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 19:30בשעה  5.3.2019שנערכה בתאריך 

 בחדר הישיבות הגדול, בניין העירייה החדש

 

 נוכחים:

 ראש העירייה -  כחלון כידור יגב' שוש •

 חבר מועצת העיר  -   מר שי רומנו •

 חבר מועצת העיר -   מר ירון חדוות •

 העיר תחבר מועצ -  אזולאימר עמית  •

 חברת מועצת העיר-   מעיין חג'ג' •

 חבר מועצת העיר -  מר רם בליטנטל •

 חבר מועצת העיר -   מר צבי ימין •

 חבר מועצת העיר -  מר אלברט טייב •

 חבר מועצת העיר -   מר איציק דב •

 חבר מועצת העיר -   מר גד רבינא •

 חבר מועצת העיר -  מר איציק בר און •

 ירעחבר מועצת ה -   אשרםמר ברק  •

 

 מהישיבה: נעדר

 ייהחבר מועצת העיר -   משה בוארון •
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 בהשתתפות:

 מנכ"ל העירייה -   מר דני לוין  •

 יועצת משפטית לעירייה -  עו"ד שלומית גבע •

 גזברית העירייה -  גב' ענבל דרור היימן •

 מבקרת העירייה  - גב' אורית בז'רנו שפירא •

 הע. מנכ"ל העיריי -   אסנת טלגב'  •

 ת אגף החינוךמנהל -  מוןכגב' אסנת ח •

 משרד רואה חשבון זיצר -   רו"ח ניר ענבי •

 מנכ"ל החברה הכלכלית -   בני סעד •

 

 על סדר היום:

 16 ............................................................................................... עדכון ראש העירייה

 19 ................................................ הצהרת אמונים גד רבינא חבר מועצת העירייה הנכנס

מינוי חבר מועצת העירייה שי רומנו לסגן בתואר וממלא מקום ראש העירייה לפי  .1

 -"חלנתם(, התשלחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהו 14סעיף 

1975...... ......................................................................................................... 19 

הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת את מינוי שי רומנו לסגן בתואר וממלא מקום 

לחוק  17ראש העירייה, כמו כן מאשרים האצלת סמכויות ראש העירייה לפי סעיף 

כדלקמן:  1975 -נתם(, התשל"חגניו וכהוסהרשות ו הרשויות המקומיות )בחירת ראש

לחתום על כל כתב התחייבות או תעודה אחרת שיש בה משום התחייבות כספית 

לפקודת העיריות )נוסח חדש( לרבות התחייבות כלפי הבנקים, כמו  203בהתאם לסעיף 

ו כן לחתום על שטרות לטאבו, שוברי תשלום, פקודות תשלום, שיקים וחוזים. חתימת

וף חתימת גזבר העירייה ובתוספת חותמת ו סגן או מ"מ בצירהעירייה א של ראש

העירייה תחייב את העירייה לכל דבר ועניין.  וכן מאשרים האצלת סמכויות כמחזיק 

 19 ........................................................................... תיק הביטחון והסדר הציבורי.
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לחוק  15ן בתואר לראש העירייה לפי סעיף לסגן חדוות ורייה ירמינוי חבר מועצת העי .2

 22 ........... 1975 -הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ח

הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת את מינוי ירון חדוות לסגן בתואר לראש 

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  15סעיף  יה לפיהעירי

, כמו כן מאשרים האצלת סמכויות ראש העירייה לפי סעיף 1975 -של"חוכהונתם(, הת

, 1975 -רשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"חלחוק ה 17

 22 ...................................................................................... כמחזיק תיק הכספים.

לחוק  15העירייה לפי סעיף  מינוי חבר מועצת העירייה יצחק דב לסגן בתואר לראש .3

 25 .......... .1975 -הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ח

צחק דב לסגן בתואר לראש את מינוי י מאשרת רייההצעת החלטה: מועצת העי

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  15העירייה לפי סעיף 

, כמו כן מאשרים האצלת סמכויות ראש העירייה לפי סעיף 1975 -וכהונתם(, התשל"ח

, 1975 -לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ח 17

 25 ............................................................................. עיר.חזות פני ה ק תיקיכמחז

 -: פרויקט התייעלות אנרגטית בישוב128אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  .4

מקורות מימון הלוואה והפחתה בקרנות הרשות. ₪.  5,197,842תאורת לד על סך 

תוספת מלוות בנקים: ₪.   4,000,000ך ס לה עהפחת₪  158,274קרנות הרשות 

 29 ............ ₪. 5,197,842סך הכל תב"ר: ₪.  1,039,568משרד הכלכלה: ₪.  4,000,000

: פרויקט התייעלות 128ינוי מקורות מימון תב"ר מס' הצעת החלטה: מאשרים ש

מקורות מימון הלוואה והפחתה ₪.  5,197,842סך  על דל תאורת -אנרגטית בישוב

תוספת ₪.   4,000,000הפחתה על סך ₪  158,274ות הרשות בקרנות הרשות.  קרנ

 5,197,842סך הכל תב"ר: ₪.  1,039,568משרד הכלכלה: ₪.  4,000,000מלוות בנקים: 

.₪ .................................................................................................................. 29 

: בית ספר יסודי בשכונת שרונה על סך 113אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  .5

רשות. קרנות הרשות מקורות מימון הלוואה והפחתה בקרנות ה₪.  12,442,365

₪.  2,000,000תוספת מלוות בנקים: ₪.   2,000,000הפחתה על סך ₪,  5,668,855

 39 ................................. ₪. 12,442,365סך הכל תב"ר: ₪.  4,773,510משרד החינוך: 
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: בית ספר יסודי בשכונת 113הצעת החלטה: מאשרים שינוי מקורות מימון תב"ר 

מקורות מימון הלוואה והפחתה בקרנות הרשות. קרנות ₪.  12,442,365שרונה על סך 

 2,000,000תוספת מלוות בנקים: ₪.   2,000,000הפחתה על סך ₪,  5,668,855הרשות 

 39 ............................ ₪. 12,442,365סך הכל תב"ר: ₪.  4,773,510נוך: משרד החי₪. 

כיתות גני ילדים בשכונת שרונה,  6: הקמת 152אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  .6

הפחתה על ₪  332,984. קרנות הרשות תה בקרנות הרשותחמון הלוואה והפמקורות מי

₪.  4,594,266משרד החינוך: ₪.  4,000,000תוספת מלוות בנקים: ₪.   4,000,000סך 

 42 ............................................................................ ₪. 8,927,250סך הכל תב"ר: 

כיתות גני  6: הקמת 152' סמהצעת החלטה: מאשרים שינוי מקורות מימון תב"ר 

מקורות מימון הלוואה והפחתה בקרנות ₪,  8,927,250סך  ילדים בשכונת שרונה על

תוספת מלוות ₪.   4,000,000הפחתה על סך ₪  332,984הרשות. קרנות הרשות 

 42 ... ₪. 8,927,250סך הכל תב"ר: ₪.  4,594,266משרד החינוך: ₪.  4,000,000בנקים: 

נוף : הקמת גן ילדים דו כיתתי בשכונת יפה 154אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  .7

מקורות מימון משרד החינוך והפחתה בקרנות הרשות. קרנות ₪  2,924,145על סך 

ך: נויתוספת משרד החינוך הח₪.   221,913הפחתה על סך ₪  1,170,810הרשות 

 43 ........................................................ ₪. 2,924,145סך הכל תב"ר: ₪.  1,531,422

: הקמת גן ילדים דו 154הצעת החלטה: מאשרים שינוי מקורות מימון תב"ר מס' 

מקורות מימון משרד החינוך והפחתה ₪  2,924,145כיתתי בשכונת יפה נוף על סך 

תוספת ₪.   221,913הפחתה על סך ₪  1,170,810. קרנות הרשות שותרבקרנות ה

 43 ....................... ₪. 2,924,145סך הכל תב"ר: ₪.  1,531,422משרד החינוך החינוך: 

רות מקו₪,  2,275,112: תוכנית תקשוב בבתי הספר על סך 956הגדלת תב"ר מס'  .8

מקורות ₪(  1,650,112מפעל הפיס וקרנות הרשות )תב"ר מקורי  משרד החינוךון: ממי

משרד החינוך: ₪,  525,952מפעל הפיס: ₪,  1,168,430.50מימון: קרנות הרשות: 

580,729.50 .₪.... ............................................................................................. 46 

תוכנית תקשוב בבתי הספר על סך  :956 'הצעת החלטה: מאשרים הגדלת תב"ר מס

מקורות מימון: משרד החינוך מפעל הפיס וקרנות הרשות )תב"ר מקורי ₪,  2,275,112
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 525,952מפעל הפיס: ₪,  1,168,430.50מקורות מימון: קרנות הרשות: ₪(  1,650,112

 46 ...................................................................... ₪. 580,729.50רד החינוך: מש₪, 

 48 ......................... 30.9.2018וליום  30.6.2018אישור דו"חות כספיים רבעוניים ליום  .9

30.9.2018וליום  30.6.2018הצעת החלטה: מאשרים דו"חות כספיים רבעוניים ליום 

 ...................................................................................................................... 48 

אישור לקיחת הלוואה לחברה הכלכלית לצורך הגדלת תקציב פרוייקט בניית מרפאה  .10

 54 .................................................................................. עבור קופת חולים כללית.

 הצעת החלטה: מאשרים לקיחת הלוואה על ידי החברה הכלכלית מבנק מסחרי בסך

צמוד למדד.  מצ"ב  3%שנה בריבית של עד  15ליון שקלים לתקופה של עד מי 1.5של 

 54 .................................................... סעד, מנכ"ל החברה הכלכלית. דברי הסבר בני

ות כמינוי מעיין חג'ג' חברת מועצת העירייה הנכנסת בוועדות העירייה.  יו"ר וועדת אי .11

 56 ............................. יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד חברה בוועדת חינוך.הסביבה 

הצעת החלטה: מאשרים את מינוי מעיין חג'ג' חברת מועצת העירייה הנכנסת בוועדות 

עדת ד, חברה בוולהעירייה. יו"ר וועדת איכות הסביבה, יו"ר הוועדה לקידום מעמד הי

 56 ............................................................................................................. חינוך.

מינוי גד רבינא, חבר מועצת העירייה הנכנס בוועדות העירייה. חבר וועדת ביקורת,  .12

 57 ......... ובנייה.ממלא מקום חבר מועצת העירייה איציק בראון בוועדת משנה לתכנון 

הצעת החלטה: מאשרים את מינוי גד רבינא, חבר מועצת העירייה הנכנס בוועדות 

איציק בראון בוועדת  העירייה. חבר וועדת ביקורת, ממלא מקום חבר מועצת העירייה

 57 ........................................................................................ משנה לתכנון ובנייה.

 58 ...................... נוי עובדת סוציאלית לימור באומן כיועצת לקידום מעמד האישהימ .13

הצעת החלטה: מאשרים את מינוי עובדת סוציאלית לימור באומן כיועצת לקידום 

 58 .................................................................................................. מעמד האישה

מס' חשבון בנק  675גן ילדים טופז בבנק הפועלים סניף  אישור מורשי חתימה בחשבון .14

)במקום גננת זיו אור כהן תעודת  43027010.  גננת נטלי שלום תעודת זהות 385113

 60 ......................... .304446735( סייעת טניה פסטליניק תעודת זהות 24493900זהות 
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הצעת החלטה: מאשרים את מורשי חתימה בחשבון גן ילדים טופז בבנק הפועלים 

)במקום  43027010. גננת נטלי שלום תעודת זהות 385113מס' חשבון בנק  675סניף 

תעודת זהות ( סייעת טניה פסטליניק 24493900גננת זיו אור כהן תעודת זהות 

304446735. ..................................................................................................... 61 

 61 ............................. בית ספר נפלאות -גביית כספי הורים באמצעות כרטיס אשראי .15

הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת את מורשי החתימה בחשבון הורים מס' 

בכפר יונה: יפית דרור גואטה, מנהלת בית הספר  675ף בבנק הפועלים בסני 432456

 209573641פר תעודת זהות ת בית הס. ג'ולי מנצור מזכיר0403021781תעודת זהות 

כמורשי חתימה לעבודה מול חברת האשראי לאומי קארד לצורך גביית תשלומי הורים 

 61 ....................................................... בית ספר נפלאות באמצעות כרטיסי אשראי.
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 פרוטוקול

 

לא לעכב פה ציבור שהגיע, וחברי מועצת העיר הנוספים בטח יצטרפו  שושי כחלון כידור:

עוד מעט. אז בואו תתקרבו לכאן כולם, כל המוזמנים, בואי, נוע'לה, 

 בואי, ממי'לה. 

 )מדברים יחד( 

צת העיר נהלת העיר, חברי מועהשלום. טוב, מי שיושבת כאן זה  שושי כחלון כידור:

כמובן עובדי העירייה. אנחנו נוהגים בישיבות שיש לנו יושבים כאן, ו

רגעי נחת מהנוער, בני הנוער והצעירים של העיר, גם להגיד תודה 

בשם העירייה, בשם הנהלת העירייה, ובשם העיר כולה, על הרגעים 

עי התודה גהאלה. אז היום אנחנו נייחד לכמה מהעומדים כאן את ר

 האלה. 

סניק, מי שמכיר את יונתן, אז הוא גם זכה עם יוני עם יונתן  חילונת

למלגה מטעם העירייה כתלמיד מצטיין בתחום הפסנתר, ולא רק זה 

פנינה שהוא זה במקום הראשון בתחרות היוקרתית לפסנתר על שם 

 זלצמן, שזה לא מובן מאליו. מדובר ביחד מוכשר יותר, 

 לשמוע. ךהוא צרי :דובר

 ומה זה? ידור:שושי כחלון כ

 הוא צריך לנגן.  :דובר

 הוא לא הביא את הפסנתר.  שושי כחלון כידור:

 בדיוק.  :דובר

אבל שתדעו שהוא מופיע לא מעט בהיכל התרבות של המתנ"ס,  שושי כחלון כידור:

בהרבה מאוד קונצרטים הוא מופיע ואתם מוזמנים לקחת חלק 

אז יונתן, המון לקול פריטת הפסנתר,  בבקונצרטים האלה, להקשי

 תודה על הנחת.המון 
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 תודה רבה. :יונתן סניק

 ?-בהצלחה בהמשך הדרך, אני מבינה שאתה הולך ל שושי כחלון כידור:

 להתגייס. :יונתן סניק

 ?-להתגייס ל שושי כחלון כידור:

 מוזיקאי מצטיין. :יונתן סניק

רת או זה? טוב, אבל א הולך לאיזושהי תזמולמוזיקאי מצטיין, זהו?  שושי כחלון כידור:

 תה תהיה פה בבית, לידינו.א

 בטח. :יונתן סניק

 נשמע עליך עוד רבות, ככל הנראה, נכון? אז זה בשבילך, תודה.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד( 

אתה רוצה לשים סיכה? זאת סיכה שיצרנו מחדש, סיכה שבעצם  שושי כחלון כידור:

אות אנחנו מעניקים אותה כיונה למדינת ישראל ו רמחברת בין כפ

 הוקרה מטעם העיר לכל המצטיינים שלנו. 

