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פרוטוקול
שושי כחלון כידור :טוב אנחנו מתחילים ישיבה מן המניין מספר  ,16ערב טוב לכולם .כמה
עדכונים לפני שאנחנו מתחילים את הישיבה .אמו של חבר מועצת העיר
אלברט טייב נפטרה היום הייתה הלוויה ,הם יושבים שבעה בנתניה
ברחוב גד מכנס .אני מציעה שכל חברי המועצה יגיעו לנחם ,מי שלא הגיע
להלוויה בוודאי .לגבי השריפה שהייתה כאן חשוב לי לעדכן .הייתה פה
שריפה שהשתוללה כאן ביום רביעי ,שטח לא קטן בחלק המערבי של
היישוב .אנחנו בי קשנו תחקיר ראשוני מכיבוי אש כדי להבין מה נסיבות
האירוע ,לא קיבלנו עדיין שום ממצאים מכיבוי אש .אני רוצה בהזדמנות
הזו לשבח את עבודת העירייה ,אני לא הייתי כאן .השריפה הזו נוהלה
ביד רמה ע"י כל עובדי העירייה ללא יוצא מן הכלל ,בהובלת מנכ"ל
העירייה .אני חייבת גם לשבח את הדוברות שהייתה בקשר עם התושבים
ועדכנה על כל פעולה שאנחנו עושים בשטח .אני יודעת שעדיין יש ריחות
של עשן זה לוקח זמן ,זה עוד פחות ממה שהיה .אני ביום ראשון בלילה
שחזרתי עוד עברתי בשטח של השריפה היה ריח חזק .אני יודעת להגיד
שאתמול היה כבר שינוי בריח ,ושוב הנושא של הרוחות גם משפיע על
עוצמת העשן .אנחנו כמובן נעשה תחקיר שלנו בלמידה של הנושא הזה,
גם כדי שיהיה פה נוהל של העירייה להתמודדות עם נושא של שריפות
שיכנס גם מן הסתם לנוהל החירום של העירייה.
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.1

ביטול חכירה בגודל של עד  25מ"ר לטובת מבנה נהגים במקרקעין
הידועים כגוש  8120בחלק מחלקה  334כמסומן בתרשים המצ"ב
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת בזה את ביטול החכירה ,בשטח בגודל של עד
 25מ"ר ,לטובת הקמת תחנת קצה בשכונת שרונה ,בסמוך לכביש  ,562במקרקעין
הידועים כגוש  8120בחלק מחלקה  , 334זאת ,כל עוד המקום ישמש כמבנה לנהגים של
התחבורה הציבורית ורק לצורך כך.

שושי כחלון כידור :לגבי אתמול בערב קיימנו שיח תושבים עם שכונת שרונה ,אני חושבת
שהיה אירוע מכבד ומכובד .העירייה עצמה הציגה את התוכניות שלה
לפיתוח השכונה כולל לוחות זמנים ,כולל פעולות שנעשות ע"י העירייה
בשוטף של השכו נה .היו שאלות רבות מצד התושבים ,ניתן מענה מלא
לכל השאלות .שאלות שלא ידענו לתת מענה מן הסתם נוציא סיכום
ופרוטוקול ,וגם ניתן את המענה הנדרש לשאלות שלא ידענו להתייחס
אליהם במסגרת השיחה .אני מזכירה לכולכם שבחודש אוגוסט לא
מתקיימת ישיבת מועצת עיר ,עפ"י החלטה שהתקיימה כאן פה אחד.
שיטור עירוני ,נכון להיום אנחנו מתוכננים רק לאמצע ספטמבר לכניסת
השיטור העירוני .לאחר שהם יעברו את כל ההכשרות הנדרשות ולאחר
אימון הקמה  .אנחנו מבחינתנו ממשיכים לקדם את הנושא של הבינוי
במתחם של הפיקוח לשעבר ,ואני מאוד מאוד מקווה שחודש ספטמבר
באמת יסומן כמועד לתחילת פעילות השיטור העירוני .אני חושבת שכולנו
מחכים לזה וגם התושבים .לגבי בעלי תפקידים שככה עוזבים ונכנסים,
מהנדס העירייה אלי דיגא יכנס לתפקידו  4-באוגוסט אחרי שהוא מסיים
את תפקידו בעיריית תל אביב .אני חייבת להודות שהוא נמצא כאן
בקשר ,ה וא בקיא במה שקורה כאן ומגיע גם אחת לשבוע כדי לתת מענה
וכתף לעבודת הוועדה וההנדסה .מנהל אגף השפ"ע ביקש לסיים את
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תפקידו וגם מנהל יחידת הפיקוח ,מועד העזיבה שלהם זה שלושה
חודשים מיום שהם הודיעו על העזיבה זה אומר משהו כמו תחילת
אוקטובר .נקלט מנהל מוקד חדש מאיר שלום ,שכבר נמצא לדעתי
שבועיים בתפקידו אפילו שבוע שלישי בתפקידו אז רק שתדעו .אלה
השינויים שיעשו בנושא של בעלי תפקידים בעירייה .אני רוצה לבקש
ברשותכם לה כניס נושא על סדר היום שלא שילבנו אותו ,הנושא זה
ביטול חכירה לטובת מבנה נהגים בשכונת שרונה.
איציק דב:

מבנה מה?

שושי כחלון כידור :מבנה נהגים ,רק רגע אני אתן לכם את הזה כי אנחנו צריכים גם להצביע
שאתם מאשרים שנכניס את זה ורק אחר כך נסביר על הנושא .הנושא
עולה ה יום כיוון שאם אנחנו לא נעלה אותו היום זה דוחה את כל
ההחלטה לגבי הקמת המבנה בספטמבר ,כי הישיבה הבאה שלנו היא רק
בחודש ספטמבר .לנו חשוב לקדם את הנושא של הקמת המבנה לנהגים
בשכונת שרונה ,כיוון שהקמת המבנה הזה ישפיע בסופו של דבר על
הכנסת הקו הפנימי העיר שלנו קו פנימי של קווים .דבר נוסף זה מוניות
השירות לכן חשוב לנו לא לחכות לישיבה בספטמבר שתגרור את כל
התהליך לאוקטובר ונובמבר ,כדי שאנחנו נוכל לתת את השירות
לתושבים גם בנושא של שאטל פנימי וגם בנושא של מוניות שירות .אז
ראשית אני רוצה שנצביע האם כולם מאפשרים להעלות את הנושא הזה
על סדר היום ,הגם שהוא לא חלק מסדר היום .מי בעד? פה אחד? פה
אחד .אז מלי תציג פה את הנושא בסדר מלי מהנדסת התשתיות ,אני גם
הכנסתי את זה ראשון כי אני לא רוצה לעכב אותה.

מאשרים להעלות את הצעת ראש העירייה לסדר היום
החלטה:
מאשרים פה אחד.
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מלי שדה:

תצ"א של שכונת שרונה בטח כולכם יודעים שהכניסה מכביש 562
לשכונה ,פיזרנו כאן תחנת קצה לתחבורה ציבורית .תחנת קצה זה בעצם
שני מפרצי חנייה עם שש חניות כפולות ואוטובוס ,שמה שהאוטובוסים
עושים שם הם עוצרים מחכים ומסונכרנים ביציאה ובכניסה .יש לנו שתי
תחנות קצה כאלה ,אחת כאן ואחת בחטיבת עתיד ומתחם דן .משם
יוצאים ומתחילים את כל קווי האוטובוס בעיר .במסגרת התחנת קצה
הזו אנחנו צריכים להציב מבנה נהגים בשטח של כ 18-מ"ר נטו  25מ"ר
ברוטו,

איציק דב:

פינת קפה,

מלי שדה:

כן זה מבנה התרעננות יותר נכון ,מבנה מנוחה שהנהגים ינוחו בטח
בשאטל העירוני.

איציק דב:

חשוב.

מלי שדה:

שהם לא יוצאים לנתניה אלא רק מסתובבים כל הזמן בכפר יונה .והמבנה
הזה הוא מבנה ,שמשרד התחבורה מביא אותו על חשבונו מציג אותו
ואנ חנו מחזירים אותו לתשתיות .עכשיו המבנה הזה אמור להיות מוצב
בחלק משטח שמיועד לשב"ס לביה"ס התיכון בשרונה ,והוא בהסכם
חכירה כר גע מול המנהל .על מנת שאנחנו נוכל לתת למעשה את המבנה
הזה למשרד התחבורה ,אנחנו צריכים לגרוע את החכירה הזאת,

שושי כחלון כידור :זאת הצעת ההחלטה ,אני תיכף אקריא אותה בצורה מסודרת אבל זה
הרעיון.
איציק דב:

אז אחד או שניים כאלה?

שושי כחלון כידור :לא רק אחד כרגע בשכונת שרונה ,כי בחטיבת עתיד יש לנו סוגיה אחרת
קצת יותר מורכבת וכרגע אנחנו לא מביאים את הבקשה הזו לאישור.
משה בוארון:

איך זה שייך למוניות?
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שושי כחלון כידור :עכשיו ההתניה של משרד התחבורה להפעלת השאטל הפנימי שאמור
לעבור בתוך העיר כולה כולל כל השכונות :יפה נוף ,גבעת אלונים וכל
העיר כולל שרונה ונושא של מוניות השירות .משרד התחבורה התנה את
זה להקמת היתר .בהקמת תחנת ריענון לנהגים.
משה בוארון:

הם יעבדו גם בשבת השאטלים האלה?

שושי כחלון כידור :אף תחבורה ציבורית לא עובדת בשבת ,מאיפה הבאת את זה?
משה בוארון:

אני שואל.

שושי כחלון כידור :זה לא החלטה שאנחנו מקבלים אותה ככה .אז אני רוצה להקריא את
הצעת  ,...אלא אם כן יש לכם שאלות נוספות? אז הצעת החלטה מדברת
על מועצת העירייה מאשרת בזה את ביטול החכירה ,בשטח בגודל של עד
 25מטר מרובע לטובת הקמת קצה בשכונת שרונה בסמוך לכביש .562
במקרקעין הידועים כגוש  ,8120בחלק מחלקה  334כמסומן בתרשים
המצורף בזאת שהראתה לכם מלי .זאת כל עוד המקום משמש כמבנה
לנהגים של התחבורה הציבורית ,ורק לצורך קו .מי בעד ירים את ידו? פה
אחד תודה רבה .תודה על שיתוף הפעולה בכלל ,מלי תודה רבה לך.
מלי שדה:

תודה רבה.

מועצת העירייה מאשרת בזה את ביטול החכירה ,בשטח בגודל של עד  25מ"ר,
לטובת הקמת תחנת קצה בשכונת שרונה ,בסמוך לכביש  ,562במקרקעין
הידועים כגוש  8120בחלק מחלקה  , 334זאת ,כל עוד המקום ישמש כמבנה
לנהגים של התחבורה הציבורית ורק לצורך כך.
החלטה :מאשרים פה אחד.

10

.2

הצגת דו"ח כספי רבעוני ליום 31.3.2019

שושי כחלון כידור :טוב אנחנו רוצים לדבר על הדו"ח הרבעוני.
ניר ענבי:

שלום לכולם .הדו"ח הרבעוני של הרבעון הראשון ינואר פברואר מרץ
.2019

איציק בראון:

לפני שאתה מתחיל ,למה לא כתוב כאן אם זה באלפי שקלים מיליונים זה
המספרים?

ניר ענבי:

זה תוכנה של משרד הפנים ,אנחנו פשוט מקלידים את הנתונים.

איציק בראון:

אני מאוד שמח אבל  ...אבל זה בדולרים?

ניר ענבי:

זה ב אלפי שקלים ,אנחנו לא יכולים לשנות את זה זה לא משהו שאפשר
לשנות אבל זה באלפי שקלים.

שושי כחלון כידור :אני אומרת שאולי שאפשר להכניס אולי הערה למעלה או ...דווקא לצרף
אותו.
איציק דב:

מספיק פה שיהיה כתוב שזה באלפי שקלים.

שושי כחלון כידור :איציק אתה כבר שנה כמה?  11שלך שאתה,
איציק בראון:

את יודעת כמה שאלות אני קיבלתי על זה?

שושי כחלון כידור :על הדו"ח?
איציק בראון:

כן ,לך תסביר שזה באלפי שקלים.

שושי כחלון כידור :או קיי אבל אתה יודע שזה באלפי שקלים?
איציק בראון:

אני יודע אבל יש כאלה שלא יודעים.

