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 2 20225.10.שנערכה בתאריך 

 3 שושי כחלון כידור, ראש העירייה   נוכחים:

 4 שי רומנו, סגן ומ"מ ראש העירייה 

 5 ראש העירייהמשנה למעיין חג'ג',  

 6 העירייהסגן ראש רם בליטנטל,  

 7 העירייה סגן ראשיגאל אשרם,  

 8 ירייהעמית אזולאי, חבר מועצת הע 

 9 עומרי פרבר, חבר מועצת העירייה 

 10 צבי ימין, חבר מועצת העירייה 

 11 
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 15 איציק בראון, חבר מועצת העירייה 
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 24 שי אהרון, מנהל המוקד העירוני 

 25 מיה לחוביץ, עוזרת ראש העירייה 
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 1 על סדר היום:

לחוק הרשויות  17אישור האצלת סמכויות ליגאל אשרם סגן ראש העירייה לפי סעיף  .1 2 

 3 3 ..................................... 1975-המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל״ח

לחוק הרשויות המקומיות  15ליגאל אשרם סגן לראש העירייה לפי סעיף אישור שכר  .2 4 

 5 3 ...................................................... 1975-)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל״ח

הצטרפות העירייה כחברה באשכול הרשויות והגשת בקשה מתאימה לאישור מועצת  .3 6 

 7 4 ..................................................................................................... הפנים האשכול ושרת

 8 34 ..................................................... שינוי בהרכב ועדת משנה להקצאת קרקע ציבורית .4

 9 35 ............................................................ שינוי בהרכב ועדת שמות למקומות ציבוריים .5

 10 37 .......................................... עדכון שכר היועצת המשפטית לעירייה, עו״ד שלומית גבע .6

 11 38 .............................................. עדכון שכר מבקרת העירייה, עו״ד אורית בז׳רנו שפירא .7

 12 38 ................................................................... אישור מינוי בשכר לעוזר מנכ״ל העירייה .8

 13 

 14 פרוטוקול

טוב, אז אנחנו מתחילים. ערב טוב לכולם, אנחנו מתחילים בישיבה מן   :כידור שושי כחלון 15 

, שלום לאורית, מבקרת העירייה. 10/5/22 -ליום ה 81המניין מס׳  16 

קצת שינוי בסדר היום, לאור בקשת חבר מועצת העיר  אנחנו נעשה 17 

בסדר היום,  2 -ו 1מהאופוזיציה, צביקה ימין. אנחנו נתחיל עם סעיף  18 

שזה שני סעיפים שמתעסקים במינוי של יגאל אשרם ואחר כך, נעבור  19 

למנכ״לית אשכול השרון ואז נחזור לסדר היום כולו, בסדר? כולם  20 

פה אחד? פה אחד. אוקיי. אז ששי, מסכימים עם זה, ירימו את היד.  21 

 22 .1נושא מס׳ 

 

 שינוי סדר סעיפים בסדר היום:

 מאשרים פה אחד

 



 

 
 
 

אישור האצלת סמכויות ליגאל אשרם סגן ראש העירייה לפי  .1 1 

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  17סעיף  2 

 3  1975-וכהונתם(, התשל״ח

זה אישור האצלת סמכויות ליגאל  ,טוב, אז זה הסעיף השני בהזמנה ששי מגידו: 4 

לחוק הרשויות המקומיות,  17אשרם, סגן ראש העירייה לפי סעיף  5 

בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם. יש פה את הצעת ההחלטה, לאשר  6 

 7 את האצלת הסמכויות לפי הסעיף כמחזיק תיק רווחה.

יה בנובמבר. מי אוקיי, שאלות? החזרנו עטרה ליושנה, בדיוק כמו שה :כידור שושי כחלון 8 

 9 בעד? ירים את ידו. פה אחד. בהצלחה.

 10 

 

 vjkyהחלטה:

 החלטה:

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות 17מאשרים האצלת סמכויות ראש העירייה לפי סעיף   

כמחזיק תיק רווחה. 1975-וסגניו וכהונתם(, התשל"ח   

 

 מאשרים פה אחד

 

לחוק  15לפי סעיף אישור שכר ליגאל אשרם סגן לראש העירייה  .2 11 

הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,  12 

 13 1975-התשל״ח

, בסדר היום זה הסעיף השלישי, זה אישור שכר ליגאל, לפי הסעיף הבא :ששי מגידו 14 

לחוק הרשויות המקומיות ובהצעת ההחלטה, היא לאשר  15סעיף  15 

 16 אחוזים. 50בגובה של  27/4/2022 -החל מהכמובן ליגאל את השכר 

יש גם כמובן את חוות הדעת של הגזברית, שאנחנו יכולים לעמוד  :כידור שושי כחלון 17 

 18 בשכר הזה וזה נלקח בתקציב. שאלות? הערות?

רק לפני ההצבעה, בהתאם לחוזר מנכ״ל, מאחר שהייתה האצלת  עו״ד שלומית גבע: 19 

 20 סמכות כדין, אז זה עומד בתנאי החוזר. 

 21 ירים את ידו. פה אחד, תודה רבה.  מי בעד? :כידור שושי כחלון
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 החלטה:

 החלטה:

לחוק הרשויות המקומיות  15סעיף  מועצת העירייה מאשרת את שכר ליגאל אשרם סגן ראש העירייה  לפי  

)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(,    

.%50בגובה של   27.4.2022,  החל מיום  1975-התשל"ח  

 

 מאשרים פה אחד

 

כחברה באשכול הרשויות והגשת בקשה  הצטרפות העירייה .3 2 

 3 מתאימה לאישור מועצת האשכול ושרת הפנים

תודה רבה לך, נסיעה טובה. הסעיף  -בעצם טוב, הסעיף הבא שלנו זה שושי כחלון כידור: 4 

כפר יונה לאשכול הבא שאנחנו נדבר עליו זה על הצטרפות העירייה  5 

הזמין אותך השרון, מנכ״לית אשכול השרון נמצאת כאן, אני רוצה ל 6 

אז, אנחנו ניתן את רשות הדיבור  -לשבת יחד איתנו, נראה לי שזה 7 

למנכ״לית האשכול שתסביר בעצם מה זה האשכול, איזה רשויות  8 

של עיריית כפר יונה כחברה מהוות חלק מהשכול, מה היתרון היחסי  9 

באשכול, היה ונבחר שכך אנחנו רוצים. היו לא מעט שאלות שנשאלו  10 

יעתה, כך שהיא תיתן במסך הסקירה שלה מענה, אחר שגם העברנו ליד 11 

כך כמובן אפשר יהיה לשאול שאלות ואז אנחנו נצביע, על מנת שאנחנו  12 

להיות חלק מהאשכול, המליאה צריכה לאשר את זה, זה גם צריך נוכל  13 

אחר כך לעבור את אישור משרד הפנים ורק אחר כך, אנחנו נוכל להיות  14 

 15 מופנית אלייך. חלק מהאשכול, אז רשות הדיבור

יופי. תודה, שושי. שמי אורית ארליכמן, אני מנכ״לית האשכול במשך  :ארליכמןאורית  16 

שנה וחצי כמעט. לפני כן הייתי במספר תפקידים, גם במגזר הציבורי  17 

שנים סמנכ״לית בחברת דור אלון, סמנכ״לית  20וגם במגזר הפרטי,  18 

מנהלת להתחדשות שנים הקמתי את ה 3.5 -תכנון ופיתוח בדור אלון ו 19 



 

 
 
 

עירונית בבאר שבע. כן, נסעתי, אני גרה ברעננה, נסעתי מרעננה לבאר  1 

שבע כל יום, אבל זה מעניין ומאתגר. לפני שנה וחצי, החלטתי שאני  2 

עושה שינוי, גם בגלל קורונה ובגלל זה, והגעתי לאשכול השרון. מה זה  3 

 4 בכלל אשכולות? למה אשכולות ומה זה אשכולות? אז אני תמיד

דוגמאות מעניינות לאיגודי ערים, בעצם  2 אוהבת להסתכל על 5 

להתאגדויות אזוריות. אז, אחת מהן זה שותפות בפניקס, אריזונה,  6 

, שותפות אזורית עם המגזר העסקי. נמשיך, תכף נדבר על מה זה 7 

ושותפות אחרת שהיא יותר שותפות על בסיס תכנוני, זו שותפות באזור  8 

מהאלפים ונשפך צפונה, על הריין מתחיל  עמק הריין. מי שיודע, עמק 9 

פני מאות קילומטרים. פניקס, אריזונה, השותפות האזורית היא על  10 

בנושא של תחבורה, אני אגע בסיס, עם המגזר העסקי, עוסקת בעיקר  11 

בזה אחר כך, כי זה גם נושא שאנחנו מטפלים בו. השותפות השנייה  12 

קטע, קטע ננים היא יותר שותפות תכנונית, מתוך הבנה שלא מתכ 13 

וקטע, אלא מתכננים קטע אזורי ולכן, השותפויות האלו הן שותפויות  14 

מאוד מעניינות, הן שותפויות באמת ברמה האזורית. מה זה אשכול?  15 

אשכול זה מיזם לעידוד פיתוח כלל אזורי ולקידום שיתופי פעולה  16 

וולונטריים, הדגש הוא וולונטרי. מה שאתם עומדים להחליט פה עכשיו  17 

בעצם החלטה וולונטרית להיכנס לאשכול, אף אחד לא מכריח,  זו 18 

משרד הפנים לא כופה, אף אחד לא אומר: אם לא, אז. זו לגמרי  19 

התאגדות וולונטרית, הפעילות היא בהתאם לחוק איגוד ערים  20 

ובהתאם לנהלי משרד הפנים לאשכולות. העקרונות שעל בסיסם קמו  21 

ציפאלי, שיפור איכות חיי האשכולות זה בעיקר שיפור השירות המוני 22 

פערים בין רשויות, פיתוח אזורי. הכנסתי פה את התושבים, צמצום  23 

שתי השאלות שגם עלו ואני חושבת שחשוב כן לציין את זה, כל מי  24 

שנבחר נבחר בדרך של מכרז, כמו שמקובל ברשויות המקומיות ובכלל.  25 

מנכ״ל האשכול נבחר במכרז פומבי של משרד הפנים, בוודאי עם  26 

הנציגים של משרד הפנים, נציגי הרשויות המקומיות. השכר של עובדי  27 



 

 
 
 

האשכול הוא בהתאם לחוזר האשכולות, יש לנו חוזר אשכולות שאושר  1 

׳, זה לא גחמה, זה לא מה שאנחנו 21על ידי משרד האוצר ופורסם ביוני  2 

רוצים, זה לא לפי גובה או צבע השיער והדברים האלה מאוד מאוד  3 

. כמה יש היום? התקציב הוא תקציב משרד הפנים, ברורים וקבועים 4 

הוא תקציב משרד הפנים ואנחנו, כשנכנסתי  התקציב של האשכולות 5 

לאשכול ודיברתי עם יו״ר האשכול, אגב, יו״ר האשכול הוא יובל ערד,  6 

ראש מועצת כוכב יאיר צור יגאל, הוא יו״ר האשכול, הוא נבחר ע״י  7 

יש באשכול? אז הוא אמר:  מועצת האשכול ושאלתי אותו: כמה כסף 8 

מיליון. מה יש לעשות עם זה? אז הוא  1.4מיליון,  1.3יש משהו כמו  9 

אמר לי: יש מה לעשות, נראה מה נעשה, אז אמרתי: אוקיי. אם אתה  10 

 11 -שם, אז בוא נראה מה אפשר לעשות. זה היה לפני שנה. היום, התקציב

ה הבאנו את מיליון שקלים. מאיפ 19 -היום, אנחנו מחזיקים יותר מ 12 

, מכל מיני משרדים שעבדנו מולם ובעצם הכסף הזה? מקולות קוראים 13 

כסף לאשכול, אבל הבסיס לתשלום משכורות והבסיס התפעולי הבאנו  14 

 15 , תקציב ממשרד הפנים.הוא מענק שאנחנו מקבלים

רגע, רגע, את כאילו, אולי אני רץ קדימה מדי, לא, אני מנסה להבין.  שי רומנו: 16 

 17 יב מקולות קוראים שמגישים משרדי הממשלה?את מביאה תקצ

 18 כן. אורית ארליכמן:

זאת אומרת, למעשה, לצורך העניין, אם עכשיו אנחנו רוצים גם לגשת  שי רומנו: 19 

 20 לקול קורא, יכול להיות שאנחנו מתחרים בך בכלל.

לא. יש קולות קוראים, זה קולות קוראים שייעודיים לאשכולות. כן.  אורית ארליכמן: 21 

 22 ות קוראים, הם לא בניגוד. אתם יכולים לגשת,יש קול

 23 לא, אז אנחנו לא רואים אותם בכלל.  שי רומנו:

אתם לא רואים אותם, אתם לא יכולים לגשת אליהם, כי רק אשכול  אורית ארליכמן: 24 

 25 רשאי לגשת אליהם.

