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 פרוטוקול 

 ערב טוב, אנחנו מתחילים.טוב,  שושי כחלון כידור: 

 מתי אנחנו באוויר? טוב.  ששי מגידו:

 שניות. 20 דובר:

 רק, הוא,טוב, אז רגע, שושי, תני לו   ששי מגידו:

 מה? שושי כחלון כידור: 

 עם השידור, שניה.  ששי מגידו:

משודרת  שושי כחלון כידור:  גם  והיא  מצולמת  שהמליאה  מזכיר  רק  אני  טוב.  בעיה.  אין 

 לאתר העירייה וגם מוקלטת. בסדר? אז זהו, רק תשימו מסכות. 

 רעשנים. דובר:

 )צוחקים(

 וקדימה. ששי מגידו:

.  33קודם כל, ערב טוב, אנחנו בישיבת מועצת עיר מן המניין מספר  טוב,   שושי כחלון כידור: 

 , הבאתי לכם גם פירות,55אני חוגגת היום יום הולדת 

 איזה מספר יפה, חמש חמש. דובר:

לגמרי, חמש חמש, כן, לא יודעת אם זה טריפוליטאי, אני חושבת שעוד   שושי כחלון כידור: 

 ריפוליטאים.כמה עדות מאמינות בחמסה חמסה, לא רק הט

 אנחנו רוצים להביא לך מתנה. ו:רומנשי 

 וואי, תודה. שושי כחלון כידור: 

 כי את תמיד נותנת לנו מתנות, אז היינו צריכים להחזיר לך. :שי רומנו

איזה כיף. אז יש פה גם עוגת יום הולדת וגם פירות, ובאמת אני מברכת  שושי כחלון כידור: 

הברכות   בכל  ואני  אותכם  היום,  אותי  שבירכו  והנהדרות  המופלאות 

זה   הזה  שבעידן  לי  נראה  בריאות,  של  כולנו בשפע  את  מברכת  בעיקר 

הדבר הכי חשוב, ומעל הכל, שנחזור לשגרה המבורכת ככל שהיא תהיה,  

על ותודה  לכולם,  מאחלת  שאני  מה  זה  אז  שגרה.  תהיה  שהיא   אבל 

לא נורמלי. וואו, תודה, תשומת הלב, וואו, היום באמת התפנקתי, זה  

ממש תודה. המון המון תודה, חיבוקים ואהבה לכולם. אנחנו מתחילים  
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עם יגאל אשרם. יגאל אשרם מצטרף אלינו למליאה, יגאל מחליף את 

נחום ברזילאי, אז אנחנו קודם כל נברך אותך בכניסה ברגל ימין ועם 

דר  הרבה מאד הצלחה, ושבאמת תממש את הזכות שלך להשפיע על ס 

היום ועל העשייה למען העיר בעיר שלנו. ואנחנו כמובן עוברים לתהליך 

השבעתך כי ככה זה עובד, כל חבר מועצה שנכנס אנחנו צריכים להשביע 

של  סוג  זה  כזו,  אמונים  הצהרת  אז  הזו.  לשליחות  כניסתו  עם  אותו 

 הצהרת אמונים.  

שלומית והמבקרת אורית רק שניה,  לפני יגאל, אני רק לא אמרתי, אבל   ששי מגידו:

ב אותZOOM-הם  לראות  יכולים  אתם  בסדר?  ן,  ידברו   פה,  וכשהם 

 אתם גם תוכלו לשמוע.  

 כן. אתה מוזמן להקריא את זה. שושי כחלון כידור: 

 אתה קורא את זה בלב ואז הופך לדף, קורא בעל פה, שלא יהיה פדיחות.  ששי מגידו:

 כן, יש מבחן.   שושי כחלון כידור: 

 אני אסובב את זה, תדע שאני אסובב. ששי מגידו:

אוקי, אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  יגאל אשרם:

 שליחותי במועצה. 

 בהצלחה. שושי כחלון כידור: 

 )אמירות "בהצלחה"( 

 בהצלחה. ששי מגידו:

 תודה, תודה. יגאל אשרם:

על עצמך  אז   שושי כחלון כידור:  לנו קצת  יגאל. בוא תספר  אנחנו גם נשמח להכיר אותך, 

ואחרי זה אנחנו גם נעשה סבב היכרות כי אני לא בטוחה שאתה מכיר 

 את כולם.

 לספר קצת על עצמי?  יגאל אשרם:

 )המהום(. שושי כחלון כידור: 
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אני אמשיך מפה  יגאל אשרם: איך  פה מהיום שנולדתי.  חי  פה,  נולדתי  יליד הכפר, 

במילים,  לאה, היום הראשון, מתרגש, לא יודע איך להסביר את זה.  וה

 לא יודע, לא תכננתי, לא הכנתי את עצמי מראש, 

 פוליטיקאי, אתה תמיד חייב לשלוף. אתה חייב להגיד משהו. דובר:

 מה אני יכול לאחל, רק בריאות והצלחה לכולם, ורק טוב. זהו. יגאל אשרם:

גם לך, המון המון בהצלחה, ואנחנו כאן כולנו כדי לעזור לך, גם להכיר   שושי כחלון כידור: 

רוצה לשאול  כל שאלה שאתה  וכמובן,  זה מתנהל,  איך  עובד,  זה  איך 

אותי   וגם  כאן  שיושבים  מהחברים  אחד  כל  את  לשאול  מוזמן  אתה 

כמובן. אז בוא נעשה סבב היכרות, נתחיל עם אסנת. אסנת טל, עוזרת  

אש גם  היא  לניהול מנכ"ל,  שקשור  מה  בכל  העירייה  מטעם  הקשר  ת 

והיערכות לקראת ישיבות מועצת עיר. כל השאלות שאתם רוצים לשאול  

ולדעת אסנת היא הכתובת. גם היא אחר כך תיקח כתובת מייל וכמובן  

 תבדוק באיזה דרך אתה רוצה,

 יש לי, יש לי את כל הפרטים. אסנת טל:

 יש כבר? שושי כחלון כידור: 

 בטח. אסנת טל:

המידע   שושי כחלון כידור:  כל  את  לך  להעביר  כדי  בקשר  שנהיה איתך  תרצה  דרך  באיזה 

לקראת הישיבות, אז זאת אסנת. ששי, מנכ"ל העירייה. ניר הוא רואה  

החשבון מטעם משרד זיצר שמלווה אותנו. ענבל, גזברית העירייה. מעיין  

חבר אזולאי,  עמית  שלי.  בסיעה  עיר,  מועצת  חברת  עיר    חג'ג',  מועצת 

בסיעה שלי. רמי בליטנטל, חבר מועצת עיר בקואליציה, והוא עצמאי, 

ראש   וסגן  שלי  בסיעה  עיר  מועצת  חבר  חדוות,  ירון  חינוך".  "בוחרים 

העיר, מחזיק תיק כספים. אותי אתה מכיר. שי רומנו, חבר מועצת עיר 

ת בסיעה שלי, סגן ראש העיר, מחזיק תיק ביטחון. איציק דב, חבר מועצ

עיר, רץ באופן עצמאי תחת "הליכוד", והוא סגן בשכר ומחזיק את תיק  

השפ"ע. גד רבינא, חבר מועצת עיר בסיעה של ... אחד, והוא באופוזיציה.  
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בר הוא  אאיציק  וגם  סיעה,  באותה  גד  עם  יחד  עיר  מועצת  חבר  ון, 

באופוזיציה. אלברט טייב, חבר מועצת עיר, באופוזיציה. משה בוארון, 

עצת עיר, באופוזיציה. מי שחסר כאן זה צביקה ימין שהוא יחד  חבר מו

 עם משה באותה סיעה. הם יושבים באופוזיציה. אוקי. כן?

האחרונה   ששי מגידו: המליאה  של  במועד  ביקשנו  אנחנו  יום,  הסדר  לפני  רגע,  אז 

שהייתה, להציג בפניכם את תכניות העבודה של העירייה, עשינו תהליך,  

ו זה.  על  של  דיברנו  בתאריך  היה  זה  להציג  היינו  שאמורים  התאריך 

ישיבת  לא  זה  כמובן  זה,  את  להציג  רוצים  אנחנו  הקודמת.  המליאה 

ב זה  את  להציג  רוצים  אנחנו  לכם    18-מליאה,  נוציא  אנחנו  אוגוסט. 

זימון, אנחנו מאד מאד נשמח שתגיעו, אנחנו רוצים שכל מנהלי האגפים 

יציגו בפניכם את תכנית   2020של  שהכינו את תכניות העבודה לחציון  

העבודה. יצא זימון מסודר, באמת נשמח שתבואו, ומי שלא יכול שיגיד 

אז יצא על זה זימון   לנו לא יכול, כדי שנדע גם להיערך בהתאם, בסדר?

 מסודר.

ב שושי כחלון כידור:  ושלומית  שאורית  להגיד  רוצה  אני  אין  ZOOM-עכשיו,  עקרונית   ,

ישיבו לקיים  באפשרות  עיר  מועצת  את  ZOOM-ת  עבר  לא  גם  זה   ,

כיוון   ZOOM-הקריאה השנייה והשלישית בכנסת. אבל הן נמצאות ב

שיועצת משפטית חייבת להיות חלק מהרכב המליאה והיא בבידוד יחד  

שלה,  הבת  עם  יחד  בידוד  עשתה  פשוט  היא  לא,  היא  שלה.  הבת  עם 

-, ולכן היא בשהייתה ליד חולה מאומתת. ואורית, היא בקבוצת סיכון

ZOOMב להתקיים  יכולות  לא  עיר  מועצת  ישיבות  עקרונית,  אבל   . -

ZOOM .אז אנחנו מתחילים עם סדר היום. מנכ"ל . 

 הצעה לסדר יום של חבר מועצת העיר אלברט טייב 

ימים בפני מועצת העיר    30מועצת העיר מאשרת שהעירייה תגיש תוך   : הצעת החלטה

תקציב במידת הצורך ומועד   ,אמצעים דרושיםתכנית סדורה הכוללת  

 .יעד לטיפול ושיקום ההזנחה בשכונת יפה נוף
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חבר מועצת העיר, אלברט טייב. יש פה את    כן. אז יש הצעה לסדר של  ששי מגידו:

הצעת ההחלטה, שאלברט ניסח, ותיכף הוא יציג. מועצת העיר מאשרת  

ת סדורה הכוללת  ימים בפני מועצת העיר תכני  30תוך  שהעירייה תגיש  

דרושים, ושיקום    אמצעים  לטיפול  יעד  ומועד  הצורך  במידת  תקציב 

 אלברט.  בסדר?  ההזנחה בשכונת יפה נוף.

אני, אחרי תקופה ארוכה והרבה מאד פניות של תושבים, עשיתי סיבוב  אלברט טייב:

בשבועיים האחרונים בשכונת יפה נוף, בכמה וכמה מקומות, ואני חייב  

י הזדעזעתי לא פחות, אני לא יודע ... בשכונת יפה נוף  להגיד לכם שאנ

לפח האשפה של   הזו הפכה  נראית השכונה הזאת. השכונה  איך  וראה 

כפר יונה, החצר האחורית של העיר. זו שכונה חדשה שנבנתה רק עכשיו, 

עדיין מתאכלסת בזוגות צעירים, גנים, התושבים שמה באמת לתפארת,  

תוך איזושהי, מוצאים את עצמם חיים  והם מוצאים את עצמם חיים ב

בגנים הציבוריים שהם מוזנחים   גדולה. זה מתחיל  בתוך מזבלה אחת 

לחלוטין, ולא יעלה על הדעת, כי זה באחריותנו. זה עובר לכל ה... וכל  

אפילו  לטפל,  יכולים  שאנחנו  דברים  וזה  שמה,  שמוזנחים  הדברים 

יכ למי, אנחנו  או לא משנה  ליצחקי  עליהם  שהשטח שייך  לכפות  ולים 

לסדר שמה את השטח, כי יש לנו גם את חוק המקרקעין ולא חסר חוקים  

ות. לכן אני  , שייראו נורמליה...שאפשר לכפות עליהם לסדר, לפחות את  

לא   זה  הזו.  ההצעה  את  הגשתי  ולכן  סדר,  שמה  לעשות  שצריך  חושב 

שיש  הצעה שהיא, היא אך ורק לטובת התושבים. אני רק אסיים בזה  

י,  רבשושנה דמא  3שמה איזשהו שטח שנמצא, החלק המערבי של מספר  

ובין הקבלן   בין היזם  שיש עליו חילוקי דעות. אני לא הצלחתי להבין, 

ובין השותפים ובין העירייה, מי מנקה אותו, והשטח נראה פשוט שממה 

ושיממון, ולא פלא שיש שמה גם הרבה מאד נחשים, גם בגני ילדים וגם  

י מקומות אחרים. לכן אני חושב שהגיע הזמן שהעירייה תציג  בכל מינ
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בפנינו, חברי המועצה, איזושהי משנה סדורה איך הולכים לטפל בהזנחה  

 בשכונת יפה נוף.  זה מה שרציתי.

 מי בעד ההצעה לסדר היום של אלברט טייב? ירים את ידו. שושי כחלון כידור: 

 דבר?אין ...? אף אחד לא רוצה ל איציק בר און: 

 בבקשה. אתם רוצים לדבר? שושי כחלון כידור: 

 אני שואל. איציק בר און: 

 צריך לעשות בכל מקרה הצבעה אם זה עולה לסדר, אז, ששי מגידו:

 אם זה עולה לסדר.  שושי כחלון כידור: 

 אבל אם אתה רוצה לשאול, ששי מגידו:

 אתה רוצה לשאול שאלות, איציק? שושי כחלון כידור: 

 לא, לא, אם זה הצעה ...,  און: איציק בר 

מה זה? מי בעד להעלות לסדר היום את ההצעה של אלברט טייב, ירים   שושי כחלון כידור: 

 את ידו. 

 אלברט,  דוברת:

 אלברט, איציק בראון, גד רבינא, יגאל,  משה,  ששי מגידו:

חניון,   יגאל אשרם: שמה  יש  טייב.  לאלברט  מילים  כמה  עוד  גם  להוסיף  חושב  אני 

שמה על יד בית הספר, שילדים יוצאים שמה מבית הספר, במקרה גם  

הילד שלי שמה, אין שמה בכלל חניון, והתחבורה שמה, פקק נוראי. לגבי 

זה נראה לי היה עדיף מכל ה.... וכל הניקיון שמה. זה נראה לי יותר חיוני 

שיהיה שמה יותר חניה לילדים, להוציא את הילדים מבתי הספר  שמה,  

 להורים שמגיעים לשם.  

אני חושב שגם אני קיבלתי הרבה תלונות שמה, באמת, יש שם הרבה   :משה בוארון

 אנשים שבאים בתלונות, אתם לא עושים כלום ולא עוזרים לנו.

 היום.   מי נגד, ירים את ידו. ההצעה ירדה מסדר שושי כחלון כידור:  

 אלברט טייב, משה בוארון, איציק בראון, גד רבינא, יגאל אשרםבעד: 
רם    גד:נ דב,  איציק  חג'ג',  מעיין  חדוות,  ירון  רומנו,  שי  כידור,  כחלון  שושי 

 . ההצעה ירדה מסדר היום  בליטנטל
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אני אתן פה קצת מידע, ואולי המנכ"ל יוכל לעזור לי ולהזכיר לי בדיוק 

, כמו כל השכונות בכפר יונה, נפגשת אחת לשלושה, נוףמה. שכונת יפה  

אפילו  מהמקרים  בחלק  העירייה,  מנכ"ל  של  בפורום  חודשים  ארבעה 

אני, חלק מהפורום שיושב הם חברי הוועד של השכונה, ולא רק שכונת  

יפה נוף, גם שרונה, גם גבעת אלונים. אנחנו בקשר שיטתי עם הוועד. יש  

שיבה. יש השקעה לא מבוטלת בשכונה, גם  פרוטוקול שיוצא לגבי כל י

ב שהוקם  טענו    200,000-החניון  השכונה  שתושבי  מזה  כתוצאה  שקל, 

לחוסר מקומות בחנייה, זה משהו שנעשה לפני כשנה. כל הנושא של פינת 

וועד   עם  פעולה  ובשיתוף  בהסכמה  גם  לאחרונה,  שרצפה  המחזור 

כזה לפני כן גרר  השכונה שהעלה את זה כצורך אחרי שסיור, כל מפגש  

יחד איתו סיור בשכונה, ורוב הפעמים אני גם לקחתי חלק. גם הנושא 

של פינת ישיבה ירוקה עם עצים וספסלים שממש הקמנו לאחרונה. שני  

שקל. אני רוצה רק להזכיר שאין    30,000הפרויקטים האלה גם יחד עלו  

פיתוח  אפילו שקל אחד בקרנות הפיתוח של שכונת יפה נוף. כל הכסף של  

או  העירייה  של  מהשוטף  יוצאת  כזו  הוצאה  כל  נגמר,  השכונה 

מהתב"רים שמיועדים לתשתיות או לכל דבר בדומה לזה. יש לנו נושא  

פעמיים בשבוע,  ניקיון  הזו מקבלת  הניקיון. השכונה  הנושא של  אחד, 

גזם,   גם  מפנים  רביעי  יום  וכל  בשבוע  פעמים  שלוש  אשפה  שם  מפנים 

גזם   שיטתי,  יום  באופן  שזה  רביעי  יום  לפני  גם  שיטתי,  באופן  גושי. 

