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 1 פרוטוקול

 2 העירייהראש עדכוני 

טוב, אני אתחיל. מאחר ואני לא מעדכנת, אז אני אמשיך במסורת של   :כידור ושי כחלוןש 3 

, כדי שחלילה וחס לא תגידו שאתם לא העדכונים, עדכוני ראש העירייה 4 

יודעים מה קורה בעיר ושהכל נעלם מעיניכם, אז אני ממשיכה בעדכונים  5 

, ישיבה מן 74, נכון? ישיבה מס׳ 74שנים, בישיבה מס׳  3השוטפים מזה  6 

, זה יום האישה 8/3 -המניין. אז הדבר הראשון שאני אגיד זה שהיום ה 7 

צה לומר זה שחלק מהתפקיד שלנו לאומי ואחד הדברים שהייתי רו-הבין 8 

כחברה זה להמשיך לטפח ולחזק את המודעות של כל מי ששותף לחברה  9 

ביצירת הזדמנות שווה לנשים ולגברים, ושכולנו נחיה בחברה שהיא  10 

המגדרים  2חברה מתוקנת, שיודעת לראות את הצרכים השונים של  11 

מה שלא  ומנגד, גם יודעת לתת עליהם מענה באופן שווה. לצערי הרב, 12 

קורה היום, הפערים עדיין גדולים, אם אני אתן, הדוגמה הכי קלאסית  13 

, 2022 -אחוזים ב 31זה פערי השכר בין גברים לנשים שעומדים על מעל  14 

זה נושא שהדעת לא יכולה לסבול, שמדובר על עידן בו נשים וגברים,  15 

שניהם גם ביחד בעצם מפרנסים משפחה. אז לרגל יום האישה, אני רוצה  16 

להעניק לכל אחת מנשים שלכם, בשם העירייה, זר פרחים שנמצא כאן  17 

וגם להגיד להן תודה על זה שהן משלמות סוג של מחיר. טוב, אני  18 

ממשיכה בעדכונים, אז באמת שיהיה יום חג שמח לנשים שלכם ובאמת,  19 

בהערכה ובהוקרה ממני, על הנכונות שלהן לשאת בזה שאתם ... בשירות  20 

איש. שני דברים שקשורים בהרשאות תקציביות הציבורי. לנשים ול 21 

שיגיעו, הן לא יגיעו עכשיו, אני רק מעדכנת אתכם, קיבלנו אישור  22 

גני ילדים בשכונת שרונה, שבעצם מצטרפים  2ממשרד החינוך לבנות עוד  23 

גנים. אישרנו לנו את שבעת  6לרביעייה שכבר התחלנו לבנות, בסך הכל  24 

ומחת בשכונת שרונה. לצערי, היבילים להקמת חטיבת הביניים הצ 25 

בשלב הזה אנחנו לא קיבלנו הרשאה תקציבית להקמת בית הספר השש  26 

שנתי, אני ומנהלת המחוז דיברנו על זה היום ואנחנו גם נציף את זה בפני  27 
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מנכ״לית משרד החינוך ובפני שרת החינוך במפגש שיש לנו איתן בסוף  1 

