
 
 
 

      

 1 06.09.2022מיום  85מס'   פרוטוקול ישיבת מועצת עירייה מן המניין

  2 

 3 שושי כחלון כידור, ראש העירייה               נוכחים:

 4 עירייהשי רומנו, סגן ומ"מ ראש ה                            

 5 בליטנטל, סגן ראש העירייהרם    

 6 יגאל אשרם, סגן ראש העירייה                

 7 מעיין חג'ג', משנה לראש העירייה                

 8 עמית אזולאי, חבר מועצת העירייה   

 9 עומרי פרבר, חבר מועצת העירייה   

 10 צבי ימין, חבר מועצת העירייה   

 11 אלברט טייב, חבר מועצת העירייה   

 12 דב, חבר מועצת העירייה  איציק   

 13 גד רבינא, חבר מועצת העירייה   

  14 

 15                חסרים:

 16 יצחק בראון, חבר מועצת העירייה                        

 17 שמעון סעדה, חברה מועצה העירייה

 18 משתתפים: 

 19 שי אהרון, עוזר מנכ"ל העירייה                         

 20 ענבל דרור היימן, גזברית העירייה                         

 21 , יועמ"ש העירייהשלומית גבע

 22 אורית בז'רנו שפירא, מבקרת העירייה

 23 מיה לחוביץ צדוק, עוזרת ראש העירייה

 24 עו"ד –שירן שי 
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 1 סגן גזברית –נאור דוידי 

 2 מהנדס העירייה –אלי דיגא 

 3 מנהלת אגף חינוך –מיכל גרף 

 4 חברתיים לשירותיםאגף המנהלת  –אורלי נתיב 

 5 

 6 על סדר היום:

 7 3 .................................................................................................. דברי פתיחה וחלוקת תעודות .1

 8 19 ........... ש"ח.8,480,220עדכון התב"ר לסך של  –: תכנון וביצוע ב"ס תיכון שרונה 1061תב"ר מס'  .2

 9 21 ......................... .₪ 7,960,000עדכון. עדכון התב"ר לסך של  –: חט"ב צומחת שרונה 1047תב"ר  .3

 10 22 .............................. .₪ 1,570,000עדכון. עדכון התב"ר לסך של  –: התחדשות בחינוך 205תב"ר  .4

 11 1,420,0000עדכון. עדכון והחלפת מקורות מימון לסך של  –: שיקום תשתיות הנדסיות 1052תב"ר  .5
₪. ..................................................................................................................................... 24 12 

 13 26 ......... .₪ 15,556,100: הקמת מגרש כדורגל דשא סינטטי עדכון. עדכון לתב"ר לסך של 167תב"ר  .6

 14 30 ........................ .₪ 2,039,000עדכון. עדכון התב"ר לסך של  -: מצלמות אבטחה בישוב144תב"ר  .7

 15 34 .. .₪ 843,854עדכון. עדכון מקורות מימון לסך של  –: הקמת יחידת נוער אגף הרווחה 1063תב"ר  .8

 16 38 ............. .₪ 5,000,000עדכון. עדכון התב"ר לסך של  – 2022: תחזוקה מוס"ח וציבור 1053תב"ר  .9

 17 38 .... .₪ 2,615,223עדכון התב"ר לסך של  -ביפה נוף עדכון –: הקמת גן ילדים דו כיתתי 1046תב"ר  .10

 18 38 . .₪ 550,000( חדש. תב"ר בסך של 94: הקמת מגרש חניה ציבורי ברחוב הרצל )חלקה 1065תב"ר  .11

 19 40 ................................ .₪ 1,000,000חדש. תב"ר בסך של  – 2022: שיקום גינון עירוני 1066תב"ר  .12

 20 41 ........................ חדש. –( 2022/24/114: נגישות ראיה צמד גנים ברחוב דן )התחייבות 1085תב"ר  .13

 21 41 ..................................................................................................... .₪ 16,901תב"ר בסך של  .14

. לצורכי ₪מיליון  5בקשה לקבלת הרשאות לכיתות נגישות אישור עקרוני ללקיחת הלוואה בסך של  .15 22 
 23 42 ........................................................................................ פיתוח העיר, בניית מוסדות חינוך.

 24 45 .......................................................................... אישור מורשה חתימה בחשבונות בי"ס עמל. .16

 25 45 ......................................................................... אישור מורשה חתימה בחשבונות בי"ס עתיד. .17

אישור פתיחת חשבון בנק עירייה וחשבון הורים לחטיבת שרונה החדשה ואישור מורשי חתימה  .18 26 
 27 46 ................................................................................................................ בחשבון העירייה.

כנציגת ציבור בוועדת הגיל השלישי +  037542131אישור הוספת נציגת ציבור עינת פרי שוורץ ת.ז.  .19 28 
 29 46 נגישות.

 30 48 ............................................................... .2023אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת הכספים  .20

  31 
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 1 פרוטוקול

 2 דברי פתיחה וחלוקת תעודות .1

איפה לוח מחיק ושכולם ייכנסו.  )מדברים יחד לא ברור( אז אני חוזרת   :כידור שושי כחלון 3 

קודם כל ערב טוב לכולם. תודה שבאתם. אנחנו בעצם יושבים בישיבת  4 

ישיבה חגיגית לפני תחילת שנה חדשה שנת תשפ"ג. ובדרך מועצת עיר,  5 

יש לנו הרבה מאוד ו מהלך הקיץ הייתה פה אליפות ישראל בג'ודווב 6 

ילדים שבעצם זכו באליפות הזו ונכון לנו כרשות גם כי אנחנו רוצים  7 

 8 הישג הנפלא.על הגם להביע את ההערכה שלנו זה לקדם את הספורט ו

ל וה היא כמובן שלכם ההורים. אבל אצלנו זה הלחץ שכי מבחינתי הגאו 9 

כפר יונה על המפה. ובאמת אני רוצה גם להודות לכם באמת לשים את  10 

 11 כמובן מנהלי אגפים שלווגם לצרף את כל חברי וחברות מועצת העיר 

העירייה בשמי ולהגיד לכם תודה על ההשקעה שאני יודעת להגיד באופן  12 

יש ובספורט וילדים מצליחים בספורט  אישי שהיא חוזרת כי שמשקיעים 13 

בהרבה מאוד מקומות אותם ת בספורט אז אתם בעתיד תראו מצוינו 14 

אחרים לא פחות מההישג שהם זכו לו. אז אני רוצה  מופלאים וטובים 15 

להזמין ברשותכם אחד אחד לתת לכם גם תעודה אוקי? ההורים כמובן  16 

הכבוד המגיע מוזמנים לבוא יחד עם הילד שלהם ולתת לכם באמת את  17 

לכם. אני חושבת שזה משמח אותנו ומרגש אתכם. אני בטוחה בזה .אז  18 

 19 אלון. אלון

 20 ]מחיאות כפיים[ 

 21 ]לחיצות ידיים[  תודה רבה. תודה. שי רומנו:שו

 22 אפשר לעשות תמונה שושי. דוברת:

 23 בטח. בואי.  שושי כחלון כידור:

 24 מה עם כיף. דובר:

 25 רמי רמי,  דובר:

 26 בוא בוא מה אתה .מה קרה? בוא  דובר:

 27 בתמונות וזה. עתופי דובר:

 28 ]המולה ברקע[
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 1 מור לווין.  שושי כחלון כידור:

 2 אחר כך אצא אני אחזוראני  דובר:

 3 ]מחיאות כפיים[

 4 מעיין מה קורה? :תדובר

 5 מעיין מחזיקה אותי קצר. דובר:

 6 ככה צריך. דוברת:

בעה אותו טהמשפט שבעצם כתבנו לכם זה משפט שאמרה אותו ו תודה.   שושי כחלון כידור: 7 

יעל ארד שמן הסתם היא עוסקת בתחום שאתם מתעסקים בו זה ג'ודו.  8 

הם יזמים שאינם שונים מכל יזם בעולם  ,זה ספורטאים מצטיינים 9 

העסקי. הם בעלי חזון שלסובבים אותם נראה לא מעשי. אז זה לגמרי  10 

 11 ק. אה סטיבןמעשי ואין לי ספק שתגיעו רחו

 12 סטיבן  דובר:

 13 ] מחיאות כפיים[

 14 לא זוכרת באיזה בית ספר אתה לומד?  שושי כחלון כידור:

 15 בעתיד סטיבן:

 16 .. ירדןבעתיד יפה. הנה אפילו מיכל מנהלת אגף החינוך  שושי כחלון כידור:

 17 ]מחיאות כפיים[

 18 באיזה כיתה את?   שושי כחלון כידור:

 19 ד' ירדן:

 20 באיזה בית ספר ברימון? ה'?  שושי כחלון כידור:

 21 תמונה תמונה. דובר:

 22 רגע, תמונה. בהצלחה. שחף.  שושי כחלון כידור:

 23 ]מחיאות כפיים[

 24 בן כמה אתה?  שושי כחלון כידור:

 25 בכיתה ט' שחף:

 26 בכיתה ט' כן? אה אתם תאומים. :שושי כחלון כידור

 27 דומים אבל הם תאומים.לא  כן, הם  :אמא
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 1 באיזה חטיבה? איזה כיף.לגמרי,   שושי כחלון כידור:

 2 תודה רבה, תודה. אמא:

 3 ויאיר.  שושי כחלון כידור:

 4 הצטלם פעמיים. דובר: 

 5  ]מחיאות כפיים[

 6 בן כמה אתה? אהלן שירה בסדר גמור בן כמה?   שושי כחלון כידור:

 7 עשר. יאיר:

 8 באיזה בית ספר?  שושי כחלון כידור:

 9 דרך. :יאיר

 10 הצלחה. אפשר להתקרב.בדרך. איזה כיתה? ה? ה'.   שושי כחלון כידור:

 11 אני עם הילד בידיים.לא,  :אמא

 12 תודה.  שושי כחלון כידור:

 13 בהצלחה. :אבא של יאיר

 14 פה מהמם. מתתודה. מתוך כל הדבר הזה המהמ  שושי כחלון כידור:

 15 מהמם. דובר:

 16 מהמם פה.  שושי כחלון כידור:

 17 הנה. דוברת:

 18 ]מחיאות כפיים[

לנו קצת איך הגעת לספר גם מקבל פרחים אבל גם זה הזמן שאתה   כידור:שושי כחלון  19 

. זה לא מובן מאליו. יש פה קבוצה לא מבוטלת של ילדים הזו להצלחה 20 

שייצרו הצלחה ולי אין ספק שגם הכישורים שלהם והיכולות שלהם  21 

בסוף זה גם המנטור שעומד לצידם גם מבחינה פיזית וגם מבחינה  22 

להישגים. אז בוא תספר לנו איך אתה עושה את מנטלית מביא אותם  23 

 24 זה.

 25 אוהב את כפר יונה. קודם כל אני מאוד :מדריך

 26 תודה.  שושי כחלון כידור:
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איזה אימנתי פה אני כבר לא מאמן בכפר יונה  אימנתי פה בעבר. אני  מדריך: 1 

פה  ועשר שנים אני חושב שיש פה חומר מעולה של ספורטאים. הי 2 

יהיו ש גםין משגים ומאיבעבר. יש עכשיו ה םבינלאומייהישגים גם  3 

 4 ..גםמקווה שיום אחד נחזור אני הישגים בהמשך ו

 5 נחזור לפה.  שושי כחלון כידור:

 6 כן,  :מדריך

 7 אני מבטיחה שתחזור לכאן. על הכיפאק.  שושי כחלון כידור:

 8 תודה. :מדריך

 9 שיהיה בהצלחה.  שושי כחלון כידור:

 10 תודה. :מדריך

 11 ]מחיאות כפיים[

 12 ]המולה ההורים והילדים יוצאים, מצלמים[

 13 צביקה רואים אותי? דובר:

 14 לא דוברת:

 15 לא רואים? דן פנורמה דובר:

 16 יאללה.  שושי כחלון כידור:

. ותראה רצית כן? צביקה, שתדע שאתה בכל התמונות. בגלל זה אתה דוברת: 17 

 18 שאתה מופיע בכל התמונות.

 19 וא שרמי ה לא לזה התכוונתי. התכוונתי צבי ימין: 

 20 כן. דוברת:

 21 )לא ברור מדברים יחד( צבי ימין: 

 22 ]המולה[

 23 לא מצאת? את הקפה שלך. דוברת:

 24 לא, שתיתי הרבה.בדיוק.  דובר:

 25 אז למה אתה צריך? דוברת:

 26 הנה, נשלח את יגאל. יגאל. דובר:

 27 איפה... קפה?  דובר:
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 1 מה קורה שלומית הכל בסדר?  דובר:

 2 באמת?אם הוא מכריח  דובר:

 3 מדברים יחד()לא ברור 

 4 זה נעול. דובר: 

 5 )לא ברור(רמי רמי, אתה יכול לפתוח שנייה את  דוברת:

 6 תביעה משפטית ישר. דובר:

 7 ]מדברים יחד לא ברור[

 8 מי יאכל את כל זה. האופוזיציה לא באה.  דובר:

 9 .האופוזיציה תאכל זה הצד של דובר:

 10 ]מדברים יחד לא ברור[

השנה החדשה. אין לנו )לא ברור מדברים יחד( אהלן מה כן, לכבוד טוב,   שושי כחלון כידור: 11 

 12 עניינים?

 13 ]מדברים יחד לא ברור[

ישיבה היא טוב, אנחנו ברשותכם ממשיכים בישיבה. הישיבה הזאת   שושי כחלון כידור: 14 

חגיגית. גם משום שלא התראינו מזה חודשיים והתגעגענו וגם משום  15 

לפני ראש השנה ולכן  שאנחנו בפתיחתה של שנה חדשה ואנחנו לא ניפגש 16 

 17 נוהייתה הזדמנות עבורנו בעצם להרים כוסית לחיים ולאחל לכולזאת 

פורצת גבולות. וכזו שבאמת  ,משמעותית ,בריאה ,משובחת ,שנה טובה 18 

ונכון לו  מאפשרת לכולנו תחושת ערך ומשמעות כל אחד במה שחשוב לו 19 

שי רקע באמת  מכל הלב שתהיה גם שנה רציפה בלי שום רעוונכון לה.  20 

כאלה ואחרים ובשמות כאלה ואחרים שבאמת נוכל לממש את כל  21 

התוכניות שלנו כמו שאנחנו מבקשים. אז אני אשמח אם ככה, אתם לא  22 

 23 חייבים לשתות אולי לא יפריע לכם לדבר אבל בבקשה.

 24 תני לי למזוג גם.  דובר:

 25 מים עם כולם. דוברת:

 26 מישהו חסר לו?  דובר:

 27 תודה רבה דובר:
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 1 גם אחורה בבקשה.  כחלון כידור:שושי 

 2 עמית קח. דוברת:

 3 עמית עמית. דובר:

 4 חסר לי פה. דוברת:

 5 גיא,  שושי כחלון כידור:

 6 קיבלת?  דובר:

 7 יגאל יש לך?  שושי כחלון כידור:

 8 יגאל יש לך? דוברת:

 9 יש ליגאל. דובר:

 10 מנהלים פה כולם מחזיקים?  שושי כחלון כידור:

 11 אורלי? דוברת:

 12 לאורלי.תגיד  דובר:

 13 גם לאורלי.   שושי כחלון כידור:

 14 ]מדברים יחד לא ברור[

 15 אתה רוצה לברך?  שושי כחלון כידור:

 16 לא. דג רבינא:

 17 למה לא?  שושי כחלון כידור:

 18 )לא ברור( לא. דג רבינא:

 19 תברך לכולנו למה?  שושי כחלון כידור:

 20 דברו.בהיה נברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל  דג רבינא:

 21 אמן, שנה טובה.  כחלון כידור: שושי

 22 שנה טובה. דוברת:

טוב, כמה עדכונים לפני שאנחנו עוברים לסדר היום. אנחנו כידוע לכולם   שושי כחלון כידור: 23 

בראשון לספטמבר פתחנו את שנת הלימודים  ,ביום חמישי ,בשבוע שעבר 24 

"ג. כולנו יודעים שפתיחת שנת הלימודים הייתה מוטלת בספק פתש 25 

מחתי הרבה הגדירו מחדש את הסתדרות המורים שלש צומיעיבגלל  26 

והמורים ויצאו לדרך עם  מנהלים היחסים שבין ההסתדרות לבין מעמד  27 
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שביתות האלה של כל ההסכם שכר חדש שאני מאוד מקווה שיבטיח ש 1 

תחילת שנה עומדות ככה ברקע של הדברים יפסיקו להתקיים. בסך הכל  2 

לחה. ברור לגמרי שלא הכל ועברה בהצבצורה טובה השנה נפתחה  3 

מצוין. היו לנו כמה ריג'קטים. טיפלנו בהם כבר בסוף  ,מושלם ,פרפקט 4 

השבוע. קטנים מאוד ומאוד לא משמעותיים. אני חושבת שהאירוע הכי  5 

משמעותי היה באמת פתיחת החטיבה החדשה. במהלך של חודשיים  6 

 7 31ב  תלמידים שמי שהיה, מי שהיה מגיע 125הקמנו חטיבת ביניים ל 

לאוגוסט ביום רביעי בערב לא היה מאמין שבשבע וחצי בבוקר כבר  8 

למידה בכיתות  אפשרנופרסנו שטיח אדום לכל הבאים והבאות ובעצם  9 

אבל זה דברים שאנחנו  ,ממוזגות וכדומה. יש לנו עוד מה לעשות שמה 10 

תוך כדי תנועה. אנחנו נסיים את כולם ובכל בתי הספר עד  םעושים אות 11 

חופשת סוכות. אני רוצה בהזדמנות הזו גם להגיד באמת תודה רבה  12 

לאגף ההנדסה בראשו של אלי ביחד עם אלי שרבקוב. ביחד עם שגיא  13 

באמת הנשמה היתרה שהייתה שם בניהול הפרויקט הכמעט בלתי  14 

משמעותית כדי שאנחנו נצליח אפשרי הזה בלוח הזמנים הייתה בהחלט  15 

הובלה של הדבר  על להתמודד עם האתגר ובאמת אלי המון המון תודה 16 

רך ממך. אז המון המון צהזה ואני יודעת כמה זה תבע ממך וכמה זה  17 

 18 תודה. 

