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 רוטוקולפ
 העירייהעדכוני ראש 

אני  .22.27.12נכון ליום  90מספר  הישיבעם אנחנו מתחילים טוב,  שושי כחלון כידור:

אתחיל עם כמה עדכונים, ברשותכם, ואחר כך נמשיך עם סדר היום. אני 

אשתדל לעשות את זה קצר. אז ככה, נכון לאתמול ציינו את טקס יקירת 

העיר במעמד נשיא המדינה. בחרנו חמישה יקירים, שלוש נשים, שני 

גש, מאד משפחתי, רגברים. היה אירוע מאד מאד מכבד, מכובד, מאד מ

ימי. לצערי הרב גם היינו במגבלת מקום כיוון שאין לנו את מאד אינט

היכל התרבות, ולכן גם צמצמנו את האירוע ולא הצלחנו להביא את כל 

המתנדבים והמתנדבות, שזה היה חלק מהמטרה, להוקיר גם אותם. 

ואני מאד מקווה שבשנה הבאה בעזרת השם היכל התרבות יעמוד 

הרבה יותר אנשים. אז אני רוצה לרשות העיר ואז יהיה אפשר להביא 

בהזדמנות הזו גם להודות לכל הצוות המקצועי של העירייה ושל המרכז 

הקהילתי, על באמת, שילוב הידיים והמאמץ הרב לטובת אירוע שהיה, 

ירד לרמת הפרטים הקטנים ביותר, וכמובן למיה, העוזרת האישית שלי, 

 שניהלה ביד רמה את הפרויקט הזה. 

 ים( )מחיאות כפי

הדברים  ,בלי עבודת צוות ובלי סטטוסים ודיוקים של הדבריםובסוף  שושי כחלון כידור:

לא יוצאים מוצלחים. הנשיא מאד התרגש, ואפילו ביקש להגיע לביקור 

יותר ארוך בעיר, וגם זה יקרה. הדבר שהייתי צריכה לפתוח איתו זה 

מזמן, לפני להגיד מזל טוב ליגאל, שהוא אבא לאביה, שנולדה ממש לא 

 שבועיים.

 מברוק.  דובר:

 תודה, תודה.  יגאל אשרם:

 וגם לגד רבינא נולד בן.  שושי כחלון כידור:

 מזל טוב.  ד שלומית גבע:"עו

 כן. שושי כחלון כידור:
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 לא לי, לא לי, לגד.  דובר:

 )צוחקים(

 אתה אבא, אבא, דובר:

 כולם מסתכלים עליי, מאחלים לי מזל טוב.  דובר:

 )מדברים ביחד( 

 מזל טוב לסבא. שושי כחלון כידור:

 מזל טוב לסנדק.  דובר:

 עכשיו תוכיח שאתה לא.  דובר:

 אם כולם יסתכלו עליו, דובר:

 הייתי פה, אני יכול, עשיתי, ראיתם אותי, אפשר ללכת?  דובר:

ותושב כן, אז גם לגד כמובן מזל טוב, וברוכים הבאים כתושבי, תושבת  שושי כחלון כידור:

העיר כפר יונה. אנחנו גם שלחנו בשם כולנו, בשם העירייה כולה ונבחרי 

הציבור, שלחנו שי גם ליגאל וגם לגד. לגבי הקייטנות של חנוכה, אז 

עברנו בהצלחה גם את המשוכה הזו שהייתה מורכבת ומאתגרת, בעיקר 

בסוגיית כח האדם. בסופו של דבר במאמץ מאד מאד גדול של מיכל, 

אגף החינוך, של שושי אטיאס, של גלי שוורץ ושל המרכז מנהלת 

הקהילתי, הצלחנו לפתוח את כל המסגרות שרק נדרשנו להם, ואפילו 

היה מקום פנוי אחרי שבאמת דיברנו לליבם של הסייעות שניאותו 

תלמידים  1,400-לעבוד. הקייטנה עברה בהצלחה ולקחו בה חלק כ

שקלים  100ת מאד מאד נמוכה, ותלמידות, שזה לא מובן מאליו, ובעלו

לחמישה ימים. אנחנו סיימנו תהליך של ראיונות התאמה לתפקיד 

מנכ"ל המרכז הקהילתי. דודי יסיים את תפקידו בעוד כחודש, ומחליפו 

. הנושא, עוד לא דיברנו עם המתמודדים כי זה ממש טרי 1.2-ייכנס ב

אנחנו  וחם על השולחן, אבל ברגע שאנחנו נסכם את השם הספציפי

נעדכן גם אתכם לגבי מי נבחר להיות מנהל המרכז הקהילתי. אנחנו 

יוצאים במכרז לניהול החברה הכלכלית. מסיבות אישיות תמר הודיעה 
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לנו שהיא עוזבת, היא גם הודיעה לדירקטוריון ופירטה גם לדירקטוריון 

את סיבת עזיבתה. נכון להיום פרסמנו מכרז, נקבעה וועדת איתור, ואני 

יחה שבחודש הקרוב נצליח לאתר גם מנהל חדש למרכז הקהילתי, מנ

לחברה הכלכלית, סליחה. בכל מקרה תמר נשארת איתנו עוד קצת זמן 

עד שנצליח לאתר מחליף. שבוע שעבר ציינו, שבוע שעבר עד יום ראשון 

, זה נכון, שציינו את חנוכה. ובמסגרת -האחרון בעצם ציינו את חנוכה, ו

ו פה שלל אירועים ופעילויות באמת לכל הגילים ולכל זה שזה נכון הי

המגזרים. הייתה פה חגיגה שלמה של אורות בעיר הזו, ולקחו בה חלק 

הרבה מאד ילדים, בני נוער, צעירים, משפחות צעירות וגיל שלישי, וזה 

הייתה ממש חגיגה נהדרת לעיניים. אני אגיד שבמקביל גם פתחנו ביום 

ום שני, לפני שבוע, במהלך חנוכה, משחקייה שני האחרון משחקייה, י

בעירייה, שתפעל פה כל יום שני בין ארבע וחצי לשש וחצי בערב, במקום 

הזה שמתקבלות ההחלטות גם ילדים וילדות משחקים עם הוריהם. ומי 

, בהתנדבות, יחד עם נציגי נוער חנה מכלוף ושמנהל את הפעילות הזו ז

ויחד עם נציגים מהספרייה. ונכון לאתמול היו פה כמה משפחות וזה היה 

ממש נחמד לראות אותם משחקים על השולחן שלנו שאנחנו מקבלים 

פה את ההחלטות, משחקים משחקים. בית הכנסת בשכונת שרונה, 

רים, גם בעזרת השם אנחנו נחנוך אותו יחד בפברואר, את מרכז הצעי

בעזרת השם נחנוך יחד בפורים, ומגרש הכדורגל בשלבים אחרונים לפני 

קבלת רישוי עסק, תודה לאל. זה לידה מורכבת ולא פשוטה. כרגע רק 

המגרש הסינטטי, כדי שנוכל לעמוד בהתחייבות שלנו לקבוצות לגבי 

המשחקים, ואני מקווה שעד סוף השבוע הקרוב נפתור את כל בעיות 

וא באמת יעמוד לרשות הציבור. אלה העדכונים שיש לי, הרישוי וה

 אפשר להתחיל בסדר יום. 
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 עו"ד אלברט טייב  –הצעה לסדר היום 

אז הנושא הראשון זה הצעה לסדר של אלברט. רוצה להקריא? מוצגת  ששי מגידו:

 , -לכם פה, מי ש

 להקריא? אלברט טייב:

 כן.  ששי מגידו:

הפכו חייהם של תושבות ותושבי  21מאז נפתחה קריית הצדק במחנה  אלברט טייב:

שכונת גבעת אלונים לסיוט מתמשך אחד גדול. על כל זאת מתמודדים 

תושבות ותושבי שכונת גבעת אלונים עם הפגנות השכם והערב אל מול 

בית הכלא הצבאי הממוקם בסמיכות לבית המגורים של השכונה. 

