
 

 
 
 

 79מס׳  המניין מןפרוטוקול ישיבת מועצת עירייה 

 202226.4.שנערכה בתאריך 

 שושי כחלון כידור, ראש העירייה   נוכחים:

 שי רומנו, סגן ומ"מ ראש העירייה 

 מעיין חג'ג', סגנית ראש העירייה 

 יגאל אשרם, חבר מועצת העירייה 

 עמית אזולאי, חבר מועצת העירייה 

 ת העירייהעומרי פרבר, חבר מועצ 

 אלברט טייב, חבר מועצת העירייה 

 איציק דב, חבר מועצת העירייה 

 משה בוארון, חבר מועצת העירייה 

 צבי ימין, חבר מועצת העירייה 

 גד רבינא ,חבר מועצת העירייה 

 רם בליטנטל, חבר מועצת העירייה 

 איציק בראון, חבר מועצת העירייה 

 ששי מגידו, מנכ"ל העירייה משתתפים:

 אסנת טל, ע. מנכ״ל העירייה 

 עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש העירייה 

 ענבל דרור היימן, גזברית העירייה 

 מהנדס העירייהאדר׳ אלי דיגא,  

 רציז ח"ור דרשמ,  רציז ניר ח"ור 

 אורית בז'רנו שפירא, מבקרת העירייה 

 העירייה, עוזרת ראש צדוק מיה לחוביץ 

 הנאור דוידי, סגן גזברית העיריי 

 ניר איסקוב, דובר העירייה 
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 רוטוקולפ

, אני רוצה ברשותכם 79אנחנו בישיבת מועצה עיר מן המניין מס׳  :כידור שושי כחלון

 ז אנחנו נעבור לסדר היום. אלעדכן בכמה דברים ו

 עדכוני ראש העירייה

הדבר הראשון שאני רוצה להגיד בקול רם ובשם התושבים והתושבות  שושי כחלון כידור:

על אופן הניהול העיר והתחזוקה שלה במהלך  זה תודה לאגף השפע

הגזם, האשפה הגושית חופשת הפסח. אני חושבת שהניהול של פינוי 

ך השבוע הזה היה מצוין באופן מופתי ואני וניקיון הרחובות במהל

באמת רוצה להגיד באופן אישי תודה לכל מי שעובד תחת האגף. זה לא 

חופשת חג שכולם ה התוצאה בעיר במהלך מובן מאליו שזו תהי

נמצאים בעיר. אני רוצה לעדכן שאנחנו מתקדמים עם פיתוח שכונת 

ההודיה וגם פיתחנו  גם הצבנו תאורה זמנית ברחובונכון לכרגע, שרונה 

האהבה כרחוב חד סטרי, זה אותו רחוב שיש לנו שם גני  את רחוב

ילדים והיו לנו המון קטסטרופות עם הנושא שעד שלא הפכנו אותו 

יש לנו עוד השלמות של סימונים ותמרור, אבל בסך הכל  סטרי.לחד 



 

 
 
 

שכונה ואני מאוד מאוד מקווה שעד סוף אנחנו מתקדמים עם פיתוח ה

הקרובה נסיים את כל פיתוח השכונה, לפחות במקומות שבאמת  השנה

אחוזים. הדבר הנוסף זה  80הגענו למאה אחוז פינוי שם או מעל 

י טסתי ביום חמישי בשעות הצהריים אופן אישי וביוזמה שלי, אנשב

י שמוטרד, אני לאומית של הרובוטיקה. לכל מ-ליוסטון, לתחרות הבין

מבינה שזה מאוד מטריד את הציבור שאני נסעתי מכספי הפרטי כי אני 

הייתי בתחרות  נוסעת על חשבון הציבור, אז לא, נסעתי מכספי הפרטי.

י לארץ, אני חייבת בין יום חמישי לבין יום ראשון. אתמול חזרת

אלף משתתפים,  35להודות שזה היה מופע מרהיב בעוצמתו, היו שם 

ייצגו את מדינת קבוצות  12שם המון המון קבוצות מהעולם,  היו

קבוצות היו  2הקבוצות שייצגו את מדינת ישראל,  12ישראל. מתוך 

ות התמודדו בצורה הקבוצ 2מכפר יונה, שאני חושבת שזה כבוד גדול. 