ניר ענבי:

אז עמוד שתיים מתוך עשר טופס אחד תמצית המאזן .תמצית המאזן זה
נתונים שלא נכונים ביום  31במרץ או קיי? אז ככה ,בנכסים נזילים היה
לנו כסף בבנק עם קופת בנק עם  16.2מיליון שקל .יש לנו עוד הכנסות
מתוקצבות שטרם התקבלו עוד  7.2מיליון שקל ,זה הכנסות שקיבלנו
באפריל ובמאי עבור התקופה ינואר עד מרץ .בדר"כ זה כרטיסי אשראי
משרד החינוך ,יש כאן סכום גבוה .יש לנו קצת חייבים  477,000שקל,
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סה"כ הרכוש השוטף  23.9מיליון שקל .יש לנו עוד השקעות מיועדות
לכיסוי קרנות ועודפי תב"רים זמניים קרוב ל 59-מיליון שקל לכל ה ...זה
אחרי זה נראה בצד של הפסים שיש לנו את הסכום הזה בעודפים
ובקרנות .יש עוד אקטיב ופאסיב והשקעות מול קרנות מתוקצבות 30
מיליון שקל .גירעון לתחילת השנה היה  ,5.6בשלושה חודשים עשינו 859
סה"כ אנחנו ב 6.5-מיליון גירעון מצטבר .בצד של ההתחייבות המשכורת
של מרץ ששילמנו בהתחלת אפריל  4.9מיליון ,יש לנו ספקים  .21.2עוד
הכנסות מראש שזה יש פה גם את הארנונה מראש שגבינו בתחילת השנה
כל השנה ,וגם את הארנונה שגבינו במרץ עבור אפריל זה  4.1מיליון.
ירון חדוות:

זה לא מרץ על אפריל זה לא משהו אחר,

ניר ענבי:

לא יש לך שני מראש ,יש לך  ...הרי זה בא בדו חודשי.

ירון חדוות:

מרץ אפריל ההפרש  ...רוב הכסף.

ניר ענבי:

אה נכון כן נכון ,מראש סה"כ הגבייה השנתית היא  800ומשהו פה היא
 600נכון 16.8 .זה הקרנות  30זה הקרנות המתוקצבות ,והנושא של
התקציב הבלתי רגיל זה  48מיליון עודפים ו 6-מיליון גירעונות סה"כ 42
עודף .בעמוד הבא יש לנו את החייבים שמסתכמים ל 32-מיליון ועומס
המלוות ל 38.9-מיליון ,יש לנו כאן גם את הפירוט של הקרנות .עמוד
ארבע זה הנתוני ביצוע של התקציב הרגיל וככה ,בארנונה גבינו 10.8
מיליון שקל כחצי מיליון שקל מתחת לתקציב .שוב כביכול אם אנחנו
ניקח את הרבעון הזה וננסה להקיש מה היה בסוף שנה ,אז אם יש כאן
 850לא נגמור ב 3.4-מיליון גם לא משהו שמתקרב לזה .לדוגמא זה
השורה הראשונה של הארנונה שאנחנו חצי מיליון מתחת לתקציב ,גם
כאן לא נגמור  2מיליון מתחת לתקציב .לפי מה שענבל אומרת נגמור
לפחות בתקציב ומעלה ,וזה למעשה המרכיב הראשי בגרעון שנוצר
ברבעון הזה .היה כאן איזשהו כאוס בארנונה ,אבל כבר עכשיו אנחנו
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רואים שפחות או יותר מיישרים קו .מים זה זנבות שנשארו מלפני
התאגיד  5,000שקל .הצניעות חינוך זה כסף שיגיע ברבעון האחרון
בתחילת שנת הלימודים ,אז גם פה אנחנו קצת מתחת לתקציב .דרך אגב
אם הרבעונים ילך ויגדל הסכום הזה יתאזן לקראת סוף שנה .עצמיות
רווחה סכום קטן ,עוד עצמיות אחר  3.6מיליון סה"כ הכנסות עצמיות
 14.8מיליון .משרד החינוך בגדול לפי התקציב  ,11.9משרד הרווחה גם
נתן לנו  2.5מיליון .תקבולים ממשלתיים אחרים בדר"כ זה הרוב זה
משטרת ישראל  .567,000מענק האיזון  .3.3יש לנו עוד מענקים שאנחנו
מקבלים ממשרד הפנים  1.8מיליון ,הנחות שאנחנו יושבים בחובה בזכות
 .2.7סה"כ הכנסות  .37,663,000בצד של ההוצאות על ההוצאות הכלליות
השכר והפעולות ביחד זה  13מיליון ,בגדול לפי התקציב פחות או יותר.
החינוך יש לנו פה סטייה של  620,000שקל 17.5 ,במקום  17מיליון .שוב
החינוך הוא לא לינארי יש לנו את יולי אוגוסט שהפעילות שמה מינורית,
ולכן פ ה בעצם אנחנו משווים לרבע תקציב והפעילות היא קרוב ל30-
אחוז תקציב .ברווחה גם קצת מעל התקציב  4מיליון שקל הוצאה של
שכר ופעולות .יש לנו פירעון מלוות כמיליון שקל ,ההנחות שראינו קצת
הוצאות מימון  90,000שקל .זהו סה"כ הוצאות  859,000 ,38,522שקל
גירעון .כמו שאמרתי זה נובע בראש ובראשונה בארנונה שאנחנו מיישרים
קו שמה ,וקצת מהחינוך שנתן ההיתר .אבל גם הרבה הכנסות ממשרד
החינוך מגיעות בהמשך ועכשיו קיבלנו הפרשים נאים ,שאם היינו יודעים
אז הדו"ח הזה היה נראה אחרת .בעמוד הבא עמוד  5טופס  3תקציב
בלתי רגיל .אז ההכנסות בתקופה היו  22.8מיליון שקל  10מיליון הייתה
ההלוואה .קיבלנו משרדי ממשלה עוד  5.5מיליון ,לרוב משרד החינוך .4.7
מהקרנות השתמשו ב 7.3-מיליון סה"כ  ,22.8ההוצאה הייתה  .15.3סה"כ
יצרנו עודף בתקופת הדו"ח של  7.5מיליון  ,₪זה מצטרף לעודפים זמניים
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נטו לתחילת השנה של  .34.6בסוף התקופה אנחנו ב 42-מיליון עודף זמני
נטו ,שמורכב מ .48.5-עודפי מימון זמניים וגירעונות  .6.4ההבדל
שבעודפים זמניים זה תב"רים בדר"כ מהקרנות ומהלוואות שאנחנו ישר
מכניסים את הכסף ואחרי זה מגיעה ההלוואה ,ובגירעונות זה פרויקטים
ע"י ממשרדי הממשלה שאנחנו קודם מבצעים ואחרי זה מדווחים .אז
תמיד יהיו עודפים ותמיד היו גירעונות .העמוד הבא שוב זה התב"רים
לפי נושאים .מה שאפשר לראות שרוב השקעה פה זה בשני סעיפים זה
בחינוך ובתשתיות ב ,4 7-זה פשוט אותו דבר כמו הדו"ח הקודם .הדו"ח
הבא זה הדו"ח של הגבייה ,סה"כ גבינו  85אחוז גביה שוטפת .שוב עכשיו
אנחנו ראינו כבר שזה הלך וצמח וגדל.
איציק בראון:

מה גדל הגבייה?

ניר ענבי:

אחוז הגבייה כן .ברבעון הראשון כל הסיפור שהיה פה בארנונה אז השפיע
על הגבייה ,ואנחנו רואים עכשיו שאנחנו מיישרים קו .אז זה המאזן
גבייה .עמוד  8זה החיוב השנתי ,זה למעשה מראה את הבעיה של כפר
יונה .כל החיוב שלנו הוא  51מיליון מתוכו  46זה השורה הראשונה.
מגורים זה סביב התשעים אחוז ,קשה מאוד לחיות בתשעים אחוז
מגורים זה פה משימה בלתי אפשרית לאזן תקציב במספרים האלה
וחייבים להגדיל כאן את אזורי התעסוקה אנחנו כל הזמן מדברים על זה.
בטופס  7זה הפירוט של השכר לפי פרקים ,סה"כ  16מיליון שכר .היה לנו
גם תשלומי עלויות פרישה חד פעמיים ברבעון הזה ,ששילמנו גם לראש
הרשות וגם לגזבר שפרש וזה גם הדו"ח קצת .זהו זה הדו"ח אם יש
שאלות בבקשה.

שושי כחלון כידור :אני רוצה להדגיש כמה דברים לפני שאתם מתייחסים ,אחד זה הנושא
של הוצאות פרישה שחייבו אותנו להוציא לא מעט כסף מהתקציב
השוטף מן הסתם .לבוא בתב"רים שזה מן הסתם משפיע על הדו"ח ועל
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המצב של הדו"ח .הדבר השני שאני רוצה לדבר זה על הנושא של
הארנונה .מעבר לזה שבאמת היו פה השגות על הנושא של חיוב ארנונה
על מרתפי חנייה ,זה גם השפיע על הגעה לגבייה לכדי לשלם .אבל דבר
נוסף שמצאנו בעקבות חקירות שאנחנו לא מפסיקים לעשות כאן ,זה
משנת  2017עיריית כפר יונה לא עשתה אכיפה של חובות ארנונה .אנחנו
סוחבים מ 2017-עד היום  4.5מיליון שקל חובות שלא נאכפו ,זה אומר
שגם אנשים שכאילו היו צריכים לשלם אגרת חינוך לא שילמו אגרת
חינוך ואף אחד מהם לא דרש לשלם .אני נותנת לכם את הדבר הפעוט,
אני לא מדברת אתכם על יתרות חובה בארנונה למגורים שבמשך שנתיים
לא ביצעו אכיפה .זה חלק מתהליך הגבייה של הארנונה ,וזה צריך
להיכנס לריטואל שנתי .זה לא משהו שאתה יכול להחליט שאתה לא
עושה אותו .למה לא עשו זה לא משנה .מה שאנחנו עשינו וזה כדאי
שאתם תדעו ,אנחנו נפגשנו עם חברת מילגם זאת החברה שבעצם נותנת
לנו את שירותי הגבייה .ישבנו איתם בנינו תוכנית מסודרת ושיטתית,
איציק בראון:

זה לא התפקיד של העירייה גם?

שושי כחלון כידור :אתה לא רוצה שאני אתן לך את התשובות שלהם אני מקווה .העירייה לא
דרשה זו התשובה.
איציק בראון:

והם ממשיכים לעבוד?

שושי כחלון כידור :קודם כל תיכף נדבר על ממשיכים לעבוד בסדר? מה שאנחנו רוצים כרגע
זה לראות איך אנחנו מצמצמים את הפער של האכיפה ,אנחנו דרשנו
מהם תוכנ ית עבודה מסודרת .ענבל יושבת איתם באופן שיטתי יחד עם
נאור ,שבאמת יושב על הנושא הזה כל יום כל היום כדי שנצליח למצות
פה את האכיפה שלא מוצתה כאן בשנתיים וחצי האחרונות .אנחנו גם
קיבלנו פונקציה לתוך מחלקת הגבייה נוספת על מנהל מחלקת הגבייה
שמתעסק רק באכיפה ,חברת מילגם נתנה את זה .אני מאוד מאוד מקווה
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שנצליח אחד באמת לעמוד ביעד הגבייה של כל השנים האלה שזה 93
אחוזים זה אחד ,מצד שני נצליח גם לצמצם את הנושא של האכיפה ע"י
זה שנממש חלק .כמובן שלא נצליח לממש את  4מיליון השקלים ,אבל גם
אם נצליח למשש  50אחוז או קצת פחות זה עוד הכנסה שתיכנס לתקציב
וליכולת שלנו באמת לעמוד כלכלית בכל ההוצאות שיש כאן .כמו שאמר
פה ניר אנחנו צריכים לזכור את זה ,שרוב ההכנסה של העירייה זה
מארנונה למגורים .אני מאוד מקווה שהמאזן הזה יתחיל להשתנות
בטווח הזמן של שלוש שנים הקרובות .אחד זה שהיום ישבנו עם הקניון
על קניון כפר יונה בשכונה הצפונית ,היום ישבנו איתם על פי דרישתם.
ככל הנראה הזה הקניון הזה יפתח ביולי  ,2020שזה עוגן אחד כלכלי לגבי
הנושא של הארנונה .הם גם ניסו לשדל אותנו לגבי הנושא של הארנונה
אמרנו שאין על מה לדבר בכלל ,זה אחד .הדבר השני זה אזור התעסוקה
שכבר יצאנו לדרך עם פיתוח התשתיות ,במקביל אזור התעסוקה הקטן
שלנו .במקביל אנחנו,
איציק בראון:

מה עם הקניון בשרונה?

שושי כחלון כידור :תיכף נדבר על הקניון בשרונה .במקביל אנחנו כבר עובדים עם היזמים
כדי שהם יקדמו וימצו את המגרשים שהם רכשו ממנהל מקרקעי ישראל,
כדי שבאמת בטווח הזמן של שלוש וחצי השנים הקרובות נוכל גם ליהנות
בתועלת עסקית ולא רק ממגורים .לגבי הנושא של מרכז מסחרי בשכונת
שרונה ,נכון לכרגע הוא ביקש היזם שבעצם רכש את הקרקע גם לקח תיק
מידע וגם יש לו המון רעיונות .הוא גם הציג איזשהי סימולציה של
המבנה ,אני עוד לא מכירה את התכנון אבל יציגו לי אותו אנחנו די
מתקדמים .שוב זה ייקח חמש שנים לפחות עד שהדברים יזוזו ויקרו .אני
חייבת להודות שאחד הדברים שאנחנו הכי משקיעים בהם ,זה לראות
איך אנחנו קודם כל נותנים מענה למחסור פה באזורי מסחר תעסוקה כדי
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שתהיה כאן הכנסה ממקורות אחרים מניבים .לא כאלה של מגורים
שכולנו יודעים שהכנסה ממגורים היא לא מניבה ,היא עולה לנו הרבה
יותר ממה שאנחנו מקבלים מתושבים .אז זה ככה תמונת מצב כוללת
לגבי הנושא של הדו"ח הזה .שאלות?
צבי ימין:

אם אפשר פעם לקבל באמת חתך של המיסים וכל ההכנסות מול כל
הה וצאות .פעם אחת כחברים כמליאה ,ופעם נוספת שגם ישמעו את זה
בבית יראו על מה מדובר.

