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 פרוטוקול 

. ששי,  44טוב, ערב טוב, אנחנו מתחילים את הישיבה מן המניין מספר   שושי כחלון כידור: 

 אנחנו מתחילים. 

אז אנחנו מתחילים. קדימה. אנחנו משודרים, אני רק מזכיר, תישארו   מגידו:ששי 

 עם מסכות. 

בלי שום קשר צריך להישאר עם מסכות. אנחנו, אם ככה, בישיבה מן   שושי כחלון כידור: 

בפברואר. אני רוצה לפתוח את הישיבה בפרידה   2-ב  44המניין מספר  

להודות   רוצה  אישי  באופן  אני  חדוות.  ארוכת מירון  החברות  על  גם 

השנים, גם על השותפות לדרך בשבע שנים האחרונות כחבר בסיעה שלי,  

על  לך  להודות  רוצה  אני  בהנהגתי.  בקואליציה  וגם  באופוזיציה  גם 

התרומה לעיר, לתושבים. אני חושבת שלצאת מאזור הנוחות ולהתנדב  

זה לא משהו שהוא מאפיין את כל האנשים, בדרך כלל עושים את זה 

מתי מעט, ולבחור להיות נבחר ציבור זה בטח לא פשוט ולא קל, ואני  

באופן אישי רוצה להודות לך על כל מה שעשית עבור ולמען העיר כפר  

יונה, למען העתיד של העיר כפר יונה, ולי ברור לגמרי שאנחנו, דרכינו  

לא נפרדות, זה רק לא קל לי מקומית בגלל הפירמה, ובשם עיריית כפר 

ות תודה  יונה  לך  להגיד  שי,  פרחים,  לך  לתת  רוצה  אני  יונה  כפר  ושבי 

 נוספת. אתה מוזמן, אם אתה רוצה, להגיד כמה דברים. 

היה   ירון חדוות: לא  שזה  מודה  אני  כי  מוזר  קצת  רגע  זה  דברים.  כמה  אגיד  אני 

זכות   שזה  חושב  אני  הקדנציה.  את  לסיים  לא  שלי  העסקית  בתכנית 

אנ הציבור,  את  לשרת  אחד גדולה  לכל  פה  שניתנה  זכות  שזה  חושב  י 

ואחד, ואחד הדברים שאני חוויתי בשבע שנים האלה שהיו ימים סוערים  

יותר, סוערים פחות, מעניינים יותר, מעניינים פחות, ואני רואה את זה 

וה...   הציבורי  השיח  ברמת  הסלמה  זה  יותר,  עוד  האחרונה  בתקופה 

שהכי הדברים  אחד  זה  השיח,  ברמת  כשאני    שמתרחשת  לי  מפריעים 

יוצא מפה, כי אני מאמין שכולם פה באים כדי לעשות לטובת היישוב, 
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ולא מכובד . אני לא חושב  אבל עדיין השיח פה הופך להיות לא מכבד 

שזה מכבד פה אף אחד מאיתנו, אני חושב שהמטרות פה של כולנו הם  

הצלחה   שיהיה טוב, בסופו של יום, ... שבע שנים, ואני באמת רוצה לאחל

 לראש העיר,

 תודה. שושי כחלון כידור: 

ואני רואה את האתגרים ובטוח שתובילי אותם למקומות טובים. אני   ירון חדוות:

באמת מאחל הצלחה פה לכולם. ... לכל הצוות המקצועי בעירייה שהיה  

זכות גדולה לעבוד איתכם. אני יודע שזה לא פשוט המציאות הזאתי אבל 

 תודה לכולם.זה באמת היה ... . 

 תודה. שושי כחלון כידור: 

 )מחיאות כפיים( 

 ואז אני פורש? ירון חדוות:

 )צוחקים(

 תודה. ירון חדוות:

חדש,  שושי כחלון כידור:  חבר  העיר  מועצת  למליאת  קולטים  אנחנו  טוב,  באהבה.  ביי, 

לסיעת "יש יום חדש", הסיעה בראשותי, עומרי פרבר. אנחנו נתחיל עם 

הצהרת האמונים שלו כדי שהוא יהיה חבר מן המניין בישיבה, ואחר כך  

 נעבור לעדכונים, אז,  

באמונה את שליחותי   אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא עומרי פרבר:

 במועצה. 