הפינוי, וגם אחרי יום רביעי שזה יום הפינוי, אנחנו נדרשים לנקות את 

אחד.   פינוי  יום  רק  להם  שיש  למרות  מהשכונה,  הגושית,  את  הגזם, 

הזו   שהשכונה  שהבנו  אחרי  האחרון,  ראשון  ביום  גם,  לאחרונה 

גיד שיש אכלוס חדש בשכונה,  מאוכלסת, כי אף אחד לא פנה אלינו לה

עצמאי באופן  יזמנו  וגם  דירות,  מעברי  שיש  גזם    הבנו  של  נוסף  פינוי 

השכונה  את  שמאכלסים  אלה  כל  עם  להקל  כדי  מהשכונה,  וגושית 
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החומה   הקרקע  של  הנושא  זה  שעולה  הנוסף  הצורך  האלה.  בחודשים 

מגרש  עם  ביחד  מה,  משום  פותח,  שלא  השכונה,  של  הצפוני  בחלק 

גם, המש פנינו  אנחנו  מגרש.  אותו  של  הצפוני  בקצה  שנמצא  חקים 

בשעתו, לוועד השכונה, הצענו להם להשפיע על מה הם היו רוצים שיהיה 

שאנחנו  יודעים,  לא  שהם  ואמרו  אלינו  חזרו  הם  דבר  של  בסופו  שם, 

נחליט. אנחנו נמצא פתרון, באמצעות מתקן כזה או אחר, שהוא גם נותן  

לגילאים  רק  לא  אליי    מענה  פנה  גם  לאחרונה  הקטנים.  הילדים  של 

נראה לי שצריכה להיות   נדנדות. לא  וביקש תוספת של  איזשהו תושב 

לזה   נקצה  שנוכל  ברגע  אנחנו,  מקרה,  בכל  נדנדות.  שם  להוסיף  בעיה 

גם מענה לחלק הזה של המגרש שהיה צריך להשלים את   וניתן  תב"ר 

שכונה אני אגיד, ואני אגיד  הפיתוח שלו. אז זה לגבי זה. לגבי הניקיון ב

את זה לגבי הרבה מאד שכונות בכפר יונה. יש פה השקעה מאד גדולה 

יומית, אם תרצו, אפשר גם להביא את זוהר שהוא פה מנהל את כל -יום

יש פה תכנית עבודה   העובדים, גם של התיעוד וגם של עובדי הניקיון. 

הרב מאמץ,  מאד  הרבה  משקיעים  אנחנו  שבועית,  מאד סדורה,  ה 

גזם  לפינוי  השבועי,  מהתכנון  משאיות  יותר  פעמים  והרבה  משאיות 

ואשפה. יש פה גם סיטואציה שבה תושבים צריכים לדעת לשתף פעולה  

נקי. בסופו של דבר זה מאמץ שאין ספק   ולשמור על המרחב הציבורי 

יכולים,   עושים אותו הכי טוב שאנחנו  גם  ואנחנו  לו  שאנחנו מחויבים 

א יכול להישאר נקי אם מי שגר בשכונה לא מנקה אותה.  וכמובן שזה ל

בשרונה,   הילדים  בגני  סיור  כשעשינו  ראשון,  שביום  להעיד  יכולה  אני 

הייתה לי שיחה מאד מעניינת עם תושב העיר שהכלב שלו חרבן במרחב  

איתו,   לדבר  ביקשתי  פופוליסטי.  הלא  הביטוי  על  סליחה  הציבורי, 

בין למה הוא צריך לאסוף את הצואה של  דיברתי איתו והוא לא כל כך ה

זה   את  נותנת  אני  אז  הציבורי.  במרחב  נעשה  שזה  למרות  שלו,  הכלב 

כדוגמה, כי באמת אפשר להחזיק עיר נקייה אם יש מאמץ משותף. ברור 
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לחלוטין שרוב המאמץ צריך להיות מצד העירייה. ואני חייבת להודות  

סיבוב עושה  כשאני  שישי,  יום  כל  כמעט  שיחות   שאני,  לי  יש  בעיר, 

שקיות   לאסוף  צריך  עוד  איפה  לנקות,  צריך  איפה  זוהר  עם  קבועות 

לתת  יודעים  אנחנו  אז  הזה.  מהסוג  דברים  מיני  וכל  ששכחו,  ירוקות 

מענה לשכונה. זאת לא השכונה היחידה בכפר יונה, אנחנו מחלקים את 

בשנה  שרק  לכם  מזכירה  רק  ואני  השכונות,  כל  בין  הכלכלי  המאמץ 

שקל בשכונה הזו. אז זה לגבי שכונת יפה נוף.   230,000אחרונה השקענו  ה

 . 1כן? נושא מספר 

ע"ס    M21עיצוב גנים חדשניים גן שמואל   –  1027פתיחת תב"ר מס'   .1
 ממשרד החינוך   ש"ח  100,000

 עיצוב גנים חדשניים גן שמואל  –  1027מאשרים פתיחת תב"ר מס'    :הצעת החלטה

M21   החינוך:   מימון: משרדמקורות  ך.  ₪ ממשרד החינו  100,000  ע"ס  

   ₪ 100,000סה"כ:   ₪ 100,000

, עיצוב  1027אחרי ההצעה זה תב"ר, פתיחת תב"ר  טוב, הנושא הראשון ששי מגידו:

₪ ממשרד החינוך. הצעת    100,000ע"ס    M21גנים חדשניים גן שמואל  

חד גנים  עיצוב  התב"ר,  פתיחת  את  לאשר  היא  בגן ההחלטה  שניים 

₪   100,000  -₪ ממשרד החינוך. מקורות המימון  100,000שמואל ע"ס  

 מימון. את רוצה את, ענבל, או ירון?  100%משרד החינוך, שזה 

 ירון, אתה, כן.  שושי כחלון כידור: 

אה, אני זורם. ... מימון ממשרד החינוך, לדעתנו אין פה שום דילמה אם  ירון חדוות:

תיקח, בסיטואציה הזאתי, ואין   -הכסף או לא, נותניםאנחנו רוצים את  

 סיבה לא לאשר את זה. 

זה בקשה של הגננת שפשוט קיבלה הרשאה ממשרד החינוך. ההרשאה   שושי כחלון כידור: 

ש מי  לכל  לאחרונה  והיא תההתקבלה  ההרשאה,  הגעת  מועד  לגבי  ה 

 בתוקף, כמובן, למימוש. כן, הצבעה. שאלות? 

 וקי, אז נעבור להצעה. מי בעד?  שאלות? א ששי מגידו:

 פה אחד? אסנת טל:
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 פה אחד. ששי מגידו:

 פה אחד. שושי כחלון כידור: 

 

מס'   .2 תב"ר  מימון  מקורות  שכונת    –   1024עדכון  יום  מעון  תכנון 
ע"ס   –שרונה   הרווחה  משרד  והשתתפות    196,000  השתתפות   ₪

 ₪    330,000ר סה"כ תקציב התב" .₪ 134,000  קרנות הרשות ע"ס

תכנון מעון יום שכונת   -  1024מאשרים עדכון מקורות מימון תב"ר מס'    :הצעת החלטה

₪ מקורות מימון: השתתפות משרד הרווחה   330,000שרונה בסך של  

ע"ס  196,000ע"ס   הרשות  קרנות  והשתתפות  סה"כ    134,000  ₪   ₪

השתתפות משרד הרווחה:  : מקורות מימון .₪  330,000 תקציב התב"ר

   ₪ ₪330,000 סה"כ :  ₪134,00 קרנות הרשות:  196,000

 אוקי. הסעיף השני, אתם רואים? ששי מגידו:

 יש לנו סדר יום גם.  כחלון כידור: שושי 

 כן. הסעיף השני,  ששי מגידו:

 ?presentאתה עושה 'הצג', לא? אתה לא עושה  דובר:

 , ZOOM-לא, ואז עם ה ששי מגידו:

 ואז הם ייעלמו לך.  שושי כחלון כידור: 

יום   -  1024מס'    עדכון מקורות מימון תב"רהסעיף השני,   ששי מגידו: מעון  תכנון 

₪ והשתתפות    196,000השתתפות משרד הרווחה ע"ס  ,  שכונת שרונהב

 ₪.  330,000 הוא  ₪ סה"כ תקציב התב"ר 134,000קרנות הרשות ע"ס 

 מה העדכון? מה היה לפני זה? איציק בר און: 

 החלטה
 100,000  ע"ס    M21עיצוב גנים חדשניים גן שמואל  –  1027פתיחת תב"ר מס'    יםמאשר

 100,000סה"כ:   ₪ 00100,0 החינוך: מימון: משרד מקורות ך.  ₪ ממשרד החינו

₪  
 

 אחד מאשרים פה 
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תב"ר  אז אני רוצה להגיד. בישיבה הקודמת הבאנו את התב"ר הזה, זה   ענבל דרור היימן: 

, ומשרד 196חדש, רק הוחלפו המקורות מימון. קרנות הרשות היה רשום  

 , וזה הפוך. 134הרווחה 

 שקל. 60,000החלפנו. הרווחנו עוד  ירון חדוות:

 רק זה. אז זה העדכון.  ענבל דרור היימן: 

 עוד פעם, סליחה, עוד פעם.  איציק בר און: 

 היה טעות סופר,  ירון חדוות:

 עות סופר, ט ענבל דרור היימן: 

. תעלה את השורה העליונה למטה ואת הלמטה תעלה 196-ל  134-בין ה ירון חדוות:

 למעלה, אותו דבר. 

 . 196משרד הרווחה זה  ענבל דרור היימן: 

 אה, ואנחנו אישרנו את זה, איציק בר און: 

 כן, כן, אושר,  ירון חדוות:

על  ענבל דרור היימן:  עלינו  כי  התב"ר  את  פתחנו  ולא  הקודמת,  בפעם  זה  את  אישרנו 

 הטעות. בטבלה זה היה בסדר, רק במלל זה היה טעות סופר.

 אישרנו אותו, ורק אנחנו מתקנים. איציק בר און: 

 כן, כן. ירון חדוות:

 כן. ענבל דרור היימן: 

 מחליפים את מקורות המימון.  ששי מגידו:

 נו. תיקון לטובת ירון חדוות:

 אוקי. איציק בר און: 

 בסדר? אז נעבור להצבעה, מי בעד, ירים את ידו.   ששי מגידו:

 פה אחד. שושי כחלון כידור: 

 פה אחד. ירון חדוות:

 פה אחד. ההצעה אושרה.  ששי מגידו:
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:ביצוע עבודות פיתוח במקב"ת ינוב הגדלה    935הגדלת תב"ר מס'   .3
מימו  7,419,006בסך   מקורות  מקורי    תב"ר )הלוואה   ן: ₪ 

87,971,898 ₪ .)   

ביצוע עבודות פיתוח במקב"ת ינוב    –  935מאשרים הגדלת תב"ר מס'    ה: הצעת החלט

ע"ס   מהלוואה    7,419,006הגדלה  מקורי  )₪   (.₪  87,971,898תב"ר 

משרד הכנסות מקרנות  ₪  4,810,062  : משרד התחבורה:מקורות מימון

 17,419,006  כספי הלוואה:,  ₪  72,297,690  , רמ"י:₪  864,146הרשות:  

  ₪ 95,390,904 , סה"כ:₪

השלישי ששי מגידו: הגדלת    הסעיף  ינוב, 935זה  במקב"ת  פיתוח  עבודות  ביצוע   ,

בסך   מימוןשקלים.    7,419,006הגדלה  ההלוואה  זה  מקורות  תב"ר , 

על   מקוריה ההחלטה:  ₪  87,971,898  עמד  הצעת  הגדלת  .  מאשרים 

 7,419,006הגדלה ע"ס    ,ביצוע עבודות פיתוח במקב"ת ינוב  –  935  תב"רה

,  מימוןה₪. מקורות    87,971,898  מופיע פה,  תב"ר מקורי , והמהלוואה

 864,146הכנסות מקרנות הרשות:    מיליון,  4,8משרד התחבורה:  אז זה  

, סה"כ: שקלים  17,419,006כספי הלוואה:  ו,  72,297,69רמ"י:  מ,  שקלים

 קלים.ש 95,390,904

 מיליון,  10ששי, סליחה, רק להבין. כלומר, ההלוואה הייתה לפני זה  בראון: איציק 

 כן. ששי מגידו:

 ?17,619,006-ועכשיו היא גדלה ל בראון: איציק 

 כן, כן. ענבל דרור היימן: 

 החלטה
מאשרת   העיר  מימון תב"רמועצת  מקורות  יום    -  1024מס'    עדכון  מעון  תכנון 
 ₪   330,000שכונת שרונה בסך של 

 מקורות מימון:  
 ₪  196,000משרד הרווחה: 
   ₪ 134,00קרנות הרשות: 

 ₪  330,000סה"כ : 
 

 מאשרים פה אחד 
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 ,-אוקי. דבר נוסף, למה עדיין משתמשים ב בראון: איציק 

 בבקשה. ענבל תתן לך את ההסבר.ענבל, תני פה הסבר  שושי כחלון כידור: 

 למה זה מקב"ת ינוב, למה לא סרונה?  שניה רגע, ודבר נוסף: בראון: איציק 

 כי זה שם התב"ר.   שושי כחלון כידור: 

 כי ככה זה נקרא, התב"ר, כשפתחו אותו. ענבל דרור היימן: 

 ככה פתחו אותו.  ששי מגידו:

 יזה ארבע שנים, כשפתחו אותו לפני כמה שנים, א ענבל דרור היימן: 

 וזה גם לא סרונה, זה שרונה.  שושי כחלון כידור: 

 שרונה. אז, איציק בר און: 

 אבל השם של התב"ר כתוב מקב"ת ינוב.  שושי כחלון כידור: 

 לא משתנה. ענבל דרור היימן: 

 פתחו אותו על השם הזה, זה השם. ששי מגידו:

מה   אלברט טייב: נקודה,  עוד  להבין  רגע  רוצה  מקרנות אני  הכנסות  אומרת  זאת 

 הרשות? זה קרנות הרשות, למה הוספנו פה את המילה הכנסות?

 ענבל, תני הסבר בבקשה לסיפור הזה, ואחרי זה תני גם תשובה לאלברט. שושי כחלון כידור: 

טוב, אז קודם כל, מבחינת מקורות המימון, תשימו לב. בגלל שיש פה  ענבל דרור היימן: 

של קרנות הרשות, ובגלל זה    matchingיד יש  משרד התחבורה, אז תמ

 אתם רואים פה גם את קרנות הרשות.

 אבל למה המילה 'הכנסות'? אלברט טייב:

 אה, זה לא הכנסות.  ענבל דרור היימן: 

 הדבר השני, זה תסבירי לי משהו לגבי ההלוואה. אני לא מבין פה. אלברט טייב:

פער   ענבל דרור היימן:  איזשהו  פה  יש  שבעצם  לכם  והצגנו  באנו  שעברה  בשנה  אנחנו 

שקל, שהתקבלו כספים מרמ"י, הם נכנסו    מיליון  20בתב"ר, של כמעט  

השתמשו   האלה  בכספים  בתב"ר.  נרשמו  לא  הם  אבל  הבנק  לחשבון 

תב"רים מימנו  אחרים,  לתב"רים  לקחת   בעצם  צריכים  היינו  אחרים. 

את   בעצם  לסגור  בשביל  במליאה,  ההלוואה  את  ואישרנו  הלוואה, 
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מיליון שקל שנרשמו    10התב"ר, הרישום בתב"ר. שנה שעברה התקבלו  

 כבר כהלוואה, ועכשיו את היתרה. 

 אלברט, בעצם המטרה הייתה, אלברט, אלברט,  ירון חדוות:

 , שניה, 20, היא הייתה סך הכל על 20על אז היתרה הייתה סך הכל   אלברט טייב:

על   ענבל דרור היימן:  שמדובר  אמרנו  אנחנו  הייתה,  לקחנו    17.5ההלוואה  שקל,  מיליון 

של   שעברה    20הלוואה  שנה  אומרת,  זאת  שנתית,  רב  שקל   10מיליון 

 מיליון.  10מיליון, ועוד השנה 

  2.5לא מימשנו עדיין  כלומר, עדיין, במסגרת הזאת של אותה הלוואה   אלברט טייב:

 מיליון. 

 נכון, כן. הם יממנו פרויקטים אחרים. ענבל דרור היימן: 

 תודה. אלברט טייב:

מיליון שהם ישבו לי בבנק    20במסגרת ההלוואה אין טעם לקחת עכשיו   ירון חדוות:

 סתם. אנחנו צריכים בעצם ...

 הרשות, עכשיו, למה אנחנו צריכים לממן מקרנות כן, ברור. אלברט טייב:

צריך   ענבל דרור היימן:  הסברתי,  התחבורה matchingכי,  ממשרד  מקבל  שאתה  ברגע   .

 matching -. הmatching  70-30 - קיבלנו שתי הרשאות, אתה מחויב ל

זה   הרשות,  מקרנות  רואה  שאתה  התחבורה.    matchingמה  למשרד 

 אחרת, הוא לא נותן לך את הכסף. 

