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להנהלת בית הספר  לאפשרתהליכים בירוקרטיים מיותרים ומורכבים מידי שנה, 

כל בתי הספר בכפר  ניהול רציף וברור מול רשת בני יוסף ואל מול משרד החינוך, כיום

שנים למעט בית הספר פני מאיר מן הראוי שאישור  5-יונה מקבלים הקצאת קרקע ל

חברי המועצה לאפשר לכולם להיות שווים בכפר יונה בית הספר פני מאיר הינו מוכר 

שאינו רשמי ויש לו סמל של משרד החינוך ואף מתוקצב בהתאם לרבות אנשי צוות 

 ועוד.

 9/2019-ו 6/2019עוני ליום הצגת דו"ח כספי רב .2

 
 
 
 
 
 

 פרוטוקול

אז  28טוב ערב טוב רגע לפני שאנחנו מתחילים את הישיבה מן המניין מס'   שושי כחלון כידור:

אנחנו כאן חוגגים יום הולדת למס' אנשים, שי שחגג יום הולדת כמעט עוד 

. אלברט שחגג יום הולדת גם לא מזמן מזל טוב. ענבל שלנו שחגגה 50מעט 

לם יום הולדת לא מזמן והילה שלנו שחגגה יום הולדת לא מזמן אז לכו

 מזל טוב, וגם העוגה מכל הלב ובהרבה אהבה. 
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 )מדברים יחד(

 לכל מי שחוגג יום הולדת. לאחל מזל טוב באופן אישי  אני רוצה   ירון חדוות:

טוב כמה עדכונים לפני שאנחנו מתחילים את סדר היום גם כדי שאתם   שושי כחלון כידור:

קצת... בזה הרבה סיימנו זו הסיבה שאנחנו גם מתחילים את הישיבה 

)מילה בשמונה בערב ולא בשבע וחצי, כי בזה הרגע ממש נפרדנו מהמשלחת 

שנים כבר  12לא ברורה(. אני לא יודעת כמה כולכם יודעים אבל במשך 

שר בין המרכז הקהילתי כפר יונה לג'ימס )מילה לא ברורה(. מתנהל פה ק

שאנחנו מוציאים מכאן והם  משלחות נוערקשר שבאמת מתבסס על 

מביאים אלינו. אירוח טיולים בארץ טיולים שם, ובאמת קשר מצוין שגם 

בחלק גדול מהמקרים הילדים שלנו גם נשארים בקשר עם המשפחות וגם 

ום קשר למשלחת שהם לקחו בה חלק, ועם עושים באופן עצמאי מבלי ש

נוצר בה קשר. אז באמת היום נפרדנו מדהן, דהן קשר למשלחת כי ככה גם 

שנים החליף אותו סקוט. זו גם  12היה בעצם האיש שליווה אתנו במשך 

אם אתם זוכרים בנובמבר לביקור שם, בין היתר הסיבה שנסענו בשעתו 

יבים את שיתופי הפעולה עם חלק מהעניין היה באמת איך אנחנו מרח

הקהילה היהודית שם. ואנחנו גם נתחיל חוץ ממשלחות הנוער גם למקד 

טי. אז זה אונקשר סביב נשים מהקהילה שלנו לנשים מהקהילה באורנג' ק

טי. אונמשהו שאמור לקרות ממש בנובמבר השנה, אז זה לגבי אורנג' ק

גרמניה. משלחת שאני  בורגנאוריינבשבוע שעבר גם אירחנו משלחת מ

חייבת להודות שהיא זו שדחפה את הקשר עם כפר יונה. הקשר הזה בר 

קיים למעלה משנתיים עם תיכון איש שלום, גם סביב משלחות נוער. הם 

מתארחים אצלנו אנחנו מתארחים אצלהם. העירייה שם ביקשה בעצם 

 הם באו לכאן לביקור הם מאוד מאודלמסד את הקשר ערים תואמות. 

במרכז הקהילתי, ראו התרשמו מהעשייה החינוכית. הסתובבנו בביה"ס 

פה את הרובוטיקה במיטיבה. וממש התרשמו עד אפילו אפשרות לשיתוף 

פעולה בין הרובוטיקה לתעשיות במקום. אנחנו ככל הנראה נוציא משלחת 
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כדי לחתום על הסכם ברית ערים תואמות ככל הנראה בחודש יולי. בכל 

היה רלוונטי מן הסתם אנחנו נביא את זה לידיעת המליאה. מקרה כשזה י

גני שרונה וגן בר, גן בר נודע לנו באמצע שבוע שעבר שיש שם איזשהי בעיה 

של קרינה. אנחנו גם התחייבנו כלפי הגנים בשרונה לבצע בדיקה של קרינה 

למרות שלא נדרשנו לזה כי עשינו את זה כל הפעולות שהיינו צריכים 

בעצם לצמצם את הקרינה שהתגלתה שם בתחילת השנה, יחד  לעשות כדי

עם זאת עשינו את הבדיקה אתמול. אכן התגלתה קרינה עשינו כל מה 

שצריך הבאנו מהנדס חשמל, כל מה שהיינו צריכים לעשות כדי כבר ביום 

ראשון כדי שבאמת שהגן יחזור לעשייתו השגרתית ואכן פתרנו את הבעיה 

ה לא נמצאה שום בעיית קרינה זה רק לידיעה, ביום ראשון. בגני שרונ

שהדברים בוצעו. אני גם אגיד שהייתה  תדעוקלו בשאלות ושאם תת

שביתה של הסתדרות המורים בביה"ס רימון ביום שישי האחרון שביתה 

מאלימות שמופגנת יותר מפעם אחת בת שעתיים. השביתה נולדה כתוצאה 

מאוד מקווה שאנחנו נצליח לייצר  לפי הצוות הניהול וצוות החינוכי, ואניכ

שם איזשהו שינוי גם בתמיכה של משרד החינוך וגם בכל מה שקשור 

למענה מיטבי ונכון יותר לילד שבאמת לומד שם. אותו סיפור יש לנו בגן 

אנחנו מנסים לעשות את כל הפעולות הנדרשות לטובת חיננית. גם פה 

בכל בגן. ד שקשה לו שלום הצוות והילדים, ובוודאי לטובת שלום היל

מקרה אני משתפת אתכם בזה כי אני יודעת שהיו פה כל מיני הלך רוח 

סביב הדבר הזה ואני חושבת שאתם צריכים להכיר ולדעת, לצערי אני לא 

יכולה לתת את כל הפרטים בשל צנעת הפרט. אני רק רוצה שתסמכו עלינו 

עם רגישות לכולם. גם לילד שאנחנו יודעים לעשות עבודה מספיק טובה 

בגן או  שמתחנכיםשקשה לו גם לצוות החינוכי והניהולי, ובוודאי לילדים 

דבר נוסף שאני אגיד אלי יושב כאן. אנחנו היינו בדיון להפקדה בביה"ס. 

של תוכנית ההתחדשות העירונית, לדעתי התוכנית תופקד אנחנו נעמוד 

כנס תושבים יהיה פה כנית. בכל התנאים שאנחנו צריכים לעמוד עוד בתו
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לטווח הזמן הקצר עד סוף החודש. אנחנו ביום חמישי נפגשים  3גם מס' 

די לקדם את הסוגיה הכי מהותית ביכולת שלנו עם מנהל מקרקעי ישראל 

להוציא מהכוח אל הפועל את התוכנית ההתחדשות העירונית לנושא של 

שתינתן קרקע  המנהלהקרקע המשלימה. אומנם היה הסכם עקרוני מול 

שהקרקע משלימה משלימה כרגע אנחנו בבעיה בעניין הזה. צריך להבין 

זאת הכדאיות הכלכלית של כל יזם ללכת לפרויקט של התחדשות 

של עד ניתן יהיה להוציא היתרים העירונית, ואנחנו מבחינתנו בפרק הזמן 

מכוחה של התוכנית אנחנו נעשה את כל המאמצים מבחינת הרשות 

משלימה או יחידות השלמה להוביל לכך שאנחנו נקבל או קרקע  המקומית

כדי שהתוכנית הזאת תצא לפועל. לגבי אזור התעסוקה אני אגיד אזור 

התעסוקה הגדול אני לא מדברת על אזור התעסוקה הקטן למרות שהוא 

חלק מהגדול, גם פה היה דיון להפקדה. אנחנו בשבוע שעבר פוצצנו את 

פוצצנו זה ארבעת ראשי הרשויות ששותפים לאזור הישיבה. אני אומרת 

וי מאוד גדול התעסוקה, לב השרון פרדסיה עמק חפר ואני. עשו לנו שינ

מהתכנון של התעסוקה. אנחנו לא מסכימים עד שאנחנו לא נקבל תשובות 

ממתכנן המחוז לגבי השינויים שנעשו. ביקשנו פגישה דחופה איתם אני 

חנו נדע יותר פרטים אנחנו גם נשתף מקווה שנקבל. בכל מקרה כשאנ

את ההתייחסות שלנו אנחנו אתכם בנושא. אבל שתדעו שאם לא התקבלו 

 נגיש התנגדות לאזור התעסוקה. 

