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 פרוטוקול

 חלוקת תעודות הוקרה •

ו  נ. לפני שאנח26אנחנו מתחילים עם ישיבת מועצת עיר מן המניין מספר   שושי כחלון כידור: 

מתחילים את הישיבה ואת העדכונים אז הגיעו לכאן שלושה תושבים,  

העולם   באליפות  שלנו  העיר  את  ייצגו  שלאחרונה  תושבים  שלושה 

בטוקיו. הם יספרו ואחר כך אני אתן להם תעודות בשמנו. מי שיושב כאן  

זה ... של העיר הזאת חברי מועצת העיר, ואנחנו בדרך כלל נוהגים לציין 

היש בכל  במסגרת  שלנו  המצטיינים  את  הדירקטוריון  כל  לפני  עוד  יבה 

וניצן הוא המאמן שלהם אז   מיני תחומים. אנחנו בתחום בענף ספורט 

הם יספרו על החוויה, יושבת פה גם סיגל מנהלת הספורט של  וניצן יספר  

 המרכז הקהילתי, בוא ניצן תספר לנו קצת. 

זה אחד    אקרובטיקה  מאמן פה פסשלום לכולם קוראים לי ניצן סגל אני   ניצן סגל:

יונה כבר  למענפי התעמ שנה אחרונה  בשנים,    6ות, אני מאמן פה בכפר 

נה ושעולם ראהפכתי לתושב של כפר יונה, העבודה קוראת לי. אליפות  

מתעמלים עוד שנתיים יש עוד    3שאנחנו יוצאים ראשונה ולא אחרונה,  

עולם   להוציא    באזרבייג'ןאליפות  כבר  מתכנן  זהו   10שאני  מתעמלים. 

זה   tumblingקרובטיקה, באנגלית זה נקרא  א  פסעשינו פה כברת דרך.  

אחד   בארץ,  האחרונות  בשנים  גדולה  מאוד  מאוד  בצמיחה  שהוא  ענף 

הכי   אני   הענפים  שנים,  מאות  בכלל?  קיים  הוא  כמה  פופולריים. 

ה בנים והיום ז  2בנות ועוד    2שנים זה היה אני עוד    15התחריתי בו לפני  

של   הגדולות שביניהם.    400תחרויות  בין  תחרות,  בכל  נציגים    3ילדים 

 שיצאו לייצג.  12מתוך 

 תגיד יש חוג במתנ"ס כמה ילדים בכל הזה תסביר.  :איציק דב

בסך הכל   :דוברת מנתה  שהיא  ישראל  נבחרת  עם  יחד  יצאו  היו    12הם    3והם 

 .,12 –מתוך ה 

באליפות עולם זה אותו אליפות עולם, לצערי    tumbling    12  –פס ו    12 ניצן סגל:
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זה עדיין לא ספורט אולימפי זה יהיה בקרוב אנחנו מאמינים. יש אליפות 

טריון נוכל לייצג  יראירופה השנה בשוודיה, אנחנו מקווים שנעבור את הק

 את המדינה.

שלח לך סרטונים כדי שתוכל לראות במה מדובר. אני לא יודעת אאני   : שושי כחלון כידור

לעשות את מה שמדובר.  אז אנחנו כמנהגנו בקודש נותנים תעודת הערכה  

והצטיינות מטעם הרשות המקומית, לכל מי שבאמת גרם לנו לרגעים של  

ה להורים שלכם. אחד הדברים שאני יאמר נחת. את הגאווה אני משאיר

אתם לא הגעתם סתם כך למקום הזה, הגעתם גם כי יש מאמן שמאמין 

מאמן  בכם ולא סתם המילה מאמן יש בו גם את המילה של אמון, גם  

המאמין בכם וגם בית שתומך, אוהב, ומעודד, ונמצא שם ואוהד ומחבק,  

ם אתם מצליחים פחות  ונותן מילה טובה ויודע גם להתמודד בימים שבה

העניין  לצורך  אותם  יישמתם  שאתם  שלכם  היכולות  עם  ביחד  והכל 

גבוהה מאוד  מאוד  ביצוע  לרמת  אותם  אחת  ,הבאתם  אותכם   , הובילו 

יוסף  טליה  אז  מרשימים  המאוד  להישגים  והשניה  בתחרות  להשתתף 

 בעולם.   15שנמצאת כאן היא ממוקמת מקום 

 )מחיאות כפיים( 

 )מצטלמים(

דניאל שהוא אומר שהוא לא גר בכפר יונה אבל מי שמתעמל בכפר יונה   : שושי כחלון כידור

