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 פרוטוקול 

לינואר.   19-מיום ה  43טוב, אנחנו מתחילים ישיבה שלא מן המנין מספר   שושי כחלון כידור: 

 , המנכ"ל בבקשה. 1על סדר היום, סעיף מספר  

בשכונת שרונה    3חמ"ד לגילאי  אישור פתיחת אפשרות רישום לגן   .1
 לשנה"ל תשפ"ב

בקרב   ביותר  דחוף  צורך  קיים  שרונה,  שכונת  של  ומסתיים  ההולך  אכלוסה  בעקבות 

לשנה"ל תשפ"ב, שהרישום לשנה"ל    3תושבים רבים בשכונה לפתיחת גן חמ"ד לגילאי  

רישום . על כן מבוקש לפתוח בשלב זה אפשרות  3/2/21ויסתיים ביום    14/1/21זו יחל ביום  

לגילאי   חמ"ד  ובשאר  3לגן  נרשמים  במינימום  מותנה  הגן  שפתיחת  הבהרה  תוך   ,

 השיקולים של העירייה. 

לגילאי   : הצעת החלטה חמ"ד  לגן  רישום  אפשרות  פתיחת  מאשרת  העיר    3מועצת 

  14/1/21בשכונת שרונה לשנה"ל תשפ"ב, שהרישום לגן זה יחל ביום  

ביום   שפתיחת  3/2/21ויסתיים  הבהרה  במינימום   תוך  מותנה  הגן 

 נרשמים ובשאר השיקולים של העירייה.

 , מי מציג את זה?-אז אני רוצה ש ששי מגידו:

 לא, אתה מציג את זה.  שושי כחלון כידור: 

 אני? ששי מגידו:

 כן. שושי כחלון כידור: 

 כן, תקריא. יצחק בר און:

טוב. אני אקריא. אז הייתה לנו בקשה לישיבת מועצה שלא מן המנין, ...   ששי מגידו:

סעיפים,  שלושה  יש  אז  המוצג.  את  בקול  אקריא  אני  המועצה.  חברי 

בעקבות אכלוסה ההולך ומסתיים של שכונת שרונה,  הסעיף הראשון,  

קיים צורך דחוף ביותר בקרב תושבים רבים בשכונה לפתיחת גן חמ"ד 

ביום    לימודים ת הלשנ  3לגילאי   יחל  זו   14תשפ"ב, שהרישום לשנה"ל 

על כן מבוקש לפתוח בשלב זה    '.21פברואר    3יסתיים ביום ינואר השנה  

, תוך הבהרה שפתיחת הגן מותנה  3אפשרות רישום לגן חמ"ד לגילאי  

העירייה. של  השיקולים  ובשאר  נרשמים  ההחלטה    במינימום  והצעת 
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בשכונת   3חמ"ד לגילאי  נים  הגפתיחת אפשרות רישום  היא לאשר את  

לשנ הלימודיםשרונה  יחל    ת  זה  לגן  שהרישום  ינואר    14-מתשפ"ב, 

במינימום    יתתוך הבהרה שפתיחת הגן מותנפברואר,    3ויסתיים ביום  

   נרשמים ובשאר השיקולים של העירייה.

שרונה   אלברט טייב: ששכונת  סוד  לא  זה  ברשותכם.  הדברים,  את  אציג  אני  טוב, 

וכלוסייה מגוונת, גם דתיים, גם חילוניים, גם צעירים, גם  מאוכלסת בא

וותיקים, ויש שם דרישה לגן ... של חמ"ד. עכשיו, נכון שנפתח שני גנים 

. אלף, אני חושב, לפני כן,  5-ו  4או גן בשנה שעברה, הוא נפתח לגילאים  

אם יורשה לי, שחבל מאד שהגענו ל.... של אגף החינוך שלא נתן מענה 

ילדים,    30, מעל  30היו לי בנושא הזה. יש דרישה, יש לפחות  לשאלות ש

שמעוניינים להירשם    3ילדים וילדות בגילאי    30יש לי רשימה של מעל  

לגן של חמ"ד בשכונת שרונה. ככל שידוע לי, בתחילת הרישום נפתחה  

נסגר באותו   נסגרה,  לגן חמ"ד, אבל משום מה היא  אפשרות להירשם 

מה שאנחנו העלינו כאן למעשה, מאד נזהרנו, כי   יום. אין כרגע אפשרות.

אנחנו לא רוצים לנהל את אגף החינוך, לא זו הכוונה שלנו. הכוונה שלנו 

זה   היום  לאותם תושבים להירשם. ההצעה שלנו לסדר  לתת אפשרות 

, ובמידה ואכן אנחנו צודקים  3לתת אפשרות להירשם לגן חמ"ד בגילאי  

צודקים במה שכתבנו, יהיו שמה מספיק   במה שכתבנו, ואני יודע שאנחנו

ילדים לפתוח. העניין הוא לתת להם את האפשרות. כמובן שכתבנו בסוף 

כאן, כמו שאמר המנכ"ל בסוף ההצעה, שהדברים בסופו של יום ייבחנו 

רבה   חשיבות  שיש  חושב  אני  אבל  העירייה.  של  הקריטריונים  פי  על 

להירשם,   לגן,  לפחות  להירשם  לתושבים  שיש לאפשר  להיות  יכול  לא 

חילונית   אוכלוסייה  עם  אוכלוסייה דתית,  עם  כזה  גודל  בסדר  קהילה 

יכולים לקחת את הילדים מחוץ   ואין להם. הם לא  גן מסוים  שרוצים 

לשכונה. זה חלק ממה שקרוה בשכונה חדשה היום, אין מצב. זה צורך 

לגילאי של שכונה. ובזה אני מסיים, זה צורך של שכונה. גן דתי בשכונה,  
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לא  3 העירייה  מענה.  לתת  צריכה  העירייה  צורך,  יש  ואם  צורך.  זה   ,

צריכה להתבצר בעמדתה ולהגיד 'לא, אני החלטתי שלא'. לתת לפחות  

את האפשרות. וזה כל מה שאנחנו מבקשים, לתת את האפשרות לפחות  

להירשם לגן שכזה. בסופו של יום העירייה תראה שאין מספיק ילדים, 

לה הם לא לפתוח, אז יכול להיות שלא ייפתח. אבל אם  והשיקולים ש

יראו שיש מספיק ילדים ואנחנו טוענים שיש מספיק ילדים, אז בהחלט  

 . 3לפתוח להם גן חמ"ד שיהיה לגילאי 

להתייחס? שושי כחלון כידור:  רוצה  מישהו  דברים  עוד  כמה  אגיד  רק  אני  אז  אוקי. 

לא   אני  אז  ניתנה,  האפשרות  אחד,  יודע ברשותכם.  אתה  כמה  יודעת 

 שאתה צודק, אני מאד אוהבת שאתה חושב שאתה צודק כל הזמן. 

 איך, איך, את מאד אוהבת מה? אלברט טייב:

 האפשרות ניתנה, קודם כל,  שושי כחלון כידור: 

 מה את מאד אוהבת?  אלברט טייב:

 היו שיחות עם,  שושי כחלון כידור: 

 לא, תגידי, לא שמעתי.  אלברט טייב:

אני לא רוצה להגיד שום דבר. אני לא חוזרת על הדברים שלי פעמיים.  שושי כחלון כידור: 

 אתה אחר כך תשמע את ההקלטה ותוכל לשמוע מה אמרתי.

 ...  אלברט טייב:

לקבעות.   שושי כחלון כידור:  שצריך  חושבת  כשאני  רק  מקבעת  אני  אותה,  אקבע  לא  אני 

אני בעיה.  אין  אז  חוקי,  גם  זה  אחד,   ולשמחתי  דברים,  כמה  אגיד 

מילדי גני הילדים כבר נרשמו    50%לגני ילדים כבר התחיל, מעל  הרישום  

נפתח  לא  אנחנו  כי  רלוונטית  לא  היא  הזו  ההצעה  אז  המערכת,  בתוך 

מחדש את הרישום. הרישום, צריך להבין, הוא בכפוף ללוח הזמנים של  

בינואר,   13-ב  בחוק, הוא התחיל משרד החינוך, הוא מגדיר אותו. אוקי?

