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פרוטוקול
עדכון ראש העירייה
שושי כחלון כידור :טוב קודם כל ערב טוב אנחנו בישיבה מן המניין  .12אני רוצה לעדכן
בכמה עדכונים ולהביא לידיעתכם גם את אירוע הבוקר ,שפקד את
העירייה וגם דברים שככה מתרחשים ברקע כדי שתהיו שותפים אליהם.
אז אנחנו פתחנו את הבוקר הזה באירוע לא נעים ,הייתה פה נוכחות
משטרתית שהמתינה לנו בכניסה לעירייה .אנחנו כרשות מקומית
שיתפנו פעולה עם כל מה שנדרש מאתנו לשתף איתו פעולה ,אנחנו גם
נמשיך לשתף פעולה ככל שנדרש .מה שחשוב לי להדגיש זה שאנחנו
ממשיכים בשגרת העשייה של העיר ,אני באופן אישי לא מתעסקת עם
האירוע אני לא שותפה לאירוע אני לא חלק מהאירוע .לצערי הרב יש פה
עובדי עירייה שגם נדרשו להגיע לחקירה בנושא הזה ,אבל אנחנו
ממשיכים בשגרת העירייה וזה המסר העיקרי שחשוב לי להעביר .מסר
נוסף שחשוב לי להעביר בעניין שאף אחד שפה לא יהיה השופט החוקר
והתליין ,אני מציעה שניתן לכל מי שמתעסק בזה לעשות את העבודה
ש לו .ושלא נסיק מסקנות ולא נשמח ולא שום דבר כזה ,כי אני גם
שומעת כבר את הקולות ברקע ואני חושבת שזה לא נכון וזה לא מכבד
על אחת כמה וכמה שמדובר פה בתושבי העיר שלנו .אז זה לגבי אירוע
הבוקר .אני רוצה להגיד תודה בשם כולנו לכל עובדי העירייה ולכל עובדי
המרכז הקהילתי ,על אירועי יום הזיכרון לשואה יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל ועל אירועי יום העצמאות .אני חושבת שכולנו יודעים
כמה נדרש מכל אחד מהעובדים האלה לעשות בימים האלה ,זה שבוע
שהוא מאוד לא פשוט גם מבחינה רגשית .הוא שבוע שהוא גם לא פשוט,
כי קהל המשתתפים באירועים האלה הוא מאוד מאוד גדול .וכל
האירועים האלה עברו בהצלחה בשקט יחסי ,וזכו גם מאוד חיובית מצד
תושבי העיר זה לא אומר שאי אפשר לעשות יותר טוב או יותר מדויק.
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יחד עם זאת אני חושבת שנכון יהיה שכולנו נודה לכל מי שעמד מאחור,
ועשה הכל כדי שאנחנו נהנה ונקבל את האירועים האלה באיכות וברמת
השירות שהם התקיימו .באותו עניין אני רוצה להודות בשם כולנו לסגן
דוקטור נופר רפאל חמרה שאני מניחה שאתם יודעים ,היא קיבלה
מצטיינת נשיא ביום העצמאות ויצגה את העיר שלנו בגאווה גדולה .אני
באופן אישי מודה על רגעי הנחת ,ואני בטוחה שגם אתם מצטרפים לזה.
דבר נוסף ואחרון זה הנושא של רחוב עולי הגרדום שגם אתם תדעו,
אנחנו סיימנו בעצם בפסח את פיתוח הרחוב עד רחוב רמב"ם .תאגיד
המים הקצה  1.1מיליון שקל לטובת המשך שדרוג הרחוב מרמב"ם ועד
מנחם בגין ,בשבוע וחצי הקרובים אנחנו נמשיך בפעילות לפיתוח הרחוב.
אני מאוד מא וד מקווה שנצליח לעמוד בלוח הזמנים ,שבאמת עד ראש
השנה אנחנו נעביר את הרחוב בצורה מכבדת ומכובדת לתושבים אז ככה
עדכונים .ואנחנו עוברים לנושאים על סדר היום.

.1

אישור תב"ר מספר  2 :198כיתות גן ברחוב דן על סך ₪ 2,761,010
הצעת החלטה :מאשרים תב"ר מספר  2 198כיתות גן ברחוב דן על סך .₪ 2,761,010
מקורות מימון :קרנות הרשות ,₪ 1,200,000 :משרד החינוך ,₪ 1,561,010 :סך הכל
תב"ר ₪ 2,761,010

שושי כחלון כידור :הנושא הראשון על סדר היום זה אישור תב"ר מספר  ,198מדובר על 2
כיתות גן ברחוב דן .סך הכל התב"ר הוא  2.761אתם רואים את הכל מול
העיניים שלכם ,אני רק אתן רקע מדוע ולמה קיבלנו את ההקצאה של
שני הגנים .קודם כל המיקום שלהם זה במתחם דן ליד חטיבת הביניים
עתיד ,וליד השבט של הצופים או קיי מול הספורט כי ככה יהיה לכם
יותר נוח להכיר .מדובר בשתי כיתות שלמעשה קיבלנו אותם כחלופה
לשני גנים ילדים שאנחנו מקיימים היום בתוך מקלטים ,זה גן גיל וגן
ירדן ומשרד החינוך הכיר בצורך ונתן לנו את שני הגנים .יש לכם שאלות
לגבי התב"ר הזה?
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גד רבינא:

איפה הגנים שהיום במקלטים?

שושי כחלון כידור :ברחוב ירדן בשכונת ניצנים .שאלות? מי בעד? פה אחד.

החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מספר  2 198כיתות גן ברחוב דן על סך
 .₪ 2,761,010מקורות מימון :קרנות הרשות ,₪ 1,200,000 :משרד החינוך:
 ,₪ 1,561,010סך הכל תב"ר .₪ 2,761,010
מאושר פה אחד.

.2

אישור תב"ר מספר  4 :199כיתות גן בשכונת שרונה על סך
.₪ 5,372,020
הצעת החלטה :מאשרים תב"ר מספר  4 199כיתות גן בשכונת שרונה על סך 5,372,020
 .₪מקורות מימון :קרנות הרשות .₪ 2,250,000 :משרד החינוך  . ₪ 3,122,020סך
הכל תב"ר₪ 5,372,020 :

שושי כחלון כידור :התב"ר השני תב"ר מספר  199ארבע כיתות גן בשכונת שרונה על סך
 5.372מיליון שקלים 4 .כיתות גן האלה מצטרפות בעצם ל 6-כיתות הגן
שכבר אנחנו בשלבי קבלה שלהם ,אני מקווה בחודש הקרוב .אני רק
רוצה לבשר לכולכם שכל  6גני הילדים בשכונת שרונה יפתחו בשנה
הבאה בעזרת השם ,מה שאומר שאנחנו כרגע ממשיכים לאכלס את
השכונה ואם לא יהיו גנים נוספים בשכונה מן הסתם לא נוכל לקלוט את
התושבים החדשים שיגיעו במהלך שנת הלימודים הבאה .קיבלנו כמובן
הכרה על ידי משרד החינוך ל 4-גנים נוספים ,וזה התקציב שבעצם אנחנו
מעמידים לטובת הקמת הגנים שאלות?
ברק אשרם:

גן זה גן.
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שושי כחלון כידור :גן זה גן ,אתה תכתוב עכשיו בכל תב"ר כזה של גן גן זה גן .מי בעד ירים
את ידו ,פה אחד.

החלטה :מאשרים תב"ר מספר  4 199כיתות גן בשכונת שרונה על סך
 .₪ 5,372,020מקורות מימון :קרנות הרשות .₪ 2,250,000 :משרד החינוך
 . ₪ 3,122,020סך הכל תב"ר.₪ 5,372,020 :
מאושר פה אחד.

