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 לפרוטוקו

 הענקת תעודת הצטיינות לרועי גנץ

שיבה מן , י20מספר  ייהעירהטוב אנחנו מתחילים את ישיבת מועצת   ושי כחלון כידור: ש

בתחילת חודש. אנחנו יין. הישיבה הקבועה שלו בכל חודש, המנ

וא רועי. מי שלא מכיר אז מתחילים עם רועי גנץ, רועי נמצא פה, ב

אבל  הגאה שלו הגאה וגם האבאננת אצלנו ב, אמא קרן היא גם ג

קרן, קרן היא גם גננת והיא גם מרכזת אשכולות גנים, ורועי הוא הבן  

והוא נסע והשתתף מתוך אמונה עצמית שהוא   10.5שלה והוא בן 

טה קלאסי. עכשיו אתה צריך להסביר  איח באליפות העולם בקריצל

 טה, אמה זה אומר קרטה, אני קראתי ואמרתי אלי מה זה אומר קר

טה אנחנו יודעים, מה זה קלאסי? עכשיו רגע, חכה רגע, עכשיו  אקר

 לפני שאתם,

 שלא ידגים לך. דובר:

ים ש פה שני דברים שראוי, בפרט עליך. עכשיו ילא, הוא ידגים עליכם דור: שושי כחלון כי

זה שהוא בחר ללכת כי הוא האמין בעצמו וזה ילד שגדל  ,לזה, אחד

איך קוראים לאבא,  לו, אני לא יודעת ר, אצל קרן ואבא שאצלנו בעי

 איך? 

 שגיא. דובר:

ה במדליית ליה אחת, הוא זכהוא לא זכה במד ,אז זה אחד. דבר שני שושי כחלון כידור: 

מי שיושב כאן זה חברי מועצת העיר שהם בעצם זהב ועוד ארבע כסף. 

נהלי  איך שהעיר הזאת תתנהל, אוקיי? ומ מקבלי ההחלטות לגבי 

בעירייה כדי לתת שירות לציבור.  ירייה שהם עובדים אגפים כאן בע

 ?  טה קלאסי כדי שאנחנו נבין, אוקייאאז בוא תסביר לנו מה זה קר

 )מחיאות כפיים( 

ראטה מסורתי. אני משתתף בקראטה י, זה קטה קלאסאזה לא קר רועי גנץ:

זה   ויש דברים שנקראים קאטות וקרבות. בקאטותשנקרא גוג'ו ריו 

גנות ואם זה התקפות של בעיטות, , תנועות שאם זה הסדר של פעולות

  עם עוד  ראגרופים, מרפקים ובקרב זה שני אנשים מתחרים אחד באח



 
 

 

רב נמשך שתי  שופטים, שהם מחליטים לקבל נקודה למי, קחמישה 

 נקודות.  6דקות עד 

 וד.כל הכבוד, ופירקת את היריב שלך? פירקת אותו, כל הכב אלברט טייב:

בשם כל מי שיושב כאן אנחנו רוצים לתת לך תעודת הצטיינות כי   דור: שושי כחלון כי

נו נחת, ותמשיך אתה נותן לנו רגעים של נחת, להורים גאווה ול

בר אחר שאתה אוהב לעשות. אני לעשות חיל גם בספורט וגם בכל ד

באופן אישי ממש שמחה שאתה גדל אצלנו בכפר ואין לי ספק שאתה  

ציאל שלהם, כי  לך למצות את הפוטנל לדוגמא לחברים שגם מוד

אחרי הישג כזה, מסתכלים עליך אומרים אם הוא יכול, גם אנחנו 

ת מאוד מתווספת לכל המדליות הרבות שאתה  יכולים. זה משמעו

 ל צווארך, אז המשך הצלחה. תודה. נושא ע

 תודה רבה. קרן גנץ:

ושה עבודה עם י בטוחה שככה את עתודה לכם, קרן חיבוק. אנ כחלון כידור:  שושי

 ים בגן, תודה.  הילד

 עדכון ראש העירייה

ם ש, אני מתחילה  מה דברי. טוב כטוב אנחנו מתחילים עם סדר היום ושי כחלון כידור: ש

לחלקם   כיברשותכם, דברים שחשוב שתדעו עם עדכון ראש העירייה 

,  יאנגם התחייבנו לתת את המידע. אני אתחיל דווקא עם ההלוואה, 

וגם התחייבנו לתת לכם פרטים לגבי  אישרנו הלוואה מזכירה לכם ש

  ההלוואה כשזו תאושר על ידי משרד הפנים. אז קיבלנו כמובן אישור 

קח. ההלוואה של משרד הפנים להלוואה שמועצת העיר אישרה שני

הזו כבר הפכה להיות משהו אופרטיבי, חילקנו אותה בין שני בנקים, 

מבנק   ₪מיליון  2,000,000מבנק הפועלים,  ₪ מיליון  8,000,000

דקסיה, מה שהיום קוראים מוניציפל, לא ברור לי למה זה השתנה 

.  0.37היא בתנאים של פריים מינוס אבל זה לא משנה, וההלוואה 

ל ההלוואה, מי שרוצה לשאול שאלות את ענבל מוזמן  היום חתמנו ע

 לשאול אותה בקשר לזה. 



 
 

 

נו היתר ממשרד  רוצה להגיד שקיבל אני רק ענבל דרור היימן: 

  20,000,000, אנחנו אמרנו שניקח ₪מיליון  10,000,000-ים להפנ

הנוספים אנחנו  ₪מיליון  10,000,000-בשנתיים, את ה ₪מיליון 

 נבקש בשנה הבאה. 

אני מזכירה שההלוואות האלה נועדו לכסות את הגירעון שנוצר   ון כידור: כחל שושי

 אנחנו כרגע צריכים המועצה היוצאת, ו בתב"רים שנלקחו על ידי

להשלים את העלות שלהן כדי שנוכל להמשיך לפתח את שכונת  

 שרונה.

 קחנו עשרה?ול 20אישרו בעצם  אלברט טייב:

 כן. שושי כחלון כידור: 

מיליון, הם מאשרים כל שנה בנפרד.   20,000,000לא, הם לא מאשרים  יימן: ענבל דרור ה

ות  ן, הוא אמר לי לפנמיליו 20,000,000 הוא יודע, הבקשה הייתה על

 מיליון.   10,000,000מיליון על עוד  20,000,000-ב

 מיליון.  ,00020,000אנחנו אישרנו  שושי כחלון כידור: 

 כן. ענבל דרור היימן: 

זהו אז זה לגבי ההלוואה, אם יש לכם שאלות לענבל תשאלו, אם לא  כידור: שושי כחלון 

 ענבל צריכה לצאת. 