בפברואר, זה החלק הראשון של הרישום ואחר כך יש    4-הוא יסתיים ב

זה   אז  מכתיב,  החינוך  שמשרד  זמן  בקבועות  הוא  וגם  מאוחר  רישום 
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אחד. הדבר השני שאני רוצה להגיד זה שכבר שוחחו איתנו. כל מי שהיה  

הצענו   שאנחנו  וההצעה  הזה,  בנושא  איתנו  שוחח  איתנו  לשוחח  צריך 

ם היא כזו: שהם יירשמו קודם כל לגנים שנמצאים ברשימת הגנים,  לה

רוצים   שהם  לגן  להירשם  ההזדמנות  את  יפספסו  לא  שהם  כדי  אוקי? 

להירשם בו והוא מופיע ברשימה. והדבר השני שהם יעשו בה בעת שהם  

נרשמים לכל אחד מהגנים שהם רוצים, הם גם ירשמו בהערה שהעדיפות 

ממלכתי דתי בשכונת שרונה. וככל שיהיו מספיק   3הגבוהה שלהם זה לגן  

ילדים ויהיה מבנה פנוי אז אנחנו מן הסתם ניקח את זה לתשומת ליבנו  

זה.  זה הדברים שנאמרו לשכונה. השכונה קיבלה את  הגן.  ונפתח את 

ה עולה. את הרשימה של  הזה  הנושא  בכלל  למה  לי  ברור  לא   28-אני, 

ד לכם שכשהוחלט להעביר את הגן  ילדים אני מכירה. אני רק רוצה להגי

, 4השנה, הלחצים היו שנה קודם, והיה לחץ עצום לפתוח גן של  5, 4של 

בשכונת שרונה. בשנה שאני התחלתי את התפקיד זה היה בלתי אפשרי    5

ואכן  הזו,  בשנה  זה  את  שנעשה  והתחייבתי  התחיל  הרישום  כבר  כי 

מת שרונה.  בשכונת  הזו  בשנה  דתי  ממלכתי  גן  תלמידים   31וך  פתחנו 

על   תסמכו  אם  אשמח  אני  אז  מהשכונה.  הם  בלבד  תלמידים  עשרה 

היא  ההורים,  של  מעיניהם  נעלמה  לא  האופציה  שלנו.  הדעת  שיקול 

קיימת, שרירה, וככל שיהיה רישום מספיק ויהיה גם מבנה שאנחנו נוכל 

את  שתורידו  מציעה  אני  אז  זה.  את  נעשה  אנחנו  אז  כזה,  גן  לאפשר 

מסדר היום, אלא אם כן אתם רוצים להצביע עליו אז נצביע   הנושא הזה

 עליו.

 יש מבנה, גברתי ראש העיר, אם, אלברט טייב:

 כרגע, אלברט, אני צריכה להסביר לך רק בשביל שתבין,  שושי כחלון כידור: 

 כן. אלברט טייב:

 את הליך הרישום.  שושי כחלון כידור: 

 לא, ... אלברט טייב:
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 נכון לכרגע, כידור: שושי כחלון 

 אני שאלתי שאלה פשוטה,  אלברט טייב:

 אז אני נותנת לך תשובה פשוטה, כל התשובות שלי הם פשוטות. שושי כחלון כידור: 

... אם להוריד את זה מסדר היום. אין פה ענין של מלחמה, גברתי ראש  אלברט טייב:

אוקי? עקרוני.  ענין  פה  יש  חברי העיר.  ולא  אני  לא  לא,  פה  ואני  י 

לאופוזיציה לא ממציאים פה נושאים לסדר היום. היינו מעדיפים להיות  

 בבית עכשיו ולראות ..., 

 זה נושא מיותר על סדר היום, אם אתה שואל אותי.  שושי כחלון כידור: 

 מה? אלברט טייב:

 זה מבחינתי נושא מיותר על סדר היום, אם אתה שואל אותי. שושי כחלון כידור: 

 אני שואל שאלה פשוטה,אז  אלברט טייב:

פה המצאתם   שושי כחלון כידור:  לא  הייתה. אתם  כבר  לתושבים האלה  כיוון שההקשבה 

 את ההקשבה לתושבים, 

 לא, אני, אלברט טייב:

 כל הזמן יש איזושהי הרגשה שרק אתם מקשיבים לתושבים, שושי כחלון כידור: 

 אבל לא, לא, לא, לא,  אלברט טייב:

א שושי כחלון כידור:  ונותנים אז  לתושבים  מקשיבים  כולנו  לכם,  להגיד  לי  נעים  לא  ני, 

 תשובות. 

 התושבים פנוי אליו.   דובר:

 התושבים לא פנו אליו.  שושי כחלון כידור: 

 התושבים לא פנו אליו.  שי רומנו:

 יאללה, באמת.   שושי כחלון כידור: 

 ... בפייסבוק ומשם הוא הגיע. שי רומנו:

 התושבים לא פנו אליו. בואו נעבור להצבעה, בסדר?  שושי כחלון כידור: 

 בואו נצביע.  שי רומנו:

 נצביע. אתם רוצים להצביע? שושי כחלון כידור: 
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 .... אלברט טייב:

 אוקי, עוברים להצבעה.  שושי כחלון כידור: 

 התושבים פנו אליי.  אלברט טייב:

 בסדר. עוברים להצבעה.  שושי כחלון כידור: 

 אפילו....  אלברט טייב:

שהיא  שושי כחלון כידור:  כפי  ההחלטה  הצעת  את  לאשר  בעד  מי  להצבעה.  עוברים  נכון. 

כתובה כאן, ירים את ידו. מי נגד, ירים את ידו. ההצעה ירדה, תודה. כן, 

 . 2סעיף 

 צריך שישמעו. דובר:

 שישה.  ששי מגידו:

 שישה בעד? דובר:

 שישה נגד. שי רומנו:

 שישה נגד. דובר:

 שישה נגד, חמישה בעד.   כחלון כידור: שושי 

כל    אישור .2 את  לבטל  בבקשה  לפרקליטות  העירייה  מטעם  פניה 
מלפני   עבירה  ביצוע  על  לתושבים  לאחרונה  שנשלחו    5הדוחות 

 חודשים ויותר. 

קנס  ברירת  דוחות  במועד  העירייה  שלחה  לא  העירייה,  במערכות  טכני  מחדל  בשל 

חלוף הזמן  חודשים ויותר ועושה זאת רק בימים אלו.  5לתושבים על עבירות שבוצעו לפני 

הרב פוגע בזכותו הבסיסית של מקבל הדוח להוכיח חפותו בראיות של ממש ואף שומטת 

לפנות   כן מבוקש  על  דומה.  עבירה  יעבור האדם  לא  למען  את הקרקע מבסיס ההרתעה 

ולבקש לבטל את כל הדוחות אשר נשלחו לתושבים בימים אלו על עבירות  לפרקליטות 

 ר.חודשים ויות 5קנס שבוצעו לפני 

 החלטה:
שושי כחלון כידור, שי רומנו, עמית אזולאי,   :הסרת סעיף זה מסדר היום בעד

 רם בליטנטל, מעיין חג'ג, איציק דב. 
: איציק בראון, גד רבינא, יגאל אשרם, משה  נגד הסרת סעיף זה מסדר היום

 בוארון, אלברט טייב 
 ההצעה ירדה מסדר היום 
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מועצת העיר מאשרת פניה מטעם העירייה לפרקליטות בבקשה לבטל  : הצעת  החלטה

  5את כל הדוחות שנשלחו לאחרונה לתושבים על ביצוע עבירה מלפני  

 חודשים ויותר.