ענבל דרור היימן :לא כ"כ הבנתי מה אתה רוצה.
צבי ימין:

נכון היום אנחנו בעצם מקבלים את ההכנסות הגלובליות של כל המיסים
מכל התושבים?

שושי כחלון כידור :אה הא.
צבי ימין:

מצד שני יש את ההוצאות.

ענבל דרור היימן :איזה הוצאות? זה כל התקציב.
צבי ימין:

לא זה הוצאות שאנחנו משקיעים .אם זה ניקיונות אם זה חשמל,

ענבל דרור היימן :זה התקציב בעצם.
צבי ימין:

אני רוצה לומר מה הפער שלי ,הרי מה אומר  ...הפער של ההכנסה היא
לא מספיקה מול ההוצאה.

שושי כחלון כידור :הוא רוצה לדעת כמה עולה תושב אל מול הכנסה מהתושב .זה אומר
למשל אם תושב עולה  1,500שקל סתם והתושב משלם  500שקל ,אז
הדלתא היא  1,000שקל .כפול  23,000תושבים זה בעצם הפער שחסר לנו.
ואז המקורות מימון שלנו ,אנחנו צריכים בעצם לאתר מקורות מימון כדי
ש הם ישלימו את הפער הזה כדי שנוכל לתת שירות מיטבי .נכון צביקה
הבנתי אותך?
צבי ימין:

אני יודע שצריך להיות פער של שליש או משהו כזה או לא יודע כמה.
מישהו יכול להציג הלכה למעשה לכל החברים האפשריים ,כדי שנוכל
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ללמוד את זה? להרגיש את זה.
שושי כחלון כידור :אז אני רוצה רגע להגיד משהו .בספטמבר אנחנו זימנו אתכם אני מקווה
שקיבלתם את הזימון ואם לא נרענן אותו ,אנחנו מתכוונים לעשות פה
מפגש שהוא מחוץ לישיבות מועצת עיר של חברי מועצת העיר וכמובן
מנהלי האגפים .הכוונה שלנו זה גם לשקף לכם את תמונת המצב
הכלכלית ,מישהו שעשה פה ניתוח של העיר מבחינה כללית הוא יבוא
לכאן ויציג את כל המשתנים כדי שנבין גם איפה אנחנו בהשוואה
לרשויות מקומיות בדירוג סוציו אקונומי שבע כמונו .אח"כ אנחנו נציג
לכם את התחזית שאנחנו עשינו ,זאת אומרת ענבל וניר תחזית כלכלית
שעשינו כדי שתבינו לאיזה מציאות כלכלית אנחנו נכנסים ב .2020 -ועד
סוף הקדנציה עד  ,2023ועל הבסיס הזה אני רוצה שנאתגר את עצמנו
כולנו .אני לא חושבת שזה עניין של ראש רשות .נכון שנבחרתי ואני
מתמודדת עם זה ביום יום ,ואני חושבת שהאחריות שלנו כשליחי ציבור
זה באמת לראות איך אנחנו מצליחים ביחד לעמוד באתגר הזה של
המורכבות הכלכלית שיש כאן .הרבה בזכות העובדה שאנחנו בעיקר
נשענים על הכנסה ממגורים .בעניין הזה אני גם אגיד ,זה יהיה גם הכנה
לקראת דיוני תקציב  .2020אני רואה אתכם שותפים מלאים כולם ,כל
השולחן הזה שותף מלא לדיונים וליכולת של להשפיע על התקציב כדי
שבאמת נעבור גם את  2020שהיא הולכת להיות שנה לא פחות קשה
ומאתגרת אם לא יותר קשה מהשנה הזו,
ענבל דרור היימן :קודם עדכון תקציב.
שושי כחלון כידור :ברור.
(מדברים יחד)
ניר ענבי:

אני אתן לכך עוד איזשהו ניתוח קטן .יש מחקרים היום שמראים
שהוצאה לבית אב ממוצע ברשות מקומית מחקר של הטכניון ,מדבר על
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 10,000שקל לבית אב .זה כאילו ההפסד של העירייה ,ואז היא צריכה
להביא כל מיני מקורות נוספים לממן אותו .בכפר יונה אנחנו בין 4,000
ל 5,000 -מה זה אומר זה אומר שני דברים ,אחד שהעסק יותר מצומצם
ויותר קומפקטי .דבר שני ההוצאה לנפש היא יותר נמוכה כמו שאמרה
שושי ,מרשויות אחרות סוציו שבע באזור המרכז .אתה מבין זה בסופו
של דבר .עכשיו מאיפה ה 4,000-ה 5,000-המימון הזה? מענק משרד
הפנים מענקים נוספים המחנה הצבאי קצת דברים אחרים ש ,..זה מנסים
לאזן את זה .אבל היום ההוצאה לנפש יחסית די נמוכה ,אם תשווה סוציו
שבע כל הארץ בטח באזור המרכז אתה תהיה ב-
שושי כחלון כידור :זה דרך אגב גם ניתוח כלכלי שעשה,
ניר ענבי:

נכון באזור המרכז זה מה שאני אומר ,באזור המרכז אתה בחלק הנמוך.

שושי כחלון כידור :וזה יוצג לכם ,בספטמבר עשו ניתוח כלכלי ...אני עשיתי הכשרה לראשי
רשויות וחלק מהמתנה שקיבלנו ,זה שעשו ניתוח כלכלי לכל רשות
שלקחה חלק בהכשרה הזו .זה יוצג לכם באופן מלא לפי חתכים אתם
תראו את זה הכל בסדר?
שי רומנו:

ניר האחוז בארנונה שנה קודמת מול ארנונה שנה הזו  98אחוז סך גביה
שוטפת שנה קודמת.

ענבל דרור היימן :כן אבל זה כל השנה.
שי רומנו:

זה לא זה רבעון מקביל ,אז יש פה דרמטית,

שושי כחלון כידור :נכון למרות שאני יכולה להגיד לכם שמאז שעשו את הדו"ח ,כבר לכמעט
תשעים אחוז .הצלחנו להעמיק את הגביה בתקופה הזו שהתחלנו כן..
ניר ענבי:

הגביה בערך באחוז שתיים,

שושי כחלון כידור :אז היינו  88והגענו כמעט ל ...לא כבר היינו  88ועלינו ל.90-
ניר ענבי:

אני אגיד לך עוד דבר שי .תמיד שאתה עושה אחוזים בחודש שהוא לא
זוגי אי זוגי זה בעייתי .אני אגיד לך מה ההבדל פה פסח היה במרץ ופה
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הוא היה באפריל .באחד השנים פסח היה במרץ באחד השנים פסח היה
באפריל שזה משפיע.
שי רומנו:

למה זה משפיע?

ניר ענבי:

כי אתה יודע בחגים אתה לא יכול לגבות ,יש ימים נופל לך פסח בסוף
מרץ אז אתה גובה יותר כסף באפריל ואם בזה אתה גובה יורד כסף פה.

איציק דב:

כמה אחוזי גביה היו מצוין בדו"ח פה?

שושי כחלון כידור :נכון ל 31-במרץ אבל מאז,
ניר ענבי:

שוב בחודש אי זוגי זה לא נכון לבחון אחוזים ,החיוב הוא דו חודשי.

ענבל דרור היימן :בוא נגיד ככה שבחודש שישי אתם תראו בדו"ח הבא זה כבר היה הרבה
יותר,
שושי כחלון כידור :שאלות נוספות לגבי הדו"ח?
צבי ימין:

אני הבנתי שעכשיו יש ירידה בגבייה?

שושי כחלון כידור :כן.
צבי ימין:

למה זה קרה?

שושי כחלון כידור :אמרתי שקודם כל הסיפור של הגבייה שלנו ההחלטה שלנו לגבות ארנונה
למרתפי חנייה ,יצרה מציאות שהייתה היענות נמוכה יותר לתשלומי
ארנונה או קיי שהשפיעה מן הסתם על האחוזים כמו שאתם רואים
אותם .זה חלק מהסיפור ודבר נוסף ,זה שלא עשו פה אכיפה ואנחנו
התחלנו לעשות פה אכיפה יותר משמעותית עכשיו .ואנחנו כבר בזכות
ההכנסה של הפונקציה..
צבי ימין:

לא עושים אכיפה זאת אומרת  ...עם  98אחוז ,זאת אומרת שהאכיפה
נעשתה.

ניר ענבי:

אל תסתכל על מרץ זה לא נכון לבחון את האחוז במרץ ,תסתכל על
האחוז השנתי זה חודש אי זוגי.

שושי כחלון כידור :אנחנו כרגע עומדים פחות או יותר לא ל 31-למרץ ,לנקודת הזמן הזו.
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מבחינת מחלקת הגביה אנחנו עומדים על בין  88אחוז ל 90-אחוז ,עשינו
כבר מאמץ כדי להגביר  ...תראו אני מניחה שאתם כבר יודעים שהרבה
תושבים קיבלו התרעות לפני אכיפה  ...אנשים מגיעים לכאן לקבלת קהל
כדי לראות איך מסדירים את החוב אז,
ענבל דרור היימן :יצאה התראה ראשונה עוד מעט תצא התראה שנייה,
שושי כחלון כידור :זה לגבי השנה הזו אני לא מדברת רק על .2018 2017
ענבל דרור היימן :מה ששושי אומרת שמ 2017-לא יצאו התראות שזה כבר ..עכשיו עוד
משהו שבעקבות התוכנית אכיפה שאנחנו יושבים עם מילגם ,הם
התחייבו כן לעמוד ביעד שאנחנו הצבנו .היעד הזה לא כולל את המרתפי
חנייה כן? ה 325 45-מיליון שקל ,הן התחייבו לעמוד בזה .ברבעון הראשון
אתם רואים שהם לא עומדים,
איציק בראון:

הם עדיין מחכים לפסיקה נכון?

שושי כחלון כידור :אנחנו מחכים לאישור שרי הפנים והאוצר,
איציק בראון:

יש איזשהו הליך משפטי?

שושי כחלון כידור :יש עתירה מנהלית שהגיש אחד התושבים ,שהדיון הוא בסוף אוקטובר.
אבל ל לא שום קשר אנחנו מחכים להחלטת שר הפנים ושר האוצר לגבי
הבקשה שלנו ,לעשות שינוי בהגדרת צו הארנונה.
איציק בראון:

זה אחד אבל העניין המשפטי יכול להיות שיקבל שמה החלטה להחזיר
כסף.

שושי כחלון כידור :אני לא יודעת להגיד בכל מקרה וכמו שאמרתי אתמול לתושבים ...אני
א גיד את זה שוב ואני אגיד את זה כל פעם שאני אדרש לזה ,הכסף
ששולם עבור מרתפי החנייה לא גולם בהצעת התקציב של  2019אנחנו לא
לוקחים אותו לתשומת ליבנו ולהתייחסותנו .למקרה שבאמת נדרש
להחזיר את זה ,עם השרים יחליטו באמת לקבל את השינוי בהגדרת הצו
כמו שאנחנו ביקשנו את ב 2019-בארנונה  '19ובארנונה  .20אנחנו לגבי
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 2019אמורים לקבל תשובה במהלך חודש אוגוסט ,אני מניחה שתשובת
 2019תשפיע גם על תשובת  2020וגם על העתירה .אנחנו לא יודעים יש פה
שטח עמום אנחנו לא יודעים להגיד ,נחכה לאוגוסט בע"ה נקבל את
התשובה ומן הסתם אתם תדעו אותה וגם התושבים .אז עוד שאלות
צביקה משה? טוב.

הצגת דו"ח כספי רבעוני ליום 31.03.2019
הדו"ח הוצג לחברי מועצת העירייה ע"י רו"ח ניר ענבי ממשרד רו"ח
זיצר.

.8

אישור עקרוני ללקיחת הלוואה ע"ס  20מיליון  ₪בפריסה

לשתי שנות תקציב  2019ו –  2020לצרכי פיתוח העיר
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת עקרונית לקיחת הלוואה ע"ס  20מיליון ₪
בפריסה

לשתי

שנות

תקציב

2019

ו2020-

לצרכי

פיתוח

העיר.