 שגרמה לזה. מהות השינויים   רם בליטנטל:

של אזור התעסוקה שהוא מעבר לצומת אני אגיד, היה צריך להיות חלק   שושי כחלון כידור:

החליטו צפון, באזור של עמק חפר. מה שהחליטו לעשות בית ליד לכיוון 

לבטל את רוב השטח הזה מתעסוקה. השאירו שם חלק צר שעיקרו הוא 

המטע שאמור להיות שם, ולתת מענה לכל אזור התעסוקה. בעצם את כל 

הזכויות הבנייה העבירו לחלק הדרומי של אזור התעסוקה. עוד הגדילו 

שלקח שם משרד התחבורה שטח מאוד מאוד גדול לטובת מתחם לעשות 
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אוטובוסים תחבורה, ממש ממש גדול כאילו הגזימו מה שנקרא. ואז נראה 

ואנחנו לא מוכנים  צביוןשזה מין אזור תעסוקה כזה שאין לו בכלל אופי 

אחרי שתהיה לזה ולא מסכימים לזה ולכן ביקשנו פגישה עם המתכנן. 

מקווה שנצליח להשפיע. בכל ציג לכם את התוכנית ואני הפגישה אנחנו גם נ

אז זה מקרה אם לא נצליח להשפיע אנחנו נתנגד כולנו לתוכנית זה.. 

שתדעו. זהו אנחנו מתחילים עם סדר היום. סדר היום מתחיל עם בקשת 

ששת חברי מועצת העירייה, אז מישהו מכם רוצה להציג את הנושא 

 בבקשה. 

 צביקה?מקריא  אתה    מגידו:

 לא עוד לא. הקראה זה בעצם התוצר שאני רוצה להגיד משהו...   צבי ימין:

 אתה יכול להציג את הנושא הזה ששי.  שושי כחלון כידור:

אני רוצה לומר ככה משפט או שתיים ככה לפני שאני אקריא את ההצעה.   צבי ימין:

דיברתי אני מעלה בעצם הצעה אנחנו סליחה מעלים הצעה כאשר שושי 

ר לי: " אני לא איתך בנושא וההחלטה תהיה אור ירוק. היית כנה לומ

בר, אבל אם אתה רוצה להעלות תעלה.. ייתכן שאני מבטיחה לך שום ד

 אמנע וייתכן שאני גם אצביע בעד.."

צביקה בוא תקריא קודם כל את הבקשה שלכם, כי אתה כבר מגיע לתוך   שושי כחלון כידור:

 אז תתחיל עם הבקשה.התהליך של הבקשה 

. אני חושב שיש איזה דברים שאפשר לומר אותם גם לפני לא אני אקריא  צבי ימין:

קרה שום דבר לא צריך הכל לפי הפרוטוקול. טוב הבקשה לאשר... אני לא 

)מילה לא ברורה( מליאה שחברי המועצה מבקשים לזמן ישיבת חושב 

בקשה לאשר קרקע לחמש נשים עבור ביה"ס פני מאיר, זו במטרה למנוע 

ומורכבים מידי שנה כמו שאנחנו מגיעים תהליכים דמוקרטים מיותרים 

מעיין החינוך  רשת לזה. ולאפשר להנהלת ביה"ס ניהול רציף וברור מול 

"ס בכפר יונה כל בי)מילה לא ברורה( ואל מול משרד החינוך. כיום התורני 

מקבלים הקצאת קרקע בחמש שנים ויותר. אפילו באופן אוטומט אין פה 
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פני מאיר. מן הראוי שאישור חברי עניין שזה בא למליאה למעט ביה"ס 

ת שווים בכפר יונה, ביה"ס פני מאיר הינו המועצה לאפשר לכולם להיו

לא חדש ואנחנו מכירים את זה ויודעים את זה זה שאינו רשמי בעצם מוכר 

ואף לאף אחד. יש לו סמל של משרד החינוך גם את זה אל תשכחו. 

אנשי צוות ועוד. עכשיו אני צריך להקריא את מתוקצב בהתאם לרבות 

 הצעת החלטה או שאני יכול לדבר על כמה דברים לפני?

 אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה ואחרי זה.. רוצה שנעשה את הדיון  שושי כחלון כידור:

ה משפטים מכ אני רוצה לומראני ברשותך )מילה לא ברורה( את הדיון ו  ימין:צבי 

 לפני.

 חופשי כולם יכולים להגיד את דעתם כל מי שרוצה.  שושי כחלון כידור:

רתי אני רוצה לומר כמה דברים לפני, וכמו שאמרתי שושי אני בעצם דיב  צבי ימין:

ילו לעשות את זה. לך אפ האיתך ואמרת שאתה חופשי לעשות אני מציע

 בזרועות פתוחות..קיבלתי את ההצעה שלך 

כל חבר מועצה יכול להעלות כל נושא שהוא רוצה להעלות לסדר היום.   שושי כחלון כידור:

 אתם יודעים את זה זה לא משהו שהוא..

נכון. אני רוצה להזכיר לכולם שאנחנו בעצם שווי זכויות פה בכפר יונה,   צבי ימין:

בוחרים שבחרו בנו. אני אומר )מילה לא  1200שוב שני מנדטים מעל 

נמצאים אז תארו לכם כמה מנדטים  5ברורה(. אם אנחנו יושבים פה כרגע 

כמה אנשים בעצם מאחורינו בהצעת ההחלטה הזאתי. עכשיו אני מציע 

שנתייחס טיפה יותר ברצינות למה שקשור לדתיים בכפר יונה התושבים 

ש לנו אולי תפיסות עולם שונות אבל יחד עם זאת אנחנו בכפר יונה, י

של מי )מילה לא ברורה( את תפיסות מכבדים מאוד את תפיסות העולם 

העולם שלנו. אני מדבר כרגע על הדתיים מדבר על החילונים, כל אחד 

שבתקופה יעשה לזכותנו מה שהוא רוצה לנכון. נהפוך הוא אני חושב 

מאז שנבחרנו חברי מועצה ראש העיר וועד הזאתי מעל שנה ורבע שבעצם 

ראש העיר של כולם, הדבר המרכזי ביותר שהנחה אתנו לטובת כלל תושבי 
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ולאו דווקא מגזר כזה או מגזר אחר. אז אני מצפה שאת כראש העיר העיר 

יחד עם חברי המועצה לא ללכת ולגרוע פרות קדושות שמהם לא זזים. 

שהוא א לא פשוטה יש יסוד עולם ולעשות החלטה אמיצה שאני מניח שהי

חד משמעי לגביכם, ולשנות את התפיסה הזאת ולהחליט שסוף סף עוצרים 

את העוול שנעשה על פני כל ביה"ס פני מאיר, ונותנים להם את הקצאת 

קרקע. אנחנו לא מוותרים כרגע על בנייה של ביה"ס גם זה צריך שיהיה 

מינימלי ביותר להקצות  אבל לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על דבר

קרקע לאפשר קיום של ביה"ס שממלא מתקיים עשרים שנה. אני רוצה רק 

להזכיר דבר אחד לכל החברים שלנו שאנחנו משלמים מיסים כמו כולם 

אנחנו משרתים בצבא כמו כולם, שווי זכויות. אז עם שווי זכויות זה גם 

היא כזאת: מועצת החלטה שלנו )מילה לא ברורה( וגם את הזכויות. הצאת 

העיר מאשרת הקצאת קרקע לטובת ביה"ס פני מאיר. הקצאת חלק קרקע 

, לצורך הרחבת 211פינת )מילה לא ברורה(  21בחוף צבעוני  8124לגוש  191

 שנים. זאת הצעת החלטה. 5ביה"ס במקום למשך 

)מילה לא ברורה( שיש לך רגישות לכל ילד. אז באמת אני מצפה באמת  משה בוארון: 

)מילה לא ברורה( שגם לילדים האלה יהיה לך רגישות ותביני שאת עכשיו 

 כן )מילה לא ברורה(.

או קיי אני לא מבינה למה אתם מסתכלים עלי זה כולם צריכים לאשר את   שושי כחלון כידור:

 זה אבל בסדר.