נפיים של קרמבו החודש הזה. לפני כשבועיים, ישבנו עם מנכ״לית כ 2 

וחשבנו שנכון יהיה להכניס לכאן את תנועת הנוער של כנפיים של קרמבו  3 

שבעצם, מייצרת שילוב בין אוכלוסייה רגילה לבין אוכלוסייה בעלת  4 

מוגבלויות ומאפשרת לאוכלוסייה בעלת מוגבלויות לקחת חלק פעיל  5 

גבש ודינמי ובאופן שווה בתוך תנועת נוער. הסיכום איתם זה שאנחנו נ 6 

איתם תוכנית עבודה והיא תחל לפעול אחרי החגים בכפר יונה. אני  7 

מניחה שאתם יודעים מה קורה באוקראינה, מה שאנחנו החלטנו לעשות  8 

אורניינבורג, העיר התאומה שלנו וביום שבת בשעה זה לשתף פעולה עם  9 

עתיד להיות קונצרט משותף שבו ייקח חלק גם הקונסרבטוריון  17:00 10 

וכמובן שהם לא נוסעים לשם, זה משודר פה בפייסבוק לייב  של כפר יונה 11 

מתוך היכל התרבות שלנו. זו הייתה האפשרות היחידה, בסוף אנחנו  12 

מתאימים את עצמנו לגרמנים, לא לעצמנו, אז בגלל זה. אני חושבת שגם  13 

הסיטואציה היא סיטואציה מורכבת ונכון יהיה שגם נביע סוג של  14 

הערים, מה שסוכם לשנה הזו  2גומלין בין תמיכה. בכל הנוגע לקשרי ה 15 

משלחות נוער, אחת משלחת נוער שתצא בחודש יוני,  2זה שאנחנו נוציא  16 

תלמידים ותלמידות. השנייה תצא באוקטובר,  15משלחת נוער של עד  17 

 18 3שהיא תהיה יותר מבוססת מוזיקה. מי שלא יודע, באורניינבורג יש 

ר איזו שהיא פעילות משותפת בתי ספר למוזיקה והרצון שלנו זה לייצ 19 

בעתיד, אולי אפילו הרכב משותף, אז יהיה ביקור כזה שבין היתר, יבחן  20 

גם מה ניתן וכיצד כדי להגביר את שיתופי הפעולה. לצערי, הפגישה  21 

השלישית שהייתה אמורה להיות עם שרת התחבורה נדחתה בגלל  22 

לקחת ההצבעות שהיו בכנסת שמנעו כמעט מכל חברי הקואליציה שלא  23 

בהן חלק, מכיוון שלא אישרו קיזוזים להבנתי וכרגע, היא מתוכננת  24 

פעמים הפגישה הזו  3, אני אומרת בזהירות כי כבר 16/3 -להתקיים ב 25 

נדחתה. אני גם אגיד שבעניין זה או לפחות בחלק מהעניין הזה שקשור  26 

יותר לנושא של הכניסה למחנה קריית צדק, אנחנו מתוכננים לפגישה  27 
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ר הביטחון ומנכ״ל נת״י בסוף החודש הזה, מקווה שהיא תצא עם סגן ש 1 

לפועל והם באמת יעמדו בלוח הזמנים כמו שהם התחייבו. אנחנו  2 

בתהליך התהוות של אירועי פורים, אמורה להיות עדלאידע ביום שישי  3 

בבוקר של בתי הספר בשבוע הבא, אנחנו מקווים שהיא תתקיים,  4 

ו נעשה את ההערכה ונקבל החלטות להבנתי אולי עתיד לרדת גשם, אנחנ 5 

בהתאם. מה שעוד אמור להיות זה קריאת המגילה, הפעילות של קריאת  6 

בשעות הבוקר וחגיגת  17/3 -המגילה, פורימון של הצופים שיהיה ב 7 

פורים של המרכז הקהילתי שתהיה ברצף ובהמשך של הפורימון בשעות  8 

גם נערכים  . בה בעת, אנחנו17/3 -אחר הצהריים במרכז הקהילתי ב 9 

לאירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ליום הזיכרון לחללי מערכות  10 

ישראל, ערב שירי לוחמים ויום העצמאות. אני מזכירה לכולם שאנחנו  11 

יוצאים לחידוש היכל התרבות, כך שהאתגר הוא גדול יותר בשנה הזו  12 

ואנחנו נקיים את כל האירועים בחוץ, המזל הוא שבאמת כל האירועים  13 

לה מתקיימים בחודש אפריל, כך שמזג האוויר בהחלט יכול להיות הא 14 

לטובתנו. לצורך העניין, ערב שירי לוחמים יהיה בהמשך לטקס יום  15 

הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום השואה יהיה בבית ספר שרונה,  16 

באמפיתיאטרון בבית ספר שרונה ואירועי יום העצמאות יהיו בפארק  17 

ות שהדרישות של המשטרה לא פשוטות בכל בשרונה. אני חייבת להוד 18 

מה שקשור לכל אירוע כזה והן גם יקרות מאוד, הרבה בגלל אירועי  19 

מירון שכנראה משפיעים גם על תהליכי קבלת ההחלטה במשטרה. דבר  20 

נוסף, היה פה ביקור של מפקד מחוז דן של פיקוד העורף. השבוע זה היה,  21 

מחוז שבא באמת לראות ששי? שבוע שעבר. היה פה ביקור של מפקד ה 22 

איך מתנהלת ומתנהגת הרשות בזמן חירום. בסך הכל, הביקור היה  23 

ביקור חיובי מאוד וגם העיר זכתה לשבחים מצד פיקוד העורף על האופן  24 

באמת שהיא ניהלה את משבר הקורונה והאופן שבו היא מתנהלת עם  25 

פיקוד העורף בשנתיים האחרונות ובכלל. אני גם אגיד בעניין הזה  26 

שאנחנו לקראת הקמה של מרכז הפעלה, קיבלנו גם תקציב ממשרד  27 
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הפנים, נכון? לטובת הקמת מרכז הפעלה. הרעיון הוא שכשיקום מרכז  1 