 סעיף אחרי זה.לי עוד לא, יש  ור היימן: ענבל דר

את יכולה לצאת גם ... הנושא הבא שאתם מחזיקים כולכם את דו"ח  שושי כחלון כידור: 

הספר  , יש מישהו שלא מחזיק ברשותו את2018רייה לשנת מבקר העי

שקיבלתם? יש כאן מישהו שלא מחזיק? איציק בראון לא נמצא כאן  

 יך להעביר לו, אז הוא לא מחזיק את הספר, צר

 יש לו. טייב:רט אלב

 אוקיי מי עוד חסר כאן מבין חבר מועצת העיר? רק איציק בראון? כן?  שושי כחלון כידור: 

 כן. ב:אלברט טיי

ת העיר מחזיקים את בראון כל חברי מועצ אוקיי אז חוץ מאיציק שושי כחלון כידור: 

דיונים  , הדיון בדו"ח יתקיים בשני2018דו"ח מבקרת העירייה לשנת 

במבר והשני בתחילת דצמבר. מי שיציג חד בסוף, בשלהי נונפרדים, א

לדון בו  את הדו"ח זה ועדת הביקורת, הדו"ח הזה באופן עקרוני צריך 



 
 

 

צריך לדון בדו"ח. מה במהלך חודש נובמבר לפי שרשרת הזמנים ש

שאני מבקשת, הדו"ח לא לפרסום רק לאחר שאנחנו בעצם מציגים  

ד לאחר ות בו שום שימוש ער, אז אי אפשר לעשאותו במועצת העי

ההצגה במועצת העיר. תשומת ליבכם העניין הזה. הדבר הנוסף שאני  

המסע לפולין, אני מזכירה לכם שאסנת  רוצה לעדכן זה הנושא של

החינוך ואני השתתפנו במסע לפולין, השתתפנו בחמישה  מנהלת אגף

אני חייבת להודות מתוך שמונה ימים ששכבת יב' לקחה חלק במסע. 

פתוחות, המסע היה מרתק גם בהיבט של הנוער שהתקבלנו בזרועות 

גות  שגילה הרבה מאוד סקרנות וידע על השואה, מעבר להתנה

אורך המסע. זו גם   הנפלאה והמשובחת שהם הביאו לידי ביטוי לכל

תלמידות ותלמידים משכבת יב'   170הייתה משלחת מאוד גדולה של 

לצד   ות חלק מהמסע הזה,וגאווה גדולה להי ובהחלט חשתי נחת

אסנת מנהלת אגף החינוך ומנהלת בית הספר והצוות החינוכי שלקח  

ם משרד התחבורה "נתיב פלוס", אנחנו בו חלק. לגבי הנושא של מיז

יים, חווים או דרך סיפורים של חברים או באופן אישי את כולנו פה ח

גיד את דעתי לגבי  הנושא של הפקקים, פקקי התנועה. אני לא א

רואה את זה מנקודת הפרספקטיבה שלו וזה  המיזם הזה, כל אחד

לזה   בסדר גם להגיד שהמיזם הזה הוא לא גרוע. המצב הוא שיש

ם להרבה מאוד אנשים  , מה שגור57השלכות על התנועה לאורך כביש 

להגיע בשעות די הזויות למקום העבודה וגם חזרה הביתה. אנחנו  

ם מנכ"לית יומי ע-ל בסיס יוםיומי, ע-כמעט יום בקשר, אני בקשר

משרד התחבורה, אנחנו גם מנסים לראות איך אנחנו מייצרים פה  

מסים האלה, לצד זה שבעצם עובדים  מציאות שקצת תקל על העו

, מה שצמצם  57נתיב תחבורה ציבורית לאורך כביש  היום על סלילת 

מוכר וידוע, יש  גם את מספר הנתיבים בכביש. גם הסיפור של הרמזור

שהיא לחלוטין מוצדקת, להזרים את הרמזור  ה בקשה של הציבור פ

מזרח -במערב, מער-למשך זמן יותר ארוך אז הרמזור הירוק ממזרח

הבעיה של משרד  גם בשעות הבוקר וגם בשעות אחר הצהריים.

התחבורה כרגע זה צומת דגניה, זאת אומרת הזרמה כזו יש לה 



 
 

 

מה רק נתיב אחד  צומת דגניה שיש ש משמעות והיא משפיעה על

ונה לאזור פולג. הם עוד לא יודעים לתת על זה מענה, ככל הנראה  שפ

שמה שני נתיבי   ה כדי לייצר שפונה שמאל נתיביגדילו שם את ה

עניין הזה כרגע של משרד התחבורה. מה שכן יש תנועה, אין החלטה ב

מים ממילא  שהצטרפו לקווי האוטובוס שכבר קייבוס שני קווי אוטו

וטובוס אחד משותף לבת חפר שייסע שות המקומית, קו אבתוך הר

ם  חפר, כפר יונה לתל אביב באופן ישיר, וקו נוסף שייסע בעצ -מבת

לנו להשתמש  צורן וגם יאפשר-לרעננה שהוא יעבור דרך קדימה

צורן, זו גם הייתה הדרישה של ילדי ובני  -באזור המסחר של קדימה 

ני  צורן. ש-של קדימה ע שם לאזור הבילויהנוער של העיר, להגי

הקווים האלה יתחילו לפעול עד למהלך חודש דצמבר, אנחנו גם  

הקו הפנימי שכבר אושר לנו  מנסים לבדוק ולקדם את הנושא של 

כולל מוניות שירות, מונית שירות שאמורה  בשנת העבודה הקודמת,

ייתן  לפעול ולעבוד כאן. אני רוצה לקוות שהסך הכל הזה ביחד 

-ננסה לקדם זה את הנושא של ה מיזם נוסף שאנחנו איזשהו מענה.

Carpool  עםWaze אני יודעת שיש רשויות שניסו את זה וזה לא כל ,

מנכ"ל, אנחנו  כך צלח. בכל מקרה זאת משימה שעומדת לפתחו של ה

נהיה איתם בקשר וננסה לראות איך אנחנו מקדמים את זה כולל  

א יכוי שזה יצליח הועם זה, כי אחרת הס ההצעה של רפרנט שיתעסק

כמעט ולא קיים, ובנוסף לזה אנחנו גם קבענו פגישת עבודה עם 

ים נוספים שנמצאים על הפרק  מנכ"לית משרד התחבורה לגבי נושא

רה הציבורית כדי לקדם אותה, היא תהיה  בתחום הזה של התחבו

שראל  בעוד שבועיים בערך, כולל פגישת עבודה מתוכננת עם נתיבי י

ת"צ וגם כדי לראות מה הסטטוס  את עבודת סלילת הנגם כדי לקדם 

ומה לוחות הזמנים לביצוע וכשהפגישות יתקיימו מן   57של עוקף 

מנם ם נעדכן גם לגבי התוצאות שלהן. פסטיבל סוכות אהסת

מאחורינו אבל אני חייבת להגיד תודה למרכז הקהילתי על שיתוף 

רבות בכל שה ימים עמוסים בתהפעולה, אני חושבת שהיו פה שלו

וונים שלה, ולכל הגילאים. היה פה פסטיבל ססגוני, מגוון, הקשת והג



 
 

 