כלל ללא רישיון, מתקיימות הן בכל שעות הפגנות אלו מתקיימות בדרך 

היממה ובכל הימים, לרבות ביום שבת. הפגיעה החמורה בתושבי 

השכונה, אשר סובלים לילות כימים מצעקות, אלימות מילולית, 

קריאות, מוזיקה רועשת וחסימת ציר התנועה המרכזי בשכונה, אינו 

כנבחרי ציבור יכול להימשך עוד. מצב זה בלתי נסבל בעבורם, ואל לנו 

לעמוד מן הצד ולהסתפק בעדכון התושבים על קיומה של הפגנה כזו או 

אחרת. על כן על העירייה לנקוט באקט דרסטי כפי שלדוגמה נקטה 

עיריית רעננה בהגישה בשמה ובשם התושבים עתירה לשינוי מתווה 

ההפגנות והאמצעים, האמצעים להשתמש בהפגנה, ליד ביתו של ראש 

ר, מר נפתלי בנט. כך גם על העירייה שלנו לעשות. שינוי הממשלה לשעב

מתווה מיקום ההפגנות ואמצעים כך שיתקיימו הפגנות אך ורק במתחם 

החניה הממוקם בצד המזרחי, המזרח צפוני של קריית הצדק, ואמצעי 

ההגברה יהיו אך ורק מגאפונים ידניים, יהוו איזון מידתי בין חופש 

ין שלוותם ואיכות חייהם של תושבי השכונה. הביטוי והזכות להפגין לב

אני רוצה להגיד לכם כמה דברים לעניין הזה. קודם כל, תושבי שכונת 

גבעת אלונים לא ישתקו יותר, אני אומר לכם. מה שהיה עד היום כבר 

לא יהיה יותר. התושבים האלה סובלים יום ולילה, זה משהו שאנחנו לא 



 
7 

 

כל אחד מחברי המועצה לפני שהם הכרנו, ואני, אני הייתי ממליץ ל

מרימים את האצבע לדחות או לאשר, אני מקווה לאשר את זה באופן 

כזה או אחר, להגיע לשמה לאחת ההפגנות ולהבין על מה מדובר. מדובר 

בשכונה פסטורלית עם אנשים מבוגרים שהחיים שלהם הפכו לסיוט. אני 

ים עשרה וחצי הייתי שמה ביום שבת בהפגנה, הייתה שמה הפגנה בשת

בצהרים, הגעתי בשתים עשרה וחצי. אין משהו שלא היה מכל מה 

שציינתי כאן. אלימות, קללות, קיללו אנשים. יש שמה בשכונה איזשהו 

בחור שהוא יוצא יחידה מובחרת והעליבו אותו, ומה לא קראו לו שמה, 

, 20והגיעו ממש לאלימות פיזית. המזל זה שהמשטרה הגיעה משהו כמו 

שעה אחרי, המשטרה עבדה בצורה מצוינת אגב. הגיעה לשמה  חצי

ועשתה סדר בעניין. ההפגנה התנהלה, עברה לצד המזרחי של קריית 

 הצדק. 

 מי מפגין שמה, אגב?  דובר:

 הפעם, ביום שבת, הפגינו חבר'ה, חבר הכנסת ממר"צ,  אלברט טייב:

 לא ממר"צ,  דובר:

 איך קוראים לו,  אלברט טייב:

 למר"צ אין חברי כנסת.  דוברת:

 לא ממר"צ,  דובר:

 סליחה. אלברט טייב:

 מהמשותפת.  דובר:

 מהמשותפת, סליחה.  אלברט טייב:

 איך קוראים לו,  דובר:

 ... למר"צ אין חברי כנסת.  דובר:

 לא משנה.  דובר:

 כסיף, עופר כסיף.   אלברט טייב:

 עופר כסיף.  דוברת:
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רבה מאד חבר'ה שהפגינו כנגד הגיוס לצה"ל, כנגד עופר כסיף, עם עוד ה אלברט טייב:

הגיוס. למה? כי עצרו שם איזשהו סרבן גיוס. עכשיו, הם באים, הם באו 

עם גנרטור ענק וציוד, זה פשוט מדהים, לראות, זה כמו חתונה. 

ומצלמות, ומגאפונים, ומשהו מטורף מה שקורה שמה. עכשיו, אני 

צריכים לקחת את היוזמה  באמת אומר לכם, באמת ובתמים, אנחנו

לידיים. זה פשוט לא הוגן כלפי השכונה הזו, זה פשוט לא הוגן. עכשיו, 

אני לא, יכול להיות שאני רואה את הדברים אחרת, אני לא יודע, אבל 

אני אומר לכם, אני נמצא שמה כל הזמן, ואנחנו לא יכולים לזנוח את 

צריכים לעמוד  השכונה הזו, פשוט לא יכולים לזנוח אותה. אנחנו

בפרונט. אני בדקתי וראיתי, לפני שציינתי את עיריית רעננה, זה בדיוק 

 מה שעיריית רעננה עשתה. הסיפור עם,

 בנט. דובר:

עם ראש הממשלה בנט שהיה שמה, הם הצליחו באמצעות עתירה כנגד  אלברט טייב:

המשטרה, כנגד המשטרה ולא כנגד אף אחד אחר, שהמשטרה תעביר את 

ה למקום אחר. למקום אחר. זה מה שצריך לעשות, זה מה שצריך המתוו

לעשות. לכן אני אומר לכם, אני מאד מבקש מכל חברי המועצה, אל 

תדחו את העתירה, את הבקשה הזו. אל תדחו את הבקשה הזו. בואו 

נראה מה אפשר לעשות, אתם רוצים למצוא איזשהו מתווה אחר, אני 

, הם סובלים שמה. זה פשוט לא הוגן לא יודע מה, אבל אני אומר לכם

לדחות את ההצעה הזו ולהגיד אנחנו לא עושים שום דבר. אני לא בא 

 לאף אחד בטענות, באמת שאני לא בא. 

 עוד לא הקראת את ההצעה.  דובר:

 מה?  אלברט טייב:

 הקראת את ההצעה? דובר:

 כן, אנחנו, אני אקרא אותה. אלברט טייב:

 ההצעה, ואז נראה אם כדאי לדחות או,אז בוא תקריא את  דובר:
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 קיבלת אותה, ראית אותה, מה, במייל.  דובר:

לכן אני אומר לכם באמת, ועכשיו, ואני לסיום אומר עם מה שפתחתי.  אלברט טייב:

התושבים יותר לא ישתקו. התושבים יותר לא ישתקו, זהו, זה כבר הגיע 

לאיזשהו מצב שבזה נגמר הסיפור. הם מערבים את התקשורת ומערבים 

את חברי הכנסת ואת הכל. ואני חושב שאנחנו כנבחרי ציבור לא יכולים 

ף. אנחנו צריכים להיות בחזית ולהוביל את כל מה שעושים להיות בעור

התושבים. על כן הצעת ההחלטה היא, מועצת העיר מחליטה על הגשת 

עתירה כנגד משטרת ישראל לחייב, לקבוע מתווה ומיקום לקיומן של 

ההפגנות ולאמצעים אשר בהם יהיו המפגינים יכולים לעשות שימוש. 

ור לא פחות חשוב מהמיקום אני אומר לכם, האמצעים זה פקט

ומהמתווה. אלה שני אלמנטים שהולכים ביחד. ואין, אין מקום כמעט 

שבו מתקיימים הפגנות בסדר גודל כזה, אגב, זאת הסיבה בדיוק, ועם 

זה אני מסיים, שהמחוקק או מי שהיה שמה, היועץ המשפטי, הוציא 

ן מול הבית הנחיות ליד בתי נבחרי ציבור. אתם יודעים, אי אפשר להפגי

של נבחר ציבור. יש מה מותר, והרחיקו אותם, למרות שזה פוגע בזכות 

להפגין, בחופש הביטוי. זאת הסיבה בדיוק. אז כאן יש לנו בדיוק את 

בדיוק את אותו דבר. אז מה? מה התושבים מבקשים? אני  אותו דבר,

 מאד מאד מבקש.