הפעלה, גם המוקד לשירות התושבים יהיה שם, גם מחלקת הביטחון על  2 

מחלקותיה ועל אגפיה, מה שנקרא ויש לנו עוד כמה כוונות להכניס לשם  3 

ם, המקום הזה ינהל את השגרה ואת החירום בה עוד כמה גופים ובעצ 4 

בעת. הייתה לנו פגישת עבודה עם המשרד לביטחון פנים, מתוך רצון  5 

שלנו להקים פה תחנת משטרה. מה שקורה כאן בעת האחרונה, שיש  6 

שינוי במאפייני האירועים בתחום הביטחון האישי ותחנת שדות נשאבת  7 

ה שכבר עכשיו נציג צורך לכאן מאוד והרבה ואנחנו חשבנו שנכון יהי 8 

להקמת תחנת משטרה, בוודאי אל מול תחזית עתידית שאמורים להיות  9 

אלף תושבים. זה ברור שזה לא אירוע שיקרה מחר בבוקר, אבל  90פה  10 

זה אירוע שאם אנחנו נהדהד אותו עכשיו, ההיתכנות שהוא יקרה בעתיד  11 

רד תהיה גבוהה יותר מאם לא נציף בכלל את הצורך. כרגע, המש 12 

לביטחון פנים מושקע בעיקר בחברה הערבית ולכן, הפניות להתעסק  13 

כרגע בהקמה של תחנות משטרה במגזר היהודי, הם פחות בפניות לזה.  14 

זהו, זה הדברים שרציתי לעדכן. אפשר לעבור לתב״רים. לפני שאנחנו  15 

עוברים לתב״רים, אני אגיד שיש פה קבוצה של תב״רים שהעובדה  16 

חודשיים לא מאשרים אותם יוצרת מציאות שאנחנו כבר למעלה מ 17 

שאנחנו לא יכולים לתת שירות לתושבים. אנחנו זה גם אתם, זה לא רק  18 

מי שיושב כאן, זה גם אתם. לא יכולים לתת שירות לתושבים, גם אם  19 

ועדת תנועה תתכנס, כן? אם אין לה תקציב, היא לא יכולה לתת מענה.  20 

ן תקציב, אנחנו לא יכולים יש פה בעיות בתשתית ברחבי העיר שאם אי 21 

לתקן מדרכות. אתם צריכים גם לקחת בחשבון שיש פה פניות, יושבת  22 

פה מבקרת העירייה שיכולה להגיד לכם שיש לא מעט פניות בכל מיני  23 

נושאים אבל בהיעדר תקציב, אין לנו שום יכולת לתת את השירות ואת  24 

ור לתקציב, המענה הזה. אז אני מקווה מאוד שתגלו אחריות, זה לא קש 25 

התב״רים, זה קשור ליכולת של העיר לתת שירות בתחומים שהם תחומי  26 

יום. אני באמת מקווה שתגלו אחריות ותעשו הפרדה בין התקציב -היום 27 
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שלא אושר לבין התב״רים שהם חיוניים וחשובים לטובת פעילות שוטפת  1 

של העירייה ומתן השירות לתושבים. לפני שנתעסק בתב״רים, יש פה  2 

 3 תה, נכון?שאיל

 4 של עו״ד אלברט טייב, חבר מועצת העירייה אמענה לשאילת

אני עובר למענה לשאילתא של עו״ד אלברט טייב, חבר מועצת העירייה,  ששי מגידו: 5 

 6 אתה רוצה להקריא אותה?

אז אני כתבתי ככה. אבקש לדעת מה מדיניות העירייה באשר להעמדת  אלברט טייב: 7 

לכל הנושא הזה של הרוכלות, כן? בשטח עגלות קפה, במרכאות, הכוונה  8 

העירייה, לרבות ימים, שעות, תנאי רישוי ותשלום לעירייה. זו  9 

 10 השאילתא.

בינואר, העירייה פועלת ברוח כוח העזר  9 -מענה לשאילתא מיום ה  ששי מגידו: 11 

 12 העירוני לכפר יונה,

פיס את זה. חוק העזר היה צריך להיות כתוב, לא כוח. זו טעות, מי שהד אלברט טייב: 13 

תנו גם תשובה בתחום הזה לצרכי התושבים, מה הקשר בין מה שאני  14 

שאלתי ובין זה? אלוהים יודע, אבל בסדר, זה עדיין באותה מסגרת, זה  15 

 16 בסדר, תודה. אפשר להמשיך הלאה.

 17 כל מה ששאלת, השאלות ששאלת, נמצאות בתוך חוק העזר. שושי כחלון כידור:

דיניות זה לא חוק עזר, מדיניות זה משהו שקשור כן, אני יודע. מ אלברט טייב: 18 

בעירייה. לא קשור בכלל לחוק עזר וזה בדיוק מה ששאלתי, על מדיניות  19 

 20 של העירייה, לא על חוק עזר, חוק עזר אני יודע.

כל השאלות ששאלת לגבי ימים, שעות וכו׳, הכל מופיע בחוק העזר של  שושי כחלון כידור: 21 

 22 העירייה.

 23 )מדברים ביחד(

זאת שעמדה במתנ״ס עמדה בשבת, אותה עגלה עמדה בשבת ביפה נוף  שושי כחלון כידור: 24 

ואנחנו הודענו לה שהיא לא יכולה לשנות כברצונה את מיקום העגלה  25 
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ואת שעות הפעילות, היא עשתה את החישוב שלה והחליטה שהיא לא  1 

 2 ממשיכה, אוקיי? זה בהמשך למדיניות.

זה שהוא נוהל הקצאה לעגלה... מישהו יכל לפנות לצורך העניין, היה אי גד רבינא: 3 

לזה בשביל לקבל במתנ״ס ולהתחבר שם לחשמל ומים? לא, אבל היה  4 

איזה שהוא נוהל שאמר שמי שרוצה להגיש בקשה, יגיש ...? אבל שנים  5 

 6 לא היה, אז ... אני רוצה לעשות? הרי הייתה שם קפיטריה.

היתר אין מכרז, זה חוק הרוכלות, היה מכרז אחד בעגלה בשרונה. בכל  שי רומנו: 7 

מי שרוצה יכול להגיש בקשה ... יש הגדרה למקומות שהוא יכול להיות  8 

 9 בהם.

אבל היה, שם יש סיפור אחר, היה עניין שבתוך המתנ״ס עבד לתקופה  גד רבינא: 10 

מסוימת מזנון ואז לא נתנו ... עגלה מחוץ לרחבת המתנ״ס, כי מן הסתם  11 

. למתנ״ס עצמו. אז זה נתקע במצב שיודעים יש מזנון שמשלם שכירות .. 12 

שבאזור הזה אין עגלת רוכלות בגלל שיש מזנון. כשהשתנו הנתונים, היה  13 

צריך להביא את זה לשוק של, לא מכרז, להוציא את זה לציבור שידעו  14 

 15 שאפשר לשים שם עגלה. שיש איזה שהוא הליך,

כמו שהקימו עזרה יש אבל, חוק הרוכלות. מי שרוצה להקים עגלה,  שי רומנו: 16 

 17 בדרך, כמו שהקימו...