 בהצלחה. דובר:

 בהצלחה. שושי כחלון כידור: 

 תודה. עומרי פרבר:

מהסיעה   שושי כחלון כידור:  חלק  להיות  שלך  הבחירה  על  לך  גם  תודה  כל,  קודם  אז 

ומהקואליציה וממליאת מועצת העיר. המון המון בהצלחה. אנחנו כאן  
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מה שלנו. אתה רוצה קצת כדי שזה יקרה ויצליח לנו איתך, זאת המשי

 להציג את עצמך או? 

בכפר יונה, נשוי פלוס שניים, ... . בעיסוקי אני    2006-אני עומרי פרבר, מ עומרי פרבר:

 סמנכ"ל טכני ב... אחזקות. זהו. 

אני מצטער, בגלל שאנחנו לובשים מסיכות אבקשכם טיפה להגביר את   דובר:

 הקול שתהיו בפרוטוקול. תודה.

על  כידור: שושי כחלון  שמונח  מה  טוב,  לכולנו.  ובהצלחה  עומרי,  תודה  יופי,  גמור.  בסדר 

השולחן שלכם, לפני שאני מתחילה בעדכונים, זה דו"ח מבקרת העירייה  

ב2019לשנת   בדיון  שתתעסק    16-.  מיוחדת  ישיבה  תתקיים  בפברואר 

בפברואר    16-בנושא של דו"ח מבקרת העירייה, אז אני אשמח אם עד ה

לק כמובן תדאגו  אתם  הערות,  שאלות,  לכם  יש  אם  הדו"ח.  את  רוא 

יכולים לפנות לאורית, מבקרת העירייה, ו/או להעלות אותם במסגרת 

ב יוצגו    16-הישיבה  הדו"ח  עיקרי  יוצג,  הדו"ח  מקרה  בכל  בפברואר. 

במסגרת הישיבה על ידי יושב ראש וועדת הביקורת, אחר כך יהיה דיון. 

בו. לגבי  אין הצבעה על הדו"ח, הוא ר על הנושאים שעלו  ושיח  דיון  ק 

אז  בעיר.  התחלואה  מן הנמנע שאני אתחיל עם מצב  לא  אז  עדכונים, 

עם   אדומים  אנחנו  ובעיקר  לאדום  הכתום  בין  נעים  אנחנו    161כידוע, 

 10,000מבודדים. אמנם יש פה לא מעט תושבים, מעל    280-חולים ועם כ

שכבר    6,000-וקצת קרוב לתושבים שכבר התחסנו את החיסון הראשון,  

היא   והמשמעות  חולים  מעט  לא  יש  בעיר  אבל  השני,  החיסון  את  עשו 

שאם אנחנו רוצים באמת לצאת מהסגר ביום שישי, שכרגע מסתמן שזה 

קבינט   החלטת  תתקבל  שלא  עד  לדעת  אפשר  שאי  למרות  שיהיה  מה 

הקורונה ברמה הלאומית, ואם אנחנו רוצים שמערכת החינוך תחזור, 

והיא תחזור אם לא יהיה סגר, אז נכון לכרגע עיר אדומה או עיר    היה

החינוך   מערכת  את  מחזירים  לא  חוזרים,  לא  משנה,  לא  זה  כתומה, 

שאנחנו  מה  עכשיו.  שיש  כמו  מרחוק  למידה  שתהיה  כמובן  לפעילות. 
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ועם   חולים  עם  בקשר  הסברה,  מודעות,  מגבירים  כמובן  זה  עושים 

גם על בתי כנסת וגם על עסקים, וגם על   מבודדים. יש פה פיקוח ובקרה

פיזור התקהלויות. לצערי הרב אנחנו נאלצים לפזר המון התקהלויות. 

