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 רוטוקולפ

עד שאיבי תבוא אני אסביר למה הזמנו את נפתלי, איבי ונפתלי זכו לייצג  שושי כחלון כידור:

. אז אני רוצה "גיבורות וגיבורי היופי"את העיר שלנו בתחרות שנקראת 

יש אחת לשנה תחרות שנקראת  .לספר לכם קצת על נפתלי ועל איבי

וזה תחרות שמיועדת לשורדי שואה, ומי  "גיבורות וגיבורי היופי"

שמובילה את התחרות הזאת זאת רונית לב, רונית היתה בצבא הגנה 

לישראל אלופת משנה, אחרי שהיא פרשה החליטה להשקיע הרבה 

, שזה ארגון של פורשות צה"ל "פורשת"מזמנה יחד עם ארגון שנקרא 

עם בשנה בנטיים לקיים מפגש כזה של פלביחד עם משרדי הממשלה הר

שבעצם הוא מוקיר את שורדי השואה ומעניק להם התואר של גיבורי 

נפתלי שאני  :השנה זכינו שיהיו לנו שני נציגים מהעיר .וגיבורות היופי

אתה מכיר אותו  ,אולי איציק ,לא יודעת אם אתם מכירים אותו

אני חייבת להודות שזה היה  .מהכדורגל וזה, ואיבי שלנו שזכו בתחרות

טירוף לעמוד שם על הבמה להעניק להם את הסרט של גיבור מרגש ב

 .וגיבורת היופי ולתת לאיבי גם כתר ולהגיד לה שהיא באמת גיבורה שלנו

זה  ,זה אנשים שעשו דבר או שניים בחיים הם בגילאים מאוד מתקדמים

לא אנשים צעירים כמו שאתם שמים לב וכל מעמד כזה שאנחנו באמת 

מחווה של רצון טוב ובאמת אהבה, מגדיל להם נותנים להם התייחסות ו

 הבאמת את איכות החיים וגם את השנים ככה לחיות בינינו, אני רוצ

בשם נבחרי הציבור שיושבים כאן ומנהלי האגפים של עיריית כפר יונה 

ולרו"ח למיניהם שהם הצטרפו כי הם חלק מהישיבה ובשם תושבי 

 ,הישיבה של מועצת העיר אני רוצה במעמד הזה של ,ותושבות כפר יונה

להגיד לכם הרבה תודה על מי ומה שאתם ועל מה שעשיתם למען תקומת 

מדינת ישראל ואחרי שהיא קמה וזה הרבה מאוד וזה מרגש לדעת שיש 

אנשים כאלה בקהילה שלנו שחיים בקרבנו ושני הסיפורים האלה דרך 

ם אגב באותו ספר שהוצאנו בחותם אישי עם הפרויקט שעשינו בחות
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שני הסיפורים של שני האנשים המדהימים  ,אישי וערב הוקרה שעשינו

אתם מוזמנים לקרוא  ,אתם יכולים לקרוא ,האלה נמצאים בתוך הספר

את הסיפור שלהם. אז אנחנו ניתן לכם משהו קטן מאיתנו. אם אתם 

 רוצים להגיד משהו זה הזמן. מגיע להם מחיאות כפיים.

 )מחיאות כפיים(

 .מספרת את סיפורה :יעקב איבי

 .מספר את סיפורו :רוזנדורן נפתלי

, הפעילות "קפה בכפר"אני רק אגיד שלאחרונה פתחנו פעילות שנקראת  שושי כחלון כידור:

מתקיימת במועדון יום לקשיש פעם בשבוע אחר הצהריים בימי שלישי, 

רדי ושורדות שואה, הם נפגשים שם יש ואנחנו מקיימים מועדון לש

ואנחנו ממש מוקירים אותם נותנים להם  ,מש פעילות חדשהתכנים זה מ

אנחנו מתחילים את  ,יחס ותשומת לב, כראוי לתת להם. אני אמשיך

 .18/10/22מיום  86הישיבה, ישיבה מן המניין מספר 

 עדכוני ראש העירייה

אני מתחילה עם עדכונים אני רוצה להתייחס לתקופת החגים ולהודות  שושי כחלון כידור:

אני חושבת שברמת התפעול של העיר בכל הנושא  .מי שטרח ועמל לכל

אגב השינויים שנדרשו אני באמת  ..של אחזקת העיר פינוי האשפה, גזם

רוצה להודות לאגף השפ"ע, ומחלקת איכות הסביבה וגם למוקד 

לשירות התושבים על הזמינות, על האכפתיות, על המחויבות ועל זה 

יתה יאישי שהסתובבתי בעיר והעיר השאני יכולה להגיד באופן 

בצורה טובה מאוד. אנחנו גם במהלך חול המועד חגגנו יומיים  מתוחזקת

של פסטיבל מוסיקה שאני חייבת להודות שהוא היה מפתיע בהתלהבות 

ימבו גיי וגם 'ביום חמישי במופע של ג ,של בני נוער והצעירים לפחות

הנות ממנה אז אני יאו לתושבים שב 1000 –להקת טיפקס זכתה כמעט ל 

רוצה להודות לכל מי מבין התושבים שנטלו חלק מהפסטיבל ופרגנו 
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אני רוצה כמובן להודות למרכז הקהילתי על ההפקה והביצוע  ,לפסטיבל

ואני רוצה גם להודות לכל עובדי העירייה שסייעו למרכז הקהילתי 

דת לעמוד בהצלחה בפסטיבל זה לא מובן מאליו שיתוף הפעולה ויחי

הצוות. מחר תשוב מה שנקרא מערכת החינוך העירונית לשגרתה, זאת 

ההזדמנות שלנו כולנו לאחל לכל צוותי החינוך והניהול וכל התלמידים 

לפחות מבחינתי מבורכת  ,והתלמידות חזרה נעימה לשגרה, מבורכת

ואני בטוחה שגם מבחינתם וגם מבחינת ההורים, וכמובן עד חנוכה 

למדים ברצף ומחנכים ברצף. השבוע ביום חמישי אנחנו מה שנקרא מ

ש חמישי פוליטי שבעצם מאפשר לחברי כנסת מכל גאנחנו נקיים מפ

הקשת הפוליטית להיפגש עם תושבי העיר גם להקשיב לאג'נדה שלהם 

אפשרות  ,יקחו חלקיוגם לאפשר להם הזדמנות לאפשר לתושבים ש

משותפת שלנו לשאול שאלות, המיזם הזה קם והוקם בזכות מחשבה 

זה כבר  ,סביב בני נוער שממש מתלבטים ולא יודעים בוא נגיד מתלבטים

שלב מתקדם, יש פה הרבה בני נוער וצעירים שבכלל לא יודעים מה 

לעשות ואיך לבחור ומה לבחור וחשבנו שזאת הזדמנות באמת לאפשר 

להם להקשיב ולשאול שאלות אז אני רוצה להודות לניר הדובר על 

שבע בערב עד שמונה וחצי ניפגש בבריכה  .המיזם הזה הובלה של

האיחור שלי  העירונית אתם מוזמנים לקחת חלק ולהשתתף בפעילות.

