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 פרוטוקול

 

ביוני היום  4-, היום ה13 מספרטוב ערב טוב אנחנו בישיבה מן המניין   שושי כחלון כידור:

זה גם יום הנישואין שלי ואם אנחנו עסקינן בברכות אז עוד מעט גם 

נציין ימי הולדת של כמה אנשים פה מסביב לשולחן. אבל לפני זה היום 

נפטרה נחמה ריבלין ז"ל אשת הנשיא, האמת היא אירוע מצער 

ר כמובן משתתפת בצע העירייהבתולדות המדינה ובבית הנשיא אז 

המשפחה. אני עוברת לאישור הפרוטוקול אם יש לכם שאלות הערות 

, כי אם לא אז מבחינתי הפרוטוקול םהערות שלכהאת  םאם העברת

מאושר על ידכם אלא אם כן יש  12של הישיבה הקודמת ישיבה מספר 

הערות. אז אנחנו חגגנו בעצם ימי הולדת אחד לאיציק דב למעיין  םלכ

ם הולדת היועמ"ש, אז אנחנו גם ניתן מתנה והיום שלומית יש לה יו

לשלושת החוגגים מזל טוב. טוב הדבר הנוסף  העירייהושי קטן   בשם 

שאני רוצה לבקש וכבר ביקשתי אותו כמה פעמים, זה הנושא של 

הישיבות של הוועדות. אני מבקשת להעביר פרוטוקולים של הישיבות, 

תנו זה המנכ"ל יות אאני מבקשת גם לעדכן אותנו לגבי מועדי הישיב

. לשלוח את זה בצורה מסודרת במייל. אנחנו רוצים העירייהשל 

ובלי פרוטוקולים אנחנו  העירייהלהעלות את הפרוטוקולים לאתר של 

לא יכולים להעלות שום דבר. וגם אם אתם עושים ישיבות ואין להם 

תיעוד זה כאילו לא עשינו את הישיבות וחבל, כיוון שאתם משקיעים 

עבודה בכל מה שקשור לוועדות אז אנחנו נשמח אם תשתפו פעולה. 

דבר נוסף שאנחנו נעשה זה שאנחנו אחת לשלושה חודשים גם נעלה 

פוסט על כל הנושא של העבודה בוועדות החלטות שהתקבלו, וניתן 

כמובן את הקרדיט לכל אחד מיושבי ראש הוועדות. אז אנא שתפו 

פעולה עם העניין, כדי שנוכל גם לעלות לאתר וגם לתת ביטוי להחלטות 

שמתקבלות בוועדות שהציבור יכיר אותם. הדבר האחרון זה הנושא 

שולחים סדר יום כמו שפה ביקשו כולם  של שליחת עדכונים, אנחנו
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שעות לפני מועד הישיבה ככה קובעת פקודת  48לתיבת הדואר שלכם 

. כל נושא של העדכונים אם יש עדכון כזה או אחר אנחנו נעביר העיריות

אותו במייל, אבל אנחנו מבטיחים שתוך כדי זה שאנחנו מעבירים את 

אנחנו שלחנו למייל. אישי ש WhatsAppזה במייל גם כל אחד יקבל 

שימו לב שלחנו למייל יש עדכון כדי שאתם תהיו מוכנים ושלא תיווצר 

סיטואציה שלא הכרתם את העדכון, אז זאת המחויבות שלנו לגבי 

 העניין הזה.

 48אבל סליחה שניה רגע אנחנו לא אמורים לקבל חומר לישיבה עד   אלברט טייב:

 שעות לפני?

ורים לקבל ואתם מקבלים, לא היה פה עד היום כשל. אבל אתם אמ  שושי כחלון כידור:

 אם יהיה שינויים אז אנחנו מעדכנים אתכם.

 אבל השינויים גם אמורים להיות לפני הם לא אמורים להיות.  אלברט טייב:

לא תמיד לפני לפעמים קורה שהם לא תמיד לפני אז אנחנו מעדכנים   שושי כחלון כידור:

לא נעדכן אתכם ואני אעדכן אתכם  אתכם. יש אפשרות שאנחנו

 בישיבה, אני חושבת שנכון יותר.

 אבל אני לא חושב שזה נכון.  אלברט טייב:

מה זה אתה לא חושב שזה נכון? זה לא קשור למה שאתה חושב, קשור   שושי כחלון כידור:

 לזה שיש אפשרות.

 יועמ"ש זה נכון לקבל חומר לישיבה...  אלברט טייב:

 עוד פעם התחלנו עם היועמ"ש? כחלון כידור:שושי 

 בוודאי איזה שאלה.  אלברט טייב:

 שלח בבקשה שאילתה ואני אתן לך תשובה על זה.  שושי כחלון כידור:

אני לא אשלח היא פה אני רוצה לשאול אותה, יש לי זכות לשאול אותה   אלברט טייב: 

 שאלה.

 לא פותחים את זה כרגע לדיון. בסדר תשלח שאילתה ואנחנו  שושי כחלון כידור:
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שעות  48האם זה נכון אני לא אמור לקבל חומר לישיבה את סדר היום  אלברט טייב:

לפני אני לא מבין? אני אמור לקבל משהו רק אתמול בלילה או היום 

 בבוקר? תעני לי בבקשה אני שואל שאלה.

 קיבלת את החומר ואם יש...  שושי כחלון כידור:

 ני שאלתי אותה שאלה את לא חייבת לענות לי.א  אלברט טייב:

 לא אני מנחה את היועמ"ש. : שושי כחלון כידור

 אני רוצה שהיא תענה לי, זכותי כחבר מועצה לקבל תשובה מהיועמ"ש.  אלברט טייב:

נתתי לך תשובה אתה לא רוצה לקבל אותה, אנחנו ממשיכים בסדר  שושי כחלון כידור:

 היום.

 זה לא נכון מה שאת אומרת, היא רוצה לענות תני לה לענות.כי   אלברט טייב:

 היא לא תענה אני אתן לך את ההנחיה מתי היא עונה. שושי כחלון כידור:

 זה לא נכון מה שאת עושה.  אלברט טייב:

 אז זה לא נכון אז תפנה ל... שושי כחלון כידור:

שעות ולא קיבלתי... כי שלחתם לי  48את סדר היום אני רוצה לקבל  אלברט טייב:

 אתמול שינויים של הוועדות, אני רוצה לדעת ולהתכונן זה הכל.