אנחנו מפזרים, התושבים חוזרים. אני מבינה שאנחנו כולנו כבר במצב 

תודעה כבר כזה שנמאס לנו ואנחנו נחנקים כבר מהמצב הזה, אבל זה  

ההנ על  נקפיד  לא  שאנחנו  ככל  יעזור.  על  לא  לשמור  נקפיד  ולא  חיות 

הבריאות שלנו קודם כל, אנחנו נמצא את עצמנו מדביקים לא רק את 

עצמנו, גם אחרים ונוספים. לצערי הרב גם רוב ההידבקויות הם בתוך 

שביקשו  למרות  נפגשו,  שבאמת  אנשים  עצמה.  לבין  בינה  המשפחה, 

 להישאר ברמה של המפגש של המשפחה הגרעינית, נפגשו עם המשפחה 

המורחבת. יש לנו הרבה מאד משפחות שהם חולות, ואני קודם כל כמובן  

מאחלת לכולם בריאות, כי זה הדבר הכי חשוב, ואני ממש מבקשת שכל 

אחד מכאן שיושב פה מסביב לשולחן והוא נבחר ציבור, שגם הוא יגלה  

אתכם,   שסובבים  האנשים  בקרב  והסברה  המודעות  בהגברת  אחריות 

ל נחזור  שבאמת  מה  כדי  שזה  בריאה  עיר  ובעיקר  ירוקה,  עיר  היות 

לכמה  בעיר  נערכים  אנחנו  התחלואה.  לגבי  זה  אז  הכל.  ומעל  שחשוב 

אירועים, גם כדי קצת להכניס אווירה נעימה לתוך המציאות של השנה 

האחרונה שככה היא לא מאד נעימה. אז אנחנו נקיים לראשונה פסטיבל 

שהוא פרונטלי ולא פיזי כי אין  כמובן, זה לא משהו    LIVEג'ז בשידורי  

ה בין  יהיה  זה  להתקהלות.  ממש   18-ל  14-אפשרות  אנחנו  לפברואר. 

בימים הקרובים גם נצא בפרסום. אז זה ככה לידיעתכם. בנוסף, תהיה  

חוצות בחסות   פה תערוכות  יהיה  בנושא   photo Israelפה תערוכות, 

 26-ל  18-ה  טרנספורמציה, שגם היא תהיה כמובן במרחב הציבורי בין

נדחה   אנחנו  היום  שהוא  כמו  יהיה  התחלואה  שמצב  ככל  לפברואר. 

בשבוע את התערוכה. התערוכה הזו גם משלבת את בתי הספר וגם את  

מגמת האומנות וגם את התלמידים מהחטיבה ומהתיכון, והיא כמובן  
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על   הדרכה  לקבל  יוכל  גם  שירצה  מי  הרחב.  לקהל  פתוחה  תהיה 

מס באופן  או  אני התערוכה,  בתערוכה.  שיהיו  ברקודים  דרך  או  ודר 

בטוחה שזו תהיה גאווה שלמה לארח את התערוכה הזו שאנחנו העיר  

לגבי   בינלאומית.  וזו תערוכה  השנייה אחרי תל אביב שאירחה אותה, 

פורים, גם פה אנחנו נערכים גם ברמת בתי הספר וגם ברמה העירונית.  

רונה. אנחנו נקיים עד דלא  האירוע יהיה אירוע כמובן מותאם לתנאי קו

ידע באמצעות רכבים עם מופעי רחוב. הדברים עוד לא סגורים עד הסוף,  

ב יתקיים  האירוע  מקרה  בכל  יעלו    26-אבל  מאד  בקרוב  לפברואר, 

פרסומים כך שהציבור יוכל לדעת איך זה הולך להתנהל. אנחנו השבוע  

ן אפשרות קיימנו ישיבה עם מפקד תחנת כיבוי האש בנתניה כדי לבחו

בעיר. אנחנו, אחרי שנעשה סיור פה לבחון את   להקים תחנת כיבוי אש

מיקומה של התחנה, אנחנו נעשה עבודת מטה מול נציבות כיבוי האש,  

גם בהיבט המימון והסבסוד, וככל שהמאמצים האלה יישאו פרי אנחנו  

גם נקים כאן תחנת כיבוי אש. אני חושבת שהשנה וחצי האחרונות לימדו  

לי אות שיש  העדכונים  אלה  לדעתי  זהו,  המציאות.  כורח  כבר  שזה  נו 

לעדכן את המליאה ואת חברי מועצת העיר. אנחנו עוברים כמובן לסדר 

 היום. כן.

    ל "החכ מינוי מעיין חג'ג בדירקטוריון .1

החכ"ל   :  הצעת ההחלטה בדירקטוריון  כדירקטורית  חג'ג'  מעיין  מינוי  את  מאשרים 

 .שהתפטר מחברותו במועצת העירייהבמקום ירון חדוות 

לנושא  ששי מגידו: נעבור  ההצהרה,  אחרי  אז  היום.  לסדר  עוברים  אנחנו  טוב, 

חג'ג'   מעיין  מינוי  הצעת דירקטוריון  בהראשון.  כדירקטורית.  החכ"ל 

בדירקטוריון   כדירקטורית  חג'ג'  מעיין  מינוי  את  מאשרים  ההחלטה: 

במועצת העירייה, ועכשיו    החכ"ל במקום ירון חדוות שהתפטר מחברותו

 חוות הדעת של היועמ"ש מונחת על שולחנכם. אתם יכולים לעיין בה.  
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אני רק אזכיר, כמו בכל מינוי, של עובד עירייה ושל נציג ציבור, אנחנו  ד שלומית גבע: "עו

