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 פרוטוקול

 )מדברים ביחד(

סליחה, לאישור תקציב  77מתחילים ישיבה מיוחדת מספר טוב, אנחנו  שושי כחלון כידור:

אנחנו בעצם פעם רביעית נפגשים כדי  2022העירייה לשנת העבודה 

ק רוצה להדגיש שהתקציב נשלח לאשר את תקציב העירייה. אני ר

אליכם לפני כעשרה ימים. בתוך התקציב עצמו הכנסנו ושילבנו חלק 

ניכר מההשגות שהעליתם וביקשתם כל אחד בתחומו. בחלק מהדברים 

היו גם בקשות חופפות וגילמנו את כל השינויים האלה בתוך התקציב זו 

עצם הצעת גם בין יתר הסיבות שהתקציב נשלח עשרה ימים, מה שזה ב

. במסגרת העשרה ימים האלה, גם הייתה אפשרות כמובן וגם תקציב

ביקשנו מכם שאם יש לכם שאלות, נושאים שאתם רוצים לברר אותם 

אז כמובן שאתם מוזמנים לפנות לענבל הגזברית. לפי הבנתי חוץ משני 

חברי מועצה שהיו איתי בקשר וגם נפגשו איתי אף אחד מבין חברי 

מימש את האפשרות הזו. אז אנחנו מתחילים את הישיבה המועצה לא 

אנחנו נדבר בעיקר על ההשגות והשינויים שהוכנסו בתוך התקציב ענבל. 

כיוון שבשאר התקציב, בשאר סעיפי התקציב אין שינוי ממה ש, אלא 

הם. אני רוצה גם לומר באותם סעיפים שבעצם ביקשתם שנתייחס אלי

לאחוז אחד מהתקציב וכו' וכו',  שגם אם נדמה וכל ההיצמדות הזו

בסופו של דבר יש לנו גם אחריות שהתקציב הזה יהיה מאוזן בסוף השנה 

והאחריות הגדולה יותר זה שאנחנו בהחלט, שאנחנו נוכל להעמיד 
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מקורות מימון כדי לממש את הבקשות וההשגות. וכמו שראיתם 

א די המקורות מימון הם לא רבים. רוב התקציב פה הוא תקציב שהו

סגור ומסוגר מבחינת היכולות שלנו להשפיע עליו ולכן גם לא יכולנו 

להיענות לכל הדרישות אבל בהחלט התייחסנו לכל הדרישות ולא לכולם 

ובסך הכל באמת  75%, 70%נתנו מאה אחוז מהבקשות שלכם. חלק נתנו 

 התייחסנו לכל הבקשות ונתנו התייחסות לכל הבקשות. אז ענבל.

. אם אתה 201,238,000, טוב ערב טוב. מסגרת התקציב ללא שינוי, אוקיי ענבל דרור:

יכול להקרין. אני אעבור איתכם בעצם על השינויים מהחוברת המקורית 

שנשלחה אליכם. הטבלה הזאת מפרטת סעיפים שישנם תוספות. סעיף 

אלף שקל. סעיף שני,  150אלף, ההצעה היא  70ראשון, פני מאיר, במקום 

אלף. סעיף שלישי,  525אלף,  200חום הספורט, במקום תמיכות בת

אלף. סעיף  120אלף,  20תמיכות מצוינות טכנולוגית בחינוך במקום 

אלף. סעיף עיקור  550אלף  250רביעי, תמיכות תנועות נוער במקום 

אלף. סעיף של פינוי מחזור  250אלף,  140וסירוס חתולים במקום 

, 154,500דברת מזיקים ביישוב אלף. סעיף ה 458אלף,  405במקום 

אלף,  60. סעיף של מלגות לסטודנטים, במקום 200,500לאחר השינוי 

אלף.  300אלף,  140אלף וסעיף שיפוצי קיץ בתקציב השוטף במקום  110

. מנגד כדי שהתקציב יהיה מאוזן, טבלה 1,224,000מדובר על תוספת של 

חגיגות יום  הצעה בעצם להפחתה בסעיפים. אז בסעיף שלהבאה. 

אלף. במקום חגיגות התשעים,  900, 1,200,000העצמאות במקום 

אלף.  214אלף,  314אלף. אירועי תרבות, במקום  150אלף,  200במקום 

משרת מנהל הרכש והתקשרויות, גזברות משכורות. לקחנו בחשבון 

. 1,262,000, 1,342,000אנחנו אמורים לאייש בראשון במאי ולכן במקום 

 שכר, נבחרים 

לגבי התפקיד הזה, מה שפה ענבל אומרת, זה שאנחנו לקחנו בתכנון  שושי כחלון כידור:

בתחילת השנה, אבל האיוש הוא לא מהראשון בינואר אז לקחנו את 

החלק היחסי של ינואר או מרץ נדמה לי, או אפריל אם אני לא טועה. 
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ינואר, אפריל ואת החלק היחסי הזה בעצם הפחתנו. כי האיוש משרה 

 ועה בסוף אפריל או משהו כזה. מתחיל רק אם אני לא ט

 בראשון במאי.  ענבל דרור:

 בראשון במאי.  שושי כחלון כידור:

הסעיפים הבאים בעצם זה סעיפי שכר, אנחנו הורדנו בהתאם לאיוש של  ענבל דרור:

המשרות האלה. אנחנו תקצבנו בעצם מתחילת השנה, וכרגע המשרות 

זה  1,148,000, 1,468,000האלה לא מאוישות. נבחרים שכר, במקום 

, שבעצם מפברואר לא לקחנו בחשבון. ומשאבי אנוש 50%שכר של סגן 

. לקחנו בחשבון משרת 328,500, לאחר השינוי זה 388,500סעיף של 

רכזת כוח אדם רק חצי שנה במקום שנה. בשכר מינהל החינוך 

. יש פה משרות של מנהל 2,407,000, לאחר הפחתה זה 2,557,000

שתוכננו לשנה שלמה והורדנו לחצי  טרכזת מחלקת פרו טמחלקת פר

... שכר, בתוך השכר הזה נמצא גם טכנאי מחשבים שנה. חטיבת ביניים 

 1,430,000משרה. סך הכל הסעיף הזה יורד מ 80%שהוא ירד ל

אלף.  180אלף יורד ל 200. הוצאות נכסים ציבוריים במקום 1,406,000ל

אלף  92אלף ל 182אז יירד מ חשמלאי שטרם אוישחשמל שכר, יש פה 

ובחינוך ונוער בשכר יש גם שכר של רכז צעירים שתוכנן ורק באפריל 

, יתר 1,224,000אלף. סך הכל הפחתה  681אלף ל  711אמור להתחיל מ

 הסעיפים ללא שינוי. זהו. 

אני רק אגיד שלגבי נבחרים שכר, ככל, לפחות היה דיבור כזה עם יגאל,  שושי כחלון כידור:

ככל שיגאל יחפוץ לחזור ולהיות סגן בשכר שכרגע הוא סגן אבל ללא שכר 

אז כמובן שאנחנו אם הוא באמת יחזור, אנחנו נצטרך למצוא גם מקור 

תקציבי לעניין הזה. אני גם רוצה להגיד דבר נוסף ואחרון לפני שאני 

רת לכם להעיר את ההערות שלכם. זה שמבחינתי זה הפעם מאפש

למרץ אנחנו אמורים לאשר  31האחרונה שהתקציב עולה לאישור, עד ה

את תקציב העירייה. ככל שאנחנו לא מאשרים אותו הנושא הזה עובר 

להחלטה, ושרת הפנים ומנכ"ל משרד הפנים. אני לא יודעת להגיד לכם 
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תנו אורכה לאישור התקציב שזאת מה הם יגידו ויחליטו אם הם יי

אופציה אחת, אם הם יקבלו החלטות אחרות, את זה אני לא יודעת 

טוב מישהו להגיד לכם. זה החלטה שלהם כמובן זה לא החלטה שלי. 

 רוצה להתייחס? אתם לא רוצים להתייחס? 

שלחנו מכתב, ולמכתב לא התייחסת אליו זה דבר ראשון, שישה חברי  איציק דב:

לחנו אותה בישיבה הקודמת ולא התייחסת לא חזרת אלינו ועדה ש

 אפילו. 

 ת? התקציבים? מה זה קשור לישיבה התקציבימה זה קשור לישיבה  שושי כחלון כידור:

 מה זה קשור?  איציק דב:

 כן.  שושי כחלון כידור:

 להגיע למשא ומתן,  איציק דב:

 אז הנה זה המשא ומתן.  שושי כחלון כידור:

 לא, משא ומתן לא עושים פה,  איציק דב:

 זה המשא ומתן.  שושי כחלון כידור:

 אין בעיה.  איציק דב:

 תעלו את הנושאים, דיברתי עם צביקה, צביקה היה אצלי.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(. 

 , הדגשתי ואמרתי עולם ועד שאני מדבר בשם עצמי צבי ימין:

 לא, אבל באת,  אלברט טייב:

אמרתי שאני מדבר בשם עצמי, דבר ראשון ואמרתי שנקבל את  צבי ימין:

 ההחלטות נקבל כקבוצה אבל דיברתי בשם עצמי. 

בראשותך אני רוצה להגיד משהו, צביקה ימין מייצג אך ורק את עצמו.  אלברט טייב:

לחודש שלחנו לך  15צביקה ימין לא מייצג את האופוזיציה. אנחנו ב

חתי לכם את ההצעה עשרה ימים לפני מכתב, זה שאת אומרת עכשיו של

בכדי שתוכלו לממש את הזכות שלכם לבוא ולדבר ולראות מה אפשר 

לשנות, אז המכתב הזה שאנחנו הוצאנו לך להמשיך ולנהל איתנו משא 

 ומתן הוא בדיוק המכתב שהיית צריכה לקחת ולנהל איתנו משא ומתן. 
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 ומתן. אני לא צריכה לנהל איתכם משא  שושי כחלון כידור:

 שאלת מי יש לו מה להגיד? הרי מה קרה? בסדר תני לי לדבר,  אלברט טייב:

 אני כבר ניהלתי איתכם את המשא ומתן.  שושי כחלון כידור:

 נכון בסדר גמור.  אלברט טייב:

 כן אני לא אמורה לנהל איתכם שוב משא ומתן.  שושי כחלון כידור:

אנחנו בשישי לפברואר אנחנו ישבנו איתך ואת נתת לנו תשובות אחרי  אלברט טייב:

שנפגשנו עם הגזברית ועם ניב. נתת לנו תשובות מה את יכולה לאשר לנו 

 ומה את לא יכולה לאשר לנו, 

 אתה היית חולה בקורונה אגב?  שושי כחלון כידור:

 זה היה בפברואר. הייתי מזמן חולה בקורונה כן.  אלברט טייב:

 אוקיי, לא כי זה נשמע כאילו.  ושי כחלון כידור:ש

 לא, לא, זה בסדר גמור, אני לא, אין לי קורונה.  אלברט טייב:

 לא, אני דואגת לנו, לכולנו גם לך,  שושי כחלון כידור:

נתת לנו את תשובות מה את יכולה לאשר לנו ומה לא, לא, הכל בסדר.  אלברט טייב:

את לא יכולה לאשר לנו. החלק שאת יכולת לאשר לנו זה בדיוק החלק 

זה מיליון ומאתיים מה שאת היום הצגת כאן בתוך הנספח לישיבה. 

שאת אישרת. זה אישרת לנו את זה כבר מלכתחילה. עם זה לא הייתה 

 לנו שום בעיה. הבעיה, 

 הצבעתם נגד מה זה לא הייתה לנו שום בעיה?  כידור:שושי כחלון 

 אל תפריעי לי שושי, בבקשה אל תפריעי לי.  אלברט טייב:

לא, אתה אומר שלא הייתה בעיה, אני רק אגיד ואזכיר שבישיבה אחר  שושי כחלון כידור:

למרץ אתם הצבעתם נגד התקציב. נגד ההשגות של  8כך שקיימנו ב

 עצמכם הצבעתם. 

 נכון מאוד, זה תגידי כשאת רוצה, תדברי,  ייב:אלברט ט

 )מדברים ביחד(. 

רגע, דור יש פה עוד דבר שהוא לא מדויק, פה ... מאתיים חמישים וזה  צבי ימין:

 מאה חמישים למרות שזה לא אושר. 
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 בסדר, תכף, דקה דקה.  אלברט טייב:

 אה אוקיי.  צבי ימין:

 אתה יכול לבקש שנגדיל לך את זה.  שושי כחלון כידור:

 תאמין לי שאני יודע מה אני אומר, זה בסדר.  אלברט טייב:

 בבקשה.  צבי ימין:

 אבל אתה מדבר בשם עצמך והוא בשם עצמו לא?  שושי כחלון כידור:

 נכון מאוד, כל אחד מדבר בשם עצמו.  אלברט טייב:

 אז הוא ידבר בשם עצמו.  שושי כחלון כידור:

נכון מאוד, הוא ידבר בשם עצמו נכון מאוד. אנחנו את מה שהיה אז  טייב:אלברט 

בישיבה אנחנו קיבלנו והסכמנו עליו. אוקיי? מה שיש כאן זה אפילו, 

ניחא אם זה היה מילא אם זה היה כל מה שסיכמנו עוד ניחא. אבל זה 

גם לא מה שסיכמנו, אבל צביקה ידבר על זה אם הוא רוצה בעניין הזה. 

אני לא פה, לא בחלק הזה. אלא אני בחלק הנוסף. החלק הנוסף אבל 

הוא אנחנו פירטנו לך בדיוק מה אנחנו עוד דורשים ועל החלק הנוסף 

לחודש ריבונו של עולם שבי איתנו למשא  15אנחנו כתבנו לך מכתב ב

ומתן. כתבנו כאן שאנחנו נגיע להבנות, כתבנו בפירוש כאן שאנחנו 

 מוכנים להתפשר. 

 לא, לא כתבתם.  כחלון כידור: שושי

 אל תפריעי לי עוד הפעם,  אלברט טייב:

אל תגיד לי אל תפריעי, אתה מדבר לפרוטוקול אתה אומר דברים לא  שושי כחלון כידור:

נכונים. קראתי את המכתב שלכם, אמרתם שאין לכם דרישות למה 

 שמה שדרשתם, 

 נכון.  אלברט טייב:

עכשיו אתה אומר שיש לכם דרישות אחרות, אז אולי תדייק למה שכתוב  שושי כחלון כידור:

 במכתב, 

 לא, אני מדייק מאוד,  אלברט טייב:
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לא אתה לא מדייק, אתה אמרת שאין לכם דרישות מעבר למה  שושי כחלון כידור:

 שדרשתם, 

 אני אדייק,  אלברט טייב:

ני שומעת עברית יודעת אוקיי? אז עכשיו אתה אומר יש לכם דרישות, א שושי כחלון כידור:

 אמנם עייפה, 

כן, כן, את יודעת עברית, אני אגיד את זה בעברית יותר פשוטה אני  אלברט טייב:

 אסביר לך בסדר? 