אני רוצה להגיד משהו באופן כללי. אני קיבלתי החלטה, בעת האחרונה,   אלברט טייב:

 שנובעת מזה שאני, על פי כל המסמכים שיש בידיי,  

 תעשה טובה, אבל תוריד, אני לא שומע כלום גם ככה. ששי מגידו:

 כן, כן. אלברט טייב:

ה היימן: ענבל דרור  חשוב.  מאד  משהו  אומר,  שאתה  לפני  שניה,  אבל,  רגע  לא    864-רק 

  7.5-אושרו עכשיו, זה משהו ישן. מה שאושר עכשיו בתב"ר הזה זה רק ה

 מיליון שקל,

 זה החלוקה של מקורות המימון  בתוך התב"ר.  שושי כחלון כידור: 
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 זה החלוקה בתב"ר.  ענבל דרור היימן: 

 של ההלוואה. אלברט טייב:

על  שושי כחלון כידור:  שעומד  התב"ר  כל  של  המימון  מקורות  התב"ר.  כל  של  לא, 

 שקל. 95,390,000

 אנחנו, מה שאנחנו מראים פה, זה את הסל. הסל עמד, עד לפני רגע,   ירון חדוות:

 ,87על  ענבל דרור היימן: 

 מיליון. כן? 7-פחות ה 95, 97על  ירון חדוות:

 אוקי. אלברט טייב:

 ... חדוות:ירון 

 . 87.971 ענבל דרור היימן: 

 זה כתוב פה. דובר:

 . אוקי.87,971כן. התב"ר המקורי,  אלברט טייב:

 מיליון, 20יפה. עכשיו, בתוך זה אנחנו זיהינו שיש לנו פער של  ירון חדוות:

 כן. אלברט טייב:

 ואישרנו אותו מקדמת דנא.  ירון חדוות:

 כן. אלברט טייב:

מיליון עכשיו, כי אני לא צריך    20-עכשיו, אנחנו לא הולכים לתת את ה ירון חדוות:

, פרויקט, אוקי? אותם עכשיו. זה אומר שיש לנו בעצם מתיחת הלוואה

הזאתי   לנקודה  הגענו  ולכן  ההלוואה,  את   ... ההתקדמות  קצב  כי 

מיליון של ההלוואה, עכשיו אנחנו רוצים    20-שבמסגרת התקציבית של ה

 .  7.419-למשוך את ה

 להוסיף אותם. אלברט טייב:

 כן.  ענבל דרור היימן: 

אני רוצה להגיד משהו. אני מאד חרד, בתקופה האחרונה אני מודע לזה   אלברט טייב:

בעת   אני  משמעותי.  מאד  מאד  לגירעון  להיכנס  הולכת  שהעירייה 

האחרונה מבקש הרבה מאד מסמכים מכל מיני בעלי תפקידים בעירייה 
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ואני לא מקבל אותם, תקופה ארוכה מאד. מי שלא מעביר את המידע ...  

אני מזהה שהעירייה הולכת להיכנס לגירעון.   ימהמסמכים שיש ברשות

אני לא מצליח להבין למה עד היום לא מונח בפנינו, אנחנו כבר בחודש 

אוגוסט, עם כל התקופה של הקורונה שעברנו, עם כל השינויים, עם כל  

עדכון לתקציב? אין  פה, למה  היו  ... שבוודאי  מושג.   ההוצאות  לי  אין 

רת השנה, אני לא מצליח להבין למה אין  אנחנו באוגוסט, עוד מעט נגמ

טיפת  לו  ויש  להקשיב  שמוכן  למי  לחבריי,  מציע  אני  לתקציב.  עדכון 

אחריות, שלא לאשר שום שקל יותר עד שאנחנו לא נקבל עדכון בתקציב, 

שנעמוד במציאות שמתאימה להיום, ולא מה שהתאימה לתחילת, לא 

ה שיהיה השנה. יש  רק לתחילת השנה אלא שנה שעברה, שחשבנו שזה מ 

ואפשר  לכם באחריות מלאה,  אני אומר  רצינית.  בעיה מאד מאד  כאן 

להיכנס  הולכת  העירייה  לבדוק.  יכול  הזה,  בחלק  שמבין  מי  לבדוק, 

לגירעון של שבעה, שמונה או תשעה מיליון שקלים, בלי שום קשר לזה  

תכנון   לוועדת  למשל  כגון  אסטרונומיים,  סכומים  כתובים  שבתקציב 

מיליון שקל, ואני מעריך שעד היום, בחצי שנה, יש    6.11יה שלקחנו  בני

שמה אולי מיליון שקל. אז מישהו חייב לעשות עדכון לתקציב הזה. יש  

שם בעיה מאד רצינית, ומישהו צריך להביא לכאן עדכון תקציב. ועד אז 

אני אומר לכם, האחריות שלנו כחברי מועצה לא לאשר, אני מהסיבה  

 הזו מתנגד.

לתחזית   שושי כחלון כידור:  שותף  שהיית  לך  אזכיר  גם  אני  חרד,  שאתה  שמחים  אנחנו 

החמש שנתית שהצגנו לפני שנה יחד עם פרופסור מומי דהאן, הצגנו לכם  

יודע שיהיה גירעון בתקציב   את כל הנתונים, אז זה לא מפתיע שאתה 

את כל , כמו שזה לא מפתיע גם אותנו. וזה לא סוד, כי הנחנו  2020בשנת  

הנתונים על גבי שולחן לפני שנה, ותחזית חמש שנתית עד סוף הקדנציה,  

שאנחנו   כשנחשוב  תקציב  עדכון  נעשה  אנחנו  השני,  הדבר  אחד.  זה 

חודש   לפני  יהיה  לא  זה  הנראה  וככל  תקציב,  עדכון  להביא  יכולים 



 
20 

 

תקציב   את  נאשר  גם  שאנחנו  לזה  בסמיכות  לשנה  2021אוקטובר,   ,

לגבי,   זה  לך  הבאה.  שאין  למרות  חרד,  להיות  טובה  סיבה  לך  יש  וכן, 

 אחריות. האחריות היא כולה שלי.

 יש לי אחריות ועוד איך.  אלברט טייב:

 כן, כן, איציק.  שושי כחלון כידור: 

 עם כל הכבוד להיותך ראש עיר, יש לי אחריות.  אלברט טייב:

הרי   איציק בר און:  המשמעות,  על  מה  פה  מדברים  מה פיתוח  אנחנו   ... של  עבודות 

 המשמעות שכסף כזה לא מגיע, כלומר, זה עצירה של הפיתוח?

ברור. אני מזכירה לך, איציק, שעכשיו דיברנו על שכונת יפה נוף, וכמו   שושי כחלון כידור: 

שאתה מבין, שיש לנו פער בערך, כדי לעמוד בכל הפיתוח הנוסף שחסר 

- ל  2ינו אומדן, של בין  בשכונת יפה נוף, אנחנו זקוקים בסדר גודל, עש

לא    2.5 שהם  שקל,  העירייה  מיליון  ועכשיו  הפיתוח.  בכספי  נמצאים 

צריכה לקחת ממקורותיה, אוקי? כדי לשלם את זה. עכשיו, אני מזכירה  

לכם שעד היום, רוב כספי הפיתוח בכל מה שעשינו ואישרנו כתב"רים,  

 י שקופה, נלקח במסגרת הלוואות. אתם, אנחנו שמנו את הכל בצורה הכ

שושי, אני רק אתרגם את מה שאת אומרת לשפה פשוטה, בגלל שהדיון   איציק בר און: 

 הזה גם מוקלט וגם משודר,

 )המהום(. שושי כחלון כידור: 

כלומר, אם אנחנו לא נאשר את זה, יש פה, תהיה פה שכונה שהתושבים,   איציק בר און: 

 שיהיה להם.  מאוכלסת, והתושבים לא יקבלו את השירותים הבסיסיים

את  שושי כחלון כידור:  כשהתחלנו  ידע,  לא  אחד  שאף  לכם  להזכיר  רוצה  אני  עכשיו, 

מיליון שקל שנלקחו מכספי, רגע, אני אגיד את זה    17הקדנציה, שיש פה  

כי כל אחד מתאר את זה בצורה אחרת לתושבים. אוקי? אז אני אגיד  

ידע, כשהתחלנו את התפ לא  שוב. אף אחד מאיתנו  זה   17-קיד, שאת 

לאישור   והובאו  שרונה  שכונת  של  הפיתוח  מכספי  נלקחו  שקל  מיליון 

העיר.  פיתוח  לטובת  כתב"רים  בה,  חברים  היינו  כשאנחנו  המליאה 
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 17וכשאנחנו התחלנו לעשות בדיקה של העניין, מצאנו שבעצם חסרים  

 מיליון שקל בתב"ר הזה. 

מיליון שקל בפיתוח של    17.5של  מצד אחד יש חוסר, לפי דברייך, חוסר   איציק בר און: 

מיליון שקל הושקעו במקומות, בתב"רים   17.5שרונה, אבל מצד שני,  

 אחרים. 

 נכון. זה כסף שלא היה אבל. שושי כחלון כידור: 

 בסדר. איציק בר און: 

 זה כסף שלא היה.  שושי כחלון כידור: 

 המשמעות עכשיו, שבעצם העוול הזה כאילו,  איציק בר און: 

נורא   ן כידור: שושי כחלו זה  הזו.  בקדנציה  העיר  בפיתוח  לקושי  אותנו  הכניס  הזה  העוול 

מיליון שקלים האלה שהיינו, לא היינו, הם    17-פשוט. אם תיקחו את ה

לא היו תלויים בלהקצות אותם עכשיו לתוך התב"ר הזה, להחזיר אותם  

  מיליון שקל.   17-לתוך התב"ר הזה, אז היינו יכולים לעשות פרויקטים ב

 זה נורא פשוט.

העוול הזה של תושבי  איציק בר און:  דבר,  אז מה שאנחנו אומרים, בסופו של  אוקי. 

 שרונה במירכאות, 

 זה לא עוול שלהם.  שושי כחלון כידור: 

 לא, איציק בר און: 

 זה עוול של הרשות היוצאת, זה לא עוול שלהם.  שושי כחלון כידור: 

 בוא נקרא לזה 'תקלה'.  דובר:

 תוקן, ועכשיו יהיה להם את זה. כן. און: איציק בר 

 ברור. שושי כחלון כידור: 

 על חשבון ..., לקחת הלוואה עכשיו, שאתה משתמש בכסף הזה. ירון חדוות:

 ברור. איציק בר און: 

 זה לא שהיה לך את הכסף או שהיו לך את מקורות המימון.  שושי כחלון כידור: 
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הלו איציק בר און:  לוקחת   ... אם  גם  של  הלו,  טפל    100ואה   ... הקורונה,  בעניין  שנה 

 בעניין הזה.

 הכל בסדר. ירון חדוות:

בסדר, אנחנו רק שמים את זה, אנחנו מכירים את זה. העיר לא תפסיק   שושי כחלון כידור: 

לעבוד, אוקי? ואנחנו לא נפסיק לתת שירותים לתושבים, גם אם אנחנו  

 גלי. כן. בריש  נהיה בגירעון. זה אני אומרת את זה פה,

בסדר, זהו? טוב, אז אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד, ירים את ידו. הרמת?  ששי מגידו:

 אה, אוקי. מי נגד? טוב.  

 כמה נגד? דובר:

 שניים.  ששי מגידו:

בועדות .4 הנכנס  העירייה  מועצת  חבר  אשרם  יגאל  העירייה    מינוי 
 העירייה היוצא  במקום נחום ברזילאי חבר מועצת

בועדות  הצעת החלטה:  הנכנס  העירייה  מועצת  חבר  אשרם  יגאל  מינוי  את  מאשרים 

, חבר ועדת חינוך  המועצה היוצא:  העירייה במקום נחום ברזילאי חבר

חבר ועדה ,  חבר ועדה למניעת אלימות ופשיעה,  חבר ועדת משנה לחינוך

 חבר ועדה לשימור אתרים , הילדלקידום מעמד 

 
רם    בעד: דב,  איציק  חג'ג',  מעיין  חדוות,  ירון  רומנו,  שי  כידור,  כחלון  שושי 

 איציק בראון, גד רבינא, יגאל אשרם עמית אזולאי,בליטנטל, 
 משה בוארון  ,אלברט טייב : גד נ
 

 החלטה
ביצוע עבודות פיתוח במקב"ת ינוב    –  935מועצת העיר מאשרת הגדלת תב"ר מס'  

 ₪(.  ₪87,971,898 מהלוואה )תב"ר מקורי  7,419,006הגדלה ע"ס 
 מקורות מימון:  

 ₪  4,810,062משרד התחבורה: 
 ₪  864,146משרד הכנסות מקרנות הרשות: 

 ₪  72,297,690רמ"י: 
 ₪ 17,419,006כספי הלוואה: 

 ₪  95,390,904סה"כ: 
 

 ההצעה אושרה 
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מינוי יגאל אשרם חבר מועצת העירייה הנכנס    ,4טוב, הסעיף הבא, סעיף   ששי מגידו:

מועצת חבר  ברזילאי  נחום  במקום  העירייה  היוצא  בועדות  .  העירייה 

מאשרים את מינוי יגאל אשרם חבר מועצת העירייה    החלטה: ההצעת  ו

ב נחום  והנכנס  במקום  העירייה  חברועדות  היוצא  ברזילאי  . המועצה 

הם חינוך  :הוועדות  ועדת  לחינוך,  חבר  משנה  ועדת  ועדה  ,  חבר  חבר 

ופשיעה אלימות  הילד,  למניעת  מעמד  לקידום  ועדה  ועדה    ,חבר  חבר 

 .  לשימור אתרים

ששי, נחום היה יו"ר וועדת הנחות, אם אני לא טועה. ושמנו את גד רבינא   שושי כחלון כידור: 

אנ מקום.  של  כממלא  היו"ר  את  יגאל  של  לסיעה  להחזיר  צריכים  חנו 

 ההנחות. גם את זה צריך להכניס פה.

 אוקי, אנחנו נכניס את זה.  ששי מגידו:

 ... יושב ראש, לא חבר.  גד רבינא:

 גד היה חבר, גד, אתה חבר בוועדה, נכון? רגע, שניה.  שושי כחלון כידור: 

 יושב ראש. גד רבינא:

 בר בוועדה, נכון?  אתה ח שושי כחלון כידור: 

 ממלא מקום יושב ראש.  גד רבינא:

 אבל היית חבר בוועדה,  שושי כחלון כידור: 

 לא, לא, לא. הוא מונה עכשיו, דובר:

 חשבתי שהיית חבר.  אה, הוא מונה עכשיו? שושי כחלון כידור: 

 אז הוספנו, אני מוסיף, יו"ר וועדת הנחות.  ששי מגידו:

 החבר וועדת הנחות ...?מי חבר, מי  ששי מגידו:

 אני ורמי בליטנטל.  איציק בר און: 

 איציק דב, רמי בליטנטל ויגאל יו"ר. שושי כחלון כידור: 

 בסדר? אז אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד, ירים את ידו? ששי מגידו:

 רגע, קודם כל נשאל אותו אם הוא מוכן.  דובר:

 מקובל עליך? דובר:
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 אה, יגאל? ששי מגידו:

 , ... אנחנו יכולים להצביע דובר:

 אבל הוא אומר כן, הוא ינהל.  ששי מגידו:

 אני מאשר. יגאל אשרם:

הוא כרגע יכול לאשר, ואז אם הוא חושב שהוא רוצה לשנות משהו, הוא   שושי כחלון כידור: 

 יכול לפנות אלינו ונעשה שינוי.

 בסדר. דובר:

 נעשה סיור. יגאל אשרם:

בישיבה  כידור: שושי כחלון  אפשר  להתנגד.  צריך  לא  הראשונה  מהישיבה  יפה,  זה  לא, 

 השנייה. שילמד קצת משהו, תן לו קצת להתאקלם. 

 הוא עלה חדש. דובר:

 נעבור להצבעה. מי בעד, ירים את ידו.  ששי מגידו:

 פה אחד. אסנת טל:

 אלברט, לא ראיתי אותך. הצבעת? ששי מגידו:

 ... אלברט טייב:

 אני לא ראיתי פה.  ששי מגידו:

 פה אחד. שושי כחלון כידור: 

 פה אחד.  ששי מגידו:

 הנושא הבא, ששי מגידו:

 אז רק צריך לתקן פה את,  שושי כחלון כידור: 

 כן, אנחנו נתקן. נוסיף את זה גם בפרוטוקול, בהחלטות. ששי מגידו:

 בפרוטוקול ובהצעת החלטה.  שושי כחלון כידור: 

 בסדר? ששי מגידו:
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 2020אישור תמיכות לשנת  .5

 2020מאשרים את חלוקת כספי התמיכות לשנת  הצעת החלטה: 

מספר   ששי מגידו: לנושא  לשנת    .5נעבור  תמיכות  את  2020אישור  פה  יש  הצעת  . 

. הפרוטוקול 2020מאשרים את חלוקת כספי התמיכות לשנת  ,  חלטההה

נמצא אצלכם, הוא הועבר עם כל החומר. אני יכול להגיד שבשנה הזו  

סעיף    9הגישו   לתמיכות.  בקשה  הגישו  5עמותות  בסדר?  עמותות    9, 

בקשה. הפרוטוקול, קיבלתם אותו, עם ההמלצה של הוועדה. הוועדה גם  

המקצועית, שמתם לב שהכנסנו גם הערה לנושא של תקופת הקורונה, 

אומ על  זאת  להמליץ  שבחרנו  התקופה  היעדר    25%רת,  בגלל  הפחתה 

פעילות, זה הייתה המלצתנו, כל השאר מופיע בפרוטוקול שנמסר לכם 

 והועבר לכם. 