.3

אישור תב"ר מספר  :200מגרש חנייה בשכונת יפה נוף על סך
.₪ 200,000
הצעת החלטה :מאשרים תב"ר מספר  :200מגרש חנייה בשכונת יפה נוף על סך
 .₪ 200,000מקורות מימון :קרנות הרשות .₪ 200,000 :סך הכל תב"ר.₪ 200,000 :

שושי כחלון כידור :התב"ר הבא זה תב"ר מספר  ,200מגרש חניה בשכונת יפה נוף על סך
 200,000שקלים .הדבר הזה בעצם נולד כצורך שעולה בתוך שכונת יפה
נוף ,שהמשמעות שלו זה אין מספיק מקומות חנייה .אנחנו בעצם היטלנו
צו חנייה על מגרש פרטי ,כמובן בהסכמת בעל המגרש .מי שהוביל את
התהליך הזה זה מהנדס העירייה ,ואנחנו יכולים להשתמש במגרש הזה
למשך חמש שנים לטובת חנייה ציבורית .מי שיעשה את העבודה זו
החברה הכלכלית בראשותו של בני .זה האומדן שהוא הציע לטובת
ביצוע העבודה  200,000שקלים ,המטרה היא באמת לתת שירות של
חנייה לתושבי השכונה גם כדי שנמנע מכל מיני דו"חות שכולנו יודעים
שככה מגיעים לפתחנו ,למה קיבלתי דו"ח? גם כדי לאפשר להם באמת
שירות מיטבי ,וגם שירות ליד הבית זה התב"ר שאלות הערות?
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צבי ימין:

כן אם אפשר בעצם משפטית ,אם אנחנו רשאים להשתמש אם יש עלות
על מה מדובר?

שלומית גבע:

לא הבנתי.

צבי ימין:

מדובר בלקחת את האדמה של קבלן להשתמש בזה חמש שנים ,העירייה
משקיעה בעצם את כל התשתית של החנייה .האם חוקית זה ניתן?

שלומית גבע:

כשיש צו חנייה זה מכוח חוק הרשויות המקומיות שימוש ערים
במגרשים ריקים ,אתה יכול לעשות או גינה ציבורית או חנייה בשטח
פרטי כשאתה לא משלם.

צבי ימין:

מה הסטטוס של האדמה הזאת?

שלומית גבע:

זה אתה צריך לשאול את המהנדס .שטח פרטי שלא משנה הוא מיועד,
אתה יכול כל עוד הוא לא בשימוש לעשות שם מגרש חנייה כשההוצאות
של הכשרת המגרש הם עליך .אבל אתה לא משלם דמי שימוש אתה גם
לא גובה על זה כסף ,אתה מאפשר לציבור הרחב להחנות באותו מגרש
חנייה .ויש בחוק מגבלות שאם אותו בן אדם רוצה להשתמש בקרקע,
היא חוזרת אליו.

צבי ימין:

רק ברשותך ראש העיר אני בעצם שואל את השאלה לא מהמקום לקנטר
אלא באמת מהמקום ללמוד ,כי הייתה לי תשובה כללית ואני רוצה
תשובה ספציפית למגרש הזה.

שושי כחלון כידור :המגרש הזה כבר קיבל היתר לשימוש לצו חנייה.
צבי ימין:

הוא קיבל את ההיתר?

שושי כחלון כידור :בוודאי המהנדס הוביל את התהליך הזה ,מול בעל הקרקע.
אלברט טייב:

אני רוצה להוסיף משהו זה מצוין אגב הפתרון הזה הוא נהדר כי יש להם
מצוקה ,אבל לא זה העניין .העניין אנחנו מקבלים מקבלן שבונה ויש לו
עוד זכויות ויש לו עוד דברים כאן בכפר יונה .אנחנו מקבלים ממנו
איזשהו נכס למשך חמש נשים לשימוש ,האם זה לא בבחינה?
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שלומית גבע:

אנחנו לא מקבלים ממנו נכס ,אתה מוציא צו לפי החוק שמורה לו שאם
אין מניעה אתה הולך להשתמש במגרש הזה כמגרש חנייה ציבורי .זאת
אפשרות שלך כדי לתת מענה לצורך ציבורי.

שושי כחלון כידור :לא היינו יכולים להביא את התב"ר הזה לאישור ,אם לא הינו מחזיקים
ברשותנו צו חנייה שנעשה יחד עם בעל הקרקע.
שלומית גבע:

עכשיו עקרונית אם אתה רוצה לדעת את כל התהליך ,אחרי שאתה
מוציא צו יש לבעל הקרקע  60יום שהוא יכול לדחות את הצו או להסכים
לו .ואם הוא לא תוקף את הצו ,אתה יכול לעשות שימוש.

גדי רבינא:

אבל מה האינטרס שלו לתת לנו לבנות.

שלומית גבע:

זה לא אינטרס שלו זה אינטרס שלנו ,זה נתון לך כלי ...

שושי כחלון כידור :אפשרו לנו כרשות מקומית להשתמש במגרש ריק לצורכי ציבור ,או קיי,
כל עוד הוא לא בשימוש.
גד רבינא:

אם הוא יחליט להשתמש בו בעוד שנה שנתיים?

שושי כחלון כידור :צריך להחזיר לו אותו.
גד רבינא:

צריך להחזיר לו אותו ,זאת אומרת זה לפי דרישה שלו.

שושי כחלון כידור :אבל אנחנו בדקנו את זה אתם צריכים להבין ,שקודם כל יש דברים
יותר חזקים מהבדיקה שלנו .אנחנו יכולים לבדוק נכון לכרגע והקבלן
יגיד שאין מניעה או קיי? ובעוד  3שנים הוא יבוא ויגיד אני רוצה אני
לממש את הזכויות שלי על הקרקע החובה שלנו זה לאפשר לו להשתמש
בזה.
גד רבינא:

ואם הצו הוא לחמש שנים זה לא אומר שזה..

שושי כחלון כידור :הצו הוא לחמש שנים אבל הוא יכול בכל נקודת זמן.
שלומית גבע:

מה שהחוק בעצם קבע הוא קבע נקודת איזון .אתה מצד אחד תשתמש
בקרקע פרטית בלי לשלם עליה ,מצד שני אם הבן אדם רוצה להשתמש
זה נכס שלו מן הסתם אתה לא יכול למנוע את זה.

גד רבינא:

שלושה ארבעה חודשים להשתמש בקרקע?
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שושי כחלון כידור :זה לא יקרה לא היינו הולכים להרפתקה הזאת זה ברור לגמרי,
הנושאים האלה נבדקו כולל באמת הזכויות שלו .יש תופעה שניידו
הרבה מאוד זכויות בנייה בתוך הפרויקטים בשכונת יפה נוף ,ויש
קבלנים שגם לא ממשים כרגע את זכויות הבנייה שלהם למרות שהיה
להם היתר .זה לא מציאות שאנחנו משתמשים עכשיו בקרקע ,שאנחנו
יודעים שבעוד חודש ...אני בטח לא הייתי מוציאה או מבקשת מאתנו
לאשר תקציב של  200,000שקל מכספי הציבור לטובת משהו שאנחנו
יודעים שבעוד חודש הוא יהיה לא רלוונטי .רק להקים את המגרש ייקח
לנו יותר מחודש אז ...עכשיו אני גם רוצה להגיד עוד משהו ,שאתם
מקבלים סדר יום אני גם אמרתי את זה לחברי לסיעה .כשאתם מקבלים
סדר יום ויש לכם שאלות על סדר היום ,יש לכם את הזכות הלגיטימית
לשלוח מייל למנכ"ל העירייה עם כל השאלות שלכם ולקבל תשובות לפני
הישיבה כדי שאתם תדעו בדיוק על מה אתם מצביעים .זה מאוד חשוב
שתשתמשו בזכות הזו שלכם ,כי הרבה פעמים אתם מגיעים לוועדת
כספים ולא מקבלים את כל התשובות .אגב תמיד אתם יכולים גם
לשאול את השאלות שגם קיבלתם עליהם תשובות במסגרת הישיבה ,
זה לא שזה פותר אתכם מלשאול את השאלות האלה גם...
צבי ימין:

אנשי העירייה הרלוונטיים יגיעו לוועדת כספים ואז נוכל לשאול אותם,
ברגע שהם לא מגיעים אנחנו בעצם נמצאים מול אדם אחד שלא רוצה
לתת את כל התשובות..

