
 

 

 

 

 2ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  פרוטוקול

 11.12.2018שנערכה בתאריך 

 בחדר הישיבות הגדול, בניין העירייה החדש

 

 :נוכחים

 ייהראש העיר -  גב' שושי כחלון כידור •

 חבר מועצת העיר-   מר שי רומנו •

 חבר מועצת העיר-  מר עמית אזולאי •

 חבר מועצת העיר-  מר רם בליטנטל •

 חבר מועצת העיר -  בוארון משהמר  •

 חבר מועצת העיר -   מר צבי ימין •

 חבר מועצת העיר -  מר אלברט טייב •

 חבר מועצת העיר -  מר איציק בראון •

 חבר מועצת העיר -   מר איציק דב •

 חבר מועצת העיר -   מר ירון חדוות  •

 חברת מועצת עיר -  גב' הדס אגוזי פרקש •

 

 נעדרו מהישיבה:

 עצת העירחבר מו -   מר אפי דרעי •

 חבר מועצת העיר -   מר ברק אשרם •

 

 



 
2 
 
 

 

 :בהשתתפות

 יועצת משפטית לעירייה -  שלומית גבעעו"ד  •

 מנכ"ל העירייה -   מר דני לוין •

 מבקרת העירייה -  גב' אורית בז'רנו •

 ע. מנכ"ל העירייה -   סנת טלגב' א •

 העירייהדובר  -  מר אבריאל בן דור •

 העירייהית ברגז -  גב' ענבל דרור היימן •

 מהנדס העירייה  -  מר שלום רוזנברג  •

 מנכל החברה הכלכלית -   מר בני סעד  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 
 
 

 

 על סדר היום: 

 7 ................................................. נוהל שליחת הזמנות לישיבות לחברי מועצת העיר .1

קבלת  ההזמנה  והנספחים במייל ובמקביל לתיבת הדואר שתותקן  הצעת החלטה:

 7 .................................................................................. בבית חבר/ת מועצת העיר.

 14 ................ לארנונהר אישור הארכת תקופת כהונת עו"ד עודד שדות כיו"ר ועדת ער .2

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את הארכת כהונת עו"ד עודד שדות כיו"ר ועדת 

 14 .................. .24.11.2021ועד ליום  24.11.2017שנים נוספות מיום  4ערר לארנונה ל 

 16 ........................ אישור הארכת תקופת כהונת רמי נפטצ'י כחבר ועדת ערר לארנונה .3

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את הארכת כהונת רמי נפטצ'י כחבר ועדת ערר 

 16 ............................ .17.4.2021ועד ליום  17.4.2017שנים נוספות מיום  4לארנונה ל 

 17 .................. אישור הסכם להשכרה והפעלת מרפאה עבור קופ"ח מכבי ברח' הברוש .4

כרה והפעלת מרפאה עבור השהצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את ההסכם ל

 17 ........... וש, בכפוף להחתמת קופ"ח מכבי על הנספח להסכם.קופ"ח מכבי ברח' הבר

כחברת דירקטוריון בחברה  028460657אישור מינוייה של הגב' ענבל דרור היימן ת.ז  .5

 24 ......................................................................................................... הכלכלית

עיר מאשרת את מינוייה של הגב' ענבל דרור היימן ת.ז הצעת החלטה: מועצת ה

 24 ............................................... כחברת דירקטוריון בחברה הכלכלית. 028460657

 25 ......................................................................... יםאישור מינוי הרכב ועדת כספ .6

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את מינוי הרכב ועדת כספים: יו"ר ועדת כספים: 

חבר ועדת כספים:  ירון חדוות )סיעת יש( חבר ועדת כספים: צביקה ימין )סיעת ק'(

 25 ................................................................................... איציק בראון )סיעת כ"י(

 34 ........................................................................ אישור מינוי הרכב ועדת מכרזים .7

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את מינוי הרכב ועדת מכרזים: יו"ר ועדת 

ם: שי רומנו )סיעת יש( חבר ועדת זימכרזים: צביקה ימין )סיעת ק'( חבר ועדת מכר

 34 ......................................................................... מכרזים :אלברט טייב )סיעת נ'(



 
4 
 
 

 

עבור עב' פיתוח בעיר , תשתיות ₪ מיליון  10אישור לקיחת הלוואה ע"ס   8סעיף  .8

 34 .......................................................................................................... .ומוס"ח

מלש"ח עבור עב' פיתוח  10הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת לקיחת הלוואה ע"ס 

 34 ............................................. בעיר, תשתיות ומוס"ח, על תנאי דיון בועדת כספים

וחשבון  278910הורים מס' ן אישור מורשה חתימה בחשבונות בית ספר בר אילן חשבו .9

 -כפר יונה מזכירת בית ספר בר אילן 675ועלים בסניף בבנק הפ 101115עירייה מס' 

 41 ...... (023832777)במקום המזכירה היוצאת רונית מאיר ת.ז  53056560דנה פרץ ת.ז 

מורשה חתימה בחשבונות בית ספר בר אילן מאשרת את  ירמועצת העהצעת החלטה: 

כפר  675בבנק הפועלים בסניף  101115וחשבון עירייה מס'  278910חשבון הורים מס' 

)במקום המזכירה היוצאת  53056560דנה פרץ ת.ז  -יונה. מזכירת בית ספר בר אילן

 41 .............................................................................. (023832777רונית מאיר ת.ז 

בבנק  279364אישור מורשה חתימה בחשבונות בית ספר הדר חשבון הורים מס'  .10

)במקום סגן  023834591עמוס פלג ת.ז -כפר יונה  יו"ר ועד הורים  675הפועלים בסניף 

 43 ........................................................... 37399607ר הורים יוצא נדב יוסף ת.ז. יו"

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות בית ספר הדר 

עמוס -כפר יונה  יו"ר ועד הורים  675בבנק הפועלים בסניף  279364חשבון הורים מס' 

 43 ........... (.37399607יוצא נדב יוסף ת.ז.  )במקום סגן יו"ר הורים 023834591פלג ת.ז 

וחשבון  279364אישור מורשה חתימה בחשבונות בית ספר הדר חשבון הורים מס'  .11

ענת קידר -כפר יונה  מנהלת בית ספר   675הפועלים בסניף בבנק  216079עירייה מס' 

 44 (32410714זינגר ת.ז. ה )במקום מנהלת בית חינוך "הדר" יוצאת דקל 22788053ת.ז 

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות בית ספר הדר 

כפר  675בבנק הפועלים בסניף  216079וחשבון עירייה מס'  279364חשבון הורים מס' 

)במקום מנהלת בית חינוך "הדר"  22788053ר ת.ז ידענת ק-יונה מנהלת בית ספר  

 44 .................................................................... (.32410714יוצאת דקלה זינגר ת.ז. 

בבנק  314518אישור מורשה חתימה בחשבונות בית ספר רימון חשבון הורים מס'  .12

)במקום רז  027147859חן חלק ת.ז –הורים ת כפר יונה  יו"ר הנהג 675הפועלים בסניף 

 45 .................................................................................. (02382918טל מס. זהות  



 
5 
 
 

 

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות בית ספר רימון 

חן –נהגת הורים ה כפר יונה יו"ר 675בבנק הפועלים בסניף  314518חשבון הורים מס' 

 45 .............................................. (02382918טל ת.ז   )במקום רז027147859חלק ת.ז 

בבנק  286433אישור מורשה חתימה בחשבונות בית ספר עמל חשבון הורים מס'  .13

 025271263ת.ז  יתאזגורי כרמ–כפר יונה  יו"ר הנהגת הורים  675הפועלים בסניף 

 45 .................................................... (024800039)במקום היו"ר היוצא רן אדם ת.ז 

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות בית ספר עמל 

–ורים ה "ר הנהגתכפר יונה  יו 675בבנק הפועלים בסניף  286433חשבון הורים מס' 

 45 .......... (024800039)במקום היו"ר היוצא רן אדם ת.ז 025271263רי כרמית ת.ז אזגו

בבנק  455547ון הורים מס' אישור מורשה חתימה בחשבונות חט"ב עתיד חשב .14

)במקום  56572522תורג'מן ת.ז ו כפר יונה יו"ר ועד הורים דוד 675הפועלים בסניף 

 46 ............................................................................... (24429805איריס פייט ת.ז. 

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות חט"ב עתיד חשבון 

דו תורג'מן דוכפר יונה יו"ר ועד הורים  675בבנק הפועלים בסניף  455547הורים מס' 

 46 ............................................... (24429805)במקום איריס פייט ת.ז  56572522ת.ז 

מס'  –גן צליל   675אישור מורשי חתימה בחשבונות גני ילדים בבנק הפועלים סניף  .15

הגננת עליזה שזירי  ום)במק 38353637: גננת ליאורה פוקס ת.ז 385121חשבון בנק  

)במקום הסייעת תמר חודגדגז  301049698(, סייעת ג'ניפר בן חיים ת.ז 56388770ת.ז 

)במקום  43382951: גננת מור ברק ת.ז 388686מס' חשבון  –( גן מנחם 58000605ת.ז 

מס'  -. גן דולב57850778(, סייעת תמר אונגו ת.ז 36752210הגננת לילך שבח  ת.ז 

)במקום הגננת פזית שרעבי ת.ז  036633790: גננת עדי שובה ת.ז 385067חשבון 

)במקום  הסייעת טניה פסטולניק ת.ז  200448132(, סייעת שירי ריעני ת.ז 37579695

304446735) ..................................................................................................... 47 

בחשבונות גני ילדים בבנק ה הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את מורשה החתימ

, גננת ליאורה פוקס 385121מס' חשבון בנק   –יונה, גן צליל כפר  675הפועלים סניף 

(, סייעת ג'ניפר בן חיים ת.ז 56388770רי ת.ז )במקום הגננת עליזה שזי 38353637ת.ז 

מס' חשבון  –(, גן מנחם 58000605)במקום הסייעת תמר חודגדגז ת.ז  301049698



 
6 
 
 

 

(, סייעת 36752210)במקום הגננת לילך שבח  ת.ז  43382951, גננת מור ברק ת.ז 388686

 036633790ת.ז  , גננת עדי שובה385067מס' חשבון  -. גן דולב57850778תמר אונגו ת.ז 

)במקום   200448132(, סייעת שירי ריעני ת.ז 37579695)במקום הגננת פזית שרעבי ת.ז 

 47 ............................................................ (304446735הסייעת טניה פסטולניק ת.ז 

 



 
7 
 
 

 
 

 פרוטוקול

 

 נוהל שליחת הזמנות לישיבות לחברי מועצת העיר .1

ובמקביל לתיבת הדואר שתותקן קבלת  ההזמנה  והנספחים במייל  החלטה:הצעת 

 בבית חבר/ת מועצת העיר.

 

ה ואני אומרת יבטוב ערב טוב אנחנו מתחילים ויש צילום של היש שושי כחלון כידור:

 דשים,לכל חברי מועצת העיר הח

 תתנהגו יפה. דובר:

 מה? שושי כחלון כידור:

 תתנהגו יפה. דובר:

ערב טוב ישיבה שלא מן המניין מספר  אנחנו נעשה סבב הכרות, טוב שושי כחלון כידור:

, אני מציעה שלפני שאנחנו פותחים את ישיבת המליאה נעשה סבב 2

מסביב לשולחן וגם אודה לציבור שהגיע ( הכרות למרות )לא ברור

 לכאן להיות יחד איתנו במסגרת הישיבה אז שי אתה מתחיל?

 שי רומנו. שי רומנו:

 עמית אזולאי, עמית אזולאי:

 רמי. רמי בליטנטל:

 משה. משה בוארון:

 צביקה ימין, :ימין צביקה

 אלברט טייב, אלברט טייב:

 יצחק בראון. איציק בראון:

 דב. יקאיצ איציק דב:

 טל, אסנת טל: אסנת

 . ןדני לוי דני לוין:

 שלומית היועצת המשפטית.  גבע: מיתשלו
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 ענבל הגזברית, ענבל דרור:

 חדוות.ירון  ירון חדוות:

 אגוזי פרקש הדס :פרקש אגוזי הדס

 מבקרת העירייה.בג'רנו אורית  :בג'רנו אורית

 שלום רוזנברג מהנדס העיר. שלום רוזנטל:

 החברה הכלכלית. מנכ"ל עדבני ס בני סעד:

מתחילים בישיבת המועצה כמה  אוקי. שלום עופר ישראל, טוב אנחנו שושי כחלון כידור:

שחשוב לי שכולם יכירו לפני שאנחנו עוברים לסדר היום.  דברים

חנו כרגע שמנו על סדר היום של העירייה שני נושאים שמעסיקים אנ

יה והנושא השני זה שיאת כולנו. נושא אחד זה הנושא של אזור התע

על סדר פרויקט של פינוי בינוי, מבחינתנו כשאני אומרת שמו את זה 

היום אנחנו מקדמים דיון אחד לשבועיים על כל אחד מהנושאים 

ויקטים האלה, ולהביא אותם לכדי האלה כדי לקדם את שני הפר

ביצוע. כמה שיותר מהר ובאופן איכותי ועם יד על הדופק שלנו 

ומסונכרנים על כל המשימות.  אז זה ככה חשוב לי  יםשכולם פועל

את אזור התעשייה לכל מנהלי אגפים  שתדעו וזה אחרי שהצגנו בעצם

נעשה בעירייה במקרה )לא ברור( המיועדת אגב אם תרצו אנחנו גם 

הכרות עם התוכנית הזו לחברי מועצת העיר.  על בסיס בקשה שלכם 

וע הבא ולאחריו אנחנו נתחיל שבוכמובן פרויקט פינוי בינוי שיוצג ב

י, מיטבי לשני ב.. סטטוס הכוונה זה באמת לתת מענה הכי טוב והכ

הפרויקטים האלה ועוד לפני סוף הקדנציה הנוכחית אז זה שני 

מבחינת העירייה וחשוב לי שתדעו דבר נוסף זה הנושאים שעל הפרק 

 חיכשלישאני אשמח שאתם תגיעו לפעילויות קהילתיות שמתקיימות 

ציבור נבחרי ציבור, ציבור בחר בכם אני אשמח שאתם תגיעו 

אני גם אדאג להביא את זה לידיעתכם דרך לפעילויות קהילתיות 

 WhatsAppמייל מסודר ואם תרצו שאני אפתח אפילו קבוצת 

מרות שיש גם כאלו שלא מחוברים פה לטלפון חכם אז אפשר גם ל
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ירועים ואני האואתם תקבלו את כל  WhatsAppלעשות קבוצת 

יחד איתי באירועים. זה... הנושא  אתכםאות לראות אשמח להר

ו נתחיל איתו זה הנושא של מניעת חשש להימצאות הראשון שאנחנ

ת תסביר לכם את במצב של ניגוד עניינים שלומית היועצת המשפטי

המהות יש לכל אחד מכם חוברת שמסבירה מה המשמעות ומהודקת 

ת שאתם צריכים לחתום עליה אחרי ברלתוך החוברת גם עוד חו

שאמורה שתקראו בעיון רב, ותביאו את זה לישיבת מועצת העיר 

 2019להתקיים ישיבה מן המניין שאמורה להתקיים בראשון בינואר 

 . אוקי אז שלומית. 1/1/19-יום שלישי שבע וחצי ה

 חשוב לתקן אנחנו לא עובדים בעיריית חיפה. איציק בראון:

 הערה נכונה. ור:ידשושי כחלון כ

 אוי סליחה. טעות הגהה. שלומית גבע:

  סגן שתומך בדע"ש.עוד מעט נמלא פה  איציק בראון:

 לא לא נמנה פה שום סגן שתומך בדע"ש,  שושי כחלון כידור:

 י הוא מחיפה לא.כ איציק בראון:

צודק.  יש סדרה של כללים שמסדירים את הנושא של מניעת חשש  שלומית גבע:

וגנו עבניגוד עניינים של נבחרי ציבור. הכללים האלה  ותלהימצא

קומי. ומכוחם גם הוקמה הוועדה ופורסמו על ידי מרכז השלטון המ

המייעצת ובכל מקרה שאתם סבורים שיש לכם איזשהו חשש של 

עניינים תדיר זאת אומרת שהוא ניגוד עניינים מתמשך הסמכות  ניגוד

ים אליהם בכתב הם ונהיא לוועדה המייעצת לתת חוות דעת פ

משיבים תשובה בכתב יש גם החלטות שמפרסמים באופן שוטף 

עולה לכם איזושהי שאלה ואתה מעוניינים לבדוק את אם באינטרנט 

ם לבדוק להסתייע זה וכמובן שאני פה לעזור לכם אם אתם רוצי

להוסיף גם את  101לקבל הכוונה. חוק התכנון והבנייה בתיקון 

לוועדה להיות חבר וועדה הרי כל חברי מועצת י החובה כתנאי למינו

מקומית. במילוי שאלון  העיר הם חברי וועדה לתכנון ובנייה וועדה
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שאותו אני צריכה לבדוק ולאשר שאין חשש לניגוד עניינים. תחילת 

ה בוועדה מותנת במילוי השאלון והאישור של היועץ המשפטי הכהונ

ו חשש של ניגוד עניינים א של העירייה שאין מצב של ניגוד עניינים

תדיר, ובמידה שכן בחתימה של הסדר ניגוד עניינים אז השאלון 

מצורף לכם ואני מבקשת שתמלאו אותו באמת כמה שיותר מהר כדי 

ל הוועדה המקומית לתכנון שלא ניתקל באיזושהי בעייתיות  ש

 ולבנייה.

