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 פרוטוקול

 טוב, חברים, ההקלטה עובדת, חברים, ששי מגידו:

 מתחילים. שושי כחלון כידור:

 הפעלנו את ההקלטה, אנחנו מתחילים. שושי, יש פה, ששי מגידו:

 יכולים, מוזמנים להיכנס. הגיעו? אוקי, שייכנסו. בואו, אתם שושי כחלון כידור:

 . אוקיי, אז שנייה. בואו. אה, הם באים ששי מגידו:

-אנחנו היום ב, 63טוב, אנחנו מתחילים ישיבה מן המניין מספר  שושי כחלון כידור:

. אני אתחיל עם כמה עדכונים. אנחנו חזרנו מחנוכה אחרי 7.12.2021

לשמחתי הרבה  חופשה, כשאני אומרת אנחנו זה כמובן מערכת החינוך.

החזרה הייתה ללא עניינים מיוחדים, הגם שהייתה קצת ביקורת לגבי 

בדיקות האנטיגן ובסופו של דבר הורים שיתפו פעולה והילדים חזרו 

לשגרת הלימודים. אני חייבת להודות שקייטנת חנוכה הייתה אתגר 

מאד מאד גדול מבחינת אגף החינוך ומבחינת המרכז הקהילתי. גם 

ובדה שאין לנו כוח אדם וסייעות, זה אגב משהו שהוא חוצה בזכות הע

מדינת ישראל. אני מאד מקווה שממש בשבועות הקרובים אנחנו נאשר 

איזשהו מתווה חדש שאמור להירקם בין השלטון המקומי לבין 

ושנצליח לגייס  benefitהאוצר, לבין הסתדרות המאור, שייתן איזשהו 

, גם בגנים, גם בבתי הספר, ובאמת יותר סייעות לתוך מערכת החינוך

מהבחינה הזאת של כוח אדם זה היה אתגר כמעט בלתי אפשרי לעמוד 

בקייטנות, על אחת כמה וכמה שגם פתחנו את זה מעבר לילדי 

הצהרונים. הרבה רשויות מקומיות פתחו את זה רק למי שנמצא 

בצהרון, אנחנו החלטנו לפתוח את זה ליותר ממי שנמצא בתוך 

ן, ולשמחתי גם זה נגמר. אנחנו נפיק לקחים כמובן ונעבוד גם הצהרו

ברמה שנתית, גם בהינתן, והתחלפו פה שתי בעלות תפקידים, גם 

מנהלת אגף החינוך וגם מנהלת המרכז הקהילתי. אנחנו ממש רגע לפני 

יציאה לדרך גם עם מרכז הצעירים וגם בית הכנסת בשרונה. אני מאד 

אנחנו, מה שנקרא, נניח את אבן היסוד  מקווה שעד סוף החודש הזה
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לבניית שני המבנים האלה, ואני מקווה שבעוד שנה גם כולנו נהנה גם 

ממרכז הצעירים וגם מבית הכנסת בשכונת שרונה. אם עסקינן בבתי 

כנסת, אז בשעה טובה ומוצלחת משרד הפנים אישר את ההקצאה לרב 

ווח הזמן הקרוב הם זגדון לבית הכנסת ברחוב האשל, ואני מניחה שבט

יעברו לגור, מה שנקרא, הקהילה שמתפללת תעבור מקום ותעבור 

באמת להשתמש במבנה הזה שהרבה מאד שנים עמד ללא כל שימוש. 

הדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו זה הנושא של התקציב, אחד 

האתגרים היותר גדולים. משנה לשנה זה נהיה יותר ויותר קשה. אנחנו 

בים, מה שנקרא בישורת אחרונה של אישור טיוטת התקציב. ממש בשל

היא כתובה כמובן, תישלח אליכם. כל מי שרוצה, עד ישיבת התקציב, 

בערב. כל מי  19:30בשעה  28.12-אני כבר אומר שהיא מתקיימת ב

מבין חברי מועצת העיר שרוצה להיפגש עם גזברית העירייה לגבי 

בתיאום איתה אחרי שאתם התקציב כמובן מוזמן לעשות את זה 

 תקבלו את הטיוטה. להערכתי היא תובע בפניכם,

 ביום רביעי. ענבל דרור היימן:

 ביום רביעי בשבוע הבא. שושי כחלון כידור:

 זה תקציב כזה יהיה או,  :פרברעמרי 

 חוברת,לא, לא, זה ממש חוברת.  שושי כחלון כידור:

 כמו כל שנה. ענבל דרור היימן:

 התקציב הוא כמו כל שנה.  כידור:שושי כחלון 

 מחר ... ענבל דרור היימן:

 גם, Excel-אם אפשר את ה עמרי פרבר:

 לא מעבירים.  PDF .Excelאני לא מעבירה, זה  Excel ענבל דרור היימן:

 .PDFאז  עמרי פרבר:

 תמיד אתם מקבלים, את כל סעיפי התקציב אתם מקבלים.  PDF ענבל דרור היימן:

 רגע, אנחנו נקבל את זה מודפס או,  עמרי פרבר:
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 אתה יכול לקבל את זה גם במייל, ענבל דרור היימן:

 אתה יכול גם במייל וגם, שושי כחלון כידור:

 וגם כחוברת.  ענבל דרור היימן:

 מה שאתה רוצה.  שושי כחלון כידור:

 , תשלחו בדפים, שיהיה עמרי פרבר:

 מה שאתה רוצה.  ענבל דרור היימן:

 מה? פרבר:עמרי 

 חוברת בכל מקרה, שושי כחלון כידור:

 כמו כל שנה,  אלברט טייב:

 מה?  שושי כחלון כידור:

 כמו כל שנה. אלברט טייב:

 כמו כל שנה.  שושי כחלון כידור:

 בשנה שעברה לא היה,אבל  :ששי מגידו

 מה, לא היה תקציב שנה שעברה?  שושי כחלון כידור:

 לא,  ענבל דרור היימן:

, אלא אם כן הגיעו כולם. 1אנחנו נתחיל עם סדר היום, עם סעיף מספר  חלון כידור:שושי כ

, נעשה מקסימום 1אם הגיעו כולם, אם לא אנחנו נתחיל בסעיף 

אליפות על להוקיר ולהעריך את הבנות אה, הפסקה מקודם ונחזור 

 העולם. 

טוב, אז אנחנו נתחיל לפי סדר היום. אז אנחנו עוברים להצגת  עוד לא? ששי מגידו:

 , 2021של  2דוח רבעוני 

לפני שאתה מתחיל בסעיף, הסעיף הראשון, אני רק אסב את תשומת  שושי כחלון כידור:

אז שים את יש פה תמונה חדשה, אז ליבכם. אז כל מי ששם לב, 

ת אורניינבורג בכל מקרה, זאת המתנה שקיבלנו מעיריי הפלאפון שלך,

כשהיינו בביקור שמה. אתמול חנכנו את זה יחד עם האומנית שעשתה 

את זה, שהגיעה לארץ לביקור של עשרה ימים והיא גם, אנחנו אירחנו 
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אותה כאן אתמול וחנכנו יחד איתה, הסרנו את הלוט מעל התמונה יחד 

עם כל העובדים והעובדות כאן בבניין. זה , -איתה, יחד עם מנהלי ה

 היה מרגש, נכון? זהו. כן.

 :2021שנת  2הצגת דוח רבעוני . 1

 כן. אז עברנו לדוח הרבעוני.  ששי מגידו:

שלום לכולם, ערב טוב. אני אתן תקציב של הדוח הרבעוני. הדוח  ניר ענבי:

הרבעוני משקף את ההתנהלות של העירייה במהלך מחצית השנה 

הראשונה, מינואר עד יוני. הטופס הראשון זה המאזן, זה היתרות שהיו 

, כמובן שיום אחרי זה זה יכול להשתנות. היו לנו 30.6נכונות ליום 

מיליון הכנסות  9מיליון ש"ח, עוד  23,8של  בבנק יתרות של מזומנים

מתוקצבות שטרם התקבלו והכנסות ממשרדי ממשלה מכרטיסי 

מיליון שזה  45אשראי שקיבלנו בחודשים יולי ואוגוסט. היה לנו עוד 

-כספים צבועים לטובת הפיתוח. הגירעון הנצבר מתחילת השנה היה כ

שקל, סך הכל אנחנו  20,000מיליון. יצא לנו עודף קטן בתקופה של  6

 6-מיליון, סליחה, גירעון נצבר. סך הכל קצת פחות מ 6-קצת פחון מ

של  8.8מיליון גירעון נצבר לסוף התקופה. בצד של ההתחייבויות, 

השכר משקף את המשכורת בגדול של יוני, שכוללת הלוואה. יש לנו 

 11,2מיליון על ספקים וזכאים, בגדול זה תנאי תשלום. עוד  24עוד 

הכנסות שגבינו מראש עבור המחצית השנייה של השנה. יש לנו בקרנות 

מיליון שקל, שזה הנושא של  40מיליון, יש לנו את המכלול של עוד  5,7

עודפים זמניים שכרגע עובדים בהם. עומס המלוות מיליון  46הפיתוח, 

מיליון ש"ח, זה המאזן. ברווח והפסד, מי שרואה, הארנונה  83

מיליון ש"ח. היה לנו עוד הכנסות אחרות, עוד  30ל הסתכמה לסך ש

, יש לנו מענק 6והרווחה עוד  33מיליון ש"ח. משרד החינוך נתן לנו  6,7

מיליון ש"ח. הנחות, כמובן  95מיליון. סך הכל ההכנסות  5איזון 

שאנחנו ... בחובה ובזכות. בצד של ההוצאות, השכר,  הפעולות 
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מיליון  9מיליון,  40, קצת מעל 40 מיליון, החינוך 31,8הכלליות, 

מיליון. פירעון מלוות, דרך אגב, כולל מחזור  8הרווחה, פירעון מלוות 

מלוות שעשינו, לכן הסכום קצת יותר גבוה, היה לנו את זה גם 

-ו 3הוצאה. אנחנו מאוזנים בעודף קטן. טופס  95,2בהכנסה. סך הכל 

. היו לנו סך הכל זה היקפי, זה התקציב של הפיתוח, מה עשינו 4

מיליון גירעון,  5,7מיליון,  17מיליון, הוצאות של  12הכנסות של 

מיליון  40-מיליון מתחילת השנה, סך הכל אנחנו בכ 45-מתקזז מה

, שהמשמעות היא שזה עבודות שמתבצעות כרגע בשטח. 40.6-עודף ל

 5אני אדלג עליו, זה פשוט מבחינת הפרקים, התב"רים. וטופס  4טופס 

גבייה בתקופה  93%-ה נושא הגבייה, אני רק אציג את זה שהיינו בז

 ינואר עד יוני. אם יש למישהו עוד שאלות אני אשמח לענות.