שושי כחלון כידור :אין בעיה אז אני גם דיברתי עם ירון וירון יעיד ביום ראשון נדמה לי
דיברנו ואמרתי ,אתה כיו"ר וועדת הכספים אם אתה רואה שאתה צריך
שבעלי תפקידים כאלה ואחרים מהרשות המקומית ייקחו חלק בוועדת
הכספים אתה תתאם את זה עם ענבל וענבל תדאג לזה בסדר?
ברק אשרם:

אי אפשר שמה למצוא פתרון שיהיה לצמיתות או מה?

שושי כחלון כידור :הלוואי אם היה לנו קרקע ציבורית..
ברק אשרם:

אין לנו...
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שושי כחלון כידור :לא ,הרי כל הסיפור עם שכונת יפה נוף וההתנגדויות ...גם ידידי וחברי
אבישי ,על הסיפור של מפתח החניה שמה בשכונה ו ...הייתה פה
התנגדות מאוד גדולה ואנחנו היום משלמים את המחיר .אנחנו גם
צריכים להבין שככל שהעיר לא מספקת תעסוקה לתושביה ,אנשים
יחזיקו פה יותר מרכב אחד כי אין מה לעשות .ואני מאוד מקווה שאנחנו
חלק מהמחסום הזה לאורך השנים...
צבי ימין:

שוש מה הייתה התנגדות אמרת היתה התנגדות?

שושי כחלון כידור :בין היתר על הסיפור של מפתח החנייה .או קיי מי בעד אישור התב"ר
ירים את ידו מספר  ?200פה אחד.

החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מספר  :200מגרש חנייה בשכונת יפה
נוף על סך  .₪ 200,000מקורות מימון :קרנות הרשות .₪ 200,000 :סך הכל
תב"ר.₪ 200,000 :
מאשרים פה אחד.

.4

הגדלת תב"ר מספר  :113בית ספר יסודי בשכונת שרונה שלב ב' על
סך  ₪ 6,579,400ממקורות מימון משרד החינוך (תב"ר מקורי
.)₪ 12,442,365
הצעת החלטה :מאשרים הגדלת תב"ר מספר  113בית ספר יסודי בשכונת שרונה שלב
ב' על סך  ₪ 6,579,400ממקורות מימון משרד החינוך (תב"ר מקורי .)₪ 12,442,365
מקורות מימון :קרנות הרשות .₪ 7,668,855 :משרד החינוך .₪ 11,352,910 :סך הכל:
₪ 19,021,765
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שושי כחלון כידור :טוב התב"ר הבא זה הגדלת תב"ר מספר  ,113זה בית ספר היסודי
בשכונת שרונה על סך  .₪ 6,579,400התב"ר הוא בעצם המשך לבניית
בית ספר ,ניתנה רק שלב אחד של בית ספר סך הכל  6כיתות .אנחנו גם
ככה מאיישים כמעט את כל  6הכיתות לשנת הלימודים הקרובה,
בראשון לספטמבר  2019כדי שנוכל באמת לקלוט את תלמידי ב"ס
שעולים לכיתות הגבוהות .בשנת הלימודים שאחרי ספטמבר  '20אנחנו
חייבים להתחיל לבנות את השלב השני של בית ספר ,וזה בעצם התב"ר
משלים בעצם תקציב נוסף לנתח הנוסף של הקמת בית ספר.
אלברט טייב:

זאת הזדמנות אולי לשאול את אוסנת הציבור בטח שואל הרבה שאלות
בעניין ,מה קורה השנה בספטמבר השנה נפתח א' ב' ג'?

אוסנת חכמון:

כן.

אלברט טייב:

מה עם ד'?

אוסנת חכמון:

עוד מעט אם יגיעו מספיק תושבים להירשם אז כן ,כרגע אנחנו עוד לא.

אלברט טייב:

או קיי אנחנו איתך.

ענבל דרור היימן :חשוב להגיד גם שאנחנו אמורים לקבל עוד השלמה קטנה ממשרד
החינוך ,של עוד  235מטר מרובע להשלים.
דני לווין:

בגלל זה גם הפער הזה בין קרנות הרשות למשרד החינוך ,בדרך כלל זה
החלק שלנו בערך  30אחוז ...כשנקבל את ההשלמה הזאתי זה יצטמצם.

שושי כחלון כידור :מי בעד ירים את ידו? פה אחד.

החלטה :מועצת העיר מאשרת הגדלת תב"ר מספר  113בית ספר יסודי
בשכונת שרונה שלב ב' על סך  ₪ 6,579,400ממקורות מימון משרד החינוך
(תב"ר מקורי  .)₪ 12,442,365מקורות מימון :קרנות הרשות.₪ 7,668,855 :
משרד החינוך .₪ 11,352,910 :סך הכל. ₪ 19,021,765 :
מאשרים פה אחד.
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.5

הגדלת תב"ר מספר  :136שיקום גן יחזקאל על סך  485,000מקורות
מימון קרנות הרשות (תב"ר מקורי .)₪ 1,109,893
הצעת החלטה :מאשרים הגדלת תב"ר מספר  :136שיקום גן יחזקאל על סך 485,000
מקורות מימון קרנות הרשות (תב"ר מקורי  .)₪ 1,109,893מקורות מימון :קרנות
הרשות .₪ 1,594,893 :סך הכל.₪ 1,594,893 :

שושי כחלון כידור :תב"ר מספר  5יורד מסדר היום ,הרבה בזכות העובדה שאני מבינה שהיו
פה הרבה מאוד השגות .אני גם מקבלת את ההשגות לגבי התב"ר הזה,
אני גם מבינה שהייתה החלטה שתקיימו סיור נעלה אותו בפעם הבאה
בישיבה הבאה אחרי שתקבלו תשובות לכל השאלות שלנו.

החלטה :יורד מסדר היום.

.6

אישור תמיכות לשנת 2019
הצעת החלטה :מאשרים את חלוקת כספי התמיכות לשנת .2019

שושי כחלון כידור :טוב הסעיף הבא זה אישור תמיכות לשנת  ,2019בישיבה הקודמת אנחנו
בעצם הצבענו על תתי סעיפים וועדת התמיכות התכנסה וגם וועדת
המשנה לתמיכות נדמה לי שהתכנסה נכון? אנחנו נקיים את ההצבעה
לפי תת הסעיפים ,כפי שהמליצה וועדת תמיכות ולפי מה שמופיע
אצלכם מן הסתם...
משה בוארון:

לא הבנתי את עושה את זה מהר מידי ומפחיד מידי.

אלברט טייב:

יש כאן את הפרוטוקול של וועדת משנה מה...7.5-

שושי כחלון כידור :מה השאלה?
אלברט טייב:

יש כאן את הפרוטוקול שלהם .מה זאת אומרת לכל סעיף ,כל מה שהם
הצביעו כאן אנחנו בעצם צריכים לאשר נכון?
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משה בוארון:

אם יש הצעה אחרת גם אפשר להציע אותה פה.

שושי כחלון כידור :הצעה אחרת למה? אנחנו נצביע לפי הסעיפים או קיי? יש פה את
העמותה לקידום תחום הספורט בכפר יונה או קיי? העמותה ביקשה
הבקשה שלה עמדה על  270,000שקל או קיי? טוב אנחנו מתחילים עם
העמותה לקידום הספורט בכפר יונה .העמותה ביקשה בקשה על סך
 270,000שקל בחלוקה לכדורסל בוגרים בליגה ארצית ,התעמלות קרקע
וכדורשת .וועדת התמיכות המליצה לתת תקציב בסך  231,160ש"ח,
ובעצם יצרה מציאות שבתוך הדיון בתבחינים נותרו פה ₪ 32,588
שנשארו בעצם ללא שיוך כלכלי כזה או אחר .אנחנו ממליצים שאת ה-
 ₪ 32,000נוסיף ל 231,000-אלש"ח ,ובעצם נעמיד את סך כל התמיכה
על  263בסדר? עבור העמותה לקידום תחום הספורט בכפר יונה
שמנוהלת על ידי המרכז הקהלתי ,לטובת כדורסל בוגרים בליגה ארצית
התעמלות קרקע וכדורשת זאת ההמלצה שלנו.
אלברט טייב:

זה המלצה שלך בסדר או קיי.

שושי כחלון כידור :זאת ההמלצה שלי אתם לא חייבים לקבל אותה.
גד רבינא:

אפשר להציע הצעה אחרת?