 26 אבל יש גם את ההשתתפות של הרשויות. ענבל דרור היימן:



 

 
 
 

וף. בסדר? זה מה שנקרא שאלה אחרונה, נגיע אליה כן, נגיע לזה בס אורית ארליכמן: 1 

 2 , האשכול הראשון קם לפני למעלה אשכולות 11בסוף. היום יש בארץ 

שנים, זה היה אשכול גליל מערבי. בתוך האשכולות היום, בתוך  10 -מ 3 

האשכולות, אנחנו קוראים לזה מאושכלות, אבל זו לא מילה  11 4 

 5 250 -רשויות מתוך כ 160. רשויות 160שבמילון אבן שושן נמצאת, 

רשויות בכל הארץ, זה אחוז מאוד גבוה והאחוז הזה עולה ועולה מתוך  6 

הבנה שהביחד הוא יותר מהבודד. היום יש אשכולות, האשכולות  7 

הראשונים קמו בפריפריה, אשכולות בגליל המערבי, גליל מזרחי, כנרת  8 

מזרחי, ועמקים, המפרץ וגליל עמקים. האשכולות הדרומיים זה נגב  9 

אשכול השרון נגב מערבי, אשכול סורק, אשכול יו״ש ואשכול השרון.  10 

הוא למעשה האשכול האחרון שהוקם. נמשיך. אשכולות רשויות  11 

רשויות, מאוד מאוד  14השרון, בואו נסתכל עליו קצת. היום אנחנו  12 

ערים  3מגוון אבל מאוד מאוד שונה באופי שלו ובהרכב שלו. יש לנו  13 

מועצות אזוריות, דרום השרון  2כפר סבא והוד השרון, גדולות, רעננה,  14 

מועצות מקומיות, תל מונד, קדימה צורן וכוכב יאיר צור  3ולב השרון,  15 

רשויות בחברה הערבית, שזה טירה, טייבה, קלנסווה. אני  6 -יגאל ו 16 

בכוונה עושה ככה, כי הן אחת ליד השנייה. טירה, טייבה, קלנסווה,  17 

לג׳וליה. כל הטוב הזה, סדר גודל של למעלה כפר ברא, כפר קאסם וג׳ 18 

רשויות  6ות, רשויות ערבי 6אלף תושבים. אז כמו שאמרתי,  500 -מ 19 

יהודיות, מאוד מאתגר מבחינת המגוון, גם האופי, אופי של עיר כמו  20 

רעננה, כפר סבא, שונה מרשויות מקומיות, ממועצות מקומיות. מועצה  21 

ולכן, הדיפרנציאציה הזו היא אזורית זו לא מועצה מקומית ולא עיר  22 

והיכולת שלנו לייצר את  מאוד מאתגרת וכמובן, גם הרשויות הערביות 23 

הקווים המשותפים, זה לא קו אחד, אלא את אותם קווים משותפים  24 

שהולכים כמארג בתוך כל האינטרסים האלה. יש לנו, ככה קצת  25 

 26 אלף עסקים. 14 -פרופיל אשכולי, קצת להכיר, אנחנו למעלה מ

 27 אני מחפש דוגמה לקו אחד שמחבר, רומנו: שי



 

 
 
 

אלף עסקים, כרגע אנחנו  14תכף, תכף אגיע לזה. סבלנות, דקה.  אורית ארליכמן: 1 

מוסדות להשכלה גבוהה, מכללת בית ברל  3מדברים רק על הפרופיל,  2 

 3 5נמצאת באשכול, האוניברסיטה הפתוחה ושערי משפט בהוד השרון. 

, בית לוינשטיין, בית איזי שפירא מוסדות בריאות, בית חולים מאיר 4 

ושני מוסדות לבריאות הנפש. זאת אומרת, יש לנו פה באמת נכסים  5 

. האשכול משתרע על שטח מאוד מאוד מאוד משמעותיים וחשובים 6 

, 5גדול. אנחנו יושבים על צירי תנועה מאוד מאוד משמעותיים, כביש  7 

עצה אזורית לב אנחנו גובלים במו 57, 57כמובן, עד  6, כביש 531כביש  8 

תחנות רכבת חשובות שחוצות את  4השרון ואני מקווה שגם אתם.  9 

האשכול, כך שמבחינה תחבורתית אנחנו יושבים על עורקים מאוד  10 

משמעותיים. המגוון החקלאי, שהוא גם כן מאוד מעניין אותנו וחשוב,  11 

נחלים שנשפכים, גם נחל הירקון, נחל קנה ונחל אלכסנדר.  3זה נחלים,  12 

עצם, לפני שנה, בדיוק לפני שנה, ביוני שנה שעברה, הנחתי בפני פה ב 13 

מועצת האשכול את התוכנית האסטרטגית. אמרנו: לאן אנחנו  14 

הולכים? מה, בעצם האשכול הזה, על מה הוא צריך להתבסס? אני  15 

רשויות,  160אשכולות שמחזיקים  11אגיד שדיברתי קודם על  16 

ות בין האשכולות, כי אשכול רשויות, הם שונים. יש שונ 160מאגדים ש 17 

במרכז הארץ זה לא אשכול, עם כל הכבוד, בנגב וזה לא אשכול בצפון  18 

ולכן, ההבדלים, בוודאי לא אשכוליות, ההבדלים הם מאוד שונים  19 

וגדולים ואנחנו היינו צריכים למצוא את הדנ״א שלנו. הדנ״א שלנו,  20 

לא מה אני קודם כל אומר ממי ... לא כל אחד מה אני יודע לעשות, א 21 

, את הביחד. אנחנו מדברים על החזון. מה החזון שלנו? יכול לעשות 22 

אנחנו רוצים לייצר אותה אנחנו מדברים בעצם, מה אנחנו רוצים?  23 

רשת, אני תמיד עושה ככה אבל זה בעצם, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו  24 

רוצים את אותה רשת שיתופית, אזורית, שתהווה מנוף לפיתוח הכלים  25 

ם של רשויות האשכול. רשת לאיגוד ופיתוח ידע ושירותים כלל הקיימי 26 

אזוריים, להשגת התייעלות וחיסכון. לקידום קהילה אזורית, מבוססת  27 



 

 
 
 

על אמון ושותפות. הקהילה האזורית, המקור שלה הוא מתבסס באמת  1 

אוכלוסיות שונות על השונות שבין חברה לערבית לחברה יהודית, לבין  2 

נו, מטרות העל שעל בסיסן אנחנו מבססים אחר בתוך המגוון הזה. אנח 3 

הנושא של  –רגליים. אחת  4כך את הפעילויות שלנו, הן בעצם על  4 

פיתוח כלכלי  –הנושא השני  קהילה אזורית, קהילה אזורית תומכת. 5 

אזורי, נדבר על זה בעוד שנייה. ייצוג אזורי, אנחנו חושבים שיש הרבה  6 

נה האחרונה מאוד מאוד. אגב, מאוד נושאים, אנחנו רואים את זה בש 7 

השאלה שלך לגבי קולות קוראים, זה בדיוק העניין, לדעת להגיע  8 

למשרדי ממשלה. לא כל רשות, אני מניחה שאתם, אני יודעת, אתם  9 

עיר מבוססת, מעניינת וטובה, יש רשויות שלא יודעות איך לעשות את  10 

צוג האזורי זה ולאו דווקא הרשויות הערביות. לכן, הייצוג האזורי, היי 11 

המשותף הוא מאוד מאוד משמעותי וכמובן, צמצום פערים ככל שניתם  12 

אנחנו מתמקדים  –בכל אחד מהתחומים. מבט מהיר על העשייה  13 

בארבעה תחומים. אלה התחומים ואני קצת אספר, ממש בקצרה, על  14 

. כשנכנסתי לתפקיד, אמרנו: איך נדייק את הנושאים? מה בעצם הדרך 15 

רואה לעשות פגישות עם כל ראשי הרשויות ועם  רוצים? אמרתי שאני 16 

מנכ״לי הרשויות, עשיתי את הסבב הזה יחד עם יובל ערד, עם היו״ר,  17 

שגם היה חדש ונכנס בדיוק לתפקידו. אמרנו: בואו נבין מה בעצם  18 

רוצים, למה שואפים, מה היו רוצים, איזה תחומים? עלו מספר  19 

 20 4ך זה, זיקקנו נושאים. את הנושאים האלה אחר כך בחנו ומתו

 21 –תחום התחבורה. התחום השני  –תחומים מרכזיים. תחום אחד 

הפיתוח הכלכלי. לא בסדר החשיבות, אני  –הסביבה. התחום השלישי  22 

רק מציינת את ארבעתם. התחום הרביעי, שמבחינתי הוא התחום הכי  23 

 24 משמעותי והכי קרוב ככה למה שנקרא, לנימים הכי 

ום הקהילה ותחום החברה. איך אנחנו התחום החברתי, תח –חשופים  25 

מייצרים את אותו חיבור? אז, נכנסנו למשרדים, המשרדים שלנו היו  26 

בכפר קאסם, יש  Hub -בהתחלה בכפר קאסם, שם התחיל האשכול, ב 27 



 

 
 
 

Hub  שהקימה הרשות לפיתוח הנגב והגליל במספר מקומות ושם 1 

ם בכפר והיום אנחנו יושביישבנו, אבל כשהתרחבנו זה כבר לא הספיק  2 

סבא. אז התחלנו בעצם את התשתית הארגונית, הבנו לאן אנחנו רוצים  3 

ללכת, מה ... העירונית. זה נגב, גליל ופריפריה. פריפריה חברתית.  4 

הרשויות הערביות הן פריפריה חברתית, ולכן הן שם. אחד הנושאים  5 

ומתקשר גם לשאלה שלך, זה הפרויקט שאנחנו קוראים לו נעים על  6 

א גם ... וגם נעים. לקחנו את רצועת המוביל הארצי, המוביל, הו 7 

שעוברת, היא עוברת, היא חוצה את כל הארץ, אבל היא עוברת באזור  8 

מטרים,  50ועד ראש העין, שזו רצועה של  57של הציר המוביל, מכביש  9 

הכי טוב מבינים את המשמעות שלה בכפר סבא. מי שמכיר את כפר  10 

היא מאוד מאוד מבונה בצפיפות סבא, בתוך כפר סבא ישנה שכונה ש 11 

ופתאום, רואים שטח שהוא לגמרי פנוי ופתוח. עכשיו, זה לא בגלל  12 

המטרים, אלא זה בדיוק הטוואי של רצועת המוביל והוא  50שרצו את  13 

עובר בתוך העיר. מה שאנחנו רוצים, הבאנו תקציב מהקרן לשטחים  14 

מהקרן  פתוחים, אגב מאיפה הכסף, ניגשנו לקול קורא, הבאנו כסף 15 

אלף שקלים, להכנת תוכנית. הציר הזה צריך  770לשטחים פתוחים,  16 

להיות בעצם ציר מחבר, אבל הציר המחבר הזה הוא ציר פיזי, אבל  17 

הוא גם יהיה ציר חברתי, כי בתוכו אנחנו רוצים עליו לשים, לדקור  18 

פעילויות שיהיו פעילויות שיהיו גם פעילויות בין אנשים, ולכן הציר  19 

אוד מאוד משמעותי, זה הציר של המוביל, היום הוא חוצה הזה הוא מ 20 

את דרום השרון, ג׳לג׳וליה, כפר סבא, טירה, לב השרון וקלנסווה. לזה  21 

 22 1.8, אנחנו קיבלנו השנה אלף שקלים תקציב פיתוח 300הבאנו עוד 

אלף שקלים  300מיליון ממשרד הפנים לתקציבי פיתוח ומתוך זה,  23 

שני, שתכף נדבר עליו, נושא התחבורה ייעדנו לנושא הזה. הנושא ה 24 

שאחד התחומים בכלל, נעבור? אוקיי. הנושא הראשון שאמרתי  25 

במיקום, זה תחום התחבורה. תחום התחבורה, אני חושבת גם שהוא  26 

מאוד מאוד נוגע אליכם. תחום התחבורה, בכלל תחבורה, עיסוק  27 



 

 
 
 