מנו שטה שנפגשה איתנו באופן תנבע מביקור של שרת הקליטה והעלייה, 

תה להציף ימצומצם וגם עם הקהילה האתיופית חלק מהמטרה הי

צרכים שלה כאן בעיר, אני בקהילה וב ותנושאים וסוגיות שהן קשור

ת שתוביל באמת לשיתוף תה של ידידולימאוד מקווה שבאמת זה תח

פעולה ומתן מענה לצרכים של הקהילה. ביום חמישי הקרוב תבקר פה 

מנכ"לית משרד הרווחה סיגל מורן גם כדי להכיר את אגף הרווחה על 

ולה העשייה שלו וגם לראות איך אנחנו מקדמים יחד איתה ובשיתוף פע

נקיים  25/10 –צרכים שיש לנו בתחום של הרווחה. ביום שלישי הבא ב 
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כנס בכפר יונה לעסקים קטנים ובינוניים באולם בשרונה בין שמונה 

ארבעים וחמש לאחת ורבע אתם מוזמנים להשתתף בכנס. מי שרואה 

פשיץ שהוא בעצם ממלא מקום מנכ"לית המרכז ייושב פה דודי ל

אנחנו נפרדנו מבתיה מנהלת המרכז הקהילתי, שסיימה את  .הקהילתי

ובהזדמנות הזאת אני אודיע לכם שאנחנו  ,דודי ממלא מקום ,תפקידה

נפרדנו מהחברה למתנ"סים ואנחנו בדרכנו להקים תאגיד עירוני 

הדבר האחרון שאני רוצה לעדכן זה לגבי הבג"צ לתרבות פנאי וספורט. 

שלושה שבועיים אני לא זוכר לפני החג אנחנו השתתפנו לפני שבועיים 

היינו בבג"צ בכל מה שנוגע להחלטה של בית משפט מחוזי והדרישה שלו 

יום מקבלת פסק הדין שנקיים דיון במליאה ובעצם נדון  90שתוך 

בסבירות התעריף לגבי המעברים במרתפי החניה אני מזכירה לכולם 

ורידים את התעריף שעשינו דיון על זה וגם קיבלנו החלטה, שאנחנו מ

כדי כך פנינו בבקשה חריגה למשרד הפנים ובעצם  ,לתקרת המינימום

ביקשנו למרות שבקשות חריגות צריך להגיש ביוני ביקשנו לפנים משורת 

הדין ומאחר ומדובר בפסק דין שבעצם הגיע שלא בעיתוי הבקשה 

החריגה ביקשנו בעצם לקבל את הבקשה החריגה הזאת ולא את הבקשה 

גה שהגשנו בחודש יוני כפי שמחייב החוק, מאחר ומשרד הפנים החרי

ומשרד האוצר לא שיתפו איתנו פעולה בחרנו ללכת לבג"צ סביב הנושא 

בג"צ החליט שלא להתערב  .הזה וכמו שאתם יודעים זה גם פורסם

בסוגיה הזאת, שאלה ראשונה שאמרה השופטת מבין שלושת השופטים 

תה השאלה, ומשם היה ברור שאין יהישישבו שם זה למה שנתערב זאת 

סיכוי לדיון בנושא הזה ובעצם למרות רצוננו בניסיון להשפיע בהורדת 

העלות על המעברים בתקרת המינימום לא הצלחנו זה יבוא לביטוי מן 

וזה למעשה דוחה אותנו  2023הסתם כי כבר דנו בזה בצו הארנונה של 

להצעה לסדר היום של לעוד שנה. זה העדכונים שלי ואנחנו עוברים 

 אלברט.
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 עו"ד אלברט טייב –היום  הצעה לסדר

אני הבאתי הצעה לסדר היום שמתכתבת, מתיישבת עם הדברים  :טייב אלברטעו"ד 

בהמשך ישיר . 1 :האחרונים שראש העיר אמרה, ההצעה אומרת ככה

שהוגש כנגד משרד הפנים ומשרד האוצר אשר  1398/22 לבג"צ

מלכתחילה הוגש בשיהוי ניכר וברור היה שלא ידון כלל כפי שאכן קרה. 

. להוסיף לכך את העובדה כי רבים מחברי מועצת העיר כלל לא ידעו כי 2

אולי אז הוגש בג"צ ולא יכולים היו להביע דעתם אך בעניין השיהוי ש

הבג"צ וחוסך המון כסף מבוזבז מכספי ציבור. היה מתייתר הגשתו של 

או עתירות מנהליות ו/. יהיה זה נכון שהחלטות על הגשות של בג"צ 3

מטעם העירייה יוגשו רק לאחר אישור מועצת העיר ולא על דעת ראש 

 אני הייתי בבית משפט. ...העיר לבד. אני רוצה להגיד שהתרחיש

 הצעת ההחלטה שלך?אני אעצור אותך זאת   שושי כחלון כידור:

דקות לדבר על ההצעה שלי ואת לא תמנעי ממני לדבר על  10לא יש לי  :טייב אלברטעו"ד 

ההצעה שלי. אני יודע בדיוק אני מכיר כל פעם את עושה לי את זה, יש 

דקות לדבר על ההצעה שלי אני אבקש לא להפריע לי לדבר על  10לי 

ט העליון ומלבד המילה ההצעה שלי. אני הייתי בירושלים בבית המשפ

תה בושה מעצם זה שהגישו והדבר ילא היה שם שום דבר זאת הי פרסה

הראשון שהשופטת אמרה אחת השופטות זה לא בדיוק מה שראש העיר 

הרי אנחנו כבר בחודש  ?"למה אתם לא התייחסתם" :היא אמרה .אמרה

פברואר אנחנו ביקשנו מכם למשוך את העתירה, אנחנו  אפריל או בחודש

ביקשנו מכם למשוך את העתירה אז למה לא שמעתם  18/5 –ב  ,סליחה

בקולנו? למה לא משכתם את העתירה? והעתירה נדחתה ואותה שופטת 

מה שנקרא ראש  ,התעקשה שהעירייה תשלם הוצאות ונשיאת ההרכב

דקה התשעים שלא יהיו גם באיזה שהיא מבוכה מנעה את זה ב ,ההרכב

הוצאות. אני חושב שהנושא הזה של הגשת בג"צ עצם זה שאנחנו חברי 

אנחנו חברי  ,מועצת העיר וכולם מדברים על שקיפות ולשתף ולשתף
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מועצת העיר לא ידענו שמוגש בג"צ בעניין הזה, ואף אחד לא יבוא לכאן 