אני רוצה להגיד משהו. כל הסכומים, אני עברתי עליהם. אני רוצה להגיד   אלברט טייב:

 לכם, כל הנושא הזה, 

 אלברט, רק בקול רם.  ששי מגידו:

 כן. יב:אלברט טי

 אתם שומעים?  בסדר? ששי מגידו:

..., ויש פה איזושהי הערה   25%-כל הנושא הזה של ה אלברט טייב: שהם בעצם לא 

 שקלים? 825,000- שזה מתעדכן אם יהיה. מה זה אומר בפועל לגבי ה

 אנחנו לא, ענבל דרור היימן: 

 החלטה
עדות  ומינוי יגאל אשרם חבר מועצת העירייה הנכנס בומועצת העיר מאשרת את  

   :העירייה היוצא  העירייה במקום נחום ברזילאי חבר מועצת
 יו"ר ועדת הנחות )במקום גד רבינא, מ"מ יו"ר ועדת הנחות ( 

 חבר ועדת חינוך 
 חבר ועדת משנה לחינוך

 חבר ועדה למניעת אלימות ופשיעה 
 ועדה לקידום מעמד הילד חבר 

 חבר ועדה לשימור אתרים 
 

 מאשרים פה אחד 



 
26 

 

החלטה שלנו אם להפחית או קודם כל הם ממליצים, הם לא קובעים, זו   שושי כחלון כידור: 

 לא,

 כן, אמרתי, המלצנו.  ששי מגידו:

וזה תיכף יעלה להצבעה. ששי, אני מציע שקודם תפרט בבקשה את עלות  שושי כחלון כידור: 

התמיכות, איך אתם המלצתם לפרט את זה לפי העמותות שהגישו, ביחד  

ה את  פה  תתן  ניר,  ביקשו.  שהם  משנה  input-למה  הירידה  לגבי  ים 

ניתן  שע גם  כך  ואחר  בזה,  שקשור  מה  וכל  הניקוד  לגבי  להשנה  ברה 

 ונרים,  התייחסות

 כל ...? אלברט טייב:

 לא. ששי מגידו:

וועדה  שושי כחלון כידור:  לא  היא  מייעצת,  וועדה  והיא  מקצועית,  וועדה  היא  הוועדה 

 מחליטה. 

בוא נעשה ככה, רק נתאפס, למרות שהכל כתוב בפרוטוקול, אבל בוא   ששי מגידו:

שקלים.    825,000נאפס. קודם כל, תקציב התמיכות לשנה הזו עומד על  

ידי  על  שנקבעה  חלוקה  זה  התחומים,  לארבעת  לתחומים,  החלוקה 

ספורט כמובן.  נוער  452,000  - המועצה  תנועות  שירותים  300,000,   ,

₪. אמרתי,   ₪70,000, ותחום הדת    3,000,  חברתיים, קהילה ובריאות

 3  -בקשות, תנועות הנוער  2  -עמותות השנה, מתחום הספורט  9הגישו  

לא הוגשו בקשות. אוקי?    -בקשות, דת  4  -בקשות, שירותים חברתיים

בעמוד השני של הפרוטוקול פירטנו את התמיכה המבוקשת, בסדר? כמה 

ביקשו בבקשות שלהם, ביקשו, את הסכומים שהם    9-כל עמותה, כל ה

שהם מילאו. אני אציין גם שהוועדה בודקת את כל הקריטריונים לפי  

הבקשות שהעמותות צריכות לעמוד בהם וכולי וכולי, ולפי זה אנחנו גם 

החברתיים   השירותים  בתחום  תראו  אם  אז  הפרוטוקול.  את  עושים 

ביקשו   הם  מד"א,  נוער  ארגון  הגיש  ובריאות,  אנחנו 12,720קהילה   ,  

, זה 1,000. המלצנו לאשר  המלצנו, ופה אני רוצה גם להוסיף איזה תיקון
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ה עמותה  3,000-מתוך  זה  חסד,  ארגון  פעמונים  השנייה,  העמותה   .

שמסייעת למשפחות ויחידים במשברים כלכליים וכלכלת המשפחה, הם  

, ופה 1,000שקלים, ואנחנו גם פה המלצנו לתת    15,000-הגישו בקשה ל

,  1,000, זה  3,000-ב  1,000נו לא ציינו את זה. נשארו עוד  אני מבקש, אנח

עוד  1,000 נשארו  לפרוטוקול,  1,000,  זה  את  הוספנו  לא  מבקש,  אני   ,

 הנותרים חצי חצי. בסדר?  1,000-לחלק את ה

 בין שניהם? דובר:

 לכל אחד.  1,500כן, לתת  שושי כחלון כידור: 

העמותה  1,500,  1,500כן,   ששי מגידו: ה.  של  הזו  בקטגוריה  שהגישה  - השלישית 

₪, זה אח בוגר אחות בוגרת, אבל אנחנו כתבנו פה שעשינו בדיקה    3,000

 ויש להם התקשרות עם העירייה בלי שום קשר לתמיכות,

 ... דובר:

את   ששי מגידו: פה  וכתבנו  הזו,  העמותה  העירייה,  עם  עובדים  הם  אז  בדיוק. 

הנותרים,    1,000-לא לתת את ה₪, אז המלצנו ש  50,000הסכומים. זה  

, שיהיה לכל אחד ואז 500,  500-בסדר? אז אחד זה התיקון הזה של ה

. זה לגבי הקטגוריה הראשונה. בתחום הנוער הגישו  3,000-סגרנו את ה

אז    3 בסדר?  והצופים.  והלומד,  העובד  הנוער  עקיבא,  בני  עמותות: 

התבח כל  את  פה  פירטנו  אבל  אקריא  לא  אני  פה,  בעצם  פירטנו  ינים 

שלפיהם בדקנו. להזכיר, גם את התבחינים מועצת העיר אישרה, ואנחנו  

בעצם עושים פעולות די מתמטיות, נוכל גם להסביר איך, לפי כל תבחין  

יכולים   אתם  אז  הנוסחה.  סכום  נקבע  זה  ולפי  שמקובל,  הניקוד  מה 

  לראות פה גם בני עקיבא, גם הנוער העובד והלומד וגם הצופים. אני רק

עמותה   לכל  סכום תמיכה  שמכל  שעברה  בשנה  קבעתם  שאתם  אזכיר 

 ינוכו גם התמיכות העקיפות, בסדר?

 זה לא אנחנו, זה חוזר מנכ"ל שמתעסק בנוהל תמיכות. שושי כחלון כידור: 

 כן, כן, כן. ששי מגידו:
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 כלומר מבנה וכל מיני דברים, דובר:

 בדיוק. כל מה שנחשב עקיף. ששי מגידו:

 חשמל, מים, כידור: שושי כחלון 

 ... לתקציב. דובר:

 מה זאת אומרת מבנה? השכירות? בראון:

לא, לא, מה פתאום. חשמל, מים, שימוש. לא שימוש דמי שכירות. ממש  שושי כחלון כידור: 

לא. רק על כל הנושא של חשמל ומים. יש תמיכה, זה דמי שימוש כאילו 

 ל המבנה.במבנה, אבל לא כשכירות, אלא ההוצאות השוטפות ש

שהעמותה   ששי מגידו: מקומות  יש  בפרוטוקול  לב,  תשימו  זה,  בגלל  עכשיו, 

כאלה   יש  ומים,  חשמל  משלמת  נגיד  היא  איפה,  משנה  לא  המסוימת, 

 שזה זניח כי זה כמה שעות בודדות במוסד חינוכי, אז לפי זה.

 נכון, כתבנו את זה.  שושי כחלון כידור: 

וכמובן התמיכות העקיפות פה זה הערכה, הכל לפי מה יהיה בפועל. זאת  ששי מגידו:

בפועל   יהיה  החשמל  אם  לקחנו, Xאומרת,  בפועל.  שיהיה  מה  זה   ,

 הסתמכנו על שנה קודמת. 

 ניסיון עבר. דובר:

 בדיוק. אז זה בתחום תנועות הנוער. בתחום הספורט, ששי מגידו:

 רגע, שאלות אחרי הכל או,  איציק בר און: 

ואז תוכלו לשאול. אז בתחום הזה של סליחה, של   שי מגידו:ש כן, אני רק אסיים 

₪, שבעצם לא חולקו,   20,913תנועות הנוער, נותר לנו, נותרה יתרה של  

אמרנו, אנחנו עובדים לפי התבחינים וניקוד וזה היתרה שנותרה. שמנו 

עמותות, העמותה    2אתה פה בכותרת בהערה. בתחום הספורט הגישו  

ידום תחום הספורט בכפר יונה, ועמותת שוחרי הספורט בכפר יונה.  לק

ביקשו   השוחרים  כמה,  פה  לכם  תחום  270כתוב  לקידום  והעמותה   ,

יש פה את ההמלצות שלנו, כולל החלוקה הפנימית  263,970הספורט    .



 
29 

 

בעמותה הראשונה, וגם פה אחרי שעשינו את החישוב המתמטי נשארו  

 ₪ יתרה. בסדר?  119,866

 כמה? בסך הכל, כמה יש?  :בוארון המש

 שקל. 120,000 איציק בר און: 

 , נעגל. 120 ששי מגידו:

 סך הכל? :בוארון משה

 לא, לקטגוריה הזו של הספורט. כן. בסדר?  ששי מגידו:

 שהם לא מחולקים כרגע.  :בוארון משה

 לא, שמנו, יתרה. זה באוויר. ששי מגידו:

 שקל, ... 120,000בשביל הספורט נשאר  :בוארון משה

 שקל של הדת, גם?  70,000-וה גד רבינא:

 לא, לא. ששי מגידו:

 מה קורה עם הכספים האלה?  גד רבינא:

 זה אתם, זה ההחלטה שלכם. זה ההחלטה שלכם.  ששי מגידו:

 למה אתה לא מחלק אותם...? הכל נשאר בקופה?  גד רבינא:

 ה המקצועית,אמרתי, אנחנו עושים, התפקיד של הוועד ששי מגידו:

 מה? לא שמעתי, סליחה.  שושי כחלון כידור: 

 הוא שאל מה קורה עם היתרות שנותרו או לא חולקו. ששי מגידו:

.  140שקל. אני, אנחנו, באופן, יש יתרה של    140,000ככה. יש יתרה של   שושי כחלון כידור: 

 .20ועוד  120

 של הדת. 70-וה גד רבינא:

 כבר מגולם פה בתוכו.לא, זה  שושי כחלון כידור: 

הדת,    120,000 גד רבינא: של  נשאר  סליחה.  119שקל  הספורט,  של  של    20,000, 

 , -ו 200של הדת. זה  70,000-תנועות הנוער, ו

ההמלצה שלנו זה להחזיר את זה לקופה הציבורית. זאת ההמלצה שלנו  שושי כחלון כידור: 

 כקואליציה. 
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 גיד. קודם כל לגבי תחום הנוער. ששי,רגע, יש לי, אם אפשר לה איציק בר און: 

 כן.  שושי כחלון כידור: 

 אתם שומעים? איציק בר און: 

 כן, כן, אני מקשיבה לך, איציק. שושי כחלון כידור: 

 לגבי תנועות הנוער.  איציק בר און: 

 איציק, ... דובר:

 לגבי תנועות הנוער.  איציק בר און: 

 כן. ששי מגידו:

, בפירוט, רק ש.. חסר, כתבתם גם כמה חניכים, כמה  כתבתם פה יפה איציק בר און: 

מדריכים. בנוער העובד לא רשמתם כמה יש להם, או שאני לא רואה. לא  

רשום. יחד עם זה אני רואה למשל שבבני עקיבא, אם אפשר לקבל נתון,  

 כמה יש בנוער העובד. 

רות אבל  אוקי, יש את הנתון, כן. יש, הם כתבו. היו צריכים מהם הבה ששי מגידו:

 הם כתבו בסופו של דבר. 

 אבל מהם, אם תוכל להגיד לנו, אני לא יודע.  איציק בר און: 

 יש שמה, אנחנו ניתן לך את זה עכשיו. שושי כחלון כידור: 

 אתה רוצה שאני אגיד לך?  ניר:

 כן, כן, כן. הוא רוצה עכשיו. ששי מגידו:

 ,10%לחלוקה. עכשיו,   300,000קודם כל, איך זה הולך. יש  ניר:

 לא, כמה, בוא דבר איתי על הנוער העובד. כמה חניכים וכמה מדריכים.   איציק בר און: 

 . 90כמה חניכים?  ניר:

 חניכים. 90 איציק בר און: 

 מדריכים. 11-ו ניר:

 143אוקי. עכשיו, על פניו, מה שאני רואה, גם בני עקיבא, שמדובר על   איציק בר און: 

 950, ונגיע לצופים והצופים כמעט  101, הנוער העובד,  חניכים ומדריכים

, בוא נאמר, הצופים, מכל תנועת נוער  9סדר גודל. היחס הכספי, זה פי  
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שקל, מה שהם    180,000אחרת בכפר יונה. יחד עם זה, אנחנו נותנים להם  

 ... אני מציע, 

 למי, למי נותנים?  אלברט טייב:

 ה מה שהם ביקשו. , ז180לצופים נותנים  איציק בר און: 

 זה מה שהם ביקשו.   ששי מגידו:

 הם לא ... דובר:

 .  50מקבלת  9, כאשר תראה, למשל, שתנועה שהיא פחות פי 180שניה.  ששי מגידו:

 אתה מדבר על היחסיות.  ששי מגידו:

שקל,   21,000, כמעט  20,000ונשאר    180עכשיו, מכיוון שהם רק ביקשו   איציק בר און: 

מהצופ מנכים  ב אבל  התמיכה    180,000-ים  את  להם  מנכים  שקל, 

 , -העקיפה בגלל ש

 חשמל, מים וכל זה.  דובר:

... אבל הצופים לא ביקשו עוד, למה תתן להם  מה אתה רוצה להגיד לנו? אלברט טייב:

 עוד? 

 )מדברים ביחד( 

, -בעקיפה וחלק ב, חלק  180,000איציק, זה לא שמנכים. הם מקבלים   רם בליטנטל:

 .180,000סך הכל 

אבל שלא יורידו להם    180עוד. אני מבקש    20אני לא מבקש שייתנו להם   איציק בר און: 

 עקיפה.

 אבל עקיפה פה היא ...  דוברת:

 )מדברים ביחד( 

, זה 20-יף את זה מתוך האז יש לנו אפשרות ל... גם על העקיפה ולהוס איציק בר און: 

 אפשרי גם. 

איציק, בוא אני אגיד לך כזה דבר. אחד, אתה לא יכול להחליט שאתה   שושי כחלון כידור: 

 לא גובה תמיכה עקיפה. 

 אני לא אמרתי אל תגבי.  איציק בר און: 
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רגע, שניה. לא, אתה ביקשת שאנחנו נוריד להם את התמיכה עקיפה. זה   שושי כחלון כידור: 

מחויבים  לא   ואנחנו  הפנים  משרד  משרד,  מנכ"ל  חוזר  יש  ככה.  עובד 

 לעבוד בו,

 שושי, אולי לא הבנת מה אני אומר. אני אומר,   איציק בר און: 

למרות   שושי כחלון כידור:  אומר,  אתה  רגע,  שהצופים,  למרות  להגדיל  מבקש  אתה 

 שהצופים, רגע,

 ... תעלו להם בתקציב,  איציק בר און: 

 אתה אומר שלמרות,   ור: שושי כחלון כיד

 אני יכול רגע להגיד את זה בשמי? ירון חדוות:

שקל, אתה מבקש, את היתרת תקציב שנשארה פה    180,000שהם ביקשו   שושי כחלון כידור: 

 שאנחנו ניתן לצופים. 

 שקל, מה שזה לא יהיה, להוסיף 21,000 ירון חדוות:

 אני לא יודע כמה עקיפה.  איציק בר און: 

 צריך,  ?12כמה שהעקיפה שלהם שווה. שווה  ירון חדוות:

 ?5היא שווה  איציק בר און: 

 לא משנה, זה אותו דבר. זה, ההחלטה לא יכולה,  שושי כחלון כידור: 

 1,000-מתוך זה שהצופים היא התנועה הגדולה ביותר בכפר יונה, קרוב ל ירון חדוות:

 ,  180,000  חניכים, אוקי?

 ירון. בקול רם רק,  ששי מגידו:

, 21,000עקיפות, נכון? נגיד    21,000-, אוקי? אנחנו מדברים על ה180,000 ירון חדוות:

20,000, 

 לא משנה. ששי מגידו:

 , לצורך הדיון, 20,000לא משנה. לקחת מתוך היתרה הלא מחולקת  ירון חדוות:

 ולתת להם. איציק בר און: 

בסוג     להתנות את זה, אוקי?, אפשר גם  180,000-ולהוסיף את זה מעבר ל ירון חדוות:

 ... ובחניכים, משהו כזה. 
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 מעולה.  איציק בר און: 

 אנחנו לא מתנים את זה.  שושי כחלון כידור: 

 אתה לא יכול. ששי מגידו:

 אני שואל, אני לא,  ירון חדוות:

הם הציגו לנו תכנית עבודה ואנחנו מאשרים להם את התשלום באופן   שושי כחלון כידור: 

 עבודה שהם הציגו לנו.יחסי לתכנית ה

 למה שלא נעביר את היתרה שנשארה לנושא הדת? אני לא רואה, :בוארון משה

 כי אף עמותה לא הגישה.   אלברט טייב:

 אני חושב שמה שאלברט מבקש שווה בדיוק מה שאיציק מבקש. :בוארון משה

 ממש לא. שושי כחלון כידור: 

 לו כסף. זה מה שאני ביקשתי.מי שלא הגיש בקשות אנחנו ניתן  :בוארון משה

 נשאר פה ..., למה לא?  אלברט טייב:

 ככה זה, כשהיה עיתוי,   שושי כחלון כידור: 

 הם היו צריכים להגיש בקשות. ששי מגידו:

 משה, תקשיב, זה לא ויכוח ביני לבינך.   שושי כחלון כידור: 

 בכלל לא. :שה בוארוןמ

שקל לעמותות    70,000אנחנו נתנו, הקצינו תקציב של  אנחנו, רגע, שניה.   שושי כחלון כידור: 

 דת. אף עמותה לא הרימה את הכפפה וביקשה. 