נוסף שאני  אוקי. דבר  ה?ע' לגבי ז-א' ב-מישהו רוצה להעיר משהו ב שושי כחלון כידור:

 רוצה להתייחס אליו זה לגבי הנושא של הסכם קואליציוני כרגע אין

הסכם קואליציוני יש הבנות שבעל פה שהתקבלו בין השותפים. 

הובלתי.  סייעת ק' בחדש יש יום השותפים הם חמשת חברי סייעת 

נטל בוחרים צביקה ימין ומשה בוארון אחדות ישראל, רמי בליט

כדי לב מחל. יש בנינו הבנות בעל פה שעוד לא סוכמו יציק דואחינוך 

לפרסם את ההסכם הקואליציוני הוא  הסכם. אני יודעת שאני צריכה

ד יפורסם ברגע שאנחנו נחתום עליו ולצורך העניין אני גם אגי

בתחילת דברי שככל הנראה גם לא תהיה וועדת הנהלה. זה שתדעו 

ושא מסגרת הישיבה הזו. הנב ובא גם לאישור היוםתלכן היא לא 

ברי הזה על סדר היום זה הנושא של נוהל שליחת הזמנות לישיבות לח

מי שיודע ומכיר את הפקודה יודע שהחומר לישיבת  עירמועצת ה

מן המניין רגילה שגרתית  מועצת העיר שמדובר על ישיבה

שמתקיימת ביום שלישי הראשון לכל חודש אני גם יאריך את 

תכם כיוון שיש פה הרבה מאוד חברי מועצה שוהדברים שלי בר

הם יכירו את חדשים שלא מכירים את הפקודה ולכן חשוב לי ש

הדברים. אני, עקרונית ביום שלישי הראשון כל חודש מתקיימת 

שעות לפני הישיבה יגיע החומר אמור להגיע  48-ישיבה מן המניין ו

אר זה דוחומר לביתכם במסגרת מעטפה סגורה מונחת בתוך תיבת ה

מה שאומרת הפקודה. אוקי, אנחנו רצינו לחשוב על איזושהי 
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רבה בזכות העובדה שכמו שאתם רואים התייעלות בסיפור הזה ה

הדפים  דפים, אנחנו לא רוצים לחסוך את 80הישיבה של הערב יש פה 

אנחנו בכלל רוצים לחשוב ירוק ולא לחסוך את הדפים. אז חשבנו על 

לכם את החומר למייל אוקי הבית אנחנו ח אפשרות כזו שאנחנו נשל

ש... מה לא זה, זאת האפשרות שחשבנו אם תרצו שנחזור למה 

שהפקודה אומרת זה מה שיהיה. אנחנו חשבנו על אפשרות שנשלח 

ל. החומר יחכה לכם אוקי כאן כרגע לכם את החומר הביתה במיי

ו בלטים. זה אומר שאתם תהיאבמסגרת ניירת הכוונה שלנו לרכוש ט

בתוך טאבלטים על סדר היום וגם כמו מחוברים כאן תוכלו להסתכל 

פניכם לפני עיניכם, במסגרת הישיבה. שאתם רואים, יהיה מונח ל

 השאלה ופה אני... השאלה אם אתם מה אתם רוצים שיקרה האם

שעות לפני שזה  48אתם רוצים שאנחנו נשלח את החומר לביתכם 

בערב. נניח אותה בתוך תיבות  7 אומר יום ראשון בדרך כלל עד השעה

כאלה הדואר שאנחנו מן הסתם נתקין אותם )לא ברור( לגבי לפחות 

שכבר יש להם את זה אנחנו לא נתקין אלה אם כן אנחנו מחליטים 

. כיוון שהמצב שלהם די עגמומי אז להחליף את כל תיבות הדואר

יכול להיות שאנחנו כבר נחליף לכולם את כל תיבות הדואר או 

לופים אנחנו נשלח לכם הביתה במייל נציג פה כרגע במצגת את זה לח

הערות שלכם מבעוד מועד או מכל מי  לסדר היום. אתם תכינו את

ר שרוצה ופה אני מאפשרת לכולם לכל מה שקשור בנושאים על סד

היום אתם מוכנים מוזמנים להתקשר לכל מנהל אגף שהנושאים הם 

לכם לקבל תשובות להעיר את  ישבתחומי אחריותו לשאול שאלות  ש

וזה הערות שלכם. הכול מקובל ולגיטימי וזה זכותכם לעשות את זה 

באמת עד שנרכוש פה טאבלטים וגם את זה בכל מקרה נביא לאישור 

נה היא מי בעד שהחומר ישלח לכם המליאה או אז ההצבעה הראשו

במייל ויוצג כאן במליאה על גבי מסך כדי שנחסוך באמת את 



 
12 
 
 

 

של הניירות האלה אז מי בעד, כמה? שישה. מי נגד? שתיים.  סהההדפ

 מי נמנע? מי נמנע?

   יש עוד אופציות? איציק דב:

 לא אני רוצה גם לראות על... שושי כחלון כידור:

 אופציה שיחכה על נייר גם?יש  איציק בראון:

וקי יש א אני מעדיפה שלא. אמרתי יש שתי אופציות יש אופציה אחת שושי כחלון כידור:

ג לכם פה מול אופציה אחת שאנחנו נשלח לכם את זה במייל זה יוצ

ה אחת בסדר. והאופציה השנייה זה שאנחנו נמשיך העיניים זה אופצי

תיבות הדואר באופן מלא זה שתי לשלוח להכניס לכם את זה לתוך 

האופציות, האופציה השלישית זה )מדברים יחד( זה ברור לגמרי 

להבין מה העלויות של זה לא יודעת להגיד אתה  געשאנחנו צריכים כר

 יודע להגיד דני?

 ... חושב שנוכל לעמוד בזה.הגיד אבל אנילא לא יודע ל דני לוין:

זה... אוקי, אנחנו נעמוד בזה מן הסתם אני  והאופציה השלישית שושי כחלון כידור:

חושבת שזה נכון שהעירייה הזאת תהפוך להיות עירייה חכמה וכל 

שור בזה ובטח כשאנחנו מדברים על חברי מועצת עיר אתם שקמה 

להסתובב איתם להביא אותם לא צריכים ללכת עם הניירות האלה 

זה לא...  לשכוח אותם בבית כל מה שאני מכירה מהקדנציה הקודמת

 ואני חושבת שזה באמת בזבוז נייר זה גם מצריך...

ד היום עבדנו כולנו במיילים שעשוש... להבין את הרעיון כי אני חושב  צבי ימין:

ה י )לא ברור( לא של כמה עמודים של כמה דפים וכמזה משהו הכ

קבצים הנקודה היא אחרת זאת אומרת  היום אנחנו לא נמצאים 

עשות תקופת ניסיון לראות אם זה אפשרי  ואז אם בבית )לא ברור( ל

 אני נהפוך הואזה הולך זה מסתדר הכול בסדר אין לי שום בעיה. 

 כל הניירת... ריך אתצ

את זה דרך  אז אתה רוצה שאנחנו ניקח לנו שלושה חודשים לנסות שושי כחלון כידור:

 המייל?



 
13 
 
 

 

 אני חושב שאני... צבי ימין:

 אוקי, שושי כחלון כידור:

 או עוד שלושה חודשים או עוד ... ימין: צבי

 זה עוד הצעה. שושי כחלון כידור:

 כן. צבי ימין:

 כן,  הצעה גםד יש עו איציק דב:

 אפשר גם.. שלומית גבע:

  כי אז אני גם לא צריך את כל הניירות האלה צבי ימין:

 )מדברים יחד( 

 יש עוד הצעה שוש, צביקה ד:

 כן? שושי כחלון כידור:

לעשות עד שנקבל את הערעור של זה, למכרז של זה, נצא בינתיים עם  צביקה ד:

 ה... הזה.

סונאלית אוקי, כל אחד יגיד מה הוא רוצה בל החלטה פרנקאז אנחנו  שושי כחלון כידור:

 קי?ואנחנו נפעל ברוח של מה אתם רוצים או

 יפה מאוד, צבי ימין:

אז מי רוצה שזה יגיע לו למייל ואנחנו נסתדר פה עם המצגת שירים  שושי כחלון כידור:

 צביקה, אסנתאת ידו? אוקי, 

 רגע, צבי, טל: אסנת

 רמי, שושי כחלון כידור:

 רם, טל: נתאס

 עמית, שושי כחלון כידור:

 עמית. טל: אסנת

 מי רוצה שזה יגיע לתיבת הדואר? וירון. אוקי.שי שושי הדס  שושי כחלון כידור:

 גם במייל. צבי ימין:

 גם במייל. תיבת הדואר ומייל. איציק אלברט ... שושי כחלון כידור:

 שוש ויש נקודת ח... צבי ימין:
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אנחנו מן הסתם נפסיק להביא... זה עוד  היו טאבלטיםע שירגוב שושי כחלון כידור:

 נו כבר לא נדפיס את ה,משהו שברגע שיהיו טאבלטים אנח

 בדיוק, צבי ימין:

אוקי, אלה אם כן יהיה פה מישהו שיתעקש בכל זאת ואז אנחנו  שושי כחלון כידור:

 נמשיך את זה. אז זאת ההחלטה שהתקבלה,

 חסר לי רק משה?. טל: אסנת

 משה? רוצה בתיבת דואר. חלון כידור:י כשוש

 תיבת דואר כן, משה בוארון:

 ייל?ואר ומתיבת ד טל: אסנת

 ומייל, שושי כחלון כידור:

 אהה לא אין לך ... טל: אסנת

 אין לך מייל? שושי כחלון כידור:

 WhatsApp-אין לו מייל זה ב טל: אסנת

 

 

בת הדואר שתותקן תיקבלת  ההזמנה  והנספחים במייל ובמקביל ל החלטה:

 בבית חבר/ת מועצת העיר:

 ב, משה בוארוןבעד: איציק בראון, אלברט טייב, איציק ד

 קבלת ההזמנה והנספחים במייל בלבד:

בעד: שושי כחלון כידור, צבי ימין, רם בליטנטל, עמית אזולאי, שי רומנו, 

 ותהדס אגוזי פרקש, ירון חדו

 

ועדת ערר ת כיו"ר דואישור הארכת תקופת כהונת עו"ד עודד ש .2

 לארנונה

דד שדות כיו"ר ועדת מועצת העיר מאשרת את הארכת כהונת עו"ד עוהצעת החלטה: 

 .24.11.2021ועד ליום  24.11.2017נוספות מיום  שנים 4ערר לארנונה ל 
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אוקי. טוב הנושא השני זה וועדת ערר לארנונה. לוועדת ערר לארנונה  וש כחלון כידור:ש

ועדה הזאת בעצם דנה בערעורים על ארנונה  זה הויש הרכב שאנחנו 

ים מהחברים האלה עודד תפקידה היא מורכבת משלושה חברים שני

שדות שהוא יושב ראש הוועדה ורמי שהוא חבר בוועדה אנחנו 

ם. חשבנו שנכון להביא את זה צריכים להאריך את הכהונה שלה

רנונה א ולהאריך את הכהונה כדי לא לעכב את הדיונים בערעור על

הרבה בזכות העובדה שבתקופת הבחירות הוועדה הזו לא התכנסה 

וד ארוכים ויש פה תושבים שמחכים לתשובות מא Delayויש פה 

לגבי הנחות בארנונה אז סעיף מספר שתיים מדבר על זה שנעריך את 

בארבע נתו של עודד סדוק שהוא יושב ראש לוועדת ערר לארנונה כהו

 .שנים נוספות בארבע ת זה א שנים האחרונות, ונאריך

 קודם הוא לא היה? צבי ימין:

 הקודמת  יה יו"ר הוועדההוא היה. הוא ה שוש כחלון כידור:

 שנים זה המקסימום שלו נכון? 4לא יו"ר  צבי ימין:

 .4פלוס  4זה  שלומית גבע:

 ,4הוא היה ואנחנו מאריכים עוד  4פלוס  4זה  לון כידור:שוש כח

 שנים, 8עוד לא  צבי ימין:

 לא, שוש כחלון כידור:

 כי רשום פה רק התוספת, צבי ימין:

 הה מי בעד? כולם פה אחד.. א4וס פל 4לא  שוש כחלון כידור:

 פה אחד. טל: אסנת

 תודה.  שוש כחלון כידור:
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מאשרת את הארכת כהונת עו"ד עודד שדות כיו"ר מועצת העיר החלטה: 

 .24.11.2021ועד ליום  4.11.20172 שנים נוספות מיום 4ועדת ערר לארנונה ל 

 

 מאשרים פה אחד.