ים בתחבורה, בעיות התחבורה, פתרונות התחבורה, לא מתחילים ונגמר 1 

בגבול רשות מקומית, זה לא מתחיל ונגמר בגבול הרשות  2 

המוניציפאלית של רעננה, הם לא נגמרים בכפר סבא, הם לא נגמרים  3 

ברשויות אחרות, הם נושא, הוא נושא שצריך לטפל בו ברמה האזורית.  4 

אני יכולה לספר לכם ככל שנקדים לעשות את זה, כך יהיה טוב יותר.  5 

ודש, גם עם השרה וגם עם מנכ״לית משרד שהייתה לנו פגישה לפני ח 6 

בחוצפה אולי קטנה אבל הפנים והודענו לה, בלי להתבייש מה שנקרא,  7 

גדולה, שאנחנו רואים את עצמנו, אנחנו רואים את אשכול השרון  8 

כמטרופולין. הוא מטרופולין לא פחות ממטרופולין תל אביב. אזור  9 

וחוזרים הלוך ושוב, אלף תושבים, שכל יום נוסעים  500שמאגד בתוכו  10 

הוא אזור שצריך פתרונות תחבורתיים. אנחנו רוצים להקים את מה  11 

שאנחנו קוראים: הרתמ״ש. הרשות המטרופולינית לתחבורה ציבורית.  12 

הסתכלה עלינו ככה ואחר כך, אחרי שבוע קיבלנו טלפון: אנחנו רוצים  13 

ללכת על זה ואתם הפיילוט הראשון. זאת בשורה מאוד מאוד  14 

ית, מכיוון שכשמשרד התחבורה מבין שהוא צריך גוף שיהיה משמעות 15 

גוף מקומי, אזורי, זאת אומרת גוף במקום שהוא גוף אזורי שייקח על  16 

ויטפל בתחבורה ציבורית, בחלופות לתחבורה עצמו את הסמכויות  17 

רים, אנחנו לא נטפל בתשתית ציבורית ואולי בנושאים נוספים ואח 18 

נסה לראות איך מגיעים מהרכבת אבל אנחנו נהרכבת, ברור, כן?  19 

לאזורי התעסוקה, שהיום אין את החיבור הזה ואיך מגיעים בכלל  20 

מאזורי המגורים למוקדי, מה שאנחנו קוראים, מוקדי ביקוש. לצורך  21 

 22 800, לקחנו מיליון הזה שהוא תקציב פיתוח 1.8העניין, לקחנו מתוך 

זה התקציב אלף שקלים, תקציב משרד הפנים, בלי להתבייש ואמרנו:  23 

שאנחנו רוצים. חצי ממנו, כמעט חצי ממנו, לצורך הכנת תוכנית  24 

אסטרטגית לקידום תחבורה ציבורית במטרופולין השרון. היום ישנו  25 

, מי שמכיר אותו ועוד ערן וולף, שעושה PGLצוות של אחד המשרדים,  26 

לנו את התכלול החברתי של הנושא הזה, כי אי אפשר לדבר על  27 



 

 
 
 

דבר על צרכים ועל הבנה של מה צריך. הצוות כבר תחבורה בלי גם ל 1 

. בכלל, לכל מה שאני מתארת, יש התחיל לעבוד, אנחנו הקמנו פורום 2 

ראשי מועצות, גם ראשי  לנו פורום בתוך האשכול שחברים בו גם 3 

מועצות וראשי רשויות, גם מנכ״לים, גזברים ואנחנו מזמינים את כל  4 

י, אני חושבת שזה יהיה מאוד מי שיש לו עניין ואגב, שושי ומי שתרצ 5 

מאוד נכון שיהיו שותפים ונציגים בפורומים שלנו, כי הפורומים האלה  6 

הם פורומים מקצועיים אבל גם מייעצים. זאת אומרת, הם מלווים את  7 

התהליך והם מאוד מאוד חשובים ופורום התחבורה הוא אחד מהם.  8 

 9 נושא נוסף,

של התוצר הזה בסוף יבוא  Hard putשל פורום כאלה או  Hard put -ה שי רומנו: 10 

 11 למשרד התחבורה, נביא לו: הנה תוכנית, תתחילו לעבוד ...

הנה תוכנית, תתחילו לתקצב. בדיוק. עכשיו, זה אנחנו ... לכל השנה.  אורית ארליכמן: 12 

אנחנו רוצים כבר להיות עם מסקנות של אותה חברה כבר עד סוף  13 

נחנו כבר רוצים להוציא השנה עם דברים, עם פרויקטים מסוימים שא 14 

 15 ׳. 23 -וב ׳22אותם השנה. זאת אומרת, עד סוף 

של ההמלצות, אבל בסוף מי שעושה את  Hard put -את מוציאה את ה שי רומנו: 16 

 17 הפרויקט זה לא את, מן הסתם זה משרד התחבורה.

ואנחנו נקים, נבנה את משרד התחבורה יעשה, או ייתן לנו תקציבים  אורית ארליכמן: 18 

טרוקציה המנהלתית ואנחנו נעשה את זה, אנחנו האשכול, זה הקונס 19 

לא בלתי אפשרי. זה פשוט לבנות יכולת. מה שאנחנו רוצים זה לבנות  20 

את אותה תשתית ארגונית לקדם את העניין הזה. אם משרד התחבורה  21 

זה גוף, זה ... נוסעת, נעצרת, לא יעילה במיוחד ואנחנו רוצים להיות  22 

 23 ת עכשיו גוף מסורבל ומתוסבך. סליחה, לא,סיירת מטכ״ל, לא להיו

 24 או שאחרי ביצוע שהאשכול עשה?יש איזה פרויקט שבביצוע  עומרי פרבר:

לא, לא. אין פרויקטים בביצוע. כמו שאמרתי קודם, האשכול החל  אורית ארליכמן: 25 

לעבוד בעצם רק בשנה שעברה. אנחנו השנה עשינו, הקמנו את  26 



 

 
 
 

, כל הפרויקטים האלה נו רוציםפרויקטים שאנחהתשתית לכל אותם  1 

 2 נמצאים כרגע בהליכים כאלה ואחרים.

׳ יש לכם לביצוע כבר משהו, את יכולה להביא 22 -אמרת אבל שב עמית אזולאי: 3 

 4 דוגמה?

 5 לא ביצוע, לא לביצוע. להגשה. אורית ארליכמן:

 6 את יכולה לתת אבל דוגמה למשהו שהגשתם? עמית אזולאי:

הפרויקט הזה שעליו אני רוצה לדבר, ויקטים זה בדיוק כן. אחד הפר אורית ארליכמן: 7 

זה מתקן המיון. אחד הנושאים, אם אמרתי קודם כל שנושא  8 

התחבורה, לכבודו רצוי שיהיה אשכול אזורי, גם נושא סביבה. נושא  9 

סביבה זה נושא שלא יכול להיות מטופל רק במסגרת מקומית, זאת  10 

גיד מאוד מאוד בקרוב, ועוד גם משרד הגנת הסביבה עוד מעט, בוא נ 11 

כבר לא יאפשר את הטמנת הפסולת. הוא ירצה, המשרד להגנת  12 

הסביבה, וזו לא גחמה, שהפסולת הזו תמוין ותטופל. מה שאנחנו היום  13 

עושים זה באמצעות קול קורא של משרד הגנת הסביבה, פרויקט של  14 

מיליון שקלים, אנחנו מקדמים היום את הפרויקט הזה שהוא, עד  250 15 

קול קורא. זאת השנה, אני מקווה שעד סוף השנה אנחנו נזכה ב הסוף 16 

אומרת, מבחינתך, מה אנחנו, מה פונקציית ההצלחה שלנו, זו זכייה  17 

בקול הקורא. זה מאוד מאוד משמעותי. ברגע שנקבל את הקול קורא,  18 

נצא למכרז, נביא זכיין, יזם, שיקים את המתקן הזה. היום, מה  19 

, גם בצד ים בכמה דברים במקבילשאנחנו עושים, אנחנו מטפל 20 

התכנוני, זו קרקע במועצה אזורית דרום השרון ליד קיבוץ אייל על  21 

, יש שם מתחם מאוד מאוד גדול ביעוד מתקן 6, מחלף אייל 6כביש  22 

הנדסי, שם לקחנו שטח ועליו אנחנו רוצים להקים את המתקן, שיהיה  23 

 24 כמובן מתקן אזורי.

איגודי ערים מתחרים עליו או נרשמים, ואז  אגב, הקול קורא זה גם ששי מגידו: 25 

שרון יכול להיות, סתם דוגמה, אם אנחנו שותפים גם באיגוד ערים  26 

 27 וגם,



 

 
 
 

 1 ששי, אף רשות אחת וגם הגדולות שבהן לא יודעות,  -רשות לא יכולה  אורית ארליכמן:

 2 לא, גם אי אפשר להגיש להם. אני יודע. ששי מגידו:

גיש להם, בדיוק. לכן, זה לא בגלל שרוצים שאנחנו גם אי אפשר לה אורית ארליכמן: 3 

 4 נגיש, כי אין אפשרות אחרת. אוקיי? 

זה גם שרוצים שאתם תגישו, כי יש פה איזה שהוא תרחיש שמשרד  שושי כחלון כידור: 5 

הפנים מכוון אליו שהוא מוכר וידוע, הוא גם הוצג בפנינו על ידי מנכ״ל  6 

ציאות שבה באמת עובדים משרד הפנים הקודם. יש פה רצון לייצר מ 7 

, יש פה, בסדר, זה עוד חזון, באשכולות, לבטל את הרשויות המקומיות 8 

 9 מועד לחזון מה שנקרא, אבל זה הכיוון. כיוון,

 10 אני לא חושבת שהכיוון הוא ... שושי. אורית ארליכמן:

אגב, העולם הולך על אותו זה, יש מחוז, עיר מחוז ויש לה רשויות  שושי כחלון כידור: 11 

 12 טנות כאלו, עם צוות מקצועי והוא זה ש, זה כך עובד גם בעולם.ק

נכון, אבל אני לא חושבת שזה במובן של, ובגלל זה אני חושבת שגם  אורית ארליכמן: 13 

צריך מה שנקרא, למוסס את הפחדים. לא, לא צריך לפחד מזה.  14 

רשויות הן רשויות עצמיות, כל הרשויות שנכנסו וולונטרית הן  15 

להן שום פחדים, רק יש דברים שלא יכולים לעשות , אין עצמאיות 16 

בתור מסגרת רשות. אז הנושא הזה מתקן מיון וטיפול, פרויקט מאוד  17 

מאוד משמעותי וגדול, שלא יכול להיעשות על ידי רשות אחת, אלא רק  18 

 19 , על ידי האשכול.על ידי דבר

? למשל, סתם, איך עושים את המנגנון בירור ... בין הרשויות עצמן עו״ד שלומית גבע: 20 

מתקן כזה, גם דרום השרון רוצה אותו אצלו, גם לב השרון רוצה אותו  21 

 22 ,אצלה וגם

 23 )מדברים ביחד(

אז אני אענה לך. עשינו מהלך. גם הרשויות תקבלנה כסף. ... תקבל  אורית ארליכמן: 24 

כסף. בדיוק, תוציא פחות ותקבל. באיזה דרך תקבל? תשקיע. תהיה לך  25 

שות, תהיה לך אפשרות להשקיע. פשוט, כר אפשרות להשקיע. אתה 26 

כמו שזה נשמע, להשקיע במיזם שהוא מיזם סביבתי ואזורי. לשאלה  27 



 

 
 
 

לכל הרשויות  RFIשלך, עשינו תהליך שלקח מספר חודשים, הוצאנו  1 

תראו, קודם כל זה מסוג  -ואמרנו: בואו תביאו לנו אזור, לא לכל 2 

ת אומרת, אף השימושים שזה נימבי מובהק, מי שמכיר את המושג. זא 3 

אחד לא רוצה את זה. מאוד רוצים וזה מאוד חשוב, אבל אף אחד לא  4 

רוצה את זה אצלו, שזה יהיה בחצר האחרת. לכן, מה שאנחנו עשינו,  5 

אתרים, מתוכם אחד היה  3עשינו סקר, הוצאנו לכל הרשויות וקיבלנו  6 

שנים. השני היה בשטח של  10קרקע חקלאית, לא רלוונטי, ניפגש בעוד  7 

, שהסתבר שהוא קרוב מאוד לרדיוסי מגן של מים. הגנה על צבהמח 8 

המים והשירות ההטרולוגי, לא, זה היה בדרום השרון, בנחשונים. נכון,  9 

אז שם זה היה, האתר השני, זה היה האתר השני שנפל בגלל זה, דווקא  10 

היה אתר מאוד חשוב ומאוד מעניין, אבל הוא נפל בגלל זה. אני מכירה  11 

נחנו ניסינו בדור אלון פעם להקים שם תחנה ומה לא את זה עוד, א 12 

ומה לא  6עשיתי כדי לסדר, זו הייתה צריכה להיות תחנה על כביש  13 

עשינו כדי להתמודד עם רדיוסי המגן ואין לזה, אין דרך. האתר  14 

השלישי בסופו של דבר, אנחנו הולכים עליו, זה האתר בקיבוץ אייל  15 

למתקן הנדסי ומה שיפה בו,  אבל הוא אתר שהוא שייך לקיבוץ אייל 16 

שהיעוד הוא, כבר לא צריך לעשות שינוי יעוד. מה שאנחנו עושים  17 

עכשיו, אנחנו רק קידמנו תב״ע והיא נמצאת עכשיו עוד מעט בהפקדה  18 

לתוספת זכויות, כי לא היו מספיק זכויות לשטח. אז זה לגבי המתקן  19 

א שפנינו וברור שהוא זה. נושא נוסף זה מיזם שעשינו, גם קול קור 20 

למשרד האנרגיה, לבניית תוכנית, לתשתית לאנרגיה מקיימת ואיכות  21 

 22 למשבר האקלים. עשינו תוכנית, היו 

רשויות  14אגב, ניגשו המון המון רשויות. בסופו של דבר, זכו רק  -בתוך 23 

ושני אשכולות מתוכם, אחד אנחנו ואחד אשכול המפרץ. קיבלנו  24 

ו, בימים אלה, אני מקווה תקציב גם לממונה אנרגיה שעכשיו אנחנ 25 

והתוכנית הזו תהיה תוכנית שתהיה שנמצא אותו ונכין תוכנית  26 

בכל תחום שנעשה אותו, ננגיש מעניינת לכל הרשויות. זאת אומרת,  27 



 

 
 
 

אותו לרשויות ותוכלו לעשות בו שימוש. תהיה תוכנית, תוכלו  1 

להשתמש בה. בנושא של אסטרטגיה ואשכול חכם, יש לנו מיקור חוץ  2 

 3 ירותי ... ומכרזים בעיקר.... ש

 4 מי נותן מנמ״ר? מי נותן שירותים? מי זו החברה? שושי כחלון כידור:

 5 יש כמה חברות. אורית ארליכמן:

לא, כשדיברנו לא הייתה עוד, לא הייתה אפשרות. אנחנו עושים את זה  ששי מגידו: 6 

 7 עם ...