 , לא, אני הבנתי את מה שאתה אמרת שושי כחלון כידור:

 לא את לא הבנת,  אלברט טייב:

 אין לי בעיה בהבנת הנשמע ולא הנקרא.  שושי כחלון כידור:

 יופי אז אני רוצה להמשיך אז אל תפריעי לי להמשיך בסדר?  אלברט טייב:

גם בפעם הקודמת רציתם שאתם תנהלו את הסדר יום. ואמרתם שאני  שושי כחלון כידור:

 לא הבנתי. 

ים על למכתב שכתבנו לך שאנחנו מדבר 4הרי אנחנו דיברנו כאן בסעיף  אלברט טייב:

 ואנחנו כאן כתבנו בפירוש,  נושא של התב"רים

 מה זה קשור לתב"רים?  שושי כחלון כידור:

 תוכנית פיתוח.  צבי ימין:

 מה זה קשור?  שושי כחלון כידור:

 זה החלק מהתקציב.  צבי ימין:

ואנחנו כתבנו כאן בפירוש שהרי אנחנו לא מאמינים למה שאת אומרת,  אלברט טייב:

 אז מי ייתן לנו ערבויות? 

 )מדברים ביחד(. 

 למה את לא יוצאת ומפרסמת לציבור,  אלברט טייב:

 ש?  שושי כחלון כידור:

 את כל מה שאנחנו ביקשנו.  אלברט טייב:

 אני אפרסם לציבור מה שאני רוצה.  שושי כחלון כידור:

 יפה, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו,  אלברט טייב:
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 שקיפות, הציבור רוצה שקיפות,  צבי ימין:

אתה תפרסם לציבור מה שאתה רוצה. אתה מפרסם גם ככה סרטונים  שושי כחלון כידור:

 שלך, אתה מפרסם אז תפרסם את האמת. 

 תגידי לי כשסיימת אני אמשיך.  אלברט טייב:

 מה זה?  שושי כחלון כידור:

 איפה הבעיה אני אגיד לך איפה הבעיה,  אלברט טייב:

 איפה הבעיה?  צבי ימין:

 ביקש להיות נוכח כאן ולא נתנו לו.  90fmשהיום כתב של  אלברט טייב:

 נכון.  שושי כחלון כידור:

אבל בישיבה הקודמת ירון חדוות ישב כאן ואף אחד לא הוציא אותו  אלברט טייב:

 החוצה, אז אתה מדבר איתי על שקיפות? 

 מה זה קשור? תקשיבו אתם מערבבים פה,  שושי כחלון כידור:

לתת לכתב להיכנס זה זה קשור, אתה מדבר על שקיפות? זה שקיפות.  אלברט טייב:

 זכות אלמנטרית, 

 ש לא. ממ שושי כחלון כידור:

אבל אתם אמרתם לו לא, אסור להיות אבל ירון חדוות השתתף בישיבה  אלברט טייב:

 מספר שתיים של התקציב, זה בסדר?

  אתה משווה בין תושב לבין כתב? עומרי פרבר:

 בוודאי, אבל כתב זה זכות עוד יותר גדולה.  אלברט טייב:

 לא, לא, סליחה רגע, עומרי,  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(. 

 זה לא רלוונטי.  שושי כחלון כידור:

 עומרי זה לא רלוונטי,  אלברט טייב:

 זה ממש לא רלוונטי.  שושי כחלון כידור:

 עזוב זה לא העניין בכלל. אני לא שם,  אלברט טייב:

 זה ממש לא רלוונטי אוקיי? ואגב אני אגיד כזה דבר.  שושי כחלון כידור:
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עכשיו אני לא סיימתי, תודה. עכשיו אני רוצה להגיד לגבי הסיפור של  אלברט טייב:

התקציב עצמו אני מציע לחברים שלי שיושבים מצד ימין וצד שמאל שלי 

אותם אלה שהם אפסים כמו שכינה אותם אחד מחברי המועצה פה, אני 

 מציע, סליחה? 

 אמרתי שזה אני אמרתי.  :עמית אזולאי

 בתקציב, כן אנחנו שמחים שזה אתה.  אלברט טייב:

 אתה גם יודע למה זכיתם בזה. מי שמצביע נגד נכים.  :עמית אזולאי

ראש העיר הייתה צריכה להיכנס למשא ומתן איתנו ולא להמשיך לזלזל  אלברט טייב:

בנו ולהתנהג כגבת לב, אלא לשבת איתנו ולראות איך אנחנו את החלק 

ינו מגיעים לפשרה בדיוק כפי שכתוב השני והנוסף מגיעים לפשרה והי

 במכתב שלנו כי אנחנו רוצים להעביר את התקציב הזה. 

 אז תעבירו.  שושי כחלון כידור:

 במתכונת הזו אני מציע לחברים שלי לא להצביע בעד התקציב.  אלברט טייב:

 אתה יכול להגיד מה אתה רוצה,  שושי כחלון כידור:

 זה הכל.  אלברט טייב:

 ואנחנו יכולים לנהל את המשא ומתן כאן,  כחלון כידור:שושי 

 אני לא אנהל איתך משא ומתן בשולחן.  אלברט טייב:

 למה לא?  שושי כחלון כידור:

 זה לא המקום לנהל משא ומתן.  אלברט טייב:

 למה לא?  שושי כחלון כידור:

 ככה.  אלברט טייב:

אז למה לא? בוא תסביר לי למה לא? כי אתם החלטתם איך שזה יהיה?  שושי כחלון כידור:

 יפה אז אתם החלטתם איך שזה יהיה, ישיבות תקציב, 

 שלחנו מכתב, אפשר להגיד במכתב הזה,  איציק דב:

 ישיבות תקציב,  שושי כחלון כידור:

 בוא נשב, אם כל כך רוצים, אתה אומר זה שקיפות פה? איזה שקיפות?  איציק דב:
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מה זה קשור לשקיפות עכשיו יושבים לא יושבים, שקיפות לא שקיפות.  שושי כחלון כידור:

אתם מערבבים פה מושגי יסוד. יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות 

שיעור במה זה שקיפות כי יש לי הרגשה שאתם לא מבינים בכלל מה זה 

לשבת  המושג שקיפות. ועכשיו אני רוצה גם להגיד לכם אם כל כך רציתם

איתי וכתבתם מכתב ולא הגבתי לו. אז איפה היה להרים טלפון ולהגיד 

 למה את לא, 

 בשביל מה להרים טלפון אם את לא מתייחסת?  איציק דב:

 אה למה, נכון.  שושי כחלון כידור:

 באמת.  איציק דב:

 ם, אז זה הסיפור שאני לא מתייחסת אליכם? אם אני לא מתייחסת אליכ שושי כחלון כידור:

 לא הסיפור,  אלברט טייב:

 אם אני לא מתייחסת אליכם.  שושי כחלון כידור:

 זה לא הטלפון,  איציק דב:

 )מדברים ביחד(. 

 שאת לא מנהלת משא ומתן, זה הנקודה.  אלברט טייב:

 אני לא צריכה לנהל איתכם משא ומתן, בשביל זה ישיבות תקציב.  שושי כחלון כידור:

 אוקיי, אוקיי.  אלברט טייב:

אני לא מצליחה להבין, יש ישיבת תקציב, המטרה של ישיבת תקציב זה  שושי כחלון כידור:

להציג את התקציב שכל אחד מבין יושבי המליאה יגישו את ההשגות 

שלהם לתקציב. אנחנו יכולים לדון בזה ביחד בהשגות לתקציב. לכולנו 

ו יש אוזניים וראש, יש אוזניים וראש, ואתם מפריעים אוקיי? לכולנ

אפשר פה לזה, אפשר לצאת החוצה לעשות הפסקות מתודולוגיות 

לראות מה אפשר למתוח מה אי אפשר למתוח. לא צריך לשבת מחוץ 

לפרוטוקול. יש פרוטוקול צריך לשבת בתוך הפרוטוקול. אני גם אגיד 

שוב אני אחזור ואגיד שאתם הגשתם את ההשגות שלכם כבר בפעם 

ר ההשגות שלכם אנחנו אמרנו לכם מה אנחנו יכולים הקודמת ולאו

כרשות מקומית כעירייה, מתוך אחריות אוקיי? לתקציב מאוזן אחרי 
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שענבל ישבה על הדברים ואחרי שאתם בחוסר אחריות גם לא הצבעתם 

על מקורות מימון אוקיי? אנחנו היינו צריכים לשבת ולהגדיר מה 

אפשר למתוח את התקציב עד מקורות המימון. ישבנו, זה מה שאפשר, 

כאן אי אפשר למתוח את התקציב מעבר לזה. לחזור ולהגיד עוד פעם 

אחרי שישבתי איתכם ונתתי לכם את האפשרות מה אנחנו יכולים, מה 

העירייה יכולה, זה לא מה אני יכולה. מה העירייה יכולה כן? לאפשר 

לכם במסגרת ההשגות שהשגתם. במסגרת ההשגות שהשגתם אתם 

 קבלים, אלברט אתה מקבל כל מה שביקשת. מ

 ממש לא.  אלברט טייב:

 מא' עד ת' כל מה שביקשת,  שושי כחלון כידור:

 לא נכון.  אלברט טייב:

 תכף אני אעבור על זה, נראה לי שאתה לא זוכר אפילו מה ביקשת,  שושי כחלון כידור:

אני זוכר מצוין איפה הסיפור של החמישה עשר אחוז של ההנחות של  אלברט טייב:

 המתנ"ס. 

 זה לא קשור לתקציב, אתם כל הזמן,  שושי כחלון כידור:

 בוודאי שזה קשור לתקציב,  אלברט טייב:

 מערבבים מין שאינו במינו.  שושי כחלון כידור:

 בסדר.  אלברט טייב:

עשר אחוז, דיברתי איתך באחת מהישיבות נדמה  ואגב גם לגבי החמישה שושי כחלון כידור:

לי שזאת הייתה הישיבה השנייה אם אני לא טועה, אני לא רוצה חלילה 

וחס להגיד משהו שאני לא מדייקת אותו. אבל אמרתי לך שהיום כן? מה 

קהילתי מה שנקבע זה טוב יותר מלתת שעושה במדיניות של המרכז ה

היום ניתנת אוקיי? בתוך המרכז לילד שני, כי ההנחה ש 15%הנחה של 

לכל אחד מהמשתתפים במשפחה אוקיי? בלי  10%הקהילתי זה 

להתייחס אם זה ילד, מבוגר, אוקיי? שזה יותר נכון. ועוד גם אמרתי לך 

שאם אתה רוצה לעשות בזה שינוי אז אפשר, זה לא מדיניות שלי אגב, 
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חד איתך עם זה מדיניות של המרכז הקהילתי אין לי שום בעיה לשבת י

 לקבוע מדיניות בנושא הזה,  המרכז הקהילתי

 זה לא משנה, אני לא האישיו פה, אלברט טייב הוא לא האישיו פה.  אלברט טייב:

 גם בנוסף אמרתי לך, לא,  שושי כחלון כידור:

 שבעה חברי מועצה הם האישיו פה,  אלברט טייב:

 לא משנה, אתה, רגע שנייה רגע.  שושי כחלון כידור:

 זה הנקודה. זה קשה לך להבין,  אלברט טייב:

 מאוד קל לי להבין אלברט.  שושי כחלון כידור:

 לא, קשה לך להבין,  אלברט טייב:

מאוד קל לי להבין, אתה העלית את הדרישה הזו, אז אני מתייחסת  שושי כחלון כידור:

לדרישה, אתה רוצה שאני אגיד כולכם? לא כולכם הגשתם את הדרישה 

הזו, אתה הגשת את הדרישה, אתה רוצה שכולם ישבו? נשב כולם לי אין 

בעיה. זה לא משנה לי מי יושב אוקיי? אפשר לשבת עם בתיה, אפשר 

ניות אתם יכולים להציג מדיניות אחרת. בכל שבתיה תציג את המדי

מקרה גם אם תציגו מדיניות אחרת יש דירקטוריון למרכז הקהילתי, 

צריך להביא את זה לדירקטוריון של המרכז הקהילתי הוא זה שצריך 

לקבוע אם הוא משנה את המדיניות כן או לא. אני לא חברה 

ר מועצה שהוא בדירקטוריון של המרכז הקהילתי וגם אין שם שום חב

חבר בדירקטוריון. אתם יודעים את זה, זה כולם נציגי ציבור. תבואו, 

תשכנעו את הדירקטוריון יחשבו שזה נכון, בשמחה. בנוסף גם אמרתי 

ממקורותיה וזה מופיע בתוך התקציב. אם אני לא לך שהעירייה נותנת 

חה אלף שקל נכון? להנחות בחוגים לילדים ברוו 60טועה סדר גודל של 

אוקיי? ילדים שהם באמת ממשפחות מוחלשות ואנחנו רוצים לתת להם 

הזדמנות לקחת חלק בחוגים בתוך המרכז הקהילתי. גם את זה אמרתי 

לך באותה הישיבה. אז אין שום בעיה, אבל זה לא קשור לתקציב אתם 

כאילו קושרים מין שאינו במינו. זה כתוב בפרוטוקול וכשזה כתוב 

מחויבת לכל מה שכתוב בפרוטוקול, אני לא משחקת  בפרוטוקול אז אני
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אז כשאתה אומר לא  פה משחקים ולכן אני אומרת את זה גם בקול רם.

נתנו את הכל, כל מה שאתה אלברט כסיעה אוקיי? עכשיו אני רגע 

מפרידה אותך בסדר? מכיוון שכל אחד מכם ביקש דברים אחרים, אז 

ה התייחסות ואגב קיבלת כל מה שאתה ביקשת כסיעה ניתן פה וניתנ

אני עונה לך פשוט בסדר? זה לעניין הזה.  75%אחד לאחד, לא אפילו 

 לגבי הדברים שאתה העלית. כן, צביקה אתה רוצה להגיד משהו? 

 רציתי לומר, עכשיו אני חוזר בי, לא רוצה לומר.  צבי ימין:

 אתה לא רוצה לומר?  שושי כחלון כידור:

 לא.  צבי ימין:

 , זכותך. כן עוד מישהו רוצה להגיד משהו? אוקיי כחלון כידור:שושי 

רק חבל מאוד שיש שנת שמיטה ואת ממשיכה לשתול וממשיכה לשתול  איציק דב:

 בקניון ומסביב. 