 בעולם כל הכבוד. 19גר בכפר יונה , דניאל זכה במקום 

 כפיים(  )מחיאות

 )מצטלמים(

 , כל הכבוד. 24:   אחרונה חביבה זו רותם שזכתה במקום שושי כחלון כידור)

 )מחיאות כפיים( 

 )מצטלמים(

 המון תודה המשך הצלחה.  ,כל הכבוד גאווה לעיר. המון :  שושי כחלון כידור
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 עדכוני ראש העירייה  •

העדכון הראשון שיחידת השיטור העירונית  טוב אז כמה עדכונים, טוב אז   : שושי כחלון כידור

עברה  לא  עוד  הביטחון  מחלקת  כרגע  שלה,  הקבוע  במקום  התמקמה 

כדי שהם יעברו, ציוד שהוא מותאם לגודל   ,אנחנו פשוט עוד חסרים  ציוד

את   באמת  לשבח  רוצה  גם  אני  שם.  העירוני  השיטור  אז  המבנה,  של 

ה חוליה של פורצים,  הפעולה שלהם אתמול בערב. שלשום בערב, היתה פ

שעבדה פה מאוד, מאוד חזק ביפה נוף ובשכונת שרונה, ושלשום בזכות 

לתפוסועירנ הצליחו  הם  שיטתית  ועבודה  אחרי    ,ת  מרדף  ביצעו  הם 

פורצים אני    3פורצים.    3החוליה הזאת והם הצליחו לתפוס חוליה של  

במהלך  כאן  שנעשות  פעולות  מאוד  הרבה  עם  יחד  זה  שבאמת  חושבת 

שיש אפקטיביות לנוכחות של היחידה הזאת    ךכ על  ום, יום מעיד יותר  הי

ואני באופן אישי מאוד שמחה שהצלחנו ככה באמצעות השנה הזאת גם 

להקים את המבנה, גם לגייס את האנשים, וגם שכבר הם יעבדו עוד מעט  

חודשים אז שאפו ליחידה זה צריך להגיד. חברת מגער נכנסה, חברת    4

א החליפה  ממגער  חברת  של ית  התשלומים  מרכז  הגבייה  חברת  לגם 

  דיבורים הרשות המקומית, הם התחילו לעבוד, אני מניחה שתשמעו קצת  

ככה, הם רק התחילו לעבוד שבוע שעבר ובטח ככה עד שהם יכנסו פה  

דחופים   שהם  דברים  יש  אם  אז  זמן  קצת  לוקח  לסדר  ויכנסו  לפעולה 

כדי   הגזברית  לענבל  או  לנאור  אותם  שתפנו  מבקשת  אני  לתושבים 

בים לא יפגעו כתוצאה מהמעבר הזה. בסדר זה באמת לעשות את ששתו

זה לגבי היטל השמירה, אני מזכירה    לעדכן  זה. הדבר הנוסף שאני רוצה

אבל   ההיטל  של  הגבייה  את  אישרנו  כן  לפני  או  הקודמת  שבפעם  לכם 

ב   הסתיימה  ל  31/12/2019  –התקנה  ה  -  נכון  התקנה אכרגע  את  ריכו 

ל   עד  מתוקף    1/6/2020  –לגבייה  לגבות  כמובן  ממשיכים  שאנחנו  כך 

אז יתנו לזה אורכה  הארכת התקנה, אני מניחה שברגע שתהיה ממשלה  

יכנס  זה  שבאמת  עד  השנה  סוף  עד  זה  את  יאריכו  כנראה  אז  לא  ואם 

לתוקף לאורך זמן ולא חצי שנה, חצי שנה. לגבי חוקי עזר של התיעול, 
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 והסלילה אני לא יודעת לעדכן שלומית יש חדש בעניין הזה?

 לא עוד לא קיבלנו תשובה.  : גבע שלומיתעו"ד 

 מחכים לאישור משרד הפנים אני מבינה.  אנחנו : שושי כחלון כידור

 נכון להיום עוד לא היתה תשובה. : עו"ד שלומית גבע

בימים : שושי כחלון כידור זה  את  שנקבל  מניחה  סדר    אני  על  הנושאים  זה  זהו  הקרובים. 