 )מחיאות כפיים( 

 אנחנו ממשיכים עם עמרי? שושי כחלון כידור:

 עומרי. :הברמזוןעומרי 

 .הברמזון? הברמזוןעומרי  שושי כחלון כידור:

 כן. :הברמזוןעומרי 

שאתם וב, אז עומרי, כמו , אז אני. טהברמזוןי לאני כל הזמן הגלי שושי כחלון כידור:

שמים לב, מייצג את תנועת הצופים, הוא נבחר למשלחת הייצוגית של 

תנועת הצופים הארצית לחיזוק קשרי הקהילה היהודית בתפוצות, 

אז גם פה אנחנו מוקירים על בחירתך ועל זה שיהיה לנו ייצוג של 

 ן לי ספק שהבחירה שלךיהעיר בתפוצות, שגם זה לא מובן מאליו. א

אתה, ואנחנו נשמח גם מידי פעם לקבל תמונות מעידה על מי ומה ש

 מהתפוצות על הפעילות שלך, אז שיהיה הרבה מאוד בהצלחה.

 תודה רבה. :הברמזוןעומרי 

 )מחיאות כפיים( 
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שרון, שימי לו את הסיכה, שיהיה לו עוד סיכה, את הולכת איתה גם  שושי כחלון כידור:

 שם. 

 מדברים יחד( )

 כם. תודה רבה ל :הברמזוןעומרי 

 בהצלחה, מתי אתה יוצא? שושי כחלון כידור:

 במאי. :הברמזוןעומרי 

 במאי? ממש אוטוטו. שושי כחלון כידור:

 כן.  :הברמזוןעומרי 

 )מדברים יחד( 

 בטח, גם עכשיו אתה מתרגש.  שושי כחלון כידור:

 כן, נכון.  :הברמזוןעומרי 

 תודה לך.  ידור:כשושי כחלון 

 יחד(רים )מדב

 ונועה. שושי כחלון כידור:

 )מחיאות כפיים(

אז יש פה פרויקט מקסים שנקרא הנואם הצעיר, ונועה לי זכתה  שושי כחלון כידור:

 במקום הראשון.

 נועה המוכשרת, אתה מסתיר לי לראות אותה.  :דני לוין

 מבית ספר הדר, בדיוק.  שושי כחלון כידור:

 ד(ח)מדברים י

ום הראשון בתחרות פה בכפר יונה, בית ספר הדר, עם זכתה במק שושי כחלון כידור:

מחנכת דגולה שנקראת דינה חג'ג', בטח אתם מכירים אותה. וזכתה 

במקום השלישי באשכול השרון, שזה ראוי כשלעצמו, ובכלל, מי שלא 

בא, הפסיד, כיוון שהיא עמדה על הבמה, זה היה פשוט מדהים, 

 בצורה, מד ומדבר ך הדבר המדהים הזה עוילראות א

 יאללה, עכשיו.   :דוברת

 נפלאה,  שושי כחלון כידור:
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 בוא נשמע עכשיו. :דובר

 שידור חוזר, בקצר.  :דובר

 זה בדיוק ארבע דקות, לא צריך זה.  שושי כחלון כידור:

שלום לכולם וערב טוב, ידוע, שככל שיש לאנשים יותר אפשרויות  :נועה

כל כך מובן מאליו שלא עלה ר הזה להם יותר רווחה. הדב שבחירה, י

 בדעתו של איש להטיל בו ספק.

כפי שנהוג לבחון ברוטרי, האם זאת האמת? גם אני שאלתי את אותה  

 השאלה. ידוע, אוי. 

 )מחיאות כפיים(

מהממת. מעטים בגילך יכולים לעשות את מה שאת יכולה, את  שושי כחלון כידור:

 מדהימה. 

 ד( ים יחר)מדב

 בואי, אהובתי, בואי, את נהדרת. כידור:שושי כחלון 

 )מדברים יחד( 

 את יודעת כמה פעמים גם בגילי זה קרה לי, וילדה כזאת קטנה. שושי כחלון כידור:

 זה עדיין קורה לנו.  :דובר

 ועדיין קורה לי, ועדיין יקרה לי. שושי כחלון כידור:

 אני עוד בכל שוכח.   :דובר

 חד( י)מדברים 

 מאז, אז. ר זמן וכבר עב  :דוברת

 )מדברים יחד( 

 מה זה הפורום הזה?  :דובר

 )מחיאות כפיים( 

 בואי, אמא'לה, תשימי לה את הסיכה.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד( 

 אמא מתרגשת? מקסימה שאת, כל הכבוד, נכס לעיר את.   :דובר

 תודה רבה.  :דוברת
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 )מדברים יחד( 

  משהו. ,משהו  :דובר

טוב, הבא בתור זה הילל בצלאל, הוא תלמיד כיתה ד' בבית חינוך בר  ידור:שושי כחלון כ

 אילן, הממלכתי דתי בר אילן. 

חודש ארגון, זה  הילל זכה בציון לשבח על סיפור שהוא כתב, נכון? 

נקרא. במסגרת התחרות של הכותבים הצעירים של המרכז הישראלי 

שבח, שתי תעודות לר אילן זכה בחינוך ב תלחדשנות בחינוך. אגב, בי

הילל הוא אחד מהם, אתה רוצה לספר לנו קצת על הסיפור שכתבת? 

בואו, איפה ההורים שלו? בואו, גם חגית. אתה רוצה לספר לנו, או 

 שזה מביך אותך קצת?

 לא, לא.  :דובר

 )מדברים יחד( 

 מה זה? שושי כחלון כידור:

 ה, זרון, רון, תגיד לנו אי  :דובר

שאני אבוא לביקור בבית הספר אז אני אשמע את זה, כי אני מיועדת  :שושי כחלון כידור

 להגיע לביקור בבית הספר עוד מעט. בסדר? 

 יש לנו ביקור, אנחנו נזמין אותם,  4.8-ב  :דוברת

 , לא?8.4-ב שושי כחלון כידור:

 .8.4-סליחה, ב  :דוברת

 לי.שזה יום ההולדת  4.8 שושי כחלון כידור:

 כן, כן.  :דוברת

 זה בשבילך, המון תודה. שושי כחלון כידור:

 )מחיאות כפיים(

 שושי, אנחנו רוצים לפרסם את הסיפור בספרייה.   :דוברת

ואנחנו רוצים לפרסם, אתה מכיר את תרצה? תרצה היא מנהלת  שושי כחלון כידור:

 הספרייה הציבורית. 

 נעים מאוד. :צהתר
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 ו,נאנח שושי כחלון כידור:

 סיפור שלך בספרייה.לפרסם את ה אנחנו רוצים :תרצה

 לפרסם את הסיפור שלך בספרייה, בסדר? שושי כחלון כידור:

 בסדר גמור, תודה רבה.  :דוברת

 את רוצה להעניק לו? שושי כחלון כידור:

 )מחיאות כפיים(

 תמשיך לכתוב ולקרוא.  שושי כחלון כידור:

 ולקרוא.  :דוברת

 )מדברים יחד( 

 רגע, רון, רון.   :רבדו

 )מדברים יחד( 

 רגע, עכשיו תן לי תמונה אחת, תודה.  שושי כחלון כידור:

 תודה רבה לך.  :דוברת

תודה לכם. הבאה בתור זאת לירון שווייצר, תלמידת כיתה ה' בבית  שושי כחלון כידור:

היא כתבה סיפור, סיפור של כלב, נכון? וגם היא  חינוך בר אילן. גם

זוכרת את הסיפור? רוצה לשתף  ן לשבח על הסיפור. אתוזכתה לצי

 אותנו?

 כן. :לירון שווייצר

 אז יאללה. שושי כחלון כידור:

זה על כלב שיום אחד, אז בת דודה שלי היא מצאה כלב, הוא היה  :לירון שווייצר

כבר כלב, אז אימצתי אותו וטיפלתי בו, פצוע, והיה לבת דודה שלי 

ס, ואז יום אחד הוא ברח ואז הוא נדר זויום אחד שהיה לילה, א

הלכתי לגן שעשועים ומצאתי כלב בשיחים, ולקחתי אותו לבית שלי 

תי בו, ואחרי זה, אחרי זה חלפו כמה שנים והבאתי אותו מתנה וטיפל

 לדודה שלי.

 יפה. שושי כחלון כידור:

 יים()מחיאות כפ
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  ,הכתיבה שלה היא פשוט מדהימה, וגם פה שושי כחלון כידור:

 .אנחנו נשמח  :דוברת

 גם הספרייה תשמח פה.  שושי כחלון כידור:

 נכון.  :דוברת

 רגע, איפה אבא ואמא? : דוברת

וההורים גם פה, יאללה, בואו לידינו, זה שלך, אמא גם תעניק לך את  שושי כחלון כידור:

 הסיכה, בוא.

 יש ייצוג.  :רדוב

 חנו בעד ייצוג שלם. נגם אבא, אין ייצוג חלקי, א שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד( 

 המון תודה, תמשיכי.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד( 

 תודה רבה לכם, תמשיכו לעשות חיל. שושי כחלון כידור:

שאנחנו נקראים אני רוצה להגיד לך שזו הרגשה מאוד מאוד נעימה   :דוברת

 לכאן, ואנחנו,

 )מדברים יחד( 

 דה רבה. ותודה. ת שושי כחלון כידור:

 בה.ה רתוד  :דוברת

 תודה לכולם, תמשיכו להצליח.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד( 

אני רוצה להזכיר על המפגש שמתקיים מחר של חברי המועצה עם   :דני לוין

 ח. תמיר, סמנכ"ל משרד החינוך בנושא פיתו

 תכף אני אדבר על זה.  שושי כחלון כידור:

לבקשתנו, אז כדאי שתהיה  מיוחדאז. ממש מגיע ב ,בשעה שבע בערב  :דני לוין

 , עד כמה שניתן, כמובן.נוכחות מלאה

 למה יש לזה, יש לנו מה לתרום שם? :איציק בראון
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י ספר, אנחנו מביאים אותו למפגש אתכם, גם סוגיות של בינוי של בת  :דני לוין

 , -של דברים ש

 הוא מביא כסף?  :דובר

 אה.רלא יודע, מחר ת  :דני לוין

המטרה של המפגש הזה הוא, שהמפגש הזה נובע כתוצאה ממפגש  :שושי כחלון כידור

שקיימנו במשרד החינוך, יחד עם תמיר. לאור זה שהצגנו בעצם את 

הדרישות של הרשות המקומית בתחום החינוך מוסדות חינוך לשנים 

הקרובות. ובמסגרת זו נשאלו כל מיני שאלות וחשבתי שנכון יהיה 

יר את כל תהליך העבודה וגם הכדמנות לנו, קודם כל לזשתהיה ה

 להבין איך באמת נקבעות ההקצאות של משרד החינוך. 

אפשר לקבל את מה אנחנו ביקשנו ממנו, שאנחנו נדע על מה אנחנו   :איציק בראון

 הולכים לדבר?

 אנחנו נציג את זה גם מחר, במסגרת הפגישה בשבע בערב, אפשר גם שושי כחלון כידור:

 א בעיה. ל לקבל את זה למייל, זה

 זה לא חסוי, זה,  :איציק בראון

 אסנת תרכז את זה דרך המנכ"ל ותשלח לכם את זה מחר בבוקר,  שושי כחלון כידור:

 כדי שנדע על מה אנחנו,  :איציק בראון

למייל, אין שום בעיה. בסדר גמור. חלק מהעניין זה באמת שגם תהיה  שושי כחלון כידור:

צת יציג את האג'נדה המקצועית ק מנות לשאול שאלות, גםדלכם הז

של איך באמת נקבע סדר העדיפות של משרד החינוך בהקצאת 

 תקציבים. 

 זה אקטואלי לפני בחירות?  :איציק בראון

 לא, הוא, שושי כחלון כידור:

 מחר יהיה שר חדש, ואת,  :איציק בראון

 לא קשור. אבל הוא לא, הוא פקיד, הוא שושי כחלון כידור:

 זה, תמיר בן משה?מי   :דוברת
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תמיר, כן, הוא סמנכ"ל פיתוח, זה לא, לצורך העניין הוא עובד, כמו  שושי כחלון כידור:

 עובדי עירייה, הוא עובד במשרד החינוך, מבחינת הסטאטוס שלו.

 אני מבין מה הוא, מה התפקיד שלו.  :איציק בראון

 ?ממתי יודעים שהוא מגיע לפה :ברק אשרם

 ה מופיע לכולכם בלו"ז )לוח זמנים(.ז שושי כחלון כידור:

 הודיעו לכם.  :דני לוין

זה נשלח מזמן ליומנים של כולכם. ואם יש בעיה עם מיילים שלכם,  שושי כחלון כידור:

אז כדאי שתגידו את זה לאסנת, כי אנחנו לא מכירים שיש בעיה עם 

חד אומר שהוא לא אמיילים, אבל אני רואה שזה מתעורר, ככה, שכל 

 . אז אחד, אחד חשוב,קיבל

 הזימון יצא מלשכת ראש העיר, לא ממני. :אסנת טל

 לא הגיע אלי. :איציק בראון

שעות לפני  48אחד חשוב שתדעו שסדר יום לישיבת מועצת עיר נשלח  שושי כחלון כידור:

מועד הישיבה, הישיבה היא תמיד ביום שלישי הראשון בכל חודש, 

שולחים תב"רים )תוכניות בניין  מן המניין. ואם אנחנו זאת הישיבה

 עיר(, זה תמיד עשרה ימים לפני. 

ששלחנו את  WhatsAppאז יש אפשרות שנשלח אפילו הודעת  

החומר כדי שתוודאו שקיבלתם, זה משהו שאנחנו יכולים לעשות, 

אם אתם רוצים, אנחנו גם נעשה את זה. בכל מקרה, מי שיש לו תיבת 

ואר, מי שאין לו, תכף גד, גם החומר נמצא בתיבת הד םדואר, ג

יתקינו לו תיבת דואר. ומי שלא מקבל חומר, שיהיה עם יד על הדופק, 

כדי שאנחנו נוכל להעביר לו את החומר, כי אנחנו כן דואגים לשלוח 

את החומר, ואם אנחנו לא מקבלים פידבק מהשטח, אז אנחנו לא 

 יודעים להתייחס לזה. 

