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 פרוטוקול 

גם   ששי מגידו: מצולם,  גם  בלייב,  זה  את  משדרים  שאנחנו  לכולם  מזכיר  רק  אני 

שומעים ורק תהיו עם מסכות. בסדר? מי שמדבר יכול להוריד, אבל כל 

 השאר עם מסכות. 

הלימודים  טוב.   שושי כחלון כידור:  ששנת  לבשר  ונרגשת  שמחה  אני  טוב.  ערב  כל  קודם 

כל תלמידי העיר פקדו את בית הספר,    נפתחה היום, אני אגיד, בהצלחה.

זה אומר גם כאלה שלומדים רק יומיים או שלושה בשבוע. היה מפגש  

בכיתות, בקפסולות, עם המחנכת, היכרות עם מערכת השעות השבועית,  

ב הכל  בסך  עבר  זה  באמת,  ובאמת  ואני  חריגים,  אירועים  בלי  שקט, 

בהזדמנות הזו רוצה להודות כמובן לאגף החינוך, לאסנת ולכל הצוות 

הזו.  ההיערכות  כל  על  שניצח  המנכ"ל,  לששי  להודות  רוצה  אני  שלה. 

ליריב, מנהל אגף השפ"ע שעשה עבודה מדהימה. כמובן לאלי שאפשר  

גנים חדשים בשכונת  לנו בפחות מחמישה חודשים לחנוך היום שלושה  

רונית,   כמובן  גם  מי,  לכל  ובאמת  דתי.  ממלכתי  מתוכם  אחד  שרונה, 

עמוד  , סייעות, ול99- מנהלת משאבי אנוש לגייס עוזרי הוראה בדקה ה 

כפי   למידה  ותלמידה עם תומכת  כל תלמיד  כך שבאמת  בזה בהצלחה 

בתקופה  שמחייב אותנו, זה לא מובן מאליו. בכלל, כל תנאי התעסוקה  

אלה   לכל  כוח  יישר  שבאמת  חושבת  ואני  לחלוטין,  מאתגרים  הם  הזו 

שעסקו במלאכה והביאו את העיר לפתוח שנת לימודים בצורה נפלאה  

ונהדרת, ונשתף אתכם קצת בחוויה של היום בסרטון שהכנו, אני חושבת 

ואז  נתונים  על  גם  נדבר  זה  ואחרי  לאווירה,  אתכם  יכניס  קצת  שזה 

 הישיבה. נתחיל גם את 

 פתיחת שנת הלימודים( -)הקרנת סרטון

נפתחו   שושי כחלון כידור:  הכל  סך  טובה,  שנה  שתהיה  עם    54באמת,  ילדים    1,520גני 

מזה,   חוץ  ותלמידים,  ו  109תלמידות  הילדים.    70-גננות  בגני  סייעות 

בי"ס נפלאות לחינוך מיוחד, צמחנו בשנה נוספת, שכבת י"א הצטרפה 



 
5 

 

דים בסך הכל בבית הספר. ראוי לציין שאנחנו עדיין  תלמי 60ואנחנו עם 

לא סיימנו להכין את השלב השני של בית הספר, הם עדיין מצטופפים  

במבנה הקודם. אני מניחה שעד החגים ואולי קצת לפני כן נסיים והם  

יעברו למבנה הרחב שיאפשר להם באמת יותר רווחה בתוך בית הספר.  

יסודיים, סך הכל שבעה   יסודיים,  בתי ספר  תלמידים    2,800בתי ספר 

תלמידים ותלמידות עלו לכיתה   484ותלמידות בבתי הספר היסודיים,  

א' השנה. בחטיבות הביניים, יש לנו שתי חטיבות, עתיד ואיש שלום, סך  

תלמידים.    630תלמידים, בחטיבת איש שלום    591הכל בחטיבת עתיד  

ה העליונה, בתיכון, תלמידים. בחטיב  439סך הכל עלו לכיתה ז' השנה  

תלמידים ותלמידות    347תלמידים ותלמידות,    950באיש שלום יש לנו  

עלו לכיתה י' השנה. בחינוך המיוחד יש לנו שתי כיתות בחטיבת עתיד, 

..., שתי כיתות בחטיבת  שתי כיתות בחטיבת איש שלום, ושתי כיתות ב

הכל,   סך  וי"ב.  י'  בתיכון,  וכיתות  וט',  בח'  שלום,  מנהלים   11איש 

טלי  את  שהחליף  שלום,  איש  בחטיבת  חדש  מנהל  לנו  יש  ומנהלות, 

לנו   יש  לגמלאות.  ומורות,    427שיצאה  למידה.   127מורים  תומכות 

שעות בפיתוח מקצועי של כלל צוותי החינוך. אנחנו את    800השקעה של  

השנה הזו נקדיש לייחודיות בית ספרית כך שבאמת, אני מקווה שבשנה  

מה שנקרא, לייצר ביטול של אזורי הרישום, ייחודיות לכל   הבאה נצליח,

בית ספר, ובאמת אפשרות והזדמנות לתלמידי העיר לבחור באיזה בית 

ספר הם ירצו ללמוד. אז בהזדמנות הזו, באמת, שתהיה לנו אחלה שנה, 

ניפרד   גם  שבמהלכה  מקווה  מאד  ואני  רגועה,  שקטה,  נהדרת,  טובה, 

שגרה הטובה והמשובחת שתאפשר לנו באמת לשלום מהקורונה ונחזור ל

לעשות הרבה ממה שאנחנו יכולים בתנאים המגבילים שאנחנו נמצאים 

 בהם. תודה. שאלות לגבי פתיחת שנת הלימודים?  

 יש עוזרי הוראה או צוותי חינוך נוספים,  :'ג'מעיין חג

 כן. שושי כחלון כידור: 
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 נוספים ... ? :'ג'מעיין חג

 66%-לא, אנחנו גייסנו את כולם, גם הרחבנו משרות למורים שעבדו ב שושי כחלון כידור: 

משרה אז הגדלנו להם משרה, וגם גייסנו עובדי הוראה לכל בתי הספר 

לגבי   החינוך.  משרד  ע"י  לנו  שאופשר  כפי  צורך,  שהיה  כפי  היסודיים, 

ם לומדים הנושא של הלמידה בבתי הספר היסודיים, אז ברור. גני הילדי

בצורה   חמישי  עד  מראשון  לומדים  וב'  א'  כיתות  חמישי,  עד  מראשון 

מלאה, כיתות ג', ד' מגיעות, לומדות בראשון עד חמישי בקפסולות. ה'  

 י"ב לומדים שלושה ימים בשבוע.  -וו' לומדות שלושה ימים בשבוע. ז'

שיו תחת חוק  אם יש לך את הנתון כמה ילדים בכפר יונה, אני מדבר עכ ק בראון:איצי

 חינוך חובה, לומדים בחוץ?

 מה, בחינוך המיוחד, או בכלל? שושי כחלון כידור: 

לא, לא בחינוך המיוחד. אני מדבר בחינוך הרגיל, ממלכתי, ממלכתי דתי   ק בראון:איצי

וזה, ואם יש לנו גם תלמידים שלומדים בכפר יונה והם לא תושבי כפר  

 יונה.

יש שושי כחלון כידור:  כל  כאן    קודם  ולומדים  יונה  כפר  תושבי  לא  שהם  תלמידים  לנו 

" הספר  בבית  וגם  כמובן,  המיוחד  בחינוך  גם  החינוך,  ני  פבמערכת 

מאיר", שמבחינתנו הוא אחד מתוך שבעה בתי הספר היסודיים שאנחנו  

עם   ושוחחתי  הספר  בבית  היום  ביקרתי  גם  אני  אליהם.  מתייחסים 

 התלמידים בפתיחת השנה, כך שגם שם,

יודע  ק בראון:ציאי אני  מאיר  בבני  מיוחד,  חינוך  ללא  אמרתי  מזה,  חוץ  אבל  לא, 

 , שלומדים שם. אני אומר, אם יש לנו גם תלמידים

 רק בחינוך המיוחד.  שושי כחלון כידור: 

לומדים   ק בראון:איצי יונה  כפר  תושבי  כמה  הנתון  את  לך  ויש  המיוחד.  בחינוך  רק 

 מדבר.בחוץ, לא בחינוך המיוחד אני 

כמה לומדים בחוץ שלא בחינוך המיוחד, אני לא יודעת להגיד לך. זה לא   שושי כחלון כידור: 

 מספרים גדולים. החלק, 
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 זה כל מיני בתי ספר, למשל אנתרופוסופי,   ק בראון:איצי

אז אני אגיד. יש לנו גם בדמוקרטי שלומדים, יש לנו גם בחב"ד גם כן  שושי כחלון כידור: 

חוץ לכפר יונה. ויש כאן גם תלמידים שלמדו בעבר או  לומדים כנראה מ

היו בגנים של הממלכתי חרדי של תמיר, שלומדים מחוץ לעיר. אם אתם  

 רוצים מספרים מדויקים, אני בשמחה אבדוק ואני אעביר לכם. בסדר?

 כן. 

 יכול להיות שאין, אני לא יודע אם הרשות יכולה לעקוב אחרי זה.   ק בראון:איצי

לא, בוודאי שכן. יש לנו כל הנתונים. לא התייחסתי לזה, אבל אני אביא   ן כידור: שושי כחלו

 את זה. אין שום בעיה. אגב, 

אגב, רציתי לשאול משהו לגבי ההסעות. ביפה נוף, בגבעת אלונים ויפה  אלברט טייב:

נוף. יש, הבנתי, איזושהי בעיה עם, אפשר לקבל איזושהי סקירה קטנה  

שגם קיצצו להם, התשלום זה לא מה שהיה שנה    לגבי ההסעות? הבנתי

 שעברה, 

 אני אשתף אתכם, אין שום בעיה. שושי כחלון כידור: 

בהתייחס גם לזה שלומדים רק שלושה ימים, זה תשובה, חשוב לציבור   אלברט טייב:

 לדעת על זה. בסדר? 

אין שום בעיה. כל מערך ההסעות השתנה. אנחנו לקחנו את זה כרשות  שושי כחלון כידור: 

בנושא   לנו  יטפל  חיצוני  שגורם  רוצים  לא  שאנחנו  החלטנו  מקומית, 

ונמצאת   החינוך  אגף  תחת  שעובדת  הסעות  רכזת  גייסנו  ההסעות. 

בתהליך כניסה לתפקיד, ועדיין מקבלת תמיכה ... מאריאלה שריכזה לנו  

חרון ואפילו קצת יותר. אנחנו עשינו התקשרות  את ההיסעים בעשור הא

ממש  עם  בהמשך  לעבוד  גם  אמורים  ואנחנו  משכ"ל,  עם  הזה  בנושא 

 מערכת שתשבץ את התלמידים, 

 ניהול הסעות. ק בראון:איצי

כן, ממש של ניהול הסעות שתשבץ את הילדים להסעות, כך שזה באמת   שושי כחלון כידור: 

שליטה ובקרה גם יותר מדויקת של ההסעות. יהיה יותר פשוט. תהיה לנו  
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לגבי גבעת אלונים, אני אגיד כזה דבר. אנחנו מממנים הסעה כבר שנים. 

לא   אני  העירייה, המועצה,  איזושהי מחווה שהעירייה עשתה,  היה  זה 

עשתה  המועצה/העירייה  רוצה,  לא  אני  אז  שנים  כמה  להגיד  יודעת 

 שקל, 400,000היא מעל לאורך השנים. העלות של ההסעה הזו בשנה 

 הסעה מאיפה לאיפה?  ק בראון:איצי

הסעה שבעצם היא מדברת בין גבעת אלונים לבין שכונת יפה נוף. אתם  שושי כחלון כידור: 

יודעים הרי שהשכונה של גבעת אלונים מזינה את בתי הספר, את בית 

בגבעת   הילדים  גני  את  גם  מזינה  והשכונה  נוף,  ביפה  סליחה,  הספר, 

ם. זאת אומרת, יש הדדיות, זה אזור ... שגבעת אלונים ושכונת יפה  אלוני

ויש   הילדים,  בגני  שלומדים  מהשכונה,  כמובן,  תלמידים,  לנו  יש  נוף. 

ילדים מגבעת אלונים שלומדים בבית הספר. יש הסעה שיוצאת בשעות  

שקל. רוב רובה    400,000קבועות. העלות של ההסעה הזו בשנה היא מעל  

מההסעה מסובסדת ע"י העירייה. זאת אומרת,    80%ל  של ההסעה, מע

היא   ההורים  של  מה   110ההשתתפות  זה  ותלמידה,  תלמיד  לכל   ₪

 שמשלמים,

 לשנה? בראון:איציק 

בכלל. זה מה שהיה לאורך השנים. מה שהסתבר זה, נתון שאני לא ידעתי   שושי כחלון כידור: 

גם בשעה שבעצם סגרנו את העלות של ההסעה, זה שהייתה אפ שרות 

לתלמידים להשתמש רק בכיוון אחד בהסעה, וגם לקבל הנחה על ילד 

שני וילד שלישי. כמובן שברגע שזה נודע לי מאחת מתושבות השכונה אז  

 הנחיתי את אסנת לעשות את זה.

 אה, אוקי. יופי.  אלברט טייב:

נכון שהם לא   שושי כחלון כידור:  נוסעים עכשיו  אז זה יבוצע מן הסתם. לגבי הנושא של, 

חמישה ימים בשבוע, יחד עם זאת הם גם לא מממנים באופן מלא, זאת 

 אומרת, את ההסעה. ככל שהם לא מממנים באופן מלא את ההסעה, 

 כן, זה ברור. אלברט טייב:
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העלות שהם משלמים היא לא כזו שאפשר להתחיל לדבר אם אני נוסע   שושי כחלון כידור: 

אם הם היו מממנים את כל ההסעה, ברור  או נוסע יומיים.    שלושה ימים

 לחלוטין שזה היה לפי מספר הנסיעות.

חייבים  בראון:איציק  שאנחנו  או  וולונטרי,  זה  הזאת,  ההסעה  של  הזה  העניין  זה, 

 כרשות לעשות את זה? 

ואנחנו המשכנו עם המגמה.   שושי כחלון כידור:  זה,  הרשות החליטה, בשעתו, לעשות את 

גם כי אתם יודעים יותר טוב מכולם, כל מי שגר    אני חושבת שזה נכון, 

נוף  ומיפה  נוף  יפה  לשכונת  אלונים  גבעת  משכונת  הגעה  שדרכי  כאן, 

הצענו   גם  אנחנו  אגב,  פשוטות.  ולא  מורכבות  די  הם  אלונים,  לגבעת 

זה  את  אהבו  לא  שככה  אלונים,  בגבעת  הילדים  בגני  לילדים  להורים 

אנח אלונים,  בגבעת  לגנים  שובצו  להשתמש  שהם  להם  הצענו  גם  נו 

בהסעה הזו, כדי שבאמת נקל עליהם, כי אני לא יודעת אם אתם יודעים,  

מ למעלה  להיום  נכון  לומדים    80-אבל  לא  נוף  יפה  בשכונת  תלמידים 

זוכרים   שאתם  כמו  שניים   ,... לנו  אין  כי  בשכונה,  לומדים  לא  בגנים, 

לא משתמשים    משנה שעברה, כתוצאה מהבינוי של בריגה, אנחנו עדיין

וככל    2021בהם. אני מניחה שבינואר   נקבל את הגנים חזרה לשימוש, 

שנקבל אותם, אז מן הסתם בשנה הבאה נפתח אותם. בה בעת אנחנו גם  

מקדמים אשרה תקציבית לשני גנים נוספים בשכונה כדי שבאמת לשנה  

הבאה אנחנו נרכז את כל ילדי השכונה בשכונה, כי זה גם מייצר הרבה  

, ואני מבינה את זה. אבל האחריות שלנו זה לפחות לתת לכל תלמיד  רעש

ותלמידה מקום ללמוד בו, ואנחנו לא מצליחים לממש באופן מלא היום,  

נכון להיום, בנתונים הקיימים, לממש באופן מלא את האפשרות שהם  

ילמדו בתוך השכונה. אז זה לגבי ההסעה שדיברת עליה. יש עוד שאלות?  

נמצא אז  ע"י  טוב,  איתור  בוועדת  נבחרה  עדי  אליאס.  עדי  איתנו  ת 

הדירקטוריון של החברה הכלכלית להיות מנכ"לית החברה הכלכלית. 
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אז עדי, תציגי את עצמך, ואנחנו כמובן כבר איחלנו לה את כל האיחולים  

 והברכות להצלחה בדרכה. 

אני מתגוררת כרגע בפרדס חנה, אני מגיעה אליכם  אז שלום, אז אני עדי.   די אליאס:ע

הכלכלית   החברה  ואת  בחדרה  לתיירות  החברה  את  שניהלתי  אחרי 

 במועצה אזורית תמר בים המלח. נכון, בדרום.  

 מועצה עשירה. הכי עשירה בארץ. בראון:איציק 

תיירות  די אליאס:ע מאד  הרבה  לה  שיש  מועצה  מאתגרת,  מאד  מועצה  אבל  נכון. 

 מאד תעשייה, והרבה 

 והרבה מאד כסף.  בראון:איציק 

היא אחראית על אזורי התעשייה הכי גדולים בארץ. גם הרבה מאד כסף   די אליאס:ע

 זה אתגר, צריך לבזבז אותו.

 כלומר, הבאת איתך לתפקיד גם כסף. בראון:איציק 

הבאתי איתי לתפקיד ניסיון בהשקעה של כסף, ובלהוציא מהכסף את  די אליאס:ע

תארים,  שני  לי  יש  דין,  עורכת  אני  בהשכלתי  הטובים.  הדברים 

מגיעה   ואני  ציבורית.  במדיניות  שני  ותואר  המדינה,  ומדעי  במשפטים 

לפה עם הרבה שנות ניסיון, הרבה רצון להתקדם ולהצליח ולתרום, ואני 

 שמחה להיות פה. 

 בהצלחה. דובר:

ות, לפני שתשאלו את השאלות. משה  אז אני אכיר לך את הנפשות הפועל שושי כחלון כידור: 

בוארון, חבר מועצת העיר יחד עם צביקה, מאותה סיעה. עו"ד אלברט  

של   מהדירקטוריון  אותו  מכירה  כבר  את  העיר.  מועצת  חבר  טייב, 

סיעה,   מאותה  רבינא  וגד  בראון  איציק  הסתם.  מן  הכלכלית  החברה 

י ממש  חדש,  עיר  מועצת  חבר  אשרם,  יגאל  העיר.  מועצת  שיבה  חברי 

שנייה שלך. ואת כל היתר, לדעתי, הכרנו לך. את איציק דב את מכירה, 

שי, שי שהוא סגן ומחזיק תיק ביטחון. ירון חדוות הוא סגן ומחזיק תיק  

"בוחרים  בסיעת  בקואליציה  איתנו  יחד  חבר  בליטנטל,  ורם  כספים. 
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ניר   מכירה,  את  ענבל  זהו,  סיעתי.  חברי  שניהם  ומעיין,  עמית  חינוך". 

מכירה,  רו את  שלומית  את  אותנו.  שמלווה  זיצר  ממשרד  החשבון  אה 

... . אני גם   אסנת את מכירה. ליטל, מנהלת מחלקת נכסים תחת אגף 

שתהליך   להודות  חייבת  ואני  שעבר  בשבוע  נכנסה  עדי  שבאמת,  אגיד 

הכניסה שלה הוא מאד מאד יסודי, מעמיק. אני גם מופתעת לגלות עד 

ה שהיא ככה קולטת, אפילו מגיעה כבר כמה היא כבר מתקדמת עם מ

עם יוזמות, אז נראה שזה מבטיח. אני מקווה. ואנחנו כמובן נעזור לה  

 להצליח, כי זה חלק מהתפקיד שלנו. זהו.  

