבאת אותנו בשנה האחרונה ,גרוע ביותר.

שושי כחלון כידור :אתה צודק ,צודק במאה האחוזים.
אלברט טייב:

יופי אז תמשיכי.

שושי כחלון כידור :רק חבל שאין מי שיצדיק אותך .כן בוא נמשיך הלאה.
אורח:

רציתי מילה.

אסנת טל:

סעיף  , 11שינוי בהרכב ועדת הנצחה .הצעת החלטה ,מאשרים צמצום
מספר חברי הוועדה מתשעה חברים לשישה חברים.

אלברט טייב:

מי חבר בוועדת הנצחה? אחרי שהוצאת אותי אני כבר לא יודע מי חבר,

שושי כחלון כידור :אתה ממש פגוע אישית ,אנחנו צריכים שיחה אני רואה.
אלברט טייב:

את האחרונה שיכולה לפגוע בי גברתי ראש העיר.

שושי כחלון כידור :זה ככה נשמע ,אתה לא שומע את עצמך.
אלברט טייב:

מי חבר בוועדה הזו?

שושי כחלון כידור :בוועדת הנצחה יש אותי כיושב ראש ועוד שני חברים מהאופוזיציה ,אין
סיבה שיהיו שני חברים מהאופוזיציה בוועדה.
אלברט טייב:

מי אלה החברים מהאופוזיציה?

גד רבינא:

אני.

שושי כחלון כידור :גד רבינא ונחום.
אלברט טייב:

ונחום ומי עוד? מי עוד חבר?

דובר:

תשעה חברים ...

אלברט טייב:

היום יש תשעה ,אני רוצה לדעת ,זכותי לשאול שאלה.

שושי כחלון כידור :מה זה? למה זה חשוב מי חבר ,אנחנו רוצים לצמצם מתשעה לשישה.
אלברט טייב:

זכותי לשאול שאלה ,מה זאת אומרת מה זה חשוב.

שושי כחלון כידור :אז תעשה שיעורי בית.
אלברט טייב:

לא רוצה לעשות שיעורי בית ,אם היית נותנת לי את החומר,

שושי כחלון כידור :אז אל תעשה שיעורי בית ,למה אני צריכה להגיד לך בעל פה מי חברים?
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אלברט טייב:

אם היית נותנת לי את החומר והיית כותבת מי חברי הוועדה זה היה
בסדר.

שושי כחלון כידור :אני לא צריכה להגיד לך ,אתה קיבלת את זה בפרוטוקולים הקודמים
ויכולת לפנות לאסנת ולשאול מי חבר בוועדה.
אלברט טייב:

אז אני שואל ,אז אני שואל אותך מי חבר בוועדה הזאת ,את יכולה
להגיד לי? מי חבר בוועדה ,את לא יודעת מי חבר ,זה בדיוק הבעיה.

שושי כחלון כידור :אני יודעת בדיוק ,באמת? אתה רוצה שאני אגיד לך מי חבר?
אלברט טייב:

כן.

שושי כחלון כידור :עכשיו אני לא אגיד לך.
אלברט טייב:

תגידי לי.

שושי כחלון כידור :מי בעד ,מי נגד.
עו"ד שלומית גבע :רגע אבל אתם מי מוציאים?
שושי כחלון כידור :את מי מוציאים? שהם יחליטו ביניהם את מי מוציאים ,או את גד או
את זה.
נחום ברזילי:

אני ,גד יישאר.

איציק בר און:

כרגע יש תשעה?

שושי כחלון כידור :יש תשעה חברים ,תאמין לי ,שלושה מצד המשפחות השכולות ושלושה
נציגי ציבור ,אנחנו נצמצם את זה לשש ,זה הרעיון .מי שיישאר זה גד,
מי שייצא זה נחום ,שני חברי מועצת עיר ,שני נציגי ציבור ושתי
משפחות שכולות .כן ,מי בעד ירים את ידו ,מי נגד? אתה גם נגד?
משה בוארון:

כן.

שושי כחלון כידור :אוקיי ,מצוין .כן ,הלאה.
אסנת טל:

רגע אני רוצה להבין ,גד ...