 

 

 י כחבר ועדת ערר לארנונהאישור הארכת תקופת כהונת רמי נפטצ' .3

מועצת העיר מאשרת את הארכת כהונת רמי נפטצ'י כחבר ועדת ערר  החלטה:הצעת 

 .17.4.2021ועד ליום  17.4.2017שנים נוספות מיום  4לארנונה ל 

 

לישי זה להאריך את הכהונה של רמי נפתצי רמי אגב אני א השושהנ שוש כחלון כידור:

 לא ברור( אומרת לכולם הוא חבר בסייעת )

 הוא לא חבר בדקנו איתו... שלומית גבע:

 הוא לא חבר דובר:

 בבחירות הוא כן היהאהה כי  שוש כחלון כידור:

 הוא אמר לי שבקדנציה הקודמת הוא היה. משה בוארון:

 . יהבקדנצ שלומית גבע:

 מה אתם השתמשתם בזה של הקדנציה הקודמת? שוש כחלון כידור:

 בפוסטר דוברת:

 .הוא הופיעבשימשונית  כידור:שוש כחלון 

 לא. זה מישהו דומה לו, דובר:

אז מישהו דומה לו. אז גם פה מדובר בחבר שהוא בוועדת הערר  שוש כחלון כידור:

בי ותק וגם לגשנים גם הארכות לגבי שניהם גם  4שהוא כבר עשה 

שנים בארבע לגבי רמי הם מצוינות וטובות אנחנו מבקשים להאריך 

 מי בעד. פה אחד. נוספות את התאונה.
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בר ועדת מועצת העיר מאשרת את הארכת כהונת רמי נפטצ'י כח החלטה:

 .17.4.2021ועד ליום  17.4.2017שנים נוספות מיום  4ערר לארנונה ל 

 

 מאשרים פה אחד.

 

ה והפעלת מרפאה עבור קופ"ח מכבי ברח' כם להשכרהסאישור  .4

 הברוש

להשכרה והפעלת מרפאה עבור מועצת העיר מאשרת את ההסכם  החלטה:הצעת 

 על הנספח להסכם.פ"ח מכבי ברח' הברוש, בכפוף להחתמת קופ"ח מכבי קו

 

טוב הנושא הרביעי בני יציג אותו יחד עם היועצת המשפטית שתיתן  :שוש כחלון כידור

ה )לא ברור( שלה. כי נושא הזה זה אישור הסכם והפעלה של ת א

... את כל הרקע שהם ידעו ת חולים מכבי ברחוב הברוש, מרפאה קופ

 מה היה במועצה הקודמת מבחינת ה,

ברה הכלכלית הוא שאנחנו זה המרפאה השנייה הרעיון של הח בני סעד:

ים ונשאנחנו בונים בשיטה שבעצם בהשקעה יזמית שלנו אנחנו ב

מרפאה בקופת חולים משכירים את זה לתקופה של עשר פלוס חמש 

חמש זה בגלל של דרישות פלוס חמש הסיבה שעשר פלוס חמש פלוס 

 משרד הבריאות הכסף שאנחנו לצורך ההשקעה אנחנו לוקחים

הלוואה מאחד הבנקים בסדר גודל של כשבעה וחצי מיליון שקל, )לא 

יו, העסקה הזאת כבר עברה יהברור( הלוואה זה מדמי השכירות ש

את האישור של מועצת העיר  הקודמת לצורך היציאה למכרז )לא 

כלכלית יש כבר תוצאות של מכרז שהיא זכתה קופת ברור( לחברה ה

ר אני רוצה לציין שזה עסקה בדיוק איש ןחולים מכבי. והדירקטוריו
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 תאותו דבר כמו עסקה נוספת שעשינו עם קופת חולים כללית שנבני

במתחם יקינתון שאנחנו עוד חודש חודשים גג אולי שלושה גע כר

של מבנה בקופת  מטר מרובע 700חודשים מסיימים את הבנייה 

 חולים כולל טיפת חלב. העסקה הזו תובא פעם נוספת למועצת העיר

לאחר שנקבל את האישורים של משרד הפנים ולאחר שנקבל ונסיים 

ור לקיחת ההלוואה שאנחנו ישאת התכנון נקבל היתר בנייה לצורך א

היום מעריכים אותה בסדר גודל שבע וחצי מיליון שקל. יש פה 

ות דעת של היועצת המשפטית של החברה הכלכלית אישורים של חו

 ושל העירייה שמאשרים את העסקה, 

שכולם ידעו הרווח היזמי... בזה שאנחנו עכשיו עושים חצי ... אנחנו  ירון חדוות:

 ורך העניין נכון מכסים מ...לצלוקחים הלוואה 

 ירון רק תסביר את מה שאתה אומר לא בטוח שאנשים מבינים את שוש כחלון כידור:

 מה שאתה... אוקי, 

 אני אחזור על השאלה שכולם זה... ירון חדוות:

 וגם תסביר כי אנשים לא יודעים את המושגים שאתה מדבר. שוש כחלון כידור:

 יודעים? לאלמה את חושבת ש אלברט טייב:

 כי אני שומעת אהה... שוש כחלון כידור:

 תאמיני לי כולם יודעים מצוין אלברט טייב:

 עכשיו ירון חדוות:

 ועדיין שיסביר.  דור:לון כישוש כח

אמורים לעשות בטח ובטח דרך החברה הכלכלית כל פרויקט שאנחנו  ירון חדוות:

ת רווח יוהחברה הכלכלית )לא ברור( שלנו לדבר על זה שאמור לה

 ?5%יזמי או ... של 

 שישה. דובר:

 שישה. ירון חדוות:

 חמישה. שלומית גבע:
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יך . כן. ואז מה שחשוב להבין שבכל תהלאם אני זוכר נכון חמישה %5 ירון חדוות:

של חברה כלכלית כל אישור של פרויקט  ןדירקטוריוכזה בטח ובטח ב

אנחנו  ללכזה או אחר אחד הבחינות הראשונות היא להבין אם בכ

עומדים בכלל בהתניה של רווח יזמי שנשאר בחברה הכלכלית, 

 אז כמה זה יוצא עכשיו? אחוז 5שהמינימום שלו הוא 

חים אני הרווח הוא הרבה יותר גבוה זה תלוי בתקופה שאנחנו לוק בני סעד:

שנה אנחנו מסיימים את ההלוואה ולאחר מכן  17, 16מעריך שתוך 

שנה,  23מחזיקה את המבנה בעצם ל צםהחברה הכלכלית מחזיקה בע

לאחר מכן המבנה בעצם עובר לעירייה ושהיא מרוויחה. היחידה 

חרת הספרים שלה יפסלו אין מצב לית חייבת להרוויח כסף כי אהכלכ

רון שעושים את זה דרך החברה הכלכלית שהחברה לא תרוויח. הית

ירייה העולא דרך העירייה זה שאם היינו עושים את זה דרך העירייה 

הייתה צריכה לקחת הלוואה צריכה לקחת את ערבות וכל הדברים 

אות ל העירייה מבחינת נפח ההלוושמסביב ואז זה יושב על הפרול ש

דר גודל כזה. באותו רגע שאנחנו עושים את כל הפרויקטים האלו בס

של שבע וחצי מיליון שקל )לא ברור( יש לנו שתיים יש חמש עשרה 

מהפרול של נפח ההלוואות שיש בעירייה. ואז ד מיליון שקל זה יור

ת הרבה העירייה יכולה לקחת הלוואות לצרכים שהם בסדר עדיפויו

 ת מרפאה ל עצמי...יותר גבוה מאשר לבנו

 אני פשוט לא מכיר איפה מתי...? אבל מה עם הרווח איפה רם בליטנטל:

 הרווח יהיה, אנחנו... בני סעד:

 ר אנחנו צריכים...דבהרווח בסופו של  רם בליטנטל:

והלאה כלומר כל ההלוואה מכוסה  16הרווח הוא החל מהשנה ה בני סעד:

 באופן מוחלט על ידי שכר דירה.

 שנה העירייה תתחיל לראות... 16עוד רק  רם בליטנטל:

החברה הכלכלית ולאחר מכן שזה יוחזר הפרויקט לא העירייה  בני סעד:

 ההעירייה זה עירייה תתחיל לראות את ז
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אנחנו בעצם מקבלים מבנה לטובת הציבור זה )לא ברור( של הציבור  ירון חדוות:

שעלויות ההקמה שלו בסופו של דבר הם )לא ברור( במלואם ואחרי 

עירייה לא קיבלנו מבנה )מדברים יחד( דרך החברה הכלכלית  שנה 16

 יודעת להזדכות על מה... זה אומר ש...

 םאבל היא לא נהנית ג רם בליטנטל:

 יש שני דברים ש.. )מדברים יחד(  ירון חדוות:

זה לא רק מבנה הערך שעד שאתה מתחיל להרוויח זה שנתת שירות  שוש כחלון כידור:

 שבים אין לנוףלתושבים שירותי רפואה לתו

ים שכחתי להגיד המבנה כולל טיפת יש עוד משהו שאנחנו מרוויח בני סעד:

בנות טיפת חלב כמו שיש ל חלב כלומר אם... העירייה הייתה צריכה

זקת אותו לנו פה טיפת חלב שהעירייה גם בנתה מכספה וגם מתח

מכספה באופן שוטף אז היה עולה הרבה יותר היום קופת חולים 

 קט הזה יש בפנים מבנה של טיפת חלב שייתן שירותבמסגרת הפרוי

לחברי קופת חולים כללית והפרויקט הזה של מכבי יהיה כנראה גם 

שייתן שירות לחברי קופת חולים מכבי המשמעות של ב טיפת חל

ות טיפת חלב וחוסכת גם את התחזוקה העירייה חוסכת לעצמה לבנ

ארנונה על מבנה השוטפת. בנוסף לזה  בנוסף לזה העירייה מקבלת 

בנה ציבור. ניקח לדוגמא את שהוא נמצא בקרקע שהוא מיועד למ

ארנונה שהוא ת קופת חולים מכבי שיושבת היום בקניון שמשלמ

שליש מהמחיר שמשלמים עסקים רגילים אז קופת חולים תצא 

ון הנוכחי ואז יכנסו שמה עסקים אחרים שישלמו ארנונה מהקני

 מלאה.

ני פשוט ואולי זה ממקום אחר אני לא יודע אבל אאלה שלי עדיין הש רם בליטנטל:

רוצה להבין אני רוצה להבין אם יש לי כאן שתי אפשרויות כרגע 

ות לעשות את זה בעצמי כעירייה ולקחת על עצמי, את העניין בנל

הלוואות ולהתחיל לראות כסף אחרי שאני מחזיר שאני לוקח את ה

ל לראות כסף כאן לעיר שנה להתחי 17,  16את ההלוואות בעוד 
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זה לטובת הציבור או חלופה שזה הולך לעירייה לקופת העירייה ש

מקבל את זה כי זה כסף של  ורלחברה הכלכלית ואני שואל איך הציב

 הציבור איך זה מגיע לציבור ולא נעצר,

החברה הכלכלית בסופו של דבר כל הפרויקטים שיוצע הם מנסים  בני סעד:

א עכשיו מה שקורה בית ספר עתיד לטובת הציבור תיקח לדוגמ

 רשי הספורט זה החברה הכלכלית המגרש הטניס,הקרויים מעל מג

 ה...ה הכלכלית זברלרווחי הח רם בליטנטל:

זה עסקה שעשינו יחד עם )מדברים יחד( ההשקעה הראשונית של  בני סעד:

מיליון שקל שנצטרך פה לצורך הון חוזר ועניינים אחרים זה החברה 

 הטניס חברה הכלכלית הקימה  הכלכלית, מגרש

 רווחי, אני יורד עוד פעם לעניין רווחי ה... רם בליטנטל:

הון חוזר ממשיך בחזרה לעצמנו ו ר החזרנו את זהדבאך בסופו של  בני סעד:

להתגלגל. אין דבר כזה ש... )מדברים יחד( אין דבר כזה שאתה נותן 

 מתנה כי אחרי זה הספרים שלך יפסלו ואין שום סיבה ל...

יש לך... אוטומטית מהרגע הראשון אוקי, ההון העצמי שלך ממשיך  ירון חדוות:

ציבור בסופו של דבר ההשקעה  נהלעבוד אין שם בעיה, קיבלת מב

 ...היא אפס 

 שנה? 40עוד מתי מקבל אותו  ירון חדוות:

 לא, עוד הפעם ירון חדוות:

 אתה נותן שירות לציבור, דוברת:

 אתה נותן שירות לציבור מהיום הראשון, ירון חדוות:

 כן מתי אני מקבל את ה )מדברים יחד(  רם בליטנטל:

 כעירייה? שוש כחלון כידור:

 כן? טנטל:בלי םר

 ...16בעוד  שוש כחלון כידור:
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 4שנה אז יש לך  20שנה אוקי ההלוואה מתפוגגת ויש לך  16תוך  ירון חדוות:

שנים של הכנסות משכירות נטו שאין לך עם מי לחלוק הם שלך, 

 מזה הבנק לא רואה שקל, חוץ

 גם תשלום ארנונה. )מדברים יחד(  שוש כחלון כידור:

 לית, אני שואל מתי הם עוברים לעירייה?הכלכ רההחב רם בליטנטל:

 שנה,  23אחרי  :שוש כחלון כידור

 המבנה חוזר ל... ות:ירון חדו

 שנה מהיום? 23אחרי  רם בליטנטל:

 כן, ירון חדוות:

 כן. שוש כחלון כידור:

 ופו של יום,ית זרוע ביצועית שלנו בסצריך לזכור שהחברה הכלכל ירון חדוות:

ית עדיין  כסף בקופה של העירייה וכסף בקופה  של ביצועע זרו רם בליטנטל:

 יחד( החברה הכלכלית,  )מדברים 

רם אני רק רוצה להוסיף גם היום בעצם לא שהחברה הכלכלית  בני סעד:

לצורך פרויקט לוקחת איזשהו שקל אחד מקופת העירייה או 

ר אנחנו לוקחים כסף מהבנקים. הבנקים נותנים את מהציבור שום דב

ות רה הכלכלית בזכות התוכנית העסקית בזכות הרעיון בזכחבה

חולים מכבי שנחשבת מבחינה  ה עם קופתהעסקה שהיא כבר חתומ

 ת טובה.לשוכרהזאת 

בפרויקטים נוספים שהחברה ר לציבור זגם הרווח הזה בסוף חו שוש כחלון כידור:

טעם העירייה. העירייה לא יכולה לעשות את כל הכלכלית עושה, מ

גם מקצר גם תהליכים איך מה קטים, בעצמה ולכן הגוף שויהפר

מי שעושה את זה זה הגוף לעשות גם מקצר תהליכים לעירייה  

הכלכלי עכשיו כשהגוף הכלכלי הזה מרוויח יש לו כסף לעשות 

גוף פרויקטים נוספים שגם הם לרווחת התושבים זה לא שעכשיו ה

ת או באיזה עוהכלכלי הזה שם את הכסף שלו באיזה וועדת השק

 יבור כל הזמן,השקעה זה לא, זה חוזר הכול זה חוזר לצ
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אחרי גמר סילוק ההלוואות שהתחלנו... חלוקה של  80סעיף ומה זה  רם בליטנטל:

 השכירות?