מנוסח:   ששי מגידו: שהוא  כפי  אותו  מקריא  אני  השני,  טכני  הסעיף  מחדל  בשל 

דוחו במועד  העירייה  שלחה  לא  העירייה,  קנס במערכות  ברירת  ת 

חודשים ויותר ועושה זאת רק  חמישה  לתושבים על עבירות שבוצעו לפני  

הדוח   מקבל  של  הבסיסית  בזכותו  פוגע  הרב  הזמן  חלוף  אלו.  בימים 

מבסיס  הקרקע  את  שומטת  ואף  ממש  של  בראיות  חפותו  להוכיח 

לפנות  מבוקש  כן  על  דומה.  עבירה  האדם  יעבור  לא  למען  ההרתעה 

לבטל את כל הדוחות אשר נשלחו לתושבים בימים  לפרקליטות ולבקש  

לפני   שבוצעו  קנס  עבירות  על  ויותר.  חמישהאלו  והצעת   חודשים 

מאשרת   העיר  מועצת  שנכתבה,  כפי  העירייה ההחלטה  מטעם  פניה 

לפרקליטות בבקשה לבטל את כל הדוחות שנשלחו לאחרונה לתושבים  

 חודשים ויותר. חמישה על ביצוע עבירה מלפני 

 כן,  חלון כידור: שושי כ

גם פה, כן, גם פה אני רוצה ברשותכם להגיד כמה דברים. כמו במקרה  אלברט טייב:

לא   אם  תושבים  עשרות  העיר,  ראש  גברתי  הזה,  במקרה  גם  הקודם, 

 מאות תושבים פנו אליי באופן אישי,

  אתה יודע בכמה דוחות מדובר? שי רומנו:

 שזה אומר, אלברט טייב:

 רגע, אתה יודע בכמה דוחות מדובר? שי רומנו:

 זה לא מאות אפילו.  דובר:

 מה, מה? אלברט טייב:

 אתה יודע בכמה דוחות מדובר? שי רומנו:

 בכמה מה? אלברט טייב:

 תן לו לדבר. שושי כחלון כידור: 

 בכמה דוחות מדובר?  שי רומנו:
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 תדבר אחר כך.  שושי כחלון כידור: 

 ב ממך, אדון שי רומנו. אני יודע הרבה יותר טו אלברט טייב:

 מעולה. שי רומנו:

 שי, תדבר אחר כך.  שושי כחלון כידור: 

 אני הרבה יותר טוב ממך יודע בכמה דוחות מדובר.  אלברט טייב:

 כן. שי רומנו:

 תושבים פנו אליי,  אלברט טייב:

 תן מספר, כמה.  שי רומנו:

 הוא לא יודע מה המספר.  דובר:

 ידידי שי רומנו.אל תפריע לי,  אלברט טייב:

 אני לא ידידך ולא רוצה להיות ידידך.  שי רומנו:

 אני שמח מאד שאתה לא ידידי. אלברט טייב:

 תמשיך. שי רומנו:

 אתה גם לא ברמה שאתה יכול להיות ידידי.  אלברט טייב:

את   שושי כחלון כידור:  פה  מנהלים  אתם  שאתה,  הרמה  גם  לענין  לא  זה  סליחה,  חבר'ה, 

 השיח. 

 אני קורא לו ידידי, אני מנסה לכבד אותו.  ייב:אלברט ט

 הוא הסגן שלי וגם ממלא מקומי ואני גאה עליו. כן.  שושי כחלון כידור: 

 תמשיך. שי רומנו:

 תמשיך. שושי כחלון כידור: 

אז כפי שאמרתי, עשרות תושבים פנו אליי שהם מקבלים דוחות, דוחות  אלברט טייב:

שהיו לפני חודשים רבים. היום פנה אליי תושב אחרון, אני לא אגיד את 

השם שלו, לדעתי בעשרה לשבע או משהו כזה הוא פנה אליי, שהוא דיבר 

חודשים.  שמונה  מלפני  דוח  קיבל  שהוא  זה  על  שלך,  אחר  סגן  עם  גם 

אין לך מושג  י את לא יודעת, אולי גם אתה לא יודע, שי רומנו,  עכשיו, אול

על  קנס.   ,... אורך  לו  יש  כמה,  יש  לקנס  אבל  המשפטי,  בתחום  הרי 
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המשמעות של הקנס. אחד הדברים המשמעותיים ביותר זה לתת למי  

שקיבל את הדוח את האפשרות להתגונן מפני הקנס, ולכן הקנס צריך  

ביר. יישלח לו הדוח, ואז אם יש איזושהי להיות בו במקום או בזמן ס

את   מביא  הוא  אז  חפותי,  את  להוכיח  יכול  לא  אני  אומר,  והוא  בעיה 

יום  לפני  רק  לו, שהיו  זוכר מה הראיות שיש  הוא  כי  לו  הראיות שיש 

יומיים או שלוש או חודש, ולא לפני חמישה או שישה או שבעה חודשים 

אדם מקבל קנס עכשיו הוא שהוא מקבל. והדבר השני זה ההרתעה. כש

מודע שאסור לבצע את העברה הזו, הוא קיבל אותה, כואב לו בכיס והוא 

יותר לא יבצע אותה. אבל אם אדם מקבל היום קנס והוא ביצע עבירה  

לפני שמונה חודשים אין לה שום ערך. עכשיו, אני יודע שהערך היחידי  

זה כסף שייכנס לקופת העירייה. ל יונה  כי התקציב  בעיריית כפר  מה? 

הוא עומד על מיליון וחצי שקלים שיש חובה לפקחים להביא מיליון וחצי  

. לכן נשללה מהם היכולת לשיקול הדעת, ... 2021שקלים במהלך שנת  

השירות, אין להם יכולת לדבר עם תושב, לחשוב אם לוותר או לא לוותר,  

יזושהי  וכולם רושמים דוחות. עכשיו, זה אחד. אבל הסיפור שהייתה א

תקלה, להבנתי, ואם לא הייתה תקלה אז אני לוקח את הדברים אחורה,  

לא משנה, תקלה זה גם עם שיפוץ ובגללו לא ניתן, הייתה מכונה שלא  

הוציאה את ה.... ועברו כל כך הרבה חודשים, אני חושב שלמען הציבור 

שלנו בכפר יונה לא יזיק, אדון שי רומנו, שגם אם מדובר בעשרות ולא 

מאות, לא יזיק. אז עוד יותר טוב מה שאתה אומר אם זה לא מאות זה  ב

עשרות, אז מדובר בעשרים, שלושים אלף שקל. לא יזיק לתקציב עיריית  

שקל, אבל התושבים יגידו, וואלה, כל   30,000כפר יונה, כן, שיחסר לה  

הכבוד לעירייה שפטרה אותנו מהדוחות. לכן אני חושב שצריך לקחת  

 ור הזה כי זה לא בסמכותנו. את כל הסיפ

 בדיוק. דובר:
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בדיוק. כי זה לא בסמכות שלנו. נביא את זה לפרקליטות ונבקש מהם   אלברט טייב:

לבטל את כל הדוחות האלה לתושבים כי קרתה ככה וככה וככה, נקודה.  

 זה מה שאני חושב שצריך לעשות.

בתור   שי רומנו: יודע מה הזמן,  יכול לשאול אותך שאלה? אתה  אני  סגן  איציק, 

 ראש העיר לשעבר, מה הזמן,

 אני לא שומע. יצחק בר און:

בתור סגן ראש עיר לשעבר, מה הזמן מרגע קבלת דוח עד רגע שליחת דוח   שי רומנו:

 בעיריית כפר יונה, כשאתה היית סגן ראש העיר? 