 בגלל שהם לא קיבלו ....  :שה בוארוןמ

רגע, סליחה. מה זה קשור. מה זה קשור? עכשיו, יש קבועות זמן להגיש,  שושי כחלון כידור: 

 רגע, 

 ... אז תחלקי גם אותם. למה לא? :שה בוארוןמ

יש קבועות זמן להגיש, העמותות יכולות להגיש בקבועות זמן. עכשיו,   כחלון כידור: שושי 

גם   יש  נתבלבל.  לא  בואו  ממקורות    200,000גם  מקצים  שאנחנו  שקל 

העירייה למרכז הקהילתי, לטובת תרבות יהודית, וכל התקציב הזה ניתן  

 , -גם בין היתר לגבאי בתי כנסת שמפעילים, בואו, זה לא ש
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 . 40,000 נא:גד רבי

 כמה? שושי כחלון כידור: 

 . 40,000 גד רבינא:

 בסדר, גם המועצה הדתית ומקורותיה,   שושי כחלון כידור: 

 ,40,000...  גד רבינא:

 מה זה? שושי כחלון כידור: 

 .40,000 גד רבינא:

 אני לא יודעת להגיד כמה כי אני לא זה, שושי כחלון כידור: 

 .40,000 גד רבינא:

לא  כחלון כידור: שושי  עובדה שהם  גם המועצה הדתית,  ויש  כנראה שזה הצורך שיש  אז 

 הגישו. 

 לא הגישו. ששי מגידו:

 כי בפעמים הקודמות שהגשנו היה איזה ביקורת ...,  גד רבינא:

 מה זה הגשתם? אתם ביקשתם שאנחנו נציג, נזיז תקציב, שושי כחלון כידור: 

 ... גד רבינא:

 ציבור הזה קצת צריך לעזור להם.  ואני חושב על ה דובר:

דיון   גד רבינא: אז  היה  שהיה,  בוויכוח  וזכינו  תקציב,  שעבר  הראשונה  בפעם   ...

 גדול, אחר כך שנה אחרי זה כבר לא הגישו, 

. עשינו  2020הסתיימה, הגיעה    2019אבל גד, תקשיב, אתה כאילו, בואו,   שושי כחלון כידור: 

 70,000ת. אתם ביקשתם שנסיט  דיון על התמיכות ועל חלוקה בתמיכו

וביקשתם  ביקשתם  רגע,  ביקשתם,  נכון?  התמיכות,  של  מהתקציב 

התקבלה  אחד  פה  הצבעה,  עשינו  דת.  עמותות  לטובת  זה  את  שנסיט 

אז שנה   ההחלטה שאין בעיה ומסיטים. עמותות דת לא הגישו, אז מה? 

כל   עם  עבודה  לעשות  חודשים,  ארבעה  זמן,  לכם  יש  עכשיו  הבאה, 

העמותות כדי שהן תגשנה בשנה הבאה בקשות לתקציב. אין שום בעיה. 

 זה לא שיש פה איזשהו, 
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 אז אולי אפשר להגיש את זה באופן חד פעמי?  גד רבינא:

 לא, אין אפשרות כזו.  שושי כחלון כידור: 

 למה אין אפשרות?  גד רבינא:

אין אפשרות כזו. כי הם   אין שום אפשרות כזו, ככה, כי אין אפשרות כזו. שושי כחלון כידור: 

לא הגישו ואין אפשרות כזו, ואנחנו כרגע דנים בתקציב התמיכות. לא, 

 אין אפשרות כזו. 

 אין אפשרות כזו. אתם לא רוצים.  :בוארון משה

נכון. זה כבר, באמת, משה. לא, באמת, מה זה 'אתם לא רוצים'? אם לא  שושי כחלון כידור: 

 מים את היד. היינו רוצים אז גם לא היינו מרי

 ... :בוארון משה

נתחיל   שושי כחלון כידור:  נותנים. בוא  נותנת, זה אנחנו  מה זה את? קודם כל זה לא אני 

במושגים, נשנה את המושגים. זה לא הכסף הפרטי שלי. זה הכסף שלנו.  

בסדר. אז אתה יודע, אני לא אשנה לך את מה שאתה אומר. אתה חושב 

 שאנחנו לא רוצים אותכם. 

 )מדברים ביחד( 

 ים לגבי עמותות שהגישו בקשה. טוב, אנחנו מצביע שושי כחלון כידור: 

 חבר'ה, יש עוד שאלות?  ירון חדוות:

 ששש, ששי מגידו:

 חבר'ה, אני לא שומע, ...  דובר:

 רגע, חברים, לא שומעים אותכם. ששי מגידו:

 אם אתם רוצים, אם יש פה,  שושי כחלון כידור: 

 הדת זה מוקצה בשבילכם,  :בוארון משה

 אני בעד, למה? דובר:

טוב, תפסיקו את הדיון הזה, תעשו לי טובה, בסדר? בוא נפסיק את הדיון  כחלון כידור: שושי 

עושה   אתה  רוצה?  אתה  מה  איציק,  ירון,  שאתה,  מה  איציק,  הזה. 

 פרצופים? אתה רוצה שנעלה את זה להצבעה? 
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 רוצה לשאול את שלומית?  ירון חדוות:

 שלומית? מה לשאול אותה.  שושי כחלון כידור: 

 ביחד( )מדברים 

 טוב, אני רוצה רגע שנתכנס לנושא של תנועות הנוער.  שושי כחלון כידור: 

אתה טועה. וחבל שאתה אומר את זה, כי זה ממש לא נכון. ... ביחס שלנו   :חג'ג מעיין

 לדת. 

 נכון, נכון. שושי כחלון כידור: 

 זה ממש לא נכון.   :חג'ג מעיין

זה   דובר: שאומרת.  המציאות  זה  אומר,  ויותר  ...  היחידה  המציאות 

 מהמציאות. אז המציאות היחידה היא שאתה אומר את זה.

מה זה קשור? אגב, אין קשר, בין אם זה לא הדרך שלנו, לבין להקצות,  שושי כחלון כידור: 

  זה לא קשור אחד לשני, אוקי?

 למה אתם ..., אין פה,  ירון חדוות:

 כי אם,  שושי כחלון כידור: 

 )מדברים ביחד( 

... ושנה חדשה, גד. עובדה קיימת שכולנו  שושי כחלון כידור:  נגמר, השנה הזו כבר עברה, 

 הצבענו. 

 .  70,000אישרנו כולנו  ו:רומנשי 

 וזה לא קשור, אגב, זה שאני לא בן אדם,   שושי כחלון כידור: 

 ,70,000אישרנו  ו:רומנשי 

 גד, אתה רוצה שניתן כסף למי שכבר ביקש?  דובר:

 לא, לא, אני לא רוצה,   גד רבינא:

 אז מה שייך לדיון?   דובר:

 בוא נמשיך. וואלה, שושי, בוא נמשיך. ששי מגידו:

 טוב, אפשר להמשיך הלאה? טוב. יש פה הצעה,  שושי כחלון כידור: 

 חבר'ה, רגע, יש שאלה.  דובר:
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 כן. שושי כחלון כידור: 

 יש לי שאלה. אלברט טייב:

 כן. שושי כחלון כידור: 

 שתי שאלות. אלף, האם מצביעים על כל הסעיף כמקשה אחת, אלברט טייב:

 לא. שושי כחלון כידור: 

 או על כל סעיף וסעיף.  אלברט טייב:

 מצביעים על כל סעיף וסעיף.  שושי כחלון כידור: 

 כל סעיף וסעיף.  אלברט טייב:

 כן. שושי כחלון כידור: 

 אוקי. אלברט טייב:

 וער, תנועות נוער. חינוך, חינוך. תנועות נ שושי כחלון כידור: 

שהם ממילא    25%השאלה השניה, השאלה השניה, אם, קראתי כאן שיש   אלברט טייב:

 לא מתקבלים. 

 זה לא,  ענבל דרור היימן: 

 ? 140-זה בתוספת ל אלברט טייב:

לא, אנחנו, הוועדה באה ואמרה שבעצם בשל הקורונה, אנחנו חושבים  ענבל דרור היימן: 

 שים לא הייתה פעילות.ששלושה חוד

 נכון. אלברט טייב:

זה  25%ולכן אנחנו המלצנו להוריד בעצם   ענבל דרור היימן:  . זה לא בא לידי ביטוי פה, 

 החלטה שלכם. 

 אני רגע רוצה לחדד את מה, שושי כחלון כידור: 

 . 100%-המספרים הם ב דובר:

 אני מבין מצוין.  אלברט טייב:

 .25-יצצו את האלברט, לא ק שושי כחלון כידור: 

 שאלת, אז אני מנסה לעזור לך, דובר:

 ומשהו הם הסכום,  800-ה אלברט טייב:
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 .100%-כן, הם ה דובר:

 ? 25%מתוך זה מורידים  אלברט טייב:

לא, אנחנו באנו והמלצנו, אבל אתה לא רואה את זה פה במספרים. אתם   ענבל דרור היימן: 

 לידי ביטוי. יכולים להחליט ואז תורידו, זה לא בא 

שקל זה הכסף    850,000רגע, שניה. אני רגע רוצה לתת לך הסבר, אלברט.   שושי כחלון כידור: 

שהוצבע על ידי מליאת מועצת העיר בתקציב השנתי של העירייה לטובת 

תמיכות. וועדת התמיכות היא וועדה מקצועית מייעצת. היא לא וועדה  

כפי שאנחנו סיכמנו   שמקבלת החלטות, אוקי? היא לוקחת את התקציב 

אותו לפי חלוקה לנושאים, מגישות העמותות את הבקשות שלהם ואז 

שקיימים   לתבחינים  וביחס  עמותה  עמותה  של  בבקשות  דנה  היא 

מה   קובעת  היא  העירייה,  של  באתר  מפורסמים  שהם  העיר  למועצת 

גובה, כן, מה גובה התמיכה שיינתן. עכשיו, היא קובעת כהמלצה. היא  

זה לכאן, ואנחנו, המליאה, נחליט אם אנחנו רוצים לקבל מביאה את  

את ההמלצה או לא רוצים לקבל את ההמלצה. זה הדבר לגבי ההמלצה  

מאי   לחודש  מרץ  שבין  בחשבון  לקחת  רוצים  אנחנו  האם  הוועדה,  של 

העמותות  כל  כולל  בסגר,  הייתה  המדינה  כי  פעילות  הייתה  לא  בעצם 

, וזה גם עמדת הקואליציה, ואנחנו האלה שלא פעלו. אני, באופן אישי

העסקים,   את  גם  שיפינו  ואנחנו  שמאחר  זה  ועכשיו,  כאן  אותה  נציג 

להם  לקצץ  סיבה  שום  אין  העמותות  את  שגם  חושבים  אנחנו  אוקי? 

האלה שהם, אגב, מגולמים בתוך   25%-ואנחנו יכולים לתת להם את ה

 180,000גיד  . זאת אומרת, כשאנחנו אומרים נ25%התקציב, לא הורידו  

 . אוקי?25%שקל לצופים, לא הורידו 

 עדיין לא. דובר:

 התקציב הוא התקציב בפני עצמו, שושי כחלון כידור: 

 זו המלצת הוועדה.  ששי מגידו:
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ללא הפחתה. אז יש פה כמה הצבעות שצריך לעשות. האם אנחנו רוצים   שושי כחלון כידור: 

נו כקואליציה, ואנחנו  לקצץ, כן או לא. אני אמרתי לכם מה ההמלצה של

איציק  של  בקשה  פה  יש  עכשיו,  נעבור,  אנחנו  הצבעה.  זה  על  נעשה 

את התוספת של היתרה שנשארה בעמותות, בתנועות שנשקול אפשרות,  

 הנוער,

 בתנועות הנוער.  ששי מגידו:

 שניתן את זה לצופים. אז גם את זה נעלה להצבעה, ולפי זה נחליט,  שושי כחלון כידור: 

 ל..., מי אמר צופים? צופים זה לא ..., אלברט טייב:

 הוא ביקש, הוא אמר צופים. שושי כחלון כידור: 

 הוא לא אמר, הוא דיבר על תנועות הנוער.  אלברט טייב:

 לא, אני אמרתי, שניה רגע, אני הסכמתי,  איציק בר און: 

 ,  180מול  50הוא נתן הסבר מנומק והוא אמר,  ון חדוות:יר

 אבל הוא אמר צופים, בחיי שהוא אמר צופים.   שושי כחלון כידור: 

 אתה אמרת 'תנועות הנוער' או צופים? אלברט טייב:

 לא, אמרתי סעיף תנועות הנוער. איציק בר און: 

 נכון. אלברט טייב:

 . 9שקל. הצופים הם פי  20,000הנוער נשאר תקשיב רגע. בסעיף תנועות  איציק בר און: 

 אה, ... אלברט טייב:

 ...ולא קיבלו את החלק היחסי,  איציק בר און: 

 הכל, הכל, הכל תעבירו רק לצופים בכפר יונה.   אלברט טייב:

 אני לא אמרתי. אני אמרתי שזאת ההצעה של איציק. שושי כחלון כידור: 

 אתה רוצה? זאת ההצעה של איציק, מה  ששי מגידו:

 ... אלברט טייב:

 ,9-ל 1אני מסביר שוב, אם היחס הוא  איציק בר און: 

 אבל הם לא ביקשו יותר, איציק, זה מה שהם ביקשו.  אלברט טייב:

 זה הצעה שלו, מה אתה רוצה, ששי מגידו:
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מה אתה רוצה ממני? איציק, מה זה 'את נותנת', בואו רגע, אני כאילו,   שושי כחלון כידור: 

 ה כמו שיח חירשים.  יש פ

 אין בעיה, תתנגד להצעה שלי. איציק בר און: 

 אני לא רוצה לתת להם שום דבר. זה לא קשור אליי. יש הצעה של איציק.  שושי כחלון כידור: 

 זו הצעה שלי. איציק בר און: 

אפשר להסכים לה או שלא להסכים לה. הכסף, אגב, משה, זה לא עניין,   שושי כחלון כידור: 

מקצה את הכסף, אנחנו מקצים את הכסף, בסדר? אתה רוצה אני לא  

ה רוצה שאת  אתה  משה?  אחרת,  נוספת,  הצעה  שקל    20,000-להעלות 

 ייתנו לבני עקיבא? אז נעמיד את ההצעה שלך, 

 שלומית רוצה לחדד לנו משהו. ששי מגידו:

 בסדר. שושי כחלון כידור: 

 )מדברים ביחד( 

 משה,  שושי כחלון כידור: 

 יאללה, חבר'ה, בוא נתקדם. מגידו:ששי 

 משה, משה, אני אעמיד את ההצעה שלך וגם את ההצעה של איציק. שושי כחלון כידור: 

 אפשר גם את שלי?  גד רבינא:

 מה ההצעה שלך, מה?  שושי כחלון כידור: 

זה   גד רבינא: ... שנשאר בהם כסף, אפשר להעביר את  יש פה כמה  כמה הצעות, 

 מסעיף לסעיף?

 לא. החלטנו בזה,  דו:ששי מגי

 בחינים, חמודי. תלא. זה של  שושי כחלון כידור: 

 לא חמודי. דובר:

 זה חמודי, אני אומרת לך, חמודי, זה לפי תבחינים.   שושי כחלון כידור: 

 החלטנו את זה במרץ.   ששי מגידו:

 מה העברנו? שושי כחלון כידור: 

 מנושא, מסעיף לסעיף.  גד רבינא:
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 בעדכון תקציב אנחנו יכולים להעביר מסעיף לסעיף.   כידור: שושי כחלון 

 ... חלוקת התמיכות זה נעשה. גד רבינא:

את  שושי כחלון כידור:  לא  האשכולות,  את  כשקבענו  האשכולות.  את  כשקבענו  לא, 

 התבחינים. 

 ... תורני. גד רבינא:

 באשכולות. אוקי?  שושי כחלון כידור: 

. אני מציע לחלק אותם,  119,876ורט נשאר כסף,  עכשיו, יש בתחום הספ גד רבינא:

ה  100,000 ואת  לעמותה לשוחרי הספורט, של הכדורגל,   19,000-שקל 

שקלים הנוספים לעמותה לקידום תחום הספורט ב... שחסר להם. זה  

שקלים, לחלק   20,000ההצעה שלי. ובהצעת סעיף לתנועות הנוער, יש  

 שווה ושווה בין הצופים ... 

 אתם לא רוצים לגבש אולי הצעה אחת? כידור:  שושי כחלון

 .... שווה בשווה.  גד רבינא:

 שושי, ששי מגידו:

 שלומית רוצה.   מה? שושי כחלון כידור: 

אז רגע, תקשיבו שנייה. שלומית רוצה להגיד משהו, לא שומעים, אנחנו  ששי מגידו:

 ננסה לשמוע אותה פה במרכזי ואם לא אז מהרמקולים הלאה. שלומית?  

 כן.  שלומית גבע:

 שומעים? שומעים. מצוין.  ששי מגידו:

 שומעים אותי? שלומית גבע:

 כן.  ששי מגידו:

אז רק בשאלה של בעצם מה החלוקה בין הוועדה המקצועית. הוועדה  שלומית גבע:

המקצועית קיבלה את הבקשות, בדקה שהן עומדות בדרישות של חוזר  

לפי  אותו  וחילקה  התקציב  את  פרק  בכל  לקחה  פשוט  ואז  המנכ"ל, 

תבחינים. מה שמועצת העיר צריכה לעשות כרגע זה שני דברים: אחד, 

ל או  מאשרת  היא  אם  לא  להחליט  שהיא  במקום  כאשר  מאשרת,  א 
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לוועדה   חוזר  וזה  למה,  להגיד  צריכה  היא  ספציפי  סעיף  מאשרת 

 המקצועית לדיון. אותו סעיף ספציפי שלא מאושר. 

רגע, שלומית, שניה. תקשיבו רגע, כי זה עלה פה אצל כולם. תחזרי רגע   ששי מגידו:

 טיפה.

המנכ" שלומית גבע: חוזר  דבר.  כזה  זה  אומרת  שאני  המועצה  מה  שאם  קובע  ל 

מחליטה לא לאשר את ההמלצות או לא לאשר המלצה ספציפית, אותה  

בוועדה   חוזר  לדיון  חוזרת  המועצה,  של  ההסתייגויות  עם  המלצה 

המקצועית, ואחר כך באה להצבעה חוזרת במליאה. אם אתם רוצים,  

 אני אקריא לכם את הסעיף.