 אני לא שותלת בקניון.  שושי כחלון כידור:

 מי שותל?  איציק דב:

 הקניון.  שושי כחלון כידור:

 הקניון שותל?  איציק דב:

 כן, כן.  כחלון כידור: שושי

 שנת שמיטה ואת מוכנה לתת לו לשתול?  איציק דב:

 אני לא רב העיר.  שושי כחלון כידור:

 מה זה קשור,  עומרי פרבר:

 מה קשור?  איציק דב:

אני לא רב העיר, אתם כאילו הפכתם אותי לרב העיר, ליושב ראש  שושי כחלון כידור:

 המועצה הדתית אני לא. 

 את יש לך יד בכל.  איציק דב:

 לא מועצה דתית ולא רב העיר. לא אין לי יד בכל.  שושי כחלון כידור:

 גם במועצה הדתית.  איציק דב:

 אין לי יד, במועצה הדתית אין לי יד, זה שר הדתות זה לא אני.  שושי כחלון כידור:
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 ביטלת שתי ישיבות בשביל שזה יעבור.  איציק דב:

 מה עשיתי? ביטלתי?  שושי כחלון כידור:

 בדיוק, שתי ישיבות,  איציק דב:

 נו באמת. אז עכשיו הבעיה היא המועצה הדתית?  שושי כחלון כידור:

 לא, זה בכללי ככה.  איציק דב:

 בסדר?  2023בכללי, אוקיי. אז אל תבחר בי בבחירות  שושי כחלון כידור:

 זה בטוח.  איציק דב:

 יופי נהדר. אז לפחות יש לנו הסכמה על דבר אחד בסדר?  שושי כחלון כידור:

 בסדר גמור.  איציק דב:

יש עוד מישהו שרוצה להעלות משהו? עכשיו אני אזכיר שוב, כל ההשגות  שושי כחלון כידור:

האלה הם שלכם. אנחנו מבחינתנו היינו נשארים בתקציב הקודם 

ם, אתם אמרתם שהצענו אותו, הלכנו לפנים משורת הדין, ישבנו איתכ

מה אתם רוצים, יש פה נכון, לא נתנו מאה אחוז. אם איציק ביקש 

תמיכות בתופסת שהיא לא פרופורציונלית ליכולת של העירייה ואתם 

יודעים כי ישבנו איתכם כבר בתחילת הקדנציה על המצב הכלכלי של 

העירייה ואתם יודעים בדיוק מה המצב הכלכלי של העירייה ולבוא 

ל מיליון שקל תוספת לתמיכות זה מבחינתי זה חוסר אחריות, ולהציג מע

כאילו ובטח חוסר אחריות ממי שהיה פעם סגן ראש רשות ומכיר תקציב 

ומבין איך הוא מתנהל אוקיי? וגם יודע שהגמישות היא לא ממש קיימת 

בתוך התקציב. אז לבוא ולהגיד בוא אנחנו רוצים עוד מיליון שקל 

העירייה יכולה לתת תמיכות מתוך מקורות שלא תמיכות זה מאוד יפה. 

פוגעים בדברים אחרים אוקיי? אבל לתת תמיכות רק כדי לתת תמיכות 

ולפגוע בשירות אחר לשאר התושבים בעיניי זה קצת לא אחראי בלהציע 

אז באמת זאת המציאות של הזה, עכשיו אלברט אני גם אגיד לך את זה. 

בשם עצמך ואחר כך אתה רוצה  באופן אישי כי אתה אומר אתה דיברת

שאני כל הזמן אקשור אותך בשם האחרים. אבל כל מה שמופיע פה רוב 
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מה שמופיע פה אתה ביקשת וקיבלת. ואני גם רוצה להזכיר לך שאתה 

 אמרת, 

 את לא, תקשיבי זה לא ילך לך.  אלברט טייב:

 ברגע שאתה תקבל,  שושי כחלון כידור:

 לא ילך לך. מה שאת עושה זה  אלברט טייב:

 וברגע שאתה תקבל את מה שאתה,  שושי כחלון כידור:

 זה לא ילך לך.  אלברט טייב:

 ביקשת, אז אתה תצביע בעד התקציב.  שושי כחלון כידור:

 זה לא יעזור לך,  אלברט טייב:

 יעזור לי למה? למה זה אמור לעזור לי?  שושי כחלון כידור:

 את לא מסוגלת הרי לנהל משא ומתן את לא מסוגלת,  אלברט טייב:

 אני לא אמורה לנהל איתכם משא ומתן,  שושי כחלון כידור:

 להסתכל על האנשים האלה בעיניים,  אלברט טייב:

 אין לי שום בעיה להסתכל עליכם בעיניים, אתה קצת מתבלבל,  שושי כחלון כידור:

 בינה? זה הבעיה. ולראות אותם שווים אלייך את מ אלברט טייב:

 אתה לא שווה אלי, בוא נתחיל מזה.  שושי כחלון כידור:

 זו הבעיה.  אלברט טייב:

אתה לא שווה אלי, אוקיי? אתה לא שווה אלי ואני לא שווה אליך. מה  שושי כחלון כידור:

 זה שווה? אחד הדברים שתזכור שאנחנו לא שווים מלכתחילה. 

 כן, כן בסדר גמור.  אלברט טייב:

מהיום הראשון כולנו לא שווים, כל מי שיושב כאן מסביב לשולחן הוא  שושי כחלון כידור:

לא שווה אחד לשני, לכל אחד יש את המעלות שלו את השונות שלו זה 

ומה זה קשור להסתכל לכם בעיניים? כאילו ישבתי איתכם לא קשור. 

ום גם ככה במפגש אחד והסתכלתי לכם בעיניים אז איך קרה דבר שפתא

אני לא יכולה להסתכל לכם בעיניים? אתם זורקים פה דברים בחוסר 

 אחריות. 

 כן.  אלברט טייב:
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עכשיו אני באמת אומרת לכם, יותר מזה שקיבלתם פה כמעט כולכם כל  שושי כחלון כידור:

 מה שרציתם, גם איציק דב, גם איציק בראון קיבל, 

 לא כמו שרצינו,  איציק דב:

 ממה שביקשת,  50%אתה קיבלת  שושי כחלון כידור:

 תדייקי לפחות,  איציק דב:

 )מדברים ביחד(. 

... הקאנטרי. אנחנו דיברנו על דיברנו על הקאנטרי אני אמרתי לך  שושי כחלון כידור:

הקאנטרי, לתכנן קאנטרי קרקע שהיא לא קרקע של העירייה זה כמו 

שאתה יודע, אתה נורא בקיא בתכנון ובנייה כן? כי אתה יושב בוועדות 

והיית יושב ראש, אז אתה יודע שלא מתכננים קרקע שהיא לא קרקע 

ה רוצה שנכתוב שלך, אתה יודע את זה נכון? אז סתם לכתוב בתב"ר, את

בתב"ר שאנחנו מתכננים את הקאנטרי? הקרקע לא שלנו אוקיי? לא 

קנינו אותה, היא לא משווקת על ידי המינהל וגם הסברתי לך שעלות 

מיליון שזה היקף  50הקרקע יחד עם הקמת הקאנטרי היא סדר גודל של 

 ההלוואות שעיריית כפר יונה לקחה כדי להקים גני ילדים, בתי ספר וכו'

אז כאילו לבוא ולהגיד לי תתכנני קאנטרי על קרקע שהיא לא שלי וכו'. 

רק כדי שזה יהיה בתוכנית הפיתוח זה נראה לי כאילו, על זה עומד וקם 

 התקציב? באמת אני שואלת אותך איציק. על התכנון של הקאנטרי? 

 ... הגישה לך בקשה ששם רשום חלק מהדברים אני אגיד לך אפשר? איציק בראון:

בתקציב השוטף חלק בתוכנית הפיתוח. והתקציב השוטף התייחסת 

 , 50%ב

 נכון כי זה מה שאנחנו יכולים.  שושי כחלון כידור:

 אני אומר, בתקציב הפיתוח לא התייחסת בכלל.  איציק בראון:

 למה לא התייחסתי?  שושי כחלון כידור:

 גם לזה, גם למקווה בשרונה לא נתת שום תגובה.  איציק בראון:

 אמרתי לך שאנחנו בתהליך של תכנון גם את זה אמרתי לך.  שושי כחלון כידור:

 איפה? אני לא רואה תב"ר לזה.  איציק בראון:
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איזה לזה תב"ר כרגע כי זה במסגרת התקציב תכנון שיש להנדסה,  שושי כחלון כידור:

 התקציב הכולל של התכנון. 

 ו?  איציק בראון:

 אתם כאילו לא מכירים את התקציב?  שושי כחלון כידור:

 לא, אני,  איציק בראון:

 שנה חבר מועצה.  18שנה,   17אז אתה אומר להכיר תקציב, אתה כבר  שושי כחלון כידור:

 אני אומר לך,  איציק בראון:

 אז אתה אומר להכיר.  שושי כחלון כידור:

 . 50%קיבלת רק בתקציב הרגיל  איציק בראון:

 סליחה.  50%לא, זה יותר מ ענבל דרור:

 וביתר לא הגבת לנו בכלל.  איציק בראון:

מה זה ביתר? אמרתי לך על הקאנטרי אמרתי לך גם אמרתי את זה  שושי כחלון כידור:

 בישיבה. 

 ובה. הכתאני מאמין גדול במילה  איציק בראון:

 וכתוב בפרוטוקול.  שושי כחלון כידור:

 לא, לא, זה לא כתוב לנו בשום מקום.  איציק בראון:

 זה כתוב בפרוטוקול.  שושי כחלון כידור:

 זה עלה נידף ברוח.  איציק בראון:

 הפרוטוקול זה עלה נידף ברוח?  שושי כחלון כידור:

 כן, המעשים כן, אני רוצה,  איציק בראון:

 נידף ברוח?  הפרוטוקול זה עלה שושי כחלון כידור:

 אני רוצה שזה יופיע בתקציב הפיתוח.  איציק בראון:

 מה יופיע? תכנון של קאנטרי?  שושי כחלון כידור:

 מתווה,  איציק בראון:

זה מופיע בתוך תקציב התכנון, אין בעיה נוסיף את זה לתוכנית הפיתוח  שושי כחלון כידור:

 בסדר? 

 ועכשיו,  איציק בראון:
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 זה לא הקמה של מקווה זה תכנון של מקווה.  שושי כחלון כידור:

 את מצד אחד אומרת אני לא אתכנן קרקע לא שלי,  איציק בראון:

 ברור היא לא שלי,  שושי כחלון כידור:

שנייה. קודם כל הקרקע הזאת ורמי יעשה בדיוק מה שאת מבקשת, אם  איציק בראון:

 רקע. את תבקשי את זה לטובת הקאנטרי קלאב שזה הייעוד של הק

 אני לא צריכה לבקש, זה הייעוד.  שושי כחלון כידור:

 הייעוד של הקרקע הוא ייתן. דבר שני,  איציק בראון:

 ייתן מה? ייתן לי את זה?  שושי כחלון כידור:

 בוודאי,  איציק בראון:

 באמת?  שושי כחלון כידור:

 כן.  איציק בראון:

 ר עם יוני שאחראי על השיווקים, כן? אז אני מזמינה אותך לדב שושי כחלון כידור:

 אבל מצד שני,  איציק בראון:

לא, לא, כי כאילו עכשיו רגע שנייה. אחרי שרמי לא הצליחו לשווק את  שושי כחלון כידור:

הקרקע פעמיים אנחנו ביקשנו לקבל את הקרקע לידינו אוקיי? ורמי 

אמרו לנו שאין דבר כזה, ואין אפשרות כזו והם גם לא ישווקו כרגע, 

 כיוון אחרי שהם עשו שני שיווקים, והם לא הצליחו, 

 לך לעשות שם קאנטרי קלאב? הם לא יתנו  איציק בראון:

לא. הם יתנו לי, תקני. שאלתי אותם כמה תעלה לי הקרקע? אמרו לי בין  שושי כחלון כידור:

 מיליון שקל אוקיי?  15, ל12

 בסדר, הבנתי.  איציק בראון:

 אוקיי.  שושי כחלון כידור:

 בקיצור את לא,  איציק בראון:

יליון שקל, לקנות קרקע אוקיי? ואחר כך עוד מ 12אני חושבת שלהוציא  שושי כחלון כידור:

 להשקיע ממקורות העירייה, 

 אני חושב שקאנטרי קלאב בכפר יונה זה דבר הכרחי.  איציק בראון:

 בסדר, הכרחי.  שושי כחלון כידור:
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 זה מה שאני חושב.  איציק בראון:

שאנחנו נעשה להם פה זה. ואני גם  הכרחי, אז תביא תורם ותאמין לי שושי כחלון כידור:

יכולה להגיד לך שגם אתמול ישבתי עם יזם לעניין הקאנטרי קלאב וחד 

ערכית הוא אמר לי אחרי שהוא בנה קאנטרי במודיעין. והוא אמר לי חד 

ערכית ככל שהקרקע הזאת, היא קרקע שמיועדת אך ורק לקאנטרי 

ביותר מהסיבה קלאב, הסיכוי שלך שתמצאי יזם שישקיע הוא נמוך 

 המאוד מאוד פשוטה שהוא לא כלכלי. 

 את יכולה להשקיע.  איציק בראון:

מיליון, זה  12אני לא יכולה להשקיע, מאיפה אני אשקיע? זה לא רק  שושי כחלון כידור:

 להקים אחר כך קאנטרי. 

 אפשר להשקיע ואחר כך לתת את זה לתפעול למישהו אחר.  איציק בראון:

איציק היית איתי באותה ועדה איך תחזיר את  תחזיר את הכסף?ואיך  :שי רומנו

 הכסף? תפסיק לדבר שטויות. היית איתי באותה ועדה. 

 שי אני מזכיר לך,  איציק בראון:

מיליון שקל בחיים אף אחד לא ישלם  40איציק היית איתי באותה ועדה,  שי רומנו:

 לך אחזקה. הקאנטרי בפרדסייה בקושי חי, הקאנטרי בזה בקושי חי, 

 אבל חי וקיים.  איציק בראון:

 הוא לא,  שי רומנו:

 נותנת תמיכה. הוא הפסדי ואני בטוחה שהמועצה  שושי כחלון כידור:

והמועצה מחזיקה אותו, לא רק שהיא לא מקבלת כסף, מחזיקה אותו.  שי רומנו:

 אז יש לך, 

 לא, הבריכה בכפר יונה אתה לא מחזיק אותו?  איציק בראון:

 אני מחזיק אותו, וזה מה יש לי.  שי רומנו:

 התחלת במיליון גמרת בעשרה מיליון וזה יש לך.  איציק בראון:

 אבל מה שיש לי.  שי רומנו:

 גם אמרנו,  כחלון כידור:שושי 

 זה מה שיש לי כרגע.  שי רומנו:
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 נכנסת לעשרה מיליון לאוברדראפט.  איציק בראון:

 זה מה שיש לי,  שי רומנו:

 )מדברים ביחד(. 