 19 תודה. אלי:

אני אשמח שמיכל גם קצת תספר לכם איך פתחנו את שנת הלימודים  שושי כחלון כידור: 20 

למידות וכמה מסגרות. יש פה הרבה מאוד כמה תלמידים ותעם ו 21 

מסגרות חדשות שנפתחו כולל מסגרות חינוך מיוחד. גני ילדים חדשים  22 

בחינוך המיוחד וכו'. אז בואי מיכל תצטרפי אלינו לשולחן. תספרי לנו  23 

 24 מערכת החינוך.יש )לא ברור( בקצת 

 25 .תלמידים 7,236אז פתחנו את השנה עם  מיכל גרף:

 26 ירבו.כן  :יגאל אשרם

 27 כן ירבו. כל יום גדלים.  מיכל גרף:
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 1 ברוך השם. :יגאל אשרם

בלי המשקפיים זה לא טוב.  ,המספר הזה נתון לשינויים מידי יום. יש לנו מיכל גרף: 2 

 3 תלמידים. 1,600כ

 4 תלווה לה :יגאל אשרם

פתחנו שמונה גני ילדים חדשים. מתוכם שלושה גני ילדים חינוך מיוחד.  מיכל גרף: 5 

 6 , גן אחדגן אחד[ הביאו לה את המשקפיים תודה רבה ]צוחקת גן אחד, 

תקשורתיות. גן להפרעות התנהגות וגן לעיכוב התפתחותי.  ללקויות 7 

פתחנו עם שבעה בתי ספר יסודיים. אחד בחינוך ממלכתי דתי ואחד  8 

אינו רשמי במאיר. ארבע חטיבות ביניים. חטיבה חדשה הצומחת שמוכר  9 

שש שנתי אחד. גם בתוך בתי הספר גדלנו שלנו שהתחדשנו בה בתיכון  10 

 11  .במענים

 12 ]איציק דב הצטרף לישיבה[ 

לחינוך המיוחד. נפתחו כיתות, נפתחה כיתה תקשורתית חדשה בבית  מיכל גרף: 13 

ספר עמל. נפתחה עוד כיתת ליקויי למדיה בבית  ספר הדר. פיצלנו כיתת  14 

ליקויי למידה בבית  ספר דרך שאנחנו בכל המערך של החינוך המיוחד  15 

עבור התושבים שלנו כאן בכפר ולא בהולכים ומתרחבים בלתת מענים  16 

אתגר כוח האדם לא פסח גם על  :. כוח אדםוץ לכפרמחלהוציא אותם  17 

, חוסרים םאזור השרון. חוסריבהעיר כפר יונה כמו על כל הארץ בעיקר  18 

מאוד של מורים. אנחנו כרגע במצב שכל המשרות מאוישות. אנחנו מאוד  19 

השתדלנו ברוב המקרים לא להתפשר על כוח האדם שקיבלנו. יש  20 

לידה שצפויות ועוד כל מיני  אתגרים בכל מיני מקומות של חופשות 21 

סייעות תומכות למידה שזה  326מקומות כאלה. בנוסף אנחנו פתחנו עם  22 

אמורות להיות מאיישות ש 326מספר עצום. חסרים, חסרות לנו מתוך  23 

סייעות. זה אתגר גדול שאנחנו  48 -את כוח האדם. חסרות לנו עוד כ 24 

בניסיון  ,בהפצה ,בשיווק ,עובדים עליו. אין יום שאנחנו לא בראיונות 25 

לגייס ולהביא כוח אדם ראוי איכותי שיוכל לממש את התקנים שאנחנו  26 

מקבלים. יש לנו מנהיגות חינוכית חדשה. ארבעה מנהלי על יסודי ובעצם  27 
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התחלפו. אנחנו מאוד שמחים במנהלים  -שלנוכל מנהלי העל יסודי  1 

ניים את חטיבת הבי תמנהל ,שנבחרו. מנהל התיכון השש שנתי זיו דוד 2 

איש שלום דנה מזרחי. מנהלת עתיד אריאלה לשובר ומנהלת החטיבה  3 

החדשה חגית פרץ. כולם מנהלים ראויים. שם באמת עשינו עבודת עומק  4 

כדי להצליח להביא את מיטב האנשים בפגישה שהייתה השבוע ממש  5 

. תהחינוכית היישוביהיה חוויה מיוחדת להיפגש עם פורום המנהיגות  6 

שובית חינוכית שמוביל, שרתום, שמדבר שפה ייגות ייש פה פורום מנה 7 

הרחבה יותר מאוחר. אבל טח יהיה על זה בשיפוצי קיץ במוביל. שו 8 

כל המסגרות. חלקם בבאמת נעשה פה מהלך אינטנסיבי של שיפוצי קיץ  9 

ליקויי בטיחות וחלקם מענים של שדרוג סביבות למענים של בטיחות  10 

ינוכיות. אני כן אציין במיוחד את שדרוג של כל מיני תוכניות חו למידה 11 

סיום עבודות התשתית של האינטרנט בבית ספר איש שלום. תהליך  12 

ביא את בית אבל משקל.  650,000שלקח כל הקיץ עבודה עליו ועלה כ  13 

ספר איש שלום למצב של תשתיות אינטרנט איכותיות טובות, עובדות,  14 

ו להמשך ליתר מה שתלמידי איש שלום לא זכו בשנים האחרונות. שפנינ 15 

בתי הספר. אנחנו עם המון תוכניות חינוכיות שכולם ניבנו בשותפות עם  16 

היגוי משותפות של הורים של תלמידים של אנשי צוות. אני לא  תבוועדו 17 

אנחנו שאפרט את כל התוכניות. העיקריות שבהם תוכנית מגדרית.  18 

ל מכניסים לכל מערכת החינוך תוכנית של בן דורית של כניסה של הגי 19 

מי  .שנכנסים לפיילוט השלישי לתוך גני הילדים. יש תשעה גני ילדים 20 

דומה. אנחנו התקבלנו בקול  זה דגםשראה את התוכנית שמונים ארבע  21 

קורא של משרד החינוך לתהליך שמלווה על ידי המו"פ של משרד החינוך  22 

 23 -אה 

 24 מחקר ופיתוח. :שושי כחלון כידור

. העמקת הייחודיות הבית תייחודיומחקר ופיתוח לתהליך של בירור  מיכל גרף: 25 

ספרית. תהליך שהתחלנו באופן עצמאי אבל כרגע בליווי של המו"פ של  26 
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וגם הכרה אה בזה שאנחנו ראויים  גושפנקאה  יש כנראמשרד החינוך   1 

 2 לזה 

 3 תקציב. :שי רומנו

יווי מקצועי ותקציב וגם הרחבה של כל הנושא של אזורי בחירה ל מיכל גרף: 4 

מבוקרת שהתחלנו אותו בשנה שעברה. יש עוד כל מיני פעולות אני לא  5 

הזמן. אבל מי שרוצה בשמחה מוזמן לשמוע על  מקוצרארחיב פשוט  6 

 7 הדברים הנוספים שאנחנו מתכננים לשנה הקרובה.

 8 12יש לנו שישה גני ילדים חדשים שהצטרפו ל  בינוי חדש אזמבחינת    שושי כחלון כידור:

הקיימים בשכונת שרונה. אחד מתוכם טרום חובה, חובה ממלכתי דתי  9 

חובה דתי כפי שהתחייבנו לציבור ויש לנו עוד שני גני  טרום  ואחד טרום 10 

אחד מתוכם רק נפתח השנה כך  -ילדים חדשים בשכונת יפה נוף וש 11 

שנה הבאה או מתן מענה ככל שמאפשר לנו קצת שקט ורווחה לקראת  12 

שיצטרכו התושבים לאפשר להם ללמוד במבנה מסודר. זה לגבי הבינוי  13 

החדש ומרחב א' ב' מרחב למידה א' ב' בבית ספר עמל שנמצא ממש  14 

ינוי בבתהליכים מתקדמים ואני מניחה שאחרי סוכות נחנוך אותו. זה ה 15 

. בינויהמסה הקריטית של ה ככה החדש. כמובן החטיבה שהיא הייתה  16 

זהו, זה לגבי החינוך. אנחנו קלטנו מפקד חדש ליחידת השיטור  17 

 18 .תהעירוני

 19 אפשר רק לשאול שאלה לגבי,  צבי ימין: 

 20 תודה.  שושי כחלון כידור:

 21 כי רציתי רק לדעת הבנתי שהתקינה מלאה של המורים ואין בעיה נכון? צבי ימין: 

 22 כן.  שושי כחלון כידור:

 23 כן. מיכל גרף:

 24 לגבי הסייעות הבנתי שחסר כמה אמרת שחסר? צבי ימין: 

 25 .48 מיכל גרף:

 26 זה לא פשוט הרי. זה נוגע בכל מקום ו,איך, איך מתמודדים עם זה?  צבי ימין: 

 27 מידי יום. ,א' אנחנו עובדים בשיווק ובניסיון לגייס מיכל גרף:
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 1 הכוונה  בינתיים מה עושים? וההתמודדות צבי ימין: 

וסדרי עדיפות לאיזה  ףתיעדוובינתיים מה שעושים אנחנו עושים כמובן  מיכל גרף: 2 

אנחנו  החינוךואי אפשר לפעול בלי. בכל מערכת  מחויביםאה ילד אנחנו  3 

איזה שהיא תוכנית שהיא תוכנית ייעודית נגיד אם יש בכיתה מבנים  4 

אחת שתיים או שלושה ילדים שזקוקים למשלבת אז אנחנו שמים כרגע  5 

 6 ...שלבת אחתבשלב הזה מ

 7 אה. צבי ימין: 

ושוב התיעדוף הוא מאוד מאוד חשוב. אם זה  למפוצלים שנותנת מענה מיכל גרף: 8 

תלמידים עם בעיות רפואיות. בראש סדר העדיפות כאלה שלא יכולים  9 

להגיע ללא סייעת ללא משלבת. תלמידים רכים בגני ילדים שיש עדיפות  10 

יותר. ועוד משחקים של כוח מה על פני בתי ספר בתוך הגדולים קדימ 11 

 12 אדם בתוך בתי הספר כדי לתת קדימה.

 13 .לך תודה צבי ימין: 

הדבר האחרון שאני אגיד בעניין החינוך שאנחנו הצלנו לפני סגירה את   שושי כחלון כידור: 14 

 15 ני מאיר.פהמעון יום של עמותת 

 16 אכן. :צבי ימין

של המשך אנחנו יצרנו פה  מציאות המעון הזה היה אמור להיסגר ביולי ו  שושי כחלון כידור: 17 

משפחות  30של המעון ואני שמחה על זה כי בסוף נתנו מענה ל  דרכו  18 

שהיו בחוסר וודאות והשנה נפתחה שם כרגיל. מן הסתם נמשיך לעקוב  19 

ולראות מה אנחנו עושים עם המסגרת החינוכית הזאת. התחלתי להגיד  20 

יאיר פרוייליך עזב  שאנחנו קלטנו מפקד חדש ליחידת השיטור העירונית 21 

אותנו אחרי קצת למעלה משלוש שנים ואלחנן נקלט ביחידת השיטור.  22 

של משטרת ישראל הוא בסך הכל עושה רושם טוב. המינוי הוא כמובן  23 

שממש התחיל כבר להשתלב וואנחנו מרוצים מהבחירה. בחור רציני  24 

היה איזה מבצע שנעשה אם אתה רוצה קצת אתמול גם בתוך היחידה.  25 

יב על זה שי. אז רק שתדעו שיש לנו מפקד חדש. אני מזכירה לכם להרח 26 

עיר התאומה שלנו לבורג יינלאורנ שנסעהשהייתה לנו משלחת נוער  27 
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 1 22ל  16במהלך יוני. והם חזרו לאחרונה ואנחנו מארחים בין ה 

אצלנו באיש שלום. ואנחנו ממש  בורגיינלאוקטובר משלחת  מאורנ 2 

נערכים לביקור הזה שאני מניחה שיהיה מוצלח לא פחות מהחוויה של  3 

בורג וזה במסגרת שיחת סיכום יינחוו באורנשאיש שלום ל תלמידים ש 4 

שעשיתי איתם לפני כשבועיים. אנחנו נערכים לחלוקת חבילות מזון לחג  5 

ם אגף הרווחה. לראש השנה יחד עם העמותות המסורתיות שעובדות ע 6 

שיתוף הפעולה על ההזדמנות להגיד תודה לכל העמותות גם זאת  7 

ולתמיכה לאורך כל הדרך ולאורך כל השנים. זה לא מובן מאליו. אורלי  8 

 9 . שום דבר מיוחד.אם את רוצה לפרט משהו את מוזמנת

שיתופי פעולה. אנחנו  הרגלי כבר לשמחתי יש לנו שום דבר מיוחד.  אורלי נתיב: 10 

 11 דרך.באותה ים ממשיכ

אנחנו יצאנו לדרך עם חברת גינון חדשה. אני חושבת שאחד הדברים   שושי כחלון כידור: 12 

ואחד האתגרים הכי גדולים בעיר זה הנושא של הגינון והאחזקה שלו.  13 

בשנה האחרונה גם נמנענו מלקיים שתילה בגלל שנת השמיטה. אנחנו  14 

ירודה מהסיבה יחד עם זאת גם התחזוקה לאורך השנה הזאת הייתה  15 

רות זחילקנו את העיר לארבע גישבו ו כ"להזו יצאנו למכרז חדש דרך מש 16 

כולל קבוצת גננים שעובדת אך ורק עם מוסדות החינוך. הרעיון הוא  17 

באמת לייצר פה מציאות רעננה וירוקה ויפה לבאים לעיר ולאלה שגרים  18 

 19 בה מן סתם. ואני מאוד מקווה שמהר מאוד נראה את התוצאות בשטח.

שלושה דברים, ארבעה דברים אחרונים. ישיבת מועצת עיר הבאה תהיה  20 

לאוקטובר וזה בגלל החגים. כל החגים יוצאים ככה בערך ביום  18-ב  21 

. זה ככה אני מביאה רלאוקטוב 18-לכן אנחנו ניפגש רק ב ושלישי  22 

, 19-לידיעתכם. מחר תבוא לכאן לביקור חברת הכנסת מירב בן ארי. ב 23 

 24 - בספטמבר יבקר כאן חבר הכנסת מתן כהנא וב 19 -ב לא סליחה 18 -ב

לחודש תבקר כאן שרת הקליטה. זה ביקורים שמתקיימים כאן ועוד  18 25 

את בעצם חברי כנסת כאלה ואחרים שמגיעים לכאן. הרעיון הוא לפתוח  26 

העיר לכל חברי הכנסת מכל אגב הקשת הפוליטית של מדינת ישראל זה  27 
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רו אותנו וגם ייתנו מענה לצרכים של העיר הרעיון. שיכירו את העיר שיזכ 1 

ביום שאחרי. זהו. נראה לי שאלה עיקרי הדברים. יש לכם שאלות משהו  2 

 3 סדר היום.עם אז אנחנו נתחיל לא. שאתם רוצים להתייחס אליו. 

 4 שלום לכולם. : אהרוןשי 

 5 רק אומרת ששי לא נמצא כאן כי הוא פשוט בחופשה.  שושי כחלון כידור:

 6 להציג.רצית אנחנו בהצעה לסדר היום של עורך דין אלברט טייב  : אהרוןשי 

 7 

 8 עו"ד אלברט טייב –הצעה לסדר היום 

סכם הבהמשך ל כן, רגע אז אני הגשתי הצעה לסדר שאומרת ככה. אלברט טייב: 9 

 10 ר אחד.מסחברת בין בין העירייה ל 15.12.2021שנחתם ביום 

משלמת לעירייה  דבגין פעילותה של החברה מסאשר להלן החברה  .1 11 

בחודש. התחייבה החברה בסעיף שמונה להסכם  ,שקלים 7,020 12 

 13 לתת דיווח שוטף ובכתב לעירייה על הפעולות השונות שהיא נוקטת

פרלמנטריות ואחרות הנוגעות ממשלתיות ועל פעילויות  בממשלה 14 

 15 לענייני הראשות. 

אגב התחייבותה זו של החברה לתת דיווח שוטף עוד בכתב עולה   .2 16 

התחייבות זו אינה מתקיימת והחברה אינה מעבירה דיווח כפי כי  17 

שהתחייבה בכתב. כי אם בעל פה לראשת העיר או בוואצאפ  18 

לראשת העיר. דבר אשר מנוגד ניגוד מוחלט לכל מינהל תקין  19 

שמדובר בכספי ציבור ולציבור יש זכות לעיין בפעילותה של החברה  20 

, בעבור התושבים ולדעת מה בכלל עושה החברה הזו בעבור תושבי 21 

את החוזה. ראיתי אני בעירייה. אני רק רוצה להוסיף שבעניין הזה  22 

חברת לוביסטים שיכול להיות שכל חברי שהיא מדובר באיזה  23 

הכנסת שמגיעים לפה בעת האחרונה קשורים לזה. אבל אני חושב  24 

העירייה לפרסם ואם חבר מועצה רוצה ת מחויבשמנהל תקין  25 

שקלים שהיא מקבלת  7,000ו בעבור לראות מה עושה החברה הז 26 

בחודש אז מן הראוי שיהיה מסמכים שהחברה מעבירה פעם  27 
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בחודש כפי שהתחייבה בהסכם ולא תשלח וואטסאפים או תדבר  1 

בטלפון עם ראשת העיר. זה לא מנהל תקין לדעתי ויש כאן פגם  2 

חמור מצידה של החברה ואני חושב שהחברה צריך להפסיק את  3 

הוא להסכם  57יש כאן סעיף שמאפשר, סעיף  הפעילות עם החברה. 4 

מאפשר לעירייה להפסיק את ההתקשרות איתה בלי שום סיבה.  5 

להפסיק את אבל ש סיבה הזה יהיא לא חייבת. במקרה  6 

 7 ההתקשרות וזו בעצם ההצעה.

קודם כל אין שום סיבה להפסיק את ההתקשרות למרות שאתה חושב   שושי כחלון כידור: 8 

זה אחד .דבר שני החברה מדווחת כמובן ועובדת שאין פה מנהל תקין.  9 

 10 בשיתוף פעולה עם העירייה.

 11 למי היא מדווחת? אלברט טייב:

 12 אה,  שושי כחלון כידור:

 13 למי היא מדווחת? עוד: אלברט טייב:

איתי עם העירייה. אני העירייה עם כל הכבוד העיריה,  באופן שוטף עם   שושי כחלון כידור: 14 

 15 זה. עברו ארבע שנים. לך. אם עוד לא הפנמת את

 16 בכתב?מדווחת בכתב? מדווחת  עו"ד אבלרט טייב:

 17 תפנים. אני העירייה.  שושי כחלון כידור:

 18 או בוואטסאפים היא מדווחת בכתב? אלברט טייב:

בוואטסאפים זה בכתב. מדווחת לי גם במיילים אם צריך אוקי?  ,בכתב  שושי כחלון כידור: 19 

תקין שאתה עורך דין אז כדאי  ודבר נוסף שאתה מדבר על מינהל 20 

שתדייק מכיוון שאין פה שום בעיה של מינהל תקין. אה ואין פה שום  21 

 22 הפרה בוטה של ההסכם.

 23 אוקי לטעמי יש. אלברט טייב:

 24 .שלטעמך. יופי לטעמך  שושי כחלון כידור:

 25 כן.  אלברט טייב:

ועכשיו זה בכלל אני רוצה להגיד אנחנו בכלל נעלה, בכלל מעלים את  שושי כחלון כידור: 26 

 27 ההצעה שלך לסדר היום כן או לא.
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 1 הכל בסדר.  אלברט טייב:

 2 נעלה את זה להצבעה. שושי כחלון כידור:  

 3 הכל בסדר. אלברט טייב:

 4 מי בעד להעלות את ההצעה של אלברט לסדר היום ירים את ידו.   שושי כחלון כידור:

 5 הכל בסדר.  טייב: אלברט

 6 אוקי שושי כחלון כידור: 

 7  כן.  אלברט טייב:

 8 מי נגד? שושי כחלון כידור:

 9 אתה נגד? אלברט טייב:

 10 אנחנו ממשיכים בסדר יום. כן.וההצעה שלך ירדה.   שושי כחלון כידור:

 11 

 12 116חלקה  8118מ"ר במקרקעין הידועים כגוש  3,943מכירת מגרש בגודל  .1

 13 מכירת.  דובר:

 14 הייתה החלטה מגרש ביפה נוף.בסדר היום במכירת בסעיף אחד אנחנו  :אהרוןשי 

 15 פקודת העיריות, 188  בהתאם לסעיף

 16 כן אה. :יגאל אשרם

 17 3,943מכירת מגרש בגודל בעניין הוועדה חוות הדעת שהוצגו בפני חבי  :אהרון שי 

בכפר יונה נעמי שמר פינת ברחוב בן גוריון  116 חלקה 8118מטרים כגוש  18 

שהינה מכירה מועצת העיר ברוב חבריה עשייה מקרקעין מאשרת  19 

נדל"ן ויזמות בע"מ שזכתה  ג'נחחברה ל 6/2022לפי מכרז מקרקעין  20 

בפקודה. מצורף לכם  קבועהפנים כ שראישור ב מותנהמכרז. ההסכם ב 21 

והסכם חתום. המשפטית  חוות הדעת סליחה,  גם בדואר גם במייל ו 22 

 23 רך דין שירן שי.מכבדת אותנו עוו נמצאת כאןו

 24 אני לא ) לא שומעים(  :שירןעו"ד 

 25 מייצגת את מי? שי רומנו:

 26 אותנו.   שושי כחלון כידור:

 27 העירייה. מטעם  :עו"ד שירן 
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 1 אה כן, שי רומנו:

 2 את העירייה. שושי כחלון כידור:

אני רק אגיד רגע לפני ששירן תציג את הדברים שתשימו לב שמה  : ש שלומית גבע"יועמ 3 

 4 לפקודת העיריות  188שאנחנו דנים בו היום זה את האישור הפיזית 

מקרקעין. אנחנו לא פותחים פה את נושא המכרז וכל עשייה בכלומר   5 

 6 רמה שקשור למכרז. זה כבר נדון והוחלט בוועדת המכרזים. צביקה יו"

יך הזה כולו וזה כבר עניין שהוא סגור. כרגע אנחנו הוועדה ניהל את ההל 7 

מדברים על אישור. אנחנו צריכים בשביל לאשר מכירת מקרקעין כל  8 

עשייה במקרקעין לצורך העניין לאשר את זה ברוב חברי המועצה.  9 

ובאישור של משרד הפנים לפי הכללים שלהם. זה רק בשביל שמסגרת  10 

 11 הדיון פה.