 ברכות. בראון:איציק 

 תודה רבה. די אליאס:ע

 מענה לשאילתא של חבר מועצת העירייה אלברט טייב

מתחילים   שושי כחלון כידור:  אנחנו  שלח אז  אלברט  אלברט.  של  לשאילתא  המענה  עם 

 שאילתא. אתה רוצה לקרוא אותה, אתה רוצה שאנחנו נקרא אותה? 

השאילתא בעצם מדברת על  לא, אני אגיד את זה בגדול, זה שורה וחצי.  אלברט טייב:

ואני  שושי,  עצמי,  את  מבהיר  כבר  אני  מענה,  איזשהו  לנו  יש  אם  זה, 

כי אני יודע ששום בנייה פה לא הייתה    אומר, זה חס וחלילה לא ביקורת

שלך ושום דבר. אני אומר את זה מראש, כי אני מבהיר את עצמי, אני 

יודע מתי. אני מדבר על,  ... הקניון הזה הולך להיפתח. אני צופה, באמת  

צופה   אני  חיים.  של  ניסיון  אבל  נתונים,  לי  אין  חיים,  של  מניסיון  רק 

בנוש אקוטית  מאד  בעיה  הכניסה איזושהי  שמה.  התחבורה  של  א 

כשאנשים  מדבר  אני  הכל,  ולמרות  חניון  שמה  שיש  למרות  והיציאה, 

באים ויוצאים. והשאלה היא אם אנחנו יכולים לתת איזשהו מענה שמה 

מראש, לא יודע, אין לי מושג אפילו, לא חשבתי כי אין לי את הכלים,  

רמזורים, כל אבל אולי בצורת פיקוח, אולי בצורת משטרת ישראל עם ה

מיני, את הפאזות של הרמזורים, הישנות, לכיוונים כאלה ואחרים על  
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מנת שיקלו שמה על היציאות, כי אנחנו נגיע למצב, לדעתי, כמו שבגבעת 

 אלונים עם הסיפור של הצבא, שלא צריך להרחיב. 

יקריא שושי כחלון כידור:  שששי  או  השאילתא,  את  אקריא  אני  את  אז  לכם  אתן  ואני   ,

שלך,   הדברים  של  הסיפא  אל  אתייחס  גם  ואני  הפורמלית  התשובה 

 אלברט. 

 כן. אלברט טייב:

 רוצה שאני אקריא?  שושי כחלון כידור: 

 לא, לא. ששי מגידו:

 אני אקרא? אלברט טייב:

אני רק אקריא את השאילתא, בסדר? גם לפרוטוקול וגם לצופים. אז  ששי מגידו:

ז שלך  להיפתח  השאילתא  אמור  נוף  יפה  בשכונת  החדש  הקניון  ה: 

בחודשים הקרובים ועם פתיחתו יגיעו גם בעיות התנועה הקשות שיהיו 

בשכונת יפה נוף. אבקש לדעת האם ראש העיר הכינה תכנית בכל הקשור  

להתמודדות עם בעיות התנועה החמורות הצפויות בשכונה עם פתיחתו  

. המרכז המסחרי בשכונת יפה  1  של הקניון. המענה לשאילתא הוא ככה:

של   המסמכים  את  פה  יש  מאושרת,  תב"ע  למסמכי  בהתאם  נבנה  נוף 

התכנית   וביצוע  אישור  עם  וחנייה.  תנועה  ונספח  ותשריט  התב"ע, 

להקמת שכונת המגורים המתוכננת ממערב לשכונת יפה נוף, מה שנקרא 

המסחר המרכז  גם  זה  ובכלל  נוף  יפה  שכונת  תחובר  קרני",  י,  "פרדס 

העתידית,  ולשכונה  העצמאות  לרח'  נוספים  תחבורתיים  בחיבורים 

בנוסף על החיבור היחיד הקיים היום, אשר יסייעו בפיזור יעיל יותר של  

הצפויה.   עוקף  3התנועה  סלילת  עם  ועוד,  זאת  תתאפשר   57.  מצפון 

תסייע   היא  גם  אשר  נוף,  יפה  שכונת  אל  מראה  נוספת  ויציאה  כניסה 

. בשלב הפיתוח הנוכחי, הכניסה 4של התנועה הצפויה.  בפיזור אפקטיבי  

והיציאה המוטורית אל וממבנה הקניון בשכונה מתקיימת מרחוב פנימי, 

זה רח' שייקה אופיר, ובמרחק של כחצי קילומטר מהצומת המרומזר,  
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, שדרות מנחם בגין, שדרות בן גוריון, כך שככל שייווצר תור או  57כביש  

צפויה,   לא  תנועה  בשכונה.  עומס  הראשי  הרחוב  או  הצומת  חסימת 

פתרונות החנייה לשימושי הקניון ניתנו כולם בתחום המגרש המסחרי,  

יוכשר בקרוב בשטח הציבורי  לכך,  פרט  למגרש בתקן החנייה.  ומעבר 

 מקומות חנייה.   60-מדרום לקניון מגרש חנייה לכ

שהי פריסה של כל המענים מעיקרה, שנותנת לך בכלל איזוזה התשובה ש שושי כחלון כידור: 

המצב.   תמונת  זאת  עתידיים.  מענים  בהחלט  שהם  להיות,  שאמורים 

נוכחות  פיתוח,  של  המענה  בהמשך  נידרש  שאנחנו  שככל  לגמרי  וברור 

 משטרתית, אנחנו נעשה את זה. זה ברור. זה היומיום שלנו. 

 כלי רכב? 60-מה זה מדרום? איפה החנייה הנוספת הזו של ה אלברט טייב:

 , 57במקביל לכביש  שושי כחלון כידור: 

 כן. אלברט טייב:

כביש   שושי כחלון כידור:  על  בין    57כשנוסעים  רווח  קצת  יש  אז  רואים,  אתם  אם  יש, 

 המדרכה לבין המיקום של הקניון.

 אוקי. אלברט טייב:

שמה   שושי כחלון כידור:  שיהיו  העירייה,  של  שלנו,  ציבורית  חנייה  הוא  הזה   60החלק 

מקומות חנייה, ובעתיד גם לתוך החנייה הזו ניתן יהיה להיכנס מכביש  

57. 

 כמה חניות יש כרגע בקניון עצמו? עמית אזולאי:

 .400נראה לי יש שמה משהו כמו  שושי כחלון כידור: 

 ?400 עמית אזולאי:

 .400, 300 שושי כחלון כידור: 

 . לפי התקן ולפי ...,400, 300כן,  דובר:

. אנחנו עוד לא סללנו את רח' שייקה אופיר. 400או  300כן, כן. יש שמה  שושי כחלון כידור: 

רח' שייקה אופיר זה הרחוב שבעצם מחבר את חנה רובינה לרחוב הזה, 

מי שמכיר את השכונה. כן, הם נתנו מענה שלם, וברור לחלוטין שאנחנו,  
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ן הסתם ניתן את  ככל שנידרש עד שכל המענים העתידיים יהיו, אנחנו מ

דעתנו לפיקוח ונוכחות משטרתית. אגב, גם עכשיו כשיש לנו את הנושא 

נכון מתקיימת  ... שבאמת  ... בדרום בימי ראשון,  של ההיסעים, לעיר 

מתוך השכונה, ככל שהבנו שיש בעיה, אנחנו בימי ראשון בבוקר, זה חלק  

ועוש ואוכפים  שמה  נמצאים  והם  הפיקוח,  יחידת  של  ים מהמשימות 

 עבודה. 

 אפשר שאלה, שושי, בנושא הזה? אפשר שאלה בנושא? צבי ימין:

 בטח. שושי כחלון כידור: 

עד  צבי ימין: הקניון,  פתיחת  מבחינת  העתידיים.  הפתרונות  את  שיש  מבין  אני 

, 57למענים, יש טווחי זמן, אנחנו יכולים לדעת מה טווחי הזמן? כביש  

מפתיחת הקניון, הכביש   ו יותר בעצם, החלופי עתידי, כמה זמן פחות א

 הנוסף בכניסות,  

נתיבי   שושי כחלון כידור:  מנכ"ל  עם  שקיימנו  פגישה  ואחרי  יודעים,  שאנחנו  ככל  תראה, 

ישראל לפני קצת פחות מחודש, אני חושבת ששיתפתי אתכם בפגישה.  

של   השניה  במחצית  אמורים  הם  יודעים,  שאנחנו  לצאת    2021ככל 

. אז זה שני 43בקדימות זמינות של כל הנושא של כביש עוקף ותת"ל  

פה בכלל בכל התנועה באזור שלנו. מרגע שהם כבישים שמאד יסייעו לנו  

אני  שנים.  לחמש  שלוש  בין  על  מדברים  הם  ביצוע,  סיום  ועד  יתחילו 

 חייבת להודות שכבר כמו שאתם יודעים, מה?  

 אני חושב שיש ... כבר בדרך. בראון:

ועבודה   שושי כחלון כידור:  הכנה  יש  כבר  אומרת,  זאת  הקרקעות,  של  כבר  הפקעות  עשו 

את אומרת, זה כבר לא משהו שאפשר להגיד 'זה לא יתקיים'.  בשטח. ז

יודעת להגיד שהם דרשו תקציב מתוך סך כל התקציב שעומד  אני גם 

לרשות הפרויקט הזה, כבר התחילו לבקש, לחתוך את זה, כי עוד אין 

ב עובדים  אז  למדינה,  כבר  1:12-תקציב  ביקשו  הזה  בנושא  גם  אז   ,
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זמינות. קידום  לטובת  על    תקציבים  יד  עם  אנחנו  יש,  שכן  נראה  אז 

 הדופק, אנחנו לא מרפים.  

והכניסות הנוספות שמצוין פה בהתייחסות, במסגרת הרחבת החיבורים  צבי ימין:

 שם?

לגבי קרני, אתרי השרון מה שנקרא, זה פרדס קרני, זה פרויקט אתרי   שושי כחלון כידור: 

התכנית. הם ישבו   השרון, אנחנו, אני מקווה שעד ראש השנה תוצג בפניי

איתנו, עם אלי הרבה כמובן, עם אגף ההנדסה, הם ישבו איתי וביקשו 

חושבת  אני  איך  להם  פירטתי  השכונה.  לגבי  שלי  החזון  מה  לדעת 

עם   בטח  להיראות,  צריכה  הזאת  הדיור   2,400שהשכונה  יחידות 

שאמורות לקום שמה. הם אמורים עד ראש השנה, מקווה שנצליח עד  

ל השנה,  של ראש  במליאה  אותו  נציג  גם  אנחנו  התכנון.  את  לנו  הציג 

הוועדה לתכנון ובנייה, גם שאתם תראו וגם שאתם תעירו את ההערות 

שלכם. ככל שהם יצליחו לקדם את התכנית היתר, טה טה טה, והוועדה  

המחוזית, עניינים וזה, אני מניחה שאם באמת הם יקדמו את זה אז תוך  

במקום. כן, זה מה שיקרה. נכון, אלי? פחות  שנתיים הם יתחילו בנייה.  

עם הסבתא, עם הזה, כן לבנות,  שנתיים שלוש. יש שמה כל מיני עניינים,  

לא לבנות. יש שמה עניינים משפחתיים, אנחנו לא נכנסים לזה. אנחנו  

 גם רוצים שיגדילו את השכונה, 

 אבל היא עדיין בחיים.  דובר:

 מה זה? כן. שושי כחלון כידור: 

 הסבתא עדיין בחיים.  :דובר

בגלל זה, אני יודעת, יש שמה איזשהו סיפור, שהיא לא כל כך רוצה שהם   שושי כחלון כידור: 

 יבנו בפרדסים,  

 דולר פותרים את הבעיה הזו.  5,000זה  דובר:

... היא צודקת. אז זהו, זה לגבי הנושא של הפתרונות העתידיים. אני  שושי כחלון כידור: 

ללא ספק, אין פה הלימה בין לוחות הזמנים של קניית  אגיד כזה דבר, ש
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השכונות, אוקי? למרות שבאמת שכונת שרונה יוצאת מן הכלל בנושא  

הזה, כיוון שבשכונה יש הרבה כניסות ויציאות, אוקי? אז באמת, בגבעת  

אלונים ובשכונת יפה נוף יש לנו בעיה, שבאמת תיצור ... אחת, אבל זה  

צריכי ואנחנו  ועד שהפרויקטים  הנתונים,  ם לבחון את הנתונים האלו, 

יתקיימו, לתת מענה ואנחנו ניתן אותו. לגבי גבעת אלונים, רק שתדעו 

שכבר קבענו עם משרד הביטחון פגישה, נדמה לי שזה בשבוע הבא יחד  

מענים  איזה  לראות  כדי  אלונים,  גבעת  שכונת  של  הוועד  נציג  עם 

שרק צריך ואפשר כדי לקדם ופתרונות ניתן לשכונה. אנחנו באמת מה  

 פתרונות מאד חשובים. כן? 

 הצעה לסדר יום של חבר מועצת העירייה גד רבינא

רבינא,  ששי מגידו: גד  העיר  מועצת  חבר  של  יום  לסדר  הצעה  זה  הבא  נושא  טוב. 

 קדימה. תקריא אותה רק. 

 תקריא. גד רבינא:

 לא, לא. אתה צריך להקריא. ששי מגידו:

נידון הקצאה בעניין ... לבית הכנסת ברח' האשל. אבקש להעלות לסדר  גד רבינא:

ג'   ביום  שתתכנס  העיר  מועצת  של  נושא  1.9.2020יומה  הקצאת    את 

האשל  ברח'  המבנה  הסבר:  הכנסת.  בית  לטובת  האשל  ברח'  המבנה 

מתקרבים   אנו  הקצאה.  החלטת  וללא  שימוש  ללא  שנים  מספר  קיים 

יו וראוי שהציבור  כבית  לחגי תשרי,  לעשות שימוש במבנה, שימוש  כל 

והצעת   קורונה.  מגבלות  תחת  עומדים  אנחנו  כאשר  במיוחד  כנסת, 

ברח'  המבנה  הקצאת  את  מאשרת  העיר  מועצת  כמובן,   .... ההחלטה, 

 האשל ל... אור אליהו, ... לצורך שימוש כבית כנסת כמובן. אפשר?

 כן, בטח. שושי כחלון כידור: 

לא סוד שהמבנה הזה עומד כבר קרוב לשלוש וחצי שנים,  קודם כל, זה   גד רבינא:

עוד לפני הקדנציה של גברת ראש העיר, עומד ללא שימוש כאבן שאין לה 

 הופכין, לשום מבנה ציבור. לא משנה למה הוא מיועד, ... לא פעיל.
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 הוא מיועד לבית כנסת.  דובר:

והמט גד רבינא: פעילות.  בו  אין  עכשיו  כנסת,  לבית  מיועד  בעצם,  הוא  היא  רה 

דווקא עכשיו, לפני חגי תשרי שזה חודש, אולי הכי מרכזי בתפילות של 

לאו   סוג,  מכל  התנהלות  של  המגבלות  תחת  כשאנחנו  דווקא  השנה, 

נשמח  ואנחנו  שימוש,  איזשהו  כן  הזה  למבנה  לתת  בתפילה,  דווקא 

לשמוע מה נעשה בעבר, אם הייתה וועדת הקצאות למבנה הזה, מי הגיש,  

הגיש, איפה זה עומד, מה לוחות הזמנים, מתי זה צפוי כן, מתי    מי לא

 המבנה כן צפוי להיכנס לפעילות.

אז אני אתן את כל הרקע של הדברים, ואז גם אם תרצה, תחליט מה  שושי כחלון כידור: 

שאתה רוצה לעשות לגבי ההצעה לסדר היום. זה נכון. המבנה הזה, אני  

חלק מהמליאה הקודמת, שגם אישרנו    אגיד בצורה כואבת, כי אני הייתי

ובסופו של  וועדת הקצאות,  וגם הייתה  נבנה  וגם המבנה  את התקציב 

 , תקבל את בית הכנסת.  דבר סוכם שבאמת העמותה, ניר, "אור אליהו"

 מתי זה היה, הוועדת הקצאות? גד רבינא:

 מה? שושי כחלון כידור: 

 מתי ..., גד רבינא:

עברה וועדת הקצאות בשעתו. רגע, זה בשלב של הקדנציה הקודמת. כן,  שושי כחלון כידור: 

אני   אומרת,  זאת  זכו,  הם  הקצאות,  וועדת  הייתה  הקודמת  בקדנציה 

אגיד ככה. מליאת מועצת העיר נתנה אור ירוק לעמותת "אור אליהו" 

של  כמובן  הקצאה  תחת  לידיהם,  האשל  ברח'  הכנסת  בית  את  לקבל 

י פה שמה את זה כי גם איציק יודע, גם ירון, מבנה וקרקע, למרות, ואנ

תקין   ניהול  היה  שלא  למרות  גם,  הקודמת  בקדנציה  איתי  יחד  שהיה 

שזה   הסיכוי  ולכן  לעמותה  תקין  ניהול  שאין  אמרנו  ואנחנו  לעמותה, 

יאושר הוא קלוש. ואכן, זה מה שקרה. פנו עם זה למשרד הפנים ומשרד  

להק המליאה  של  האישור  את  ביטל  יצאנו  הפנים  ואז  זה,  את  צות 

לתהליך הקצאה חדש. אני, כמובן, נמצאת, אני, אני כראש רשות, עכשיו  
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וועדת   בתפקיד.  משמשת  שאני  הזמנים  לוח  כמובן,  בתוך,  נמצא  זה 

התכנסה,   היא ההקצאות  למי  לגבי  החלטה  סיום  בשלבי  ממש  היא 

ממליצה להקצות את המבנה ואת הקרקע. אני מניחה, אני לא רוצה זה  

 י תמיד יש דברים שמשתנים,כ

 שושי, וועדת הקצאות, מי שמה נמצא? צבי ימין:

 וועדת הקצאות היא וועדה מקצועית, שושי כחלון כידור: 

 היא וועדה מקצועית.  יצחק בר און:

מי שיושב בה זה שלומית, היועצת המשפטית, מנכ"ל העירייה והגזברית.   שושי כחלון כידור: 

 אוקי?

 ומהנדס העיר.  ומנהלת הכספים דובר:

 זה לא היה כבר בעבר?  צבי ימין:

אז אמרתי, היה, הוקצה. ההקצאה בוטלה כיוון שלעמותה לא היה ניהול  שושי כחלון כידור: 

 תקין, ואז התחיל כל התהליך מחדש. 

 מי שמחליטים פה זה העירייה, אחרי העירייה ...  איציק דב:

 הקצאות למבנה הזה?בקדנציה הנוכחית ... לא בוצע תהליך  גד רבינא:

היה. אנחנו בסוף תהליך וועדת ההקצאות. בוועדה, לדעתי באוקטובר,   שושי כחלון כידור: 

באוקטובר כי   16-בישיבה של אוקטובר שתתקיים, אם אני לא טועה ב

 מהזמן,אנחנו בתוך חגים, בחלק 

 מי הגיש בקשה?  גד רבינא:

 מי שהגיש בקשה זה,  שושי כחלון כידור: 

כבר   מגידו:ששי  זה  שאלות,  שואל  כבר  אתה  כל  קודם  גדי,  שניה,  אבל  רגע,  

 שאילתות, זה לא הצעה לסדר. 