פרטי ההלוואה יבדקו ויובאו לאישור במליאה הבאה
שושי כחלון כידור :אז זה הדיון אנחנו לא עושים הצבעה על הדו"ח הכספי ,הוא רק מובא
להצגה ולדיון היום .יכול להיות שלפני שאנחנו מדברים על התב"רים
אנחנו נדבר על  ...אני מניחה שבטח הופתעתם כולכם מהעובדה שאנחנו
מבקשים לקחת שתי הלוואות נוספות ,אחת  10מיליון שקל ב2019-
והשנייה  10מיליון ב 20 .2020 -מיליון שקל שמתחלק לשתי תקופות זמן,
 19ועשרים או קיי?
איציק בראון:

אנחנו מדברים על סעיף שבע מה שמופיע?

שושי כחלון כידור :נכון עכשיו למה אני מקדימה ואומרת את זה ,כי אני חושבת שנכון שניתן
קצת את הסיבות להחלטה לקחת הלוואה בסדר גודל כזה .טוב אני רוצה
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לשתף אתכם ,מה שקרה זה שאמרתי לכם זה שנכנסו לתפקיד אנחנו
כולנו חדשים בתפקיד אנחנו כולנו שואלים כל הזמן שאלות .כששואלים
שאלות אז מקבלים תשובות ,ולא כל התשובות שאנחנו מקבלים אז הם
תשובות שאנחנו שמחים איתם .אחת התשובות שהבנו שקרתה דרך זה
שהתחלנו קצת לדון בנושא של פיתוח שכונת שרונה ,זה שאנחנו חסרים
ב 17-וחצי מיליון שקל לפיתוח השכונה .חסרים רישומית ,אני תיכף גם
אסביר את זה כדי שלא תכנסו פה להיסטריה .בטח תושבי שכונת שרונה
שרואים עכשיו ואומרים עכשיו רגע אבל אתמול הם הציגו לנו ו ...אז אני
כבר אומרת פיתוח השכונה יעמוד כמו שהתחייבנו ,עם הכסף שדרוש
לטובת העירייה .מה שקרה כאן זה שבקדנציה הקודמת נכנסו לכאן 17
מיליון וחצי שקל ממקורות מנהל מקרקעי ישראל ,שיועדו לפיתוח שכונת
שרונה .עיריית כפר יונה השתמשה בכסף הזה לטובת קידום תב"רים
רישומית .הכסף הזה נמצא בבנק שתבינו את זה ,הכסף הזה נמצא בבנק
אבל בעצם השתמשנו בו פעמיים .פעם אחת הוא נמצא בבנק לטובת
פיתוח שכונת שרונה ,ופעם שנייה הוצאנו  17מיליון וחצי שקל לטובת
תב"רים או קיי? רישומית.
איציק בראון:

...

שושי כחלון כידור :לא אני שוב אסביר לכם כדי שאתם תבינו או קיי? בעצם השתמשו ב17-
וחצי מיליון שקל האלה רישומית לטובת תב"רים .הוציאו את הכסף כן?
התבססו על המקור התקציבי הזה ,אבל הכסף הזה נמצא בחשבון הבנק
הייעודי לפיתוח השכונה .אתם מבינים? אני שוב אחזור .עיריית כפר יונה
קיבלה  17וחצי מיליון שקלים ממנהל מקרקעי ישראל או קיי? שמיועדים
לפיתוח שכונת שרונה.
איציק בראון:

כסף צבוע?

שושי כחלון כידור :זה כסף צבוע .שמה את הכסף הזה בחשבון הבנק הייעודי לטובת פיתוח
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השכונה .אמהמה? לקחה את ה 17-וחצי מיליון האלה כביכול ,השתמשה,
(מדברים ביחד)
שושי כחלון כידור :עכשיו רגע המשמעות היא כזו ,שאנחנו כרגע נמצאים בהוצאה של 17
וחצי מיליון שקל על תב"רים שאין לנו כיסוי כלכלי עבורם.
איציק בראון:

משרד הפנים מה אומר על זה?

שושי כחלון כידור :אנחנו עוד לא פנינו למשרד הפנים ,אנחנו גם מבקשים עכשיו אישור
עקרוני ללקיחת

ההלוואה .אחרי שנקבל את האישור העקרוני של

המליאה ללקיחת ההלוואה ,אנחנו נפנה למשרד הפנים עם הסוגיה הזו.
אנחנו לא עושים את זה הפוך ,אנחנו קודם כל רוצים שאנחנו נבין את
המצוקה .אם אנחנו לא ניקח את ההלוואה הזו המשמעות היא מאוד
מאוד פשוטה .שאם אנחנו צריכים לקחת עכשיו ולשלם את התב"רים
האלה ממקורות התקציב שיש לנו היום בקרנות הפיתוח ,אנחנו במינוס
של  5מיליון שקל קרנות הפיתוח .זה אומר שאנחנו לא יכולים לעשות
שום דבר לחכות לפיתוח העיר ,זאת המשמעות שום דבר .אז אני לא רוצה
להגיד אני באמת אומרת לכם ,אני לא מסתכלת אחורה זה לא מעניין
אותי מה הסיבות כי כולם אומרים התרשלות וזה .יש פה בדיקה מעמיקה
שצריכה להיעשות ,אני לא חושבת שאנחנו צריכים לעשות את זה סביב
השולחן הזה בטח לא כשהציבור מקשיב ושומע .אנחנו צריכים לבדוק
היטב איפה הייתה פה ההתרשלות ולמה זה קרה ,אבל לגופו של עניין זה
לא מקדם אותנו .כי נקודתית לנקודת הזמן הזו כדי שאנחנו נוכל
להתקיים ולהמשיך ולפתח את העיר ,אנחנו זקוקים לכסף הזה אחרת
אנחנו פשוט נפסיק את כל הפעולות.
צבי ימין:

יש חלופה?

שושי כחלון כידור :לדעתי כרגע אין לי שום חלופה ,כי אין לי שום מקור הכנסה שאני יכולה
להגיד יש לי איזה  20מיליון שקל במקום אחר.
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צבי ימין:

כל הסכום הזה נדרש  2020או יותר?

שושי כחלון כידור :אז זהו אז מה שאנחנו בנינו בנינו בעצם עם בני גנט של פעולות ,לפי לוח
זמנים שהוא צריך את הכסף .אנחנו בעצם חילקנו את זה לשנתיים ,וכן
את יכולה להציג את זה ואתם תראו את זה מול העיניים שלכם .לקחנו
בעצם את כל המשימות שעדיין לא ביצענו בשכונת שרונה או קיי? חילקנו
את זה ללוחות זמנים ואומדנים ואנחנו בעצם סיכמנו עם בני איך אנחנו
מחזירים לו את הכסף .לכן גם ביקשנו את ההלוואה בשתי פעימות.
איציק בראון:

בני הוציא את הכסף?

שושי כחלון כידור :בני לא הוציא את הכסף אנחנו הוצאנו את הכסף ,העירייה .בכל מקרה
צריך לממן את התב'"רים שהעירייה הוציאה ממקורותיה .אז אלה
רשימות הפרויקטים או קיי? שאנחנו עדיין חייבים לפיתוח השכונה אתם
רואים אותם מול עיניכם 20 ,מיליון שקלים.
ענבל דרור היימן :זה ב..2019-
איציק בראון:

אבל אפשר תרגום במילה הראשונה?

שושי כחלון כידור :כן "פאמטרק" ,זה פארק אופניים שאתה מגיע עם האופניים ואתה
מודבק ...זה כאילו אתה צריך לקפוץ איתם ,זה פעילות פנאי כזו.
איציק בראון:

שצ"פ צבעוני?

שושי כחלון כידור :שצ"פ שהוא קרוב לרחוב הצבעוני .כשאתה נכנס לרחוב אהבת האדם
מבעצם מערב למזרח ,מצד ימין יש שצ"פ של ...אנחנו קוראים לו שצ"פ
צבעוני ככה בעצם מזהים אותו ,שהוא בעצם גובל עם הפיתוח של הבנייה
הצמודת קרקע .חלק זה שצ"פ ואז הבנייה צמודת קרקע.
איציק בראון:

מי עשה את האומדן הזה בני?

שושי כחלון כידור :כן ברור ,זה אומדנים שקיימים כבר הרבה זמן הוא לא המציא את זה
עכשיו.
עמית אזולאי:

כמה כסף יש לנו עכשיו שמה שלא מתחבר בתוך ה?17-
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ענבל דרור היימן :אתם צריכים להבין יש בחכ"ל גם כסף ,בחכ"ל יש  21מיליון שקל שזה
הוא גבה מאגרות והיטלים או קיי? שאת  2019הוא יממן מחשבון החכ"ל.
אצלנו יש  22מיליון שקל בחשבון.
שושי כחלון כידור :בקרנות:
ענבל דרור היימן :לא  22מיליון שקל בחשבון הייעודי שנכנס מרמי ישירות לחשבון
הייעודי.
שושי כחלון כידור :צריך להבין שהתקציב מרמי נכנס ישירות לעירייה והעירייה מעבירה
לחברה הכלכלית ,כי רמי לא מעביר כסף לחברה הכלכלית באופן ישיר.
מה שבני גבה באופן ישיר ונכנס לחברה הכלכלית לחשבון זה אגרות
והיטלי פיתוח.
צבי ימין:

אני חושב שאנחנו רואים כרגע מה אנחנו הולכים להוציא ב?21 20 2019-

ענבל דרור היימן :נכון אז אתה רואה שנייה יש המשך 2019 .זה הפירוט זה  20מיליון וזה
מתוך החשבון של החכ"ל.
שי רומנו:

אז רגע יש לו כרגע  22מה שאת אומרת?

ענבל דרור היימן :כן יש לו  21מיליון שקל.
שי רומנו:

זאת אומרת הוא יכול לעמוד בזה?

שושי כחלון כידור :הוא יכול לעמוד בלי שאנחנו ניתן לו כסף.
שי רומנו:

 19הוא עומד?

ענבל דרור היימן :כן אנחנו בעצם נצטרך את הכסף ב .20-ב 20-זה הוא יודע בוודאות מה
הולך לפתח זה  15מיליון שקל ,ו 21-עד  23הוא אומר שזה בהתאם
לפיתוח קצב,
שי רומנו:

אז אנחנו צריכים להעביר לו לפי מה שאת אומרת ב 13 20-מיליון ,כי יש
לו ,22

ענבל דרור היימן :יש לו  21תעזוב בלתי צפוי וזה אין לו ...הוא צריך  15מיליון בעשרים.
צבי ימין:

אבל  21נשאר הפער הזה לא? מתוך ה?17-

26

ענבל דרור היימן :כן יש פער ,אנחנו ביקשנו  20מיליון,
צבי ימין:

לא בסדר אני רק אומר שהיא הציגה,

ענבל דרור היימן :אנחנו  17וחצי כן זה אישור עקרוני.
שושי כחלון כידור :אישור עקרוני ורק אחרי שמשרד הפנים יתן לנו או קיי ,אנחנו נביא את
זה לאישור סופי.
ענבל דרור היימן :ואחרי שכמובן נעשה התמחרות,
שי רומנו:

כן אבל אני לא רוצה להשתמש בכסף שלו.

איציק בראון:

משרד הפנים נותן לאשר את זה? מבחינת היקף ...שלנו?

ענבל דרור היימן :הפירעון שלנו הוא נמוך ,אפילו לא  30אחוז.
ניר ענבי:

אנחנו  38מיליון היום קרוב ל 150מיליון תקציב ,זה משהו כמו אני יודע
מה  25אחוז סדר גודל.

ענבל דרור היימן :זה נמוך.
ניר ענבי:

מתיר לך להגיע בין  50ל.60-

איציק בראון:

אם תשאל את קובי בטבריה תראה כמה יש שמה.

ניר ענבי:

דרך אגב ההלוואות האלה אתה מקבל חלק גדול מהם חזרה במענק.

איציק דב:

אם ...לא תקבל את המענק ...להציג את עצמך מסכן אביון.

שושי כחלון כידור :שאלות לגבי זה? מישהו מחברים רוצה להגיד משהו?
ירון חדוות:

האירוע הזה הוא אירוע מתגלגל מבחינתי מהתפיסה המקצועית שלי.
דווקא עכשיו נגיד בתפיסה המקצועית שלי זה אירוע מתגלגל לא טוב,
שבעצם נובע מזה כשאנחנו קיבלנו את הכסף והוא ניכנס לחשבון הבנק
היינו צריכים לרשום אותו בקרן פיתוח של שרונה ובמקום זה בוצע נקרא
לזה טעות חישובית ,שעצם גרמה לזה שזה נרשם על תב"ר לא נכון...

איציק בראון:

על זה אנחנו מסכימים ...עוד  200,000שקל ,אז אני אומר וואלה אלוקים
בירך אותי בוא לא נדבר על זה.

ירון חדוות:

מה שהטעות הרישומית הזאתי עשתה היא גרמה לזה,
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איציק בראון:

ההוא קיבל את זה והלך לעשות קנייה של מותגים.