אבל לא היה ניתן אז בגלל שהיה מזנון, אז אמרו שהאזור הזה במרכאות  גד רבינא: 18 

 19 הוא מסוגל לעגלה חיצונית.

 20 כמו ... יש פה אנשים שהגישו בקשות בצורה מסודרת, שי רומנו:

 21 טוב, בואו נתקדם. בסדר, תודה. גד רבינא:

 22 עגלות. 2לא, אבל יש לך  שי רומנו:

 23 בסדר, תודה. גד רבינא:

 24 עגלות, עזוב את המכרז. 3 שי רומנו:

 25 )מדברים ביחד(

 26 עדכון –: שיפוץ הבריכה העירונית 1015תב״ר מס׳  .1
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, שיפוץ הבריכה 1015אני עובר לסעיף הראשון בסדר היום, זה תב״ר מס׳  ששי מגידו: 1 

העירונית, יש עדכון שלו, אתם מכירים את זה. אני רואה הצעות  2 

 3 החלטה, אם יש לכם שאלות עוד פעם, למרות שהכל כבר מוסבר.

צריך להסביר את זה, לא. אנחנו אמרנו שאנחנו מסבירים את זה כי  שושי כחלון כידור: 4 

בפעם הקודמת, הייתה פה טענה שאנחנו מעבירים פה את התב״רים  5 

כלאחר יד. אז אנחנו לא מעבירים שום דבר כלאחר יד, אני מבקשת,  6 

תסביר כל תב״ר ותב״ר או יושב ראש ועדת הכספים, אחד הגזברית, ש 7 

מכם, תסבירו כל תב״ר ותב״ר, שזה יהיה כתוב בפרוטוקול ושלא תיווצר  8 

פה סיטואציה שאנחנו לא מסבירים ואז הצד השני חש שהוא תוצאתי.  9 

 10 לא, אני מבקשת שענבל תסביר.

 11 )מדברים ביחד(

מיליון  7.5ה העירונית. התב״ר עומד על , שיפוץ הבריכ1015טוב, תב״ר  ענבל דרור היימן: 12 

שקלים, מדובר על החלפת מקורות מימון. באחת ישיבות המליאה  13 

מיליון שקלים לטובת שיפוץ  2.1אישרתם תוכנית חומש של מפעל הפיס,  14 

הבריכה. אנחנו כרגע מחליפים את מקורות המימון, מה שהיה ממלוות  15 

ומפעל  2.1ם, זו הפחתה של מיליון שקלי 4.4 -מיליון יהפוך ל 6.5בנקים,  16 

 17 מיליון.  7.5, התב״ר יעמוד על 2.1הפיס, 

שאלות לגבי התב״ר, השגות? זה החלפת מקורות מימון, זה גם לא  שושי כחלון כידור: 18 

תב״ר, זה תב״ר שכבר עשינו אותו, כל הסיפור פה זה להחליף מקורות  19 

 20 מימון. יש שאלות, השגות, משהו שלא ברור? אוקיי. מי בעד?

. מי נגד? שירים את 6מי בעד לאשר את עדכון התב״ר? שירים את ידו.  י מגידו:שש 21 

 22  ידו. 



10 
 

 
 
 
 

 החלטה:

 החלטה:
: שיפוץ הבריכה העירונית 1015אשרים את עדכון תב"ר מס' מ  

 
ש"ח 7,500,000החלפת מקורות מימון תב"ר בסך של    

 מקורות מימון:                       
  ₪ 1,000,000קרנות הרשות:   

 מלוות הבנקים: 6,500,000 ₪                         
     7,500,000₪סה"כ תב"ר:     

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

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

 לא אושר
 

 1 עדכון וסגירה –: בניית גן דו כיתתי ברחוב דן 198תב״ר  .2

, זה בניית גן דו כיתתי ברחוב דן, עדכון וסגירה 198הסעיף השני, תב״ר  ששי מגידו: 2 

 3 של התב״ר.

שוב, מדובר על החלפת מקורות מימון, התב״ר עומד על סך של  ענבל דרור היימן: 4 

ש״ח. מקורות המימון לפני העדכון זה משרד החינוך,  2,511,911 5 

. מדובר על החלפת מקורות מימון, 546,834, קרנות הרשות 1,965,077 6 

והפחתה מקרנות  2,040,527הגדלה, תוספת במשרד החינוך לתקציב של  7 

 8 התקציב לא ישתנה. כך שסך  471,384 -הרשות ל

 9 שאלות, הערות, השגות? שושי כחלון כידור:

 10 .6 . מי נגד?6? ירים את ידו. 198מי בעד לאשר את עדכון וסגירת תב״ר  ששי מגידו: 

 החלטה:

 החלטה:
החלפת מקורות מימון –בניית גן דו כיתתי ברחוב דן   198מאשרים את עדכון וסגירת תב"ר מס'   

  ₪ 2,511,911תב"ר בסך של 
 מקורות מימון לפני העדכון:                       

  ₪ 1,965,077משרד החינוך:   
 קרנות הרשות: 546,834 ₪                         

     ₪ 2,511,911סה"כ תב"ר:     
 

 מקורות מימון אחרי העדכון:                       
 משרד החינוך:   2,040,527 ₪ - תוספת של 75,450 ₪ 