, זו הקבוצה של חטיבת 1,200ימה ונפלאה, קבוצת רובוטריקס מדה

ית אלופת עולם שזה היה מרגש והילדים הביניים עתיד, הוכתרה כסגנ

פשוט, היו בשוק, הם היו מוכי תדהמה, אפילו לא הצליחו לקום היו 

, ביחס Bumble beeמהכיסא כשקראו את השם שלהם וקבוצת 

ד גבוה, כולל העבודה שהם למציאות של העונה, הגיעה לשלב מאו

בת ניצחו בבית שלהם והם גם היו הראשונים בעצם לקבוע מי תהיה 

פע מאוד מאוד מחזק הברית הראשונה שלהם, שזה היה גם כן מו

ועוצמתי. אני חייבת להודות שאני מבינה היום הרבה יותר את עולם 

חה על זה באופן הרובוטיקה, את התחרות, את המשמעות ואני שמ

אני חושבת שאין טוב ממראה עיניים וזאת הסיבה המרכזית  אישי.

... כנבחרי בשם התושבים שלה שנסעתי, גם לתמוך בשם העיר ו

ת המשמעות של הדבר הזה, אז ראות וללמוד וגם להבין אהציבור, גם ל

אני באמת חושבת, שאפו גדול, באמת, לשתי הקבוצות שחוזרות בסוף 

על ההישגים  Welcome -הסתם בהשבוע לארץ. אנחנו נקל אותן מן 

  שלהם. זהו, זה העדכונים שיש לי. אנחנו נמשיך.



 

 
 
 

 

 של חבר מועצת העירייה אלברט טייב שאילתאמענה ל

טוב, אז הנושא הראשון זה מענה לשאילתה של חבר מועצת העירייה  ששי מגידו:

 אלברט טייב. אתה מוזמן להקריא, אלברט. 

והשאילתא אומרת ככה: בהתאם  9/3 -ב כן, אני הגשתי שאילתא אלברט טייב:

החליפה. בהתאם  קודם כל, מדובר על הלוגו החדש שהעירייה -לסעיף

, היה על ראש (1958מקומיות סמלים )א׳ לחוק הרשויות ה2לסעיף 

העיר להביא את קביעת הסמל החדש אל העירייה, לרבות שינוי סמל 

ר מכן, לקבל ג׳ לחוק לאישור מועצת העיר ולאח2כפי שמופיע בסעיף 

את אישורו של שר הפנים ולפרסמו ברשומות. אבקש לדעת מדוע 

רייה ביאה לאישור מועצת העיר את שינוי סמל העיהעירייה לא ה

בערים אחרות, כדוגמת קריין אמור, כפי שנעשה הכמתחייב בחוק. 

מוצקין, פתח תקווה, בית ג׳ן ועוד. האם העירייה קיבלה את אישור שר 

 סמל ודבר שינוי הסמל פורסם ברשומות?הפנים לשינוי ה

, זה גם מוצג וגם העברנו לך אז במענה לשאילתא בנושא סמל הרשות ששי מגידו:

ל שעיריית כפר יונה תבקש להוציא צו הגנה לסמל, ככשובה. את הת

 הנושא יובא לאישור המליאה. הדגש הוא על צו הגנה.

 זו תשובה למה? אלברט טייב:

, אתה שאלת למה לא הבאנו את זה לאישור מליאה לשאלה שלך ששי מגידו:

 ומשרד הפנים.

 ישר את זה?שר הפנים א אלברט טייב:

 ר את זה. ככל שאנחנו נרצה,א צריך לאששר הפנים ל :כידור שושי כחלון

אבל יש פה בשאילתא כמה שאלות, הסמל פורסם, שר הפנים אישר, אז  אלברט טייב:

 מה שיש לי להגיד,אישר,  השאילתא צריכה לענות. שר הפנים לא



 

 
 
 

הוא צריך לאשר רק ואך  השאלה שלך אם שר הפנים אישר, שר הפנים :כידור שושי כחלון

ככל שלא ביקשנו להגן על הסמל, להגן על הסמל. קש רק אם אנחנו נב

 אין צורך לאישורו של שר הפנים וגם לא ...