 אני עדיין חושב שקאנטרי קלאב זה חובה.  איציק בראון:

 ברור אני מסכים איתך, בוא נביא יזם.  שי רומנו:

 , ישבת איתי בוועדהשאתה  איציק בראון:

 הבאנו יזם.  שושי כחלון כידור:

 תקשיב לא היה שרונה ולא היה יפה נוף,  איציק בראון:

 היה שרונה.  שי רומנו:

 לא היה שרונה שישבת איתי.  איציק בראון:

... היה יפה נוף והתכנון שלי ושלך היה שהקאנטרי ייבנה בקצה של  שי רומנו:

 ותפסיק לקשקש, 

 של שרונה.  בראון:איציק 

 בית הלוי, מה פתאום בבית הלוי.  שושי כחלון כידור:

 מיליון שקל. זה הועדה שאני ואתה עשינו,  37של יפה נוף בעלות של  שי רומנו:

 . 2011ב שושי כחלון כידור:

 אותי ואותך מכל המדרגות. זאביק זרק  שי רומנו:

 נו אז אי אפשר לעשות את זה?  איציק בראון:

אז תפסיק לקשקש. לא, יש לך כסף? אתה במצב יותר קשה ממה שהוא  רומנו:שי 

 היה. 

 אני עדיין,  איציק בראון:

אתה במצב יותר קשה ממה שהוא היה, ואצלו עוד היה עיר עולים היה  שי רומנו:

שנים שיהיה לך פה  7 עוד הכנסות נוספות שלך אין אותם ואולי בעוד

 אזור תעשייה, תוכל להרשות, 

 למה אזור תעשייה? ברגע,  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(. 

 אתה אתמול הצבעת נגד אזורי התעשייה, אז לא לקשקש.  שי רומנו:
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 כל עוד מה?  שושי כחלון כידור:

 אני אומר כל עוד שאתם לא רוצים, אתם לא רוצים קאנטרי קלאב.  איציק בראון:

מה זה קשור לא רוצים? אמרו לך עשר פעמים, אתה רוצה שכל אחד  שושי כחלון כידור:

 יגיד, מי בעד קאנטרי קלאב כולם ירימו את האצבע, שזה אחד. 

 תפסיק נו זה,  שי רומנו:

 מה?  שושי כחלון כידור:

 קדימה.  איציק בראון:

 קדימה, בוא, נשב עם הגזברית תגיד לה מה,  שושי כחלון כידור:

 בוא נתחיל באזור תעשייה שאתה לא מאשר לו,  איציק בראון:

שנה ישבת ליד  15לא, בוא, איציק אתה יודע, איציק יש לי שאלה אליך,  שושי כחלון כידור:

 אפי למה לא עשית קאנטרי קלאב בכפר יונה? 

 בגלל שהוא לא רצה.  איציק בראון:

 אה הוא לא רצה? אוקיי למה הוא לא רצה?  שושי כחלון כידור:

 בגלל שהוא אמר ואני מצטט.  בראון: איציק

 כן, כן.  שושי כחלון כידור:

 קאנטרי קלאב ימסמס את הבריכה וייצור מעמדות,  איציק בראון:

 אוקיי אז אני לא,  שושי כחלון כידור:

 ולא הסכמתי איתו אז מה?  איציק בראון:

 אז אני לא חוששת שזה ימסמס אוקיי?  שושי כחלון כידור:

 זה מה שהוא אמר, והוא אמר את זה גם לו.  איציק בראון:

 אוקיי אז אני לא חוששת שהוא ימסמס,  שושי כחלון כידור:

 ואני לא חושב ככה מה לעשות?  איציק בראון:

גם אני לא חושבת כמו אפי. אבל יחד עם זאת, לא, רגע, יחד עם זאת,  שושי כחלון כידור:

בנקודת הזמן הזו, לאור המצב הכלכלי של העירייה והמצב של הקרנות 

אין שום סיכוי והיתכנות לייצר פה קאנטרי קלאב איציק בכל הכבוד. 

 באמת אני אומרת את זה בכאב. 

 כמה עולה תכנון?  איציק בראון:
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 תכנון? של מה? של קרקע שהיא לא שלך?  ור:שושי כחלון כיד

 שנייה, כמה עולה תכנון?  איציק בראון:

 מיליון שקל.  5, 4.5כמה עולה תכנון של קאנטרי?  שושי כחלון כידור:

 מוציאה למכרז קרקע שזה עלות להוציא למכרז,  ואת מצד שני איציק בראון:

 מה עלות להוציא למכרז?  שושי כחלון כידור:

 יש זוכים ועדיין זה לא יעבור בישיבת מועצה.  בראון:איציק 

 למה שזה לא יעבור ישיבת מועצה?  שושי כחלון כידור:

 אז למה לעשות את זה?  איציק בראון:

 למה שזה לא יעבור ישיבת מועצה? אתה קבעת שזה לא,  שושי כחלון כידור:

 יות בתוך, בגלל שאני לא חושב שזה צריך לעבור, זה צריך לה איציק בראון:

 אתה יכול להגיד שאתה תצביע נגד, הנה הצהרת את כוונותיך.  שושי כחלון כידור:

 אני מצביע.  איציק בראון:

תצביע, אז תגלה אחריות לפיתוח העיר. צריך לבנות כאן בתי ספר וגני  שושי כחלון כידור:

  ילדים, אוקיי?

 היית מביאה את זה כנגד קאנטרי זה היה משהו אחר.  איציק בראון:

למה שאני אביא את זה כנגד קאנטרי? אני צריכה להקים פה בתי ספר,  שושי כחלון כידור:

 אתה כאילו, תגיד אתה לא חי את המתרחש בעיר? 

 לא.  איציק בראון:

 לא?  שושי כחלון כידור:

 אני חי במקום אחר.  איציק בראון:

 אתה מנותק? אתה רוצה להיות ראש עיר של מה? של העשירון העליון?  ור:שושי כחלון כיד

 רק של העשירון העליון.  איציק בראון:

 אז תהיה ראש עיר של העשירון העליון זה לא פה.  שושי כחלון כידור:

 בסדר.  איציק בראון:

 אתה התבלבלת זה לא פה אוקיי?  שושי כחלון כידור:

  נו מה לעשות? איציק בראון:

 עדיף לבנות בית ספר מקאנטרי קלאב.  דובר:
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לא, מה זה עדיף? צריך להקים תיכון, כאילו מאיזה כסף נקים תיכון?  שושי כחלון כידור:

שאין? יש היום בקרנות אפס שקלים, צריך להקים תיכון ממה נקים את 

התיכון? אוקיי, מהקאנטרי נקים את התיכון ההפסדי נכון? כאילו 

 באמת איציק קצת היגיון בריא. 

 בסדר.  איציק בראון:

ע, ממך אני אגיד את זה פה ליד כולם, חוץ מלשחק עכשיו קטע ואתה יוד שושי כחלון כידור:

פוליטי אוקיי? של באמת ממך אני לא מצפה, למה? כי אתה בקיא, 

אוקיי? יותר מכל אחד, זה לא קדנציה ראשונה שלך, אתה מכיר בדיוק 

איך זה עובד ואיך זה צריך להיות ואתה יודע בדיוק איך קובעים סדר 

 עדיפות. 

 נכון.  איציק בראון:

וישבת בהנהלת העירייה הזו, בקדנציה האחרונה כמעט שלוש וחצי  שושי כחלון כידור:

שנים אם לא קצת יותר, אתה יודע בדיוק. עכשיו, כשאתה שם עכשיו 

אכלסו עכשיו את השכונה הזו ואת בית ספר לעומת קאנטרי, תושבים ש

 השכונה הזו, 

 אני עושה,  איציק בראון:

 שצריך להקים להם בית ספר, לא, אתם תלכו לקאנטרי תלמדו שחייה.  שושי כחלון כידור:

 שושי זה ההבדל, אני עושה גם את זה וגם את זה.  איציק בראון:

 כן, בגלל זה נבחרת להיות ראש ראשות.  שושי כחלון כידור:

 לא התמודדתי גם.  לא נבחרתי. איציק בראון:

 לא התמודדת?  שושי כחלון כידור:

 לא התמודדתי.  בראון:איציק 

 לא התמודדת?  שושי כחלון כידור:

 אפי התמודד אני מזכיר לך.  איציק בראון:

 לא, קדנציה קודמת התמודדת. שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(. 

 בוא תחכים אותנו איך אתה עושה גם וגם.  מעיין חג'ג':
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 אתם גאונים, אתם לא צריכים עצות. איציק בראון:

לא, בבקשה אבל אתה אומר שאתה יודע איך, בוא תחכים אותנו אנחנו  חג'ג':מעיין 

 נשמח. 

 נכון, שבו.  איציק בראון:

 קדימה תציע.  מעיין חג'ג':

שושי אני רוצה, למרות שאמרתי שאני לא רוצה להתייחס אני רוצה  צבי ימין:

 לשאול שאלה אם אפשר. 

 אני אשמח שאתה תתייחס דווקא.  שושי כחלון כידור:

זאת אומרת מתוך מה שאני קורא עכשיו וקראתי לפני כן, אני מזהה לא  צבי ימין:

. הרי במשא ומתן ששוחחנו הבכוונה או בכוונה פגיעה באינטליגנצי

. כרגע ... ועכשיו 250, בתקציב האחרון אישרת 250הראשוני, אישרת 

כשיו אמור לשבת פה להצביע . מאיזה מקום אני ע150כרגע את אומרת 

 ? 150מאיפה זה בא הבעד, להצביע נגד? 

 אז אני אשאל אותך שאלה.  שושי כחלון כידור:

מגיעים לא משהו אחר. זאת אומרת  150לא, אני רק לא מבין מאיפה ה צבי ימין:

 ? מן הראוי היה לפחות ש, 150אתם לוקחים אותי להגיד לי מה ב

 ...  עמית אזולאי:

 מה?  כחלון כידור:שושי 

 טוב. אתה יכול להגיד את זה בקול רם גם עמית.  צבי ימין:

לא, לא, אני רגע רוצה זה. אז יש לך פה אפשרות להשיג את ההשגה שלך  שושי כחלון כידור:

 אלף שקל.  250שתקציב ... יעמוד על ולהגיד אני מבקש 

  למה אני צריך לבקש? כבר סיכמנו ואישרת את זה. צבי ימין:

 למה לא?  שושי כחלון כידור:

 לא אישרנו את זה,  עמית אזולאי:

אנחנו לא אישרנו את זה כי אתם הצבעתם נגד. תגידו אתם הייתם  שושי כחלון כידור:

אלף  250בישיבה הקודמת? הצבעתם נגד... על ההשגות שלכם. הבאנו 

למרץ אם  8שקל אם הייתם מצביעים בעד בישיבה הקודמת שהייתה ב
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אני לא טועה, תתקנו אותי אם אני טועה אז היה לך פה רוב של חוץ משני 

 אלף שקל אוקיי?  250על תקציב של נמנעים היה לך רוב 

 אתה הצבעת נגד.  שי רומנו:

. עכשיו יש אפשרות, אתה 200אבל גם אתה הצבעת נגד שהבאנו את ה שושי כחלון כידור:

אלף שקל, נעשה  250רוצה להגיד אני מבקש שתעמידו את התקציב על 

 פה מתודולוגיה קצת שונה. 

רתי לך, הפגיעה באינטליגנציה של מי? שושי אבל זה בדיוק הרעיון שאמ צבי ימין:

 שלי? 

 אנחנו לא פוגעים,  שושי כחלון כידור:

 בוא תבקש אני אתן לך? מה לא מובן מאליו,  מה אתה אומר לי? צבי ימין:

 אני גם אמרתי לך שישבתי איתך,  שושי כחלון כידור:

 אלף,  250את רק אמרת לי אור ירוק, ואמרת לי  צבי ימין:

אבל אני גם אמרתי לך באותה נשימה שאני צריכה כן, שמגיעים קודם  כידור:שושי כחלון 

 כל יש תקציב ששלחנו עשרה ימים לפני אוקיי? 

 נכון.  צבי ימין:

עכשיו, למה אמרתי לכם תשיגו את ההשגות שלכם למה שהצענו פה?  שושי כחלון כידור:

 אוקיי?  כדי שתוכלו להגיד. אז עכשיו אתה יכול להגיד לי, אני מבקש,

 שושי,  צבי ימין:

 אלף שקל.  250 שושי כחלון כידור:

שושי אבל התקשרתי אלייך ... את ההשגה, דיברתי איתך אמרתי לך  צבי ימין:

 שושי למה הורדת לי את התקציב? 

 אני לא יכולה לעשות שינוי אלא בתוך ישיבת המועצה.  שושי כחלון כידור:

 ניתי אלייך. לא, אמרת לא פנית אלי, פ צבי ימין:

מה? אבל אמרתי לך שאני צריכה לעשות את זה במסגרת ישיבת  שושי כחלון כידור:

 המועצה. 

 )מדברים ביחד(. 

 התשובה ברורה, אוקיי.  צבי ימין:
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עכשיו שאלה שאני שואלת אותך. אתה רוצה, אני חייבת לפרסם את זה  שושי כחלון כידור:

מראש, אנחנו פרסמנו את זה ככה, עכשיו יש לך אפשרות בתוך הישיבה 

אלף שקל  150להגיד אני מבקש שהתקציב של פני מאיר לא יעמוד על 

אלף שקל. אתה יכול להגיד את זה, תגיד את זה אנחנו נצא  250אלא על 

סה לראות איך אנחנו משחקים פה במקורות המימון לשתי דקות, ננ

 ולהגיד לך אין בעיה, אנחנו יכולים כך וכך ולהביא את התקציב על, 

אני משאיר את זה לשיקול דעתך, מה שתחליטי תחליטי. אני מבחינתי  צבי ימין:

לא רוצה להתערב בהחלטות האלה, כי הדברים הם ברורים ומובנים 

שאני צריך לבקש דבר כזה. אבל תחליטי את מאליהם. לא נשמע הגיוני 

 ההחלטות שלך. 