 ילה לא ברורה( )מ   בוארון:משה 

לא ממש לא אבל בסדר. כן מישהו עוד רוצה להתייחס לנושא? בבקשה   שושי כחלון כידור:

 אלברט.

אני רוצה להגיד משהו. אני חייב להגיד בעדינות שבתחילת הדרך לא היה   אלברט טייב:

לי קל עם הסיפור של פני מאיר בגלל ההיסטוריה שהם היו שם ללא היתר 

במערכת הבחירות הרבה מאוד שנים. אבל אחרי שלמדתי את העניין 

ואחרי שהתחלנו את הקדנציה אני העלתי לסדר היום, ישבתי וחשבתי עם 
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תובנה שהכי נכון יהיה להקים  לאיזושהימה אנשים, והגעתי עצמי ועם כ

ושהוועדה תבחן את הצרכים של ביה"ס של פני מאיר וועדה.  אאיזשהי

הוגש גם למליאה הצעה מסודרת שדיברה על בעיקר, ונקבל החלטה. זה 

זה, ודיברה על זה שבין שאר המלל אני לא אתחיל עכשיו לקרוא את מה 

די אחרים אבל הרעיון היה שהוועדה תבחן מקום ועל ישנאמר אז על ידי 

חלופי לפני מאיר. אם מתאים מתאים ואם לא מתאים להקצות להם את 

הקרקע זה היה הרעיון. כי אני גם אז אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו, 

ואני חושב שיש מצבים ס לא נוח לי. לא נוח לי עם המצב שבו נמצא ביה"

חלטה. יכול להיות שהיא לא נעימה לאחרים ורגעים בחיים שצריך לקבל ה

יכול להיות שהיא כן נעימה, אבל אני שלם עם ההחלטות שלי בדרך כלל. 

כי אני הייתי שם בחורף האחרון בחורף הקשה, ואני תומך בהחלטה הזאת 

אני דווקא לא לוקח את הדברים שלי לכיוון הזה אני באמת מכיוון אחר. 

אני הייתי שם בחורף האחרון. אני זה לא המשמרת שלי את ראש עיר ואני 

מכבד והכל בסדר אבל אני לא יכולתי לראות את מה שקורה שם לא רוצה 

 להגיד את מה זה הזכיר לי. 

 שנאמץ עיר אחרת ומדינה אחרת בוא נאמץ את מה שמי שנמצא פה. לפני   צבי ימין:

אני הרגשת לא נוח שם הרגשת לא נוח עם מצב שלא ביה"ס, אני לא יכול   אלברט טייב:

לקדם אותו. אם מחר הייתם אומרים לי שהקמנו וועדה ובאמת.. אגב אני 

תפרקה והיא לא יודע גם הוועדה הזאת לא קמה כי בוועדת משנה ה

מתקיימת כבר אז זה כבר משהו שהוא לא רלוונטי, אבל לעצם העניין אני 

 הייתי שם..

 וועדת משנה לא התפרקה  שושי כחלון כידור:

וועדת משנה התפרקה אבל אם את לא.. אבל וועדת חינוך למשנה שלא   אלברט טייב:

 איננה.

 מי אמר את זה?  שושי כחלון כידור:

 אני חושב שכן   אלברט טייב:



 
10 

 

 היא לא מתכנסת.   דובר: 

מה זה לא מתכנסת? היא התכנסה מה זאת אומרת היא לא מתכנסת? אל   שושי כחלון כידור:

תשימו דברים שהם לא זה. יכול להיות שלא ראיתם פרוטוקול זה לא 

 אומר שהיא לא התכנסה. רמי ידבר בשם עצמו הוא יו"ר הוועדה..

אני אומר את מה שאני אומר זה בסדר. וכשהייתי שם קבלתי או קיי בסדר   אלברט טייב:

החלטה שאני רוצה להקצות קרקע למקום הזה, פעם אחת ולתמיד צריך 

שנים המקום הזה ככה  18 17שנים או  25או  20לפתור את הסיפור הזה. 

לא בסדר שהם היו שם. יכול להיות שאם היו  הגיע הזמן להקצות לו קרקע.

בר אמרתי את זה לא פעם יכול היות שזה היה בסדר סוגרים את ביה"ס כ

אם היו סוגרים אותו כמה שנים, וואלה היו סוגרים אותו נגמר הסיפור. 

שכל שנה הם באים וכל שנה מתחננים אבל היום זה המצב. המצב הזה 

וכל שנה.. זה משהו שהוא לא תקין. לכן אני חושב ואני גם גם לראש העיר 

בכלל יודע שזה לא נוח, אני יודע שזה לא נוח. קורא לחברי המועצה אני 

  בכל העיר שלנו יש כמה מוקשים שאנחנו צריכים להתעלות עליהם.

למה זה לא נוח? למה לי נוח להצביע בעד ביה"ס כזה ולא ביה"ס אחר   משה בוארון: 

 למה לא? 

רך אגב זה בסדר משה זה בסדר אני יודע מה אני אומר. וגם הציבור שלי ד  אלברט טייב:

ויש לי ציבור אחרי וגם לציבור שלי לא הכי נוח בעולם. לא נוח לו עם זה, 

אבל הסברתי את העמדה שלי כמו שאני מסביר אותה כאן ואין עם זה 

בעיה. לכן אני חושב שהגיע הזמן להקצות קרקע לביה"ס הזה, ולפתור 

אחת ולתמיד את הסיפור של בני מאיר. שהוא באמת מיישר קו עם כל 

ה"ס, לכולם מקצים קרקע. צביקה דיבר אז אני לא רוצה לחזור אני לא בי

שאם כן וכולם כן ופני מאיר לא  האפליהממחזר אבל כל הסיפור הזה של 

 ולהסתכלבגלל ההיסטוריה שהייתה, וואלה צריך לשים את זה בצד 

קדימה. אי אפשר כל היום להסתכל אחורה להסתכל מה היה מה היה, 

צריך גם להסתכל קדימה. המהות של העניין זה הסיפור של כחול לבן 
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שההפסד בבחירות, צריך היה לשמוע את שלח מה הוא דיבר היום בבוקר. 

אז אני בעד ואני מבקש שאנשים.. כן ידידים יקירים מישהו רוצה להגיד 

 הוסיף?משהו רוצה ל

אתייחס לדברים שאמרת, ואני אתייחס אליהם לא מצד  אני ברשותך  רם בליטנטל:

הנדל"ן כי ההצעה היא נדל"נלית הקצאת קרקע, אני אתייחס מצד 

קיבלה את המשימה להתעסק עם נושא וועדת המשנה לחינוך הילדים. 

 החינוך הדתי בכפר יונה, ואנחנו יצאנו למסע למידה. 

זו אחת מהמשימות שקיבלה וועדת שגם אוסנת יושבת כאן  זו הסיבה  :שושי כחלון כידור

 המשנה.

לסיכומו של דבר הסיכום ביניים עוד פעם אני לא רוצה לסכם את האירוע   רם בליטנטל:

אנחנו חזרנו לוועדה והצגנו את פני הדברים כמו שהוא לא הסתיים, אבל 

שאנחנו רואים. הפתרון שאנחנו הצענו העמדות שהובאו בפנינו מצד פרנסי 

הקהילה נגיד הרלוונטית או הקהילות הרלוונטיות. ואני אגיד בגדול שמס' 

התלמידים בחינוך הדתי בכפר יונה הוא לא מצדיק מבחינת תקנים ביה"ס, 

אוסף את כל הזרמים השונים ביחד. אנחנו הצענו  אולי אפילו אם אתה

השונים כדי להקים ביה"ס איזשהו פתרון שנאגד מצד אחד את הזרמים 

אחד שיכול להתקיים מבחינת משרד החינוך שהוזכר פה בהצעה. ומאידך 

הקיום הייחודי של כל אחת יוכל לאפשר את המגוון ואת השונות ואת 

 באו ואמרו או קיי..בעצם מהקהילות. הדברים שהועלו בישיבה 

 ישיבה? באיזה   אלברט טייב:

באו ואמרו או קיי אנחנו מרגישים שזה לא מוצע אנחנו . ועדת החינוך  רם בליטנטל:

מבקשים שהתהליך ימשך שהשיחות בינינו ימשכו כדי שנעצב כזה פתרון 

שנוכל לקבל אותו, כי עכשיו אנחנו עדיין לא שם אבל אנחנו רואים מאוד 

 שהשיחות ימשיכו כדי שאנחנו נעבד את הפתרון..חשיבות רבה 

 מי שיחות? שיחות למי? עם   אלברט טייב:

 אנחנו נפגשנו עם הרב שמרלינג עם הרב לוי יצחק עם הרב הלוויה..   רם בליטנטל:
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 וועדת המשנה?   אלברט טייב:

 כן.   רם בליטנטל:

 נפגשה איתו?   אלברט טייב:

 כן   רם בליטנטל:

 כמה פעמים וועדת המשנה הזו התכנסה בשנה וחצי האחרונות?   אלברט טייב:

 בוא אתה עכשיו החלפנו נושא סיימת הצבעה..   רם בליטנטל:

 לא אני סתם שואל. אתה מדבר על הרבה מפגשים, כמה פעמים מפגשים?   אלברט טייב:

אנחנו לא עשינו ישיבות של וועדת המשנה עם האנשים האלה בתהליך.   רם בליטנטל:

 התהליך היה פגישות עם כל אחד מהם בנפרד.    