גם לפני שנה עם פרויקט נוסף שאנחנו עובדים זה פרויקט שהתחלנו  אורית ארליכמן: 8 

בחברה שזו קרן שמשקיעה ד קרן פורטלנד לפיתוח, קרן פורטלנ 9 

הערבית אבל לא רק ומה שאנחנו עושים, עשינו, זה פרויקט תעסוקה  10 

הערבית, אבל פרויקט כזה הוא, האדוות שלו והיתרונות לנשים בחברה  11 

בחברה הערבית באשכול,  שלהם, לא רק שהוא נותן תעסוקה לנשים 12 

דאי מייצר גם, הוא מפחית אלימות, הוא מפחית פערים, אלא הוא בוו 13 

 14 הוא תורם להרבה מאוד דברים במעגלים ... וכו׳, מוביליות חברתית

 15 2. היום אנחנו כבר בשלב של ולכן, הוא מאוד מאוד חשוב ומעניין

בכיתות לימוד יחד עם חברות שפועלות כיתות שאנחנו מקדמים  16 

דול ומשמעותי, אמדוקס, באשכול, יש אזור תעסוקה מאוד מאוד ג 17 

סיסקו ואחרות באשכול והם עושים את תוכניות ההכשרה, הם עושים  18 

 19 3את המיון של המועמדים ותוכנית הכשרה והשמה. זאת אומרת, 

הדברים האלה, מיון וגיוס, הכשרה והשמה, מבטיחים בעצם את מה  20 

שכל אחד רוצה, רוצה ללמוד, רוצה מקום תעסוקה, רוצה הכשרה  21 

מתאימה ורוצה מקום תעסוקה והבטחה למקום תעסוקה ייעודית ו 22 

ואת המעגל הזה אנחנו נותנים במסגרת הפרויקט הזה. פה, בכלל, כל  23 

, זה אפילו כבר לא מעודכן כי חלק מהמכרזים הנושא של מכרזים 24 

שמתאים האלה כבר סיימנו, אז הגישה שלנו אומרת שאין פתרון אחד  25 

כמו למשל, כמו רעננה, כפר לכולם בגלל השונות, מכיוון שיש ערים ש 26 

סבא ואולי גם אתם שדברים מסוימים פחות מתאימים להם וגם  27 



 

 
 
 

כמה מבחינת הגודל ולכן, זו לא חליפה אחת לכולם. על המדף יש  1 

מציעים ואפשר וניתן להגיע, לגשת, ליהנות מהמכרזים האלה, כל אחד  2 

הנושא האחרון הוא  ולצרכים שלו. נמשיך, ששי?בהתאם לגודל שלו  3 

קהילתי. -, זה הנושא החברתיושא שבעיניי, נוגע פה, בטוח לכולםהנ 4 

ס שהיה לנו עם אנחנו מתמקדים בשלושה צירים. אני אגיד שבאותו כנ 5 

ראשי רשויות ביוני שנה שעברה, אחד הנושאים שעלו על ידי כולם  6 

כמעט, הנושא של האלימות. אלימות בכלל, אלימות בחברה הערבית,  7 

, אנחנו אמרנו שאנחנו באשכול לא נתמודד אלימות לא בחברה הערבית 8 

עם בעיות פשע, אנחנו לא נאסוף נשקים, אנחנו לא נעסוק בנושאים  9 

האלה, אבל אנחנו נעסוק בנושאים שהם במעטפת, שהם ביטחון  10 

פיתוח תרבות וספורט. ביטחון  –נושאים. אחת  3קהילתי ולכן, לקחנו  11 

אנחנו  –חברתיים  קהילתי באשכול ושירותים חברתיים. לגבי שירותים 12 

אזורית למספר רשויות בחברה  שי״לאזורי, תחנת  שי״למקימים  13 

היהודית, קדימה צורן, תל מונד, לב השרון ואבן יהודה פרדסיה ...  14 

בחברה הערבית גם למספר רשויות ערביות. תוכנית שומרות סף,  15 

שהתחילה באילת, היא תוכנית  תוכנית אזורית מאוד מאוד מעניינת 16 

ם סיוע מעשי וסיוע גם רגשי וגם מקצועי לנשים במעגל שנותנת בעצ 17 

האלימות, נשים דרך נשים. למשל, הספרית, הפדיקוריסטית, הגבנית,  18 

כל המקצועות שהם מקצועות נשיים, שנשים מרגישות, מה שנקרא,  19 

פתוחות וחופשיות לשוחח, לדבר ולהציף קשיים והתוכנית הזו היא  20 

של מתנדבים, מתנדבות בעיקר.  תוכנית מאוד מאוד מעניינת, זה מאגר 21 

תיירות, אנחנו כבר שנה שנייה קוראים לתוכנית הזו: תכל׳ס, חיים  22 

משותפים. עושים בתקופת הרמדאן, עושים סיורים גם לתלמידים  23 

מבתי הספר, היו מלב השרון, מדרום השרון, מרעננה, מהוד השרון,  24 

פת מכפר סבא. שנה שעברה זה היה בכפר קאסם, השנה זה היה בתקו 25 

, השנה זה היה בטירה ובג׳לג׳וליה וזה פרויקט מאוד מאוד הרמדאן 26 

שכבה של כמה, אני לא אגיד  -יפה ומחבר בין תלמידים, קבוצות של 27 



 

 
 
 

מאות, אבל עשרות תלמידים שמבקרים, היא מבקרת והיא נכונה.  1 

עכשיו עשינו תוכנית לפעילויות ספורט שיהיו בדגש, לא רק לפעילות  2 

זה קצת  -ילות ספורט אזורית. הדבר האחרון שנשים, אבל בעיקר לפע 3 

, כמו שאמרתי, עשינו סיור, על החיים המשותפים, בתקופת הרמדאן 4 

לקראת ארוחת איפטאר וזה היה מאוד גם עם ראשי הרשויות, בערב  5 

תחליטו, העיר נחמד ומעניין. מה נדרש בהליך להצטרפות, אם וכאשר  6 

ה שלכם, אחר כך אתם כפר יונה, להצטרף אלינו? נדרש אישור המועצ 7 

צריכים למנות חבר למועצת האשכול. במועצת האשכול חברים, יו״ר  8 

האשכול הוא יובל ערד, ראש מועצת כוכב יאיר צור יגאל, במועצת  9 

האשכול חברים גם ראשי רשויות, גם מנכ״לים וגם גזברים, כל המגוון.  10 

צריך  מועצה, זה בעצם דירקטוריון מאוד מאוד מגוון ומעניין. אחרי זה 11 

להעביר את זה לאישור מועצת האשכול אצלנו ולאישור משרד הפנים,  12 

זה לא הליך ארוך, אבל זה הליך שאפשר בהחלט לתקתק אותו.  13 

אז הנה, אז לשאלה שמישהו שאל על כמה זה עולה לנו, הטוב הזה,  14 

הגענו לסוף. כמה זה עולה? דמי חבר שנתיים הם נגזרת שקודם כל,  15 

נים, זו לא גחמה שלנו, זו נגזרת של מספר נקבעים על ידי משרד הפ 16 

תושבים. זה נקרא מקדם חברתי ופריפריאלי. סדר גודל לכפר יונה, אם  17 

 18 זהו. שקלים בשנה. 18,500 -מספר התושבים הזה נמוך, זה כ

איזו מחויבות לקחת לי יש שאלה. בהנחה שלוקחים את זה וזה, יש לנו  עומרי פרבר: 19 

זה, אתם עשיתם מכרז ... אבל אנחנו ממכם, נגיד, נושא של מכרזים ו 20 

יכולים גם לעשות, נגיד יש מכרז על ענן או על ליסינג או משהו כזה, אז  21 

 22 אפשר לקבל את ההצעה שלכם ואפשר, אנחנו יכולים לעשות בנפרד.

 23 אין מחויבות.

בוודאי. לא, אין מחויבות. אתה רק יכול לבוא ולהגיד: תשמעי, לא  אורית ארליכמן: 24 

רז הזה, יש לך מכרז? הנה, קח. קח, תשתמש. אין עשיתי את המכ 25 

בדיוק, זו הנקודה. אנחנו למשל עשינו מכרז ליסינג וכשאנחנו  מחויבות. 26 



 

 
 
 

רשויות למכרז ליסינג, קיבלנו מחירים הרבה הרבה יותר  14באנו  1 

 2 טובים ממחירי משכן.

ולים אבל השאלה, כשאתם עשיתם למשל את מכרז הליסינג, אנחנו יכ ענבל דרור היימן: 3 

 4 עכשיו להצטרף? לקבל הצעה?

 5 )מדברים ביחד(

כן, בוודאי שכן. ברגע שתיכנסו, ברגע שתהיו חלק מהאשכול, תעלו   אורית ארליכמן: 6 

למדף, תבואו למדף הווירטואלי, תראו איזה מכרזים, תוכלו להשתמש  7 

 8 בהם, ודאי.

לפי  השאלה אם אתם עושים את זה בפורמט של מכרזים משותפים עו״ד שלומית גבע: 9 

חוק מכרזים משותפים שאז, אני יכולה בתור מי שבא ויש לך אישור  10 

למכרז המשותף ממשרד הפנים ואני יכולה להשתמש בו לפי הכללים  11 

 12 של מכרזים משותפים?

 13 , לפי הצרכים.X ,Y ,Zאו שזה ספציפי לרשויות  ענבל דרור היימן:

עם היועצת אפשר לבדוק את השאלה, אני רוצה לבדוק אותה  אורית ארליכמן: 14 

 15 המשפטית, לא יודעת אם זה בדיוק,

 16 אחרת, אין לך יתרון יחסי. ...ממה שאני יודע באשכולות, יש פטור ו ששי מגידו:

 17 )מדברים ביחד(

 18 יש פטור, אורית ארליכמן:

 19 )מדברים ביחד(

למשל ליסינג, זה יכול להיות או כמו החברה למשק בעצם, שזה מכרז  ענבל דרור היימן: 20 

, או 9באשכול יכולה להצטרף ויש את הפטור לפי סעיף מדף וכל רשות  21 

רכבים  4שזה לפי צרכים ספציפיים של רשויות. למשל, אנחנו רוצים  22 

 23 מסוג זה, קדימה רוצה,

לא, לא, לא. זה היה, לא. דווקא במקרה של מכרז ליסינג, זה היה  אורית ארליכמן: 24 

ולות מכרז שעשינו עם כמה אשכולות נוספים. אוקיי? היו כמה אשכ 25 

שניגשנו ואז באנו באמת עם כמות מאוד מאוד גדולה, אין בעיה. את  26 



 

 
 
 

יכולה, זה לא מותנה בזה ש, לא התחייבנו. אנחנו יכולים לקחת רכב  1 

 2 רכבים בשנה. אין מגבלה. 150אחד בשנה ויכולים לקחת 

 3 שכ״ל בעניין הזה?מה ההבדל ביניכם לבין מ שושי כחלון כידור:

אנחנו לוקחים פטורה יותר זולה וקיבלנו מחירים יותר טובים, כי  אורית ארליכמן: 4 

הבאנו כמות ... קיבלנו מחירים יותר טובים. קיבלנו מחירים יותר  5 

טובים. לא, אנחנו לוקחים קצת יותר מאחוז, אבל אנחנו לא לוקחים  6 

 7 את האחוזים, אחוזי הפטורה של המשכ״ל. לשאלה ...,

. אבל את גם לא עושה בטח את הדברים שמשכ״ל אחרי לא, אבל שנייה ענבל דרור היימן: 8 

 9 ?זה עושים, את מפקחת

 10 לא. אורית ארליכמן:

אז בסדר, אז בואו. בסדר, אבל לא אותו דבר. כן, זה לא אותו דבר, אז  ענבל דרור היימן: 11 

לא שאת יותר זולה, את פשוט לא נותנת את אותם שירותים שמשכ״ל  12 

 13 נותן. 