זה לא קשור להחלטות שלי זה ההחלטות של המליאה, אתם כל הזמן  שושי כחלון כידור:

 חוזרים כאילו, 

 לא,  צבי ימין:

 אני זה לא החלטות שלי.  שושי כחלון כידור:

 ת לה, זה נשמע לא סביר ולא הגיוני אם זו בקשתנו ואת הסכמ צבי ימין:

לא אני לא הסכמתי לה, אני אמרתי לך שזה צריך לעלות לישיבת מועצת  שושי כחלון כידור:

עיר כיוון שאנחנו הוצאנו את ההצעה הזו לפני עשרה ימים וכל שינוי 

ותתקני אותי בבקשה היועצת המשפטית. כל שינוי ממה שפרסמתי לכם 

 אוקיי? אני צריכה להביא להסכמת, 

 כמה זמן?  צבי ימין:

 עשרה ימים.  שי רומנו:

 לא, אני צריכה,  שושי כחלון כידור:

 לא, כמה ימים לפני עשרה ימים.  צבי ימין:

לפני עשרה ימים. עכשיו, אם  לא, רגע, אנחנו פרסמנו לכם את זה אוקיי? שושי כחלון כידור:

 אנחנו רוצים לעשות שינוי, זה הפרסום. כל אחד מחברי המועצה, 

 אבל איך שפרסמת אני התקשרתי אלייך.  צבי ימין:
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מה זה קשור? פרסמתי אני כבר לא יכולה לקחת את זה אחורה. ואמרתי  שושי כחלון כידור:

 לך, 

 הסתייגות שעולה במהלך הדיון אפשר לדון עליה בהסתייגות.  שלומית גבע:

 כן, זה בדיון עצמו, כן. זה מה שאני אומרת.  שושי כחלון כידור:

 טוב ברור לי,  צבי ימין:

ולכן גם אמרתי לכם. עדיין יש לכם הסתייגויות על מה שמוצע בתוך  שושי כחלון כידור:

 התקציב אתם יכולים להגיד את זה אוקיי? 

 בשורה התחתונה שניתן עוד לערוך שינויים במהלך הדיון פה.  מעיין חג'ג':

 עכשיו במהלך הדיון עכשיו,  שושי כחלון כידור:

זאת המהות של הדבר הזה. זה לא הסתייגות לשם היופי, זה לשם הדיון  מעיין חג'ג':

 ולשם, 

מה אתם מסתייגים אוקיי? איציק אומר אני לא קיבלתי את כן, תגידו  שושי כחלון כידור:

המאה אחוז של התמיכות, תתקן אותי אם אני  טועה איציק ואתם לא 

קווה. זה מה מתכננים את הקאנטרי אוקיי? ולא נתתם בתב"ר תכנון למ

שביקשתי אוקיי, נכון איציק זה מה שאמרת? תתקן אותי אם אני טועה, 

זה מה ששמעתי, מבחינתי לא עמדתם נכון? במה שביקשתי. זה מה 

שאמר איציק בראון. אלברט אמר, יכול להיות, הוא לא אמר את זה, 

הנחה לילד שלישי  15%הוא אמר הדבר היחידי אני ביקשתי עוד דבר וזה 

ים. אמרתי לאלברט את מה שאמרתי לו גם לפני שתי ישיבות בחוג

שהנושא הזה זה מדיניות של מרכז קהילתי ואפשר בהחלט ואני פה 

אומרת אפשר לעשות דיון של כל חברי המועצה יחד עם בתיה שתביא 

את זה לדירקטוריון של המרכז הקהילתי. וככל שהדירקטוריון יבקש 

ך? ככה זה עובד, זה לא עובד לאמץ את המדיניות, למה אתה מחיי

 אחרת. 

לא, אני לא אמרתי איך זה עובד, אני רק שואל מי ממנה את  :איציק בראון

 הדירקטוריון? 

 מי ממנה? הסוכנות היהודית.  שושי כחלון כידור:



29 

 

 
 
 
 

 ו?  איציק בראון:

 ו? אני רק ממליצה אני לא ממנה.  שושי כחלון כידור:

 אין לך נציגים שם?  איציק בראון:

 מה? לי באופן אישי נציגים שלי?  שושי כחלון כידור:

 בדירקטוריון.  איציק בראון:

 לא, אין לי נציגים שם, יש שם נציגים שהם נציגי ציבור.  שושי כחלון כידור:

 של מי?  איציק בראון:

 של כולנו, מה זה של מי?  שושי כחלון כידור:

 מי נתן את השמות שלהם?  איציק בראון:

מה זה מי נתן את השמות? יש שם מישהי מהקהילה האתיופית שאתה  ן כידור:שושי כחלו

 כנראה, 

 אני שואל מי מינה את הדירקטוריון,  איציק בראון:

 אני המלצתי כן?  שושי כחלון כידור:

 זה הכל,  איציק בראון:

 יחד, מה זה קשור?  שושי כחלון כידור:

 לא, שאת אומרת הדירקטוריון,  איציק בראון:

אתה כאילו מה זה קשור? אז עכשיו אני אבוא לדירקטוריון אני אגיד  שושי כחלון כידור:

להם תקשיבו חבר'ה, אני לא מתערבת בהחלטות הדירקטוריון, אתה 

יודע מה? אתה יכול ללכת לשבת עם בתיה, לשאול אותה אם הייתי 

 בישיבות דירקטוריון, 

 לא מתערבת, אני מקבל את מה שאת אומרת שאת  איציק בראון:

 אני לא מתערבת,  שושי כחלון כידור:

 את מינית את הנציגים שלך, דרך הנציגים שלך את פועלת,  איציק בראון:

 אני ממש לא משפיעה,  שושי כחלון כידור:

 ככה זה עובד.  איציק בראון:

ולא, ממש לא, ככה זה עבד בתקופה שלך ושל אפי אתה צודק, ככה זה  שושי כחלון כידור:

 . ד. לשים את האנשים שלכם שהם יגידו ויחליטו איך שזה ייראהעב
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 ...  איציק בראון:

אוקיי? את האנשים שלכם אמרתי, לא את האנשים שלך אוקיי? אז  שושי כחלון כידור:

מצטערת זה לא עובד ככה אצלי, אני לא אומרת לאנשים בדירקטוריון 

 מה לעשות ואיך לעשות. אתה יכול לבדוק אותי, תאמין לי. 

 אני לא צריך לבדוק אותך,  איציק בראון:

שר, זה ישר מדי אוקיי? ברור שזה אני מבינה שכאילו זה נשמע נורא י שושי כחלון כידור:

 נשמע ישר מדי אבל זאת המציאות. 

 כן הכל ישר.  איציק בראון:

ככה זה הכי טוב לעבוד ישר  המציאות היא נורא ישרה, כן מה לעשות? שושי כחלון כידור:

 אני ישנה טוב בלילה. 

ת איך ישר? ... ומשהו עובדים אז פיטרו, התפטרו או שהראית להם א איציק דב:

 הדרך החוצה. 

 מה הקשר?  שושי כחלון כידור:

 עובדים של העירייה את אומרת לי מה.  20 איציק דב:

אני לא פיטרתי אף עובד של העירייה. אני לא הראיתי להם את הדרך,  שושי כחלון כידור:

אני את אף אחד לא פיטרתי, הם הלכו. ומה זה קשור כאילו איך זה 

 קשור? 

 לא, אבל את אומרת שאת לא ממנה,  איציק דב:

 אתה יודע, שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(. 

אתה יודע מה היתרון שלכם? היתרון שלכם שאתם יכולים להגיד הכל  שושי כחלון כידור:

 כי אין לכם אחריות. 

 אין לנו אחריות?  איציק דב:

  נוי בסעיף הזה?אין לכם אחריות. צביקה אתה רוצה לעשות שי שושי כחלון כידור:

 שנה לא היה דבר כזה,  41במשך  איציק דב:

 רגע, תירגע כבר, תירגע כבר.  יגאל אשרם:

 את מדברת על אחריות,  איציק דב:
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אין לך שום אחריות. איציק לך בכלל. אין לך שום אחריות, לך אין שום  שושי כחלון כידור:

אחריות, בוא. יש לך אחריות רק להבטיח הבטחות ולקוות שכולם יעשו 

 את ההבטחות שהבטחת למרות שזה בניגוד למדיניות ובניגוד בכלל, 

 כן בניגוד לכל מה שאת מנהלת,  איציק דב:

 תי. לא, אתה מנהל דגול. הנה, סגרתי, סגר שושי כחלון כידור:

 נתת למישהו לנהל פה?  איציק דב:

 נכון, אתה מנהל דגול.  שושי כחלון כידור:

 זה דיון תקציב או דיון על ראש העיר? עומרי פרבר:

 )מדברים ביחד(. 

 רגע, יש לי שאלה קטנה.  יגאל אשרם:

 כן.  שושי כחלון כידור:

עבר את התקציב פה? עבר פה תב"ר? של  יםעירהיכל התרבות ומרכז צ יגאל אשרם:

 מיליון כל אחד מהם?  12מיליון ו 7כמה? אם זכור לי 

 כן. שושי כחלון כידור:

 כמה זה ביחד?  יגאל אשרם:

 נו אז?  שושי כחלון כידור:

  זה לא יכול ללכת לטובת הקאנטרי? יגאל אשרם:

 לא. אתה רוצה שאני אסביר לך למה?  שושי כחלון כידור:

 למה? מה הסדר עדיפויות?  אשרם:יגאל 

אתה רוצה שאני, תשאל את השאלה ואני אסביר לך. היכל תרבות משרת  שושי כחלון כידור:

את כל התושבים אוקיי? קאנטרי קלאב לא ישרת את כל התושבים, הוא 

 ישרת את אלה שיכולים לעמוד, 

 בקיצור את לא רוצה קאנטרי קלאב,   איציק בראון:

בעלות של הכניסה לקאנטרי ולכן תמיד נכון שיהיה גם קאנטרי קלאב  כידור:שושי כחלון 

וגם בריכה עירונית, למה? כדי לאפשר באמת לכל אחד לעשות את 

הבחירות שלו באופן יחסי להכנסה הכלכלית שלו איפה הוא יכול להיות. 

בקאנטרי או להיות בבריכה בסדר? אז אולם התרבות משרת אוקיי? לא 
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התרבות הוא משרת פה את בתי הספר, הוא אולם כנסים רק אגב את 

שמשרת פה פעילויות אינסופיות לאורך כל השנה. זאת אומרת הוא יום 

שנה על הפנים. כאילו חייבים, אי אפשר  30יומי אוקיי? המצב שלו אחרי 

להישאר עם מה שהיה, אוקיי? אי אפשר גם כל הזמן להגיד יאללה אז 

פנים, זה לא נכון שאנחנו כעיר שמכבדת את ישן. המצב שלו על היהיה 

עצמה נמשיך לשבת על כיסאות שבורים שכל היום רק מתקנים אותם 

כן? כדי שתתקיים שם פעילות. הסאונד שם נוראי, התאורה שם נוראית 

אוקיי? הכל שם, ההגברה שם נוראית. צריך לעשות שם שינוי וזה ההבדל 

ה שיהיה פה צעירים אתה בין היכל התרבות. מרכז צעירים אתה רוצ

אתה רוצה רוצה שהם יישארו בעיר, שהם יגורו בעיר אתה רוצה נכון? 

שיהיה להם תעסוקה במרכז יזמות כדי שהם יקדמו את עצמם? אז אתה 

צריך לתת להם גם מקום לפעול בו. ויש פה הרבה צעירים זאת עיר של 

 צעירים. 

סליחה שאני קוטע אותך שוש, אני חושב שאם את נגעת בנקודה אחת  יגאל אשרם:

 בבריכה, 

 כן.  שושי כחלון כידור:

 ושהגעתם כבר למסקנה ששיפצתם כבר בעשרה מיליון.  יגאל אשרם:

 בשמונה.  שושי כחלון כידור:

בשמונה מיליון, לא משנה או ארבע עשרה מיליון. אם את כבר נגעת  יגאל אשרם:

צריך לגעת בעוד כמה דברים בעוד כמה נושאים כמו  במשהו אחד לא

היכל התרבות ומרכז צעירים, לסיים את הקאנטרי, אז אני חושב... של 

רוצים שהבריכה תסתיים כמו שצריך, כמה תושבים פה בכל הקואליציה 

 תסיימי אז מקום אחד לפחות שיתפתח עד הסוף. 

  למה אתה חושב שלא נסיים? שושי כחלון כידור:

לא לסיים, לסיים אותו כביכול עם קאנטרי כמו שכולם רוצים פה  יגאל אשרם:

 כביכול. 

 בסדר אבל הוא מדבר בכלל על שרונה אתה מדבר על הבריכה העירונית.  שושי כחלון כידור:
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 לא, הוא מדבר על הקאנטרי קלאב ורוצה,  יגאל אשרם:

 לא, הוא רוצה חדש.  מעיין חג'ג':

 בשרונה?  יגאל אשרם:

 הוא רוצה בשרונה. הוא רוצה גם בריכה וגם קאנטרי.  מעיין חג'ג':

 וגם בזבזת שמונה על כלום.  איציק בראון:

 למה על כלום? החזרתי את הבריכה לתפקוד.  שי רומנו:

 מעניין מה יבואו לשם?  איציק בראון:

 מה זה יבואו לשם?  שי רומנו:

 אתה מזלזל בתושבים?  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(. 

 דקות הפסקה בסדר? 5אנחנו לוקחים  שושי כחלון כידור:

 )לאחר הפסקה(. 

. טוב יצאנו החוצה לפסק זמן כדי לראות טוב, אז יצאנו החוצה, לקחנו שושי כחלון כידור:

איך אנחנו נותנים גם מענה לצביקה וגם מענה לדברים נוספים 

 שהעליתם כאן. 

סליחה שוש לפני, סליחה מכבודך. אני חושב לפחות אם את יכולה  יגאל אשרם:

 בשידור הזה להשתתף בצער מה שקרה הרגע ב, 

 אני לא יודעת מה קרה אז.  שושי כחלון כידור:

 בפיגוע הזאת לפחות.  יגאל אשרם:

 זרקתם פה,  שושי כחלון כידור:

 ואנחנו בשידור חי.  יגאל אשרם:

 למה אתה צועק אבל?  שושי כחלון כידור:

 חס וחלילה אני לא צועק.  יגאל אשרם:

כל אחד מסתפק בזה שהוא אומר שזה הטון דיבור שלו. כן, אז קודם כל  שושי כחלון כידור:

לצערנו כמו שאתם מבינים יש הסלמה אתה צודק יגאל, אנחנו כולנו 

במצב הבטחוני נכון לכרגע לפחות ממה שנאמר כאן אני מצטערת אבל 

לא באמת בתוך הטלפון אז אני מבינה שהיה פיגוע, שיש הרוגים אני 
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בפיגוע הזה. אני מניחה שגם יש פצועים בפיגוע הזה. הפיגוע הזה מצטרף 

לפיגועים נוספים שהתקיימו פה בארץ ומעידים כן? על מתח שיש בינינו 

 , אני משתתפת,לבין המגזר הלא יהודי

 יגוע. שושי אירוע ירי עוד לא בטוח שזה פ דובר:

אירוע ירי? טוב, אני בכל מקרה, גם מצרה על הסיטואציה שנקלענו אליה  שושי כחלון כידור:

וגם משתתפת בצער המשפחות וכמובן מאחלת החלמה מהירה לכל 

הפצועים ואני מקווה שזה יהיה האירוע האחרון שנידרש לו כולנו 

טוב אז ככה. אני אתחיל עם צביקה כחברה במדינת ישראל. תודה יגאל. 