 אז קיבלת עדכון גם קיבלת את סדר...  שושי כחלון כידור:

 את לא יכולה לעשות מה שאת רוצה. אלברט טייב:

ני עושה, ואני לא עושה אני עושה מה אני יכולה לעשות בוודאי שא שושי כחלון כידור:

 שהחוק מאפשר לי לעשות. כן סדר היום ששי?

 

 ל סךעהקמת יחידה לתשושי נפש    : 201 מספראישור תב"ר  .1

1,680,000  ₪  

הקמת יחידה לתשושי נפש   :201 מספר מאשרת תב"ר העירייהמועצת  הצעת החלטה:

משרד החינוך: ₪,  336,000קרנות הרשות:  מקורות מימון: ₪  1,680,000 על סך

 ₪ 1,680,000תב"ר:    סך הכל₪ ,  1,344,000
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זה הקמת  201 מספר, אישור תב"ר 1 מספרטוב קדימה אנחנו בסעיף   ששי מגידו:

מופיע לכם כאן, והצעת  1,680,000יחידה לתשושי נפש. העלות היא 

מקרנות ההחלטה שלנו זה לאשר את זה. מופיע לכם גם הפירוט 

את הסכום  סך הכלשנותן  1,344,000, ביטוח לאומי 336,000הרשות 

 זו הצעתנו.

אני אקח את זה מפה במהלך דיון בוועדת כספים ביום ראשון הגיע    ירון חדוות:

ע של הדברים זה בגדול נכנס תחת קאלברט כדי להציג את הנושא. בר

בצורה הכי פשוטה, בעצם מדובר פה על  הערך כבד את אביך ואת אמך

גידול קיים וצפוי לתשושי נפש. שבעצם מאפשרים למשפחות לשים 

במהלך יום העבודה בחדר מיוחד עם גישה מוגבלת כדי  םאות

ל כשהמשפחות יוכלו מצד אחד לעבוד ולהמשיך את שגרת חייהם כ

האפשר, ומצד שני לתת לאותם תשושי נפש מהכפר את המסגרת 

שזה לטובת הקמת המבנה, כאשר המימון  336,000-. מדובר בהיומית

לתשושים הוא מגיע מאה אחוז מביטוח לאומי לטובת העניין. העלות 

הנוספת שתידרש לאורך הזמן זה אך ורק ברמה של תחזוקת המבנה 

 12לא יותר מזה, יש פה עניין חברתי מהמעלה הראשונה. כיום יש 

 תשושי נפש.

 תשושי נפש? 12ש איפה י  איציק בראון:

 בכפר יונה.  ירון חדוות:

 מה הקשר לכל הבתים הפרטיים שיש בהם תשושי נפש?   איציק בראון:

 מה זה קשור לתשושי נפש...   שושי כחלון כידור:

 לא יש קשר בין הדברים האלה? : איציק בראון

ון יום לא ממש לא. יש את מועדון יום לקשיש, היום במסגרת מועד  שושי כחלון כידור:

תשושי נפש במסגרת המועדון.  12לקשיש יש חדר אחד קטן שמשרת 

חלק מהתפיסה של הקרן שצירפנו לכם את החומר לישיבה, מדברת על 

זה שתוחלת החיים עלתה יש יותר זקנים. הרעיון הוא לשמר את הזקן 

בתוך הקהילה התומכת שלו ולא להפריד אותו מתוך הקהילה. עכשיו 
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יש גם תשושי נפש, וכתוב את זה גם בתוך החומר  במסגרת הסיפור הזה

כאלה שמתנהלים במועדון יום לקשיש  12שקיבלתם. נכון להיום יש 

 בחדר מאוד קטן.

 סליחה רגע קשישים? דובר: 

קשישים כן קשישים הם כולם קשישים, והם מתנהלים בתוך מועדון   שושי כחלון כידור:

זה, כדי לתת להם מקום יום לקשיש. הרעיון הוא להגדיל את הבית ה

 לא רק להם אלא לאחרים ונוספים שככל הנראה יצטרפו.

את זה הבנתי מצוין שלחתם את החומר... השאלה שלי הייתה אחרת.   איציק בראון:

העמותות שהם  על ידייש גם תשושי נפש שנמצאים בבתים פרטיים 

הביטוח לאומי... רק ברחוב האגוז ברחוב שאני גר בו,  על ידינתמכות 

תשושי נפש שגרים בבתים  40-בתים פרטיים ויש להם למעלה מ 3יש 

 האלה חלקם צעירים דרך אגב.

זה לא קשור אחד לשני בסדר? היחידה הזו זה יחידה שמי שמוביל   שושי כחלון כידור:

. מה שאתה מדבר העירייהאותה מבחינה מקצועית זה אגף הרווחה של 

זה הוסטלים שהוקמו בעידוד משרד הרווחה בבתים פרטיים, זה שני 

 ? אין קשר בין שני הדברים.אוקידברים נפרדים 

 י הדברים האלה, זה כל העניין.אז שאלתי אם יש קשר בין שנ  איציק בראון:

יכול להיות שהיו חלק מתשושי הנפש שהם  לא בתנאי פנימייה, כי חלק   שושי כחלון כידור:

. פה לא שםממה שאתה מתאר זה אנשים שבתנאי פנימייה הם גרים 

מדובר על תשושי נפש שגרים במועדון ,אלא כאלה שבאים בבוקר 

שאלות לגבי התב"ר הזה?  קיאונמצאים עד הצהריים וחוזרים לביתם. 

מה שנקרא אל תשליכני לעת זקנה במלוא מובן המילה. מי בעד אישור 

 התב"ר ירים את ידו? פה אחד נכון תודה.
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 החלטה:

על הקמת יחידה לתשושי נפש   :201 מספר מאשרת תב"ר העירייהמועצת 

  ₪  1,680,000 סך

  מקורות מימון:

 ₪ 336,000קרנות הרשות: 

 ₪  1,344,000משרד החינוך: 

 ₪ 1,680,000תב"ר:    סך הכל

 

 מאשרים פה אחד

 

 

ראש  ממלא מקוםשי רומנו לסגן בתואר ו העירייהמינוי חבר מועצת  .2

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש  14לפי סעיף  העירייה

 1975-הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ח

,  העירייהראש  ממלא מקוםסגן בתואר ומאשרת את מינוי שי רומנו ל העירייהמועצת 

לחוק הרשויות  17לפי סעיף  העירייהכמו כן מאשרים האצלת סמכויות ראש 

כדלקמן: לחתום על  1975-המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ח

כל כתב התחייבות או תעודה אחרת שיש בה משום התחייבות כספית בהתאם לסעיף 

התחייבויות כלפי הבנקים, כמו כן לחתום על  )נוסח חדש( לרבות יותהעירלפקודת  203

חתימתו של ראש  שטרות לטאבו, שוברי תשלום, פקודות תשלום, שיקים וחוזים .