 14 )מדברים ביחד(

מסוים ואני מניחה שגם משרד  Capacityכי קודם כל, יש איזה שהוא   מן:אורית ארליכ 15 

הפנים יקים בסופו של דבר אשכולות נוספים. זה כמו שאם תסתכל על  16 

המפה של האשכולות, אז זה יכול להיות חוף השרון, הרצליה, נתניה,  17 

אולי עמק חפר, הרשויות האלו. זאת אומרת, תהיה איזו שהיא, חייבת  18 

 19 ו שהיא,להיות איז

 20 פרדסיה בתוך האשכול? שושי כחלון כידור:

 21 פרדסיה לא פה, אבל פרדסיה קרוב יותר גם, אורית ארליכמן:

כי טל אז התנגד לזה, אני זוכרת שדיברתי איתו. טל גורקי התנגד לזה  שושי כחלון כידור: 22 

 23 בהתחלה.

, שהיא גם לא, פרדסיה, ... האזורי שלנו עם פרדסיה וגם אבן יהודה  אורית ארליכמן: 24 

לא באשכול, אבל הן נכנסו לזה והן משלמות עבור השירות הזה וזה  25 

מסוים שיש לו איזה  Capacityאז בכל דבר, יש איזה שהוא בסדר.  26 

ואני גם חושבת שלא צריך, רוב האשכולות הם סדר גודל  שהוא גודל 27 



 

 
 
 

רשויות בתוכם. אשכול שלנו, אגב, הוא האשכול  15-16 -ל 10בין של  1 

אוקיי, יש בדיוק, אתה  -גם מבחינת התושבים וגם מבחינת הכי גדול, 2 

יודע מה? אופי הוא שונה, יש הבדל בין חוף השרון והרצליה ותגיד, אז  3 

למה רעננה, כפר סבא והוד השרון? עובדה, רעננה, כפר סבא והוד  4 

 5 השרון רואות באשכול יתרון יחסי. 

שי״ל, אז אם תרצו לפתח שי״ל  יש לנו –אני אגיד כמה דברים. אחת  שושי כחלון כידור: 6 

אזורי בכפר יונה, אז אנחנו נשמח כי אנחנו כבר יצאנו לדרך. זה אחת.  7 

אנחנו צריכים לראות איך הדבר, זה לא חייב  –הדבר השני שאני אגיד  8 

להתכתב, אבל אנחנו עובדים עם נתיבי איילון על תוכנית אסטרטגית  9 

, אם בכלל. חלק לתחבורה וצריך לראות איך זה מתכתב עם האשכול 10 

מהסיפור של התוכנית האסטרטגית זה גם לייצר את הקישוריות בין  11 

, לא רק בין הרכבת לאוטובוס ובין בסביבה כפר יונה לבין כל היישובים 12 

 13 האוטובוס למונית וכו׳ וכו׳. אז אנחנו כבר שם לגמרי.

 14 אנחנו באותן בעיות. באותן ... אורית ארליכמן:

אבל אנחנו כבר לקחנו את זה בתוך התוכנית עצמה,  כן, כן, שושי כחלון כידור: 15 

האסטרטגית. זאת אומרת, זה היה חלק מהמיפוי של הצרכים שנתיבי  16 

כשיצאנו לדרך איתם ואנחנו כבר בתוך התוכנית, איילון הציגו בפנינו  17 

אנחנו כבר כמעט יותר מחצי שנה בתוך התוכנית, כבר עשינו גם סקר  18 

ך לראות איך הדברים האלה גם, משתמשי תחבורה ציבורית, אז צרי 19 

 20 זה יכול רק לעזור, לגמרי.

 21 ... לעזור ולשלב, בטח. אורית ארליכמן:

זה משהו שאנחנו לגמרי. כל הנושא של, כמובן, פינוי אשפה, גזם וזה,  שושי כחלון כידור: 22 

 23 לגמרי זקוקים בו לעזרה ואין ספק שיש יתרון יחסי,

 24 גזם, גם פינוי גזם.אגב, במתקן הזה יהיה גם  אורית ארליכמן:

שזה מעולה, אין ספק שזה יתרון יחסי בעניין הזה להיות באשכול  שושי כחלון כידור: 25 

ולהיות חלק מהאשכול, מכיוון שזה פותר לנו באמת בעיה כי כל רשות  26 

פה צריכה לפתור לעצמה את הבעיה ולא תמיד יש פתרונות, שזה חלק  27 



 

 
 
 

ך הסיפור הזה, גם הנושא של קיימות, אנחנו נכנסנו לתומהאתגר.  1 

בהיבט של תכנון העיר וגם בהיבט של שמירה על הטבע העירוני ואנחנו  2 

נמצאים בתוך תהליך של סקר טבע עירוני עם החברה להגנת הטבע.  3 

התלמידים של העיר גם ... לתוך התהליך הזה, אז אנחנו כבר גם די,  4 

צועדים פה די צעדים, אני שמחה, אני קוראת את זה, אני אומרת:  5 

 6 ואלה, אנחנו כבר עושים פה כמה דברים,ו

אז אני אגיד לך, שוש, את מעלה נקודה מאוד מעניינת. תראו, ברוב  אורית ארליכמן: 7 

הרשויות יש תשתית מאוד מאוד טובה ויש ..., יש הרבה מאוד ידע. אני  8 

את ההרבה יותר מהאחד חושבת שדווקא השילוב הזה, הוא בי מייצר  9 

מאוד עבודה שעושה כפר סבא, הרבה ועוד אחד ויש הרבה, הרבה  10 

עבודה שעושה דרום השרון ואת אומרת שאתם עושים. זאת אומרת,  11 

ברור שאפשר זה. אני ראיתי מפורום שאנחנו עשינו עם מנהלות רווחה,  12 

, שומרות הסף. לא הכירו אחת את לפרויקט שאנחנו רוצים להקים 13 

ביב השנייה. פתאום הן מכירות, פתאום, רק עצם זה שיושבים ס 14 

השולחן ומדברים. עכשיו, לא צריך להמציא. שום דבר לא צריך  15 

להמציא, צריך לאחד, לאגם ידע, לאגם משאבים והנה, מייצרים פה  16 

משהו הרבה יותר ממה שכל אחת תעשה בבוטיק הפרטי שלה ולכן,  17 

היתרון הזה של לשבת ליד השולחן ועוד פעם, זה לא יהיה בכל  18 

בכל הנושאים, אבל בנושאים  הנושאים, קרוב לוודאי שלא יהיה 19 

שאנחנו חושבים שנכון לשבת עליהם או אם אתם תחשבו, אם אתם  20 

תיכנסו לאשכול, אני מקווה שכן, ותחשבו שיש נושאים מסוימים  21 

שצריך לקדם אותם או לרצות לקדם אותם, בוודאי, נביא את זה  22 

 23 נוכל להתקדם.למועצת האשכול, נדבר עליהם ואני מקווה ש

גם בשיתופי פעולה, יש לנו שיתוף פעולה מוזיקלי עם קלנסווה, יש לנו  דור:שושי כחלון כי 24 

 25 תזמורת משותפת.

 26 אוקיי, אז זה, כל הדברים האלה הם מאוד, אורית ארליכמן:

 27 בתכל׳ס, חיים משותפים, אנחנו, שושי כחלון כידור:



 

 
 
 

מי מתווה את העבודה שלכם, של האשכול? בעצם, מועצת האשכול?  עומרי פרבר: 1 

 2 קטוריון?הדיר

 3 כן, כן. אורית ארליכמן:

 4 הוא נותן לכם את ה? עומרי פרבר:

תראה, תוכנית אסטרטגית, כידוע לכם, לא עושים כל יום, עושים פעם  אורית ארליכמן: 5 

אחת ואני, כשעשיתי את התוכנית האסטרטגית והייתי מעורבת  6 

בהליכים אסטרטגיים, סליחה על חוסר הצניעות, גם בתפקידים  7 

י וכשדיברתי עם יובל כשנכנסתי והוא אמר: בואי נעשה הקודמים של 8 

בשלושה חודשים, אז אמרתי לו: בשלושה חודשים לא עושים תוכנית  9 

אסטרטגית. היא גם תעלה המון כסף וזה, ואנחנו עשינו אותה בעצמנו  10 

ומתוך מה שעשינו, אמרנו: בואו נזהה את ההזדמנויות ... מפורסם,  11 

נויות, נעזוב את הקשיים, נעזוב את אמרנו: בואו נזהה רק את ההזדמ 12 

האיומים, נעזוב את הזה, בואו ניקח רק את ההזדמנויות. עשינו מיפוי  13 

כל ההזדמנויות וראינו מה הדברים שהם הדברים המג׳וריים של  14 

שבהם צריך להתמקד. סביב זה, גובשה התוכנית האסטרטגית וזו  15 

עם, אתה שאושרה. אנחנו הולכים על פיה, אנחנו לא משנים. עוד פ 16 

יודע, זה לא כתוב בספר התורה ולכן יש דברים שאפשר לשנות, לגוון,  17 

, אבל השלד, הבסיס הוא קבוע. זו התבנית ולשם להוסיף, להוריד 18 

 19 אנחנו הולכים.

לא, אני מדבר על פרויקטים יותר פרטניים. נגיד, שביל אופניים שהיום  עומרי פרבר: 20 

 21 בשטחים זה,  אפשר לעשות אותו מתל מונד ועד הים, לעבור

 22 בטח, למה לא? בוודאי שכן. אורית ארליכמן:

 23 שדבר כזה זה דרך מנהלת הזה ואז, עומרי פרבר:

בוודאי, וזה המקום. זה המקום לעשות אותו, כי אתה לא תוכל לעשות  אורית ארליכמן: 24 

תראו, אנחנו קיבלנו  -אותו, תל מונד תעשה את שלה ולב השרון תעשה 25 

דים מאמדוקס שנוסעים מתל מונד או סקרים של אמדוקס, של עוב 26 

מקדימה צורן ועושים באמדוקס. עכשיו, הסקרים מראים שהם  27 



 

 
 
 

שעה וחצי כל בוקר שברכיבה על אופניים, זה -נוסעים שעה ועשרים 1 

כלום. זה מישור, אין פה עליות, אנחנו לא איזה זה ואין בעיה, אבל אין  2 

כאותו גוף  מי שיעשה את זה. לכן, אנחנו רואים את עצמנו בפירוש 3 

. נניח שרכבות ... אבל Last mile -שמסתכל, מה שאנחנו קוראים, על ה 4 

 5 -מה  עושים ברכבת? מה עושה בן אדם שעובד באני לא יודעת איפה

שאטלים, בדיוק, אז שאטלים זה אחד. זה אותם שימושים שהם  6 

, כשאני יכולים להיות שימושים מקומיים. כשאני אומרת על הרתמ״ש 7 

 8 ות המקומית,אומרת על הרש

 9 )מדברים ביחד(

תראו, יש פה יתרון לגודל, בסוף מגיעות מספר רב של רשויות בנושאים  שושי כחלון כידור: 10 

מסוימים שמטרידות את כולן ואז הן גם יכולות להפעיל כוח הרבה  11 

יותר משמעותי, גם על הממשלה או כל גוף אחר שאנחנו רוצים בעצם  12 

, זה גם בסוף להיות עם קבוצת לרתום, שבעיניי זה מאוד מאוד חשוב 13 

השווים לך שמתמודדת באמת עם אותן בעיות ועם רשויות שהן באמת  14 

רשויות חזקות ויציבות מבחינה כלכלית, כך שאתה באמת נכנס לתוך  15 

אשכול שהוא אשכול שהוא חזק, תרתי משמע, מבחינת מה שהוא  16 

בעיניי מביא לידי ביטוי. זה עלויות, מבחינת השתתפות, זו עלות זניחה  17 

מהשתתפות באשכול כזה, ככה למול מה שאתה יכול להרוויח ולקבל  18 

לפחות אני תופסת את זה. גם אין פה שום מחויבות. זאת אומרת, יש  19 

פה ציר של העירייה שהיא יכולה לעבוד במה שהיא רוצה באופן לבד,  20 

פרטני ולבד והיא יכולה להחליט שבזה היא משתפת פעולה ובזה היא  21 

ה, אין פה איזו שהיא תלות בלתי, תלות כזו שהיא לא משתפת פעול 22 

מחויבת המציאות, זו בחירה במה אתה משתתף, במה אתה לא  23 

משתתף, מה אתה לוקח מהמדף, מה אתה לא לוקח, על מה נכון לך  24 

להשפיע, על מה לא נכון לך להשפיע, במה אתה רוצה לשתף פעולה  25 

ן משאיר את ובמה אתה לא רוצה לשתף פעולה. זאת אומרת, זה עדיי 26 

העירייה עצמאית לפעול בדרכה ולשתף פעולה במקומות שיקדמו אותה  27 



 

 
 
 

וידחפו אותה בגלל העוצמה באמת של גודל האשכול והמסה הקריטית  1 

 2 של התושבים, שזה נותן מענה. אני רק רואה בזה יתרון.