עם פני מאיר. יש אפשרות וזה פה אנחנו צריכים להעלות את זה להצבעה 

מן הסתם כי זה שונה ממה שהוצג בפניכם בתוך הצעת התקציב. אז יש 

 50אלף שקל כאשר אנחנו נוריד  250פה אפשרות לעלות את התקציב ל

אלף  475ל דבר על אלף שקל מהתמיכות בספורט ונעמיד אותם בסופו ש

 500אלף שקל ונעמיד אותם על  50שקלים ואת התמיכות בנוער נוריד ב

אלף שקלים. זאת אופציה, זה צריך לבוא להצבעה בנפרד, אחר כך אנחנו 

נצביע על כל ה, נכון? שלומית על כל התקציב. אני רק רוצה לדעת שאני 

ת זה להצבעה, לא עושה טעויות. אז זאת אופציה. אנחנו יכולים לעלות א

אם זה יעבור בהצבעה זה שינוי שייכנס לתוך ספר התקציב. כמובן אחרי 

 ישיבת התקציב. 

 ואז הסעיף יעמוד על,  ענבל דרור:

 100פני מאיר כאשר אלף שקלים לטובת  250ואז הסעיף יעמוד על  שושי כחלון כידור:

אלף  50אלף שקל מתמיכות הספורט ו 50שקלים המקור שלהם יהיה, 

קל מתמיכות נוער. ובסך הכל גם מעמיד גם את התקציב של תמיכות ש

הספורט ותמיכות הנוער גם כך יותר, הרבה יותר ממה שתוכנן בתקציב 

אלף  250המקורי. כשאני אומרת יותר, כל אחד מהסעיפים האלה מקבל 

שקל יותר מהתכנון המקורי של התמיכות האלה. אז אנחנו נביא את זה 

ד לאשר כן? להעמיד את תקציב פני מאיר. את רוצה אז מי בעלהצבעה. 

 להגיד לי מה מספר הסעיף. 
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 את לא רוצה להגיד הכל?  שלומית גבע:

 אוקיי. אפשר. אתם רוצים שאני אגיד את הכל? שושי כחלון כידור:

 הצבעה על ההסתייגות אבל,  שלומית גבע:

 זה אחד אחד,  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(. 

 איך שאתם רוצים אבל ההצבעה,  גבע:שלומית 

בסדר, טוב. הדבר השני זה לגבי הנושא של, איציק לגבי הנושא של  שושי כחלון כידור:

התכנון של המקווה מאחר וכבר התחיל התכנון אוקיי? אז יש לנו תקציב 

 400אלף שקל. בהערה בתוך התקציב  750תכנון בתוך השוטף שעומד על 

שאמרתי לכם כבר אלף שקל יהיו צבועים אוקיי? לטובת תכנון המקווה, 

ן, זה לא שאנחנו מתנערים מ, אגב הייתה לנו פה מחויבות התחיל התכנו

מול המועצה הדתית והתחלנו את התכנון. אז אין שום בעיה, אנחנו 

נכתוב הערה בתוך הסעיף התקציבי הזה, ככל שנצטרך להגדיל את 

תקציב התכנון אנחנו נביא את זה בתב"ר נפרד בישיבות אחרי זה. אז זה 

המקווה. הדבר הבא אחריו זה הנושא של  כדי לפתור את סוגיית תכנון

הנחות ברווחה לטובת חוגים. אז יש שתי אפשרויות או שבאמת נגדיר 

מדיניות מחדש עם המרכז הקהילתי ואופציה אחרת שניתן לעשות זה 

להשלים על העשרה אחוז שכבר ניתנים היום עוד חמישה אחוז אלברט, 

הנוספים, כי היום  5%אלף שקל של ה 20, שאת ה15%ולהעמיד סך הכל 

המרכז הקהילתי, אנחנו אלף שקל הנחה ניתנים ממקורות  40ניתנים 

אלף שקל ובעצם להעמיד את זה על  20, אז להוסיף על זה 50נותנים עוד 

אלף שקל האלה אנחנו ניקח אותם מהנכסים אוקיי? זאת  20. את ה15%

הפיתוח  עוד. לגבי שיפוצי קיץ לפני מאיר כרגע יש תב"ר בתוך תוכנית

שעומד על מיליון שקלים, כמובן שהתב"ר  הזה יצטרך לגדול מן הסתם 

כיוון שזה לא מספיק בקושי לעבודת הקבלן בערך. אז מה שאנחנו 

אלף שקל  200זה את המציעים לתבוע מתוך המיליון שקלים האלה 

פני מאיר כמו שאתה ביקשת צביקה וזה יופיע בתוך לטובת שיפוץ 
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דבר האחרון לעניין הקאנטרי שאיציק אתה ככה, תוכנית הפיתוח. וה

זרקת. אני אגיד לך שוב, אם אני הקאנטרי לא היה מעניין אותי אז 

אתמול לא הייתי מקיימת פגישה שלישית עם יזם שלישי לקדם את 

במידה רבה של אחריות, שזה פרויקט הקרקע בשרונה ואני גם יגיד 

שהעירייה כרגע ממקורותיה לא יודעת לעמוד. זה קרקע שככל שהיא 

תשווק על ידי רמי אז יהיה יזם שיקדם את זה וזה יהיה הכי נכון לדעתי. 

וככל שרמי לא יוכלו לקדם את זה, או ירצו כן? לתת לנו את הקרקע מה 

שאם נקבל את הקרקע אז שכרגע הם לא רוצים לתת לנו אז אין ספק 

... כזה, או למצוא יזם שבאמת יש לו אפשר יהיה לצאת לאיזה שהוא 

פטיש לעניין הזה. אנחנו רוצים קאנטרי, אני חושבת שצריכה להיות פה 

גם בריכה עירונית וגם קאנטרי, יש פה אמרתי לכם מגוון של אנשים 

 מתשצריך לתת שירות לכולם ולא לייצר הבחנה רק לקבוצה מסוי

, אז זה לעניין הקאנטרי. זהו אני חושבת שנתנו מענה מקבוצות אחרות.

נכון? לכל ההסתייגויות הנוספות שאמרתם שלא התייחסנו אליהם. 

 בסדר? אתם רוצים להעיר על זה הערות? 

לקחת מתוך תקציב צבוע שניתן לחברי  כן אני חושב שזה לא נכון צבי ימין:

וכו... זה נראה לא טוב, נשמע לא טוב האופוזיציה שביקשו ו... אותו מת

 ומצטייר לא טוב. כי כל... 

 למה זה מצטייר לא טוב?  שושי כחלון כידור:

כי חברי האופוזיציה ביקשו, לא רק מספיק שהם לא קיבלו מה שהם  צבי ימין:

 רוצים, 

 . 50%הם קיבלו  שושי כחלון כידור:

 בעצם נוגסים מהם עוד סכום מסוים כרגע.  צבי ימין:

 . 50%לא, זה משאיר אותם על  שושי כחלון כידור:

העוגה היא אחת, אין מקורות להגדיל את העוגה. אתה לוקח את העוגה  מעיין חג'ג':

 ומחלק אותה אחרת, אין אפשרות אחרת לעשות. 

 דברים בסדר? אני אמרתי איך אני מסתכל על זה. איך אני רואה את ה צבי ימין:
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 ? 150אז אתה רוצה שנחזיר את זה ל שושי כחלון כידור:

 אני רק אמרתי איך אני רואה את הדברים.  צבי ימין:

אין אפשרות, תראו, בסוף זה אותה שמיכה אוקיי? אין פה שמיכה  שושי כחלון כידור:

אחרת. זה לא, זה אותה שמיכה שצריך עם השמיכה הזו להסתדר. אז 

כל אחד צריך לעשות את הגמישות שלו אוקיי? וחלק מהגמישות כן, אי 

לתמיכות. ובעניין הזה,  50%לתמיכות, אפשר לתת  100%אפשר לתת 

שראיתם אותם וגם בעניין הזה אני אגיד וגם מתוך מקורות מימון 

שבסופו של דבר כן? זה לא פוגע בתקציב התמיכות. זה עדיין מגדיל את 

תקציב התמיכות מהתקציב המקורי שהעירייה נתנה בהצעת התקציב 

אוקיי? זה לא פוגע, נהפוך הוא, יש פה סכום כסף לא מבוטל  28.12שלה ב

אוקיי? כי יש פה גם אלף שקל  500בתוך התקציב שהוא למעלה מ

אלף שקל אם אני לא טועה. אז יש  100למצוינות שהגדלנו בעוד איזה 

אלף שקל שהגדלנו את תקציב התמיכות אז אין פה פגיעה  600פה כמעט 

באף אחד אוקיי? יש מציאות שבה יש מי שקיבל יותר כאילו לצורך 

ן יש ממה שהוא ביקש אבל עדיי 50%העניין מה שהוא ביקש, ומי שקיבל 

לדעתי, חברים שלך התייחסות לדרישות שלו. אין פה התעלמות. וזה 

צריכים להגיד לך אם זה נראה להם בסדר או לא בסדר, אני. אני מביאה 

את זה להצבעה, אלא אם כן אתה לא רוצה שאני אביא את זה להצבעה 

 צביקה. 

 מאליו, אמרתי מההתחלה, זה מבחינתי שיקול דעתך כי זה היה מובן  צבי ימין:

צביקה, תקשיב אל תעביר לי את האחריות שלך, בסדר? אתה מעביר לי  שושי כחלון כידור:

 את הקוף שלך, אל תעביר לי את הקוף שלך, 

 את שואלת אותי שאלה,  צבי ימין:

 אני נתתי לך אפשרות, עכשיו, רגע רגע,  שושי כחלון כידור:

 אני עונה,  אבל בואי נהיה פיירים, את שואלת שאלה צבי ימין:

 שנייה רגע,  שושי כחלון כידור:

 את לא רוצה אל תשאלי אותי,  צבי ימין:
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 לא, אבל אתה מעביר כל הזמן את האחריות אלי.  שושי כחלון כידור:

 מה זאת אומרת?  צבי ימין:

אל תעביר לי את האחריות כי אני אגיד לך גם למה, אתה ביקשת את  שושי כחלון כידור:

אלף שקל, הגעתי אליך עם תשובה של איך אפשר לתת  250התקציב של 

אלף שקל לפני מאיר אוקיי? עכשיו אתה משיג על איך אפשר לתת.  250

אז עכשיו אני שואלת אותך, אוקיי? ביחס לזה שאתה לא רוצה לפגוע 

צה שאני אעלה את הסעיף הזה כן או לא להצבעה. בחבריך האם אתה רו

להעלות סתם סעיף להצבעה כדי שאתם תצביעו נגד אז חבל אוקיי? אין 

 לי בעיה לעשות את זה. 

אתה בוועדת כספים תציג מקור אתה יכול להציב מקור תקציבי אחר?  שי רומנו:

 תקציבי אחר. 

עם מה שאפשר לעשות אוקיי?  בסוף אפשר לעשות מה שאפשר לעשות שושי כחלון כידור:

לא עם מה שאי אפשר לעשות. אין לי בעיה, אני אביא את זה להצבעה 

ותצביעו זה מה שאני יכולה לעשות. בסדר? בוא נביא את זה להצבעה 

 אוקיי? אז רק מה המספר סעיף של פני מאיר?

 . 1813240810 ענבל דרור:

 . 24 שושי כחלון כידור:

 . 0810 ענבל דרור:

 . 181324 כחלון כידור:שושי 

 . 0810 ענבל דרור:

 בסדר.  שושי כחלון כידור:

 את רוצה שאני אגיד?  ענבל דרור:

 כן.  שושי כחלון כידור:

 אלף.  250אלף ל 70פני מאיר מ 1813240810סעיף  ענבל דרור:

את רוצה להגיד גם מאיזה סעיפים את מפחיתה? צריך להגיד פה גם  שושי כחלון כידור:

 סעיפים מפחיתים שלומית?מאיזה 

 השאלה היא מכל סעיף איזה...  שלומית גבע:
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 צריך להגיד את זה לפרוטוקול.  שושי כחלון כידור:

 כל סעיף בנפרד?  ענבל דרור:

 כן כן.  צבי ימין:

 אז כל סעיף בנפרד אז קודם זה,  ענבל דרור:

 100לא, אבל את צריכה להגיד מה המקורות של זה, ההשלמה, השלמת ה שושי כחלון כידור:

 אלף שקל. 

אלף.  475אלף ל 200תחום הספורט מתמיכות  1829200810מסעיף  ענבל דרור:

 , זה סעיף אחד. הסעיף השני. 1829210ו

 )מדברים ביחד(. 

אלף  250, תמיכות תנועות נוער מ1829210810שנייה אבל יש לי עוד דקה,  ענבל דרור:

 אלף.  500ל

 אוקיי מי בעד?  שי רומנו:

 בסדר? זה כולם ברור? מה שאמרה עכשיו ענבל?  שושי כחלון כידור:

 כן.  איציק דב:

 אוקיי. הצבעה.  שושי כחלון כידור:

 . 1. מי נגד? מי נמנע? 5אז מי בעד ירים את ידו.  שי רומנו:

 

 השתתפויות -פני מאיר  1813240810סעיף תקציבי  .1

 
 החלטה:

 החלטה:
, ההצעה הינה תוספת₪ 00150,0לאחר השינויים שנשלחו עמדה על  2022הצעת תקציב לשנת   

₪ 250,000כך שהתקציב יעמוד על  ₪ 100,000של   
 מקורות מימון:

התקציב יעמוד על סך ₪ 525,000, במקום ₪ 50,000הפחתה של -הספורטתמיכות תחום  – 1829200810סעיף   
.₪ 475,000של   

, התקציב יעמוד על סך ₪ 550,000במקום  ₪ 50,000הפחתה של -תמיכות תנועות נוער-1829210810סעיף   
₪ 500,000של   

 
 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, עומרי פרבר, מעיין חג'ג.