 ?-אפשר לדעת מה הגירעון המצטבר היום, של אלברט טייב:

 מיליון.  6אמרתי,  ניר ענבי:

 מתי?לזה היה  אלברט טייב:

 מצב.סוף יוני, אנחנו היום באותו  ניר ענבי:

 מיליון? 6 אלברט טייב:

וגם עשינו דוח ספטמבר, בדיוק סיימנו אותו שבוע שעבר, התמונה  ניר ענבי:

שאתה רואה כאן היא מאד דומה גם לספטמבר. כלומר, אנחנו עובדים 

 באותו,

 )מדברים ביחד(

 מיליון,  6תראה,  ניר ענבי:

 מיליון לעומת, 6 ענבל דרור היימן:

 אני אעשה, אני אתן לו עוד, אני ארחיב על זה. שניה, שניה, ניר ענבי:

 זה גירעון מצטבר. ענבל דרור היימן:

 זה לא גירעון שלנו, שושי כחלון כידור:

 זה לא גירעון שלנו. ענבל דרור היימן:
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 זה גירעון שנוצר מקדנציה קודמת. שושי כחלון כידור:

 אני ארחיב על זה מילה. ניר ענבי:

 גירעון שקיבלנו בירושה.זה  שושי כחלון כידור:

... בסדר של אני ארחיב על זה מילה. אנחנו היום עובדים בתקציב,  ניר ענבי:

. משרד הפנים מתיר גירעון נצבר 3%זה  200-מ 6מיליון.  200-סביב ה

 ,3%מאד מהרף. אנחנו , מאד, . כלומר, אנחנו רחוקים מאד12.5%עד 

 ה לא שאנחנו צריכים להגיע לשם.בסדר, אבל זה, זה שהוא מתיר ז איציק בראון:

 לא, ניר ענבי:

 אנחנו לא הגענו לשם, ענבל דרור היימן:

 אנחנו לא הגענו. שושי כחלון כידור:

 זה משהו שהצטבר. ענבל דרור היימן:

 זה מצטבר. :מגידוששי 

 זה מצטבר, זה לא גירעון של השנה. ענבל דרור היימן:

 זה לא בשנה,  ניר ענבי:

 )מדברים ביחד(

 חבר'ה,  שושי כחלון כידור:

 ,זה משנים ענבל דרור היימן:

 , במקום, כפר יונה עד היום נושא ניר ענבי:

 )מדברים ביחד(

 מיליון? 6מה, תמיד היה  אלברט טייב:

 מה? ענבל דרור היימן:

 רגע, רגע, רגע. שושי כחלון כידור:

 מיליון? 6תמיד היה  :אלברט טייב

 מצטבר. היה יותר. בלא, זה  ענבל דרור היימן:

 )מדברים ביחד(

 הוא כל הזמן מצטמצם? הוא מצטמצם, הוא מצטמצם. ניר ענבי:
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 קודם כל, אין לנו כל כך יכולת לצמצם אותו. זה לא שיש לנו פה, שושי כחלון כידור:

 למה עם הזמן, דובר:

מהקדנציה רגע, שניה. אחד אני אגיד פה, כמו שאמרתי קודם, זה לא  שושי כחלון כידור:

. זה אחד. קיבלנו את זה בירושה. זה אחד. הדבר השני שאני 2018של 

אגיד, שבשביל לצמצם את זה אנחנו צריכים מקורות הכנסה שיאפשרו 

לנו לצמצם את הגירעון הזה, כי בסוף כדי לצמצם גירעון כזה אתה 

צריך להוריד בשירותים, זה ברור, כאילו, זה אחד מול השני. אנחנו לא 

יב כל כך שמן או באיזושהי תקורה במבנה ארגוני, אוקי? של בתקצ

העירייה, שהיא כל כך שמנה שאנחנו יכולים היום לעשות איזושהי 

 התייעלות כלכלית ולצמצם את הגירעון.

  באזור תעשייה כשיפתח. או להמשיך  איציק בראון:

משיך וירבוץ עלינו, יפה, אז אנחנו מן הסתם לא רוצים שהגירעון הזה י שושי כחלון כידור:

וזה חלק מתכנית שאנחנו נצטרך לעשות ,ואנחנו נוכל לעשות אותה 

כשתהיה פה הכנסה מניבה, כשאנחנו לא מבססים את עיקר הפעילות 

 שלנו על הכנסות מארנונה.

 אבל מה המשמעות של הגירעון? עמרי פרבר:

 שום דבר. שושי כחלון כידור:

 לא מעיק עליך.אתה לא מרגיש אותו, הוא  ניר ענבי:

 כלום. שושי כחלון כידור:

 אתה לא מרגיש אותו. ניר ענבי:

 עיק, אז מה אכפת לנו שהוא י עמרי פרבר:

 הוא לא מפריע לך. דקה, תנאי התשלום שלו, אתה לא משלם, ניר ענבי:

 ... שאולי משרד הפנים יעשה איזה סנקציה משהו, עמרי פרבר:

. עכשיו, בתנאי תשלום שלך, אתה 12.5%, רק מעל 12.5%רק מעל  ניר ענבי:

, זה נפלא. התנאי תשלום 60, שוטף פלוס 45, שוטף פלוס 30שוטף פלוס 
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כלומר יש לך, זה, אתה  מיליון. אתה מבין? 20של השוטף פלוס זה מעל 

 משהו,  לא מרגיש את זה. זה לא

 מיליון?  68עכשיו, המלוות שלנו, המלוות שלנו הם  אלברט טייב:

 נכון. כן.  ניר ענבי:

 כן. שושי כחלון כידור:

 כמה עוד אפשר לקחת? אלברט טייב:

 ,33%זה  200-מיליון מ 68 ניר ענבי:

 .33%זה  ענבל דרור היימן:

 .60%, משרד הפנים מתיר להגיע עד 34%זה  ניר ענבי:

 כאילו, לא משנה איזה עירייה? עמרי פרבר:

 בהבראה או בהמראה ...זה ברור שאם היינו עירייה  שושי כחלון כידור:

 כן, הוא לא נותן. ניר ענבי:

 היינו נותנים, לא, אבל  :מגידו ששי

 הוא יעצור אותנו. 60%הוא יעצור אותנו,  60%-ב ניר ענבי:

 אנחנו בכמה אחוזים היום? אלברט טייב:

 .33% ענבל דרור היימן:

 .33% ניר ענבי:

 ? 33% אלברט טייב:

 כן.  ענבל דרור היימן:

כן, ברור ... מאושרת קודם על ידי משרד הפנים, ברור שכן. ברור ש דוברת:

 משרד הפנים בודק את זה, על כל הלוואה שאנחנו לוקחים,ש

 ברור, הוא לא נותן אוטומטית. הוא בודק, הוא שואל את השאלות.   ענבל דרור היימן:

 הוא נותן ... עמרי פרבר:

 לא, גם האוצר צריך.  ניר ענבי:

 מה? היימן:ענבל דרור 

 הוא נותן.  עמרי פרבר:
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 בסופו של דבר. יש מקרים שהוא לא נותן. ענבל דרור היימן:

 ... את ההחזר, אז הוא נותן. שושי כחלון כידור:

גם כשבן אדם קונה דירה הוא לוקח משכנתא, אתה מבין? אף אחד לא  ניר ענבי:

 קונה דירה ומוציא כסף מהכיס שלו,

 אלות לגבי הדוח?עוד ש שושי כחלון כידור:

 בסדר? ניר ענבי:

 תודה רבה. שושי כחלון כידור:

 תודה, ניר. ענבל דרור היימן:

 אז אתה מכניס אותם?  שושי כחלון כידור:

 ניר, תודה רבה. ששי מגידו:

 
 הדו"ח הוצג לחברי המליאה ע"י רו"ח ניר ענבי ממשרד רו"ח זיצר

 

 מדברים ביחד( )

גם ההורים, זה בזכותכם. זה בזכות , אתם יכולים להיכנס ערב טוב. שושי כחלון כידור:

ובזכותם. טוב, אז בואו יותר קרוב אלינו. אז אני מניחה שאתם  ניצן

יודעים שארבעת הבנות הנפלאות האלה יחד עם ניצן, ויחד עם חלק 

מההורים, לפחות על אמא אחת אני יודעת שנסעה, השתתפו ממש 

העולם באקרובטיקה בפאס,  לאחרונה, ייצגו את ישראל באליפות

סך הכל מתאמנות שייצגו את מדינת ישראל, ארבע  20אוקי? ומתוך 

אני רוצה להגיד באופן  מתוכן הן מכפר יונה. אז אני חושבת שקודם כל,

אישי שפה אני באמת, את כל ההערכה ואת כל הפרגון ואת הרגעים 

כך  שאנחנו נהנים מהם, כי זה נחת גם לעיר שיש לה מתאמנות כל

מוצלחות, אני קודם כל נותנת להורים שלכם שנמצאים שם עבורכם 

ומשקיעים גם מקורות כלכליים מתוך הבית כדי שאתן תצלחנה 

בתחרויות ובכלל בלהתאמן, וכמובן למאמן האגדי שלכן שבאמת 
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משקיע את כל כולו ואת הלב שלו כדי שזה יצליח, ועובדתית אנחנו 

 אז מי שלא יודע, ספיר, איפה את? רואים שזה מצליח. צריך להמשיך.