 סיימת? שושי כחלון כידור:

 כן. אני סיימתי, אלברט טייב:

 מי בעד להעלות את הנושא לסדר היום, שירים את ידו.  שושי כחלון כידור:

 שישה. מי נגד?  ששי מגידו:

 מי נגד? עכשיו אני אתן,   שושי כחלון כידור:

 תודה רבה. אלברט טייב:

את ההסבר שלי לגבי כל הנושא הזה. זה כאילו נדמה שעיריית כפר יונה  שושי כחלון כידור:

יושבת מנגד, מהצד, ולא עושה שום דבר. אז בואו נתקן פה את כל 
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המעוות, וחוץ ממך בהפגנה גם היה יושב ראש וועדת הביטחון, בהפגנה 

 ביום שבת, 

 לא, אם את לא מדייקת אני מפריע לך.  אלברט טייב:

 והוא שוחח עם התושבים.  ר:שושי כחלון כידו

 אם את לא מדייקת אני מפריע לך.   אלברט טייב:

 לא, לא,  דובר:

 לא,  שושי כחלון כידור:

 , 12:30-ההפגנה התחילה ב אלברט טייב:

 אתה לא תפריע, עומרי פרבר:

 אתה לא תפריע כי אף אחד לא הפריע לך.  דוברת:

 כי אף אחד לא הפריע לך. עומרי פרבר:

 אז אם תדברי נכון אני לא אפריע לך. ייב:אלברט ט

 לא, אין פה התניות.   :'ג'מעיין חג

 ... שום דבר שאמרת היא לא הפריעה.   עומרי פרבר:

 , 12:30-ההפגנה התחילה ב  אלברט טייב:

 אתה תכבד אותה ואתה תיתן לה לדבר,  :'ג'מעיין חג

 ואדון עומרי הגיע,  אלברט טייב:

 אין התניות.  :'ג'מעיין חג

 כשאנשים הלכו במכוניות הביתה. אז להגיע בשתיים וחצי,  אלברט טייב:

 רגע, דובר:

 בשתיים וחצי ולהגיד ברדיו, למסור תגובה,  אלברט טייב:

 אלברט,  דובר:

 שיושב ראש וועדת ביטחון היה בהפגנה, זה לא נכון.  אלברט טייב:

 רגע, עומרי פרבר:

 עכשיו את יכולה להמשיך.  אלברט טייב:

 בדבריך,  עומרי פרבר:
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 אלברט, :'ג'מעיין חג

 את יכולה להמשיך.  אלברט טייב:

בדבריך ובאימייל שלך יש אלף ואחד דברים שהם לא מדויקים. אז קצת  עומרי פרבר:

 צניעות,

 עכשיו את יכולה להמשיך. אלברט טייב:

 וקצת רוגע, ותן כבוד.  עומרי פרבר:

 עכשיו את יכולה להמשיך. אלברט טייב:

 ויותר אל תעיר.  עומרי פרבר:

 היא תמשיך ואתה לא מפריע לה.  :'ג'מעיין חג

אני רק רוצה להזכיר לך שמי שמנהל את הישיבה זו אני ולא אתה, אז  שושי כחלון כידור:

מי שנותן פה רשות להמשיך זה אני, לא אתה. רק התבלבלנו קצת בזה. 

 אז זה אחד. 

 כן. :עומרי פרבר

 ... שזה מצחיק אותך,והדבר השני, וזה לא מצחיק, צביקה,  שושי כחלון כידור:

 זה מצחיק, מה.  צבי ימין:

 אז תצחק, יאללה, תצחק. שושי כחלון כידור:

 ... צחקתי.  צבי ימין:

 אתה רוצה, חמש דקות צחוקים, בוא נעשה צחוקים.  שושי כחלון כידור:

 תדברי לעניין,  אלברט טייב:

 והדבר השני, אני תמיד מדברת לעניין,  שושי כחלון כידור:

 תני לתושבים, תסתכלי אליהם, אלברט טייב:

 ... מה להגיד ומה לא להגיד.  :'ג'מעיין חג

 תני לתושבים פתרון.  אלברט טייב:

 אני תמיד מדברת לעניין,  שושי כחלון כידור:

 תני לתושבים פתרון.  אלברט טייב:

 וזה מה שמטריד אותך, שאני מדברת לעניין.  :שושי כחלון כידור
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 תני למסכנים האלה תקווה.  אלברט טייב:

 ... שיש פתרון, עומרי פרבר:

 תני להם תקווה. אלברט טייב:

 הפתרון שלך הוא רק להוציא כסף. עומרי פרבר:

 תני להם תקווה.  אלברט טייב:

 ופופולריות.  עומרי פרבר:

 לא להוציא כסף.  אלברט טייב:

 טוב,  שושי כחלון כידור:

 נו מה, על מה מדובר? עומרי, מה הבעיה לאשר את זה? צבי ימין:

 צביקה, עומרי פרבר:

 אל תגיד צביקה, מה זה צביקה? צבי ימין:

 ... להקשיב עד הסוף, אולי תבינו.  :'ג'מעיין חג

 צביקה, עומרי פרבר:

 זה גם אופציה.  :'ג'מעיין חג

 כן.  דובר:

 זה גם נכון.  צבי ימין:

טוב, אז אני, אני אגיד כזה דבר. אחד, הדברים האלו הם לא מחוץ  שושי כחלון כידור:

לעינינו, אנחנו בקשר, המנכ"ל יכול להעיד, אני באופן אישי גם הייתי שם 

יותר מפעם אחת במסגרת הפגנות שהתקיימו שם, גם שוחחתי עם 

כיוון שאנחנו וגם הזזנו אותם משטח ציבורי לשטח אחר המפגינים 

יכולים לפעול אך ורק בשטח ציבורי. אני לא יכולה לפעול לא בשטח 

פרטי וגם לא בשטח ששייך לצבא. ההפגנות מתקיימות בשטח של הצבא, 

המשטרה היא זו שבדרך כלל מעדכנת אותנו. אנחנו גם מקבלים את 

העדכון ומעבירים אותו לידיעת תושבי השכונה כדי להשאיר אותם ... 

ידעו, כיוון שגם לנו חשוב שהם יכירו את זה שמתקיימת שם ושהם 

הפגנה. הנושא של המיקום של ההפגנות כבר נסגר מזמן בסיור שנעשה 
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עם מפקד תחנת המשטרה היוצא, אופיר ביטון. וככל שיש צורך אז אנחנו 

גם נחדד ונזכיר לאייל כהן, מפקד תחנת שדות, שאני נפגשת איתו בשבוע 

גם נדבר איתו שוב על המיקום. הנושא הזה, אגב, גם הבא באופן אישי, 

נסגר עם מפקד המרחב בשיחה שהייתה לי איתו לגבי המיקום של 

ההפגנות כדי שזה יפריע כמה שפחות לתושבים. גם לגבי אמצעי, 

 השימוש באמצעי,

 שושי, זה,  יצחק בראון:

 רק רגע, אני אסיים.  שושי כחלון כידור:

 קום, הזה המזרחי. רק עם המי  יצחק בראון:

, אני אסיים. בסדר? אני אסיים ואני אאפשר, איציק, רק רגעלא, לא,  שושי כחלון כידור:

זה. הדבר הנוסף שאני רוצה להגיד, שגם לגבי הנושא של  ..אתה תוכל

השימוש באמצעי הגברה, זה ברור לגמרי שזה מפריע וזה לא נעים וזה 

לא נוח וזה לא מתכתב עם איכות חיים, כל הדברים האלה ברורים 

וידועים לנו, לכן אנחנו גם על זה דיברנו עם המשטרה, ונכון לאותה 

רשו מהמפגינים להשתמש אך ורק הפגנה, גם אני יודעת שהם ד

במגאפונים ולא להשתמש באמצעי כריזה אחרים שעמדו לרשותם והם 

גם עמדו על זה בכל הפגנה שהייתה עד היום, אוקי? בסך הכל היו שבע 

עד היום, המשטרה והשיטור העירוני, וירון הממונה על הביטחון היו 

אגיד שכשמגיעים שמה ונכחו בשטח וניהלו את הדבר הזה. נכון, אני לא 

חמישה אוטובוסים עם חרדים בשעה, במוצאי שבת באחת עשרה בלילה, 

זה בטח לא נעים ולא סביר. דבר שאנחנו צריכים לפעול ולעשות זה 

להעתיק את הכניסה למחנה. גם זה, אגב, לא בטוח שיפטור אותנו 

מהמפגינים בגלל המיקום של הכלא, אוקי? אז לא בטוח שזה גם יפטור 

מהמפגינים. לעניין הנושא של זכות ההפגנה, כולנו יודעים שאנחנו  אותנו

חיים, כרגע לפחות, אנחנו חיים במדינה יהודית דמוקרטית ליברלית, 
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והזכות להפגין קיימת, ואנחנו לא יכולים למנוע מאנשים להפגין. ולעניין 

 כמות המפגינים,

 אולי בעתיד זה ישתנה.  דובר:

מפגינים, הם אפילו  50-י אגיד שלעניין כמות המפגינים, מתחת לאגב אנ שושי כחלון כידור:

לא צריכים לקבל את אישור המשטרה. הם יכולים להגיע ולהפגין. אני 

באופן אישי באחת ההפגנות שהייתה שם בשבת דיברתי עם המפגינים. 