ירון חדוות:

אבל מה שקרה אם אנחנו באופן מסורתי בדר"כ בקדנציה הקודמת
אישרנו תב"רים בערך בין  10ל 15-מיליון שקל בשנה ,ובדצמבר 17
פתאום התחלנו לגלגל הרבה יותר כספים,

איציק בראון:

ומה אמרו לנו,

ירון חדוות:

 108מיליון שבדר"כ כל שנה אנחנו עושים .15

ענבל דרור היימן :לא זה מנובמבר  17עד היום.
איציק בראון:

מי נהנה מהכסף?

שושי כחלון כידור :הציבור מה זה.
ירון חדוות:

איציק זה הרבה יותר רציני מהמחויכות ,כי מה שקורה זה בסיטואציה
הזאתי או קיי לי ברמה האישית המקצועית שלי קשה לי לקבל את
הטעות הזאתי .אני לא חושב שזה טעות ברמה האישית ,ועוד יותר קשה
לי שאני מתגלגל כבר שמונה רבעונים ואף אחד לא עולה על זה שזה גם
קשה לי .ועוד יותר קשה לי עם זה שבעצם אישרנו תב"רים מבחינתי על
סמך מצג שווא או קיי? וזה מתגלגל .אם אנחנו מסתכלים קדימה לתוך
הקדנציה הזאתי או קיי? היכולת שלנו,

איציק בראון:

מה ההשלכות של זה עכשיו?

ירון חדוות:

אז אני אומר שאם עכשיו אנחנו מעלים ..לקחת נלוות בהיקף מסוים כדי
לפתח ,אנחנו עכשיו לוקחים מלוות קודם כל כדי לכסות על משהו
שלדעתי נעשה בעלמה במכון.

צבי ימין:

שתי שאלות .השאלה המרכזית אנחנו נחשפים למשהו שלא ידענו ,מה
עוד קורה שאנחנו לא יודעים ...שאלה נוספת מה הלקח המרכזי שאנחנו
לומדים מפה ,אם בכלל זה הזמן ללמוד אותו בעתיד גם .א' זה לא יקרה
שוב ,ופעם שנייה איך אנחנו נהיה ערניים אם זה קורה שוב להעלות את
זה בזמן.

28

ירון חדוות:

אני אגיד לך מה הציפייה שלי.

שושי כחלון כידור :לפני שאתה תגיד מה הציפייה שלך אני רוצה רגע להגיד .אני חושבת
שעצם העובדה שאני מניחה את זה כאן בשקיפות מלאה או קיי? ומביאה
את זה לא רק לעיניכם אלא לעיני הציבור כולו ,המשמעות היא שאין שום
דבר שאני עדה או יודעת כן שאתם לא תדעו .כיוון שבסופו של דבר לא
יעלה על הדעת ...אני אפילו לא חולמת בחלום הכי ורוד שלי לבוא לכאן
לאשר תב"רים שאני יודעת שאין לי בכלל כיסוי כלכלי לעירייה לעמוד
בתב"רים האלה .זה בכלל לא משהו שיעלה על הדעת שאני אעשה יכוון
אליו ויעשה בו שימוש  ,אני יכולה להגיד גם כן לכאורה כלכלת בחירות.
כי זה מה שעשו עם הכסף הזה .באו הראו שהולכים לעשות כל כך הרבה
דברים בתקופה שהייתה מאוד קרובה למערכת בחירות ,להגיד הנה
אנחנו עושים ועושים ויש לנו כסף ואין פה אפילו כסף .ואף אחד לא יודע
חוץ ממי שידע ,שזה הגזבר וראש העירייה.
צבי ימין:

מישהו יודע שעשו את זה בכוונה?

שושי כחלון כידור :אני את זה לא יודעת אם עשו בכוונה .אנחנו נזהרים ואומרים לכאורה או
כנראה ש ..או ככל הנראה ,אבל עובדתית חסרים לנו  17.5מיליון שקל
לכסות תב"רים שכבר יצאו לדרך ואנחנו צריכים לשלם אותם .אנחנו
חייבים לקחת הלוואה עכשיו וזה תוקע אותנו .כי במקום לקחת הלוואה
ולקדם פה פרויקטים ויוזמות שלנו כדי שיהיה פה באמת נפלא ונהדר,
אנחנו עכשיו משלמים על החובות עבר זה מה שאנחנו עושים .ולא בטוח
שזה היה סדר עדיפויות שלי אם אני הייתי ראש ראשות ,אם זה היה סדר
עדיפות שלי בבחירת התב"רים ב 17-וחצי מיליון שקלים שעכשיו אנחנו
כול נו נשלם אותם .אז זה נראה אתם יודעים ...כאילו אני מעבירה את זה
נורא קולי כי אני באמת מתמודדת פה כל יום ,עכשיו לשאלתך הראשונה
אני לא יודעת להגיד לך .אני כל יום באה לכאן ויגידו כאן כל השורה הזו
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שיושבת ,אנחנו כל יום עושים דיונים על דברים שאנחנו שמים לנו אותם
על השולחן תתמודדו .זה התחיל מארנונה וזה לא נגמר .עכשיו גם
הארנונה בואו חבר'ה לא נתבלבל ,פטרו פה שלוש שנים מארנונה על
חניות תת קרקעיות שלא תתבלבלו פה כולם .מבקר המדינה אמר לא אני.
אני קיבלתי החלטה מה שנקרא אמיצה ואני אומרת את זה אמיצה
בתחילת קדנציה .אבל בואו תסתכלו ארנונה שלא גבו ,אגב אם היו גובים
אז גם הייתה הכנסה של  1.8מיליון שקל .תעשו את זה במכפלות של
שלוש שנים תראו כמה כסף .אכיפה שלא בוצעה  14.5מיליון שקל מ-
 ,2017עשו אתם כמה כסף פה העירייה איבדה 17.5 .מיליון שקל שעכשיו
צריך לקחת הלוואות כדי לשלם את התב"רים .זה הכל כספים שאנחנו
כאילו במקום להשתמש בהם בצורה מושכלת לקדם את העיר ולפתח,
אנחנו עכשיו על צעד שאנחנו הולכים ארבע אחורה .אז אני לא מתעסקת
אני מתקדמת הלאה ,אנחנו יכולים לפתור את זה בצורה של הלוואות לכן
אנחנו מביאים לכם את כל הנתונים אלה הם הנתונים או קי? גם לנו לא
פשוט איתם אבל אנחנו צריכים להתקדם הלאה ,ולכן אנחנו מבקשים
אישור עקרוני להלוואות הלאה כדי שנוכל להיחלץ מהמצב הזה .אם
נמצא תורם שיביא לנו פה  30 20מיליון שקל ,אנחנו מן הסתם נגיד תודה
להלוואות .אבל אין לנו כרגע תורם שיביא לנו  30 20מיליון שקל לצערי
הרב .זאת תמונת המצב ו-
צבי ימין:

אם הפער הוא  17.5למה צריך ?20

שושי כחלון כידור :כי תמיד יש איזה אישור עקרוני ותמיד יש אתה יודע תב"ר שאתה פותח
אותו ואתה ..אנחנו מכירים את זה .פתחנו תב"ר על מיליון שקל פתאום
צריך להגדיל אותו בעוד  200,000שקל .תב"ר שפתחנו על מיליון וחצי
צריך להגדיל אותו ...אנחנו חיים בדינמיות.
ירון חדוות:

המטרה היא לייצר מסגרת אשראי קודם כל .תזרים המזומנים זה לא
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אומר אין שימוש בזה בכלל.
שושי כחלון כידור :טוב זה המצב בואו נעבור רגע להצבעה אם אין שאלות נוספות ,האם
אתם מאשרים באופן עקרוני בעצם לקחת את ההלוואות .סעיף  7לזה אני
אקריא אותו.
קהל:

אפשר לשאול שאלה מהציבור מהצד?

שושי כחלון כידור :אנחנו קודם נעשה הצבעה ובסוף ניתן גם זמן לשאלות בסדר? טוב אז
אישור עקרוני ללקיחת הלוואה על סך  20מיליון שקל בפריסה על  2שנות
תקציב 2020 2019 ,לצורכי פיתוח העיר .הצעת החלטה מאשרים עקרונית
לקיחת הלוואה על סך  20מיליון שקל ופריסה לשתי שנות תקציב 2019
 ,2020לצורכי פיתוח העיר.
איציק בראון:

רגע המשמעות היא שמחזירים את ההלוואה בשנתיים?

ענבל דרור היימן :לא אתה לוקח את ההלוואה.
שושי כחלון כידור :איך נצליח להחזיר את בשנתיים?
ירון חדוות:

תקשיב רגע אוי לנו אם אנחנו ניקח הלוואה לשנה או שנתיים ,כי מאותו
רגע כל היכולת שלנו לקבל את ההחזר ממשרד הפנים ברמה של,

דובר:

לכמה זמן?

ענבל דרור היימן :ל 15-שנה .אני אפנה לבנקים אני אעשה התמחרות ואנחנו נביא את זה
לפה.
שושי כחלון כידור :חשוב להבין זה אישור עקרוני אנחנו עוד לא לוקחים שום הלוואה .קודם
כל נפנה למשרד הפנים לקבל את האישור שלהם ,נעשה בחינה מול
הבנקים נקבל את כל המסמכים ונביא את זה בצורה מסודרת לאישור
סופי בסדר? אז מי בעד ירים את ידו? פה אחד תודה.

מועצת העירייה מאשרת עקרונית לקיחת הלוואה ע"ס  20מיליון  ₪בפריסה
העיר.
פיתוח
לצרכי
ו2020-
2019
תקציב
שנות
לשתי
פרטי ההלוואה יבדקו ויובאו לאישור במליאה הבאה
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החלטה :מאשרים פה אחד.
שושי כחלון כידור :נעבור לתב"רים.

.3

אישור תב"ר מס'  - 203מע"ש -הקמת יחידה סיעודית ע"ס
₪ 500,000
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת את תב"ר מס'  -203מע"ש -הקמת יחידה
סיעודית ע"ס  ₪ 500,000מקורות מימון :קרנות הרשות ₪ 100,000 :קרן שלם:
 ₪ 400,000סה"כ לתב"ר₪ 500,000 :

ענבל דרור היימן :תב"ר  203הקמת יחידה סיעודית ע"ס  500,000שקל ,תב"ר חדש .אלברט
מנהל המחלקה לשירותים חברתיים לא נמצא פה אז אני אסביר .מדובר
על עלות משוערת של הקמת יחידה סיעודית ב 500,000-שקל ,מתוך זה 80
אחוז זה במימון של קרן שלם ומאצ'ינג של עיריית כפר יונה  20אחוז
 100,000שקל.
שושי כחלון כידור :מי שמכיר זה ליד ביה"ס מפתן לשעבר ,יש מרכז תעסוקה לאנשים עם
מגבוליות .שמי שמתפעל את זה זה אגף הרווחה של עיריית כפר יונה .לא
מדובר בהקמה של יחידה אלא בשיפוץ המבנה הקיים ,כי ככה הם
קוראים לזה .הכוונה היא בעצם לשפץ ולשדרג את המבנה הקיים .קיבלנו
 400,000שקל היחס הוא  ,20 80אנחנו צריכים להוסיף  100,000שקל
וזאת המטרה של התב"ר .מי בעד ירים את ידו? פה אחד.

מועצת העירייה מאשרת את תב"ר מס'  -203מע"ש -הקמת יחידה סיעודית
ע"ס ₪ 500,000
מקורות מימון:
קרנות הרשות₪ 100,000 :
קרן שלם:

₪ 400,000
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סה"כ לתב"ר₪ 500,000 :
החלטה :מאשרים פה אחד.