יר ובהחלט שאפו למרכז  שמח, השתתפו פה הרבה מאוד מתושבי הע

י יום העצמאות אני אגיד שאנחנו כבר  הקהילתי על הפסטיבל. לגב

ך  נערכים, הפעם החלטנו ללכת רחוק עם יום העצמאות ולעשות תהלי 

פיע על איך שייראה יום ולאפשר לציבור להששל שיתוף ציבור 

בכפר יונה, גם בגלל שיש לנו כרגע בעיה של מקום   2020העצמאות 

ני כמובן  האירוע ותכף אני אדבר גם על מגרש הכדורגל, וא לקיים את

אשמח לראות את חברי מועצת העיר לוקחים חלק בשיתוף הציבור,  

חנוכה, אני כאן  ם לידיעתכם. לגבי המועדים יפורסמו ויועברו ג

דכנת וזה מצטרף בכלל לשורה של קיצוצים שהרשויות המקומיות  מע

במענק האיזון   ₪מיליון  5,000,000-נדרשות להם. אנחנו קוצצנו ב

ליט שלא  זאת בנוסף לעובדה שמשרד החינוך הח, 2020לשנת העבודה 

ה  לסבסד את בית הספר של החגים בחנוכה משום שהתקציב שהי

ד, ועוד שורה של גזירות  טובת החינוך המיוחמיועד לזה עבר ל

שצפויות כתוצאה מזה שאנחנו בממשלת מעבר ולא כל כך ברור לאן 

' וכו'.  ם יהיו עוד בחירות ומה ההשלכות של הבחירות וכופנינו וא

לא מעט ראשי רשויות ואנחנו אתמול השתתפנו יחד עם חיים ביבס 

קבל לידינו את  לוי לנסות ולהשפיע בוועדת הכספים של הכנסת כד

הכסף חזרה כדי שלא תיווצר סיטואציה שבאמת אנחנו פותחים שנה, 

פחות במענק האיזון.  ₪יליון מ 5,000,000לפחות אנחנו כרשות עם 

  נו באיום על שביתת אזהרה בשלטון המקומי בכל מקרה כרגע אנח

ת  היא תתקיים ביום חמישי השבוע, וההשלכו ,ואם היא תתקיים

רייה בכל התחומים שהיא ירותים שנותנת העישלה הן על כל הש

נותנת בהם, חינוך, רווחה, בריאות, הכל מכל. אנחנו גם נפרסם  

רביעי   דרת לציבור ביום רביעי או ביום שלישי או, ביוםהודעה מסו

אחרי שבעצם תהיה פגישה עם משרד הפנים ומשרד האוצר ונראה  

 גזירות.ביחס לקיצוצים וה מה הכוונה של שני המשרדים האלה

 רגע יש מצב שביום חמישי יש שביתה? דובר:

ם אחד. זה אומר  יש מצב שביום חמישי יש שביתה, שביתה של יו  שושי כחלון כידור: 

לא תפעל בעצם, נראה לי שיש,  על, שמערכת החינוך בעיר הזו תפ



 
 

 

 למעט בתי הספר היסודיים שהם בעצם מופעלים על ידי עובדי משרד 

המוסדות שמופעלים על י העירייה אבל כל ך ולא על ידי עובדהחינו

ידי העירייה, עובדי העירייה, כמו גני הילדים, סייעות בגני ילדים,  

לל יהיו  ם, אבות בית, מנהלניות, כל אלה ללא יוצא מן הכקב"טי

בשביתה. אנחנו נפרסם פוסט מאוד מסודר שיובא לידיעת כולם כדי  

ודה ארצית  ההסתם ת ה, גם יהיה לזה מןשכולם יידעו על העניין הז

כיוון שאנחנו לא הרשות היחידה שתשתתף בשביתה הזו. אנחנו  

סיבי שלנו, אחרת היכולת  חושבים שאין מנוס אלא להפעיל כוח מ

מקומית כאן בכפר יונה ובכלל במדינת  שלנו לתת שירות כרשות 

ות  ישראל, היא תהיה כמעט ובלתי אפשרית. זה לגבי הקיצוץ וההשלכ

אנחנו חונכים את הגינה  להזמין אתכם מחר, שלו. אני רוצה 

, אני אשמח לראות אתכם יחד  16:30הציבורית בשכונת שרונה בשעה 

עליו, שני  דבר האחרון שיש לי לעדכן, דבר שאני חייבת לכם איתנו. ה

דברים שאנחנו נדבר עליהם. אחד זה הנושא של מגרש הכדורגל,  

זכה במכרז זוכה   רוג מגרש הכדורגל,אנחנו יצאנו למכרז לגבי שד

חד שמיד אחרי שפרסמנו על זכייתו נדרשנו בצו מניעה ולאחריו א

חנו כרגע הקפאנו את כל  עתירה נוספת שבעצם הובילה לכך שאנ

אני לא זוכרת להגיד מתי הדיון המשפטי היציאה לדרך עם המכרז. 

 הנוסף שמתקיים, נכון? מתי את זוכרת שלומית? 

למת טיעון, יש להם עוד יכולת הגשנו את ההשלא אבל היום  גבע: עו"ד שלומית 

 להתייחס והדיון צריך להיקבע מיד אחר כך. 

בדה כוונתנו לצאת עם המכרז הזה לדרך, והעוהיא שכל המשמעות  שושי כחלון כידור: 

לעשות את  שייבשנו גם את המגרש הקטן כדי שנוכל באמת להתחיל ו

כך המגרש   ם המגרש הקטן ואחרהעבודה בצורה דיפרנציאלית, קוד

נכון לכרגע אנחנו בעצם לא, אסור לנו להתחיל ולממש את  הגדול. 

כרגע מוקפא עד אחרי   המכרז, אי לכך כל הנושא של הפרויקט הזה

פט ונוכל לדעת מה יחליט בית המשפט  שבאמת יהיה דיון בבית המש

ואז מה אנחנו עושים כתוצאה מהחלטת בית המשפט. חשוב שתדעו 

גבי המגרש, אנחנו היינו  ם תושבים שואלים לזה, אני מניחה שג את



 
 

 

כבר מוכנים לצאת לדרך כולל עם תקציב שייעדנו לטובת הפרויקט 

 גל.. זה לגבי מגרש הכדור₪מיליון  12,000,000ד על הזה שעומ

המגרש החדש  זה זה השדרוג של המגרש,  ₪מיליון  12,000,000 גד רבינא:

 שיבנה?

 דש. הכל, זה מגרש ח ר: שושי כחלון כידו

 לא, המגרש נבנה באותו מקום של עכשיו? גד רבינא:

 כן. שושי כחלון כידור: 

, כמעט  ₪מיליון  5,000,000יון של ית אצטדיכי אושר כסף לבנ גד רבינא:

 . ₪ליון מי 6,000,000

 זה לא אצטדיון, זה מגרש כדורגל. שושי כחלון כידור: 

 שם טריבונה?  היהוי גד רבינא:

 כן. כחלון כידור: שושי 

 טריבונה באותו מקום, המגרש שבונים מאחורה מוגדל? גד רבינא:

  ,לא, לא, הכל מתוכנן מחדש כולל שושי כחלון כידור: 

 השטח של המגרשים גדל?   גד רבינא:

 זה אותו תא שטח, עם מקלחות, עם הכל. כידור: שושי כחלון 

 כמה זמן אמור לקחת דבר כזה? גד רבינא:

נו מתחילים אותו לפני חודש היינו מסיימים  ור, אם הייכמה זמן אמ כידור: שושי כחלון 

ט.  אותו לקראת סוף, לקראת הקיץ היינו יכולים לסיים את הפרויק

ות זמנים וזה בזכות  נכון לכרגע אני אפילו לא יודעת לדבר על לוח

 העובדה שאנחנו לא יודעים מה יהיו תוצאות המשפט.

די החוגים ולכל ו לילכאיל ,תמשים במגרשותהיה חלופה למש גד רבינא:

 . הקבוצה הבוגרת

הפעילות זו הסיבה שעכשיו כרגע, נכון לכרגע אנחנו מרכזים את כל  שושי כחלון כידור: 

ת המגרש הקטן כדי  של החוגים על המגרש הגדול כי ייבשנו א

להתחיל קודם שם, ואז תכננו להעביר ולהשתמש ולעשות הצרכה 

 ם. בעצם בין שני המגרשי

 לא עושים כלום עכשיו. ו שזרועעושים אז לא  :1דובר 

 אני לא יודעת, מה זה לא עושים כלום? שושי כחלון כידור: 



 
 

 

 ים בזמן הזה?זרוע בינתילא עושים ש :1דובר 

כרגע משזרעים מחדש את המגרש הקטן כי אנחנו לא כל כך  נו אנח שושי כחלון כידור: 

 יודעים מה יהיה. 