 את יכולה לתת לנו דוגמה ל...? גד רבינא:

   מה זה 'לא מקבלים את ההחלטה'. לא הבנתי בר און:  איציק

 הם רוצים דוגמה ספציפית מהפרוטוקול הנוכחי.   ששי מגידו:

למשל, סתם כדוגמה, אנחנו הבאנו המלצות בסעיף של חברה וקהילה,   שלומית גבע:

שפיצלנו את התמיכה לשתי עמותות שלדעתנו ראוי לתת להם את הכסף  

אנחנו   סליחה,  ולהגיד,  לבוא  העיר  מועצת  יכולה  בשווה.  שווה  באופן 

למשל, לנוער    90%, זה  90%חושבים שהדרך הנכונה לחלק את הכסף זה  

בלי להגיד שום דבר ספציפי, ואז אם יש מחלוקת   מד"א, סתם כדוגמה,

בוועדה   לדיון  המועצה  של  ההסתייגויות  עם  חוזר  הדבר  כזאתי, 

עם   מתיישבות  האלה  ההסתייגויות  איך  לבדוק  שצריכה  המקצועית 

אתם   התבחינים,  לפי  לחלק  שלא  אפשרות  דרך  בשום  אין  התבחינים, 

על הפרשנות של   מבינים? זה האורים והתומים. יכולה להיות מחלוקת

 התבחינים.

אז מה שאת אומרת בעצם, שלומית, מה שאת אומרת בעצם זה שאת,   שושי כחלון כידור: 

 אנחנו צריכים לקבל את המלצת הוועדה, כי אם אי אפשר, רגע, 

 רגע, רגע, רגע, היא לא יכולה לשמוע את כולם. שניה. ששי מגידו:
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הוועדה   שלומית גבע: וזה  עליו החלטה  לקבל  אני רק אשלים. מה שעוד מאד חשוב 

שיקול דעת המליאה, זה הנושא של היתרות. וזה חייב השאירה לגמרי ל

לבוא עכשיו לדיון, האם היתרות האלה, כמובן, כל יתרה בתוך הפרק  

שלה, אלא אם כן עושים שינוי בתקציב ומעבירים מסעיף לסעיף. אבל 

 כל יתרה,

 שינוי בתקציב, לא עכשיו. בתקציב. דובר:

ותה, אם רוצים  לחלק חלק ממנה, בתוך הפרק שלה, אם רוצים לחלק א שלומית גבע:

 או האם רוצים לא לחלק אותה בכלל. 

 אוקי. יש שאלה. שושי, מה רצית לשאול? ששי מגידו:

לא, מה שאת אומרת זה שאת לא וועדה מייעצת, את וועדה קובעת. כי  שושי כחלון כידור: 

אם את נתת עכשיו את החלוקה הזו, לפי התבחינים, אז אנחנו יכולים 

שלא לאשר ואם אנחנו לא מאשרים זה מגיע לוועדה מחדש,   לאשר או

ואם זה לא מתיישב עם התבחינים, אז לוועדה אין סמכות בכלל לאשר  

 הגדלה או הפחתה. 

 לא, היא החריגה את היתרות. איציק בר און: 

 מה? שושי כחלון כידור: 

 היא החריגה את היתרות, היא אמרה, לגבי היתרות,  איציק בר און: 

לא, רק היתרות. אז אני לא מדברת על היתרות. אני מדברת על התתי   ון כידור: שושי כחל

סעיפים והאישור שהם קבעו. ברור, אני יודעת. זה הבנתי, זה גם כתוב  

 כאן במסמך. אני מדברת על התקציב שניתן לכל עמותה.

בוועדה  ששי מגידו: קבעתם  אתם  אם  המליאה?  של  המקום  מה  אומרת,  היא 

המקצועית לפי התבחינים ולנו יש אי הסכמות, זה צריך לחזור לוועדה  

 המקצועית.

 נכון. שלומית גבע:

 עכשיו, אז איפה הם מחליטים? ששי מגידו:

 אז, שלומית גבע:
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 אז איפה הם מחליטים?  ששי מגידו:

צורך לתקן את ההמלצה שלנו,   שלומית גבע: יש  ובודקים האם  דנים  אחרי שאנחנו 

 זה חוזר להחלטה של המליאה. בסוף כמובן 

 טוב, זה ברור.  שושי כחלון כידור: 

 זה ברור.  איציק בר און: 

 זה ברור. שושי כחלון כידור: 

אבל מה, ההחלטה של המליאה אם היא לא עומדת בקנה אחד עם מה   שלומית גבע:

היא צריכה לתת החלטה מנומקת, לא מספיק רק כן  שהוועדה המליצה,  

מקת, וצריך לתת חוות דעת שזה עומד באמת  או לא, אלא החלטה מנו

 בתבחינים. זה לא שאפשר ... את התבחינים במסגרת אותה הצעה.

 אני הבנתי מה שאת אמרת, שלומית. שושי כחלון כידור: 

 זה לא נגמר. דובר:

 זה לא נגמר. אסנת טל:

 זה לא ייגמר. דובר:

החגים והכל ואנחנו שוש, זה ייקח לישיבה הבאה וזה ייקח אחר כך עד   דובר:

 סיימנו את השנה. 

 בסדר, אז בואו,  שושי כחלון כידור: 

ששי, אתה רוצה להעלות להם את הסעיף שיהיה סעיף ספציפי ש... את  שלומית גבע:

 התקנות, 

 שלומית, השאלה,  שושי כחלון כידור: 

 לא, לא, זה לא השאלה שלי.  ששי מגידו:

יש   שושי כחלון כידור:  עכשיו  אם  של  השאלה,  ואנחנו,   20,000יתרה  נוער,  בתנועות  שקל 

שאני   יגידו  שלא  עקיבא,  לבני  זה  את  נתנו  שזה,  רוצה  לא  אני  סתם, 

לובשת מדי צופים. נתנו את זה לבני עקיבא. אוקי? החלטנו פה שאנחנו 

רוצים את היתרה הזו לתת לבני עקיבא. מבחינתך זה לא חוזר לוועדה, 

 אין בעיה עם זה. 
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 י שואלת, אני חוזר, שוש ששי מגידו:

 אה, היא לא שומעת אותי?  שושי כחלון כידור: 

 לא, היא לא שומעת.  אסנת טל:

 שומעת בערך, ששי מגידו:

 אני פשוט מדברת אליה כאילו היא, שושי כחלון כידור: 

אם על היתרה בתוך התנועות נוער המליאה מחליטה שכל היתרה הולכת   ששי מגידו:

 זה ומסכימים על זה, לעמותה מסוימת, מצביעים על 

 על היתרה,  שלומית גבע:

 על היתרה, כן.  ששי מגידו:

 בסדר, אין בעיה.  שושי כחלון כידור: 

 כן, היתרה פתוחה, לא נתנו עליה המלצה.  שלומית גבע:

 בתוך הקטגוריה.  ששי מגידו:

 בסדר. שושי כחלון כידור: 

 אוקי?  ששי מגידו:

 כן. שלומית גבע:

שקל, היתרה של תנועות הנוער,    20,000-טוב, אז יש פה, מה זה? לגבי ה כידור: שושי כחלון 

 אני מבינה שאיציק מציע, אתה מציע שזה ילך הכל לבני עקיבא?

 כן. משה:

 אוקי. איציק מציע שזה ילך לצופים, נכון? גד, אתה הצעת עוד משהו? שושי כחלון כידור: 

 .  10, 10לא, על הכדורגל. רגע, אתה הצעת לא. 

 ... לנוער. גד רבינא:

 מה זה? אנחנו מדברים על תנועות הנוער כרגע.  שושי כחלון כידור: 

 אני ... בין הנוער העובד, בין בני עקיבא לצופים.   גד רבינא:

, לבני עקיבא, והצעה של היתרה לצופים, והם  -דיש הצעה לנוער העוב ששי מגידו:

 יעשו על זה הצבעה. 

 על היתרה, כל עוד זה  שלומית גבע:
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 על היתרה. ששי מגידו:

 ? 5-ו 5, 10אנחנו מדברים על היתרה. ואתה אומר,  שושי כחלון כידור: 

 .10, 10לא,  גד רבינא:

 .10-ו 10 דובר:

 בני עקיבא והצופים.  גד רבינא:

 בלי הנוער העובד והלומד? למה? שושי כחלון כידור: 

 זו ההצעה שלי. גד רבינא:

 )צוחקים(

 טוב.  כידור: שושי כחלון 

 כל עוד זה לא פורץ את המסגרת התקציבית שבכותרת, שלומית גבע:

 אה, אוקי. ששי מגידו:

 ההחלטה במליאה.  שלומית גבע:

 רק שניה, שלומית?  ירון חדוות:

 היא לא שומעת אותך.  אסנת טל:

 שאלה של ירון. ששי מגידו:

וריבוי הצבעות, ומי יכול להצביע  אנחנו פעם אחת נפלנו בריבוי הצעות   ירון חדוות:

 פעם, ומי יכול להצביע פעמיים, ... ולא יודע מה. 

פעם אחת אפשר להצביע על כל הצעה, חבר'ה. אי אפשר להצביע יותר  שושי כחלון כידור: 

 מפעם אחת.

 כן. ירון חדוות:

 פשי, איזה זיכרון.   דובר:

 לא, זה, ירון חדוות:

 ברים?אתה שואל או מבקש מהח  ששי מגידו:

 הוא רוצה שהיא תחדד את זה. שושי כחלון כידור: 

 אני מבקש מה... שלא ניפול באותו מלכודת שזה.  ירון חדוות:

 מלכודת דבש. שושי כחלון כידור: 
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- ירון מציע או שואל אם אפשר שכל אחד יצביע רק פעם אחת על שתי ה ששי מגידו:

 , זה שתיים, נכון? 

 שלוש.  ירון חדוות:

 עות.שלוש הצ דובר:

 שלוש הצעות.  ששי מגידו:

 ארבע הצעות. דובר:

 על היתרה יש שלוש הצעות לשלוש עמותות.  ששי מגידו:

 ארבע הצעות. ... לא, זה תחום אחר. אלברט טייב:

 לא שמעתי. ששי מגידו:

 ארבע יש.  ירון חדוות:

 ירון, ירון, שלוש.   ששי מגידו:

 הכסף לקופה.אני בעד להחזיר את  שושי כחלון כידור: 

 על היתרה. לא, היתרה,   ששי מגידו:

 )מדברים ביחד( 

היתרה   ששי מגידו: אמרו,  הם  הדיון  לפני  בהתחלה  אלברט,  אלברט,  אלברט,  לא, 

 לקופה.

 נכון. אלברט טייב:

בסדר, אז עכשיו אתם תחליטו. אז יש שלוש הצעות. אתה סופר גם את   ששי מגידו:

לסכם שהם, כל אחד מצביע פעם    זו, ארבע? ירון שואל אם הם יכולים

 אחת.

לא, לא. זו הצבעה אחת, זה הופך להיות הצבעה רגילה. זאת אומרת, יש  שלומית גבע:

,... 

 ירון, תקשיב. ששי מגידו:

 לא שומעים, נו. דובר:

 היא עונה לך, ירון.   ששי מגידו:

 אני רוצה לשמוע מה היועצת המשפטית אומרת.   בראון:איציק 
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 איפה הרמקול יוצא פה?  ירון חדוות:

 פה, פה. יש לך אוזניות.   ששי מגידו:

 לאן אתה הולך, ירון?  דובר:

 אני לא שומע טוב משמאל.  ירון חדוות:

 את יכולה לחזור?  ששי מגידו:

 כי אתה מדבר.  דובר:

 ת. ירון. שלומית, דברי.חברים, אי אפשר לשמוע ככה, באמ ששי מגידו:

שמעלים   שלומית גבע: הצעות,  משתי  יותר  כשיש  כזאת,  הצבעה  על  שחל  כל  ההדין 

יכול להצביע, וההצבעה שקיבלה את מירל ב הקולות  הצבעה, כל אחד 

 היא זאת שזוכה. 

 כלומר, אפשר להצביע עבור כמה הצעות?  איציק בר און: 

 כן, כן. דובר:

 לא, דובר:

 ... שלומית גבע:

 זה מה שהיא אמרה.   דובר:

סדר ההצבעה נקבע על ידי ראש העירייה והיא אומרת מראש מה עולה  שלומית גבע:

 להצבעה.

ואתם  ששי מגידו: להצבעה,  עולה  ומה  ההצבעה  סדר  מה  קובעת  העירייה  ראש 

 יכולים להצביע על כל אחת,

ת התקציב לבני רק ... קונקרטי, כלומר, אפשר להגיד מי בעד להעביר א איציק בר און: 

 עקיבא, יצביעו,  

 עשרה. דובר:

 מי בעד מי נגד.  ששי מגידו:

 חמישה. אחר כך, אותו אחד יכול להצביע גם מי בעד הצופים ומי בעד,  איציק בר און: 

 כן, כן, ומי שקיבל את מירב הקולות, ששי מגידו:
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לבני  איך אני יכול להצביע גם בעד לתת חמש לבני עקיבא וגם לתת עשר  דובר:

 תגידו לי,   עקיבא וגם לא לתת כלום לבני עקיבא?

 )צוחקים(

 יאללה, שושי, נו, נו, נו.  דובר:

 מה אתה רוצה?  שושי כחלון כידור: 

 מה אתה רוצה, ירון.   דובר:

 ... לצאת החוצה?  שושי כחלון כידור: 

 ששי, ... האם ניתן להעביר אותם לסעיף אחר?  גד רבינא:

שואל   ששי מגידו: השלומית,  על  שואל  רבינא  גד  לא    70,000- גד,  עמותה  שאף  דת 

להעביר אותם לסעיף   הגישה, שזה כאילו מאושר בקופה, האם אפשר 

 אחר מהארבע קטגוריות, מהשלוש קטגוריות הנותרות?

על  שלומית גבע: להצבעה  עוברים  אנחנו  בעצם  כבר  אז  כי  נפרדת,  הצבעה  כבר  זה 

 חלוקה מחדש של התקציב. 

 זה צריך לחזור, הכל חוזר לוועדה, ועוד פעם, אז  ששי מגידו:

 זה משנה את החלוקה בכל הסעיפים.  שלומית גבע:

 )מדברים ביחד( 

 ששי? שלומית גבע:

 כן. ששי מגידו:

אלינו   שלומית גבע: יחזור  הדיון  שכל  היא  המשמעות  אבל  זה,  את  לעשות  אפשר 

 לוועדה.

 ברור לי.  ששי מגידו:

 אפשר להצביע? כן.  שושי כחלון כידור: 

 ירון, הרגת אותנו, ירון.  דובר:

 אני עוד לא התחלתי. עינוי סיני זה מעדן לידי.  ירון חדוות:

שושי, למען הסדר הטוב, ננסח כל הצעה, נרשום, ואז נעשה את ההצבעה,  ששי מגידו:

 שיהיה מסודר. 
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שאנח שושי כחלון כידור:  והיא  היום,  לסדר  ראשונה  עולה  הקואליציה  הצעת  נו  טוב. 

 שקל יתרה לקופה הציבורית. 20,000-מחזירים את ה

 אוקי. ששי מגידו:

 אוקי? זאת הצעת הקואליציה, זאת הצעה ראשונה.  שושי כחלון כידור: 

 החזרת היתרה, הצעה ראשונה, החזרת היתרה לקופה הציבורית.   ששי מגידו:

 אוקי. הצעה שניה,  שושי כחלון כידור: 

 יזה קטגוריה אנחנו מדברים. רגע, רק תגיד על א שלומית גבע:

 פרק תנועות הנוער.  ששי מגידו:

 מדברים על פרק תנועות הנוער, יש יתרה בתנועות הנוער. שושי כחלון כידור: 

 ₪.  20,914יש יתרה של  ששי מגידו:

, אנחנו בעד שיחזירו את זה לקופה הציבורית. זאת הצעה אחת.  20,913 שושי כחלון כידור: 

 הצעה שנייה, 

 הצעה שנייה, דו:ששי מגי

שעולה לסדר היום זה הצעה של משה בוארון לתת את זה לבני עקיבא,   שושי כחלון כידור: 

 את היתרה.

 מנסחים את ההצעות.  ששי מגידו:

 מצוין. שלומית גבע:

של   שושי כחלון כידור:  זה הצעה  עקיבא. ההצעה השלישית שעולה לסדר היום  לבני  לתת 

שקל, את היתרה, אני לא רוצה להגיד   20,000- האון, לתת את ראיציק ב

וההצעה הרביעית  שקל כי זה קצת יותר, לתנועת הצופים. אוקי?  20,000

  שקל לבני עקיבא, נכון? 10,000שעולה זה של גד רבינא, נכון? לתת 

 לחלק חצי חצי.  גד רבינא:

 שקל לצופים.  10,000-ו שושי כחלון כידור: 

 לחלק את היתרה.  גד רבינא:

 בסדר? כאילו לחלק את זה חצי חצי בין שני,  שושי כחלון כידור: 

 כאילו יש ארבע הצעות.  ששי מגידו:
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גם   שלומית גבע: תשכחו  אל  מחודשי  ששי,  חלק  של  להפחתה  שלנו,  ההצעה  את 

 הפעילות, כי צריכים גם על זה להצביע בנפרד, כי זה כבר מתערבב פה.  