לך על השאילתא,  אז לי יש עוד איזו שהיא הבהרה שאני יכול להגיד אלברט טייב:

אני אומר שהתשובה הזו היא ממש בדיחה כי היה צריך פה להתייחס, 

שאני אומר, למה  ות איזה שהוא סעיף חוק או למקור חוקי למהלפח

שאתם בעצם אומרים כאן, אבל בסדר, אוקיי, קיבלתי. כן, בסדר. 

בר בעד עצמו בצורה קיבלתי. אני טוען שלא, אני טוען שסעיף החוק מד

ברורה בעולם ואם מישהו חושב שכל עירייה יכולה ככה, בלי הכי 

ז בסדר. אני יכול להבטיח לך שהסמל אישור מועצה להחליף סמל, א

 תנה ...הזה יש

אתה כנראה לא הבנת את השאילתא ששאלת, אתה לא הבנת את  :כידור שושי כחלון

יכול להיות ... תבין שהתשובה השאילתא, זו התשובה לשאילתא שלך. 

יבלת זו התשובה. בפעם הבאה תתעמק בשאילתא. אוקיי? זו שק

 התשובה.

 ברט טייבבר מועצת העירייה אלהצעה לסדר היום של ח

כן, הצעה לסדר היום. מה זה? הצעה לסדר היום. עכשיו, אני רק  :כידור שושי כחלון

מזכירה שהצעה לסדר היום, לפני שמעלים אותה, כמובן שאתה תעלה 

עלים אותה בכלל, אם אנחנו מעלים אותה את ההצעה, אנחנו מ

 להצבעה או לא מעלים אותה להצבעה.

נוי הרכב ועדת הכספים של נכון. ההצעה לסדר היום שלי מדברת על שי :אלברט טייב

ב ראש הוועדה יהיה מסיעת כ״י, איציק בראון, החברים העירייה, שיוש

ל ואני, בוועדה יהיו צביקה ימין, שי רומנו, איציק דב, רם בליטנט

 אלברט טייב. זו בעצם הצעת ההחלטה. 



 

 
 
 

 של חבר מועצת העירייה את ההצעה לסדר היוםטוב, מי בעד לעלות  :כידור שושי כחלון

את  עו״ד אלברט טייב כמו שהיא כתובה על גבי המסך? מי נגד? ירים

 ידו. ההצעה ירדה מסדר היום, אנחנו ממשיכים בסדר היום.

 

 

 
 

 העלאת הנושא לסדר היום:

 נגד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, מעיין חג'ג, עומרי פרבר, יגאל אשרם, רם בליטנטל, עמית אזולאי

 בעד: גד רבינא, איציק בראון, אלברט טייב, צביקה ימין, משה בוארון, איציק דב

 

 ההצעה ירדה מסדר היום

 

 עדכון –אות : בי״ס נפל1022תב״ר מס׳  .1

, בית ספר נפלאות, העדכון. ענבל, את 1022הסעיף הראשון זה תב״ר  ששי מגידו:

 רוצה ...?

, אנחנו 566,734ממשרד החינוך על סך ...  שאה שקיבלנומדובר על הר ענבל דרור היימן:

 210מימון לפני העדכון היה בעצם מעדכנים את התב״ר. מקורות ה

, שסך התב״ר יעמוד על 566,734 -לממשרד החינוך, אנחנו מעדכנים 

  דרך אגב, התב״רים האלה עברו בוועדת כספים, אושרו. .1,356,734

״ר אתם ון של התב״ר הזה, את התבבמקורות המימיש פה שינוי  :כידור שושי כחלון

 אישרתם בעבר. אז זו הפחתה, לדעתי בקרנות, 

החינוך. אין פה שינוי, זה רק  לא, זה לא ... בקרנות. ... נטו ממשרד ענבל דרור היימן:

 משרד החינוך.

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

 



 

 
 
 

 

 החלטה:

 מאשרים את עדכון תב"ר מס' 1022:  בי"ס נפלאות לסך של 1,356,734 ₪. 