נילחם עד הסוף ויגיד כן אתם ידעתם כי אנחנו רוצים להגיש בג"צ אנחנו 

לתושבים ובשורה תחתונה הוגש בג"צ בלי שאף אחד יודע בחודש 

אז מן הראוי היה להביא לשולחן הדיונים, יכול מאוד להיות  ,פברואר

שהיינו בעד, היינו בעד, אתם יודעים מה להביא את זה כעדכון ראש העיר 

אני  ר לנו הרבה דבירם על העשייה של העירייה ,פיודעת מצוין לבוא ולס

אנחנו הולכים "חושב שזה גם כן היה צריך להיות כחלק מעדכון לפחות 

אבל לפחות שאנחנו  ,. לא להביא את זה להצבעה"אנחנו מגישים בג"צ

וערב לפני כן יודעים  ,כחברי מועצה נדע שמוגש בג"צ ולא נהייה במבוכה

שהוגש בג"צ לכן ההצעה הזאת שאם העירייה הולכת ומבזבזת עשרות 

בקשה  אני הגשתי ,עשרות אלפי שקלים ,קלים מכספי ציבוראלפי ש

לקבל מידע על העתירה, שבועות רבים לא קיבלתי תשובה אני מעריך 

מכספי ציבור על עתירה כזאת  ₪אלף  50, 40, ₪שזה עשרות אלפי 

לפחות, אז אני חושב שאנחנו צריכים להצביע בעד שעתירות בג"צים 

 המועצה קודם, שיוגשו.ועתירות מנהלתיות יובאו לישיבת 

מי נגד? ירים  מי בעד לדון בהצעה לסדר היום של אלברט ירים את ידו.  שושי כחלון כידור:

ידו ההצעה ירדה מסדר היום תודה רבה. אנחנו ממשיכים בסדר היום. 

תודה לאל שאני לא צריכה  ,אני אגיד משהו בהערת אגב אוקיי. אחד

לשאול את חברי המועצה על מה אני מגישה בג"צ ועל מה אני לא מגישה 

 ,אם תהיה ראש רשות ,בג"צ בוא נתחיל מזה, וכשאתה תהיה ראש רשות

ך ותחליט מה אתה עושה ואנחנו ממשיכים עם סדר יתבחר את דרכ

 היום. 

ית דיון בדו"חות כספיים של העמותה הדתית, החברה הכלכל .1
קשיש, חברת מוסדות חינוך הלפיתוח כפר יונה, העמותה למען 

תרבות והתחדשות שכונות בכפר יונה מיסודה של הסוכה"י 
 2021בדצמבר  31חל"צ( ליום )לא"י
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אנחנו לא נעשה את הדיון  ,אני אגיד כאן ועכשיו שהחברה הכלכלית שושי כחלון כידור:

בה ולכן נעשה את בדו"ח שלה מאחר ותמר לא יכלה לקחת חלק בישי

הדיון הזה בישיבה הבאה. שאר הדו"חות ובעלי התפקידים נמצאים 

 כאן.

ראים לי שחר בן עזרא אני רו"ח כבר כמה שנים, עובד ושלום לכולם ק שחר בן עזרא:

במועצות דתיות, אני מטעם המשרד של אלי... הוא הכין את הדו"ח הוא 

שנה וחודשיים. אני שלח אותי במקום, תושב כפר יונה בשרונה כבר 

אתחיל מהשורה התחתונה המצב של המועצה הדתית הוא מצב טוב 

אפשר לראות את  ₪ 156,000מאוד, המועצה עומדת בעודף תקציבי של 

 110,000זה בעמוד האחרון. מבחינה חשבונאית היא נמצאת ברווח של 

, המועצה ערכה שיפוץ במקוואות, שיפוץ במקווה הנשים ביחזקאל ₪

אחרי שיפוץ.  2021 –י אילת שהוא עכשיו נפתח ב "במקווה באחושיפוץ 

פה אפשר לראות שיש עלייה קצת של המקוואות כתוצאה מהפתיחה 

המחודשת של המקווה. יש גם גידול בהוצאות בתרבות התורנית זה נובע 

כי שנה שעברה היתה שנת קורונה וזה היה קצת פחות לא באמת גידול 

הוצאות עומדות בתקציב, קיבלנו אפילו שהוא חורג מהתקציב, שאר ה

לקבל מהמשרד  ...קיים לנו עוד ,עלייה בהכנסות מהמשרד לשירותי דת

על פניו המועצה  ₪ 138,000לשירותי דת תקציב לשיפוץ מקוואות בסך 

 זה הנתונים. ₪ 1,500,000נמצאת ברווח בעודפים של 

עוד מעט נדבר על זה בהיבט  ,רתועדת ביקוואני רוצה לשאול שאלה אני ב :טייב אלברטעו"ד 

אבל יש איזה שהוא עניין עם הסכום הגבוה מאוד של  ,של ועדת ביקורת

 אליות של אנשים שם.יחבויות של זכויות סוצ

 שולם, היה עודפים היה חוב ושולם השנה. :לפקוביץ' הילה

 ההתייחסות של אלברט היא לחשיפה עתידית. :טנטלבלי רמי

האקטוארית אנחנו מקבלים דרך המשרד לשירותי דת זה  את הפנסיה שחר בן עזרא:

 עניינים אקטואריים זה לא עניינים חשבונאים. אין לי משהו להוסיף.
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 זה נתון כספי גרידא שהוא חשיפה להתחייבות מעביד. רמי בליטנטל:

אם יש בעיות אני יכול להביא  AS ISזה סכום שאנחנו מקבלים אותו  שחר בן עזרא:

 את הטלפון של האקטואר.

לא עניין של בעיות, הנקודה היא לשקף את המצב הכספי של המועצה  רמי בליטנטל:

 בוודאי שיש התחייבות. ,הדתית ואם יש התחייבות. יש התחייבות

הפרשות הרמי זה לא אתה מדבר על התחייבות כספית זה לא. יש את  שי רומנו:

 ציבית תלוי לכמה שנים. יש חוב לעובדים.לפנסיה תק

אני חושב שרמי צודק יש חשיפה, יש חשיפה להתחייבות שלפי הערכה  שחר בן עזרא:

 אקטוארית, זה המצב הכספי.

אני לא מדבר על העמוד הנכון אני מדבר כרגע הנתון הזה עלה מדו"ח  רמי בליטנטל:

שיפה התחייבות הביקורת הפנימית שאנחנו נגיע אליו בהמשך מדובר בח

של שווי התחייבות של סיום יחסי עובד מעביד  אקטואריתלפי הערכה 

עקב פנסיות תקציביות שהיא בסדר גודל שלי לא כל כך ברור איך היא 

איך הגוף  ,זה אחד. שתיים ,לא מקבלת גילוי בתוך הדו"חות הכספיים

הזה עומד להתמודד עם הצורך לשלם את ההתחייבויות האלה לעמוד 

 .בהם

אתה יכול  23בעמוד  .בדו"חות הכספיים קודם כל הוא כן קיבל ביטוי שחר בן עזרא:

יש שם את כל הערכות האקטואריות, שבוצעה על ידי  ,לראות את זה

רותי דת, ימהמשרד לש AS ISאקטואר, אנחנו כרו"ח מקבלים אותו 

מבחינתנו זה לא התחייבות כספית שעכשיו עומדת על המועצה הדתית. 