 אבל? הוא אומר שלא אני רוצה לדעת אני באמת שואל. מי נפגש איתם   אלברט טייב:

 אני נפגשתי אוסנת נפגשה.   רם בליטנטל:

 לא וועדת משנה אתה כרמי?   אלברט טייב:

אנחנו כוועדת משנה נפגשנו ויצאנו לדרך של יש משימה שאנחנו צריכים   רם בליטנטל:

סענו לכל להביא לוועדה עצמה הצעה, אז הלכנו למשא למידה אוסנת ואני נ

 מיני מקומות פגשנו כל מיני אנשים. בין היתר...

 )מדברים יחד(

 רגע בואו נחליט אם אני מדבר או שסיימתי לדבר?   רם בליטנטל:

קודם כל רמי אתה לא מפחיד אף אחד אתה יכול להפסיק לדבר עשר   אלברט טייב:

 פעמים, אבל אני מכבד אותך ואני שואל שאלה עניינית.

אבל אתם לא מכבדים שאתם מתפרצים. אני לא זוכר שהתפרצתי פעם   רם בליטנטל:

 אחת לדברים שאתה אומר..

 )מדברים יחד(

עכשיו אני אגיד לך את האמת הקטיעת חוט מחשבה שלי לא עוזרת לי.   רם בליטנטל:

אנחנו גיבשנו לאור כל התהליך שעשינו גיבשנו את ההצעה שלנו גולמית 

 ראשי הקהילות הרלוונטיים )מילה לא ברורה(בסדר? והצגנו אותה בפני 

, וקיבלנו מהם את המושב בחזרה והצגנו בפני וועדת המשנה את הללויה
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הדברים האלה בפני וועדת חינוך. התשובה שקיבלנו זה שצביקה מבקש 

שנמשיך להיפגש להצטרף גם כן לתהליך, ושהם מבקשים שהתהליך יהיה 

למה שאמרתי קצת מוקדם לסכם וזה על הפרק. אני מחזיר אותך אחורה 

את האירוע שהוא במהלכו. אז לכן אני לא מסכם את האירוע שהוא 

 במהלכו אני רק מספר לך על מהלכו עד כה..

 הוא מזכיר את השם שלי שאני ביקשתי להצטרף.רמי איזה אירוע?    צבי ימין:

 ..סליחה הזכרתי את שמך לשווא אני לא קראתי את הפסוק הזה   רם בליטנטל:

שושי אמרה אם אני רוצה להצטרף ואני אמרתי אני אשמח להצטרף, אבל   צבי ימין:

יתרה מכך רמי אם זה הקצב שאתה לוקח את הוועדה ועושה אותה אז בוא 

בבקשה... אני מניח שעד שאתה תגבש את הדברים ועד שאנחנו נפגש עוד 

 ופעם ייקח עוד שנתיים. אז בוא נעשה הקצאת קרקע לא לחמש שנים

ונמשיך את הוועדות )מילה לפחות לשנתיים. השנתיים האלה נהיה רגועים 

 לא ברורה(

 חזרת לשיחת הנדל"ן? אני עכשיו מדבר על היעדים..   רם בליטנטל:

 )מדברים יחד(

 אני מדבר כרגע על התהליך שמדבר...   רם בליטנטל:

 לשנתיים.מה הקטע שאני בונה הקצאה לשנתיים? בוא תקצה    צבי ימין:

 ואתה מדבר איתי עכשיו על הקצאת קרקע?   רם בליטנטל:

 בוודאי אלא על מה אתה רוצה?   צבי ימין:

שאני אסיים את ההסבר שלי על הדבר הזה אני אגיע לעניין של הקרקע.   רם בליטנטל:

אתה יודע מה אני אגיד לך כזה דבר, אחד לגבי התהליך הסברתי אני לא 

בי הקרקע אני אגיד לך כמה... תרשה לי לתקן לך רוצה להמשיך עליו. לג

כמה אי דיוקים. אף ביה"ס בכפר יונה אין לו הקצאת קרקע בסדר? אז 

לא לחמש שנים לא אתה יכול קצת לתקן את ההצעה שלך. דבר שני לא 

לשנה לא לרבע שנה לא לעשר דקות. דבר שני הביה"ס הזה הייחודיות שלו 
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ורשמי, אלא הוא מוכר שאינו לא מוכר  זה שהוא היחיד בכפר יונה שהוא

 אז הסטטוס שלו שהוא..רשמי וזה מה שמייחד אותו. 

 נו אז מה אתה עושה? אתה רוצה לחסל אותה לא הבנתי?   צבי ימין:

 תגיד לי אתה רוצה להיכנס לרצונות שלך?   רם בליטנטל:

 אני אגיד לך את מה שאני חושב.   צבי ימין:

 להשאיר את הרצונות שלי לעצמי.תן לי    רם בליטנטל:

 כן אבל מה הפואנטה? אתה מדבר ומדבר אחי ואין פואנטה אז מה?   דובר: 

שנה עשו לכם עוול ולא  20הפואנטה היא מאוד פשוטה אנחנו בתהליך,   רם בליטנטל:

שנה עשו לכם עוול ועכשיו אתם  20-אני מבין שהקצו לכם את הקרקע... 

נו לא חושבים שצריכים לעשות עוול, אנחנו באים. אז אנחנו מאז שנכנס

מחפשים פתרון לילדים האלה זה מה שהתחלתי לספר ולהסביר. וזה 

המהות ושם אני )מילה לא ברורה(. לגבי הקצאת קרקע אין שום צורך 

גם עכשיו לא צריך לעשות  20לא היה צריך לעשות אותה לעשות אותה. 

 אותה. 

)מילה לא ברורה( בוא תיתן שנתיים עכשיו, אל  אבל עכשיו אנחנו עושים  צבי ימין:

 תסיים את העבודה )מילה לא ברורה(.

אז לגבי תהליכים תקינים ראש העיר טיפל ראש העיר טיפל לכם בהליך   רם בליטנטל:

 תקין תיכף בסדר?

 והקצאת קרקע לשנתיים זה לא תהליך תקין?   צבי ימין:

בל יש תהליכים תקינים אחרים גם, יכול להיות שיש תהליך תקין א  רם בליטנטל:

אני יכול להגיד לך שאני מתנגד לזה משום שאני תקינים אולי יותר אפילו. 

שהוא מבחינתי לא הפתרון הנכון לא רוצה לייצר שום דבר שמקבע מצב 

ואנחנו צריכים להתקדם לפתרון. ברגע שאני נותן לך את הדבר הזה אני 

ום דבר אחר לא להביא פתרון נותן לך )מילה לא ברורה( לא לעשות ש

 אמיתי לילדים האלה. 

 )מדברים יחד(
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 אני לא חושב שאני צריך להקצות לכם את הקרקע.   רם בליטנטל:

על פי הדברים שאתה אומר, )מילה לא  בשנתיים. אגב )מילה לא ברורה(  צבי ימין:

 ברורה(. 

מכיוון שהמקום הזה הוא מוכשר ולא אחד מביה"ס האחרים, אני רוצה   רם בליטנטל:

לתת פתרון אחר שהוא לא מוכשר. אני רוצה כן לעשות שהילדים האלה 

יקבלו חינוך מוכר ורשמי של משרד החינוך. אבל אנחנו.. אמרתי אני לא 

שלא סיכמנו. אתה תבוא ונשב רוצה עכשיו להיכנס לפה לסכם את האירוע 

 הדבר הזה ונגבש אותו ונציע אותו בוועדת חינוך..ביחד על 

 אין לי שום בעיה שנגבש ונדבר אבל בינתיים מה קורה?   צבי ימין:

אז בינתיים תיכף נגיע למה כן בסדר? אבל אני אומר לך מה לא מה לא זה   רם בליטנטל:

 לקחת את הדבר שאני לא מוצא לו צידוק

 לא? מה היגיון שאתה מוצא?אתה מטה לזה היגיון למה    צבי ימין:

ולתת לזה גושפנקה, לא רוצה לתת לזה גושפנקה אני רוצה לשנות את   רם בליטנטל:

 המצב. 