שושי כחלון כידור :אפשר להציע הצעה אחרת בדיון היועצת משפטית? לגבי העמותה
הספציפית הזו?
גד רבינא:

לגבי סעיף הספורט.

שושי כחלון כידור :לא אני מדברת כרגע עמותה עמותה או קיי?
גד רבינא:

אנחנו צריכים לקחת את תקציב הספורט מה שנשאר לנו  32,000ולחלק
אותם לפי הבקשות.

שלומית גבע:

נכון.

גד רבינא:

ואנחנו מציעים לחלק את זה בצורה שונה בין העמותות ,אז היא
צריכה ...במקביל כי אם אני אגיד שאני לוקח מפה אני מעביר את זה
לשם.

אלברט טייב:

למה אי אפשר לא הבנתי.
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צבי ימין:

היא לא אמרה אי אפשר.

שושי כחלון כידור :מה אתה רוצה להציע?
גד רבינא:

אנחנו חושבים שמה שהציעה הוועדה המקצועית ,היא גוזרת גזר דין
מוות על הכדורגל .כדורגל זה ספורט ...הוא קיים משנת  ,1963מתוקצבת
על ידי העירייה זה ספורט שחשוב להמון תושבים פה .זה נותן מענה
לספורט שהוא מפותח מאוד ,ספורט שאפשר גם לפתח אותו יותר
ולהביא לה את התקציב ל 108,000שקלים ולכסות אותו באופן חד
משמעי .כמעט את כל התקציב שביקשה עמותת הכדורסל או בשמה
המקצועי  268,000שקל שביקשו  ...270לתת אפילו  50אחוז ממה שהם
ביקשו יש פה משהו שהוא לא הגיוני אנחנו לא מבינים ממה זה נובע.
אנחנו מציעים אני וחברי לחלק את זה באופן שווה בין שתי העמותות,
 186,000שקלים לכדורגל ו 187,000-שקלים לעמותה השנייה.

רם בליטנטל:

אתם מכירים בזה שזה לדבר ברמה של עמותות זה לא לדבר על
הבקשות ,כי הבקשה של העמותה השנייה עוסקת בשלושה ענפי ספורט.

גד רבינא:

הבנו את השאלה העמותה תעמוד לפי  50,000שקלים ,אנחנו נתקצב
אותה ב 30,000-שקלים מההצעה שלנו .הכדורשת בעשרות אלפי שקלים
כפי שביקש ,ואילו הכדורסל ב 146,000-שקלים סך הכל  186,000שקלים
שזה מחצית מסכום התמיכה הכוללת של ...שבתוך ה 186-חילקנו
התעמלות  30,000כדורשת  10,000שקלים וכדורסל  146,000שקלים,
שהחלוקה היא הוגנת ושיוונית ומתקבלת על דעת כולם ולא...

אלברט טייב:

עם כל הכבוד לוועדה המקצועית ,אני חושב שהוועדה המקצועית
הוועדה של חברי המועצה וועדת המשנה כן ,להגיד לתת אפס שקלים
לכדורגל זה משהו אני לא רוצה להגיד חוצפה אפילו אבל זה משהו בלתי
נתפס כי הכדורגל זה תרבות .הצגה במתנ"ס זה תרבות יש אנשים
שאוהבים את זה ,ויש אנשים שאוהבים כדורגל באים לכדורגל .לא יכול
להיות שאנחנו נמחק אני מוכן לקבל משהו אחר ,אני מוכן...
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גד רבינא:

העירייה לא צריכה להחזיק קבוצה מקצועית ,אבל מצד שני הצביעו
לתת לכדורסל כן  232,000שקלים אז איך זה הולך בקנה מידה אחד?
הכדורגל זה מקצועי והכדורסל זה לא מקצועי?

שושי כחלון כידור :קודם כל מדובר פה על ליגה ארצית...
גד רבינא:

חבר'ה גם ...הכל  22שחקנים בקבוצה בוגרת למעט  10שחקנים בקבוצת
כדורסל או  ,12זה די ...זה עוד כפול אנשים.

(מדברים ביחד)
אלברט טייב:

זה לא שאלה נכונה מכבי תל אביב בכדורסל כולם שחקנים אמריקאים
זה שאלה לא נכונה ,אנחנו נהנים מכדורגל אז מה...

ירון חדוות:

אני אומר לך כזה דבר ...של השאלה שלי קודם כל זה החלק שעוד לא
שמעת ,דבר שני אל תתעלו בעלבון פגועים כי המרחק בינכם למכבי
נתניה...

(מדברים ביחד)
שושי כחלון כידור :אם אפשר לקיים את הדיון בצורה תרבותית זה יהיה נעים.
ירון חדוות:

הוא שאל יפה או קיי? ורצה לקבל את תשובותיי ואני השבתי .כמה
ילדים מהנוער עוברים כל שנה יכולים לשחק בבוגרים...

(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :כשאתם מדברים ביחד אי אפשר גם אחר כך יהיה לכתוב את מה שאתם
אומרים בתוך הפרוטוקול ,אז אני מבקשת תדברו אחד אחד.
אלברט טייב:

ותגיד שאנחנו רוצים לשבת וככה צריך לעשות גברתי ראש עיר ,אנחנו
צריכים לשבת בצורה מסודרת על כל הנושא הזה של הספורט .למה מה
שקרה פעם התפקידים היו בקדנציה אחרת...

שושי כחלון כידור :דיברנו על זה כבר בפעם הקודמת.
אלברט טייב:

לכן אני אומר אם נשב ונקבל החלטות נכונות ,אני מעריך שבשנה הבאה
לא נגיע למצב הזה .אבל אני רוצה להגיד לך משהו ירון כמו שאתה שם
לב לנו יש אחריות ציבורית ,ואני לפחות פה מדבר בשמי לא בשם אף
אחד על כל דבר להגיד פה לא ולא .אבל לנו יש אחריות ציבורית ואני
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רוצה להגיד לך ,שאחריות ציבורית גם זה שהכדורגל בכפר יונה ימשיך
להתקיים .אז יכול להיות שבשנה הבאה נקבל החלטה אחרת אני לא
יודע...
שושי כחלון כידור :טוב הבנו אפשר להמשיך הלאה? רגע גד יגיד את המשפט ,היועצת
משפטית תגיד אחר כך את המשפט ואני ברשותכם יסכם את ה...
גד רבינא:

קודם כל ....תוקצבו במאות אלפי שקלים גם בליגה ג' ,דבר נוסף הפועל
חדרה...

(מדברים ביחד)
שושי כחלון כידור :כן היועצת משפטית.
שלומית גבע:

אני רוצה רגע להפנות את תשומת לב כל החברים פה לנוהל תמיכות של
משרד הפנים ,חוזר מנכ"ל שקבע את נוהל תמיכות קובע איזשהו סדר
מאוד ברור של הדברים ואנחנו דיברנו על זה בישיבה הקודמת .זה נכון
שמי שקבע את התבחינים זאת מועצת העיר היוצאת ולא מועצת העיר
הנוכחית ,מה לעשות שכרגע אנחנו כבולים בידיים של התבחינים
שנקבעו פורסמו לציבור ועל פי המתאר אפשר היה להגיש את הבקשות.
הוועדה המקצועית עושה את השיקולים בהתאם לתבחינים בלבד
וחלוקת התקציב שלכם ,אנחנו לא מכנסים שום שיקול ערכי או אחר
לתוך הפעולה שלנו .מעבר לבדוק שבאמת הבקשה הוגשה כדין ,שהיא
עומדת בכל הקריטריונים שצורפו כל המסמכים שצריכים לצרף אז
אנחנו נעזרים ברואה חשבון שעושה לנו את התחשיב לפי התבחינים
שנקבעו .בשביל שהמועצה תחרוג ותחרוג בצורה משמעותית
מהתבחינים שתורגמו על ידי הוועדה המקצועית לחלוקה שיש בפניכם,
אתם צריכים לבוא ולתת נימוק מאוד ברור למה ואיך ועל בסיס מה
אתם חורגים מהתבחינים .אנחנו צריכים לזכור שהתבחינים נועדו
בשביל להבטיח את השוויון בפני הציבור ,ולכן כל חריגה מהם צריכה
להיות מנומקת וברורה ולהיכתב גם בצורה ברורה לפרוטוקול .זה לא
יכול להיעשות כלאחר יד ,אבל בתוך התבחינים מועצת העיר קבעה איך
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היא עושה את הניקוד .זאת אומרת יש ניקוד על הליגה שנמצאים בה,
יש תוספת ניקוד על ספורט נשים יש ניקוד ...יש שמה ממש קריטריונים
מאוד מאוד ברורים שתורגמו על ידי רואה החשבון למשמעות כספית.
ולכן אם אתם רוצים לבוא אתם גם חייבים להתייחס לתבחינים ולהגיד
על בסיס מה אתם רוצים עכשיו לעשות את השינויים האלה.
ברק אשרם:

עד היום זה לא תורגם פה.