אתם לא, יש פה מישהו שלא אם  מחר,י תמיר, ז זה לגבאאנחנו,  

מתכוון להגיע מחר? כי אם אתם לא מתכוונים להגיע מחר, אז כדאי 

 ,-שנגיד את זה, נבטל את הפגישה, כיוון ש
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 אני מתכוון להגיע. : דובר

 לא, אני שואלת אם יש מישהו שלא מתכוון להגיע. שושי כחלון כידור:

 אני.  :אלברט טייב

 . גם גד לא? איציק, אתה תגיע?ק, אוקיאלברט ר כידור: כחלון שושי

 זה מעכשיו לעכשיו,  :דובר

 איציק, אתה מגיע מחר לפגישה עם סמנכ"ל פיתוח? שושי כחלון כידור:

 מתי? :איציק בראון

 בשבע בערב. שושי כחלון כידור:

 מגיע. :איציק בראון

 אוקי.  שושי כחלון כידור:

 

 העירייהעדכון ראש 

מתחילה עם כמה עדכונים. קודם כל, אני רוצה להגיד מזל  אני טוב,  חלון כידור:י כששו

 טוב לאורית, מבקרת העירייה שחוגגת היום יום הולדת.

 מזל טוב.  :דובר

 )מדברים יחד( 

ובהזדמנות הזו, גם לאחרונה, אלברט טייב חגג יום הולדת וגם שי  שושי כחלון כידור:

 .וב גם לכםשיהיה מזל ט הולדת, אז רומנו חגג יום

למאי  1-עדכונים שוטפים שחשוב לי שתהיו חלק מהם. אחד, אנחנו ב 

 יוצאים, 

 )מדברים יחד( 

 אחר כך, אל תדאג, לא שכחתי, זה מופיע על סדר היום גם. שושי כחלון כידור:

 אני ראיתי. :גד רבינא

 נכון. שושי כחלון כידור:

 אמרתי. גלל זה אניכי זה הפותח, ב  :גד רבינא

לא. לא קראת טוב. כתוב עדכון ראש העירייה, ואחר כך כתוב גד  דור:שושי כחלון כי

 רבינא, נכון?
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אז אני שמחה לבשר שהייתה פה פגישה עם מחוז, עם סגן מפקד  

לחודש מאי  1-המחוז של תחנת המשטרה ועם מפקד תחנת שדות וב

מיקום ההעירונית. , אנחנו יוצאים לדרך עם יחידת השיטור 2019

היה גם המיקום שיושב היום הפיקוח העירוני, שם יהיה היכן שלה י

 שלה והיכן שיושב השוטר הקהילתי.

דבר נוסף, אתמול נסענו למשרד הפנים, הגשנו את התיקון לצו  

, התשובות יהיו לא לפני עוד חצי שנה, אם בכלל. 2019הארנונה לשנת 

צו  עושים לגבי ויט מה אנחנזה חשוב שתדעו, אנחנו נצטרך להחל

 מוך למועד הזה. , אבל זה נחליט כשנהיה בס2020נה הארנו

למרץ, שמה הילה  17-דוברת עירייה חדשה תיכנס לתפקידה ב 

אטיאס אלמגור, היא מגיעה מהמועצה המקומית בנימינה גבעת עדה, 

 זאת אומרת, אחרי חמש שנות ניסיון כדוברת שם. 

בתי הספר, בהובלה של  למרץ מתקיימת עדלאידע בשיתוף 15-ב 

חינוך. אני העירייה והמתנ"ס )מרכז תרבות, נוער וספורט( ואגף ה

אשמח אם תצטרפו, זה בשעות הבוקר, זה יום שישי, אני אשמח 

 לראות את חברי מועצת העיר יחד עם העיר בעדלאידע. 

ביום שבת הקרוב, מתקיימת שבת תרבות בהיכל התרבות, בשעה  

 יבור יחד אתכם.נים ומוזמנים להביא צמ, גם פה אתם מוז10:45

את תפקידה מסיבות של מנהלת המוקד העירוני ביקשה לסיים  

חישוב מסלול מחדש, היא רוצה לנסות דברים אחרים בגילה. היא 

 למרץ, אנחנו יצאנו למכרז לתפקיד הזה.  31-תסיים את תפקידה ב

קה על יבהזדמנות הזו אני גם רוצה לומר תודה לכל קבוצות הרובוט 

מחטיבת איש שלום, שזכו בפרס  Black tigers-גם הההישגים שלנו, 

 , פרס הבקרה, מקום ראשון, ומקום שני במשחקי הגמר. Promote-ה

מחטיבת  1392מחטיבת עתיד ולרובו גולד  1200לקבוצת הרובטריקס  

העתיד שגם זכתה במקום הראשון בתחרות הארצית וגם תייצג אותנו 
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ית שתתקיים בסידני ית הספר בתחרות העולמבואת המדינה ואת 

 . 2019ביולי 

בערב, אנחנו מקיימים ערב  19:30ראשון, בשעה במרץ, ביום  10-ב 

חשיפה לעקרונות ויישום החינוך המונטסורי והדמוקרטי. לאחר 

הערב הזה יהיה ערב נוסף של חשיפה לשני זרמים נוספים, לאחר מכן 

, כבר בים. אנחנו ככל הנראהשנעשה באמת תהליך של סקר בין התו

ודית, כפי בשנת הלימודים הבאה נפתח פה מערכת חינוך ייח

 שהציבור יבחר בה. 

דבר נוסף שחשוב לי לומר, זה שקיימנו מפגש עם ראשי הרשויות  

בנוגע לאזור התעשייה הגדול והמשותף לארבעת הרשויות, כפר יונה, 

ממש בימים אלה  םעמק חפר, פרדסיה ולב השרון ואנחנו בדרך לחתו

לכל כם ולבחור יועץ שבעצם יאפשר לנו למנות יועץ מלווה על הס

 תהליך ההקמה של אזור התעשייה המשותף. 

הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה הנושא של הוועדות. כולכם  

פה קיבלתם תפקיד, או כיו"ר וועדה, או כחבר בוועדה, יש פה חלק 

לא התחילו  ל ויש פה וועדות שעודומהוועדות שהתחילו לעבוד ולפע

 פעולתם.  לפעול. אז אני אשמח שהוועדות יתחילו את

מי שמבין היו"רים שצריך סיוע ועזרה וייעוץ מקצועי לגבי אופן ניהול  

הוועדה, אני עומדת לרשותכם בעניין הזה מתי שתרצו ותבקשו, וגם 

רת, קשלומית, היועצת המשפטית, אם אתם צריכים ,וגם אורית, המב

כמובן, עומד לרשותכם. כל מי שצריך עזרה, לא וגם דני המנכ"ל, 

לא יודע, לא מבין עד הסוף איך עובדת וועדה, מי צריך בעצם מבין, 

להציג נושאים לוועדה, לזמן, איך מזמנים, כל מה שאתם צריכים 

עזרה בו, אנחנו פה לשירותכם, אתם רק צריכים לבקש את השירות. 

 היה לי לעדכן.  באז זה נושאים שחשו
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 ת אמונים גד רבינא חבר מועצת העירייה הנכנסהרהצ

. ברוך הנמצא יחד איתנו בהנהלת העירייה. אנחנו עוברים לגד רבינא כחלון כידור: שושי

גד החליף את חבר מועצת העיר אפי דרעי, שהתפטר בישיבת מועצת 

 העיר האחרונה, אז שיהיה המון המון בהצלחה. 

 ה.ה רבדתו  :גד רבינא

למדינת ישראל ולמלא באמונה את שמור אמונים אני מתחייב ל 

 שליחותי במועצה. 

 בהצלחה.  :דובר

 חה.בהצל  :דובר

 תודה.  :גד רבינא

 )מדברים יחד( 

 

מינוי חבר מועצת העירייה שי רומנו לסגן בתואר וממלא מקום  .1

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת  14ראש העירייה לפי סעיף 

 1975 -תשל"חת וסגניו וכהונתם(, הוראש הרש

הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת את מינוי שי רומנו לסגן בתואר וממלא 

 17ויות ראש העירייה לפי סעיף מקום ראש העירייה, כמו כן מאשרים האצלת סמכ

 1975 -לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ח

 כדלקמן:

כספית ודה אחרת שיש בה משום התחייבות יבות או תעל כתב התחיכלחתום על 

לפקודת העיריות )נוסח חדש( לרבות התחייבות כלפי הבנקים,  203בהתאם לסעיף 

 ל שטרות לטאבו, שוברי תשלום, פקודות תשלום, שיקים וחוזים.כמו כן לחתום ע

ה ובתוספת יחתימתו של ראש העירייה או סגן או מ"מ בצירוף חתימת גזבר העירי

 ייה תחייב את העירייה לכל דבר ועניין. חותמת העיר

 וכן מאשרים האצלת סמכויות כמחזיק תיק הביטחון והסדר הציבורי.
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 הנושא הראשון, דני, אני מציעה שאתה תנהל את הישיבה. טוב, שושי כחלון כידור:

מנו, ואוקי. טוב, הנושא הראשון זה מינוי חבר מועצת העיר, שי ר  :דני לוין

לחוק הרשויות  14א מקום ראש העירייה לפי סעיף לסגן בתואר וממל

 .1975ו וכהונתם, התשל"ח המקומיות, בחירת ראש הרשות וסגני

 : הצעת ההחלטה היא 

ועצת העירייה מאשרת את מינוי שי רומנו לסגן בתואר וממלא "מ

מקום ראש העירייה, כמו כן מאשרים האצלת סמכויות ראש 

המקומיות )בחירת ראש הרשות  לחוק הרשויות 17סעיף  העירייה לפי

 כדלקמן: 1975 -וסגניו וכהונתם(, התשל"ח

לחתום על כל כתב התחייבות או תעודה אחרת שיש בה משום 

לפקודת העיריות )נוסח חדש(  203יבות כספית בהתאם לסעיף התחי

לרבות התחייבות כלפי הבנקים, כמו כן לחתום על שטרות לטאבו, 

 שיקים וחוזים. תשלום, פקודות תשלום, שוברי

חתימתו של ראש העירייה או סגן או ממלא מקום בצירוף חתימת 

ה לכל דבר גזבר העירייה ובתוספת חותמת העירייה תחייב את העיריי

 ועניין. 

וכן מאשרים האצלת סמכויות כמחזיק תיק הביטחון והסדר 

 הציבורי."

 דעתך. שלומית, נדרשת חוות שושי כחלון כידור:

 לפני זה, אני רוצה לשאול, יש הסכם קואליציוני, יש קואליציה?  :איציק בראון

 רק רגע, שלומית, תני את האינפוטים שלך, בבקשה, על המינוי. שושי כחלון כידור:

רגע, אני, לפי חוזר המנכ"ל, לפני הצבעה על מינוי כל אחד מהסגנים,   :עו"ד שלומית גבע

ינוי, ואין במינוי שאין מניעה משפטית למ אני צריכה לתת חוות דעת

חריגה או סטייה מהוראות החוק או הנוהל. אז אני מאשרת שאכן 

 . כך

לשאלתך, איציק, אין הסכם קואליציוני ואין קשר בין הסכם  שושי כחלון כידור:

 קואליציוני למינוי חבר מועצת העיר, שי רומנו. 
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 ברור. זה ברור,  :איציק בראון

 .לסגן ממלא מקום ידור:כשושי כחלון 

 לא אמרתי שיש קשר, רציתי לשאול.  :איציק בראון

וב, כשיהיה הסכם קואליציוני, אני חייבת לפי החוק, ואני אגיד ש שושי כחלון כידור:

 אתם תהיו חשופים להסכם.

 זה חובה.  :איציק בראון

היו חשופים תאמרתי, כמו שאני מחויבת לפי החוק, תהיו מחויבים,  שושי כחלון כידור:

ן לי כוונה להסתיר שום מסמך שאמור להיות גלוי להסכם. אי

 לעיניכם.

 טוב, שאלות לגבי המינוי?  

 טוב, מי בעד?  :דני לוין

 תגידו בבקשה את השמות בקול רם. :אסנת טל

 מעיין, ירון, שושי, שי, עמית ורמי.  שושי כחלון כידור:

 מי נגד?  :דני לוין

 י.ירון, שי ורמ ,מעיין, שושי  :אסנת טל

 נגד.   :לויןדני 

 צבי, אלברט, איציק,   :איציק בראון

 רגע, היא הולכת הפוך.   :דני לוין

 רגע, הפוך.   :אסנת טל

 בסדר?  :איציק בראון

 רגע, אלברט?  :אסנת טל

 כן. וצביקה.   :אלברט טייב

 )מדברים יחד( 
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ומנו, עמית אזולאי, י רש, מעיין חג'ג', ירון חדוות, שושי כחלון כידור בעד:

 רמי בליטנטל

איציק דב, ברק אשרם, גד רבינא, איציק בראון, אלברט טייב, צביקה  נגד:

 ימין 

 

 החלטה: ההצעה לא אושרה.

 

מינוי חבר מועצת העירייה ירון חדוות לסגן בתואר לראש העירייה  .2

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות  15לפי סעיף 

 1975 -תשל"ח, ה(תםוסגניו וכהונ

עצת העירייה מאשרת את מינוי ירון חדוות לסגן בתואר לראש לטה: מוהצעת הח

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  15העירייה לפי סעיף 

, כמו כן מאשרים האצלת סמכויות ראש העירייה לפי 1975 -וכהונתם(, התשל"ח

(, רשות וסגניו וכהונתםש האר לחוק הרשויות המקומיות )בחירת 17סעיף 

 יק הכספים., כמחזיק ת1975 -התשל"ח

 

 טוב, הנושא הבא, מינוי חבר מועצת העיר,   :דני לוין

 עבר או לא עבר, דני?  :דובר

 לא עבר.  :איציק בראון

 שאנשים ידעו.  :דובר

 שש מול שש.   :אסנת טל

 איך עבר?  :דובר

 איך עבר?  :איציק בראון

 שש מול שש. :שושי כחלון כידור

 שש מול שש זה לא עבר.   :ןאיציק בראו

 זה לא עובר, זה חשוב.  :דובר
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 זה לא שש.   :אסנת טל

 זה שש, בול שש, למה לא?  :איציק בראון

 זה שש מול שש. שושי כחלון כידור:

 לא הגיע. משה בוארון  :דובר

 איציק, ברק אשרם, הכל בסדר.  שושי כחלון כידור:

 אתם לא,  :דובר

 אה, איציק,  כחלון כידור: שיוש

 אני אחזור, אני אחזור בקול?  :אסנת טל

 כן.   :איציק בראון

 זה שש מול שש.  :דני לוין

איציק דב, הצביע נגד, ברק אשרם הצביע נגד, גד רבינא הצביע נגד,  שושי כחלון כידור:

איציק בראון הצביע נגד, אלברט טייב הצביע נגד וצביקה ימין הצביע 

 נגד.

 נכון, ובעד?  :נת טלסא

 ובעד הצביעו מעיין חג'ג', כחלון כידור: שישו

 שישה.  :איציק בראון

', ירון חדוות, שושי כחלון כידור, שי רומנו, עמית אזולאי מעיין חג'ג שושי כחלון כידור:

 ורמי בליטנטל. 

