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בין

)יש("יש יום חדש" סיעת 

המיוצגת ע"י ראש העירייה, שושי כחלון-כידור

לבין 

"בוחרים חינוך"סיעת 

המיוצגת ע"י חבר המועצה רם בליטנטל

והעומדים"בוחרים חינוך" , ו – יש"מתוך הסכמה וראיה משותפת ורחבה של הסיעות – "
בראשן ביחס לעתידה של העיר כפר יונה, ומתוך הבנה כי רק על ידי עשייה יחד, ובשיתוף

פעולה תוכל זו האחרונה להתקדם ולהתפתח, השכילו הצדדים להסכים כדלקמן:

. הצדדים יפעלו יחד במסגרת קואליציונית בה יהיו חברים חברי המועצה של הסיעות1
.2018 לאוקטובר 30כאמור כפי מספר המנדטים להם הן זכו בבחירות ב- 

ובנאמנות לשם פיתוח, טיפוח2 . הצדדים מתחייבים לפעול בשקיפות, בשיתוף פעולה 
וקידום העיר.

. הצדדים יעשו כל שנדרש לשגשוגה של העיר כפר יונה ולשיפור איכות חיי היומיום בה,3
זאת על ידי מתן מענה מיטבי לצורכי תושביה כולם הכולל: חיזוק, פיתוח וקידום מערכת
החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית, העשרת פעילויות התרבות, הספורט והפנאי לכל
הגילאים, פיתוח פארק תעשייה ומסחר, שיפור השירות, טיפוח פיתוח וקידום העסקים
הקטנים והבינוניים כמו גם התחומים – נוער וצעירים, הגיל השלישי, רווחה, איכות הסביבה

        וכן בטחון אישי, בעלי צרכים מיוחדים, תעבורה ותחבורה ציבורית.

. החברים בקואליציה יפעלו תחת משמעת קואליציונית ותוך מחויבות מלאה להחלטות4
שיתקבלו בישיבות הקואליציה בה הם ישתתפו, ויהיו חלק בלתי נפרד מהן, בין אם הם

מסכימים עימן, כן או לא.

. תפקידים עיקריים וחלוקתם:5

 תשמש כיו"ר הקואליציה, יו"ר הועדה לתכנון שושי כחלון כידור    א.  ראש העירייה,
ובנייה, יו"ר ועדת  

ומחזיקת תיק החינוך.         משנה לתכנון ובנייה, יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית 

ישמש כסגן בתואר, מ"מ ראש העירייה ומחזיק תיק הבטחון והסדרשי רומנו    ב.    
הציבורי.

 תשמש כמשנה לראש העירייה ומחזיקת תיק צעירים ואיכות הסביבה.מעיין חג'ג'    ג.   

 ויחזיק1/10/2021 שכר החל מיום ה – 50% ישמש כסגן בהיקף של רם בליטנטל    ד.  
בתיק פיתוח תכניות  



         חינוך, על בסיס סמכויות שיאוצלו לו ע"י ראש העירייה בתיאום עם מנהלת  אגף
החינוך, ואלו

         יאפשרו חופש פעולה, יוזמות ותיאום מפגשים לצורך הנעתן. בנוסף, יעודכן בכל
המתרחש בתחום זה 

         כמחזיק בתיק כאמור, וישתתף בפגישות חוץ ופנים הנוגעות בכך.

    ה. זאת ועוד, ימשיך לכהן כחבר בכל הועדות בהן הוא משתתף מתחילת הקדנציה,
כולל נציגי הציבור  

        מטעם סיעתו. בנוסף, יוכל לעמוד בראש ועדת משנה לתמיכות, כמו גם, ועדת
משנה להקצאת קרקע,  

 ממקורות הקואליציה1 חברי מועצה נוספים: 2        ככל שיצליח  לרתום לטובת העניין 
 ממקורות  1ו – 

         האופוזיציה, ולאחר אישור הרכב הועדות על ידי מליאת מועצת העיר.

   ו.   נהלי עבודה כאמור בסעיף ד' לעיל יגובשו ויסוכמו עם כניסת המינוי לתוקף ובפגישה
ייעודית 

         שתתואם לטובת העניין ע"י ראש העירייה.

   ז.   חבר קואליציה המשמש כיו"ר ועדה יהיה אחראי, מתוקף תפקידו זה, כלפי כלל
החברים  

         בקואליציה ויבצע את תפקידו בכפוף למדיניותה והחלטותיה, זאת לרבות אופן
התנהלותו בעבודה  

         מול ראשי האגפים ומנהלי המחלקות בעירייה.

. שילוב סיעה נוספת בקואליציה תעשה בידיעת כל הסיעות השותפות בה.6

. החברים בקואליציה יפעלו בתום לב, ומתוך מטרה כנה ואמיתית לשרת את תושבי7
העיר כולם ולשמש להם שליחים, זאת על הצד הטוב ביותר ותוך קיומם של שיח ודיאלוג

מתמידים, ניהול מחלוקות, מנהל תקין, שקיפות ושיתוף פעולה פורה ומפרה.

כל ההסכמות וביצוען יהיו בהתאם להוראות כל דין.

ויבוא לידיעת הציבור בהתאם לסעיף  יפורסם  א' חוק הרשויות המקומיות45ההסכם   
.1965)בחירות תשכ"ו 

ובהתאמה לאמור באו על החתום:

שושי כחלון כידור ________________

שי רומנו ______________________



עמרי פרבר _____________________

עמית אזולאי ___________________

מעיין חג'ג' _____________________

רם בליטנטל ____________________