שושי כחלון כידור :גד נשאר בוועדה.
דובר:

גד גם רשום בוועדה.

שושי כחלון כידור :הוא רשום גם בוועדה ,ברור.
אסנת טל:

לא ,בסדר ,רציתי לדעת מי ...
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החלטה:
מאשרים צמצום מספר חברי ועדת הנצחה מתשעה חברים לשישה
חברים
בעד :שושי כחלון כידור ,שי רומנו ,ירון חדוות ,רם בליטנטל ,מעיין
חג'ג ,איציק דב ,גד רבינא ,נחום ברזילי
נגד :אלברט טייב ,משה בוארון

 .12אישור פתיחת חשבון הורים בי"ס נפלאות ואישור בעלי זכויות
חתימה בבנק הפועלים  12סניף  ,675כפר יונה
הצעת החלטה :מאשרים פתיחת חשבון הורים בי"ס נפלאות ואישור בעלי זכויות
חתימה בבנק הפועלים  12סניף  ,675כפר יונה .יפית דרור גואטה,
מנהלת בית ספר ,שלומי העליון ,יו"ר ,גזבר בית הספר
אסנת טל:

סעיף  ,12אישור פתיחת חשבון הורים בית ספר נפלאות ואישור בעלי
זכויות חתימה בבנק הפועלים  12סניף  ,675כפר יונה .הצעת החלטה,
מאשרים פתיחת חשבון הורים בית ספר נפלאות ואישור בעלי זכויות
חתימה בבנק הפועלים  12סניף  ,675כפר יונה .יפית דרור גואטה
מנהלת בית ספר ,שלומי העליון ,יו"ר גזבר בית הספר.

שושי כחלון כידור :מי בעד ירים את ידו.
אסנת טל:

פה אחד.

החלטה:
מאשרים פתיחת חשבון הורים בבי"ס נפלאות ומאשרים את בעלי
זכויות חתימה בבנק הפועלים סעיף  675כפר יונה:
יפית דרור גואטה ,מנהלת בית הספר ,ת.ז043021781:
שלומי אעליון ,יו"ר-גזבר בית הספר ,ת.ז 032402315
מאשרים פה אחד
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 .13אישור הגדלת הסכם ההתקשרות מול קבלן גינון ר.מ הנדסה לטובת
שיקום טיילת 57
הצעת החלטה :מאשרים הגדלת הסכם התקשורת עם קבלן ר.מ הנדסה לטובת
שיקום טיילת 57
אסנת טל:

סעיף  , 13אישור להגדלת הסכם התקשרות עם קבלן גינון ר.מ הנדסה
שיקום טיילת  ,57הצעת החלטה ,מאשרים הגדלת הסכם התקשרות עם
קבלן גינון ר.מ הנדסה ,יש לכם את הדברי הסבר.

שושי כחלון כידור :יריב אתה רוצה להסביר את הסוגיה הזאת?
יריב ממן:

זה חלק מעבודות שחברת חשמל עשתה לחלק המערבי של ציר ,57
עשתה שמה נזק גדול .אנחנו,

דובר:

אפשר רק בבקשה לדעת מי אדוני.

שושי כחלון כידור :יריב הוא מנהל אגף השפ"ע .לא ,בסדר גמור.
יריב ממן:

חברת חשמל עשתה אחזקת תשתיות על הצד המערבי של כביש ,57
עשתה שמה נזק אדיר בגינון ובהשקיה .אנחנו רוצים לשקם את זה ,יש
תביעה שמתנהלת נגדם מעל חצי מיליון שקל .יש כבר הסכמה ,יש
הסכמה על חלק מה ,כאילו מודים ,הם כמעט מודים בזה שהם עשו
נזק .עכשיו הדסקוס הוא על גובה הפיצוי ואנחנו רוצים,

שושי כחלון כידור :אושר תב"ר על סך  300,000אלף שקל.
יריב ממן:

אושר תב"ר ואנחנו רוצים להשתמש בו ,יש בו חריגה מעל  25אחוז.