 רואים שש שש.  :אלברט טייב

 כן. שושי כחלון כידור:

לסגן בתואר לראש חדוות  מועצת העיר, ירון טוב, מינוי חבר  :דני לוין

וק הרשויות המקומיות. בחירת ראש לח 15העירייה, לפי סעיף 

 . 1975ם, התשל"ח הרשות וסגניו וכהונת

הצעת החלטה: "מועצת העיר מאשרת את מינוי ירון חדוות לסגן 

לחוק הרשויות המקומיות,  15בתואר לראש העירייה לפי סעיף 

, כמו כן 1975 -גניו וכהונתם, התשל"חסבחירת ראש הרשות ו

לחוק הרשויות  17מאשרים האצלת סמכויות ראש העירייה לפי סעיף 
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, 1975 -הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ח המקומיות )בחירת ראש

 כמחזיק תיק הכספים."

 יש התייחסות?

 שאלות, הערות?  שושי כחלון כידור:

משפטית למינוי בהתאם לנוהל, אין מניעה  אני אתן שוב חוות דעת,  :עו"ד שלומית גבע

 ות החוק או הנוהל. ואין במינוי חריגה או סטייה מהורא

 טוב, מי בעד?  :דני לוין

 מעיין, ירון, שושי, שי, עמית ורמי. שושי כחלון כידור:

 אתמול זה אתמול והיום זה היום.  :דובר

 אצלך זה עובר מהר.  :דובר

 היום. האתמול זה אתמול והיום ז  :דובר

 ד? מי נג  :דני לוין

 אנחנו אופוזיציה, ידידי.   :דובר

 טוב.   :דובר

 כן. שושי כחלון כידור:

 אוקי, גם.  :לויןדני 

 רגע , אבל אמרנו שמית, רק תקריאי.   :עו"ד שלומית גבע

 נגד, איציק דב,   :אסנת טל

 איציק, אותו דבר. שושי כחלון כידור:

 ב וצבי ימין. טיי איציק בראון, אלברט ,ברק אשרם, גד רבינא :אסנת טל

 )מדברים יחד( 

 רגע, אתה מצביע בבחירות?  :אלברט טייב

 לא בטוח.   :דובר

 זה שהצביעו עליו, גם הוא נחשב, הוא יכול להצביע, אפילו שזה עליו?  :דובר

 כן.   :דני לוין

 )מדברים יחד( 
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רומנו, עמית אזולאי,  ימעיין חג'ג', ירון חדוות, שושי כחלון כידור, ש בעד:

 י בליטנטלרמ

איציק דב, ברק אשרם, גד רבינא, איציק בראון, אלברט טייב, צביקה  נגד:

 ימין

 

 החלטה: ההצעה לא אושרה.

 

מינוי חבר מועצת העירייה יצחק דב לסגן בתואר לראש העירייה  .3

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות  15לפי סעיף 

 .1975 -ל"חשוסגניו וכהונתם(, הת

ה מאשרת את מינוי יצחק דב לסגן בתואר לראש מועצת העירייהצעת החלטה: 

הרשות וסגניו לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש  15העירייה לפי סעיף 

, כמו כן מאשרים האצלת סמכויות ראש העירייה לפי 1975 -וכהונתם(, התשל"ח

וסגניו וכהונתם(,  תלחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשו 17סעיף 

 , כמחזיק תיק חזות פני העיר.1975 -חהתשל"

 

מינוי חבר מועצת העיר, יצחק דב, לסגן בתואר לראש העירייה לפי   :דני לוין

לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש הרשות וסגניו  15סעיף 

 . 1975 -וכהונתם, התשל"ח

ב לסגן ד"מועצת העירייה מאשרת את מינוי יצחק : הצעת ההחלטה

לחוק הרשויות המקומיות,  15יה לפי סעיף בתואר לראש העירי

, כמו כן 1975 -ו וכהונתם, התשל"חבחירת ראש הרשות וסגני

לחוק הרשויות  17כויות ראש העירייה לפי סעיף מאשרים האצלת סמ

, 1975 -המקומיות, בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם, התשל"ח

 כמחזיק תיק חזות פני העיר."

 רות, שאלות?עה
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חוות דעת, אין מניעה משפטית למינוי האמור, ואין במינוי חריגה או   :ת גבעעו"ד שלומי

 סטייה מהוראות החוק או הנוהל. 

 אוקי. מי בעד?  :יןדני לו

 אף אחד? :איציק דב

 אתה לא רוצה, איציק? :דובר

 למה לא רוצה?  :איציק דב

 מי נגד?   :דני לוין

 ון, שי, שושי, יררם, עמית,  ,רגע, ימין  :אסנת טל

 מעיין וירון. שושי כחלון כידור:

 מעיין.  :אסנת טל

 מי נמנע? מי נמנע?  :דני לוין

 הצביע הוא נמנע. נמנעים.כל מי שלא  :איציק דב

 לא, זה לא בהכרח. שושי כחלון כידור:

 לא בהכרח, צריך.  :דני לוין

 פת בהצבעה.תאתה יכול להגיד שאתה לא השת שושי כחלון כידור:

 נמנע?י מ  :דני לוין

 רק אלברט נמנע? שושי כחלון כידור:

 רק אלברט, אתם לא משתתפים בהצבעה?  :דני לוין

 אתם לא משתתפים בהצבעה? איציק וגד? שושי כחלון כידור:

 רגע, רגע, רגע.   :ברק אשרם

 לא משתתפים בהצבעה.  :איציק דב

שתתף הימנע או להגיד אני לא מלתסביר לי משהו, אני יכול או   :ברק אשרם

 בהצבעה.

 כן. אתה יכול או להימנע,   :דני לוין

 כן.  :ברק אשרם

 או לא להשתתף בהצבעה.  :דני לוין

 כן. שושי כחלון כידור:
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 אפילו שאני נוכח פה?  :ברק אשרם

 כן,   :דני לוין

 מה הקשר? שושי כחלון כידור:

 זה לא נקרא להימנע?  :אלברט טייב

 לא.  ן כידור:ושושי כחל

 לומדים כל יום משהו חדש.   :באלברט טיי

 לא משתתף בהצבעה.  :ברק אשרם

 לא משתתף?  :דני לוין

 גם אני לא.   :אלברט טייב

 לא משתתף.  :דני לוין

 גם אני לא משתתף.  :איציק דב

 לא משתתף. שושי כחלון כידור:

 בינא. ררגע, לא משתתפים בהצבעה, ברק, איציק דב, גד   :אסנת טל

 .בראון  :דני לוין

 איציק בראון.   :אסנת טל

 אלברט טייב.  :אלברט טייב

 רת שאתה נמנע.אתה אמ  :אסנת טל

 אני החלפתי.  :אלברט טייב

 החלפת?  :אסנת טל

 היא הסבירה לו שמותר.  :איציק דב

 אלברט טייב.  :אסנת טל

 וצבי ימין. :צביקה ימין

 צבי היה נגד. שושי כחלון כידור:

 אוקי.  :לויןי נד

 יש לי שלוש, ארבע דקות. אפשר להגיד משהו לגבי הסגנים?  :ברק אשרם

 יכולת להגיד קודם.  :דני לוין
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לא, אין לי הערה, פשוט מאוד, באמת, מאחל לכולם שירימו למעלה.   :ברק אשרם

אני רוצה להגיד שתיים, שלוש דקות כמה דברים. שכולם יבינו איפה 

 רייה הזאת נמצאת. ינמצאים, איפה כל הע

דם אחד עני, לא היה לו מה לאכול, לא היה לו מה יזה אהיה א

ה, מסכן, כל יום בשש בערב במיטה, אז השכן שלו לשתות. והעני הז

'תשמע, למה לא תקנה איזה כרטיס הגרלה. אולי : העשיר אמר לו

'אין : הקדוש ברוך הוא יאיר לך את המזל, תרוויח ותצליח.' אמר לו

 . 'אני אקנה לך': , אמר לו'לי כסף

בא אותו עשיר, קנה לו כרטיס הגרלה, אבל אמר אותו עשיר, השכן, 

זה העני הזה לא אכפת לו, לא כרטיסי הגרלה, לא כלום, הוא גם ככה 

ילך לישון וגם המספרים יעלמו לו, אז הוא כתב את המספרים אצלו. 

 'קח את הכרטיס.': אמר לו

לישון,  הלךותו שכן עשיר, העני כבר אכשהגיע זמן ההגרלה, מסתכל 

זה החיים שלו. ואז, הוא מסתכל, מספרים תואמים. הכרטיס זכה 

 בהגרלה. 

אז הוא הלך לבית של העני לבשר לו שהוא נהייה מיליונר, המיליונר 

של העיר, הוא הולך, נוקש לו בדלת, העני ישן. לא שומע. נוקש לו 

 בחלון העני לא שומע. 

: צה?' הוא אומר לותה רו'מה א: והעני קם. אומר ל נוקש, צועק לו,

בה, אבל 'תודה ר: 'באתי לבשר לך שאתה המיליונר של העיר.' אמר לו

תגיד לי, אתה לא מתבייש, בשעה כזאת באים להעיר את המיליונר 

של העיר? אני המיליונר של העיר, אתה בא להעיר אותי בשעה כזאת? 

 אתה מפריע לי'. 

לה, שלא ישכח אף פעם עלה, מעגם אם הוא יהיה מ לכן, כל אדם פה,

ות יתייחס לכל בן אדם, גם אם הוא נהפך להיאיפה הוא היה, תמיד 

מיליונר והעשיר של העיר, אל תשכח את מי שהיה סביבך, אף פעם, 

 לעולם.
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מה שאמרת זה מאוד יפה, מאוד מעניין, אבל לא רלוונטי, כי אף   :אלברט טייב

 אחד לא,

קיבלתי עכשיו איזה  ה זה רלוונטי, אני פשוטלא, לא, אני אגיד לך למ :ירון חדוות

SMS  ן מספרים, אני עכשיו מיליון שקל, ת 10שיש הערב בלוטו

 ממלא. חייב. 

 

מעיין חג'ג', ירון חדוות, שושי כחלון כידור, שי רומנו, עמית אזולאי,  נגד:

 רמי בליטנטל, צביקה ימין

 ון, אלברט טייבציק ברארם, גד רבינא, אישאיציק דב, ברק א לא משתתפים:

 

 החלטה: ההצעה לא אושרה.

 

 

: פרויקט התייעלות 128אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מס'  .4

מקורות מימון ₪.  5,197,842תאורת לד על סך  -אנרגטית בישוב

₪  158,274הלוואה והפחתה בקרנות הרשות. קרנות הרשות 

₪.  4,000,000מלוות בנקים:  תתוספ₪.   4,000,000הפחתה על סך 

 ₪.  5,197,842: סך הכל תב"ר₪.  1,039,568משרד הכלכלה: 

: פרויקט התייעלות 128הצעת החלטה: מאשרים שינוי מקורות מימון תב"ר מס' 

מקורות מימון הלוואה והפחתה ₪.  5,197,842תאורת לד על סך  -אנרגטית בישוב

 בקרנות הרשות. 

  ₪. 4,000,000פחתה על סך ה₪  158,274קרנות הרשות 

 ₪. 4,000,000תוספת מלוות בנקים: 

 ₪. 1,039,568לכלה: משרד הכ

 ₪.  5,197,842סך הכל תב"ר: 
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 . כן.4טוב, סעיף מספר  שושי כחלון כידור:

 כן. :דני לוין

 כן. שושי כחלון כידור:

 לאישור שינוי מקורות, עכשיו זה רצף של תב"רים, בעיקר שינוי ש  :דני לוין

 מקורות מימון ולא רק. 

פרויקט התייעלות , 128אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מספר  

, מקורות מימון הלוואה 5,197,842אנרגטית בישוב, תאורת לד על סך 

, הפחתה על סך 158,274והפחתה בקרנות הרשות. קרנות הרשות 

, משרד הכלכלה: 4,000,000, תוספת מלוות בנקים: 4,000,000

 ₪.  5,197,842. סך הכל תב"ר: 1,039,568

 להסביר?הצעת החלטה, ענבל, את רוצה  

-לא, אז שלושת התב"רים שדני הסביר, זה הלוואה, אתם זוכרים, ה :ענבל דרור

מיליון שקל, בעצם העדכון הוא החלפת מקורות מימון, הלוואה,  10

 החזרה לקרנות. 

 וועדת הכספים ממליצה,  :רם בליטנטל

 דת הכספים,ועו  :ענבל דרור

 , -לאשר את ה  :רם בליטנטל

 )מדברים יחד(

 כן, זה כולל את אלברט, יכול להיות שהוא עכשיו גם,   :בליטנטלרם 

 אני פה. היא אמרה שזה,   :אלברט טייב

 טוב.   :דני לוין

 כל התב"רים האלה, צריך לזכור, תב"רים שמובאים, כן.  שושי כחלון כידור:

עצם נדונו לפני חודשיים וחצי, לדעתי, בעצם ב כל התב"רים האלה  :ירון חדוות

ברנו על זה שאנחנו עושים, לוקחים הלוואה כדי להפיק שם די

מקורות. ההלוואה אושרה, הייתה פה התניה שקודם כל מאשרים את 

דבר לקיחת ההלוואה, ברגע שההלוואה מתקבלת, אז נעשה, זה 
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יס אחד ומעבירים לכיס תהליך טכני עכשיו, שבעצם לוקחים מכ

 השני, בסך הכל זה אותו דבר. 

 ?152, מה עוד היה? -ו 113, תב"ר 128ב"ר זה נכון לגבי ת 

 .152-ו  :ענבל דרור

 .152-ו  :ירון חדוות

כל התב"רים האלה זה גם תב"רים מהמועצה היוצאת, זה לא  שושי כחלון כידור:

 תב"רים חדשים. 

 הו.אני מבקש להגיד מש  :אלברט טייב

 כן. שושי כחלון כידור:

אני הייתי בישיבת הוועדה, ואנחנו עברנו על כל התב"רים, ואכן   :אלברט טייב

 התב"רים האלה מאוד ראויים וצריכים לעבור. 