זה לא אנשים שאפשר לדבר איתם. זה לא מסוג האנשים הנורמטיביים 

פיסות שלהם מאד מאד קיצוניות, אין אפשרות שאפשר לדבר איתם. הת

בכלל לדבר או לנסות לדבר איתם על שום דבר וכלום. עכשיו, בוא נדבר 

רגע על נבחרי ציבור, כמי שהפגינו על ביתה, בתחילת הקדנציה, אז זה 

לא דומה להפגנות שמתקיימות ליד המחנה בקריית צדק, ואנחנו נמשיך 

ות כדי לשמור על איכות החיים של לעשות כל מה שאנחנו יכולים לעש

תושבי גבעת אלונים, ולתושבי גבעת אלונים תמיד עמדה הזכות לעשות 

כל מה שחשוב להם ונכון להם לעשות כדי לשמור על איכות החיים 

שלהם בשכונה. אף אחד לא מנע מהם את זה וגם לא נמנע מהם. אנחנו 

ם זה לא נכון גם מצדיקים אותם, אף אחד פה לא חושב שמה שהם עושי

 ולא בסדר. 

 אפשר שאלה בנושא, שושי?  צבי ימין:

 בזה נגמר הסיפור על הנושא של ההצעה לסדר היום. בסדר?  שושי כחלון כידור:

 אפשר שאלה בנושא? צבי ימין:

 מה זה? שושי כחלון כידור:

 על מה שאת הסברת, אפשר שאלה? צבי ימין:

 כן. שושי כחלון כידור:

 ת שבעצם נקבע מקום עם המשטרה. את אמר צבי ימין:

 נכון.  שושי כחלון כידור:

 הם הלכה למעשה עומדים באותו מקום שנקבע? צבי ימין:
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הלכה למעשה, המפגינים, כן? הם לא יודעים מה המקום שנקבע עם  שושי כחלון כידור:

המשטרה. התפקיד של המשטרה זה להעתיק את המפגינים מהמקום 

שהם נמצאים בו למקום שנקבע עם המשטרה, אוקי? שזה החלק הכי 

 הכי קיצוני, אוקי? בשער, 

 הכי רחוק.  דובר:

 הכי רחוק מהשכונה.  שושי כחלון כידור:

 וזה קורה? צבי ימין:

 בטח.  דובר:

 זה קורה.  שושי כחלון כידור:

 וזה נעשה רק בשטח, לא מלפני ...  דובר:

 אני לא יכולה מלפני.   שושי כחלון כידור:

 בדיוק. הם מגיעים, דובר:

 ברגע שהם מגיעים מזיזים אותם.  שושי כחלון כידור:

 וגם השטח הזה, ...  דובר:

 א ... ... מגיעה משטרה, המשטרה ל דובר:

 הצבא עצמו, שזה השטח שלו, לא מביא שוטרים שלו?   יצחק בראון:

 ... מבעוד מועד, דובר:

 המגרש חניה של הצבא?  יצחק בראון:

 כן. שושי כחלון כידור:

 כן, כן. דובר:

 שמה הם מפגינים. אני לא יכולה ... שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(

לא, לא, ... השטח שלך, אבל הם מפגינים ואז לוקחים אותם למקום   יצחק בראון:

 אחר? 

 )מדברים ביחד(
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וזה המשטרה או הצבא? בגלל שזה שטח צבאי, המשטרה נכנסת ולוקחת   יצחק בראון:

 אותם למקום אחר, או שהצבא?

 כן. שושי כחלון כידור:

 כן. דובר:

 זה אזרחים.  שושי כחלון כידור:

 קרוב. מה אתה יכול להגיד להם? שמה זה יותר דובר:

 )מדברים ביחד(

 היית שמה, בהפגנה?   צבי ימין:

 לא.  דובר:

 ... תראה מה הולך שם.  צבי ימין:

 אני הייתי שם,  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד(

אני יכולה גם לתאר סיטואציה שהייתי בה הפגנה והיה לי ריב מאד מאד  שושי כחלון כידור:

רון וגם עם מפקד תחנת שדות, אופיר, שאני נתתי הנחיה קשה גם עם י

ונתתי  לא לפתוח את השער. אני ידעתי שהולכת להיות הפגנה, אוקי?

לפתוח את השערים. סגרנו את השערים, אוקי? ואמרתי, אף הנחיה לא 

אחד לא נכנס. ומפקד התחנה הגיע ונתן הנחיה לירון והיה לי ריב מאד 

קשה בשטח עם אופיר ועם ירון, והוא אמר לי סליחה, אופיר, בכל הכבוד 

לך, זה שטח ציבורי, את לא יכולה למנוע פה מאנשים להיכנס ולסגור פה 

זה שטח צבאי סגור. זה לא הולך ככה. אוקי? והיה ריב ולהחליט שזה אי

קשה בשטח, לא בזה. אז זה לא שמישהו פה מנותק ולא יודע ולא רגיש 

ולא זה. אז בואו נשים דברים על דיוקם. אני מבינה את המלחמה של 

 התושבים ואני חושבת שהיא צודקת. 

 אבל עדיין המשטרה, ... מה שנאמר,  צבי ימין:

 כן? כידור:שושי כחלון 

 מגיעה בדרך כלל,  צבי ימין:
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 זה בדיוק העניין, אלברט טייב:

 היא מגיעה ביחד עם המפגינים. שושי כחלון כידור:

 שזה לא צריכה להיות מלחמה של התושבים. זה בדיוק העניין.  אלברט טייב:

 אבל זה לא של התושבים.  עומרי פרבר:

 זה צריכה להיות גם מלחמה של התושבים.  שושי כחלון כידור:

 כשאת אומרת, המלחמה של התושבים, זה בדיוק העניין. אלברט טייב:

 אמרתי גם של התושבים, לא אמרתי,  שושי כחלון כידור:

 זה בדיוק העניין. אלברט טייב:

 אל תהפוך את הדברים שלי, בסדר?  שושי כחלון כידור:

 שלי. אל תהפוך את הדברים  אלברט טייב:

 סיימנו לדון בהצעת ההחלטה, שושי כחלון כידור:

 בסדר גמור. אלברט טייב:

 ואנחנו עוברים לסדר היום. נגמר הסיפור.  שושי כחלון כידור:

 חדש -: נגישות אקוסטית גן גרשון1089תב"ר  .1

 . 1089זה התב"ר,  1טוב. נושא מספר  ששי מגידו:

 תב"ר,  ענבל דרור היימן:

 ... אני ישנתי. לא, הוא לא העיר אותי.  דובר:

תב"ר נגישות אקוסטית גן גרשון, זה תב"ר חדש, קיבלנו הרשאה  ענבל דרור היימן:

 שקל.  30,000ממשרד החינוך על סך של 

 יש לכם שאלות על זה? אוקי, הצבעה. שושי כחלון כידור:

 מי בעד, ירים את ידו. פה אחד.  ששי מגידו:
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 עדכון -שות לקות ראייה גן יקינטון: נגי1071תב"ר  .2

, נגישות לקות ראייה גן יקינטון, זה עדכון. בספטמבר אנחנו 1071תב"ר  ענבל דרור היימן:

שקל, קיבלנו הרשאה על  30,000אישרנו, אתם אישרתם תב"ר על 

 . 66,070, אז העדכון הוא על 66,070

 .36תוספת של  יצחק בראון:

 ירים את ידו? פה אחד.  1071תב"ר מי בעד אישור  ששי מגידו:

 עדכון  –: נגישות אקוסטית גן ענבל 1084תב"ר  .3

, נגישות אקוסטית גן ענבל, אותו דבר. פה האישור היה על 1084תב"ר  ענבל דרור היימן:

שקל, אז העדכון הוא על  30,000שקל, קיבלנו אבל הרשאה על  45,000

 שקל.  30,000תב"ר של 

 רד.כלומר יו יצחק בראון:

 יורד. ענבל דרור היימן:

 כן.  ענבל דרור היימן:

 . 1084מי בעד, ירים את ידו. תב"ר  ששי מגידו:

 עדכון –: נגישות ראייה שש שנתי איש שלום 1068תב"ר  .4

, נגישות ראייה שש שנתי איש שלום, עדכון. בזמנו אישרתם 1068תב"ר  ענבל דרור היימן:

 . 20,206, ההרשאה שהתקבלה היא על 30,000על 

 שאלה. בגלל שזה השני, למה זה יורד?   יצחק בראון:

 לא, אני אסביר לכם,  ענבל דרור היימן:

 זה אומדן העבודה.  שושי כחלון כידור:

 בספטמבר אנחנו הבאנו לפה טבלה, ענבל דרור היימן:

 כלומר, אחרי, סליחה, זה אחרי מכרז מעדכנים את זה? יצחק בראון:

 לא.  ענבל דרור היימן:

 לא, אנחנו אישרנו, ענבל תסביר לכם. אנחנו אישרנו,  שושי כחלון כידור:
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 בספטמבר אנחנו הבאנו למליאה בהתאם לרכזת הנגישות, ענבל דרור היימן:

 הערכה.  יצחק בראון:

 שהגישה למשרד החינוך איזושהי הערכה, ענבל דרור היימן:

 אומדן. יצחק בראון:

 אתם בעצם אישרתם פה את כל התב"רים, אומדן. ואנחנו,  ענבל דרור היימן:

 בלי שקיבלנו הרשאות.  שושי כחלון כידור:

ואמרנו, אנחנו לא שולחים למשרד הפנים לאישור עד שאנחנו לא  ענבל דרור היימן:

 מקבלים את ההרשאה, כי עוד לא קיבלנו את ההרשאה בפועל. 

 אוקי. יצחק בראון:

תב"רים, שתבינו.  19התקבלו ההרשאות, וחלק מההרשאות, היו איזה  ענבל דרור היימן:

 חלק מההרשאות,

 עלו. שושי כחלון כידור:

הסכום שקיבלנו הוא נמוך, או נמוך או גבוה ממה שפה אושר. אז עכשיו  ענבל דרור היימן:

 אנחנו מעדכנים. 

 השאלה היא אם זה יספיק או שעוד ... בתב"רים? שושי כחלון כידור:

 כרגע זה התב"ר. אם נצטרך עוד נביא אחרי זה. ל דרור היימן:ענב

שאלה אינפורמטיבית, אם אפשר. אם זה נמוך, אז למה צריך לאשר את  שמעון סעדה:

 זה עוד פעם?

 תמיד צריך לאשר, ענבל דרור היימן:

 תמיד.  שושי כחלון כידור:

 חייב.  יצחק בראון:

 כי זה במסגרת התקציב של התב"ר. ענבל דרור היימן:

 תב"ר תמיד צריך לעדכן.  שושי כחלון כידור:

 אבל אישור גבוה, יצחק בראון:

 אם אתה מגדיל או מעדכן, שושי כחלון כידור:

 תמיד צריך לאשר.  ענבל דרור היימן:
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 זה החובה שלנו לעשות את זה.  יצחק בראון:

 כן. ענבל דרור היימן:

 מה? שושי כחלון כידור:

 אני אומר, זה החובה שלנו.  יצחק בראון:

 כן. דרך אגב, זה תב"רים שעדיין לא נפתחו במערכת, זה לא,  ענבל דרור היימן:

 בסדר גמור.  יצחק בראון:

 אוקי?  ענבל דרור היימן:

 מי בעד, ירים את ידו? פה אחד.  ששי מגידו:

 חדש  –ציר ארגוני  –: המראה 1090תב"ר  .5

, זה תב"ר חדש, המראה ציר ארגוני. קיבלנו הרשאה ממשרד 1090תב"ר  ענבל דרור היימן:

שקל. זה בהמשך לתכנית המראה, שעיריית  2,375,000הפנים על סך של 

 כפר יונה משתתפת. 

 מה זה המראה, שדה תעופה?  יצחק בראון:

 כן.  דוברת:

 אנחנו, במקום לחדרה מעבירים אותו לפה?  יצחק בראון:

 אנחנו אחת מתוך,  שושי כחלון כידור:

 שומעים אותך, תגידי עוד פעם כן, ...  יצחק בראון:

רשויות שמשרד הפנים החליט לחזק, לאור  25לא. אנחנו אחת מתוך  שושי כחלון כידור:

עמידה גם ביעדי תקציב וגם לאור מציאות כלכלית מורכבת, כשחלק 

 ממה שעושה המשרד, הוא בעצם מתקצב אותנו בשני צירים. אחד זה

בציר כלכלי והשני זה בציר ארגוני. המטרה היא שדרך התקצוב הזה 

אנחנו ניקח יועצים שיעזרו לנו לבחור פרויקטים שהם פרויקטים 

כלכליים מניבים לאורך זמן, שהם בעצם ייצרו  עתודה מניבה בתוך 

 ההכנסות הכוללות של העירייה. מה שייעשה, 

 מעולה. יצחק בראון:
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מה שייעשה בתקציב הזה זה קודם כל יועץ ארגוני שאנחנו נצא  כן. שושי כחלון כידור:

למכרז ואנחנו נעבוד יחד איתו, ולאור ממצאי המכרז נמשיך להשתמש 

 בכספי התב"ר הזה לטובת הפרויקטים שצריכים להיות. 

 תב"ר מבורך, אבל הכותרת שלו, יצחק בראון:

 כי זה ...  ענבל דרור היימן:

 ,ככה זה שושי כחלון כידור:

 אני יודע. יצחק בראון:

 במשרד הפנים.  שושי כחלון כידור:

 אה, המראה אתה מדבר? ענבל דרור היימן:

 כן.  יצחק בראון:

 אני אגיד לך למה.  ענבל דרור היימן:

 כל הרשויות פה ... תעופה,  יצחק בראון:

 היה תכנית,  ענבל דרור היימן:

 ואת מדברת על המראה.  יצחק בראון:

 זה היה הבראה, כידור:שושי כחלון 

 זה היה פעם תכנית הבראה,  ענבל דרור היימן:

 ושינו את זה להבראה.   שושי כחלון כידור:

 היו תכניות הבראה פעם,  ששי מגידו:

 ועכשיו הפכו,  ענבל דרור היימן:

 נכון. יצחק בראון:

 תכנית המראה.  ענבל דרור היימן:

 אל תדאג, איציק, זה תיכף ישתנה.  דובר:

 מיתוג, מיתוג.  צחק בראון:י

 יבוא שר חדש, ...  דובר:

 כן.  שושי כחלון כידור:

 כן.  ענבל דרור היימן:
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 לא צריך להבריא אבל צריך להמריא.  ששי מגידו:

 יעשה תכניות אחרות.  דובר:

 מי בעד אישור התב"ר, ירים את ידו. פה אחד. אוקי. סעיף,  ששי מגידו:

 זהו? סיימנו.  דובר:

 לא,  דובר:

 לא,  ענבל דרור היימן:

 מורשה חתימה, נו, ...  דובר:

 בחשבון הורים בית ספר "איש שלום"אישור מורשה חתימה  .6

, אישור מורשי חתימה, אתם מכירים 6כן, הסעיף הבא זה סעיף מספר  ששי מגידו:

את זה, באיש שלום, אנחנו רוצים לצרף את דייגו קונדורוף, יש פה את 

ן הורים, עם מספר הסניף וכולי, אתם מכירים את הפרטים שלו, בחשבו

 הסיפור הזה. אז מי בעד, ירים את ידו. פה אחד. 