 נגד: איציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, איציק בראון, יגאל אשרם, צבי ימין.
 נמנע: עמית אזולאי

 
 לא  אושר
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 אין מה לעשות, מורידים לאחד מכניסים לשני.  איציק דב:

אתם מלוכדים אבל לא? אז אתם כנראה לא מלוכדים באמת, כי אתם  שושי כחלון כידור:

לא רואים, כל אחד רואה את עצמו אבל שאתם פה אתם מלוכדים, 

 כאילו אז אולי תחליטו איפה אתם בצד של הזה? הבנתי. 

 אני בצד של מה שביקשנו.  איציק דב:

לא זה, אנחנו מביאים  אוקיי אז אני מבקשת, אנחנו מביאים את, אם זה שושי כחלון כידור:

 את התקציב כמו שהוא ללא שום שינוי. 

אני רק מזכירה שיש לנו את הסעיף של המועצה הדתית שבגלל ניגוד  שלומית גבע:

 עניינים צריך לדון עליו בנפרד. 

 צריך להצביע עליו בנפרד, לא לדון עליו, אנחנו לא דנים עליו.  שושי כחלון כידור:

 להצביע עליו בנפרד.  שלומית גבע:

 מצביעים עליו.  שושי כחלון כידור:

 מההצבעה להצבעה מה צריך להצביע עליו עכשיו?  דובר:

אני הייתי בדעה אני מזכירה לך שבהתאם לפסק דין של בית משפט  שלומית גבע:

שהם דנים על כל התקציב אין רלוונטיות לניגוד העניינים, בית העליון 

 המשפט סבר אחרת, אני, 

 שמה? על הסעיף שזה? בסדר.  איציק בראון:

 שגם אם יש משהו בתוך הסעיפים, אני חושבת ש,  שלומית גבע:

 בסדר גמור. טוב בואו נצביע על כל הזה.  איציק בראון:

 )מדברים ביחד(. 

 טוב אז תביאו את,  שושי כחלון כידור:

 אז בואו נצביע על הכל.  איציק בראון:

להצביע על הכל, אפשר גם להצביע, אין שום בעיה, להצביע אחד  אפשר שושי כחלון כידור:

אחד כמו שאנחנו, אתם יודעים מה? בואו נלך עם זה עד הסוף אנחנו 

 750אלף שקל מתוך  400נמשיך עד הסוף. אנחנו עוברים לתקציב תכנון, 

... לטובת תכנון המקווה. תכנון שכבר  1732000950אלף שקל מסעיף 
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אלף שקל כפי  400יד הסעיף התקציבי הזה, של החל ותהיה הערה ל

שאיציק בראון ביקש יוקצו לטובת תכנון המקווה וכפי שכבר אנחנו 

 . התחייבנו מול המועצה הדתית ונעשה. מי בעד? ירים את ידו

 , מי נגד? 5 שי רומנו:

 

 הנדסה הוצאות תכנון ומדידות- 1732000950סעיף  .2

 
 

 החלטה:

לטובת תכנון  ₪ 400,000ההצעה הינה כי מתוך תקציב זה יוקצו  ,₪ 750,000התקציב עומד על 
 מקווה בשכונת שרונה

 מעיין חג'ג. עמית אזולאי,, עומרי פרברשושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל,  בעד:
 , יגאל אשרם, צבי ימין.איציק בראוןאיציק דב, אלברט טייב, גד רבינא,  נגד:

 
 לא אושר

 

 

 ככה זה.  כידור:שושי כחלון 

 אז זה לא יירשם.  שי רומנו:

 , 1841000אוקיי נמשיך, הנחות ארנונה סעיף  שושי כחלון כידור:

 לא, הנחות רווחה.  ענבל דרור:

הנחות רווחה, התקציב היום עומד  1841000860הנחות רווחה סליחה,  שושי כחלון כידור:

כך שהוא יעמוד  אלף שקל 20אלף שקל, אנחנו נשלים אותו בעוד  50על 

 10%ל 5%אלף שקל, כדי כך ניתן מענה של השלמה של עוד  70על 

לחוגים לאוכלוסיות שזקוקות לצורך העניין,  שניתנים היום כהנחות

אלף שקל וסעיף התקציב  160המקור התקציבי הוא נכסים שיעמדו על 

 . מי בעד ירים את ידו. 1749000780הוא 

 , מי נגד? 6 שי רומנו:
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 הנחות רווחה-1841000860 סעיף .3

 

 
 החלטה:

 החלטה:

כך ₪ 20,000, ההצעה הינה להגדיל את סעיף זה בסך  ₪ 50,000בחוברת התקציב , תוקצב סעיף זה בסך של   

  שהתקציב יעמוד על סך של 70,000 ₪.

 מקורות מימון:

התקציב יעמוד על ₪ 180,000במקום  ₪ 20,000הפחתה של -הוצאות נכסים ציבוריים 1749000780סעיף   

 160,000 ₪.  

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, עומרי פרבר, עמית אזולאי, מעיין חג'ג.
 נגד: איציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, איציק בראון, יגאל אשרם, צבי ימין.

 
 לא אושר

 

 

 וזה כמובן מענה לאלברט שמצביע נגד.  שושי כחלון כידור:

 תצייני שוב, אולי לא שמעו.  טייב:אלברט 

 נמשיך הלאה,  שושי כחלון כידור:

 אולי הציבור לא שמע, תצייני שוב פעם.  אלברט טייב:

 זה היה מיועד לאלברט שהצביע נגד.  שושי כחלון כידור:

 בדיוק.  אלברט טייב:

 אם אתה רוצה אני אגיד את זה עשר פעמים.  שושי כחלון כידור:

 בדיוק.  אלברט טייב:

 אחרי זה שתגיד בסרטון שאמרתי את זה עשר פעמים.  שושי כחלון כידור:

 בדיוק.  אלברט טייב:

 ובפרוטוקול שלא תגיד שאין פרוטוקול.  עומרי פרבר:

 בדיוק.  אלברט טייב:

 אוקיי בתוך תקציב הפיתוח.  שושי כחלון כידור:

 כל הכבוד, מעולה.  אלברט טייב:

 לשיפוצי קיץ. בתוך תקציב הפיתוח שכרגע מיועד  שושי כחלון כידור:
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 מה אתה מתבייש? מה קרה?  עומרי פרבר:

 אני מתבייש?  אלברט טייב:

 כן.  עומרי פרבר:

 עומרי מה קרה?  אלברט טייב:

בתוך תקציב הפיתוח של שיפוצי הקיץ אוקיי? שעומד כרגע בתוכנית על  שושי כחלון כידור:

, מי יוקצו לטובת בית הספר פני מאיר מיליון שקל ומאתיים אלף שקל

 בעד ירים את ידו. 

 שישה. מי נגד?  שי רומנו:

 
 תחזוקת מוסדות חינוך וציבור-1053 תב"ר .4

 
 

 החלטה:

ש"ח  1,000,000מוסדות חינוך וציבור בסך של  1053במסגרת תקציב הפיתוח הובא לאישור תב"ר 
 לשיפוץ בי"ס פני מאיר. ₪ 200,000ההצעה הינה כי מתוך תקציב זה יוקצו 

 מעיין חג'ג. עמית אזולאי,, עומרי פרברשושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל,  בעד:
 , יגאל אשרם, צבי ימין.איציק בראוןאיציק דב, אלברט טייב, גד רבינא,  נגד:

 
 לא אושר

 

 

 )מדברים ביחד(. 

לעצמו אוקיי? שמאוד מעניין כאג לו, זה אתה נגד הבית ספר שאתה דו שושי כחלון כידור:

הדבר הנוסף שאני אגיד. הדבר האחרון שאני אגיד ושזה שוב מופע שזה 

חוזר על עצמו, שאתם מציגים את ההשגות שלכם. אלברט קיבלת את 

 כל מה שביקשת, 

 תצייני שוב פעם את השם שלי,  אלברט טייב:

 א ביקש ועדיין, מהתקציב. אלברט טייב קיבל את כל מה שהו שושי כחלון כידור:

 כן תגידי, זה בסדר, את מנותקת זו הבעיה שלך שאת מנותקת.  אלברט טייב:

 אני לא מנותקת, היחידה שלא מנותקת זה אני.  שושי כחלון כידור:

 את מנותקת, לא רק מהציבור,  אלברט טייב:
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 אלברט שמעתי אותך.  שושי כחלון כידור:

 אלא גם מחברי האופוזיציה את מנותקת תאמיני לי.  אלברט טייב:

 אני רגע אסיים את מה שיש לי להגיד.  שושי כחלון כידור:

 גם מחברי הקואליציה היא מנותקת, לא רק באופוזיציה.  איציק דב:

 כן נכון, איך אתה יודע.  שושי כחלון כידור:

עם כל הכבוד אל תדבר בשם חברי הקואליציה עד שתצטרף לקואליציה,  מעיין חג'ג':

 תודה רבה. 

כן, מנותקת מחברי הקואליציה, טוב, איך אתה יודע? אתה יושב איתי?  שושי כחלון כידור:

אתה מכיר אותי? אתה בא אלי? אתה יודע? בחייאת דינאק, לפחות תגיד 

דברים שיש בהם אמת אבל בדרך כלל אתה לא אומר דברים שיש בהם 

 אמת, אז לא נורא. 

 נכון את אומרת הכל אמת שושי,  איציק דב:

אז אני רוצה רגע לסכם את התהליך של,  אז אני רוצה כרגע לסכם את  שושי כחלון כידור:

התהליך לפני שאנחנו עוברים להצבעה ולומר ככה שבפעם השנייה, כן 

מצביעים נגד ההשגות שלהם. ואני בסעיף הרביעי, חברי האופוזיציה 

מגולמות  ןאדייק ויאמר שאלברט טייב קיבל את מלוא ההשגות שלו וה

ב ועדיין הוא בחר להצביע נגד אוקיי? צביקה אוקיי? בתוך הצעת התקצי

שהלין על ההפחתה בתקציב ומצאנו לזה מענה בחר להצביע נגד, תקציב 

אלף שקל  200אלף שקל עבור השוטף של פני מאיר וגם על  250שוטף של 

לטובת שיפוצי קיץ לבית הספר. אני ממשיכה ואומרת שגם פה בהנחות 

על  15%וקיי? שאנחנו נבצע השלמה להרווחה שאדון אלברט ביקש א

העשרה שניתנים היום, גם ולמרות שאנחנו בעד לתת לזה מענה תקציבי 

ונתנו מקור תקציבי הצביע נגד. וגם הנושא של תכנון המקווה שזה לא 

משנה בין אם תצביעו נגד ובין אם לא, התכנון הזה נמצא על הפרק 

ה, וגם פה אתם ונעשה ובכל מקרה ייעשה ממקורות התכנון של הז

מציעים משהו שאתם מבקשים להשפיע עליו ומצד שני אתם מצביעים 
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נגד. מה שזה אומר שזה תהליך שחוזר על עצמו, אתם מגלים חוסר 

 אוקיי? לגבי התושבים של העיר,  אחריות לגבי העיר

 כן למחוא לך כפיים באמת, אנחנו חסרי אחריות,  אלברט טייב:

 אתם חסרי אחריות.  שושי כחלון כידור:

 את חסרת האחריות הראשונה.  אלברט טייב:

 אתם קיבלתם,  שושי כחלון כידור:

 את חסרת האחריות הראשונה פה.  אלברט טייב:

 , 75%בין  שושי כחלון כידור:

 שאת לא היית מסוגלת לשבת עם אנשי האופוזיציה,  אלברט טייב:

 אתה קיבלת הכל,  שושי כחלון כידור:

 אחד, שתיים, שלוש מי עוד זה? למה לא?  פרבר:עומרי 

  )מדברים ביחד(.

 אף אחד מהאנשים האלו לא הצטרף אלייך,  אלברט טייב:

 אל תצטרף,  שושי כחלון כידור:

 אף אחד לא הצטרף.  אלברט טייב:

 אני רק רוצה, אני לא רוצה לשבת איתך, אני לא חייבת לשבת איתך.  שושי כחלון כידור:

 בזה את צודקת.  טייב:אלברט 

אני לא חייבת לשבת איתך מהסיבה המאוד פשוטה. שישבתי איתך  שושי כחלון כידור:

ואמרתי לך מה היכולות ולא רק שישבתי איתך ואמרתי לך מה היכולות. 

אחרי שאתם כן? ישבתם איתי ואמרתי לכם מה אפשר אתם שלחתם לי 

א בשם צביקה ופעם מכתב. צביקה שלח אותו בשם האופוזיציה. פעם הו

אחת הוא בשם האופוזיציה. אז צביקה שלח לי מכתב ואמר לי חד חד 

ערכי שאתם חוזרים בכם מכל הזה ואתם רוצים את כל מה שאתם 

ביקשתם. אז באתי מאחר וזאת התשובה שקיבלתי מצביקה וגם דיברתי 

עם צביקה בטלפון אז מה שעשיתי אמרתי אוקיי מתחילים מההתחלה. 

התקציב מההתחלה לאישור אוקיי? אמרתי לכם יש לכם הבאתי את 

הזדמנות להביא את ההשגות שלכם בחרתם לא להביא את ההשגות 
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שלכם כי כל הזמן אתם חושבים שמישהו פה עובד עליכם. אף אחד לא 

עובד עליכם ולא מתכוון לעבוד עליכם אני לא משחקת פה משחקים, 

יית כפר יונה והשירות התקציב הזה הוא מה שנקרא היום יום של עיר

 , שלנו לתושבים אז אני לא משחקת איתכם משחקים

 הוא גם,  אלברט טייב:

ביקשתי מכם, סליחה, ביקשתי מכם להשיג את ההשגות שלכם,  שושי כחלון כידור:

החלטתם לא. אני השגתי את ההשגות שלכם כפי שאתם הבאתם אותם 

לידיעתי. אוקיי? החלטתם להצביע נגד ההשגות שלכם אוקיי? אז 

הצבעתם. עכשיו אמרתי אוקיי, אחת התלונות של אלברט היית למה לא 

מה הבאת אותנו עוד פעם  הכנסת את ההשגות שלנו בתוך התקציב

לישיבה שזה אותו תקציב? אמרתי אוקיי, לקחתי את ההערה הזו 

לתשומת ליבי ושתלתי את כל ההשגות שלכם בתוך התקציב ושלחתי 

לכם תקציב שאתם ביקשתם אוקיי? את כל ההשגות, אלברט אתה 

, צביקה קיבל 50%קיבלת את כל, אני כבר חזרתי על זה, איציק קיבל 

קיבלתם כל מה שאתם רוצים ועכשיו אתם עוד פעם מצביעים את הכל. 

נגד עצמכם. אז עכשיו יש לי שאלה, אם זה לא חוסר אחריות אז מה זה? 