אבל אני אצביע נגד כולם, ואני מצביע כנגד כולם, אני מקווה גם  

 שחבריי פה יצביעו כמוני,

 כמחאה.  :דובר

 , ברשותך.ואני רוצה להגיד לך משהו, שוש, ראש העירכמחאה.   :אלברט טייב

אני חושב שבחודשים האחרונים, את באופן עקבי, סיזיפי ובלתי  

 מתפשר מתעלמת מאיתנו לחלוטין, לחלוטין, חוץ מזה שאנחנו, 

 מה זה קשור עכשיו להצבעה? שושי כחלון כידור:

 אני.  :אלברט טייב

 בוא רגע, אלברט. שושי כחלון כידור:

 אני יכול להגיד מה, מה,   :לברט טייבא

 רגע, שנייה רגע. שי כחלון כידור:שו

 בדקה וחצי שלי להגיד מה שאני רוצה, או לא? :אלברט טייב

רגע, שנייה, אתה יכול להגיד, אנחנו נסיים את ההצבעה, יש לך  שושי כחלון כידור:

 אפשרות, 

 לא, אני רוצה, אני, :אלברט טייב

 יש לך אפשרות, רגע, רק רגע. שושי כחלון כידור:
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 אני רוצה להגיד למה אני מצביע, :טייבאלברט 

 לא, רגע, רגע, שושי כחלון כידור:

 יש לי זכות לדבר. :אלברט טייב

 רק רגע, אני אתן לך זכות לדבר. שושי כחלון כידור:

נו. אז תני לי, אל תקטעי אותי, בבקשה, אל תקטעי אותי, תני לי  :אלברט טייב

 חרי זה תגידי מה שאת רוצה.לדבר, א

 מה הקשר בין ההצבעה,  לון כידור:שושי כח

 אין שום קשר,  :אלברט טייב

 לבין,  שושי כחלון כידור:

 אני בדקה שלי, :אלברט טייב

 אז אתה תוכל, לא, רגע, רק רגע. יש פה סדר, שושי כחלון כידור:

 יש לי שלוש דקות. :אלברט טייב

 לדבר לעניין התב"רים? אתה רוצה שושי כחלון כידור:

 אני מדבר לעניין התב"רים. :אלברט טייב

 בבקשה. שושי כחלון כידור:

כן. אני מדבר לעניין התב"רים, ואני רוצה להגיד למה אני מצביע נגד,  :אלברט טייב

 אני יכול?

 אוקי. תגיד. שושי כחלון כידור:

 תודה רבה. תודה רבה. :אלברט טייב

 ה לי, אתה לא צריך להסביר למה אתה מצביע נגד.זה נרא :שושי כחלון כידור

לפרוטוקול, ואני אומר שאת מתעלמת מאיתנו, חברי מה? אני מדבר  :אלברט טייב

המועצה, שהם לא במילייה שלך, ולא צבועים בצבע שלך, אנחנו לא, 

אני שומע דברים וקורא דברים מתושבים, תושבים מתקשרים אלי 

חבר מועצה לא יודע. אני מרגיש לא  ים, שאניומעדכנים אותי על דבר

 נוח, 

 נשמח לדעת איזה דברים אתה לא יודע. שושי כחלון כידור:

 הרבה מאוד דברים, אני לא אפתח את זה עכשיו. :אלברט טייב
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 למה, תגיד,  שושי כחלון כידור:

 כי שלוש דקות לא מספיקות. :אלברט טייב

 לפחות.תן דוגמא אחת  שושי כחלון כידור:

 תגידי שאת נותנת לי חצי שעה, אני אדבר חצי שעה.  :טייבאלברט 

 לא, לא צריך חצי שעה. שושי כחלון כידור:

 אז לא,  :אלברט טייב

 בשביל לתת דוגמא אחת. שושי כחלון כידור:

 אז אני, אני,  :אלברט טייב

 של דברים שאתה לא יודע כחבר מועצת העיר. שושי כחלון כידור:

 דברים.הרבה מאוד  :באלברט טיי

 תגיד לי מה זה הרבה מאוד דברים. אחד. שושי כחלון כידור:

 השיטור הקהילתי. :אלברט טייב

 כן. שושי כחלון כידור:

אני צריך כחבר מועצה, עזבי את העבר שלי ואת הקשרים ואת הכל.  :אלברט טייב

אני צריך כחבר מועצה לבוא ולשמוע בדקה וחצי עכשיו על כל מה 

 נו על זה בישיבת וועדת ביטחון, ולמרות הכל,שקורה. למרות שדיבר

 אמרת שהתושבים אומרים לך. שושי כחלון כידור:

 אני חושב,  :אלברט טייב

 ,-לא אמרת ש שושי כחלון כידור:

 אני חושב שראוי שאנחנו גם נשתתף בישיבות כאלו.  :אלברט טייב

העיר, עם הורים  את קיימת ישיבה אפילו עם הורים שכולים, ראש 

ולים, את לא חושבת שראוי שגם חברי המועצה, שהם לא בצד שכ

 שלך, יהיו שותפים ויבואו ויפגשו את ההורים השכולים?

 מה זה קשור לצד שלי, לצד שלו? שושי כחלון כידור:

 זה קשור. זה קשור. :אלברט טייב

 אין קשר. שושי כחלון כידור:

 ולכן אני אומר לך, שאת חילקת את המועצה, :אלברט טייב
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 אני לא חילקתי את המועצה, שושי כחלון כידור:

 למרות שאני חושב, :אלברט טייב

 אתם בחרתם להיות באופוזיציה. שושי כחלון כידור:

 אוקי. :אלברט טייב

 אני לא חילקתי את המועצה. שושי כחלון כידור:

 אבל אלברט, אני גם לא היית שם.  :רם בליטנטל

 שלי אם אתה לא היית. אני, זה עניין שלך, לא :אלברט טייב

 ואגב, לגבי השיטור העירוני, שושי כחלון כידור:

 מה זה עניין שלי? זה עניין שלי כמו שלך.  :רם בליטנטל

 אם רצית, שושי כחלון כידור:

 זה לא רק השיטור הקהילתי. :אלברט טייב

קודם כל, כשאתה אומר דברים מהתושבים, אז תגיד דברים  שושי כחלון כידור:

ים. ומה שאתה אמרת, הדוגמא שנתת עכשיו היא דוגמא מהתושב

 מעצמך והיא לא מהתושבים.

 שמה? :אלברט טייב

 ואם יש דברים שאתה רוצה להיות שותף בהם. שושי כחלון כידור:

 מה לא?את אומרת לי מה מהתושבים ו :אלברט טייב

 לא, הסיפור, כן, כי זה לא בא מהתושבים,  שושי כחלון כידור:

 מה? :אלברט טייב

 במאי. 1-כי גם התושבים לא יודעים על ה שושי כחלון כידור:

 היא העלתה את זה עכשיו.  :רם בליטנטל

 אני כתבתי את זה בפוסט, שושי כחלון כידור:

 הקהילתי?על מה, על השיטור  :אלברט טייב

 כן. שושי כחלון כידור:

 כל כפר יונה יודעת, מה. :אלברט טייב

יודעת, כי כתבתי את זה בפוסט של סוף השבוע, אז יודעת כל יפה,  שושי כחלון כידור:

 כפר יונה.
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 בוודאי שכולם יודעים.  :אלברט טייב

 נכון. שושי כחלון כידור:

עזבי, בסדר, אוקי, אז אני אומר  בוודאי, אז אני גם צריך לקרוא. אבל :אלברט טייב

 שאני גם קורא לחבריי, אני חושב שההתנהלות הזאת היא לא תקינה,

 אני מצפה ליותר,

 היא לא תקינה?  שושי כחלון כידור:

 לא ראויה בעיני. :אלברט טייב

 אוקי. שושי כחלון כידור:

ברי אוקי? לא ראויה בעיני ההתנהלות הזו שלך, אני חושב שגם ח :אלברט טייב

 המועצה,

 לא, כי חשוב, כשאתה אומר דברים, חשוב שתדייק. שושי כחלון כידור:

 , אני מדייק,וגם :אלברט טייב

כשאתה אומר לא תקינה, זה אתה שם עלי איזושהי אשמה שהיא לא  שושי כחלון כידור:

 רלוונטית, שאתה רוצה,

 אוקי. :אלברט טייב

 אתה רוצה להגיד, שושי כחלון כידור:

 אני יכול להמשיך, נכון? :אלברט טייב

 שזה לא ראוי.  שושי כחלון כידור:

 לא, לא ראוי, :אלברט טייב

 ברור שאני אפרש. כחלון כידור: שושי

לא ראוי בעיני ההתנהלות שלך, אני חושב שאת צריכה יותר לקרב  :אלברט טייב

אותנו לכל העשייה שיש לרשות הזו, לערב אותנו בשאר הדברים ולא 

תנהל לבד, רק את מקדמת ומקדמת ומקדמת. בכל דבר רואים לה

 אותך.

תמונות, של השר, של  אפילו ביום שבת, בשבת תרבות, פרסמו ארבע 

העיר, חבר כנסת וזה, ופתאום יש, אחרי יומיים שלושה, תמונה 

 חדשה שגם את מופיעה שמה.
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 נכון. שושי כחלון כידור:

 לא נראה לי, :אלברט טייב

 איפה הבעיה? ידור:שושי כחלון כ

אני אומר, אוקי, אין שום בעיה, אני רק אומר, אמרתי את דבריי, אני  :אלברט טייב

ש מכל חברי המועצה שגם מרגישים כמוני, שיצביעו נגד כל מבק

התב"רים האלה. הם הרי ממילא יובאו מחדש, ואלוהים גדול והכל 

 יהיה בסדר. תודה. 

 ת.ממש מחאה ענייני שושי כחלון כידור:

 תודה.  :אלברט טייב

 מאוד עניינית. שושי כחלון כידור:

 אלברט, יש לי רק שאלה,  :ירון חדוות

 עוד מישהו?  :ןדני לוי

 )מדברים יחד(

 הרבה אחריות ציבורית יש כאן מאחורי המילים. שושי כחלון כידור:

יידחה כי זאת אומרת, אם נגיד קול קורא בין לבין מועדי ההצבעה,   :ירון חדוות

 לא הגשנו בזמן , אתה לוקח את האחריות הזאת עליך?

 כן. יש, יש דבר כזה? :אלברט טייב

 כן.  :ירון חדוות

 כן ,בטח. :ענבל דרור

 תגידי לי מה. :אלברט טייב

 יש את האישור. :ענבל דרור

 אני מבקש שתגידי לי מה. לא, תגידי לי מה. :אלברט טייב

 יש מחיר לכל דבר.  :ירון חדוות

רגע, השלוש הראשונים, ההצבעה, אני רוצה שתגידי לי מה, תגידי לי  :אלברט טייב

 מה.

שאם אתם לא מצביעים  זאת אומרת,ראשונים, קודם כל השלוש ה :ענבל דרור

 מיליון שקל אנחנו לא,  10תב"רים, אנחנו לא יכולים, ההלוואה, 
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 אי אפשר לקחת אותה   :ירון חדוות

 אין, אני לא יכולה להביא אותם למשרד הפנים,  :דרורענבל 

 הלאה, מה עוד?  :אלברט טייב

 לא יאושרו.  :ענבל דרור

 אחר כך, מה עוד? נביא אותם  :אלברט טייב

אחרי זה יש את התקשוב, מספר שמונה, התקשוב, תוכנית תקשוב,  :ענבל דרור

 זה קולות קוראים.

 אוקי, כן, מה עוד?  :אלברט טייב

-, זה מצחיק, קיבלנו ממשרד החינוך הרי את ה7וקיבלנו בסעיף  :ענבל דרור

 שקל ומשהו, אנחנו רוצים לפנות את זה, 200,000

 לא צריך, לא צריך.   :ירון חדוות

 לקרנות. :ענבל דרור

 )מדברים יחד( 

 אלברט לא רוצה, זה בסדר.  :ירון חדוות

 מה עוד?  :אלברט טייב

 זהו, זה התב"רים שיש. :ל דרורענב

 שבע ושמונה.   :אלברט טייב

 זה חמישה תב"רים.  :ענבל דרור

אני אצביע על הבנתי, תתחילו מההתחלה, הכל בסדר, אנחנו נצביע,   :אלברט טייב

שבע ושמונה, בגלל הנחיצות של העניין, אבל זה לא משנה. הלאה. 

 בבקשה.אפשר להצביע על התב"רים? כל אחד שיעשה, כן, 

 עוד מישהו רוצה להגיד משהו?  :דני לוין

 כן.  :אלברט טייב

 אוקי, מי בעד?  :דני לוין

 מי בעד מה?  :דוברת

 .128-התב"ר הזה, של ה  :דני לוין

 לא, אז תקריא אותו.  :חדוותירון 
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 עוד פעם, אני הקראתי, לא?  :דני לוין

 )מדברים יחד( 

מאשרים שינוי מקורות מימון תב"ר ": ת החלטהאוקי, אישור, הצע  :דני לוין

פרויקט התייעלות אנרגטית בישוב, תאורת לד על סך  128מספר 

ת , מקורות מימון הלוואה והפחתה בקרנות הרשות. קרנו5,197,842

, סך 1,039,568מיליון, משרד הכלכלה,  4, בנקים, 158,274הרשות 

 ."5,197,842הכל התב"ר 

 בעד?מי  

 רגע, עמית, רם, שי, בסדר.   :אסנת טל

 מי נגד?  :דני לוין

 לפרוטוקול, אחר כך עם התמלול.תגידי   :דוברת

 תגידי לתמלול מי התנגד לתב"ר.   :ירון חדוות

 נגד,  , שי, שושי, ירון ומעיין בעד.רגע, עמית, רם  :אסנת טל

 איציק דב.  :איציק דב

 איציק דב.  :אסנת טל

 ברק אשרם.  :איציק דב

 ברק אשרם.  :אסנת טל

 גד רבינא.  :איציק דב

 גד רבינא.  :אסנת טל

 איציק בראון,   :איציק דב

 איציק בראון.  :אסנת טל

 אלברט טייב,   :איציק דב

 אלברט טייב.  :אסנת טל

 צבי ימין.  :ק דבאיצי

 וצבי ימין.   :אסנת טל
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, שי רומנו, עמית אזולאי, מעיין חג'ג', ירון חדוות, שושי כחלון כידור בעד:

 רמי בליטנטל

איציק דב, ברק אשרם, גד רבינא, איציק בראון, אלברט טייב, צביקה  נגד:

 ימין

 

 

 החלטה: ההצעה לא אושרה.

 

: בית ספר יסודי 311מס'  אישור שינוי מקורות מימון תב"ר .5

מקורות מימון הלוואה ₪.  12,442,365בשכונת שרונה על סך 

 והפחתה בקרנות הרשות.