החברה   בדירקטוריון  וגברים  נשים  בין  האיזון  את  בודקים  בעצם 

הכלכלית. באופן עקרוני אין חובה שגם נבחרי הציבור, להבדיל מנציגי  

שהוועדה   מכיוון  אבל  הזאתי,  בבדיקה  ייכללו  עירייה,  ועובדי  ציבור 

נו נהיה מעל  לאחרונה  וכדי שאנחנו  כן לעשות את הבדיקה הזאתי  טה 

לכל ספק, אז מונחת בפניכם חוות הדעת שמראה שאכן יש בדירקטוריון 

 החברה הכלכלית איזון בין ייצוג לגברים לייצוג לנשים. 

 נעבור להצבעה?  שאלות? ששי מגידו:

 כן. דובר:

 מי בעד, ירים את ידו. פה אחד.  ששי מגידו:

 ה, מעיין. בהצלח דובר:

 בהצלחה.  דובר:

 .... שמותר לי להצביע?  :'ג'מעיין חג

 מה זה? שושי כחלון כידור: 

 יצביעו בשבילך.  דובר:

 מעיין, בהצלחה.  דובר:

 תודה רבה. :'ג'מעיין חג

 את לא בניגוד עניינים לגבי המינוי שלך. שושי כחלון כידור: 

 את לא מצביעה אבל את יכולה להיות נוכחת בהצבעה.  ד שלומית גבע: "עו

 אני לא מצביעה, אז בסדר.  :'ג'מעיין חג

 ההצבעה, כאילו, היא צריכה להיות בחוץ.  דובר:

 מעיין חג'ג לא השתתפה בהצבעה.

 החלטה:
ירון  חכ"ל במקום  ה ית בדירקטוריון כדירקטור   מעיין חג'גמאשרים את מינוי 

 .מחברותו במועצת העירייה חדוות שהתפטר 
 

 מאשרים פה אחד 
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ובניה   .2 לתכנון  משנה  בועדת  דב  לאיציק  כמ"מ  חג'ג  מעיין  מינוי 
 במקום ירון חדוות שהתפטר מחברותו במועצת העירייה 

בוועדת   :הצעת ההחלטה דב  לאיציק  מקום  כממלאת  חג'ג'  מעיין  מינוי  את  מאשרים 

 משנה לתכנון ובנייה במקום ירון חדוות.

 הסעיף השני, מעיין, תקבלי הרבה מינויים.  ידו:ששי מג

 אז אני לא מצביעה, בסדר.  :'ג'מעיין חג

לתכנון   ששי מגידו: משנה  בוועדת  דב  לאיציק  מקום  כממלאת  חג'ג'  מעיין  מינוי 

ובנייה במקום ירון חדוות שהתפטר מחברותו במועצת העירייה, והצעת  

כממלאת מקום לאיציק דב    מאשרים את מינוי מעיין חג'ג' ההחלטה:

בוועדת משנה לתכנון ובנייה במקום ירון חדוות. בסדר? מי בעד, ירים 

 את ידו. פה אחד.  

 מעיין חג'ג לא השתתפה בהצבעה.

 

 מינוי מעיין חג'ג  כסגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק צעירים  .3

מינוי מעיין חג'ג  כסגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק מאשרים את    הצעת ההחלטה: 

 צעירים

מינוי מעיין חג'ג  כסגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק  שלישי,  הסעיף ה ששי מגידו:

מינוי מעיין חג'ג  כסגנית ראש . הצעת ההחלטה: מאשרים את  צעירים

 . מי בעד, ירים את ידו.העירייה ומחזיקת תיק צעירים

 מה זה אומר תיק צעירים?  יגאל אשרם:

 מה? ששי מגידו:

 מה זה אומר תיק צעירים?  יגאל אשרם:

 תשאל. מגידו:ששי 

 החלטה:
כמ"מ לאיציק דב בועדת משנה לתכנון ובניה    מעיין חג'גמאשרים את מינוי 

 במקום ירון חדוות שהתפטר מחברותו במועצת העירייה 
 

 מאשרים פה אחד 
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 אני שואל. יגאל אשרם:

 את שלומית, את שלומית.  דובר:

 תיק צעירים, מה זה אומר?  יגאל אשרם:

 זה לא קשור, זה לא הגדרה משפטית.  ד שלומית גבע: "עו

 מעיין, את רוצה להתייחס? שושי כחלון כידור: 

 את מי אני צריך לשאול?  יגאל אשרם:

 תשובה. מעיין תיתן לך  שושי כחלון כידור: 