ובתוספת חותמת  העירייהבצירוף חתימת גזבר  ממלא מקוםאו סגן או  העירייה

האצלת סמכויות כמחזיק וכן מאשרים  לכל דבר ועניין. העירייהתחייב את  העירייה

 תיק הבטחון והסדר הציבורי.

 

שי רומנו סגן  העירייההנושא השני זה מינוי חבר מועצת  ,הלאה  ששי מגידו:

חוק הרשויות, וזו  14לפי סעיף  העירייהבתואר וממלא מקום ראש 
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מאשרת את מינוי שי רומנו לסגן  העירייההצעת ההחלטה. מועצת 

, כמו כן מאשרים האצלת סמכויות ייההעירראש  ממלא מקוםבתואר ו

לחוק. הדבר השני לחתום על כל כתב  17לפי סעיף  העירייהראש 

התחייבות או תעודה אחרת שיש בה משום התחייבות כספית, גם לפי 

לרבות התחייבויות כלפי בנקים. לחתום  העיריותלפקודת  203סעיף 

על שטרות לטאבו שוברי תשלום פקודת תשלום צ'קים וחוזים. הסעיף 

בצירוף  ממלא מקוםו או סגן א העירייההנוסף חתימה של ראש 

 העירייה, תחייב את העירייהובתוספת חותמת  העירייהחתימת גזבר 

לכל דבר ועניין. והסעיף האחרון מאשרים האצלת סמכויות כמחזיק 

 תיק הביטחון והסדר הציבורי. 

 שאלות הערות?  שושי כחלון כידור:

למינוי. אני  לפי הנוהל נדרשת חוות דעת יועמ"ש שמתמלאים התנאים  שלומית גבע:

מפנה אתכם שמינוי סגן ממלא מקום צריך להיעשות בתוך חודשיים 

מועד תחילת הכהונה, ולכן אנחנו גם מתכוונים לפנות לאישור משרד 

 הפנים בעניין הזה. 

הערות שאלות? מי בעד המינוי ירים את ידו? ברק אשרם צביקה ימין   שושי כחלון כידור:

אזולאי שי רומנו שושי כחלון כידור משה בוארון רמי בליטנטל עמית 

ירון חדוות מעיין חג'ג' ואיציק דב. מי נגד ירים את ידו? אלברט טייב, 

מי נמנע? איציק וגד תודה רבה ההצעה עברה. אני אומרת פה לכל סגן 

בתואר שצריך להגיש הצהרת הון, אחרי שתקבלו את המינוי ממשרד 

 הפנים בסדר? 

 

 

 

 

 

 



 
11 
 
 

 

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

  בליטנטל, עמית אזולאי, ברק אשרם, צבי ימין, משה בוארון

 נגד:   אלברט טייב

 נמנע: איציק בראון, גד רבינא

 

 החלטה:

ראש  ממלא מקוםמאשרת את מינוי שי רומנו לסגן בתואר ו העירייהמועצת 

 17לפי סעיף  העירייהכן מאשרים האצלת סמכויות ראש  ,  כמוהעירייה

-לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ח

 כדלקמן:  1975

לחתום על כל כתב התחייבות או תעודה אחרת שיש בה משום התחייבות 

)נוסח חדש( לרבות התחייבויות  העיריותלפקודת  203כספית בהתאם לסעיף 

הבנקים, כמו כן לחתום על שטרות לטאבו, שוברי תשלום, פקודות כלפי 

 תשלום, שיקים וחוזים.

בצירוף חתימת גזבר  ממלא מקוםאו סגן או  העירייהחתימתו של ראש 

 לכל דבר ועניין. העירייהתחייב את  העירייהובתוספת חותמת  העירייה

 י.וכן מאשרים האצלת סמכויות כמחזיק תיק הבטחון והסדר הציבור

 העירייהירון חדוות לסגן בתואר לראש  העירייהמינוי חבר מועצת  .3

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  15לפי סעיף 

 1975-וכהונתם(, התשל"ח

מאשרת את מינוי ירון חדוות לסגן בתואר לראש  העירייהמועצת  הצעת החלטה:

רת ראש הרשות וסגניו לחוק הרשויות המקומיות )בחי 15לפי סעיף  העירייה

לפי סעיף  העירייה, כמו כן מאשרים האצלת סמכויות ראש  1975-וכהונתם(, התשל"ח

 1975-לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ח 17

 כמחזיק תיק הכספים.
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סגן בתואר לראש לירון חדוות  העירייהמינוי חבר מועצת  3סעיף   ששי מגידו:

לחוק הרשויות המקומיות. הצעת החלטה מועצת  15לפי סעיף  העירייה

 העירייהמאשרת את מיניו של ירון חדוות לסגן בתואר, לראש  העירייה

לחוק הרשויות המקומיות. כמו כן מאשרים האצלת  15לפי סעיף 

לחוק הרשויות כמחזיק תיק  17לפי סעיף  העירייהסמכויות ראש 

 הכספים.

 היועמ"ש?  שושי כחלון כידור:

 אותו דבר.  איציק בראון:

לא מוגבל במועדים אז אין לנו  15זה לא אותו מינוי סגן אחר לפי סעיף   שלומית גבע:

פה בעיה של מועדים, רק חוות דעת יועמ"ש כי המינוי עומד בתנאים 

 שנקבעו בחוק..

בעד המינוי ירים את ידו? ברק שאלות הערות? עוברים להצבעה מי   שושי כחלון כידור:

שי  ,עמית אזולאי,רמי בליטנטל ,משה בוארון ,צביקה ימין  ,אשרם

מעיין חג'ג' ואיציק דב. מי נגד  ,ירון חדוות ,שושי כחלון כידור,רומנו 

ירים את ידו? אף אחד, מי נמנע ירים את ידו? איציק גד ואלברט תודה 

 רבה.