הגדול, לא ר. השאלה על לשחק, הוא לא מאושבקטן אי אפשר  :1דובר 

 משזרעים אותו?

 בוודאי שכן. שושי כחלון כידור: 

 , זהו. אחד אני חושב שהתחילו, בינתיים יש :ששי מגידו

 ק על הגדול. מתאמנים כרגע ר רק הגדול, אנחנו שושי כחלון כידור: 

 כן אבל ברגע שיעבדו על הגדול איפה הם משחקים?  :2דובר 

פית, מי שרוצה לקבל על זה תשובות שידבר  יחסות ספציזה כבר התי כידור: שושי כחלון 

עם סיגל מנהלת מחלקת הספורט. אני בטוחה שהיא מכירה את  

שההליך ם ברזולוציות יותר נמוכות. מה שחשוב לי לציין הפרטי

המשפטי הזה הוא לא כתוצאה מאיזשהו כשל שהיה בוועדת  

מינהל על פי חוק ועל פי המכרזים. ועדת המכרזים פעלה כשורה ו

ה לא קשור להתנהלות של הוועדה. עתרו, אנחנו חווים  תקין, כך שז

ם ומאוכזבים, והם  את זה לא מעט סביב אנשים שלא זוכים במכרזי

נו לממש את הפרויקטים שלנו.  מעכבים אותנו בעצם ביכולת של

הנושא הנוסף שרציתי לדבר עליו זה הנושא של העתירה שהוגשה על 

נכון לכרגע היה דיון   הנושא של הארנונה.ן בורנשטיין לגבי ידי ד

מקדמי בעתירה, לאורו אנחנו נדרשנו להגיש מסמכים לעורך הדין 

 העותר, המסמכים האלה הם כרגע בתהליך של איסוף.שמייצג את 

גלוי  2014-', מה שיש מ93-' ו91פנינו לארכיון כי זה מסמכים משנת 

ם כפי שהתחייבנו ד אותם, נעביר אותוחשוף, אנחנו נקבל אותם, נעב

בצהריים יתקיים  12:30בינואר בשעה  22-יום לעורך הדין, וב 30וך ת

. אנחנו  ים שככה נכון שתכירו, תדעוהדיון בעתירה עצמה. זה הנושא

ר מועצת העיר אלברט טייב.  לתה של אלברט, של חבעוברים לשאי

 ששי אתה רוצה להקריא את השאילתה?



 
 

 

 ייה אלברט טייבשל חבר מועצת העירמענה לשאילתה 

אני מקריא, מישיבת   כן. טוב אז יש פה שאילתה שאלברט העביר, שי מגידו:ש

ה בבניין העירייה החדש, העליתי בפני מועצה מן המניין שהתקיימ

את הצורך במשרד לחברי מועצת העיר וזה בהתאם לחוק,  ר ראש העי

-את התיקון מ ש פהחוק העמדת אמצעים לרשות סיעות המועצה, י

ומנכ"ל העירייה היו כי הנושא יטופל, דבר  . תשובת ראש העיר 2005

' פניתי שוב אל ראש העיר 19פברואר  18-שלא קרה כמובן. שלוש, ב

בשאילתה בנושא והתשובה שניתנה לי בישיבת המועצה מן המניין 

פריל, הייתה כדלקמן, יש פה ציטוט של לא 30-שהייתה ב 10מספר 

שוטה. אני  אילתה היא תשובה פכידור, "התשובה לששושי כחלון 

קודם כל מתנצלת שזה לא קרה עד עכשיו, אנחנו במצוקת משרדים  

לא מהיום. אנחנו גם היום לקראת קליטה של בעלי תפקידים פה  

בעירייה, עושים פה שינוי שפוגע קצת בתנאי השירות של עובדי  

ני, אני מאוד העירייה ולא רק. אנחנו לקראת הקמת השיטור העירו

י אנחנו נצליח לעמוד בביצוע הפרויקט, אז ה שעד סוף חודש מאמקוו

נשפץ גם במסגרת שיפוצי קיץ את מבנה הביטחון ונעמיד אותו לרשות  

חברי מועצת העיר. ככל הנראה זה יקרה עד סוף חודש יוני עם כל 

התנאים שאנחנו רואים ומחויבים על פי פקודת העיריות". ארבע,  

סבל מבחינת חברי ' והמצב בלתי נ19 בסוף חודש ספטמבר כיום אנו

האופוזיציה, זאת לעומת חברי הקואליציה שרובם הפכו לסגני ראש  

עיר ולהם משרדים לפגישות עם ציבור, בעוד לחברי האופוזיציה אין 

מקום מסודר ומכובד לפגישות עם הציבור לשמירה על קשר עימו.  

אשר   2005-ת מקון לפקודת העיריוג הינו תי125מיותר לציין כי סעיף 

למעשה על החשיבות שרואה המחוקק בעבודתו של חבר מועצת  מעיד

העיר. אבקש לקבל תשובה מדוע אין העירייה פועלת בהתאם לסעיף  

זה לפקודת העיריות מזה כשנה מאז הבחירות. שבע, התעלמות.  

ההתעלמות המכוונת של ראש העיר מאמצעי חשוב ביותר בזה  



 
 

 

ה, אינו מצב רחב של חברי המועצל קשר עם הציבור הלשמירה ע

שנבחר ציבור יכול להשלים עימו ואין זה מתקבל על הדעת שהעירייה 

והעומד בראשה אינה מסוגלת לחדר אחד בודד מכל המבנים  

הציבוריים השייכים לעירייה, ואם אין זה בנמצא שתשכור העירייה  

י בריי אבקש לציין כחדר בעבור חברי האופוזיציה. שמונה, בשולי ד

ג לפקודת  125תפעל לאלתר לקיום האמור בסעיף במידה והעירייה 

העיריות, יש פה נקודה אבל זה צריך לדלג, הריני מוצא עצמי 

משוחרר מפנייה נוספת אליכם ואשקול דרכים חלופיות לחיוב 

 חתום אלברט טייב.  העירייה לפעול בהתאם.

 ת לא תפעל.אני מניחה שהתכוונ שושי כחלון כידור: 

 כן, דילגתי. ידו:ששי מג

שבמענה לשאלתך אשיב כדלקמן. פרויקט הקמת  טוב אז אני אגיד  שושי כחלון כידור: 

המבנה יחידת השיטור העירונית אליו מיועד לעבור משרד הממונה על 

הביטחון טרם בא אל סיומו, הוא בהתאמה, גם העיכוב והקצאת  

משרד לשימוש חברי מועצת העירייה. לגופה של שאילתה אבקש  

פרק  אם להנחיות הכתובות בפקודת העיריות,להבא להעבירה בהת

א בדגש של ניסוח קצר בצורת שאלה בלבד. אני 36תשיעי, סעיף 

מדגישה את זה כי בפעם הבאה אני לא אענה על שאילתה כי זאת לא  

שאילתה מה שאתם הגשתם, מה שאתה הגשת, סליחה. אני מאוד 

שפעלו מצטערת, מכירה את הפקודה, הייתי מבין חברי מועצת העיר 

מכירה את הצורך וגם הצעתי   שיהיה משרד לחברי מועצת העיר,

חלופה לצורך. אתם יכולים להשתמש בכל משרדי העירייה כולל  

בחדרי הדיונים כדי לעשות את פעילותכם, הכל פתוח, אין פה שום  

דבר שהוא לא מתאפשר. אנחנו מתעכבים עם הנושא של המבנה,  

 הרבה בזכות הצטיידות כרגע ו,

 משטרת ישראל שמעכבת אותנו. מגידו: ששי

משטרת ישראל שקצת מקשה על העבודות. אני מקווה שעד סוף   שושי כחלון כידור: 