 אה. יגאל אשרם:

 עכשיו, כבר בשנתיים האחרונות. מ לאהיא מחזיקה את תיק צעירים  שושי כחלון כידור: 

כן, זה לא דבר חדש, וברגע שנכנסתי להיות חברת מועצה אז אני מובילה  :'ג'מעיין חג

הצעירים   תחום  כל  את  לפתח  הרעיון  ובעצם  בעיר.  הצעירים  תיק  את 

שהיום בעיר לא מאד מפותח, ולתת להם מענה כתושבים  ,  35עד    18מגיל  

שירותים עבורם, את המקום של העיר, לייצר את המקום שלהם, את ה

 ה... עבורם.

 יש גם מפגשים וכל ה?  יגאל אשרם:

 יש מפגשים, יש מרכז צעירים בשכונה ו...  :'ג'מעיין חג

 איפה נפגשים? יגאל אשרם:

ל :'ג'מעיין חג כשיתחיל   ... שצריך  נפגשים  דברים  עוד  יש  וכמובן  גרעין,  התגבש 

לצעירים  מלגות  יש  ראשונים,  מפגשים  התחילו  אבל  לעשות, 

 ולסטודנטים, ויש עוד הרבה מאד לעשות.  

 הקמה של בית שנמצא בתהליכי תכנון. לא, כבר תהליכי ביצוע תיכף.  שושי כחלון כידור: 

 כן. :'ג'מעיין חג

. תכנית עבודה שנבנית  2021ר לקום עד סוף דצמבר  מכרז וביצוע שאמו שושי כחלון כידור: 

על ידי מנהל מרכז צעירים ואמורה להיות מוצגת בפנינו בקרוב. מעיין  

המרכז  מנהל  יסף,  עם  יחד  הצעירים  תחום  את  וחונכת  מלווה  גם 

הקהילתי. הרעיון הוא באמת לפתח תחום שהוא לא פותח עד היום בעיר. 
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הצעירים לעולם  התייחסו  שלא  לא  כפי זה  ממוקדת  בצורה  לא  אבל   ,

שנעשית בשנתיים האחרונות כולל מפגשים של צעירים עם מנהל המרכז  

וגיבוש רעיונות וצרכים. למשל יוזמה שהם עושים לאחרונה נקראת "תה  

הגיל   ובני  לבנות  צעירים שפשוט מתחברת  זה קבוצה של  עם סבתא", 

יחד איתם פעם בשבוע כוס תה, מדברים אי וזה השלישי ושותים  תם, 

 למשל  פעילות חדשה שנכנסה בעיר. כן.

לחוק   15אני רק רוצה לחדד שזה יהיה ברור, מדובר על סגן לפי סעיף   ד שלומית גבע: "עו

הרשויות המקומיות, ללא שכר, וגם לא מצביעים פה על האצלת סמכות. 

 אז רק שאנחנו נדע על מה אנחנו מצביעים.  

 אוקי. הצבעה. שושי כחלון כידור: 

 אתה רוצה לשאול?  ששי מגידו:

 מה? יגאל אשרם:

שאול? שאלת. אז אנחנו נעבור להצבעה. אני מזכיר עוד פעם אתה רוצה ל ששי מגידו:

ההחלטה:   הצעת  ראש  את  כסגנית  חג'ג   מעיין  מינוי  את  מאשרים 

 . מי בעד, ירים את ידו. פה אחד. העירייה ומחזיקת תיק צעירים

 מעיין חג'ג לא השתתפה בהצבעה

מינוי שי רומנו סגן ומ"מ ראש העירייה כיו"ר ועדת כספים במקום   .4
 ירון חדוות סגן ראש העירייה שהתפטר מחברותו במועצת העירייה 

את   :  הצעת ההחלטה ועדת  מאשרים  כיו"ר  העירייה  ראש  ומ"מ  סגן  רומנו  שי  מינוי 

מחברותו   שהתפטר  העירייה  ראש  סגן  חדוות  ירון  במקום  כספים 

   במועצת העירייה

 החלטה:
  15בתואר לראש העירייה לפי סעיף  נית לסג מעיין חג'גאת מינוי  יםמאשר

- לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ח
 צעירים  ומחזיקת תיק 1975

 
 מאשרים פה אחד 



 
12 

 

הרביעי,   ששי מגידו: ועדת  הסעיף  כיו"ר  העירייה  ראש  ומ"מ  סגן  רומנו  שי  מינוי 

ראש   סגן  חדוות  ירון  במקום  מחברותו כספים  שהתפטר  העירייה 

והצעת ההחלטה: מאשרים את  במועצת העירייה מינוי שי רומנו סגן  . 