 

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

  בליטנטל, עמית אזולאי, ברק אשרם, צבי ימין, משה בוארון

 נמנע: איציק בראון, גד רבינא, אלברט טייב

 החלטה:

 העירייהמאשרת את מינוי ירון חדוות לסגן בתואר לראש  העירייהמועצת 

גניו לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וס 15לפי סעיף 

 העירייה, כמו כן מאשרים האצלת סמכויות ראש  1975-וכהונתם(, התשל"ח

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  17לפי סעיף 

 כמחזיק תיק הכספים 1975-וכהונתם(, התשל"ח
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 העירייה ועדות הרכב שינוי אישור .4

מצ"ב טבלת   העירייה ועדות הרכב שינוי את מאשרת העירייה מועצתהצעת החלטה: 

 מעודכנת העירייההרכב ועדות 

, יש לכם את העירייהאישור שינוי הרכב וועדות  4סעיף הלאה,   ששי מגידו:

מאשרת את שינוי הרכב  העירייההפירוט. הצעת ההחלטה שלנו מועצת 

 לפי הטבלה.  העירייהוועדות 

אנחנו עכשיו נעבור וועדה וועדה, בעניין הזה אני אגיד ואחרי זה נדבר   שושי כחלון כידור:

על ההסכם הקואליציוני זה שיש לנו קואליציה. רמי כמובן ואיציק דב 

יצטרפו לקואליציה אנחנו קואליציה. יש הסכם קואליציוני שאתם 

תקבלו אותו, כשנגיע לסעיף הרלוונטי בתוך המסגרת הישיבה. 

ש הרכב קואליציוני חדש אנחנו שינינו את הרכב כתוצאה מזה שבעצם י

כשיש הרכב אחר. ואנחנו נעבור עכשיו  בדרך כללהוועדות, כמו שקורה 

וועדה וועדה ונסגור שמית גם את הרכב הוועדה, על מנת שלא היו 

פערים גם אצלנו בזימונים וגם במעקב מולכם. אז אנחנו מתחילים 

 בוועדת המכרזים.

 עושים הצבעה או שזה...גם על זה   דובר:

לא אנחנו רק נגיד את השמות. אתם כמובן כל סיעה תגיד מי הנציג   שושי כחלון כידור:

שלה, אם זה סיעת יחיד אז אנחנו יודעים להגיד בעצמנו... טוב אנחנו 

מתחילים עם וועדת המכרזים, מבחינתנו יו"ר הוועדה צביקה לגמרי 

בן בסדר מבחינתך. שני מסוכם ויכול להמשיך להיות אם זה כמו

החברים הנוספים זה שני חברים מהסיעה שלנו, זה שי רומנו ועמית 

 אזולאי. 

 על איזה וועדה את מדברת? איציק בראון:

 וועדת מכרזים.  שושי כחלון כידור:

 מה השינוי?  איציק בראון:
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ה השינוי לדעתי עמית... הוצאנו שניים צמצמנו את הוועדה לשלושה. מ  שושי כחלון כידור:

 אתה גם רוצה לדעת איציק?

 מה השינוי?  איציק בראון:

 אז אין לי את הטבלה של השינוי.  שושי כחלון כידור:

 יש לי שושי.  איציק בראון:

וועדת הנחות  אוקיטוב אז זו וועדת המכרזים רשמתם את השמות?   שושי כחלון כידור:

ומחיקת חובות. ברק אשרם ימשיך להיות יו"ר הוועדה, איציק דב 

יהיה חבר בוועדה ורמי בליטנטנל ממשיך להיות חבר בוועדה בסדר? 

וועדה לאיכות הסביבה, יו"ר הוועדה מעיין. אתם רוצים להגיד מי חבר 

 מטעמכם?

 איפה באיזה וועדה?  איציק בראון:

איכות הסביבה. וועדת איכות הסביבה יו"ר הוועדה הזו מעיין  וועדת  שושי כחלון כידור:

 או אתה או גד? ,? איציק דב הוא חבר בוועדה ונציג כיאוקיחג'ג' 

 אני.  איציק בראון:

טרי אטיאס  ,איציק בראון. נציגי ציבור בוועדה זה שיר אבן זוהר  שושי כחלון כידור:

את עמית אזולאי. את ועופר זיו. טוב בוועדה לאיכות הסביבה תוסיפי 

י אטיאס ועופר זיו. רט ,בן זוהראנציגי הציבור שמעת אסנת? שיר 

 וועדת ביקורת יו"ר זה כי, איציק או גד?

 איציק.  איציק בראון:

 או צביקה או משה? תגידו רק את השמות. /אלברט ו  שושי כחלון כידור:

 איציק.  גד  רבינא:

איציק יו"ר וועדת ביקורת וצביקה? צביקה חבר ואלברט חבר. וועדת   שושי כחלון כידור:

בחינה למינוי בכירים משתנה, שושי כחלון כידור יו"ר שי רומנו חבר 

 או איציק או גד... /בוועדה ו

 איציק.  איציק בראון:

 ראיציק בראון. וועדה להנצחת חללים ונרצחי טרור או נפגעי טרור. יו"  שושי כחלון כידור:

וועדה זו שושי כחלון כידור, חברים בוועדה זה כי גד רבינא וברק ה
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אשרם חבר בוועדה. נציגי ציבור זה יואל שאול ואלין דנינו, אפשר פה 

 עוד נציג ציבור אם אתם רוצים.

 דנינו או דהרי?  דוברת:

דנינו דהרי זו אותה אחת. ונציגי משפחות שכולות זה ארזי גואטה   שושי כחלון כידור:

ן ארי, יש פה הזדמנות לעוד נציג ציבור אם מישהו רוצה. טוב אם ואב

תרצו בהמשך אפשר לצרף פה עוד נציג ציבור. וועדת כספים יו"ר וועדת 

 כספים ירון חדוות, צביקה אתה ממשיך בוועדה?

 כן.  צביקה:

צביקה ורמי בליטנטל, צמצמנו לשלושה. וועדה למאבק בנגע הסמים,   שושי כחלון כידור:

"ר הוועדה שי רומנו חבר בוועדה אלברט טייב ונציג כ מי מכם? משה יו

בוארון. מבחינת נציגי ציבור יש פה אפשרות לשים נציגי ציבור, 

 בינתיים מופיע פה חזי חזן כנציג ציבור. 