 )מדברים יחד(

 להגיד עוד דברים? מישהו רוצה  שושי כחלון כידור:

 2004-. מ2004-אני רוצה להתייחס. אני בסיפור הזה של הקצאת הקרקע מ  שי רומנו:

שהגענו לכפר הכפר הזה בער בי כל פעם שהנושא הזה עלה, אתם יודעים 

שאני ישבתי פה על כיסא כחבר מועצה, אחד  2008-את זה מעולה. ב

 הסודות השומרים ביותר היה כמה ילדים יש בביה"ס הזה בכפר יונה. 

תבדוק מה הבעיה? אין דבר כזה )מילה לא ברורה(. אני הייתי גם אז   בוארון: משה

 שהייתי וכן היה מספר..

 לא היה מספר!   שי רומנו:

 לא נכון   משה בוארון:
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לא משנה לכם היה מספר לי לא היה מספר. מעבר לזה בכל פעם שגם אותו   שי רומנו:

לכם, זה בגללו אדון נכבד שחתם פה על הזה ולא טרח אפילו להגיע החבר ש

 התחיל )מילה לא ברורה(.

 גם בגללו וגם בגללך וגם הרבה אנשים נו מה?   משה בוארון:

תראה איציק בארון לא הגיע סיבותיו הוא. אנחנו נמצאים פה כל   צבי ימין:

הקבוצה.. אתה יודע הכי פשוט זה לומר לא! הכי אמיץ והכי אחראי והכי 

 בוגר זה דווקא לומר כן..

 יחד()מדברים 

בוא נגבש אחרת תן לנו שנתיים שי, אנחנו לא מבקשים נדבות! אני כל פעם   צבי ימין:

 שהסיפור הזה על הפרק...

צלך בבית ואמרתי לך שאני מתנגד בארבע עיניים א איתך צביקה ישבתי  שי רומנו:

 לפתרון הזה.

לא למה? מה זאת אומרת ישבת איתי בארבע עיניים אתה יכול )מילה   צבי ימין:

 ברורה(..

 אתה רוצה לתת לי לדבר?   שי רומנו:

 אני נותן לך לדבר   צבי ימין:

 תודה. ישבתי אצלך בבית ואמרתי הפתרון הוא ביה"ס ממלכתי דתי.   שי רומנו:

 בינתיים.   צבי ימין:

 לא יהיה בינתיים..   שי רומנו:

 )מדברים יחד(

 בשבילך לא בשבילהם, אתה רוצה להפוך דברים שהם לא. זה הפתרון   גד רבינא:

אני אגיד לך תהיה דתי אתה אתה תבוא תגיד לי תהיה חילוני מה זה  דובר: 

 הדברים האלה?

 )מדברים יחד(

 צביקה אם זה שאנשים חושבים אחרת ממך זה לא סיבה להטריד אותם..  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(
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צביקה שנייה רגע, הקשיבו לכם אתם אמרתם. אף אחד לא נכנס לדברים   שושי כחלון כידור:

שלכם. אתם לא יכולים להטריד את האנשים תוך כדי זה שהם מדברים. 

 אתם יכולים לרשום לעצמכם את השאלות אבל זה לא דו שיח. 

 )מדברים יחד(

 לאחד )מילה לא ברורה( הוא רוצה   גד רבינא:

, כשאתם יש פה תמלול סליחה עם כל הכבוד יש פה הקלטה של הזה  שושי כחלון כידור:

את הפוטנציאל של מה שאתם מדברים ככה בלה בלה אי אפשר למצות 

אומרים זה הכל אז סליחה. וגם יש תרבות של שיח לא חייבים להסכים על 

 הכל.

 רק בצד שלכם תמיד תרבות   גד רבינא:

 אמרתי יש תרבות של שיח!   שושי כחלון כידור:

 ילד בכפר יונה. 70תלמידי ביה"ס מההכרות שלי הם  כרגע   שי רומנו:

 מה אתה נכנס למספרים כרגע? )מילה לא ברורה( על המספרים   צבי ימין:

-דונם ל 5ילד בכפר יונה. אני לא רואה הצדקה להקצות כמה זה? מעל  70  שי רומנו:

ת אחרים, גם כשישבת אתנו בקואליציה ילד מכפר יונה. נתנו פתרונו 70

נתנו לכם פתרונות אחרים פתרונות ממצאים, הם קיימים על השולחן. 

אף אחד כרגע לא אני צריך להיות גמישות שלכם התוך הפתרונות האלה. 

כי מה גם שמבפנים נראים זוועה ואני מסכים איתך לא ארים את היד 

 )מילה לא ברורה(.

 בגללכם! רק בגללך שי!זה רק    צבי ימין:

 )מדברים יחד(

 המניפולטיבייםאני מבקשת לדבר ברשותכם עם כל הכבוד פה לקטעים   שושי כחלון כידור:

שאני בכלל לא איתם. אני רגע רוצה להגיד פה כמה דברים. אין פה בכלל 

עניין רגשי בסדר? חשוב לי שאני אדגיש את זה! אני דואגת לאחרון 

מאיר או קי? רואה אותם בעיניים מגיעה לביה"ס. התלמידים בביה"ס פני 

פעמים.  10לדעתי בשנה וחצי האחרונות עוד לא וחצי הגעתי לשם איזה 
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אתם יודעים מה כול פעם שאני מגיעה הם אומרים מעולם ראש הרשות 

 היוצא מעולם לא היה פה אז בואו..

 )מדברים יחד(

 ראש הרשות מה קשור   גד רבינא:

 )מדברים יחד(

אז תקשיבו לי יש הרבה מה להגיד אבל מאחר ואתם במלא לא קשובים   שושי כחלון כידור:

 אתם רק מתחילים לצעוק על משפט שאומרים.

 מה אנחנו לא רואים? אני רואהאתם קשובים לצרכים בטח, ברור    נחום ברזילי:

 לא אתה קשוב לצרכים.  שושי כחלון כידור:

 ה עזבי.אני רואה מה קור   נחום ברזילי:

 )מדברים יחד(

שלי לגמרי מקצועית אבל אתם לא נותנים לי לדבר, צביקה  ההתייחסות  שושי כחלון כידור:

זה לא מצחיק אותי בכלל. אף אחד פה לא נותן לדבר כל אחד שאומר פה 

משפט שהוא בשונה או ממה שאתם חושבים זה לא רלוונטי שאנחנו נגיד 

לגיטימי שמסביב לשולחן הזה כל אחד ! זה את זה, אנחנו חושבים אחרת

יחשוב כמו שהוא חושב לנכון זה בסדר גמור או קיי? זו הסיבה שאנחנו כל 

 אחד מאתנו מתמודד..

לשכנע כי ישבתם בישיבה מקדימה ואתם מגובשים, אז אנחנו  מנסים  צבי ימין:

 מנסים לשכנע.

 )מילה לא ברורה( זה אותו דבר.   :'ג'מעיין חג

הדרך שאתם עושים היא לגמרי לא משכנעת או קיי? כי מה שאתם עושים   ידור:שושי כחלון כ

זה אתם כל הזמן יוצאים פה בהאשמה כלפינו. אני לא חייבת להסכים 

העובדה היא כן שאנחנו גם איתך כמו שאתה לא חייב להסכים איתי. 

יושבים בשני צידי המטרף של השולחן נובעת מזה שאתה לא מסכים עם 

ושב יחד איתי בקואליציה או קיי? אחרת ככל הנראה היית ידרכי. כי 

עכשיו בואו לגופו של עניין אני רוצה רגע להגיד לכם כמה דברים. בביה"ס 
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תלמידים. אני לא  70תלמידים, עובדתית מבחינתי  70פני מאיר מתחנכים 

רואה פה לא נותנת מקום פה לביה"ס אזורי חרדי בכפר יונה ,תמיד אמרתי 

לא פעם ראשונה. תמיד גם הצבעתי גם כשהייתי חברת מועצה  את זה זה

ואתם יכולים לפתוח את כל הפרוטוקולים כן? נגד הקצאת קרקע ונגד 

הקצאת תקציבים לביה"ס. אמר פה רמי את מה שאני רוצה להגיד. 