 היום והעדכון אנחנו מתחילים עם סדר היום עצמו. 

, בסך 2020אישור היתר לקבלת אשראי משיכת יתר מהבנים לשנת   .1

מיליון ₪. הצעת החלטה    8  – מהתקציב עירייה, סכום כולל של כ    5%

  2020מאשרים היתר לקבלת אשראי )משיכת יתר( מהבנקים לשנת  

 – המהווים סכום כולל של כ    2020מתקציב העירייה לשנת    5%בסך  

 מלש"ח  8

,  2020ים לשנת  קלקבלת אשראי משיכת יתר מהבנאישור היתר   הצעת החלטה: 

מיליון ₪. הצעת   8  –מהתקציב עירייה, סכום כולל של כ    5%בסך  

החלטה מאשרים היתר לקבלת אשראי )משיכת יתר( מהבנקים 

המהווים סכום    2020מתקציב העירייה לשנת    5%בסך    2020לשנת  

 מלש"ח. 8 –כולל של כ 

ישור היתר לקבלת אשראי משיכת יתר מהבנים  טוב הסעיף הראשון זה א :מגידו ששי

מיליון ₪.    8  –מהתקציב עירייה, סכום כולל של כ    5%, בסך  2020לשנת  

יתר( מהבנקים  )משיכת  הצעת החלטה מאשרים היתר לקבלת אשראי 

המהווים סכום כולל    2020מתקציב העירייה לשנת    5%בסך    2020לשנת  

מליון, בנק אוצר   1.5מלש"ח. יש פה את הפירוט בנק הפועלים:    8  –של כ  

מיליון    4מיליון, בנק לאומי:    1.5מיליון, בנק מוניציפל בנקאות:  1החייל:  

₪ 

באישור   : דרור היימן ענבל לתקציב    פרוצדוראלימדובר  בהתאם  מאשרים  שנה  כל  אנחנו 

משתמ לא  יונה  כפר  משתמשים,  לא  שאנחנו  אישור  זה  שים  המאושר. 

 באישור הזה אבל צריך. 

לא    משתמשיםלא   :מגידו ששי סליחה.  האשראי  במסגרת  התקציב,  במסגרת 
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 מממשים.

לא מממשים, אנחנו לא חורגים בעצם בבנקים זה אישור שאם נצטרך  : דרור היימן ענבל

 פעם שיהיה לנו. 

 כמה אחוז זה מהווה מתוך התקציב? : שושי כחלון כידור

מהתקציב.  מה שאני כן רוצה להגיד למה, יש רשויות שכן משתמשות    5% :  דרור היימן ענבל

ים פעם בחודשיים  כי יש פיקים, יש תקופות של פיקים הרי ארנונה גוב 

ותשלומים לספקים ושכר משלמים כל חודש אז יכול להיות שיש פיק של  

 זה.  פעם בחודשיים שרשויות צריכות בגלל זה בעצם צריך את האישור ה

 עדיין לא השתמשנו בזה?  : דב איציק

 לא, לא, לא.  : דרור היימן ענבל

 שאלות? : שושי כחלון כידור

 מי בעד לאשר את הסעיף?  :מגידו ששי

 פה אחד : שושי כחלון כידור

 :החלטה

 2020לשנת    –היתר לקבלת אשראי )משיכת יתר( מהבנקים  מאשרים  
  8 –המהווים סכום כולל של כ   2020מתקציב העירייה לשנת  5%בסך 

 מלש"ח 

 מאשרים פה אחד 
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כנציג  .2 שפ"ע  תיק  ומחזיק  העירייה  ראש  סגן  דב,  איציק  מינוי 

ממן,   יריב  מקומו  ממלא  הסביבה,  לאיכות  ערים  באיגוד  העירייה 

מינוי  מנהל אגף שפ"ע. הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את  

העירייה   כנציג  שפ"ע  תיק  ומחזיק  העירייה  ראש  סגן  דב,  איציק 

באיגוד ערים לאיכות הסביבה, ממלא מקומו יריב ממן, מנהל אגף 

 שפ"ע. 

כנציג  : הצעת החלטה שפ"ע  תיק  ומחזיק  העירייה  ראש  סגן  דב,  איציק  מינוי 

העירייה באיגוד ערים לאיכות הסביבה, ממלא מקומו יריב ממן,  

שפ"ע. הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את מינוי מנהל אגף  

איציק דב, סגן ראש העירייה ומחזיק תיק שפ"ע כנציג העירייה 

באיגוד ערים לאיכות הסביבה, ממלא מקומו יריב ממן, מנהל אגף  

 שפ"ע.