 אין לי מושג. יצחק בר און:

 אין לך מושג. רומנו:שי 

 אני אומר לך את האמת, אין לי מושג. יצחק בר און:

 מעולה.  שי רומנו:

 עוד מישהו רוצה להגיד משהו? שושי כחלון כידור: 

 אז בואו נתקן חטא בפשע.   אלברט טייב:

 לא, לא לתקן חטא בפשע.  שי רומנו:

 כי זה מה שאתה רוצה לעשות. אלברט טייב:

 . לא, ממש לא שי רומנו:

 בואו ננסה לתקן חטא בפשע.  אלברט טייב:

 אל תענה. שושי כחלון כידור: 

 די, עזוב. די, די, עזוב.   דובר:

לא   אלברט טייב: זה  מעניין?  זה  מה,  אז  שנים,  חמש  היה  זה  שלהם  בתקופה  ואם 

 מעניין. אנחנו, 

 יש לעוד מישהו משהו להגיד? שושי כחלון כידור: 

 מנסים לתקן. אנחנו פה  אלברט טייב:

 אין לי מושג, אני אף פעם לא הייתי מעורב בזה.  יצחק בר און:

 יש למישהו עוד משהו להגיד? שי, אתה רוצה להגיד משהו? שושי כחלון כידור: 
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כן, שני דברים. אחד, לא הייתה שום תקלה. הדוחות בכפר יונה יוצאים  שי רומנו:

להקדים את זה, לקצר את הזמן  תוך חצי שנה. אנחנו כרגע עובדים על  

דוחות   זה  עליהם  מדברים  שאתם  העבירות  בסדר?  חודשים.  לשלושה 

שהם אך ורק של גזם, כי אלו דוחות של גזם שצריכים לעשות אותם ידני,  

את ההתאמה בין הגזם לבין האדם כדי שלא יצא שום דוח שיגיע לבן  

לנו   ייפול  לא  שזה  כדי  אליו,  להגיע  אמור  לא  שהוא  זה אדם  אחרי 

בפרקליטות או בערעור. עכשיו, לשאלתך לגבי ערעור, ידידי או לא ידידי, 

לאתר,   להיכנס  רשאי  דוח  שקיבל  אדם  וכל  מצולמות,  התמונות  כל 

לבדוק האם זה שלו ולהגיש ערעור. ככה זה עובד. העבירות האלה, דרך  

אגב, יושבים פה, אחד חבר וועדת ביטחון ועוד אחד שהולך להיות חבר  

עדת ביטחון, זה אחד הנושאים ששמנו עליהם את הדגש בעיריית כפר  וו

שהם   הנושאים  אחד  זה  ופסולת.  גזם  השלכת  סביבה,  איכות  זה  יונה 

ולכן אנחנו לא נבטל את   בדגש של הפיקוח ושל השיטור העירוני. בסדר?

הדוחות האלה כי אנחנו רוצים שהעיר הזאתי תהיה נקיה. בסדר? ומי 

ט, רשאי לערער. בסדר? יש לו תמונות. גם אם זה שזה לא שלו, אלבר

דרך אגב, היום אנחנו נמצאים בפיגור,   הגיע אליו כעבור חצי שנה. בסדר?

זה מה שכרגע עדיין   דוחות. בסדר?  60בשלושה חודשים האחרונים, של  

יבל  דוחות, ולכן אני לא יודע מי פנה אליך שק  60לא נשלח לתושבים,  

יפנה אליי לפני שמונה חודשים, המספ ר אינו סביר, אני אשמח שהוא 

של   הוא  הפער  כרגע  בגדול,  לו.  אבדוק  השלושה    60ואני  על  דוחות 

התגברנו  הייתה,  שלא  התקלה  את  גם  אז  בסדר?  האחרונים.  חודשים 

 עליה. 

עמית? אני רק רוצה     עוד מישהו פה רוצה להגיד משהו? ..., אתה רוצה?  שושי כחלון כידור: 

, אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, שאני חושבת  -ללומר משהו בקשר  

 so-שבישיבת התקציב הסברנו את הנושא של המספר שמופיע בשם ב

called   שבגלל העירייה  את  ולהאשים  לכאן  לבוא  אז  אוקי?  הכנסות. 
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פה  קובעת  היא  בכסף  חסרה  שהיא  שבגלל  אגב,  בכסף,  חסרה  שהיא 

פעיל שיקול דעת, זאת  מדיניות שאומרת לפקחים לעשות דוחות ולא לה

האשמה מאד מאד חמורה שאפילו לא מתיישבת עם הזיכרון שלי מתי 

בפעם האחרונה אני נפגשתי עם פקח כזה או אחר ואמרתי לו, תשמע,  

דוחות. אם לא,    20העירייה במצוקה כלכלית, אתה חייב לכתוב היום  

אנחנו לא נסיים את החודש. אז זה באמת האשמה חמורה. אין פה שום  

דוחות. הפקחים   על מה  דוחות,  בכלל לפקחים כמה  מדיניות שקובעת 

יבינו   העיר  מועצת  שחברי  הזמן  והגיע  שלהם.  העבודה  את  עושים 

זה   שהעבודה של הפקח והעבודה של השוטר זה לאכוף את החוק. אוקי?

שיקול  מפעילים  שהם  וכמובן  אחר.  תפקיד  להם  אין  שלהם.  התפקיד 

אחת על פקחים שהקשיבו לתושבים ונמנעו דעת. אני יודעת יותר מפעם 

אפילו מלתת דוח או שנתנו את הדוח ברמה של אזהרה או ברמה של 

התראה, אוקי? אז להגיד שגם הפקחים פה עובדים בלי שיקול דעת זה 

להאשים גם אותם בהאשמות חמורות מבחינתי. יש פה חוקי עזר, יש 

העירוני. זה מה   חוק במדינת ישראל וזה מה שעושים הפקחים והשיטור

שהם עושים בלבד. הם לא עושים פה שום דבר אחר. ואגב, כל תושב ללא 

יוצא מן הכלל, וגם אליי פונים לא מעט תושבים לגבי הנושא של דוחות  

את   להם  לבטל  ממני  ומבקשים  הדוחות  את  לי  ושולחים  קיבלו  שהם 

גשת הדוחות ואני אומר להם חד חד ערכית, יש לכם זכות מוקנית בחוק ל

ולערער על הדוח. תכתבו שמה כל מה שאתם רוצים ומאמינים בו. אני  

מגיע   הכל  יש,  ערעורים  כמה  מערער,  מי  מכירה  לא  יושבת,  לא  בכלל 

זה   הוא  בדוחות,  דן  הוא  שהיה,  עכשיו  עד  עכשיו,  לתובע  או  לתובעת 

שמקבל החלטות. אין לי שמץ של מושג למי כן אישרו את הערעור, למי 

הסיבות שאישרו או לא אישרו. ולכן אני אומרת, ואני   לא אישרו ומה

מי שעבר,  כל  חוקית, הבקשה שלכם לפיה  גם מבחינה  דבר.  עוד  אגיד 

ביצע עבירות או קיבל עכשיו קנס, עד לפני חמישה חודשים ויותר, אז יש 
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פה חוק. יש חוק גם בעניין הזה. יש סעיף שמדבר על זה שעבירות קנס 

מתיישנת תוך שנה מיום ביצועה. על הרשות    היא עבירת חטא, ועל כן

מסירה   אישור  פלוס  רשום  בדואר  הקנס  תשלום  הודעת  את  להמציא 

סעיף   ראה  העבירה,  ביצוע  מיום  שנה  הדין 225בתוך  סדר  לחוק  אא 

הפלילי. אז לא צריך להכיר ולהיות עורכת דין בשביל להבין שיש חוק גם  

ף אחד לא עושה את זה כדי  בעניין הזה, ואנחנו פועלים מתוקף החוק, וא

של   התקציב  חבר'ה,  הקופה.  את  תקציב   185למלא  כן,  שקל,  מיליון 

שקל זה לא למלא את הקופה הציבורית, עם כל הכבוד,    750,000,  2021

וזה גם לא המטרה. המטרה היא אחת, שתהיה פה איכות חיים ויהיה  

ל  פשוט  הם  לחוק.  נשמעים  שלא  תושבים  פה  ויש  ציבורי.  סדר  א  פה 

והחוק נועד בשביל שיהיה פה   נשמעים לחוק. בכל מיני תצורות. אוקי?