 14611/22 הצטרפות עיריית כפר יונה בהתאגדות לקול קורא .7
 להקמת מערכים אזוריים לטיפול בפסולת בניה

, הצטרפות עיריית כפר יונה בהתאגדות לקול קורא, יש 7הסעיף מספר  ששי מגידו:

להקמת מערכים אזוריים לטיפול  14611/22את המספר שלו, פה 

בפסולת בנייה. בגדול אני אגיד, יש פה את יריב, תיכף יסביר. יצא קול 

קורא של המשרד להגנת הסביבה, ארצי, לטפל בכל הנושא של פסולת 

בניין. הפסולת בניין מהווה מטרד בכל מדינת ישראל, היא נמצאת 

אתם מכירים את זה גם פה, בשטחים גם  בשטחים ציבוריים שזרוקים,

של העירייה, גם ציבוריים, גם בשטחים חקלאיים, והקול קורא הזה 

רוצה לעודד רשויות או אשכולות אזוריים להתמודד על הקול קורא, 

לקבל כסף ולתת מענה לטיפול. אז המענה בגדול בגדול הוא תחנות 

. מערכות של אכיפה, אזוריות לריכוז פסולת אשפה, פסולת בניין, סליחה

מכרז על שירות לתושב, שאם הוא ירצה להזמין את המכולה, כי הוא 
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עושה שיפוץ בבית וכולי, אז יהיה לו מחיר זול וסביר כדי שיהיה לו כדאי 

להזמין ולא יתעסק עם כל מיני חאפרים שלוקחים את המכולות 

 וזורקים. 

 מניעה. דובר:

כוללני, זה בגדול הקול קורא. אנחנו ניגשנו עם כן. לתת מענה באמת  ששי מגידו:

עיריית נתניה, לא דרך האשכול של חדרה, דרך איגוד הערים חדרה. ... 

 גד.

 מזל טוב, גד.  שושי כחלון כידור:

 תודה רבה, תודה רבה. גד:

 מזל טוב, מברוק.  דובר:

מול  אז אנחנו ניגשנו ביחד עם עיריית נתניה, וכדי שאנחנו נתקדם ששי מגידו:

המשרד להגנת הסביבה, נדרש אישור מועצת העיר. אז זה האישור 

 שאנחנו נדרשים לאשר עכשיו. יריב, אתה רוצה להוסיף? 

 לא, אין לי מה. דובר:

 אם זה ימוקם, איפה זה ימוקם? דובר:

עוד לא החלטנו, אבל זה לא יהיה ליד כפר יונה. בסדר? זה לא יהיה פה  ששי מגידו:

 שהמשרד להגנת הסביבה אישר.  בעיר. יש מקומות

 יש עוד שאלות לגבי זה? שושי כחלון כידור:

 עוד שאלות? ששי מגידו:

 מברכים על זה.  יצחק בראון:

 אז מי בעד האישור, ירים את ידו. פה אחד.  ששי מגידו:
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כיו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה אישור מינוי עו"ד אייל טולדנו  .8
)ערר על קביעת ארנונה  המקומיותלחוק הרשויות  5לפי סעיף 

 1976 -כללית(, תשל"ו 

זה אישור מינוי עו"ד אייל טולדנו, הוא יושב איתנו פה  8סעיף מספר  ששי מגידו:

לחוק הרשויות  5מאחורה, כיו"ר וועדת ערר לענייני ארנונה לפי סעיף 

 . 1976המקומיות 

 אנחנו לא הצבענו כבר על איזה יו"ר אחר?  אלברט טייב:

 הוא סיים את תפקידו.  ושי כחלון כידור:ש

 הוא סיים את תפקידו.  ששי מגידו:

 מה, אנחנו, כמה זמן הוא היה בתפקיד? אלברט טייב:

 הוא עזב את כפר יונה.  דוברת:

 לא, ששי מגידו:

 שנה.  שושי כחלון כידור:

 הוא עזב את כפר יונה, ששי מגידו:

 זב לגור בנתניה. ע שושי כחלון כידור:

 הוא צריך להיות תושב העיר. מגידו: ששי

 הוא צריך להיות תושב. דוברת:

 אה, כן.  אלברט טייב:

אז אנחנו פרסמנו כמובן קול קורא מספר פעמים, ואייל נמצא פה, הוא  ששי מגידו:

 יציג את עצמו, הוא הציע את עצמו לתפקיד ואנחנו מודים על כך מראש. 

 בוא תצטרף.  שושי כחלון כידור:

 טוב, שמי אייל טולדנו, אני תושב הכפר משנת, ד אייל טולדנו:"עו

 . 2004 דובר:

 '. 4, 2003 ד אייל טולדנו:"עו

 '. 4', 4 דובר:

', עם הכניסה של השכונה הצבאית, ובעצם את הקריירה המשפטית 4 ד אייל טולדנו:"עו

שלי עשיתי בצבא, בפרקליטות הצבאית. התפקיד האחרון שלי היה סגן 
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הפרקליטה הראשית הצבאית, לפני כן הפרקליט הצבאי ראשי. עשיתי 

שלל תפקידים בפרקליטות הצבאית בנושאים מאד מגוונים כולל 

נושאים שקשורים גם למיסוי מוניציפלי, בכל מה שקשור לחיובי 

 הארנונה של הצבא. 

 לא טוב שאתה שם.  דובר:

 כן. ד אייל טולדנו:"עו

 ... הצבא לא משלם.  דובר:

 אז אולי,  דוברת:

 אז אולי העירייה לא תשלם. דובר:

 אולי עכשיו ...  דוברת:

 עכשיו הם ישלמו, הוא יודע את כל הטריקים.  שושי כחלון כידור:

 השאלה מי ישלם.  דובר:

 זהו. לאחרונה סיימתי את שירותי הצבאי, ממש לפני חודש.   ד אייל טולדנו:"עו

 ה.מזל טוב, בהצלח שושי כחלון כידור:

בעוד חודש אסיים גם את חופשת הפרישה ואז אוכל להתחיל את  ד אייל טולדנו:"עו

התפקיד באופן רשמי כדי שלא אצטרך לקבל היתרי עבודה פרטית 

וכדומה. זהו, ונקראתי להגיע לתפקיד, בשמחה, אשמח לתרום ליישוב, 

 שאני נהנה ממנו לא מעט שנים, גם עכשיו אקצה מהזמן שלי.

 מצוין.  יצחק בראון:

 בהצלחה.  דובר:

 בהצלחה.  שושי כחלון כידור:

 בהצלחה.  אלברט טייב:

 תודה רבה.  ד אייל טולדנו:"עו

וגם אייל חתם על  ... יש לכם נשלחה לכם חוות דעת היועצת המשפטית ששי מגידו:

 היעדר ניגוד עניינים, וגם צירפנו לכם בחומר, אז זה מכוסה. 