שושי כחלון כידור :רגע אני רק אתקן ואני אייצר פה הבנה של מה שקרה בשנה וחצי
האחרונות עם הנושא של הכדורגל ,כי אתם קצת הולכים לאיבוד .בשנת
 2015מועצת העיר לא אישרה את תקציב העירייה ועבר זמן התמיכות,
ולכן מה שקרה זה שאנחנו מצאנו פתרון ביניים שאנחנו העברנו את
הכסף למתנ"ס .הרשות המקומית העבירה את הכסף למתנ"ס ,ובעצם
הכדורגל נשען על תקציב המתנ"ס וקיבל את הסיוע הכלכלי מתוך
המתנ"ס .אנחנו כתוצאה מזה שאנחנו לא יכולים להעביר כסף למימון
עמותות דרך המתנ"ס אלא רק דרך תמיכות ,החלטנו שהשנה אנחנו
מחזירים את המנהג שהיה קיים עד לפני שנה וחצי ואנחנו חוזרים לעבוד
בנוהל תמיכות עם עמותות או קיי? זה חוזר בעצם כרגע לנוהל תמיכות.
לכן מה שהיה היה ,אנחנו ממשיכים מכאן וחוזרים בעצם לעבוד לפי
נוהל תמיכות.
צבי ימין:

שוש הם אמרו ששנה שעברה זה היה עם תמיכות.

שושי כחלון כידור :שנה שעברה זה לא היה עם תמיכות ,ממש לא כדורגל לא היה עם
תמיכות הוא היה דרך המתנ"ס תאמינו לי שאני זוכרת היטב.
צבי ימין:

אני גם אמרתי את זה והם אמרו שלא ,ואני גם זוכר את זה.

שושי כחלון כידור :כן מה? אנחנו לא נותנים לקהל להשתתף בזה.
קהל:

לא נותנים? חבל כי אולי דברים שהם לא נכונים לבי רשויות אחרות,
שושי יודעת אני מאמן הקבוצה הבוגרת בכדורגל אני גם מאמן בפרדסיה
במקביל .במועדונים אחרים פה באזור מחלקת הנוער שייכת לעמותה,
פה בכפר יונה הרחיקו את זה זה שייך למתנ"ס .ברוב האגודות פה באזור
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לוקחים את הכסף של המחלוקות נוער גובים את ה 400-שקל ,ועם זה
ממנים גם את הקבוצה הבוגרת .פה אין את זה ,אז זה התקציב שרוצים
לתת פה זה פשוט מחר נבוא ונסגור את המגרש שהולכים לשפץ אותו
הבנתי באוגוסט בשביל מה? כי זה לא נכון להציג את מה שהוא הציג
שבמועצות אחרות נותנים פחות .נותנים פחות אבל נותנים את המגרש
להשכיר אותו לכל מיני מקומות וזה נכנס ל ...המגרש לא שלי אני לא
יכול להשכיר אותו ,במקומות אחרים לדוגמא ...הוא נמצא בפרדסיה
בפרדסיה המגרש שייך לעמותה.
ירון חדוות:

אתה יודע להגיד לי מול ליגה ג' מי אתם משחקים?

קהל:

מול פרדסיה מול קלנסואה.

שושי כחלון כידור :סליחה רגע אפשר לסגור את הדיון הזה .טוב מה שאני מציעה שנעשה
זה כזה דבר ,שלעמותה בקידום תחום הספורט בכפר יונה שזה הכדורסל
בוגרים התעמלות הקרקע והכדורשת אנחנו נקבל את המלצת וועדת
התמיכות ונשאיר את הסכום על  .231,160לעמותת שוחרי הספורט
בכפר יונה שזה הכדורגל בוגרים ,אנחנו נצטרף ל 108,252-את היתרה
שנשארה שזה  32,000שקל ונעמיד פלוס מינוס את התקציב על 140,840
זה מה שאני מציעה שנקבל כהחלטה .או קיי אני מעלה את זה להצבעה.
אלברט טייב:

יש לי משהו להגיד בעניין הזה.

שושי כחלון כידור :מה זה?
אלברט טייב:

גברתי היועצת משפטית לך אני רוצה להגיד ,את אמרת צריך שיקולים
משמעותיים בכדי לסטות מהתחומים .אני רוצה להגיד לך שהשיקול
הכי משמעותי זה שאתם לא לקחתם בחשבון ,שעם ה 108-ועם 132,000
שקל הקבוצה הזאתי תיסגר מחר .שיקול מאוד משמעותי מאוד חשוב,
שלא נלקח בחשבון בתבחינים היבשים שעל סמך אלה...

שלומית גבע:
(מדברים ביחד)

אתה מדבר אלי ואנחנו לא לוקחים בחשבון...
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שושי כחלון כידור :לא אלברט רגע היא לא קשורה לזה ,סליחה רגע אני מנהלת את הישיבה
ואני רוצה להגיד לך משהו .היועצת משפטית לא קשורה לשום דבר ממה
שאתה אמרת עד עכשיו ,היועצת משפטית יש לה תפקיד אחד שיש
שאלות בסוגיות משפטיות לתת את העמדה המשפטית.
אלברט טייב:

אבל אם היא נותנת עמדה אני רוצה להשיב לה.

שושי כחלון כידור :רגע תקשיב לי עד הסוף ,היא לא נתנה שום דבר.
אלברט טייב:

את לא שמעת מה היא אמרה.

שושי כחלון כידור :אני לא הקשבתי למה שהיא אמרה או קיי.
אלברט טייב:

סליחה שושי את לא הקשבת מה היא אמרה ,היא אמרה ואני חוזר אם
אתם רוצים לסטות מהתבחינים שאנחנו קבענו בוועדה אתם צריכים
שיקולים מאוד משמעותיים אז אני משיב לעניין הזה למה את אומרת
לי לא.

שושי כחלון כידור :אבל זה לא קשור אליה רגע רגע ,אה אלברט כדי שאתה תבין ולא תשאל
אחרי הישיבה מועצת עיר מה קיבלנו כהחלטות אז אני רוצה רגע להגיד
לך למה התכוונה היועצת משפטית ואמרה את מה שהיא אמרה .מה
שאני רוצה לומר לך שאם אנחנו עושים שינוי מהחלטת וועדת התמיכות
כי אתה מפנה אליה שאלות לא רלוונטיות ,מה שאנחנו צריכים אם
אנחנו עושים שינוי מההחלטה שהיא קיבלה וועדת התמיכות שהיא
וועדה מייעצת ,אנחנו נצטרך לנמק למה קיבלנו...
אלברט טייב:

אז מה הבעיה?

שושי כחלון כידור :אבל מה אתה מנמק בפניה היא לא קשורה לעניין ,היא לא צריכה גם
שאתה תנמק את זה.
אלברט טייב:

אני רוצה לנמק מותר לי לנמק?

שושי כחלון כידור :לא אתה לא צריך לנמק את זה ,אנחנו כרגע לא צריכים לנמק את זה.
אלברט טייב:

למה?

שושי כחלון כידור :כי אני לא צריכה שכרגע תנמק את זה ,אתה לא צריך להסביר למה זה
לא בסדר...
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אלברט טייב:

ה 32,000-שקל ראש העיר את לא עושה בהם טובה ,כי ממילא...

שושי כחלון כידור :אני לא עושה טובה בכלום זה לא הכסף הפרטי שלי ,זה כסף של הציבור.
אלברט טייב:

לכן אני אומר שיש שיקולים מאוד משמעותיים.