 שושי אפשר להצטרף לוועדה הזו?  איציק בראון:

 נו אותה, וגם יש הרכב. למה לוועדה למאבק בנגע הסמים? לא צמצמ  שושי כחלון כידור:

 אבל חסר לנו נציג ציבור פה יש לכם נציג ציבור שאתם רוצים...?  שלומית גבע:

 אתם רוצים?  שושי כחלון כידור:

 כן.  איציק בראון:

אז נציג ציבור מכי. טוב וועדת ביטחון יו"ר הוועדה שי רומנו, כ' מי   שושי כחלון כידור:

 י,עמית נכון אזולאי וכ,איציק דב ,מכם? צביקה ימין 

 גד רבינא.  איציק בראון:

נציגי ציבור שמואל קצב ועדי נתנאל. וועדה לקידום מעמד הילד יו"ר   שושי כחלון כידור:

 הוועדה מעיין חג'ג', חברים בוועדה...

 לא זה נציגי ציבור זה לא חברי מועצה.  יציק בראון:א

יו"ר הוועדה מעיין חג'ג', חברים בוועדה רמי בליטנטל וברק אשרם.   שושי כחלון כידור:

נציגי ציבור בוועדה אלין דנינו דהרי כדי שאני לא אשכח גם את ה... 

ישראל שרז וזהו. וועדה לבטיחות בדרכים, מתוקף הפקודה אז אני 

וועדה. עמית אזולאי חבר בוועדה וכי מי הנציג שלכם? גד רבינא. יו"ר ה
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נציגי ציבור אייל כהן. וועדת חינוך יו"ר הוועדה שושי כחלון כידור, 

ברק אשרם ,איציק דב ,מעיין חג'ג' ,חברים בוועדה רמי בליטנטל

 נכון אני לא מתבלבלת? צביקה ימין. ,איציק בראון

 למה הגענו?  שלומית גבע:

כמו שהיה לא שינינו את זה. וועדה למניעת אלימות ופשיעה גם פה   חלון כידור:שושי כ

החוק מחייב שזאת תהיה, אני שושי כחלון כידור. חברים בוועדה ברק 

אשרם ורמי בליטנטל. נציג ציבור בוועדה אביב שחר. זה וועדות חובה 

עד עכשיו אנחנו עוברים לוועדות רשות, בוועדות רשות הורדנו את 

עדת רישוי עסקים הרבה בזכות העובדה שאנחנו מתעסקים בעיקר וו

ברפורמה ועובדים לפי המדיניות ואין הרבה יכולת להשפיע על התחום 

ת, כי יש פה הרבה והזה. אז החלטנו שנכון יהיה לצמצם גם את הוועד

וועדות שגם צריכות להתכנס הם לא רק צריכות להיות בטבלה אז 

הורדנו אותה. וועדת רווחה יו"ר הוועדה איציק דב, חבר בוועדה זה 

משה בוארון וחבר נוסף ירון חדוות. וועדת תנועה תמרור ונגישות. יו"ר 

ה הוועדה עמית אזולאי, איציק דב חבר בוועדה צביקה ימין. הוועד

לגיל השלישי. יו"ר הוועדה אלברט טייב, רמי בליטנטל חבר בוועדה 

 וכי מי הנציג מטעמכם?

 אני.  גד רבינא:

 .הגד רבינא נציגי ציבור בוועדה ישראלה רוזן חיים מנד  שושי כחלון כידור:

 אפשר להחליף את זה בוועדה אחרת?  איציק בראון:

 מה זאת אומרת?  שושי כחלון כידור:

 לוותר עליה ולהיות במקום אחר שאנחנו...  ון:איציק ברא

 מה הבעיה שתהיו בוועדה?  שושי כחלון כידור:

 בסדר  איציק בראון:

 אתה יותר קרוב לגיל השלישי איציק.  שושי כחלון כידור:

 אני כבר עברתי את הגיל השלישי.  איציק בראון:
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רבינא חבר ורמי בליטנטל חבר. נציגי גד  ,אז ככה אלברט יו"ר הוועדה  שושי כחלון כידור:

ומזל אליהו. וועדת שמות למקומות  החיים מנד ,ציבור ישראלה רוזן

כי מי מכם? גד רבינא ואיציק דב.  . ציבוריים, יו"ר הוועדה ירון חדוות

נציגי ציבור בוועדה רווית כהן צפריר ומזל אליהו. וועדת משנה לחינוך 

ברק אשרם  ,כב שלה הוא איציק דביו"ר הוועדה זה רמי בליטנטל, ההר

איציק בראון וצביקה ימין נכון אני לא התבלבלתי? זה הוועדות רשות. 

אלא וועדת משנה לתכנון ובנייה. יו"ר הוועדה שושי כחלון כידור, 

 ,ממלא מקום קבוע ירון חדוות. צביקה ימין ,חברים בוועדה איציק דב

מלא מקום קבוע גד מ ,אוןרממלא מקום קבוע משה בוארון. איציק ב

רבינא, שי רומנו ממלא מקום קבוע עמית. ואלברט טייב וממלא מקום 

רמי בליטנטל, והממלא מקום שלי גם זה שי לא תיווצר סיטואציה 

 שהוא יצטרך למלא מקום גם שלי וגם של..

 רגע אותי הוצאתם מפה מתכנון ובנייה?  ברק אשרם:

 כן.  שושי כחלון כידור:

 בסדר.  ברק אשרם:

דירקטוריון החברה הכלכלית יו"ר הדירקטוריון שושי כחלון כידור,   שושי כחלון כידור:

 חברים בדירקטוריון ללא שינוי איציק דב ירון חדוות ואלברט טייב. 

 אין נציגי ציבור?  דוברת:

יש נציגי ציבור אבל זה דירקטורים, אז רק כשיעזוב דירקטור אפשר   שושי כחלון כידור:

את זה. טוב שתי הוועדות שביטלנו בנוסף זה וועדת משנה  יהיה לבדוק

לתמיכות וועדת משנה להקצאת קרקע, אישרנו את הוועדה כוועדה 

מקצועית גם בתמיכות וגם בהקצאת הקרקע. בכל מקרה הדיונים 

, לא חייבים תמיד העירייהכאן במועצת ומתנהלים האלה מסוכמים 

עומד. טוב אפשר לעבור להצבעה לקבל את המלצת הוועדה זה תמיד 

 על כל  הסעיף הזה.

לפני זה כמו שהיה גם בפעם קודמת. אני גם  להעיראני רק רוצה   שלומית גבע:

מזכירה לנו שוועדת המשנה למרות שהמליאה היא אותה מליאה, אבל 
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וועדת המשנה המינוי הרשמי שלה הוא בוועדה ולכן זה צריך לבוא 

הוועדה לתכנון ובנייה. למרות שזה אותו אחר כך לאישור במליאה של 

 הרכב ואותם חברים...