 , זה לא הפעם הראשונה שהוא מתנדב, או לא מתנדב, ואם לומר שושי כחלון כידור:
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 הוא לא מתנדב, הוא מקבל שכר. הסעיף הבא זה השכר.  אלברט טייב:

 בחייך, אלברט. שושי כחלון כידור:

 , 9עם כל הכבוד, זה לא התנדבות. אני הייתי מצפה שיהיה פה סעיף  אלברט טייב:

 , הוא ביד רמה ובזרוע נטויה שושי כחלון כידור:

 , 9הייתי מצפה שבסעיף  אלברט טייב:

 במשך שבע, שמונה שנים,  שושי כחלון כידור:

 הוא יתנדב, הוא לא ...  אלברט טייב:

 אל תיכנס לי לדברים.  שושי כחלון כידור:

 אל תהיי רגשית, אלברט טייב:

 במשך שבע, שמונה שנים, שושי כחלון כידור:

 רגשית.  תעשי לי טובה, שושי, אל תהיי אלברט טייב:

 הוא ניהל את המנהלת של השכונה הצבאית,  שושי כחלון כידור:

 ... תירגע.  דובר:

 הוא עשה את זה באהבה גדולה,  שושי כחלון כידור:

 לא,  דובר:

 וכל הכבוד על ההירתמות שלו.  שושי כחלון כידור:

 הוא, הוא המגן, הוא היחידי פה שזה ...  דובר:

 בסדר? כן.  שושי כחלון כידור:

אז קודם כל מי בעד אישור אייל טולדנו כיו"ר וועדת ערר, ירים את ידו?  ששי מגידו:

 פה אחד. 
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יו"ר ועדת ערר לענייני  אישור תשלום גמול לעו"ד אייל טולדנו .9
 05/2012ארנונה בהתאם לחוזר מנכ"ל 

טולדנו. הסעיף הבא באותו נושא, זה אישור תשלום גמול לעו"ד אייל  ששי מגידו:

 רוצה לספר על הגמול? 

  -זה בהתאם ל שושי כחלון כידור:

 ... יודע מה הגמול. לא צריך.  דובר:

 לא, לפני כן אמרת שהוא מקבל גמול.  שושי כחלון כידור:

 אז אוקי. קיצור, זה לא שכר, ...  ששי מגידו:

 שכר,  שושי כחלון כידור:

 מי בעד?  ששי מגידו:

 הוצאות,זה  ענבל דרור היימן:

 בדיוק.  יצחק בראון:

 מי בעד, ירים את ידו.  ששי מגידו:

 בעד מה? אני כבר לא יודע מה אתם מדברים. דובר:

 פה אחד.  ששי מגידו:

 תרים, תרים. אלברט טייב:

 בעד גמול יו"ר וועדת ערר, שושי כחלון כידור:

 תרים יד, תרים יד,  אלברט טייב:

 לו, לפי שעות. לפי זה משלמים  שושי כחלון כידור:

 בסדר גמור. דובר:

 זה חובה, זה לפי חובה. יצחק בראון:

 כן.  שושי כחלון כידור:

 ברכות.  ששי מגידו:

 בהצלחה.  דובר:

 תודה, אייל.  ענבל דרור היימן:
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 בהצלחה.  ששי מגידו:

 תודה רבה רבה, ובהצלחה, וחופשה נעימה.  שושי כחלון כידור:

 תודה רבה.  ד אייל טולדנו:"עו

 ביי, אייל.  ששי מגידו:

 ביי.  ענבל דרור היימן:

 ביי.  ד אייל טולדנו:"עו

מינוי חבר מועצת העירייה שמעון סעדה כדירקטור בחברה  .10
 איציק דב   מו שלהכלכלית במקו

, מינוי חבר מועצת העירייה שמעון סעדה כדירקטור 10סעיף מספר  ששי מגידו:

 ב. בחברה הכלכלית במקום איציק ד

 את מי עצבן איציק דב? למה מוציאים אותו? צבי ימין:

 מה? ששי מגידו:

 למה מוציאים את איציק?  צבי ימין:

 הוא הוציא את עצמו.  שושי כחלון כידור:

 אני הוצאתי את עצמי. איציק דב:

 אה. צבי ימין:

 בחור עסוק, אין לו זמן לתושבים. דובר:

 מי בעד, ירים את ידו.  ששי מגידו:

 הזוג הזה שם, צריך ל... אותו.  דובר:

 פה אחד.  ששי מגידו:

 שמעון סעדה גם?  דובר:

 איך אתה רוצה לתרום לתושבים? דובר:

 שמעון, הצבעת, נכון? ששי מגידו:

 אה.  דובר:

 הצבעת?  ששי מגידו:

 )מדברים ביחד(
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איגוד ערים לתברואה שרון במינוי ברק אוחיון כנציג העירייה  .11
 )תברואה וסילוק אשפה( צפוני

 , 11הסעיף הבא, סעיף  ששי מגידו:

 ... עצה טובה.  דובר:

. מינוי ברק אוחיון כנציג העירייה ואיגוד הערים לתברואה שרון צפוני ששי מגידו:

זה איגוד שמתעסק בתברואה וסילוק אשפה. אז צירפנו לכם גם את 

הבקשה של האיגוד למנות נציג של העירייה. ברק אוחיון הוא מנהל 

מחלקת איכות הסביבה פה בעירייה, המון על הנושאים האלו של 

הדברה, של פינוי אשפה, ואנחנו רוצים שהוא יהיה הנציג שלנו באיגוד. 

 את ידו. פה אחד. רגע, לא, לא, לא. בסדר? מי בעד, ירים 

 . 12סעיף  דובר:

 אישור נסיעת ראש העירייה לשווייץ .12

 נושא הבא, אישור נסיעת ראש העירייה לשווייץ.  ששי מגידו:

  למה לבד ולא עם כל הקואליציה? דובר:

 )צוחקים( 

 עם כל חברי המועצה.  דובר:

 מטעמי כשרות.  יצחק בראון:

 )צוחקים(

 תשובה טובה.  כידור:שושי כחלון 

 אתה לא יכול, ...  דובר:

 הצעה הבאה לסדר היום, יגאל.  דובר:

 תשובה טובה. למה זה נעשה בדיעבד, אז אני גם אספר, אני,  שושי כחלון כידור:

היום מותר, הולכים לחוקק חוק שיש עניין, אם יש לך רגשות שזה פוגע  יצחק בראון:

 . זה פוגע באמונה. באמונתך את לא חייבת לעשות את זה

טוב, אני לוקחת חלק בהכשרה יחד עם ראשי רשויות במסגרת עמותה  שושי כחלון כידור:

שנקראת אידיאה, וההכשרה הזו היא בעצם מבקשת לקדם דמוקרטיה 
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ליברלית במדינת ישראל באמצעות ראשי הרשויות. במסגרת השתתפותי 

שלוקחים חלק בהכשרה, שגרירות שווייץ הזמינה את ראשי הרשויות 

בהכשרה להגיע וללמוד קצת על איך מקיימים דמוקרטיה ליברלית 

ישיבת מועצת העיר , זה מועד 8.11-ה באידיאבשווייץ. האישור הגיע ל

בעצם שהייתה, ואני קיבלתי את האישור אחרי. ומאחר ואין פה שום 

עניין של ניגוד עניינים, מאחר ואני לא שילמתי מאומה והעירייה הזו 

נת על ידי שגרירות שווייץ ,ואין סיבה שלא לנסוע, נסעתי, חזרתי. ממומ

אם תרצו, אני מוכנה לשתף אתכם גם בחוויה המדהימה שהייתה לי, 

בעיקר עם זה שעשיתי טירונות חוזרת. המזוודה שלי לא הגיעה, גם לא 

בחזרה היא לא הגיעה, והייתי צריכה להתנהל בלי בגדים בשוויץ בחורף, 

ימה לא פשוטה. האמת היא שכולם חשבו שאני חוזרת זה הייתה מש

 לארץ אחרי יום אבל הפתעתי את כולם ולא חזרתי והסתדרתי. 