 )מדברים ביחד( 

, בכל מקרה, אני אגיד -שניה רגע, רגע. אני, אין לי בעיה לתת פה את כל ה שושי כחלון כידור: 

כזה דבר. אם אתם לא יודעים, יש שתי עמותות שהגישו, אחת זה עמותה 

ן של "אור אליהו", והעמותה השנייה שהגישה זה התנועה ליהדות כמוב
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מתקדמת, זה שתי העמותות שהגישו. אגב, זה שתי העמותות שהגישו  

שתי   מבחינת  שינוי  שום  פה  אין  לא,  זה  אוקי?  הקודמת,  בפעם  אותה 

ההמלצה,   המליאה,  לאישור  יבוא  זה  מתי  של  הנושא  לגבי  העמותות. 

א בעזרת השם כמובן, תבוא ההקצאה הזו  לדעתי באוקטובר, בחודש הב

עם המלצה של וועדת ההקצאות, וככל שתהיה פה הצעה ונרצה לקבל  

 אותה, נקבל אותה.  

 מה ... זמן ההקצאה, כמעט שנה וחצי,   גד רבינא:

 כי היה פה גם שלב של התנהלות, שושי כחלון כידור: 

 , איך זה ... הייתה פה משיכה של איזושהי התנגדות, התנגדויות גד רבינא:

טוב, אז זה, כל הפרטים אתה מוזמן לשבת עם ששי, ששי ישתף אותך   שושי כחלון כידור: 

בכל התהליך של הוועדה. אגב, תהליך של הקצאה הוא מאד ארוך. אני  

לא   זה  פה שלב של התנגדויות.  היה  וגם  תמיד מופתעת מהאורך שלו. 

תכנסה ועשתה את  קשור לרצון הטוב, כי אני חייבת להודות שהוועדה ה 

עבודתה. ככל שאתה חושב שיש דופי, אז אתה מפנה, אתה מוכן, אני לא 

קורה  מה  בכלל  יודעת  לא  אני  הוועדה,  על  משפיעה  לא  אני  בוועדה, 

בוועדה, זה מה ש..., לצורך העניין. כשזה יבוא לכאן, אני יחד איתכם  

אגיד  אציע לכאן או לכאן, תלוי מה תהיה המלצת הוועדה. עכשיו אני  

את  למפות  סקר  גיבשנו  אנחנו  היום.  לסדר  ההצעה  של  לגופה  משהו 

יום   ותפילות  השנה  ראש  תפילות  לגבי  בעיר,  הציבור  של  הצרכים 

לבעיה   צפויים  אנחנו  הסגול  התו  שלפי  מבינים  אנחנו  כי  הכיפורים, 

ביכולת באמת להתקיים בבתי התפילה בעיר. פרסמנו סקר כזה, אנחנו  

א נתחיל  חמישי  איזה ביום  שנבין  אחרי  הסקר,  של  העיבוד  תהליך  ת 

 קהילות מבקשות, איזה מקומות נוספים, 

 סקר מקצועי או משהו אינטרנטי? יצחק בר און:

 סקר אינטרנטי.   שושי כחלון כידור: 
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נמצאת  גד רבינא: לא  להתפלל,  רוצה  שכן  מהקהילה  גדולים  חלקים  רוב,  לא   ...

בית   לגבי  אדם  בן  לשאול  אפשר  אומרת,  זאת  האינטרנטי.  בפורום 

איש, יש   40הכנסת, שיעשו סקר אצלם, ... היה אצלנו כל פעם, נכנסים  

לנו שני אולמות שמה, בחלוקה כללית. וודאי שביום כיפור אנחנו מגיעים  

שים שבאים להתפלל, אבל אני לא ידעתי עד אתמול, ... אנ  600,  500-ל

במקרה קפצתי לדף הפייסבוק. הסקר הוא לא כל כך רלוונטי לצרכים  

 כי הוא לא בוצע,  

 זה לא סקר,  יצחק בר און:

 בדרך הנכונה, ... בתי כנסת. גד רבינא:

 קודם כל, רגע, ...  שושי כחלון כידור: 

טרנט. או שהוא מבוגר או שאין לו פייסבוק  רוב הציבור לא נמצא באינ גד רבינא:

 בכלל,

 גם את זה עשינו, גם ל...,  שושי כחלון כידור: 

 התקשרתי לכל בתי הכנסת. לא אליך.  איציק דב:

 )מדברים ביחד( 

...   איציק דב: כל  את  שיארגנו  הסקר,  לגבי  איתם  דיברתי  אליהם,  התקשרתי 

נפתח   אנחנו  השם  בעזרת  חמישי  ביום  סקר  המתפללים.   ... ונראה 

לנו   יהיו  ונדון,  נשב  אנחנו  כמובן  להם,  נציע  איתו,  עובדים  שאנחנו 

 אולמות שנוכל להיעזר להם, לתת אותם גם למתפללים,

 זה מבורך, אין ספק שזה מבורך, אבל ...,  גד רבינא:

 כי יהיה עומס של מתפללים.  איציק דב:

, כולל אגב, ..., גם אם הסקר לא  ככל שאנחנו באמת נקבל את הנתונים שושי כחלון כידור: 

זה, ו... הוא פנה אליהם באופן אישי וביקש באמת אפשרות לקבל מקום 

כרגע   כיוון שהמבנה שעומד לרשותם  כיפור  ויום  לתפילות ראש השנה 

הוא מבנה מאד קטן, ... לא יכול לשרת את המתפללים בקהילה, ... אז  

כל לא  לחכות,  צריך  לא  אני מציעה,  פה  גם  צריך שהעירייה    לכן,  דבר 
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תיזום. אם אתם כבר יודעים שיש בעיה בקהילה כזו או אחרת, שאתם  

 יודעים לזהות אותה, אז תפנו אלינו. יש מנכ"ל העירייה, תפנו. אנחנו ..., 

גדי, אני רק אדגיש מה שאיציק אמר, בעצם זה לא חכמה לשלוח לרבנים  ששי מגידו:

, לא צריך לשאול אותו, הוא של בתי הכנסת, כי מי שמתפלל בבית כנסת

 כנראה יפה.

 . 10לא, אבל הכמויות משתנות פי  גד רבינא:

 לא, ברור, ברור.  ששי מגידו:

 , זה לא מספיק לכלום.40... לקבל רק  גד רבינא:

וכן   ששי מגידו: קבוע,  כנסת  בית  להם  אין  לא,  שהם  לאנשים  להגיע  בעיקר  רצינו 

י, ואותם רצינו גם לשאול איפה רוצים ללכת כמו בכל החגים לשמוע וכול

 הם רוצים.

"אור   שושי כחלון כידור:  שעמותת  שככל  אגיד,  אני  היום  לסדר  הצעה  של  לגופה  עכשיו, 

אליהו" היא אחת משתי העמותות שמתמודדות בתהליך ההקצאה על  

להם   נאפשר  שאנחנו  כן,  נכון,  לא  שזה  חושבת  אני  הזה,  הכנסת  בית 

לק מהזה, וככל שהם זקוקים למענה  שימוש במבנה. אם הם לא היו ח

בראש השנה וביום כיפור, שיגישו את הבקשה שלהם ואנחנו מן הסתם  

ניתן להם מענה לבקשה. גם אנחנו רוצים שכל מי שרוצה לפקוד את בית  

שני  באמת  שזה  יודעים  שאנחנו  כיפור,  וביום  השנה  בראש  הכנסת 

לתת את השירות  המועדים שרוב הציבור מגיע לבית כנסת, אנחנו רוצים  

 הזה ולעשות את זה בצורה טובה. אז אני באמת חושבת שלהגיש מישהו, 

 בעקבות זה שאתם אומרים,  גד רבינא:

 )מדברים ביחד( 

 אין צורך לעשות הצבעה.   שושי כחלון כידור: 

 אז תגידו רק, גדי.   ששי מגידו:

לעלות להצבעה אני אומר את התשובה של גברת ראש העיר, שזה עתיד   גד רבינא:

 בישיבת מליאה הבאה, אפשר להוריד את זה מסדר היום. תודה.
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 . 2ורבעון  1לתקופה: רבעון  2020הצגת דו"ח רבעוני לשנת  .1

דו"ח   ששי מגידו: הצגת  היום.  לסדר  נעבור  אנחנו  אז  אוקי.  היום.  מסדר  ירד  אז 

 לתקופה, לרבעון הראשון.  2020רבעוני לשנת 

 אחד ושתיים. דוברת:

 אחד ושתיים, כן.   מגידו:ששי 

 ניר, תן סקירה כמו שאתה יודע ותשחרר אותנו, בסדר? אלברט טייב:

 )צוחקים(

 לא, אלברט, הפעם זה ארוך.  ששי מגידו:

קודם כל אני רוצה להגיד שאת הדו"ח של הרבעון השני סיימנו ממש  ניר ענבי:

ציג את  ביום ראשון האחרון, מכיוון שיש פה ישיבת מליאה, אז אמרנו, נ

 זה כי זה הדו"ח היותר רלוונטי. 

 זה פה, קיבלנו את זה.  דובר:

אוקי. אז קודם כל, לגבי הדו"ח של הרבעון הראשון, אני אעשה אותו   ניר ענבי:

הרבעון   אז  השני.  ברבעון  יותר  אתמקד  ואני  מהירה  בסקירה  ממש 

של   בגירעון  מסתיים  והפסד,  לרווח  רק  אעבור  אני  למעשה,  הראשון, 

 ₪. בסדר? ואז מפה נעבור לרבעון השני, שזה בהמשך יהיה?   1,174,000

 תגיד לנו באיזה עמוד אתה.  אלברט טייב:

 זה קובץ נפרד.   ששי מגידו:

 ניר, תפקס אותנו באיזה עמוד אתה, בסדר?  אלברט טייב:

 רגע, רגע, אני רוצה לעבור לרבעון השני.   ניר ענבי:

 . 20מתוך   2בדו"ח הראשון זה בעמ'  שושי כחלון כידור: 

זהו. עכשיו, בדו"ח השני שזה דו"ח שיצא ממש עכשיו, הצלחנו גם, הצגנו  ניר ענבי:

אותו לוועדת הכספים אתמול בשביל להספיק למליאה היום. אז יש לנו  

ליוני. אוקי? אז    30יו נכונות ביום קודם כל את המאזן שזה היתרות שה

 . 2נכסים נזילים בבנק, עמ' 

 ניר, חכה רגע, אתה רץ.  אלברט טייב:
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 בסדר. אמרת מהר,  אז אני, ניר ענבי:

 לא, עכשיו, אתה יכול מהר. אלברט טייב:

 אתה שומע מה שאתה  מבקש? ניר ענבי:

 תתחיל מהתחלה, בבקשה.  אלברט טייב:

. היו לנו  30.6המאזן, כן? אוקי, זה היתרות שהיו לנו ביום זה ההתחלה.  ניר ענבי:

מיליון ₪, זה   2.6מיליון ₪. היו לנו עוד    35נכסים נזילים, כסף בבנק,  

ההכנסות שקיבלנו ביולי ובאוגוסט, ששייכות לתקופה של ינואר עד יוני,  

  32מיליון ₪, עוד    35-מיליון ₪. יש לנו מעבר ל  7.7והיו לנו עוד חייבים  

לנו,  מי יש  הפיתוח.  לטובת  שצבועים  פיתוח  כספי  שזה  בבנק   ₪ ליון 

בחצי שנה, זאת    687מיליון ₪, עשינו רק    6הגירעון לתחילת השנה היה  

מיליון ₪ ברבעון הראשון, סיימנו בפחות מחצי   1.1אומרת שאם היינו  

מיליון עודף את הרבעון השני. אז סך הכל המצטבר הוא מפתיע לטובה,  

יות הרבה  בהוא  רק  כרגע  ואנחנו  השנה,  התחלת  של  מהצפי  נמוך  - ר 

מיליון   8.6גירעון. בצד של ההתחייבויות יש לנו את המשכורת,    687,000

₪, שכוללת גם את תשלומי ההבראה ליוני, ששולמה בהתחלה עד יוני. 

מיליון ₪    25מיליון, פה יש ירידה מתחילת השנה. יש לנו    17עוד ספקים,  

ול מזה זה הכנסה שקיבלנו ביוני ושייכנו אותה הכנסות מראש, שחלק גד

הוא   התב"רים  של  הנושא  כאשר  ביולי.  עודפים   34לתב"רים  מיליון 

מיליון. מה שכן, הקרנות,   27מיליון גירעונות זמניים, סך הכל    7-זמניים ו

ירדנו ל יורדים. עומס   4.8-מי ששם לב,  מיליון. המקורות של הפיתוח 

 יון שקלים,מיל  63, מיליון 53המלוות 

מיליון    53תסביר לנו קצת. אפשר טיפה, משהו לגבי הקרנות, למה יש רק   אלברט טייב:

 כמעט? 

כי רובם ..., לא נכנסו היטלי השבחה בחצי הראשון של השנה, וההיטלי   ניר ענבי:

שאישרתם פה, אז יש   השבחה שהיו מלפני כן יועדו לפרויקטים, תב"רים

. קודם כל,  4. עמ'  4עבודות בהיקפים גדולים מאד. ברווח והפסד, זה עמ'  
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ב הסתיים  הוא  שאמרתי,  הוא    687,000-כפי  שהגירעון  הסיבה  גירעון. 

כ"כ נמוך למעשה בתקופת קורונה, זה קודם כל מהשורה הראשונה של  

שרואה, ומי  ארנונה,  של  מאד  גדול  מאמץ  כאן  שהיה  אנחנו   הארנונה 

שקל מהתקציב, כאשר נתנו הנחות שהמדינה ביקשה   250,000-פחות ב

, זה הנחות 750,000שקל, כלומר, אפילו    700,000-מאיתנו, של קרוב ל

ביטוי.  לידי  כאן  באו  שכולם  חודשים,  השלושה  של  לעסקים  שנתנו 

 כלומר, בלי זה היינו עוברים את התקציב, 

 ה?ואיך אנחנו מקבלים את ז  אלברט טייב:

 קיבלו, קיבלנו.   ניר ענבי:

 קיבלנו, זה היה.  בראון:

 קיבלנו שיפוי. ענבל דרור היימן: 

הייתי   ניר ענבי: אני  אם  שקל,  מיליון  בחצי  התקציב  מעל  היינו  זה  בלי  כלומר, 

 מנטרל את זה.

 השיפוי לא נרשם בארנונה.  ענבל דרור היימן: 

 אה. אלברט טייב:

 במענקים אחרים, מי שרואה מענקים אחרים,השיפוי נרשם  ניר ענבי:

 איפה? אלברט טייב:

 מיליון שקל קיבלנו מענקים אחרים. 2.5 ניר ענבי:

 למטה, תסתכל. בשורות למטה. ענבל דרור היימן: 

מיליון ₪,    28מיליון ₪, משרד החינוך נתן    7הכנסות יתר עצמיות עוד   ניר ענבי:

ל הגיעו  ההכנסות  הכל  סך  הרווחה,  של    81.2-משרד  בצד   .₪ מיליון 

ההוצאות, גם כאן כדאי לציין, ואני אמרתי את זה גם זה, יש שליטה על  

ומסקירה של   דבר חשוב מאד,  הוא בשליטה שזה  ההוצאות. התקציב 

בסדר,  מנוהל  והכל  זה  ואין  חריגות  אין  באמת  סעיפים,  מאד  הרבה 

ר  השכר פחות או יותר לפי התקציב, הפעולות מתחת לתקציב. בין הית

זה בגלל הוועדה שההוצאות שלה היו יותר נמוכות, ובגלל זה גם אין לנו 
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שירדו.   הוצאות  מיני  כל  יש  העצמאות.  יום  את  לנו  היה  לא  הכנסות. 

החינוך, גם כן, כפי שאתם רואים מתחת לתקציב. חלק ממערכת החינוך  

היה מושבת איזה חודש וחצי בגלל הקורונה. הנושא של הרווח פחות או 

₪ גירעון. אני רק עוד אתן מילה   687,000פי התקציב, זהו, סך הכל  יותר ל

של   בהיקף  עבדנו  אז  הפיתוח.  מול    13.8על  אל  שנה,  בחצי   ₪ מיליון 

מיליון  13.8מיליון ₪ אל מול הכנסות של  23.3, סליחה, של הכנסות של

₪, זה היקפים גדולים. זהו, סך הכל אנחנו עובדים בהיקפים של קרוב  

הגבייה  מיל  280-ל הדו"ח.  תמצית  זה  עיקר,  זה  זהו,  עכשיו.  עד   ₪ יון 

הגירעון  את  צמצמו  הקורונה,  עם  באמת,  בהוצאות,  והשליטה  טובה 

למספר שהרבה יותר נמוך ממה שצפינו בהתחלת השנה. זאת הבשורה  

 למעשה, נקווה שנמשיך ככה בחורף. 

 שתמשיך הקורונה, אתה אומר.  ק בראון:איצי

המיוחדות  ניר ענבי: ההוצאות  כל  עם  עוזר.  זה  כספית  מבחינה  קצת.  עוזר  זה 

שהיו, והיו הרבה הוצאות מיוחדות של הקורונה, שהעירייה הוציאה. היו 

 הוצאות של עשרות, 

תימשך   ון:אק בראיצי שהקורונה  שרוצים  כאלה  מכיר  אני  להתנצל.  צריך  לא  אתה 

 לנצח. 

שתעבור מהר, זה אני מקווה. אם יש שאלות, אני אשמח לענות. אלברט   ענבי:ניר 

 רצה מהר, איציק רצה מהר. 

 ענבל, את רוצה להגיד משהו, להוסיף?  שושי כחלון כידור: 

 לא, נראה לי שנמשיך. אה, אני כן רוצה אולי, כן משהו.  ענבל דרור היימן: 

 ד. תגידי, ואחרי זה ירון יגי שושי כחלון כידור: 

היה לנו את ... לפני שנה בערך, אחד מהדברים שדיברנו בזמנו היה על  ירון חדוות:

חמש שנים קדימה, ... מבחינה תקציבית. חלק מהדיון היה שמה שעם 

- כל השינויים שאנחנו צריכים לראות, תקציב עירוני, גידול, ..., הצפי ל

 מיליון ₪,  5.5נאמד על  2020
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 גירעון. שושי כחלון כידור: 

- מיליון ₪, ב  6' נאמד על  21-מיליון ₪, ב  5.5גירעון. לא אמרתי? גירעון   ירון חדוות:

איפה אנחנו   9'  22 על  עכשיו, אנחנו מסתכלים  כמו שראינו  מיליון ₪. 

מיליון ₪ גירעון. זה עדיין גירעון, מצד אחד,    7-מצאים, אנחנו בעצם ב

 תם. מצד שני ביחס לצפי שהיה די קטסטרופלי ...., זה לזכו

זה רק הקפאה של הקורונה, או, מה הדברים הנוספים  רק לשאול שאלה,   צבי ימין:

 שגרמו?

אז אני אגיד. בעצם ניר אמר, אבל אני ארחיב. דבר ראשון זה כל העניין   ענבל דרור היימן: 

הזמנות.  עם  שעובדים  בעירייה,  בעצם  שיטה  יש  היום  ההזמנות.  של 

קבלן,   ספק,  אל  פונים  לא  שיראו  בעצם  ללא  הזמנה,  ללא  התקשרות, 

במערכת, וככה יש לנו שליטה. אין בעצם, אנחנו לא מאפשרים חריגה 

אנחנו  איפה  זמן,  נקודת  בכל  בדיוק,  יודעים  אנחנו  אז  מהתקציב. 