מחטיבת עתיד, והיא  7אז ספיר השיגה הישג מדהים, היא מכיתה ז'

שעלתה לשלב הגמר  11-12בעצם הייתה הישראלית הראשונה בגילאי 

 וסיימה במקום השביעי והמכובד. 

 )מחיאות כפיים( 

-ורותם למקום ה 17-. עמית למקום ה20-הילה, הילה הגיעה למקום ה שושי כחלון כידור:

... מי שנמצאים כאן זה חברי מועצת העיר, בעצם  . אז אנחנו באמת,23

הדירקטוריון של העיר כפר יונה, וכולם באמת מברכים אתכם על 

ההישג המדהים, אומרים תודה להורים שלכם שמאד משקיעים בכם, 

ולי אין ספק שמצוינות בספורט היא לא רק בספורט, היא גם תביא 

ה מאד מקומות מדהימים ביום שאחרי הספורט. אני אתכן להרב

מניחה ויודעת מניסיון אישי שזה מפסיק באיזשהו שלב, ואז לוקחים 

, את כל הערכים האלה שקיבלתם, עם הנחישות, עם -את כל מה ש

ההתמדה, עם המחויבות להצלחה, עם המיצוי העצמי, לוקחים את זה 

נקרא בנקודת נסיקה להצלחות אחרות בחיים, וברור לי שאתם מה ש

כלפי מעלה, אז באמת מכל הלב הרבה מאד בהצלחה. ולצד זה גם 

 .משהו קטן אישי מאיתנו

 )מדברים ביחד( 

 אלברט. ואחרון חביב, ניצן. בשבילך. שושי כחלון כידור:

 תודה רבה. דובר:

יכולות ללכת גאות בעצמכן, זקופות  ןמבוכה? אין שום סיבה. את שושי כחלון כידור:

,ובאמת להרגיש מצוין עם עצמכן. זה לא מובן מאליו, זה שלכן לגמרי. 

 ותמשיכו לעשות חיל. תודה.

 כל הכבוד.  בהצלחה. :אלברטו טייב

 זה התעודה השנייה שלה, שושי.. מסורת כבר ורותם ז ששי מגידו:
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 מה זה? שושי כחלון כידור:

 התעודה השנייה שלה.  וז ששי מגידו:

 )מדברים ביחד( 

 11,300,000עדכון התב"ר לסך של    עדכון -: שיפוץ היכל התרבות במתנ"ס1025תב"ר מס' . 2
 ש"ח 

: שיפוץ היכל התרבות במתנ"ס 1025מאשרים את עדכון תב"ר מס'  הצעת החלטה:

 -ש"ח 11,300,000עדכון התב"ר: מלוות:. ש"ח 11,300,000לסך של 

 . ש"ח  11,300,000סה"כ תב"ר: , 6,000,000של תוספת 

, זה 2, ...? אנחנו עוברים לנושא, לסעיף מספר -טוב, אנחנו עוברים ל ששי מגידו:

תב"ר שיפוצי היכל התרבות, שיפוץ היכל התרבות במתנ"ס, תב"ר 

1025 . 

. מקורות מימון זה 11,300,000-ל 5,300-טוב, אז עדכון תב"ר מ ענבל דרור היימן:

מלוות. מה שאני יכולה להגיד ..., הוא נתן לי את ההסבר, שהתב"ר מ

המקורי נבנה בעצם על אומדן על ידי מהנדס החברה למתנ"סים, והוא 

כלל רק שיפוץ אולם ושדרוג מערכות טכניות. פה מדובר על בעצם 

שדרוג הרבה יותר מהותי, כולל ביטול המדרגות כניסה לאולם 

ת כניסות מונגשות לנכים, תוספת מבנה והשלמת מושבים לאולם, יציר

מבואת כניסה חדשה למרכז שתכלול גם בית קפה, החלפת מערכות 

מיזוג אוויר קיימות, תוספת חדרי שירותים הנדרשים על פי התקנות 

 ופיתוח הרחבה הגדולה, הכניסה בעצם למתנ"ס ושיפור אגף. 

 יש לכם פה הדמיה של המבנה.   שושי כחלון כידור:

 ענבל, זה במסגרת ההלוואות שאישרנו בזמנו?כן  אזולאי:עמית 

 כן. ששי מגידו:

 כן. ענבל דרור היימן:

 מיליון? 20אישרנו  עמית אזולאי:

 זאת ההדמיה, ככה זה אמור להיראות ...  שושי כחלון כידור:

 לא, זה הלוואה חדשה? עמית אזולאי:

 6ן האחרונים שהתקבלו, מיליו 10-לא, זה הלוואה שהתקבלה. ה ענבל דרור היימן:

 מיליון מתוך הלוואה מיועד לפרויקט הזה.
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 אבל מה היה התכנון המקורי של ההלוואה? עמית אזולאי:

 לזה. ענבל דרור היימן:

 הלוואה לקחנו ... כמו שאמרה פה ענבל, שושי כחלון כידור:

ההלוואה. זה עכשיו עדכון תב"ר. אז הבאתי לכם את ההלוואה, אישור  ענבל דרור היימן:

עכשיו, קיבלנו את ההלוואה, קיבלנו היתר ממשרד הפנים, אנחנו 

 מגדילים את התב"ר אז אני מחויבת להביא,

 ?11,300,000מיליון אז איך זה  10אבל אם ההלוואה היא על  עמית אזולאי:

 לא, ענבל דרור היימן:

 כי זה התב"ר שאושר. שושי כחלון כידור:

 , הוא ...5,3... התב"ר הוא על התב"ר היה  ענבל דרור היימן:

אני רגע רוצה להגיד משהו בהקשר של זה. אנחנו בהתחלה יצאנו לדרך  שושי כחלון כידור:

רק עם השיפוץ של האולם. אמרה את זה ענבל בין יתר דבריה. ורק 

מיליון שקל, זה תב"ר שכבר  5,3השיפוץ של האולם לקח בחשבון 

עם האדריכלים הבנו שאנחנו לא אישרנו אותו בעבר. אוקי? כשנפגשנו 

, כשאנחנו לא יודעים מתי יהיה טקטיםרוצים לפצל את זה לשני 

השני. באולם הזה לא הושקע בו אפילו לא סנט אחד, מה  טקטה

 שנה האחרונות, 30-שנקרא, ב

, וחשבנו שהגיע הזמן שאנחנו נעשה שמה משהו -ואני חושבת ש שושי כחלון כידור:

ם שמגיעים ומשתמשים בהיכל התרבות, שבאמת יכבד את התושבי

ולכן הרחבנו את השיפוץ והחידוש שלו והעמקנו אותו, ואמרה פה, 

מיליון  5,3-קודם פירטה לכם ענבל, במה דברים אמורים, נוספים ל

שקל שכבר אישרנו אותם. את ההלוואה שהבאנו אותה לכאן אנחנו 

, זה 11,300,000-ל 5,3-אמרנו שהיא מיועדת להשלמת הדלתא שבין ה

 מה שאמרנו וזה מה שאנחנו מביאים פה לאישור.

 אפשר לשאול שאלה? צבי ימין:

 כן.  שושי כחלון כידור:
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למה, ... למה תמיד זה קורה ב..., מה עם הבריכה? ... אם זה נכון  צבי ימין:

 ,בחורףהבריכה המחוממת 

 ,-אז זה מה ש ענבל דרור היימן:

 רגע, צבי ימין:

 טוב. ענבל דרור היימן:

זאת אומרת, אנחנו מזהים איזה טעם לפגם אני לא בטוח, אבל יש פה  צבי ימין:

יודעים איזה מגמה מסוימת שאנחנו לא מתכננים מההתחלה את הכל ו

כמה עולה וכמה אנחנו צריכים לעשות חדש. זאת אומרת, אנחנו 

מתחילים את הבריכה ואז מזהים שיש פערים ומוסיפים ועכשיו זה גם 

רבות ומוסיפים. למה לא עושים את זה מההתחלה אם זה, בהיכל הת

 כמו שצריך?

את התב"ר. זה לא פה אז דווקא לפני שהתחיל הפרויקט מעדכנים  ענבל דרור היימן:

 באמצע הדרך,  זה לא שהתחלנו.

 עוד לא התחלנו.  שושי כחלון כידור:

 ההבדל הוא בעצם שפה זה לפני. צבי ימין:

 לפני. כן, זה ענבל דרור היימן:

 הוא עוד לא יצא בכלל למכרז. שושי כחלון כידור:

זה לא שהתחילו ובאמצע עושים. האומדן הראשוני, אמרתי, נאמד  ענבל דרור היימן:

 בעצם על ידי מהנדס החברה למתנ"סים.