העירייה   :מגידו ששי כנציג  תיק שפ"ע  ומחזיק  העירייה  ראש  סגן  דב,  איציק  מינוי 

לאיכות הסביבה, ממלא מקומו יריב ממן, מנהל אגף שפ"ע.  באיגוד ערים  

ראש   סגן  דב,  איציק  מינוי  את  מאשרת  העיר  מועצת  החלטה:  הצעת 

לאיכות  ערים  באיגוד  העירייה  כנציג  שפ"ע  תיק  ומחזיק  העירייה 

 הסביבה, ממלא מקומו יריב ממן, מנהל אגף שפ"ע. 

תי חברה עד עכשיו ואיציק מחליף  למעשה איציק מחליף אותי אני היי שושי כחלון כידור: 

בין קשר  יש  כי  לבין    אותי  מחזיק  שהוא  והתיק  שלו  העיסוק  תחום 

אושר   כך  גם  ויריב  שם,  יהיה  שהוא  יותר  נכון  ולכן  באיגוד,  החברות 

 כממלא מקום קבוע. שאלות?

 מי בעד ירים ידו.   :מגידו ששי
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 הצעת החלטה: 

 סגן ראש העירייהמועצת העיר מאשרת את מינוי איציק דב, 

 ומחזיק תיק שפ"ע כנציג העירייה באיגוד ערים לאיכות הסביבה,

 ממלא מקומו יריב ממן, מנהל אגף שפ"ע.

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

 משה בוארון, גד רבינא:נגד

על   .3 לחתום  העירייה  גזברית  היימן,  דרור  לענבל  סמכות  האצלת 

סעיף   מכח  חובות,  היעדר  על  העירייה  הרשויות    17אישורי  לחוק 

תשל"ה וכהונתם(,  וסגניו  רשות  ראש  )בחירת  .  1975-המקומיות 

דרור  לענבל  הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת האצלת סמכות 

הע אישורי  על  לחתום  העירייה  גזברית  היעדר היימן,  על  ירייה 

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות וסגניו    17חובות, מכח  

 .1975  –וכהונתם(, תשל"ה 

על  : הצעת החלטה לחתום  העירייה  גזברית  היימן,  דרור  לענבל  סמכות  האצלת 

לחוק הרשויות   17אישורי העירייה על היעדר חובות, מכח סעיף  

וכהו וסגניו  רשות  ראש  )בחירת  תשל"ההמקומיות  . 1975-נתם(, 

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת האצלת סמכות לענבל דרור 

היעדר  על  העירייה  אישורי  על  לחתום  העירייה  גזברית  היימן, 

מכח   רשות    17חובות,  ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות  לחוק 

 .1975 –וסגניו וכהונתם(, תשל"ה  

הוא לא מופיע בשקף אני מקריא מהסדר יום. אני מקריא מסדר היום.  :מגידו ששי

האצלת סמכות לענבל דרור היימן, גזברית העירייה לחתום על אישורי  

על היעדר חובות, מכח סעיף   לחוק הרשויות המקומיות    17העירייה 

וכהונתם(, תשל"ה וסגניו  . הצעת החלטה: 1975-)בחירת ראש רשות 

האצ מאשרת  העיר  גזברית  מועצת  היימן,  דרור  לענבל  סמכות  לת 

לחוק    17העירייה לחתום על אישורי העירייה על היעדר חובות, מכח  

  – הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה  
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1975. 

 משהו שאת רוצה להסביר על זה ענבל. שושי כחלון כידור: 

עכש : דרור היימן ענבל עד  חותמת  היתה  שושי  את  כעיקרון  האצילה  העבירה  היא  יו 

 הסמכות אליי. 

 וזה אפשרי מבחינה חוקית מן הסתם. שאלות שלכם מישהו? שושי כחלון כידור: 

 מי בעד ירים את ידו. פה אחד :מגידו ששי

 :הצעת החלטה

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת האצלת סמכות לענבל דרור היימן,  
 17היעדר חובות, מכח  גזברית העירייה לחתום על אישורי העירייה על  

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה 
– 1975. 