 קרנות הרשות: 471,384 ₪  - הפחתה בסך 75,450 ₪                         
 סה"כ תב"ר:     2,511,911 ₪    

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

 
 לא אושר
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 1 עדכון –כיתות גן בשכונת שרונה  6: 199תב״ר מס׳  .3

 2 כיתות גן בשכונת שרונה. 6, 199התב״ר הבא זה  ששי מגידו:

מדובר על עדכון התב״ר, קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך בגין תשתיות  ענבל דרור היימן: 3 

, אנחנו מגדילים את החלק של משרד החינוך 682,789היקפיות בסך של  4 

, מגדילים את החלק של משרד 10,957,930כך שהתב״ר לפני העדכון היה  5 

 6 .11,640,719. סך התב״ר יעמוד על 5,552,463 -ל 4,869,674 -החינוך מ

 7 שאלות, השגות, הערות? שושי כחלון כידור:

? ירים 199הצבעה. מי בעד לאשר את עדכון תב״ר טוב, אז אני עובר ל  ששי מגידו: 8 

 9 .6. מי נגד? ירים את ידו. 6את ידו. 

 החלטה:

 החלטה:
 

  ₪ 11,640,719לסך של –כיתות גן בשכונת שרונה   6 199מאשרים את עדכון תב"ר מס' 
 מקורות מימון לפני העדכון:                       

  ₪ 4,869,647משרד החינוך:   
 קרנות הרשות: ₪2,088,256 

 מלוות מהבנקים: 4,000,000 ש"ח                        
     ₪ 10,957,930סה"כ תב"ר:     

 
 מקורות מימון אחרי העדכון:                       

 משרד החינוך:   5,552,463 ₪ - תוספת של 682,789 ₪ )מצ"ב הרשאה בגין תשתיות היקפיות( 
 קרנות הרשות: 2,088,256 ₪

 מלוות מהבנקים: 4,000,000 ₪   
 סה"כ תב"ר:     11,640,719 ₪    

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

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

 לא אושר
 

 10 חדש –כיתות גן בר  2מבנים  : חידוש1048תב״ר  .4

 11 כיתות גן בר. 2, חידוש מבנים 1048הסעיף הבא, תב״ר  ששי מגידו:



12 
 

 
 
 
 

פה זה תב״ר חדש, קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך. מדובר על סך של  ענבל דרור היימן: 1 

353,500. 2 

מאחר ומדובר בגן ישן, הייתה לנו אפשרות בעצם להציג דרישה למשרד  שושי כחלון כידור: 3 

לשפר את תנאי הגן. אני רוצה להזכיר לכם שגן בר הוא גן שנמצא  החינוך 4 

שנים, המצב התחזוקתי שלו הוא  20בגבעת אלונים, הוא גן שהוא מעל  5 

לא טוב. יש פה הזדמנות לתת את הדעת על שדרוג הגן באמצעות  6 

התקציב הזה שהוא תקציב לא קטן ויש לכם גם הזדמנות לאשר את זה,  7 

רו את זה, אז מן הסתם אנחנו לא נוכל לא מכיוון שאם אתם לא תאש 8 

 9 לתכנן את השיפוץ ולא לבצע אותו.

אפשר לעבור להצבעה, יש לכם שאלות על התב״ר? מי בעד לאשר את  ששי מגידו: 10 

 11 . 6. מי נגד? גם 6כיתות הגן? שירים את ידו.  2של חידוש  1048תב״ר 

 12 

 החלטה:

 החלטה:
–חדש   -כיתות גן בר 2חידוש מבנים  1048אשרים את תב"ר מס' מ  

  ₪  353,500תב"ר בסך של 
 מקורות מימון:                       

מצ"ב הרשאה                   - ₪ 353,500משרד החינוך:     
     353,000₪סה"כ תב"ר:     

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

 
 לא אושר

 
 

 13 חדש –כיתות גני ניצנים  2: חידוש מבנים 1049תב״ר  .5

כיתות גני ניצנים. גם  2, חידוש מבנים, 1049הסעיף החמישי, תב״ר  ששי מגידו: 14 

 15 תב״ר חדש.

 16 ממשרד החינוך.כמו התב״ר הקודם, קיבלנו הרשאה  ענבל דרור היימן:

 17 כיתות גני ניצנים, גם תב״ר חדש.  2, חידוש 1049, תב״ר 5התב״ר בסעיף  ששי מגידו:

 18 שקלים.  254,800תב״ר חדש, קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך על סך של  ענבל דרור היימן:

גם המקרה הזה הוא דומה למקרה של גן בר, בעצם גני ילדים ותיקים  שושי כחלון כידור: 19 

שאנחנו חושבים שהם זקוקים לתשומת לב קצת משמעותית  מאוד שלנו 20 
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יותר ממה שאנחנו יכולים לעשות בשיפוצי הקיץ, אז יש פה תב״ר  1 

שבעצם מאפשר לנו לשדרג את הגן ולהמשיך להשתמש בו, כך שבאמת  2 

הוא ישרת בצורה נאמנה את מי שמגיע ומשתמש בגן. אם יש לכם  3 

 4 שאלות, השגות, דברים שאתם רוצים להעיר?

. 6. מי בעד? ירים את ידו. 1049אז אני עובר להצבעה, לאשר את תב״ר  ששי מגידו: 5 

 6 . 6מי נגד? 