 ומי שעושה זה החברה הכלכלית? צבי ימין:

 הביצוע, הקבלן המבצע.  שושי כחלון כידור:

 הביצוע עצמו, ענבל דרור היימן:

 משהו אחר?שתכננו למיליון  6אבל זה לא  :משה בוארון

 לא, לקחנו את זה בשביל זה. ענבל דרור היימן:

 מיליון ... 5של  הערכהאבל הייתה  משה בוארון:
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מיליון שקל.  5,3לא, האומדן הראשוני של לפני כמה שנים היה על  ענבל דרור היימן:

של החברה למתנ"סים, על פי אוקי? האומדן נעשה על ידי מהנדס 

צרכים שלא יודעת מה נתנו לו פה. עכשיו באו ואמרו, בוא נביא, לא 

 יודעת, החברה לניהול,

 מה שאת אומרת, שצעקו בזמן, ... צבי ימין:

 כן, כן, לא התחילו פה כלום.  ענבל דרור היימן:

בזמן. אנחנו הבנו לא, לא, לא, רגע, אני רוצה רגע להגיד. לא צעקו  שושי כחלון כידור:

שאנחנו רוצים לשפץ את הכל, לחדש את הכל. התב"ר הזה אושר לא, 

זה מה  בכלל בקדנציה הקודמת, בשלהי הקדנציה הקודמת, אוקי?

 שאושר לפני, ממש בסוף,

 .2018-אני חושבת ב ענבל דרור היימן:

 ,2018בסוף  שושי כחלון כידור:

 כן. ענבל דרור היימן:

אישרנו את זה כחברי המליאה. זה כלל אך ורק את השיפוץ של אולם  שושי כחלון כידור:

התרבות, רק את אולם התרבות. כשאנחנו יצאנו לדרך עם התכנון 

  as isהאדריכלי הבנו, כן, שרק השיפוץ הזה ישאיר בעצם את המבנה 

כשעשינו רק פנים. והחלטנו שאנחנו רוצים כן לאתגר את עצמנו 

אחר כך להחליט למול ההוצאה התקציבית לשיפוץ הרבה יותר גדול, ו

האם אנחנו נעשה את זה בשני טקטים, כאילו, נעשה איזה שיפוץ ואז 

את התכנון השלם, או שנחליט שאנחנו עושים את הכל.  מתישהו נעשה

קיבלנו פה החלטה שאנחנו עושים את הכל. ובשביל שנעשה את הכל 

האלה שבעצם  מיליון שקלים 6-היינו צריכים פה את ההשלמה של ה

-. אנחנו מאשרים בעצם את ה6-אנחנו מביאים אותם עכשיו, רק את ה

 כבר אושרו. 5,3-אבל ה 11,300,000

 נמצא כבר. ענבל דרור היימן:

 אוקי? שושי כחלון כידור:
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 עליו. תוספת כי זה ה :צבי ימין

 כן. שושי כחלון כידור:

 זה אושר וזה, כאילו במועצה הקודמת? משה בוארון:

 כן. כחלון כידור: שושי

 כן. ענבל דרור היימן:

 ... זה של מועצה קודמת? משה בוארון:

 .5,3התב"ר היה קיים על  ענבל דרור היימן:

 מיליון שקל, מאיזה מלוות? 5.3הכסף בתב"ר,  משה בוארון:

 בטח. ענבל דרור היימן:

 מיליון שקל, אושר מאיזה מקורות? משה בוארון:

 ודמים.מלוות ק ענבל דרור היימן:

 מלוות קודמים? משה בוארון:

 כן. ענבל דרור היימן:

 שאושר במליאה הזאת.  ששי מגידו:

 מיליון? 20אז עכשיו אישרנו עוד  משה בוארון:

 מה זה מלוות קודמות? זה לא השתמשו בזה, זה המלוות של העירייה.  :אלברט טייב

 לא משנה, לא מעכשיו, לא מהלוואה חדשה. ענבל דרור היימן:

 אבל זה ישב בתב"ר, סגור בתב"ר. שושי כחלון כידור:

 זה סגור בתב"ר. ענבל דרור היימן:

 כשזה לא מהלוואה חדשה.  שושי כחלון כידור:

 כאילו מלווה שאנחנו משלמים עליו ורק לא השתמשנו עם הכסף? משה בוארון:

 בטח. ענבל דרור היימן:

 כן? אני שואל. משה בוארון:

 יש לך הרבה כאלה. תב"רים שעדיין לא שילמתם.  ענבל דרור היימן:

 מליון? 11מיליון? התכנון הוא  11התכנון של השיפוץ הוא   אלברט טייב:

 . 11,3כן,  ענבל דרור היימן:
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 לא, הביצוע.  צבי ימין:

 הביצוע.  אלברט טייב:

 הביצוע, כולל ...  שושי כחלון כידור:

אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, אני אומר בשיא ההגינות, אני קודם  אלברט טייב:

של החברה הכלכלית, כל אומר, אני חושב שזו תקלה גדולה 

בקונסטלציה הזאת שקיימת עם המנכ"לית לבצע את השיפוץ הזה. 

צריך לחשוב על זה טוב, ויכול להיות שצריך להעביר את זה למישהו 

 אחר. 

 ם כל זה לא היא עושה את זה באופן אישי.קוד שושי כחלון כידור:

 נכון, אבל אני חושב שזו, אלברט טייב:

 יש פה מנהל פרויקט, שושי כחלון כידור:

 שזו ... אלברט טייב:

 ... שמלווה את זה. שושי כחלון כידור:

 אני, בסדר, אלברט טייב:

 זה לא היא עושה את זה, היא לא בונה, יש פה אדריכלית,  שושי כחלון כידור:

היא נמצאת בתהליכים שהיא בדרך הביתה. אף אחד לא אומר את זה  אלברט טייב:

בריש גלי, כן, אבל אנחנו יודעים ... בסדר, זה הולך לשם, יש איזשהו 

 תהליך שחבל שאגב לא משתפים אותנו, אני חושב שזה היה נכון לשתף. 

 בתהליך הזה? ן כידור:שושי כחלו

 כן, אני לא חושב שזה, אנחנו ... אלברט טייב:

 בישיבת מועצת העיר? לא. רוצה באחד על אחד? בשמחה. שושי כחלון כידור:

 לא, הכל בסדר. אלברט טייב:

 אני חושב שזה לא ראוי לישיבת מועצת העיר. שושי כחלון כידור:

הכל בסדר. אז אני חושב שצריך  אני ... צנעת הפרט, באמת, מכבד, אלברט טייב:

להוציא את זה משמה. זה אחד. והדבר השני, אני חושב, שוב פעם, כמו 

שאמרתי בזמנו על הסיפור של הבריכה וזה מתחבר קצת למה שאמר 
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צביקה. אני חושב שזה, היינו יכולים להסתפק בעת הזו בשיפוץ 

לקחת עוד מיליון שקל. אני לא חושב שזה נכון ללכת ו 5-המקורי של ה

מיליון  70מיליון שקל מהמלוות שלנו, שאנחנו נמצאים כבר בכמעט  6

שקל, וללכת להשקיע עוד פעם בעוד משהו שהוא בעצם לא, הוא חשוב 

מאד, ואני אומר את זה, כמו שאמרתי על הבריכה וכמו על המבנה של 

הצעירים ועל כולם, זה משהו מאד מאד חשוב לתושבים, אבל אי אפשר 

כל כך קצרה, כל כך קצובה, להוציא כל כך הרבה כספים שהם בתקופה 

מהלוואות, מכספים שאין לנו, ולשים את הכל בשיפוץ של זה ובשיפוץ 

של זה ובבנייה של זה, ולא להסתכל על כל המכלול לאורך שנים. אני 

רואה על מה אנחנו מוציאים ומוציאים ומוציאים. אני לא ראיתי אף 

הסתכל בצורה רוחבית על מה שקורה כאן בעיר, פעם, ואין, אני מנסה ל

ואני לא רואה מאיפה ההכנסות. אני לא רואה איזשהו פרויקט ענק של 

דיור שהולך להיות כאן, שיכניס לנו מיליונים. אני לא רואה את אזור 

, 2022-התעשייה הולך להניב לנו מיליונים. אין איזושהי תכנית, ב

אנחנו יודעים שאנחנו הולכים , איזושהי תכנית של הכנסות ש2023

ליהנות ממה שיש פה, אני לא רואה. לכן אני חושב שבעת הזו זה לא 

נכון לעשות את הפרויקט הזה, זה לא נכון לעשות פרויקט, היינו 

יכולים להסתפק במה שיש בשיפוץ, וכמו ששושי אמרה, לדחות את זה. 

, והכל זה היה החלק הראשון, החלק השני לעשות אותו יותר מאוחר

בסדר. אני לא מצליח באמת להבין, ובזה אני אסיים את הקטע, את 

החלק הזה, למה אנחנו צריכים לדחוף ולדחוף את כל ההלוואות שיש 

לנו. יש פה כל כך הרבה דברים לסדר, כל כך הרבה דברים לסדר, אפשר 

בכספים האלה לעשות גם דברים אחרים. אפשר דברים אחרים, אפשר 

מה שנים. לא צריך את הכל לגמור בתוך שנה, בתוך לחלק את זה לכ

זמן כל כך קצוב. זה משהו שאני באמת אומר לכם, אני חרד בעניין 

 הזה, אבל אחלה. 
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 תהיה חרד, אנחנו לא חרדים, אנחנו סומכים על עצמנו. שושי כחלון כידור:

 בסדר. אלברט טייב:

לשלוש שנים של תקציב מאוזן, כשאני מזכירה לכם  -לתודה לא שושי כחלון כידור:

שהתחזיות היו הרבה יותר גרועות. מה לעשות, אין כסף בקרנות, 

אנחנו צריכים להמשיך ולפתח את העיר. אנחנו לא בונים רק היכל 

תרבות וגם לא רק מרכז צעירים, אנחנו גם בונים גני ילדים, בתי ספר, 

ם על הקרקע, הרבה בזכות ניהול ועדיין מצליחים לעמוד עם שתי רגליי

מצוין של גזברית העירייה ושל הגזברות, ובקרה ומעקב של המנכ"ל 

ושלי. אם לא נעשה ניהול סיכונים אז לא נעשה שום דבר, פשוט נשב, 

נהיה רפויים על הכיסא ולא נעשה שום דבר. עוד מישהו רוצה להגיד 

 משהו?