נמצאים. זה דבר אחד. דבר שני, מבחינת ארנונה,  התחלנו פה, החלפנו 

אכ מתבצעת  השתנתה,  העבודה  שיטת  הגבייה,  חברת  אתם את  יפה. 

רואים, זה בעצם אנחנו, התקציב היה, בואו אני אגיד לכם, מעבר, לדעתי  

וגם לדעת מחלקת הגבייה, מעבר ליכולת. כלומר, הצבנו להם יעד מאד  

יומרני, והם עומדים בזה. כלומר, הם עושים עבודה, באמת עבודה טובה 

 מאד. אז שני הדברים האלה, וכמובן,

ק שני הדברים האלה. זה, בנוסף לזה, זאת שנה ראשונה שלכל  זה לא ר שושי כחלון כידור: 

מנהל אגף יש תקציב שהוא מכיר אותו, יודע מה הסעיפים של התקציב,  

והוא נדרש לנהל את זה כמו שצריך ויש על זה מעקב ובקרה חודשיים 

ע"י ענבל. הוא מגיע כל חודש ומציג את נתוני התקציב שלו, והוא יושב 

שבאמת הוא מדייק בנתוני התקציב. וזה, השילוב    עם ענבל כדי לראות

הזה, הוא לגמרי, כמו שאמר פה ניר, מייצר אצלנו שליטה מלאה על כל 

מה שכרוך בהוצאות של כל אגף ואגף. וככל שאנחנו שולטים בהוצאות  

 ושולטים בהזמנות, אז אנחנו יודעים. 
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דיוק הנושא הזה, אני זוכר שזה עלה כאחת הבעיות לוועדת הכספים, ב צבי ימין:

 בעבר. 

 בעבר.  ענבל דרור היימן: 

 חצי שנה, שבעה חודשים,  צבי ימין:

 נכון. ענבל דרור היימן: 

 שההזמנות היו,  צבי ימין:

 נכון. ענבל דרור היימן: 

 תמיד הייתה חריגה בהזמנות. צבי ימין:

 אבל התעסקנו תמיד, נכון,  ענבל דרור היימן: 

 ומנהלים את זה נכון, ... עוקבים אחרי זה,  צבי ימין:

רכש  ענבל דרור היימן:  נוהל  את  בעצם  להטמיע  התחלנו  הטמענו,  אנחנו  אבל  נכון. 

בספטמבר   שמה19בהתקשרויות  לקבל   1.1.20-',  מוכנים  לא  אנחנו 

ששושי  כמו  ההזמנות,  את  שמוציא  מי  עכשיו,  הזמנה.  בלי  חשבוניות 

המחלק הגזברות.  רק  היה  זה  בזמנו,  המחלקות.  זה  בכלל, אמרה,  ה 

המנהלים לא היו מודעים. לא ידעו בכלל מה התקציב שלהם. היום הם  

שולטים בתקציב. גם בתב"רים, לא רק בתקציב השוטף. תראו, מדי פעם 

נופל איזשהו משהו, זה לא עובד חלק, אבל לאט לאט הם מתרגלים וזה  

 שינוי מהותי לגביהם. זה לא שינוי קל. 

 זה חשוב. צבי ימין:

 חשוב מאד. כן.   היימן: ענבל דרור 

זהו. וכמובן שאנחנו ממשיכים עם הקולות קוראים, אנחנו מגיבים לכל   שושי כחלון כידור: 

תקציב  כמה  באמת  מעקב  נעשה  השנה  כבר  אנחנו  קוראים,  הקולות 

בדקו   פחות  הקודמות  בשנים  כי  הקוראים,  הקולות  במסגרת  קיבלנו 

חלוקה לתחומים. אני גם  כמה הכנסה גם הייתה מקולות קוראים על פי  

אנחנו   הפיס.  ממפעל  שקיבלנו  בתקציב  השתמשנו  גם  שאנחנו  אגיד 

עובדים עם מפעל הפיס בתחזית חמש שנתית, אנחנו יודעים מה התקציב  
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שלנו.   שנתי  רווחת    15%החמש  עבור  לפעולות  מיועד  התקציב  מתוך 

המזון  חבילות  כמו  שעשינו  מהפעולות  מבוטל  לא  וחלק  התושבים, 

זה  בפסח יכולים לעשות את  , לקחנו מאמות מידה, כמובן שאנחנו לא 

בלי שמפעל הפיס מאשר לנו, מן הסתם. אז גם פה, הגדלנו את התקציב 

במקום   ובאמת  הפיס,  מפעל  השקענו    40,000בזכות   ₪70,000    ₪

השנה.  ראש  לקראת  זה  את  נעשה  גם  אנחנו  בפסח.  מזון  בחבילות 

ל נתנו  אנחנו  ספר,  לבתי  של    120-הצטיידות  שובר  ₪    500תלמידים 

לטובת הצטיידות לבתי ספר, וגם זה, בסיכום שלי עם יו"ר מפעל הפיס, 

קיבלנו אישור להוציא כסף מאמות המידה ולהשתמש בזה. אנחנו באמת  

מנסים כמה שפחות לפגוע בשוטף שלנו למול סעיפי התקציב, ולמצוא 

זה   את  עושים  ואנחנו  מענה,  פה  לתת  יצירתיות  טובה, דרכים  בצורה 

ושזה רק ימשיך ככה. אנחנו לגמרי מעודדות, גם ענבל וגם אני, מהמצב 

הכלכלי של העירייה, ואני רוצה שתבינו שזה לא כזה מובן מאליו. זה  

, אנחנו יושבים, מספרים, ..., גירעון, זה לא כזה מובן מאליו, זה  נראה

עב פה  שעושה  בגזברות  צוות  פה  ויש  זה,  בשביל  להתאמץ  ודה  צריך 

נפלאה ונהדרת. וכמובן, גם מחלקת הגבייה שלגמרי לגמרי מבינה את  

התפקיד שלה ומבינה שהיא צריכה להיות יחד איתנו ביכולת שלנו. אני 

מההכנסה של הרשות הזו,   92%מזכירה לכם שבסוף ההכנסה העיקרית,  

מתבססים   שאנחנו  וככל  למגורים,  ארנונה  עדיין  זה  לעשות,  מה 

וך הארנונה למגורים, אנחנו חייבים גם לגבות את  בשירותים שלנו מת

מקסימום ההכנסה כדי שנוכל לתת שירות איכותי לתושבים. העיר גם  

גדלה, יש לנו הוצאות נוספות. אני רק אתן דוגמה, אנחנו עכשיו נכנסנו  

אי  וגינון.  לניקיון  שקשור  מה  בכל  שרונה  בשכונת  התקשרות  לחוזה 

ובדים פה בניקיון ובגינון ולהגיד שזה  אפשר להסתמך על שני צוותים שע

-יח"ד על אותם צוותים, זה לא ייתן את ה  2,200גם עכשיו להעמיס עוד  

benefit    שאנחנו רוצים, שהשכונה באמת תהיה מתוחזקת כמו שצריך
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לספטמבר, היום, מחר, בתחילת    1-ונקייה כמו כל השכונות האחרות, וב

₪ עלות אחזקה כזו, זה לא    השבוע, כבר נכנס הצוות, וזה חצי מיליון

 הולך ברגל.

 זה משהו שיבוא לידי ביטוי בעדכון תקציב.  ענבל דרור היימן: 

 כן. שושי כחלון כידור: 

זה   ענבל דרור היימן:  אז  לכם,  נציג  שבאוקטובר  בשאיפה  עכשיו,  זה  על  עובדים  אנחנו 

 למשל תוספת.

ירייה יציבה. עכשיו,  אולי עוד משפט להגיד, שאנחנו הוגדרנו עכשיו כע ניר ענבי:

איתנה,   רשות  יש  קריטריונים.  כמה  יש  יודע,  שלא  מי  יציבה,  עירייה 

איזון.   היא מקבלת מענק  כי  להיות,  יכולה  לא  יונה  כפר  רשות איתנה 

אתה צריך להיות נטול מענק איזון וכל מיני פרמטרים שבודקים בזה, 

ולי, ואחרי  וכמה רשויות כאלה בארץ, ראשון לציון, תל אביב וכ 20שזה 

 זה זה רשות יציבה.  

 מענק איזון זה נולד כתוצאה מהלוואות, או,  צבי ימין:

 לא, ניר ענבי:

 ממה זה נולד?   צבי ימין:

השומת   ניר ענבי: בגלל  זה  היתר  בין  מחשב.  שהוא  הפנים  משרד  של  נוסחה  זה 

 ארנונה שלך, הנמוכה, אתה מבין? זה בין היתר. 

 מי. סוציו אקונו ענבל דרור היימן: 

היום   ניר ענבי: מקבלות  בארץ  רוב הרשויות  מיני מרכיבים.  כל  אקונומי,  סוציו 

ה למעט  איזה  מענק,  יש  הגדולות.  איתנות,   20עיריות  עיריות  ומשהו 

שאחד הפרמטרים זה שאתה לא מקבל מענק איזון, אז אתה לא יכול  

 להיות שם, ואחרי זה זה רשות יציבה. עכשיו הוגדרנו רשות יציבה, לפני

 שבוע או שבועיים זה פורסם. אז, מכובד.  

 עוד שאלות? מצוין. תודה, ניר.  שושי כחלון כידור: 

 .2021אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  .2
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 . 2021מאשרים את התבחינים למתן תמיכות לשנת  הצעת החלטה: 

לגבי התמיכה שתתן   בקשת חבר מועצת העירייה רם בליטנטל  –  16סעיף ב' מס'   .א
מסך התקציב המאושר של מוסד הציבור    80%העירייה למוסד הציבור לא תעלה על  

 לשנה החולפת  

תודה, ניר. טוב, נעבור לנושא השני, זה אישור תבחינים למתן תמיכות  ששי מגידו:

התבחינים 2021לשנת   את  מאשרים  ההחלטה:  הצעת  הבאה.  לשנה   ,

ק אומר לפני זה, אנחנו כמו גם בשנה  . אני ר2021למתן תמיכות לשנת  

שעברה, העברנו לכם את התבחינים, בעצם, לתמיכות של שנה הבאה, 

. ביקשנו תגובות, הערות, רעיונות, הצעות, אז קיבלנו. הוועדה,  2021של 

וועדת התמיכות שהתכנסה קיבלה כמה שאלות הבהרה על  וועדה,  יש 

גם ביקש לשנות מהותית  התבחינים וענינו, וקיבלה בעצם, רמי היחיד ש

יציג אותם. מעבר   תיכף  והציע את ההצעות שלו, הוא  את התבחינים, 

לזה גם העברנו לכם את חוות דעת יועמ"ש העירייה, על פי החוזר מנכ"ל,  

 זה גם אצלכם נמצא. אז זהו. רמי, אתה רוצה שאני אעלה את זה?

 בשמחה.  רם בליטנטל:

 וי שרמי הציע לכל מה שהיה?אתה מציג כרגע את השינ יצחק בר און:

 כן, לא. את מה שקיים עם השינויים שרמי ביקש לעשות, ששי מגידו:

 אני רוצה, אוקי,   יצחק בר און:

 אתם תראו שזה מה שקיים עם ההערות של רמי, והוא גם יסביר.   ששי מגידו:

 גם במודפס יש לך את זה, אם כי זה לא דבר הכי ברור. רם בליטנטל:

 אני לא רואה את זה.  און:יצחק בר 

 לא רואים את זה, אבל לא חשוב. אלברט טייב:

פה, אתם תראו. אוקי, רמי, אני מתחיל. תסתכלו פה,    אני אציג את זה ששי מגידו:

יהיה לכם יותר נוח, אני גם אקריא, בסדר? ורמי, תסביר. אז בעצם יש  

ונים  התיק לכם פה, תראו מלמעלה, את התבחינים, את הטיוטה. בסדר?

, על הדבר  2020-נעשו על התבחינים הקיימים שאישרתם בשנה שעברה ל

 הזה יש פה את ההערות שרמי ביקש. 
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יש לי רגע שאלה, ששי. התבחינים שאישרנו בשנה שעברה זה בעצם אותו   אלברט טייב:

 דבר, מלבד ההערות של רמי?

 בדיוק. הוא היחיד שהעיר וביקש לשנות. ששי מגידו:

 סדר, בסדר. ב אלברט טייב:

 בסדר? ששי מגידו:

 רק ביקש אבל, לא?  דובר:

 מה? ששי מגידו:

 הוא רק ביקש?  דובר:

 הוא ביקש, הוא מציג את מה שהוא מבקש.  ששי מגידו:

ברור שהוא רק ביקש, ככל שהוא ביקש ואנחנו נרצה לאמץ, אז אנחנו   שושי כחלון כידור: 

 התבחינים. בסדר?נצביע על זה, נאשר את זה וזה ייכנס לתוך 

 . 16בסדר? רמי, אני מתחיל. זה סעיף  ששי מגידו:

רשום שהתמיכה תינתן, שתיתן העירייה למוסד הציבור,    16נכון. בסעיף   רם בליטנטל:

על   יעלה  לשנה   90%לא  הציבור  מוסד  של  המאושר  התקציב  מסך 

החולפת. הרציונל נשאר גם בהצעה שלי, זאת אומרת, על בסיס הרציונל 

ה זה  של  את  נעשה  בוא  אומר,  אני  הזה  הוא 80%דבר  הרציונל  כי   ,

לממן  נוספים  מקורות  ויש  פעילות  יש  ציבורי  מוסד  לאותו  שבאמת 

 על העירייה.  100%אותה, ולא רק שהוא 

 .90% ק בראון:איצי

 . 90%. 100%, זה לא 90% דובר:

וגם בהצעה, על העירייה,    100%אני אומר, זה לא, הרציונל הוא שזה לא   רם בליטנטל:

זה   90%.  80%, אז אני אומר, בוא נעשה את זה  90%בנוסח הקודם, שזה  

 . 100%-קרוב מדי ל

', אתה יכול לעשות כל מה  90%אני רק אגיד, כשאומרים 'לא תעלה על   שושי כחלון כידור: 

 . 90%-שהוא פחות מ

 נכון, אתה יכול להחליט במסגרת החוק, אתה לא יכול ..., ק בראון:איצי
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 .90%לא תעלה. לא תעלה על  כחלון כידור: שושי 

 שנות מאסר, בדרך כלל זה נגמר בעבודות שירות.    20זה כמו במשפט. עד   ק בראון:איצי

 )צוחקים(

 , אפשר לתת.90%עד  מה קשור, מה זה? ק בראון:איצי

לא, אני אגיד לך, אני גם ראיתי את ההמשך,  את היכולת של הוועדה   אלברט טייב:

 הזו,

 זה היה הפסקה קומית, צינית.  נטל:רם בליט

 . 90%חייב. עד  90%זה לא  ק בראון:איצי

 לא תעלה. שושי כחלון כידור: 

נכון. אני רוצה שהפעילות של המוסד הזה תהיה, תמומן גם ממקורות  רם בליטנטל:

 . 10%ולא היקף של  20%נוספים, בהיקף של 

 ..., 90%הוועדה, לא, אז אתה רוצה לקחת את השיקול דעת של  צבי ימין:

על   רם בליטנטל: תחליט  הוועדה  אם  כן,  של  50%בדיוק.  דעת  לשיקול  יהיה  זה   ,

 הוועדה,

 )מדברים ביחד( 

יש את הנוסח של ..., בסעיף הזה הספציפי קיים רציונל. הרציונל, אני   רם בליטנטל:

 לא סותר אותו, אני מחזק אותו. אוקי? תודה.  

 רמי.  זאת ההצעה של שושי כחלון כידור: 

 שאלות?  רם בליטנטל:

 יש עוד משהו?  ק בראון:איצי

 כן, כן. ששי מגידו:

 אנחנו נצביע על כל שינוי או שנעשה את זה בסוף?   שושי כחלון כידור: 

זאת החלטה שלכם, אם אתם רוצים להעמיד את זה להצבעה או להצביע   ד שלומית גבע: "עו

 על כל דבר בנפרד.  

שנהיה   אלברט טייב: אחד,  כל  על  להצביע  עדיף  אולי  שינויים.  שלושה  פה  לכם  יש 

 מפוקסים. 



 
33 

 

 זה רעיון טוב.  דובר:

 נהיה מפוקסים.  אלברט טייב:

כ  ששי מגידו: את  לגרור  יכול  אחד  שינוי  שלומית,  אבל  כל  לא,  את  הטבלה.  ל 

 המספרים.

 לא, ד שלומית גבע: "עו

 אז אתם רוצים להתייחס לזה ולהצביע על זה, כאילו, מקבלים את, שושי כחלון כידור: 

 בוא נספור, יצחק בר און:

בוא נצביע ונתקדם הלאה.  אני חושב שלא, לא כדאי. מי יספור מה היה? אלברט טייב:

 ה, אני רוצה להתייחס לזה, אני אגיד לך למ

אני מציעה שאולי נצביע על כל פרק בנפרד. פה זה לפרק הכללי, וככה,   ד שלומית גבע: "עו

 כל פרק יהיה גם את ההקשר שלו.

 אין בעיה, בסדר.  שושי כחלון כידור: 

אני רוצה לשאול רגע משהו לפני ההערה שלי. בוועדת התמיכות יש לנו,  אלברט טייב:

זה הנציגים שלנו, נכון? נציגי המועצה. אז אני רוצה להגיד, אני לא חושב 

שזה נכון, אני חושב שצריך להשאיר את זה ככה, זה גם היה ככה בשנה  

מהחברים   לקחת  נכון  שזה  חושב  לא  אני  מצוין,  עבד  וזה  שעברה 

וגם מחברי המועצה, את ההחלטה.   הנכבדים, בעלי התפקיד שיש פה, 

קראתי כאן בהמשך, יש להם אפשרות לקבל כל החלטה, גם לרדת מזה, 

כמו שאיציק אמר, וגם זה בסדר גמור. לא חושב שצריך להגביל אותם  

 .אני, 

 למי יש? רם בליטנטל:

   לצוות המקצועי. דובר:

 ברגע שכתוב, אלברט טייב:

 , -ת, זה התבחינים. ברגע ש, חד משמעילא רם בליטנטל:

 ,  90%לא, הוא אמר עד  ענבל דרור היימן: 

 ברגע שתגיש עמותה בקשה לתמיכה, רם בליטנטל:
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 לא, לא. נכון,  אלברט טייב:

 ,  90%-והיא תעמוד ב רם בליטנטל:

 לא, אז תראה מה כתוב.  אלברט טייב:

 , 90%-והיא תעמוד ב רם בליטנטל:

'. כלומר, הם גם יכולים לתת 90%', בוא תסתכל, 'לא תעלה על  'לא תעלה אלברט טייב:

 .72%להם 

 ,90%לא, מה פתאום. ברגע שהיא תעמוד בדרישה שלא יעלה על  רם בליטנטל:

 כן? אלברט טייב:

 למקור לתמיכה מהעירייה.  רם בליטנטל:

 כן. אלברט טייב:

 שיקול דעת.ברגע שהבקשה שלה תהיה ..., אז הוועדה אין לה  רם בליטנטל:

 למה? אלברט טייב:

 )מדברים ביחד( 

 אין לה שיקול דעת. לא, אבל על המתמטיקה אין לנו שיקול דעת.  ששי מגידו:

 ענבל, בבקשה. זה נכון? שלומית, סליחה. וואי, סליחה.  אלברט טייב:

 היא בעלת הכסף, והיא אומרת לה מה לעשות  עם הכסף. ון:אבר איציק

אתה אמרת נכון, מספרים ענבל הרבה יותר טובה ממני, אין על זה  לא,   ד שלומית גבע: "עו

 וויכוח בכלל.