 80לערך... אנחנו משלמים את הזה  16-, מהשנה ה16-אהה מהשנה ה בני סעד:

מר ייה כלוירזה לע 20%-כנסות ההולכות לחברה הכלכלית ואחוז מה

 מקבלת איזשהו סכום מסוים, 16-בר מהשנה ההעירייה כ

 ענות לי קודם... )מדברים יחד( זה היית צריך ל רם בליטנטל:

 שאלת הפוך, דוברת:

 אני מודה ומתוודה שכחתי מה... בני סעד:

 שלומית יש משהו שאת רוצה להגיד? שוש כחלון כידור:

עליו זה בעצם מצביעים שאנחנו עכשיו ה כן אני רוצה רק להסביר שמ שלומית גבע:

הפרויקט לפקודת העיריות זה עשייה במקרקעין לא על כל  188סעיף 

אלה על זה שמועצת העיר מאשרת את העשייה במקרקעין האישור 

צריך להיות ברוב של חברי המליאה בשביל שהפרויקט יצא לדרך 

זה ז כך לאישור של משרד הפנים של שר הפנים אוהכול כפוף אחר 

עשייה במקרקעין שעובר השלב שאנחנו נמצאים בו כרגע של אישור 

 אחר כך לאישור ה...

 הקרקע עוברת למועצה אוקי, לון כידור:שוש כח

 שר הפנים, שלומית גבע:

 בעירייה. שאלות נוספות הבהרות הערות? מי בעד? פה אחד? שוש כחלון כידור:

 פה אחד.  טל: אסנת

 

 

פעלת מרפאה עבור את ההסכם להשכרה והת מועצת העיר מאשר החלטה:

 הנספח להסכם. קופ"ח מכבי ברח' הברוש, בכפוף להחתמת קופ"ח מכבי על 

 

 מאשרים פה אחד
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כחברת  028460657אישור מינוייה של הגב' ענבל דרור היימן ת.ז  .5

 דירקטוריון בחברה הכלכלית

יימן ת.ז ה ענבל דרורת את מינוייה של הגב' עיר מאשרמועצת ה החלטה:הצעת 

 .כחברת דירקטוריון בחברה הכלכלית 846065702

רת )לא ברור( אני מתה על הגברת הזאת ענבל ענבל הגב 5סעיף  ושי כחלון כידור:ש

גזברית העירייה נכנסה לתפקיד בשני לדצמבר במסגרת הרכב 

דירקטוריון מתחלק של החברה הכלכלית  ההרכב של ה ןהדירקטוריו

עובדי  4נציגי ציבור ו 4ה ה חברי מועצבעליש יש ארלשליש שליש ש

כב עובדי רשות גזברית היא חלק מ... גזבר גזברית היא חלק מהר

העירייה שבהרכב הדירקטוריון של החברה הכלכלית, אנחנו בעצם 

מבקשים לאשר אותה כחברה בדירקטוריון של החברה הכלכלית 

בינואר ן ן יובא בכללותו יובא לדיון בישיבה בראשוהרכב הדירקטוריו

ית בראשון בינואר יובאו כל אגב כל וועדות הרשות המקומ 2019

 כן?לאישור מליאת המועצה. 

 מדוע לא להביא עם כל ה... בנפרד... איציק בראון:

 איציק לפי התקנון של החברה הכלכלית  גזברית העירייה, בני סעד:

 פרדבלתי נ היא חלק שושי כחלון כידור:

אותה אצלי בדירקטוריון לצורך חתימה ואני חייב ת היא בעלת זכויו בני סעד:

 הזכויות ה...

 בדירקטוריון אבל השאלה...ברור ש היא תהיה  איציק בראון:

 )לא ברור( חתימה.  בני סעד:

 אוקי בסדר.  איציק בראון:

 קיבלת תשובה איציק? שושי כחלון כידור:

 כן, איציק בראון:

 בעד? פה אחד.י מישהו עוד שאלות?  מ כידור:שושי כחלון 
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ענבל דרור היימן ת.ז מועצת העיר מאשרת את מינוייה של הגב'  החלטה:

 . ברת דירקטוריון בחברה הכלכליתכח 028460657

 

 מאשרים פה אחד

 

 אישור מינוי הרכב ועדת כספים .6

ת יו"ר ועד מועצת העיר מאשרת את מינוי הרכב ועדת כספים:הצעת החלטה: 

חבר ועדת  חבר ועדת כספים: צביקה ימין )סיעת ק'( ש(י ירון חדוות )סיעת כספים:

 איציק בראון )סיעת כ"י( כספים:

 

דרישות להרכב וועדות שבאו מקרב העירייה אז אחד זה  2טוב  :שושי כחלון כידור

שידבר על וועדת מכרזים  7וסעיף  6הרכב וועדת הכספים שזה סעיף 

מובן  נדון על כל כ ת שני הסעיפים ביחד ואנחנואני בכוונה קושרת א

. וועדת כספים נועדה בין היתר לטובת דיון והלוואה סעיף בנפרד

ייה רוצה לקחת ותכף אנחנו נדבר גם על זה. וועדת מכרזים שהעיר

לצורך מכרז שאנחנו מחכים איתו כבר הרבה מאוד זמן והעירייה 

ירה כל הרכב רוצה להתקדם ולצאת איתו לדרך, אני שוב מזכ

הזה של ההועדה יון בראשון בינואר את ההרכב לדהוועדות יובא 

זו והשמות של חברי נדון עם חברי מועצת העיר בנפרד מהישיבה ה

מועצת העיר שמופיעים כאן  היו על דעתם של חברי מועצת העיר  

שמופיעים כאן אז הרכב הוועדה כמו  שהוא מופיע כאן יושב ראש 

ועדת הכספים זה בורון מהסייעה סייעת יש חבר וועדת הכספים זה י

סייעת ק' וחבר נוסף מוועדת הכספים זה איציק צביקה ימין מ

 ת ק'י',בראון מסייע

 כ' י' דוברת:
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 כ' י', אמרתי ק' י' אז כ' י'. הערות שאלות? כן איציק? שושי כחלון כידור:

 

אומר את זה  כשאמרת שזה  הרגעת חברי הזה נכון פנה אלי ואני איציק בראון:

ה יש קואליציה ואני גם )לא ואמר שיש אופוזיציי פה. פנה אלי ש

שאין קואליציה ואופוזיציה ברור( נכון לעכשיו המצב  החוקי הוא 

 אז ...

 אבל עדיין יש לך אפשרות להיות חבר בוועדת הכספים  שושי כחלון כידור:

 י האופוזיציה אני יודע אני אומר זה אחד, כלומר לא יודע מ איציק בראון:

 אממ, דור:כישושי כחלון 

ה אנחנו אני חושב שצריך לחכות שתהיה אופוזיציה  ועניין של הוועד איציק בראון:

קיבלנו גם זימון כבר או טרם ואנחנו נדון פה בהמשך בעניין של 

הלוואה מן הסתם, אנחנו כבר מקבלים דיון לאחרי ישיבה הזאת 

 כלום אני חושב שזה לא תקין לוועדת כספים, כאשר אין חומר אין

ם חילקתם שזה מהחוק, שאתני אצטט לך אם את רוצה, מה א

דה על הנהלים, כללי חשיבה הוועדה תבקר את השמירה והקפ

כלכלית ואתיקה ציבור אני לא חושב שזה עומד במבחן הזה. ואני 

 מצפה גם שהיועצת המשפטית תגיד את דעתה ב...

חד בין הנושאים של... אה זה בוא נעשה הפרד ה רגע ל...אז אני רוצ שושי כחלון כידור:

וועדה אנחנו מדברים על הרכב וועדת הכספים זה הדיון, זה הרכב ה

האם אתה חלק מהוועדה כן או לא אין שייכות לקואליציה 

 אופוזיציה בכלל גם לא,

 זה מחייב החוק,  איציק בראון:

 אני רוצה רגע... שלומית גבע:

 כמי שלא נמצא איתי בתוך הבנותי רגע, יש מפתח סייעתי מבחינת :שושי כחלון כידור

א לזה כאלה ואחרות  הוא לא הוא לא חלק מהקואליציה תקר

 אוקי, הוא לא חלק מהקואליציה  איך נקרא לך אופוזיציה משה...

 אז אני רוצה לשמוע מה אומרת היועצת המשפטית על זה,  איציק בראון:
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יעתי של וועדות הסודה מדבר על הרכב א' לפק 150ף אני אגיד סעי שלומית גבע:

אוקי והוא קובע שההרכב הסיעתי של חברי המועצה בכל  חובה

וועדות החובה לפי הפקודה יהיה תואם ככל הניתן את אחד מ

ההרכב הסיעתי של המועצה ובלבד שבכל וועדת חובה יהיה נציג  

 אחד לפחות מהאופוזיציה שנייה,

 ור( מלאה )לא בר אין קואליציה איציק בראון:

 אז כל הקואליציה, ן כידור:לושושי כח

 לא אז איך זה מסתדר? איציק בראון:

מסתדר, כנראה שהמציאות בדרך כלל היא כזאת שיש זה לא  שלומית גבע:

אופוזיציה עכשיו לשאלתך איך אנחנו יודעים מי באופוזיציה אז 

ורת הפקודה מוסיפה ומפנה אותנו לסעיף שמדבר על וועדת הביק

ביל לדעת תוב לנו זה מפנה אותי לשם בשכ . ששם1ג' ג'  149סעיף 

הרכב הוועדה,   מי זה אותו חבר אופוזיציה שאני צריכה לצורך

והקריטריונים כדי לדעת אם מישהו עונה על הגדרת אופוזיציה 

הזאת של הפקודה הוא כזה. אם יתקיימו בסיעתו )לא ברור( כל 

 וגאש העירייה לסיעתו אין ייצאלה, סיעתו שונה מסיעתו של ר

ו סגנים לראש העירייה סיעתו אינה בוועדת הנהלה מסיעתו לא מונ

ס לכהונת ראש העירייה או לניהול קשורה בהסכם המתייח

 העירייה. זה ההגדרה לצורך הרכבי ה,

ראש העיר כולם מתאימים לכל שאר הדברים )לא של חוץ מהסיעה  אלברט טייב:

 ונים שאמרת עכשיו.ברור( עומדים בקריטרי

 כל מי שעונה על הקריטריונים יכול להיות באופוזיציה, ע:גבשלומית 

 בואי נעבור אחד אחד ותבדקי,נכון  אלברט טייב:

 אני אומרת לכם מה התנאים אם אנחנו... שלומית גבע:

 אז זה בדיוק העניין,  אז זה אומר שהוא צודק. אלברט טייב:
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ני א שאל  איך אהוק לא צודק אני לא יודעת צודלא אז שאל איציק  שלומית גבע:

ה יודע אם אני יכול להיחשב אופוזיציה בשביל להיות אופוזיצי

 לצורך הרכב הסיעתי של הוועדה,

כי לפי מה שאת אומרת כל מי שאיננו בסיעה של ראש העיר כולם  אלברט טייב:

 באופוזיציה ...

 אם היה הסכם צודקת זה משהו אחר, איציק בראון:

 אלה אם... ומית גבע:לש

 יש הסכם קואליציוני. ראון:ב איציק

 כבר הסכמות שהם...אלה אם יהיה הסכם אני מבינה שיש  שלומית גבע:

הסכמות זה לא הסכם שלומית עם כל הכבוד הסכמות זה לא הסכם  אלברט טייב:

 זה דבר שהוא....

ודע האם יש כל אחד כל אחד שנייה לא זה התנאי כי כל אחד פה י שלומית גבע:

ונתו להיות חלק מההסכם או אין בכו לקבכוונתו להיות ח

 מההסכם, 

 זה לא מה ש.... אלברט טייב:

רגע שנייה אבל שאלת שאלה אז תן לי להשיב ולכן אם יש למישהו  שלומית גבע:

בידיעתו או בכוונתו להיות חלק מהסכם כזה מן הסתם כבר היום 

רך הסעיף והוא לא יהיה נציג הוא לא יכול להיחשב כאופוזיציה לצו

נת המחוקק כשאתה מסתכל על ופוזיציה כי לא לזה הייתה הכווהא

כוונה היא שבכל וועדת חובה תהיה נציגות כוונת המחוקק ה

 לאופוזיציה,

 נכון, דובר:

 .זאת הכוונה שלומית גבע:

 יש יחס חוקי צבי ימין:

 היחס הוא סיעתי מפתח סיעתי אבל עם חובה,  שלומית גבע:

זה שיש אחד שלה אז זה כבר קשה עצם ה אם יש אחד שהוא מהפלג דובר:

 האופוזיציה.כי מדברים גם על 
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 ,הפוך חייב להיות אחד אופוזיציה אחד אופוזיציה שלומית גבע:

 )מדברים יחד( 

 את צודקת בכל מה שאמרת אלברט טייב:

 אוקי, שלומית גבע:

 כדי להפחית בין שחור ללבן. ולכן המחוקק חשב ונתן קריטריונים  אלברט טייב:

נים או בין אפור לסגול וההבדל שהוא עשה זה הקריטריווקי א

שהוא טחן אותם ואם תבחני עכשיו את כל שאר האנשים חוץ 

מסייעתה של ראש העיר אז תראי שכולם עומדים בקריטריונים 

 שכולם באופוזיציה,

 זה לא נכון מה שאתה אומר. שושי כחלון כידור:

 בוודאי,  אלברט טייב:

 )מדברים יחד( 

 רגע המשמעות, גבע: מיתולש

 לא נכון אחד אני לא חייבת,זה ממש  שושי כחלון כידור:

מה שאת אומרת עכשיו למעשה בואי  תשובה פשוטה מה שאת  אלברט טייב:

אומרת עכשיו למעשה זה שאת עכשיו יכולה לדעת מי באופוזיציה 

.. )מדברים יחד( סליחה הבנה זה לא יש הסכמים אין הסכמים יש ה.