 12 יפה. דובר:

אז אם יש לכם שאלות מהותיות ולא על המכרז אז אתם מוזמנים   כידור:שושי כחלון  13 

 14 לשאול.

היא הוגשה לכם לפני    שי:ד שירן "עו רוצה להציג את חוות הדעת? יועמ"ש שלומית גבע: 15 

 16 המליאה. 

 17 ברור.  שושי כחלון כידור:

 18 שאלה אני אשמח לענות. איזה שהיאאם יש   שי:ד שירן "עו

 19 אפשר לעבור להצבעה?אז אוקי,    שושי כחלון כידור:

 20 הצבעה מי בעד? אה בעד ההחלטה. שתיים.אפשר לעבור ל : אהרוןשי 

 21 פה אחד. אלברט טייב: 

 22 פה אחד? : אהרוןשי 

 23 לא, זה לא פה אחד. מי בעד ירים את ידו.  שושי כחלון כידור:

 24 תרימו יד, תרימו יד.מי בעד  : אהרוןשי 

 25 מצידו אלברט אני יגאל, לא גד לא בעד.   שושי כחלון כידור:

 26 גד לא היה בעד? :אהרוןשי 

 27 נגד. נמנע. ?מי בעד? נגד? אתהשושי כחלון כידור:    
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 1 לא, הוא נמנע. דוברת:

 2 אתה נמנע? אה סליחה. שושי כחלון כידור: 

 3 נמנע שי.גד  דוברת:

 4 יש לך אולי ניגוד עניינם לא? אלברט טייב: 

 5  ניגוד עניינים? כל דבר פה זה בניגוד עניינים.איזה   שושי כחלון כידור:

עדכון התב"ר לסך של  –: תכנון וביצוע ב"ס תיכון שרונה 1061תב"ר מס'  .2 6 

 7 ש"ח.8,480,220

עדכון ופיתוח בית ספר תיכון  1061ר "עדכון התב , אנחנו בסעיף שתיים : אהרוןשי  8 

שקלים. מקורות המימון לפני  8,480,220לסך של  שרונה. עדכון התב"ר 9 

קרנות הרשות בובעדכון התב"ר  2,250,000 הרשות העדכון היו קרנות  10 

. ומשרד החינוך בעצם נותן לקרנות הרשות 2,250,000בוצעה הפחתה של  11 

 12 ..הגדלה

 13 עשה לי את העבודה. ענבל דרור היימן:

 14 החלטהצד ל  8,480,220סה"כ תב"ר  8,480,220של   :אהרוןשי 

 15 אין לי מים ]צוחקת[למה  ענבל דרור היימן:

 16 מעולה. :שי רומנו

 17 חמוד. ,שי תמשיך  ענבל דרור היימן:

 18 .ימשיך כבודו מה שנקרא  שושי כחלון כידור:

 19 נכנסת לשוק. לא יודע איפה לעצור. דובר:

 20 .1061 מאשרים את עדכון התב"רמה לעשות.  : אהרוןשי 

 21 , רגע רצת רצת אחרי זה יגידו שאנחנו ]מדברים יחד לא ברור[ רגע רגע  שושי כחלון כידור:

 22 , קיבלנו פה.טוב אז קיבלנו פה ענבל דרור היימן:

 23 עדיף סוס ודוהר ולעצור אותו משהו. :צבין ימין

 24 ששי נתן לו הנחיות הוא עומד בהם.  שושי כחלון כידור:

 25 אבל, :ימין צבי

 26 התב"רים עברו בוועדת כספים ואושרו. טוב, קודם כל אני אגיד שכל  ענבל דרור היימן:

 27 יותר מפעם אחת. צבי ימין:
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התב"ר הזה אנחנו מבקשים בעצם, התב"ר הקודם היה תכנון בית ספר  ענבל דרור היימין: 1 

 2 תיכון שרונה. אנחנו מבקשים להוסיף את המילה וביצוע. כי זה תב"ר

גם לביצוע. קיבלנו הרשאה משרד החינוך הרשאה היא הרשאה חלקית  3 

. אנחנו בעצם רוצים לעדכן בגובה שמוניםעל שמונה מיליון ארבע מאות  4 

 5 .2,250,000ההרשאה ולהחזיר לקרנות את  

 6 זה בית ספר שהולך להיות איפה מוקם? אלברט טייב:

 7 בשרונה. ענבל דרור היימן:

 8 בשרונה עצמה?  אלברט טייב:

 9 כן. ענבל דרור היימן:

 10 )לא ברור( ואת יכולה, השני שלנו שאני מאוד מקווה ש  שושי כחלון כידור:

 11 שנה הבאה. :טייב טאלבר

שנקבל תקציב. כי התקציב שיש כרגע הוא אפילו לא מספיק להניח את   שושי כחלון כידור: 12 

התשתיות. וזה רק בשביל לסבר את האוזן. ואנחנו חייבים תוך שלוש  13 

כפי שאתם יודעים החטיבה,  ,לפתוח את התיכון כדי שאנחנו כרגעשנים  14 

כיתות  12קיימת היום, היום והחדשה ליד עתיד יהיו שם החטיבה בעצם  15 

שבסוף יזינו את התיכון שאמור להיפתח בשרונה בעוד שלוש שנים. פה  16 

משרד החינוך כדי לקבל את יתרת על צריך להשקיע פה משקל כבד  17 

צאת לדרך עם הבינוי .אנחנו בכל מקרה מקדמים התקציב שמגיעה לנו ול 18 

כרגע היתר. זה יבוא מן הסתם לאישור הוועדה. ואנחנו נעשה את  19 

 20 .המשכ"לההתקשרות הזו כדי לקצר אותה דרך 

 21 בית ספר שרונה. ? תכנון1061אז מי בעד עדכון תב"ר  : אהרוןשי 

 22 תכנון וביצוע. ענבל דרור היימן:

 23 ן.תכנון וביצוע, כ אלברט טייב: 

 24 חשוב להגיד. ענבל דרור היימן:

 25 לאלברט. . 8,480,220בסך   : אהרוןשי 

 26 כן. אלברט טייב: 

 27 פה אחד. דובר:
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 1 עכשיו תוסיף את הביצוע. ענבל דרור היימן:

 2 אין בעיה. : אהרוןשי 

 3 )לא ברור( אלברט טייב:

 4 במצגת שי אהרון:

 5 ..יש לי להוסיף. תראי אלברט טייב:

 6 7,960,000עדכון. עדכון התב"ר לסך של  –: חט"ב צומחת שרונה 1047 תב"ר .3

₪. 7 

על ון התב"ר כעדכון. עדתב"ר חט"ב צומחת שרונה  1047בתב"ר  : אהרוןשי  8 

7,960,000. 9 

חלק מהמלוות . ןהתב"ר נפתח על שלושה וחצי מיליו  , אני אסביראז אני ענבל דרור היימן: 10 

 11 -לוחלק מקרנות. אנחנו מבקשים לעדכן את התב"ר בסופו של דבר 

בעצם מה  2,250,000. שכרגע מהקרנות אנחנו מגדילים 7,960,000 12 

. משרד החינוך קיבלנו הרשאה לשמונה 1061מתב"ר  ,שהורדנו בתב"ר 13 

שקל. סה"כ זה מביא את התב"ר   560,000 ות בסך שליליכיתות יב 14 

מיליון שקל. ובעתיד אנחנו נרצה לערוך בעצם עוד הגדלה  6.310ביניים ל  15 

שזה יהיה או מקרנות הראשות או ממלוות מותנה בקבלת מקורות  16 

 17 .7,960,000כך שבסופו של דבר התב"ר יגיע ל  1,650,000מימון בסך של 

 18 איפה זה? אלברט טייב:

 19 איפה זה מותנה? צבי ימין: 

 20 שהקמנו. זאת החטיבה   שושי כחלון כידור:

 21 זה  ענבל דרור היימן:

 22 זה בדן זה בדן אלברט טייב: 

 23 כן, ענבל דרור היימן:

 24 ליד עתיד.  שושי כחלון כידור:

 25 זה התניה שביקשנו לשים. שי רומנו: 

 26 כן.  צבי ימין: 

 27 אנחנו ביקשנו. ענבל דרור היימן:
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 1 .יםהבנקימון או במ צבי ימין: 

כן. אנחנו ביקשנו לשים פה להביא לכם בעצם במקום שנביא עוד איזה  ענבל דרור היימן: 2 

חודשיים עוד עדכון לתב"ר אנחנו מבקשים כרגע לעדכן את התב"ר  3 

כרגע מקורות המימון שיש בידינו זה  7,960שהוא יהיה, יעמוד על  4 

ברגע  6,310,000זאת אומרת למשרד הפנים אנחנו מעבירים  6,310,000 5 

נעביר למשרד הפנים ואין צורך להגיע שוב  שנקבל את יתרת הכסף 6 

 7 ומליאה. םלוועדת כספי

 8 הבנתי. :אלברט טייב

 9 אישור עקרוני. צבי ימין: 

שרונה הגדלה מקומית בסך  חט"ב 1047מי בעד אנחנו מאשרים תב"ר  : אהרוןשי  10 

 11 מקורות מימון הלוואה מי בעד? 1,650,000מתוכם  7,960,000של 

 12 פה אחד.  שושי כחלון כידור:

 13 פה אחד.  אלברט טייב: 

 14  . ₪ 1,570,000עדכון. עדכון התב"ר לסך של  –: התחדשות בחינוך 205תב"ר  .4

 15  1,570,000ל  700,000התחדשות בחינוך עדכון התב"ר מ  205תב"ר  ענבל דרור היימן:

 16 .. 870,000ת של ספתו 

 17 ב'. - זה המרחב א'  שושי כחלון כידור:

 18 כן. לעמל. ענבל דרור היימן:

 19 -בית ספרשל   כחלון כידור: שושי

 20 עמל. ענבל דרור היימן:

 21 ?ומדןאבעמל. אלי אתה רוצה רגע להתמקד פה בשינוי   שושי כחלון כידור:

 22 אני אגיד,, ןכ אלי:

 23 תולדה של תכנון חסר שהיה בהתחלה.  שושי כחלון כידור:

 24 שתוכנן בעבר וזה באמת בעבר לפני כמה שנים בעצם  והמידעכן, מאחר  אלי:

 25  התבסס בעיקר על שטחים פנויים בתוך הבית ספר. היום בעצם המרחב  

 26 בתוך חצר פנימית זאת אומרת זה מבנה חדש מתיישב  למידה הזה  

 27 של התב"ר וזה מבנה קל  ..ולכן יש כאן את העדכון של ה לגמרי.  
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 1 כל עם שמיועד באמת לתת מענה למרחב למידה חדשני בסופו של דבר. ו 

 2 ולכן יש את . בנה מאלא מחוץ ל בתוך המבנהשנדרשים לא הפסיליטיס  

 3 העדכון. 

 4 ?17 ?18אלי התב"ר הראשוני אושר באלפיים ו?  צבי ימין: 

 5 , משהו כזה.18כן,  אלי:

 6 לפני, כן, ארבע שנים כמעט.  שושי כחלון כידור:

 7 ולא בוצע כל השנים האלה? צבי ימין: 

 8 לא.  שושי כחלון כידור:

 9 תכנונים.עשינו  אלי:

 10 הייתה מתכננת.   שושי כחלון כידור:

 11 לפי לפני, אלי:

 12 הייתה גם קורונה אל תשכחו. היה קשה מאוד לעבוד. הייתה מתכננת שושי כחלון כידור: 

 13 שהחברה הכלכלית בשעתו לקחה שלא, שלא עמדה בציפיות. 

 14 צוות הניהול. תכנון.צוות הניתקנו את כל  אלי:

 15 כל השנים האלה הביא אותנו למחיר הזה. מן הסתם צבי ימין: 

 16 לא. אלי

 17 לא, זה לא קשור.  שושי כחלון כידור:

 18 אלא? תפיסה אחרת? ראייה אחרת? צבי ימין: 

 19 לא לא. שי רומנו: 

 20 כן.  שושי כחלון כידור:

 21 כל התפיסה היא אחרת לגמרי. אלי:

 22 -התכנון אחרת לגמרי. לא שי רומנו: 

 23 התכנון אדריכלי. התכנון אחר.  שושי כחלון כידור:

 24 שונה. צבי ימין: 

 25 שונה לגמרי ולכן לא בגלל התכנון היה. שי רומנו: 

 26 לא בגלל השנים.  שושי כחלון כידור:

 27 במקרה הטוב וגם פשוט מראה וטוב  , לא היה, פשוט לא היהסתם אה שי רומנו: 
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 1 .הצוותהחלפנו את לכן החלפנו,  נמשך הרבה זמן.  

 2 גם לא היה שיתוף פעולה מצד האדריכלית. אמרנו הערות נשארו אותם   שושי כחלון כידור:

 3 . לא שילמנו את צוות התכנוןהערות. חזרה הלכה ואז החלטנו להחליף  

 4 לה אגב. 

 5 אוקי. ענבל דרור היימן:

חינוך הגדלת התחדשות ל 205החלטה מאשרים את תב"ר מבחינת  : אהרוןשי  6 

 7 פה אחד. מי בעד?  1,570,00 בסך  קרנות

עדכון. עדכון והחלפת מקורות מימון  –: שיקום תשתיות הנדסיות 1052תב"ר  .5 8 

 9 . ₪ 1,420,0000לסך של 

 10 שיפור תשתיות הנדסיות. עדכון התב"ר ויש פה החלפת  1052תב"ר  ענבל דרור היימן:

 11 מקורי עמד על מיליון שקל ממלגות. אנחנו המקורות מימון. תב"ר  

 12 מהקרנות. בעצם הגדלה  1,420,000שכל  ה  1,420,000 -מבקשים לעדכן ל 

 13 .420,000של התב"ר ב  

 14 אלי אתה רוצה לתת אינפוט על הדבר?  שושי כחלון כידור:

 15  עם השטויות האלה.איפה האיש  אלי:

 16 באמת באמת התקציב שאנחנו, תקציב שוטף של זה תראו זה, כן  שי רומנו:

 17 , גם של פורהרבה פרויקטים היום גם של שימחלקת תשתיות יש של  

 18 שימור המצב הקיים וזה חמצן באמת שנדרש ובאמת כרגע זה תקציב  

 19 .יעזור לנו. יותרגדול ככל שיהיה  לא גדול  

 20 ]מדברים יחד לא ברור[

 21 כסף עכשיו אה?ככה מבזבז מי  אלברט טייב: 

 22 ]צוחקים[

 23 הולך. ותנועה הדבר הזה תמרור וועדות על זה רק  :אלי

 24 נכון. שושי כחלון כידור:

 25 נגמר. :אלי

 26 שלא תשתה לי שם חשיש. ]צוחק[ אלברט טייב: 

 27 קרנות?להמקור התקציבי הוא ממלגות  צבי ימין: 
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 1 כן. ענבל דרור היימן:

 2 קצת שאני אבין.לי שונה מה, תסבירי  צבי ימין: 

 3 ,הוא שונה כי ענבל דרור היימן:

 4 .השינוי בין מלגות לקרנות זאת אומרת לא, אבל  צבי ימין: 

 5 במקום שזה יהיה ממלוות אני מחזירה למלוות ו.. ענבל דרור היימן:

 6 מה זה מלוות? צבי ימין: 

 7 לוקחת מה, ענבל דרור היימן:

 8 .מהבנק צבי ימין: 

 9 מלוות זה הלוואה.שאישרנו בעבר. מה  ענבל דרור היימן:

 10 אוקי. אוקי. צבי ימין: 

 11 מימון השתנה.המקור   שושי כחלון כידור:

 12  השאלה שלי. המלגות זה הלוואה. נו זאת הייתה כן כן,  צבי ימין: 

 13 כן, הלוואה ענבל דרור היימן:

 14 . עוד שאלות?  שושי כחלון כידור:

 15 יאללה. יבוא להצבעה מי בעד : אהרוןשי 

 16 הרב הראשי, צבי ימין:

 17 ]צוחקים[

 18 .לשאול רגע, צביקה רוצה  שושי כחלון כידור:

 19 את ההלוואה המיליון שקל.לך אם זה מחזיר  ןלהבי צבי ימין: 

 20 אחרים. םלפרויקטיאני לוקחת את זה  ענבל דרור היימן:

 21 פרויקטים אחרים. שי רומנו: 

 22 הוא יהיה צבור למקום אחר.או זאת אומרת הוא כבר צבור למקור אחר.  צבי ימין: 

 23 כן כן.  ענבל דרור היימן:

 24 גמישות. מאפשר לנו עודהוא   שושי כחלון כידור:

 25 כן. ענבל דרור היימן:

 26 תודה. טוב. צבי ימין: 

 27 ?החלטה של : אהרוןשי 
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 1 מאשרים. ענבל דרור היימן:

 2  1,420,000מקורות מימון על סך של  שיפור תשתיות הנדסיות 1052ר תב"  : אהרוןשי 

 3 פה אחד. בעד? מי 

לסך של  : הקמת מגרש כדורגל דשא סינטטי עדכון. עדכון לתב"ר167תב"ר  .6 4 

15,556,100 ₪. 5 

 6 אנחנו מעדכנים את  סינטטידשא על  הקמת מגרש כדורגל  167תב"ר  ענבל דרור היימן:

 7  14.366,100. לפני העדכון התב"ר עמד על 15,560,100התב"ר ל   

 8 שהשתתפות מוסדות ותרומות אה היה שזה פיס וקרן המתקנים היה  

 9 ממפעל הפיס. פה אני מזכירה  700,000אנחנו מגדילים ב  14,359,000 

 10 אנחנו קיבלנו מענק ממפעל הפיס של עשרה מיליון. והשתמשנו  

 11 הראשוני. מדןאולבהתאם  9.3ר עדכנו ב "שפתחנו, שעדכנו את התבכ 

 12 ראשוני.   שושי כחלון כידור:

 13 שיש לנו את ההרשאה וצרפתי של מפעל   -700,000כרגע אנחנו מגדילים ב ענבל דרור היימן:

 14 י צעשרה מיליון שקל ותוספת מקרנות הראשות של עוד ח שלהפיס  

 15 .15,566,100מיליון שקל כך שיעמוד על  

 16 וזהו?  צבי ימין: 

 17 כולנו תקווה.  שושי כחלון כידור:

 18 כן. ענבל דרור היימן:

 19 עם כמות הוונדליזם שיש שמה זה גם טוב. אני רק אגיד שהמסירה   שושי כחלון כידור:

מחובר לחשמל כי הוא רק משבוע הוא המגרש אחרי ש הראשונה של 20 

תהיה בשבוע הבא. אני מאוד מקווה שהיא תעבור  לחשמלשעבר חובר  21 

בהצלחה ואז באמת המתקן הזה יעבור לאחריות העירייה. בכל מקרה  22 

תקופת הקיץ מאחר כבר מיודעים  כרגע משתמשים במגרש כמו שאתם 23 

אין אימונים ורק למשחקים צריך רישיון עסק למגרש עצמו. לטובת  24 

צורך ברישיון עסק. זהו. זה לגבי, ואם אתם שואלים לגבי הגידול זה  25 

ת מכרזים מן הסתם עדבאמת השאלות הרלוונטיות הגם שזה עבר וו 26 

 27 אני לא טועה.  אחוז נכון? 25מכיוון שמדובר פה בגידול של קצת פחות מ 



27 
 

 1 נכון. :אלי

 2 רוצה להתייחס אתה אחוז. אז רוצה להתייחס לזה? אלי  25קצת פחות מ  שושי כחלון כידור: 

 3 לזה? גם אני יכולה להתייחס לזה. 

 4 תשאלו שאלות אין בעיה. אני יכול להתייחס לחלק מהעלויות באמת  אלי:

 5 נבעו קודם כל מתוך כדי תהליך העבודה שהבנו שאנחנו יושבים על אתר  

 6 פסולת מוכרז היסטורי עירוני. ואז 

 7 לא, זה היה זוועה מה שהיה שם.  שושי כחלון כידור:

 8 הוציא משם משאיות קבורות. דברים ברמה הזאת. לא רק פסולת  אלי:

 9 קרקע מילוי פסולת,  טמנתרגילה. לכן היו פה עליות של פינוי פסולת, ה 

 10 מחדש, כל הדברים האלה בעצם התגלו תוך כדי, תוך כדי עבודה. היו פה  

 11 שינויים בהתאם לסעיפים בחוזה שפשוט לפי מדידה התארגנות של  

 12 מצלמות כל מיני דברים כאלה שהיינו צריכים להתאים  ,חשמל ,תשתיות 

 13 התאחדות ל שקרן המתקנים ו ולתקנים שלבסופו של דבר גם לדרישות  

 14 ...סך הכל של הדבר הזהאז בכדורגל. ל 

 15 ..וגינון שלא גולם ב  שושי כחלון כידור:

 16 ..וגינון שלא היה אלי:

 17 בתכנון הראשוני.  שושי כחלון כידור:

 18 לא מעט כסף שאנחנו שהוא  םהוונדליזגם חלק מזה  ..כל הוכמובן  אלי:

 19 צריכים גם להשקיע בלתקן את כל הדברים. זהו בגדול. 