 לא מבין.אני 

 על מי היא עומדת מי יצטרך לשלם אותה? רמי בליטנטל:

 תקציבית זה המדינה בסופו של דבר המשרד לשירותי דת. :בראון איציק

 אני לא חושב. אני לא חושב. :טייב אלברטעו"ד 

היום הנוסחה שקובעת, הנוסחה שקובעת  ,רמי :אני אגיד לכם משפט ניר ענבי:

את השתתפות המדינה והרשות בתקציב השוטף כוללת את עלויות 
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כלומר נכון להיום אין שום התחייבות לפנסיה כל הפנסיה  ,הפנסיה

המדינה קובעת תקציב, איך התקציב  השוטפת משולמת בהשתתפות,

יב של מחולק למעוצה הדתית כפר יונה או מועצה דתית,,, אבל המרכ

ההוצאה נקבע לפי הפנסיה, לוקחים את הנתון של הפנסיה זה התשלום 

הראשון שמשלמים אחרי זה משלמים אם יש הלוואות ובסוף מחלקים 

את זה לפי מספר תושבים, מדד צרכני דת לפי המקדם שנשאר, יש גם 

מרכיב קבוע שמכסה את הרב ואת המזכיר אבל הפנסיה היא חלק 

 מהשוטף.

משולמת במלואה במאה אחוז על ידי  ,הפנסיה השוטפת שצריך לשלם רמי בליטנטל:

  ה... מדינה ולא על ידי

. זה חלק מהתקציב הרגיל של 50/50כן המדינה והרשות. זה מתוקצב  ניר ענבי:

 )מדברים ביחד(. הרשות המקומית ושל המדינה.

קובעת. ומי קובע את שאר ההשתתפות גם כן המדינה בסופו של דבר  :בראון איציק

 )מדברים ביחד(. .15%המדינה באה ומטילה עליה עוד 

 )מדברים ביחד(.יש שר דתות הוא קובע יש תקנות וחקיקה.  שושי כחלון כידור:

 17.5הסכום המשוער הוא סכום כל כך גבוה  ,הסכום הוא כל כך גבוה :בז'רנו אורית

 זה עובדים שישבו על פנסיה תקציבית בעבר ויש גם ,בסדר מיליון.

 כאלה שהיום נמצאים.

זה שזה מעניין אני  ?יש לי שאלה למה זה קשור לדיון בדו"חות הכספיים שושי כחלון כידור:

מאוד שמחה אפשר לעשות דיון בנפרד בישיבת מועצת עיר על נושאים 

אני  ?כלליים וזה אחד הנושאים אבל למה זה קשור לדו"חות הכספיים

הילה, אני רק אומרת שישבנו  אגיד כזה דבר גם הילה יודעת ישבנו עם

עם זה ואחד הדברים שהיה ברור לנו לגמרי וזה חוזר שהגיע ממשרד 

הדתות גם לגבי היתרות שבאמת צריך לחשוב עכשיו איך המועצה 

הדתית לוקחת את הכסף הזה וגם שומרת אותו ביציאה לפנסיה של הרב 



 
12 

 

אין  ,יש יתרה יחסית ,ויש ימי מחלה שצריך לשלם, יש פה מלא דברים

 פה כזאת יתרה בואו לא נתבלבל.

אני אומר משהו לא ברמה האישית אלא רק להבין, אם אתה רו"ח של  :צבי ימין

אתה לא יודע  ,המועצה הדתית ואתה לא יודע שהמקווה לא הסתיים

ואתה לא יודע לתת תשובה לרמי  ,שזה שיפוץ ויזואלי קטן שנעשה בישן

איך ניהול החשבונות מתבצע אצלכם, אני אומר את זה לא במקום של 

 , אני מניח שאתה מייצג הרבה יותר... אליך ברמה אישית

 אתה יכול לשאול אותי בכל שאלה אחרת מחדש אני אענה לך תשובה. שחר בן עזרא:

ניר, אתה לא ענית ולא ענית ענה לו בחצי פה זה ש רמי שאל שאלה ומי :צבי ימין

 לאלברט.

הדיון הוא דיון בדו"חות הכספיים בסדר זה לא דיון בפעולות רגע,  שושי כחלון כידור:

שעושה המועצה הדתית לרווחת תושבי כפר יונה וזה לא דיון בפנסיות 

העתידיות של בעלי התפקידים במועצה הדתית אוקיי בדו"ח הכספי. 

שאלות, בביאורים בזה יש לכם שאלות,  לגופו של דו"ח כספי יש לכם

ה, במה נותנת תבניהול השוטף שלה תקציב יש לכם שאלות, בהס

עצה הדתית אתם חושבים שמעט מידי לא יודעת מה יש לכם שאלות והמ

תעלו בשביל זה קיים שחר בסדר. כל שאר הדברים לא קשורים אליו 

מתחיל זה הוא לא צריך לדעת מתי מסתיים השיפוץ במקווה מתי הוא 

 .. הוא לא...לא תפקידו הוא רו"ח.

מותר לי גם להגיד הדלת פתוחה מי שרוצה אפשר לקבוע פגישה ובכייף  :לפקוביץ' הילה

 בשמחה. ,הכל פתוח והכל גלוי על השולחן שום דבר לא מוסתר

עוד שאלות? כן, לא זה לא קשור לדו"ח הכספי סליחה עם כל הכבוד.  שושי כחלון כידור:

 שחר תודה הילה.תודה 

 העמותה למען הקשיש כפר יונה

ערב טוב לכולם אני רו"ח אבי ויידן אנחנו מדברים על דו"ח של שנת  אבי ויידן:

זאת היתה עדיין שנת קורונה בוודאי במוסדות של  2021, שנת 2021
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קשישים זה הורגש הרבה יותר מאשר אנחנו במחצית השנה השניה חלק 