 סכם,ה הסכם

  אני לא חייבת הסכם חתום, שושי כחלון כידור:

 נכון, אלברט טייב:

 נכון, שושי כחלון כידור:

 אז תגידי שיש הסכם  אלברט טייב:

 )מדברים יחד( 

 אני אומרת יש הבנות בין האנשים, שושי כחלון כידור:

 לא לא אלברט טייב:

 יש פה אנשים מה זה שושי סליחה, ר:שושי כחלון כידו

 אני רוצה להגיד משהו בסדר, יב:אלברט טי
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 אתה אומר  שושי כחלון כידור:

 אני אומר, אלברט טייב:

 אוקי, שושי כחלון כידור:

הסכם קואליציוני יכול להיות שיהיה בעל פה בהחלט תודיעי עכשיו  אלברט טייב:

 תודיעי עכשיו בפורום הזה שיש לך הסכם,

 סיעות נוספות. 3זה מהסיעה שלי לבין  אני אודיע יש הבנות י כחלון כידור:שוש

 אוקי ברט טייב:אל

 שיושבות כאן ויכולות להעיד על זה  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד( 

 לא זה לא משנה שלומית החוק )לא ברור( שאני צודק אלברט טייב:

 )מדברים יחד( 

 שאלת את השאלה שלך? אלברט אלברט אתה שושי כחלון כידור:

 ן.כ אלברט טייב:

 איציק דב אתה מסכים שיש בנינו הבנות?אוקי, אז  שושי כחלון כידור:

 כן, איציק דב:

 יפה. צביקה ומשה בוארון אתם מסכימים שיש בנינו הבנות?  שושי כחלון כידור:

 בוודאי צבי ימין:

הבנות? יפה. זה אומר  אתה מסכים שיש בנינו אוקי רמי בליטנטל שושי כחלון כידור:

ו של ארבעת האנשים יחד עם חברי הסיעה שלי יש שכל הקבוצה הז

בנינו הבנות אוקי, זה אומר שמי שאין ביני לבינם הבנות זה שתי 

 סיעות אחד זה אתה אלברט,

 למה את לא קוראת לזה הסכם? אלברט טייב:

 קרוא לזה בשום שם,ה ככה אני לא חייבת לכי אני רוצה לקרוא לז שושי כחלון כידור:

 ם את קוראה לזה למשהו אחראז א אלברט טייב:

 אין לזה שום שם בחוק שמחייב אותי ... שושי כחלון כידור:

 אני אומר לך )לא ברור(  אלברט טייב:
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אלברט אבל הכוונה פה היא הפוכה כוונת המחוקק היא הייתה   שלומית גבע:

 וזיציה,להבטיח את קולה של האופ

 אופוזיציה נכון מאוד, ידור:שושי כחלון כ

ולכן מי שיודע שהוא לא אופוזיציה לא יכול לתפוס מקום של חבר  גבע:שלומית 

 אופוזיציה,

 אז נעשה שינוי בהרכב הוועדה. איציק? שושי כחלון כידור:

 לכן אני חושב שלא המקום עכשיו ברגע שיש כאן איזה בעיה כזו,  אלברט טייב:

 כה להגיד לך את זה,אני צרי כחלון כידור:שושי 

 ,כן איציק בראון:

 לא אתה יודע את זה, שושי כחלון כידור:

 זה בדיוק העניין לא  )מדברים יחד(  אלברט טייב:

זה היה נכון אם היית אומר פוגעים בזכותי כאופוזיציה. אבל אם  שלומית גבע:

 שומרים )לא ברור( 

לא קשור עכשיו אבל  ר לפרשנות של החוק זהלא לא קשור זה קשו אלברט טייב:

 זה )לא ברור( אני בוועדת המכרזים...זה לא משנה זהו 

 השאלה קודם כל איציק אם אתה רוצה להיות חבר? שושי כחלון כידור:

 אני לא מעוניין להיות חבר, איציק בראון:

אתה תגיד אתה לא מעוניין להיות חבר בוועדת הכספים? אוקי אז  שושי כחלון כידור:

 קול   שאתה  מסיר...בבקשה לפרוטו

 ה כרגע?מ איציק בראון:

 אני רוצה שאתה תגיד את זה. שושי כחלון כידור:

 למה כרגע, איציק בראון:

לא שמענו את זה, שאתה מסיר את המועמדות שלך מוועדת  שושי כחלון כידור:

 הכספים אלברט אתה רוצה להיות חבר בוועדת הכספים?

 ועדת מכרזים. זה...לא אני חבר בינתיים בו טייב:אלברט 

 אוקי בסדר גמור, יש מי מבין חברי מועצת העיר ששמם לא מופיע... ר:שושי כחלון כידו

 סליחה יש לי שאלה, איציק בראון:
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 כן? שושי כחלון כידור:

 מה עם ברק? איפה הוא? איציק בראון:

כתב. אנחנו נדאג להוציא לו מחר מ ברק לא מופיע בישיבה השנייה שושי כחלון כידור:

ושב או עבודה שלו בעירייה או ברק אגב צריך להחליט איפה הוא י

כחבר מועצת העיר ברור לך לגמרי שהוא לא יכול לעשות זה וזה גם 

יחד והוא לא בחר את ההחלטות שלו יחד עם זאת זאת ישיבה 

ע לו מועצת עיר שנייה שהוא לא נוכח בה ולכן אנחנו צריכים להודי

שלישית זה אומר יחליט מה הוא עושה  שאם הוא לא יגיע לישיבה

תפטר  מתפקידו פה מתפטר מזה הוא צריך לפנות לממונה על מ

 המחוז, כדי לטפל בזה.

 ממתי אפשר שאלה ממתי הוא עובד עירייה? רם בליטנטל:

 צמה זה? שושי כחלון כידור:

 הוא לא עובד עירייה. איציק בראון:

בד ראש המועצה הדתית זה עדיין נחשב הוא עובד עירייה הוא עו דור:שושי כחלון כי

 .עובד עירייה כ

 )מדברים יחד( 

 ממתי? רם בליטנטל:

זה שאלה טובה אבל אנחנו לא נתעסק בה כרגע. היא לא על סדר  שושי כחלון כידור:

היום. אגב שאנחנו מדברים על אדם ספציפי אז זה לא על סדר היום 

, אוקי יש מישהו הסוגיה הזאת.  )מדברים יחד( מה זה?ובטח לא על 

ציה חברים שהגענו איתם להבנות שרוצה מבין החברים בקואלי

 להיות בוועדת הכספים?

 בכיף למה לא רם בליטנטל:

 אז מי בעד שרמי בליטינטל יהיה חבר בוועדת הכספים? שושי כחלון כידור:

 ככה על עצמי להצביע? רם בליטנטל:

כי כל היתר זה... אוקי היה ואני פה איציק נגד אף אחד לא נמנע  כידור: שושי כחלון

 מה את זה כדגש היה פה באמת  מי מבין ה... ש
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 )מדברים יחד( 

עכשיו המשפט הבא שלי זה לפרוטוקול היה ומי מבן חברי  כידור: שושי כחלון

האופוזיציה  יחליטו ביום מן הימים במהלך הקדנציה להיות חבר 

מוד במפתח  הסיעתי כפי שמחייב בוועדת הכספים וכדי שאנחנו נע

נביא את זה לדיון ונחליט אחד מבין אנחנו מן הסתם  החוק

 החברים. לחבר באופוזיציה. 

 )מדברים יחד( 

 אז אני על תנאי? רם בליטנטל:

 לא אתה לא על תנאי אתה זמני, שושי כחלון כידור:

 אתה זמני... דובר:

זמני כי אני יודע שהדבר הכי זה בעיה, בעיה שמבטיחים לי שאני  רם בליטנטל:

 זמני זה בעיה, מדינה הזאת זה הקבוע ב

 )מדברים יחד( 

טוב אז מועצת העיר מאשרת את מינוי הרכב וועדת הכספים יושב  שושי כחלון כידור:

ראש וועדת הכספים ירון... חבר ועדת הכספים צביקה ימין חבר 

ועדת הכספים הנוסף זה רמי בליטינטל מי בעד? חוץ מאיציק בראון 

 ק בראון. תודה.  כולם בעד. מי נגד? איצי
 

חלון כידור, שי רומנו, עמית אזולאי ,רם בליטנטל , משה שושי כ  :עדב

בוארון, צבי ימין, אלברט טייב , איציק דב , ירון חדוות, הדס אגוזי 

 .פרקש

 ןאיציק בראו : נגד

 

יו"ר ועדת  מועצת העיר מאשרת את מינוי הרכב ועדת כספים: החלטה:

 ימין )סיעת ק'(ם: צביקה חבר ועדת כספי כספים: ירון חדוות )סיעת יש(

 (בח)סיעת  רם בליטנטל חבר ועדת כספים:
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 אישור מינוי הרכב ועדת מכרזים .7

עדת יו"ר ומועצת העיר מאשרת את מינוי הרכב ועדת מכרזים:  החלטה:הצעת 

חבר ועדת  חבר ועדת מכרזים: שי רומנו )סיעת יש( רזים: צביקה ימין )סיעת ק'(מכ

 נ'(מכרזים :אלברט טייב )סיעת 

כאן  וועדת מכרזים וועדת המכרזים בהרכב שלה כפי שמופיע :ידורשושי כחלון כ

במצגת יושב ראש וועדת המכרזים צביקה ימין סייעת ק' חבר וועדת 

מכרזים שי רומנו מסיעת יש וחבר בוועדת  המכרזים אלברט   )לא 

 ברור( כסיעת )לא ברור( מישהו רוצה להעיר משהו לשאול?

 למה? ובר:ד

תי למה... הערות? מי בעד מינוי הרכב וועדת המכרזים כפי שאמר י כחלון כידור:שוש

 דקות קודם לכן? כולם, 2אותו 

 פה אחד, דוברת:

 

שושי כחלון כידור, שי רומנו, עמית אזולאי ,רם בליטנטל , משה   :בעד

 בוארון, צבי ימין, אלברט טייב , איציק דב , ירון חדוות, הדס אגוזי

 פרקש

 יציק בראוןא : נגד

 

יו"ר ועדת מועצת העיר מאשרת את מינוי הרכב ועדת מכרזים:  החלטה:

 חבר ועדת מכרזים: שי רומנו )סיעת יש( מכרזים: צביקה ימין )סיעת ק'(

 חבר ועדת מכרזים :אלברט טייב )סיעת נ'(

 

עבור עב' פיתוח ₪ מיליון  10אישור לקיחת הלוואה ע"ס   8סעיף  .8

 תשתיות ומוס"חבעיר , 

מלש"ח עבור עב'  10העיר מאשרת לקיחת הלוואה ע"ס  הצעת החלטה: מועצת

 פיתוח בעיר, תשתיות ומוס"ח, על תנאי דיון בועדת כספים
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, ויש שתי 8, אני רוצה לתת הסבר על סעיף 8תודה. עכשיו סעיף  ושי כחלון כידור:ש

את הדיון  אוקי או שאנחנו נדחה 8אפשרויות או שאנחנו נדון בסעיף 

 א בשעה שבע וחצי בערב.  ליום שלישי הב 8ף בסעי

 שלישי? דובר:

שלישי הבא. יום שלישי זה עוד שבוע בדיון ונעלה את הנושא הזה  שושי כחלון כידור:

לסדר היום, ברוב של שני שליש מחברי מועצת העיר ואני אסביר למה 

 מה זה?

 בא?לא אף אחד לא דיבר על ישיבת יום שלישי ה דוברת:

אני עכשיו אומרת אני אומרת לכם אני נותנת לכם התראה למרות  כידור: שושי כחלון

שאני לא מחויבת לעשות את זה.  מבחינת מה שצריך לעשות זה 

להוציא לכם  זימון ואתם תקבלו אותו בדואר אבל אני אומרת לכם 

כבר מראש כדי שתיערכו. כי חשוב לי שאתם תהיו פה זה הכול, זה 

השאלות שלכם. חשובות, ויש ות שלכם שלכם חשובה הערהנוכחות 

להם מקום ולכן אני גם אומרת ככה זה לא סוד. טוב אני רוצה לדבר 

על ההלוואה ואני גם אתן עינבל את האפשרות לתת את הביטוי 

הכלכלי של למה בכלל חשבנו למה בכלל חשבנו לקחת הלוואה ולמה 

חלטה מה גם בהצעת ההחשוב לנו לאשר אותה דווקא בעיטוי הזה ול

נו שזה יהיה על תנאי דיון בוועדת הכספים אהה ואם יהיה פה כתב

התנגדות לזה אנחנו פשוט נדון  בזה בעוד שבוע. אנחנו נמצאים היום 

כמעט אפס שקלעים בקרנות הפיתוח בסדר זה המציאות אבל יש 

הרבה מאוד תברים תקציבים בלתי רגילים  שמיועדים לפרויקטים 

הקודמת  בעיקר בשלהי  עצת העירישרנו אותם במושאנחנו א

הקדנציה של  מועצת העיר הקודמת שרובם כמעט נלקחו מתוך 

קרנות הפיתוח אוקי אנחנו חשבנו שנכון יהיה לשחרר את התברים 

האלה, ולקחת אותם כהלוואה ותכף אני אגיד גם למה הלוואה 

שאנחנו  ובעצם לפנות עשרה מיליון שקל לתקציב הפיתוח לפרויקטים

ובת העיר אוקי למה אנחנו לחוצים על ההלוואה לעשות לטרוצים 
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ולמה הבאנו את זה היום ולמה גם כתבנו שזה יהיה על תנאי   2018ב

דיון בוועדת הכספים  אוקי שזה חשוב לי שאתם תדעו, זה כי 

כשאנחנו עכשיו מבקשים בקודם כל שר הפנים צריך לאשר את 

אשר  את ם צריך להלוואה שר הפניהמועצת העיר צריך לאשר את ה

ההלוואה זה לא שאם אנחנו אישרנו זה מבטיח ששר הפנים יאשר את 

אנחנו נראה את  2018ההלוואה אנחנו אם אנחנו לוקחים הלוואה ב

שקל במענק האיזון  של  800,000הביטוי בענק האיזון של החזר של 

של בין  אוקי עכשיו מה קורה בטווח הזמן הזה 2020העיר שלנו רק ב

מי שלא היה פה במועצה הקודמת וגם  2020לבין  2019, 2018עכשיו 

מי שהיה וישב כמו שיושב כאן הקהל יודע שחלו על המועצה על 

העירייה חלו הרבה מאוד קיצוצים, קיצוץ אחד היה במענק האיזון 

מיליון שקלים במענק האיזון בגלל שעלינו בדירוג  5אנחנו קיצצנו ב

ם אנחנו חילקנו אותם על שקל שבעצמיליון  5אוקי הסוציו אקונומי 

בעצם משלמים מקבלים  זאת השנה האחרונה שאנחנו 2019שנים.  3

מיליון  5את החזר ההלוואה את החזר המענק. וזהו ואז אנחנו עם 

 5דבר נוסף שקרה לנו במהלך ה 2020-שקל פחות, במענק האיזון ב

ים אי שכולנו מכירשנים האלה שגם קוצצנו בהירולינג המחנה הצב

זכינו במאה אחוז מהארנונה שלו, ובשנה שעברה ולפני שנתיים  אנחנו

מסך  30%-אם אני לא טועה. הוחלט שעיריית כפר יונה תהנה רק מ

-הארנונה שמשולם  עבור המחנה הצבאי ואני לא רוצה להגיד לכם ש

שמוביל נשארו לנו זה שוב קיצוץ על קיצוץ   30%הלכו למדינה  70%

נט במדינת תקציבי עכשיו יש )לא ברור( פט וראותנו לאיזשהו ב

ישראל שאומר  שאם רשות מקומית לוקחת הלוואה כן המדינה 

 מגובה ההלוואה, 60%מחזירה לה לאורך השנים 

 .69 דובר:

 מגובה ההלוואה לאורך עשר שנים אם אני לא טועה נכון?  69 שושי כחלון כידור:

 יי ההלוואהלאורך ח דובר:
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שנים כך שכלכלי לנו כרשות מקומית לקחת   15לאורך חיי ההלוואה  שושי כחלון כידור:

את ההלוואה הזו כי אנחנו מרוויחים פעמים, פעם אחד במענק 

שלה  69%-האיזון ופעם שנייה בהחזר ההלוואה דרך מענק האיזון ב

 שזה רווח כלכלי לעירייה הדבר הנוסף זה שזה מפנה לנו כסף

בפתח ואנחנו  2019מן הסתם  שאנחנו רוצים לעשות כיבפרויקטים 

רוצים לעשות פרויקטים לפיתוח העיר כולנו ביחד ואנחנו צריכים 

כסף כדי שאנחנו נוכל לעשות פרויקטים לפיתוח העיר ודבר נוסף 

זה שאנחנו צריכים לשלם  2019שחשוב לי להגיד שקורה לנו ב

ים, לטובת שני ון וחצי שקלממקורות התקציב השוטף שלנו מילי

אנחנו צריכים לממן את זה )לא ברור( זה גזבר העירייה אנשים ש

היוצא וראש העיר היוצא שזה )לא ברור( של מיליון וחצי על התקציב 

 שלנו,

 ועוד שלושה, שלומית גבע:

 ועוד שלושה נוספים  גם, שושי כחלון כידור:

מס ההלוואות של וואות אז עואני רוצה להגיד משהו מבחינת ההל שלומית גבע:

מהתקציב שזה נמוך יחסית ממשרד הפנים  23%ה מהווה העיריי

מיליון שקל  30גם אם אנחנו עומדים על  60%מנסה להגיע אפילו עד 

זה גם מאיזשהו מדד של משרד הפנים שאנחנו יכולים לקבל את 

 ההיתר אז הוא מסתכל על זה והוא מאוד חשוב. 