 צודקת. דובר:

₪ לקופה    20,913  תקציב התמיכות לתחום תנועות הנוערהחזרת יתרת   :  1הצעה מספר 

 הציבורית

אנחנו   שושי כחלון כידור:  אז  המשפטית.  היועצת  ברשותך,  בסדר?  בסוף.  נעשה  אנחנו  זה 

מעלים, ההצעה הראשונה שעולה לסדר היום זה הצעה שהיתרת תקציב,  

מה שהם    תוחזר לקופה הציבורית, שכן נתנו באמת לצופים את  20,913

ביקשו, ולשתי תנועות הנוער באופן יחסי לתבחינים את מה שהם זה,  

ובמאי,  פעלו במרץ, אפריל  לא  גם  לכולכם שהתנועות  גם מזכירה  אני 

זאת אומרת, הם מקבלים פה גם כך שיפוי על פעילות שלא התקיימה  

 בשלושת החודשים האלה, אז זאת ההצעה. מי בעד? ירים את ידו. 

  בעד, ירים את ידו. אני לא רואה. עמית?מי  ששי מגידו:

 אזולאי, מה אתה?  דובר:

כחלו שושי כחלון כידור:  שושי  רומנו,  שי  דב,  איציק  עמית    ןיגאל,  בליטנטל,  רמי  כידור, 

לא. אז  פספסתי? אזולאי ומעיין חג'ג'. ואת, נכון? עוד מישהו היה פה?

 יש לנו שבעה.

 כמה זה? ששי מגידו:

 לא, שישה. אסנת טל:

 שישה. עוד פעם? ששי מגידו:

 שבעה, איך שלא סופרים את זה. שושי כחלון כידור: 

 אה, יגאל, לא ראיתי אותו. אסנת טל:

 שמונה. דובר:

 שמונה, למה שבעה?  דובר:

 שמונה. דוברת:

 תרימו רגע יד.  ששי מגידו:
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איך שושי כחלון כידור:  שבעה,  ומעיין.  עמית  רמי,  שי,  שושי,  איציק,  יגאל,  שלא    הרמנו. 

 סופרים את זה. 

 שבעה. שבע. ששי מגידו:

אוקי. ההצעה של משה בוארון, לתת את היתרה לתנועת בני עקיבא. מי   שושי כחלון כידור: 

 בעד, ירים את ידו. 

 רגע, אבל אין נגד, זה, שניה. אסנת טל:

 רגע, לא הצבענו נגד.  ששי מגידו:

 רגע, שושי, נגד ונמנע בהצעה הראשונה. אסנת טל:

 זה לא נגד, זה מי בעד.  דובר:

 מי נגד, ירים את ידו.  ששי מגידו:

 מי בעד, לא מי נגד, כי זה לא, אתם לא צריכים את הנגד. שושי כחלון כידור: 

 נמנע, נמנע, זה נמנע עם סימן שאלה. הלאה, מי בעד?  ששי מגידו:

 למה, הוא יכול גם. הוא יכול להצביע, דובר:

 נגד, זה הרוב של ההצבעות.לא צריך  שושי כחלון כידור: 

 

יתרת    : 2הצעה מספר  הנוערהעברת  תנועות  לתחום  התמיכות  ₪   20,913  תקציב 

 לתנועת בני עקיבא 

 .2מספר  ששי מגידו:

 , יש לנו את משה, אלברט ויגאל, נכון? שלושה. אוקי. 2מספר  שושי כחלון כידור: 

₪ לתנועת    20,913  תנועות הנוערתקציב התמיכות לתחום  העברת יתרת   :  3הצעה מספר 

 הצופים

איציק בראון, הצעה שלישית, לתת את יתרת התקציב לתנועת הצופים.   שושי כחלון כידור: 

 מי בעד, ירים את ידו. שלושה.

 רגע, בוארון מה היה? לא ראינו. ששי מגידו:

 איציק, ירון ועמית.  שושי כחלון כידור: 

 שי. והשנייה, הצעת משה בוארון? איציק, ירון ועמית. זה שלי ששי מגידו:
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 לתנועת הזה? שלושה.   שושי כחלון כידור: 

 מי? ששי מגידו:

 יגאל, משה ואלברט. יגאל, משה ואלברט.  שושי כחלון כידור: 

 אוקי.  ששי מגידו:

יתרת   :  4הצעה מספר  הנוערהעברת  תנועות  לתחום  התמיכות  לשתי   20,913  תקציב 

 אתנועות הנוער, הצופים ובני עקיב

הנוער,   ששי מגידו: תנועות  לשתי  התקציב  יתרת  את  לתת  רבינא,  גד  של  הצעה 

 הצופים ובני עקיבא. מי בעד? 

 גד, ששי מגידו:

 יגאל, שושי כחלון כידור: 

 יגאל, ירון ומי פה?  ששי מגידו:

 ארבע. יגאל, ירון,  שושי כחלון כידור: 

 עמית. דובר:

 עמית. ששי מגידו:

 עמית וגד. שושי כחלון כידור: 

 רגע, גד,  אסנת טל:

לקופה   שושי כחלון כידור:  היתרה  את  להחזיר  זה  קולות  ברוב  שהתקבלה  ההצעה 

 הציבורית.

 לקופה.  ששי מגידו:

 בסוף הכל חזר חזרה.   דובר:

אוקי, אז ההחלטה שהתקבלה ברוב קולות בפרק הזה זה להחזיר את  ששי מגידו:

 היתרה לקופה. 

 החלטה
₪ לקופה   20,913החזרת היתרה בתחום תנועות הנוער בסך מאשרים את  

 הציבורית. 
שושי כחלון כידור, שי רומנו, מעיין חג'ג, רם בליטנטל, איציק דב, עמית   בעד:

 אזולאי, יגאל אשרם. 
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 .25%-ונשאר רק הנושא של ה דובר:

 זה, רגע, זה בסוף נעשה את זה, שושי כחלון כידור: 

 ות הנוער. לא, זה רק תנוע ששי מגידו:

 נעשה את זה כאחד לגבי כל העמותות שביקשו. בסדר? שושי כחלון כידור: 

 , -אישרנו רק על תנועות הנוער, יש את הספורט ו דובר:

שאושר   שושי כחלון כידור:  התקציב  על  להצביע  עכשיו  צריכים  אנחנו  הנוער  בתנועות 

 בתבחינים, לא?  

 מה עם הספורט?  דובר:

 להצביע על כל תנועות הנוער, על כל החלוקה.לא, צריך  ששי מגידו:

 על כל החלוקה, נכון.  שושי כחלון כידור: 

 כן, על כל החלוקה.  ששי מגידו:

אז עכשיו אנחנו מצביעים על החלוקה בתוך תנועות הנוער, בסדר? זה   שושי כחלון כידור: 

 כמו שיש פה את ההמלצה של הזה.

 בתוך תנועות הנוער. עכשיו מצביעים על החלוקה  ששי מגידו:

 אז יש פה ככה. המלצת הוועדה לגבי בני עקיבא,  שושי כחלון כידור: 

 על הסעיף. ששי מגידו:

 למה לא על הכל ביחד?  שלומית גבע:

 זה על הכל, מה זה הכל?  ששי מגידו:

 לא, על כל התמיכות ביחד. חוץ מהיתרות.  שלומית גבע:

 היא חוזרת עוד פעם, היא אמרה, ששי מגידו:

 כל התמיכות ביחד.  ובר:ד

אפשר להצביע על כל התמיכות ביחד ואז על היתרה כמו שעשינו עכשיו,   ששי מגידו:

 בסדר?

 אה, אוקי, בסדר. טוב,  שושי כחלון כידור: 

 . 25%-ואז על ה ששי מגידו:
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 בוא נסיים את היתרות ספורט, ואז נצביע על כולם ביחד. דובר:

ה תחום הספורט, מופיע בפניכם. יש כאן את העמותה  בסדר גמור. אז ז שושי כחלון כידור: 

  , שקלים   263,970לקידום תחום הספורט בכפר יונה שביקשה תמיכה של  

של   בגובה  תמיכה  לתת  המליצה  הוועדה  לתבחינים   227,530בהתאם 

החלוקה,   פי  על    13,560כדורסל,    203,970לכדורשת,    10,000שקלים. 

מהתמ יופחתו  זה  ומסכום  קרקע  עמותה  התעמלות  העקיפות.  יכות 

נוספת שהגישה זה עמותת שוחרי הספורט בכפר יונה, העמותה הגישה  

על   על   270,000תמיכה  לתבחינים  בהתאם  הוועדה  המלצת  שקלים. 

שקלים. מסכום זה יופחתו הזה. זה ההמלצה   104,304תמיכה בגובה של  

 של,

 רגע, אני רוצה להגיד,  איציק בר און: 

 כן, איציק. כידור: שושי כחלון 

 אני רוצה לבקש, מה שקיבלו שנה שעברה שיקבלו גם השנה. איציק בר און: 

 מי? עמותת שוחרי הספורט? שושי כחלון כידור: 

 שוחרי הספורט, כן.  איציק בר און: 

 כמה הם קיבלו בשנה שעברה? שושי כחלון כידור: 

 .131,532 :ניר ענבי

 את זה מהיתרות?אתה רוצה שהם ייתנו  שושי כחלון כידור: 

 מהיתרות, כמובן.  איציק בר און: 

 כמה? שושי כחלון כידור: 

 . 131,532 :ניר ענבי

 זה מה שאישרו להם שנה שעברה. איציק בר און: 

 גם לי יש הצעה.  דובר:

 כן. שושי כחלון כידור: 

 ההצעה שלי זה שנחלק את היתרות באופן יחסי בין כל הסעיפים. דובר:

 עכשיו הצעות, עברנו על המלצת הוועדה. יש  ששי מגידו:
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 לא, יש גם דברים אחרים.   דובר:

 בין שתי העמותות.  שושי כחלון כידור: 

 בין שתי העמותות באופן יחסי. דובר:

 הצעות על מה? שלומית גבע:

 על היתרה. שושי כחלון כידור: 

 על היתרה.  ששי מגידו:

 על היתרה. שלומית גבע:

 בקוביה של הספורט. על היתרה  ששי מגידו:

על   אלברט טייב: היתרה  ניתן    119,000...  שאנחנו  הצעה  להעלות  מבקש  אני   ,₪

 שקל לעמותה לקידום הספורט.    19,000-שקל לשוחרי הספורט ו  100,000

 למה פתאום אתה בוחר ב.. כדורסל? ... איציק בר און: 

 , לא?כי ככה החלטתי. כי ככה החלטתי. זה ... פוליטיקה אלברט טייב:

 כן. איציק בר און: 

אתה העדפת את הצופים ולא העדפת את זה, גם הוא מעדיף את זה. זה   אלברט טייב:

 הכל.

ה גד רבינא: את  לחלק  מציע  שוחרי   80,000,  119,000-אני  לעמותת  שקלים 

 הספורט, ... ושליש ... לעמותה לקידום הספורט בכפר יונה. 

 איך, מה? דובר:

...   40,000ם לעמותת שוחרי הספורט, זה בעצם הכדורגל,  שקלי  80,000 גד רבינא:

 הם קיבלו פה כמעט את כל התבחינים.

 שושי, את תקריאי,  אסנת טל:

 אז שני שליש לשוחרים?  שושי כחלון כידור: 

 .40- . קרוב ל40-80כן, ושליש,  גד רבינא:

 אפשר להגיד משהו?  דובר:

 עוד הצעות? שושי כחלון כידור: 

 כן. דובר:
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 כן. שושי כחלון כידור: 

 שקל ל..., 19,000שקל,  20,000-שקל לשוחרי הספורט ו 100,000 דובר:

 תעשו אולי הצעה אחת.  ירון חדוות:

 זה, אלברט גם הציע את זה.  שושי כחלון כידור: 

 תעשו הצעה אחת וזהו.  זה חידה עם שמונה נעלמים. ירון חדוות:

 י שתצביעו. עוד הצעה? רמי. אז רק אנחנו נכתוב את זה לפנ ששי מגידו:

 רמי, יש לך הצעה? בני עקיבא אולי? אתה אוהב ספורט, לא?  דובר:

 טוב.  שושי כחלון כידור: 

 שושי, רק נקריא את,  ששי מגידו:

 אנחנו מדברים, כן. אנחנו מדברים עכשיו רק,   שושי כחלון כידור: 

 הצעה ראשונה,  ששי מגידו:

 מה? שושי כחלון כידור: 

 הצעה ראשונה,  מגידו:ששי 

אוקי? שושי כחלון כידור:  ביתרה,  הדיון  על  עכשיו  מדברים  אנחנו  שניה.  ביתרת  רגע, 

 ,119,000התקציב שעומדת על 

 לתחום הספורט.  דובר:

שעומדת   שושי כחלון כידור:  הספורט,  זה  119,866לתחום  שתעלה  הראשונה  ההצעה   .

הצ לקופה  יוחזר  הכסף  שכל  הקואליציה,  של  למעט  ההצעה  יבורית, 

התקציב   של  התאמה  למעט  דיבר,  פה  שאיציק  התקציב,  של  השוואה 

שקיבלה עמותת שוחרי הספורט בשנה שעברה, זאת אומרת, קיזוז של  

 .  131-ל 104-היתרה בין ה

 לא הבנתי. דובר:

 לא הבנתי. דובר:

 גם אני לא הבנתי.  אלברט טייב:

 . 27,000 ששי מגידו:
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אוקי. אנחנו בעד לעשות השוואה לתקציב של שוחרי הספורט, הכדורגל,   שושי כחלון כידור: 

על   שעמד  שעברה,  בשנה  חוזרת  131.532כמו  לזה  מעבר  היתרה  וכל   ,

 לקופה הציבורית.  

 )מדברים ביחד( 

 שקל מתוך היתרה, 27,000מה שאת אומרת זה להוסיף  איציק בר און: 

 לשוחרי הספורט,  דובר:

הבנתי, ... הצעה גם לתת חלק מהיתרה, לא להחזיר את הכל לקופה  לא   איציק בר און: 

 הציבורית.

 כן. לתת להם מה שהיה שנה שעברה. ירון חדוות:

 אוקי.  ששי מגידו:

 הכל בסדר, למרות ש... לפחות.  איציק בר און: 

 ₪. 27,000? 27וכמה?  20כמה,  ששי מגידו:

 .27-כ דובר:

 היתרה.. וזה כאילו מומן מ27-כ ששי מגידו:

 .  119-כן, מתוך ה דובר:

 )מדברים ביחד( 

לא, אני לא רוצה שזה יהיה ככה. אז בואו נעשה הפסקה של כמה דקות,   שושי כחלון כידור: 

בסדר? בואו נצא החוצה, נעשה הפסקה של כמה דקות. בסדר? בואו קצת 

 נעשה הפסקה.

 יוצאים להפסקה.  ששי מגידו:

 חמש דקות. שושי כחלון כידור: 

 חמש דקות. ששי מגידו:

 נכון. מה? שושי כחלון כידור: 

 בואו, איציק ושי.  דובר:

 כן. משה.   טוב, אנחנו חוזרים לישיבה. בסדר? שושי כחלון כידור: 

 ,90,000הצעה חדשה. לתת  משה:
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 רגע, שניה, ששי מגידו:

 מאוחדת אבל? ירון חדוות:

 זה אתה ואלברט או אתם,  שושי כחלון כידור: 

 זה הצעה מאוחדת?  :ירון חדוות

 זה הצעה של ... להוריד מסדר היום. :בוארון משה

 גד, אלברט ומשה?  שושי כחלון כידור: 

 את ההצעה הקודמת שלי להוריד מסדר היום.  גד רבינא:

 לקידום הספורט.  30-לשוחרי הספורט ו 90 :בוארון משה

 ,90 שושי כחלון כידור: 

 ההצעה שלי נרשמה, שושי? דובר:

 לשוחרי הספורט?  90רגע, שניה. אני מקשיבה למשה, שניה.  כחלון כידור: שושי 

 כן. :בוארון משה

 לכדורגל? שושי כחלון כידור: 

 ,30-ואת ה משה:

 והיתרה? לעמותה השניה?  שושי כחלון כידור: 

 לקידום תחום הספורט, כן. משה:

 לקידום תחום הספורט.  שושי כחלון כידור: 

 תחום הספורט? לקידום  ששי מגידו:

 את ההצעה של השני שליש, שליש את יכולה להוריד.   גד רבינא:

 כן, איציק. מה אתה?שלך?  שושי כחלון כידור: 

 חצי חצי. איציק בר און: 

 חצי חצי. טוב, אז אנחנו,   שושי כחלון כידור: 

 רגע, אתה הצעת?  איציק בר און: 

 הצענו, כן. משה:

 יגאל, אתה? נכון? זהו, הציעו כולם, שושי כחלון כידור: 

 יגאל איתנו. דובר:
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 אתה מקשיב. כרגע.   שושי כחלון כידור: 

 אז בוא נחזור על זה רק, שושי, נראה שאנחנו,  ששי מגידו:

אני חוזרת על שלושת ההצעות לגבי היתרה, בסדר? אנחנו מדברים רק   שושי כחלון כידור: 

 על היתרה.

 רק על היתרה.  ששי מגידו:

 ? 120היא בסך היתרה  אסנת טל:

 .120-כ ששי מגידו:

 מה ההצעה, דובר:

. הצעת הקואליציה לא השתנתה, 119,866היתרה היא, כבר אני אומרת,   שושי כחלון כידור: 

ואת    131,532-ל  104-להוריד את החלק היחסי, כן, כדי להשלים את ה

 היתרה להחזיר לקופה הציבורית.

 עוד פעם, אפשר? דובר:

 .כן שושי כחלון כידור: 

 כדי להשלים, אסנת טל:

 את היתרה, לכמה זה?  ששי מגידו:

אוקי? שושי כחלון כידור:  הספורט,  שוחרי  עמותת  של  התקציב  את  , 131,532על   להעמיד 

להחזיר   הכסף  שאר  כל  ואת  מהיתרה,  זה  את  להשלים  אומרת,  זאת 

 לקופה הציבורית. 