 .שםזה צריך לבוא לאישור גם   שושי כחלון כידור:

מאשרת את שינוי  העירייה. מועצת העירייהאישור שינוי הרכב וועדות   ששי מגידו:

 לפי הטבלה ששמעתם זה עתה.  העירייההרכב וועדות 

שושי כחלון  ,ירון חדוות ,מעיין חג'ג' ,ירים את ידו? איציק דבמי בעד   שושי כחלון כידור:

 ,עמית אזולאי ורמי בליטנטל. מי נגד? ברק אשרם ,שי רומנו ,כידור

צביקה ימין ומשה בוארון. כן  ,אלברט טייב ,גד רבינא ,איציק בראון

 סעיף הבא.

 

 

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

 בליטנטל, עמית אזולאי, 

נגד: איציק בראון, גד רבינא, אלברט טייב, ברק אשרם, צבי ימין, משה 

 בוארון

 החלטה:

  העירייה ועדות הרכב שינוי את מאשרת העירייה מועצת

 תמעודכנ העירייהמצ"ב טבלת הרכב ועדות 

 

 בית כנסת ברח' האשל-ביטול הקצאת קרקע  .5

ביטול הקצאת הקרקע לבית כנסת ברח'  את מאשרת העירייה מועצתהצעת החלטה: 

 האשל

 אלברט טייב יצא מהישיבה
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ביטול הקצאת קרקע בית כנסת ברחוב  5 מספרסעיף הבא טוב סעיף   ששי מגידו:

מאשרת ביטול הקצאת  העירייההאש"ל, הצעת החלטה שלנו מועצת 

 הקרקע לבית כנסת ברחוב אש"ל. את רצית להגיד על זה?

אני אתן פה את כל הרקע כי אני לא בטוחה שכולם מכירים פה את כל   שושי כחלון כידור:

כרגע רק בשביל ההבנה של הרקע, ובכלל למה זה עולה. כיוון שנכון ל

? זה צריך אוקיכולנו, יש פה מבנה שעומד כמעט שנתיים ללא שימוש 

להבין זה ברקע של הדברים. אז כל מי שמנסה לפזר פה כל מיני הערות 

שאנחנו ביטלנו בית כנסת ולא מאשרים בית כנסת וסגרנו בית כנסת 

וכולי וכולי, המבנה ריק אין שמה בית כנסת המבנה הוא מבנה של בית 

כנסת שלא אויש מזה שנתיים. אז תפסיקו לפזר סיפורים שאין להם 

חיזה במציאות. עכשיו נעבור רגע למה שהיה כאן כי במקרה שום א

הייתי גם חברת מועצת עיר שהתקבלו פה החלטות, ויושב כאן גם 

אבישי הוא יכול לאשר את זה כחבר מועצה יוצא. ואיציק היה גם בסוד 

אנחנו פרסמנו הרשות  2017למרץ  24קבלת ההחלטה לאשר את הזה... 

ה להגשת בקשות להקצאת קרקע המקומית כפר יונה פרסמה הודע

ומבנה לצורכי בית כנסת ברחוב האשל. התקבלו בעירייה שתי בקשות 

אחת של התנועה ליהדות מתקדמת מה שאתם מכירים התנועה 

 14-? באוקידר יוסף העמותת אור אליהו ב על ידיהרפורמית, והשנייה 

? וקיבלו שתי אוקי ,היה דיון בוועדת ההקצאות 2017לאוגוסט 

תות נקודות כאלה ואחרות. בסופו של דבר עמותת אור אליהו העמו

? גברה בעצם בניקוד על עמותת אוקידר יוסף זכתה במירב הנקודות הב

לאוגוסט פורסם דיון שני לצורך  18-של התנועה ליהדות מתקדמת. ב

התנגדויות. ההתנגדויות נוסחו  14יום הוגשו  45התנגדויות, אחרי 

לאוקטובר אותה השנה  22-ת אותן טענות. בכולם באותו אופן והעלו א

בנובמבר  12-מתנגדים. ב 4התקיים דיון לשמיעת ההתנגדויות הגיעו 

' התקיים דיון נוסף אליו הגיעה מתנגדת נוספת, ולאחר שמיעת כל 17

דיון  17לנובמבר  16-קיימה וועדת ההקצאות ב בעל פההמתנגדים 
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חליטה הוועדה ? בסופה של ההחלטה האוקיבהתנגדויות לגופן 

אם אני  ,יועמ"ש וגזברית ,העירייהשמורכבת מאנשי מקצוע, מנכ"ל 

ה את צוכולם קבעו ביחד שבעצם אנחנו נק,ההעיריילא טועה ומהנדס 

דר יוסף. ואז זה הגיע לאישור מליאת ההקרקע לעמותת אור אליהו ב

המועצה, יש פרוטוקול אתם יכולים לעיין בו אם אתם רוצים. הדיון 

בסדר? פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  17קיים בדצמבר הזה הת

? הנושא הזה עלה לסדר היום דברנו על זה, אוקי 17מדצמבר  92מספר 

ולמרות שלעמותה הזו... העמותה הזו לא עמדה בתנאי הסף להקצאה 

כדין וכחוק, וזה נאמר ומי שרוצה גם יכול לקרוא ומוזמן לקרוא את 

ברוב חבריה לאשר  העירייהיטה מועצת הפרוטוקול. למרות זאת החל

את ההקצאה, ובתנאי שמשרד הפנים יאשר את ההקצאה הזו זה היה 

כי מי שבעצם אמר מה רגע מה זאת אומרת מה  אוקיתנאי שלנו. 

 פתאום נותנים לעמותה שלא עומדת בתנאי סף, נותנים לה בכלל מבנה.