לא   כבר  אנחנו  העיר.  בתוך  לא    4,000ולא    3,000ולא    2,000סדר  וגם 

תושבים. חיים פה, תיכף, עוד מעט, עכשיו רק מהנתון האחרון    12,000

תושבים בעיר הזו. חייב שיהיה פה סדר, אחרת נאבד    26,000שקיבלנו,  

רוצה להגיד עוד    את המצפן. אז בואו נעשה הצבעה, אלא אם כן מישהו

משהו אחרי מה שאני אמרתי. אוקי. מי בעד לאשר את הצעת ההחלטה,  

 ירים את ידו.  

 חמישה. דובר:

 מה?  שושי כחלון כידור: 

 כן, חמישה היה.  דובר:

 חמישה, כן. שושי כחלון כידור: 

 מי נגד, ירים את ידו.  ששי מגידו:

 מי נגד, ירים את ידו.   שושי כחלון כידור: 
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 החלטה:
שור פנייה לפרקליטות ובקשה לביטול כל הדוחות אשר נשלחו לתושבים  אי

 חודשים ויותר  5בימים אלו על עבירות קנס שבוצעו לפני 
 איציק בראון, גד רבינא, יגאל אשרם, משה בוארון, אלברט טייב  בעד:
שושי כחלון כידור, שי רומנו, עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג,   נגד:

 איציק דב. 
 התקבלה צעה לא הה

שאושר אישור   .3 כפי  דב  איציק  מר  המועצה  חבר  של  שכרו  ביטול 
 לסדר יומה.  4סעיף  25.6.2019בהחלטת מועצת העיר מיום 

בשל מצבה הכלכלי של העירייה אשר אילצה את חברי מועצת העיר לאשר נטילת הלוואות 

הכלכליים   האתגרים  בשל  שקלים,  מיליוני  עשרות  של  גודל  העומדים בסדר  הרבים 

לפתחה של העיריה בשנתיים הקרובות וההוצאות הרבות הכרוכות במינוי סגן ראש עיר 

א' לפקודת העיריות, מובאת בזאת הצעה לביטול החלטת מועצת 46בשכר ובהתאם לסעיף  

 לסדר יומה, אשר אישרה כדלקמן: 4סעיף  25/6/2019העיר מיום 

 

יצחק דב לסגן בתואר לראש העירייה  לפי    מועצת העירייה מאשרת את מינוי  "החלטה:  

התשל"ח  15סעיף   וכהונתם(,  וסגניו  הרשות  ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות  -לחוק 

חודשים ללא שכר )בין התאריכים   6.  31.10.2021, החל ממועד ישיבה זאת ועד ליום    1975

שרה מלאה, ( במ31.10.2021-1.1.2020חודשים בשכר )מיום    22-( ו31.12.2019-4.6.2019)

 משכר סגן ראש עירייה.  75%בשכר בשיעור של 

לחוק הרשויות המקומיות    17כמו כן מאשרים האצלת סמכויות ראש העירייה לפי סעיף  

התשל"ח וכהונתם(,  וסגניו  הרשות  ראש  העיר.   1975-)בחירת  פני  חזות  תיק   כמחזיק 

 ."אישור השכר מותנה באישור שר הפנים

העיר מאשרת את ביטול שכרו של חבר המועצה מר איציק דב  מועצת   : הצעת החלטה

 לסדר יומה.   4סעיף    25.6.2019כפי שאושר בהחלטת מועצת העיר מיום  

בשל מצבה הכלכלי של  אוקי. אני עובר לסעיף השלישי, אני גם מקריא,   ששי מגידו:

הלוואות  נטילת  לאשר  העיר  מועצת  חברי  את  אילצה  אשר  העירייה 

רות מיליוני שקלים, בשל האתגרים הכלכליים הרבים  בסדר גודל של עש

הרבות  וההוצאות  הקרובות  בשנתיים  העיריה  של  לפתחה  העומדים 

לסעיף   ובהתאם  בשכר  עיר  ראש  סגן  במינוי  לפקודת  46הכרוכות  א' 
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יוני    25העיריות, מובאת בזאת הצעה לביטול החלטת מועצת העיר מיום  

כדלקמן:  4סעיף    2019 אישרה  אשר  יומה,  מועצת   לסדר  "החלטה: 

העירייה מאשרת את מינוי  יצחק דב לסגן בתואר לראש העירייה  לפי  

וסגניו   15סעיף   הרשות  ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות  לחוק 

התשל"ח ליום    1975-וכהונתם(,  ועד  זאת  ישיבה  ממועד  החל   ,

התאר  6.  31.10.2021 בין  שכר  ללא  סוף  19יוני    4-ה יכים  חודשים  עד   '

 2021אוקטובר    31ועד    1.1.2020  חודשים בשכר מיום  22-ו  '19דצמבר  

  משכר סגן ראש עירייה. 75%במשרה מלאה, בשכר בשיעור של 

 טוב. שושי כחלון כידור: 

" ששי מגידו: סעיף  רגע.  לפי  העירייה  ראש  סמכויות  האצלת  מאשרים  כן   17כמו 

ירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם כמחזיק  בח,  לחוק הרשויות המקומיות

יש פה את    תיק חזות פני העיר. אישור השכר מותנה באישור שר הפנים".

 הצעת ההחלטה לביטול השכר.

, אבל הסעיף הזה, אתם לא יכולים להעלות אותו טוב, צר לי להודיע לכם שושי כחלון כידור: 

חוות הדעת    על סדר היום, והיועצת המשפטית פה, גם אסנת, תחלקי את

וגם היועצת המשפטית תיתן את דברה בעניין  של היועצת המשפטית, 

 הזה. 

לפני   אלברט טייב: משפטי  ייעוץ  מקבלים  שאנחנו  המשפטי,  הייעוץ  על  שמח  אני 

 ההצבעה. חשוב מאד. 

 אתה לא אמור לקבל ייעוץ משפטי מהיועצת המשפטית בענין הזה.   שושי כחלון כידור: 

 סליחה? אלברט טייב:

 סליחה. שושי כחלון כידור: 

 סליחה? אני חבר מועצה. היא היועצת המשפטית של עיריית כפר יונה,   אלברט טייב:

 אתה פנית אליה?  שושי כחלון כידור: 

 לא שלך. אלברט טייב:

 שלי? אף אחד, שושי כחלון כידור: 
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 ... אמור לקבל, אלברט טייב:

חוץ מהבנות שלי, אף אחד לא שלי. אפילו בעלי  אף אחד, אגב, לא שלי,   שושי כחלון כידור: 

לא שלי, הוא רק נשוי לי, הוא לא שלי. אז בוא נתחיל מזה. כן. והדבר  

שתפנה   כדאי  המשפטית  מהיועצת  דעת  חוות  תקבל  שאתה  כדי  השני, 

 אליה אם אתה רוצה לקבל חוות דעת. 

 א קיבל.לא קרה שפנה אליי חבר מועצה, ביקש חוות דעת ול  ד שלומית גבע: "עו

 נכון, בהחלט.  דובר:

 אז היית פונה.  שושי כחלון כידור: 

 לא, אני אומר שאני לא צריך לקבל חוות דעת, אני לא ... אלברט טייב:

 הייתה רמיזה בדבריך שביקשת ייעוץ משפטי ולא קיבלת. שושי כחלון כידור: 

 בוודאי. אני לא אמרתי מעולם דבר כזה. אלברט טייב:

 השתמע מדבריך,  ד שלומית גבע: "עו

 השתמע לפני שנייה ממה שאמרת. שי רומנו:

 כן. שושי כחלון כידור: 

 אני רוצה רגע להפנות את,  ד שלומית גבע: "עו

 ... חמש דקות לתת את החוות דעת? יצחק בר און:

 לא הבנתי? ד שלומית גבע: "עו

 חמש דקות, יצחק בר און:

היה   אלברט טייב: שזה  לפרוטוקול  להגיד  רוצה  להצעה אני  מצורף  להיות  צריך 

 שקיבלנו הביתה, לא לקבל את זה היום.