הביה"ס הזה הוא ביה"ס שהוא מוכר ואינו רשמי הוא שייך לעמותה 

ית. אני אתן רק דוגמא מהפורימון פרטית הוא מנוהל ע"י עמותה פרט

שאתם עושים מחר, שכשאנחנו באנו להסדיר את הסיטואציה של 

? אנחנו עמותה  הפורימון אמרו לנו סליחה אתם לא תתערבו לנו או קיי

פרטית אתם לא תתערבו לנו. לא נתערב לכם אין בעיה. אני גם לא מוכנה 

זה לא מוסדר  לקחת שום אחריות על מה שיקרה שם לאחד הדברים כי

או קיי? אז זה רק דוגמא של אל תתערבו לנו.  בירוקרטיתבכלל מבחינה 

 6או  5שיושבים שם על קרקע של  שמתחנכיםתלמידים  70עכשיו יש שם 

 תלמידים מבחינתי זה אפילו לא אופציה לפתוח ביה"ס. 70דונם כמעט. 

דירו את העניינים קיים הוא ביה"ס קיים. מה מבקשים ממך? עד שתס הוא  צבי ימין:

 ועד שתקבלו החלטות בואו תקצו את הקרקע.

 אמרת את זה כבר הקשבתי..  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 להשלים שנייה. תן לה   :'ג'מעיין חג

זו הסיבה ועכשיו אני חוזרת למה שרמי ניסה להסביר לכם, שאנחנו   שושי כחלון כידור:

מנסים למצוא פה איזשהו פתרון כי בסופו של דבר שאנחנו לוקחים את כל 

שמספרם הוא הדתית בכפר יונה או קיי? אנחנו מוצאים  האוכלוסייה

אפילו לא מאפשר להם הזדמנות להקצות ביה"ס שיעבוד באופן שגרתי, כי 

תלמידים או קיי? ואז הלכנו ובדקנו  300-א מגיעים להם אפילו ל

כל התלמידים לומדים  אפשרויות איך אנחנו מייצרים סיטואציה שבאמת

בכפר יונה או קיי? בביה"ס שהוא ביה"ס משלב, שבבוקר לומדים שם 
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לימודי ליבה. כי מבחינתי כל תלמיד בכפר יונה וזה לא משנה אם הוא 

או הולך עם חצאית כן או לא, היא חייבת או  חושב כיפה כן או לא או קיי?

הוא חייב להיות עם לימודי ליבה. לומדים בבוקר לימודי ליבה ובשעות 

מתפצלים כל אחד לזרמו הוא, וכל אחד מקבל את ההדגשים של הצהריים 

כל זרם וזרם בנפרד. התחלנו עם התהליך הזה במסגרת וועדת המשנה 

 אתה זה.. שהתכנסה כבר שלוש פעמים אלברט אם 

היא לא התכנסה שלוש פעמים, הוא אמר בפירוש הוא התכנס עם עצמו   אלברט טייב:

 וזה בסדר.

 הוא לא התכנס עם עצמו.   שושי כחלון כידור:

 וועדת המשנה התכנסה פעם אחת בדצמבר.    אלברט טייב:

תקשיב באמת אני חברה בועדת המשנה אוסנת חברה בוועדת המשנה   שושי כחלון כידור:

בסדר? עכשיו היו פה כל מיני זה. נכנסו לתוך וועדת המשנה דיברנו על 

וועדת המשנה. בשתי  לתוךהדברים הלכו לעשות שיעורי בית חזרו 

עם וועדת משנה ישבו פה הרבנים. ישבו ופה ואמרו למה לא הפגישות שהיו 

פו פעולה עם ההצעה הזו, הם אמרו את זה לא אנחנו למה הם לא ישת

אמרנו את זה. הם לא מוכנים לשתף פעולה  או קיי? עכשיו נגמור עם זה 

שאנחנו נמצאים היום באתגרים מאוד מאוד גדולים של בינוי מוסדות 

חינוך. חסרה לנו קרקע חומה אני אומרת את זה )מילה לא ברורה( אם 

ת שרונה צריכים לקום שתי ביה"ס יסודיים אתם לא יודעים. למשל בשכונ

אבל לא הקצו קרקע הביה"ס היסודי הנוסף. אז העירייה היום צריכה 

אז אנחנו גם מתכננים על כל חלקת למצוא קרקע לביה"ס היסודי הנוסף. 

קרקע של ביה"ס... אגב הולכים גם לצמצם את ביה"ס בר אילן. את כל 

דונם משהו  15איר שנדמה לי זה חלקת הקרקע של ביה"ס בר אילן בפני מ

ביה"ס. לכן אני לא יכולה לתת את  3כזה אנחנו הולכים לתכנן שם 

 תלמידים. 70הפריסה המאוד מאוד גדולה הזו לביה"ס אחד של 

 אולי במקרה ביה"ס בר אילן הוא גם בתי?   צבי ימין:
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 הוא דתי.  שושי כחלון כידור:

 ביה"ס אחד חילוני כי אין לנו קרקע. על שתי קרקעות של דתי נעשה   גד רבינא:

ביה"ס על שטח הקרקע איך אתה שומע? אתה  3מ יאמר את זה? אמרתי   שושי כחלון כידור:

 יותר צעיר ממני

 אני שומע מצוין אני גם מבין את הכוונות שלך מצוין.   גד רבינא:

 ה"ס חילוני..,אתה שומע מה שאתה רוצה! אם אתה אומר שאני אמרתי בי  שושי כחלון כידור:

ואני יודע שאת בתוך תוכך רצית להצביע בעד ההצעה אבל יש לך בעיה עם   גד רבינא:

 הקואליציה שלך וזאת האמת גברתי וזה נכון, אבל יש לך אילוצים.

 אל תדבר מגרוני!  שושי כחלון כידור:

 אני לא מדבר אני יודע מה שאני יודע.   גד רבינא:

 דבר מגרוני!גד אל ת  שושי כחלון כידור:

אולי אני לא שומע? אם אני לא שומע טוב אז למה את מעליבה אותי שאני   גד רבינא:

 לא שומע טוב?

לא חס וחלילה אני דייקתי אותך לא צחקתי עליך! אתה ברגישות יתר אני   שושי כחלון כידור:

רואה. אז אני מתנצלת אם פגעתי בך אבל אני רואה שאתה ברגישות יתר 

 היום.

 ממש לא.   ינא:גד רב

זה ככה נשמע. בכל מקרה מה שאני רוצה להגיד שמבחינתו האתגרים   שושי כחלון כידור:

הכלכליים בהקמה של כל כך הרבה מוסדות חינוך שנמצאים היום על 

זה ביה"ס נפלאות הפרק לא מחר על הפרק, זה גני ילדים בשכונת שרונה. 

ביה"ס לחינוך מיוחד, זה חטיבת ביניים. זה מעונות יום או קיי? שעל כל 

 40-ל 30מוסד כזה שאנחנו צריכים להקים אנחנו גם צריכים לשלם בין 

 העירייה שאתם מכירים את המצב.אחוז מקופת 

 ביה"ס יקומו? 3מתי    אלברט טייב:

כשהם יקומו בטווח הזמן הקרוב, בשנתיים שלוש הקרובות. הפתרון שלנו   שושי כחלון כידור:

מאחר שאתם ביה"ס מוכר שאינו רשמי... אני גם הודעתי את זה לרב 
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הללויה וצביקה ישב בישיבה הזו. אני אמרתי לכם בישיבה אצלי שאני 

עושה שמאות לקרקע ולמבנים. אנחנו גם שלחנו את השמאות לרב הללויה 

ושב כאן, אנחנו מוכנים... אגב אני לא חייבת להקצות לכם ולצביקה שי

קרקע. יש אופציה שהעירייה תקצה את הקרקע עם המבנים או קיי? אגב 

אם אתם פה אני אתן לכם רק את הקרקע יש לכם בעיה, כי אז אני צריכה 

החלטה שלכם היא בעיתית, אבל  הצעתלקחת לכם את המבנים. אתם גם 

ואמרנו לכם אין קיי? אז אנחנו שלחנו לכם שמאות  זה נניח את זה בצד או

 לנו בעיה...

היא העתק מדויק של הצעת החלטה שלך שהיא בעיתית  צעת החלטהה  צבי ימין:

 שהייתה פה!

 שלי?  שושי כחלון כידור:

 כן שירדה מסדר היום, שושי אני יכול להביא לך אותה   צבי ימין:

לא שלי של העירייה שהייתה פה. אגב אנחנו תיקנו אותה בישיבה עצמה   שושי כחלון כידור:

 ודיברנו על קרקע ומבנה... לא לא זה היה קרקע ומבנה.