ראש   סגן  חדוות  ירון  במקום  כספים  ועדת  כיו"ר  העירייה  ראש  ומ"מ 

מי בעד,   שאלות? . בסדר?העירייה שהתפטר מחברותו במועצת העירייה

 ירים את ידו. מי נגד? שניים. שניים נגד. 

 ד.לא, הם בע דובר:

 לא, הם בעד. למה נגד?  שושי כחלון כידור: 

 בעד? ששי מגידו:

 כן.  דוברת:

 אז לא ראיתי. ששי מגידו:

 ,-יגאל ו שושי כחלון כידור: 

 יגאל,  ששי מגידו:

 יגאל ומשה הצביעו בעד.  שושי כחלון כידור: 

 סליחה, לא ראיתי. בסדר.   ששי מגידו:

 שי רומנו לא השתתף בהצבעה

פרבר  וי מינ .5 בועדות    הנכנס   העירייה  מועצת  חבר  עומרי  כחבר 
שי רומנו סגן ומ"מ ראש העירייה וירון חדוות סגן    העירייה, במקום

 ראש העירייה. 

את   :  הצעת ההחלטה כחבר  מאשרים  הנכנס  העירייה  מועצת  חבר  פרבר  עומרי  מינוי 

ת  בועדות העירייה, במקום שי רומנו סגן ומ"מ ראש העירייה וירון חדוו

 סגן ראש העירייה. 

 החלטה:
שושי כחלון כידור, איציק דב, רם בליטנטל, מעיין חג'ג, עומרי פרבר,   בעד:

 עמית אזולאי, משה בוארון, יגאל אשרם
 גד רבינא, אלברט טייב  נגד:

 
שי רומנו סגן ומ"מ ראש העירייה כיו"ר ועדת כספים מאשרים את מינוי 

 במקום ירון חדוות סגן ראש העירייה שהתפטר מחברותו במועצת העירייה 
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חמישי,   ששי מגידו: סעיף  הנכנס הלאה,  העירייה  מועצת  חבר  פרבר  עומרי  מינוי 

עדות העירייה, במקום שי רומנו סגן ומ"מ ראש העירייה וירון וכחבר בו

העירייה.  סגן ראש  עומרי  הצעת ההחלטה: מאשרים את    חדוות  מינוי 

כחבר   הנכנס  העירייה  מועצת  חבר  שי פרבר  במקום  העירייה,  בועדות 

, ויש פה  רומנו סגן ומ"מ ראש העירייה וירון חדוות סגן ראש העירייה

ירון   במקום  ציבוריים  למקומות  שמות  וועדת  יו"ר  אז  הפירוט.  את 

לתכנון   בוועדה  חבר  חדוות,  ירון  במקום  רווחה  בוועדת  חבר  חדוות, 

יו מקום  ממלא  נשאר  רומנו  ושי  רומנו,  שי  במקום  הוועדה, ובנייה  "ר 

מי בעד, ירים  וחבר בוועדת מכרזים במקום שי רומנו. עד כאן. בסדר?

 את ידו. 

 פה אחד?  דוברת:

 כן. ששי מגידו:

 כן. שושי כחלון כידור: 

 פה אחד.  ששי מגידו:

 עומרי פרבר לא השתתף בהצבעה

 מינוי  עמית אזולאי כמ"מ לעומרי פרבר בועדת משנה לתכנון ובניה  .6

את   :  הצעת ההחלטה בו  מינוימאשרים  פרבר  לעומרי  כמ"מ  אזולאי  משנה  ועמית  עדת 

 .לתכנון ובניה

 החלטה:
חבר מועצת העירייה הנכנס כחבר בועדות   עומרי פרברמאשרים את מינוי 

שי רומנו סגן ומ"מ ראש העירייה וירון חדוות, סגן ראש  העיריה, במקום
 העירייה:

 
 במקום ירון חדוות  -יו"ר ועדת שמות למקומות ציבוריים

 במקום ירון חדוות  -חבר בועדת רווחה
 עדה( )שי נשאר מ"מ יו"ר הו  במקום שי רומנו –חבר בועדה לתכנון ובניה  

 במקום שי רומנו  -חבר בועדת מכרזים
 

 מאשרים פה אחד 
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שישי,   ששי מגידו: לעומרי    מינויסעיף  כמ"מ  אזולאי  בועמית  משנה ופרבר  עדת 

עמית אזולאי כמ"מ    מינוי . הצעת ההחלטה: מאשרים את  לתכנון ובניה

. מי בעד, ירים את ידו. רגע, מי  עדת משנה לתכנון ובניהולעומרי פרבר בו

 בעד ירים את ידו.  