 ממש לא. שושי כחלון כידור: 

 אוקי? ממש כן.  אלברט טייב:

 ממש לא.  שושי כחלון כידור: 

 אני רוצה שזה יירשם לפרוטוקול, אלברט טייב:

 זה יירשם, אתה לא צריך, מה שאתה אומר,   שושי כחלון כידור: 

 .... אלברט טייב:



 
19 

 

 אתה יודע מה זה תמלול? תמלול זה אומר שכל מה שאתה אומר, כחלון כידור:  שושי

 לא, זה לא נכון מה שאת אומרת.  אלברט טייב:

 מה זה לא נכון מה שאני אומרת? שושי כחלון כידור: 

שלומית, אני מוחה על זה שאני מקבל את זה עכשיו ואני צריך לדאוג  אלברט טייב:

 מדובר ולבדוק פסקאות. לסעיפים בדיוק על מה 

 אתה יכול לגשת לעתור עוד פעם אם אתה רוצה. כן?  שושי כחלון כידור: 

 אני רוצה לקרוא את זה עכשיו, אלברט טייב:

 תקרא, תקרא, אתה מפריע לעצמך, אני לא מפריעה לך. שושי כחלון כידור: 

 אני לא מפריע לעצמי.   אלברט טייב:

 וואלה.  שושי כחלון כידור: 

 סיימנו את הישיבה?   :שי רומנו

אני, איפה היועצת המשפטית? אני אומר, זה משהו, לא יעלה על הדעת   אלברט טייב:

אני חוזר על מה שאמרתי קודם. לדעתי היינו צריכים לקבל הסיפור הזה.  

את זה קודם, בדיוק מהסיבה של מה שאני אומר עכשיו. אני לא מקבל  

הייתי מקב זה, את חוות הדעת הזאת. אם  הייתי  את  כן  לפני  ל אותה 

עובר עליה, הייתי .... ליועצת המשפטית והייתי מצרף מסמכים נוספים 

של   גידול  על  ולא  השכר  גידול  על  פה  מדברים  שאנחנו  מראה  והייתי 

ואם את   חוות הדעת,  לא מקבל את  אני  ואחרות. לכן  סמכויות כאלה 

מחליטה   את  אם  העיר,  ראש   ... המשפטית  שהיועצת  כמובן  אומרת 

להוריד את זה מסדר היום, אדרבה, תורידי את זה מסדר היום. יש פה 

שני נושאים שהם תקלה לדעתי, זה שאת זה לא קיבלתי לפני כן, קיבלתי 

רק עכשיו, כי טוב לך להצטייר כאילו את מפתיעה אותנו. שלפת איזה 

שפן. אבל אני אומר לך, מינהל תקין זה היה צריך להיות בתוך המעטפה  

 ,בבית שלי

 אתה מה זה יודע מה זה מינהל תקין. שושי כחלון כידור: 

 איך? אלברט טייב:
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 משהו. אתה מה זה בקיא במינהל תקין.   שושי כחלון כידור: 

 אני יודע, אני יודע.  אלברט טייב:

 כן. שושי כחלון כידור: 

 זה היה צריך להיות,  אלברט טייב:

 המינהל התקין. אתה האורים והתומים של  שושי כחלון כידור: 

במגרש   אלברט טייב: אצלך,  זה  עכשיו  להגיד.  לי  שיש  את מה  אמרתי  השני,  והדבר 

 הכל.  שלך. תחליטי מה שאת רוצה, אנחנו מקבלים 

 תיתני את האינפוטים שלך. שושי כחלון כידור: 

 טוב. אני התבקשתי על דוח, ד שלומית גבע: "עו

 שניה, אני לא שומע. דברי בקול. יצחק בר און:

לסעיף   ד שלומית גבע: "עו ביחס  הזימון  את  לבדוק  התבקשתי  שמוזכר    46אני  לתקנון 

כל   את  לקבל  הצלחתי  ואתמול  ראשון  ביום  יצא  הזימון  בזימון. 

החומרים ולתת חוות דעת. צוין פה בדיוק, מצוינים התאריכים שבהם 

הייתה    2019ליוני    25-, ב1נערכו הצבעות של המועצה. תסתכלו בסעיף  

לדצמבר    8-שבה אושר השכר של איציק דב, סגן ראש העירייה. בהצבעה  

מועצת   2019 מחברי  שישה  לבקשת  המנין  מן  שלא  ישיבה  הייתה 

העירייה, שבה עלה נושא של ביטול שכרו של מר איציק דב, ועכשיו עולה  

בדיוק אותה הצעת החלטה, זאת אומרת זה פעם שלישית שדנים באותו  

 ,46נושא. סעיף 

 פעם שניה. ן:יצחק בר או

 פעם ראשונה זה נדחה.  פעם שניה, למה שלישית? משה בוארון:

, הדגשתי לכם שזה יהיה קל,  -לא. ביטול השכר זה בדיוק, תסתכלו גם ב ד שלומית גבע: "עו

אני אקריא את זה שיהיה עוד יותר קל, לא תועמד לדיון ולהצבעה הצעה  

ב הייתה  ההחלטה  לביטול  ההצעה  החלטה.  ,  2019לדצמבר    8-לביטול 

, או הצעה לדיון מחודש 25.6.2019-שבאה לבטל את החלטת המועצה מ

שלושה  שעברו  לאחר  אלא  זה,  של  ההשלמה  שזה  שנדחתה,  בהצעה 
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... לפי   חודשים ממועד ההחלטה או ממועד דחיית ההצעה, לפי הענין, 

חתומה   המועצה  מחברי  לפחות  שליש  או  העירייה  ראש  של  דרישה 

דיון חוזר בהחלטה יותר מפעם אחת. זאת אומרת,   בידיהם, לא ייערך

  8- , הבקשה לביטול ההחלטה הייתה ב25.6.2019-הדיון המקורי היה ב

שלישית 2019לדצמבר   פעם  זה  את  להביא  מבקשים  בעצם  ועכשיו   ,

לתקנון לא ניתן לדון בפעם   46לביטול שוב. ולכן בהתאם להוראות סעיף  

 חוזר באותה קדנציה.השלישית ולחייב דיון חוזר על דיון 

השאלה שלי, למה את מתייחסת לזה כביטול? אנחנו לא מקבלים את   יצחק בר און:

 . 25.6-ההחלטה מיום ה

זה  ד שלומית גבע: "עו ההחלטה הייתה לתת שכר, והבקשה עכשיו היא לבטל את השכר. 

 פשוט.

 עכשיו אנחנו מחליטים פרק זמן אחר. אין בסמכותנו להחליט? יצחק בר און:

 היא לא אמרה שאין בסמכותכם להחליט. ושי כחלון כידור: ש

 זה מה שאני אומר.  יצחק בר און:

הייתה   ד שלומית גבע: "עו שלישי.  בגלגול  זה  את  להביא  ניתן  לא  ניתן,  שלא  אמרתי  אני 

שזה   שני  דיון  היה  שכבר  ומרגע  לביטול,  אחת  בקשה  הייתה  החלטה, 

 ישית.הבקשה לביטול, לא ניתן להביא את זה פעם של

 ביטול של מה, ביטול החלטה? יצחק בר און:

 ביטול החלטה.  ד שלומית גבע: "עו

 אני לא רוצה לבטל את ההחלטה. יצחק בר און:

 אתה רוצה לבטל את ההחלטה, ד שלומית גבע: "עו

אבל ההחלטה שהתקבלה זה לתת שכר לראש העיר, לסגן ראש העירייה.  שושי כחלון כידור: 

 אוקי?