 מקורות מימון לפני העדכון: 

  ₪ 210,000               משרד החינוך:

  ₪ 790,000             קרנות הרשות: 

 סה"כ תב"ר:                  1,000,000 ₪ 

 

 

 

 מקורות מימון אחרי העדכון: 

  ₪ 566,734      משרד החינוך: 

  ₪ 790,000     קרנות הרשות: 

 סה"כ תב"ר:         1,356,734 ₪ 

 

 מאשרים פה אחד

 

 

 –כניסה לאזה״ת כפר יונה  57: תכנון צומת כביש 184תב״ר מס׳  .2
 עדכון

כניסה לאזור התעשייה כפר יונה. לפני  57, תכנון צומת כביש 184תב״ר  :ענבל דרור היימן

 236רמ״י אלף שקלים, אנחנו קיבלנו מ  400העדכון, התב״ר עמד על 

אלף  636ישור, כך שהתב״ר יעמוד על י את האאלף שקלים, צירפת

 ״י.שקלים בגובה התוספת של רמ

בצומת הקיימת היום של צומת הכניסה לאנדרטה, הופכים אותה  אדר׳ אלי דיגא:

.. לצומת מלא מרומזר ואלה כספי התכנון שהתקבלו מרמ״י כהשלמה .

 שמאלה, גם יציאה ...-שכבר קיים. תהיה פנייה שמאלה, שמאלה

 יש לכם שאלות נוספות על התב״ר הזה? :ורידכ שושי כחלון



 

 
 
 

מי בעד אישור התב״ר? ירים את ידו. פה אחד. אוקיי, אז מי נגד? נמנע?  ששי מגידו:

 אחד. גד נמנע.

 
 

 החלטה:

 מאשרים את עדכון תב"ר מס' 184:  תכנון צומת כביש 57  כניסה לאזה"ת כפר יונה לסך 

 של 636,000 ₪ 

 מקורות מימון לפני העדכון: 

  ₪ 280,000           משרד התחבורה:

  ₪ 120,000             קרנות הרשות: 

 סה"כ תב"ר:                  400,000 ₪ 

 

 מקורות מימון אחרי העדכון: 

  ₪ 280,000           משרד התחבורה:

  ₪ 236,000                              רמ"י:

  ₪ 120,000             ות: קרנות הרש

 סה"כ תב"ר:                  636,000 ₪ 

 

 בעד:שושי כחלון כידור, שי רומנו, יגאל אשרם, מעיין חג'ג, עומרי פרבר, רמי בליטנטל, עמית אזולאי, 

איציק דב משה בוארון, צביקה ימין, אלברט טייב, איציק בראון ,  

 נמנע: גד רבינא

 

 חט״ב צומחת שרונה: 1047מס׳  ר"בת .3

 3.5, חטיבת ביניים צומחת שרונה. זה תב״ר חדש, על 1047 תב״ר :ענבל דרור היימן

מיליון, מלוות  1.3מיליון שקלים שמקורות המימון מקרנות הרשות, 

 מיליון. אלי, תסביר. 3.5מיליון, סך הכל  2.2קיים 

, הכל טוב, אתה תסביר אני אסביר לכם. לא, אני אסביר את הרציונל :רכידו שושי כחלון

אני מזכירה לכם, אנחנו גם דיברנו על זה במסגרת את הסיפור הנכסי. 

החטיבה , אנחנו הגשנו בקשה למשרד החינוך לבנות את העדכונים



 

 
 
 

והתיכון השניים של כפר יונה בשכונת שרונה אחרי אישור הפרוגרמה. 

ציב לבנייה של המבנה טרם אושרה אבל יש לצערי הרב, התק

מחוץ לפרוטוקול  בות של שרת החינוך שהיא תדאג לאשר את זההתחיי

הישיבה, אנחנו מאוד מקווים שהיא תעמוד בזה, אני לא יודעת להגיד. 