 ₪.  2,000,000הפחתה על סך ₪,  5,668,855קרנות הרשות 

 ₪. 2,000,000תוספת מלוות בנקים: 

 ₪. 4,773,510משרד החינוך: 

 ₪.  12,442,365סך הכל תב"ר: 

: בית ספר יסודי בשכונת 113רות מימון תב"ר נוי מקוהצעת החלטה: מאשרים שי

 מקורות מימון הלוואה והפחתה בקרנות הרשות.₪.  12,442,365שרונה על סך 

 ₪.  2,000,000הפחתה על סך ₪,  5,668,855קרנות הרשות 

 ₪. 2,000,000תוספת מלוות בנקים: 

 ₪. 4,773,510משרד החינוך: 

 ₪.  12,442,365סך הכל תב"ר: 

 

, בית 113טוב, הנושא הבא, אישור שינוי מקורות מימון, תב"ר מספר   :לוין דני

, מקורות מימון הלוואה 12,442,365ספר בשכונת שרונה, על סך  

 2, הפחתה על סך 5,668,855והפחתה בקרנות הרשות. קרנות הרשות 
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מיליון שקל, משרד החינוך  2תוספת מלוות בנקים ₪. מיליון 

 ." ענבל, את רוצה?12,442,365תב"ר . סך הכל 4,773,510

 אין לי מה להסביר.  :ענבל דרור

 אין לך.  :דני לוין

 לא, לא, כבר הסברנו.  :ירון חדוות

 אוקי.  :דני לוין

 דני, הסברנו את השלושה הראשונים.  :ירון חדוות

 טוב, אז הצעת, יש מישהו שרוצה להגיד משהו?  :דני לוין

 מה?  :ענבל דרור

 ר עיכוב?זה מייצ  :שי רומנו

 מה?  :ענבל דרור

 זה מייצר עיכוב בבניית בית הספר? :שי רומנו

 ברור. שושי כחלון כידור:

 לא, זה פשוט לא מפנה בקרנות דברים אחרים.   :ענבל דרור

 מה שכן, בית הספר לא יפעל.   :דובר

 )מדברים יחד( 

 זה מעכב את בית הספר, רק שתבינו.  :דני לוין

 בית הספר. זה מעכב את  :שי רומנו

 איפה הגענו עכשיו, לאיזה תב"ר?  :אלברט טייב

 התב"ר השני.   :ענבל דרור

 )מדברים יחד( 

 כתוב לך על המסך.  שושי כחלון כידור:

 אנחנו מבקשים,  :אלברט טייב

 )מדברים יחד( 

 זה התקשוב?  :דובר

 לא, זה לא תקשוב.  :דובר

 זה לא תקשוב, התקשוב הוא אחרון.  :ענבל דרור
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 זה בית הספר.  :וברד

חבר'ה, מדובר על בית ספר בשכונת שרונה, היה ואתם תצביעו נגד,  שושי כחלון כידור:

זה אומר שאנחנו לא נתחיל, לא נמשיך בבניית בית הספר, המשמעות 

היא מאוד פשוטה, שבית הספר יתעכב בפיתוח שלו ובבנייה שלו, 

נת הלימודים אוקי? זאת המשמעות, ולא יאפשר כניסת תלמידים בש

 הבאה לבית הספר. 

וט, כרגע יש שש כיתות בבית הספר, זאת התחולה של בית מאוד פש 

הספר, אתם לוקחים את האחריות הציבורית על עצמכם, מתוך 

מחאה לא רלוונטית בעיני, בטח לא לתב"רים האלה, זה לא רלוונטי, 

 אבל זה שלכם, באחריותכם. 

 כן, הצבעה. 

פר תב"ר "מאשרים שינוי מקורות מימון מס: החלטה טוב, הצעת  :דני לוין

, מקורות מימון 12,442,365בית ספר יסודי בשכונת שרונה על סך  113

 2, בנקים 5,668,855הלוואה והפחתה בקרנות הרשות.  קרנות הרשות 

שקלים. סך הכל התב"ר   4,773,510: מיליון שקלים, משרד החינוך

 מי בעד? ₪."  12,442,365

 עמית, רם, שי, שושי, ירון, מעיין.  :אסנת טל

 מי נגד?  :ני לויןד

איציק דב, ברק אשרם, גד רבינא, איציק בראון, אלברט טייב, צבי   :אסנת טל

 ימין. 

 מאיפה את יודעת?   :צביקה ימין

 

מעיין חג'ג', ירון חדוות, שושי כחלון כידור, שי רומנו, עמית אזולאי,  בעד:

 רמי בליטנטל

דב, ברק אשרם, גד רבינא, איציק בראון, אלברט טייב, צביקה איציק  נגד:

 ימין
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 החלטה: ההצעה לא אושרה.

 

 

כיתות גני  6: הקמת 152מס'  אישור שינוי מקורות מימון תב"ר .6

ילדים בשכונת שרונה, מקורות מימון הלוואה והפחתה בקרנות 

₪.   4,000,000הפחתה על סך ₪  332,984הרשות. קרנות הרשות 

₪.  4,594,266משרד החינוך: ₪.  4,000,000ת מלוות בנקים: תוספ

 ₪.  8,927,250סך הכל תב"ר: 

כיתות גני  6: הקמת 152ון תב"ר מס' הצעת החלטה: מאשרים שינוי מקורות מימ

מקורות מימון הלוואה והפחתה בקרנות , ₪ 8,927,250ילדים בשכונת שרונה על סך 

תוספת מלוות ₪.   4,000,000על סך  הפחתה₪  332,984הרשות. קרנות הרשות 

 ₪. 8,927,250סך הכל תב"ר: ₪.  4,594,266משרד החינוך: ₪.  4,000,000בנקים: 

 

, 152טוב, הנושא הבא, אישור שינוי מקורות מימון, תב"ר מספר   :דני לוין

הקמת שש כיתות גני ילדים בשכונת שרונה. מקורות מימון הלוואה 

 4, הפחתה על סך 332,984ות הרשות והפחתה בקרנות הרשות. קרנ

משרד החינוך ₪. מיליון  4תוספת מלוות הבנקים ₪. מיליון 

שקלים. מישהו רוצה להגיד  8,927,250סך הכל תב"ר ₪.  4,594,266

 משהו?

 אוקי, אז הצעת ההחלטה: 

, הקמת שש כיתות גני 152מאשרים שינוי מקורות מימון, תב"ר " 

מקורות מימון הלוואה ₪,  8,927,250ילדים בשכונת שרונה על סך 

₪  332,984הפחתת מקורות מימון בקרנות הרשות. קרנות הרשות 

סך הכל תב"ר ₪.  4,594,266, משרד החינוך₪, מיליון  4בנקים 

 ירון? מי בעד?₪."  8,927,250
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 עמית, רם, שי, שושי, ירון, מעיין. נגד.  :אסנת טל

 מי נגד?   :דני לוין

 גד, ירון.מי נ  :אלברט טייב

 מי נגד?  :דני לוין

 איציק, מי נגד?  :אלברט טייב

אלברט טייב, צבי איציק דב, ברק אשרם, גד רבינא, איציק בראון,   :אסנת טל

 ימין.

 

מעיין חג'ג', ירון חדוות, שושי כחלון כידור, שי רומנו, עמית אזולאי,  בעד:

 רמי בליטנטל

בראון, אלברט טייב, צביקה  איציק דב, ברק אשרם, גד רבינא, איציק נגד:

 ימין

 

 החלטה: ההצעה לא אושרה.

 

: הקמת גן ילדים דו 154מס'  אישור שינוי מקורות מימון תב"ר .7

מקורות מימון משרד ₪  2,924,145כיתתי בשכונת יפה נוף על סך 

₪  1,170,810החינוך והפחתה בקרנות הרשות. קרנות הרשות 

החינוך החינוך: תוספת משרד ₪.   221,913הפחתה על סך 

 ₪. 2,924,145סך הכל תב"ר: ₪.  1,531,422

: הקמת גן ילדים דו 154מימון תב"ר מס'  הצעת החלטה: מאשרים שינוי מקורות

מקורות מימון משרד החינוך והפחתה ₪  2,924,145כיתתי בשכונת יפה נוף על סך 

תוספת ₪.   221,913הפחתה על סך ₪  1,170,810בקרנות הרשות. קרנות הרשות 

 ₪. 2,924,145סך הכל תב"ר: ₪.  1,531,422משרד החינוך החינוך: 
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, הקמת גני 154, הקמת 154ור שינוי מקורות מימון, תב"ר טוב, איש  :דני לוין

שקלים.  2,924,145ילדים, גן ילדים דו כיתתי, בשכונת יפה נוף על סך 

ות מקורות מימון משרד החינוך והפחתה בקרנות הרשות. קרנות הרש

. תוספת משרד החינוך החינוך, 221,913, הפחתה על סך 1,170,810

, סך הכל תב"ר, 1,531,422וך, , משרד, משרד החינ221,913

2,924,145 . 

, הקמת 154"מאשרים שינוי מקורות מימון, תב"ר : הצעת החלטה 

 2,924,145, הקמת גן ילדים דו כיתתי, בשכונת יפה נוף על סך 154

ימון משרד החינוך והפחתה מקורות מימון של שקלים. מקורות מ

ד החינוך, שקלים, משר 1,170,810קרנות הרשות. קרנות הרשות 

 ." מי, 2,924,145, סך הכל תב"ר, 1,531,422

 רגע, אין לך את הכסף הזה עכשיו.  :שי רומנו

 למה? שושי כחלון כידור:

 כי אין לך כסף מהקרנות.   :שי רומנו

 , הגנים האלה כבר,לא שושי כחלון כידור:

 זה הפחתה, זה הפחתה.  :איציק דב

 זה הפחתה. שושי כחלון כידור:

 פה יש לה, זה הפחתה.  :איציק דב

אלא אם כן אתם רוצים להביא את זה, לא רוצים להפחית, זה כבר   :דובר

 סיפור אחר.

 טוב, מי בעד?   :דני לוין

 פה אחד? שושי כחלון כידור:

 לא, לא.   :דני לוין

 לא.  :נת טלאס

 צבי לא הצביע.   :איציק דב

 הצבעתי.  :צביקה ימין

 תוסיפי את אלברט ואת איציק ואת,  :איציק דב
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 )מדברים יחד( 

 לפרוטוקול מההתחלה.תקריאי   :ענבל דרור

אני מבקשת שתגידו כל אחד בקול רם לפי הסדר ואני ארשום,   :אסנת טל

 בקולכם. 

 הכל בסדר.  :אלברט טייב

 ד רבינא. ג  :דובר

 איציק בראון.  :איציק בראון

 אלברט טייב.  :אלברט טייב

 אוקי, מי נגד?  :דני לוין

 רגע.   :אסנת טל

 אנחנו כבר היינו,   :דובר

 כל השישה.  :דובר

 רמי, עמית, שי, שושי כחלון כידור:

 לא, אני רוצה שהם יגידו בקול רם, שישמעו את זה.   :אסנת טל

 , עמית, שי, שושי, ירון ומעיין. רמי שושי כחלון כידור:

 אוקי, מי נגד?  :דני לוין

 צבי וברק.  :דובר

 אוקי.   :דני לוין

 

מעיין חג'ג', ירון חדוות, שושי כחלון כידור, שי רומנו, עמית אזולאי,  בעד:

 , איציק דב, איציק בראון, אלברט טייב, גד רבינארמי בליטנטל

 ברק אשרם, צביקה ימין נגד:
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: הקמת גן ילדים דו 154אשרים שינוי מקורות מימון תב"ר מס' : מהחלטה

מקורות מימון משרד החינוך ₪  2,924,145כיתתי בשכונת יפה נוף על סך 

ך הפחתה על ס₪  1,170,810והפחתה בקרנות הרשות. קרנות הרשות 

סך הכל תב"ר: ₪.  1,531,422תוספת משרד החינוך החינוך: ₪.   221,913

2,924,145 .₪ 

 

 

: תוכנית תקשוב בבתי הספר על סך 956מס'  הגדלת תב"ר .8

מקורות מימון: משרד החינוך מפעל הפיס וקרנות ₪,  2,275,112

מקורות מימון: קרנות ₪(  1,650,112הרשות )תב"ר מקורי 

משרד ₪,  525,952מפעל הפיס: ₪,  1,168,430.50הרשות: 

 ₪. 580,729.50החינוך: 

תוכנית תקשוב בבתי הספר על סך  :956ר מס' תב"הצעת החלטה: מאשרים הגדלת 

מקורות מימון: משרד החינוך מפעל הפיס וקרנות הרשות )תב"ר ₪,  2,275,112

מפעל הפיס: ₪,  1,168,430.50מקורות מימון: קרנות הרשות: ₪(  1,650,112מקורי 

 ₪. 580,729.50משרד החינוך: ₪,  525,952

 

 625,000תי הספר על סך ת תקשוב בבכני, תו956הגדלת תב"ר מספר  :דני לוין

, משרד החינוך מפעל הפיס וקרנות הרשות, מימוןהמקורות שקלים. 

, קרנות הרשות, מימוןהמקורות . 1,650,112היה תב"ר מקורי 

וחצי,  580,729, משרד החינוך, 525,952 מפעל הפיסוחצי.  1,168,430

 .2,275,112סך הכל 

ד כמה דברים? כי הצגת את זה הרבה יותר הגיאסנת, את יכולה ל  :ירון חדוות

 יפה ממני. תציג את זה הרבה יותר יפה ממני. 

 לפרוטוקול. אסנת מה, בבקשה,   :דני לוין

 אסנת חכמון, מנהלת אגף החינוך.  :חכמוןאסנת 
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אני רק אגיד שהבקשה להגדיל את התב"ר בעקבות קולות קוראים  

ור בית ספר איש שלום עב וראים הגשתי, אחד,שהגשנו, שני קולות ק

במסגרת קול קורא לשדרוג מגמות טכנולוגיות, עבור מגמת תקשוב 

 לתלמידי החינוך המיוחד. 

והקול קורא השני שהגשנו, זה עבור תוכנית תקשוב הלאומית, עבור  

בתי הספר עתיד והדר, כדי לצרף אותם לתוכנית התקשוב, שנותנת 

ות קוראים ובשביל זה קולתי הספר. זה שני המענה לכלל תלמידי ב

 התב"ר. 