 יש לי את כל המסמכים אחד לאחד.   צבי ימין:

טוב בסדר צביקה אני אתן לך את הקרקע בלי המבנים מה אתה אומר?   שושי כחלון כידור:

 אמת. איפה הילדים ילמדו? נו ב

 )מדברים יחד(

חנו קרקע ומבנה זה מה שאתם צריכים לכתוב או קיי? בסדר? אנחנו של  שושי כחלון כידור:

לכם שמאות אחרי שעשינו שמאות. אני יכולה מבחינתי או להחליט ללכת 

במישור של הקצאת קרקע ומבנה כמו שאתם רוצים כרגע. אני יכולה גם 

יי? אתם עמותה פרטית ללכת במישור שאתם תשלמו שכירות או ק

הביה"ס או ביה"ס שמנוהל באופן פרטי או קיי? הוא מוכר ואינו רשמי. 

לצורך העניין למה שאני אקצה לכם את הקרקע? אני יכולה לפתוח היום 

את הקצאת הקרקע לכל ביה"ס שירצה את השטח הזה ולקבל על זה דמי 

זמנים לשלם שנתיים. אתם מו 155,000שכירות. דמי השכירות עומדים על 
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את דמי השכירות האלה לעירייה ולהמשיך ולהתקיים כמה שאתם רוצים, 

או עד שנתחיל את תהליך הבנייה של ביה"ס. זאת ההצעה הנגדית שלנו 

או קיי שלכם להקצאת הקרקע. זה נראה לי אגב לגמרי סביר להצעה 

ל ידה שאתם תפנו למפלגה שעומדת מאחוריכם שזה גם ביה"ס שמנוהל ע

על ידי עמותת מעיין החינוך התורני או קיי? שתכיר בעובדות ותיתן לכם 

עכשיו אני לשלם עבור הקרקע במקרה שאתם תמשיכו להתקיים. מימון 

גם אגיד כדי שיפתרו פה כל הבעיות. לשנה הבאה גם אין בעיה, ביה"ס 

כדי בספטמבר. יש לכם שנה וחצי לפעול מול העמותה  1-יתחיל לפעול ב

שכיר את הקרקע ואת המבנים מהרשות המקומית כפר יונה. אני אגיד לה

כזה דבר ואני אגיד את זה בקול רם. אני בשנה וחצי לא יפתור פה בעיות 

 עם כל הכבוד אני... שנה שהביה"ס הזה קיים או קיי? וכן 30שנה או  22של 

 לא נכון מה שאת אומרת   אלברט טייב:

אל תגיד לי נכון מה אתה אומר לי לא נכון? אני ישבתי פה  בוודאי שכן  שושי כחלון כידור:

 בחמש וחצי שנים האחרונות..

 )מדברים יחד(

אוי באמת נו תספיקי את נתפסת תמיד על שטויות זו הבעיה שלך את   אלברט טייב:

 מבינה?

 הבעיה שלי?  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

אלברט בוא נמשיך הלאה בסדר ברשותך? אני לא רוצה להיכנס איתך   שושי כחלון כידור:

 בכלל לעימות.

 אל תיכנס את יכולה להמשיך את במלא לא מעניינת אף אחד.   אלברט טייב:

 אז אתה יכול ללכת.  שושי כחלון כידור:

 לא אני לא רוצה ללכת אני רוצה להישאר פה.   אלברט טייב:

 י לא מעניינת למה אתה נשאר?אז אם אנ  שושי כחלון כידור:
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כי זאת ישיבה ויש לי אחריות ציבורית, אם זה בשביל לראות אותך הייתי   אלברט טייב:

 הולך מזמן.

אני דווקא חושב שאני מאוד מעניינת, וההצעה שאנחנו נותנים היא הצעה   שושי כחלון כידור:

עה שקלים זו ההצ 155,00שנתית של להשכרה של המבנה והקרקע בעלות 

 שלנו.

 )מדברים יחד(

מה שאני רוצה להגיד לך משה זה שאני לא אחראית על ההרגשות שלך ולא   שושי כחלון כידור:

 או קיי?  )מילה לא ברורה(על 

 )מדברים יחד(

ניסה להגיד, יהיה ממלכתי חרדי יהיה כמו כל המוסדות  )מילה לא ברורה(   :'ג'מעיין חג

 )מילה לא ברורה(

 את רוצה להגיד לי מה להיות?    גד רבינא:

 )מדברים יחד(

 אנחנו לא מייצגים אנשים אנחנו בובות   גד רבינא:

 מי אמר שאתה לא מייצג? כל אחד מייצג פה את הציבור שלו.  שושי כחלון כידור:

 בסדר אין בעיה אנחנו מייצגים פה אבל משהו בציבור.   גד רבינא:

 )מדברים יחד(

עכשיו אני גם אומר שגם הסיפור של הקצאת קרקע לחמש שנים למעט   שושי כחלון כידור:

שזה גם כל הזמן אתם מנמיכים את עצמכם אתם לא ביה"ס פני מאיר 

צריכים להנמיך את עצמכם, כיוון שביה"ס שהם של העירייה עם סמל 

מוסד של העירייה שמוכרים ורשמיים ע"י משרד החינוך אינם צריכים 

נים, הם צריכים ברישיון הפעלה שזה שני בהקצאת קרקע כל חמש ש

דברים אחרים או קיי? חשוב שתבינו את ההבדל בין שני הדברים. ואני 

עדיין מציעה כן ששנה הבאה אין לכם בעיה אנחנו פתרנו את הבעיה בשנה 

הבאה הבעיה תתחיל בעוד שנה וחצי, ופה אתם תצטרכו לעשות עבודה מול 

א מפעילה אתכם והיא גם קובעת העמותה שבעצם אתם כפופים לה והי
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לכם את סדרי היום בתוך ביה"ס. היא גם מתקצבת אתכם באופן שנתי. 

 לפעול ולהגיד שאנחנו... אנחנו גם נפנה אליהם מסודר.

 )מילה לא ברורה(   צבי ימין:

 ילדים האלה אני אדאג או קיי? 70-מה זה קשור? אתם תושבי כפר יונה ל  שושי כחלון כידור:

 מה תזרקי אותם החוצה מה תעשי להם?   דובר: 

 אני לא זורקת את אף אחד אנחנו עוברים להצבעה בסדר?  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 טוב חבר'ה בואו נעבור להצבעה אני מקריא את הצעת החלטה.   דובר: 

 )מדברים יחד(

אגב אם תשאל את עמית מה אמרתי לו שאיציק לא יהיה בישיבה הוא רק   שושי כחלון כידור:

יחתום על הנייר. וגם הוא ב' אמותיו גם טרח להגיד שהוא מאוד מפחד 

 . כן בואו נעבור להצבעה..)מילה לא ברורה(שההחלטה הזו 

)מילה לא זה גם חלק מההכרות של האנשים דרך אגב, את מכירה אותם   אלברט טייב:

 ברורה(

 תאמין לי שאני מכירה את האנשים.  שושי כחלון כידור:

 או קיי.   אלברט טייב:

 גם אם נדמה לכם שלא.  שושי כחלון כידור:

 אני מקריא את הצעת ההחלטה.   דובר: 

  אני לא כזאת נאיבית כמו שאתם חושבים ואל תזלזלו בי כי אני אישה.  שושי כחלון כידור:

 לא מזלזלים בך אבל אל תזלזלי בנו.אנחנו חס ושלום ממש    דובר: 

 )מדברים יחד(

אני מקריא את הצעת החלטה ועוברים להצבעה. אז מועצת העיר מאשרת   ששי מגידו:

בגוש  191הקצאת קרקע לטובת ביה"ס פני מאיר, הקצאת חלק קרקע 

 5-לצורך הפעלת ביה"ס במקום ל 211 התורמוספינת  21ברחוב ציוני  8124

 ירים את ידו? שנים. מי בעד 

 מי בעד? נחום ברזילאי גד רבינא אלברט טייב צביקה ימין ומשה בוארון.   שושי כחלון כידור:
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)מילה שי רמי בליטנטל איציק דב שושי, עמית,ירון, מי נגד ירים את ידו?   ששי מגידו:

 טוב אנחנו עוברים לנושא  הבא. ומעיין חג'ג'.  לא ברורה(

 )מדברים יחד(

 . 2019' וספטמבר 19הנושא השני דו"ח כספי רבעוני ליום יוני    ששי מגידו:

'. תמצית המאזן 19ביוני  30ערב טוב לכולם, יש לנו פה את הדו: הרבעוני ל  יעקב זיצר:

 מצביעה על מאזן...