בכל מקרה, נכון לכרגע, יש סיכום עם אותו משרד החינוך שאנחנו 

שנים, היא תיכנס כבר  3נקים חטיבת ביניים צומחת שעקרונית, בעוד 

אוקיי? מאחר ואנחנו בעומס ומיכל נתנה  למבנה של התיכון החדש,

כם את כל ההסבר על זה באחת הישיבות הקודמות, אנחנו בעומס ל

שזה חטיבת הביניים מאוד גדול של לתלמידים על בתי הספר הקיימים 

עתיד וחטיבת הביניים איש שלום ומאחר ואין לנו שום יכולת, בשתי 

ת, ... אחת עם חטיבות האלו, להכניס אפילו לא כיתה יבילה אחה

ו להקים עוד חטיבה, חטיבה שקיבלה משרד החינוך, אנחנו החלטנ

סמל מוסד, יצא מכרז לניהול החטיבה ובמחשבה הראשונה, חשבנו 

למקם אותה בשכונת שרונה, באותו תו קרקע שמיועד בעצם לבניית 

קע הזה הוא מאוד בתולי כדי התיכון השני, אבל מצאנו ששטח הקר

 הקרוואנים שלה, חוץ ממבנה 12החטיבה על  באמת לבנות שם את

מנהלה ושירותים. בבחינה שעשינו, ואלי ייתן פה את המשמעויות 

לחטיבת עתיד ההנדסיות, בחרנו למקם את זה בשטח הקרקע שצמוד 

ושם בעצם אנחנו נקים. אנחנו יצאנו כרגע לתכנון של הפרויקט, כדי 

תלמידים,  150תות, ניהול לשלוש כי 1/9 -נוכל לממש אותו וכדי שבש

יבים לאשר את התב״ר ולצאת לדרך עם מקום ללמוד, אנחנו חי

הביצוע. יש לנו גם פיתוח של השטח, פיתוח תשתיות עוד לפני שאנחנו 

מציבים את היבילים, יש לנו אשרה תקציבית שקיבלנו עבור היבילים 

זה פרויקט בפני עצמו ואלי, אתה רוצה קצת  . בקיצור,ממשרד החינוך

 רחיב על התשתיות?לה

יקט מאוד לחוץ ולכן, העדפנו גם את חטיבת עתיד, את זה פרו אדר׳ אלי דיגא:

יותר קל לנו להתחבר שם לתשתיות הסמיכות לחטיבת עתיד, מכיוון ש



 

 
 
 

קיימות וגם, בסופו של דבר, אותם מבנים יבילים יוכלו להשתמש 

ם החטיבה החדשה בשרונה, המבנים האלה ישמשו בעתיד לכשתוק

כו לאיבוד מהבחינה עצם גם את בית ספר עתיד, כך שבעצם לא ילב

אז בגלל זה. עכשיו, זה באמת תקציב ראשוני הזו, או כל דבר אחר, כן. 

 שכרגע נערך גם למגרש הקודם ... הנוכחי,

 משרד החינוך לא משתתף? איציק בראון:

אלף  70. , משתתף, אבל הוא משתתף רק בעלות של היביליםכן, כן אדר׳ אלי דיגא:

 שקלים למבנה יביל.

 ניסינו, פנינו למשרד החינוך וביקשנו. :כידור שושי כחלון

שאר הוצאות הפיתוח יהיו עלינו והן לא סופיות כאן. אנחנו באמת  אדר׳ אלי דיגא:

 בתחילת התכנון ויכול להיות שזה ישתנה גם.

מטה. אז למעלה, לא ישתנה למטה, אף פעם זה לא משתנה לישתנה  איציק בראון:

ואחר כך תבוא ותגיד: הנה,  5קש , תב3.5בואו נתחיל מראש, במקום 

 אלף. 700נתתי לכם 

באמת למגרש אבל אני אומר עוד פעם, זה נעשה, התקציב הזה נעשה  אדר׳ אלי דיגא:

מאוד  הקודם כי הוא עוד נמצא כבר בתקציב הזה כבר עוד מלפני הרבה

 אני רק מיידע אתכם, שלא תופתעו. זמן.