 3 מבחינת הנציגים לכל עיר באשכול, יש נציג אחד? זה אחד על אחד? שי רומנו:

כן. במועצה, כן. בפורומים זה יכול להיות מי שתבחרו. כן, כן, יש  יכמן:אורית ארל 4 

פורומים שראשי רשויות רוצים להיות בעניין, יש פורומים שזה דווקא  5 

 6 גזברים יותר. פורומים שדווקא הסביבה זה מי,

 7 )מדברים ביחד(

 8 השקף שחסר לי, זה שקף שאתם ... אותו, זה למה לא. אז למה לא? כן. שי רומנו:

למה לא? עד עכשיו נשמע הכל טוב, אז למה לא? למה גורקי מתנגד?  9 

 10 מה הסיבה?

שנים כשנכנסנו לתפקיד,  3.5לא, רגע, אני אייצג אותו נאמנה. אני, לפני  שושי כחלון כידור: 11 

הציגו לנו את מודל האשכולות ואני נורא התלהבתי, ממש התלהבתי,  12 

ו, כל אחד מאיתנו, הרבה מאוד בעיות שאנחנאמרתי: זה יכול לפתור  13 

מתמודד לבד ובסוף, אנחנו לא תמיד מצליחים, כולם מגיעים לשרים,  14 

... על הדלת ואף אחד לא מקבל בסוף שום דבר. כולם זה, כולם  15 

אמרתי: יש יתרון, יש קול שבאמת מייצר בתוכו הרבה מאוד תושבים,  16 

 17 אם אני רגע משווה, אלף תושבים, זה יותר מעיריית נתניה, בואו. 500

למי שנמצא בעיר הכי גדולה שהיא ... זה הרבה ואז, כשדיברתי איתו,  18 

הוא אמר: לא, זה לא, לא צריך את זה, זה סתם כסף. אני לא חושבת  19 

עכשיו, רצינו, אני גם אגיד פה גילוי שהוא הבין עד הסוף מה זה אומר.  20 

נאות, גם אמרתי את זה לאורית, זה שאנחנו רצינו להיכנס לאשכול  21 

ת הקדנציה, אבל אז אמרו לנו: יש יותר מדי רשויות, אנחנו כבר בתחיל 22 

לא יכולים עוד להכניס עוד רשויות וזה. לא יודעת למה אמרו את זה,  23 

זה לא משנה, יש פה הזדמנות בעיניי, ולמה לא? אני לא חושבת שיש פה  24 

, זה נורא אוורירי, זה רוצה, תיקח, לא רוצה, לא לא, כי זה נורא פתוח 25 

 26 וד. לא?תיקח. כן. מא



 

 
 
 

אני אתן לך עוד נושא אחד שלדעתי, חייבים לטפל בו, בטח ברשויות  שי רומנו: 1 

המקומיות, זה כל הנושא של הסייבר. אף אחד לא מתעסק עם ... זה  2 

אירוע שאני לא חושב שמישהו פה ואני חושב שיש פה עשרות קולות  3 

קוראים ברמות של המדינה שצריכים לקחת אותם ובטח לאגד  4 

ח ... בענן. זו לא שאלה של האם, זו שאלה מתי. זה יקרה. משאבים, בט 5 

התקיפה על ראש רשות מקומית כזו או אחרת או על עיר גדולה, זה  6 

 7 יקרה וזה יעשה בלבלה.

 8 משכ״ל כבר קיבלו מכרז כזה. ששי מגידו:

 9 מה הכוח אדם שיש לך? עומרי פרבר:

נו מנהל לתחום כלכלי, יש אנשים. זה כל הכוח אדם. יש ל 8היום אנחנו  אורית ארליכמן: 10 

לנו סביבה, יש לנו ניצול משאבים, יש לנו תחבורה, עכשיו אנחנו  11 

 12 ממונה אנרגיה. -ם, הייתה מישהי שעזבה ועכשיו אנחנומגייסי

 13 חיצוניים גם. זאת אומרת, אתם מעסיקים גם, או שלא? ששי מגידו:

יה, יעל מוריה, היא , כן, כן. משרד מורPTAבוודאי. תחבורה זה חברת  אורית ארליכמן: 14 

עושה לנו את התוכנית של נעים על המוביל שזה פרויקט השביל  15 

המוביל, שביל האופניים שזה פרויקט מאוד מאוד יפה, אחד המשרדים  16 

הגדולים, אני לא יודעת אם אתם מכירים או עבדתם איתם, אבל  17 

 18 אנשים.  8שלנו זה  Payrollמשרד ידוע וגדול, אבל על 

שה יושבת ... של משרד הפנים. זאת אומרת, הדרך שלך, ואת למע שי רומנו: 19 

 20 הקשר שלך הוא משרד הפנים, ממנו ...

 21 כן, כן. אורית ארליכמן:

 22 ש,זה עוד תקציבים שאנחנו לא מקבלים אותם, זה עוד משהו  שושי כחלון כידור:

מיליון שקיבלנו  1.8 -רק תקציב כזה, כמו שאמרתי קודם, תקציב ה אורית ארליכמן: 23 

פיתוח, תקציב שהרשויות לא קיבלו אותו. תקציב שאני יכולה  תקציב 24 

לשים אותו לתוכנית תחבורה או לתוכנית סביבה או לתוכנית פיתוח  25 

שטחים פתוחים, זה משהו שהוא מניע, זה מנוע. הוא לא יכול להיות  26 

אצל כל אחד והוא גם לא יהיה. הוא יהיה רק אם הוא יהיה, אם אנחנו  27 



 

 
 
 

אשכולות אחרים שלקחו תקציב מסוים ושמו  נביא אותו. עכשיו, יש 1 

אותו על כל מיני פירורים, נעשה כזה, נעשה כזה. אני אמרתי: אנחנו  2 

ניקח חצי מהתקציב לנושא מאוד מאוד משמעותי כמו התחבורה, עוד  3 

רבע מהתקציב ניקח לסביבה וכל היתר ילכו לפרויקט תעסוקה,  4 

שהם לא הפרויקט החברתי שהוא מאוד מאוד חשוב ולא בגלל  5 

חשובים, אלא כי אם את רוצה לשים מסה, את צריכה לשים תקציב  6 

 7 לזה כדי להתחיל ולקדם את זה. שאלת על?

שאלתי מבחינת משרד הפנים, מה, יש לכם איזה פורום לכל  עומרי פרבר: 8 

 9 האשכולות?

. יש פורום, אתמול היה לנו פורום יש לנו, כן, בדיוק. יש לנו ככה אורית ארליכמן: 10 

מנכ״לים, יש לנו פורום מנכ״לים, יש לנו מנהל  11, יש היום מנכ״לים 11 

פיתוח, מנהל פיתוח אדית בר, מתחתה ישנה שירה, הייתה מריה,  12 

שמריה היום היא עוזרת מנכ״לית משרד התחבורה, ישנה שיר  13 

רבינוביץ׳ שהיא מנהלת אגף פיתוח אזוריות, תחתיה יש צוות ואנחנו  14 

של יו״רים, יו״רי האשכול, שהם תחת הקונסטרוקציה הזו. יש פורום  15 

בדרך כלל הם רק ראשי רשויות. אגב, הלקות שהייתה, שאתם קיבלתם  16 

עיריית תשובה לא להיכנס, זה בגלל שהיה, מי שאז היה, היה מנכ״ל  17 

כפר סבא, יו״ר האשכול וזה היה לא נכון, כי יו״ר אשכול צריך להיות  18 

, לא גזבר ולא זה. יו״ר רשות. לא מנכ״ל, סליחה, בלי לפגוע באף אחד 19 

אז יש לנו את הפורומים האלה ויש לנו גם פורומים מקצועיים. בתוך  20 

זה, יש לנו פורומים מקצועיים. אגב, בשבוע הבא, ביום שלישי יש לנו  21 

פורום ראשי רשויות שהוא פעם בחצי שנה ואנחנו עושים אותו בבית  22 

ים ברל, מתארחים בבית ברל ויבואו כל ראשי הרשויות, כל המנכ״ל 23 

 24 זהו. עוד שאלות? וזה במעמד שרת הפנים והמנכ״ל, מנכ״ל משרד פנים.

שאלות נוספות? הגורמים המקצועיים? אורית, שלומית? גזברית?  שושי כחלון כידור: 25 

 26 אוקיי. אנחנו נעדכן אותך אחרי ההצבעה.

 27 יופי. תודה רבה לכם. אורית ארליכמן:



 

 
 
 

 1 תודה רבה לך. שושי כחלון כידור:

 2 יוצאת מהחדר( )אורית ארליכמן

 3 )מדברים ביחד(

יש דברים מקבילים? זאת אומרת, של משרד הפנים, מסלולים  רם בליטנטל: 4 

 5 מקבילים?

 6 מה זה מסלולים מקבילים? שושי כחלון כידור:

כמו שיש מסלול ... של אשכולות שנותן ... לרשויות, אולי יש  רם בליטנטל: 7 

ולים מקבילים התאגדויות נוספות, עוד דברים של משרד הפנים, מסל 8 

 9 למסלול הזה?

, זה איגוד, זה סוג של איגוד. יש לך איגוד ערים לאיכות הסביבה, יש לך שושי כחלון כידור: 10 

 11 זה לא סותר. 

 12 )מדברים ביחד(

יש עוד שאלות, השגות, דברים שזה, לפני עוברים להצבעה? כן, זה היה  שושי כחלון כידור: 13 

ראשי הרשויות. מוטי  גלוי מאוד במפגש שעשינו בשלטון המקומי עם 14 

כהן אז היה מנכ״ל משרד הפנים והם אמרו את זה מאוד גלוי, אנחנו  15 

כמובן קפצנו כולנו. אני לא קפצתי, כי גם ככה עד שזה יקרה, זה עוד  16 

שנים בערך, במקרה הטוב. אני חושבת שאם אני מסתכלת על זה  30 17 

רגע, רגע מסתכלת על זה, מנתקת את עצמי מתוך התפקיד ורגע  18 

תכלת על זה ביתרון היחסי של זה, מה זה יכול להביא? לדעתי זה מס 19 

יכול לשפר הרבה יותר אם זה גוף מקצועי שמנהל את הרשויות, זה  20 

יכול לשפר את השירות, את תשומת הלב ואת הקשב בכמה רמות.  21 

 22 לדעתי. 

 23 )מדברים ביחד(

 24 כן. הצבעה. שושי כחלון כידור:

ייה כחברה באשכול הרשויות והגשת מי בעד לאשר הצטרפות העיר ששי מגידו: 25 

בקשה מתאימה לאישור מועצת האשכול ושרת הפנים? פה אחד. את  26 

 27 רוצה עדכונים?



 

 
 
 

 1 

 

 החלטה:

 החלטה:

 מאשרים הצטרפות עיריית כפר יונה כחברה באשכול רשויות השרון והגשת בקשה מתאימה לאישור 

.מועצת האשכול ושרת הפנים  

 

 מאשרים פה אחד

 

 2 

כן. אני אעדכן אתכם בכל מיני עדכונים, זה אתכם ואת הציבור, כמובן  ור:שושי כחלון כיד 3 

זה לא רק אתכם. אז ככה, אני אתחיל עם הנושא של ההסלמה במצב  4 

הביטחוני וכל הלחץ שזה מייצר וגם החששות והפחדים שהם לגמרי  5 

מובנים. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שאני מבינה את הציבור ואת  6 

ור ויש לא מעט פניות של הורים, אני רק רוצה רכשי הלב של הציב 7 

להגיד בד בבד עם זה, זה שההנחיות בכל הנושא של ביטחון לא השתנו  8 

ברמה הלאומית ולכן, אנחנו גם נוהגים כמו בשגרה. יחד עם זאת,  9 

גבוהה בהיבט הזה של יותר נוכחות תשומת הלב היא הרבה יותר  10 

, כל הצירים בעצם 562, צירים ש, 57בשטח, יותר נוכחות לאורך  11 

שעוטפים פה את המעטפת של היישובים באזור שלנו שתחנת שדות  12 

אחראית עליהם. אני גם יודעת לומר לכם שהייתה, עשינו הערכת מצב  13 

ביום ראשון האחרון יחד עם מפקד תחנת שדות. אנחנו עושים פה  14 

מבצעים לאיתור שב״חים, שוהים בלתי חוקיים ובעניין הזה, אני  15 

הגיד לכולם, צריך לגלות ערנות וצריך לדווח על אירועים באמת רוצה ל 16 

של המשטרה כדי שנוכל לתת  100חריגים, למוקד או בכלל למוקד  17 

במיידי את המענה, היה וחס חלילה קורה משהו. זה לגבי ההסלמה  18 

במצב הביטחוני. וההשפעה של זה, גם על ההלך הרוח כאן בעיר. לגבי  19 

לחללי מערכות ישראל ויום אירועי יום השואה, יום הזיכרון  20 

העצמאות, אז אני קודם כל רוצה להגיד תודה על זה שזה עבר בשלום  21 



 