 20 עדיין לא ממשיך את העבודה.הבנתי כמו שאני יודע הקבלן  :דב איציק

 21  למה?  שושי כחלון כידור:

 22 . לא יודע יש בעיות שם.קודם אותו קבלן כי לא יודע יש בעיות עם כסף :דב איציק

 23 לא לא. אלי:

 24 בעיות עם הכסף? אנחנו בשבוע הבא עושים איתו מסירה אז אני לא   שושי כחלון כידור:

 25 ולפני שלושה שבועות הייתה לי ישיבה איתו עם הקבלן ...יודעת איך אתה 

 26 עצמו. אני לא יודעת  

 27  אולי זה במקום אחר איציק.  אלי:
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 1 לא זה לא, תאמין לי. איציק דב:

 2 כאילו, הקבלן, הקבלן עובד ויש פה מפקח שעובד.  שושי כחלון כידור:

 3 חבל מאוד. הקבוצה הבוגרת.יכול להיות שיש שיתוף פעולה עם  :איציק דב

 4 ר..יש שיתוף פעולה עם הקבוצה הבוגרת. אתה יודע, בוא נשאי  שושי כחלון כידור:

 5 מדברים יחד(-)לא ברור איציק דב:

 6 הפוליטיקה בצד. כי הייתה פה הרבה פוליטיקה. לא, לא דיברתי על  

 7 הפוליטיקה שלך.  

 8 הפוליטיקה שלך היא רלוונטית לחלוטין. אני מדברת שושי כחלון כידור:   

 9 על הפוליטיקה של הקבוצה. כיוון שמהיום, מהפעם הראשונה שהקבוצה  

 10 הזו הייתה בפגישה איתי והיא הייתה בשלוש פגישות איתי. אוקי?  

 11 מעולם לא נאמר לה שהיא לא תשתמש במגרש. זה איזה שהיא המצאה  

 12 אנחנו והם קיבלו שעות מגרש והם היום שלא ברור לי מי המציא אותה.  

 13 ועל העליות שימוש המגרש  הוצאנו להם הסכם שימוש ראשון ועל שעות  

 14 על המגרש לא יודעת  הם מתאמנים במגרש. וזהו. לא הייתה שום, אגב  

 15 אם אתה יודע. 

 16 תאמיני שאני יודע יודע.אני יודע.  :דב איציק

 17 הם גם אמרו שהם משתפים פעולה. :עומרי

 18 אתה יודע. אין זה. אני גם  אז למרות שאנחנו לא נותנים את המגרש   שושי כחלון כידור:

 19 בסוף הם גם מכירים את המדיניות. בסוף מדובר פה ש אגיד בעניין הזה 

 20 מדובר מאחר ובעמותה פרטית והסדר יום כאילו שנקבע פה במדיניות  

 21 שקודם כל  שהוא לא נכס פרטי. אז ברור לגמרי אוקי? בנכס ציבורי 

 22 משלם עמותות ציבוריות יקבלו תוקף ולא, גם אגב גם המרכז הקהילתי  

 23 הדמי שימוש האלה נועדו כדי שאנחנו נוכל ברור לגמרי.  שימוש. דמי  

לא נועדו לא להכנסה הם לשמר ולתחזק את המגרש הזה לאורך זמן.  24 

 25  עירייה ולא לשום דבר אחר.

 26 לעשות. שמונה בערב אין להם מה הם ל אבל השעות שאתם נותנים  :דב איציק

 27 זה מה שהם קיבלו, זה מה שהם ביקשו.  שושי כחלון כידור:
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 1 זה מה שהם ביקשו. :אלי

 2 אי אפשר להתאמן בשעות האלה. :דב איציק

 3 מה שהם ביקשו.זה  :אלי

 4 בסדר? איציק:

 5 בוגרים זה מה שהיא ביקשה וגם יש חשמל ואין שום בעיה. הקבוצת   שושי כחלון כידור:

 6 יר שם את החדר כביסה. יש שמה כמה דברים דכאילו אנחנו גם נס 

 7 ריכים עוד להסדיר. ויש שמה מנהל מתקני ספורט הוא יהיה צשאנחנו  

 8 איתם בקשר וייתן להם מענה. כמו כל קבוצה אחרת שמתאמנת על  

לא, יש פה סיפורים אחרים כאילו המגרש. אין לנו בעיה איתם שתדע    9 

 10 בינם לבין המרכז הקהילתי שאני מאוד מקווה שהם יפתרו לקראת שנה 

 11 הבאה זה הכל. זה הסיפור המרכזי. תמיכה הם מקבלים. אנחנו הרי  

 12 נותנים להם תמיכה. זה לא שמישהו לא נותן להם תמיכה. העירייה  

 13 תמיכה.קצה להם מ 

 14 ..כן, אבל התמיכה הזאת זה :דב איציק

 15 אבל זה מה שאפשר איציק. אם היינו יכולים לתת יותר היינו נותנים   שושי כחלון כידור:

 16 ם מכירים את המצב של ה, קופה הציבורית זה לא ש,.לכולם יותר. את 

 17 התקציב.זה  דובר:

 18 אנחנו נותנים.   שושי כחלון כידור:

 19 תקציב. דובר:

 20 נותנים מה שיש. דוברת:

 21 אני רוצה, את העמותות שקיבלו אני לא יודעת איזה עמותות. גם  שושי כחלון כידור:

 22 נתת להם הפעם את יודעת אבל בסדר.התנגדת להם ו :דב איציק

 23 מספיק מספיק. דובר:

 24 אני לא התנגדתי לעמותות. אני לא התנגדתי לשום עמותה. לא יודעת על   שושי כחלון כידור:

 25 מה אתה מדבר. אתה יכול לדבר איציק זה דיון במליאה כאילו יש משהו  

 26 שאתה רוצה להגיד חופשי.  

 27 בסדר. ךבסדר תמשי דובר:
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 1 טוב כן.  שושי כחלון כידור: 

 2 הקמת מגרש כדורגל דשא סינטטי.  167החלטה מאשרת את תב"ר   : אהרוןשי 

 3 שקלים. 15,560,100הגדלת מקורות המימון בסך של  

 4 מי בעד ירים את ידו. אלברט?  כחלון כידור:שושי 

 5 אלברט גם? : אהרוןשי 

 6 2,039,000עדכון. עדכון התב"ר לסך של  -: מצלמות אבטחה בישוב144תב"ר  .7

₪. 7 

 8 . יש פה הגדלה בסך 2,039,000מצלמות אבטחה בישוב עדכון ל  144ר "תב ענבל דרור היימן:

 9 השמירה. מקרנות הראשות. בעצם זה כספים מהיטלה 420,000 

 10 זה משרד הביטחון או המשרד לביטחון פנים? 160,000ה אלברט טייב:

 11 ביטחון פנים זה טעות. ענבל דרור היימן:

 12 פנים נכון? לביטחוןהמשרד  אלברט טייב:

 13 כן. ענבל דרור היימן:

 14 אה אוקי. אלברט טייב:

 15 מצלמות ו?מה זה תוספת של  ההגדלה  ממה נובעת אפשר לשאול  דג רבינא:

 16 תיקונים והצבת מצלמות חדשות.  כחלון כידור:שושי 

 17 תשתיות שלא עובדות. גם התיקונים,  LPRגם מצלמות  :שי רומנו

 18 לפי הביטחון לא? דג רבינא:

 19 אה.והר המוקדהכסף את כל הסוגייה של חלק מ ולסדר, סידרנו עם  :שי רומנו

 20 מוקד. שושי כחלום כידור:

 21 אה סידרנו שם.והר של מוקד  :שי רומנו

 22 ?או  עוד לא התקינו LPRשי,  אלברט טייב:

 23 התקינו  שושי כחלון כידור:

 24 התקנו בשתיים. שי רומנו:

 25 אה כן? איפה? אלברט טייב:

 26 ובשרון.בגין ב  שושי כחלון כידור:

 27 שרונה? או ש, דג רבינא:
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 1 בשתי כניסות ושתי יציאות זה הפרויקט  LPR'מצלמות   LPR, LPR :שי רומנו

 2 עם ,הבא. יש שם סיפור  

 3 . זאת אומרת אם קורה משהו אז המשטרה יודעת אחסוןבעיקר הם   שושי כחלון כידור:

 4 מחובר למוקד יהיה ואנחנו היינו בטוחים שזה כדי,  להשתמש בהם  

 5 יוכלו להיות שותפים במה שקורה.הם המשטרתי כדי שבאמת און ליין  

 6 וזה לא קורה. דובר:

 7 עם משרד המשפטים. יש שמה איזו סוגיה  שושי כחלון כידור:

 8 לא מחובר וגם המשטרה לא נותנת לנו לאף עירייה. המשטרה לא  אלברט טייב: 

 9 מאפשרת לראות. יש סיפור של הרבה שנים. 

 10 אני מדבר על משהו אחר. לא. צבי ימין: 

 11 לא מאשרים המשטרה. אלברט טייב: 

 12 לא, רגע, בוא נדבר על שני דברים.  שושי כחלון כידור:

 13 משהו אחר. צבי ימין: 

 14 זה סיפור אחר. אלברט טייב: 

 15 למוקד המשטרתי אוקי? שנכון לכרגע עצרו  LPRשל ה את החיבוריש   שושי כחלון כידור:

 16 שעצר את זה זה עניין משפטי משרד המשפטים בכל מה  האת זה. מ 

 17 שקשור. 

 18 עצר?זה נ ארצית אז  צבי ימין: 

 19 מקומות בישוב. בשתי LPRכן. מה שיש לנו כרגע זה מצלמות   שושי כחלון כידור:

 20 צנעת הפרט. :שי רומנו

 21 בגין ובשרונה.  במנחם  שושי כחלון כידור:

 22 על פי שחזור. : שי רומנו

 23 אם קורה משהו המשטרה יכולה וחזור. אנחנו מצלמים את הכל, ואוכן,    שושי כחלון כידור:

 24 בזה.  להשתמש 

 25 רואים את המצלמות האלהאנחנו גם  :שי רומנו

 26 לגבי שימוש בחומר שמתועד במצלמות שנמצאות היום  שושי כחלון כידור:

 27 במרחב הציבורי. כל תושב שרוצה להשתמש אין לו מה ומוצבות היום  
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 1 סמכותנו. הוא צריך לפנות למשטרה. משהו לפנות לעירייה זה לא  

 2 אז אפשר. על זה אתה מדבר נכון  המשטרה צריכה לתת אישור. רק 

 3 אלברט? 

 4 לא, דיברתי.  אלברט טייב:

 5 אלא?   שושי כחלון כידור:

 6 )לא ברור( אלברט טייב:

 7 אבל המצלמות הם שלנו. הסיפור אנחנו גם רואים את המצלמות אנחנו  :שי רומנו

 8 כן אבל לא רואים את המספרים עצמם. זה רק המשטרה יכולה לראות.  

 9 משוקפות במוקד.המצלמות  

 10 אין בזה הרבה אינטרסים כרגע. צבי ימין: 

 11 תראה.  שושי כחלון כידור:

 12 ]מדברים יחד לא ברור[

 13 ..מה שהיה פה דברים עקרוניים שאתה בעצם צבי ימין: 

 14 נכון.  שי רומנו:

 15 משטרת ישראל הייתה מגדירה רכבים כאלה או מספרים כאלה היה  צבי ימין: 

 16 קופץ. 

 17 ..אני יכול להגיד לך שבכל האירועים האחרוניםאבל  שי רומנו:

 18 זה שימש זה עזר? צבי ימין: 

 19 .עלינו הם לוחציםוזה  ידעו לחבר, ידעו למצוא את הרכבים. ונשאר  :רומנו שי

 20 עוזב את הישיבה[ איציק דב]

 21 ביי, להתראות.  שושי כחלון כידור:

 22 מבחינתם זה נכס. הם יודעים לחבר. שי רומנו:

 23 אבל זה גם מצלמות כל יום.כן, זה נכס  צבי ימין: 

 24 אנחנו לא צריכים לממן את המשטרה.אבל  אלברט טייב: 

 25 נכון.  שי רומנו:

 26 אבל אני שאלתי את המנכ"ל. הגשתי בקשה וביקשתי לקבל פרטים  אלברט טייב: 

 27 ..אבל 200זה סכום זה קצת יותר  מ  שקל 200,000והבנתי שזה  
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 1 מה זה?   שושי כחלון כידור:

 2 המצלמות האלה קודם כל נועדו,  שי רומנו:

 3 מה זה? שושי כחלון כידור: 

 4 והחיבור    LPRיורדות למוקד בסדר? החיבור ל  ןהקודם כל הם יורדות.  שי רומנו:

 5 ת על המצלמות הקימות. פשל הסיב ושבו המשטרה משתמשת זה תוס 

 6 נהנים. ואנחנו כן נהנים ואנחנו כן  למצלמות  אופציהעוד בסדר? זה  

 7 לא און יחידת שיטור. אני מסכים איתך שזה פה מכיוון שיש לנו  מהם  

 8 לנו . ואז זה ייתן שיפתרו את זה משפטיתתקלה ואני מקווה ליין. שזה  

 9 .)לא ברור( יושב פה כי בסוףעוד כוח עזר לשיטור  

 10 אגב שיתוף פעולה שלנו באמת נבע ממה שאתה אומר שזה באמת יהיה   שושי כחלון כידור:

 11 פה  

 12 הוא מושלם שי רומנו:

 13 מציאות טובה יותר שושי כחלון כידור:

 14 למה לא נכון הסכום שאמרתי?  אלברט טייב:

 15 שקל אחרי זה. 20,000כי זה יצא לכל לדעתי לכל כניסה ויציאה זה  שי רומנו:

 16 .עדכון מצוין קיבלתילא לא לא, אני  אלברט טייב:

 17 אבל מה שהוא הוסיף לך שם זה את  אני יודע מה קיבלת. ויש שם לא שי רומנו:

 18 הלינקים. 

 19 נכון. נכון. אלברט טייב:

 20 הלינקים זה שי רומנו:

 21 בסדר. אלברט טייב:

 22 הלינקים זה החיבור לקיר. :רומנו יש

 23 אז. 130פנים ממן בסדר, אבל בשורה התחתונה בגלל שהמשרד לביטחון  אלברט טייב:

 24 עוד פעם.לא לא, לא לא לא,  שי רומנו:

 25 בסדר. אלברט טייב:

 26 לא לא. לא בכוונה אני מדגיש לא. הלינקים זה מה שעובר בין המצלמה  שי רומנו:

 27 למוקד שלנו. זה הוצאות שלנו זה לא קשור לשום משטרה. 
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 1 בסדר, בסדר. אלברט טייב:

 2 המצלמות.ואני כן רוצה לראות את  שי רומנו:

 3 בסדר. אלברט טייב:

 4 כמו שאני רוצה לראות את המצלמות באזור התעשייה שיגיע. בסדר?  שי רומנו:

 5 הלינק לא עובד.  

 6 בסדר. אלברט טייב: 

 7 של הלינקים. חזוקזה בדיוק הת שי רומנו:

 8 בסדר גמור, הלאה. אלברט טייב: 

 9 בישוב  ב  מצלמות אבטחה 144 תב"רמאשרים עדכון אז הצעת החלטה  : אהרוןשי 

 10 מי בעד? 2,199,000 

 11 פה אחד. רק איציק דב יצא.  שושי כחלון כידור:

 12  כתבתיכן,  : אהרוןשי 

 13 בסדר?  שושי כחלון כידור:

 14 לרשום מה? :שי אהרון

 15 מה?   שושי כחלון כידור:

 16 הלאה. ענבל דרור היימן:

 17 לא, הוא היה חגיגי.    שושי כחלון כידור:

 18 יש לו אירוע או משהו  אלברט טייב:

 19 לבוש חגיגי כזה. שושי כחלון כידור:

עדכון. עדכון מקורות מימון  –: הקמת יחידת נוער אגף הרווחה 1063תב"ר  .8 20 

 21 .₪ 843,854לסך של 

 22 הקמת יחידת נוער אגף הרווחה. אנחנו מעדכנים את  1063תב"ר   ענבל דרור היימן:

 23 התב"ר. 

 24 תודה לאל.  שושי כחלון כידור:

 25 . 843,854אנחנו פשוט מחליפים פה מקורות מימון. סך התב"ר נשאר על  דרור היימן:ענבל 

 26 הקטנה  350,000ל  374,074משרד הרווחה הקטין את ההרשאה שלו מ  

 27 ומגדילים מהקרנות. 24,074של  
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 1 ..ואנחנו קיבלנו כבר את ההרשאה התקציבית מה ש  שושי כחלון כידור:

 2 כן ענבל דרור היימן:

 3 לא היה בפעם הקודמת ואמרנו שנעדכן אתכם שתגיע.מה ש  ן כידור:שושי כחלו

 4 כן. ענבל דרור היימן:

 5 שלה? קידפמה זאת היחידה שמוקדמת בעצם. מה הת רבינא: גד

 6 אורלי, הנה אורלי. :אלברט טייב

 7 של הנוער שלנו. תאת כל הפעילויו היחידה אמורה לרכז אורלי נתיב:

 8 להראות להם את זה גם במצגת. הנה זאתיאתה יכול   שושי כחלון כידור:

 9 )מדברים יחד לא ברור( במקום אחד כולל עובדות סוציאליות.  אורלי נתיב:

 10 וגם, ענבל דרור היימן:

 11 מה זה כולל?את רוצה להסביר קצת   שושי כחלון כידור:

 12 כן. אורלי נתיב:

 13  רגע, יגדילו לך את זה.   שושי כחלון כידור:

 14 קודם כל המענה ההגשה למשרד הרווחה וגם לרשות ניתנה קודם כל  אורלי נתיב:

 15 סגרות האגף. הענף גדל מאוד וגם המ יבגלל מצוקת מקום גם במשרד 

 16 ראויים להפעלה. מספיק שלא  מותמפוזרות ולחלקם מפוזר במקו שלנו 

 17 המבנה  ,בעצם אנחנו גם מרכזים ברמה המקצועית במקום אחד. יש פה 

 18 יספיק לנו. יש שתי קומות.בפירוש  הוא לא מבנה גדול. הוא  

 19 זה מה שהיה מרכז אומנויות.  שושי כחלון כידור:

 20 כן. אורלי נתיב:

 21 המרכז הקהילתי בעבר. רחוב הרצל. אוקי? אתם זוכרים. איפה של   שושי כחלון כידור:

 22 היום. השהרובוטיק 

 23 בהתחלה. בצד הפנימי בפנים כאילו גד רבינא:

 24 בשביל הזה אוקי?כן כן   כחלון כידור: שושי

 25 עובדות שלוש גם באגף שמתפנה לנו מקום לשלוש עובדות. פה יש לנו  אורלי נתיב:
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 1 יחזקאל ןגסוציאליות. מבנה שירות של הבית החם לנערה שעובר מ 

יחזקאל מהמסגרות הטיפוליות שלנו לעוד  ןאת גלפה. מה שמפנה לנו  2 

 3 ימים

 4 הילה? אין שם פרויקט גד רבינא:

 5 לא, העברנו אותו לאיפה  שושי כחלון כידור:

 6 זה אחר. גד רבינא:

 7 רון במקלט.השהבית כנסת של א שושי כחלון כידור:

 8 אוקי. גד רבינא:

 9 .רון חגג'אהאיפה שהבית כנסת של   שושי כחלון כידור:

 10 אוקי. גד רבינא:

 11 אז שם.  שושי כחלון כידור:

 12 מרגי? מקוםב גד רבינא:

 13 כן, במקום יחזקאל. עשינו לנו שם יחידת הילה.  כידור:שושי כחלון 

 14 לא במקום הבית כנסת. גד רבינא:

 15 לא מה פתאום במקום הבית כנסת. שמעתי.  שושי כחלון כידור:

 16 נכון? זה המבנה הפנימי יותר כן, אמרת ביקורת.  גד רבינא:

 17  כן. יש שמה  שושי כחלון כידור:

 18 יש שמה שני מבנים. גד רבינא:

 19 מקלט. זה מקלט פנימי כזה.   כחלון כידור:שושי 

 20 נכון,  גד רבינא:

 21 שם. שושי כחלון כידור: 

טיפול להורים וילדים. מרכזי  משפחתי  תחנה דובגן יחזקאל היום יש   אורלי נתיב: 22 

יש שירות שעובד חמישה ימים בשבוע שעובד בוקר עד ערב ובתוך זה עוד  23 

שעובד זה שירות נמצא הבית החם והוא בעצם יהיה בתוך המבנה הזה  24 

ריים עד אחר הצהריים. כולל ארוחת השלושה ימים בשבוע משעות הצ 25 

ה עוד הריים לנערות. וייכנס פה גם שירות נוסף של מעגל בנים שזוצ 26 

פעילות קבוצתית לנוער ושוב יש פה מבנה של המקום. נוכל כמובן  27 
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)לא שומעים רחוקה  למקום. זהו בהתאם תוכניות של נוערלהרחיב  1 

 2 .ממכשיר הקלטה(

 3 ישר כוח. יפה מאוד בהצלחה. :גד רבינא

 4 תודה.   שושי כחלון כידור:

 5 אחרי זה, גד רבינא:

 6 מה זה?   שושי כחלון כידור:

 7 מתי אתם עולים  הוא עבר? גד רבינא:

 8 הוא לא עבר. לא השתמשו בו בגלל זה הרבה זמן. בגלל זה לקח לנו.  שושי כחלון כידור:

 9 החלפת מקורות מימון בסך  1063עדכון תב"ר בהצעת ההחלטה לאנחנו  : אהרוןשי 

 10 מי בעד? אלברט. 843,854תב"ר  

 11 אלברט? שושי כחלון כידור:

 12 בעד? :אהרוןשי 

 13 כן. אלברט טייב: 

 14 תב"ר אלף, ענבל דרור היימן:

 15 בעד. אלברט טייב: 

 16 ?רק אפשר לשאול שאלה גד רבינא:

 17 כן.  שושי כחלון כידור:

,בעצם הרווחה פונה לכל אותם אנשים שהיא  פעילויותשימוש בכל ה  גד רבינא: 18 

 19 במצוקה. הם צריכים לפנות בעצמם בשביל לקבל את  םשה יודעת 

 20 בתוך המסגרות.בתי הספר מאתרים ... השימוש ב 

 21 גם וגם וגם וגם  אורלי נתיב:

 22 שילוב כולל. גד רבינא:

 23 גם. אורלי נתיב:

 24 כולם ביחד.  שושי כחלון כידור:

 25 גם וגם. אורלי נתיב:

 26 



38 
 

עדכון. עדכון התב"ר לסך של  – 2022: תחזוקה מוס"ח וציבור 1053תב"ר   .9 1 

5,000,000 ₪ . 2 

 3 עדכון התב"ר ל  2022תחזוקת מוסדות חינוך לציבור  1053 תב"ר ענבל דרור היימן:

 4 ת של מיליון שקל מקרנות הראשות. מי בעד?פחמישה מיליון. יש פה תוס 

 5  )לא ברור( דובר: 

 6 גד?  שושי כחלון כידור:

 7 פה אחד. : אהרוןשי 

 8 פה אחד? שושי כחלון כידור:

עדכון התב"ר לסך  -ביפה נוף עדכון –: הקמת גן ילדים דו כיתתי 1046תב"ר  .10 9 

 10 .₪ 2,615,223של 

 11 הקמת גן ילדים דו כיתתי ביפה נוף עדכון התב"ר יעמוד  1046תב"ר   ענבל דרור היימן:

 12 . 229,985קיבלנו פה הרשאה ממשרד החינוך על סך של   2,615,223על   

 13 ההגדלה זה בעקבות ההרשאה. מי בעד?   

 14 פה אחד. שושי כחלון כידור:

( חדש. תב"ר 94: הקמת מגרש חניה ציבורי ברחוב הרצל )חלקה 1065תב"ר  .11 15 

 16 .₪ 550,000בסך של 

 17 זה תב"ר  94הקמת מגרש חנניה ציבורי ברחוב הרצל חלקה  1065תב"ר  ענבל דרור היימן:

 18 מקרן  217,000שקל. מקרנות הראשות. מתוכם  550,000חדש על סך   

 19 ..זה ה חניה.                               

 20 החניה פה שושי כחלון כידור:

 21 בין לבין.  :צבי ימין

 22 בין ויקטורי לבין  שושי כחלון כידור:

 23 העירייה.  ענבל דרור היימן:

 24 העירייה.שושי כחלון כידור: 

 25 ]מדברים יחד[

 26 יוכלו לבוא משם לשם. :יגאל אשרם

 27 זה ישמש, לא, שושי כחלון כידור:
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 1 .לטובת מה?לציבור    :יגאל אשרם

 2 . ל...לבשראחנייה לויקטורי למרכז שם  שושי כחלון כידור:

 3 ]מדברים יחד לא ברור[

 4 חנייה, הם שילמו על זה.כופר הם שילמו  שושי כחלון כידור:

 5 .אשלח את זהבוודאות. אני בשביל הספורט הם אמרו לי   :גד רבינא

 6 אז מה עושים שם בסטות חניה?  :עומרי

 7 מה זה. שושי כחלון כידור:

 8 בסטות חניה?  עומרי:

 9 עושים שם חניה כמה חניות יהיו שם?  שושי כחלון כידור:

 10 לא, יותר. אלי:

 11 כמעט שלושים ו, יותר? יהיו שם  שושי כחלון כידור:

 12 חניות, חניות נכים, חניה לטעינת רכב חשמלי     

 13 רמפה של,    :אלי

 14 כמה? חמישים לא, פחות מחמישים.  שושי כחלון כידור:

 15 לא לא לא,  :אלי

 16 יש שמה גם  שושי כחלון כידור:

 17 .תמרוראתה בוועדות  עומרי  :אלי

 18 תהיי יש שם גם שתי חניות לטעינת רכב חשמלי כי זה כבר נהייה זה  שושי כחלון כידור:

 19 שמחברת מרחוב הרצל למרכז המסחרי אוקי?  רמפה   

 20 מאיפה לאיפה.   גד רבינא:

 21 להולכי רגל.כאילו מרחוב הרצל שאתה מגיע  שושי כחלון כידור:

 22 להולכי רגל.  :גד רבינא

 23 כן כן.  דובר:

 24 הולכי רגל ונגישות. שושי כחלון כידור:

 25 ]מדברים יחד לא ברור[

 26 והרעיון הוא באמת שזה לא יראה ככה. שזה באמת, אנחנו שוקלים מן  שושי כחלון כידור:

 27 את זה לכחול לבן כדי להגביל את השימוש בחניה כי  להפוךהסתם   



40 
 

 1 זה יהפוך להיות חניה פרטית לכל מיני אנשים שאחרת מה שיקרה   

 2 את זה כדי שכולם יוכלו ליהנות מהשימוש בנכס עצמו. כן. אז נגביל   

 3 ?חינם תיים ראשונות? שעאת זה מה זה אומר להגביל   גד רבינא:

 4 נגיד שעה ראשונה חינם. בסוף אתה יודע זה ויקטורי. זה לא, : שושי כחלון כידור

 5 בסדר,לא,   רבינא:גד 

 6 שעה ראשונה או שעתיים ראשונות זה וכמובן שבלילה זה יהיה פתוח  שושי כחלון כידור:

 7 לשימוש ציבורי.  

 8 הקמת מגרש חניה ברחוב הרצל  1065אז החלטה מאשר פתיחת תב"ר     : אהרוןשי 

 9 בעד?מי שקלים  550,000על סך                                 

 10 . ₪ 1,000,000חדש. תב"ר בסך של  – 2022: שיקום גינון עירוני 1066 תב"ר .12

 11 תב"ר חדש על סך מיליון שקל.  2022שיקום גינון עירוני  1066תב"ר   ענבל דרור היימן:

 12 מקרנות הראשות. שושי הסבירה קודם.   

 13 .מה קורה לא צריך להסביר. כולם רואים שושי כחלון כידור:

 14 מי הולך להיות זה שמנהל     אלברט טייב: 

 15 מפקח על הגינון  שושי כחלון כידור:

 16 מפקח על הגינון פרש ויתר.  אלברט טייב: 

 17 נכון. שושי כחלון כידור:

 18 מי הולך לנהל את זה.  : דובר

 19 ..ברק טויטו.... . לכ"אנחנו עשינו את ההתקשרות עם מש שושי כחלון כידור:

 20 עזב?  :דובר

 21 ל כ"לספטמבר. אנחנו עשינו את כל ההתקשרות עם מש 9מסיים בהוא  שושי כחלון כידור:

 22 ל כמובן בתהליך של אישור כ"ואנחנו כרגע בתהליך ביחד עם מש  

 23 מפקח על הגינון. כרגע אין לנו מפקח. אנחנו על זה מה שנקרא.  

 24 בסך מיליון  2022שיקום גינון עירוני  1066קבלת החלטה מאשר תב"ר   : אהרוןשי 

 25 י בעד. פה אחד.שקלים. מ  



41 
 

 1 –( 2022/24/114: נגישות ראיה צמד גנים ברחוב דן )התחייבות 1085תב"ר  .13

 2 חדש.

 3 נים ברחוב גן. תב"ר חדש על סך גנגישות ראיה צמד ד 1085תב"ר   ענבל דרור היימן:

 4 מקורות מימון משרד החינוך. הרשאה שהתקבלה. מי בעד?  16,901   

 5 פה אחד. : אהרוןשי 

 6 . ₪ 16,901בסך של  תב"ר .14

 7 כיתות לנגישות  19אנחנו הגשנו בקשות למשרד החינוך ל  14עכשיו סעיף  ענבל דרור היימן:      

 8 אם זה אקוסטית ראיה. עדיין לא קיבלנו את ההרשאות. ראינו דרך אגב  

 9 במערכת של משרד החינוך שזה בתהליך אישור ואנחנו צריכים לקבל.  

 10 ם עכשיו אישור לפתיחת התב"ר במועד קבלת אה לקבל מכ אנחנו רוצים  

 11 ההרשאה. זאת אומרת זה לא נשלח למשרד הפנים. ברגע שנקבל את  

 12 ההרשאה  

 13 ]אורלי עזבה[

 14 זה ישלח למשרד הפנים ולפי הפירוט שמופיע לכם פה.    ענבל דרור היימין: 

 15 אוקי. אלברט טייב:

 16 ר"זה מגיע אחר כך שוב בעצם במסגרת תב  :מעיין חגג'

 17 ]מדברים יחד לא ברור[

 18 לא. זה האישור.  ענבל דרור היימן:

 19 מופיע, מופיע תב"רים זה ... דובר:

 20 אישור שלנו.עם משרד החינוך הולך  אלברט טייב:

 21 משרד הפנים. ענבל דרור היימן:

 22 משרד הפנים זה מושב המליאה. אלברט טייב:

 23 זה מושב המליאה זה ממתין. ברגע שאנחנו מקבלים הרשאה אנחנו   ענבל דרור היימן:

 24 מחברים ושולחים למשרד הפנים.  

 25 בסכומים האלה. גד רבינא:

 26 כי ללא הרשאה משרד הפנים לא  ענבל דרור היימן:

 27 מאשר. 
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 1 אוקי, בסדר. אלברט טייב: 

 2 , אהמליפשוט במקום שנחכה עוד חודש. אני לא יודעת מתי תהיה  ענבל דרור היימן:

 3 הבנו, הבנו. אלברט טייב:

 4 סליחה. ענבל דרור היימן: 

 5 בכבוד. גד רבינא:

 6 ת הכשר ממשרד החינוך לוועדה לקבלקבלת החלטה מאשרים תבר"ים  : אהרוןשי 

 7 פה אחד. מי בעד? 

 8 בסך הלוואה ללקיחת עקרוני אישור בקשה לקבלת הרשאות לכיתות נגישות .15

 9  .חינוך מוסדות בניית, העיר פיתוח לצורכי. ₪ מיליון 5 של

 10 של ודבר נוסף אנחנו מבקשים אישור עקרוני ללקיחת הלוואה בסך  ענבל דרור היימן:

 11 שזה,חמישה מיליון לצורכי פיתוח העיר  

 12 ]אלי עוזב את הישיבה[

 13 תודה.ביי,   שושי כחלון כידור:

 14 זה כמה דברים דחופים בתוך התב"ר שהצגת לנו כרגע. צבי ימין: 

 15 לא לא  היימן:ענבל דרור 

 16 אה בנוסף? צבי ימין: 

 17 .יע בתב"ריםפלא. מה שמוזה  ענבל דרור היימן:

 18 כי כבר ביקשנו הלוואות. :צבי ימין

 19 ות קיימות. אני לא משתמשת. וות זה מלומל ענבל דרור היימן:

 20 אה אוקי. :צבי ימין

 21 אני לא יכולה להשתמש במשהו שעוד לא קיבלתי. זה אישור עקרוני  ענבל דרור היימן:

 22 עדיין אני לא פונה לבנקים. במידה 

 23 כי אחד מהמיליון.רק ארבע. אז אפשר לבקש  : צבי ימין

 24 אפשר, זה עד חמישה מיליון. ענבל דרור היימן:

 25 ? כמה מיליונים?מלוותכמה יש לנו כבר? כמה ה :אלברט טייב

 26 שח שזה  73,000,000ות בסך ויש לנו כרגע אנחנו עומדים על עומס מיל ענבל דרור היימן:

 27 73 :אלברט טייב
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 1 כן שזה מהווה שלושים ו, ענבל דרור היימן:

 2 מהזה. כמה לקחנו :אלברט טייב

 3 אחוז.  60אחוז מהתקציב. מותר לנו להגיע עד  37, שנייה. שזה מהווה 37 ענבל דרור היימן:

 4 מיליון מאלפיים. 50מיליון?  50אנחנו לקחנו  

 5 ,טובתמיליון הלכו ל 20מתוך זה   שושי כחלון כידור:

 6 מיליון סגרנו פער . 20כן,  ענבל דרור היימן:

 7 פערים קודמים. צבי ימין: 

 8 פער קודם שפשוט. ענבל דרור היימן:

 9 אני מבין.אנחנו חיים בעצם מהלוואות זה מה שזאת אומרת  אלברט טייב: 

 10 לא.לא ממש  ענבל דרור היימן:

 11 לא?  אלברט טייב: 

 12 לא. ענבל דרור היימן:

 13 .עושה אם היית חי מהלוואות לא היית  שושי כחלון כידור:

 14 אחוז מהתקציב. 37 ענבל דרור היימן:

 15 הבנתי. הבנתי.  אלברט טייב: 

 16 ?או ש כמה מקבלים מזה מענק צבי ימין: 

 17 הוא ספץ  ניר לא פה.וזה גם אחרי זה נכנס לנו במענק האיזון. חבל  ענבל דרור היימן:

 18 בדברים. 

 19 מיליון שקל עברו לחברה הכלכלית. 20מיליון שקל מתוכם  50  שושי כחלון כידור:

 20 כן. ענבל דרור היימן:

 21 הוחזרו לחברה הכלכלית.  שושי כחלון כידור:

 22 ]מעיין יוצאת מהישיבה[

 23 התחלה. :ימין ביצ

 24 כן?  שושי כחלון כידור:

 25 הם טלפנו שהיה שם. אלברט טייב: 

 26 .מיפה נוף  שושי כחלון כידור:

 27 מיליון שקל זה נכנס לשם. 20 ענבל דרור היימן:
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 1 מה שלקחנו עד היום לטובת  שושי כחלון כידור:

 2 .30זה  ענבל דרור היימן:

 3 .30פיתוח העיר זה  שושי כחלון כידור: 

 4 כן. ענבל דרור היימן:

 5 בוא, מיליון שקל. 30אנחנו פיתחנו את העיר בהרבה יותר מ   שושי כחלון כידור:

 6 לא. צבי ימין: 

 7 אוקי. אלברט טייב: 

 8 לא, אנחנו מסבירים כדי שתהיה הבנה. שושי כחלון כידור:

 9 לקחו את הכסף אלברט טייב: 

 10 ואנחנו גם לא, לצורך העניין אני אגיד שכרגע אנחנו צריכים אישור   שושי כחלון כידור:

 11 עקרוני. אנחנו כרגע לא יוצאים לדרך עם ההלוואה. ככל שיאושר  

 12 ההסכם. 

 13 מיליון אתם זוכרים החזרנו. 20  ענבל דרור היימן:

 14 יאושר הסכם מכירת הקרקע אנחנו גם נעשה את השיקול אם צריך או    שושי כחלון כידור:

 15 לא ביחס למכירה. 

 16 ]אורלי חזרה לישיבה[

 17 כן, כן.  ענבל דרור היימן:

 18 הצבעה? : אהרוןי ש

 19 בסדר?  שושי כחלון כידור:

 20 מיליון שקלים  30החלטה מאשרים עקרונית לקיחת הלוואה בסך של  : אהרוןשי 

 21 לצורכי פיתוח העיר ומוסדות חינוך מי בעד? אה ארבעה.  

 22 , שבעה.רגע מיה לחוביץ: 

 23 שבעה.  שושי כחלון כידור:

 24 שבעה בעד.נכתוב  : אהרוןשי 

 25 ביחד. אנחנו  :גד רבינא

 26 רגע. מיה לחוביץ:

 27 אלברט נגד.  
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 1 מי נגד? : אהרוןשי 

 2 תאזנו תאזנו.  שושי כחלון כידור:

 3 יופי.כן, קצת  גד רבינא:

 4 תאזנו זה בסדר.  שושי כחלון כידור:

 5 סתם אווירה טובה. יצא  :גד רבינא

 6 ]צוחקת[

 7 בקואליציה אפשר לצרף.רוצים לשלוט  אלברט טייב: 

 8 בחשבונות בי"ס עמל.אישור מורשה חתימה  .16

 9 תעבור לבא. ענבל דרור היימן:

 10 ..בבית ספר עמל. הצעת.מורשה חתימה אישור  16אנחנו בסעיף  : אהרוןשי 

 11 פה אחד.   שושי כחלון כידור:

 12 בשבילך.זה יגאל  : גד רבינא

 13 מי בעד? מי בעד? שושי כחלון כידור:

 14 .זה בשביל התושבים זה לא בשבילי  יגאל אשרם: 

 15 כולם בעד מה אתה לא יכול לעצור.  כידור: שושי כחלון

 16 )לא ברור( :גד רבינא

 17 כולם בעד. : אהרוןשי 

 18 מה כבר בחרו וועדים? :עומרי

 19 כן, זה וועדים קיימים.  שושי כחלון כידור:

 20 .17,18 עומרי:

 21 תת החלטה גם כן. שי רומנו: 

 22 ממשיכים? :עומרי

 23 אישור מורשה חתימה בחשבונות בי"ס עתיד. .17

תליו.  ורדימבמקום  שובר לה אלעתיד ארי אישו החלפת מנהל בית ספר  : אהרוןשי  24 

 25 מי בעד? מי בעד?

 26 כולם. :אלברט טייב
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 1 פה אחד.  שושי כחלון כידור:

אישור פתיחת חשבון בנק עירייה וחשבון הורים לחטיבת שרונה החדשה  .18 2 

 3 ואישור מורשי חתימה בחשבון העירייה.