דצמבר, אני שוב אומרת אני מקווה, ובכל מקרה העירייה עומדת 

לשירותכם לשימוש במשרדיה לטובת העניין. אני גם אדגיש דבר  



 
 

 

לו עושים פה  נוסף, לאף סגן פה אין משרדים, מדובר פה כאי

האופוזיציה לקואליציה. היחידי ש, יש  איזושהי הבחנה בין חברי

לאיציק דב גם אגב, אם תרצו להשתמש במשרד הזה, איציק לא יושב  

פה במשרד כל היום. לכן אני אומרת שמשרדי העירייה עומדים  

לרשותכם לטובת העניין, עד שבאמת נעמיד לרשותכם את המשרד,  

 שאילתה. כן, הלאה. אוקיי? אז לגופה של 

 ל חבר מועצת העיר אלברט טייבהצעה לסדר יום ש

 יש הצעה לסדר יום גם של אלברט טייב.   שי מגידו:ש

 אתה רוצה להציע אותה אלברט? שושי כחלון כידור: 

מאחר ולוחות הזמנים,   כן, אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היום אלברט טייב:

ר או משהו כנגד משרד הפנים.  עברנו אותם מזמן, להגיש איזשהו ער

ש בחודש ספטמבר, חבל שזה מוגש רק היום, לא רלוונטי ואין  זה הוג

 לי שום כוונה לעשות. 

אז אני אסביר לך לגבי הצעה לסדר היום, כדאי שתקראו את פקודת   שושי כחלון כידור: 

ראש רשות לענות להצעה לסדר ל העיריות ותבינו שיש לוחות זמנים ש

מן המניין,   דר היום יכולה לידון אך ורק בישיבההיום. הצעה לס

אוקיי? ראש רשות יכול לדחות את הדיון בהצעה לסדר היום, שתי 

ישיבות מן המניין ולדון בה רק בישיבה השלישית ולשים אותה 

כנושא ראשון על סדר היום. אז אם אתם רוצים להגיש הצעות לסדר  

ם הצעות לסדר  היום תיקחו את זה לתשומת ליבכם כשאתם מגישי

 דר היום, ששי.היום. כן, נמשיך עם ס



 
 

 

במוניציפל -אזור תעשייה לעיריית כפר יונה-פתיחת חשבון בנק  .1

 בנק בע"מ 

 -אזור תעשייה לעיריית כפר יונה-מאשרים פתיחת חשבון בנק הצעת החלטה:

 במוניציפל בנק בע"מ. 

לעיריית כפר יונה   , פתיחת חשבון בנק אזור התעשייה1טוב אז סעיף  שי מגידו:ש

פה את הצעת ההחלטה, מאשרים פתיחת חשבון  במוניציפל בנק, יש 

 בנק באזור התעשייה לעיריית כפר יונה במוניציפל בנק. 

 מדובר על תב"ר קיים, רמ"י מעבירים, עו"ד שלומית גבע: 

 זה לא תב"ר, זה,  שושי כחלון כידור: 

סבירה על הפרויקט. זה מול רמ"י, כן זה תב"ר, לא שנייה אז אני מ עו"ד שלומית גבע: 

מיליון ₪, רמ"י מעבירים לכפר יונה   37,500,000רויקט זה סך הפ

בהתאם לאבני דרך. זה בעצם על היטלי פיתוח, במקום שאנחנו נגבה  

זה רמ"י בעצם מעבירה לנו על פי איזשהו תחשיב שעשתה חברה  

מטעם רמ"י. אנחנו מבקשים לפתוח חשבון בנק שהכספים מרמ"י 

ק לפרויקט הנ"ל. יש תב"ר יועברו ישירות לחשבון בנק וזה מיועד ר

 מיליון ₪, שתדעו שזה המקביל לחשבון בנק.   37,500,000שנפתח על 

 אנחנו אישרנו את התב"ר הזה? אלברט טייב:

 מזמן, כן. עו"ד שלומית גבע: 

 הצבעה.  ששי מגידו:

 מי בעד? שושי כחלון כידור: 

 . 2ספר פה אחד. נושא מ ששי מגידו:

 מוניציפל. דובר:

 מוניציפל זה דקסיה.   דור: שושי כחלון כי

 : החלטה

  -אזור תעשייה לעיריית כפר יונה-מאשרים פתיחת חשבון בנק 
 במוניציפל בנק בע"מ. 

 מאשרים פה אחד 

  )ענבל דרור היימן יוצאת( 



 
 

 

אישור מורשה חתימה בחשבונות חטיבת ביניים  .2

 עתיד

  ד,רשה חתימה בחשבונות חטיבת ביניים עתימאשרים את מו הצעת החלטה:

 כפר יונה.  675בבנק הפועלים בסניף  455547חשבון הורים מס' 

)במקום דוד תורג'מן ת.ז   3372133יו"ר ועד הורים נכנסת ליהי איינס ת.ז 

56572522.) 

, זה ירוץ עכשיו, אתם מכירים את ה, כל השאר זה  2נושא מספר   :ששי מגידו

ביניים מורשה חתימה, הרוב. אז פה זה חטיבת  באמת אישורים של

עתיד, הצעת החלטה, מאשרים את מורשה חתימה בחשבונות חטיבת  

ביניים עתיד, יש פה את המספר חשבון בסניף בנק הפועלים, יו"ר ועד 

 הורים נכנסת ליהי איינס במקום דוד תורג'מן.  

 איינס חוזרת בגדול.  דובר:

 ט? מי בעד? קדימה מי בעד? אלבר ששי מגידו:

 פה אחד. דובר:

 פה אחד. :ששי מגידו

 : החלטה

חשבון   חטיבת ביניים עתידמורשה חתימה בחשבונות מאשרים את  
 . כפר יונה   675בבנק הפועלים בסניף   455547הורים מס' 

)במקום דוד תורג'מן    3372133יו"ר ועד הורים נכנסת ליהי איינס ת.ז 
 (.56572522ת.ז 

 מאשרים פה אחד 

 



 
 

 

  הדר בי"סאישור מורשה חתימה בחשבונות  .3

מאשרים את מורשה חתימה בחשבונות בי"ס הדר, חשבון הורים  הצעת החלטה:

 כפר יונה.   675בבנק הפועלים בסניף  279364מס' 

)במקום עמוס פלג ת.ז  49166747סגנית יו"ר ועד הורים הנכנסת, עידית קורן ת.ז 

23834591 .) 

דר, גם הצעת ה ת ספרשור מורשה חתימה בחשבונות ביאי 3סעיף   :ששי מגידו

הדר. יש   ת ספרהחלטה, מאשרים את מורשה החתימה בחשבונות בי

פה את הפרטים, סגנית יו"ר ועד ההורים עידית קורן במקום עמוס  

 פלג, מי בעד ירים את ידו.  

 פה אחד. שושי כחלון כידור: 

 פה אחד. ששי מגידו:

 : החלטה

ים מס'  חשבון הור  בי"ס הדרימה בחשבונות מורשה חתמאשרים את  
 . כפר יונה  675בבנק הפועלים בסניף   279364

)במקום   49166747סגנית יו"ר ועד הורים הנכנסת, , עידית קורן ת.ז 
 (.23834591עמוס פלג ת.ז 

 מאשרים פה אחד 

 

 אישור מורשה חתימה בחשבונות בי"ס עמל .4

בחשבונות בי"ס עמל, חשבון הורים מאשרים את מורשת חתימה  הצעת החלטה:

  כפר יונה. 675בבנק הפועלים בסניף  286433ס' מ
)במקום כרמית אזגורי ת.ז  037573953יו"ר ועד הורים הנכנסת, שיר אבן זוהר ת.ז 

25271263.) 