 החלטה:

 החלטה:
–חדש   -כיתות גני ניצנים 2חידוש מבנים  1049אשרים את תב"ר מס' מ  

  ₪  254,800תב"ר בסך של 
 מקורות מימון:                       

מצ"ב הרשאה                   - ₪ 254,800משרד החינוך:     
     254,800₪סה"כ תב"ר:     

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

 
 לא אושר

 

 7 חדש –: הקמת מרחב הכלה בי״ס רימון 1050תב״ר  .6

, הקמת מרחב הכלה בבי״ס רימון, זה גם 1050הסעיף השישי, תב״ר  ששי מגידו: 8 

 9 תב״ר חדש.

, בית ספר רימון 55,900קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך על סך של  ענבל דרור היימן: 10 

 11 ש״ח.  60,000שקלים, סך הכל תב״ר יעמוד על  4,100משלים עוד 

גם פה, זה צורך של בית הספר לייצר מרכז הכלה. התפקיד של מרכז  כחלון כידור:שושי  12 

ההכלה הוא בעצם לאפשר לתלמידים שקצת יותר קשה להם בשיעור  13 

רגיל, לשבת באותו מרחב, לקבל קשב ממוקד עם בעלי תפקידים שהם  14 

 15 לא בהכרח המחנכת או המחנך, הרבה פעמים זה עם מטפלים 

בתוך בית הספר או מנתחת התנהגות. בית  רפואיים שנמצאים-פרא 16 

הספר מחכה לאישור התב״ר הזה כדי לצאת לדרך עם הקמת מרכז  17 

 18 ההכלה.

 19 .6. מי נגד? 6? ירים את ידו. 1050מי בעד לאשר את תב״ר  ששי מגידו:

 20 
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 החלטה:

 החלטה:
הקמת מרחב הכלה בי"ס רימון 1050אשרים את תב"ר מס' מ  

  ₪ 60,000תב"ר בסך של 
 מקורות מימון:                       

מצ"ב אישור משרד החינוך - ₪ 55,900משרד החינוך:     
                  ₪ 4,100בי"ס רימון: 

     ₪ 60,000סה"כ תב"ר:     
 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, , עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג.

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

 לא אושר
 

 

 1 חדש –: מתקני כושר בי״ס איש שלום 1051תב״ר  .7

, התקנת מתקני כושר בבית ספר איש שלום, 1051, תב״ר 7סעיף ,מס׳  ששי מגידו: 2 

 3 זה גם תב״ר חדש בעקבות קול קורא.

ש״ח. זה תב״ר  83,000קיבלנו גם ממשרד החינוך הרשאה על סך של  ענבל דרור היימן: 4 

 5 חדש.

גם פה, זו עוד הזדמנות למקום לפעילות בשיעורי חינוך גופני בתוך בית  שושי כחלון כידור: 6 

 7 הספר לתלמידי ולתלמידות בית הספר. 

 8 )מדברים ביחד(

. מי 6של מתקני הכושר? שירים את ידו.  1051מי בעד לאשר את תב״ר  ששי מגידו: 9 

 10 .6נגד? 

 החלטה:

 החלטה:
מתקני כושר בי"ס איש שלום  1051מאשרים את תב"ר מס'   

  ₪ 83,000תב"ר בסך של 
 מקורות מימון:                       

מצ"ב אישור משרד החינוך - ₪ 83,000משרד החינוך:     
     83,000₪סה"כ תב"ר:     

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

 
 לא אושר

 
 

 11 חדש –: שיקום תשתיות הנדסיות 1052תב״ר  .8
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 1 , שיקום תשתיות הנדסיות.1052תב״ר הבא זה תב״ר  ששי מגידו:

 2 מתגלגל.תב״ר על סך מיליון שקלים. זה תב״ר שכעיקרון, הוא  ענבל דרור היימן:

יום של כל פניות התושבים -התב״ר הזה הוא משמעותי מאוד, הוא היום שושי כחלון כידור: 3 

 4 למוקד, לשירות התושבים. 

 5 )מדברים ביחד(

אני אגיד כזה דבר, שהמשמעות היא שבאמת, אנחנו לא יכולים לתת  שושי כחלון כידור: 6 

מענה לפניות התושבים למוקד, אנחנו גם נודיע במוקד לשירות  7 

התושבים שבהיעדר תקציב שאושר על ידי חברי האופוזיציה, אנחנו לא  8 

 9 מטפלים בפניות של התושבים. רק תיקחו את זה לתשומת לבכם.

 10 .6. מי נגד? ירים את ידו. 6? ירים את ידו. 1052מי בעד לאשר את תב״ר  ששי מגידו:

 החלטה:

 החלטה:
– חדש  -שיקום תשתיות הנדסיות 1052מאשרים את תב"ר מס'   

  ₪ 1,000,000תב"ר בסך של 
 

 מקורות מימון:                       
  ₪ 1,000,000מלוות:   

  ₪ 1,000,000סה"כ תב"ר:     
 

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

 
 לא אושר

 
 

 11 

 12 חדש – 2022: תחזוקת מוס״ח וציבור 1053תב״ר  .9

 13 , תחזוקת מוסדות חינוך וציבור בשנה הזו.1053, תב״ר 9סעיף  ששי מגידו:

 14 תב״ר על סך מיליון שקלים. ענבל דרור היימן:

הזה, אתם צריכים להבין, יש פעילות שוטפת בתוך בתי  גם התב״ר שושי כחלון כידור: 15 

הספר, יש שחיקה שוטפת בתוך בתי הספר אם אנחנו צריכים לתת מענה.  16 

... שאין לנו תקציב, גם אין לנו יכולת, אתם צריכים להבין את זה, אין  17 

לנו יכולת להוציא כסף ממקום שלא אושר תב״ר וככל שאתם לא  18 

פגיעה בכל מוסדות החינוך בעיר. זה מאשרים את זה, המשמעות היא  19 
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אומר שאבות הבית לא יכולים לתת את המענה השוטף לפעילות של  1 

 2 הילדים של כולנו שלומדים במוסדות החינוך.