 תודה. טוב, הצעת החלטה:  :דני לוין

תוכנית תקשוב בבתי הספר על סך , 956"מאשרים הגדלת תב"ר  

2,190", 

 מיליון,  2לא, זה   :חכמוןאסנת 

 , יש פה טעות סופר. 2,275,112סליחה,  :דני לוין

 ב"רת, הפיס וקרנות הרשותמשרד החינוך מפעל , מקורות מימון"

וחצי,  1,168,430, קרנות הרשות, מקורות מימון, 1,650,112מקורי 

וחצי. סך הכל  580,729 משרד החינוך₪,  525,952, מפעל הפיס

 מי בעד?" ₪. 2,275,112התב"ר 

 איציק דב.  :אסנת טל

 אותו דבר כמו פעם שעברה.  :איציק דב

 זה. אבל אני צריכה שיגידו את   :אסנת טל

 אחרי זה בתמלול זה כאילו אין. ר:שושי כחלון כידו

 איציק בראון, אלברט טייב,   :איציק דב

 אין מי שעומד מאחורי ההצבעה. שושי כחלון כידור:

רמי בליטנטל, עמית אזולאי, שי רומנו, שושי כחלון כידור, ירון   :איציק דב

 '. אתה לא חבר מועצה. חדוות, מעיין חג'ג

 )מדברים יחד( 

 . ודהאוקי, ת  :דני לוין
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מעיין חג'ג', ירון חדוות, שושי כחלון כידור, שי רומנו, עמית אזולאי,  בעד:

 רמי בליטנטל, איציק דב, גד רבינא, איציק בראון, אלברט טייב

 ברק אשרם, צביקה ימין נגד:

 

: תוכנית תקשוב בבתי הספר על סך 956מס'  החלטה: מאשרים הגדלת תב"ר

ינוך מפעל הפיס וקרנות הרשות הח מקורות מימון: משרד₪,  2,275,112

₪,  1,168,430.50מקורות מימון: קרנות הרשות: ₪(  1,650,112)תב"ר מקורי 

 2,275,112סך הכל ₪.  580,729.50משרד החינוך: ₪,  525,952מפעל הפיס: 

 ₪ 

 

 30.9.2018וליום  30.6.2018ים רבעוניים ליום אישור דו"חות כספי .9

 30.9.2018וליום  30.6.2018ים רבעוניים ליום ספיהצעת החלטה: מאשרים דו"חות כ

 אישור דו"חות כספיים, רבעוניים.   :דני לוין

 רגע, מי נגד?  :אסנת טל

 רגע,  שושי כחלון כידור:

 מי נגד.  :אסנת טל

 מי נגד. שושי כחלון כידור:

 סליחה, מי נגד?  :לויןדני 

 נגד לא רלוונטי.   :איציק דב

 לא חשוב.  :דובר

 ברק.  :יןדני לו

 הוא לקח את זה כלא רלוונטי, אז הוא התכוון.  :דובר

 )מדברים יחד( 

, וליום 30.6.2018אוקי. אישור הדו"חות הכספיים הרבעוניים ליום   :דני לוין

 . ניר? 30.9.2018



 
49 
 
 

 

 )מדברים יחד( 

 30-שלום לכולם, אנחנו צריכים להציג את הדו"חות הרבעוניים ל :ניר ענבי

, זה עבר את וועדת הכספים, אני אעשה את זה מברלספט 30ליוני, 

 בעיקרי הדברים.

דרך אגב, היום כבר הגשנו למשרד הפנים, השבוע, ליוני,  30-אז ל 

דו"ח על דצמבר, דו"ח רבעון רביעי, זה יבוא לוועדת הכספים והוא 

 גם יבוא לכאן אחר כך.

קעות הש מיליון שקל, היה לנו עוד 15.5אז הנכסים הנזילים, היה לנו  

מיליון,  5.2מיליון. הגירעון לתחילת השנה היה  80-מיועדות, קרוב ל

מיליון, מחצית השנה הראשונה. סך הכל המאזן  184יצרנו גירעון של 

 מיליון. 132

הצד של ההתחייבויות, יש את המשכורת של יוני, שילמנו ביולי, יש  

 מיליון בקרנות.  23מיליון, יש לנו  14לנו ספקים, 

ניר נותן דיווח , אין הצבעה על זה, אתם יכולים להיות רגועים, רק  חלון כידור:י כשוש

ואם יש לכם הערות, אתם יכולים להעיר הערות ואחר כך ממשיכים 

 הלאה.

 שושי, זה עניין של רגיעה?  :איציק דב

 מה זה? שושי כחלון כידור:

 זה עניין של רגיעה? :איציק דב

רת, תירגעו, כי אין הצבעה, אני רואה שאתם נורא אומלא, אני  שושי כחלון כידור:

 סוערים. 

 לא, אנחנו רגועים,   :אלברט טייב

 על הדו"חות אין הצבעה. שושי כחלון כידור:

 לא, אנחנו רגועים מאוד, הכל בסדר, תאמיני לי שאנחנו רגועים.   :אלברט טייב

גירעונות זמניים.  יוןמיל 6ם, מיליון עודפים זמניים בתב"רי 63יש לנו  :ניר ענבי

 72.2מיליון. רווח והפסד, כמו שאמרנו, הכנסות  31עומס המלוות, 

 שקל גירעון במחצית השנה הראשונה. 184,000, 72.4מיליון, הוצאות 
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 2.5הדו"ח לספטמבר מציג לנו, בצד הנכסים, יש לנו נכסים נזילים,  

יש לנו , 6.7וד של מיליון, יש לנו הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו ע

 75מיליון הנכסים. יש לנו עוד השקעות,  18.7חייבים. סך הכל זה 

, עשינו גירעון בתשעה 5.2מיליון, הגירעון לתחילת השנה היה 

 שקל, די דומה לקצב שראינו ביוני.  319,000חודשים של 

מיליון.  1.5מיליון ... מראש  11.5זהו, בצד של ההתחייבויות, ספקים  

 31. עומס המלוות, שוב, 18.6בקרנות יש לנו ן, מיליו 4.8השכר 

 107.6מיליון הכנסות,  107.3מיליון, קצת ירד. זהו, ברווח והפסד, 

שקל גירעון. אחוז הגבייה, אני אגיד לכם  319,000מיליון הוצאות, 

 . זהו. זה הדו"חות.  85%גם, היה 

 שאלה, לאלה שלא מבינים במספרים.  :איציק דב

 .בבקשה :יניר ענב

, מה דעתך מבחינת הדו"ח הזה, מראה על מגמה חיובית? -ולא ב  :יציק דבא

 במלל. 

הדו"ח הזה, שני הדו"חות הם מציגים גירעונות קטנים בשוטף, אחד  :ניר ענבי

. כלומר, סך הכל אנחנו סביב איזון 300,000, אחד 200,000מהם 

 תקציבי, גם הגירעון הנצבר הוא לא גבוה.

יב פה והביצוע מאוד מאוד מאוד מתוח, וככל תקציונה, ה שוב, כפר 

-שהשנים מתקדמות הוא נהיה יותר ויותר מתוח. אנחנו רואים ב

. קדימה גם יהיה קשה, הדו"חות האלה הם, 2018-יותר קשה מ 2019

באמת על הקשקש, ואנחנו רואים את זה גם השנה, בדיוק עכשיו 

 פשוט. דיברנו על זה, עברנו קצת על החומר, לא 

 מילה על עומס מלוות?  :ק דביציא

 עומס מלוות נמוך מאוד. :ניר ענבי

 ומה אחוזי,  :איציק דב

 מיליון,  30 :ניר ענבי

 .85%אחוזי גבייה אתה אמרת   :איציק דב
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 .%85 :ניר ענבי

 זה בגלל שמה?  :איציק דב

לגמרי. בסוף בגלל שזה ספטמבר, תמיד בחודש אי זוגי זה לא משקף  :ניר ענבי

, זה תלוי, עכשיו אולי קצת 95%-ל 93נו מגיעים פה, בין אנחהשנה 

 זה, אבל זה סדרי הגודל של. שאלות?

אני רוצה גם להגיד משהו, אם אפשר, בקשר, משפט אחד בקשר   :אלברט טייב

 לתב"רים שלא אישרנו קודם. 

 זה שלא אישרנו את השינוי של המימון של מקורות התב"רים, זה לא 

 לא יכולים להמשיך להתקיים. לה אומר שהתב"רים הא

 להפך, להפך.  :ניר ענבי

 בפרוטוקול. זה מה שאני מבקש שיירשם   :אלברט טייב

 לא, אתה,  :ניר ענבי

 התב"רים האלה,   :אלברט טייב

 )מדברים יחד( 

 אני אענה לך, אלברט.  :דני לוין

ים לפרוטוקול, מה שאני אומר זה שהתב"ראני מבקש שיירשם   :אלברט טייב

 האלה אושרו, 

 אני אגיד כמה דברים,   :ירון חדוות

 זה שלא אישרנו לשנות את המקורות,   :אלברט טייב

 אני רק רוצה לומר משהו, יש סדר יום,  שושי כחלון כידור:

 אפשר להגיד?  :אלברט טייב

אלברט, סליחה, אני מנהלת את הישיבה, עם כל הכבוד פה רק רגע,  שושי כחלון כידור:

 ש פה סדר יום, ומי שרוצה להגיד דברים, יכול להגיד,. ילכולם

 אה, הבנתי. :אלברט טייב

 בסוף הישיבה, כהודעת חבר מועצה. שושי כחלון כידור:

 אפשר להמשיך,  :אלברט טייב

 אוקי? שושי כחלון כידור:
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 הכל בסדר. :אלברט טייב

ירייה לפני הע יש אפשרות כזו, רק שהוא צריך לעדכן את מנכ"ל שושי כחלון כידור:

 תחילת הישיבה,

 לא עדכנתי והכל בסדר. :אלברט טייב

 שהוא רוצה. עכשיו,  שושי כחלון כידור:

 לא עדכנתי, הכל בסדר. :אלברט טייב

 אלברט, תירגע.  שושי כחלון כידור:

 אז אני לא,אם לא נתת לי לסיים,  :אלברט טייב

. אתה לא צריך להסביר למה שוראני לא אתן לך לסיים, כי זה לא ק שושי כחלון כידור:

הצבעת נגד. יכולת להסביר את זה כשדיברנו על התב"ר. גמרנו 

 להצביע על התב"רים, אנחנו כרגע עסוקים עם הדו"חות הכספיים.

 אוקי. :אלברט טייב

 הכספיים האלה,שני הדו"חות  שושי כחלון כידור:

 חוזר בי, :אלברט טייב

ל המועצה היוצאת בכלל, הם לא של המועצה ם שהם דו"חות כספיי שושי כחלון כידור:

הזו. יושב פה ניר, אתם מנהלים ביניכם שיח ודברים לא מכבדים את 

זה שהבן אדם הגיע במיוחד לישיבה כדי להציג את הדו"חות. קצת 

 זה.

לתב"רים? תוכל להתייחס אליהם עכשיו, אתה רוצה להתייחס  

בסוף  דברבישיבה הבאה, שתעדכן את המנכ"ל שאתה רוצה ל

 הישיבה.

 תודה רבה. :אלברט טייב

 כהודעת נבחר. שושי כחלון כידור:

 ותשתדלי לא לחנך אותנו בפעם הבאה. :אלברט טייב

 כן, אני אשתדל. שושי כחלון כידור:

 תשתדלי. :אלברט טייב

 עם הבאה, כשאתה תנהל את הישיבות, תעשה את זה אחרת,פ שושי כחלון כידור:
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 חנך אותנו,א לתשתדלי ל :אלברט טייב

 ממני, בסדר? שושי כחלון כידור:

 בפעם הבאה, אנחנו נותנים כבוד, :אלברט טייב

 אני לא מעוניינת להקשיב, שושי כחלון כידור:

 מספיק טוב, :אלברט טייב

 לנזיפות שלך. שושי כחלון כידור:

 לכל האנשים פה. :אלברט טייב

 יפות שלך.לנזתאמין לי, לא מעוניינת להקשיב  שושי כחלון כידור:

 גם אני לא מעוניין לשמוע לך, :אלברט טייב

 אז אתה לא חייב לבוא לכאן. שושי כחלון כידור:

 זה שאת מנסה לחנך אותנו של איך אנחנו נתנהג. :אלברט טייב

 כן, כן. שושי כחלון כידור:

 עם האדון הנכבד שנמצא פה. :אלברט טייב

לגבי הדו"חות? להתייחס בנוסף למה ו  כן, מישהו רוצה לומר משה שושי כחלון כידור:

 שאיציק אמר?

 אתה יכול לחזור עוד פעם? אני לא הבנתי.  :ברק אשרם

 מה לא הבנת?  :ניר ענבי

 שיחזור מההתחלה.  :ברק אשרם

 לא, הוא לא יחזור מההתחלה, סליחה.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד( 

 למה לא?  :ברק אשרם

א לא יחזור מההתחלה. יש לך שאלות ספציפיות לגבי הו ככה, כי שושי כחלון כידור:

 הדו"חות, בבקשה. מה זה, באמת. 

 מה זה, אני רוצה שהוא יחזור על מה שהוא אמר.  :ברק אשרם

 זור שוב על ההסבר. הוא הסביר, יכולת להקשיב. לא, הוא לא יח שושי כחלון כידור:

 מה הוא הסביר?  :ברק אשרם
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הדו"חות, הדו"חות נשלחו אליך הביתה, יש לך שאלות על  את הסביר שושי כחלון כידור:

הדו"חות, בבקשה. אתם, אל תהפכו את הישיבה הזו ללעג וקלס, עם 

 כל הכבוד, תכבדו את עצמכם. 

 טוב.  :דני לוין

 כן, סעיף הבא. ן כידור:שושי כחלו

 

 

 30.9.2018וליום  30.6.2018החלטה: הדו"חות הכספיים הרבעוניים ליום 

 על ידי רואה חשבון ניר ענבי בפני חברי מועצת העירייה.גו הוצ

 

אישור לקיחת הלוואה לחברה הכלכלית לצורך הגדלת תקציב  .10

 בניית מרפאה עבור קופת חולים כללית. פרוייקט

הצעת החלטה: מאשרים לקיחת הלוואה על ידי החברה הכלכלית מבנק מסחרי בסך 

 צמוד למדד.  3%ריבית של עד ה בשנ 15מיליון שקלים לתקופה של עד  1.5של 

 מצ"ב דברי הסבר בני סעד, מנכ"ל החברה הכלכלית.

 

אה, בחברה הכלכלית, לצורך הגדלת הנושא הבא, אישור לקיחת הלוו  :דני לוין

 תקציב פרויקט בניית מרפאה, 

, לפני דו"חות הכספיים, כתוב מתחת, 9סליחה, אבל בסעיף   :אלברט טייב

יים הרבעוניים, אז למה לא נעשית כספמאשרים את הדו"חות ה

 הצבעה, לא הבנתי. 

 אין הצבעה על דו"חות כספיים, זה רק הצגה.  שושי כחלון כידור:

 זה סתם רשום פה?  :אלברט טייב

 לא צריך, כי מה,  :דני לוין

 )מדברים יחד(

 אפשר להתנגד לדו"חות כספיים?  :דני לוין
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 לא.  :אלברט טייב

 יו כבר.שה זה נתונים  :ניר ענבי

 הבנתי, עשר.   :אלברט טייב

הגדלת תקציב פרויקט בניית מרפאה עבור קופת חולים כללית, בני,   :דני לוין

 רוצה לבוא.אתה 

כן, ערב טוב. כמו שאתם יודעים, אנחנו מקימים מרפאה בפרויקט  בני סעד:

 יזמי ברחוב חושן, פינת ברקת, עבור קופת חולים כללית.