.4

אישור תב"ר מס'  - 204הקמת שיטור עירוני ע"ס ₪ 3,000,000
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת את תב"ר מס'  -204הקמת שיטור עירוני
ע"ס .₪ 3,000,000

מקורות מימון :קרנות הרשות ₪ 3,000,000 :סה"כ תב"ר:

₪ 3,000,000
ענבל דרור היימן :או קיי התב"ר השני מס'  ,204הקמת שיטור עירוני ע"ס  3מיליון שקל .פה
אני אסביר זה יחד עם תב"ר  190שיפוצי מוסדות חינוך וציבור .בחודש
פברואר אנחנו אישרנו תב"ר ע"ס של  3מיליון שקל ,שמתוכו נלקח בעצם
הקמת שיטור עירוני .האומדן הראשוני היה על כ 900,000-שקל ולכן זה
היה באותו תב"ר של שיפוצי קיץ .קיבלנו את האומדן האמיתי כולל
עבודות,
שושי כחלון כידור :לא שנייה אני רוצה לעזור פה להבנה של כל הזה .כשאני נכנסתי לתפקיד
עשו פה תהליך של הקמת שיטור עירוני .נעשתה פה איזשהי הערכה שדני
עשה אותה מנכ"ל היוצא ,יחד עם דקלה בצלאל שנתנה פה שירותים נכון?
לעירייה .עשו הערכה שהקמת היחידה על בסיס המתחם של הפיקוח
העירוני ברמב"ם ,תעלה  800,000שקל .איך עשו את האומדן עם מי עשו
את האומדן? בדיעבד הסתבר שבכלל לא יצאו לתכנון אדריכלי לא באמת
היה אומדן אמיתי .אנחנו התבססנו על האומדן הזה ,כי מן הסתם מנכ"ל
העירייה אומר שזה  800,000שקל .הכנסנו את זה לסיפור של שיפוצי
מוסדות הציבור והחינוך ,ואמרנו  800,000שקל ניקח גם בלתי צפוי
מיליון שקל זה פחות או יותר מה שתעלה יחידת השיטור העירוני .ואז
באיזשהו שלב שראיתי שדני רץ אחרי המשטרה עשר פעמים הלוך ושוב
עם איזשהי סקיצה של תכנון ,הבנתי שבכלל אגף ההנדסה לא מחובר
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לתהליך של הקמת השיטור העירוני ופה נכנס אגף ההנדסה יחד עם שלום
ושג יא שאמון על הפרויקט הזה .התחלנו לעשות פה ישיבות מסודרות עם
המשטרה ולהבין בכלל מה הצרכים .הרבה מאוד מהצרכים הם צרכים
שהמשטרה לא מסכימה לוותר עליהם ,יש להם את התקנים שלהם
ואנחנו היינו מחויבים .ואז יצאנו לתכנון וכשיצאנו לתכנון הבנו שהעלות
של הקמת היחידה הזו לא עומדת על  ,800,000כי אם על  3מיליון שקל.
שגיא נמצא כדי שהוא יוכל להסביר לכם את הפער.
איציק בראון:

המשטרה לא נותנת מימון גם?

שושי כחלון כידור :לא המימון הוא כולו שלנו ,זה היה ההסכם אגב להקמת יחידת השיטור
העירוני בשעתו כשהעירייה נכנסה .אגב התהליך הזה התחיל עוד הרבה
לפני שאני הייתי ראש רשות ,לדעתי ההחלטה התקבלה פה לפני שנה וחצי
שנתיים מול המשרד לביטחון פנים .בכלל לא היינו גם בלופ יכול להיות
שההנהלה הייתה בלופ .נניח שאנחנו גם בעניין הזה תוצאותיהם ,אנחנו
כן חשוב לנו שתהיה פה יחידת שיטור עירונית על התועלת שהיא יכולה
להביא לעיר שלנו .נכון שזה תוצאה מאוד מאוד גדולה ,אבל בטווח
הארוך לדעתי אנחנו מרווחים פה נוכחות של יחידת שיטור .24/7
איציק בראון:

על מה הולך הכסף בעיקר  3מיליון?

שושי כחלון כידור :על המבנה תשתיות תקשוב מערכות סיבים אופטיים ,מה שאתה רוצה
יש שמה .חנייה ביטוח גנני,
איציק בראון:

אז אנחנו מדברים על שוטרים,

שושי כחלון כידור :מרגע שהבנו שמדובר בשלושה מיליון שקלים ולא ב 800-או מיליון
שקלים במסגרת השיפוצים של מוסדות הציבור והחינוך ,החלטנו לעשות
הפרדה בין שני התב"רים בין שיפוץ מוסדות הציבור והחינוך לבין הקמת
היחיד ת השיטור העירוני .לכן אתם מקבלים את זה כתב"ר נפרד לטובת
הקמת השיטור .אם אתם רוצים שגיא יתן לכם פה פריסה ..שגיא עכשיו
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אחראי על כל הנושא של מוסדות הציבור ואגף ההנדסה.
שגיא פרג':

בגדול אין פה ...זה מתחלק לתכנון ופיקוח ,חנייה יש לנו  ...פיתוח של
המבנה .משרדים בסביבות ה 300,000-שקל .המבנה עצמו ...שהמשטרה
ביקשה אבטחה לבד ,זה בסביבות  60,000שקל ...מה שקשור לחשמל,
מיזוג אוויר דברים שהתקן מחייב אותנו .אנחנו לא יכולים לברוח
מדברים ...א' משטרה פה דבר שני תקנים מחייבים אתנו .מעבר לזה יש
לנו פה ...ההחלטה הראשונה שהייתה פה,

איציק בראון:

שגיא רק שאלה קצרה תכנון וביצוע חנייה למעלה מ 250,000-שקל? מה
אנחנו מדברים פה?

שגיא פרג':

חניית נכים,

איציק בראון:

לא ביצוע זה רק תכנון.

שגיא פרג':

זה תכנון וביצוע.

שושי כחלון כידור :לא זה יש שם העתקת עצים
(מדברים יחד)
איציק בראון:

אני מרים טלפון עכשיו לרפי אין עכשיו עצים.

(מדברים יחד)
שגיא פרג':

מתכננים בקשר לעצים הכל פה תחת מכרזים או התמחרות ,יש לנו...
מסגרת,

איציק בראון:

שמונה עשרה רכבים יש שם?

שגיא פרג':

לא זה משרת את הציבור מעבר,

איציק בראון:

ארבע סה"כ למשטרה?

ירון חדוות:

לא אבל מי שישב במבנה הזה זה יחידת השיטור העירונית ויחידת
הפיקוח הבלתי תלויה  ...מחלקת ביטחון גם כן תשב שם ,והמשמר
האזרחי והשוטרת תנועה.

(מדברים יחד)
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שושי כחלון כידור :מי בעד תב"ר מס'  204הקמת יחידת שיטור עירונית ע"ס  3מיליון שקל?
פה אחד תודה רבה.

מועצת העירייה מאשרת את תב"ר מס'  -204הקמת שיטור עירוני ע"ס
₪ 3,000,000
מקורות מימון:
קרנות הרשות₪ 3,000,000 :
סה"כ תב"ר₪ 3,000,000 :
החלטה :מאשרים פה אחד.

אישור תב"ר מס'  - 205התחדשות בחינוך ע"ס ₪ 700,000

.5

הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת את תב"ר מס'  -205התחדשות בחינוך ע"ס
 .₪ 700,000מקורות מימון :קרנות הרשות .₪ 700,000 :סה"כ תב"ר₪ 700,000 :
ענבל דרור היימן :תב"ר הבא מס'  205התחדשות בחינוך ע"ס  700,000שקל.
אסנת חכמון:

במסגרת פרויקטים ...חלק מהדברים שאנחנו עושים זה למידה חדשנית.
אנחנו רוצים לאפשר לבתי ספר לקיים למידה חדשנית אחרת ,אז
השאיפה שלנו לאפשר כל שנתיים לשני בתי ספר לבנות מרחבי למידה,

שושי כחלון כידור :כל שנה לא כל שנתיים.
אסנת חכמון:

סליחה כל שנה בין בתי ספר .מרחב אחד עבור בית ספר עמל לעשות
מרחב פתוח בכיתות א' ו ב' ,למידה למרחב פתוח רב גילאי.

איציק בראון:

זה חשוב?

דובר:

רגע באיזה בתי ספר?

שושי כחלון כידור :שני בתי ספר אחד זה בית ספר עמל ושני ..אנחנו עושים גם פה ,שמתם לב
עשינו הפרדה בין זה לבין שיפוצי הקיץ .אנחנו רוצים בעצם להראות אחד
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שאנחנו מתחזקים ,הדבר השני שאנחנו מחדשים בסדר .או קיי מי בעד
אישור תב"ר  ,205התחדשות בחינוך על סך  700,000שקל ירים את ידו.
פה אחד?
משה בוארון:

לא אני נגד.

שושי כחלון כידור :או קיי אז רגע אז מי בעד? איציק בראון צביקה ימין עמית אזולאי איציק
דב שי רומנו שושי כחלון כידור ירון חדוות ומעיין חג'ג' .מי נגד ירים את
ידו? משה בוארון.

שושי כחלון כידור ,שי רומנו ,ירון חדוות ,מעיין חג'ג ,איציק דב ,עמית

בעד:

אזולאי ,צבי ימין ,איציק בראון ,ברק אשרם
משה בוארון

נגד:

מועצת העירייה מאשרת את תב"ר מס'  -205התחדשות בחינוך
ע"ס ₪ 700,000
מקורות מימון:
קרנות הרשות₪ 700,000 :
סה"כ תב"ר₪ 700,000 :

.6

אישור תב"ר מס'  – 190שיפוצי מוסדות חינוך וציבור לשנת 2019
הגדלה בסך של  2,000,000ש"ח מקרנות הרשות( ,תבר מקורי ע"ס
)₪ 3,000,000
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מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  - 190שיפוצי מוסדות חינוך וציבור לשנת
 2019הגדלה ע"ס  ₪ 2,000,000מקרנות הרשות (תב"ר מקורי ע"ס .)₪ 3,000,000
ממקורות מימון :קרנות הרשות ₪ 5,000,000 :סה"כ תב"ר₪ 5,000,000 :
ענבל דרור היימן :התב"ר מס'  190מדובר על הגדלה שיפוצי מוסדות חינוך וציבור לשנת
 .2019הגדלה בסך של שני מיליון  ,₪התב"ר המקורי היה שלושה מיליון.
מבקשים שהוא יהיה חמישה מיליון.
שושי כחלון כידור :ששי תציג פה את הזה יחד עם אסנת.
אסנת חכמון:

שיפוצי קיץ זה שיפוצים של כלל מוסדות החינוך ,גנים בתי ספר ...כל
מוסדות החינוך שיש לנו שהם תלמידים .אחד אם זה שיפוצים שוטפים
אם זה נזילות,

איציק בראון:

מה השתנה מאז שאשררנו שלושה מיליון,

אסנת חכמון:

אחד כן אכן צומח בית ספר חדש.

איציק בראון:

אז צריך לשפץ אותו כבר?

אסנת חכמון:

לא.

שושי כחלון כידור :קודם כל כן יש שם שיקום ,כי היו שני גני ילדים במהלך השנה שהשתמשו
בבית הספר אנחנו צריכים להחזיר את בית הספר..
איציק בראון:

זה סכום כאילו לא,

שושי כחלון כידור :אני אגיד משהו .יש פה הרבה מאוד משימות שלאורך השנים עברו משנה
לשנה ועברו משנה לשנה ולא נתנו עליהם את הדעת .מה שעשו פה זה רק
אפס ואחד ,זאת אומרת רק שמקדם ביטחון חשמל,
איציק בראון:

שושי לפני זה אני מזכיר לך שגם בקדנציה הקודמת את אמרת להגדיל
את שיפוצי התעריף ,ואנחנו היינו בעד .אמרנו אבל בוא נביא את זה
מראש יותר ולא הבאנו ,עכשיו אנחנו מגדילים את זה.

שושי כחלון כידור :ואתה שואל למה הגדלנו את זה?
איציק בראון:

למה לא לשים שש?
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שושי כחלון כידור :קודם כל תראה זה אינסופי המספר ,מה שהכנסנו פה ...אסנת תיקח גם
עשרה מיליון אם לא אכפת לך.
איציק בראון:

במקום כל פעם ללטף עם המברשת סיד ולעשות..

שושי כחלון כידור :אז לא קודם כל לקחנו את כל המשימות בבתי הספר והכנסנו את כולם
לתחזוקה השוטפת של שיפוצי הקיץ .יתרה מזה אני אגיד עוד משהו,
לקחנו שני בתי ספר ואנחנו עושים לה צביעה מחדש חיצונית .וצביעה
חדשנית לא כזו שצובעת את אותו צבע שהיה עד עכשיו .אנחנו באמת
השקענו פה ירדנו פה לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות כדי להביא את בתי
הספר,
איציק בראון:

זה יספיק?

שושי כחלון כידור :כן זה נותן מענה מצוין  ...מזגנים שאנחנו צריכים להחליף ,הרבה מאוד
דברים שלא נעשו פה.
אסנת חכמון:

 ...בעלות של רשת מעיין החינוך התורנית .הרשת מחויבת עפ"י משרד
החינוך לתת יועץ בטיחות שלה ,שיועץ הבטיחות צריך להגיע לפני מאיר...
ולעשות את כל הפעילות .זה מחויבות של הרשת כלפי משרד החינוך,

דובר:

מהמועצה מתנערים מזה?

אסנת חכמון:

לא זה לא קשור למועצה.

שושי כחלון כידור :המועצה אגב מעולם לא שילמה שיפוצי קיץ לבית ספר בני מאיר.
דובר:

בטח שהיא שילמה כל הזמן היא שילמה.

שושי כחלון כידור :קודם כל זה לא בסדר ואני אסביר גם למה זה לא בסדר .כיוון שעיריית
כפר יונה נותנת  250,000שקל במסגרת,
אסנת חכמון:

 ...היא שילמה בשנה שעברה.

דובר:

כולם מקבלים.

אסנת חכמון:

אני רוצה לעשות תיקון העירייה לא שילמה ,שנה שעברה היא השנה
היחידה שבה היו שיפוצים כי רשת מעיין לחינוך תורני פנתה למשרד
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החינוך,
שושי כחלון כידור :נכון וקיבלו מעל  40,000שקל.
אסנת חכמון:

 ...לשיפוץ אבל ביקשו מאתנו לעשות את השיפוץ הזה  ...כל שנה היא
קיבלה שנה שעברה זה היה ייחודי לאותה שנה.