 
 
 

ובהצלחה. אני חושבת שבסך הכל, האירועים האלה היו אירועים  1 

טובים גם מבחינת התוכן שלהם וגם מבחינת ההשתתפות של  2 

התושבים, הייתה השתתפות מאוד מאוד גדולה בכל אחד מהאירועים  3 

שבי העיר, של הקהילה בעיר. אני גם רוצה בהזדמנות הזו האלה של תו 4 

להגיד תודה לכל מי שבעצם עסק בדבר, סייע, ארגן, יזם, הגה, השתתף  5 

באמת ובראש הפירמידה, כמובן שזה העירייה והמרכז הקהילתי. בכל  6 

, אנחנו נעסוק בהפקת או אירוע רב משתתפיםמקרה, כמו כל אירוע  7 

וונטיים וזה יהיה כבר ביום חמישי לקחים עם כל הגורמים שהם רל 8 

הקרוב כדי שלא נשכח את אותם דברים שהפריעו, לא רק לתושבים,  9 

במהלך כל אחד מהאירועים האלה. אני רוצה רגע לייצר  גם הפריעו לנו 10 

פה איזה שהוא סדר לגבי הנושא של פומביות דיוני מליאת מועצת  11 

רוצה להגיד  העיר, מכיוון שנדרשנו להתעסק בזה יותר מדי ואני רק 12 

שיש פה מציאות שבה במשך שנתיים, בעצם בגלל הקורונה, בגלל  13 

מגבלות הקורונה ובגלל הנושא של שמירת מרחק ומספר מוגבל של  14 

משתתפים ..., אנחנו בעצם לא אפשרנו לציבור לקחת חלק בישיבות  15 

בחלק מהתקופה  -מועצת עיר ויתרה מכך, גם היו מגבלות כאלו שגם 16 

התקופה גם היה מרחק רק שיכולת להיות מהבית בחלק מהיו סגרים,  17 

שלך, זאת אומרת לא קיימנו באמת את האפשרות לקיים, בה בעת  18 

שאנחנו מקיימים את הדיון הזה והוא משודר בלייב וכל אחד יכול  19 

לשבת ולראות אותו, גם לקיים אפשרות בעצם להתכנס באולם סמוך  20 

ילים, אנחנו לאולם הזה ולראות את הישיבה, אז אנחנו בעצם מפע 21 

מחזירים עטרה ליושנה ומקיימים את האפשרות הזו במבואה מתחת,  22 

בכניסה למבנה הזה. ככל שיהיה ריבוי של משתתפים, אנחנו נצטרך  23 

למצוא פתרון אחר כדי שהוא יכבד את מי שמגיע וזה בעצם נותן מענה  24 

לעובדה שבאולם הקטן הזה, אנחנו מונעים גם מהציבור וגם מכל אחד  25 

לכאן לקחת חלק, אני חושבת שהאולם הזה צפוף ה להיכנס אחר שרוצ 26 

מדי בשביל שנאפשר פה עוד אנשים במסגרת הישיבה. אני אגיד  27 



 

 
 
 

שנפגשתי עם סגן שר הביטחון, עם אלון שוסטר, יחד עם מנכ״ל נתיבי  1 

צפון,  57ישראל, זה במסגרת המאמצים שלנו לקדם את פרויקט כביש  2 

מולו, כדי שבאמת תהיה רוני בדגש כמובן עם מתן מענה לרחוב העי 3 

לנתר את כל הרכבים שנכנסים היום למחנה קריית צדק,  אפשרות 4 

לכניסה החדשה והאחורית שמיועדת להיות למחנה. הם לא אנשי  5 

בשורה, אני בעיקר הרגשתי שזו הייתה פגישת אווירה ואיזו שהיא  6 

לסגן השר לתושבי הגבעה. אני אגיד בעניין הזה מחויבות שהייתה  7 

, אנחנו נדע יותר טוב 2023ויתקדמו דיוני תוכנית החומש של שככל  8 

. בעניין הזה, אני אגיד 57ויותר מדויק איפה עומד הפרויקט של כביש  9 

שנכון לכרגע, לפחות משרד התחבורה העמיד את זה בסדר עדיפות  10 

גבוה. אם אני לא טועה, כרגע הוא ממוקם חמישי בסדר העדיפות של  11 

יד גם באותה נשימה, זה לא בכלל לא משרד התחבורה. אני רק אג 12 

משנה באיזה סדר עדיפות יעמיד משרד התחבורה את הכביש, השאלה  13 

אם משרד האוצר ירצה לתקצב את זה והלחצים שאנחנו צריכים  14 

להפעיל עכשיו זה על משרד האוצר וזאת הכוונה. אני מנסה להיות  15 

מרכז התחבורה של משרד האוצר כדי לתת, לבדוק באמת בקשר עם  16 

איפה אנחנו עומדים בסדר העדיפות של משרד האוצר וגם מנסה לקדם  17 

פגישה עם שר האוצר לפני דיוני התקציב ולפני החלטות בעצם על  18 

תוכנית החומש. אז זה לגבי הפגישה הזו. אני אגיד גם שקיבלנו את  19 

שהייתה לנו עם שרת התחבורה, הפרוטוקול הפרוטוקול של הפגישה  20 

ט יש שם כוונות לקדם את פרויקט הכביש הוא מאוד מאוד טוב, בהחל 21 

והיה ולא, לקדם אותו במקטעים ולתת באמת עדיפות ראשונה למקטע  22 

... את עונשם של הראשון למענה למחנה קריית צדק, כדי שבאמת  23 

הרכבים שנעים היום על הכביש הזה מתושבי הגבעה ומתושבי כפר  24 

הזה שהוא יונה, זה לא רק תושבי הגבעה, אז יש גם את הפרוטוקול  25 

בהחלט היה מעודד. כמו שאמרתי לכם, הפגישה גם הייתה מאוד  26 

 27 15/5 -אנחנו ב –חיובית. אז זה לגבי הנושא הזה. לגבי אולם התרבות 



 

 
 
 

יוצאים לשיפוץ ולחידוש שלו, זה ישבית לנו אותו למשך כשנה. אנחנו  1 

מקיימים דיון היערכות כרגע, לראות איך אנחנו נותנים מענה לכל  2 

התרבות מחוץ לכותלי האולם. יש כל מיני חלופות שאנחנו הנושא של  3 

מוצאים אותן, כולל המרחב הציבורי שהוא יהיה פתוח, בטח בתקופה  4 

הזו וגם בתקופת החגים. בחורף זו קצת יותר בעיה, אנחנו נצטרך  5 

לנסות להתאים את סוג האירועים לאתגר הזה ואנחנו בהחלט נחשוב  6 

בנה איזו שהיא תוכנית שתיתן על זה ביחד עם המרכז הקהילתי ונ 7 

שישפיע מאוד על  21-26/5 -אני אגיד שיש תרגיל צבאי בין המענה לזה.  8 

מחנה קריית צדק והוא ישפיע גם מאוד על תושבי גבעת אלונים ועלינו,  9 

ימים, אנחנו ניסינו להניע את משרד הביטחון,  5כולנו. זה תרגיל של  10 

תי עם סגן השר, ניסיתי אני באופן אישי ניסיתי להניע בפגישה שעשי 11 

, אבל מה שנקרא, אמרו לי: מה 21להניע אותם מלהשתמש במחנה  12 

זאת אומרת? יש תרגיל כמה פעמים בשנה, פעם אחת בכמה שנים, אז  13 

מה הבעיה שתיסעו ב? אז לצערי, לא הצלחתי להדיר את רגליהם  14 

ממחנה קריית צדק, אבל הם התחייבו לזה שלא לא תהיה פה מסה  15 

עם המח״ט י רכב, אני לא מאמינה להם. קיימנו גם דיון גדולה של כל 16 

של, סמח״ט נח״ל, מח״ט הנח״ל ונציג משרד הביטחון שאחראי על  17 

 18 התרגיל. אישרנו להם חנייה באזור התעסוקה, יחד, אני מקווה ש,

 19 לכל אנשי המילואים, שהם לא יכנסו עם רכבים לבנים לתוך השכונה. ששי מגידו:

אז זה מן הסתם. אנחנו שתדעו, אז אם יהיו עניינים בתקופה הזו, אז  שושי כחלון כידור: 20 

פורסמו היום  –לא יכולים למנוע תרגיל צה״לי, בואו. ל״ג בעומר  21 

המתחמים שניתן לקיים במסגרתם את חגיגות ל״ג בעומר. אני מאוד  22 

מקווה שהציבור ישתף פעולה איתם, שבאמת נצמצם את מספר  23 

ימים. אנחנו גם נתנו מענה כמובן המדורות לאזורים מאוד מאוד מסו 24 

הדיור המוגן,  לכל שכונה ושכונה, באזור שלה, מתחם כזה או אחר. 25 

פרויקט הדיור המוגן יצא לדרך, הם גידרו כבר את האזור, אז מי  26 

מתחת ככה, עובר דרך בית ספר הדר ורואה שהכל מגודר, אז שנוסע  27 



 

 
 
 

עולות הפרויקט יוצא לדרך ואי אפשר לעשות שם יותר כל מיני פ 1 

שעשינו שם בעבר. הבריכה העירונית, אנחנו, מאוד מקווה שמחר כבר  2 

נדע שיש לנו זוכה להפעלת הבריכה ואני מאוד מאוד מקווה שבאמת,  3 

במחצית הראשונה של יוני, אנחנו נפתח את הבריכה לשירות הציבור.  4 

כמובן שנעשה פתיחה חגיגית, יחד עם התושבים ואני מקווה שזה  5 

מקרה, זו גם תקופה קצרה שלנו ללמוד איך זה עובד, יעבוד טוב. בכל  6 

להפיק את הלקחים ולעשות את זה גם יותר נכון, גם יותר מדויק וגם  7 

יותר טוב לקראת העונה בשנה הבאה. אתם כנראה יודעים או לא, אבל  8 

הוצאנו מרכז שני לאיתור מנכ״ל החברה הכלכלית, המכרז הזה  9 

וטנציאל יגיע יהיה פוטנציאל , אני מאוד מקווה שהפ15/5 -מסתיים ב 10 

טוב יותר מהפוטנציאל שהיה במכרז הקודם, כדי שבאמת נוכל לסכם  11 

את לדרך עם פרויקטים ויזמות נוספת מנכ״ל לחברה הכלכלית ולצ 12 

שחשובה וחיונית וכרגע מועמסת בעיקרה על מהנדס העיר. אני גם  13 

חטיבת הביניים איש שלום  ומנהלאעדכן שמנהלת תיכון איש שלום  14 

סיימים את תפקידם, כל אחד מהסיבות שלו. הסיבות הן סיבות מ 15 

אישיות שלהם ואנחנו בתהליך איתור של מנהלים, גם באיש שלום וגם  16 

בחטיבת איש שלום וגם בחטיבת הביניים בשרונה, זה אומר שכל העל  17 

יסודי בשנה הבאה בערך מחליף את הראש, את מי שעומד את בראשו.  18 

ץ את כולם. מצד שני, זאת הזדמנות מצד אחד, זה אולי קצת מלחי 19 

שלנו לייצר גם את השינויים ואת השפה העירונית שאנחנו מאוד  20 

הילדים ובבתי הספר היסודיים, פחות הצלחנו מקיימים אותה בגני  21 

לייצר אותה בעל יסודי, אז אנחנו בהחלט רואים בזה הזדמנות. תהליך  22 

נו חילקנו ערכות הוא לא פשוט, אבל אנחנו נתגבר גם עליו. אנחהאיתור  23 

לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ובתוך הערכה הזו גם היה  24 

הרבה מאוד  שנים לעיר, אז אני יכולה להגיד שזה ריגש 90לציון  ספר 25 

תושבים ותושבות, היו גם הערות וחלק מהן נכונות. היו טעויות הגהה  26 

בתוך הספר שכולן, ללא יוצא מן הכלל, יטופלו במסגרת הגרסה  27 



 

 
 
 

דיגיטלית וכל הדפסה נוספת של הספר, מן הסתם, כבר תקבל מענה. ה 1 

הטעויות לא היו רבות, היו מצומצמות ובאופן יחסי. לא היו צריכות  2 

להיות בכלל, אבל טעויות אנוש, מה שנקרא, שקרו. עשו הגהה, עשו  3 

הרבה מאוד הגהות, כן. אתה יודע, זה הרבה מלל בתוך ספר, עשו  4 

שונית והייתה גם הגהה שלנו, היו הרבה, הגהה, הייתה גם הגהה ל 5 

השקענו בזה. זהו. הדבר האחרון שאני אגיד זה שלאור השתתפותי  6 

אני  15-30/5 -בתוכנית עמיתים למעוז, אני אהיה במשך שבועיים, בין ה 7 

לא אהיה בארץ, אני אהיה בבוסטון בהרווארד ללימודים. שי רומנו  8 

ובכל מקרה, אני גם ימלא את מקומי כסגן ראש העיר וממלא מקום  9 

לפגישות, במידה ויהיה בזה צורך  אהיה זמינה וגם אהיה זמינה בזום 10 

או בנושאים דחופים על סדר היום. כל השוטף זה דברים שהכנסתי  11 

גדול כדי לא להשאיר פה פערים לפני שאני  Press -אותם השבוע ב 12 

כמובן שזה נוסעת, כולל תוכניות פיתוח שאישרתי לצאת איתן לדרך,  13 

יך לעבור את ועדת הכספים ואת האישור של ועדת הכספים, אבל צר 14 

אני נתתי אור ירוק מבחינת תחום הפרויקט והמאמץ הכספי שצריך  15 

להשקיע בו. אני מקווה שנתתי מענה להכל, אבל בכל מקרה, העולם  16 

הוא גלובאלי, אפשר לדבר בטלפון ובזום ויש הרבה פתרונות שדרכם  17 

. זהו, זה העדכונים. אם 1/6 -בודה באפשר לתת מענה, אני אחזור לע 18 

 19 יש לכם שאלות לגבי העדכונים?