 פה אחד? שושי כחלון כידור: 

 פה אחד.  דובר:

 ל להצביע.  זה פה אחד פחות עמית, כי עמית לא יכו שושי כחלון כידור: 

 כן.  ששי מגידו:

 עמית אזולאי לא השתתף בהצבעה

  2021לשנת   אישור היתר לקבלת אשראי )משיכות יתר( מהבנקים   .7
  2021מתקציב העירייה לשנת  5%בסך של 

  2021מאשרים היתר לקבלת אשראי )משיכות יתר( מהבנקים  לשנת   הצעת ההחלטה: 

  9המהווים סכום כולל של    2021מתקציב העירייה לשנת    5%בסך של  

הבא: הפרוט  עפ"י   ,₪ הפועלים:    מיליון  ₪  2בנק  אוצר    מיליון  בנק 

 מיליון ₪  4בנק לאומי:  מיליון ₪ 2בנק מרכנתיל:  מיליון ₪ 1 החייל:

שבי ששי מגידו: מהבנקים  עי,  סעיף  יתר(  )משיכות  אשראי  לקבלת  היתר  אישור 

 ה זו. הצעת ההחלטה:מתקציב העירייה לשנ  5%בסך של    2021לשנת  

מהבנקים  מאשרים   יתר(  )משיכות  אשראי  לקבלת    2021לשנת   היתר 

  9-ה זו, המהווים סכום כולל של כמתקציב העירייה לשנ  5%בסך של  

מיליון שקלים, בנק   2מבנק הפועלים  מיליון שקלים על פי הפירוט הבא:  

מיליון   4מיליון שקלים, בנק לאומי    2אוצר  החייל מיליון, בנק מרכנתיל  

 שקלים. 

 ענבל, תסבירי את זה בבקשה. שושי כחלון כידור: 

 החלטה:
עמית אזולאי כמ"מ לעומרי פרבר בועדת משנה לתכנון  מאשרים את מינוי 

 ובניה 
 

 מאשרים פה אחד 
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ים להעביר לבנק בתחילת כל שנה. לנו אין  זו בעצם החלטה שאנחנו צריכ ענבל דרור היימן: 

משיכות יתר, אבל זו החלטה שצריכה להיות שבמידה ונצטרך במהלך  

 השנה אז יש את ההחלטה, 

 , -אז למה אנחנו לא מביאים את זה כשבמידה ו אלברט טייב:

כי כשתצטרך אי אפשר לחכות חודש ועד שמביאים. זה בתחילת כל שנה   ענבל דרור היימן: 

 ת הנושא הזה לאישור. מביאים א

 כן, זה נעשה כל שנה עד עכשיו. שושי כחלון כידור: 

 זה כל שנה צריך להיות. בבנק זה, ההחלטה הזאת צריכה להיות. ענבל דרור היימן: 

אוקי, שאלות? אז נעבור להצבעה. מי בעד, ירים את ידו. אוקי. מי נגד,   ששי מגידו:

 ירים את ידו. שלושה נגד.  

מס'   .8 החלטה  מס'    3ביטול  עירייה  מועצת  מיום    39מישיבת 
שא  15.12.2020 כך  ההחלטה  נוסח  מורשותיקון  חתימה    י ישור 

ש ספר  בית  של  הורים  כספי  גביית  חברת תהיה  רונה  לניהול  עם 
 ולא מקס איט זיכיונות בע"מ.  בע"מ  פיננסים האשראי מקס איט  

- מ 39מישיבת מועצת עירייה מס'  3ביטול החלטה מס' הסעיף השמיני,  ששי מגידו:

קודמת,    15 שנה  מורשי  בדצמבר  שאישור  כך  ההחלטה  נוסח  ותיקון 

תהיה עם חברת חתימה לניהול גביית כספי הורים של בית ספר שרונה  

אני    האשראי מקס איט פיננסים בע"מ  ולא מקס איט זיכיונות בע"מ.