ין קורונה, זה כמובן משפיע על מה שקורה מאיתנו כבר התנהג כאילו א

בעמותה למען הקשיש כי מצד אחד עדיין יש סוג של משבר, ומצד שני 

היה  2021אני מדבר על שנת  ,הוא נפסק ,יש שיפוי מטעם ביטוח לאומי

אנחנו רואים אז עדיין שיפוי, ואם נחזור רגע לדו"חות הכספיים 

יפוי מצד שני העמותה דר היה גם שססות גדלו וזה בנכהשהאגודה ה

 ההשתדלה לתת את מה שהיא יכולה לתת לטובת הקשישים, העמות

ניידה את העודף  ,והיא העבירה ₪ 271,000סיימה בעודף שוטף של 

לשיפוצים וכל מיני עבודות שדרושים במבנה שבעצם בכל תקופת 

הקורונה דחו אותם בעצם בגלל כל המשבר שהיה בענף הזה. ואם אנחנו 

של נכסים על התחייבויות ויש עודף כיוצא בזה המאזן הוא יציב יש עודף 

 הוא נועד בדרך כלל לשמר ,מצטבר שאמרנו את זה כל השנים הקודמות

את הכל שיהיה כסף נזיל, מהטעם הפשוט  מיד את האפשרות לשלם

שמדובר בקשישים ולכן יש גישה יותר שמרנית אולי במקומות אחרים, 

להסתיים  היה לוהמצב הוא כמובן הסתיים בצורה טובה הוא יכ ,זהוו

בצורה אחרת כי המצב פה מסתיר את זה שהיה שיפוי מהרשויות ברגע 

כמו בעסקים של עצמאים חלק קיבלו מענקים  שיש שיפוי מהרשויות זה

ובזכות המענקים אפילו הרוויח יותר, וחלק שהיה משבר יותר גדול 

קיבלו מענקים ועדיין הפסידו, זה בעצם הסיכום של הדו"ח המצב 

ף אבל ודהמצב טוב מצב יציב, היה ע 2021הכספי הרגיל בסוף השנה של 

שמבוסס על שיפוי  שוב לא צריך להתלהב יותר מידי כי זה עודף

זה בקיצור המצב. מצב  מהרשויות, כמו מענקי קורונה שקיבלו העסקים.

 טוב. 

אנחנו מתכוונים לשפץ רק עשינו, א' אני רוצה להגיד שעברנו את  לילי:

שהיה סגור  ממש, בחודשים ,הקורונה טוב בעזרת העירייה גם

ל המתנדבים באו ובמשך שלושה חודשים לא היו לנו הוצאות לא ע
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הסעות ולא על כוח אדם כי אנשים בחרו להיות בחרו לא לעבוד, בחרו 

להיות בחל"ת ומתנדבים עזרו לנו והמשכנו בקשר מאוד מאוד הדוק עם 

הקשישים. הסיבה שנתנו את השיפוי זה כי הרבה מרכזי יום קרסו 

ואצלנו קרה הפוך כי אנחנו השקענו המון בקשישים גם בשלושה 

מרכזי יום שהיו סגורים הרבה יותר משלושה  חודשים שהיה סגור היו

, וזה 1/6 –חודשים ופה באמת אני זוכרת ששושי התעקשה שנפתח ב 

אני עדיין רוצה עכשיו, היה מאוד לטובת הקשישים וגם בא לידי ביטוי. 

תה ילהגיד שבאמת רוצים מאוד זה מבנה ישן וצריך לשפץ אותו רק הי

רק  , אגבהשיפוי נגמר בערך לפני שלושה חדשים ,איזה שהיא בקשה

שתדעו שאנחנו עדיין עם מסכות במרכז יום כי זה ההוראה לגבי 

קשישים ואנחנו לפני שלושה חודשים נפסק השיפוי אנחנו רוצים לראות 

איך אנחנו חצי שנה כך העמותה החליטה אנחנו רוצים לראות אם אנחנו 

ירדנו  65 –ל  60יום ירד, ירד בין ם לייציבים כי הממוצע הגעה של קשיש

תה תופעה יועכשיו אנחנו אני מאוד מקווה מתחילים לעלות כי הי 48 –ל 

אנשים ששביטוח לאומי החליט לתת לאנשים כסף במקום גמלת סיעוד ו

פשוט עזבו זה פעם ראשונה במיוחד אנשים שאין הם ראו כסף בחלקם 

אבל  ,הלכו הביתהמהמדינה הם  ₪ 4000להם פנסיה, פתאום קיבלו 

אנחנו באמת בתהליך של לשווק ושוב להגדיל את כמות הקשישים 

 וכמובן ממש חשוב מאוד לשפץ את המבנה ולהשקיע תמיד בקשישים.

 כמה יתרה יש לך בקופה? שי רומנו:

 . ₪ 000,500,1אני יודע מה היה בדו"ח. בדו"ח יש  ,עכשיו אני לא יודע אבי ויידן:

 . ₪ 250,000מייעד לשמור בצד בדו"ח כתוב כמה אתה  שי רומנו:

שהם מיועדים  ₪ 700,000ל ויש בסך הכ ₪ 250,000זה  שוטףלא, ב אבי ויידן:

למטרה מסוימת שהיא לשיפוצים במבנה ולדברים האלה עדיין לא 

מיועדים למה שלילי אמרה פה מה יקרה עכשיו אחרי השיפוץ, עוד פעם 

 ..זה דברים
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יש לנו פחות  ,השיפוי אנחנו רוצים לראות איך אנחנואחרי שנפסק  לילי:

כי  בהחלט אנחנו נשפץ ונשקיע ,אני עדיין חושבת שיהיה בסדר ,קשישים

 .התחלנו המבנה ישן אנחנו מאוד בעד זה

כשאנחנו מדברים על טיפול בקשיש אנחנו לא מדברים רק לתת לו פאן  שושי כחלון כידור:

אלא גם מבנה שמכבד את הכניסה שלו ואנחנו יודעים שהמבנה  ,וארוחה

וכשיש יתרות אין שום סיבה, אין שום סיבה שיהיו  ,הוא לא במצב טוב

אין שום סיבה כזו ולכן  ,יתרות בעמותה שהיא לא למטרות רווח, אוקיי

חלק מהכסף ילך לשיפוץ המבנה עם אדריכל שיכנס יעשה תכנון מפורט 

ניתן חוויה נעימה של בית לקשישים שפוקדים את  ושל הדבר הזה ואנחנ

 המועדון. 

זה מבנה ישן והוא מאוד זקוק לזה ויש לנו בהרבה מקומות נזילות של  לילי:

אנחנו כבר התחלנו עכשיו, התחלנו כבר  מים ורואים שקירות מתקלפים.

התחלנו לעשות אפילו לא חיכינו לחצי שנה, קנינו מערכת  ,בקטנה

שכבר עובדים ומתקינים אותה ואנחנו ניקח  ₪אלף  80 ,70 –הגברה ב 

 שיפוץ של הבניין וכל מה שצריך ברור.

עוד פעם הדו"חות הכספיים וההתנהלות הכספית בעמותה כזאת מן  אבי ויידן:

 הסתם היא שמרנית. אני אומר שברור שהכסף יושקע בשיפוץ.

זה. המבנה משרת את הכסף יושקע בקשישים זה חשוב להגיד את  שושי כחלון כידור:

הקשישים שמגיעים לשם והם צריכים להגיע למבנה שמכבד אותם 

והמבנה שיש היום הוא לא מכבד אותם במלוא מובן המילה ואנחנו 

ל כדי לתת להם חוויה ותיקון לחוויה שיש להם ואת הכ צריכים לעשות

 היום.

דרך העבודה, סביב טיפול בקשישים כל דרישות וכל הנושא  יש גם : נתיב אורלי

יה, זאת אומרת השיפוץ הוא לא רק יהגישות שעובדים עם האוכלוס

שיפוץ של מבנה כדי שיהיה יותר יפה, אלא הוא גם הופך את המקום 
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ומבחינתי לקחת את  הלאוכלוסיילחדשני יותר והשירותים שהוא מנגיש 

 .של המרכז התקציב הזה ולעשות התחדשות

 זה המטרה של כולנו. לילי:

 ?יש שאלות למישהו מחברי מועצת העיר כחלון כידור:שושי 

שושי מתחילים לבנות את המרכז יום החדש שהוא יעלה מאוד את  לילי:

 האיכות חיים של הקשישים. 