 איציק, זה מה שאתם מבקשים.אבל  דובר:

 זה מה שאתם מבקשים.  שושי כחלון כידור: 

 לבטל את ההחלטה.   דובר:
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 מועצת העיר מאשרת את ביטול שכרו של חבר המועצה מר איציק דב.   שושי כחלון כידור: 

 כפי שאושר בהחלטה.  דובר:

 . 25.6.2019-כפי שאושר בהחלטת מועצת העיר מיום ה שושי כחלון כידור: 

 אני חושב שכבר נתקלנו בענין הזה בקדנציה הקודמת, יצחק בר און:

 ממש לא. לא דומה הדבר. זה שאתם כל הזמן,  שושי כחלון כידור: 

 אתה זוכר, ד שלומית גבע: "עו

 קודם כל, גם כשתחקו, תחקו אותה כמו שצריך.  שושי כחלון כידור: 

 כיוון שזה לא ביטול החלטה. זה לא ביטול החלטה.  ר און:יצחק ב

אתם כתבתם. זה הצעת ההחלטה שלכם. אתם רוצים להצביע על זה?   שושי כחלון כידור: 

 בוא נצביע על זה, אין שום בעיה.

אני שוב פעם אומר לפרוטוקול שיישמע. שלומית, היועצת המשפטית,  אלברט טייב:

בז שלנו,  בזכויות  לנו  פגעת  שלך את  הדעת  חוות  על  להתבונן  שלי  כות 

שאת נתת אותה עכשיו ולא נתת לי אותה יחד עם ... את קיבלת את זה 

ואת מכירה את זה, לא היית צריכה שום שניה. זה נמצא. לכן אני רואה  

 ונן ולהכין משהו כנגד זה.גבזה פגיעה בזכותי האלמנטרית להת

 הרבה מאד חוות דעת ניתנות במהלך ישיבות המועצה,  ד שלומית גבע: "עו

 אבל לא כשיש ...  אלברט טייב:

 ונן כשיש חוות דעת משפטית,  ג... זכות להת ד שלומית גבע: "עו

 לא כשיש, לא,  אלברט טייב:

 אתה יכול לקבל אותה, לא לקבל אותה, לא להתגונן בפניה. ד שלומית גבע: "עו

 את נותנת במהלך,  אלברט טייב:

יכול לפעול   ד שלומית גבע: "וע נותן חוות דעת. אתה  יועץ משפטי  אנחנו לא בבית משפט. 

 לפיה, אתה יכול לבחור שלא לפעול לפיה, זה להחלטתך.

חוות   אלברט טייב: זמן.  לו  נותן  הוא  זה  את  לו  כשיש  דעת,  חוות  נותן  משפטי  יועץ 

  הדעת שלך הייתה צריכה להיות מצורפת, כמו להרבה מקרים אחרים 

מיני   וכל  התמיכות  של  בסיפור  שגם  כמו  מצורפת.  שלך  הדעת  שחוות 
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דברים עם בית הכנסת הייתה מצורפת חוות דעת שלך. וחוות הדעת שלך 

הייתה בסדר. זה לא יכול להיות שעכשיו אני אקבל בישיבה את זה. אבל  

בסדר, אני אמרתי את מה שאני רוצה להגיד. הכל בסדר, תורידי את זה  

 זה ענין שלך, גברתי ראש העיר. בבקשה. מסדר היום, 

 אין לי שום בעיה, אם אתם רוצים להצביע אתם גם ככה, שושי כחלון כידור: 

 את אמרת שאסור להצביע, אלברט טייב:

 שניה רגע, מכיוון שזה זימון לפי שליש, מי שמוריד את זה מסדר היום,   ד שלומית גבע: "עו

 זה אתם. שושי כחלון כידור: 

 זה אתם, ד שלומית גבע: "עו

 לא אני. שושי כחלון כידור: 

 צריכים להחליט מה אתם עושים. ד שלומית גבע: "עו

 יש כאן חוות דעת שלך,  אלברט טייב:

ים להוריד את זה, תורידו. אתם רוצים להצביע, אז תחליטו. אתם רוצ שושי כחלון כידור: 

 תצביעו.

 אתה אמרת שאתה לא מקבל אותה, ד שלומית גבע: "עו

 שלומית,   אלברט טייב:

אתה לא מקבל את חוות הדעת, לפי מה שאמרת לפני רגע. אמרת שאתה   ד שלומית גבע: "עו

 לא מקבל את חוות הדעת.  

 שלומית,  אלברט טייב:

 אני לא יכולה לחייב אותך.  ד שלומית גבע: "עו

את היועצת המשפטית של עיריית כפר יונה. את מגישה לי עכשיו חוות  אלברט טייב:

דעת ואת אומרת שזה לא חוקי להעלות את זה, גמרנו. אם זה מה שאת  

 אומרת. 

 אני אומרת שבהתאם לתקנון לא ניתן,  ד שלומית גבע: "עו

 אני אומר, אלברט טייב:
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מ שושי כחלון כידור:  ניתן.  לא  התקנון  שלפי  אומרת  היא  לא  כן,  הבעיה,  איפה  הבעיה?  ה 

 הבנתי. 

 תגידו שאתם רוצים להוריד את זה מסדר היום.  שי רומנו:

 תגידו שאתם רוצים להוריד את זה מסדר היום.  שושי כחלון כידור: 

 מה הבעיה? שי רומנו:

 אתם העליתם את זה, לא אני.  שושי כחלון כידור: 

 )מדברים ביחד( 

   נצביע. נצביע. מה? שושי כחלון כידור: 

אני מבקש להגיד את הדבר הבא. זאת חוות דעת שהיועצת המשפטית   אלברט טייב:

הגישה לנו עכשיו לפני הישיבה, אחרי שהנושא עלה לסדר היום. קשה לי  

את חוות הדעת של היועצת המשפטית    מאד להתייחס לזה, אני מכבד

ואני אפעל כרגע לפיה, ואני אבקש, למרות שזכותנו נפגעה, אני מבקש  

 ריד את זה מסדר היום בגלל חוות הדעת של היועצת המשפטית. להו

 אלברט, ... אז מה זה משנה? משה בוארון:

 אנחנו, אלברט טייב:

 אתם חייבים להוריד את זה, זה נושא שאתם העליתם על סדר היום.   שושי כחלון כידור: 

אוקי? הזכות אני מכבד את היועצת המשפטית ואת חוות הדעת שלה.   אלברט טייב:

זה  על  וברור לך שאני לא אעבור  נפגעה, חד משמעית אני אומר,  שלנו 

 לסדר היום, וברור לכולכם. אני לא,

 אל תאיים עלינו, אלברט.  שושי כחלון כידור: 

 סליחה, זה לא איום.  אלברט טייב:

בבית   שושי כחלון כידור:  ניפגש  משפט,  לבית  תלך  הזמן.  כל  מאיים  אתה  מאיים,  אתה 

 , תעתור, תעשה מה שאתה רוצה.משפט

 מה פתאום, אלברט טייב:

עם כל הכבוד לך, יותר מפעם אחת אני הייתי בדיונים בישיבות מועצת  שושי כחלון כידור: 

גם   זה  על  יעיד  הישיבה.  במסגרת  שולחני  על  הונחו  הדעת  שחוות  עיר 
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היושב לצידך, איציק בר און, שתוך כדי הישיבה חולקו לי חוות הדעת,  

 ו לנו זמן לקרוא את הזה. עכשיו, אתם העליתם נושא לסדר היום, נתנ

 מכיוון שאמרת,  יצחק בר און:

 מה? שושי כחלון כידור: 

 מכיוון שאמרת שאני הייתי נוכח בו, יצחק בר און:

 נכון. שושי כחלון כידור: 

 וגם את התרעמת בזמנו שאת מקבלת את זה,  יצחק בר און:

אתם  שושי כחלון כידור:  גם  להתרעם  זה.  את  קיבלתי  שלא  אומר  לא  זה  התרעמתי, 

 מתרעמים.