 זה נכון או לא נכון? שיקול הדעת, אלברט טייב:

על   ד שלומית גבע: "עו יעלה  שלא  שנקבע  למה  90%ברגע  מגיעים  התבחינים  לפי  ואנחנו   ,

הזה, זאת אומרת,   90%-, אנחנו לא מגבילים את ה90%שלא יעלה על  

לא   שאתם   זה  התבחינים  את  מפעילים  אנחנו  כי  שלנו.  דעת  בשיקול 

 קבעתם, 

 זאת אומרת שהוא צודק.  אלברט טייב:

 את המגבלות שאתם קבעתם.  ד שלומית גבע: "עו

 זאת אומרת שהוא צודק.  אלברט טייב:
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 נכון. ד שלומית גבע: "עו

 .90%אם החלטנו לקבל, זה  אלברט טייב:

, אנחנו לא נגביל את 90%, אבל אם זה יגיע עד  90%זה לא חייב להיות   ד שלומית גבע: "עו

 אני אסביר, אני אסביר. זה. 

 שניה, חבר'ה.  ששי מגידו:

 אתם יכולים להבין שעמותה מסוימת שהגישה בקשה ..., אלברט טייב:

אני אסביר שוב איך המנגנון עובד. אנחנו מפעילים את התבחינים שאתם   ד שלומית גבע: "עו

עתם בכל אחד מהפרקים. אם זה, הפעלת התבחינים, תביא לזה שזה קב

, אנחנו לא  90%או   80%,  70%, לא משנה אם זה יוצא  90%לא יעלה על  

נוגעים בזה. אנחנו מפעילים קודם כל את התבחינים. המגבלה שלנו כרגע 

 .90%היא שזה לא יעלה על 

 , זהו.90%על  ששי מגידו:

 אוקי? ד שלומית גבע: "עו

 , אז זה מה שזה יהיה. 75%-אוקי. אבל אם לפי התבחינים הוא יעמוד ב אלברט טייב:

 , 75%-אז הוא יהיה על ה ד שלומית גבע: "עו

 אז זה בסדר. ששי מגידו:

 אבל מה שאומר רמי זה דבר אחר. הוא אומר, אני רוצה לקבוע את הסף, ד שלומית גבע: "עו

 הסף.הוא רוצה להוריד את  ששי מגידו:

 .80%-ל ד שלומית גבע: "עו

שאלה לי אלייך. שאלה אלייך. הוועדה, מי שיושב על זה בסוף זה וועדת  ק בראון: איצע

 ההנחות.

 לא וועדת ההנחות.  ד שלומית גבע: "עו

 לא, תמיכות. ששי מגידו:

 תמיכות, סליחה. וועדת תמיכות. ק בראון:איצי

 ההחלטה מתקבלת אצלכם. וועדת תמיכות, ובסוף  ד שלומית גבע: "עו

 במועצת העיר. יצחק בר און:
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 נכון. אלברט טייב:

וועדת תמיכות תבוא, תמליץ, תגיד 'הפעלנו את כל הקריטריונים, הוא   יצחק בר און:

 '. 90%-עומד ב

 כן. ד שלומית גבע: "עו

. אני  85%שאנחנו רוצים לתת רק    זכותה של מועצת העיר להחליט היא ק בראון:איצי

 שואל.

 לא, אז אני אגיד לך איך,  ברט טייב:אל

 בעייתי, בעייתי. בעייתי.  ד שלומית גבע: "עו

 איציק, אתם קובעים את זה, ששי מגידו:

 זה לא נכון, כי יש ניקוד.  אלברט טייב:

 זה מה שרציתי לשאול אותם, רק שאלתי, היא אמרה לי 'זה בעייתי'.  ק בראון:איצי

 להשלים. אני מנסה  ד שלומית גבע: "עו

 רגע, איציק. פשוט.  ששי מגידו:

זה יהיה בעייתי להגיד 'אנחנו מתעלמים מהניקוד ועכשיו מגבילים את   ד שלומית גבע: "עו

', כי הניקוד הוא זה  שבעצם קובע את חלוקת התקציב  90%-זה מתחת ל

 בכל אחד מהפרקים. 

 ? 90%כאלה קיבלו את יכולה להגיד גם, ... אולי אין לך את הנתון, כמה   יצחק בר און:

 אני לא יודעת להגיד את זה ככה בלי שאני רואה את הנתונים. ד שלומית גבע: "עו

אבל זה עניין עקרוני. מה שרמי בעצם מציע ואומר, הוא אומר, תקשיבו,   שושי כחלון כידור: 

אנחנו נותנים תמיכה לעמותות, אני לגמרי חושב שזה נכון וזה לגיטימי 

להתקיים. יחד עם זאת, גם אנחנו צריכים לקחת בחשבון שכל  וזה צריך  

עמותה כזו בסוף לא מבססת את התקציב השנתי שלה רק על התמיכה 

מגופים   תמיכות  מיני  כל  מקבלת  גם  היא  לה.  מאשרת  העיר  שמועצת 

אחרים נוספים שהם לא בהכרח העירייה. אז רמי אומר, ככל שהעמותות 

, מה  50%-מציע פה איזושהי ירידה ל  האלה מקבלות תמיכה, הוא גם לא

, שזה נראה לי לגמרי ..., וזה גם יחייב  80%שהוא אומר, שזה לא יעלה על  
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נוספים   תמיכה  ומקורות  משאבים  למצוא  גם  להתאמץ  העמותות  את 

חוץ מאשר העירייה. אוקי? בסדר גמור. זה מה שאני רק מחזקת את מה 

ף ב', נכון? אז אנחנו נצביע  שרמי אמר. זהו, זה הנושא היחידי שהיה בסעי

 לסעיף ב'.

 כן, בב'. ששי מגידו:

 סעיף ב' בתוך התבחינים,  שושי כחלון כידור: 

 רגע, הצבענו? אלברט טייב:

 עוד לא, עוד לא.  ששי מגידו:

זה תבחינים   שושי כחלון כידור:  ב' בתוך התבחינים  פה? סעיף  דברים להעיר  עוד  לכם  יש 

תמיכה.   למתן  סעיף  כלליים  הוא  אליו  מתייחס  שרמי  רמי  16הסעיף   ,

למוסד  העירייה  שתיתן  התמיכה  אחרת.  יוגדר  הזה  שהסעיף  מציע 

, מסך התקציב המאושר של מוסד  90%, ולא  80%הציבור לא תעלה על  

 הציבור לשנה החולפת. רמי, אני הבנתי את מה שאתה ביקשת?

 מעולה. רם בליטנטל:

בעד לאשר את הסעיף הזה לפי ההצעה של רמי, ירים את אוקי. יש, מי   שושי כחלון כידור: 

 ידו.

 איציק, אסנת טל:

 מעיין, עמית,  שושי כחלון כידור: 

 שבעה בעד. ששי מגידו:

רמי, ירון, שושי, שי ואיציק. אוקי? מי נגד, ירים את ידו. משה, צביקה,   שושי כחלון כידור: 

 ו. יגאל. יגאל נמנע. אלברט, איציק בראון וגד רבינא. מי נמנע, ירים את יד

 נמנע אחד.  ששי מגידו:

 

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

 : משה בוארון, צבי ימין, אלברט טייב, גד רבינא, איציק בראון. נגד
 יגאל אשרם נמנע:

 
 ההצעה התקבלה 



 
38 

 

בקשת חבר מועצת העירייה רם בליטנטל    -קריטריונים לחלוקה  22סעיף    2פרק ג'   .ב
 למחוק את כל המשפט החל מהמילה "התמיכה תינתן.."

 אוקי. אנחנו ממשיכים.  שושי כחלון כידור: 

 הלאה. ששי מגידו:

 .21זהו, נכון? סעיף ג'. איזה סעיף?  שושי כחלון כידור: 

 , רמי. רגע, אתה מבריק היום אלברט טייב:

 כן, מוצג לכם פה.  ששי מגידו:

מכספי    20%.  21שימו לב, יש לכם פה סעיף שאני מגדיל אותו כרגע, סעיף   רם בליטנטל:

בענפים   הספורט  בתחום  ציבור  למוסדות  המיועדים  התמיכות 

כי   לעצור,  מציע  אני  ופה  שווה,  חלוקה  ביניהם  יחולקו  הקבוצתיים 

שורר והוא אומר "התמיכה המשפט בהמשך הוא מבלבל את כוונת המ

תינתן למוסד ציבור שבמסגרתו פועלת הקבוצה הבכירה ביותר באותו  

 ענף". אני אסביר. 

 תסביר לי, לא  הבנתי.  אלברט טייב:

אני אסביר למה אני רוצה להוריד את המשפט הזה. המשפט הזה בעצם  רם בליטנטל:

והפועל,    אומר, להבנתי, זה שאם יש, נאמר שתי קבוצות כדורסל, מכבי

הציבור   מוסד  אומר,  הסעיף  תמיכה.  לקבל  ורוצות  פה  שמשחקות 

זאתי, אם  שבמסגרתו פועלת הקבוצה הבכירה ביותר באותו ענף, כלומר  

מכבי משחקת בליגת העל והפועל בליגה הארצית, אז  רק מכבי שבליגת  

העל, תקבל את התמיכה, כי היא הקבוצה הבכירה. ואני אומר שאנחנו 

לחלק הזה    צריכים  ההמשך  את  להוריד  מציע  אני  ולכן  הקבוצות.  בין 

 שהתמיכה ... שבמסגרתו פועלת הקבוצה הבכירה ביותר. 

 )מדברים ביחד( 

 זה פוגע בקבוצה ...,  אלברט טייב:

 במקום שרק הבכירה,  רם בליטנטל:

 הבכירה זקוקה לזה אבל.  דובר:
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שאם   צבי ימין: זה  לומר  מתכוון  שאתה  מה  שאלה.  כדורגל רמי,  קבוצת  תקום 

 נוספת,

 נוספת, נכון, דובר:

בזכויות   צבי ימין: שווה  תהיה  או  להתחלק  תצטרך  יונה  כפר  שמכבי  המשמעות 

 שלה מול הקבוצה החדשה שתקום?

זה מה שכתוב בתחילת הפסקה. בהמשך הפסקה, סותר את מה שכתוב   רם בליטנטל:

 בתחילת הפסקה.  

 כאן היגיון, באופן תיאורטי,  אנחנו מבינים. אבל יש  יצחק בר און:

קודם כל, מה שאתה אומר זה נכון, וזה קיים לפי מה שכתוב בתחילת   רם בליטנטל:

הפסקה, ולפי מה שהוועדה ..., שניה, רגע, תהיו איתי. גדי, אני אליך. אני  

 נפגש עם הוועדה, עם הוועדה המקצועית.  

 מספר פעמים.  ששי מגידו:

 מה שאתה אומר,   רם בליטנטל:

 אני לא מקנא בכם.  צבי ימין:

 )צוחקים(

שאומר   רם בליטנטל: מה  זה  נכון,  קבוצות,  שתי  כשיש  שווה  חלוקה  של  הפרשנות 

הסעיף הזה. אז אני אומר שהמשך הסעיף, אני מבין אותו, בעברית שלי,  

שהוא סותר ושהוא לא ברור כל כך, מתיישב ביחד, אלא סותר. זה כתוב  

בור שבמסגרתו פועלת הקבוצה הבכירה פה: התמיכה תינתן למוסד צי

ביותר. מה זה אומר? שהקבוצה השנייה שהיא לא הבכירה ביותר, לא  

תקבל. לצורך העניין, אם אתה שואל על כדורגל, אם תירשם כאן קבוצה  

 חדשה, והיא תהיה באותה,

לא באותה ליגה. אחת בליגת העל ואחת בליגה הארצית. אתה רוצה שזה   יצחק בר און:

 שווה שווה?  יתחלק

 אז קודם כל, לפי מה שכתוב כאן, באופן כללי,   רם בליטנטל:

 זה גם כן לא צריך להיות באופן שווה.  יצחק בר און:
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 אתם צריכים להבין שבסעיף הזה כתוב,   רם בליטנטל:

 ... ? לא. התקציבים שונים.   מכבי תל אביב יצחק בר און:

מכספי התמיכות, רגע,    20%רמי, אני רוצה להקריא לך מה כתוב. כתוב:   צבי ימין:

מכספי התמיכות המיועדים למוסדות ציבור בתחום הספורט   20%רשום  

 בענפים הקבוצתיים, יתחלקו ביניהם חלוקה שווה.  

 עצור. עצור, בוא נעצור בנקודה.  רם בליטנטל:

ענפים שונים. כדורסל, כדורגל, אני רוצה בנקודה הזו לעצור ולומר, יש   צבי ימין:

 ועוד כהנה וכנה. 

 כן. רם בליטנטל:

בהמשך הוא מבהיר, אם יהיה לך במקביל שתי קבוצות כדורגל, אז רק   צבי ימין:

 אחת תקבל, זה מה שזה אומר.

 נכון, נכון. רם בליטנטל:

וזה לא אומר שזה סותר, אלא פעם אחת הוא אומר שזה חלוקה שווה   צבי ימין:

 וצות השונות, השונות זה אומר לא באותו ענף. בין הקב

 לא, רם בליטנטל:

 כן.  צבי ימין:

מה שאתה אומר, צביקה, מה שזה אומר, ... באותה ליגה, זה מתחלק  רם בליטנטל:

 שווה בשווה, אבל אם יש אחת שהיא ליגה יותר אז רק היא מקבלת. 

 , אני חושב שזה עלול לפגוע, רמי, זה עלול לפגוע צבי ימין:

מה שצביקה אומר, שאם זה לא אותו ענף זה מתחלק, ואם זה אותו ענף   רם בליטנטל:

 אז זה לא מתחלק. 

זה ש  שושי כחלון כידור:  על  יינתן    20%-קודם כל מדובר  וכל השאר  מתחלק באופן שווה, 

 לקבוצה הבכירה. לא נאמר ...,

 . 20%לא, לא. הדיון הוא באותם  רם בליטנטל:

 אז יש פה משהו ביתרות שהוא לא, שושי כחלון כידור: 

 זה מה שאני אומר, סתירה. רם בליטנטל:
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מתחלק באופן שווה, ואז אתה    20%זה לא סתירה, זה אין פה, ככה זה   שושי כחלון כידור: 

 נותן את זה לקבוצה הבכירה? זה לא, 

 אני רגע אסביר את זה,לא, לא, לא.  ד שלומית גבע: "עו

 ..., זה יכול להיות, אבל רשום פה בענפים הקבוצתיים, זה לאו דווקא ב צבי ימין:

 זה בענפים הקבוצתיים,   ששי מגידו:

 ... ששלומית תסביר, אז זה יעזור. שושי כחלון כידור: 

 הקבוצתיים. , זה גם כתוב פה. ובענפים 90%- זה מה 20%-וזה מחלק, ה ששי מגידו:

 .80% שושי כחלון כידור: 

 .90%-, מה90% ששי מגידו:

יש   ד שלומית גבע: "עו החלוקה.  על  חלוקה  פה  יש  שפשוט  לב  תשימו  לענפים    10%כן, 

 היחידים, יחידניים, ענפים אישיים.

 אישיים, ענפים אישיים.  ששי מגידו:

מתחלק    20%הקבוצתיים,  לענפים הקבוצתיים, שבתוך הענפים    90%-ו ד שלומית גבע: "עו

שווה בשווה, ומה שהסברנו לרמי זה שעד היום, מכיוון שכמו שאמרת, 

לא הייתה פה דואליות, זאת אומרת, הייתה קבוצה אחת מכל תחום, אז  

לא היינו צריכים להתמודד עם זה בכלל. הוא אומר, אני צופה פני עתיד  

 ואני רוצה לוודא, 

 קבוצת כדורגל מכבי כפר יונה. אני צופה פני עתיד ...  צבי ימין:

 . 100%כן, שתקבל  דובר:

 . 2021-אבל רגע, אם זה לגבי לצפות פני עתיד, שום דבר לא ישתנה ב שושי כחלון כידור: 

 חד משמעית.  אלברט טייב:

 התמיכות האלה כל שנה מגיעות לדיון מחדש.  שושי כחלון כידור: 

 לכן כל הדיון,   ד שלומית גבע: "עו

 כון.נ ששי מגידו:

של השווה בשווה, על זה    90%-מתוך ה  20%- כל הדיון כרגע הוא על ה ד שלומית גבע: "עו

 אנחנו מדברים.  
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 אין לזה רלוונטיות בכלל, זה לא רלוונטי לנושא.  דובר:

 )מדברים ביחד( 

 הצבעה? ששי מגידו:

 הצבעה, מנכ"ל הרשות. בסדר?  דובר:

ה רם בליטנטל: על  כרגע  מדברים  אנחנו  מבקש,  שאני  מה  אז  שאת   20%-אוקי,   ...

אומרת לי שזה מתחלק שווה בשווה בין הקבוצות, ואני אומר שבאמת  

זה צריך להתחלק באופן שווה בין הקבוצות, ואם יש לי מספר קבוצות, 

 צריך לחלק ביניהם באופן שווה. 

 אוקי, רמי, הם הבינו. הבינו, הבינו. ששי מגידו:

 ולכן אני מציע ... התמיכה תלך לקבוצה הבכירה ביותר,  ם בליטנטל:ר

 אבל היא צריכה את זה יותר, הקבוצה הבכירה, את הכסף הזה. משה בוארון:

 הקבוצה הבכירה צריכה יותר? רם בליטנטל:

 בטח. משה בוארון:

 והשנייה לא צריכה בכלל?   רם בליטנטל:

 . זה מה שאמר, 20%-היא מקבלת את ה שושי כחלון כידור: 

 . זה מתחלק לפי ..., 90%-מתוך ה 20%-מדובר רק על  ד שלומית גבע: "עו

 )מדברים ביחד( 

רמי, חכו רגע, החלק הקשה עוד לפניכם. החלק הקשה עוד לפניכם. רמי,   ששי מגידו:

 תודה. 

רגע, בסדר. אבל מה שאני אומרת, אני רוצה להגיד שני דברים בעניין  שושי כחלון כידור: 

היא   שלה  העלות  גבוהה,  יותר  בליגה  בכירה  קבוצה  תמיד  אחד,  הזה. 

קבוצה הבכירה יותר גבוהה. זה ככה, אין מה לעשות. אז זה ברור שה

צריכה לקבל נתח, לתפיסתי, ..., זה הסיפור. קבוצה בכירה, מן הסתם,  

יותר תמיכה. הדבר הנוסף שאני באמת   לה  צריך לתת  אז  יותר,  עולה 

, זה עוד ארבעה חודשים. שום  2021אומרת, רמי, אנחנו הולכים לקראת  

דבר לא השתנה בנתוני העמותות שכרגע מתמודדות על התמיכות. ככל 



 
43 

 

שיהיה שינוי אנחנו יכולים לעשות, אני מציעה לך, אתה לא חייב לקבל  

 את ההצעה שלי. 