 3 . 6. מי נגד? 6? שירים את ידו. 1053מי בעד לאשר את תב״ר  ששי מגידו:

 החלטה:

 החלטה:
–חדש   -2022תחזוקת מוס"ח וציבור  1053מאשרים את תב"ר מס'   

  ₪ 1,000,000תב"ר בסך של 
 

 מקורות מימון:                       
  ₪ 1,000,000מלוות:   

  ₪ 1,000,000סה"כ תב"ר:     
 

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

 
 לא אושר

 
 

 4 חדש –: תשתיות עירוניות 1054תב״ר  .10

 5 , תשתיות עירוניות. 1054, תב״ר 10סעיף  ששי מגידו:

 6 תב״ר על סך מיליון שקלים. ענבל דרור היימן:

גם זה תקציב שוטף לפעילות שוטפת של אגף לשיפור פני העיר. גם פה,  שושי כחלון כידור: 7 

אין שום יכולת לעשות שום דבר, אני גם לא מבינה  ככל שאין תקציב, 8 

מה כורכים פה את התב״רים בתקציב, אין לי שמץ של מושג, זה לא  9 

קשור אחד בשני, יש פה אחריות אחרת שאתם צריכים לגלות כלפי  10 

התושבים, כלפי הסקטור שבחר בכם ומה שאתם עושים זה בדיוק ההפך  11 

ובכל פעילות העירייה הגמור. אתם יושבים כאן ומנגחים בתקציב  12 

ומשתקים את פעילות העירייה. זה בדיוק מה שאתם עושים, משתקים  13 

 14 .את פעילות העירייה

 15 .6. מי נגד? 6? ירים את ידו. 1054מי בעד לאשר את תב״ר  ששי מגידו:

 החלטה:

 החלטה:
–חדש   -תשתיות עירוניות  1054מאשרים את תב"ר מס'   

  ₪ 1,000,000תב"ר בסך של 
 

 מקורות מימון:                       
  ₪ 1,000,000מלוות:   
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  ₪ 1,000,000סה"כ תב"ר:     
 

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

 
 לא אושר

 
 

אתם הצבעתם עכשיו נגד זה שאי אפשר לעשות פה חניות נכים בישוב,  אזולאי:עמית  1 

רק שתדעו. אי אפשר לסמן עכשיו כבישי מעברי חצייה, אי אפשר לעשות  2 

 3 פה פסי האטה.

 4 )מדברים ביחד(

שתבינו מה שאתם עשיתם עכשיו, יש אחריות. תתביישו לכם. אתם ככה  עמית אזולאי: 5 

ו לכם, כאילו שאתם לא גרים פה. מה זה ... פה מעברי חצייה. תתבייש 6 

קשור לתקציב? תתביישו לכם, חניות נכים אי אפשר עכשיו לסמן פה  7 

בעיר, שהציבור ידע את זה. בגללכם. רק בגללכם. אנשים קטנים, זה מה  8 

 9 שאתם.

אני גם אומרת פה חד חד ערכית ואני אומרת גם למנכ״ל, אף אחד מחברי  שושי כחלון כידור: 10 

המועצה לא יפנה לאף מנהל אגף ולאף מנהל מחלקה בדרישה לתת מענה  11 

או שירות לתושב כזה או אחר. הכל יעבור בצינור שהוא דרך המנכ״ל  12 

של  SLA -וביחס לתקציב וביחס לסדר העדיפות של הפנייה, כפי ה 13 

שבים. תיקחו את זה לתשומת לבכם, שלא תעזו המוקד לשירות התו 14 

 15 להתקשר לאף אחד מהם.

תיקחי לתשובת לבך שאם עמית ימשיך להתנהג בצורה כזו, אנחנו נפוצץ  צבי ימין: 16 

את הישיבות גם בצורה כזו. אין לו זכות לדבר בצורה כזו, אנשים קטנים  17 

 18 וכו׳.

 19 הוא כועס. שושי כחלון כידור:

 20 מכובד.... לא לדבר לא  צבי ימין:

 21 זה לא קשור לתקציב. שושי כחלון כידור:

 22 זה קשור לתקציב, שושי. את יודעת טוב מאוד שזה קשור. צבי ימין:

 23 תב״רים? ממש לא. שושי כחלון כידור:
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 1 את יודעת יותר מכולם כמה זה קשור. צבי ימין:

 2 לא, ממש לא. שושי כחלון כידור:

ציב לא עבר והתב״רים לא הכל יכל לעבור חלק, את גרמת לזה שהתק צבי ימין: 3 

 4 עברו.

 5 אתה מסיר את האחריות שלך. אני לא גרמתי לשום דבר. אתה יודע מה? שושי כחלון כידור:

עמית, תקשיב. אנחנו נדבר בצורה מכובדת, זכותך לכעוס, לדבר...  צבי ימין: 6 

 7 אנשים קטנים, לא מדברים אליך ככה.