 תודה רבה לכם. :שושי כחלון כידור

 מרכז קהילתי

בשנה קודמת, יש  18מיליון לעומת  22 –הסתכם ב  2021המחזור בשנת   משה מועלם:

גידול יפה בהשתתפויות והגבייה העצמית מה שהמערכת מוכרת 

מיליון, הוצאות מנהלה נמוכות  15 מיליון לכמעט 15-מ לתושבים 

בשנה קודמת והוצאות מנהלה שרשם  2,300,000לעומת  2,900,000

ו"ח הזה , יחד עם הד₪ 203,000 העמותות אוהב. השנה נגמרה בעודף של

נגזר מתוכו לפי הדרישות של משרד הספורט העמותה לקידום תחום 

שנה קודמת  1,600,000 –גם כאן יש התאוששות במחזורים מ  ,הספורט

זאת אומרת אלה  ₪ 4,000השנה גם פה נגמר בעודף של  2,200,000 –ל 

תאגידים מאוזנים זה נורא ואיום שאין גרעון אבל זה לא פחות גרוע שיש 

ם זה אומר שלא עושים שום דבר בכסף, שני הגופים האלה עומדים עודפי

בסדר הם משתמשים בכל המשאבים שיש להם, יציבים כספית, עם הון 

 עצמי חיובי שניהם והכל טוב.

 שאלות? שושי כחלון כידור:

 כמה יש לך בקופה עכשיו? רמי בליטנטל:

לשלם  1/1 –שום דבר, אין בקופה כלום כל מה שיש בקופה הולך ב  משה מועלם:

משכורות ותנאים סוציאליים של העובדים ובזה נגמר העניין לא 

 מחזיקים את הכסף אין עודפים. 
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והחוב פר העובדים שהוא בשונה ממה שדיברנו קודם פה זה חוב אמיתי,  רמי בליטנטל:

 .הפסקת סיום העסקה

מיליון  6.5סיום העסקה זה לא הסיפור יש בוא נניח  לא, הפסקת משה מועלם:

זה ירד מ  5,100,000 –התחייבויות לעובדים מתוך זה אנחנו מכוסים ב 

בשנה קודמת או משהו סכום כזה לפחות זה דברים  1,400,000 –

שהבורסה משחקת, הבורסה עולה אז אתה סוגר את הגרעון, הבורסה 

יורדת. הגרעון הזה שאתה מדבר עליו על אקטואריה בסך הכל מכוסה 

כי הגרעון בא לידי ביטוי בסך הכל נכסים והתחייבויות ולמרות זאת 

גרוש וחצי כך שאין חשש ליציבות של אנחנו עדיין מאוזנים או בעודף של 

 המערכת.

 שאלות? תודה רבה לכם. לילה טוב. שושי כחלון כידור:

 3/21הצגת דו"ח רבעוני של העירייה  .2

 משקף את הפעילות,  22דו"ח חצי שנתי יוני  :עינבי ניר

 יש עודפים? לא מעניין היתר. רמי בליטנטל:

ועדת כספים ההכנסות בחצי שנה היו והדו"ח הזה דרך אגב עבר בדיון ב :ענבי ניר

 58,000סך הכל הדו"ח היה מאוזן  102,000,000ההוצאות  102,550,000

 58,000עודף זה בתקציב הרגיל, בתקציב הבלתי רגיל אנחנו מנהלים,  ₪

. תקציבים בלתי רגילים אנחנו עומדים היום בתב"רים בהיקף שקרוב ₪

 13.8נסות תקופת הדוח היו מיליון סך הכל ההכ 393 ₪מיליון  400 –ל 

 עודפים 26,6 –, מינוס מצטרף ל 1.2מיליון  15מיליון היו לנו הוצאות של 

מיליון עודפים  25,3 –שהיה בתחילת שנה סך הכל אנחנו עומדים ב 

 73זמניים שעושים עליהם עבודות. הגבייה מעל התקציב, עומס המלוות 

 לשאול שאלות. ית מי שרוצהצוכמה אחוז זה התמ 30 –מיליון כ 

מה המשמעות של עליית  :שאלה אחת ששאלתי זה סוגיית הריבית שי רומנו:

 צריך לבדוק כמה זה משפיע עלינו. ?הריבית
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אחד זה  :המשמעות של עליית הריבית משפיעה למעשה בשני מישורים :ענבי ניר

בהוצאות מימון שלנו עכשיו בהוצאות מימון שלנו זה סכום מאוד, מאוד 

נמוך כי אנחנו לא במינוס אנחנו ביתרות פלוס אז זה למעשה לא משפיע 

רעון ההלוואות שרוב ההתוואות יואז איפה זה כן משפיע? זה משפיע בפ

י זה מול הפריים ולכן המרכיב של הריבית בהלוואות עולה אבל מצד שנ

יש לנו הכנסות מהיטלים שאמורים לכסות את ההלוואות, רוב 

פו של דבר וההלוואות הן הלוואות פיתוח שמכוסות על ידי היטלים ובס

בתקציב הרגיל זה לא משפיע עליך יותר כסף של היטלים הולך לטובת 

התקציב הרגיל. לא בתוצאה למטה. עוד מקום שזה קצת יכול זה 

 צד אז שם אנחנו מקבלים קצת יותר כסף. בפקודות שאנחנו מחזיקים ב

 כמה אנחנו מקבלים שם? שי רומנו:

השנה הזאת , ו זה פתאום עלה. ענבל עושה עם הבנקים. מה שכן שייעכש :ענבי ניר

 זה רק בחלק מהשנה משפיע שנה הבאה ההשפעה תהיה מלאה. 

 מיליון ש"ח. 40פריים בשנה כמה זה  4.5 –אתה מגיע ל  שי רומנו:

. אומרים שהריבית תעלה עוד קצת ואז תתחיל לרדת שוב ₪מיליון  70 :נביע ניר

 אף אחד לא יודע.

מינוי נאור דוידי סגן הגזברות כחבר דירקטוריון בתאגיד המים  .3
 העיר יוסי קראוסוהביוב מעיינות השרון במקום תושב 

והביוב מינוי נאור דוידי סגן הגזברית כחבר דירקטוריון בתאגיד המים  ששי מגידו:

מעיינות השרון, במקום תושב העיר יוסי קראוס יש פה את הצעת 

 ההחלטה לאישור שאלות?