 רגע שנייה אנחנו עברנו לישיבה שלא מן המניין?  שושי כחלון כידור:

 רון מן המניין.לא זה הנושא השני זה האח   ששי מגידו:

מיליון בצד  113בצד האקטיב ו₪ מיליון  113 )מילה לא ברורה(תקציב   יעקב זיצר:

₪ מיליון  84במסגרת ההשקעות ₪. מיליון  22הפסיבי. האחוז השוטף היה 

מבחינת הגירעון לכיסוי קרן עבודות פיתוח ועודפי תב"רים.  54מתוכם 

מעבר להתחייבויות שוטפות  הפאסיבמבחינת ₪, מיליון  7בתקציב הרגיל 

. הקרנות הבלתי )מילה לא ברורה(לבנקים. ההתחייבויות השוטפות 

₪. מיליון  30, והקרנות המתוקצבות 22מתוקצבות יש להם פירוט בעמוד 

בגירעונות. הנטו שלהם  7-בעודפים ו 39סה"כ בתב"רים הזמניים יש לנו 

 38 3ת שלנו בעמוד עומס המלגו₪. מיליון  32וחצי  6וחצי פחות  38הוא 

אז הביצוע  4בעמוד  2מבחינת הביצוע בתקציב הרגיל בטופס ₪. מיליון 

. ההכנסות 4.2כולל הנחות הנרשמות בהכנסות ובהוצאות  77.4הוא 

כולל הכנסות הממשלה.  73.2. ההכנסות בסה"כ 30.7העצמיות שלנו 

בשכר והפעולות  10.2שזה  27.2יש לנו מבחינת ההוצאות הכלליות 

הכנסות משרד החינוך אפשר ₪, מיליון  37הביצוע בחינוך . 17כלליות ה

. ההכנסות ממשרד 8.3. ההוצאות בנושא הרווחה 26לראות בחלק העליון 

, סה"כ ההוצאה 2.3הרבעון שלנו יש לנו בחלק העליון. גירעון  5.3הרווחה 

. 75שנרשמים בהכנסה ובהוצאה  4.2פחות  79.2כמו שאמרתי מקודם 

בא אנחנו יכולים לראות את הפעילות  על התקציב הבלתי רגיל. בעמוד ה

מיליון  10-ו 8.1, מתוך זה השתתפות ממשלה של 26.7סה"כ התגמולים היו 
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התשלומים בתקופת מלווה בשאר הדברים זה השתתפויות האחרות. ₪ 

אז עכשיו אנחנו  34.6. אם בתחילת שנה היה לנו 2.7, הנטו 29.3הדו"ח 

הפעילות של התב"רים כמו שאמרתי מקודם. העמוד הבא פותר את  31.9

של הפרקים השונים. בעמוד שבע אנחנו יכולים  )מילה לא ברורה(לפי 

הגבייה השוטפת  1.5לראות את מאזן הגביה. גבית הפיטורים הייתה 

סה"כ  גביה מראש לתקופה המשך השנה.שזה ₪ כולל מיליון  21.7הייתה 

הבא מדבר על השומה אחוז. העמוד  88שיעור הגביה השוטפת הייתה 

מדבר על  9, ועמוד 46הרוב מגורים ₪, מיליון  51הראשונית שהייתה 

היו  2.7מתוכה  34סה"כ ההוצאה לשכר הנושא של שכר ומשרות. 

לגמלאים. לאחר מכן בדור של יוני ובדור של דצמבר נותנים את בעלי 

בספטמבר  30לדו"ח של ס שמונה. אני במקביל עובר וטופהשכר הגבוה 

 30-ואת אותם הנתונים ואת אותם העמודים עם הנתונים שמתייחסים ל

. )מילה לא ברורה(, 16.5האחוז השוטף היה  108.2בספטמבר. המזל היה 

לנושא של וההשקעות המיועדת  30.2ההשקעות במימון קרנות מתוקצבות 

לספטמבר גם לא היו לנו התחייבויות שוטפות מהמערכת  30-. ב55פיתוח 

, 24. קרנות הבלתי מתוקצבות היו 23השוטפות היו ההתחייבות הבנקאית. 

₪. מיליון  30הקרנות המתוקצבות במקביל למה שמופיע בצד האקטיב 

 7-וכ 38.3ובתקציב הבלתי רגיל אנחנו יכולים לראות עודפי מימון זמניים 

₪. מיליון  37גירעונות במימון זמניים. עומס המלגות שלנו ₪ מיליון 

אפשר לראות את הפירוט של הקרנות הבלתי מתוקצבות  3בתחתית עמוד 

אנחנו יכולים לראות את הביצוע  4כמו שאמרתי אותם קודם. בעמוד 

וחצי  117צעי הביצוע המצטבר. היה בתקציב הגיל, מדובר על הטור האמ

הנחות בארנונה שנרשמות כהכנסה והוצאה. מתוך ₪ מיליון  6מתוכם 

. 118.8זה עצמאיות. אם מסתכלים על ההוצאות אז ההוצאות  47 111.5

 26-זה שכר ו 16היה בכלליות שמתוכם  42. 113זה  5.9אם אני מוריד את ה

 55זה פעולות. מרכיב גדול מאוד של ההוצאה בכפר יונה להוצאה לחינוך 
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השיעורים וחצי. מרכיב נוסף זה  39רד החינוך קיבלנו מש₪, מיליון 

ממשרד הרווחה. לאור המלגות שלנו  8וקיבלנו  12.3הממלכתיים ברווחה 

 5בין ההכנסות להוצאות. בעמוד  1.3בסה"כ הפער הוא ₪, מיליון  3.5

 34אנחנו יכולים לראות את הפעילות בתקציב הבלתי רגיל. התקבולים היו 

מיליון  10והמלגות הם ₪, מיליון  9הממשלה הייתה  השתתפות₪. מיליון 

 1-כוללים מצטבר מלספטמבר  30כמובן שכל הפעילויות שאני אומר עד ₪. 

 30ביוני עד  1-ביוני, גם מ 30לספטמבר כמו שזה היה עד  30לינואר עד 

כפי שהזכרתי  34.6, בתחילת השנה 3.3ליוני. סה"כ בתקופה הזאת היה לנו 

נותן את פירוק העודף הזמני בתב"רים. העמוד הבא  31.3קודם. והתוצאה 

אז קביעת  7ואם אני עובר לעמוד התב"רים לפי הפרקים השונים, 

כולל הגבייה  34.1הקביעה השוטפת הייתה ₪. מיליון  2.5הפיגורים הייתה 

וז אח 85הגבייה היה מראש לתקופת אוקטובר נובמבר דצמבר. שיעורה 

מול הרבעון שמקביעת הפיטורין היה פה קביעה משמעותית ואנחנו יכולים 

לגבי הנושא של השומה אין לי מה להוסיף . 2.5ועכשיו  1.6המקביל שהיה 

את הנושא של השכר.  9לגבי מה שאמרתי ביוני וכן אפשר לראות בעמוד 

. העמוד הבא 3.8, מתוכם הגמלאים 51.2בסה"כ כל השכר הכללי היה 

מופיע בספטמבר רק פעמיים בשנה נותנים שהופיע בדו"ח יוני לא  10ד עמו

ביולי  30את הפירוט של בעלי השכר הגבוה. עד לכאן נתתי את הדו"ח של 

 . אם למישהו יש שאלות אני אשמח לענות. 19בספטמבר  30-ו

 מה זה הגירעון?   צבי ימין:

 ₪.מיליון  7.0על  לספטמבר הוא עומד 30הגירעון הנצבר? זה    יעקב זיצר:

 זה גירעון חריג או גירעון..?   צבי ימין:

-לא זה גירעון יחסית נמוך על פעילות של תקציב כולל של רשות שקרוב ל  יעקב זיצר:

 ₪.מיליון  150

 ?2018-זאת אומרת העירייה... אנחנו ב   אלברט טייב:

 '.19לא    יעקב זיצר:
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 זה מה שאני ששאלתי אותך אה זה לא מה שאנחנו עברנו   אלברט טייב:

 למה עברנו גם על הרבעונים בטח שכן.    :'ג'מעיין חג

 אה נכון סליחה סליחה כן כן.   אלברט טייב:

 אז אם אין לכם שאלות אני אומר תודה רבה.   יעקב זיצר:

 הבחור זהב אני ישר זיהיתי עליך.   אלברט טייב:

בלי הפסקות. התחלנו את הישיבה  מסיימים ישיבה מן המניין ומתחילים  ששי מגידו:

, יש סעיף ראשון זה דיון בדו"ח הביקורת המפורט 29שלא מן המניין מס' 

 '.18ודו"חות כספים מבוקרים לסוף דצמבר 

 צריך לסגור ולעשות חדש.  שושי כחלון כידור:

 אז רגע צריך לסגור ולסדר את ההקלטה.   ששי מגידו:

 

 

 

 

 
 

        ___________________                                        _______________________ 

 ששי מגידו                שושי כחלון כידור      

 מנכ"ל העירייה             ראש העירייה        

  

 