שושי כחלון כידור :אלברט למה אתה מדבר ליועצת משפטית?
אלברט טייב:

כי אני מסתכל עליה כיף לי להסתכל עליה.

שושי כחלון כידור :לא אבל אל תדבר אליה אל היועצת משפטית.
אלברט טייב:

כי אליה יותר כיף להסתכל מאשר לכיוון שלך.

שושי כחלון כידור :תודה רבה באמת אני מאוד מעריכה זה מאוד מכבד אותך ,האמירה
שלך זה ממש נהדר אמירה מה זה מובנת.
אלברט טייב:

את לא נותנת לי להתבטא את לא נותנת לי לדבר.

שושי כחלון כידור :אתה לא צריך לדבר כי אתה מדבר דברים שהם לא רלוונטיים ,היועצת
משפטית צריכה לדון רק בסוגיות משפטיות אין פה שום סוגיה משפטית
ולכן היא לא צריכה להתייחס כאן לשום שאלה שאתה מפנה אליה .ואגב
לצורך העניין זה הצעה יותר טובה ממה שאתם הצעתם ,לא נעים לי
להגיד לך .אתם ביקשתם לקחת את ה 32,000-שקל...
אלברט טייב:

היא לא יותר טובה  180,000זה...

שושי כחלון כידור :אתה לא מקשיב די כבר די הבנו שאתה רוצה לדבר לפרוטוקול .אתם
ביקשתם לקחת את ה 32,000-שקל וחלק אותם בין...
גד רבינא:

לא לא נכון.

(מדברים ביחד)
שושי כחלון כידור :טוב די הצבעה מי בעד להקצות לעמותה לקידום תחום הספורט בכפר
יונה ,לטובת כדורסל בוגרים בליגה ארצית התעמלות קרקע וכדורשת
כפי שקבעה וועדת 231,000 ...שקלים ו 160 -מי בעד? איציק דב ,רמי
בליטנטל ,עמית אזולאי ,שי רומנו ,ירון חדוות ,מעיין חג'ג' ושושי כחלון
כידור .מי נגד ההצעה הזאת? ברק אשרם ,גד רבינא ,אלברט טייב,
צביקה ימין ומשה בוארון או קיי התקבלה ברוב.
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בעד :שושי כחלון כידור ,שי רומנו ,ירון חדוות ,מעיין חג'ג ,איציק דב ,רם
בליטנטל ,עמית אזולאי.
נגד :ברק אשרם ,גד רבינא ,אלברט טייב ,צביקה ימין ,משה בוארון.
החלטה:
מועצת העיר מאשרת תמיכה לעמותה לקידום תחום הספורט בכפר יונה ע"ס
 ₪ 231,160לתחומים :כדורסל בוגרים ,התעמלות קרקע ,כדורשת.
שושי כחלון כידור :עמותת שוחרי הספורט בכפר יונה ,קבוצת כדורגל בוגרים .וועדת
התמיכות הציעה לתת תקציב של  180,252שקלים ,אנחנו מציעים
להוסיף את ה 32,588-היתרה שנשארה לטובת קבוצת הכדורגל וסך הכל
להעמיד את התקציב על  .140,840מי בעד התקציב הזה ירים את ידו,
איציק דב רמי בליטנטל ,עמית אזולאי ,שי רומנו ,ירון חדוות ,מעיין חג'ג'
ושושי כחלון כידור .מי נגד ירים את ידו? גד רבינא .מי נמנע ירים את
ידו? צביקה ימין ,משה בוארון אלברט אתה לא משתתף בהצבעה?
אלברט טייב:

לא.

שושי כחלון כידור :אלברט טייב לא משתתף בהצבעה כן.

בעד :שושי כחלון כידור ,שי רומנו ,מעיין חג'ג ,ירון חדוות ,עמית אזולאי ,רם
בליטנטל ,איציק דב.
נגד :גד רבינא
נמנעו :צבי ימין ,משה בוארון
לא השתתף בהצבעה :אלברט טייב
החלטה:
מועצת העיר מאשרת תמיכה לעמותה שוחרי הספורט בכפר יונה ע"ס 140,840
 ₪לתחומים :כדורגל בוגרים.
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שושי כחלון כידור :תמיכות בתחום הנוער יש לנו את הצופים בני עקיבא ,ואת הנוער העובד
והלומד .סך הכל התקציב לשלושת תנועות הנוער עומד על ,₪ 300,000
וועדת התמיכות החליטה לחלק את זה לפי החלוקה הזו .צופים 162,000
שקלים ו ,113-בני עקיבא  50,000והנוער העובד והלומד  70,000שקלים.
סך הכל חולק על ידי וועדת התמיכות  282,000שקלים ו ,113-טרם חולק
 .17,887אנחנו מציעים שיתרת תקציב שלא חולק יעבור לצופים או קיי?
בחלוקה כפי שנקבעה ,ולהוסיף ל 162,000-שקלים גם את ה 17,887וסך
הכל להעמיד את התקציב על  300,000שקלים לטובת תנועות הנוער.
גד רבינא:

מדוע  17,000בחרתם לתת דווקא לצופים שזה התקציב הכי גדול ,ולא
לתנועות נוער...

שושי כחלון כידור :אני אסביר לך בתנועת הצופים יש  1000חניכים בתנועות בני עקיבא יש
 80חניכים ,בתנועת הנוער העובד והלומד יש  300חניכים או קיי? תשים
לב ליחסיות או קיי? זה הסיפור למה לתנועת הצופים .זה לא בגלל שאני
מעדיפה את תנועת הצופים ,אני בעד כל תנועות הנוער אני בעד כל
הילדים וכל הנוער בכפר יונה .רמי אתה רוצה להוסיף משהו?
רמי בליטנטל:

כן אני רוצה להוסיף עוד דבר ,כל אחד מהתנועות נוער כאן הגישה
בקשה .אנחנו נערכים באופן מלא לבקשה של הנוער העובד והלומד
ובאופן מלא לבקשה של בני עקיבא ,זאת אומרת כל מה שהם ביקשו הם
קיבלו במאה אחוז.

שושי כחלון כידור :או קיי עוברים להצבעה ,מי בעד הקצאה של  300,000שקלים לתנועות
הנוער צופים בני עקיבא והנוער העובד והלומד 70,000 .שקלים לנוער
העובד והלומד  50,000שקלים לבני עקיבא והיתרה שעומדת ב182,000-
שקלים מי בעד ירים את ידו .איציק דב רמי בליטנטל עמית אזולאי שי
רומנו ירון חדוות מעין חג'ג' ושושי כחלון כידור מי נגד ירים את ידו?
אלברט טייב נגד הנוער צביקה ימין...
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בעד :שושי כחלון כידור ,ירון חדוות ,איציק דב ,רם בליטנטל ,עמית אזולאי,
שי רומנו  ,מעיין חג'ג.
נגד :אלברט טייב ,צביקה ימין ,ברק אשרם ,משה בוארון ,גד רבינא.

החלטה:
מועצת העיר מאשרת תמיכה לעמותות בתחום הנוער באופן הבא:
לעמותת תנועת הנוער העובד והלומד ע"ס ₪ 70,000
לעמותת תנועת הצופים העבריים בישראל ע"ס ₪ 180,000
לעמותת בני עקיבא ע"ס ₪ 50,000

שושי כחלון כידור :טוב התמיכה הבאה זה בתחום שירותים חברתיים פעילה ובריאות ,יש
פה בקשה של עמותת שיעור אחר על  3,000שקלים תמיכה שמיועדת
לתחום החינוך .זאת התמיכה מי בעד התמיכה הזו ירים את ידו? דב
ברק אש רם צביקה ימין משה בוארון רמי בליטנטל עמית אזולאי שי
רומנו ירון חדוות מעיין חג'ג' שושי כחלון כידור ,מי נגד ירים את ידו מי
נמנע ירים את ידו .גד נמנע ואלברט לא משתתף בדיון.