שושי כחלון כידור :שאגב לא השתמשו לזה בכלל שיפוץ מוסדות חינוך ,אלא העברתם את
הקרון של הגן ילדים .אני חייבת להודות שבמסגרת התשלום שאנחנו
משלמים במסגרת חוק נהרי ,ה 250,000-שקל בין היתר נועדו ...אתם
מקבלים גם מהרשת גם מהרשת קיבלתם  150,000שקל גם מאתנו
 250,000שקל .הכסף הזה אמור לשמש בין היתר לאחזקה של המבנה .אז
אישור תב"ר מספר  190שיפוצי מוסדות חינוך וציבור לשנת  ,2019הגדלת
בסך של שני מיליון שקל מקרנות הרשות .תב"ר מקורי על סך  3מיליון
שקל ,מי בעד ירים את ידו? ברק אשרם ,איציק בראון ,צביקה ימין ,עמית
אזולאי ,איציק דב ,שי רומנו ,שושי כחלון כידור ,ירון חדוות ומעיין חג'ג'.
מי נגד ירים את ידו? משה בוארון ,תודה עוברים הלאה.
בעד:

ברק אשרם ,איציק בראון ,צביקה ימין ,עמית אזולאי ,איציק דב ,שי
רומנו ,שושי כחלון כידור ,ירון חדוות ומעיין חג'ג'

נגד:

משה בוארון

מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  - 190שיפוצי מוסדות חינוך
וציבור לשנת  2019הגדלה ע"ס  ₪ 2,000,000מקרנות הרשות (תב"ר מקורי
ע"ס )₪ 3,000,000
ממקורות מימון:
קרנות הרשות₪ 5,000,000 :
סה"כ תב"ר₪ 5,000,000 :
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.7

ביטול תב"ר מס'  – 955פיתוח צפון גבעת אלונים תוכנית הצ' 5-1-
 ₪ 0 :2הפחתה מהשתתפות בעלים בסך של ₪ 3,205,997
מועצת העירייה מאשרת את ביטול תב"ר מס'  - 955פיתוח צפון גבעת אלונים תוכנית
הצ'  ₪ 0 :5-1-2הפחתה מהשתתפות בעלים בסך של  .₪ 3,205,997מקורות מימון:
השתתפות בעלים 0:סה"כ תב"ר 0 :הפרויקט מבוצע ישירות ע"י החכ"ל.

ענבל דרור היימן :ביטול תב"ר מספר  ,955מדובר על פיתוח צפון גבעת אלונים .העבודות
מבוצעות ישירות דרך החכ"ל .מקורות המימון פה זה מהשתתפות
בעלים ,הם לא ניקבו על .3,205,997
מה זה צפון אלונים שמה,

איציק בראון:

ענבל דרור היימן :לא אנחנו לא גובים מי שגובה זה החכ"ל והוא מבצע גם .הם פתחו פה
תב"ר ,וכנראה שההחלטה הייתה אחרי זה שהחכ"ל יבצע אז מבטלים
אותו .מי בעד ירים את ידו ,ביטול תב"ר מס'  .955פיתוח צפון גבעת
אלונים ,תוכנית ה"צ  512אפס שקלים .כולם? פה אחד .אסנת תודה
נסיעה טובה.

מועצת העירייה מאשרת את ביטול תב"ר מס'  - 955פיתוח צפון גבעת אלונים
תוכנית הצ' ₪ 0 :5-1-2
הפחתה מהשתתפות בעלים בסך של  3,205,997ש"ח
מקורות מימון:
השתתפות בעלים0 :
סה"כ תב"ר0 :
הפרויקט מבוצע ישירות ע"י החכ"ל.
החלטה :מאשרים פה אחד.

.9

אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת הכספים2020-
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הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת את התבחינים למתן תמיכות לשנת הכספים
.2020
ענבל דרור היימן :תבחינים למתן תמיכות ,ששי שלומית אתם רוצים לתת פה רקע?
ששי מגידו:

אני אתן פה רקע להזכיר לכם במליאה הקודמת אישרנו את ...אני חוזר
שוב אחרי שאישרנו את ההחלטה לגבי התמיכות ,אמרנו שאנחנו צריכים
לתקף את התבחינים גם לקראת שנה הבאה .העברנו לכולכם ביקשנו
הערות ,חלק העירו אספנו את הערות האלה והתכנסו פה הזמנו את
כולם .חלק הגיעו וכל אחד,

איציק בראון:

מי זה אספת את מי את אלה שנתמכים?

(מדברים יחד)
ששי מגידו:

חברי המועצה בלבד.

איציק בראון:

כששאלת נתמכים קיבלתם מהם משוב?

ששי מגידו:

זה השלב הבא ,בכל מקרה הייתה פה ישיבה ריכזנו את הערות היה פה
דיון על הערות .ריכזנו לכם בחוברת שאתם מחזיקים יש שמה בצד שמאל
את הערות שהעירו ,ובעצם תיקפנו את התבחינים עם הערות וכרגע אנחנו
רוצים לאשר את ה-

שושי כחלון כידור :מה בין התבחינים הקודמים לתבחינים הללו? מה היו השינויים
העיקריים?
ששי מגידו:

רגע אני אגיד לכם.

איציק בראון:

הערה של עמית אזולאי לא הבנתי מה הערה שלו.

שושי כחלון כידור :הוא ביקש להוסיף ענף ספורט נוסף כדורגל חופים.
איציק בראון:

יש לנו חוף ים?

שושי כחלון כידור :אפשר או להסיע או לייצר מגרש.
איציק בראון:

לא אבל השאלה שלי כאן בנושא של ספורט למה ?90%

שושי כחלון כידור :מה זאת אומרת?
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איציק בראון:

 90%לקבוצתי ו 10%-ענף אישי?

שושי כחלון כידור :למה זאת ההבחנה? כי מה לעשות בקבוצה יש יותר אנשים ,אז המימון
שלה צריך להיות גבוה.
איציק בראון:

אבל שניים זה קבוצה.

שלומית גבע:

לא זה לא לקבוצה זה ספורט קבוצתי אל תתבלבל ,זה שיש למשל קבוצה
של  ...אז עדיין זה לא ספורט קבוצתי בהגדרות הוא לא ספורט קבוצתי.

שושי כחלון כידור :ספורט קבוצתי זה :כדורגל ,כדורסל ,כדורגל חופים ,כדורשת כדור עף,
כדור יד.
איציק בראון:

אני יודע ששחמט זה ספורט ,ויש שלושה שחמטאים והם קבוצה מועדון
כפר יונה מול מתמודד מועדון במקרה ראשל"צ הם חזקים בשחמט .אז
זה ספורט קבוצתי?

שושי כחלון כידור :אז הוא קבוצתי.
איציק בראון:

או אישי? הם שלושה.

שושי כחלון כידור :אז קבוצתי.
איציק בראון:

אז אני אומר צריך גם להגיד כמה צריך להיות בקבוצה הזאת.

שלומית גבע:

לא זה מה שאני מנסה להגיד לך .המבחן הוא לא כמה יש בקבוצה ,גם
אם יש קבוצה גדולה של יחידניים אבל הוא ספורט לא קבוצתי אלא
ספורט יחידני .לפי ההגדרות של,

איציק דב:

של מי?

שלומית גבע:

יש הגדרות של משרד הספורט מה זה ספורט קבוצתי,

ששי מגידו:

קבוצתי לכל דבר ועניין נכון ,יש ליגות יש זה,

איציק דב:

זה לא קשור למספר האנשים בקבוצה?

שושי כחלון כידור :לא יש הגדרה למה זה ספורט קבוצתי ומה זה ספורט יחידני ואנחנו
מתייחסים להגדרה ,ואם יש שלושה אנשים או עשרה אנשים זה לא
משנה  ...וזה ספורט קבוצתי אז זה ספורט קבוצתי מה לעשות.
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איציק בראון:

אני אומר שחשוב מבחינת תמיכה כספית זה הבדל אם אתה תומך
בעשרים שהם בכדורגל ובקבוצה לבין שלושה ,יש משמעות כספית.

שושי כחלון כידור :אבל זה אח"כ שאנחנו נבין את התמיכות.
שלומית גבע:

שנייה אני אסביר רגע יש פה את הפיצול הראשוני בתבחינים ,מה אתה
נותן מתוך עוגת התקציב של הספורט לספורט קבוצתי ומה אתה נותן
לספורט יחדים .אח"כ בתוך אותו דבר יש לך תבחינים לפי ניקוד ,ושמה
יבוא לידי ביטוי למשל מספר המשתתפים.

איציק בראון:

ראיתי את הניקוד הזה ,הניקוד הזה נעשה מתי? מישהו עשה עליו חשיבה
אחרי הרי הוא לא נעשה עכשיו אני מכיר אותו.

שלומית גבע:

אתה לא באת למפגש חברי מועצה,

איציק בראון:

אני הייתי מנוע מלהגיע כי היה לי קשה לתפוס כרטיס טיסה חזרה.

שושי כחלון כידור :אז אנחנו מצטערים בשבילך ,אבל מהסיבה הזו אנחנו קיימנו את המפגש
אפשרנו אותו לכל חברי מועצת העיר .שלחנו את התבחינים ביקשנו מכם
להשפיע על התבחינים ולהסיק את ההשגות שלכם או להציע הצעות
נוספות .המפגש הזה התקיים לאורו גובשו התבחינים האלה ,וזאת
התוצאה הסופית של התבחינים .אז איציק שנה הבאה תוכל להשפיע על
התבחינים בסדר? ועדיין אגב במסגרת השאלות שלך וענתה על זה
שלומית ,שאנחנו נגיע לשלב של באמת דיון בתמיכות עצמם מן הסתם מה
שאתה אומר יילקח בחשבון זה לא,
ששי מגידו:

הנושא הבא ש-

שלומית גבע:

הם לא הראו לנו עד היום תמיכות ...צריכים גם להבין את המשמעות.
אם לא תוגש אף בקשה לתמיכה בספורט יחידני ...גורע את זה מהתקציב
של הספורט ,אז אתה יוצר גם את זה שוב .זה צריך להיות מותאם
למציאות של מגישי הבקשות גם.

איציק בראון:

ברור לי אני יודע מה זה ,אבל אני אומר גם היחס של  10 90מאחר ואתה
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ומחזיק פה סתם דוגמא איזה מישהו שהוא אלוף עולם..
שלומית גבע:

אני מסכימה איתך.

איציק בראון:

ואז אתה אומר וואלה אני לא יכול לתת לו ,אני תקוע ואז מחפשים איך
אנחנו נעשה.

שלומית גבע:

אתה יכול בתוך העשר.

שושי כחלון כידור :תראה אם אתה נותן היום לצורך העניין תקציב של  200,000שקל
לתמיכות ויש שמה  10אחוז מתוך  ,200,000זה סכום לא מבוטל לאדם
אחד .יש עוד מרכיבים נוספים אני לא רוצה  ...אנחנו סתם נותנים את זה
בצורה גסה.
איציק בראון:

אני חושב שצריך לתת גם אפשרות לאיזשהו חריגה באישור א' ב' ג'...

שושי כחלון כידור :אבל תקשיבו יש פה נוהל אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים ,יש
נוהל תמיכות.
איציק בראון:

אבל אני לא יכול לכסות כל דבר.

שושי כחלון כידור :בסדר אבל יבוא משהו שהוא חריג נדבר עליו .אנחנו כרגע מדברים על
התבחינים אנחנו לא מדברים על התמיכה עצמה ,תעשו את ההפרדה .יש
תבחינים ויש את התמיכה זה שני דברים נפרדים .על הבסיס הזה נוכל
אח ר כך לתת את התמיכה ולעשות את את הדיון ,ואם היו חריגים
נתייחס לזה בסדר?
ששי מגידו:

הלאה בסעיף  23רמי ביקש להפוך ,יש טבלה ניקוד בעצם מ 1-עד  8וליגת
העל לאומית ומטה ויש ניקוד שנקבע .רמי ביקש בגדול להפוך את טבלת
הניקוד אל מול הנבחרות ,כי בראש הטבלה נערים ונערות שיקבלו 250
נקודות שמה שכתוב היום שבפועל ליגת העל תקבל  250נקודות .אז
הנוער  200נקודות שבפועל הוא מקבל  25נקודות ,וכל השאר .50 50 50
בגדול להפוך את הפירמידה,

איציק בראון:

לצעירים.
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ששי מגידו:

כן שהצעירים היו בראש .זה הייתה בקשה של רמי.

דובר:

היא לא התקבלה?