, אישור מורשה חתימה בית ספר עמל, אותו סיפור. יש שם  4סעיף   ששי מגידו:

סת שיר אבן זוהר במקום כרמית  החלפה יו"ר ועד ההורים הנכנ

 רי. מי בעד? אזגו

 פה אחד. שושי כחלון כידור: 

 פה אחד. ששי מגידו:



 
 

 

 : החלטה

חשבון הורים מס'   בי"ס עמלמורשה חתימה בחשבונות מאשרים את  
 . כפר יונה  675בבנק הפועלים בסניף   286433

ית  )במקום כרמ  037573953יו"ר ועד הורים הנכנסת, שיר אבן זוהר ת.ז 
 (.25271263אזגורי ת.ז 

 ים פה אחד מאשר

 

 12בבנק הפועלים  הורים לבי"ס שרונה  אישור פתיחת חשבון .5

 ואישור מורשה חתימה  675סניף 

 12מאשרים פתיחת חשבון הורים לבי"ס שרונה בבנק הפועלים   הצעת החלטה:

 כפר יונה, ומאשרים את בעלי זכויות החתימה. 675סניף 

 34083824ל/ת בי"ס ת.ז עירית קציר, מנה

 043015767ן יו"ר הנהגת הורים ת.ז יעלית כה

, פתיחת חשבון הורים בשרונה, בבנק הפועלים, מאשרים את 5סעיף   ששי מגידו:

החשבון, זה הצעת ההחלטה. מאשרים פתיחת חשבון הורים לבית 

ספר שרונה, עירית קציר מנהלת בית הספר ויעלית כהן יו"ר הנהגת 

 בעד ירים את ידו. ההורים. מי

 פה אחד. ידור: שושי כחלון כ

 : החלטה

סניף   12 פתיחת חשבון הורים לבי"ס שרונה בבנק הפועלים מאשרים
 . בעלי זכויות החתימהמאשרים את ו  ,כפר יונה 675

 34083824עירית קציר מנהל/ת בי"ס ת.ז 

 043015767יעלית כהן יו"ר הנהגת הורים ת.ז 

 מאשרים פה אחד 

 



 
 

 

פועלים לעסקים -רון"ר הצטרפות בי"ס איש שלום ל"ממסאישו .6

 בשירות עצמי

פועלים  –מאשרים הצטרפות בי"ס איש שלום ל"ממסרון"  הצעת החלטה:

וחשבון עירייה  285909לעסקים בשירות עצמי. מורשה חתימה בחשבון הורים 

 כפר יונה.   675סניף  12בנק פועלים  215617

 56114572מלכה חלוץ מנהלת בי"ס ת.ז 

 55486781.ז פנינה אמנט מזכירת בי"ס ת

, אישור הצטרפות בית ספר איש שלום ל"ממסרון", זה שירות 6סעיף   ששי מגידו:

שבנק הפועלים נותן אז הצעת ההחלטה, מאשרים הצטרפות בית ספר  

איש שלום ל"ממסרון" בבנק הפועלים. יש פה את מורשי החתימה,  

כירת בית ספר. מי בעד ירים את  מלכה חלוץ המנהלת ופנינה אמנט מז

 ידו.

 פה אחד.  שושי כחלון כידור: 

 אלברט הרמת? ששי מגידו:

 כן. שושי כחלון כידור: 

 : החלטה

פועלים לעסקים  -מאשרים הצטרפות בי"ס איש שלום ל"ממסרון"
 בשירות עצמי 

בנק   215617וחשבון עירייה  285909מורשה חתימה בחשבון הורים 
 פר יונה. כ 675סניף  12פועלים 

 56114572י"ס ת.ז:מלכה חלוץ מנהלת ב 

 55486781פנינה אמנט מזכירת בי"ס ת.ז:

 מאשרים פה אחד 

 



 
 

 

 12בבנק הפועלים  גן מנחם אישור שינוי בבעלות חשבונות בנק  .7

  כפר יונה 675סניף 

 12מאשרים שינוי בבעלות חשבונות בנק גן מנחם בבנק הפועלים  הצעת החלטה:

 ונה.  כפר י 675סניף 

 ( 43382951)במקום הגננת מור ברק ת.ז  -36752210גננת לילך שבח ת.ז 

 57850778סייעת תמר אונגו ת.ז 

 , אישור שינוי בבעלות חשבונות בנק, 7סעיף   ששי מגידו:

 שאלת למה צריך להביא את זה ל, עו"ד שלומית גבע: 

 את מה? ששי מגידו:

של  זה לאישור, אמרתי שזו דרישה שי שאל למה צריך להביא את  עו"ד שלומית גבע: 

 הבנק.

 הממסרון, כן.  ששי מגידו:

 כל פעולה של אישור בחשבון מחויבת באישור דירקטוריוני. עו"ד שלומית גבע: 

אישור שינוי בבעלות חשבונות בנק גן מנחם. הצעת החלטה, מאשרים   ששי מגידו:

ום  את השינוי בבעלות חשבונות הבנק בגן מנחם, גננת לילך שבח במק

 אונגו. מי בעד ירים את ידו. הגננת מור ברק וסייעת תמר

 פה אחד. דובר:

 פה אחד. ששי מגידו:

 : החלטה

סניף   12מאשרים שינוי בבעלות חשבונות בנק גן מנחם בבנק הפועלים 
 כפר יונה  675

)במקום הגננת מור ברק ת.ז   -36752210 ז. ת  לילך שבח גננת 
43382951)  

 . 57850778  ז .ת  תמר אונגו  סייעת 

 חד אמאשרים פה 

 



 
 

 

 12בבנק הפועלים   אישור שינוי בבעלות חשבונות בנק גן גרשון .8

 כפר יונה  675סניף 

 12מאשרים שינוי בבעלות חשבונות בנק גן גרשון בבנק הפועלים  הצעת החלטה:

 כפר יונה.  675סניף 

 200931004גננת חן חכמון ת. 

אולו ת"ז   מקום הסייעת בת אל זגורי)ב 024370512סייעת אביבה מכלוף ת.ז  

11314306) 

, אישור שינוי בבעלות חשבונות בנק גן גרשון, אותו דבר, הצעת  8  ששי מגידו:

החלטה, מאשרים את השינוי בבעלות חשבון גן גרשון, הגננת חן  

חכמון, סייעת אביבה מכלוף במקום בת אל זגורי אולו. מי בעד ירים 

 את ידו.