יוסי זה היתה קדנציה שניה שלו, קדנציה זה שלוש שנים ויוסי עשה  :שושי כחלון כידור

קדנציה שניה ואז הודיע שהוא מסיים את תפקידו, גם בגלל שהוא איבד 

פנוי להמשיך ולעסוק בנושא הזה את אשתו לאחרונה וגם כי הוא פחות 

 סיים את זה.וזה הסיבה זה לא שמישהו ביקש ל

 מי בעד ירים את ידו? פה אחד. :ששי מגידו
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ביטול הקצאת קרקע בית הכנסת הרחוב האשל לעמותת "אור  .4
 אליהו" בהדר יוסף

יש פה את הצעת ההחלטה יש פה שני פרוטוקולים שצירפנו אני רק אגיד  ששי מגידו:

זה מתוך הפרוטוקולים והחומר ששלחנו אז אחרי שאתם מועצת בעל פה 

העיר אישרתם את הקצאת הקרקע ומבנה ברחוב האשל לטובת בית 

כנסת היה תהליך ארוך לא נחזור עליו אבל בסופו של דבר אישרתם 

 –לעמותת אור אליהו בהדר יוסף את ההקצאה, משרד הפנים גם ב 

אישר את ההסכם אנחנו הרי עם ההחלטה שלכם שולחים את  11/21

ההסכם למשרד הפנים וצריכים לקבל את אישורו, וההסכם הזה אושר 

תה צריכה להעביר יבמסגרת ההסכם העמותה שקיבלה את האישור, הי

לעירייה כמובן קיום ביטוחים, ערבות לפנות את המקלט העמותה הזאת 

פישר, לפנות כמובן את המקלט ולהתחיל מחזיקה מקלט ברחוב מוריס 

ים שנשלחו וכו' בשורה בלהפעיל את בית הכנסת, היו הרבה שיחות, מכת

התחתונה העמותה לא הצליחה לעמוד בהתחייבות שהיא חתמה עליה 

בהסכם היינו להעביר ערבות אפילו ויתרנו על ערבות וביקשנו צ'ק ביטון 

בן לא פחות חשוב זה ביטוח של העמותה אם חלילה יש נזקים וכו', וכמו

של העמותה אם חלילה קורה למישהו משהו במסגרת התפילות בבית 

 6/22 –הכנסת וגם את זה לא קיבלנו ובשורה התחתונה העמותה ב 

חתמה באופן רשמי שהיא מוותרת על הקצאת הקרקע ולכן זה מגיע 

ת קרקע הצגנו את אועדת משנה להקצולכאן לביטול, הנושא הזה עלה ב

 זה המצב. שם, זה

אני אגיד שכל הסיפור של הבית כנסת הזה הוא עצוב מלכתחילה אני  :שושי כחלון כידור

אנחנו כבר לדעתי מזה שש שנים מתעסקים עם , חייבת להגיד את זה

מבנה שמיועד לבית כנסת שמשרד הבינוי והשיכון השקיע בו את מירב 

הקצאת קרקע  ומאז נעשו פה תהליך 15%העירייה השקיעה  85%הכסף, 

שבעצם לא אושר על ידי משרד הפנים מלכתחילה מאחר והעמותה 

שזכתה זאת העמותה של אור אליהו, לא עמדה בכלל בתנאי הסף ובכל 
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זאת החליטו במועצת העיר בשעתו לאשר את זה למרות שאנחנו לפחות 

 .האמרנו שזה לא נכון לעשות את זה כי היא לא עומדת בתנאי הז

 ?18מה זה בזמנו לפני  :טייב אלברטעו"ד 

שהייתי חברת מועצה ואז כמובן משרד הפנים אישר  2018 –ל  2013בין  :שושי כחלון כידור

את זה ויצאנו לתהליך הקצאה מחדש ושוב אותה עמותה יחד עם 

הקהילה הרפורמית הגישו בעצם בקשה להתמודד על ההקצאה בסופו 

של דבר עמותת אור אליהו זכתה משרד הפנים אישר כי היא כבר עמדה 

 המת הקצאה ואז שוב העמותבכל תנאי הסף וכבר התחלנו תהליך של בא

מנהלת איתנו משא ומתן בכלל על ההקצאה עצמה שזה כשלעצמו נראה 

לי לא לעניין ויש פה מבנה שעומד כבר כמעט שש שנים באמת זה כואב 

מד כמעט שש שנים בלי שימוש, השימוש עו הלב אני חייבת להודות,

אחר, ש היחידי שאפשר לעשות בו זה בית כנסת אי אפשר לעשות בו שימו

אחרת היינו עושים בזה שימוש אחר ומה שחשבנו שהכי נכון ואני גם 

שמה את זה כאן כדי שכולכם תדעו החלטנו שאנחנו לא יוצאים 

להקצאת קרקע עשינו שמאות למבנה אנחנו הולכים להשכיר אותו לבית 

כנסת קהילה שתרצה אנחנו נוציא קול קורא, תהיה הזדמנות שווה 

 הנה מבית הכנסת ונגמר הסיפור.יש, ישלם יגילכולם מי שירצה י

 ואם יהיו כמה עמותות שיגישו? : רבינא גד

 נצטרך לעשות בחינה, יש נסח ויש ועדה. בסוף נצטרך לבחור.  :שושי כחלון כידור

 אם יש כמה שעומדים בזכות איך אתה בוחר. :רבינא גד

חודשים חבל על  10כמעט תהליך של הקצאה לוקח מלא זמן, זה לוקח  :שושי כחלון כידור

הכסף. אנחנו נתמודד עם זה יש מכרז, זה לא פאזה זה לא קול קורא מי 

 רוצה, צריך לעמוד בכל מיני תנאים.

 הוא יהיה שוויוני זה מה שחשוב.  :ששי מגידו

 עדות מכרזים יש דיון כזה, צביקה יכול להגיד לכם. וגם בו שושי כחלון כידור:
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 –יש פה שאלה רשום ב  יע לו, והוא ויתר על זה מטעמו,אני ניסיתי לסי :רבינא גד

באופן רשמי כי היא מושכת כי היא מוותרת על  העה העמותיהוד 15/6

 כתב ויתור יש את המסמך הזה, מי מורשה חתימה של העמותה?

 חתם הרב בעצמו. ששי מגידו:

הרב הוא לא מורשה חתימה. אתם יכולים לשלוח את האישור של  :רבינא גד

 המורשה חתימה.

המורשה חתימה הם אלה שמופיעים אני יכולה להגיד לך כי אני עקבתי  שושי כחלון כידור:

אחרי זה באופן אישי אני לא זוכרת את השמות אבל הם אלה שמופיעים 

 יש להם את החברי זה, הם אלה שחתמו אחד מהם. 

 מתי צפוי לצאת המכרז? :רבינא גד

ו את זה כאן, נאשר את זה ואז נצא לקול קורא. אני אחרי שתאשר שושי כחלון כידור:

הנות מהמקום וגם אנחנו נשמח יבטוחה שיהיו קהילות שישמחו ל

 שהמקום יעבוד, הגיע הזמן די כאילו זאת ההצעה.