ת הכספים, אני שמה את זה נכון היה שאנחנו נקיים את וועדעכשיו  דור:שושי כחלון כי

פה אני לא אנחנו לגמרי בתוך התהליך אני כאן, נכון היה שוועדת 

הכספים תתכנס תדון בהלוואה וזה מה שהחוק אומר זה מה שהחוק 

 מחייב אוקי.

 זה ברור שזה )מדברים יחד(  אלברט טייב:

שות. לנו חשוב רק אומרת, זה מה שהיה נכון לע ק רוצה, אנירגע אני ר שושי כחלון כידור:

 30-היה גם בגלל שפרק הזמן, גם אני מזכירה לכם שהבחירות היו ב

לנובמבר, ענבל נכנסה  21-לאוקטובר הכניסה שלי לתפקיד הייתה ב



 
38 
 
 

 

לדצמבר. אנחנו חייבים כדי שאנחנו נראה את הכיסוי  2-לתפקיד ב

איזון חייבים דרך המענק ה 2020-התקציבי  של ההלוואה הזו ב

היה ואתם תגידו את זה  2018בתוך תקופת הזמן של להגיש את זה 

להוריד את זה מסדר היום, ולהביא את זה לדיון בעוד שבוע זה מה 

 שנעשה. זה אני לא מתכוונת בכלל... 

הראשון של העשרה הנדבך  .פהכים נדבאני רק אוסיף יש פה כמה  ירון חדוות:

לפינו בנטו של יום העלות שלה כי זה בסופו מיליון שקלים האלה אוק

היא שלוש... לצורך המתמטיקה היא שלושה מיליון שקלים אוקי, זה 

אומר שמדינת ישראל נתנה לנו סוג של מתנה שעד היום לא ידענו 

להשתמש בה, כדי שאנחנו נקדים ונראה את הכסף אצלנו ההלוואה 

רייה נכון הזאת מבחינת החוק צריכה להופיע במאזן,  של העי

הזה ייקח ועכשיו אנחנו נוסעים אחורה בציר  כדי שהדבר 31/12/18ל

לחודש יש לנו )לא ברור( שלושה  12הזמן, אנחנו נמצאים היום ב

ארבעה ימים במקרה קיצון כדי שאנחנו נוכל אחד לאשר את 

ההלוואה פה לחטא רגלינו ללכת למשרד הפנים לקבל את האישור  

לקוות  מהם את האישור ואז בנקים. לקבללחזור )לא ברור( באחד ה

כי אחרת אני אנחנו נפגעים במיליון שקלים  31/12שזה מגיע לפני ה

 ומיליון שקלים זה כסף, 

 כן איציק שושי כחלון כידור:

קודם כל כן מבחינת התהליך כן אפשר )מדברים יחד( לא חייב להיות  איציק בראון:

כמו  ועדת הכספיםביום שלישי אם זה דחוף אפשר לקיים את ו

מו את החומר מחר  ונזמן ליום ראשון לדוגמא את שאתה אומר שיל

הישיבה כלומר ל )מדברים יחד( את זה יום שלישי זה )לא ברור( מהר 

סיני. עכשיו לעניין אני קראתי בעיון רב את מה שכתבה הגזברית. ו, 

. ברור לי.  שתיים הלידיםאיך היא כותבת סעיף אחד החלפה של 

 י...מבנה ובינו הקמת

 זה השתנה,  דור:שושי כחלון כי
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שנינו שושי אמרה שהכול מקרנות ניקח פרויקטים כדי לפנות קרנות  ענבל דרור:

 שיחזור לקרנות כסף, 

 אני רוצה להגיד משהו, אלברט טייב:

 שנינו את שני הפרויקטים האלה ענבל דרור:

לא ברור( לזה שצריך )הו אף אחד לא התנגד אני רוצה להגיד מש אלברט טייב:

בסדר גמור הלוואה זה דבר חיובי. אני שוב פעם אומר הלוואה זה 

וירון אתה לא צריך להזכיר לך שאתה ישבת בכיסא הזה וכמה 

פעמים היית אומר חייב את וועדת הכספים שמע לי בוא נחזיר את זה 

תבקשו מתי שתרצו אני אומר לכם וועדת הכספים התפקיד שלה זה 

 ט נוספת,בו נקודת מת לנו איזשהלייעץ ולת

 אין שום בעיה אני אומרת... שושי כחלון כידור:

בואו תיקחו את זה לשבוע הבא לא קרה שום אסון תאמינו לי המנהל  אלברט טייב:

התקין חשוב להכול. תעשו את זה באיזה יום שאתם רוצים אני כבר 

ת זה. אומר לכם זה יעבור לוועדת הכספים אין שום בעיה.  לאשר א

 ול,זה הכ

 רק לקחת בחשבון מבחינת העיתוי השבוע הזה הוא קריטי, צריך ענבל דרור:

אז אני אומר מתי שתקבעו תקבעו זה בסדר אנחנו מסכימים אני רק  אלברט טייב:

 , העניין הזה )לא ברור( זה הכול, אומר אני חושב שהפרוצדורה להבא

 )מדברים יחד( 

 יש הסכמה ל...מבחינתכם  שושי כחלון כידור: 

 )מדברים יחד(  

 אולי אפילו ביום חמישי, בר:דו

 כולם יכולים?יום חמישי  שושי כחלון כידור:

אגב אם וועדת הכספים תשלח לנו אולי אפילו לאשר את זה אולי  אלברט טייב:

 אפילו בטלפון,

 ,אי אפשר לאשר בטלפון שושי כחלון כידור:
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ו פה את רוצה העניין הוא עקרוני אנחנאז תעשי את זה באיזה יום ש אלברט טייב:

 ,באמת  מדברים כולנו על מנהל תקין

 )מדברים יחד( 

 יום חמישי כולם מוכנים, כחלון כידור:שושי 

 באיזה שעה? דובר:

בערב זה הכול לקראת... בערב. זה בדיוק דקה להצביע על זה בואו  שושי כחלון כידור:

 את כל הרקע קיבלתם הסברתי את הרגע,

 איזה יום, דובר:

יום חמישי בשבע וחצי בערב זה מתאים פה? )מדברים יחד( ביום ב שושי כחלון כידור:

אחרי התכנסותה של  8מישי בשבע בערב לקיים ישיבה על סעיף ח

ישיבת  וועדת הכספים מי בעד? )מדברים יחד( בסדר כולם פה אחד? 

 יום חמישי שבע וחצי, בערב. שבע בערב. סליחה. שבע בערב ישיבה

 יום חמישי,

 זמנה למייל, מחר תקבלו ה דובר:

 

שיבה בנושא ביום חמישי הסעיף הורד מסדר היום והוחלט לקיים י החלטה:

 לאחר דיון בועדת כספים.  19:00בשעה  13.12.18

 

 מאשרים פה אחד
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חשבון הורים  בר אילןמורשה חתימה בחשבונות בית ספר  אישור .9

 567בבנק הפועלים בסניף  510111מס' עירייה וחשבון  789102מס' 

 53056560דנה פרץ ת.ז  -מזכירת בית ספר בר אילןכפר יונה 

 (023832777רונית מאיר ת.ז )במקום המזכירה היוצאת 

מועצת העיר מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות בית ספר בר  החלטה:הצעת 

בסניף  בבנק הפועלים 101115וחשבון עירייה מס'  278910אילן חשבון הורים מס' 

)במקום המזכירה  53056560דנה פרץ ת.ז  -ר בר אילןכירת בית ספמז. כפר יונה 675

 (023832777היוצאת רונית מאיר ת.ז 

להגיד את הסעיף ולהצביע כי אלת כל הרקע כבר קיבלתם בסעיף  ושי כחלון כידור:ש

עיף עד ס 9טוב בואו נמשיך הלאה ברשותכם מסעיף הזה בסדר תודה. 

ק נותנת רקע ואז נצביע סעיף י ראנ 15אני רק נותנת רקע עד סעיף 

אנחנו בעצם  15עד סעיף  9סעיף כי ככה מחייב החוק. מסעיף 

מאשרים לבעלי תפקידים שהתחלפו  בבתי הספר בגני הילדים יו"ר 

מזכירה כל פעם זה גננות סייעות  אנחנו צריכים כל פעם לאשר אותם 

ית הב הבנק שמנוהל אוקי על ידי הגן על ידיכמורשה חתימה וחשבון 

ספר על ידי החטיבה זה הסעיף זה פרוצדורה לגמרי מליאת המועצה 

חייבת לאשר את זה. ואנחנו מן הסתם נעלה את זה להצבעה כרגע, 

אישור מורשה חתימות בחשבונות בית ספר בר אילן  9אוקי, סעיף 

בון עירייה מספר, חשבון הורים מספר אני לא צריכה לחזור על זה חש

האלה קשורים  בקשר אחד אוקי היכולת  נותאתם מבינים שהחשבו

של הבית ספר לפעול בחשבון היא תחת חשבון העירייה אוקי זה 

 חשוב שאתם תבינו,

 אני רק רוצה לשאול שאלה לגבי כל האנשים האלו, אלברט טייב:

 כן? שושי כחלון כידור:

 אלו?מישהו בודק מי האנשים ה אלברט טייב:

 ברור, שושי כחלון כידור:

 מי בודק את זה? יב:טי אלברט
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 זה כולם עובדים שלנו, דני לוין:

אז מה אם עובדים אבל מישהו בודק שהכול... לא יודע כל מיני בעיות  אלברט טייב:

 כלכליות לא אישיות אלה בבנקים או כל מיני כאלה דברים?

ה בלעדית אף פעם זה תמיד שתי קודם כל הם לא חותמים חתימ שושי כחלון כידור:

ותר. זה שתדע זה תמיד מנהלת בית הספר והמזכירה או חתימות וי

 מנהלת בית ספר ומזכירה ויו"ר 

 )מדברים יחד( 

 ותמיד מישהו חותם איתם? אלברט טייב:

 תמיד שתיים דובר:

 תמיד שתי חתימות, שושי כחלון כידור:

 אוקי בסדר.  תודה, אלברט טייב:

 חתימות 3ר )לא ברור( אני יכולה להגיד לך כשהייתי יו" כידור:שושי כחלון 

 אוקי אלברט טייב:

גם מנהלת גם למזכירה וגם אני, בטוח מחשבון הורים אפשר להחמיר  שושי כחלון כידור:

זאת אומרת לא חייבים אפילו להסתפק בשתיים וב... לא הייתי 

ים   היו כאלה שחותמים מראש על הצ'קמוכנה גם לחתום מראש 

רוצה לראות קודם. אז אוקי ובית ספר )לא ברור( אמרתי לא אני 

מדבר על אישור מורשה חתימה בחשבונות בית ספר בר אילן   9סעיף 

 )מדברים יחד( אוקי מי בעד? 278חשבון הורים מספר 

 פה אחד, דוברת:

 

ונות בית ספר בר מועצת העיר מאשרת את מורשה חתימה בחשב החלטה:

בבנק הפועלים  151011וחשבון עירייה מס'  278910רים מס' אילן חשבון הו

 53056560דנה פרץ ת.ז  -מזכירת בית ספר בר אילן. כפר יונה 675בסניף 

  (023832777)במקום המזכירה היוצאת רונית מאיר ת.ז 

 

 מאשרים פה אחד
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הורים מס'  חשבון הדרמורשה חתימה בחשבונות בית ספר  אישור .10

 כפר יונה  675ם בסניף בבנק הפועלי 793642

סגן יו"ר )במקום  023834591עמוס פלג ת.ז -יו"ר ועד הורים 

 37399607הורים יוצא נדב יוסף ת.ז. 

מועצת העיר מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות בית ספר הדר  החלטה:הצעת 

-יו"ר ועד הורים  ונה כפר י 675בבנק הפועלים בסניף  279364חשבון הורים מס' 

 (.37399607יוצא נדב יוסף ת.ז. סגן יו"ר הורים )במקום  023834591ת.ז  עמוס פלג

 

, אישור מורשה חתימה בחשבונות בית ספר הדר חשבון 10אוקי סעיף  ושי כחלון כידור:ש

 ורים יורד ועד ההורים עמוס פלג סגם )לא ברור( הדר יוסף, מי בעד?ה

 

מועצת העיר מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות בית ספר הדר  החלטה:

יו"ר ועד . כפר יונה 675הפועלים בסניף בנק ב 279364חשבון הורים מס' 

סגן יו"ר הורים יוצא נדב יוסף )במקום  023834591עמוס פלג ת.ז -הורים 

 (.37399607ת.ז. 

 

 מאשרים פה אחד
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חשבון הורים מס'  הדרמורשה חתימה בחשבונות בית ספר  אישור .11

כפר  675בבנק הפועלים בסניף  216079וחשבון עירייה מס'  793642

 ה יונ

מנהלת בית )במקום  22788053ענת קידר ת.ז -מנהלת בית ספר  

 (32410714יוצאת דקלה זינגר ת.ז. חינוך "הדר" 

מועצת העיר מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות בית ספר הדר  החלטה:הצעת 

 675בבנק הפועלים בסניף  216079וחשבון עירייה מס'  279364חשבון הורים מס' 

מנהלת בית חינוך )במקום  22788053ענת קידר ת.ז -ספר   כפר יונה מנהלת בית

 (.32410714ינגר ת.ז. "הדר" יוצאת דקלה ז

 

אישור מורשה חתימה בחשבונות בית ספר הדר בחשבון )לא  11סעיף  :שושי כחלון כידור

ית ספר התחלפה אני לא יודעת אם אתה יודעים יש ברור( מנהלת ב

מנהלת שסיימה ונשארה מחליפה בעצם את דקלה מנהלת חדשה 

 ולם. כ סגנית ענת קידר. מי בעד?