ה. האולם יגדל בעקבות השיפוץ כן, אני רוצה לשאול רק שאלה קטנ עמרי פרבר:

 הזה, האולם,

 כיסאות. 50כן, בעוד  שושי כחלון כידור:

 ? סבבה. 50עוד  עמרי פרבר:

 עוד מישהו? נעבור להצבעה, ששי. שושי כחלון כידור:

: שיפוץ 1025מאשרים את עדכון תב"ר מס'  הצעת החלטה:אוקי, אז  ששי מגידו:

. מי בעד ירים את ידו. 11,300,000היכל התרבות במתנ"ס לסך של 

 , מי נגד ירים את ידו? משה. אה בסדר? עד

 מי היה נגד? :אסנת

 צביקה ואלברט.  ששי מגידו:

 צביקה, אלברט ומשה.  שושי כחלון כידור:
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 31.12.23-הארכת תוקף הוראת השעה לגביית היטל שמירה עד ה. 3

הלאה, הסעיף השלישי זה הארכת תוקף הוראת השעה לגביית היטל  דו:ששי מגי

. זה קבוע 31.12.23-שמירה לשנתיים נוספות, כפי שמופיע פה, עד ה

 . 2017-בחוק העזר לכפר יונה שירותי שמירה מ

 ? -שאלות? שלומית, את רוצה לתת את ה שושי כחלון כידור:

היום כן. כמו שראיתם בחומר שצירפנו, היכולת לגבות היטל שמירה  ד שלומית גבע:"עו

היא בעצם הוראת שעה של הוספת סעיף בפקודת העיריות. ההחלטה 

, ומאז כל פעם 2011להוסיף את הוראת השעה הזאתי החלה כבר בשנת 

הכנסת מאריכה אותה או בשנה או בשנתיים, כל פעם יש דיונים 

קריאה שניה ושלישית, וכנראה לפי  אחרים. אתמול היה דיון לקראת

מה שהבנתי יש עכשיו ניסיון להפוך את זה להוראת קבע ואז לא נצטרך 

לשוב ולדון בזה כל שנה שנתיים, אבל אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, 

חלטה שתאפשר את ולכן בינתיים משרד הפנים הוציא הנחיה לקבל ה

ים, יאריכו לנו הארכת הוראת השעה בשנתיים, כשבפועל הם מאריכ

רק בשנה, ובשנה הבאה על בסיס ההחלטה של היום יאריכו את השנה 

הנוספת. צירפנו לכם גם את ההנחיות של משרד הפנים. ולכן בעצם מה 

שהמליאה מתבקשת לעשות זה לאשר את השנתיים תוך ידיעה שזה 

מותנה בנוסח הסופי שיתקבל בכנסת, כשבפועל זה יוארך בשנה פלוס 

 שנה. 

 החלטה:
 : שיפוץ היכל התרבות במתנ"ס 1025מאשרים את עדכון תב"ר מס' 

 ש"ח  11,300,000לסך של 
 עדכון התב"ר: 

 6,000,000תוספת של  -ש"ח 11,300,000 מלוות:
 ש"ח  11,300,000סה"כ תב"ר: 

שי רומנו, יגאל אשרם, מעיין חג'ג', רם שושי כחלון כידור,  בעד:
 עמית אזולאי ר,פרבבליטנטל, עמרי 

 צבי ימין, אלברט טייב, משה בוארון נגד:
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כן, אני רוצה להגיד משהו. אני, גם בפעם הקודמת, אני מצטרף לראש  אלברט טייב:

העיר ומתנגד, כשהיא הייתה באופוזיציה כמובן, מתנגד להיטל הזה 

באופן עקרוני. אבל, יותר ספציפי אני רוצה להגיד שהכספים האלה, 

 מה?

 לא, לא, זה ... סליחה. שושי כחלון כידור:

ספציפי, אני יודע שהכספים האלה הולכים לתוך קופה שהיא  אבל יותר אלברט טייב:

 קופה נפרדת,

 נכון. שושי כחלון כידור:

אבל בכל מה שקורה בעיר עם חוסר הביטחון האישי של התושבים ועם  אלברט טייב:

הפריצות ועם הגניבות, בעיקר בשכונת שרונה, נראה כאילו משהו 

בכסף הזה נעלם ולא מגיע ליעדו ולא נעשה בו את מה שבעצם, לא נעשה 

גם מן הטעם הזה שמדובר במס בו את הייעוד שלו. ולכן אני חושב 

 בעצם שהוא רשות, 

היום נאמר, יותר ממערכות אזעקה, ... מצוקה, כל הדברים האלו ...  ימין: צבי

 בישיבה.  היום נאמר

 לא, מה פתאום. ענבל דרור היימן:

 מה נאמר? שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד( 

 הוא אומר שנעשה, אם הבנתי נכון, הוא אומר שנעשה, עמית אזולאי:

 הנה, ירון פה. ענבל דרור היימן:

 רגע, תיכף ירון, רגע, תנו לאלברט לסיים בבקשה. כחלון כידור:שושי 

 כל, מה רציתי להגיד, אלברט טייב:

 ...  צבי ימין:

 אמרת על החשבון, שאתה יודע, שושי כחלון כידור:

 חשבון נפרד. :ששי מגידו

 זה מנוהל בחשבון נפרד. שושי כחלון כידור:
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כן, ומדובר במס שהוא בעצם, בהיטל בעצם שהוא היטל רשות, שכל  אלברט טייב:

רשות יכולה להחליט אם להטיל אותו או לא. אני חושב שבנסיבות שגם 

הביטחון, מילא אם הביטחון היה בסדר אז וואלה, יגידו, בסדר, 

הוציאו את הכסף, כל התושבים יש להם ביטחון אישי עד השמים והם 

נוכחי אני חושב שאנחנו לא צריכים לאשר מרגישים בטוחים. במצב ה

 את ההיטל הזה. 

 אוקי. כן,  שושי כחלון כידור:

 ... את הביטחון,  :רמי בליטנטל

 אין ביטחון גם ככה, רמי, אם לא הבנת.  אלברט טייב:

 למה בעצם היטל השמירה,, אז זה באמת מסקרן צבי ימין:

ואני לא מרגיש שזה באותו  יצא לי להסתובב בכמה מקומות בעולם, :עמית אזולאי

 מצב. 

 איפה הוא מתועל. אם זאת אומרת נוכל לקבל סקירה, צבי ימין:

 כן. שושי כחלון כידור:

 כן. דובר:

 כללי,  צבי ימין:

 תיכף, ירון נמצא פה בדיוק בשביל זה.  שושי כחלון כידור:

שהוא אמר שאם זה היה אז נשמע את ירון. ... שאמר אלברט תוך כדי,  צבי ימין:

 אותו בסיס, 

 אתה רוצה שאני אתייחס לזה? שושי כחלון כידור:

 כן, אני אשמח, צבי ימין:

 אני אשמח.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(

היא פה, חיה ונושמת עדיין, אולי לא לשמחת כולם אבל לשמחתי  שושי כחלון כידור:

בוודאי. ואני אגיד שההתנגדות שלי בשעתו הייתה כתוצאה מזה שלא 

היה פה שיטור עירוני, ושהיה פה תכנית שהתבססה על תפיסה מאד 
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מאד מיושנת של שערים ... בשערים ואני חשבתי שצריך לעשות שינוי 

ם הזה חשבתי שצריך להתנגד להיטל לתחושת הביטחון אז, ומהטע

השמירה. זאת הייתה הסיבה לפיה התנגדתי או אז באופוזיציה. נכון 

להיום אני חושבת, בהסתכלות על שלוש שנים, לפחות בשנתיים 

האחרונות מאז הקמת יחידת השיטור העירונית, אנחנו יכולים לדבר 

 על הרבה מאד הישגים בתחום של הביטחון, אוקי? ובתחום של

שנה וגידלה  17הביטחון האישי אני באופן אישי חושבת, כמי שחיה פה 

פה שתי בנות וגם שומעת מהורים אחרים שיש להם ילדים, שאין פה 

וגם לא בתחושת  שום בעיה עם הביטחון האישי של התושבים, אוקי?