 4 אישור פתיחת חשבון בנק של בנק עירייה לחשבון הורים לחטיבת שרונה  : אהרוןשי 

 5  . זה החטיבה החדשה.ההעירייחשבון חתימה ב החדשה באישור מורשה 

 6 ודנה פרץ. פרץ חגיתזה מי בעד   

 7 זה חשבון עירייה.  שושי כחלון כידור:

 8 חשבון עירייה. : אהרוןשי 

 9 המנהלת?זה  דובר:

 10 פה אחד. אלברט טייב: 

 11 המנהלת והמזכירה. הז  שושי כחלון כידור:

 12 תצביעו תצביעו. :אלברט טייב

 13 הנהגת הורים זה היא הצטרפה. שתהיה  שושי כחלון כידור:

 14 חברה מי בעד שי רומנו: 

 15 ]מדברים ביחד לא ברור[

 16 פה אחד.   שושי כחלון כידור:

 17 דנה פרץ. :אלברט טייב

 18 .כן, דנה פרץ  שושי כחלון כידור:

 19 תהיו ערניים.  אלברט טייב: 

 20 לחטיבה החדשה. שושי כחלון כידור:

כנציגת ציבור  037542131אישור הוספת נציגת ציבור עינת פרי שוורץ ת.ז.  .19 21 

 22 הגיל השלישי + נגישות. בוועדת

 23 הוספת נציגת פרי שוורץ כנציגת ציבור בוועדת זה על ההצבעה הבאה  שי רומנו: 

 24 שלה.הגיל השלישי ונגישות. אז מי בעד הוספה  

 25 וועדת הגיל השלישי?ל  שושי כחלון כידור:

 26 לנגישות : אהרוןשי 
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 1 באמת?מה כן. איך יכול להיות שנגישות והגיל השלישי זה ביחד.   שושי כחלון כידור:

 2 מה לעשות כן. : אהרוןשי 

 3 בשום אופן מה פתאום. אלברט טייב: 

 4 באמת? זה לא ביחד.   שושי כחלון כידור:

 5 בשום אופן לא. מה פתאום אלברט טייב: 

 6 רק ועדת תמרור ונגישות היא ביחד זה לא פה.   שושי כחלון כידור:

 7 אני יו"ר וועדת הגיל השלישי. בשום אופן לא. אלברט טייב:

 8 זה וועדת תמרור ונגישות.זה לא.   שושי כחלון כידור: 

 9 היא צריכה להיות בתמרור ונגישות.  אלברט טייב: 

 10 בנגישות.היא   שושי כחלון כידור:

 11 היא בנגישות אמורה להיות. שי רומנו: 

 12 )לא ברור( ...הגיל השלישי נתפס לנו כרוב זה ש אלברט טייב:

 13 היא צעירה  אגב אלברט. צעירים.הם לא, דווקא שמה   שושי כחלון כידור:

 14 היא לא גיל שלישי.  דווקאהיא צעירה  

 15 זה תמרור ו,  דובר:

 16 אז תתקן. נגישות.תמרור וועדת  אבל אתה אומר  שושי כחלון כידור:

 17 בוודאי אני אתקן את זה. אלברט טייב: 

 18 בסדר.  שושי כחלון כידור:

 19 ונגישות.תמרור אז  דובר:

 20 ביחד בוועדה אחת. אלברט טייב:

 21 תמחק את זה. יושב ראש וועדת זהלא לא לא, אלברט   שושי כחלון כידור:

 22 לא, זאת אומרת היא לא. אלברט טייב:

 23 הערה, למחוק מהפרוטוקול את המילה גיל השלישי וההצבעה לוועדת  : אהרוןשי 

 24 נגישות בלבד. מי בעד?תמרור וועדת   

 25 פה אחד. אלברט טייב: 

 26 ה בחוק מאוד. נמרצת גם על אג'ינג'ית כזאת. נמרצת ובקי פה אחד.  שושי כחלון כידור:

 27 הכיסא גלגלים כן. 
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 1 ]שי רומנו יצא מהישיבה[

 2 דובר: )לא ברור(

 3 ]צוחקת[ תבחינים  כחלון כידור:שושי 

 4 .2023אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת הכספים  .20

 5 תבחינים. טוב אני אציג אני אחליף את ששי. אז כמו בכל שנה אנחנו   ענבל דרור היימן:

 6 התמיכותמביאים למליאה את נושא  

 7 ]יגאל אשרם יצא מהישיבה[

 8 הועבר אליכם, הועברה אליכם       ענבל דרור היימן:

 9  4.8הייתם אמורים להגיש הערות בע' א' עד ה התמיכות טיוטת תבחיני  

 10 .לאחר מכן 

 11 לפני הוועדה? : עומרי

 12 לפני הוועדה. לאחר מכן  נערך דיון באישור בפני הוועדה המקצועית  ענבל דרור היימן:

 13 באופן  יישום  דכות כאשר במקביל נבדק מנגנון חלוקת הניקוילתמ 

 14 התקיים דיון מפורט  בהצעת  אוגוסט ל 24התבחינים על ידי ניר ענבי. ב  

את התמיכות ועדה אישרההמשנה לתמיכות. הו תבחינים בוועדת ה  15 

 16 רמי העלה שתי הערות שאני תכף יעלה בתחום . תבחיניםויש את ה  

 17 הספורט. 

 18 בוועדה.שנדון אני גם העליתי שלחתי  :רמי

 19 בכובד ראש.בטח  :עמרי

 20 ו? :רמי

 21 הוחלט לא להתייחס. אלברט טייב: 

 22 דחו את זה. :רמי

 23 ]צוחקים[

 24 איזה מסתלבטים אתם.  שושי כחלון כידור:

 25 מסתלבטים? זה פינת הסתלבט. מה? :רמי

 26 לא וועדת מכרזים הלו מה ש, :צבי ימין

 27 מה? :רמי
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 1 זה קצת.תמיכה וועדת  :צבי ימין

 2 הדבר המהותי זה שנכנס התבחינים. יעבור ככה בקצרה על אני  ואני  ענבל דרור היימן:

 3 קודם.,שלא היה  מה פרק של דת  

 4 לתקופה ארוכה.  מה קרה נכנס פרק של דת אחרי שהוצאמעניין מאוד  אלברט טייב:

 5 מה קרה ראש העיר יכולה לענות לנו אולי  

 6 שי רומנו חזר לישיבה[]

 7 מחל"ת החזר  דובר:

 8 הקורונה. הדת מחל"ת.  מ החזר אלברט טייב:

 9 חזרה ל, 

 10 החלים מהקורונה.  שושי כחלון כידור:

 11 כן, רק לשנה הוא יצא. ענבל דרור היימן:

 12 הוא יצא לשנה אחת. תבחינים דוברת:

 13 רגע רגע בוא נתחיל מזה, רגע רגע,  שושי כחלון כידור:

 14 לא כתוב איזה דת. אלברט. דת. איזה השאלה  :דובר

 15 עובדתית היועצת  ,אחד אני בוועדה בסדר?  שושי כחלון כידור: 

 16 כיוון שהעירייה  ?המשפטית אמרה שהוא יצא בדיוק לשנה אחת ולמה 

ידי  עבור תחום הדת שמנוהל על בתקציב השנתי שמה לא מעט כסף כן,   17 

 18 כולל זה שבמועצה הדתית יש לא מעט כסף. זה זה המרכז הקהילתי ו 

 19 ואני לכל מה שקשור בתחום הדת. או שיפוי לא שאין פה התייחסות  

 20 שלא צריך בכלל , גם לא ברור כמה כסף יהיה שמה זה גם חלק  חושבת  

 21 ון פעילויות המ הזה. יש שיש היום. הושקע בנושא מה, גם ביחס לתקציב  

 22 בתחום הדת כולל אגב פעילויות בבתי הכנסת שמשולמים על ידי  

 23 זה כאילו ית. זה שתדעו המחלקה לתרבות יהודית ועל ידי המועצה הדת 

 24 המועצה התקציב של אחוז מ 60בסוף זה כסף זה אותו כסף.  

 25 הדתית זה תקציב העירייה. 

 26 ניכר. ןשגדלו באופ : רמי

 27 כן. ענבל דרור היימן:
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 1 שקל אז  120,000ב  לתרבות יהודית הגדלנו את התקציבוגם במחלקה   שושי כחלון כידור:

 2 וזה דת יש פה שיפוי לא מעט  כאילו בואו זה לא שלא ניתן פה. אין פה  

 3 אני לא נגד זה כמובן. בסדר, 

 4 תחגגו. דובר:

 5 מבחינת תנאי סף כלליים אז במהירות.  אוקי, אז אני עוברת ככה  ענבל דרור היימן:

 6 לתאגיד ישראלי שיש לו אישור לניהול תקין. ק אך ור התמיכה תינתן  

 7 ולגוף שפועל בעיר כפר יונה. תמיכה למוסד ציבורי תאושר רק  

 8 לא תוכר פעילות הנעשית בבתים פרטיים. תינתן  .לשנת כספים אחת 

 9 ורשום ברשם העמותות במשך תקופה עולה על  תמיכה אלא לגוף שקיים  

 10 שנתיים. ובמידה וניתן לאותה עמותה היא מקבלת תמיכה עקיפה אז  

 11 ..ש היא תקוזז מהתמיכה 

 12 מה זה תמיכה עקיפה? :צבי ימין

 13 אם אה,  ענבל דרור היימן:

 14 חשמל מים. צבי ימין:

 15 כל דבר שהוא לא כסף. הכל. כל דבר שהעמותה מקבלת שהוא שווה  שי רומנו:

 16 כסף והוא לא כסף. 

 17 כן, בעיקר חשמל. ענבל דרור היימן:

 18 אפשר שימוש במבנה.  שושי כחלון כידור:

 19 באופן עקרוני לפי חוזר המנכ"ל זה אמור להיות בתוך התמיכה. אבל זה  :שלומית גבע יועמ"ש

 20 מאוד קשה לביצוע. לכן בפועל מה שאנחנו עושים זה בעצם אם תיזכר  

 21 אחר כך צובעים לכם מה זה התמיכה הישירה ומה זה התמיכה העקיפה.  

 22 כי במסגרת התקציב אתם לא קובעים גם את התמיכות העקיפות ואז  

 23 מתקזז.זה פשוט  

 24 ]יגאל אשרם חזר לישיבה[

 25 .חשמל מים, מבנה שימוש במבנה זה הדברים שהם.  שושי כחלון כידור:

 26 אחוז  90אני עוברת לתבחינים לתמיכות במוסדות ספורט. אז פה  ענבל דרור היימן:

 27 מהתמיכה זה לענפים קבוצתיים. עשרה אחוז לענפים אישיים. פה שינינו  
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 1 הגודל. החלוקה של התמיכות  ליתרוןאת התבחינים דייקנו בהתאם  

 2 באופן יחסי למבקשי  תשוויוניועכשיו חלוקת התמיכות תהיה  

 3 כלל המשתתפים בכל העמותות. המרכיבים מסך התמיכות  

 4 משחקים מתאמנים באופן קבוע הבקריטריונים הם מספר שחקנים  

 5  50למספר השחקנים זה החלוקה באופן יחסי ובפעילויות העמותה.  

 6 אחוז ייצוג העיר  30וותק פעילות של העמותה בעיר ו  זהאחוז  20אחוז.  

 7 מי רמי היו שתי הערות. אתה רוצה להציג אותם?לרבליגה. פה  

 8 אתה רוצה להציג? :שלומית גבע היועמ"ש

 9 ני ..אנציג שהם כתובות לא ש רמי:

 10 זה הופץ לכולם. קח. ענבל דרור היימן:

 11 יש את זה גם פה. סבבה. רמי:

 12 נו כן. זה זה. :ענבל דרור היימן

 13 מעולה. בכל אופן אוקי אני אתחיל עם הרציונל. הרציונל של ההערות  רמי:

 14 ולכן ...שלי אומר שאני רואה אותנו את הקופה הציבורית של העירייה  

 15 תומכת בספורט עממי בקיום של ספורט עממי. קיום של ספורט בעיקר  

 16 תופס  את זה. אני  צעירים. בעיקר ילדות ילדים ונוער. ככה אניבקרב  

 17 תופס את זה שאנחנו לא אמורים כקופה ציבורית לתמוך בקבוצות  

 18 מקצועניות. קבוצה מקצוענית של בוגרים שמשחקת בליגה ראשונה,  

 19 שנייה, שתי ליגות המקצועניות או בקבוצות בוגרים אחרות אמורות  

 20 הם אצל ספונסרים מכובדים רציניים עם סכומים למצוא את המימון של 

 21 גדולים אולי הרבה ספונסרים אבל לא קופת עירייה שהיא כסף  

 22 ציבורי שמיועד לעודד כאמור בעיני את הפעילות של הצעירים בספורט  

 23 ואת הספורט העממי. ולכן ההצעה שלי היא שאנחנו באים לדבר על  

 24 ?7.1וסעיף איזה זה  קריטריונים 

 25 . קודם תתחיל6 דרור היימן: ענבל

 26 ?6.2 רמי:

 27 .6כן.  ענבל דרור היימן:
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 1 6.2אז ב  רמי:

 2 לא, הוא מדבר רק על השינוי אחד דובר:

 3 אבל גם על ענפים אין. 7.1לא, הוא מדבר על  ענבל דרור היימן:

 4 כן, אז במטרות אני כאמור באמת במטרות לחלוקה אז אני אמרתי שאני  רמי:

 5 הרגע ספורט עממי לציבור רחב של ציבור  שאמרתימבקש לעודד את מה  

 6 העיר ואז זה ילדות ילדים ונוער. ואני מבקש להתנות גם את זה בהעברת  

 7 התקציב. זאת אומרת לא לתמוך בקבוצה שבעצם הפעילות שלה היא  

 8 פעילות בוגרים ולא פעילות ילדים נוער וילדות. בסעיף שאתה מדבר על  

 9 בלה שנותנת ניקוד אז יש חלק שהולך לפי מספר יש לנו ט 7ניקוד בסעיף  

 10 שחקנים וזה פה אני לא מציע לעשות שום שינוי. יש חלק נוסף שנותן  

 11 וותק לפעילות של העמותה בעיר. גם זה אני לא נגעתי. אני מתייחס רק  

 12 לייצוג בליגות. וייצוג בליגות בעצם הטבלה פה כאמור זה רק חלק  

 13 תעדף קבוצות בוגרים. אומר תוספת של מהניקוד. אבל החלק הזה מ 

 14 קבוצות בוגרים בלבד לליגה ראשונה מאה נקודות שיחסית זה משקל  

 15 גבוה ולא מדבר בכלל על קבוצות נוער ילדים ילדות. ואני אומר בואו  

 16 נקודות לקבוצת ילדים לקבוצות  100. בואו נקבע ההפירמידנהפוך את  

 17 נקודות ולבוגרים ניתן בצורה הולכת ופוחתת ככל  100נוער. ניתן להם  

 18 שהליגה גבוהה יותר מקצוענית יותר היא לא צריכה אותנו והיא צריכה  

 19 נמוך. ולעומת זה הניקוד הלמצוא את הספונסרים ולכן יהי הניקוד  

 20 הגבוה יהיה, אני גם שלחתי את המספרים. 

 21 רשום שם.  שושי כחלון כידור:

 22 יש בפרוטוקול. :י אהרוןש

 23 ארבע שנים זה אותו דבר. ארבע שנים זה   מה שכן אתה עקבי רמי. אלברט טייב:

 24 .גם אותם משפטים 

 25 יאמר לזכותו שיש לו אג'נדה והוא ענבל דרור היימן:

 26 מדהימה מדהימהאת אומרת הוא לא קורא, הוא לא קורא,  אלברט טייב:

 27 ראוי להערכה. ענבל דרור היימן:
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 1 ]מדברים יחד לא ברור[

 2 הקונספציה. זה לא ... רמי:

 3 משהו קצר :עמית

 4 זה תפיסה  רמי:

 5 9ולא  8.20)לא ברור( כרגע ביקשת  :עמית

 6 הבוגרים של הקבוצות אז גם  על הייצוג שלזה בסעיף אחר. אבל גם לא,  רמי:

 7 על זה שלחתי וזה יכול כאליו  נקרא אז בסדר? אז אלה. 

 8 רק כדי שאם יש לך הערות זה הזמן להגיד אותם כי עמית  אבל רגע רגע  ענבל דרור היימן:

 9 אנחנו. 

 10 אני שלחתי מספר הערות או שחלקן הן ממש מקביל. :עמית

 11 שרמי מייצג אותן.  שושי כחלון כידור:

 12 שרמי מייצג אז או שאיחדת אתם את זה בוועדה. עמית:

 13 לא לא, לא שאני יודעת. ענבל דרור היימן:

 14 יצא אז זה דובר:

 15 אתה רואה, הסתדר. :שלומית גבע יועמ"ש

 16 לא לא. ענבל דרור היימן:

 17 יש השגה נוספת. :עמית

 18 עוד השגה נוספת.לי יש   רמי:

 19 בספורט? :שלומית גבע יועמ"ש

 20 כן. רמי:

 21 בפרק של הספורט? :שלומית גבע יועמ"ש

 22 שמדבר על החלוקה לענפים  6.1.1כן. כן, אוקי, אז אני חושב שבסעיף  רמי:

אה בעצם  הכי טובה. והאמת שהיה לנו פה היום את ההצגה מה שנקרא  23 

 24 ענפי הספורט דווקא אנשי,  היותר גדול לו את הכבוד  מי שמוביל  ,

שבמקום שיהיה חלוקה  אני מציעאז במקרה שלנו זה ג'ודו. שהאישיים  25 

לאישיים  הקבוצתי לעשות את זה מה שנקרא לתת  לטובת  10 – 90של  26 

 27 . 20 – 80קצת יותר 
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 1 ?רשמת :שלומית גבע יועמ"ש

 2 אז אנחנו נקיים כרגע, מהתחלה.. רשמתיכן,   אלברט טייב:

 3 על הכל  לא, אני ממשיכה ואז. אני ממשיכה ואחרי זה נעשה הצבעה ענבל דרור היימן:

 4 ההערות. אז מה שאמרתי עכשיו. עםאחרי ההצבעה   

 5 רצית לשאול, סליחה. מה לגד הייתה שאלה. :שלומית גבע יועמ"ש

 6 אני שאלתי גם את רמי וזה מתקשר לחלוקה שלך גם רמי. כאילו איך זה   שושי כחלון כידור:

 7 בסוף משפיע על התקציב. כי, עקרונית אג'נדה של להשקיע בנוער  

 8 הפוכה ובסוף גם יש  הפירמידובילדים נראה לי שבסוף למרות שיש פה  

 9 פה איזה מסורת שמתקיימת בכל מדינת ישראל שהילדים והנוער הם יש  

 10 להם אופק שזה קבוצת בוגרים. והילדים והנוער בסוף מתקיימים על ידי  

 11 הפעילות שמשולמת על ידה והיא גם בין היתר משלמת את הפעילות של  

 12 הבוגרים לצד תמיכות שהבוגרים מקבלים או לא מקבלים. או חסויות.  

 13 אני רגע מנסה פרקטית להבין את מה שאומר רמי. עכשיו נגיד  עכשיו 

 14 שקל לספורט אוקי? עכשיו זה צריך  200,000שאנחנו סתם נותנים  

 15 להתחלק. ואיך זה אמור להשפיע על  

 16 הניקוד. אלברט טייב: 

 17 .ב על הניקוד אוקי. כי אני כדי ש, אם זה משפיע  שושי כחלון כידור:

 18 ,כל זהמשפיע על הכסף שהשינוי בניקוד  :עומרי

 19 אני אני,אז  רמי:

 20 את זה לא הבנתי. אני יכולה לקבל את הרציונל שבאמת בוא נשקיע   שושי כחלון כידור:

 21 בילדים ובנוער שהם באמת צריכים להיות  

 22 מקבלים אותו דבר? כי הוא אומר סכומים ואומר אחוזים. צבי ימין: 

 23 שנות,הוא רוצה ל .פים אחריםלא זה סעי :שי רומנו

 24 זה שני סעיפים אחרים.  שושי כחלון כידור:

 25 היום הוא דיבר על אישי :צבי ימין

 26 נכון.  שושי כחלון כידור:

 27 דיברת על נוער.אתה  :צבי ימין
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 1 אני דיברתי על נוער של הקבוצתיים ממש בתוך קבוצת הקבוצתיים יש  רמי:

 2 נקודות זה כפול  50שלושה סעיפים שנותנים ניקוד. ניקוד הגבוה של  

 3 20מספר שחקנים בכל עמותה. זה עיקר הניקוד. הדבר הבא זה וותק. 

 4 נקודות כפול וותק השנים. זה הדבר השני והשלישי שהוא יחסית זה 

 5 ניקוד נמוך במשקל שלו לשאלתך. הוא ניקוד נמוך במשקל שלו. יכול 

 6 הצהרה פה היא  ההפרש יהיה נמוך מאוד. אבל האמירהלהיות שבכסף 

 7 מאוד ברורה שאנחנו באים לשקול פה לא איזה קבוצת בוגרים רצה 

ספורט העממי צעירים, את הבליגה אלא איך אנחנו רוצים לעודד את ה 8 

 9 ואת הנוער שייצא מהמחשבים ומהמסכים.

 10 קבוצתיאבל למה ספורט  דובר:

 11 וירצה לעבור. רמי:

 12 , תומך ב,לא אה  דובר:

 13 המשמעות התקציבית שאלה שלך האם בעצם אפשר לדעת מה  אותה  צבי ימין: 

 14 שהוא דיבר בשמונים. 

 15 אגב זה אותו דבר.  שושי כחלון כידור:

 16 אני אגיד לכם עוד משהו. הדיון שלנו כאן היום הוא עקרוני ולא בכדי  :רמי

 17 אנחנו לא מדברים על כסף. הדיון על כסף כמה נקציב לכל סעיף וסעיף  

 18 ]מדברים יחד לא ברור[ בעקבות קריטריונים  יהיה נפרד. 