 אניא סביר למה לא, למה אני חושב שלא.  רם בליטנטל:

 בסדר. שושי כחלון כידור: 

שנה,   רם בליטנטל: כל  האלה  התבחינים  על  עובר  שאני  שברגע  מעדיף  אני  כי  אחת, 

מזהה שאני  ברגע  אז   ,... מבצעים  אותו   ואנחנו  לעשות  כדאי  שמשהו, 

לא אומר, 'טוב, אני אסחוב את    אחרת, אז באותו שלב אני אתקן, ואני

זה לשנה הבאה'. אני עכשיו דן בזה, ... שניה, רגע, רגע. דבר ראשון. דבר  

שני, כשאני מתקן את זה, שאני לא נמצא מול קבוצה מסוימת, אז אני 

ושב, באופן כללי, ואני  מתקן את זה ל..., מתקן את זה לפי מה שאני ח

ויגידו, 'אה, בשבילו אתה רוצה   לא מתקן את זה כי עכשיו בא מישהו 

רואה  אני  בשבילכם.  בשבילי,  מתקן  אני  'בשבילו'.  אף  אין  לתקן?', 

 שצריך לתקן, אז אני מתקן.

 רמי, אני רק אגיד לך, אני אגיד לך משהו,  משה בוארון:

 ודבר אחרון,   רם בליטנטל:

 לעניין הזה שאמרת,  משה בוארון:

שניה, דבר אחרון, היא אמרה בקשר לזה, באופן ספציפי, קבוצה שהיא   רם בליטנטל:

יש לה  יותר,  גבוהה  יותר, שהיא נחשבת בליגה, משחקת בליגה  חזקה 

אמצעים הרבה יותר קלים, קלות רבה יותר להשיג תמיכות, להשיג ...,  

הבכיר מהקבוצה  יותר  הרבה  פרסום,  להשיג  דבר זכויות,  זה  פחות.  ה 

אחד. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד על זה, שאנחנו מדברים באמת  

כרגע, כמו שזה מנוסח, מתייחסים לנושא של    80%-, ויתר ה20%-על ה

ו... תיכף נערוך שם את הדיון מי צריך לקבל יותר, אבל פה זה   ליגות, 

וה'.  לחלק שו  20%סעיף שבא בכותרת שלו ואומר, 'אנחנו רוצים עכשיו  

אנחנו רוצים לחלק שווה, אז בוא נחלק    20%אם בכותרת אנחנו אומרים  

 שווה.
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אני בא ואומר, מה שאמרת הוא לא מדויק. אותה קבוצה שתקום לא   משה בוארון:

תגיע לפתחנו, בגלל שיש לה שנתיים, שנתיים בשביל להיות ניהול תקין. 

אחרי שהיא  כלומר, אם קבוצה קמה, היא תבוא אליך לתמיכות שנתיים  

 זה לא רלוונטי. קמה. יהיה לך מספיק זמן. 

 טוב. יש עוד, אז,  ששי מגידו:

 רמי, תמשיך, בסעיף הזה יש עוד הערות.  יש לך עוד דברים בסעיף הזה? שושי כחלון כידור: 

 רמי, יש עוד הערה, כן.   ששי מגידו:

 . תבחינים נוספים. 2ג שושי כחלון כידור: 

 איפה?איפה,  אלברט טייב:

 .23 ששי מגידו:

 .23סעיף  שושי כחלון כידור: 

 , כל ענף הספורט יקבל נקודות עפ"י הטבלה הבאה עבור, גם, 23סעיף  רמי:

 כן, זה אותו רעיון. אותו רעיון, רמי. אלברט טייב:

רעיון בכלל, הרעיון של הסעיף הקודם שדיברנו  רם בליטנטל: לא, אבל זה לא אותו 

- באופן שווה. שם אנחנו מדברים על ה  20%-ה  הוא עיקרון של לחלק את 

וה80% רו   80%-,  שאני  מה  של  הרציונל  בא  האחרים,  פה  להציע  צה 

ואומר, עיריית כפר יונה, מכספי ציבור של התושבים, מעוניינת בעתיד  

של   הילדים,  של  ספורט  פעילות  לעודד  מעוניינת  עממי,  ספורט  לעודד 

שהיא מעוניינת לבוא ולעודד    הנוער, של הנערות, של הילדות. אלה לפני 

 את הספורט המקצועי, 

 מי אמר את זה?  אלברט טייב:

 הוא אמר, זה הצעה שלו.   דובר:

 זה ממש טרי, זה אני אמרתי הרגע. רם בליטנטל:

לא, אמרת את זה גם שנה שעברה. אתה כל הזמן אומר את זה. זה לא   צבי ימין:

 המצאה חדשה.  



 
45 

 

תגיד לי עכשיו, ברגע שהגיעו אל השיא, מה תגיד, לכו הביתה, ... לילדים?  משה בוארון:

 מה תעשה? ומה תעשה איתם שהגיעו לשיא עכשיו, הילדים האלה?

 הילדים? רם בליטנטל:

 תגיד להם 'לכו הביתה'?כן, מה תעשה?  משה בוארון:

ימשיכו לשחק. אנחנו רוצים לעודד  כשהם יהיו ילדים, למה ילכו הביתה? רם בליטנטל:

ילדות לעסוק בספורט. אני רוצה לעודד נערים ונערות לעסוק בספורט  

עממי, ולכן, מכיוון שאני רוצה לעודד ספורט עממי ופעילות ספורט של 

את   מעוניין,  אני  אז  והילדים,  משקיע הנוער  שאני  שלי  המאמץ  מירב 

כלפיהם.   להפנות  נותן,  שאני  את והתמיכה  להפוך  מציע  אני  ולכן 

 הפירמידה,

 אתה עושה הכל ...  משה בוארון:

 טוב, רמי, הטבלה פה, הצגנו, והם גם קיבלו אותה.   ששי מגידו:

 שים את הטבלה שלי.  רם בליטנטל:

 זו הטבלה שלי. ששי מגידו:

 בלה שלי. שים את הט רם בליטנטל:

 זו. ששי מגידו:

 זה לא הכל. רם בליטנטל:

 ... כמה ילדים יש למטה, וכמה יש למעלה בקבוצה,  ירון חדוות:

הולכת   אלברט טייב: הפירמידה  תמיד  אבל  נכון.  לא  זה  ירון,  נכון,  לא  זה  אבל 

ומצטמצמת למעלה, זה הרעיון. אתה לא רוצה לשאוף שתהיה פה פעם  

 איזושהי קבוצה באמת,  

להפוך   ששי מגידו: כולם.  אצל  גם  מופיעה  היא  שהצעת,  הפירמידה  זו  רמי,  טוב, 

 אותה, היא הפוכה פה.  

 )מדברים ביחד( 

 ר להצביע. אפש ששי מגידו:

 משה, בוא נצביע על זה.  דובר:
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זה בסדר, זאת ההצעה של רמי, לא חייבים לקבל אותה, אנחנו כן חייבים  שושי כחלון כידור: 

 לעשות על זה הצבעה. מה שיוחלט כאן זה מה שיתקבל. 

 לא, מפלגת חינוך זה גם ספורט, כדורגל, ...,  צבי ימין:

 בוא נצביע, חברים.  ששי מגידו:

 זה תפיסת עולם, אתם לא חייבים להסכים איתה, בסדר. שושי כחלון כידור: 

 רמי, הנושא הובן, קדימה.  ששי מגידו:

 , רמי מבקש למחוק, 21, סעיף  2אז אנחנו בסעיף ג שושי כחלון כידור: 

 עשה היפוך בטבלה.  דובר:

ג שושי כחלון כידור:  סעיף  שניה.  סעיף  2רגע,  את21,  נמחק  שאנחנו  מציע  רמי  המשפט    , 

הקבוצה  פועלת  שבמסגרתו  ציבור  למוסד  תינתן  "התמיכה  שאומר 

 הבכירה ביותר באותו ענף". אוקי? זה מה שאתה מציע, נכון, רמי?  

 למחוק את זה. יצחק בר און:

 נכון. ששי מגידו:

 מי בעד למחוק את המשפט הזה, ירים את ידו.   שושי כחלון כידור: 

 עד, שלושה אנשים.שלוש. שלוש, נכון? מי ב ששי מגידו:

 שלושה. זה עמית, רמי וירון. מי נגד? ירים את ידו.  שושי כחלון כידור: 

 תשעה. תשעה נגד.  ששי מגידו:

 יש מישהו שנמנע?   שושי כחלון כידור: 

 נמנע? אחד. הלאה.   ששי מגידו:

 

בקשת חבר מועצת העירייה רם בליטנטל    -קריטריונים לחלוקה  23סעיף    2פרק ג'   .ג
יים בשבוע". מבקש להפוך את לשנות את הניסוח "עבור פעילות קבועה לפחות פעמ

סעיף   להוסיף  מבקש  הצעתו,  עפ"י  המעודכנת  לפרמידה  ולהתייחס  הפרמידה 
המתנה את העברת התקציב בהפחתת תשלומי ההורים, חלוקה לכל קבוצה בהתאם  

 לחלקה בניקוד המזכה 

 : רם בליטנטל, ירון חדוות, עמית אזולאי בעד
: איציק דב, שי רומנו, שושי כחלון כידור ,משה בוארון, צבי ימין, אלברט  נגד

 טייב, גד רבינא, איציק בראון, יגאל אשרם
 מעיין חג'ג  נמנע:

 
 ההצעה לא התקבלה 
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. רמי מבקש לשנות את הניסוח עבור  2'  , זה עוד סעיף בג23אוקי. סעיף   שושי כחלון כידור: 

 פעילות קבועה, לפחות פעמיים בשבוע, 

 איפה? איפה? יצחק בר און:

 . 23 ששי מגידו:

אגב ..., הרבה יותר מפעמיים בשבוע. הדבר השני שרמי, מה זה? בסדר,   שושי כחלון כידור: 

אז בשביל מה, אז למה צריך להגיד את זה? והדבר הנוסף שרמי מציע זה  

להפוך את הטבלה, יש לכם את הטבלה למעלה שזאת הטבלה לוועדת  

התמיכות שמופיעה בתבחינים כפי שהם פורסמו ע"י הוועדה, ויש את 

ההצעה של רמי שמופיעה למטה. אז מי בעד לקבל את ההצעה של רמי 

על טבלת הניקוד הרגילה. זה בסדר גם שלא נעשה ... על    23לגבי סעיף  

 ע, ירים את ידו. עמית, רמי וירון.טבלת הניקוד שרמי יצי

 שלושה. ששי מגידו:

 מי נגד, ירים את ידו?  שושי כחלון כידור: 

 מי נגד? ששי מגידו:

 זה לא נגד, זה בעד להשאיר את זה.  יצחק בר און:

 כן, נגד ההצעה של רמי. אנחנו לא נגד רמי.   שושי כחלון כידור: 

 חס וחלילה.  דובר:

 מי נמנע?  ששי מגידו:

 מישהו נמנע? אין נמנע.  י כחלון כידור: שוש

 חסר לי. ששי מגידו:

 מעיין הצביעה איתנו.  דובר:

 מעין הצביעה איתנו.  שושי כחלון כידור: 

 תרימו יד גבוה.   ששי מגידו:

 תן לה כיסא גבוה.  דובר:
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בקשת חבר מועצת העירייה רם בליטנטל    - קריטריונים לחלוקה   28סעיף    2פרק ג'    .ד
ל כאשר    10להקטין  וה  8ספורטאים  התקבלה  לא  העיר  תושבי  לפחות  וצעה  מהם 

 הצעה נגדית: 
ספורטאים פעילים ומתוכם   50"העמותה המבקשת תמיכה חייבת בהשתתפות של  

 ספורטאים תושבי העיר כפר יונה"  60%-לא פחות מ

 . 28תבחינים בחלוקה ל... ספורט אישי. סעיף סעיף הבא, רמי.  שושי כחלון כידור: 

 . העמותה המבקשת תמיכה, 28יאללה, סעיף  רם בליטנטל:

 רגע, זה תחת ספורט אישי.  יצחק בר און:

זה שהעמותה    28כן. עברנו לענפי ספורט אישי. כרגע, הדרישה של סעיף   רם בליטנטל:

 ספורטאים פעילים, 50שמבקשת תמיכה חייבת השתתפות של לפחות 

 תשע. שושי כחלון כידור: 

. אני  ספורטאים שהם תושבי העיר כפר יונה  40%-שמתוכם לא פחות מ רם בליטנטל:

, בעיניי  40%חושב שאנחנו אמורים לתמוך בפעילות של כפר יונה, ולא  

אנשי ספורט פעילים    50-זה לא די בכך. זה אחד. ושתיים, אני חושב ש

זה לעשרה  לשנות את  אני מציע  ולכן  כמו שלנו,  ליישוב קטן  זה המון 

 ספורטאים, ושמונה מהם לפחות תושבי העיר.  

 י תל אביב, צריך לפרק אותה.  לפי דעתך, מכב משה בוארון:

 ספורט אישי אנחנו מדברים.  יצחק בר און:

 כן, כן. בדיוק.   רם בליטנטל:

רגע, אתה  מדבר על ספורט אישי עכשיו. תסביר לי, תן לי דוגמה למשל,   אלברט טייב:

 רמי. 

 אין לו. אני חושב,  דובר:

 תן לי דוגמה.   אלברט טייב:

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

 טייב, גד רבינא, איציק בראון, יגאל אשרם
 

 ההצעה לא התקבלה 
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י. כשאתה אומר שיש פה קבוצה שיש לה גם ספורט  הוא מהות  50המספר   רם בליטנטל:

מתאמנים זה מהותי, זה ג'ודו, זה   50, שיש בעמותה הזו לפחות  50...  

 טניס, זה אתלטיקה, 

 על שחמט,  30שחמט זה ספורט? ...  יצחק בר און:

 ... ריצות אתלטיקה, בדיוק, מה שהוא אמר,  רם בליטנטל:

 לו אנחנו פוסלים אותם.  זה מה שאני אומר, זה כאי  יצחק בר און:

, אבל אתה פוסל את האפשרות לתמוך בספורטאים כאלה,  50אז אין   רם בליטנטל:

שיגיעו להישגים וש... את הפעילות שלהם, ושהם יביאו אחרים, אז אתה  

 זה לא רציני. בענף של ספורט אישי,   50. 50לא רוצה ..., אתה רוצה 

 )מדברים ביחד( 

 מישהו בכלל עומד בקריטריונים האלה?   יצחק בר און:

יש המון מקצועות היום, מקצועות ... חדשים, אם אתה תקבע איזשהו   עמית אזולאי:

 ,50רף של 

 זה המון.  יצחק בר און:

 ,-לא בטוח ש עמית אזולאי:

..., שמתאמן במכמורת, תגיד לו 'תביא בקבוצה   יצחק בר און: גולש עכשיו  יהיה לנו 

 .  50? לא הגיוני. אבל אין לו 40גולשים'? או  50שלך 

בקשה   שושי כחלון כידור:  שמגישים  ספורטאים  על  מדובר  לא  מתבלבלים,  קצת  אנחנו 

אישיים.  ספורט  לענפי  תמיכה  שמבקשת  עמותה  על  מדובר  לתמיכה. 

 זה ההערה.   אוקי?

 יש מקום אחר של ספורט אישי? יצחק בר און:

לא, אני רגע רוצה רק להסביר. יש פה איזושהי חוסר הבנה. מדובר על   שושי כחלון כידור: 

עמותה ש... ענפי ספורט אישיים, אוקי? זה לא שמישהו עכשיו משחק ...  

אלא עמותה שמחזיקה, נגיד עמותה ..., שיש לה   ומבקש תמיכה. בסדר?

 ם שזה ספורט אישי, ספורטאי 50

 כלומר, זה לעמותה, זה לא לבן אדם אישי.  יצחק בר און:
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 כן, כתוב כאן, ברור.   שושי כחלון כידור: 

 שושי, השאלה היא אם יש לי כאן מקום אחר למישהו שהוא פרטני,   יצחק בר און:

 קודם כל יש לנו ...,  שושי כחלון כידור: 

  לא קשור. -זה לא קשור פה. זה דובר:

 לא בתמיכות.  ששי מגידו:

 לא בתמיכות, תמיכות זה רק לעמותות.  ד שלומית גבע: "עו

 לא בתמיכות. בתמיכות נותנים לספורט, רם בליטנטל:

 אני חושב שיש משהו במה שרמי אומר,  יצחק בר און:

 .40%- אז אפשר אולי ל... את ה שושי כחלון כידור: 

 ומה ההצעה של רמי?   יצחק בר און:

 שיהיו עשרה ספורטאים ושמונה תושבי העיר לפחות, זה ההצעה שלי.   טל:רם בליטנ

 כמה? כמה? יצחק בר און:

אני מדבר כאן על שני דברים. אחד, אני רוצה שזה יהיה תושבי כפר יונה   רם בליטנטל:

 ולא עכשיו,

, זה אחד, ...  50-אני רוצה להציע לך שאחד, לא תפחית את המספר של ה שושי כחלון כידור: 

 אתה רוצה שיהיו יותר תושבי כפר יונה,  

 לא נכון, לפעמים באים אלופים מאיזשהו מקום לשחק אצלנו,  אלברט טייב:

 .  40%-אז תצמצם את ה שושי כחלון כידור: 

 )מדברים ביחד( 

 היא אומרת דברים נכונים.  יצחק בר און:

לפעמים באים אלופים ממקום אחר להיות אצלנו בקבוצה. זה לא נכון,  אלברט טייב:

 החלק הראשון הוא נכון, החלק השני לא.  

אנשים,   שושי כחלון כידור:  לעשרה  עמותה  תקום  לא  אנשים,  עשרה  של   ... פה  אין  רגע, 

 חבר'ה, בואו. התמיכה היא לעמותה שמעודדת ספורט אישי. 

 עמותה.  יצחק בר און:
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זה, נדייק את זה. עכשיו, מה שאני מציעה לך, רמי. רמי, מה שאני מציעה   ן כידור: שושי כחלו

 .40%-לך זה שתצמצם את ה

 רמי, תקשיב רגע. תקשיב.  דובר:

 טוב, מי בעד להשאיר את זה.  ששי מגידו:

 )מדברים ביחד( 

, ואז אתה נותן יותר במה לתושבי כפר יונה  60%-אז תגיד, לא פחות מ שושי כחלון כידור: 

 מאשר לתושבים אחרים. זה, 

 נכון. אלברט טייב:

 .80%רמי, ביחס שכתבת זה  דובר:

 ואז נצביע, זה יעבור.   אלברט טייב:

 , 80%לכן הצעתי  רם בליטנטל:

 לא, זה לא הגיוני. תקשיב לה רגע, נו. אלברט טייב:

רוצה   שושי כחלון כידור:  'אני  להגיד  ולא  ולהקשיב,  לפתוח את האוזניים שלך  מוכן  אתה 

עשר ושמונה'? אנחנו מציעים לך את אותו דבר, אבל אנחנו רגע אומרים  

אז   בסדר?  כזה.  דבר  אין  עשרה,  על  מבוססת  תהיה  לא  שעמותה  לך 

  . ככל שאתה תגדיר את המספר של הספורטאים מהעיר,50המינימום זה  

זה ייתן מענה למה שאתה רוצה, שהתמיכה תינתן למקסימום תושבים  

איתך.   מסכימה  אני  בסדר,  זה  יונה.  כפר  תשובי  שהם  העמותה  בתוך 

 ?60%-, אתה רוצה להעלות את זה ל60%-אתה מוכן להעלות את זה ל

 .... רם בליטנטל:

 )צוחקים(

 אין על רמי, אין.   אלברט טייב:

 )מדברים ביחד( 

אין עמותה, לא תיפתח שום עמותה בשביל עשרה ספורטאים, או עשרה  כידור: שושי כחלון 

יגיע  שהכסף  רוצה,  שאתה  למה  מענה  ייתן  זה   ... יפתחו.  לא  גלשנים. 