 יש תהליך שצריך לעבור, מהקצאה לשכירות? :רבינא גד

וצים עכשיו רוצים לשלוש קודם כל זה תלוי בנו, רגע, רגע, נגיד שאנחנו ר שושי כחלון כידור:

שנים שכירות לשלוש שנים הקהילה יודעת שהיא יוצאת לשכירות שלוש 

שנים אחרי שלוש שנים אנחנו יכולים להחליט שאנחנו רוצים לעשות 

 הקצאת קרקע.

 אנחנו נחליט אם זה הולך לשכירות זה צריך ללכת למליאה. איך רבינא גד

אם אנחנו כמו שאמרה פה שלומית היועצת המשפטית אם נחליט  :שושי כחלון כידור

שאנחנו סוגרים שכירות לחמש שנים זה יבוא לאישור המליאה, פחות 

מחמש שנים זה לא צריך לבוא לאישור המליאה, תרצו שזה יבוא 

 לאישור המליאה מה להביא לאישור המליאה מה תרצו? 

רות צריך ללכת להקצאה אבל כל אני חושב שלא צריך ללכת להליך שכי :רבינא גד

 אחד מה שהוא חושב זה דעתי האישית. 

 )מדברים ביחד(
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הרבה ירצו את המבנה הזה. בזמנו חשבו שהרב מעוניין. הוא הסיר את  :רבינא גד

המועמדות שלו וזה פתח את האופציה לכאלה שכן רוצים. כל שאר 

הזה בתוך כפר יונה מאז ומתמיד המבנה  האורתודוקסיותהקהילות 

יועד במרכאות בגדול לרב יוסף זה לא סוד ברגע שהוא יצא מהמקלט 

ויתר וילך לשם הם לא רצו להפריע לו ולהתנגש היום ברגע שהוא זה ש

וזה לא שהעירייה, הוא ויתר בעצמו זה ידוע לכולם זה פתח את 

 האופציות להרבה קהילות אחרות שרוצות את המבנה הזה.

יקח זמן יכול להיות שכדאי בשלב הראשון יאבל הליך של הקצאה זה  :טייב אלברטעו"ד 

לצאת לשכירות ותוך כדי תנועה לצאת להקצאה מה זה שש שנים עומד 

 לנו מבנה ככה.

תראה גד אנחנו מיצינו בפעמיים את התהליך של ההקצאה והוא לא  שושי כחלון כידור:

אנחנו יכולים  הצליח, אנחנו יכולים לצאת לשכירות תמיד, תמיד, תמיד

להחליט להחזיר את זה להקצאה. שנתיים שכירות. אתה יודע מי 

שמשקיע בבית כנסת אתה לא תיתן לו את זה לשנה זה צריך להיות זמן 

ריאלי אתה יודע כמה עולה השקעה בבית כנסת, ארון זה, זה. אחרי 

שהוא ישכיר אגב הוא יכול להגיש את עצמו כעמותה בהקצאה זאת גם 

 אבל בוא רגע נתקדם עומד פה מבנה זה כאב לב.אפשרות. 

חשוב לנו להיות חלק מהתהליך הזה של השכירות או של ההקצאה, לא  :רבינא גד

זאת  ,שנהייה שותפים למי ניגש לתהליך של ההקצאה של השכירות

 אומרת שאם יש כמה שניגשו וכולם עומדים בתנאי הסף.

 בתהליך?אתה רוצה שנשתף אותך  :שושי כחלון כידור

בהחלט. אנחנו נשמח לקחת חלק בתהליך כדי לראות כמה ניגשו, שוב  :רבינא גד

ם בסוף מישהו צריך לקחת ינוטרייאני חושב אם יש כמה ועומדים בקר

 את זה, איך מגיעים להחלטה גם הפורומים יש קרטריונים.

 מי בעד הצעת ההחלטה לביטול עדת מכרזים.וצריך להביא את זה לו :ששי מגידו

 אושר. ההקצאה ירים את ידו? מי נגד? נמנע? גד אחד נמנע.
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 אישור מורשה חתימה בחשבונות בית ספר איש שלום .5

פה באיש שלום אני רק מזכיר שעשינו את זה בנוהל זריז כדי לפתוח את  ששי מגידו:

השנה ולהתקדם אז אנחנו מביאים את זה עדיין, אישרתם את זה אנחנו 

 הלהחלטה לאישור מחדש, אז יש פה את מורשמביאים את זה עדיין פה 

החתימה בחשבון הורים בבנק פועלים יש פה את חשבון הבנק של 

החתימה מנהל בית הספר זיו דוד  ההעירייה, שתי חשבונות ומורש

 במקום מלכה חלוץ, מי בעד ירים את ידו? פה אחד.

 אישור מורשה חתימה בבית ספר עתיד .6

החתימה בחשבון הורים  הה לאשר את מורשאותו דבר הצעת החלט ששי מגידו:

בבית ספר עתיד יש פה את הבנק, מספר חשבון, מנהלת בית הספר 

אריאלה לשובר במקום ממלא מקום קודם מורדי ו/או מזכירת בית 

הספר ליאת עזר שפקרו וגזבר הורים ערן לוי מי בעד ירים את ידו? פה 

 אחד.

ות על מה שמתנהל בחשבונות האלה שהם אני רגע אגיד משהו האחרי עו"ד שלומית גבע:

חשבונות עירייה לכל דבר ועניין היא על דירקטוריון העירייה. אז כחלק 

 מזה, 

 מינה אם נאשר את זה בשיחת טלפון. נפקהמה  :טייב אלברטעו"ד 

זה לא קשור, חלק מזה זה לא רק איתי גם הבנק לא יאשר להם זכויות  עו"ד שלומית גבע:

 חתימה.

 מורשה חתימה בית ספר שרונהאישור  .7

 החתימה בבית ספר שרונה, אותו כנ"ל מאשרים את מורש המורש ששי מגידו:

החתימה בחשבון הורים בבית ספר שרונה יש פה את מספר הסניף 

והחשבון, הגזברית מירב דגן במקום חדוה לגזיאל מי בעד ירים את ידו? 

 פה אחד.
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 אישור מורשה חתימה בחטיבת ביניים שרונה .8

אותו דבר לאשר, הצעת החלטה לאשר את מורשה החתימה בחשבון  ששי מגידו:

ההורים בחטיבת שרונה יש פה את מספר חשבון, את הסניף בר לב מיכל 

 וחגית פרץ מי בעד ירים את ידו? פה אחד. פרץדנה 

 אישור מורשה חתימה בחשבונות בית ספר בר אילן .9

חתימה בבית ספר בר אילן אותו בית ספר בר אילן לאשר את מורש ה ששי מגידו:

וגם  פרץדבר מופיע פה מספר החשבון קרן גבאי ת"ז שלה במקום דנה 

בחשבון הורים בנק הפועלים עם המספרים שמופיעים פה יוסף ארזי 

ת"ז שלהם שמופיעות כאן מי בעד  -במקום שמרית בר בוחבוט עם ה 

 ירים את ידו? פה אחד. 

 הסתימה הישיבה

_________________     _________________ 

 ששי מגידו  שושי כחלון כידור

 העירייה מנכ"ל  ראש העירייה

 