הביטחון. נכון, מפעם לפעם יש פה כל מיני התרעות על רכב כזה או 

דעים לתת מענה ממוקד, וגם עם הסיפור של שני אחר, אבל אנחנו יו

הרכבים האחרונים אנחנו במשך שבועיים זה מה שעשינו, נתנו פה 

מענה ממוקד, ואם לא היה לנו את הכוח, את הכוח הזה של יחידת 

השיטור העירונית שמורכבת גם משוטרים וגם ממפקחים, אם לא היה 

 ,לנו גם את הפיקוח העירוני, שזו מסה די גדולה

 אבל זה לא מתוקצב על ידי הממשלה? צבי ימין:

אני גם שניה רגע. כדי לתת פה את המענה, מה פתאום, זה לא צומצם.  שושי כחלון כידור:

אני גם אגיד יותר מזה. עכשיו, גם התקציב הזה, היטל  אגיד יותר מזה,

השמירה זה מה שהוא עושה זה מממן בעצם את יחידת השיטור, חשוב 

. והדבר הנוסף שאני אגיד, שכל יתרה שיש, אוקי? כל לזכור את זה

יתרה שיש מהיטל השמירה היא הולכת, היא נמצאת בתוך החשבון, 

והיא הולכת אך ורק לפעילויות שקשורות לשמירה, לצורך העניין 

התקנת מצלמות בכניסה ליישוב, שאנחנו לגמרי בתוך הסיפור הזה, לא 

 שא הזה?יודעת אם וועדת מכרזים היום דנה בנו

 לא, לא דנה. ששי מגידו:
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אגב,  lprהיא אמורה לדון בזה ואנחנו אמורים להקים מצלמות  שושי כחלון כידור:

יכולות לעזור לנו באמת, ובטח למשטרה במתן מענה יותר   lprמצלמות 

מיטבי ולכידת פורעי חוק, מה שנקרא. ואני באמת חושבת שהשתנה 

פה, השתנו פה הרבה מאד דברים בנושא של הביטחון. אין ספק שכל 

אדם, כל אדם ללא יוצא מן הכלל, ואני מדברת גם באופן אישי כי גם 

שכל אדם שחווה חווית פריצה או  לי פרצו לבית שלי בעבר, אין ספק

שגנבו לו, אוקי? את הרכב שלו או כל דבר מהרכב שלו, אין ספק 

שבחוויה שלו הוא, זה לא מעניין אותו עכשיו שבסך הכל ובאופן כללי, 

מבחינתו בחוויה האישית שלו זאת חוויה לא נעימה וזאת חוויה 

ביטחון. שצובעת בעצם, ומביאה יחד איתה שאלה, אז מה עושה פה ה

אז אני אגיד כזה דבר: משטרת ישראל לא אמורה למגן את הבתים. 

אוקי? אנחנו לא יכולים לשים שוטר בכל בית כדי שבאמת תהיה פה 

תחושת ביטחון או שאנחנו נמנע את הפריצה. רק בשבוע שעבר, אנחנו 

נגיד באמת שאפו ענק ליחידת השיטור שהצליחה ללכוד כאן יחד, אגב 

עם התושבים, הצליחה ללכוד פה אנשים שניסו לפרוץ בשיתוף פעולה 

 לאחד הבתים. נכון? ברחוב אהבת אדם. 

 לרכב.  :ששי מגידו

לרכב ברחוב אהבת אדם. זאת אומרת, אנחנו יכולים כל הזמן לדבר על  שושי כחלון כידור:

הישגים, להגיד שכל הזמן אנחנו מצליחים אני לא אגיד, אבל הנוכחות 

, שאם לא, אם זה benefitנוכחות מרתיעה ונותנת הזו היא ללא ספק 

הזה לא היה קיים. כן, ירון, אתה יכול לתת פה benefit -לא היה אז ה

 קצת סקירה.

 כן, .. ירון חוכימה:

 ירון הוא הממונה על הביטחון והחירום. שושי כחלון כידור:

ן יש לי, אבל טוב, שמי ירון, ומי שעוד לא מכיר, אני לא יודע כמה זמ ירון חוכימה:

 אני, 



 
26 

 

 )מדברים ביחד(

רוב האנשים, רוב האנשים לא מכירים את  איך אני תמיד אומר? ירון חוכימה:

העשייה, מה שעושים. כשכולם הולכים לישון היחידה הזו רק 

מתעוררת לחיים, לחלק השני. אז אנחנו, תעבור שקופית. אני אשים 

השמירה, כי יש  את המרכיבים שנמצאים בתוך הסיפור הזה של אגרת

גם איזשהו אי בהירות. כשאומרים אגרת השמירה אז כל אחד עכשיו 

מתכנס ואומר, צריך שמירה זה שמירה על הבית שלי. אז התשובה היא 

לא, אגרת השמירה נועדה לטובת אבטחת מוסדות הציבור, מוסדות 

החינוך וסוגיית הסדר הציבורי. ולטובת העניין, על פי חוק. כל מה 

זה על פי חוק, לא תחושות של אנשים ומה צריך אולי  ומר, כן?שאני א

להיות. אוקי? אלה המרכיבים, אני אתן ככה סקירה למי שלא מכיר 

את המושגים וכולי. זה כולל בעיקר היום את יחידת השיטור העירונית 

שכוללת שבעה פקחים בשיטור העירוני. העלות שלהם, החל 

הוא סביב ביטחון שה את סייר מההכשרה וכלה בהפעלה היומיומית,

שעות, אם  24לטובת אבטחת מוסדות החינוך ומתן מענה  24/7השעון 

זה במהלך היום כשקורה משהו בתוך בית הספר, להגיע מיד. כן? או 

בלילה, אם יש אזעקה או משהו, פריצה או משהו כזה, לתוך המוסד 

וין החינוכי. מוקדן במשמרת הלילה שאמור לצפות במצלמות ולהכו

את היחידה הזו לאירועים שקורים לאור מצלמות האבטחה שקיימות. 

ניידות הסיור ממומנות על ידי הדבר הזה, האופנוע של השיטור, 

מצלמות האבטחה, הפחת שלהם וכמובן ההתעצמות שדיברו עליה, זה 

מהיתרה. קצת לגבי הכוח שעובד ביומיום, מה יש לנו. אוקי? אנחנו 

שעון חיים, כדי שתבינו. מה זה שעון חיים? זה  דרך אגב עובדים על פי

יושבים תחנה, רואים פחות או יותר מה המגמות של הפשיעה פה ושל 

אירועי הסדר הציבורי, ובונים סדר יום למשמרות שאנחנו רואים. נכון 

להיום התכנית השלדית שהיא תמיד נתונה לשינויים, אנחנו יושבים 
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רה שמורכבת גם מהעירייה אחת לחודש בוועדה מסודרת עם המשט

וגם מהמשטרה, ופעם בחצי שנה גם עם ראש העיר וה... שקוראים את 

לחצי שנה הקרובה ויכולים לשנות את התמהיל. אתם  ההדירקטיב

רואים פה את התמהיל, התמהיל מדבר שבבוקר יש לנו שניים עד שלוש 

ידות ניידות של שיטור כאן, עם ניידת של סייר קבועה. בצהריים שתי ני

וניידת של סייר, ובלילה שתי ניידות של שיטור, ניידת של של שיטור 

סייר ואת המוקדן לילה. זה פחות או יותר הכוחות שאנחנו מפעילים 

פה, וזה לא קשור לפיקוח, דרך אגב, כן? שאנחנו לפעמים מפעילים, אם 

חס וחלילה יש אירוע, כן? שהוא ... סיוע שלו לטובת דבר כזה ואחר. 

דרך אגב, אלברט, חולק לחלוטין על עניין תחושת הביטחון, ואני אני 

 מדבר על ההיבט המרחבי. כשאנחנו מודדים מרחבי,

 זכותך המלאה. אלברט טייב:

בסדר, אני רק אומר, מרחבית אותנו, כפר יונה, לגבי רשויות בזה, אני  ירון חוכימה:

בה, צריך ... במה שיש לנו פה ברשות, ויכולת התגויכול להגיד לך, 

להבין שיכולת התגובה שלנו, התחנה המרחבית, תנו לי רק שניה כי זה 

יישובים,  72מפריע לי. התחנה המרחבית נותנת שלוש ניידות על 

התחנה המרחבית. לכפר יונה, כמו שאתם רואים, יש יכולת. אני 

הקב"ט היחיד פה באזור, לצורך העניין, שבכל רגע נתון יכול להפעיל 

צה לאן שאני רוצה. לכל אירוע שקיים פה. אירוע התגובה מה שאני רו

שהיום, כל אירוע שיש בין שתי דקות לעשר דקות יש ניידת בשטח 

שמגיעה לאירוע. לצורך העניין, היה פה הפקח שראיתם אותו 

כשנכנסתם, היה לנו אירוע של בחור, לא ניכנס לכל הפרטים, כזה או 

אירוע, כשלפעמים זה דברים אחר, יצא מפה, שלוש דקות הוא שמה, ב

מצילי חיים. אתמול לדוגמה בחור מבוגר שלוחץ לחצן מצוקה, מבוגר, 

בבית שלו, תוך שתי דקות מגיעים, נכנסים לתוך הבית כשהוא ישן, עם 

ואני לא מדבר על הילדים  שוטר ופקח כדי לראות אם הוא חי. כן?
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העובדים, אני מדבר על אירועי סדר ציבורי עכשיו, לא פשיעה, כן? כי 

אני לא נכנס פה לכל האלמנטים. אם תרצו בהזדמנות סקירה על 

הפשיעה אפשר גם לדבר. דברים שהוא סדר ציבורי. היה פה את 

האירוע הזה של, אני שם מירכאות, החשש, חשד לחטיפת ילדים, תוך 

 עולה משמעותית מאד, שבועיים, כן? נכנסנו פה לפ

 במשך שבועיים, לא תוך שבועיים. שושי כחלון כידור:

 ?איך ירון חוכימה:

 במשך שבועיים. שושי כחלון כידור:

 במשך שבועיים, סליחה.  ירון חוכימה:

 אפשר, ירון, משפט אחרי שתסיים? צבי ימין:

כללה נוכחות ה. במשך שבועיים נכנסנו לפעולה משמעותית שהיא ישני ירון חוכימה:

 ובולטות. האירוע הזה נגמר, נגמר.

 לא היה אירוע. האירוע,  מה זה נגמר? דובר:

מראש לא, מבחינתנו, אני לא נכנס אם היה. הורים דיווחו, אנחנו  ירון חוכימה:

נכנסנו לפעולה, לא שומעים יותר על אירועים כאלה ודיווחים כאלה. 

 אוקי? 

ינו מפגן נוכחות בצמתים, על גבול בתי הספר בנינו מפגן נוכחות, בנ שי רומנו:

במשך שבועיים רציף, ניידות ... בשעות שמגיעים לבית הספר עד ארבע 

אחר הצהרים, הורדנו את הלחץ של ההורים, הורדנו את הפחדים 

שמישהו אוסף אותם ולוקח אותם, למרות שלא היה שום חיבור בין 

 האירועים. 