 למקסימום התושבים של העיר. 
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 ספורטאים ..., 50-אני חושב ש רם בליטנטל:

 טוב, רמי,  ששי מגידו:

  רוצה לקבל את מה שאני מציעה לך?  טוב, אני מציעה לך. אתה שושי כחלון כידור: 

 אני אומר, ..., רם בליטנטל:

 חבר'ה,  ששי מגידו:

 רמי, רמי. אלברט טייב:

 רמי, לא שינית? בוא נצביע. עוד שנייה אין לי חמצן.  ששי מגידו:

 רמי, תקבל את זה ובוא נצביע, נו מה? אלברט טייב:

 כן, בוא נצביע.  דובר:

 אם לא, זה לא יעבור לך. אם לא, זה לא יעבור לך, רמי.  אלברט טייב:

 אפשר לעבור להצבעה? קדימה.  ששי מגידו:

 אני לא חושבת שזה הרבה.  שושי כחלון כידור: 

 , 50-הרציונל שעמותה תהיה ..., עמותות פחות מ שי רומנו:

 אין לה בכלל קיום, היא לא תוכל להתקיים.  שושי כחלון כידור: 

אין לה זכות קיום בכלל. ולכן אני לא  אתן לה שקל. לעמותה של עשר  שי רומנו:

אין לה זכות קיום ואני לא אתן לה שקל, זה כסף שהולך לפח. הסיכוי 

 של עמותה של עשרה, 

 משתתפים מתושבי העיר. 60%-אני, אם כן, הייתי מעלה את זה ל שושי כחלון כידור: 

 ס. היא אפס. אין עמותות כאלה.  באיזה משהו בודד מצטיין, היא אפ שי רומנו:

 רמי, הרציונל שלך מאד נכון. תשפר את ההצעה שלך,  אלברט טייב:

 לא, זהו. ששי מגידו:

 משכנע אותה לקבל ..., אני החלטתי להיות תומך שלה, אתה מבין? אלברט טייב:

 אז אני מדבר ...,  רם בליטנטל:

 )מדברים ביחד( 
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זה  זאת ההצעה   שושי כחלון כידור:  מתושבי העיר. מי   60%-ו  50הנגדית. ההצעה הנגדית 

בעד ההצעה של רמי, ירים את ידו? עשרה, שמונה מתוכם תושבי העיר.  

 עמית ורמי.

 )צוחקים(

 עמית, אתה באש ובמים. כל הכבוד. דובר:

חוץ   מתושבי העיר,  70%? אין לי בעיה.  70%-אתה רוצה להגדיל את זה ל שושי כחלון כידור: 

 אנחנו בעמותות האחרות ..., מזה שגם 

 רמי, כדאי לך לקבל את ההצעה שלך. דובר:

צריך לזכור את זה. גם הילדים שלנו מקבלים תמיכות מרשויות אחרות.  שושי כחלון כידור: 

 בואו, אל תהיו ...., 

 , ..., 50בוא נעשה את זה  רם בליטנטל:

  60%-, ו50יאללה, בוא. אז    ? רמי, 65%,  50יאללה,   , מחר יומולדת? 75 שושי כחלון כידור: 

 תושבי כפר יונה?  

 כן. רם בליטנטל:

 מתוכם תושבי העיר. זה מקובל על כולם? 60%ספורטאים,  50 שושי כחלון כידור: 

 כן. דובר:

 מי בעד? שושי כחלון כידור: 

 מי בעד.  ששי מגידו:

 פה אחד.  דובר:

 רגע, גדי לא הצביע. גדי?   ששי מגידו:

 כולם, פה אחד.  דובר:

 לא פה אחד.  דובר:

 שושי, שושי, חבר'ה, תהיו רגע בשקט, אי אפשר ככה.  ששי מגידו:

 מי נגד? דוברת:

 שניה,  ששי מגידו:
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 50, העמותה המבקשת תמיכה חייבת בהשתתפות של לפחות  28סעיף   שושי כחלון כידור: 

תושבי העיר כפר יונה. מי   60%-פחות מספורטאים פעילים, ומתוכם לא  

 בעד לקבל את התיקון הזה, ירים את ידו?  

 רגע, צביקה, מה זה?  ששי מגידו:

 צביקה בעד. אלברט בעד. איציק בראון בעד. מי נגד, ירים את ידו? שושי כחלון כידור: 

 מי נגד, ירים את ידו? גד ומשה.  ששי מגידו:

 השאר בעד.  אסנת טל:

 אחלה. יש פה עוד הערות, רמי? שושי כחלון כידור: 

 זהו. רם בליטנטל:

 סיימת את כל ההערות?  שושי כחלון כידור: 

 זהו. כן, סיים את ההערות. ששי מגידו:

 סיימנו? מצוין.  שושי כחלון כידור: 

ההחלטה,   ששי מגידו: להצעת  עובר  אני  אנחנו,  אז  כל,  את  לאשר  צריך  עכשיו  אז 

בכפוף לשינויים שנעשו במהלך המליאה הזו.    2021מאשרים את תמיכות  

 ו? משה, מי בעד, ירים את יד

 בכפוף לשינויים.  שושי כחלון כידור: 

 בכפוף לשינויים.   ששי מגידו:

 פה אחד. אסנת טל:

 פה אחד.  ששי מגידו:

 לא, אני מסוכסך עם הידיים, אז אני לא יודע.  יצחק בר און:

 פה אחד. תודה.  ששי מגידו:

טל , עמית אזולאי,שושי כחלון כידור, שי רומנו, איציק בראון,  רם בליטנ בעד:
 יגאל אשרם, , אלברט טייב, צבי ימין, ירון חדוות, מעיין חג'ג, איציק דב  

 גד רבינא, משה בוארון  נגד:
 

 ההצעה הנגדית אושרה
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 יאללה לך לסוף ותשחרר אותנו. יש משחק כדורגל היום. אלברט טייב:

 אה, באמת? איזה ליגה? זהו? שושי כחלון כידור: 

 אישור תבחינים להקצאת קרקע ו/או מבנה .3

 מאשרים את התבחינים להקצאת קרקע ו/או מבנה.  הצעת החלטה: 

לא. מה קורה? טוב, חברים. הנושא השלישי זה אישור נושא אחרון, לא,   ששי מגידו:

תבחינים להקצאת הקרקע ו/או מבנה. הצעת ההחלטה: מאשרים את 

התבחינים להקצאת קרקע ו/או מבנה, התבחינים נשלחו אליכם. אני רק  

 ,  ישנים אומר שבשנה האחרונה עשינו עבודה לעדכן, התבחינים היו די

 ?יש שינויים גד רבינא:

 בטח, בוודאי.   מגידו:ששי 

 מה השינויים?   יצחק בר און:

 לא, לא, הם חדשים לגמרי, לא היה אחד ...,  דוברת:

 חדשים, כל התבחינים,  ששי מגידו:

 היה משהו מאד מאד ישן.  דוברת:

 אז יש לי שאלות לגבי זה.  יצחק בר און:

 אז רגע. גם העברנו,   ששי מגידו:

 ... אנחנו משווים.  גד רבינא:

אי אפשר להשוות כי זה חדש חדש, בגלל זה שלחנו לכם, שתראו. ואיפה,   גידו:ששי מ

 ליטל, את רוצה להגיד משהו?

 התבחינים,  ליטל שולץ:

 קראתם את זה? שושי כחלון כידור: 

 כן, כן. בגלל זה יש לי שאלות. יצחק בר און:

 אחלה, מעולה.  שושי כחלון כידור: 

 אני מנסה להקשיב,   יצחק בר און:

 החלטה
 בכפוף לשינויים  2021מועצת העיר מאשרת את התבחינים למתן תמיכות לשנת 

 מאשרים פה אחד 
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 המסכה מפריעה לאוזניים. אפשר לסגור את המזגן, זה מפריע.  שושי כחלון כידור: 

 כן. ששי מגידו:

התבחינים שוועדת ההקצאות משתמשת בהם הם תבחינים שמחויבים   ליטל שולץ:

והוא מגדיר  לנוהל משרד הפנים שהיה מיועד למשרד הפנים,  בהתאם 

ההקצאות לוועדת   ... נהלי  התבחינים. את  על  מדבר  הוא  היתר,  בין   .

הוועדה מגבשת, וכמובן מועצת העיר מאשרת. התבחינים שהיו, באמת, 

שאנחנו   ומה  שנים,   ... העירייה.  באתר  היום  מפורסמים  מאד,  ישנים 

אחרות,   רשויות  של  דוגמאות  לראות  גם  הייתה  העבודה  עיקר  עשינו, 

רשויות איתנות ועם ללמוד מהניסיון של רשויות אחרות, בעיקר באמת  

הרבה ניסיון. גם, במקביל, כמובן, ראינו את הנוהל של משרד הפנים, יש  

שם סעיף מדויק שמנחה אותנו, מכוון אותנו לתבחינים שאנחנו צריכים  

עמודים  שלושה  עכשיו,  שקיבלתם  מה  ובהתאם  אליהם,  להתייחס 

  שעשינו את המקסימום בשביל לראות שאנחנו, כשאנחנו מעבירים לכם 

הדברים   המלצה, בין היתר היא משקללת  האלה,  הנושאים  כל  את 

שבאופן טבעי אנחנו היינו בודקים גם אם לא היו התבחינים. התבחינים  

את   תאשרו  שאתם  ברגע  השקיפות,  מצד  כל  קודם  בעיקר,  נועדו 

חייבים  בעיתונות,  מפורסמים  להיות  חייבים  התבחינים  התבחינים, 

ה, הם בעצם חשופים לציבור, אז כבר  להיות מפורסמים באתר העיריי

יש לנו באמת עניין של שקיפות שהוא חשוב מאד. וגם, באמת, יש את  

שיש  בהם,  דנים  שאנחנו  בנושאים  להיות,  שיכולה  כמה  עד  הוודאות 

דנים   דברים שנקבעו מראש, ואנחנו לא דנים בכל מקרה לגופו, אנחנו 

מה זה  אז  ומחייבים.  אחידים  שהם  קריטריונים  רואים   לפי  שאתם 

 מולכם. 

סעיף   יצחק בר און: למשל  קריטריונים,  פה  יש  אלייך.  לי  "מידת 1שאלה  שאומר  א, 

התרומה של ההקצאה ל... ויש פה סעיפי משנה, מספר משתמשים, בלה 

מבחינת   זה  סעיף,  כל  של  המשקל  מה  כאן,  גם,  השאלה  בלה.  בלה 
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הנ משתמשים  מספר  להגיד  נחמד  נורא  זה  בהחלטה?  הנים  אחוזים, 

, זה לא רלוונטי, אבל  2%בהקצאה, אבל אם המשקל שלו הוא יהיה רק  

לגבי  קריטי  הוא  גבוה,  הוא  שלו  המשקל  המשתמשים,  מספר  אם 

 ההקצאה, ופה לא ניתן האחוזים או המשקל של זה בהחלטה. 

אנחנו החלטנו לא לבחור בדרך של אחוזים, כי בדרך של אחוזים, יש לה  ליטל שולץ:

 לה גם חסרונות. כרגע קבענו תבחינים מאד ברורים, יתרונות, יש 

התבחינים ברור, אבל השאלה מה המשקל שלהם. הרי בסופו של דבר,  יצחק בר און:

אותה וועדת הקצאות תבוא, למשל בהקצאת קרקע, למשל מה שיש לנו 

מה   לדעת  רוצים  אנחנו  אבל  העיר.  למועצת  זה  עם  באה  ואת  עכשיו, 

יר יכולה לייחס משקל אחר לכל סעיף כזה, המשקל של זה, ומועצת הע

 ועדיין לעמוד בסעיף. 

קודם כל אני חושבת שככל שזה יותר פתוח זה מאפשר שיקול דעת הרבה   שושי כחלון כידור: 

 יותר רחב לוועדה, זה אחד.

 גם לוועדה וגם לנו.  יצחק בר און:

 הנחה, תצאו מנקודת דבר שני, רגע, ברור. ברור,   שושי כחלון כידור: 

 שקוף, זה עמימות.  אבל זה לא יצחק בר און:

תצאו מנקודת הנחה שתמיד תמיד תמיד וועדה היא וועדה מייעצת, היא   שושי כחלון כידור: 

 מביאה לכאן והמליאה מחליטה.

 ברור. יצחק בר און:

זה בכלל הנחת העבודה. הדבר הנוסף שאני אגיד, שזה ביחס לבקשות  שושי כחלון כידור: 

אחרות. זאת אומרת, יכול להיות שתהיה בקשה אחת ואז אין פה שום 

זהות  פה ארבע בקשות  להיות שיגישו  ויכול  למישהו אחר,  יחסי  עניין 

לחלוטין, באותה מטרה, ולמשל סתם, ניקח בית תפילה. אז יש קהילה 

ויש קהילה אחת שיש לה    300אחת שיש לה   מתפללים.    50מתפללים, 

ראה, בין היתר, יוצג כנתון למה הוועדה ביססה את אוקי? אז זה, ככל הנ

 ההמלצה שלה דווקא על עמותה כזו ולא על עמותה אחרת. אוקי?
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אבל אנחנו כמועצת עיר, לא אומרים לנו, כלומר, אנחנו נצטרך לבקש   יצחק בר און:

 את זה,

 אתם מקבלים את כל החומר. דוברת:

 שיביאו את זה ל..., אתם תקבלו את כל הנתונים כ שושי כחלון כידור: 

והכל   ששי מגידו: החומר  כל  את  מקבלים  אתם  הקצאה  לפני  מקרה,  בכל  בדיוק. 

 עומד לפניכם.

שקיפות.  יצחק בר און: שיש  הוא  שהרעיון  פה,  שנאמר  הראשון  המשפט  אבל  כן, 

המשקולות  מה  אומרים  לא  אנחנו  אם  כאן  נעשית  לא  היא  השקיפות 

 שלנו בכל סעיף. 

המשקולות והשקיפות זה לא קשור. משקולות זה האופן שבו    לא, אבל ששי מגידו:

 אנחנו יכולים לתת ניקוד לעמותה כזו או אחרת. 

לנו   יצחק בר און: יש  עזוב בית תפילה שכרגע  אם אנחנו רוצים, אני אתן לך דוגמה. 

 משהו בקנה, 

 סתם נתתי את זה כדוגמה, ... כל דבר. מועדון נוער.  שושי כחלון כידור: 

ר חדשה. אז אני אומר, נגיד שאנחנו הולכים להקצות שטח לתנועת נוע און:יצחק בר 

יש לך תנועת נוער. עזוב רגע את הקיימות בכפר. אני אומר משהו מהענן. 

עם   באה  והיא  קמה,  היא  שעכשיו  נוער  וחמישה   35תנועת  חניכים 

מדריכים. על פניו   50-חניכים ו  150מדריכים. יש לך תנועת נוער שיש לה  

השאלה  קריטי.  הוא  המשתתפים  מספר  של  הקריטריון  כלומר,  ברור, 

 מההחלטה,   10%אם אתה מייחס לו עכשיו רק היא 

 אבל למה ... כאחוזים?   שושי כחלון כידור: 

אני אענה לך, איציק, אני אענה לך. בוא נסתכל רגע על התמונה הגדולה.  ששי מגידו:

זה  ולפי  הפנים  משרד  של  החוזר  את  בעצם  לקחנו  הגדולה,  התמונה 

הגדו התמונה  את  תראה  ובוא  התבחינים,  את  אם  פירקנו  בסוף,  לה. 

עמותות, אנחנו רוצים לדעת    100הגישו עמותה אחת או שתי עמותות או  
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את   רגע  עזוב  לקהילה.  ההקצאה  של  התרומה  מידת  מה  כל  קודם 

 המשקולות, בסדר? השימוש במקרקעין מתאים או לא מתאים,

 אבל כמה אתה מייחס, כמה אחוזים אתה מייחס לסעיף הזה? יצחק בר און:

התמונה  אנ ששי מגידו: על  מסתכל  אני  זה  בגלל  שניה.  לי  תן  שניה.  לי  תן  אגיד,  י 

 הגדולה. שימושים שאסור לעשות במקרקעין, בסדר? עם כל הזה, 

 לא, ששי, אנחנו קראנו על זה, ... דובר:

לך,  ששי מגידו: אגיד  אני  משקולות,  יהיו  אם  לדוגמה,  סתם  בסוף,  לכן  רגע,  לכן, 

עמותה    Xעמותה   נקודה,  בכל   Yקיבלה  אתה,  נקודות.  שתי  קיבלה 

מקרה, השיקול דעת הוא אצלכם, לא אצל הוועדה. אני יכול לתת לך את  

 התמונת מצב לפי כל התבחינים, כל עמותה איפה היא עומדת. 

 ולמה היא קיבלה נקודה אחת ולמה היא קיבלה שתיים. משה בוארון:

 אני רוצה להגיד משהו. אני, אלברט טייב:

 לא יעזור לכם, הפוך. זה יגביל אתכם.  אז זה ששי מגידו:

שאנשים  אלברט טייב: שקיפות,  חוסר  בזה  יש  אומר,  שאיציק  מה  עם  מסכים  אני 

רוצים לדעת מה מדרג מה. אנשים, זכותם לקבל. אגב, קראתי את זה, 

 קראתי גם את הקודם. זה שונה לחלוטין,  

 אמרנו את זה, אמרנו.  ששי מגידו:

אני לא יודע אם זה טוב או לא, אני מעיר את ההערות שלי,  שונה לגמרי.   אלברט טייב:

,  איציק. אני מעיר את ההערות שלי לגבי, לא נלקח פה שום דבר שהיו

והיו גם דברים טובים בגלגול הקודם. עכשיו, לגבי מה שהוא אומר, זה  

רוצה   אני  עכשיו,  שקיפות.  חוסר  של  עניין  פה  יש  כי  חושב.  אני  נכון, 

 להתחיל מההתחלה.  

 לא, אבל למה אתם אומרים חוסר שקיפות?  ששי מגידו:

תן לי, אני אסיים ואני אגיד לך. כי אנשים צריכים לדעת מה שקודם דנו,   אלברט טייב:

הם   מה  לקראת  יודעים  אנשים  דברים,  ויש  אחוזים  ויש  מספר,  ויש 
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רוצה  אני  עכשיו,  וכדומה.  וכדומה  שלהם  הסיכויים  ומה  הולכים 

 כור לי, בתחילת הדרך, להתחיל. עד כמה שז

 היה, היה. דובר:

 היו אחוזים. חלק מהדברים היו. ששי מגידו:

 עד כמה שזכור לי, ... וועדת ההקצאות היו גם חברי מועצה.  אלברט טייב:

 נכון. לא, לא, לא,  ד שלומית גבע: "עו

 וועדת המשנה בוטלה, נכון? אלברט טייב:

 זה בוטל.  יצחק בר און:

אני רואה בזה חיסרון שאין חברי מועצה שנמצאים בוועדת ההקצאות.   אלברט טייב:

 אני חושב שיש עם זה בעיה שוועדת,

 זה החלטה של משרד הפנים.  יצחק בר און:

 וועדת משנה, כן.  אלברט טייב:

 אה, וועדת משנה.  יצחק בר און:

רי  אני חושב שגם חברי מועצה, לא גם, לא חושב, אלא בטוח, הם נבח אלברט טייב:

ציבור והם יודעים מה הציבור שלהם צריך, כל אחד מהם מייצג ציבור 

 מסוים,

 לכן זה מגיע למליאה.  שושי כחלון כידור: 

וצריך להביא את הדברים למליאה עוד לפני כן, כלומר, גם לגבי ... בתוך   אלברט טייב:

הוועדה עם הצוות המקצועי, גם של כל סקטור וסקטור שהם מייצגים.  