 6מטר מרובע בעלות של  400סדר גודל של יה בהתחלה הפרויקט ה 

מיליון שקל שכולה מהלוואה, וכאשר אנחנו אמורים להשכיר את זה 

שקל לקופת חולים  73לפי מחיר שמובטח לנו עבור ההשכרה, 

 שנה.  20לתקופה של 

מטר ואנחנו הוספנו  610-קופת חולים ביקשה להגדיל את השטח לכ 

ר הכנות לצורך בנייה של קומה כב כדי שנוכל לעשות עוד קצת מטרים

 מיליון שקל. 7.5-מטר מרובע, העלות צומחת ל 690שנייה, סך הכל 

 1.5-כעיקרון, מה שאנחנו מבקשים בשביל להגדיל את התקציב ב 

-הדירקטוריון כבר אישר את הגדלת התקציב במיליון שקל, כלומר, 

תה או ומקור המימון של מיליון שקל, כשהמימון יהיה הלוואה 1.5

שקל  535,000-שקל ל 350,000-הלוואה זה בעצם הגידול בהכנסות מכ

בשנה. כלומר, אין שינוי מבחינת העומס, העומס בחברה הכלכלית. 

החברה הכלכלית לא תשקיע שקל אחד נוסף בשנה מבחינת ההחזר. 

 וזהו. 

התוספת של הבנייה היא כוללת גם טיפת חלב, שזה בעצם חוסך  

 נה לטיפת חלב. מב לעירייה בנייה של

"מאשרים לקיחת הלוואה : שאלות, בני? אוקי, אז הצעת ההחלטה  :דני לוין

מיליון שקלים  1.5על ידי החברה הכלכלית מבנק מסחרי בסך של 

 צמוד למדד" מי בעד?  3%שנה בריבית של עד  15לתקופה של עד 

 יציק דב.רם, עמית, שי, שושי, ירון, מעיין, א  :אסנת טל
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 מי נגד?  :ןדני לוי

 ברק, גד, איציק בראון, אלברט וצבי ימין. :אסנת טל

 

מעיין חג'ג', ירון חדוות, שושי כחלון כידור, שי רומנו, עמית אזולאי,  בעד:

 רמי בליטנטל, איציק דב

 ברק אשרם, גד רבינא, איציק בראון, אלברט טייב, צביקה ימין נגד:
 

כלית מבנק מסחרי הכלהלוואה על ידי החברה החלטה: מאשרים לקיחת 

צמוד  3%שנה בריבית של עד  15מיליון שקלים לתקופה של עד  1.5בסך של 

 למדד.

 

מינוי מעיין חג'ג' חברת מועצת העירייה הנכנסת בוועדות  .11

 העירייה. 

 יו"ר וועדת איכות הסביבה

 יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד

 חברה בוועדת חינוך.

חג'ג' חברת מועצת העירייה הנכנסת ין החלטה: מאשרים את מינוי מעיהצעת 

בוועדות העירייה. יו"ר וועדת איכות הסביבה, יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד, 

 חברה בוועדת חינוך.

טוב, מינוי מעיין חג'ג', חברת מועצת העיר הנכנסת בוועדות   :דני לוין

יושב ראש הוועדה העירייה. יושב ראש וועדת איכות הסביבה, 

 ילד וחברה בוועדת חינוך.ד הלקידום מעמ

היא למעשה מחליפה את הדס, שהתפטרה מהסיעה ומהמועצה, והיא  שושי כחלון כידור:

 מחליפה את הדס בתפקידים האלה. 

 מישהו רוצה לומר משהו? אוקי, אז הצעת ההחלטה.   :דני לוין

 בהצלחה.  :דובר
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 הרבה ברכה שיהיה לך.  :אלברט טייב

מאשרים את מינוי מעיין חג'ג' חברת מועצת העיר ": הצעת ההחלטה  :דני לוין

הנכנסת בוועדות העירייה. יו"ר וועדת איכות הסביבה, יו"ר הוועדה 

 לקידום מעמד הילד וחברה בוועדת חינוך." מי בעד?

 

 

נסת החלטה: מאשרים את מינוי מעיין חג'ג' חברת מועצת העירייה הנכ

יו"ר הוועדה לקידום מעמד ה, בוועדות העירייה. יו"ר וועדת איכות הסביב

 הילד, חברה בוועדת חינוך.

 

 מאשרים פה אחד.

 

מינוי גד רבינא, חבר מועצת העירייה הנכנס בוועדות העירייה.  .12

חבר וועדת ביקורת, ממלא מקום חבר מועצת העירייה איציק 

 בראון בוועדת משנה לתכנון ובנייה.

העירייה הנכנס בוועדות צת עת החלטה: מאשרים את מינוי גד רבינא, חבר מועהצ

העירייה. חבר וועדת ביקורת, ממלא מקום חבר מועצת העירייה איציק בראון בוועדת 

 משנה לתכנון ובנייה.

 

מינוי גד רבינא, חבר מועצת העיר הנכנס בוועדות העירייה. חבר   :דני לוין

חבר מועצת העיר, חבר מועצת העיר וועדת ביקורת וממלא מקום 

 ועדת משנה לתכנון ובנייה. שאלות?בו איציק בראון,

 כן, יש לי רק להוסיף בעניין הזה, שושי.  :איציק דב

 כן.  שושי כחלון כידור:

יש כמה וועדות, בזמנו קבענו את כל הוועדות שאני נציג, ואני ארצה   :איציק דב

 עם דני, להעביר חלק מהדברים אליו, אני אשב 
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 אז תעביר.  :דני לוין

 את זה בישיבה הבאה, בסדר? עלהונ  :איציק דב

 בשמחה. שושי כחלון כידור:

, חבר מועצת "מאשרים את מינוי גד רבינא: אוקי, הצעת ההחלטה  :דני לוין

חבר  ממלא מקוםהעיר הנכנס בוועדות העירייה. חבר וועדת ביקורת, 

מועצת העיר איציק בראון בוועדת משנה לתכנון ובנייה." מי בעד? פה 

 ה רבה.תודאחד. פה אחד. 

 

החלטה: מאשרים את מינוי גד רבינא, חבר מועצת העירייה הנכנס בוועדות 

קום חבר מועצת העירייה איציק בראון העירייה. חבר וועדת ביקורת, ממלא מ

 בוועדת משנה לתכנון ובנייה.

 

 מאשרים פה אחד. 

 

 

 מינוי עובדת סוציאלית לימור באומן כיועצת לקידום מעמד האישה .13

מאשרים את מינוי עובדת סוציאלית לימור באומן כיועצת לקידום ה: הצעת החלט

 מעמד האישה

ר באומן, כיועצת לקידום מעמד מינוי העובדת הסוציאלית לימו  :דני לוין

 האישה. 

עירייה חייבת ביועצת לקידום מעמד האישה, לימור היא עובדת  שושי כחלון כידור:

יש לה ניסיון בתחום, ם, סוציאלית באגף הרווחה של העירייה, היא ג

היא גם עברה את המכרז בהצלחה. הכפיפות שלה זה לראש הרשות, 

ל בסיס שעות נוספות, עד חמש היא עובדת על בסיס, היא תעבוד ע

שעות בשבוע, ועל בסיס דיווח, זה לא בהכרח שהשעות האלה באמת 

 ימומנו על ידי העירייה. זאת לימור.
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מה קורה עם השכר שלה וזה, לא, לא  דעתשלחתי מכתב כדי ל  :אלברט טייב

 קיבלתי תשובה.

 מקשיב.קיבלת עכשיו תשובה ממני, אם היית  שושי כחלון כידור:

אני מקשיב לכל מה שאת אומרת, גברתי ראש העיר, אבל אני שאלתי   :אלברט טייב

 את המנכ"ל, אז תכבדי קצת את המנכ"ל,

 אני נתתי בדברים שלי. "ל,אתה לא צריך לשאול את המנכ שושי כחלון כידור:

אני שאלתי את המנכ"ל שאלה, ואמרתי לו שלא קיבלתי עדיין   :אלברט טייב

 תשובה. 

 אלברט, אתה קיבלת תשובה, ושי כחלון כידור:ש

 ואת לא חייבת להעיר. :אלברט טייב

 קיבלת ממני תשובה עכשיו. שושי כחלון כידור:

 את לא חייבת להגיב. :אלברט טייב

לשאלה ששלחת במייל. המנכ"ל חזר מחופשה לפני דקה וחצי, לא  דור:כי שושי כחלון

בלת את התשובה ממני. הספיק לענות על כל המיילים ולכן אתה קי

בזה הרגע, במסגרת הישיבה. יש שאלות לגבי המינוי? המינוי הזה 

 הוא מינוי חובה בעירייה, כן. יש שאלות לגבי המינוי? 

 שמות?יד טוב, מי בעד? להג  :דני לוין

 צריך להגיד שמות.  :אסנת טל

 איציק, גד, איציק, אלברט, צביקה, הצבעת? שושי כחלון כידור:

 מה קרה עכשיו צריך להגיד כל דבר?  :איציק דב

 בגלל ההקלטה.  :דני לוין

 בגלל ההקלטה.  שושי כחלון כידור:

 אבל היה גם פעם הקלטה.  :איציק דב

תמלול, אם לא אומרים בתמלול, אז השמות ל הבסדר, אבל בגל שושי כחלון כידור:

 שלכם לא מופיעים.

 ככה הם מכניסים לנו את הכל ככה.  :דני לוין

 ואז אם אומרים מי בעד, מי נגד, אז השמות לא מופיעים,  שושי כחלון כידור:
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 אחר כך אני מעלה סרטון,   :איציק דב

 ואז אתם יכולים לתקוף את זה.  שושי כחלון כידור:

 כמו שירון אמר, ואז רואים בסרטון, אתה מבין? :דב איציק

 )מדברים יחד( 

איציק דב, ברק, גד, איציק בראון, אלברט, רמי, עמית, שי, שושי,  כחלון כידור:שושי 

 ירון ומעיין. 

 מי נגד?   :דני לוין

 מי נגד? שושי כחלון כידור:

 מי נמנע?  :דני לוין

 רגע, רגע, על מה?  :אלברט טייב

 צביקה.  :יןדני לו

 על אותו סעיף. שושי כחלון כידור:

 על אותו סעיף שדיברנו,  :אלברט טייב

 )מדברים יחד( 

 ברק וצביקה. שושי כחלון כידור:

 ברק וצביקה נמנעים.  :דני לוין

 

מעיין חג'ג', ירון חדוות, שושי כחלון כידור, שי רומנו, עמית אזולאי,  בעד:

 יציק בראון, אלברט טייב, ארמי בליטנטל, איציק דב, גד רבינא

 ימיןברק אשרם, צביקה  נמנעים:

 

החלטה: מאשרים את מינוי עובדת סוציאלית לימור באומן כיועצת לקידום 

 מעמד האישה

  

אישור מורשי חתימה בחשבון גן ילדים טופז בבנק הפועלים סניף  .14

 . 385113מס' חשבון בנק  675

גננת זיו אור כהן ום )במק 43027010גננת נטלי שלום תעודת זהות 
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 (24493900תעודת זהות 

 .304446735סייעת טניה פסטליניק תעודת זהות 

 

הצעת החלטה: מאשרים את מורשי חתימה בחשבון גן ילדים טופז בבנק הפועלים 

)במקום  43027010. גננת נטלי שלום תעודת זהות 385113מס' חשבון בנק  675סניף 

( סייעת טניה פסטליניק תעודת זהות 00939244גננת זיו אור כהן תעודת זהות 

446735304. 

אישור מורשי חתימה בחשבון גן ילדים טופז בבנק הפועלים סניף   :דני לוין

 43027010. גננת נטלי שלום תעודת זהות 385113מס' חשבון בנק  675

( סייעת טניה 24493900)במקום גננת זיו אור כהן תעודת זהות 

. מאשרים את מורשי החתימה 304446735פסטליניק תעודת זהות 

 הילדים. טוב, אני לא אקריא את זה, אני חושב.  בחשבון גן

 תגיד רק את השם משפחה שלה שוב.  :אלברט טייב

 אוקי, מי בעד? נראה לי שזה, פה אחד? כן, פה אחד? פה אחד. תודה.  :דני לוין

 

ועלים הפ החלטה: מאשרים את מורשי חתימה בחשבון גן ילדים טופז בבנק

 43027010ננת נטלי שלום תעודת זהות . ג385113מס' חשבון בנק  675סניף 

( סייעת טניה פסטליניק 24493900)במקום גננת זיו אור כהן תעודת זהות 

 .304446735תעודת זהות 

 

 מאשרים פה אחד. 

 

 בית ספר נפלאות -גביית כספי הורים באמצעות כרטיס אשראי .15

 מאשרת את מורשי החתימה בחשבון הורים מס'יה הצעת החלטה: מועצת העירי

בכפר יונה: יפית דרור גואטה, מנהלת בית הספר  675בבנק הפועלים בסניף  432456

 209573641. ג'ולי מנצור מזכירת בית הספר תעודת זהות 0403021781תעודת זהות 
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כמורשי חתימה לעבודה מול חברת האשראי לאומי קארד לצורך גביית תשלומי 

 בית ספר נפלאות באמצעות כרטיסי אשראי.ים הור

 

גביית כספי הורים באמצעות כרטיסי אשראי, בית ספר נפלאות.   :דני לוין

הצעת החלטה, מועצת העיר מאשרת את מורשי החתימה בחשבון 

יפית דרור : בכפר יונה 675בבנק הפועלים בסניף  432456הורים מס' 

. ג'ולי מנצור 0403021781גואטה, מנהלת בית הספר תעודת זהות 

כמורשי חתימה לעבודה  209573641ת זהות מזכירת בית הספר תעוד

מול חברת האשראי לאומי קארד לצורך גביית תשלומי הורים בית 

 ספר נפלאות באמצעות כרטיסי אשראי." מי בעד? פה אחד. פה אחד. 

 

החלטה: מועצת העירייה מאשרת את מורשי החתימה בחשבון הורים מס' 

ית דרור גואטה, מנהלת בית בכפר יונה: יפ 675בבנק הפועלים בסניף  624543

. ג'ולי מנצור מזכירת בית הספר תעודת זהות 0403021781הספר תעודת זהות 

כמורשי חתימה לעבודה מול חברת האשראי לאומי קארד לצורך  209573641

 גביית תשלומי הורים בית ספר נפלאות באמצעות כרטיסי אשראי.

 

 פה אחד.  ריםמאש

 

 את ההקלטה.רק תסגור  שושי כחלון כידור:

 אנחנו רגע נעצור, כי אנחנו. כן, מכיוון שאנחנו הולכים לדון,   :דני לוין

 , זה האחרון?16זה   :אלברט טייב

כן, הולכים לדון בבקשות של עובדים, אז אנחנו בעניין הזה, גם   :דני לוין

 עוצרים את ההקלטה.

 יכולים להיות שמה, תושבים לא?ים אנש  :אלברט טייב

 תושבים צריכים לצאת וגם ההקלטה. שושי כחלון כידור:

 התושבים צריכים לצאת.   :דני לוין
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 תהיה חזק.   :דובר

ה, לצורך העניין של ההקלטה. לצורך עניין הסתיימה הישיב שושי כחלון כידור:

 ההקלטה.

 

 

 

__________________ 

 

___________________ 

 כחלון כידור שי שו

 ראש העירייה

 מר דני לוין, 

 מנכ"ל העירייה

 