אותך, אני לא גרמתי לשום דבר, אתה אגב, צביקה, אני רוצה לתקן  שושי כחלון כידור: 8 

 9 בחרת להצביע נגד.

את ראש העיר, שושי. את יכולה להוביל את כולנו בצורה אחרת, צורה  צבי ימין: 10 

 11 נכונה, למה לא?

באמת? נראה לי שאתה קצת מבלבל את כולם פה, כי ... אפשר לנהל  שושי כחלון כידור: 12 

 13 איתכם קצת אחרת.

 14 )מדברים ביחד(

 15 אני רק אומר, אתם מקבלים בדיוק את מה שראש העיר בישלה.  צבי ימין:

לא בישלתי שום דבר, אתה בישלת את זה, אתה מסיר אחריות מעצמך.  שושי כחלון כידור: 16 

 17 אתה קורא להצביע נגד תב״רים ואתה אומר שאני גרמתי לך? ...

 18 )מדברים ביחד(

אל תלך ברגשות קיפוח, זה גם אל תלך אחר כך ברגשות קיפוח. בסדר?  :שושי כחלון כידור 19 

 20 הכל.

 21 חדש – 2021: סימון כבישים והתקני בטיחות 1055תב״ר  .11

, סימון כבישים והתקני בטיחות. 1055, זה תב״ר 11תב״ר הבא, סעיף  ששי מגידו: 22 

 23 זה גם תב״ר חדש.

של  Matching, 70,571קיבלנו הרשאה ממשרד התחבורה על סך  ענבל דרור היימן: 24 

 25 שקלים. 100,816. בסך הכל, התב״ר יעמוד על 30,245העירייה, 
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כמו שרשום כאן, זה בטיחות, אני לא אמורה אפילו להדגיש את זה,  שושי כחלון כידור: 1 

מדובר פה בתקציב שמיועד לביטחון ובטיחות ההולכים ברגל, כולל  2 

אתם וכולל הנשים שלכם. קחו בחשבון שככל שלא, וגם אם מעברי  3 

 4 לצבוע אותם מחדש. ה דהויים, אין לנו כסףהחציי

. מי נגד? ירים את 6? שירים את ידו. 1055אז מי בעד לאשר את תב״ר  ששי מגידו: 5 

 6 .6ידו. 

 החלטה:

 החלטה:
–חדש   - 2021סימון כבישים והתקני בטיחות  1055מאשרים את תב"ר מס'   

  ₪ 100,816תב"ר בסך של 
 

 מקורות מימון:                       
מצ"ב הרשאה ממשרד התחבורה - ₪  70,571משרד בתחבורה:     

₪ 30,245מלוות:   
  ₪ 100,816סה"כ תב"ר:     

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

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

 לא אושר
 
 

ישור מורשה חתימה בחשבונות חט״ב עתיד בבנק הפועלים א .12 7 

 8 כפר יונה 675בסניף 

זה החלפת מורשה חתימה בחשבונות חטיבת ביניים עתיד, אז  12סעיף  ששי מגידו: 9 

יו״ר ועד ההורים ערן במקום יש פה את הפירוט של, את חשבון ההורים,  10 

ליהיא ומנהל בית ספר מורדי במקום כוכבית לנקרי, זה חשבון עירייה,  11 

יש פה את הפרטים, אני לא אקריא, מופיעים פה. אז מי בעד לאשר את  12 

. מי נגד? צביקה, משה, נגד. 10החלפת מורשה החתימה? ירים את ידו.  13 

 14 מי נמנע? אף אחד.

 החלטה:

 החלטה:
כפר יונה  675שי החתימה בחשבונות חט"ב עתיד בבנק הפועלים בסניף מאשרים את מור

)במקום ליהי איינס  0040305054יו"ר ועד ההורים ערן לוי ת.ז  455547בחשבון הורים מס' 
 (.33721333ת.ז 

)במקום כוכבית  32818569מנהל בי"ס מורדי תליו ת.ז  – 455458בחשבון עירייה מס' 
 (. 25388748לנקרי ת.ז 
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 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, , עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג,   
יגאל אשרם, גד רבינא, אלברט טייב, איציק דב.          

 נגד: משה בוארון, צבי ימין.
 

 אושר
 
 

אנחנו מניחים בפניכם את ההנחות, אתם רשאים לעיין בזה ורק להשאיר  שושי כחלון כידור: 1 

 2 זה כאן, לא לקחת את זה איתכם.את 

, שתדעו. אני רק אומר 3/2/22 -הונח פה הפרוטוקול של ועדת הנחות מה ששי מגידו: 3 

 4 75שהייתה אמורה להתקיים ממש עכשיו ברצף עוד ישיבת מועצה מס׳ 

חברי המועצה. ממש בתחילת המליאה של  7שלא מן המניין, לבקשת  5 

ת הישיבה הזו שעליה אישור התקציב, קיבלתי בקשה בעצם לבטל א 6 

חתומים כל מי שביקש לקיים אותה. אז הישיבה לא מתקיימת. אז לאור  7 

 8 הבקשה, לא תתקיים המליאה.

 9 לאור בקשת חברי האופוזיציה. שושי כחלון כידור:

 10 כן, הקראתי. ששי מגידו:

 11 תודה רבה, תם ונשלם. שושי כחלון כידור:

 12 בברכה,              

  ______________________                                                _______________________ 13 

 14 ששי מגידו                          שושי כחלון כידור        

 15 מנכ"ל העירייה             ראש העירייה              

 16 