 בים. ולהוריד מהרכ שושי כחלון כידור:

מה שהוא אומר פה, בזמני תגובה, אתם צריכים רק הרבה רכבים גם.  שי רומנו:

תחנה ... אחת לחודש על זמני התגובה של התחנה, זה נע בין להבין ש

דקות לחצי שעה לתגובה לאירוע, כשמדובר על משהו שמגיע  16

לתחנה. אנחנו מדברים על בין שתיים לחמש דקות בכפר יונה. אם 
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על התחנה מה קורה מול מה קורה פה, זמני התגובה שלנו מסתכלים 

 הם מדהימים, ... את הזמנים.

ירון, אני רוצה רגע להגיד משפט. האפקטיביות נמדדת לא פעם  צבי ימין:

במניעה. אני מבין שזמן התגובה הוא, כמו שאתה מתייחס, ... 

והאפקטיביות נמדדת במניעה, כשהמניעה בעצם נבחנת על פי, ביחס 

ה קרה בעבר לעומת מה קורה עכשיו. השאלה אם הנתונים האלה הם מ

 מצביעים על מגמות חיוביות. 

 הם מצביעים על, אתה היית בוועדת ביטחון, ירון חוכימה:

 הייתי, הייתי. צבי ימין:

 ראית את הנתונים, ירון חוכימה:

 ... בגלל זה אני שואל את השאלות. צבי ימין:

זה נמדד כל חודש. כל חודש בוועדת אכיפה, הם  ן,ירושנייה רגע,  שי רומנו:

מציגים לנו את שנה שעברה, לפני שנתיים ולפני שלוש, ומה קורה בכפר 

 יונה עד עכשיו.

 ?-ו צבי ימין:

, כי 2019-בכל מצב. כרגע אנחנו עומדים בסטטיסטיקה מאד דומים ל שי רומנו:

. 2020 , 2019 הייתה חריגה בסדרי הגודל שלה. אנחנו מציגים בין 2020

יש גל פריצות לא נורמלי בישראל, בכל האזורים. אתם תקשיב, 

 צריכים להבין שיש גל, כולם יוצאים מהבית, מצב כלכלי קשה,

 לא, זה לא מנחם, .. :צבי ימין

 נכון, אבל פה אנחנו אומרים, שי רומנו:

 כשאומרים בכל ישראל זה משחק מילים, שי. אלברט טייב:

 רבה על הזה. בכל, סטטיסטית, אנחנו יחסית מאד נמוכים.תודה  שי רומנו:

 )מדברים ביחד(

 די, באמת, נו,  אלברט טייב:
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המקרים בכפר יונה, המקרים בכפר יונה הם מאד מאד נמוכים, בסדר?  שי רומנו:

 100ועליהם אנחנו ... . תקשיבו, יהיו פריצות תמיד, גם אם יהיו פה 

תופסים פה את החוליות, כמו  יהיו פריצות. אבל כן שוטרים, כן?

החוליה שתפסנו שבוע שעבר, וכן עושים פה מעשים, וכן עושים פה 

, וכמו שאמר ירון אנחנו עובדים נוכחות וכן עושים בולטות, וכל השאר

לפי שעון חיים וכל פעם מעדכנים אותו, מתי יש אירועים יותר, מתי יש 

נים נוכחות, אירועים פחות, איפה מגבירים נוכחות, איפה מקטי

, אין אפס. ובאמת לעטוף את המרחב כמה שיותר. שוב, אפס אין, ראית

 אבל יש פה כל הזמן, 

 לא יהיה? :שושי כחלון כידור

... אבל יש פה כל הזמן, באמת כל הזמן עם האצבע על הדופק, אחת  שי רומנו:

לחודש יושבים עם השיטור, רואים איזה מבצעים עושים לחודש 

עושים, במה הם מתמקדים, איפה אנחנו יכולים לעזור, הקרוב, מה הם 

ופה ירון אמר, יש לנו כוח יוצא דופן שאנחנו יודעים לתגבר אותו 

כשקורה משהו, ואני חושב שיש, קורה משהו באיזה אזור, ורק היחידה 

שבוע שעבר, היינו בטקס הצטיינות על סוגיית הטרקטורונים. אני 

על טרקטורונים בימי שישי.  מזכיר לכם, הייתה סוגיה מטורפת

היחידה הרימה מבצעים אחרי מבצעים אחרי מבצעים, כולל כוחות, 

כולל דברים נוספים, כל מיני רעיונות שהם הביאו, וזכינו על זה בפרס 

שקל בפעילות ייחודית על טיפול בטרקטורונים, ויש פה  50,000של 

 שקט.

של המתנדבים? כי אני לא  אפשר שאלה ... בנושא הזה? איפה מקומם צבי ימין:

 רואה את הפילוח איפה הם מתנדבים, באיזה חלקים, באיזה שעות.

 לצערנו אין מספיק. שושי כחלון כידור:

 מתנדבים, 24יש  שי רומנו:

 אבל הפעילות שלהם, ירון חוכימה:
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 הפעילות שלהם, שי רומנו:

הפעילות שלהם היא פעילות נלווית לפעילות של המשטרה, כן? של  ירון חוכימה:

השיטור העירוני, כתוספת. היא באה בעיקר לידי ביטוי בסופי שבוע, 

שבהם אנחנו מזהים שישנה עלייה בכמות ההתפרצויות, בסופי שבוע, 

ולכן הם מתגברים את הפעילות שאנחנו מבצעים, וזה בעיקר בימי 

 תגבור, ואז באים לידי ביטוי, חמישי ובמוצאי שבת, יש 

 יש גם את נערי שכונה, רם בליטנטל:

 יש גם את נערי שכונה,  שי רומנו:

 שזה סתם עוד פלטפורמה שהיא התנדבותית לחלוטין.  רם בליטנטל:

המטרה שלו זה לסנכרן בין כולם. זאת אומרת, המטרה של הישיבה  שי רומנו:

יפה אנחנו רוצים לתת את הזאת אחת לחודש, אנחנו יושבים לסנכרן א

מתנדבים שיש לו,  24-הדעת, ואז הם מחברים יחד עם אלכס, עם ה

הפעילות שלהם יחד המשטרה. דרך אגב, הם עובדים צמוד לקצין 

שיטור, ... גם קצין שיטור, ובכל קהילה שיש,  מי שיש לו מתנדבים, 

 שהוא מכיר מישהו שרוצה להתנדב, רק נשמח.

, דרך אגב, של אי אישור התקציב הזה, אם יורשה לי, כן? המשמעות ירון חוכימה:

זה פשוט להגיד, אוקי, אנחנו משאירים את הכל, כן? בידי שלוש ניידות 

 של משטרת ישראל של תחנת שדות, 

 זאת החלופה. שושי כחלון כידור:

כן, זו המשמעות. ולנו לא יהיה יכולת, בעיקר למי שיושב פה בחדר,  ירון חוכימה:

להשפיע על מה אנחנו כן רוצים. כי אם עכשיו לצורך העניין אנחנו 

רוצים מחר לטפל בבעיות תנועה, אז אנחנו לא נוכל להשפיע על זה, כי 

זה נתון בידי מפקד התחנה. היום לראש הרשות ולחברי הוועדה 

לת להשפיע ולדרוש ולקבוע מה יהיה סדר היום של שיושבים פה יש יכו

העבודה, של היחידה הזאת, וזה מכפיל כוח שהוא דרמטי. אמרתי, 

ברשויות מסביב מסתכלים עלינו בקנאה, כן? את היכולת שיש לנו 



 
32 

 

לעשות דברים, ולטעמי, כן? אני אמנם טיפה משוחד, עושים עבודה 

ררים, כן? אחרי כל בסדר. כן? כשכולם הולכים לישון אנחנו מתעו

היום, אחרי כל הבלגן של היום, אני אפילו לא זוכר, פרבר, דיברתי 

איתו מקודם, כן? אני מציע כאן לאנשים להצטרף לפעמים, לראות את 

הדברים האלה בפועל, ואז אולי להבין מה היחידה הזו עושה. היא לא 

עושה רק, זה ששומעים שבית נפרץ, אני מבין שזה תחושה, כמו 

אמרה שושי, מאה אחוז אובדן התחושה. אבל אנחנו אף פעם לא ש

יודעים את מה מנענו לגמרי. זה מה שיש לי לומר, אם תרצו הרחבה 

 אני יכול גם להרחיב על כל דבר ודבר לעניין.

 עוד משהו לגבי הסעיף הזה? שושי כחלון כידור:

יש לנו חשבון בנק ייעודי ם שנגבים, הם נגבים, כספיאני רוצה להגיד. ה ענבל דרור היימן:

לנושא השמירה, הם מיועדים רק לשמירה, לא לדברים אחרים. בסוף 

, רק lpr-שנה, במידה ויש עודף, העודף מיועד לרכישת מצלמות, ל

שקל,  189,000היה עודף של  2020לדברים שקשורים לשמירה. בשנת 

 , זה יבוא לידי ביטוי לתב"ר2022שאתם תראו בתכנית פיתוח לשנת 

. 2020, ברגע שזה יסתיים, גם זה עדיין לא מבוקר, 2021של המצלמות. 

 , ברגע שהשנה תסתיים ויהיו הנתונים גם נציג לכם. 2021

 נעבור להצבעה. עוד מישהו?עוד שאלות?  שושי כחלון כידור:

מי בעד להאריך את תוקף הוראת השעה ירים את ידו. מי נגד ירים את   ששי מגידו:

 משה,  ידו. בסדר?