 עכשיו, אני,

 אלברט, בעבר זה היה?  דובר:

 היה.  אלברט טייב:

 מה? שושי כחלון כידור: 

 וועדת משנה. יצחק בר און:

 כן, כן.  אלברט טייב:

 לא להקצאת קרקע.  שושי כחלון כידור: 
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 לתמיכות אני מדבר.   יצחק בר און:

 להקצאת קרקע גם היה. גם להקצאת קרקע הייתה.  אלברט טייב:

גם   ידור: שושי כחלון כ אגיד  ואני  משנה,  לוועדות  ערך,  שום  לזה  ואין  מאד,  הרחוק  בעבר 

שקשור למה.   מה  בכל  העיריות,  פקודת  הפקודה,  אומרת  מה  תראו 

וועדת  שממליצה  מה  את  לוקחת  בעצם  משנה  וועדת   משנה.  לוועדת 

הקצאת קרקע, שוקלת את זה, ובאה ואומרת, מקבלת או לא מקבלת.  

 וועדת ההקצאות, אז בסופו של דבר, באה 

 היא מביאה את דבר הציבור. עמית אזולאי:

 מה זה? שושי כחלון כידור: 

היא מביאה את דבר הציבור. כי עם כל הכבוד לחברים היושבים פה, ...   עמית אזולאי:

 בכפר יונה, מכירים את הצרכים האמיתיים.  

רגע, אבל שניה, עמית, גם מנכ"ל משרד  הפנים והחוזר הוא לא תושב   ששי מגידו:

 כפר יונה. 

 ... בשביל זה אנחנו חברי מועצה,  עמית אזולאי:

 אבל אתה מביא את זה לדיון במליאה.  שושי כחלון כידור: 

 אז מה, דיון במליאה זה מאוחר מדי. עמית אזולאי:

 מאוחר למה? שושי כחלון כידור: 

 מאוחר בשביל ...  עמית אזולאי:

 כי מגבשים את זה עם אנשי המקצוע.  אלברט טייב:

 גם לא לקבל את ההחלטה של הוועדה. אפשר  שושי כחלון כידור: 

 לא, אנחנו לא רוצים,   עמית אזולאי:

התושבים  שושי כחלון כידור:  את  מכיר  שאתה  הקשר  את  הבנתי  לא  מה?  רוצה  לא  אתה 

והוועדה לא מכירה את התושבים, שזה ערך למה וועדת משנה צריכה 

 להיות. לא הבנתי. 
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מקבלים את החומר יומיים לפני    אני חושב שאם אנחנו כחברי מועצה עמית אזולאי:

... או לפי החוק,   שעות לפני, לא תמיד, זה לא זמן, או לא    48הישיבה 

 מספיק זמן שאפשר להתעמק בו,

 ... זה לא משנה, כי גם וועדת משנה ... משלושה אנשים. שושי כחלון כידור: 

 שנה,   25., ... זה דברים שהם מהותיים, שנוגעים ליישוב, זה הקצאות .. עמית אזולאי:

 אז מה, אנשי המקצוע של העירייה פחות לוקחים בחשבון את השיקול?  שושי כחלון כידור: 

 כן. עמית אזולאי:

 למה? שושי כחלון כידור: 

 פחות לוקחים ...,  עמית אזולאי:

 כי בשביל זה יש בחירות ובשביל זה נבחרים אנשי ציבור, אלברט טייב:

 קשור?מה זה  שושי כחלון כידור: 

 זה קשור. אלברט טייב:

 למה זה קשור? שושי כחלון כידור: 

 כי בוועדה כזו,  אלברט טייב:

 לדעתי זה יותר נקי, התהליך הזה. שושי כחלון כידור: 

 איך? אלברט טייב:

שהוא לא נעשה דווקא ע"י נבחרי ציבור, בן אדם שהוא יותר מתאים,   שושי כחלון כידור: 

 פחות מוטה,

אגיד לך  משהו, בסדר? הטעם לפגם הוא שאנחנו יודעים שבסופו של אני   אלברט טייב:

 דבר הכל מתיישר בהתאם למה שרוצה ראש העיר. אז זה, 

 אלברט, אלברט,  דובר:

 )מדברים ביחד( 

 אלברט, אני רוצה לעצור אותך, ירון חדוות:

יש לי זכות להגיד את מה שאני רוצה, בסופו של יום זה ..., אני רואה   אלברט טייב:

טעם לפגם, אני רואה טעם לפגם לזה שאין חברי מועצה, אמרתי את זה,  

 זה הכל. זה אחד הדברים. אני רוצה להבין עכשיו,  
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 )מדברים ביחד( 

 ... ירון חדוות:

היא מגיעה. זה מגיע מה,  לא משנה, תלוי מתי היא מגיעה. תלוי מתי   אלברט טייב:

יומיים לפני היום? נראה לך את כל זה, כמה, ... ישבתי אתמול, אגב, זה  

זה  אבל  הישיבה,  בתחילת  עליה  דיברתי  לא  להעיר,  חייב  שאני  הערה 

 איזושהי תקלה להביא לנו את זה אתמול או שלשום, לקבל את זה.

 שעות, 48סליחה, הפקודה אומרת  שושי כחלון כידור: 

 הנה, עוד פעם את הולכת, בסדר, ט טייב:אלבר

 מה לעשות? שושי כחלון כידור: 

 סליחה, אני ממשיך, עזבי.   אלברט טייב:

 כאילו זה ..., שושי כחלון כידור: 

 זה היה בגדול.  אלברט טייב:

תקשיבו, רגע, רגע, רגע, אני מאד מצטערת, אבל אנחנו, כל המליאה גם   שושי כחלון כידור: 

ת העיריות. זה לא שיש אפשרות להגיד מה שמתאים מתכנסת לפי פקוד

 לנו מתאים לנו, ומה שלא מתאים לנו אנחנו לא לוקחים.

איזה  אלברט טייב: חומר,  איזה  תסתכלי  לפני,  יומיים  זה  את  לקבל  בסדר,  בסדר, 

 ערמות,

ויש חומר בתוך הפקודה שאומר   שושי כחלון כידור:  לפני,  ימים  יש עשרה    48אז תב"רים 

 ני.שעות לפ

של  אלברט טייב: הנושא  ב',  סעיף  לנושא  משהו  להבין  רוצה  אני  נמשיך.  בוא  טוב, 

"תינתן   שכתוב.  מה  תראי  ב'.  בסעיף  לי  לעזור  תוכלי  אם  השוויוניות, 

הפנים   משרד  ונוהל  זה  נוהל  דרישות  בכל  העומדת  לעמותה  עדיפות 

בנושא כמובן, אשר טרם הוקצתה לה קרקע בעבר". אני רוצה להבין את  

 המשפט הזה. 

 זה תחת שוויוניות?  יצחק בר און:
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כן. אני רוצה להבין את הזה, יש עמותה  מסוימת שקיבלה להקים מרכז  אלברט טייב:

נוער, לא משנה. מרכז נוער קיבלה הקצאה לחמש שנים. הסתיימו החמש 

שנים, הנושא שלה נבחן מחדש. עכשיו, יש עמותה שלא קיבלה אף פעם,  

עדיפות על העמותה הזאת שחמש שנים היא פועלת, אז בעצם תינתן לה 

 ובעצם לא יהיה לה איפה לפעול, זו הכוונה?  

 לא, ששי מגידו:

 מדובר על הקצאה חדשה.  שושי כחלון כידור: 

הכוונה שאם יש שתי עמותות, בסדר? שאחת כבר הוקצה לה, הוקצתה   ששי מגידו:

 לה קרקע,

 והסתיים החמש שנים,  אלברט טייב:

לה  מגידו:ששי  הוקצה  לא  בכלל  והשנייה,  לא.  או  הסתיים  אם  קשור  לא  זה  לא, 

קרקע, אז תינתן לה עדיפות כי זה לראשונה. זה לא מדבר על זה שאם  

 ההקצאה פגה והיא מגישה שוב, 

 אז צריך לחדד את זה פה.  אלברט טייב:

 כאילו פעם שניה,  ששי מגידו:

 ד חשוב. צריך לחדד את זה כאן כי זה מא אלברט טייב:

 אבל אני אגיד לך, אלברט, אני אגיד לך משהו, זה עוזר לכם.  ששי מגידו:

 כן, כן, בסדר. אני רק אומר, אלברט טייב:

 זה עוזר לכם. ששי מגידו:

 צריך להתייחס לזה, צריך להתייחס לזה.   אלברט טייב:

 אני לוקח דוגמה אחרת. נתת הקצאת קרקע לצופים, במקרה זה. יצחק בר און:

 נו? י מגידו:שש

עוד   יצחק בר און: מגיעה  ההקצאה.  תקופת  נגמרה  מצוין,  הכל  בה,  פועלים  הצופים 

פעם הקצאה. ועכשיו הצופים ניגשים לה וגם תנועה חדשה ניגשת אליה,  

ילדים. אתה בא ואומר, וועדת ההקצאות באה ואומרת,   50שיש לה רק  
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ם יישארו בלי  ילדי  1000עדיפות לחדשה. היא כבר פעם קיבלה. אז כאן  

 בגלל שהם חדשים.   50-הקצאה, אבל אנחנו ניתן ל 

 לא, ששי מגידו:

 לא, אבל יש פה עוד,  שושי כחלון כידור: 

 לא, לא, אני מדבר רק על הסעיף הזה. יצחק בר און:

אבל הסעיף הזה לא עומד בפני עצמו. חבר'ה, אתם כאילו לוקחים את   שושי כחלון כידור: 

 אותו מ... הכוללת של התבחינים. מוציאים הסעיף ו

מה   ששי מגידו: תחליט  אתה  אומר,  אני  אומר,  אני  הפוך  שלם,  נוהל  הוא  הסעיף 

כתבנו   אנחנו  בתבחינים,  שכתוב  מה  זה  אם  גם  לנכון,  חושב  שאתה 

עדיפות כי אמור להיות פה שוויון. לא יכול להיות שעמותה אחת תחזיק 

 קרקעות,   100פה 

 עמותה אחת אני מדבר,, 100לא  יצחק בר און:

 ... על זה הוא מדבר.  דובר:

הוא   ששי מגידו: דעת  השיקול  בסוף  אומר,  אני  אומר.  סתם  לא  אני  לא,  זה  לא, 

מנכ"ל   לחוזר  יהיה בהתאם  רצינו שזה  גם המטרה. אנחנו  וזה  שלכם, 

משרד הפנים, ועדיין יש לכם שיקול דעת נרחב פה. אבל תשימו לב, עוד 

רו. ובמאקרו יש פה באמת צדק ושוויון, זה כל  פעם, תסתכלו על המאק

 הרעיון. בסוף זה החלטה שלכם.

 ... קרקע, ..., ואחת אין לה בכלל, לתת להיא שאין לה. דובר:

 זה הרעיון, השוויוני, כן. זה לא מדבר על זה שזה,   ששי מגידו:

ז ד שלומית גבע: "עו ה עומד אבל זה לא עומד, מה שששי אומר, זה לא עומד בפני עצמו. 

 ביחד עם שאר,

 עם שאר הקריטריונים.   ששי מגידו:

 אני רק רציתי להגיד משהו, אפשר, על הנושא של וועדת משנה. ד שלומית גבע: "עו

רגע, תסתכלו, סתם לדוגמה. איציק, תסתכל על סעיף ז'. בסעיף ז' זה   ששי מגידו:

 יכול לענות על השאלה שלך: יחסי העירייה עם עמותה בעבר. 
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 כן, אני יודע.  יצחק בר און:

את   ששי מגידו: לקחת  שוב,  ומגישים  הסתיימה  ההקצאה  אם  גם  אומרת,  זאת 

אנחנ הוועדה,  אז  משנה,  לא  זה  נוער,  תנועת  של  האם הדוגמה  נדון  ו, 

הקשרים בעירייה, האם היא עמדה בעמותות שלה, קיימה את החוזים 

שלה, התרומה למטרות העירוניות לפי בקשת העירייה וכיוצא בזה. זאת 

 אומרת, יש פה איזון. 

 יש פה קשר. ד שלומית גבע: "עו

 כן, אבל לא כתוב שיש פה עדיפות. יצחק בר און:

 אני לא אמרתי עדיפות.  ששי מגידו:

 לא, אני אומר. הסעיף לא מדבר על עדיפות.  יצחק בר און:

אותו   שושי כחלון כידור:  ומוציאים  סעיף  כאילו  לוקחים  אתם  תקשיבו,  לא,  הסעיף  אבל 

 מההקשר הכולל. זה לא עובד ככה.

 לא, שושי, מה שאני אומר,  יצחק בר און:

 יש פה תבחינים שהם בעצם, שושי כחלון כידור: 

 שניה,שניה,  יצחק בר און:

 רגע, אני רק רוצה להסביר לך, שושי כחלון כידור: 

הקריא,  יצחק בר און: שהוא  בסעיף  לעמותה".  עדיפות  "תינתן  כתוב  הקודם  בסעיף 

סעיף ז', אין פה עדיפות לאחת שהיה לה ניסיון עבר מסודר עם העירייה.  

 אין פה עדיפות.  

 לא, אבל יש איזון.  ששי מגידו:

שיקולים זה   שושי כחלון כידור:  של  מכלול  דבר,  של  שבסופו  שיקולים,  של  מכלול 

הוועדה   רוצה  תביא.  שהוועדה  להמלצה  דבר  של  בסופו  שמתכנסים 

להמליץ ואנחנו אומרים שזה לא השיקולים שאנחנו רוצים כמועצת עיר?  

למול  ראתה  לא  שהוועדה  שיקולים  להוסיף  רוצים  אנחנו  נקבל.  לא 

 עיניה? אנחנו נוסיף אותם. 
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לא, ברגע שיש לך תבחינים אתה צריך להיצמד. אתה יכול להגיד 'אני   און: יצחק בר

 נותן משקל אחר מאשר הצוות המקצועי', 

 על זה אני מדברת.  שושי כחלון כידור: 

 אבל על אותתם תבחינים אני חייב ללכת.  יצחק בר און:

 בסדר. שושי כחלון כידור: 

 תבחין אחר. אני לא יכול להמציא יצחק בר און:

 לא אמרתי להמציא, אני מדברת על אותם תבחינים.  י כחלון כידור: שוש

 אני אגיד לך יותר מזה. לנו, כוועדה, הכי פשוט והכי קל, מספרים. ששי מגידו:

 נכון. יצחק בר און:

 אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ואז כשאני אציג לכם את המספרים,  ששי מגידו:

 אתה אומר שכאילו זה ....  יצחק בר און:

 היכולת שלכם לקבל החלטה היא תהיה קצת,   י מגידו:שש

 ... הרבה יותר פתוחים מאשר סגורים. שושי כחלון כידור: 

 לנו הרבה יותר פשוט המספרים, כוועדה.   ששי מגידו:

עם  שושי כחלון כידור:  שהיחסים  האמת,  על  נודה  אנחנו  בואו,  עמותות,  פה  לנו  יש  אגב, 

עצם   עד  ההקצאה  את  קיבלו  שהם  מאז  בכלל,  עמדו  לא  הם  העירייה 

היום הזה, לא עומדים בכלל בתנאים של ההקצאה הקודמת, אוקי? של  

לנו  להגיש  תרצה  עמותה  שאותה  נגיד  עכשיו,  הקודמים.  התבחינים 

ו קרקע  הקצאת  נעשה  דעת  עכשיו,  שיקול  זה  עמותה.  ואותה  מבנה, 

שאנחנו לגמרי צריכים לקחת לתשומת הלב, כי בסופו של דבר אף אחד  

מאיתנו לא רוצה שנכס ציבורי שאמור באמת להיות לרווחת התושבים  

והקהילה בעיר, עומד כאבן שאין לה הופכין, אי אפשר להשתמש בה. אף  

שהנכס רוצים  אנחנו  זה.  את  רוצה  לא  מאיתנו  קרקע    אחד  על  יעמוד 

ציבורית והוא גם ישרת את הציבור. זה המהות של נכס ציבורי. זה חלק  

מהדברים שמופיעים כאן בתבחינים. אני חושבת שיש פה הרחבה דווקא 
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של התבחינים למול מה שהיה בפעם הקודמת, יש הרחבה, בעיניי היא 

 טובה יותר. 

של המליאה ואתה    עצם העובדה שאתה לא שם ניקוד על שיקול הדעת דובר:

 לא עושה שקיפות, אתה ...,

 פה הניקוד בטבלה,   שושי כחלון כידור: 

 מוגבל לניקוד. דובר:

אני חייבת להגיד מילה על הנושא של וועדת משנה, כדי להניח את דעתו   ד שלומית גבע: "עו

של אלברט. איציק, רק ממש משפט אחד קצר בנושא של וועדת משנה 

הזכיר שלפי חוזר מנכ"ל, התפקיד של וועדת  להקצאות. אני רק רוצה ל 

משנה להקצאות זה לא חברי מועצה שיושבים בתוך הוועדה המקצועית,  

 אלא הוועדה המקצועית לפני שהיא מביאה את הדיון למועצת העיר, 

 היא מעבירה את זה לידי וועדת משנה. דובר:

ל ד שלומית גבע: "עו כבר,  המגובשת  שלה  הדעת  חוות  את  מעבירה  משנה היא  וועדת 

להקצאות, וועדת משנה להקצאות אמורה להגיד אם היא מקבלת או לא  

 מקבלת, ואם היא לא מקבלת אז לנמק מה היא לא מקבלת.

 נכון.  אלברט טייב:

 וממילא זה עולה.  ששי מגידו:

 ולכן המחוקק, ישב המחוקק הדגול וכתב את זה,  אלברט טייב:

 לא, ד שלומית גבע: "עו

 הוא כתב את זה.  אלברט טייב:

 לא, אמר 'יש סמכות אם המועצה רוצה',  ד שלומית גבע: "עו

 אני רואה בזה חשיבות.  אלברט טייב:

 'למנות וועדת משנה',  ד שלומית גבע: "עו

 אני רואה בזה חשיבות,  אלברט טייב:

 לא אמרתי, לא אמרתי שיפוטית כן או לא חשוב,  ד שלומית גבע: "עו

 בסדר, בסדר.  אלברט טייב:
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 אני רק אומרת,  ד שלומית גבע: "עו

 הבנתי את ההערה, בסדר, זה ברור. אלברט טייב:

 זה הגדרת התפקיד, זה הכל. ד שלומית גבע: "עו

 אז אפשר לעבור להצבעה?  ששי מגידו:

 כן. דובר:

 יש עוד הערות?  שושי כחלון כידור: 

אין. אז הצעת ההחלטה, מאשרים את התבחינים להקצאת קרקע ו/או   ששי מגידו:

 מבנה בהתאם למה שהוצג ונדון. מי בעד, ירים את ידו. 

 ?-כולם חוץ מ שושי כחלון כידור: 

עשרה. מי נגד, ירים את ידו? שניים. מי נמנע? אחד. זהו חברים. תודה  ששי מגידו:

 רבה.

 תודה רבה.  שושי כחלון כידור: 

 

 

 

 

 _________________      _________________ 

 ששי מגידו                       שושי כחלון כידור 

 העירייה מנכ"ל                           ראש העירייה

 החלטה
 התבחינים להקצאת קרקע ו/או מבנה מועצת העיר מאשרת את 

 מאשרים פה אחד 