בעד :שושי כחלון כידור ,ירון חדוות ,איציק דב ,רם בליטנטל ,עמית אזולאי,
שי רומנו  ,מעיין חג'ג ,צביקה ימין ,ברק אשרם ,משה בוארון
נמנע :גד רבינא
לא השתתף בהצבעה :אלברט טייב
החלטה:
מועצת העיר מאשרת תמיכה לעמותת שיעור אחר ע"ס ₪ 3,000
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שושי כחלון כידור :טוב התמיכה בתחום הדת שעמדה על  80,000שקל ,אנחנו רוצים להציע
הצעה אחרת .אנחנו מציעים שהמשך התמיכות בתחום הדת ימשיך
לבוא לידי ביטוי במסגרת תרבות יהודית שמנוהלת על ידי המרכז
הקהילתי ,שהעירייה מקצה לטובת העניין הזה  200,000שקלים ואנחנו
מבקשים לחלק את ה 32,000-שקלים לטובת האקרובטיקה .וה48,000-
שקלים לטובת הכדורגל כי אנחנו נגד הכדורגל ,מי בעד ירים את ידו?
(מדברים ביחד)
אלברט טייב:

בישיבה הקודמת הייתה החלטת מועצה להביא את ה 80,000-שקל .אני
חושב ש-א' לא ראוי בכלל מה שקורה פה עכשיו על  80,000שקלים אבל
מעבר לזה ,אני חושב שקודם כל צריך להביא לסדר היום את ההצעה
לשנות את זה ולאחר מכן להצביע אם את מורידה את החלוקה שאת
רוצה .אני חושב שזה לא נכון כי זאת צריכה להיות הצעה לסדר היום,
והצעה לסדר היום צריך להביא  72שעות למועצה זה לא נמצא בסדר
היום שלנו .בסדר היום שלנו יש את ה 80,000-שקלים שאתם בוועדה של
השלושה שקודם היועצת משפטית אמרה איזה שיקולים משמעותיים
צריכים להיות בכדי לשנות את התבחינים ,אז מה שאת עשית עכשיו את
משנה בעצם את מה שהם עשו .כי הם בהחלטה המקצועית שלהם לפי
התבחינים שלהם ולפי הנקודות ,נתנו  80,000שקלים לדת והם גם כתבו
את זה...

דובר:

מתי התבחינים או הניקוד בא לידי ביטוי ,כשיש לך  2עמותות ואתה
צריך לחלק את הכסף ביניהם ואז אתה נותן טיעון לפי התבחינים .פה
בדת זה לא בא לידי ביטוי בגלל שלא היה ...אתם החלטתם להעביר
 80,000שקל ואז אמרנו מכיוון שהייתה רק בקשה אחת ,אז כל  80הולך
לזה לא קשור..

אלברט טייב:

או קיי אז אני חוזר למה קודם אמרתי הייתה צריכה להיות הצעה לסדר
היום ,אני לא רוצה להתכונן לזה אני זכותי לקבל  72שעות הצעה לסדר
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היום .אי אפשר עכשיו להעלות הצעה חדשה לסדר היום ,אני מבקש
התייחסות של היועצת משפטית כן תגידי לי אם זה נכון.
שושי כחלון כידור :וועדת התמיכות המקצועית היא וועדה מייעצת לראש הרשות ,ראש
הרשות יכולה להחליט שהיא מביאה הצעה לסדר היום והיא לא צריכה
 72שעות לפני זה להביא הצעה לסדר היום.
אלברט טייב:

זה מה שאת אומרת?

שלומית גבע:

אני לא אמרתי כלום.

אלברט טייב:

לא אני שאלתי אותה אני רוצה לשמוע ממנה ,יש לי זכות מלאה בשביל
זה היא נמצאת פה אני מבקש לקבל תשובה.

שלומית גבע:

אני אגיד וזה גם נאמר בישיבה הקודמת הסדר של הדברים הוא שקודם
יש החלטה על החלוקה של עוגת התקציב לפי תחומים וזה מה שהיה
בישיבה הקודמת ,ואנחנו כוועדה מקצועית לוקחים בכל תחום
ומחלקים אותו לפי התבחינים של אותו כמו שאמר דני .בתחום של הדת
הייתה עמותה אחת קיבלה את מלוא  80,000שקלים שהיא ביקשה יותר,
וקיבלה את מה שהיה בתקציב של הוועדה .זה מה שקובע חוזר המנכ"ל
זה נוהל התמיכות ולפי זה אנחנו..

אלברט טייב:

שאנחנו צריכים לקבל לסדר היום?

שלומית גבע:

אין פה עניין של הצעה לסדר ,מהלך הדיון פה ותנהלו את הדיון .זה לא
עניין של הצעה לסדר אנחנו לא מעלים עכשיו לסדר אלא אם כן יאמר...

אלברט טייב:

סליחה יש בסדר היום  80,000שקל..

שלומית גבע:

אני אגיד שוב כרגע הדיון הוא לא על חלוקת עוגת התקציב ,אם אתם
רוצים להעלות את הדברים....

אלברט טייב:

הצעת החלטה להעביר  80,000שקל איך אפשר זה משתנה אני לא מבין,.
יש לנו סדר יום.

שלומית גבע:

אני לא ינהל אתכם את הדיון ,מה הקבוע בנוהל וחוזר המנכ"ל זה מה
שצריך להיות.

אלברט טייב:

זאת אומרת יש לנו סדר יום

28

שלומית גבע:

זה לא קשור לסדר יום הנקודה פה זה ש...

שושי כחלון כידור :רגע שהם יסיימו את השיח איציק..
שלומית גבע:

הנקודה פה שלפי ההחלטה של המליאה יש את עוגת התקציב שכוללת
 80,000שקל בתחום של הדת ,זה מה שכרגע נמנה בדיון.

אלברט טייב:

זה סדר היום אם משנים את סדר היום ומעלים הצעה אחרת אני שואל
שאלה פשוטה ,האם זה נכון זה חוקי מה שצריך להיות זה מה שאני
שואל למה את לא אומרת לי כן או לא? תגידי לי זה חוקי או לא חוקי
זה מה ששאלתי.

שלומית גבע:

לא כי אתה מכוון את זה לשאלה של סדר יום וזה לא קשור לסדר יום.

גד רבינא:

זה חוקי מה שמתנהל פה או לא?

אלברט טייב:

אני טוען ואני טוען שוב פעם שמה שראש העיר עושה עכשיו עם ההצעה
זה לא חוקי ,וזה לא יעבור לסדר היום תרתי משמע זה לא יעבור כי זה
לא נכון לא עושים דבר כזה .היא יכולה אין בעיה יש את הישיבה ...תהיה
את הישיבה הכל בסדר גמור ,דמוקרטיה אין לי בעיה עם זה אבל מה
שקורה פה עכשיו זה לא חוקי ואת לא עונה לי כי אני שואל שאלה
פשוטה .את באה לי מסביב ואת לא עונה לי אני שאלתי שאלה ,האם זה
חוקי או לא חוקי מה שהיא עושה תגידי כן תודה רבה אני שותה מים
תגידי לא אז זה יורד מסדר היום .שיעלו את זה לסדר היום לפעם
הבאה.

שלומית גבע:

אז אני אגיד שוב זה לא ענין של להעלות לסדר היום או לא להעלות לסדר
היום ,אתם באמצע הדיון על התמיכות .הדיון על התמיכות מורכב
מהדיון הקודם שקבע את עוגת התקציב ואת החלוקה שלו ,והיום אנחנו
אמורים לדון בכל חלק של התקציב ואיך אנחנו מחלקים אותו בין
העמותות זה הדיון היום.

אלברט טייב:

אבל יש סדר יום.

שושי כחלון כידור :ואני אומרת ופה אנחנו נסגור את הדיון ,אני אומרת שאני זאת העוגה
זה  80,000שקל ואני את ה 80,000-של מבקשת לחלק אחרת ממה שנקבע
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בישיבה הקודמת .בחלוקה אחרת לקחת את ה 80,000-השקלים האלה
להקצות  48,000שקלים לטובת הכדורגל ו 32,000-שקלים לטובת
האקרובטיקה ,זה מה שאני מציעה ועל זה תהיה ההצבעה או קי? אחרי
זה אם אתה רוצה אתה יכול לפנות למי שאתה רוצה לקבל את התשובות
מה....
גד רבינא:

שוש אני שאלתי את היועצת משפטית מתי ...בישיבה הקודמת אני
שאלתי גם אותך .אם יהיה אפשר ישיבה הבאה לשנות את הסכומים
מסעיף לסעיף ,מספורט לתרבות מדת לנוער או לא משנה מה .אמרת לי
שזה לא אפשרי...