 מאשרים פה אחד 

 מינוי ועדה לשימור אתרים  .4

מאשרים את הרכב ועדה לשימור אתרים כדלקמן:  שושי כחלון   : הצעת החלטה

עמית. נחום    ,ראש העירייה,  איציק דב במקום ירון חדוות  –כידור  

ואלי דיגא   א בענייני  קימהנדס העריייה עובד עירייה הבברזילי, 

ובניה,   מצרפי  תכנון  לשימור ומריה  במועצה  מרכז  מחוז  מנהלת 

בנים ואתרי התיישבות בעל מי שמצוי בנושא שימור מ  –אתרים  

 דעה מייעצת

 מינוי ועדה לשימור אתרים. את רוצה להסביר עכשיו שושי את הרקע.  :מגידו ששי

כן, אנחנו מחויבים לפי פקודת העיריות להקים ועדה לשימור אתרים   שושי כחלון כידור: 

זו גם ועדת חובה, זו הסיבה שאנחנו מקימים אותה. הרעיון הוא באמת  

יהיה  ברשות המקומית שהם אתרים שנכון  כל האתרים  למפות את 

בוודאי  בהיסטוריה   חשוב  שהוא  עבר  לשמר  כדי  גם  אותם  לשמר 

קצת יכירו  כאן  שגרים  מחוברים    שאנשים  ויהיו  ההיסטוריה  את 

ידי  על  זה  זה,  את  לעשות  באמת  שלנו  מהיכולת  חלק  להיסטוריה, 

שימור אתרים ועידוד גם השימוש שלהם לאורך ההיסטוריה של העיר,  

הרכב של הועדה כמו שאתם מבינים זה אני אמורה להיות יו"ר הועדה  
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איתי   ה  3ויחד  בעצם  שהוא  העירייה  מהנדס  עיר,  מועצת  גוף חברי 

ונכון ל כרגע מי שילווה אותנו   -  המקצועי שמתעסק עם העניין הזה 

ודיברנו איתם זה מנהלת מחוז מ רכז במועצה לשימור אתרים שהיא  

בשנתיים   הועדה  של  התפקיד  הועדה.  את  לבנות  לנו  תעזור  באמת 

הראשונות זה לבנות תכנית עבודה לשימור אתרים ברשות המקומית 

 ותה.ואחר כך מן הסתם לממש א

 

 עד עכשיו זה לא היה נכון?  :דב איציק

 

לא מה שכן עשו וזה בהמשך לשאלה שלך, מה שכן עשו זה בשעתו רצו   שושי כחלון כידור: 

לבחון את הנושא של שימור נבולסי אז כן עשו שם איזה שהיא עבודה, 

אבל התייחסו רק לנבולסי לא לכל האתרים לשימור ובמקום ירון רק 

 ן. עמית אזולאי. עמית יהיה ולא ירו

 

אתרים   :מגידו ששי לשימור  ועדה  הרכב  את  מאשרים  החלטה:  הצעת  אז  טוב 

ראש העירייה,  איציק דב במקום ירון    –כדלקמן:  שושי כחלון כידור  

העירייה   מהנדס  שנאמר  כמו  דיגא  ואלי  ברזילי,  נחם  עמית.  חדוות 

תלווה  שהיא  המחוז  מנהלת  אמרה  שושי  כמו  שהיא  מצרפי  ומריה 

 ותנו. מי בעד ירים את ידו. פה אחד.א

 

 :הצעת החלטה

  – מאשרים את הרכב ועדה לשימור אתרים כדלקמן:  שושי כחלון כידור  
ואלי   ברזילי,  נחום  ירון חדוות עמית.  דב במקום  ראש העירייה,  איציק 
ומריה   ובניה,  תכנון  בענייני  הבאי  עירייה  עובד  העריייה  מהנדס  דיגא 

אתרים   לשימור  במועצה  מרכז  מחוז  מנהלת  בנושא    –מצרפי  שמצוי  מי 
 שימור מבנים ואתרי התיישבות בעל דעה מייעצת 

 מאשרים פה אחד 
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 ערב טוב.  .62הסתיימה ישיבת מועצת העיר מספר  כחלון כידור: שושי 

 

 
 בברכה,                                                

 
 
 

 _______________________                                                ___________________ 

 ששי מגידו                 שושי כחלון כידור       

 מנכ"ל העירייה              ראש העירייה        

  

 