 זה אחריות? 

 מה שאת עושה ואיך שאת מתנהגת זה חוסר אחריות.  אלברט טייב:

 זה חוסר אחריות מלאה.  שושי כחלון כידור:

 תעלי את זה מחר בפוסט ותגידי לציבור,  איציק דב:

 בוודאי,  עומרי פרבר:

 חוסר אחריות מלאה,  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(. 

 שנים, תגידי לציבור נכשלתי,  3את מכהנת  איציק דב:

 ממש לא,  שושי כחלון כידור:

 אני לא מצליחה להעביר את התקציב,  איציק דב:

 אתה נכשלת.  שושי כחלון כידור:
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 אני נכשלתי?  איציק דב:

 אתה נכשלת אני לא נכשלתי.  שושי כחלון כידור:

 את נכשלת, אם את לא מצליחה להסתדר פה.  איציק דב:

 בזה שאתה מכשיל את התושבים.  שושי כחלון כידור:

 שיושבים פה, פה  עם שבעה חברי מועצה איציק דב:

 אני לא צריכה להסתדר איתכם, אתם צריכים לגלות אחריות,  שושי כחלון כידור:

 איך אמרת לי בישיבה הקודמת?  איציק דב:

 כן.  שושי כחלון כידור:

 לנו יש מנדט, איך אמרת לי?  איציק דב:

 כן נכון,  שושי כחלון כידור:

 לנהל פה.  לך יש מנדט איציק דב:

 נכון, אני מנהלת העיר, אני לא נכשלתי בניהול העיר.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(. 

 לכן אני אומרת שאתה חסר אחריות,  שושי כחלון כידור:

 אין הסכמה בינינו,  איציק דב:

 אין הסכמה על הדברים שאתם, אתה ביקשת.  שושי כחלון כידור:

 לא, כל אחד,  איציק דב:

 אתה ביקשת.  שושי כחלון כידור:

 כל אחד.  ציק דב:אי

 )מדברים ביחד(. 

 אני הבאתי את זה כדי שאתם תיקחו אחריות,  שושי כחלון כידור:

 ממקורות אחרים,  איציק דב:

 אין, אין אמרתי את זה בתחילת הישיבה אמרתי את זה.  שושי כחלון כידור:

 י תגידי אני נתתי לכם, אז אל תבוא איציק דב:

 מה אתם לא,  שושי כחלון כידור:

 למה לא?  עומרי פרבר:

 אתם מצביעים נגד מה שביקשתם, זה לא נכון.  איציק דב:
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 זה כן נכון אתה רק לא יודע.  עומרי פרבר:

 אה אני לא יודע.  איציק דב:

 כן, כי היו פה שלושה אנשים,  עומרי פרבר:

 אתה לא היית בשיעור הזה שלוקחים אחריות.  שושי כחלון כידור:

 לא הייתי.  איציק דב:

 לא היית בשיעור הזה.  שושי כחלון כידור:

 את היית בשיעור הזה.  איציק דב:

 אני כל הזמן בשיעור הזה.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(. 

 שלוש שנים עובדה שאת לא מצליחה כבר הנה.  איציק דב:

 מה אני לא מצליחה? אתה יודע מה הבעיה שלך?  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(. 

 מה שיהיה במשרד הפנים יהיה אדון זה.  שושי כחלון כידור:

 בדיוק בואי נחכה ונראה.  איציק דב:

על זה  2016ואלברט אני רק אזכיר לך איזה פוסט שכתבת בינואר  שושי כחלון כידור:

 , 2015שב

 , אני מתאר לעצמי שאת זה העביר לך אדוני אבישי אלברט טייב:

 זה לא רק את זה ,אוקיי? אז אני אגיד לך ביום שני הקרוב,  כידור:שושי כחלון 

 כן בוודאי נכון כן.  אלברט טייב:

 , תתקיים הצבעה שלישית. 18.1.15ה שושי כחלון כידור:

 נכון.  אלברט טייב:

והיא תקבע שהפעם טובת העיר תעמוד לנגד עיניהם של נבחרי הציבור.  שושי כחלון כידור:

  והתקציב יאושר.

 נכון מאוד.  אלברט טייב:

בכל מקרה אעדכן לאחר ההצבעה, אז אתה יכול לעדכן שגילית חוסר  שושי כחלון כידור:

 אחריות, 

 אולי תספרי עכשיו למה את הצבעת אז נגד.  אלברט טייב:
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 זה לא קשור.  שושי כחלון כידור:

 הטיעון... קשור, כי הטיעונים שלנו פי עשר יותר חשובים,  אלברט טייב:

 אתה קיבלת אתה יודע מה ההבדל? אז אני אסביר לך,  שושי כחלון כידור:

 זה בדיוק העניין.  אלברט טייב:

 לא ממש לא. אתה יודע מה העניין?  שושי כחלון כידור:

 זה בדיוק העניין.  אלברט טייב:

 שאני נתתי הצעות לתקציב ולא,  שושי כחלון כידור:

 ענבל,  צבי ימין:

שנייה רגע צביקה, אני אגיד לך בדיוק מה ההבדל שכשאני העליתי את  שושי כחלון כידור:

הדברים כן? ראש הרשות לא רצה לשתף פעולה. פה שיתפו איתכם 

 פעולה, 

 לא, היום זה אחרת,  אלברט טייב:

 .וקיבלתם את ... שלכם שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(. 

 זה בדיוק מה שאתם מגלמים כולכם זה חוסר אחריות משווע,  שושי כחלון כידור:

 כן רק אנחנו חסרי אחריות,  אלברט טייב:

 לעיר, לשירות לתושבים, בוודאי.  שושי כחלון כידור:

 אנחנו עושים את הדבר הכי נכון ומנסים להביא הישגים לתושבים,  אלברט טייב:

אתה לא מביא שום הישגים, איזה הישגים? אתה מביא הישגים שאתה  כחלון כידור:שושי 

אני מורה כן? לתגבר, איזה מזל שאמרת לי את זה כותב לי אחרי הפיגוע 

 המייל, עד ששלחת לי את  כי ממש לא ידעתי מה לעשות

את מבינה איך את מבלבלת? את רואה את הזלזול שלך? את רואה כמה  אלברט טייב:

 את מתנשאת? את רואה? 

 ואז כתבת את זה,  שושי כחלון כידור:

את רואה כמה את מזלזלת? בגלל זה את נכשלת בכל מה שאת עושה  אלברט טייב:

 בעיר. 

 אתה יודע מה ההבדל ביני ובינך?  שושי כחלון כידור:
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זה, כי את מתנשאת. את שכחת כל עלה נידף ברוח עד הבחירות, בגלל  אלברט טייב:

כל עלה נידף ברוח, לא את. את שכחת כל עלה נידף. היית כותבת אני 

 רצה למוקד. 

 נכון.  שושי כחלון כידור:

 לי יש אחריות מה שלך אין.  אלברט טייב:

 באמת?  שושי כחלון כידור:

 בגלל זה כתבתי אבל תראי את הזלזול שלך.  אלברט טייב:

 בגלל זה אתה נבחרת.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(. 

 בגלל זה אף אחד לא רוצה להצטרף אלייך פה.  אלברט טייב:

 אל תצטרף, אתה רצית,  שושי כחלון כידור:

 אף אחד, בתחילת הקדנציה,  אלברט טייב:

 אתה רצית להצטרף וכולם רצו להצטרף.  שושי כחלון כידור:

 אלוהים עדי.  אלברט טייב:

 )מדברים ביחד(. 

 אפשר להביא את התקציב להצבעה.  שושי כחלון כידור:

 , בוא נלך לשרת הפנים איציק דב:

 )מדברים ביחד(. 

 פתאום היום יש פוסט של התקציב בעירייה.  אלברט טייב:

 נכון.  עומרי פרבר:

 שלוש וחצי שנים אף אחד לא יודע, בטח שידעו.  אלברט טייב:

 נכון.  עומרי פרבר:

 הם ידעו כי אני איידע אותם, לא אתה ולא היא,  אלברט טייב:

 רוב תודות לך על היידוע באמת. איזה מזל שאתה מיידע.  שושי כחלון כידור:

 יאללה תעלה להצבעה.  איציק בראון:

 רגע שנייה אנחנו צריכים להצביע על הסעיף של המועצה הדתית קודם.  ששי מגידו:

 אז צריך לצאת, יגאל ו, צבי ימין:
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 כן.  ששי מגידו:

 מה?  יגאל אשרם:

אנחנו מצביעים על שני הסעיפים של המועצה הדתית אז אתם צריכים  ששי מגידו:

 להמתין בחוץ בבקשה. 

 סבבה.  יגאל אשרם:

 לא, אתה יכול לסיים את התקציב קודם כל?  איציק דב:

 אי אפשר. זה סעיף אחד בתוך זה. מצביעים על כל התקציב.  שושי כחלון כידור:

שני הסעיפים. אנחנו מצביעים על שני סעיפים אז חברים אני מקריא את  ששי מגידו:

מועצה דתית הוצאה  1851000780בסדר? אחד, זה הסעיף הראשון זה 

 1851000810ש"ח והסעיף השני  3000אחזקה, והוא עומד על 

. אז מי בעד לאשר את שני 1,174,000השתתפויות מועצה דתית עומד על 

 הסעיפים ירים את ידו. שישה. מי נגד? ארבעה. 

 

 סעיף מועצה דתית .5
 ₪ 1,174,000על סך  -מועצה דתית השתתפויות-1851000810
 ₪ 3,000על סך -מועצה דתית הוצאות אחזקה -1851000780

 

 
 החלטה:

  :מאשרים את תקציב המועצה הדתית

₪ 1,174,000על סך  -מועצה דתית השתתפויות-1851000810  

₪ 3,000על סך -מועצה דתית הוצאות אחזקה -1851000780  

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, עומרי פרבר, עמית אזולאי, מעיין חג'ג.
 נגד: איציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, צבי ימין.

 
לא הצביעו בשל ניגוד ענינים -יגאל אשרם ואיציק בראון  

 
  אושר
 

 

 איך ארבעה?  אלברט טייב:

המועצה הדתית... שיהיה לה הרכב, גם אין לה כסף עכשיו. איזה מזל  שושי כחלון כידור:

 שיש פה אחריות של הקואליציה, 
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 ראש המועצה הדתית החדשה לא הייתה בישיבה?  איציק דב:

 מה?  שושי כחלון כידור:

 היא לא הגיעה לישיבה?  איציק דב:

 היא לא צריכה להגיע לישיבה.  שושי כחלון כידור:

  למה? איציק דב:

 למה היא צריכה להגיע?  שושי כחלון כידור:

 לפה עם שלט רחוק? היא מנווטת  איציק דב:

 היא מגיעה, תאמין לי, עובדת כמו שצריך.  שושי כחלון כידור:

 עם שלט.  איציק דב:

 לא בשלט, היא פה פיזית.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(. 

, הסעיף הראשון זה אישור תקציב העירייה לשנת אני עובר להצבעה ששי מגידו:

אלף למעט הסייגים שהסברנו  238מיליון שקלים  201, על סך 2022

עליהם קודם בנפרד. מי בעד אישור התקציב ירים את ידו. שישה, מי 

 הסעיף השני, נגד? 

 תגיד בקול, שישה.  איציק דב:

 מה?  ששי מגידו:

 תגיד בקול שישה.  איציק דב:

 

 2022תקציב העירייה לשנת  אישור .1

 
 ש"ח 201,238,000בסך   2022אישור תקציב העירייה לשנת  .1

 
 

 החלטה:

 ש"ח 201,238,000בסך  2022מאשרים את  תקציב העירייה לשנת 

שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, , עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין  בעד:
 חג'ג.
 , יגאל אשרם, צבי ימין.איציק בראוןאיציק דב, אלברט טייב, גד רבינא,  נגד:

 



53 

 

 
 
 
 

 לא אושר
 

  2022אישור תכנית הפיתוח לשנת  .2

 
 

 החלטה:
 2022מאשרים את תכנית הפיתוח לשנת 

שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, , עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין  בעד:
 חג'ג.
 , יגאל אשרם, צבי ימין.איציק בראוןאיציק דב, אלברט טייב, גד רבינא,  נגד:

 
 לא אושר

 
 

  2022אישור תקציב הקרנות לשנת  .3

 
 

 החלטה:
 2022מאשרים את תקציב הקרנות לשנת 

שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, , עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין  בעד:
 חג'ג.
 , צבי ימין.יגאל אשרם, איציק בראוןאיציק דב, אלברט טייב, גד רבינא,  נגד:

 
 לא אושר

 
 

אמרתי, אם לא היית מפריע היית שומע, אמרתי. אישור תוכניות  ששי מגידו:

מי בעד לאשר את תוכניות הפיתוח את התוכנית?  2022הפיתוח לשנת 

מי בעד לאשר  2022אישור תקציב הקרנות לשנת שישה. מי נגד? שישה. 

את תקציב הקרנות ירים את ידו. שישה. מי נגד? שישה. יש לי רק הודעה 

 על, אנחנו השמשנו חדר עבור חברי המועצה שרוצים להשתמש בחדר, 

 עוד מעט בחירות, עוד מעט, בראבו.  אלברט טייב:

 מי שרוצה,  ששי מגידו:

 אנחנו לא צריכים אותו כנראה לפי עומרי.  אלברט טייב:
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 רשנייה, המפתח פה, תכף ניתן לכם מפתחות, זה נמצא איפה שהווטרינ ששי מגידו:

, יש יושב סמוך לבית ספר בר אילן ברחוב ההדרים בסדר? יש שם בחניון

 חניון סגור בין בני עקיבא ל, 

 יש שם פקס? יש שם טלפון? אלברט טייב:

, כי כבר היום אין פקסים, יש מיילים, מחשב, טלפון, מפתח. פקס לא ששי מגידו:

אתם יכולים להשתמש מתי שאתם רוצים בשעות הפעילות כמובן, חוץ 

מיום חמישי בין שתיים לשלוש וחצי זה שעה וחצי בשבוע שהווטרינר 

 נמצא שם, בין שתיים לשלוש וחצי. 

 אפשר לקבל את זה מסודר?  אלברט טייב:

 אני אוציא לכם מייל, אין בעיה, בסדר המפתחות פה.  ששי מגידו:

 זה, מה זה המקום הזה למה הוא משמש?  יגאל אשרם:

 הסתיימה הישיבה תודה רבה. שושי כחלון כידור:

 –הישיבה ננעלה  -

 בברכה,     

                                                        _____________________________________________ 

 ששי מגידו                   שושי כחלון כידור          

 מנכ"ל העירייה                              ראש העירייה           