 למה היא לא עמדה בתנאי סף? איציק בראון:

 ? זה היה הסיפור.אוקיניהול תקין  46כי לא היה טופס   כחלון כידור:שושי 

 בגלל שהיא עמותה חדשה? :איציק בראון

? היא לא עמדה בתנאי הסף, זה תנאי הסף מה אוקיזה לא משנה למה   שושי כחלון כידור:

לעשות יש תנאי סף. כיבדנו את העובדה שההחלטה הזו התקבלה ברוב 

הפנים הגוף שמאשר את ההקצאות שיאשר א ת ואמרנו, יועיל ומשרד 

פעם בסדר? העוזרת מנכ"ל פנתה  10,000זה. פנו פה למשרד הפנים 

בכבודו ובעצמו היוצא בעצמו פנה. יש לי  העירייהוהמנכ"ל פנה, וראש 

את כל התכתובות אתם מוזמנים לראות אותם. בסופו של דבר החליט 

? ולכן לא אוקיהסף  משרד הפנים, סליחה העמותה לא עומדת בתנאי

יכולה לקבל את ההקצאה זה מה שקבע משרד הפנים. עכשיו השאלה 

שצריכה להישאל זה לא למה אנחנו בעצם רוצים להקצות מחדש את 

היוצאת  העירייהההקצאה, זה למה שנה וחצי לא דנה בזה שמועצת 

בביטול ההקצאה ובעצם יציאה להקצאה מחדש. כי יכול להיות שאם 
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, כבר היה שימוש במבנה הזה. עכשיו לא יכול להיות זה היה קורה

 1.2-שעיריית כפר יונה בסיוע משרד הבינוי והשיכון תבנה מבנה ב

 מיליון שקל, יעמוד כאבן שאין לן הופכין לא משתמשים בו וזה בסדר.

 שושי אבל מה הנקודה שהם לא עומדים בה?  צביקה ימין:

 אמרנו אין להם אישור מנהל תקין...  שושי כחלון כידור:

 כמה זמן צריך שנתיים?  צביקה ימין:

 שנתיים.  שושי כחלון כידור:

 וכמה זמן נשאר להם נכון להיום?  צביקה ימין:

 זה לא משנה כבר.  שושי כחלון כידור:

 למה לא?  צביקה ימין:

 כי אנחנו כבר עברנו את הזמן..  שושי כחלון כידור:

 היא רוצה לקחת את זה אתה לא מבין?  אלברט טייב:

לאן אני רוצה לקחת את זה? מה אני הולכת לגור שמה אלברט? מה זה   שושי כחלון כידור:

רוצה לקחת את זה? לא באמת כאילו... יש לי שני בתים אגב בכפר יונה 

 אני לא צריכה בית שלישי.

 )מדברים ביחד(

שהי הארה בא' לכולנו, אי אפשר ואני רק מבקשת באמת להאיר איז  שושי כחלון כידור:

לנהל פה שיח תרבותי כשכל אחד נכנס לדבריו של השני ולא מקשיב 

להקשיב אבל זה חלק  כל כךאחד לשני. אני מבינה שלא רוצים 

 אנשים או קי?  4מהעניין, ואני לא יכולה לשמוע שמדברים אתי 

שאלתי אם את יודעת כמה זמן נשאר, ואמרת מבחינתך זה לא   צביקה ימין:

יודעת רק אם זה רלוונטי אני אחליט רק אם את  אתרלוונטי. אם 

 יודעת כמה זמן נשאר?

תית לא רלוונטי כמה זמן נשאר למה? יאז נתתי תשובה מאוד כנה ואמ  שושי כחלון כידור:

נה וחצי ולא... כיוון שמבחינתי הדיון בזה היה צריך להיות לפני ש

 והדיון הזה נדחה בשנה וחצי.

 אולי נשאר עוד חודש עוד חודשיים?  צביקה ימין:
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 אישור של משרד הפנים. איןאבל   שושי כחלון כידור:

 לפנים משורת הדין אפשר להשאיר את זה פתוח..  צביקה ימין:

בתנאי, ממש לא כי כשזה היה רלוונטי דנו בזה קיבלו החלטה   שושי כחלון כידור:

 אההחלטה בתנאי אמרה שמשרד הפנים אם הוא יאשר את זה על

 כיפאק ואם הוא לא יאשר את זה אז לא תהיה הקצאת קרקע.

 איפה האישור של משרד הפנים? אפשר לראות את האישור בבקשה?  גד רבינא:

מה זה קשור אישור? אנחנו נצביע מה אנחנו שבעה פה, מה נראה לך   צביקה ימין:

 איתם?  דב יצביע

אפשר בבקשה לראות את המסמך תציגי אותו שמשרד הפנים לא אישר   גד רבינא:

 את זה?

איציק דב מצביע איתה עכשיו לקחת מבית הכנסת כן, בדיוק מה שהיה   אלברט טייב:

 .92בישיבה מספר 

 עוד לא נתנו את בית הכנסת...  שושי כחלון כידור:

מחודש נובמבר, הם ייקחו את בית  92בישיבה מה שהם רצו לעשות   אלברט טייב:

 הכנסת בדיוק לאותו ייעוד שלהם.

 )מדברים ביחד(

יש לנו מסמכים שמראים שתוך חודש ימים לכל המאוחר יהיה ניהול   גד רבינא:

תקין לעמותה. אם משרד הפנים שלח את לפני חצי שנה כבר, למה לא 

ד חודש ימים? למה דנו בזה... זה היה כזה דחוף? אי אפשר לחכות עו

רכה אלצורך השוואה אי אפשר לשלוח מכתב לשר שאנחנו מבקשים ה

פתרונות. אבל לבוא ולקחת את  1001חריגה, כמה זמן זה הוקצה יש 

 זה שכבר שהוקצה ויועד... נכון לא נמסר המפתח.

 המבנה לא הוקצה, צריך לדייק בדברים.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(

 שושי אפשר לראות את המסמך בבקשה?   אלברט טייב:
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אפשר לראות את המסמך בבקשה? כי אם כן יש פה טעות של למה לא  גד רבינא: 

 העירייהדנתם בזה לפני חמישה חודשים גם? זה היה טעות של 

 הנוכחית לא הקודמת.

 זה שנה שעברה. ששי מגידו:

 עשירי לינואר אתם אמרתם.  גדי רבינא:

 '.18  ששי מגידו:

 אפשר לראות את המסמך?  גדי רבינא:

אפשר להיות בשקט? אני אקריא לפרוטוקול את מה שאמר משרד   שושי כחלון כידור:

הפנים בסדר? המסמך הזה הוא יצא מעידו רז שהוא יועץ מנכ"ל 

 בלשכה המשפטית של משרד הפנים וזה מה שכתוב...

 תאריך בבקשה.  גדי רבינא:

 ...העירייהנשלח לראש  11:12' בשעה 18למאי  10 : שושי כחלון כידור

 הוא חיכה שנה.  צביקה ימין:

שושי את חצי שנה ראש עיר ואז מה? את חיכית שיהיה לך שבעה קולות  אלברט טייב:

 ואז תוכלי להביא את זה?

 תנהל אותי. לקודם כל א  שושי כחלון כידור:

 אני לא מנהל אותך אני רק אומר עובדה.  אלברט טייב:

זה לא רלוונטי למה לא דנו בזה כי הם לא עמדו בתנאי הסף נכון לאותה   :'ג'גמעיין ח

 עת.