שושי כחלון כידור :לא בתב"ר.
יריב ממן:

לא בתב"ר.

שושי כחלון כידור :בהסכם התקשרות עם הקבלן.
יריב ממן:

בהסכם התקשרות שאנחנו חייבים מעל  25אחוז לבקש את אישור
מועצת העיר וזהו.

שושי כחלון כידור :החריגה היא בשלושה אחוז ,במקום  25אחוז 28 ,אחוז ,ומאחר וזה
חורג מההסכם התקשרות מול קבלן הגינון אנחנו צריכים להביא את זה
לאישור מועצת העיר כמו שהבאנו את ההסכם לאישור מועצת העיר .כן
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שלומית את רוצה להוסיף.
עו"ד שלומית גבע :כן ,בעצם אנחנו נמצאים פה מכוח סעיף  7לתקנות העיריות מכרזים.
כאשר באים להגדיל הסכם מעל  25אחוז המועצה צריכה לקבוע
שעריכת מכרז חדש ונפרד לעניין הנקודתי הזה ,אין בה תועלת ולכן יש
מקום להגדיל את הסכם ההתקשרות עם הקבלן הקיים .כמו שיריב
התחיל להסביר ,מדובר בקבלן שעושה פה עבודות וזכה במכרז ובעצם
גם יתחזק אחר כך את אותן ,אותו גינון או אותו פיתוח ולכן ההמלצה
של הצוות המקצועי בעניין הזה הייתה להשתמש באותו קבלן גם
להקמת הגינה שהוא הולך לתחזק לאורך הטיילת.
שושי כחלון כידור :מה גם שלא מדובר בחריגה גבוהה אז ,ולצאת למכרז גם מדובר בזמן,
זה גם באמת לא,
יריב ממן:

העלות של המכרז היא יותר גבוהה מאשר ...

שושי כחלון כידור :על סמך זה העלות תועלת בו תהיה יותר גבוהה מהשלושה אחוזים
האלה שצריך להגדיל את הסכם ההתקשרות כדי שהקבלן יוכל לעשות
את העבודה ,על תב"ר שכבר אושר ,אושר גם על ידי המועצה וגם על ידי
משרד הפנים.
אלברט טייב:

אני רוצה להגיד ברשותכם ,אני לא חושב שזה נכון להטיל את העבודה
הזו על קבלן שסגרנו איתו רק עכשיו למשך חמש שנים ,אנחנו לא
מכירים אותו ,אנחנו לא יודעים מה טיב העבודה שלו .הקבלן הזה
מחויב לנו במשך חמש שנים לטובת כל מה שקשור לפיתוח ולגינון ,זה
הקבלן .אנחנו לוקחים את הקבלן הזה ,מצ'פרים אותו בעוד איזה
כמעט  300,000אלף שקל ללכת ולעשות עבודה שאנחנו אישרנו כאן לפני
חודש או חודשיים  300,000אלף שקלים לתב"ר על מנת לצאת למכרז.
עכשיו ,אני חושב שזה חסרון ענק שהוא זה שיעשה את העבודה כי הזול
יוצא ב ,אפילו שהוא נתן פה  20ומשהו 16,000 ,אלף שקל ההצעה שלו
היא פחותה ,אני חושב שזה לא נכון כי בסופו של יום הזול יוצא יקר,
אין שום סיבה ,אנחנו גם לא נוכל לבוא אליו בטענות ולא נוכל להפסיק
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לו את העבודה ולא נוכל לתבוע אותו ולא נוכל לעשות הרבה מאוד ,זה
תעשה חשבון ,זה כתוב כאן במספרים שכתבתם ,ולא נוכל לעשות הרבה
דברים שהיינו עושים אם זה היה קבלן שנבחר במכרז רק לצורך העניין.
יש הרבה מחויבויות ,סליחה?
יריב ממן:

היית חורג בהרבה יותר אם היית יוצא למכרז כי גם המחירון שבמכרז
הוא מחיר מאוד מאוד זול ,אני אומר לך את זה מתוך בדיקה.