 

מועצת העיר מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות בית ספר הדר  החלטה:

בסניף בבנק הפועלים  216079וחשבון עירייה מס'  279364חשבון הורים מס' 

מנהלת )במקום  22788053ענת קידר ת.ז -כפר יונה מנהלת בית ספר   675

 (. 32410714ר" יוצאת דקלה זינגר ת.ז. בית חינוך "הד

 

 מאשרים פה אחד
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חשבון הורים  רימוןמורשה חתימה בחשבונות בית ספר  אישור .12

 כפר יונה  675בבנק הפועלים בסניף  314518מס' 

רז טל מס. )במקום  027147859חן חלק ת.ז –יו"ר הנהגת הורים 

   (18023829זהות  

מון מורשה חתימה בחשבונות בית ספר רימועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה: 

–כפר יונה יו"ר הנהגת הורים  675בבנק הפועלים בסניף  314518חשבון הורים מס' 

 (02382918ז  ת.)במקום רז טל 027147859חן חלק ת.ז 

 

אישור מורשה חתימה בבית ספר רימון יו"ר ההנהגה התחלף  12סעיף  :שושי כחלון כידור

 החליף אותו מי בעד?עזב וחן חלק שם, רז טל 

 

מועצת העיר מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות בית ספר רימון  חלטה:ה

ר הנהגת כפר יונה יו" 675בבנק הפועלים בסניף  314518חשבון הורים מס' 

  (02382918ז  ת.)במקום רז טל 027147859חן חלק ת.ז –הורים 

 

 מאשרים פה אחד

 

חשבון הורים מס'  מלעאישור מורשה חתימה בחשבונות בית ספר  .13

 כפר יונה  675בבנק הפועלים בסניף  286433

)במקום היו"ר  025271263אזגורי כרמית ת.ז –יו"ר הנהגת הורים 

 (024800039היוצא רן אדם ת.ז 

מועצת העיר מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות בית ספר עמל  החלטה:הצעת 

–ם יו"ר הנהגת הורי כפר יונה  675בבנק הפועלים בסניף  286433חשבון הורים מס' 

 (024800039)במקום היו"ר היוצא רן אדם ת.ז 025271263אזגורי כרמית ת.ז 
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על חשבון הורים התחלפה שם  מורשה חתימות בבית ספר עמל 13 :כחלון כידורשושי 

הנהגת ההורים יו"ר ההנהגה אז זה היה זגורי כרמית, רן אדם יוצא 

 מי בעד? 

 

ורשה חתימה בחשבונות בית ספר עמל מאשרת את ממועצת העיר  החלטה:

יו"ר הנהגת  כפר יונה  675בבנק הפועלים בסניף  286433חשבון הורים מס' 

צא רן אדם ת.ז )במקום היו"ר היו025271263אזגורי כרמית ת.ז –הורים 

024800039) 

 

 מאשרים פה אחד

 

אישור מורשה חתימה בחשבונות חט"ב עתיד חשבון הורים מס'  .14

 כפר יונה 675בבנק הפועלים בסניף  474555

איריס פייט  )במקום 56572522יו"ר ועד הורים דודו תורג'מן ת.ז 

 (24429805ת.ז. 

העיר מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות חט"ב עתיד מועצת  החלטה:הצעת 

יו"ר ועד הורים דודו  כפר יונה 675בנק הפועלים בסניף ב 455547חשבון הורים מס' 

 (24429805)במקום איריס פייט ת.ז  56572522.ז תורג'מן ת

 

 ,15סעיף  :שושי כחלון כידור

 ,14 שלומית גבע:

 , 14 ר:דוב

אישור מורשה חתימה בחשבונות חתימת ביניים עתיד חשבון הורים  שושי כחלון כידור:

דודו תורג'מן החליף את איריס )לא ברור( שסיימה את תפקידה 

 ה. כיו"ר ועד הורים מי בעד, אחל
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מועצת העיר מאשרת את מורשה חתימה בחשבונות חט"ב עתיד  החלטה:

יו"ר ועד  כפר יונה 675בבנק הפועלים בסניף  455547ים מס' חשבון הור

  (24429805)במקום איריס פייט ת.ז  56572522הורים דודו תורג'מן ת.ז 

 

 מאשרים פה אחד

 

ם סניף ועליאישור מורשי חתימה בחשבונות גני ילדים בבנק הפ .15

675  

ת.ז  ליאורה פוקסגננת : 121385נק  מס' חשבון ב – צלילגן 

סייעת (, 56388770ז במקום הגננת עליזה שזירי ת.) 83536373

תמר חודגדגז ת.ז הסייעת במקום ) 301049698ת.ז  ג'ניפר בן חיים

: גננת מור ברק ת.ז 388686מס' חשבון  –גן מנחם  (58000605

מר (, סייעת ת36752210לילך שבח  ת.ז  גננתהבמקום ) 43382951

: גננת עדי שובה 385067מס' חשבון  -גן דולב. 57850778אונגו ת.ז 

(, סייעת 37579695הגננת פזית שרעבי ת.ז )במקום  663379003ת.ז 

במקום  הסייעת טניה פסטולניק ת.ז ) 200448132שירי ריעני ת.ז 

304446735) 

 

ת מורשה החתימה בחשבונות גני ילדים בבנק רת אמועצת העיר מאש החלטה:הצעת 

 ליאורה פוקס גננת, 121385מס' חשבון בנק   – צלילגן כפר יונה,  675הפועלים סניף 

ת.ז  ג'ניפר בן חייםסייעת (, 56388770במקום הגננת עליזה שזירי ת.ז ) 83536373ת.ז 

ס' חשבון מ – (, גן מנחם00605580תמר חודגדגז ת.ז הסייעת במקום ) 301049698

(, 36752210לילך שבח  ת.ז הגננת במקום ) 43382951, גננת מור ברק ת.ז 388686

, גננת עדי שובה ת.ז 385067מס' חשבון  -. גן דולב85077857סייעת תמר אונגו ת.ז 

(, סייעת שירי ריעני ת.ז 37579695הגננת פזית שרעבי ת.ז )במקום  036633790

 (304446735פסטולניק ת.ז ניה במקום  הסייעת ט) 200448132
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אישור מורשה חתימה בחשבונות גני ילדים גן צלילי גננת  15סעיף  :כחלון כידורשושי 

ים ניפר בן חישזירי סייעת ג' ליאורה פוקס במקום הגננת אליזה

מור ברק, גננת גן מנחם, . במקום הסייעת תמר כמו שאתם רואים

ן דולב הגננת עדי וג. אונגוסייעת תמר הילה שבח. במקום הגננת 

שובה במקום הגננת פזית שרעבי וסייעת שירי ריעני במקום הסייעת 

 מי בעד?ניה פסטולניק, ט

 פה אחד. :אסנת טל

 )מדברים יחד( 

 זה ההחלטה פשוט, זהו. שושי כחלון כידור:

 

העיר מאשרת את מורשה החתימה בחשבונות גני ילדים  מועצת החלטה:

 ונה פר יכ 675בבנק הפועלים סניף 

במקום ) 83536373ת.ז  ליאורה פוקסגננת : 211385מס' חשבון בנק   – צלילגן 

 301049698ת.ז  ג'ניפר בן חייםסייעת ( 56388770הגננת עליזה שזירי ת.ז 

 ( 58000605תמר חודגדגז ת.ז הסייעת במקום )

הגננת במקום ) 43382951: גננת מור ברק ת.ז 388686מס' חשבון  –גן מנחם 

 . 57850778(, סייעת תמר אונגו ת.ז 36752210בח  ת.ז לך שלי

הגננת )במקום  036633790: גננת עדי שובה ת.ז 385067מס' חשבון  -גן דולב

 במקום ) 200448132(, סייעת שירי ריעני ת.ז 37579695פזית שרעבי ת.ז 

 ( 304446735הסייעת טניה פסטולניק ת.ז 

 

 מאשרים פה אחד

 

 צה, לא, אני רו בר:דו

 אפשר שאלה לא מן המניין, שושי? ימין: צבי

 כן.  שושי כחלון כידור:
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אם יש חבר מועצה, ביקשתי את רשותו, אם יש חבר מועצה )לא  צבי ימין:

 .ברור( כל מיני סיבות שראש העיר קבע יש מצב שאין חובה

 )מדברים יחד( 

בעצם את כל קים הסיעה המפתח הוא מפתח לפי הסיעה אנחנו מחל שושי כחלון כידור:

הוועדות וכלל הסיעות, לכל סיעה יש מקום בתוך הוועדות באופן 

ודלה בסך הכול  למועצה עצמה ואם אתה רוצה או לא רוצה יחסי לג

להיות חבר בוועדה זה זכותך אני לא יכולה לכפות אותך על שום 

 וועדה זה בחירה שלך כחבר מועצה,  

 )מדברים יחד( 

רוצה להגיד באופן אישי מה שאתה שאלת שאני חושבת אני מה ש :שושי כחלון כידור

יאת חלק ממלשמי שלקח על עצמו להיות נבחר ציבור  ולהיות 

המועצה הזו כן הוא לדעתי צריך להיות פעיל בוועדות ולהשפיע על 

סדר היום לא רק במליאת המועצה אלה גם בוועדות ולכן זה זכות 

לא... מה שאני כן  אני בעיני ולא חובה. ומי שרואה בזה חובה אז

מבטיחה ופה אני אומרת את זה מתחייבת ומבטיחה שתהיה נציגות 

ת אוקי ואם גם צריך להגדיל וועדה מסוימת ל הסיעובכל הוועדות בכ

כדי שמישהו ירצה להיות חבר בה אני אומרת את זה מהחוויה של 

לשבת בצד השני וכל פעם לקבל פטיש חמש קילו כי רציתי להיות 

ימת וכל פעם שיחקו עם השם שלי כדי שאני לא אהיה מסו בוועדה

י ואני מבחינת בוועדה כי חס וחלילה לא רוצים שאני אשפיע אז

אומרת את זה הכי כנה שבעולם, אתם מוזמנים להשפיע על סדר 

היום אתם מוזמנים להשפיע בוועדות זה התפקיד של כולנו בשביל זה 

 נבחרנו, 

ורשה לנו בכל סוף ישיבה לדעתי זה יותר נוח ל שיאני רוצה קודם כ אלברט טייב:

ולם לעלות זמן לכ לעלות כל מיני נושאים שהציבור פונה אלינו ויש לנו

נושאים שהציבור פונה אלינו אוקי?  שזה יהיה )מדברים יחד( נכון 

 שיש שאילתה אבל יש...
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 לא יש גם בסוף ישיבה. שלומית גבע:

 אוקי אז ... אלברט טייב:

 אני רק רוצה ככה אני אגיד אלברט אני אגיד לכם את התשובה, דור:ן כישושי כחלו

 כן, אלברט טייב:

 חד באופן עקרוני על פניו אין לי שום התנגדות לזה. א ידור:שושי כחלון כ

 אוקי, אלברט טייב:

הדבר השני רק שאני צריכה לדעת מראש שאתם רוצים לעלות  שושי כחלון כידור:

די שאני אוכל שאני לא אופתע אני לה כשאלות ובאיזה נושא השא

 יכולה להגיד לך אוקי אתה מעלה שאלה אבל אין תשובה.

 בה יכולה להיות אחר כך זה בסדר יכולה להיות גם...תשו יב:אלברט טי

והדבר הנוסף שיש לכם שני מנגנוני פעולה כחברי מועצת עיר מנגנון  שושי כחלון כידור:

אותה ואני יכולה גם להגיד גיש אחד נקרא שאילתה שאתם יכולים לה

לכם שאני ביקשתי פה מהעירייה ומדני שהתשובות לשאילתות לא  

יכולה בעצם לענות לשאילתה  בעתם לישיבה ו שאני יחכו כמ

השלישית מן המניין ואני לקחתי על עצמי התחייבות מתוך החוויה 

שלי שוב,  שהמענה על השאילתות יהיו מישיבה לישיבה כמובן שיש 

מו שאתם מבינים אי אפשר לענות על כל השאילתות אפשר לה כהגב

עו דבר נוסף ודה ותדלהגיד מספר שאילתות מוגבל,  תקראו את הפק

שאתם יכולים זה לעלות הצעות על סדר היום וגם פה אם אתם 

רוצים להשפיע על סדר היום אתם יכולים לעלות הצעה היא תיכנס 

ודיון ונקיים עליה  שייחלסדר היום אנחנו נדון בה נקיים עליה 

הצבעה אני שוב אומרת אחד מנקודות העבודה שלי והנחת עבודה 

יתוף פעולה זה בכלל לא משנה לי מי עביר בשבסיסית אנחנו נ

 בקואליציה מי באופוזיציה,

 יש לי כמה דברים קטנים שאני רוצה לעלות אותם אחד, אלברט טייב:

 הזה?כן אפשר שנייה לענות לעניין  שלומית גבע:

 בטח, אלברט טייב:
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יש עניין נוסף שנקרא  הודעה אישית שהוא די עונה על מה שאתה  שלומית גבע:

בע שחבר מועצה מבקש במהלך הישיבת הרשות להודיע מרת שקוא

הודעה אישית למסור תחילה ליושב ראש את תוכן הודעתו בכתב  

רשות להודעה אישית תינתן רק לשם תיקון אי הבנה שחלה לדברי 

או בקשר לדבריו לשם הסרת השמעה שהושמעה כלפיו  מבקשה

מועצה או  ור( חברהמועצה הודעה אישית או לשם ה )לא ברבישיבות 

דקות ותישמע בסוף  מחמש אדם אחר, הודעה אישית לא תיערך יותר

 הדיון בסעיף בסדר היום, ואם לא )לא ברור( במהלך הדיון ב...

 ודעה לדני דני יגיד לי שאתם רוצים..בא הזה לטובת ה... לא שושי כחלון כידור:

 אני רוצה רק ברשותך... אלברט טייב:

 ברשותי זה ברשות כולם,לא רק  זה שושי כחלון כידור:

 אני רוצה שתדאגו לנו לחדר  אלברט טייב:

 יהיה לכם חדר, שושי כחלון כידור:

 )לא ברור( מחייבת אני לא אחזור אתם מכירים את זה, אלברט טייב:

 כן, ון כידור:כחל שושי

לא נתנו לכם בפעם הקודמת אני עכשיו ... זה לא היה ראוי אני מכיר  אלברט טייב:

 הסיפור הזה אני מאוד מאוד מבקש...ת א

 נתנו בשלב מסוים )מדברים יחד( לקחנו חזרה דובר:

 נתנו ולקחו באותה נשימה, שושי כחלון כידור:

 ...ים שבסדר.  הדבר השני זה שני נושא אלברט טייב:

 דני מה שאני מציעה זה... רגע אלברט, שושי כחלון כידור:

 כן, אלברט טייב:

למה שאתה מבקש לא צריך לבקש את זה אנחנו נדאג לזה אני מציעה  :שושי כחלון כידור

 שאנחנו נבחן כמה חלופות ונציע אותם ו....

 השני נושאים הנוספים זה באמת דברים... אלברט טייב:

 שאני קוטע אותך אמרת לנו?יחה סל רם בליטנטל:

 לנו זה לא לך שושי כחלון כידור:
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 לנו זה לכולם, אלברט טייב:

 כולם, ל:נטרם בליט

גם כזה אתה יודע )מדברים יחד( אגב זה לא רק אופוזיציה קואליציה  אלברט טייב:

 זה לכל המועצה,

דים ו ילהחדר הזה הוא לכל חברי מועצת העיר אתם תצטרכו כמ שושי כחלון כידור:

 גדולים להסתדר ביניכם לגבי שעות השימוש בחדר  בסדר,

הו עניין שעלה בעת האחרונה בציבוריות זשדבר נוסף רציתי לעלות אי אלברט טייב:

אצלנו בכפר הסיפור של התחבורה הציבורית השינוי, הוציאה תחנות 

ביטלו תחנות במקומות מסוימים אני חושב שצריך לעשות חשיבה 

צוא את הדרך אני לא יודע בדיוק פה אני עדיין לא ך לממחודשת  צרי

לגבי התחנות לא ת בעניינים פה כל כך,  למצוא לעשות חשיבה מחודש

לגבי האוטובוסים זה ברכה גדולה מאוד, לגבי התחנות הורידו תחנות 

ממקומות שאנשים מבוגרים מתגוררים ליד ברחוב הירקון למשל אני 

לעשות חשיבה מחודשת לא ריך מכיר את האנשים שמה, לדעתי צ

 יודע מיץ...