 זה מה שהוא עושה עכשיו.  יצחק בר און:

 לא, אתה, לא, לא, לא, הוא לא מתרעם.  שושי כחלון כידור: 

 הוא מתרעם. יצחק בר און:

לא, הוא לא מתרעם. הוא רוצה להטיל בספק את היכולת של היועצת   שושי כחלון כידור: 

 המשפטית,

 חס וחלילה. דובר:

 זה מה שאתה אומר בין היתר בדברים שלך.   שושי כחלון כידור: 

 בדיוק זה מה שאני אומר,  דובר:

שכולכם   שושי כחלון כידור:  תגידו  אז  כולכם?  היום  מסדר  זה  את  להוריד  רוצים  אתם 

מבקשים להוריד את זה מסדר היום כי כולכם חתומים על ההצעה. לא 

 אלא כולכם. כן, משה?אלברט אומר, 

 אתם רוצים דקה אחת?   דובר:

 אי אפשר, ... משה בוארון:

זה לא משנה, אתה חתום על הזה. לא, זה לא עובד ככה. יכולתם לעשות   שושי כחלון כידור: 

את זה לפני הישיבה ואז לא הייתה ישיבה בכלל, עם כל הכבוד. לא, לא,  

שאתם מבקשים להוריד    גד. לא, לא. אתה חתום, כולכם חתומים, תגידו

 את זה מסדר היום. זה הכל. 
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 )התייעצות פנימית( 

 תביאי את זה להצבעה בבקשה.  גד רבינא:

 בבקשה. המנכ"ל יביא את זה להצבעה.  שושי כחלון כידור: 

 אז אני קורא את הצעת ההחלטה. ששי מגידו:

 אתה צריך לצאת.  שושי כחלון כידור: 

 מועצת העיר מאשרת,   ששי מגידו:

 אני רוצה לדבר,   ד רבינא:ג

רגע,   שושי כחלון כידור:  בואו  רגע, שניה.  לדבר? אתם אמרתם להעביר,  רוצים  מה? אתם 

כולכם ובעיקר אתה, אוקי? אל תתקיף. בסדר? אתה רוצה לדבר? אתה 

אמרת, תביאו את זה להצבעה. אתה אמרת תביאו להצבעה, אז מה אתם  

ים? אתם יכולים להגיד מה רוצים? כאילו, אולי תחליטו מה אתם רוצ

 שאתם רוצים.

אנחנו התכוונו להשאיר את זה על סדר היום, להגיד כמה מילים והביא   גד רבינא:

 להצבעה.

 בבקשה. אז תגידו.  שושי כחלון כידור: 

 להשלים את הנושא, לא רק,  גד רבינא:

 רגע, שניה, גד,   שושי כחלון כידור: 

 זה על סדר היום ולהביא את זה להצבעה.... לא עכשיו להשאיר את   גד רבינא:

 אז זה משהו אחר. אתה אמרת לי תביאי להצבעה, נכון? שושי כחלון כידור: 

 אפשר לתקן? גד רבינא:

 תקן. בטח שאפשר לתקן. אבל רק לא לתקוף.   שושי כחלון כידור: 

 אין בעיה, לא בא לתקוף.  גד רבינא:

 אני רוצה להגיד ככה. לאור חוסר,  אלברט טייב:

 סליחה, יצחק בר און:

 איציק, צא בבקשה. אם אנחנו דנים בדוחות ...,   ד שלומית גבע: "עו

 איציק דב יצא מהישיבה. 
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 סליחה רגע, איציק דב יצא בגלל ניגוד עניינים?   יצחק בר און:

  מה? שושי כחלון כידור: 

 שלומית, דובר:

 שלומית, שאלו אותך שאלה. שושי כחלון כידור: 

איציק דב יצא בגלל ניגוד עניינים? יפה. במה שהסעיף מדבר על תהליכים   און:יצחק בר 

מסוימים, וההסכם קואליציוני מדבר גם אחר כך על מישהו אחר. האם 

בניגוד   לא  הוא  להיות,  שאמור  מועצה  חבר  אחר,  מישהו  אותו  ההוא, 

 עניינים?

 שכר של, .. זה לא כולל את השכר שלו, זה לא רלוונטי. זה ד שלומית גבע: "עו

 )מדברים ביחד( 

 לא. לא. השכר חושב בנפרד על ידי משרד הפנים, פרסונלית.  ד שלומית גבע: "עו

 איפה ראיתם ...?   דובר:

 מה? ההסכם ביניכם זה חצי חצי, שי רומנו:

 זה לא התקצוב,  ד שלומית גבע: "עו

 וטוקול. תן לה רגע, תן ליועצת המשפטית. זה חשוב לי שזה יהיה בפר יצחק בר און:

כרגע,   ד שלומית גבע: "עו פרסונלי  פה הוא  לא בתקצוב של המשרה. הדיון  הוא  פה  הדיון 

הצעת   שקובעת  מה  זה  דב.  איציק  מר  המועצה  חבר  של  שכר  ביטול 

 ההחלטה. 

 הבנתי, אוקי.  יצחק בר און:

 אפשר?  אלברט טייב:

 כן. דובר:

היכולת של העירייה לעמוד בהקצאת  אני רוצה להגיד ככה. לאור חוסר   אלברט טייב:

תקציבים לרובוטיקה, לספרייה העירונית, לתמיכות השונות ולמתנ"ס, 

ט רחובות, ל... רחובות, לפינוי  ואיוחוסר האפשרות להוסיף תקציב לט

מקום,  שאין  חושב  אני  דבר,  אותו  נשאר  שהתקציב  אשפה  פינוי  גזם, 

שכר בעשרות אלפי  אנחנו סבורים שאין מקום להמשיך ולהעסיק סגן ב
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שקלים. אני, זה בפן האחד. בפן השני, אני חושב שמאז שיש סגן ראש  

עיר שאחראי על חזות פני העיר, העיר נראית מאד מאד מלוכלכת. אני  

מדבר על חוסר התפקוד שלו כרגע. העיר נראית מאד מאד מלוכלכת. כל  

 הנושא של המחזור, כל הגדרות האלה מפוצצים בקרטונים שנשפכים, 

נראה  ושל הכל  ושל הבגדים  של הבקבוקים  בתי המחזור  כל  מיני,  כל 

בעת  נראית  שהיא  כפי  מלוכלכת  נראתה  לא  מעולם  העיר  זוועה. 

זה ראוי   עיר בשכר. לכן אני חושב שיהיה  לנו סגן  האחרונה מאז שיש 

 לבטל את שכרו של סגן ראש העיר איציק דב.  

 רוצה להוסיף משהו?  דובר:

אף אחד לא רוצה להוסיף? אוקי. תעבור להצבעה. אני רק אגיד שאני   שושי כחלון כידור: 

ל שיש לי מנכ"ל מעולה  -חולקת על דעתך לגבי חזות פני העיר, ותודה לא

 ומנהל אגף שפ"ע מצוין כדי שהעבודה תתבצע כמו שצריך.

 עם המשפט הראשון אני מסכים. אלברט טייב:

 ששי.אנחנו נעבור להצבעה. כן,   שושי כחלון כידור: 

טוב. אני מקריא את הצעת ההחלטה: מועצת העיר מאשרת את ביטול   ששי מגידו:

שכרו של חבר המועצה מר איציק דב כפי שאושר בהחלטת מועצת העיר 

ידו. בסדר,    4, סעיף  2019יוני    25מיום   ירים את  יומה. מי בעד,  לסדר 

 חמישה. מי נגד, ירים את ידו. חמישה.

 ההצעה לא התקבלה. תודה, לילה טוב, הסתיימה הישיבה.  שושי כחלון כידור: 

 

 _________________      _________________ 

 ששי מגידו                       שושי כחלון כידור 

 החלטה:
המועצה מר איציק דב כפי שאושר בהחלטת מועצת העיר  ביטול שכרו של חבר 

   לסדר יומה 4סעיף   25.6.2019מיום 
 איציק בראון, גד רבינא, יגאל אשרם, משה בוארון, אלברט טייב  בעד:
 שושי כחלון כידור, שי רומנו, עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג  נגד:

 ההצעה לא אושרה 
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 העירייה מנכ"ל                           ראש העירייה