(מדברי ביחד)
גד רבינא:

אנחנו לא אמורים לגעת בחלוקת עוגת התקציב מסעיף לסעיף ,זה אמור
להישאר...

(גד יצא מחדר הישיבות)
שלומית גבע:

אני רגע ישלים את התשובה בסדר? ואחרי זה אתם תחליטו מה שאתם
רוצים .שוב שאל גדי הוא יצא בינתיים אבל בכל זאת אני אענה .שאל
גדי האם אפשר לחלק את העוגה מחדש ואני אגיד שוב ,אתם חילקתם
את העוגה בישיבה הקודמת לא ניתן לחלק את העוגה מחדש .מה שאני
מבינה שהציעה ראש העירייה בפניכם ,זה לדחות את הבקשה יש בקשה
אחת בתחום הדת היא מציעה לדחות אותה .כתוצאה מזה שהיא דוחה
אותה לכאורה נוצרת יתרה של  80,000שקל.

משה בוארון:

אבל כן חילקנו אותה אמרו  80,000שקל הולך ...למה את אומרת לא
חילקנו אותה?

שושי כחלון כידור :אז אני רוצה לדחות את זה ,להציע לחלק את העוגה אחרת.
שלומית גבע:

אמרתי שחילקתם.

אלברט טייב:

בואו נתקדם חבל על הזמן גדי בוא כנס חבל על הזמן.

שושי כחלון כידור :אז אני אומרת שוב אני מציעה לדחות את הבקשה של ה 80,000-שקל
בתחום הדת ,ולחלק את העוגה אחרת את ה 80,000-שקל בצורה אחרת.
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להעביר  48,000שקלים לטובת הכדורגל בוגרים ואז להגדיל את נתח
תקציב של כדורגל הבוגרים ,ו 32,000-להשלים לטובת האקרובטיקה.
אני גם אזכיר שאנחנו מממנים  200,000ממקורות העירייה לטובת
פעילות תרבות יהודית שמתנהלת דרך המתנ"ס ,וגם הגרעין התורני יכול
לממש את זכותו ולהשתמש בשירות הזה והוא גם משתמש בשירות הזה
שלא תתבלבלו זה מה שאני מציעה .לדחות את הבקשה או קיי ולהציע
חלוקה מחדש שתוחזר כמובן לדיון וועדת תמיכות או קיי? זאת ההצעה.
מי בעד ירים את ידו .איציק דב רמי בליטנטל עמית אזולאי שי רומנו
מעיין חג'ג' ...מי נגד ירים את ידו? ברק אשרם גד רבינא אלברט טייב
צביקה ימין ומשה בוארון .כן ממשיכים הלאה סיימנו עם זה.

בעד :שושי כחלון כידור ,ירון חדוות ,איציק דב ,רם בליטנטל ,עמית אזולאי,
שי רומנו ,מעיין חג'ג.
נגד :אלברט טייב ,צביקה ימין ,ברק אשרם ,משה בוארון ,גד רבינא.

החלטה:
מועצת העיר דוחה את הבקשה בתחום הדת ומחזירה את הבקשה לדיון בועדת
תמיכות ,תוך שהיא ממליצה על חלוקת התמיכה ע"ס  ₪ 80,000לתחום
הספורט באופן הבא:
כדורגל בוגרים ע"ס ₪ 48,000
התעמלות קרקע₪ 32,000 :
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אישור אי קיום ישיבת מועצת העיר בחודש אוגוסט
הצעת החלטה :בהתאם להוראות דיני עיריות תוספת שנייה (סעיף  )136פרק שני:
מועדי ישיבות מן המניין סעיף  ,5רשאית מועצת העיר להחליט שלא לקיים את
ישיבותיה בשני חודשים של השנה ,לא יתקיימו ישיבות מליאה בחודש אוגוסט.

שושי כחלון כידור :הנושא הבא על סדר היום זה אישור שלא לקיים את ישיבת מועצת העיר
בחודש אוגוסט ,חודש אוגוסט זה חודש שבדרך כלל רוב האנשים
נמצאים בחופש .על מנת לא ליצור מציאות שבה אנחנו מקיימים ישיבה
ונבצר מחברי מועצת העיר להשתתף בה ,חשבנו שנכון יהיה לא לקיים
ישיבה בחודש אוגוסט .הדבר הנוסף שביקש כאן חבר המועצה גד רבינא
הוא ביקש ופה אני צריכה קודם כל שתצביעו קודם על הבקשה הזו
כולם ,ותסכימו להעלות אותה לסדר היום .אז מה שהציע חבר מועצת
העיר גד רבינא זה להתחיל את הישיבות בשעה  20:30בערב בתקופה של
שעון הקיץ ,בגלל התפילות בבתי הכנסת .באופן אישי כמובן אין בעיה
עם זה אני רק רוצה שתאשרו כולם ,שאנחנו יכולים להעלות את זה
לסדר היום יחד עם ההצעה של ביטול הישיבה בחודש אוגוסט .נצביע
בנפרד על שני הדברים .מי בעד להעלות את ההצעה של גד רבינא לסדר
היום ירים את ידו ,פה אחד? פה אחד .עכשיו מי בעד אישור שלא לקיים
ישיבת מועצת עיר בחודש אוגוסט ירים את ידו בבקשה ,איציק דב
צביקה ימין ,משה בוארון ,רמי בליטנטל ,עמית אזולאי ,שי רומנו ,מעיין
חג'ג' ירון חדוות ושושי כחלון כידור .מי נגד? גד רבינא ,אלברט טייב
וברק אשרם .מי בעד להתחיל את ישיבות מועצת עיר בשעה 20:30
בתקופת שעון הקיץ ,כדי לאפשר לחברי מועצת העיר לקיים את
תפילותיהם כמו שצריך ובנחת ירים את ידו .פה אחד? פה אחד.

32

החלטה :מועצת העיר מאשרת להעלות לסדר היום את הצעת גד רבינא
מאשרים פה אחד.

בעד :שושי כחלון כידור ,ירון חדוות ,מעיין חג'ג ,שי רומנו ,איציק דב ,איציק
בראון ,רם בליטנטל ,עמית אזולאי ,צבי ימין ,משה בוארון
נגד :ברק אשרם ,אלברט טייב ,גד רבינא

החלטה:
מועצת העיר מאשרת שלא לקיים ישיבות מועצת עיר בחודש אוגוסט

החלטה :מועצת העיר מאשרת להתחיל את ישיבות מועצת העיר בשעה 20:30
בשל שעון קיץ.

מאשרים פה אחד

.8

מינוי מר ששי מגידו מנכ"ל העירייה כדירקטור בחברה הכלכלית.
הצעת החלטה :מאשרים את ששי מגידו מנכ"ל העירייה כדירקטור בחברה הכלכלית.

שושי כחלון כידור :טוב הנושא האחרון על סדר היום זה מינוי מנכ"ל העירייה ששי מגידו,
כדירקטור בחברה הכלכלית .המבנה של דירקטוריון חברה כלכלית
מחולק לנציגי ציבור עובדי עירייה ונבחרים ,המנכ"ל הוא חלק
מהדירקטוריון של החברה הכלכלית .בהינתן ודני לווין המנכ"ל היוצא

33

מסיים את תפקידו ב 31-למאי ,אנחנו צריכים את ששי כדירקטור
תחתיו מי בעד ירים את ידו .פה אחד?
צבי ימין:

דרך אגב שושי נרשם בפרוטוקול...

שושי כחלון כידור :זה תמיד בנוכחים זה מופיע בפרוטוקול תודה רבה וערב טוב.

החלטה :מועצת העיר מאשרת את מינוי ששי מגידו מנכ"ל העירייה
כדירקטור בחברה הכלכלית.

__________________

___________________

שושי כחלון כידור

ששי מגידו,

ראש העירייה

מנכ"ל העירייה