 פה אחד. שושי כחלון כידור: 

 : החלטה

סניף    12רים שינוי בבעלות חשבונות בנק גן גרשון בבנק הפועלים מאש 
 כפר יונה  675

 200931004גננת חן חכמון ת.ז 

)במקום הסייעת בת אל זגורי   024370512סייעת אביבה מכלוף ת.ז 
 (. 11314306אולו ת"ז 

 מאשרים פה אחד 

 



 
 

 

 הועדה לקידום מעמד הילד נציגיאישור  .9

ציגי הועדה לקיום מעמד הילד לפי הרשימה  מאשרים את נ עת החלטה:הצ
 הרצ"ב:

 מיטל רום, נציגת ארגון המורים
 גילה קמה, מנהלת בי"ס דרך

 שושי אטיאס, מנהלת מחלקת בתי הספר, חברת הסתדרות המורים
 אסנת חכמון, מנהלת אגף החינוך

 דארל סולבי, מנהלת מח' נוער וצעירים בעירייה 
 מרכז מנהיגות מור מעודה,

 בר צביק, יו"ר מועצת נועראלון וו
 ירין סודאי, ס. יו"ר מועצת נוער

 עופר זיו, נציג ציבור 

, אישור נציגי הוועדה לקידום מעמד הילד, יש פה את הצעת  9  ששי מגידו:

ההחלטה, מאשרים את נציגי הוועדה לקידום מעמד הילד לפי  

, גילה קמה מנהלת  הרשימה הרצ"ב, מיטל רום נציגת ארגון מורים

ספר דרך, שושי אטיאס מנהלת מחלקת בתי הספר, חברת  בית 

הסתדרות המורים, אסנת חכמון מנהלת אגף החינוך, דארל סולבי  

מנהל מחלקת הנוער והצעירים, מור מעודה מרכז מנהיגות, אלון וובר  

צביק יו"ר מועצת נוער, ירין סודאי סגן יו"ר מועצת נוער, עופר זיו  

 ור.נציג ציב

 ,הוועדה לקידוםבדיוק, זאת אומרת מה זה שאלה. מה זה  יש לי אלברט טייב:

 מעמד הילד. דובר:

מעמד הילד אני יודע אבל מי החליט? איפה זה היה? איפה העלו נבחר  אלברט טייב:

ציבור? עופר זיו, למה הוא ולא מישהו אחר? למה דווקא מהסיעה של  

 ה הולך? בוחרים חינוך ולא מסיעה אחרת? איך ז

אני אענה בכובעי כיו"ר הועדה. כל הנציגים האלה מחויבים מכוח אז  :מעיין חג'ג'

חוק, הבאנו אותם לאישור המליאה כי אנחנו מחויבים להביא אותם  

 לאישור המליאה. 

 את כולם? גם עופר זיו?  אלברט טייב:

נציג  גם עופר זיו, עופר זיו ספציפית אושר כבר על ידי המליאה כ :מעיין חג'ג'

נרשם לפרוטוקול, אז למען הסדר הטוב הוא ביקש  ציבור אבל זה לא 



 
 

 

להביא את זה שוב. זה נמצא בהקלטות, בדקנו אבל זה לא נרשם  

 בפרוטוקול אבל העדפתי לאשר שוב ...

 הוא נבחר לוועדה הזאתי במליאה? צביקה ימין:

 ת.כן, באותה ישיבה שאישרנו את כל הנציגים לכל הוועדו מעיין חג'ג':

 בעדו פעם שעברה.הצבעתם  ששי מגידו:

 נכון. מעיין חג'ג':

 רמי סנדל אותנו כבר אז, רמי. צביקה ימין:

 אתה יכול לפנות לרמי, הוא הציע אותו והוא התקבל על ידי המליאה.  מעיין חג'ג':

 לא הבנתי מעיין, אנחנו הצבענו, אלברט טייב:

 עם קודמת. הצבענו ספציפית רק על עופר זיו פ מעיין חג'ג':

 אוקיי בוועדה הזו של קידום מעמד הילד? אלברט טייב:

נכון, זה לא נרשם ולכן ביקשתי להביא את זה שוב שזה יירשם באופן   מעיין חג'ג':

 מסודר אם כי זה אושר והוקלט. 

 אישרנו אותו, אוקיי.  אלברט טייב:

ים לוועדת  שאר הנציגים, אנחנו מחויבים על פי חוק, יש מבנה מסו מעיין חג'ג':

הילד, נציגים מסוימים שצריכים להיות, חברי  לקידום מעמד

הסתדרות, ארגון מורים, הנהגת הורים, ובעצם לא ידענו מי יהיו  

הנציגים כיוון שלא נפתחה שנת הלימודים. משנפתחה אז את כל מי  

שידוע לנו הבאנו לאישור המליאה, מי שעדיין לא ידוע אז נוסיף  

 בהמשך.

 לך? מי חסר דובר:

 ר הנהגת הורים עדיין הבנתי שלא נבחר. יו" מעיין חג'ג':

 של איפה? דובר:

הנהגת הורים יישובית וגם כמובן אם נרצה להוסיף בהמשך עוד נציגי   מעיין חג'ג':

 ילדים ונוער, ככל שיידרש. 

 אפשר עוד שאלה?  צביקה ימין:

 ויו"ר הנהגת הורים של גני הילדים יש? דובר:

 נתי עדיין אין. להב מעיין חג'ג':

מה התוקף של הוועדה הזאתי? לכמה זמן זה? לחצי שנה, שנה,   ימין:צביקה 



 
 

 

 שנתיים, שלוש.

 קדנציה. דובר:

 מה זה קדנציה?   צביקה ימין:

 כמו ועדה. דובר:

 כל השנים? צביקה ימין:

 כמו כל שאר הוועדות.  מעיין חג'ג':

 זה ועדת חובה.  עו"ד שלומית גבע: 

 שנים.  5קדנציה היא  שושי כחלון כידור: 

 מעיין תודה לך ...  ברט טייב:אל

 בשמחה. מעיין חג'ג':

 הצבעה. מי בעד?  ששי מגידו:

 פה אחד. שושי כחלון כידור: 

 לא הצבעת? ששי מגידו:

 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? צריך לשאול את כל,  שושי כחלון כידור: 

 לא הצבעת? לא ראיתי.  ששי מגידו:

 מנע. לא הצבעתי, נ גד רבינא:

 אז מי נגד?  אוקיי ששי מגידו:

 נמנע.  גד רבינא:

 נמנע, אוקיי. ששי מגידו:

שושי כחלון כידור, שי רומנו, ירון חדוות, מעיין חג'ג, איציק דב,   :בעד
אלברט טייב, משה בוארון, רם  עמית אזולאי, צבי ימין, נחום ברזילי,

 בליטנטל

 גד רבינא :נמנע

 : החלטה

 לפי הרשימה הרצ"ב:לקידום מעמד הילד  מאשרים את נציגי הועדה

 המורים  ארגון נציגת רום עתיד,  מיטל

 דרך  ס"בי  מנהלת קמה,  גילה

 המורים  הסתדרות  חברת הספר,  בתי מחלקת  אטיאס מנהלת שושי

 החינוך  אגף  מנהלת ,חכמון  אסנת

 בעירייה וצעירים   נוער' מח  מנהל סולבי,  דארל



 
 

 

    מנהיגות   מעודה, מרכז  מור

 ער נו מועצת  ר"ביק ,יוצ  וובר אלון

 נוער   מועצת  ר"סודאי, ס. יו ירין

 עופר זיו, נציג ציבור 

 

 ועדת הנחות  פרוטוקול

 נושא אחרון אנחנו נניח את פרוטוקול ועדת הנחות של המליאה,  ששי מגידו:

אני קודם כל מבקשת מהציבור לצאת  שאתם מעיינים, זה תוך כדי  שושי כחלון כידור: 

ם" פרוטוקול כזה אז הוא חסוי ל, למרות החוצה כיוון ש"מנקי

 נראה לי,ש

 אולי בלי שמות ... אין שמות, זה לא משנה.  אלברט טייב:

 זה הסעיף האחרון.  שושי כחלון כידור: 

 מי נותן הסבר לזה?  אלברט טייב:

שנייה, קודם כל מי שצריך לתת הסבר על זה זה ענבל או נאור, אם יש  שושי כחלון כידור: 

 לכם שאלות.