 החלטה:
שושי כחלון כידור, איציק דב, רם בליטנטל, מעיין חג'ג, עומרי פרבר,   בעד:

 עמית אזולאי, יגאל אשרם
 משה בוארון,   גד רבינא, אלברט טייב, נגד:

 
בסך של  2021לשנת  מאשרים היתר לקבלת אשראי )משיכות יתר( מהבנקים 

עפ"י  מיליון ₪,   9המהווים סכום כולל של  2021מתקציב העירייה לשנת  5%
 הפרוט הבא:

 מיליון ₪  2  בנק הפועלים: 
 מיליון ₪ 1  :בנק אוצר החייל

 מיליון ₪  2  בנק מרכנתיל:
 ₪ מיליון  4     בנק לאומי:



 
16 

 

מזכיר, אנחנו אישרנו את זה כבר והחברה ביקשה לדייק את השם, היא  

העבירה לנו את השם המלא וזה השם המלאה, מקס איט פיננסים בע"מ. 

בחשבון   החתימה  מורשי  את  מאשרת  העיר  מועצת  ההחלטה:  והצעת 

 . בסניף בכפר יונה 12בבנק הפועלים   443318' הורים מס

 זה היה פה, לא?  דובר:

יש פה גם את מורשות החתימה, עירית קציר עם התעודת זהות שלה,   ששי מגידו:

 ציפי חודדה ומספר הזהות שלה, 

 זה לא היה כבר?  דובר:

 מה? שושי כחלון כידור: 

 זה לא היה כבר?  דובר:

 זה היה, שינו את השם.  דובר:

 ,  -זה היה, אנחנו רק צריכים לתקן פה את ה שי כחלון כידור: שו

 אמרתי, רק צריכים לתקן את השם. ששי מגידו:

 את השם של חברת האשראי. שושי כחלון כידור: 

כמורשי חתימה לכל דבר ועניין  זה החברה שביקשו. והשמות שהזכרתי,   ששי מגידו:

בע"מ   פיננסים  איט  מקס  האשראי   חברת  תשלומי  מול  גביית  לצורך 

מי בעד, ירים את ידו. פה   הורים בי"ס שרונה באמצעות כרטיסי אשראי.

 אחד.

 פה אחד.  דוברת:

 החלטה:
 

בבנק    443318מועצת העיר מאשרת את מורשי החתימה בחשבון הורים מס' 
 בכפר יונה:  675בסניף  12הפועלים 

 03408324ת.ז   -עירית קציר
 025557000ציפי חודדה ת.ז 

מקס איט פיננסים בע"מ     כמורשי חתימה לכל דבר ועניין מול חברת האשראי
 ולצורך גביית תשלומי הורים בי"ס שרונה באמצעות כרטיסי אשראי. 

 
 מאשרים פה אחד 
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מס'   .9 החלטה  מס'    4ביטול  עירייה  מועצת  מיום    39מישיבת 
ש  15.12.2020 בחשבוכך  חתימה  מורשה  הורים אישור  בי"ס    ן 

 ציפי חודדה שאושרה בעבר.  יהיה ללא  שרונה

 445396מס'    שרונהמאשרים את מורשה חתימה בחשבון הורים בי"ס   הצעת ההחלטה: 

עירית קציר , מנהלת בית    כפר יונה .  675בסניף  (  12)בבנק הפועלים  

   040733925ועד הורים ת.ז חדוה גזיאל גזברית  03408324הספר ת.ז 

זה   ששי מגידו: אז.  עלה  גם  זה  נגזרת,  זה  התשיעי  מס'  הסעיף  החלטה    4ביטול 

 דצמבר שנה שעברה,  15מאותו תאריך,    39מישיבת מועצת עירייה מס'  

ציפי   ללא  יהיה  שרונה  בי"ס  הורים  בחשבון  חתימה  מורשה  שאישור 

מאשרים את מורשה חתימה  והצעת ההחלטה:  חודדה שאושרה בעבר.

שרונה בי"ס  הורים  יבחשבון  בבנק  ,  החשבון,  של  המספר  את  פה  ש 

הפועלים בסניף כפר יונה, ומורשי החתימה החדשים הם עירית קציר, 

מנהלת בית הספר, יש פה את תעודת הזהות שלה, וחדווה גזיאל, גזברית  

 וועד ההורים. מי בעד, ירים את ידו. גם, פה אחד. תודה.

 תודה, הסתיימה הישיבה.   שושי כחלון כידור: 

 

 _________________      _________________ 

 ששי מגידו                       שושי כחלון כידור 

 העירייה מנכ"ל                           ראש העירייה    

 

 החלטה:
 

בבנק   445396מס'   שרונהמאשרים את מורשה חתימה בחשבון הורים בי"ס 
 כפר יונה .  675בסניף ( 12)הפועלים 

 03408324עירית קציר , מנהלת בית הספר ת.ז 
   040733925ועד הורים ת.ז חדוה גזיאל גזברית  

 
 מאשרים פה אחד 