 )מדברים ביחד(

מה שכתב כאן עידו מירז זה כזה דבר, זה בהמשך לפנייה של שלומית   שושי כחלון כידור:

 היועמ"ש

 אני לא פניתי אני...  שלומית גבע:

בסדר אבל בהמשך לפנייה שהשתמשו במכתב שלך, המכתב שלך מופיע   שושי כחלון כידור:

שמה מה  את לא פנית? את לא היית פה גם תיכף תגידי. מה שכתוב 

במכתבה של גבע לא צוינה כל נסיבה מיוחדת לחרוג מהנוהל שנקבע 

בעניין, למעט העובדה שמדובר בעמותה חדשה. ובוודאי שלא מדובר 
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וקא אלא עניין רוחבי של כל העמותות בעניין מיוחד לעמותה זו דו

החדשות. עוד יצוין כי על פני הדברים מתן אישור בדיעבד גם אם היו 

מתקיימות נסיבות מיוחדות, היה מביא לפגיעה בשיווין ובתקינות 

ההליך המנהלי. שכן אירע בעניינו שהן וועדת ההקצאות והן מועצת 

הסף שפורסם באופן דנו ואישרו בקשה שכלל לא עמדה בתנאי  העירייה

פומבי, ובכך עלולה גם להיות פגיעה ביחס לעמותות אחרות שאין להם 

? זאת חוות הדעת. עכשיו אוקיאישור ניהול תקין וכלל ל התמודד 

אנחנו לא יכולים להתעלם מזה וכל מי שקורא לי ואומר שאני נוהגת 

בניגוד לחוק ולמנהל התקין, צר לי לאכזב אתכם אבל החוק והמנהל 

מנות לפתוח מחדש את דתקין הוא נר לרגלי. אני חושבת שיש פה הזה

ההקצאה ולא אין לי שום מישהו שמועמד לקחת את המבנה הזה... זה 

 כאילו נדמה שיש פה מישהו שרוצה..

 )מדברים ביחד(

אבל זה שותף... קל לחכות חודש אנחנו מבקשים לבקש דחייה בדיון   גד רבינא:

יום. יש לנו פה מסמכים שמראים  30ה בחודש, לא ביקשנו חצי שנ

 שהוגשה היום..

 )מדברים ביחד(

 כן ששי? 5מספר סעיף  אוקי  שושי כחלון כידור:

 העירייהביטול הקצאת הקרקע, הצעת ההחלטה מועצת  5 מספרסעיף   ששי מגידו:

מאשרת את ביטול הקצאת הקרקע לבית כנסת ברחוב האש"ל מי בעד? 

 מי נגד ירים את ידו? 

 )אלברט טייב יצא מהדיון(
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בעד: שושי כחלון כידור, ירון חדוות, מעיין חג'ג, שי רומנו, איציק דב,  רם 

 בליטנטל, עמית אזולאי

 ןנגד: איציק בראון, גד רבינא, ברק אשרם, צבי ימין, משה בוארו

 החלטה:

 ביטול הקצאת הקרקע לבית כנסת ברח' האשל את מאשרת העירייה מועצת

 

  28.5.2019ומיום  14.5.2019הנחת פרוטוקולים מועדת הנחות מיום  .6

 .העירייהעל שולחן מועצת 

 .העירייהפרוטוקולים מועדת הנחות הונחו על שולחן מועצת 

 

, הנחת פרוטוקולים מוועדת הנחות יום 6 מספרסעיף הבא סעיף  אוקי  ששי מגידו:

 למאי. 28מאי השנה ומיום  14

בוא תשאיר את זה לסוף כי הציבור צריך לצאת, אנחנו הולכים להסכם   שושי כחלון כידור:

 הקואליציוני.

 

 28.5.2019הנחת הסכם קואליציוני מיום  .7

 .העירייההונח על שולחן מועצת  28.5.2019הסכם קואליציוני מיום 

 . 2019למאי  28הנחת הסכם קואליציוני מיום  7סעיף  אוקי  י מגידו:שש

 איציק אתה עוזב את הישיבה?  שושי כחלון כידור:

 כן. : איציק בראון

 )איציק בראון יצא מהישיבה(

טוב לגבי הנושא של ההסכם הקואליציוני יש פה את ההסכם אתה יכול   שושי כחלון כידור:

להעביר ביניהם, מי שירצה יקבל את זה גם למייל. בכל מקרה אנחנו 

נעביר לכם את זה למייל. יש פה הסכם קואליציוני בין סיעת יש יום 

חדש שאני מובילה אותה עם ארבעת חברי הנוספים, איציק דב ורמי 

בינינו מתחלקים ה כתוב פה בדיוק איך בליטנטל. ההסכם הז
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התפקידים. אנחנו כולנו ביחד בחרנו לשרת את הציבור בכפר יונה. 

ההחלטה שכדי שתדעו ממנה, הצבענו כרגע על שי ועל ירון כסגנים 

יהיה  2020תחיל בתואר ובראשון לינואר יבתואר. איציק דב יהיה סגן 

לנובמבר  1-ף אותו בשכר. ורמי בליטנטל יחלי 75%מלאה, במשרה סגן 

בהסכם רוטציה. כל הסיפור הזה טרם קיבל את אישור משרד  2021

הפנים לכן גם לא הבאנו את הסעיף הזה כרגע לאישור מליאת המועצה, 

אבל זה הכיוון שלה. אני רק רוצה להגיד פה משהו בשביל לסבר את 

? לא היה פה מישהו מסביב לשולחן הזה שלא אוקיהאוזן של כולנו 

ש תמורה כזו או אחרת כדי לשבת בקואליציה, בואו לא נתבלבל ביק

 ?אוקיכולנו. תסתכלו על עצמכם במראה 

 )מדברים ביחד(

אנחנו מניחים את הפרוטוקולים מי שרוצה יכול לעיין בהם, רק לעיין   שושי כחלון כידור:

בהם לא להעביר אותו לציבור. הציבור אני רק מבקשת מכם לצאת 

א שהוא לא פומבי, תודה רבה לכם שיהיה ערב טוב מהחדר כי זה נוש

 וחג שמח לכולם. הישיבה ננעלה תודה רבה וחג שמח

 

 

 

 

 

__________________ 

 

___________________ 

 שושי כחלון כידור 

 העירייהראש 

 , ששי מגידו

 העירייהמנכ"ל 

 