 שקל? 27,000כמה זה מהיתרה עובר לזה,  דובר:

 ומשהו אלף שקל.  20 ור: שושי כחלון כיד

 שקלים. 27,000-כ ששי מגידו:

 נכון. שושי כחלון כידור: 

 ... הרבה כסף.  דובר:

 זה ההצעה הראשונה.  ששי מגידו:
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אוקי? זאת הצעה ראשונה. הצעה שניה היא הצעה של גד, אלברט ומשה,  שושי כחלון כידור: 

להעביר   מהיתרה  שוחרי    90,000שאומרת  לעמותת  הספורט, שקלים 

 בסדר?

 ,90,000כן,  ששי מגידו:

 ואת היתרה מתוך היתרה לעמותה לקידום תחום הספורט. שושי כחלון כידור: 

 ,29,000 דובר:

 הם יעשו אחר כך את החישובים.  בסדר, לא משנה. כן,, משהו שושי כחלון כידור: 

 ?29 ששי מגידו:

 זה היתרה מתוך היתרה.  שושי כחלון כידור: 

 קי.או ששי מגידו:

 והצעה שלישית זה של איציק בראון, שושי כחלון כידור: 

 איציק בראון.  ששי מגידו:

שאומרת, קחו את היתרה ותחלקו אותה חצי חצי בין שתי העמותות,  שושי כחלון כידור: 

לבין העמותה לקידום תחום הספורט. בסדר?   בין עמותת שוחרי הספורט

 זה שלושת ההצעות, בסדר?

 כן. ששי מגידו:

החזרת יתרת תקציב התמיכות לתחום הספורט לקופה הציבורית, תוך   :  1הצעה מספר 

 העמדת תקציב עמותת שוחרי הספורט כתקציב השנה הקודמת.

 אנחנו מתחילים עם ההצעה הראשונה,   שושי כחלון כידור: 

 ההצעה הראשונה.  ששי מגידו:

 מי בעד ההצעה של הקואליציה, ירים את ידו?  שושי כחלון כידור: 

 ירים את ידו, גבוה, שנספור.  ששי מגידו:

 מעיין, עמית, אסנת טל:

 אנחנו שבעה? שושי כחלון כידור: 

 שבעה אנשים. ששי מגידו:

 שבעה? אוקי? שושי כחלון כידור: 
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 ירון, שושי, שי,   אסנת טל:

 איציק דב. ששי מגידו:

הספורט    90,000העברת   :  2הצעה מספר  לתחום  התמיכות  תקציב  מיתרת  שקלים 

תחום   לקידום  לעמותה  הסכום  ויתרת  הספורט,  שוחרי  לעמותת 

 הספורט.

מותת שקלים לע  90,000  ההצעה השנייה, הצעה של גד, אלברט ומשה, שושי כחלון כידור: 

בעד,  מי  והיתרה של היתרה לקידום תחום הספורט.  שוחרי הספורט, 

 ירים את ידו. משה, יגאל, גד, אלברט ואיציק. חמישה. 

שוחרי  : 3הצעה מספר  לעמותת  הספורט  לתחום  התמיכות  תקציב  יתרת  חלוקת 

 הספורט ולעמותה לקידום תחום הספורט בשווה. 

את  וההצעה   שושי כחלון כידור:  נחלק  בואו  שאומרת,  בראון  איציק  של  היא  השלישית 

 היתרה באופן יחסי בין שתי העמותות, חצי חצי. מי בעד, ירים את ידו. 

 מי בעד, ירים את ידו.  ששי מגידו:

 איציק. שושי כחלון כידור: 

 איציק.  ששי מגידו:

 ההצעה שהתקבלה היא הצעת האופוזיציה, אה, הקואליציה.  שושי כחלון כידור: 

 שמה? דובר:

שאנחנו משלימים לעמותת שוחרי הספורט מהיתרה שנותרה, ומעמידים  שושי כחלון כידור: 

 ,131,532את זה על תקציב שנה שעברה, 

 הם מקבלים את התקציב של שנה שעברה.  דובר:

 והיתרה הולכת לקופה הציבורית. שושי כחלון כידור: 
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 טוב, ששי מגידו:

, עכשיו עברתם על כל התמיכות, אתם יודעים מה אנחנו אנחנו צריכים שושי כחלון כידור: 

מקצים לכל עמותה. עכשיו אנחנו, מי בעד לאשר את ההצעה שהוצעה  

 על ידי הוועדה המקצועית, 

 ,25%-לרבות ה ששי מגידו:

 , 25%-לרבות ה שושי כחלון כידור: 

 כי זה לפרוטוקול.  מגידו:ששי 

, יש כאן מישהו 25%-רגע, אלא אם כן אתם רוצים להציע הצעת נגד ל שושי כחלון כידור: 

 שרוצה?

 , 25%כן, לא להוריד  דובר:

 לא להוריד זה לא הצעת נגד, כי זוהי, אנחנו מסכימים עם זה. שושי כחלון כידור: 

 זה ההצעה שלנו.  ששי מגידו:

 יא לא להסכים עם זה.  אה, ההצעה שלכם ה דובר:

 לא להוריד, לא להוריד.  ששי מגידו:

ה שושי כחלון כידור:  את  להשאיר  זה,  בעד  כולם  לעמותות.  כשיפוי  זה  את  ? 25%-נשאיר 

 אלברט, משה? 

 לא לנכות, דובר:

 להביא את זה להצבעה?  שושי כחלון כידור: 

 כן, כן. דובר:

 ? אוקי.  25%-להביא את ה שושי כחלון כידור: 

 החלטה
 ש"ח  119,866הספורט  בסך  מאשרים את החזרת היתרה בתחום 

לקופה הציבורית, למעט השוואת התקציב שקיבלה עמותת שוחרי הספורט  
₪, וכל היתרה מעבר   ₪119,866( מתוך היתרה בסך  27,000-שנה שעברה )כ

 לזה תחזור לקופה הציבורית 
 

שושי כחלון כידור, שי רומנו, מעיין חג'ג, ירון חדוות, רם בליטנטל,   בעד:
 ית אזולאיאיציק דב,עמ 
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 לא להוריד. דובר:

יש   שושי כחלון כידור:  ככה,  אנחנו  נגד.  תצביעו  אתם  אז  רגע.  הצעות.  שתי  פה  יש  שניה, 

 הצעה אחת, ההצעה היא, 

 להוריד, להוריד.  דובר:

 אתה אומר להוריד, אז מקסימום תצביע נגד.   שושי כחלון כידור: 

מתקציב   25%המלצת הוועדה המקצועית לתמיכות להפחית  מתנגדים ל הצעת החלטה: 

 התמיכות 

שהייתה פה הצעה של הוועדה המקצועית להוריד אותם,    25%אז יש פה   שושי כחלון כידור: 

קיבלה,   שהוועדה  כפי  קיבלה  עמותה  שכל  מהתקציב  אותם  להפחית 

מהתקציב שנקבע עבור כל    25%המליצה עליו. מי בעד לא להפחית את  

 העמותות, ירים את ידו, ולתת את זה כשיפוי לעמותות.

 לא להוריד. דובר:

גד,  שושי כחלון כידור:  איציק,  כמו שזה.  זה  להוריד, מה שנקרא. להשאיר את  לא  אוקי, 

ן. אוקי? מי נגד?  שי רומנו, שושי, ירון, רמי, עמית ומעייאיציק דב,  יגאל,  

 ירים את ידו. 

 רגע, רגע, רגע, שניה רגע, שנייה רגע. ששי מגידו:

 כן. שושי כחלון כידור: 

 איציק, עוד פעם תצביעו.  אסנת טל:

שי רומנו, שושי כחלון    איציק בראון, גד רבינא, יגאל אשרם, איציק דב,  שושי כחלון כידור: 

 י ומעיין חג'ג'.כידור, ירון חדוות, רמי בליטנטל, עמית אזולא

 אוקי. ששי מגידו:

מי נגד? משה ואלברט. משה בוארון ואלברט. אוקי, אז גם את זה כבר  שושי כחלון כידור: 

 הצבענו. 
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עכשיו אנחנו צריכים לאשר את התמיכות. מאשרים או, לא, מאשרים   שושי כחלון כידור: 

יודעים   אתם  עמותה.  עמותה  ולא  אחת  כקבוצה  זה  החלוקה, את  מה 

 נכון? אתם מכירים, 

 לפי הוועדה, לפי המלצות הוועדה. ששי מגידו:

אוקי, לפי המלצות הוועדה. מי בעד לאשר את התמיכות לפי המלצות  שושי כחלון כידור: 

 ירים את ידו. מי בעד?  הוועדה?

 מי בעד, להרים את ידו? איציק בראון, איציק בראון, איציק דב, שי,  ששי מגידו:

 איציק בראון, מי בעד לאשר את התמיכות?  שושי כחלון כידור: 

 מה? דובר:

אותו.  שושי כחלון כידור:  עזבו  רוצה,  שהוא  איך  יצביע  שהוא  לא,  אנחנו  בראון,  איציק 

חבר'ה, תעזבו אותו, יש לו עמדה עצמית משלו. איציק בראון, איציק דב,  

ירון חדוו ת, רמי בליטנטל,  שי רומנו, יגאל אשרם, שושי כחלון כידור, 

 עמית אזולאי ומעיין חג'ג'. 

 אוקי. ששי מגידו:

 מי נגד לאשר את התמיכות? שושי כחלון כידור: 

 מי נגד, ירים את ידו.  ששי מגידו:

 גד רבינא, אלברט ומשה.  שושי כחלון כידור: 

 . 12שלושה, שלושה נגד. מתוך  ששי מגידו:

 החלטה
  25%להמלצת הוועדה המקצועית לתמיכות להפחית מועצת העיר מתנגדת  

 מתקציב התמיכות 
, יגאל אשרם, איציק דב, שי רומנו, שושי כחלון  איציק בראון, גד רבינא בעד: 

 כידור, ירון חדוות, רם בליטנטל, עמית אזולאי, מעיין חג'ג' 
 אלברט טייב, משה בוארון  גד רבינא:נ
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 )מדברים ביחד( 

 אוקי, זה התמיכות. סיימנו עם התמיכות?  שושי כחלון כידור: 

, 1,500,  500-רגע, אני רק מחדד, זה כולל התיקון טעות שתיקנתי עם ה מגידו:ששי 

 .3,000-מה 1,500

 מה זה, מה זה, מה זה? ...  איציק בר און: 

 בהתחלה, שניה רגע, חבר'ה.  ששי מגידו:

 לא הבנתי מה אתה אומר.אני  איציק בר און: 

 יש את שתי העמותות, פעמונים ומד"א, ששי מגידו:

 מה שאמרת בהתחלה.נו, זה אה,  און: איציק בר 

 .500, 500, חצי חצי. שקלים 1,000נשאר  ששי מגידו:

 בסדר גמור. איציק בר און: 

 אז זה כולל, ששי מגידו:

 זה המלצת הוועדה, אתם המלצתם את זה פה, הם הצביעו על זה. שושי כחלון כידור: 

 . 500, 500-לא, תיקנתי את הטעות, כי זה בלי ה ששי מגידו:

 . 1,500אבל אתה אמרת את זה והם הצביעו על  שושי כחלון כידור: 

 לא זכרתי. ששי מגידו:

 אה, לא זכרת? סליחה.   שושי כחלון כידור: 

 בסדר. ששי מגידו:

, למד"א ולפעמונים. איציק. אוקי. הנושא השישי על 1,000, לא  1,500זה   שושי כחלון כידור: 

 סדר היום, ששי. 

 ל"מוסד מתנדב לשירות הציבור" ר הנחה מארנונהאישו .6

שתינתן   :  הצעת החלטה  באופן  ההנחות  ועדת  המלצת  את  מאשרת  העירייה  מועצת 

עמותה להפעלת   –,לעמותת שלומית  66%מארנונה, בשיעור של  ה  הנח

 החלטה
 2020התמיכות לשנת את חלוקת כספי  מועצת העיר מאשרת  

איציק בראון, יגאל אשרם, איציק דב, שי רומנו, שושי כחלון כידור, ירון  : בעד
 חדוות, רם בליטנטל, עמית אזולאי, מעיין חג'ג'

 גד רבינא, משה בוארון, אלברט טייב  גד:נ
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שנים ולא תאושר   3לתקופה של    (ע"ר)ואזרחי    מתנדבים לשרות לאומי

 לאומי  לשירות הנחה מארנונה לעמותת האגודה להתנדבות

אישור הנחה מארנונה ל"מוסד מתנדב לשירות  ,  6הנושא, סעיף מספר   ששי מגידו:

החלטה: מועצת העירייה מאשרת את המלצת ועדת ההצעת  .  הציבור"

שת באופן  תיההנחות  הנחיתן,  של  הינתן  בשיעור    , 66%  מארנונה, 

שלומית   לאומי  –לעמותת  לשרות  מתנדבים  להפעלת  ואזרחי    עמותה 

שנים ולא תאושר הנחה מארנונה לעמותת האגודה   3לתקופה של    (ע"ר)

 . ודברי ההסבר אצלכם.  לשירות לאומי להתנדבות

 מה הדברי הסבר?  דובר:

 איפה דברי הסבר?  אלברט טייב:

 שלחו לכם. אסנת טל:

 בתוך החומר של הישיבה.  שושי כחלון כידור: 

 בחומר.  ששי מגידו:

לא הצלחתי להבין למה אנחנו לא מאשרים הנחה  האמת האמת, שאני   אלברט טייב:

ש למי  התקשרתי  אני  הנוספת.  לעמותה  שמופיעים -גם  הטלפונים   ,

במסמכים, וקיבלתי תשובה שבהחלט מצדיקה את זה... הנחה. אין להם  

שום פעילות בעיריית כפר יונה. הוא ישתדל מאד בשנה הבאה, בשנים  

ד מוצדק מה שהחלטתם  הבאות, לעשות, אבל כרגע אין לו. אז זה מא

 כאן.

 תודה, ניר.  דובר:

 הם לא עושים פעילות בכפר יונה.  ניר:

 אין להם פעילות בכפר יונה.  אסנת טל:

 )מדברים ביחד( 

 ההנחה היא למוסד,  שושי כחלון כידור: 

 הנה, יש את יו"ר וועדת הנחות. אסנת טל:

 לשבועיים,אני יושב ראש הוועדה, הזמני,  גד רבינא:

   )צוחקים(
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 זה היה בדיוק שבועיים.  גד רבינא:

 תראה איזה החלטה קיבלת.  דובר:

העמותה שלו ... פועלת בתוך השטח של הרשות, היא פועלת בתוך גוש   גד רבינא:

, יש בנות שירות שמשרתות בתוך הבסיס ..., אבל כל הפעילות שלהם 21

ים מהם, אז לכן אין לנו  תושבי כפר יונה לא נהנהיא נטו בתוך הבסיס.  

סיבה לתת להם הנחות, ... התושבים לא נהנים מהם, הם יושבים בתוך 

הבסיס, ושהמדינה, או משרד הביטחון, מי שמתקצב אותם, ייתן להם  

 הנחה.

 שמשרד הביטחון ישלם להם. דובר:

 כן.  גד רבינא:

 אוקי.  ששי מגידו:

 מהעמותה עוד מסמכים,זה הסיבה שביקשנו לקבל גם  גד רבינא:

שירות   שושי כחלון כידור:  בנות  זה  "שולמית",  עמותת  זה  שפעילה  היחידה  העמותה  אז 

הוכפפו   הן  חסרה,  העסקה  בגלל  האחרונה,  בשנה  גם  שהוכפפו  לאומי 

הבלתי  בחינוך  הצהריים  ואחר  הספר  בבתי  עובדות  הן  החינוך,  לאגף 

בנות ארבע  פה  יש  אחת,  דירה  פה  להם  יש  לאומי,    פורמאלי.  שירות 

וההנחה היא הנחה שבעצם בעבר מי שהיה מאשר אותה ז משרד הפנים, 

זה הועבר לוועדת הנחות באישור, כמובן, של מליאת המועצה,    2019-מ

ל  66%-ולכן זה מגיע לכאן. מדובר ב  3-הנחה שאנחנו מעניקים אותם 

שנים האלה, העמותה צריכה    3-שנים כאשר כל שנה בתוך הטווח של ה

מאותה להג בעצם  להנות  כדי  כאן,  פעילה  עדיין  שהיא  אסמכתא  יש 

 הנחה. בסדר? 

 אז נעבור להצבעה? נעבור להצבעה. מי בעד?  ששי מגידו:

 מי בעד לאשר את ההנחה?  שושי כחלון כידור: 

 ירים את ידו.   ששי מגידו:

 פה אחד. שושי כחלון כידור: 
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מארנונה, בשיעור של  את המלצת ועדת ההנחות באופן שתינתן הנחהמאשרים 
אזרחי  ועמותה להפעלת מתנדבים לשרות לאומי  –, לעמותת שלומית 66%

שנים ולא תאושר הנחה מארנונה לעמותת האגודה   3לתקופה של   )ע"ר(
 לשירות לאומי.  להתנדבות

 
 מאשרים פה אחד 

 

 

 

 פה אחד. תודה רבה. שיהיה לילה טוב. תודה רבה.  ששי מגידו:

 חבר'ה, תודה רבה,  ששי מגידו:

 יום הולדת שמח.  דובר:

 תודה רבה, תודה.  שושי כחלון כידור: 

   ביי, שלומית ואורית, ביי.  ששי מגידו: 

 ויום אהבה שמח.  דובר:

 תודה, יום אהבה שמח, הרבה אהבה לכולם, תודה, מושק'ה. שושי כחלון כידור: 

 

 

 

 _________________      _________________ 

 ששי מגידו                       שושי כחלון כידור 

 העירייה מנכ"ל                           ראש העירייה