 19 תבחינים. בסוף זה משפיע כי אם אתה משנה  שושי כחלון כידור:

 20 בדיוק. :רמי

 21 מה שאנחנו דנים כרגע בתבחינים בסוף מייצרים את המציאות.  שושי כחלון כידור:

 22 נכון. :רמי

 23 הכספית. לכן חשוב זה לא בנפרד  שושי כחלון כידור:

 24 השילוב של  זה המשפך. אבל באמת אנחנו מדברים היום על עקרונות  :רמי

 25 ]מדברים יחד לא ברור[ ושנרצה  

 26 בסדר אני מבינה. אבל זה מקשה עלי לקבל החלטה שהיא. שושי כחלון כידור:

 27 ]מדברים יחד  בולטת בטבלה כמה שזהאז את רואה פה משהו בצורה  רמי:
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 1 .ערכית אבל יש כאן אמירה לא ברור[ 

 2 לא דובר: 

 3 ]מדברים יחד לא ברור[

 4 אין תקציב בעצם לכל אחד כזה עשיתם עבודה. : צבי ימין

 5 אנחנו לא יודעים בעצם את ה, 

 6 קבל ואתם ה הוא מסה"כ מה כל אחד מאת הרואים בעצם אנחנו  

 7 הרעיון.את  צריכים להביא  

 8 לא. דובר: 

 9 שקל.   250,000 שנה שעברה  ספורטנתנו לאתה יכול לקחת למשל סתם   שושי כחלון כידור:

 10 לכל  שהם לא כדורגל בוגריםשקל הלכו בעצם לכל הקבוצות  150,000 

 11 שקל הלך לקבוצת  100,000שאר הפעילות שהיא לא כדורגל בוגרים וה 

 12 רמידה אוקי יהופכים את הפ כדורגל בוגרים. עכשיו בהינתן ואנחנו 

 13 היא עכשיו ילדים ונוער ובוגרים הם כאילו בחלק הכי, הכי  הוהפירמיד 

 14 רמידה. אז בסוף איך זה משפיע.ימצומצם של הפ 

 15 יש מצב שהכדורגל לא מקבל כלום. :צבי ימין

 16 לא. דובר:

 17 איך הוא אומר את זה? באמת  תגידו לי אתם יודעים לקרוא טבלה?  :רמי

 18 קנים.שחמספר ה 

 19 לא, רגע רגע, עכשיו נעשה סימולציה.  שושי כחלון כידור:

 20 לא רוצה. :רמי

 21  200,000קח   שושי כחלון כידור:

 22 אני רוצה להישאר. רמי:

 23 לא אתה לא רוצה. מה זה אתה לא רוצה. אני רוצה להבין ]מדברים יחד  שושי כחלון כידור: 

 24 לא ברור[ אני רוצה לשתף פעולה אני לא רוצה להגיד לי אני לא רוצה.  

 25 אני רוצה לשתף פעולה עם 

 26 אפשר להציע אני אומר, אלברט טייב: 

 27 ]מדברים יחד לא ברור[
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 1 לא באמת, אני אמרתי לך את זה קודם ב.. .ואני אגיד את זה בקול רם  :רמי

 2 עכשיו. 

 3 תפטרי אותו. ]צוחקים[ אני יכול להציע הצעה.  אלברט טייב: 

 4 לבדר  אחר כך עכשיו אני רוצה אבדר את עצמי  אני יכול חברה, שאני  רמי:

 5 גם. את 

 6 אז תראה.  שושי כחלון כידור:

 7 בסדר? 7.1תביטו רגע בטבלה לפניכם בסעיף  7.1סעיף  רמי:

 8 ]מדברים יחד לא ברור[

 9 אתם מחודדים?  רמי:

 10 בערך. שושי כחלון כידור: 

 11 איך  קבוצתיים לוקח ועכשיו מדבר אך ורק על ענפים  7.1סעיף  רמי:

 12 כל יש שלושה  חלוקת הכסף. בתוך ענפים קבוצתיים היא אומרת קודם  

 13 מרכיבים.  שושי כחלון כידור:

 14 את זה אנחנו מבינים שמחלקים לאיגוד.סעיפים  רמי:

 15 רמי כרואה חשבון  שושי כחלון כידור:

 16 מבינים.את זה אנחנו   אלברט טייב: 

 17 עכשיו, שקל. 250,000יש לך   שושי כחלון כידור: 

 18 איך אתה רוצה לחלק אותם. :יגאל אשרם

 19 תגיד לי איך זה בא לידי ביטוי.   שושי כחלון כידור:

 20 מאיפה אני עכשיו יכול להכפיל לך את מספר השחקנים. רמי:

 21 יפה, זה שלי. שושי כחלון כידור: 

 22 באמת.  רמי:

 23 שחקנים.כמה הוועדה קובעת אנחנו לא יודעים יושבת  :עמית אזולאי

 24 להפך, יותר מזה אנחנו חשוב שלא נדע אלא שאנחנו נדבר על עקרונות  רמי:

 25 שמנחים אותנו. ואחרי זה מי שייגש אבל תסתכלי. 

 26 אני צריכה להבין את זה בסימולציה יותר פשוט.  שושי כחלון כידור:

 27 אז אני מראה לך סימולציה שלא יוצאת  בהקשר אבל היא יוצאת  רמי:
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 1 נקודות כפול מספר השחקנים זה נקודות  50בלהבין את הפרופורציות.  

 2 שעושה. 

 3 קבוצת הבוגרים.באבל יש יותר שחקנים בקבוצת הילדים והנוער מאשר   שושי כחלון כידור:

 4 יש לך.כבר אז הנה  :שי רומנו

 5 יש לך בעיה. אם אתה קבוצת הילדים והנוער יש שלושים ילדים כבר אבל   שושי כחלון כידור:

 6 אז זה כבר משפיע מלמטה.. 14וקבוצת הבוגרים יש  

 7 ילדים 50 כי אם יש לךמלמטה. נוצרת ההטיה  : שי רומנו

 8 אין מה לעשות.   שושי כחלון כידור:

 9 שני ילדים בכדורסל זה מול קבוצה אחרת אז באופן אוטומטי כבר תקבל  :שי רומנו

 10 יותר בגלל הילדים שלה. הרי בסוף הרי בסוף זה אבן שואבת. אם הגדול 

 11 ]מדברים יחד לא ברור[

 12 אנחנו לא שם.   שושי כחלון כידור:

 13 רגע אבל עוד שאלה. שי רומנו:

 14 זה סעיף שלא שינינו בו כלום.  :רמי

 15 משפטית זה זה  בעיה רגע עוד שאלה.  שי רומנו:

 16 שעובדת. אני יכול שהעמותה הכסף הולך לאן. התניה 

 17 מה פתאום.  שושי כחלון כידור:

 18 איך אני יכול :שי רומנו

 19 יש לך כאן יועצים משפטיים. רמי:

 20 יועצת משפטית. :שי רומנו

 21 שלומית. כחלון כידור: שושי

 22 הוא שם :רמי

 23 .כספיותת הוהחלוק  תיודעת להסביר אאני לא   : ש שלומית גבע"יועמ

 24 הוא ביקש משפטית שהכסף הזה הולך לילדים. אפשר להפנות לא לא,    :רמי

 25 לעמותה שאתה נותן לה תקציב.   

 26 כן. : ש שלומית גבע"יועמ

 27 יכול להתנות לה? אני   :רמי
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 1 אתה יכול להתנות     שושי כחלון כידור:

 2 מהפעילות של העמותה אתה תומך.באיזה ... חלק  : ש שלומית גבע"יועמ

 3 ]מדברים יחד[

 4 קבוצת כדורגל. :רמי

 5 זה לא מה ששאלתי.  :שי רומנו

 6 שי שואל האם אפשר להתנות את הכסף בזה שהם יורידו את המחיר  :עומרי

 7 לילדים.  

 8 כי זה מה שהוא רוצה. שי רומנו:

 9 מה שהוא רוצה לעשות.זה כי   עומרי:

 10 לא. : ש שלומית גבע"יועמ

 11 אני מוכן לתת את הכסף  תורידו את המחירלהגיד  : רמי

 12 ]מדברים יחד לא ברור[

 13 מה זה קשור בכלל הוא נכנס לתחום של העמותה  דובר:

 14 פעילות לילדים.מיועדת עבור שימוש העמותה  :שלומית גבע יועמ"ש

 15 יכול לצבוע את הכסף לאיזה פעילות. אתה  : יו

 16 בדיוק. ענבל דרור היימן:

 17 הוריד את העליות. זה כתוצאה מזה ל... :גבעש שלומית "יועמ

 18 הוא רוצה להגיד :דובר

 19 הוא לא יכול להנחות, עמותה  שושי כחלון כידור:

 20 .לו אני מנסה להסבירזה מה ש  :רמי

 21 , היא רגע רגע, עמותה שמגישה בקשה לתמיכה כן עמותה שמגישה   שושי כחלון כידור:

 22 מגישה בקשה לתמיכה. אתה נותן לה את התמיכה. היא יכולה לבקש  

 23 שקל כי התבחינים מאפשרים  50,000שקל. בסוף היא מקבלת  500,000 

 24 שקל אתה לא יכול  50,000שקל. עכשיו ברגע שהיא מקבלת  50,000רק  

 25 להגיד לה אני מתנה קודם כל היא מקבלת את התמיכות לאורך השנה  

 26 היא כבר התחילה את הפעילות בספטמבר. אז מה זה אתה מתנה. זה  

 27 עמותה עובדת אוקי? ]מדברים יחד לא ברור[ אחד. עכשיו מה זה עמותה 
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 1 את מתנה פה גם שושי. את גם מתנה פה. מתנה אני יכול להגיד הפוך.  : עמית

 2 את מתנה פה תחלקו יותר  לקבוצת בוגרים. 

 3 ממש לא.  שושי כחלון כידור:

 4 בסעיף הזה. זה מה שאת מתנה. :עמית

 5 לא ממש לא. אבל אני רוצה רגע לענות על השאלה. :שלומית גבע יועמ"ש

 6 אני יכול להגיד הפוך. את מתנה פה תחלקו יותר  תוספות של קבוצות. :שי רומנו

 7 לקבוצת בוגרים. 

 8 ממש לא. שושי כחלון כידור:

 9 רגע, מה שאתה מתנה  :ש שלומית גבע"יועמ

 10 למה לא? :עמית

 11 אני רוצה רגע לענות על השאלה. :ש שלומית גבע"יועמ

 12 תוספת של קבוצות בוגרים. :עמית

 13 זה המצב זה לא התניה של מה שאתה מחלק. כן יכולה להחליט אני רוצה  :ש שלומית גבע"יועמ

 14 .לספורט 

 15 אני  פותח  , במקום בוגריםאז תסבירי לי מה ההבדל בין קבוצת בוגרים : בין צבי לרמי דובר

 16 ילדים. 

 17 סוג מסוים. למשל רק ל :ש שלומית גבע"יועמ

 18 .אסור למה בוגרים מותר לכתוב ילדים :עמית

 19 לא לעשות, לא למאמנים, את יכולה לצבוע את הכסף שאת נותנת למה  :ש שלומית גבע"יועמ

 20 שאת רוצה. 

 21 זה בסדר.  שושי כחלון כידור:

 22 .לעשות זה את יכולה : ש שלומית גבע"יועמ

 23 מה זה .   שושי כחלון כידור:

 24 אוקי אז מה החלטתם? ממשיכים.   : אלברט טייב

 25 ההסתייגות תעבור.    :

 26 לא יודע.  :שי רומנו

 27 לא השתכנעת?  שושי כחלון כידור:
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 1 רגע : אלברט טייב

 2 ]מדברים יחד לא ברור[

 3 הוא יכול להמשיך להרחיב.  : ש שלומית גבע"יועמ

 4 אם אתה רוצה שתי דקות.  :דובר

 5 ]מדברים יחד לא ברור[

 6 גד יוצא. אני ממשיכה.  ענבל דרור היימן:

 7 לא, כי אם לא השתכנעת הוא ממשיך. : אלברט טייב

 8 ]גד רבינא עוזב את הישיבה[

 9 רגע אתה רוצה היא רשמה? דובר: 

 10 היא שמה.   שושי כחלון כידור:

 11 ויש פה תבחינים ל  ענבל דרור היימן:

 12 להתראות חג שמח.ביי גד,    שושי כחלון כידור:

 13 חג שמח.  ענבל דרור היימן:

 14 פה כן.  :עמית

 15 מה?   שושי כחלון כידור:

 16 כאילו אפשר. 80 – 20את ה  : עמית

 17 אתה גם אמרת. שנייה אנחנו מתקדמים רגע הלאה עם הסתייגויות.  ענבל דרור היימן:

 18 הצבעה אחר כך.  שושי כחלון כידור:

 19 אוקי. :עמית

 20 עד עכשיו דיברנו על ענפים קבוצתיים ובספורט. עכשיו אני עוברת  ענבל דרור היימן:

 21  20אחוז ו  80לענפים אישיים שהפרמטרים הם כמות ספורטאים. שזה  

 22 אחוז זה כמות ספורטאים אשר ייצגו בתחרויות רשמיות. עוד משהו  

 23 אחוז  30וגם באישי יש  הקבוצתייםאמרתי שגם בענפים  חשוב שלא 

 24 ב.שינכנס בתחספורט נשים זה בת קבוצות תינתן תוספת לטו 

 25 מצוין טוב לשמוע.   :שלומית גבע יועמ"ש

 26 ,ספורט נשים.  אוקי אני עוברת הלאה תנועות נוער.  ענבל דרור היימן:

 27 סיסטמטי ברמה הארצית לא תקציבים  נשים באופן א, באמת חשוב ל :שלומית גבע יועמ"ש
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 1 ושירות התקנים של ספורט. 

 2 נכון. עומרי

 3 רק בספורט? אלברט טייב

 4 לא רק בספורט. אבל  ענבל דרור היימן:

 5 מכל מקום.  צבי ימין:

 6 וזה מתפקידנו כעירייה כראשות מקומית לעשות את מה שאנחנו יכולים   ענבל דרור היימן:

 7 כדי לשפר את המצב. 

 8 נכון.  שושי כחלון כידור:

 9 אחוז מספר החניכים המשלמים דמי  60  זה בתנועות נוער האמות מידה ענבל דרור היימן:

 10 חבר החל משכבת כיתות ד'. אנחנו מדברים על חלוקת נקודות שתהיה  

בהתאם לגודל היחסי של התנועה מסך הכל המספר החניכים בכל   11 

 12 התנועות. חמישה אחוז זה גביית דמי השתתפות מחניכים. ועוד חמישה  

 13 יקט ראשותי ועשרים אחוז זה עמותה מפעילה סניף. עשרה אחוז פרו 

 14 אוקי? הבא זה  התנועהאחוז מספר המדריכים זה פרמטר המשקף גודל  

 15 כות בתחום המצוינות חינוך מדעי ויתמ 

 16 אגב זה שונה מתבחינים של שנה קודמת.   שושי כחלון כידור:

 17 זה שונה בקטע היחסי.  ענבל דרור היימן:

 18 של הגודל כן.   שושי כחלון כידור:

 19 של הגודל מה שהסברתי קודם.  היימן:ענבל דרור 

 20 חשוב שגם אתם תבינו את הדקויות.  שושי כחלון כידור:

 21 כן, זאת אומרת מה שלוקחים זה את מספר החניכים ביחס לסה"כ  ענבל דרור היימן:

 22 מספר החניכים בכל העמותות. כל פרמטר זה בעצם אה נמדד בחלק  

 23 ות בתחום המצוינות חינוך היחסי. כן, זה בא לידי ביטוי בתחשיב. תמיכ 

 24 מדעי וטכנולוגי. פה לא היה שינוי זה אותם קריטריונים כמו שנה  

 25  25קבוע בעמותה.  באופןאחוז מספר ילדי כפר יונה פעילים  40קודמת.  

 26 אחוז השתתפות  20אחוז ותק של העמותה בעיר.  10אחוז היקף פעילות.  

 27 אחוז ייצוג העיר. התחייבות  5. ובינלאומיותבתחרויות ארציות  
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 1 להזדהות בתחרויות בינלאומיות עם השם כפר יונה. 

 2 אני פה הכנסתי הסתייגות גם . : עמית

 3 .גבוא תצי ענבל דרור היימן:

 4 .9.2.2על  רמי:

 5 שמה? :עמית

 6 אני חושב שצריך לנסח את זה תינתן  תמיכה לעמותות המשתתפות  רמי:

 7 . ולא שזה יהיה ובינלאומיותבאופן קבוע בתחרויות בינלאומיות או  

 8 תנאי זה. 

 9 גם וגם.  ענבל דרור היימן:

 10 מה ההבדל בינלאומיות. דובר: 

 11 יש שם  ענבל דרור היימן:

 12 או ו  רמי:

 13 או את זה או את זה.  ענבל דרור היימן:

 14 יש כאלה שעושים רק בינלאומי. דובר: 

 15 רק לאומי. אולי יש כאלה שעושים רמי:

 16 בסדר גמור.  : שושי כחלון כידור

 17 ילה הק  אוקי, אני עוברת הלאה לתבחינים ותמיכות בשירותים  :ענבל דרור היימן

 18 ובריאות. גם פה לא היה שינוי ב, 

 19 בטבלה עצמה. 9.5, 9.2נאמר זה לא משפיע רק על עכשיו שניה, מה  9.5 :עמית

 20 כן. : ענבל דרור היימן

 21 עשרים אחוז בתחרויות ארציות או בינלאומיות.בטבלה עצמי  רמי:

 22 כן. נכון. אז אמות המידה של שירותים חברתיים קהילה ובריאות אה..    ענבל דרור היימן:

 23 אחוז אה תושבי כפר יונה מקבלים באופן קבוע שירותים מהעמותה  50 

 24 אחזקת  כפר יונה עשרה אחוז וותק ופעילות של העמותה בעיר ועשרה  

 25 אחוז המלצה של אגף רווחה ואו המפקח המקצועי מטעם העירייה על  

 26 בחוק. 17.5השימוש בתמיכות ובהתאם לפרמטרים הקבועים בסעיף  

 27 זה לא נכון. 9.5לסעיף הקודם שאמרת  :רמי
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 1 כן, יש שמה :יועמ"ש שלומית גבע

 2 עשרים נקודות. ומי שמשתתף רק בתחרויות ארציות עשר נקודות.  :רמי

 3 זה אומר עשרים  אם אתה שם או מי שמשתתף בשניהם. עדיפות ל 

 4 נקודות ועוד עשר. 

 5 בסדר,  דובר:

 6 יותר טוב, אז צריך להשאיר את זה כמו שזה.אז  שושי כחלון כידור: 

 7 נכון. ענבל דרור היימן:

 8 . אתה רוצה  בינלאומי.ניקוד :שי אהרון

 9 יש קבוצות ש, דובר: 

 10 אתה רוצה כן לתת גם וגם וגם ומי שגם בבינלאומי מקבל יותר.   שושי כחלון כידור:

 11 ]מדברים יחד לא ברור[

 12 זה עולה יותר הבינלאומי. הטיסות זה  בדיפולט בינלאומי זה עולה יותר. : בין רמי לצבי דובר

 13 הרבה. רוצה לתמוך בהם למי שיוצא לחו"ל ו, עולה  

 14 לא, אני לא רוצה לתמוך.  דובר: 

 15 בנוהל בנוהל.  :ענבל דרור היימן

 16 אני חושב שיותר טוב מ, יותר טוב מ. דובר: 

 17 אה, של משרד הפנים כן.  ענבל דרור היימן:

 18 הנוהל זה שהפיקוח צריך לבדוק : ש שלומית גבע"יועמ

 19 א'? :רמי

 20 ]מדברים יחד לא ברור[

 21 שמוסד ציבורי : ש שלומית גבע"יועמ

 22 מי שצריך להוציא זה עשר : רמי

 23 היקף הפעילות בגינה ניתנה התמיכה  :ש שלומית גבע"יועמ

 24 ]מדברים יחד לא ברור[

 25 לדעתי זה יותר  :רמי

 26 נתמך המוסד עצמו בהתאם לכללים :ש שלומית גבע"יועמ

 27 זה הסתייגות ש, להשאיר את זה כמו  שושי כחלון כידור:
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 1 ]מדברים יחד לא ברור[

 2 אני עוברת הלאה.  ענבל דרור היימן:

 3 כן  שושי כחלון כידור:

 4 תבחינים ותמיכות בפעילות מכינות קדם צבאיות. גם פה אין שינוי ביחס  דרור היימן:ענבל 

 5 אחוז מספר הפעילויות שהמוסד  30הם  לשנה שעברה. הקריטריונים 

 6 אחוז  15אחוז מספר החניכים.  40מקיים למען תושבי העיר בשנה.  