מכירה גם את השאלות אז אני אתן לך תשובה בסדר, כי אני כבר  שושי כחלון כידור:

מהתושבים,  ואחד בשביעי לדצמבר כמו שאתם יודעים,  נכנסה 

רפורמה בתוך מערכת התחבורה הציבורית בכפר יונה אנחנו בעצם 

ות שהציבור אגב ביקש מקומהגדלנו את אפשרויות ההגעה לכל מיני 

וך וחזור  כמו אזור תעשייה אותם כמו רכבת בתדירות כל הזמן הל

חוף הים כל מיני דרישות שבאו מקרב הציבור על בסיס פולג אפילו 

סקר שנעשה כאן  שום דבר לא נעשה כי מישהו רצה לעשות פה 

דברים בהקשר מהפכה על דעת עצמו אני רוצה רגע להגיד עוד כמה 

ל נושא הזה דוברר רבות כולל איגרת שהגיעה לביתם של כחד ההזה א

כולל איזה קווים לאן הם  אחד  מתושבי העיר לגבי השינוי מה הוא

 19נוסעים וכולה וכולה. ברור לגמרי שכשעושים שינוי אגב הכנסנו גם 

תחנות אוטובוס חדשות הרבה בזכות העובדה שנכנסה לנו שכונה 
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אחרונים אפילו לא נהנתה  דשיםחדשה שכונת שרונה שבכמה חו

ן רק שהיא הגיעה אחרי שהם נכנסו מתחבורה ציבורית היה תכנו

כונה אנחנו מכירים את כל הבעיות שקשורות באזור יהודה לתוך ש

הלוי הירקון המבוגרים שבעצם עשו להם פה שינוי והם צריכים ללכת 

לכן יותר ברגל לתחנה פרק ארוך יותר להגיע לתחנה מכירים את זה, 

מה בבלי אחד מינימום רפרנטים לנושא תחבורה ציבורית זאת רוח

בור אפשר לפנות אליה בטלפון, היא מרכזת את כל הפניות של הצי

רוחמה מרכזת הכול מול מלי מהנדסת התשתיות שהיא  09-897119

אחראית על כל מערכת ההטמעה מערכת הציבורית בעיר כפר יונה 

מלי וביקשנו ממנה לא לחכות  דרך אנחנו כבר פנינו למשרד התחבורה

המבוגרת  הייתן מענה, לכל האוכלוסיילזה לשקל פנימי שבאמת 

צה  לנסוע בתוך היישוב ולהגיע לכל מיני מקומות בתוך היישוב שרו

שבעצם המענה שאנחנו כרגע נתנו קצת הווה להם מוקד של קושי 

 יה אז אנחנו בתוך הסיפור הזה לגמרי, ובע

 ון,אחר ודבר אלברט טייב:

שאנחנו לא תוכנן קו לתל אביב  שנייה לפני הנושא הזה. מדובר פה איציק בראון:

 ..ואמרו ש.

 יהיה קו לתל אביב.  שושי כחלון כידור:

 או, איציק בראון:

 הוא על הפרק, שושי כחלון כידור:

 על הפרק העניין הזה? איציק בראון:

קו אוטובוס לרעננה כפר  ד ישיש כמה קווים חדשים שהצטרפו אח שושי כחלון כידור:

ר דרך הישובים הוא יהיה קו משותף אבל סבא.  מכפר יונה הוא יעבו

היה קו אוטובוס שיסע מכאן לכפר סבא ורעננה קו אוטובוס נוסף על י

הפרק זה לתל אביב והדבר הנוסף שהנוער ביקש ואנחנו גם בדקנו את 

להגיע  ביקשזה ויבוא לידי ביטוי זה המרכז המסחרי בקדימה נוער 

 לזה. כדי לבלות שם, במרכז המסחרי וגם יהיה מענה
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 וגם מוניות. דובר:

וגם מוניות שירות שזה בתהליכי עוד לא סיכמנו לגמרי את ההתניות  דור:שושי כחלון כי

 וזה, אבל גם זה על הפרק ...

 עד שיהיה מרכז בילוי, דובר:

 מה זה? שושי כחלון כידור:

 י.עד שיהיה מרכז בילו דובר:

צוחקת כי את יודעת משהו שאני תהיה אופטימי, )מדברים יחד( את  לברט טייב:א

 ?לא יודע או שסתם

לא לא אני לא צוחקת את כל השישי השבת שלי ביליתי על הבורות  שושי כחלון כידור:

 האלה ביפה נוף...

 אני יודע, אלברט טייב:

תראו אני בסך הכול  הבא )לא ברור( אני אגיד ככה אנחנו בשבוע שושי כחלון כידור:

וקי חשוב שתדעו את זה ביחד עם זאצת שבועיים וחצי בתפקיד  א

רמה לדעתי  בכל מה שקורה כאן כי אני באמת מבלה פה  שולטת ביד

הרבה שעות,  כי אכפת לי וחשוב לי לתת את התשובות ולא רק לתת 

את התשובות אחרי שחקרתי אותם אז הסוגיה בשרונה ידועה בני 

המענה יחד ו הגיעו לשטח בני סעד ושלום אפילו יתנו את אפילושלום 

כף אם תרצו בני שלום עם המהנדס שתכנן שמה את התשתיות, ת

ייתן לכם את האינדיקציה לגבי מה שעלה שמה וגם יפה נוף אותה 

בעיה. הבעיה שמה הייתה אחרת זה קבלן שבנה את שושנה דמארי 

כנס לתוך השצפ ם שנשיש להם שמה חלחול של מים לתוך המרתפי

ר בכלל לחפור שמה ובלי שבכלל אנחנו שלנו בלי שהוא... שיש לו הית

צרה שמה עכשיו עקב כמות המים שירדה בוא נודה על ידענו ונו

האמת כל מי שעקב אחרי מה שקרה במדינת ישראל בשלושה ימים 

אני יכולה להגיד אני אומרת תודה להחזקה של כפר יונה ולכל בעלי 

י אני רייה,  על החזקה השוטפת בהכנת העיר לחורף כבעי התפקידים
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בוס נפל עץ על גדר היו אבל חושבת שהנזקים שלנו היו נפל עץ על מיני

 בסופו של דבר אנחנו באמת עברנו את השלושה ימים האלה...

 אבל לא הזדקקנו לזה, דוברת:

למה  המשךתודה לאל שעברנו את שלושה הימים האלה. עכשיו ב שושי כחלון כידור:

שאתה אומר. אני קבעתי בשבוע הבא ונדמה לי בעוד שבועיים סיורים 

לעשות סיור יחד עם כל המטה הרלוונטי כולל בשכונות, אני הולכת 

תאגיד המים והביוב בשכונת שרונה נדמה לי שזה ביום ראשון שני או 

ונת יפה נוף, וגם בגבעת אלונים השכונות שלישי הלכנו גם לבקר בשכ

לו כל שכונה ככה סובלת עם דברים אחרים הכוונה שלנו ם סבשככה ג

הוציא פרוטוקול מסודר עם זה לעשות סיור עם כל הבעלי תפקידים ל

כל הריג'קטים ולקבוע לוחות זמנים לטיפול בבעיות זה הכיוון הכללי 

ת זה באמת שהקשר עם כך ש... מה שהבטחתי לציבור ואני אומרת א

פה את כל העובדים שאני כל  שאולהתושבים יהיה אתם יכולים ל

הזמן אומרת בסופו של דבר שביעות רצון התושבים היא המדד שלנו 

להצלחה אני אומרת את זה אתם יכולים גם לשאול אותם ללא שום 

קשר אלי בסדר. אז אנחנו עם יד על הדופק יודעים מה קורה ואנחנו 

ים ם בזה. ולא רק ברמה של אגב מגיבים לזה גם יוזמגם מטפלי

סיורים בשכונות אגב התחילו עוד לפני שלושת הימים של חורף ה

מתוכננים בלוז אבל החוקר,  שפקד אותנו בסוף שבוע שעבר היו

הקדים את הסיור, אולי זה טוב גם,  בסדר הלאה, איציק רצית 

 כן חיים.לשאול משהו? מישהו רוצה לשאול משהו מהציבור? 

שלישי לא גיל הזהב אני משתתף פה יל האני כרגיל. בנושא של הג חיים )אזרח(:

כלום יש  בפעילויות של הגיל השלישי במקצועי אני )לא ברור( פה אין

את הפרלמנט של  )לא ברור( וקיבלנו חדר כזה קטנטן אני מקווה 

פה באמת כמו שצריך כי יש  שיתנו גם לזה תשומת לב ויתנו מועדון

צים גם שרו ציבור גדול של גיל השלישי אנשים פעילים אנשים

 להעביר פעילויות הרצאות וכל מיני דברים כאלה לגיל השלישי,
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תודה חיים אני אגיד משהו בקשר לגיל השלישי כבר בקדנציה  ור:שושי כחלון כיד

הקודמת הייתה פה וועדה לגיל השלישי שלצערי הרב אחרי 

א הפסיקה לתפקד. זה קרה בערך רוב הזמן של שהתחלפתי כיו"ר הי

היה פה וועדה לגיל השלישי מטעם העירייה.  כדי גם תהקדנציה אז 

ייבת להודות שיש לא מעט שתבחן את הצרכים ותיתן מענה, אני ח

פעילויות יכול להיות שהם לא תואמות עד הסוף את כל הצרכים של 

יימות כאן יש פה הגיל הזה כן, אבל יש פה לא מעט פעילויות שמתק

ם לדון בה בכלל ולגבי ריכימלאים שאנחנו צסוגיה באמת של הנחה לג

יש בית לגיל השלישי אני בהחלט מסכימה שמעבר למועדון יום  לקש

שיש לו רוטציה מאוד מאוד מסוימת בהחלט צריך להקים פה בית 

לגיל השלישי  אני גם היום דיברתי עם אלברט הוא מנהל מחלקת 

חון אפשרות להקים מחלקה לגיל השלישי ומחלקת הרווחה, לב

צם תרכז את כל התורה בתחום הזה אנחנו צריכים א בעהרווחה שהי

קדימה חמש עשרה שנים  להסתכל לא כאן ועכשיו אלה עשר שנים

קדימה ונראה שיהיה פה מכסה קצת יותר גדולה של גיל שלישי בתוך 

 וד כמה שנים,העיר ומה שנעשה היום אנחנו נוכל באמת לזרוע בע

 ואני מתנדב לכל פעילות בנושא הזה. חיים:

 מצוין תודה.  כחלון כידור: שושי

 אני רוצה משפט, רם בליטנטל:

 אוקי שושי כחלון כידור:

משפט לך חיים ובעצם לכולם דרך המקרה הזה אני חושב ש, אני  רם בליטנטל:

 מבקש ממך לבוא, לקחת את זה בעצמך צעד קדימה ולבוא אפילו עם

ת דם ארעיונות קונקרטיים ואז אני אשמח ובטח אחרים יצטרפו לק

הדברים זאת אומרת כל יוזמה ראויה לקידום לבוא באמת דברים 

ת של גיל שלישי זה מצוין עכשיו בוא תביא ברורים יותר כי כותר

 יוזמה קונקרטית ואני איתך.
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נציג ציבור עם זה הוא יוכל לעשות את זה במסגרת הוועדה להיות  שושי כחלון כידור:

ב הוועדה לדיון יכול הרכ בסדר מבחינת אלברט מן הסתם ולהביא את

 להיות נושא ציבורי ש...

 לגיל השלישי אני אומר שבאופן כללי כל...מעבר ספציפית לוועדה ו רם בליטנטל:

חלק מהדיון לגבי מדיניות לגבי הגיל שלישי כמדיניות עירונית נקבעת  שושי כחלון כידור:

 זמותהוועדה ואז מה שהופכים את המדיניות הזה ... לכן כל יו בתוך

כאלה סתם בסוף מאבדות, את הערך אם אנחנו עושים דיון עד גיל 

או אז יש לזה ערך הרבה יותר גבוה מאשר יוזמות שלישי או על חינוך 

 כאלה שנבלעות בתוך סך הכול )לא ברור( 

רואה את זה ככל יוזמה שמישהו  אני לא רואה את זה )לא ברור( אני רם בליטנטל:

 באמת לוקח אותה ...

 אין בעיה רק שתהיה תחת כותרת ולא...  ון כידור:כחל שושי

 סיוע כדי שזה יקרה )מדברים יחד( הוא צריך פשוט את ה רם בליטנטל:

 ברשותכם אני רק מעבירה את זכות הדיבור האחרונה ל... שושי כחלון כידור:

 ששון, ששון:

 כן ששון? ידור:שושי כחלון כ

 2י לגור בעיר יש סך הכול שבאתשנה ומאז  18אני גר פה בעיר כבר  ששון:

ים חנויות מגה מאז שנסגר הסופר פלוס הזה והמחירים   גבוה

לשמיים אין על זה פיקוח כדי שבעירייה יהיו מודעים לזה או שיהיה 

 פיקוח עליהם, או שנוציא אחד מהם מהעיר ונכניס משהו אחר,

ה לא עושה פיקוח ירייששון אני אגיד לך שני דברים על זה, אחד הע חלון כידור:שושי כ

 מחירים זה לא תפקידה של....

 לא דברים... ששון:

רגע, אתה שאלת שאלה אני אתן לך תשובה יכול להיות שלא תאהב  ר:שושי כחלון כידו

אותה אבל זאת התשובה. עירייה לא עושה פיקוח מחירים על גופים 

מסחריים שמתקיימים במסגרתה היא גם לא עושה שום הסכם 

ופים המסחריים האלה מי שעושה זה היזם ם הגהתקשרות ע
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נמצאים ברשותם שבמקרה הזה הקניון או מגמה מול רחוב העמק 

ואני לא רוצה להגיד לך שכל המרבה במחיר בסוף זה עסק כלכלי למי 

ל )לא ברור( לגבי  שמחזיק ב... אז כל המרבה במחיר מקבל את הזכות

ה פה מגה שלשיי ם היהמגה אחד לפי חוק )לא ברור( אין שום בעיה א

הייתה בעיה )לא ברור( אז זה גם משהו שחשוב שתדע זאת אומרת לא 

כל פה להיות מגה שלישי בתוך כפר יונה אני מודעת לזה שאין פה יו

אזורי מסחר אני כואבת את הכאב הזה בדיוק כמו התושבים. זו 

ה שבין יתר המשימות שאני מקדמת זה  הנושא של אזור הסיב

התעשייה המיועד שלנו אמורים להיות נקודות זור התעשייה שבא

שאים המרכזים שאני מסחר וזו גם הסיבה שאמרתי שזה אחד הנו

מטפלת ומקדמת כדי שאנחנו לא נחכה עוד הרבה שנים שזה יקרה 

ת האזור הזה.   וכדי שנוכל לממש בשנתיים וחצי השנים הקרובות א

 גם מבחינה כלכלית... תודה רבה לכולם.

 

 
 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

___________________ 

 שושי כחלון כידור 

 ראש העירייה

 מר דני לוין, 

 מנכ"ל העירייה

 