 שושי, את חייבת לסדר את החופשות בקיץ, זה לא הולך בחורף. יצחק בראון:

 כן, בדיוק. היה שם קפוא. שושי כחלון כידור:

 את יוצאת למקומות שקרים מדי.  יצחק בראון:

כן. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם שזה פשוט מרתק, מי שלא מכיר אז  לון כידור:שושי כח

שווייץ עובדת במתכונת של קנטונים, מדברים שם שלוש שפות, אין שם 

שפה לאומית, יש שם איטלקית, גרמנית וצרפתית, ועוד שפה שהיא 

 נקראת ..., סוג של, 

 יידיש.  דובר:

לטינית. יש שמה תהליך שארבע פעמים בשנה בעצם הציבור מצביע על  שושי כחלון כידור:

הצעות לסדר היום של הקנטון, זה סוג של כמו עירייה. יש אפשרות גם 

שהתושבים, האזרחים יעלו הצעות לסדר היום אבל אז הם צריכים 

חתימות שבעצם מחזקות את הבקשה שלהם להעלות נושא  5,000להביא 

אגב, מאושר על ידי האזרחים בקנטון, באופן  לסדר היום. גם התקציב,
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כזה ששולחים להם את חוברת התקציב. שולחים להם גם את כל מה 

 שהם צריכים, מעטפות וזה, והם פשוט מניחים את זה עד תאריך מסוים, 

 והם מניחים.  דובר:

, -הוהם מניחים את זה, נוסעים, מגיעים באופניים. אגב, אחת מתיבות  שושי כחלון כידור:

אנחנו נפגשנו עם ראש העיר של ברן, אז אחד מהתיבות נמצאת בכניסה 

לבית שלו, ופשוט באותו יום שהיינו אצלו בביקור אז ראינו אותם 

מניחים את המעטפות לאישור התקציב או לא לאישור התקציב. אגב, 

הם טוענים שלא יאשרו את התקציב, לא עקבתי אחרי זה. סיירנו גם 

רתק. גם אחת הנשים שליוותה אותנו גם נבחרה בפרלמנט, שהיה מ

להיות בממשלה כקונסולית. בקיצור, הייתה חוויה מרתקת. יש לנו 

הרבה מה ללמוד מכולם. אי אפשר לאמץ את המודלים באותו דבר כיוון 

שאנחנו עדיין לא נמצאים במציאות הזו של שווייץ, שאגב, כל התהליך 

. פשוט עשו החלטה, היו 1848-הזה התחיל הרבה הרבה שנים אחורה, ב

שם המון חיכוכים בין הפרוטסטנטים לקתולים, בין הגרמנים לצרפתים, 

בקיצור, והם החליטו שבמקום לתת לזה להמשיך לקרות הם החליטו 

לפתור את זה, וזאת הדרך שלהם לפתור את זה. נפגשנו גם עם שגרירת 

נייני החינוך. ישראל בברן. הייתה חוויה באמת מעניינת, מרתקת. גם בע

אני חייבת להודות שאנחנו מקטרים על החינוך שלנו במדינת ישראל, 

אנחנו יכולים להיות גאים על הרבה דברים שקורים פה. ויש להם 

שוקולדים מצוינים, זה אני יכולה גם להגיד. וחוץ מזה זאת הייתה 

חוויה, מבחינתי חוויה לימודית נהדרת, ומעבר לזה אני חושבת שייצגתי 

 ת העיר בכבוד רב, וזה חלק מהמטרה. זהו. א

 יפה.  דובר:

זו הסיבה שאתם מאשרים את זה בדיעבד, אני לא נוהגת להביא דברים  שושי כחלון כידור:

 בדיעבד אבל פה לא הייתה לנו ישיבת מועצה, כי בין היתר,

 למה?  אלברט טייב:
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 גם אני יצאתי לחופשה. שושי כחלון כידור:

גם את התב"ר של הבריכה את הבאת בדיעבד, למה לא? למה את לא  אלברט טייב:

 נוהגת?

 אני לא נוהגת להביא דברים בדיעבד. שושי כחלון כידור:

 הבאת. אלברט טייב:

 אבל אתה חכם בלילה אז אני לא רוצה להתייחס לדברים. שושי כחלון כידור:

 בוודאי שאני אהיה חכם בלילה,  אלברט טייב:

 אוקי.  בסדר? :שושי כחלון כידור

 הכל בדיעבד, הכל בדיעבד.  אלברט טייב:

 רק שימו לב,  ד שלומית גבע:"עו

 הכל בדיעבד, גם אני בדיעבד.  שושי כחלון כידור:

 אנחנו רק חותמת גומי. בוודאי.   אלברט טייב:

 רק שימו לב,  ד שלומית גבע:"עו

 הכל זמני פה, שושי, הכל זמני.  אלברט טייב:

 רק שימו לב, גבע:ד שלומית "עו

 הכל זמני,  שושי כחלון כידור:

 כן. אלברט טייב:

 גם אתה זמני פה, כפרה עליך. שושי כחלון כידור:

 נכון מאד, כולנו זמניים. אלברט טייב:

 כן, בדיוק.  שושי כחלון כידור:

 כולנו זמניים. אלברט טייב:

 זה נכון. שושי כחלון כידור:

 טוב.  ששי מגידו:

 רק לפני ההצבעה,  גבע:ד שלומית "עו

 זה גם יגידו לך חובשי הכיפות.  שושי כחלון כידור:

 אני מפנה את תשומת ליבכם שיש חוות דעת שלי,  ד שלומית גבע:"עו
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 כן, כן.  דובר:

 , שמתבססת על האישור שקיבלנו מהשגרירות,4/2017לפי חוזר מנכ"ל  ד שלומית גבע:"עו

 ההזמנה.  דובר:

 לתשומת ליבכם.  ד שלומית גבע:"עו

אז אני רק רוצה, רק שאלה אחת, שלומית. למה אין פה שום התייחסות  אלברט טייב:

 לעניין שהנושא הזה הוא מובא אלינו בדיעבד? 

 זה מה שהיא אמרה.  עומרי פרבר:

למה אין בחוות הדעת איזושהי התייחסות. לא שאלתי אותך, עומרי,  אלברט טייב:

 שאלתי את שלומית. תודה. 

 שניה, ד שלומית גבע:"וע

 אז בדיעבד ... על סדר היום, נו.  דובר:

. מה שחוזר מנכ"ל מבקש ממני זה לתת חוות דעת זה שני דברים שונים ד שלומית גבע:"עו

 לנושא המימון. אם המימון על ידי גורם, אני מקריאה לך,

 אוקי. שושי כחלון כידור:

מה שעל היועץ המשפטי לבדוק זה אם אין במימון על ידי גורם חיצוני  ד שלומית גבע:"עו

 משום ניגוד עניינים או פגיעה בטוהר מידות וסדרי מינהל תקין. 

 וזה מה שנבדק.  דובר:

 זה מה שנבדק ברגע שאני קיבלתי את החומר. תמיד טוב, ד שלומית גבע:"עו

 תודה, וזהו. נעבור להצבעה.  שושי כחלון כידור:

 ולא היה צריך, רט טייב:אלב

 כן. שושי כחלון כידור:

 חוות דעת על זה שזה לא הגיע,  אלברט טייב:

 כן. ששי מגידו:

 כן.  שושי כחלון כידור:

 אז מי בעד לאשר,  ששי מגידו:

 אף אחד לא ביקש. ד שלומית גבע:"עו
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 את הצעת ההחלטה, ירים את ידו.  ששי מגידו:

 שלומית.  שושי כחלון כידור:

 כי אף אחד לא ידע. כי אף אחד לא ידע.   אלברט טייב:

 מי נגד? שניים. זהו?  ששי מגידו:

 כולם הצביעו? שושי כחלון כידור:

 שניים נגד. כן. שמעון בעד הצבעת.  ששי מגידו:

 בעד, כן.  שמעון סעדה:

 12.12.22פרוטוקול וועדת הנחות מתאריך 

, אנחנו מניחים את פרוטוקול וועדת שניים. אוקי. הנושאים הסתיימו  ששי מגידו:

 וועדת הנחות.  פה על השולחן. בסדר? 12.12.22-הנחות מ

 רגע, מה אנחנו עכשיו? דובר:

וסיימנו את המליאה. אנחנו לוקחים שתי דקות רגע להכין את  ששי מגידו:

 ההחלטות ואת ... 

  , נכון?90סיימנו  דובר:

 . 91-... . שתי דקות אנחנו מתארגנים עם ה 90 ששי מגידו:

 ? 91-. מה יש ב91עכשיו אנחנו  דובר:

 עדכון תקציב, מה זה עדכון תקציב?  דובר:

_________________     _________________ 

 ששי מגידו                       שושי כחלון כידור    

 העירייה מנכ"ל                           ראש העירייה       

 