ולא אחרי מיצויי זה גם מספיק זמן מראש בסדר, אנחנו נביא את  :כידור שושי כחלון

תקציב וכו׳ וכו׳. את זה אנחנו יודעים כולנו. מה לעשות? יש פה הרבה 

ילדים, שיהיו בריאים, ואנחנו צריכים לתת להם מקום ללמוד וזו 

כים ו, לתת לכל אחד כיסא ושולחן ולכן, אנחנו צריההתחייבות של כולנ

גם לאשר את התב״ר, כי אם להקים את החטיבה הזו ואנחנו חייבים 

יש שאלות נוספות חוץ  לא, גם לא יהיה לנו זמן להקים אותה. אוקיי?

 מזה? אוקיי.

 ירים את ידו. פה אחד. נכון? ?1047 מי בעד אישור תב״ר ששי מגידו:

 

 החלטה:

. ₪ 3,500,000 : חט"ב צומחת שרונה לסך של 1047מס' ת תב"ר מאשרים א  
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 2022 תכנית תקשוב מוסדות חינוך :1056מס׳ 

. מדובר על מיליון 2022חינוך כנית תקשוב מוסדות , תו1056תב״ר  :ענבל דרור היימן

 שקלים מקרנות הרשות. ששי, אתה רוצה להסביר?

אני רגע אתן הסבר כללי וששי, תרד לרזולוציה. אני מניחה שאתם  :כידור שושי כחלון

יודע,  יודעים ומי שלא, אין לו ילדים במערכת החינוך, אז אולי פחות

יר. יש פה וד בכל בתי הספר בעאבל אנחנו בבעיית תשתית קשה מא

הרבה מאוד שנים של חוסר השקעה בתשתית, אוקיי? בתשתית, אני 

מדברת לא על ציוד, אני מדברת על תשתית. התשתית הקיימת היום 

לא מסוגלת לתת מענה, לא לתיכון לקראת בחינות הבגרות, אני יכולה 

איש שלום נדרש לרכוש מחשבים לקראת  להגיד לכם שבית ספר

בים מיוחדים משום שהתשתית לא מחזיקה בחן של הסייבר, מחשהמ

את המחשבים שיש להם. בקיצור, אנחנו במצב מאוד מאוד קשה 

מבחינת התשתיות, אנחנו חייבים לשדרג ולהגדיל את נפח התשתיות 

ר של האינטרנט, אנחנו בעידן טכנולוגי, אנחנו לא יכולים להישא

שזו  התשתיות באיש שלום,והכסף הזה מיועד בעצם לפיתוח  מאחור

המסה הגדולה של הכסף ובשאר בתי הספר, כפי שמופיע לכם, זה 

 מופיע, ההתפלגות של בתי הספר?

 העברנו את זה, לא? ששי מגידו:

לדעתי, זה מופיע. כפי שזה מופיע, סך הכל מיליון שקלים. אנחנו מאוד  :כידור שושי כחלון

 רבות שלנו בתשתיות.וצים כי בחינות הבגרות דורשות את ההתעלח

 מקורות מימון: 

  ₪ 1,300,000              קרנות הרשות:

  ₪ 2,200,000                           מלוות: 

 סה"כ תב"ר:                  3,500,000 ₪ 

 

 מאשרים פה אחד

 



 

 
 
 

אני רק אוסיף שלקחנו יועץ מקצועי שעשה גם את המיפוי וגם הציג לנו  ששי מגידו:

פה גם את התוכנית, גם את המיפוי, גם את הכשלים בתשתיות. חילקנו 

את זה לפי סדר עדיפויות שאגף החינוך הגדיר ואנחנו רוצים כבר לצאת 

די שנעמוד באמת רה חיצונית שתעשה את כל התיקון הזה, כלחב

זה גם עבר בוועדת כספים וגם ועדת מכרזים. ום מצוין. בסדר? במק

 התוכנית הייתה על מיליון,זהו. 

 .1.2 :כידור שושי כחלון

, וזה עוד לפני שהתחלנו לעבוד ואני מניח 1.2כן. זה כנראה יהיה  ששי מגידו:

ביא תחילים לעבוד. אם יהיה עדכון, אנחנו נשתמיד בסוג עבודה כזו מ

 עדכון.