 )מדברים ביחד( 
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 מינוי הרכב וועדת משנה לתמיכות. 4

טוב, אני עובר לסעיף הרביעי, זה מינוי וועדת משנה לתמיכות. יש פה  ששי מגידו:

הצעת החלטה לאשר את מינוי וועדת המשנה לתמיכות שרמי בליטנטל 

 הוא יו"ר הוועדה, עמרי פרבר חבר וגד רבינא חבר. 

כן, אני רוצה לשאול. קודם כל וועדה, עד כמה שאני יודע, ... וועדת  אלברט טייב:

 עדת חובה.תמיכות היא וו

 יש וועדת תמיכות. שושי כחלון כידור:

 וועדת משנה. ששי מגידו:

 וועדת משנה. שושי כחלון כידור:

 כן. ששי מגידו:

 וועדת משנה, סליחה.  אלברט טייב:

 היא לא חובה. שושי כחלון כידור:

 היא לא חובה, זה וועדת רשות שלנו? אלברט טייב:

 כן.  שושי כחלון כידור:

 וגד רבינא לא פה, אז, אלברט טייב:

 אבל הוא הציע את עצמו, שושי כחלון כידור:

 הוא הציע את עצמו? אלברט טייב:

 כן. :ששי מגידו

 אם הוא החליט לא להיות, אז אנחנו ...  שושי כחלון כידור:

 החלטה:
 לחוק העזר לשמירה  8מאשרים להאריך את תקופת הגביה הקבועה בסעיף 

 , כאשר ההארכה תבוצע בשתי פעימות, הראשונה עד 31.12.23עד ליום 
 והשניה לאחר ובכפוף לאישור הוראת השעה, עד  31.12.2022ליום 
 קודת העיריות , לאישור חוק לתיקון פףוהכל בכפו 31.12.2023ליום 

 ובכפוף לאישורו של שר הפנים. 2021-(, התשפ"ב6)הוראת שעה( )תיקון מס' 
 

  שושי כחלון כידור, שי רומנו, יגאל אשרם, רם בליטנטל, מעיין חג'ג,בעד:
 עומרי פרבר, עמית אזולאי

 אלברט טייב, צבי ימין, משה בוארוןנגד:
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 רמי, אתה בטוח שהוא הציע את עצמו? אוקי.  אלברט טייב:

 )מדברים ביחד(

לאשר את הצעת ההחלטה ירים את ידו. מי נגד, ירים טוב, אז מי בעד  ששי מגידו:

 .את ידו? בסדר, עמית. מי נמנע? שלושה. בסדר

 :. מינוי ועדת משנה להקצאת קרקע ציבורית5

אני עובר לסעיף החמישי, שזה מינוי וועדת משנה להקצאת קרקע  ששי מגידו:

ציבורית, יש פה גם הצעת החלטה לגבי וועדת המשנה, חברי הוועדה, 

 עומרי יהיה יו"ר הוועדה, רמי בליטנטל חבר ואיציק בראון חבר. 

 יגאל אשרם בכל הוועדות האלה?איפה  יגאל אשרם:

 מה?  ששי מגידו:

 )מדברים ביחד(

 ... בוועדות האלה.  אשרם:יגאל 

בסדר, מי בעד לאשר את חברי הוועדה, את ההרכב, את הצעת  ששי מגידו:

צביקה, אלברט  ההחלטה, ירים את ידו. בסדר. מי נגד? משה. מי נמנע?

 ו... . 

 החלטה:
 ועדת משנה לתמיכות בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות מינוי את מאשרים 

 .4/2006ציבור ע"י הרשויות המקומית שפורסם בחוזר מנכ"ל 
 חברי הועדה:

 רמי בליטנטל, יו"ר הועדה
 , חבר ועדהעומרי פרבר

 גד רבינא, חבר ועדה
 

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

 עמית אזולאינגד: 
 אלברט טייב, צבי ימין, משה בוארוןנמנע:
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 . מינוי הרכב ועדת מל"ח6

פה יש  המינוי השישי זה הרכב וועדת מל"ח, יש פה הצעת החלטה,  ששי מגידו:

 חילופי בעלי תפקידים, אנחנו רוצים לעשות וי על חברי וועדת מל"ח.

 הייתה. למה בעצם? לא הייתה? אלברט טייב:

הייתה, מתקיימת, ישיבות, אפילו מבוקרת. אמרתי, יש פה בעלי  ששי מגידו:

 תפקידים, 

 צריך לתת לה תוקף סטטוטורי. שושי כחלון כידור:

צריך לאשר אותה, התחלף פה דובר, אני לא יודע אם לא אישרנו, רק  ששי מגידו:

 רוצים,

 דובר?  אלברט טייב:

 גם התחלפו אנשים, שושי כחלון כידור:

 רתי, התחלפו אנשים פה.אמ ששי מגידו:

 וגם צריך לתת לה תוקף סטטוטורי. שושי כחלון כידור:

 גם, ששי מגידו:

 זה לא, ופועלת,היא עובדת  שושי כחלון כידור:

 הוועדה עובדת, גם מכלול למרכז קהילתי, בתיה נכנסה לתפקיד, ששי מגידו:

 ... היה לנו תרגיל בחירום.  שושי כחלון כידור:

 החלטה:
 ועדת משנה להקצאת קרקע ציבורית בהתאם לנוהל הקצאת מאשרים מינוי 

 קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית שפורסם בחוזר מנכ"ל 
05/2001. 

 חברי הועדה:
 , יו"ר הועדהעומרי פרבר

 רמי בליטנטל, חבר ועדה
 איציק בראון, חבר ועדה

 
 שושי כחלון כידור, שי רומנו, יגאל אשרם, רם בליטנטל, מעיין חג'ג, בעד:

 עומרי פרבר
 משה בוארוןנגד: 

 ייב, צבי ימין, עמית אזולאיאלברט טנמנע:
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התחלף לנו, דובר התחלף לנו, בקיצור, אז אלה חברי הוועדה.  מנכ"ל ששי מגידו:

 מי בעד ירים את ידו, פה אחד. 

 . מינוי הרכב ועדת רכש ובלאי7

 , מינוי הרכב וועדת רכש ובלאי, יש פה את הצעת ההחלטה. 7סעיף  ששי מגידו:

 ת חובה.ועדגם זה, זאת  אלברט טייב:

 כן. ששי מגידו:

 נו, אז מה, מה היה עד היום? אלברט טייב:

 היה עד היום? הוועדה הזו התכנסה, טיפלה, אנחנו עושים פה רכש,מה  ששי מגידו:

 עד היום, אף פעם אנחנו לא אישרנו וועדה כזו.  אלברט טייב:

 כן. ששי מגידו:

 אז מה, לא הייתה לנו וועדה? אלברט טייב:

 הייתה הוועדה. :עו"ד שלומית גבע

 החלטה:
  מאשרים מינוי הרכב ועדת מל"ח

 חברי ועדת מל"ח
 יו"ר מל"ח : ראש העיר שושי כחלון כידור

 ששי מגידו –רמ"ט : מנכ"ל העירייה 
 קב"ט ירון חוכיימה –מרכז הוועדה 

 ענבל היימן דרור  –גזברית העירייה 
 שלומית גבע  –יועצת משפטית 

 ניר איסקוב  –מכלול מידע לציבור 
 אלי דיגא -מכלול הנדסה ותשתיות

 עדי אליאס  -מכלול אוכלוסייה
 מיכל גרף –מכלול חינוך 

 יריב ממן  -מכלול לוגיסטיקה ותפעול
  רונית בן יוסף  -מכלול כח אדם

 ספי חנין  –יקל"ר 
 בתיה כהן –מכלול מרכז קהילתי 

 )מתנדבים(
 

 פה אחדמאשרים 
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פה רכש שנעשה, הוועדה היא לא אושרה כאן, אבל היא התקיימה. יש  ששי מגידו:

 יש פה וועדת רכש שמתקיימת פה,

 אז למה צריך לאשר אותה אם כן?  אלברט טייב:

 כי אנחנו צריכים לאשר אותה לפי התקנון. ששי מגידו:

 ... וועדה כזו והיא קמה, חיה, בועטת.... שלומית ששלוש שנים  אלברט טייב:

 מה עדיף? ששי מגידו:

 לא יודע, אני שואל.  אלברט טייב:

 מי אמר שהיא וועדת חובה? שושי כחלון כידור:

 היא וועדת חובה. אלברט טייב:

 היא לא וועדת חובה. שושי כחלון כידור:

 שלומית, עד כמה שאני יודע, זה וועדת חובה. אלברט טייב:

 וועדת הרכש היא וועדת חובה לפי תקנות הרכש, ד שלומית גבע:"עו

 כן. אלברט טייב:

 דה מקצועית לגמרי,ווע שושי כחלון כידור:

 היא וועדה מקצועית, ד שלומית גבע:"עו

 היא וועדת חובה. אלברט טייב:

 היא צריכה להתכנס, והיא ... ד שלומית גבע:"עו

השאלה היא אם זה תקין שעד היום לא הייתה לנו וועדה כזאת, זה מה  אלברט טייב:

 ששאלתי. 

 הייתה הוועדה, זה לא אושר. :דובר

 העדיפות כרגע זה לאשר ולהסדיר, ולא להסתכל ולהגיד, ד שלומית גבע:"עו

 אהבתי את הגישה שלך. אלברט טייב:

, לא -לא, הוועדה, הכל, העניינים עובדים, אבל, אז מי בעד לאשר את ה ששי מגידו:

-ה אמרתי, אבל ההרכב זה ענבל דרור, גזברית העירייה, ... והקניין של

 את ידו. פה אחד.  זה הרכב וועדת רכש. מי בעד, ירים... 
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 לחודש. 28-תודה רבה. לילה טוב, תמה הישיבה, נתראה ב שושי כחלון כידור:

 תודה,  להתראות.  ששי מגידו:
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