 אנחנו באינטרנט?  ביקה ימין:צ

 כן. ששי מגידו:

 שוש הציבור רוצה להגיד משהו. אלברט טייב:

 כן, כן, אני יודעת.  שושי כחלון כידור: 

 הם יחזרו או שעכשיו, אולי נעשה את זה? אלברט טייב:

 הם יחזרו. שושי כחלון כידור: 

 דקות. 3-2אז תחזרו, כמה דקות,  אלברט טייב:

 רגע תערוך את האינטרנט ...לא אז  צביקה ימין:

 אני, אלברט טייב:

 רגע, רגע אלברט, שנייה. לא, אני רוצה להפסיק את הקול, רגע. ששי מגידו:

פעם ראשונה שאני נתקל בזה אז כמה מילים לגבי ההתנהלות של   אלברט טייב:

 הוועדה הזו, אני לא, 



 
 

 

רגע, שנייה רגע. השאלות שלך הן לא   שושי כחלון כידור: 

 ת על, השאלות כלליות.ספציפיו

 א, כלליות, על הוועדה עצמה, כאילו מה אנחנו אמורים לאשר.לא, ל אלברט טייב:

עקרונית אנחנו מחויבים להניח את הפרוטוקול של ועדת הנחות  שושי כחלון כידור: 

 לאישור חבר מועצה, 

 כל ועדת הנחות? כל ועדה שמתכנסת? אלברט טייב:

לראות את ה שמתכנסת כדי שאתם, לעיונכם מה שנקרא, כן, כל ועד שושי כחלון כידור: 

זה, אין לכם שום יכולת להשפיע על זה אלא רק, זאת החובה שלנו, 

להניח את זה. אם יש לכם דברים ספציפיים שאתם רוצים לברר, יש  

יושב ראש לוועדה, יש את ענבל ויש את נאור, אתם יכולים מן הסתם  

 ובות. להעביר שאלות מסודרות כדי לקבל תש

 א? זה הוועדה של נחום, ל אלברט טייב:

 אני רק רוצה להדגיש שבאופן, עו"ד שלומית גבע: 

 ... יש את ענבל. אלברט טייב:

 לא, ענבל היא הגורם המקצועי שמלווה את הוועדה.  שושי כחלון כידור: 

רק כדי שכולנו נהיה מיושרים, מה שיוצא דופן בוועדת הנחות זה   עו"ד שלומית גבע: 

ישור של וד לוועדות אחרות שההחלטות שלה טעונות אשבניג

המליאה. בוועדת הנחות יש קביעה שאומרת חד משמעית, החלטות  

ולכן זה מונח   הוועדה אינן טעונות אישור המועצה, יונחו על שולחנה

 על שולחן המליאה, אפשר לעיין בהם אבל זה לא עולה לדיון.

 רים עם השמות. מי בעצם מקבל את ההחלטה, החב צביקה ימין:

נחות גם באופן, היא מורכבת חצי מנבחרי ציבור וחצי  ועדת הה עו"ד שלומית גבע: 

 מעובדים.

 גורמים מקצועיים.  צביקה ימין:

גורמים מקצועיים, זה אומר נציגי, זה גזבר, גבייה, יועץ משפטי,   עו"ד שלומית גבע: 

 רווחה, שכל אחד מביא את חלקו לדיונים. 

 ות שמתקבלות שם בעצם,וההחלט צביקה ימין:

ההחלטות שמתקבלות שם מובאות לידיעת הציבור, כמובן שהגיש   שושי כחלון כידור: 

את הבקשה, ועדיין על החלטת ועדת ההנחות ניתן לערער בפני ועדת 



 
 

 

 הערר, אוקיי?

 עכשיו ומה שיש כאן בעצם,  אלברט טייב:

 היא אמרה לא.  צביקה ימין:

 למה לא? שושי כחלון כידור: 

זה לא בסמכות ועדת ערר, ועדת ערר זה  אין ערר על ועדת הנחות כי ד שלומית גבע: עו"

 השגות ועררים, זה לא קשור להנחות.

 אם את לא מקבלת,  שושי כחלון כידור: 

 תפני לבית משפט.  עו"ד שלומית גבע: 

 לבית משפט? שושי כחלון כידור: 

 כן. עו"ד שלומית גבע: 

 ז מה שקיבלנו פה בעצם זה שפלוני,זה היינו הך. עכשיו א אלברט טייב:

 כן. ידו:ששי מג

 כן? ביקש הנחה, דנו וזה מה שה... אלברט טייב:

 אתה יכול לראות את ההיקף סכומים וכמה זה עלה כאילו ... ששי מגידו:

ולכן גם ההנחיות הן מאוד ברורות לוועדת הנחות, מי שמכיר, פעם   עו"ד שלומית גבע: 

ועדת הנחות ואפשר היה ממש לתת כל פעם היו דיונים במליאה על 

 נחות לפי שיקול דעת.מיני ה

 פעם פעם מתי זה היה?  צביקה ימין:

-פעם זה אומר עד, אל תתפוס אותי במילה אבל לדעתי התקנות הן מ עו"ד שלומית גבע: 

92 .' 

 ששי היה צעיר אז.  צביקה ימין:

 אנחנו אותו שנתון אז גם אני הייתי צעירה.  עו"ד שלומית גבע: 

 ותר מבוגרת.... אני הייתי קצת י שושי כחלון כידור: 

מרגע שנקבעו תקנות ההנחות בעצם גם ועדת ההנחות מוגבלת   עו"ד שלומית גבע: 

בדברים שבהם היא יכולה לדון, שזה בעצם מבקש נזקק, מבקש נזקק  

זה או מישהו שנגרמה לו הרעה באותו זמן בהכנסות או שנפגע 

כל מיני שיקולים שצריך לשקול, מעבר ממחלה שגורמת להוצאות. יש 

  339-ו 338ועדת הנחות מאשרת מחיקת חובות לפי סעיפים לזה 

ועוד אישור אחד שזה אישור על  לפקודת המועצה, לפקודת העיריות



 
 

 

הנחות רטרואקטיביות שהכוונה בהנחות רטרואקטיביות זה הנחות  

משל  שמישהו היה זכאי להן אבל לא היו לו את האישורים במועד. ל

מי הכיר לו רטרואקטיבית מישהו שפנה לביטוח לאומי וביטוח לאו

שנים אחורה, ברגע שיש לו את האישור הרטרואקטיבי   שלושעכשיו 

בו הוא קיבל את אנחנו יכולים לתת לו את ההנחה מאותו מועד ש

האישור. אני רק אגיד בסוגריים בעניין הזה, שהנושא של הנחות 

לטת מליאה. יש החלטה של מליאה רטרואקטיביות זה בהתאם להח

עה שהיא מאשרת את המקסימום, זאת אומרת שבע קודמת שקב

שנים אחורה, אם תרצו להביא את זה לדיון חוזר ולבחון מה  

הקריטריונים שאתם רוצים מבחינת אישורים רטרואקטיביים,  

 אפשר לעשות את זה. כרגע אנחנו עובדים לפי החלטת מליאה קודמת. 

 ב אז הדו"ח הועבר לדיון חברי המועצה. טו ששי מגידו:

הונח על שולחן. הסתיימה הישיבה. הם ייכנסו בלי שום קשר,   שי כחלון כידור: שו

 הישיבה הסתיימה, וגם ההקלטה הסתיימה. 

 כן, גם ההקלטה וגם השידור, עצרתי אותו.   ששי מגידו:

 בברכה,                                         
 

_____________                         ________                       _______________________ 

 ששי מגידו          שושי כחלון כידור

 מנכ"ל העירייה        ראש העירייה               

        