אנחנו נתחיל ואם צריך להביא הגדלה, נביא הגדלה, אבל שוב, אנחנו  :כידור לוןשושי כח

נביא הגדלה מבעוד מועד, לא אחרי מיצוי התקציב ... בסדר? עוד 

 שאלות? מישהו, יש לו שאלות?

 ו. פה אחד.? ירים את יד1056 מי בעד אישור תב״ר ששי מגידו:

 
 

 החלטה:

. ₪ 1,000,000לסך של  2022: תכנית תקשוב מוסדות חינוך  1056ס' ממאשרים את תב"ר   

 מקורות מימון:

  ₪ 1,000,000             קרנות הרשות: 

 סה"כ תב"ר:                  1,000,000 ₪ 

 

 מאשרים פה אחד

 

 

כפר  יפה נוףשור הקצאת קרקע ומבנה לעמותת ״בית כנסת אי .5
 יונה״



 

 
 
 

זה אישור הקצאת קרקע ומבנה לעמותת  5, נושא מס׳ הנושא הנוסף ששי מגידו:

״בית כנסת יפה נוף כפר יונה״. החומר הועבר אליכם אז אין צורך 

קצר, בסדר? לאנשים שגם צופים. אז  Briefלחזור על הכל, אני רק אתן 

הוא  לעמותה,אנחנו יצאנו להקצאה, היום בית הכנסת בשכונה מוקצה 

להקצאה חדשה. הייתה בקשה  הוקצה, ההקצאה הסתיימה ויצאנו

אחת להפעלת בית הכנסת של עמותת בית כנסת יפה נוף כפר יונה, 

עמותה רשומה, כמובן. הבקשה הזו נדונה על ידי ועדת ההקצאות, היו 

את כל הפרסומים, כתוב לכם, שילוט, חוות דעת וכל מה שנדרש 

וזר מנכ״ל. כמו שאמרתי, הייתה על פי חבמסגרת הקצאת קרקע 

אחת. לא הוגשו התנגדויות, חלק מההקצאה זה גם פרק זמן של  בקשה

התנגדויות, לא הוגשו התנגדויות ואנחנו ביקשנו להקצות את בית 

 שנים  4-ל הכנסת

וכמובן, זה עבר ועדת משנה להקצאות. אם תרצו,  חודשים 11 -ו

יא את זה לעיון העמותה אנחנו נבוכמובן, אם תאשרו את זה, תשאלו 

ם ואחר כך גם את ההסכם של העמותה להפעלת בית לשלושים ימי

 הכנסת, גם נביא בפניכם.

חודשים הוא כדי למנוע את הפנייה  11 -שנים ו 4אגב, הסיפור של  :כידור שושי כחלון

למשרד הפנים שתעכב עוד יותר את תהליך ההקצאה, יש לנו ... ניסיון 

 תה צריך אישור משרד הפנים. שנים, א 5בזה. מעל 

חודשים, ירים  11 -שנים ו 4 -מי בעד אישור ההקצאה? ירים את ידו. ל ידו:ששי מג

  את ידו. פה אחד, תודה.

 
 

 החלטה:

  123מאשרים הקצאת קרקע ומבנה לעמותת "בית כנסת יפה נוף כפר יונה " בחלק מחלקה 

ברח' נעמי שמר כפר יונה.מ"ר  204ל מ"ר , שעליו מבנה בגודל ש 670בגודל של  8118בגוש   

 

 מאשרים פה אחד



 

 
 
 

 רגע, יש הנחת פרוטוקול של ועדת הנחות ממרץ, אנחנו מניחים את זה פה.

, אז אנחנו מניחים 24/4 -כן, אבל יש לי עוד ישיבה שכבר התקיימה ב  ענבל דרור היימן:

 .24/4/22 את שני הפרוטוקולים.

 79ת ישיבה מס׳ פרוטוקולים לעיון, אנחנו סוגרים איש לכם פה את ה :כידור שושי כחלון

 . 80ועוברים לישיבה מס׳ 

 בברכה,    

_______________________                                                ___________________ 

 ששי מגידו                שושי כחלון כידור      

 כ"ל העירייהמנ              ראש העירייה        