(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :אני שאלתי את ששי מה בין התבחינים שהיו עד היום ,ואיפה באו לידי
ביטוי השינויים? מה ששי עכשיו אומר לכם זה אחרי הישיבה שהייתה פה
עם חברי המועצה ,איזה שינויים הוכנסו .אח"כ אנחנו נצביע עליהם
אנחנו לא חייבים לקבל אותה .עכשיו בשלב הזה קודם כל להראות לכם
ואז לאשר את זה או לאשר את זה בסדר?
ששי מגידו:

והדבר האחרון בסעיף  ,43יש תבחינים נוספים לתמיכה בתחום הדת
והזהות היהודית .ומעיין ביקשה שאנחנו נוסיף לצד הנושא הזה של תחום
דת ,גם את נושא התרבות .אבל לא נקבעו תבחינים לנושא התרבות,
וביק שנו שאם יש איזה משהו לדוגמא שאפשר להתבסס עליו אז היא
תעביר .אז אני מבין שכרגע עוד אין?

שלומית גבע:

אין.

ששי מגידו:

או קיי אפשר לעבוד עם זה ,זה הכל.

שושי כחלון כידור :אבל זה לא היה ל 2020-צריך להגיד את זה .בקיצור הבקשה של מעיין
מאחר והיא לא מגובה במידע,
משה בוארון:

אבל תעיר את הערות של כולם לדיון שמה גם כן .שכל חברי הוועדה
שהיא ישבה שמה ,תגיד כל אחד מה הוא החליט גם כן מה הוא הציע .יש
כאלה שאמרו להשאיר את הטבלה כמו שהיא.

ששי מגידו:

יש פרוטוקול לוועדה הזו ,אבל אמרנו הערות אין הערות זה לא משנה מי
אמר מה .עכשיו אתם תחליטו אם אתם רוצים להכניס את זה לא רוצים
להכניס את זה ,זו מטרת ההצבעה בסדר? אלה הערות.

שושי כחלון כידור :או קיי אז הסיפור של מעיין יורד מהפרק .אז יש פה שני נושאים חדשים
שנכנסו לתוך הטבלה.
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ששי מגידו:

מה שעמית הציע זה לא,

שושי כחלון כידור :לא רלוונטי אנחנו לא דנים בזה ,הוא יודע קיבל את התשובה אתמול.
ששי מגידו:

לא לא הכדורגל חופים.

שושי כחלון כידור :זה דוגמא שתיכנס לתוקף ,אפשר להכניס .על זה אין מה להצביע זה נכנס
לתוך ההגדרות .אז הנושא היחידי זה היפוך הטבלה ,אם אתם רוצים
להתייחס לזה רוצים את זה לא רוצים את זה רוצים שנצביע על זה.
משה בוארון:

לא אני הערתי שמה שנשאיר את טבלה כמו שהיא.

איציק בראון:

אני לא חושב שצריך להפוך אבל צריך כן לנסות להזיז אותה .אני לא
אומר לא להפוך אני אומר לקחת את הנערים נערות ונוער לשים אותם
ראשונים ,לא להפוך .אבל לא להפוך את ליגה ג' ליגה א' וכל אלה ,לא
בדיוק להפוך אבל בוא נאמר את  7 8ראשונים .את ליגת העל להוריד
בכלל למטה.

דובר:

אתה רוצה להפוך נשמה.

איציק בראון:

לשנות את הסדר.

שושי כחלון כידור :תראו אני רוצה רגע להגיד משהו על ההצעה שהוצעה ע"י רמי ,ולתת את
זה כעוד חומר נוסף .תראו אני מבינה את התמריץ שרמי רוצה לייצר
בקרב נוער וצעירים ,אבל רק רוצה רגע להגיד שהוצאות של ליגת העל
וליגה לאומית וארצית הם הוצאות הרבה יותר גדולות .ככל שאנחנו ננקד
את זה יותר נמוך אנחנו בעצם לא נותנים זכות קיום ל ...אגב אני רגע
רוצה להגיד משהו ,שאנחנו לא שמה וזה בכלל לא רלוונטי .אנחנו
מאשרים כרגע תבחינים ברמה עקרונית ,תבחינים המשמעות שלהם זה
קריטריונים קריטריונים שעל בסיסם בסופו של דבר אנחנו נקבע את
חלוקת התקציב של התמיכות או קיי? אז אם אנחנו שם או לא זה לא
רלוונטי .כי אם אנחנו לא שמה אז מן הסתם אנחנו גם לא נקצה את
הניקוד לטובת מי שלא נמצא שמה ,אז בכלל ברמה העקרונית .אבל גם
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צריך להבין שהוצאות לליגת העל וליגה לאומית וזה ,היא הרבה יותר
גבוה מכל ליגה אחרת שנמצאת כאן .גם לנוער ולנערים נערות ,ולכן
ההיפוך של הטבלה הוא לא רלוונטי לטעמי .זה רעיון יפה במהות שלו
אפשר לתמרץ אותו בצורה אחרת לא בצורה של לפגוע באפשרות לליגות
לקיים את עצמן ,היה ונהיה בליגות תמיד,
איציק בראון:

אם את מדברת על זה אז ליגת העל רק אני אתן דוגמא .תקציב של מכבי
נתניה קבוצה ...זה בסביבות  ... 30כמה תומכת העירייה?

שושי כחלון כידור :אני לא יודעת.
איציק בראון:

.800,000

שושי כחלון כידור :בסדר גמור.
איציק בראון:

שהולך על השימוש,

שושי כחלון כידור :אבל אתה כבר מדבר ..באמת אני מדברת עכשיו על התבחינים על
הקריטריונים ,אני לא מדברת על תקציב.
איציק בראון:

זה נמצא ...זה תמיד בידיים של מישהו פרטי שלא תתבלבל.

(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :טוב אנחנו עוברים להצבעה ,מי בעד ההצעה של רמי בליטנטל להפוך את
הטבלה ירים את ידו?
איציק בראון:

זה לא להפוך הוא אמר כמו שאני אמרתי שינוי.

שושי כחלון כידור :מי בעד ההצעה של רמי בליטנטל ,אם אתם רוצים שאני אקריא לכם
אותה,
ששי מגידו:

 200 250כל השאר .50

שושי כחלון כידור :מי בעד ההצעה של רמי בליטנטל ירים את ידו? איציק בוארון ועמית
אזולאי וירון חדוות .מי נגד ההצעה של רמי ירים את ידו? צביקה ימין,
ברק אשרם ,משה בוארון ,איציק דב ,שי רומנו ,שושי כחלון כידור ומעיין
חג'ג' .בקיצור ההצעה של רמי נפלה התבחינים נשארים ,סעיף  23נשאר
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כלשונו לא עברה .טוב עכשיו אנחנו צריכים לאשר את התבחינים כולם,
עכשיו אישרנו רק את הסיפור הזה .מי בעד אישור תבחינים למתן
תמיכות בשנת  2020כפי שהיא הובאה לידיעתכם?
שלומית גבע:

שמתם לב שקיבלתם חוות דעת יועמ"ש על,

שושי כחלון כידור :חוץ מאיציק בראון שהוא זה ...אז ברק אשרם צביקה ימין משה בוארון
עמית אזולאי איציק דב שי רומנו שושי כחלון כידור ירון חדוות ומעיין
חג'ג' .מי נגד ירים את ידו? איציק בראון.

בעד:

איציק בראון ,עמית אזולאי ,ירון חדוות

נגד:

שושי כחלון כידור ,שי רומנו ,איציק דב ,צבי ימין ,ברק אשרם ,משה
בוארון

הערת חבר מועצת העירייה רם בליטנטל להפוך את הדירוג,בטבלת הניקוד
בקריטריונים לחלוקה בענפים הקבוצתיים לתחום הספורט,כך שנערים
ונערות יהיו בראש הטבלה עם  250נ' ,לנוער  200נ' וכל יתר הליגות  50נ' לא
אושרה

בעד:

שושי כחלון כידור ,שי רומנו ,ירון חדוות,איציק דב ,עמית אזולאי ,צבי
ימין ,ברק אשרם  ,משה בוארון

נגד:

איציק בראון

מועצת העירייה מאשרת את התבחינים למתן תמיכות לשנת הכספים .2020
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 .10מינויו של מר נאור דוידי ,סגן גזברית העירייה ,נושא ת.ז.
מספר  052698800ל'פקיד גביה' בהתאם לפקודת המסים (גביה)
הצעת החלטה :בהתאם לסעיף 12ד' לפקודת המסים (גביה) מתבקשת מועצת העירייה
למנות את מר נאור דוידי ,סגן גזברית העירייה נושא ת.ז .מס'  ,052698800ל'פקיד
גביה'.
ששי מגידו:

הלאה סעיף  ,9מינוי של מר נאור דוידי סגן גזברית העירייה .יש פה את
התעודת זהות שלו לפקיד גבייה בהתאם לפקודה,

שושי כחלון כידור :בואו תסבירו רק מה המשמעות של המינוי הזה זה מאוד חשוב.
ענבל דרור היימן :בכדי להשתמש בסמכויות של גבייה מנהלית ,מחייבים למנות פקיד גבייה
וממונה גביה .אותי מינו כממונה על הגבייה ולכן נדרש אישור של נאור
לפקיד גביה על מנת שהוא יתן ...חלק מהתנאים שזה היה עובד עירייה.
שושי כחלון כידור :מי בעד ירים את ידו? למנות את נאור לסגן גזברית העירייה לפקיד
עירייה? פה אחד.

בהתאם לסעיף 12ד' לפקודת המסים (גביה) מתבקשת מועצת העירייה למנות
את מר נאור דוידי ,סגן גזברית העירייה נושא ת.ז .מס'  ,052698800ל'פקיד
גביה'.
החלטה :מאשרים פה אחד.

 .11אישור הוספת נציג ציבור לוועדת ביטחון
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת את דוד גרשוביץ כנציג ציבור בוועדת ביטחון.
ששי רומנו:

סעיף  10אישור הוספת נציג ציבור לוועדת הביטחון ,בעצם שי ביקש נכון?

שושי כחלון כידור :שי ביקש ואין מניעה להוסיף ,מי בעד ירים את ידו? פה אחד .סעיף עשר
אושר פה אחד הוספת נציג ציבור לוועדת ביטחון ,בהצלחה לדוד
גרשקוביץ'.
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מועצת העירייה מאשרת את דוד גרשוביץ כנציג ציבור בוועדת ביטחון.
החלטה :מאשרים פה אחד.

 .12אישור מורשה חתימה בחשבונות בית ספר בר אילן
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות בית ספר בר
אילן חשבון הורים מס'  278910וחשבון עירייה מס'  101115בבנק הפועלים בסניף 675
כפר יונה ,מנהל בית ספר הנכנס – אריאל טיבי ת.ז ( 200244473במקום המנהלת
היוצאת חגית גלעם ת.ז .)59718981
ששי מגידו:

סעיף  11אישור מורשה חתימה בחשבונות בית ספר בר אילן.

שושי כחלון כידור :יש לנו מנהל בית ספר חדש לבר אילן אני מניחה שאתם יודעים ,אריאל
טיבי שתדעו .הוא מחליף את חגית והוא מורשה חתימה ,אז מי בעד
אישור? מורשה חתימה בחשבונות בית ספר בר אילן? פה אחד.

מועצת העירייה מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות בית ספר בר אילן
חשבון הורים מס'  278910וחשבון עירייה מס'  101115בבנק הפועלים בסניף
 675כפר יונה
מנהל בית ספר הנכנס – אריאל טיבי ת.ז ( 200244473במקום המנהלת
היוצאת חגית גלעם ת.ז .)59718981
החלטה :מאשרים פה אחד.

 .13אישור מורשה חתימה בחשבונות חטיבת ביניים עתיד
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות חטיבת ביניים
עתיד חשבון הורים מס'  455547וחשבון עירייה מס'  455458בבנק הפועלים בסניף

51

 675כפר יונה ,מנהלת חט"ב הנכנסת-כוכבית לנקרי ת.ז ( 025388745במקום המנהל
היוצא סמי איטח ת.ז .)058857715
ששי מגידו:

אותו דבר חטיבת ביניים עתיד.

שושי כחלון כידור :גם פה התחלף מנהל במנהלת ,כוכבית לנקרי .מי בעד אישור מורשה
חתימה בחשבונות חטיבת ביניים עתיד? אני רוצה לראות שכולם פה
אחד.
איציק בראון:

כולם פה אחד.

שושי כחלון כידור :תודה.

מועצת העירייה מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות חטיבת ביניים עתיד
חשבון הורים מס'  455547וחשבון עירייה מס'  455458בבנק הפועלים בסניף
 675כפר יונה
מנהלת חט"ב הנכנסת-כוכבית לנקרי ת.ז ( 025388745במקום המנהל היוצא
סמי איטח ת.ז .)058857715
החלטה :מאשרים פה אחד.

שושי כחלון כידור :רגע ,ברק רוצה להודיע משהו?
ברק אשרם:

אני מתכבד להודיעכם שאני מתפטר מחברותי במועצת העיר ,מעביר את
הסמכות לנחום ברזילאי מספר שתיים ומאחל לכולם בהצלחה.

איציק בראון:

ברק אוהבים אותך.

שושי כחלון כידור :הסתיימה הישיבה מן המניין מספר .16

__________________

___________________

גב' שושי כחלון כידור

מר ששי מגידו,

ראש העירייה

מנכ"ל העירייה
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