אלברט טייב:

אז מה שאתה רוצה להגיד לי זה שבתב"ר הקודם שאישרנו 300,000
אלף שקל ,סתם נתנו לנו מספרים? שכנעו אותנו בתב"ר הקודם של ה-
 300,000אלף שקל שזה מה שצריך בכדי,

שושי כחלון כידור :אתה בכלל לא מבין את הסוגיה אלברט.
יריב ממן:

בכדי לשקם את הטיילת ,נכון.

אלברט טייב:

נכון ,אז מה עכשיו?

יריב ממן:

אז אני אומר ,אם אנחנו הולכים למכרז חיצוני כמו שאתה אומר אנחנו
נוסיף עוד עשרה אחוז בלערוך את המכרז ,כל האנשים שמכינים אותו,
אתה תחרוג הרבה יותר מ 300,000-אלף שקל.

אלברט טייב:

אני יודע.

שושי כחלון כידור :אני אסביר ,יריב ,יש פה חוסר הבנה של העניין.
אלברט טייב:

אני אסביר איפה ,יש הבנה מצוינת.

שושי כחלון כידור :אין לך הבנה ,אני אסביר ,תן לי בבקשה.
אלברט טייב:

יש לי הב נה מצוינת ,אני לא צריך את ההסבר שלך ,לא צריך .מה שאני
אומר פה ,מה שאני אומר זה שהביצוע של העבודה על ידי הקבלן שיש
לנו אותו כאן שעובד איתנו זה טעות ,זה מה שאני אומר.

יריב ממן:

אני התניתי את זה גם לקבלן ,זה לא ,אני לא לוקח אנשים שעובדים
בשוטף בתוך העיר .הוא מביא את ה ,הוא הרי פרוש בכמה מקומות
בארץ והוא מביא צוות אחר והוא עושה את הפרויקט הזה כפרויקט.
אני ממשיך לעבוד על העיר כהמשך עבודות.

אלברט טייב:

אז יפה מאוד ידידי היקר.
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יריב ממן:

ואני ,והוא נותן לי בכל  ,30שנייה,

אלברט טייב:

וזה יהיה מעוגן ,מצוין.

יריב ממן:

זה יהיה מעוגן ובמקום לתת לי אחריות לשלושה חודשים כמו קבלן,
הוא נותן לי אותה לשנה.

אלברט טייב:

ומה שאמרת זה יהיה מעוגן בהסכם איתו? שיהיה בנפרד?

יריב ממן:

בוודאי.

אלברט טייב:

מצוין.

יריב ממן:

אני כל פרויקט גם עושה אותו בנפרד.

אלברט טייב:

את זה היית צריך להגיד ידידי לפני ש...

יריב ממן:

כל פרויקט אני עושה אותו בנפרד ,הוא לא נוגע לי בנתח של העבודה
בעיר.

אלברט טייב:

מעולה אז זה בסדר גמור ,שכנעת אותי ,בסדר גמור ,תודה רבה.

שושי כחלון כידור :כשאומרים שאתה לא מבין אז כנראה שאתה לא מבין.
אלברט טייב:

לא ,אני מבין מצוין ,אם הייתם מסבירים כמו שהבחור מסביר יפה אז
מבינים.

שושי כחלון כידור :כן ,מי בעד לאשר את תב"ר ,את הגדלת הסכם ההתקשרות עם קבלן
הגינון ר.מ הנדסה לטובת שיקום טיילת  ,57ירים את ידו ,מי נגד .תודה.
דוברת:

מי נגד?

דובר:

נחום.

החלטה:
מאשרים הגדלת הסכם התקשרות עם קבלן גינון ר.מ הנדסה-לשיקום
טיילת 57
בעד :שושי כחלון כידור ,שי רומנו ,ירון חדוות ,רם בליטנטל ,מעיין
חג'ג ,איציק דב,גד רבינא ,אלברט טייב ,משה בוארון
נגד :נחום ברזילי
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שושי כחלון כידור :הסתיימה ישיבת מועצת העיר מספר  .23ערב טוב.

שושי כחלון כידור

ששי מגידו

ראש העירייה

מנכ''ל העירייה