 20 שינוי בהרכב ועדת משנה להקצאת קרקע ציבורית .4

ועדת משנה להקצאת קרקע  בהרכבאני עובר לסעיף הרביעי, זה שינוי  ששי מגידו: 21 

ציבורית. יש פה הצעת החלטה, למנות את עמית אזולאי כיו״ר הוועדה  22 

 23 ר ועדה ואיציק בראון, חבר ועדה. במקום עומרי ורמי, חב

 24 שאלות, הערות? מי בעד? ירים את ידו. פה אחד. שושי כחלון כידור:

 25 

 26 



 

 
 
 

 1 

 החלטה:

 החלטה:

 מאשרים את שינוי הרכב ועדת משנה להקצאת קרקע ציבורית כדלקמן:

 חברי הועדה:

)במקום עומרי פרבר( , יו"ר הועדהעמית אזולאי  

 רמי בליטנטל, חבר ועדה

 איציק בראון, חבר ועדה

 מאשרים פה אחד

 

 2 

 3 פה אחד. בהצלחה, עמית. ששי מגידו:

 4 בהצלחה לעמית.  שושי כחלון כידור:

 5 שינוי בהרכב ועדת שמות למקומות ציבוריים .5

הסעיף החמישי, שינוי בהרכב ועדת שמות למקומות ציבוריים, יש פה  ששי מגידו: 6 

ן כבר עוד הצעת החלטה, לאשר את ההרכב שעומרי הוא היו״ר המכה 7 

 8 היום, חבר ועדה איציק דב וחבר ועדה נוסף, רמי בליטנטל. 

 9 )מדברים ביחד(

 10 בסדר? אז מי בעד? ירים את ידו. גם פה אחד.  ששי מגידו:

 11 

 החלטה:

 החלטה:

 מאשרים את הרכב ועדת שמות למקומות ציבוריים :

 יו"ר הועדה: עומרי פרבר

 חבר ועדה: איציק דב

 חבר ועדה: רם בליטנטל

 מאשרים פה אחד
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נציגת ציבור, נכון? יש נציגה אחת או  -בתוךבעניין הזה, יש נציגי ציבור  שושי כחלון כידור: 1 

 2 אחת. יותר מאחת, עומרי?

 3 לא, יש יותר, אבל מזל היא תמיד מגיעה. ששי מגידו:

אוקיי, אז עקרונית, בבדיקה שערכתי מול שלומית, זו גם הייתה שאלה  שושי כחלון כידור: 4 

בישיבה המוקדמת לישיבה, עומרי שאל, אז אין חובה ם שאתם שאלת 5 

השאלה פה, האם זה נכון שלא יהיו לנציגי ציבור בוועדת שמות. עכשיו,  6 

נציגי ציבור? דווקא בעולם תוכן שהוא שמות בתוך העיר, ברחובות,  7 

 8 במבנים או כל דבר כזה,

 9 מי צריך למנות את נציגי הציבור? דובר:

 10 צריכה.המליאה  שושי כחלון כידור:

 11 חבר לכל דבר. אם אתם קובעים אותם כחברים, הם חברים לכל דבר. עו״ד שלומית גבע:

כן. אז אם אנחנו רוצים להוסיף או לשנות, אז אנחנו צריכים להביא  שושי כחלון כידור: 12 

את זה מן הסתם למליאה להצבעה. להוסיף אפשר, לשנות אפשר, אבל  13 

הציבור, כדאי שזה יהיה  מן הסתם אם אנחנו רוצים לשנות את נציגי 14 

 15 על דעתם ...

אז רגע, אז לכרגע, רק שתהיה הבהרה לפרוטוקול. מה שההצבעה  עו״ד שלומית גבע: 16 

 17 הקודמת הייתה,

 18 הייתה רק על ההרכב. שושי כחלון כידור:

, אלא רק על החלק של חברי לא, לא על כל ההרכב, אז אני מבינה עו״ד שלומית גבע: 19 

אז רק להגיד לפרוטוקול, ששאר  המועצה מתוך ההרכב והשאר, 20 

 21 החברים נשארים ולא משתנים.

 22 נשארים כרגיל, אני העליתי מחוץ לדיון של ... שושי כחלון כידור:

 23 לא, זה חשוב, זה חשוב שזה יהיה. עו״ד שלומית גבע:

אז כמו ששלומית אומרת, ההרכב שדנו בו הוא אך ורק זה שקשור  שושי כחלון כידור: 24 

ממשיכים להיות חברים. בסדר? כל שאר החברים בחברי מועצת העיר,  25 

אם אנחנו רוצים לעשות שינוי גם בזה או להוסיף, אנחנו צריכים  26 

להביא את זה למליאה, אז עומרי, זה לפתחך, אתה צריך להחליט מה  27 



 

 
 
 

אתה רוצה וככל שתרצה להוסיף, לשנות או זה, צריך פשוט לעשות  1 

 2 שוט בישיבה הבאה.תהליך של, צריך להעלות את זה על סדר היום פ

 3 עדכון שכר היועצת המשפטית לעירייה, עו״ד שלומית גבע .6

 4 )עו״ד שלומית גבע יוצאת מהחדר(

היועצת המשפטית לעירייה, עו״ד שלומית נושא הבא זה עדכון שכר  ששי מגידו: 5 

גבע. אז יש עדכוני שכר מעת לעת, כמו שאתם יודעים, זה מחייב  6 

קיד סטטוטורי במנהל, סתם אישור. בדרך כלל, אם אישרנו בעל תפ 7 

, יש טבלה של משרד הפנים שאומרת מי יכול 90 -ו 80דוגמה, בין  8 

לאשר במנעד ומי אפשר לאשר באחוז מסוים ספציפי. אז גם את  9 

שלומית וגם את הסעיף הבא, אורית, אז אנחנו אמורים לקבל אישור  10 

אחוזים. בסדר? משכר מנכ״ל, כמובן. זה  5 -מליאה להעלות גם ב 11 

, הזמנהב אישור מליאה. אני אגיד גם משהו, גם תיקנו את המחיי 12 

אנחנו כתבנו החל מיום, הכוונה היא מיום שיכולנו להעלות את זה,  13 

אבל בכל מקרה, אין רטרו באישורים האלה וזה כפוף לאישור של  14 

משרד הפנים, אז גם התיקון שעשינו. בסדר? שלא ישתמע שאנחנו  15 

 16 תב לפני התיקון.משלמים את השכר אחורה בתאריך שנכ

 17 בקיצור, זה מה שששי רוצה להגיד. 1/5/2022 -זה מה שושי כחלון כידור:

 18 בסדר? אז מי בעד? ירים את ידו. גם פה אחד. ששי מגידו:

 19 

 

 החלטה:

, מאשרים לעדכן 4/2011לפקודת העיריות )נוסח חדש( ולחוזר מנכ"ל משרד הפנים  168בהתאם לסעיף   

משרד הפנים משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור %95-ייה לאת שכר היועצת המשפטית לעיר  

 מאשרים פה אחד

 

 20 

 21 )עו״ד שלומית גבע נכנסת לחדר(



 

 
 
 

 1 )אורית בז׳רנו יוצאת מהחדר(

 2 עדכון שכר מבקרת העירייה, עו״ד אורית בז׳רנו שפירא .7

הסעיף הבא, עדכון שכר של מבקרת העירייה, עו״ד אורית בז׳רנו  ששי מגידו: 3 

אחוזים  90 -לק פה אנחנו מדברים על עלייה שפירא, אותו סיפור, ר 4 

משכר מנכ״ל, כמובן בכפוף לאישור משרד הפנים. בסדר? שאלות? מי  5 

 6 בעד? פה אחד.

 7 

 

 החלטה:

 החלטה:

, מאשרים לעדכן 4/2011לפקודת העיריות )נוסח חדש( ולחוזר מנכ"ל משרד הפנים  168בהתאם לסעיף   

משרד הפנים. כפוף לאישורמשכר מנכ"ל, ב %90-את שכר מבקרת העירייה ל  

 מאשרים פה אחד

 

 8 )אורית בז׳רנו נכנסת לחדר(

 9 אישור מינוי בשכר לעוזר מנכ״ל העירייה .8

הסעיף הבא זה אישור מינוי בשכר לעוזר מנכ״ל העירייה, לשי אהרון,  ששי מגידו: 10 

אז אנחנו עושים, אסנת מסיימת את התפקיד שלה כעוזרת מנכ״ל וזו  11 

תודה רבה גם על הכל. עשתה עבודה טובה, גם ההזדמנות להגיד לה  12 

עדיין עושה עבודה טובה ונאחל לך בהצלחה. שי יחליף אותה ואנחנו  13 

רוצים לאשר את המינוי של שי לעוזר מנכ״ל העירייה בדירוג שכר  14 

אחוזים משכר מנכ״ל, זה גם אחוז שכר מנכ״ל שקיים  40בכירים לפי  15 

ספת. בסדר? שי, איפה היום. בסדר? לאסנת. אחד על אחד, כן, ללא תו 16 

הוא? יצא. אני מניח שכולם מכירים את שי, הוא מנהל את המוקד  17 

 18 מנהל מוקד עירוני. עד אז וגם אז, העירוני, אנחנו נצא למכרז לגיוס 

 19 מוקד לשירות התושבים, לא מוקד עירוני. שושי כחלון כידור:



 

 
 
 

המוקד הזה  מוקד שירות לתושב. עד אז וגם אז, שי ימשיך לחנוך את ששי מגידו: 1 

ולהחזיק אותו, הוא עשה שם עבודה מצוינת ואנחנו רוצים לשמור על  2 

 3 סטנדרט גבוה כמו שהוא קיים היום. אז, מי בעד לאשר? 

 4 יש לכם שאלות? שושי כחלון כידור:

 5 שאלות? אתם רוצים לשאול את שי? ששי מגידו:

 6 אתם רוצים לשאול את שי משהו? לא? שושי כחלון כידור:

 7 זהו. וב, אז מי בעד? ירים את ידו. פה אחד.ט ששי מגידו:

 

 ההחלטה:

 החלטה:

משכר מנכ"ל בהתאם %40ל העירייה בדירוג בכירים לפי "מנכ את מינויו של שי אהרון לעוזר מאשרים  

.ל"מנכ לחוזר  

 מאשרים פה אחד

אני אגיד כזה דבר. הישיבה של חודש יוני, אני אעביר לכם בקשה  שושי כחלון כידור: 8 

. אני אעביר לכם בקשה מסודרת, תאשרו את זה, 14/6 -ותה ללדחות א 9 

. אני אגיד, זה מכל מיני סיבות שלא 14/6 -אז אנחנו נשנה את המועד ל 10 

עכשיו, אם  -מהפורום כאן ולכן אניקשורות אליי, שקשורות לחלק  11 

מישהו מכם מתכנן לנסוע או זה, רק תעדכנו אותי, בסדר? כי אני  12 

הרבה מאוד תב״רים בישיבה הזו, כולל  , יש14/6 -יוני, ב-צריכה 13 

חודשים. בסדר? הדבר הנוסף  3התב״רים שאנחנו מביאים אותם אחרי  14 

קחו בחשבון, שבאותו חודש אנחנו גם צריכים את צו הארנונה של ישת 15 

ישיבות בחודש יוני, אז אם מישהו מכם נוסע,  2. בסדר? אז יהיו 2023 16 

תהיה או בשבוע אחרי או  ואחת 14 -, אחת תהיה ב14 -לא ב מה? ,נעדר 17 

 18 בסוף יוני. זה תלוי איך אתם, אני לא יודעת אם נספיק. תמה הישיבה.
 19 

 20 בברכה,               
 21 

_______________________                                                ___________________ 22 

 23 ששי מגידו                שושי כחלון כידור

 24 מנכ"ל העירייה              יהראש העירי    