 7 הערכת התרומה של פעילויות העמותה לתושבי העיר. שהיא ההערכה  

 8 הזאת מתבצעת על ידי אגף החינוך או מפקח מקצועי מטעם העירייה.  

 9 אחוז וותק של העמותה בכלל. ואני עוברת הלאה. 15 

 10 מה קורה עם וותק הפעילות. רגע, וותק הפעילות של העמותה. :ש שלומית גבע"יועמ

 11 בכלל לא בכפר יונה.  ענבל דרור היימן:

 12 בכלל.  :ש שלומית גבע"יועמ

 13  והזהות הדתכן. אני עוברת הלאה לתבחינים לתמיכה בתחום   מן:ענבל דרור היי

 14 היהודית. 

 15 זה חדש לגמרי.: ש שלומית גבע"יועמ

 16 .אלה חדשים לא, היו תבחינים קודמים ענבל דרור היימן:

 17 זה התחדש. התחדש.  שושי כחלון כידור:

 18 לא, הם לא כמו הקודם. זה מה שאני מנסה להגיד. :ש שלומית גבע"יועמ

 19 נקבעו תבחינים רחבים על מנת לתת הזדמנות לכלל העמותות בתחום    דרור היימן:ענבל 

 20 לגשת ולאחר בחינה ברשויות מקומיות אחרות הקריטריונים אופן  

 21 החלוקה זה הרצאות וימי עיון בכל נושא היהדות לתושבי כפר יונה.  

 22 הניקוד הוא כל פעילות שקולה לעשר נקודות שהמקסימום בה בתת  

 23 וכנסים גם בכל כן,  עצרותנקודות. הדבר השני זה  40הזה זה  סעיף 

 24 אבל פה אני קוראת. 

 25 זה יותר מידי. : יגאל אשרם

 26 נקודות. 25כל עצרת תזכה ב   ענבל דרור היימן:

 27 זה כולה הרצאות ב, :יגאל אשרם
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 1 נקודות. 50ניתן לצבור עד  ענבל דרור היימן:

 2 הקריטריונים הרחיבו. :רמי

 3 למה הרחיבו.  :יגאל אשרם

 4 הרצאות וימי עיון.  שושי כחלון כידור:

 5 נו? :יגאל אשרם

 6 אוקי?  שושי כחלון כידור:

 7 שיוכלו לגשת. הרצאות וכנסים אי אפשר לגשת. : יגאל אשרם

 8 והדבר  ענבל דרור היימן:

 9 מה אתה רוצה שיעשו שיביאו את הכותל פה?  שושי כחלון כידור:

 10 רק הרצאות וכנסים.  :יגאל אשרם

 11 לא.   ענבל דרור היימן:

 12 זה חלק. : צבי ימין

 13 סיור. דובר:

 14 וכנסים. עצרותכתוב לך   שושי כחלון כידור:

 15 וכנסים. עצרותככל שהוא עושה יותר הוא מקבל יותר נקודות.  :שי רומנו

 16 אני לא סיימתי  ענבל דרור היימן:

 17 בגלל הציבור   שושי כחלון כידור:

 18 סיורים.לרבות מקומות קדושים   צבי ימין

 19 מה אתה רוצה. מה עוד אתה רוצה?  שושי כחלון כידור:

 20 רגלים.שלושת הצדיקים, קברי  : צבי ימין

 21 מקווה מה חסר לך? :שי רומנו

 22 חוט אדום. אלברט טייב: 

 23 דבר  ענבל דרור היימן:

 24 מה חסר לך לאושר מה מה?  שושי כחלון כידור:

 25 מקווה. חסר לי  דובר: 

 26 מקווה?מה   שושי כחלון כידור:

 27 מקווה יקבל עשר נקודות מי שיקים  : יגאל אשרם
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 1 אני לא סיימתי  ענבל דרור היימן:

 2 לא נפריע לגזברית.בוא ואת לא סיימת.   שושי כחלון כידור:

 3 לכל הציבור לרבות  )לא ברור(השלישי זה   הפתרוןוהדבר השלישי  ענבל דרור היימן:

 4 מקסימום עשר נקודות.סיורים. כל פעילות שקולה לעשר נקודות  

 5 אז תגיד מה.  שושי כחלון כידור:

 6 )לא ברור( אין : רמי

 7 תראה אתה עושה, אני לא מבינה מה אתה רוצה ]מדברים יחד לא ברור[  שושי כחלון כידור:

 8 ינה מה אתה רוצה. תסתכל מה נכנס בפרק שעכשיו ענבל באני לא מ :שלומית גבע יועמ"ש

 9 הקריאה יש שמה ככה. יש פעילויות ]מדברים יחד לא ברור[ תקשיב רגע,  

 10 רגע תקשיב תקשיב. תקשיב 

 11 )לא ברור( כנס לנו, : יגאל אשרם

 12 למה, אתה עושה עצרת לאיזה חג איזה אירוע וזה. עושה כנס.   שושי כחלון כידור:

 13 אתמול, המוזיקה אתמול בלילה  : יגאל אשרם

 14 ]מדברים ביחד לא ברור[

 15 נקודות. 50 : רמי

 16 יגאל תסתכל תסתכל  ענבל דרור היימן:

 17 הציבור הכנסת ספר תורה.  שושי כחלון כידור:

 18 ,...חצי נקודה אפשר לקחת על מה שעשינו  :יגאל אשרם

 19 , הרפורמה למשלאם  :עומרי

 20 הפרשת שי רומנו:שו

 21 לא, אבל תסתכל בפירוט תראה שיש שמה פעילויות בנושאים של מורשת  :ש שלומית גבע"יועמ

 22 ישראל ויהדות. למשל מקומות קדושים קברי צדיקים שלושת הרגלים. 

 23 מה אתה רוצה? מה חסר לך?רגע רגע   שושי כחלון כידור:

 24 יש שמה ימי סיור. יש שמה פעילויות כלל ציבוריות בר מצווה ליל הסדר,   ענבל דרור היימן:

 25 ו בשבט."ט 

 26 אני לא יודעת מה חסר.  ענבל דרור היימן:

 27 שאלתי מה חסר לך.  שושי כחלון כידור:
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 1 לחשוב על זה.צריך  :יגאל אשרם

 2 זה בדיון הבא.אבל אז תחשוב   שושי כחלון כידור:

 3 יש לך שנה לחשוב.עוד שנה  :רמי

 4 כן.  שושי כחלון כידור:

 5 כן, כי זה כבר עכשיו :רמי

 6 הצבעה.בצביקה  : שי אהרון

 7 כן : רמי  נכון? כן, אז הפערים שלנו זה בספורט  שושי כחלון כידור:

 8 ועוד משהו רק בספורט.   שושי כחלון כידור:

 9 )לא ברור(לא ועוד אחד   :שי אהרון

 10 ובטכנולוגיה?   שושי כחלון כידור:

 11 בבינלאומי.  :רמי

 12 בואו נצביע קודם כל המכלול.  ענבל דרור היימן:

 13 נצביע על המכלול ואחרי זה על ההסתייגויות.   כידור:שושי כחלון 

 14 בסדר?  ענבל דרור היימן:

 15 אוקי. אישור דובר: 

 16 אז מי בעד :אהרוןשי  

 17 לא, מה זה על המכלול.  שושי כחלון כידור:

 18 להפך. דובר: 

 19 על הכל.  ענבל דרור היימן:

 20 על הכל דובר: 

 21 נקודתית כמו שעשינו ב..ואחר כל ספציפית על ההסתייגויות   ענבל דרור היימן:

 22 כן: ש שלומית גבע"יועמ

 23 לבריאות. תודה רבה.   שושי כחלון כידור:

 24 נצביע על הכל והסתייגויות. אז מי מאשר מי בעד לאשר תבחינים  עכשיו : אהרוןשי 

 25 שירים את ידו. רגע. 2023למתן תמיכות לשנת הכספים  

 26 בחינים?אתם מאשרים את הת   שושי כחלון כידור:

 27 יש הצבעה  : רמי
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 1 אתם רוצים?  ענבל דרור היימן:

 2 אה, את לא מאשרים?  שושי כחלון כידור:

 3 לא מאשרים. אוקי, אז כמה נגיד. צביקה. : שי אהרון

 4 רגע, הם עוד לא הצביעו.  ענבל דרור היימן:

 5 שבעה שבעה מי בעד?   שושי כחלון כידור:

 6 עכשיו מה הייתה ההסתייגות. ענבל דרור היימן:

 7 שבעה שבעה.  כחלון כידור:שושי 

 8 ההסתייגות הראשונה. ענבל דרור היימן:

 9 ההסתייגות הראשונה של אה שנייה יש לנו את זה פה של רמי היא בנוגע  :אהרוןשי 

 10 ולהתנות  6.2רוצה עידוד לספורט עממי בסעיף  להערה בנוגע לזה שהוא 

 11 בהעברת התקציב זה הערה ראשונה. 

 12 צריך להצביע.רגע,  : ענבל דרור היימן

 13 יום פעילות.קנות להעברת תקציב בתאז מי בעד לה  שי רומנו: 

 14 איזה תקציב? דובר: 

 15 התמיכה התמיכה, העברת התמיכה.  :ענבל דרור היימן

 16 אה.. אני מציע לעודד פעילות  6.2סעיף  6.2אנחנו מדברים על סעיף  : שי אהרון

 17 ספורט עממית לציבור הרחב תושבי העיר בכלל זה ילדות ילדים ואני  

 18 מבקש להתנות זאת בהעברת התקציב. כלומר לא יהיה תקציב 

 19 העברת התמיכה.  שושי כחלון כידור:

 20 לא יהיה תמיכה נכון, העברת התמיכה אה לספורט קבוצתי נדמה לי  : רומנושי 

 21 .יום פעילותקק בקבוצתי. מותנה ברנכון? זה  

 22 טוב, מי בעד? מי בעד? אוקי רמי ו.. עמית. מי נגד? : אהרוןשי 

 23 מה זה הם יהיו  דובר: 

 24 ושוש. צביקה ואלברט :שי אהרון

 25 רגע, תגיד את כולם.   שושי כחלון כידור:

 26 אלברט ושי צביקה  :שי אהרון

 27 עוד מישהו   שושי כחלון כידור:
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 1 רמי ועמית. ובעד  :שי אהרון

 2 ו?  שושי כחלון כידור:

 3 מי נמנע? :אהרוןשי 

 4 מי נמנע?     שושי כחלון כידור:

 5 רבר מעיין ויגאל.פ נמנע שושי,  : שי אהרון

 6 מעיין ענבל דרור היימן:

 7 מעיין ויגאל. אני אגיד גם שאני נמנעת. אני אגיד גם שאני נמנעת ואני    שושי כחלון כידור:

 8 אומרת את זה לפרוטוקול. אני לא מבינה עד הסוף את ה.. רגע שנייה  

 9 רגע אני לא מבינה עד הסוף את הרציונל מאחורי הזה אם הייתי מבינה  

 10 אז הייתי יודעת יותר להחליט אם אני בעד או נגד. לכן אני נמנעת. לא  

 11 בגלל אה, בסדר? 

 12 הדבר הבא זה אוקי, הערה שנייה של רמי  :אהרוןשי 

 13 מדברים יחד לא ברור[]

 14  ההפירמידהערה שנייה של רמי זה להפוך את  הערה שנייה של רמי. : אהרוןשי 

 15 תחת ייצוג העיר בליגות כאשר מבקש הליגה הראשונה תקבל  7.1בסעיף  

 16 את מספר הנקודות הנמוך נכון? 

 17 לא לא אני, רמי:

 18 יש מספרים גם.  צבי ימין: 

 19 נכון. אני שלחתי את התיקון לניסוח.אני רוצה לחדד וגם לא נוסח  רמי: 

 20 אוקי. : אהרוןשי 

 21 נקודות. וליגות, ליגה ראשונה, ליגה  100כך שליגות לילדים ונוער יקבלו  רמי: 

 22 ראשונה, ליגת בוגרים ראשונה תקבל 

 23 30 : שי רמנו

 24 נקודות. 30 : שי רומנו

 25 . ליגה שלישית אחרי זה לדעתי זה40ליגה שנייה   נקודות. 30  רמי:

 26 גם לכדורסל גם לכדורגל?זה   עומרי

 27 נקודות לליגה שנייה.  30נקודות לליגה ראשונה.   20.  20ב התחלתי  רמי:
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 1 נקודות. זהו אוקי? 40והחל מליגה שלישית  

 2 אוקי. : שי אהרון

 3 מי בעד ההצעה של רמי. : אהרוןשי 

 4 זה תקף לכל הקבוצות? דובר: 

 5 כן  דובר:

 6 ורמי. מי נגד? מי נגד? שי וצביקה.אני  אז רגע בעד : אהרוןשי 

 7 ואלברט.   שושי כחלון כידור:

 8 ואלברט. :אהרוןשי 

 9 טוב מספיק בשביל מוטי וכולם.  :יגאל אשרם

 10 היה   ומי נמנע? שושי : אהרוןשי 

 11 עומרי    שושי כחלון כידור:

 12 שי רגע  :שי רומנו

 13 אני לא נורמלי להיות נורמלי. : 

 14 לא נורמלי   דובר:

 15 אתה נורמלי אבל אתה נורמלי.  היימן:ענבל דרור 

 16 יגאל נמנע.  שושי כחלון כידור:

 17 זה היופי בנורמלי.  :עומרי

 18 נמנע  ענבל דרור היימן:

 19 אוקי ארבע שלוש ושתיים. :אהרוןשי 

 20 מעיין. ארבע שלוש ושתיים.  שושי כחלון כידור:

חלוקת הענפים  6.1על סעיף  עמיתשלב ההסתייגות של באנחנו עכשיו  : אהרוןשי  21 

 22 ומי שיביא את הכבוד לענפים האישיים לא פחות מהקבוצתיים מציע 

 23 אחוז לענפים קבוצתיים. עשרים אחוז לענפים  80שהחלוקה תהיה  

 24 .צביקה אני נמנעאישיים. מי בעד?  

 25 רמי, שושי  

 26 אני נמנע. 

 27 אוקי, מי נגד? אלברט מי נמנע. : אהרוןשי 
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 1 אני : עומרי

 2 מי זה אני? : אהרוןשי 

 3 אני ולא נמנע.  רעומרי, מי אמ   שושי כחלון כידור:

 4 עומרי ויגאל נמנעים.  ענבל דרור היימן:

 5 אוקי, זה יוצא  שי אהרון

 6 זה שינוי מבחינת  ענבל דרור היימן:

 7 יכול לשים הסתייגות שם.יודע איפה הוא אתה   דובר:

 8 לספורט האישי.חלוקה בין הספורט הקבוצתי   ענבל דרור היימן:

 9 נכון?  זהו, : שי אהרון

 10 גבי הארצי והבינלאומי זה זה?ל רגע, היה עוד אחד  שושי כחלון כידור:

 11 זה תיקון סופר. זה ספורט. דובר: 

 12 לא, זה לא תיקון סופר אני לא מסכימה.  ממש לא.  שושי כחלון כידור:

 13 זה טעות.  ענבל דרור היימן:

 14 סופר. זה לא טעות סופר.:  זה לא טעות ש שלומית גבע"יועמ

 15 זה היה בשני מקומות.  רמי:

 16 זה היה במקום אחד. :אהרוןשי 

 17 צודק זה תשע משהו. שי   שושי כחלון כידור:

 18 בתנאי  9.2אוקי, אנחנו בסעיף תשע של תמיכות מצוינות טכנולוגית  : אהרוןשי 

 19 תינתן תמיכה לעמותות הנתמכות באופן קבוע  2נקודה  9.2הסף. סעיף  

 20 או בינלאומיות. לאומיות בתחרויות  

 21 זה התיקון שאני רוצה. עמית:

 22 זה התיקון. זה עמית מציע  :אהרוןשי 

 23 תיקון. מי בעד. 

 24 .הקריטריוניםזה כאילו לא משפיע על  9.2סעיף    ענבל דרור היימן:

 25 הקריטריוניםלא משפיע על  : שי אהרון

 26 נכון   ענבל דרור היימן:

 27 עוד?שי מי עמית  : אהרוןשי 
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 1 לא משפיע.   שושי כחלון כידור:

 2 לא משפיע כי סעיף דובר: 

 3 ...רמי  ענבל דרור היימן:

 4 מעיין, אלברט, צביקה שי ורמי הצביעו בעד. מי ש??? יגאל. : אהרוןשי 

 5 ודות.קעשרים נ : צבי ימין

 6 מי נגד? מי נגד? : אהרוןשי 

 7 אין נגד. : צבי ימין

 8 מי נמנע? : שי רומנו

 9 כל היתר. דובר:

 10 שושי?  :אהרוןשי 

 11 קורא לשוש. שושי ועומרי. זה תלוי  דובר: 

 12 ]מדברים יחד לא ברור[

 13 .9.2להוסיף את המילה או בסעיף  ההחלטה עברהחברה  : שי רומנו

 14 ]מדברים יחד לא ברור[

 15 ביי תודה רבה חברה בהצלחה. :צבי ימין

 16 רק רגע שנייה.  :ענבל היימן דרור

 17 ארצי  דובר:

 18 9.5ארצי  דובר:

 19 לא צריך לתקן 9.5 דרור היימן: ענבל

 20 ]מדברים יחד לא ברור[

 21 וועדות הנחות לפרוטוקול.  ענבל דרור היימן:

 22 אבל אמרנו שזה היא כבר כתובה ההצעה אתמול. : אהרוןשי 

 23 9. הוא לא משפיע גם על 9.2הוא לא רלוונטי. הוא לא רלוונטי ל   שושי כחלון כידור:

 24 זה משפיע כי תנאי הסף משתנים.הוא כן משפיע. : ש שלומית גבע"יועמ

 25 .79,5. הוא רוצה להצביע על ה 5,  79רוצה להצביע על  דובר: 

 26 רגע לא הבנתי.     שושי כחלון כידור:

 27 להוסיף 9.5הוא רוצה ב   :שי רומנו
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 1 לאיזה תאריך שאני אגיד לא רשום.  ענבל דרור היימן:

 2 ]מדברים יחד לא ברור[

 3 היא אומרת שמשפיע על הטבלה. לתמיכה ככה אמרה שלומית. 9.2רגע,    שושי כחלון כידור:

 4 זה מטעה שנייה.  דוברת: 

 5 רגע רגע עוד כמה דקות קשב בבקשה. שושי כחלון כידור:

 6 תקשיבו רגע זה משפיע, זה משפיע על מי שעומד בתנאי הסף. זה לא  :ש שלומית גבע"יועמ

 7 משפיע על הניקוד. 

 8 מה שאומר.יותר נכנסים. זה   ענבל דרור היימן:

 9 זה אומר שגם עמותות שאין להם שום דבר שקשור לבינלאומי. : ש שלומית גבע"יועמ

 10 ייכנסו. : רומנושי 

 11 יכנסו יעמדו בתנאי הסף יכולות להגיש.  :ש שלומית גבע"יועמ

 12 זה בסדר גמור.  יגאל אשרם

 13 והניקוד עצמו. : ש שלומית גבע"יועמ

 14 לא שינינו כלום.  :רומנושי 

 15 לא הצבענו על ניקוד.   :ת גבעש שלומי"יועמ

 16 נכון.  ענבל דרור היימן:

 17 ולכן מי שיש לו את הבינלאומי יקבל עשרים נקודות ומי שיש לו רק   :ש שלומית גבע"יועמ

 18 לאומי יקבל עשר. זה המשמעות. 

 19 מקובל מצוין. מקובלת.  :שי אהרון

 20 שושי,  דובר:

 21 לא, שנייה יש עוד דבר אחד אנחנו מניחים בפניכם פרוטוקול וועדת   ענבל דרור היימן:

 22 .21.8.22הנחות מיום  

 23 תניחו. דובר: 

 24 . תודה רבה 85טוב, אנחנו בעצם מסיימים את ישיבה מן המניין מספר   שושי כחלון כידור:

 25 לכולם וחג שמח. 
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 1 

___________________    __________________ 2 

 3 ששי מגידו               שושי כחלון כידור      

 4  מנכ"ל העירייה              ראש העירייה         


