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 פרוטוקול

טוב, ישיבת מועצת אנו עוברים לישיבה הבאה. אפשר להתחיל?   שושי כחלון כידור:

. כמה דברים שחשוב לי לשתף בהם. 15העירייה שלא מן המניין מס' 

כיתות ו', כיתות י"ב, כיתות אחד, אנחנו בעידן של מסיבות הסיום של 

לחודש, עשינו  20-ט', תלמידי חטיבת הביניים והתיכון יצאו לחופשה ב

שהיה מאוד מוצלח. לגבי הבריכה,  21-פה אירוע פתיחת אירועי הקיץ ה

הנושא שעלה ביום שבת, אני יודעת שהרבה מאוד אנשים היו מעורבים 

בבריכה. כל הליקויים  בעניין, אנחנו היום גם נפגשנו עם ספיר, הזכיין

שעלו בבריכה ביום שבת טופלו כבר ביום ראשון על הבוקר. ובכל 

מקרה אני גם כאן אומר שגם הגענו איתו להסדר והבנה שמי שאין לו 

מנוי יכול באמצעות, ואני אומרת את זה לציבור, ואתם גם תגידו את 

וע, זה לציבור שאתם סמוכים לשולחנו, יכול לעשות כרטיסיה לכל השב

 500הוא לא חייב לעשות מנוי. כרטיסיה של עשר כניסות שעולה 

שקלים. זה עומד לרשות הציבור גם אם הוא לא מנוי לבריכה. הבריכה 

, היום האחרון שלה לשימוש. אנחנו עוד נספיק לעשות 30.9-תיסגר ב

שם אירוע סיום קיץ שאנחנו נפרסם אותו סמוך למועד שלו. אנחנו 

דנו בעתידה של הבריכה ולאן פנינו עם הבריכה. מי בכלל היום ישבנו ו

חלק בדיונים האלה, אתם מוזמנים,  מבין חברי המועצה ירצה לקחת

רק תעדכנו את ששי המנכ"ל כדי שנוכל להזמין אתכם. אנחנו מחר 

מקיימים אירוע חנוכת בית הספר בשכונת יפה נוף, הראשון בארץ על 

חברי מועצת העיר להגיע שמה של רונה רמון. אני מזמינה את כל 

לאירוע הזה, אנחנו נשמח לראות אתכם שם, וגם מנהלי האגפים של 

 העירייה, ובכלל תושבים שרוצים להגיע מן הסתם מוזמנים.

 חבל מאוד שמעדכנים רק היום למחר.  אלברט טייב:

 זה מחר. שושי כחלון כידור:

 אבל האירוע הזה הוא לא מתוכנן?  אלברט טייב:
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האירוע הזה פורסם. אלברט, אני יודעת שאתה הרבה בפייסבוק ואתה  שושי כחלון כידור: 

 יודע מה קורה בכפר יונה.

 כמוך לא. אני הרבה אבל לא כמוך.  אלברט טייב:

לא כמוני? מאיפה אתה יודע כמה זמן אני נמצאת בפייסבוק? שמת  שושי כחלון כידור: 

אני מניחה שאם תרצה תמצא זמן עליי לוויין? זה לא רלוונטי ההערה, 

כת בית הספר, האירוע הזה ולהגיע אם זה חשוב לך. זה אירוע לחנ

 פורסם. פעם הבאה נוציא לך הזמנה מראש.

 אם רוצים שחברי המועצה יבואו, אז צריך,  אלברט טייב:

הדבר הנוסף. אני לא מתווכחת איתך, אנחנו בעדכון ראש העירייה,  שושי כחלון כידור: 

 לא אמור להתערב לי בכלל בדברים.אתה 

 גם אני לא מתווכח איתך.  אלברט טייב:

בסדר, אז בוא תכבד אותי. הדבר האחרון שאני רוצה לעדכן זה שאני שושי כחלון כידור: 

ליולי  24-ון המקומי למשלחת לסין בין ההשלטהוזמנתי על ידי מרכז 

, שקל אחד באוגוסט. עלות המשלחת כולה משולמת על ידי הסינים 4-ל

לא יוצא מקופת העירייה. אני עוד לא יודעת להגיד לכם מה מטרת 

המשלחת, ברגע שנדע ואם זה יהיה לקראת הישיבה הבאה, אני אעדכן 

 אתכם בישיבה הבאה. אנחנו נתחיל את סדר היום. ירון.

 

 ש"ח 235,000על סך  2019: סימון כבישים 202 אישור תב"ר מס' .1

 מקרנות הרשות

₪.  235,000על סך  2019סימון כבישים  :202מס'  מאשרים תב"ר החלטה:הצעת 

 ₪  235,000סה"כ תב"ר:  , ₪  235,000קרנות הרשות:   מקורות מימון:

, סימון כבישים 202אנחנו מדברים על תב"ר  15ישיבת מועצה מס'  ירון חדוות: 

ל על פניו זה תב"ר שחוזר על עצמו כ₪.  235,000על סך  ,2019לשנת 

שנה, שבעצם מדבר על שני מופעים עיקריים שבהם אנו נדרשים לטפל 

בנושא סימון הכבישים. פעם ראשונה לקראת פתיחת שנת הלימודים 

וגם במהלך השנה. בדיון שנערך בוועדת הכספים עשינו שני אומדנים, 
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ע שבעצם דיבר על מה עושים, "אחד אומדן ישיר, באנו לראש אגף שפ

שמדבר על ימי עבודה, העסקה של שוטרים, כולל אומדן עלויות 

בגרוסו מודו, הסתכלנו גם על  238,000חומרים וכו'. הגענו לסביבות 

הוצאות שנעשו בשנים הקודמות כדי להבין את המתאם. מבחינתנו יש 

 .202מתאם. הסיטואציה הזו מצאנו להמליץ או לאשר את תב"ר 

 נקבל החזר ממשרד התחבורה בהמשך?ומשהו אחוז אנחנו  30לק, חש צבי ימין: 

 ₪. 68,000כן, בהמשך  ירון חדוות: 

 כמה זה היה בשנה שעברה ירון?  אלברט טייב:

 אותו דבר. ירון חדוות: 

 זה לא שליש, זה כמעט רבע. איציק בראון:

כן, אבל אני לא הולך עכשיו לבנות על, אני יודע מה אני מוציא, אני  ירון חדוות: 

 יודע להתחייב ברמת השקל מה ייכנס.עדיין לא 

עיניכם הרואות את הסימונים בכבישים, את סימון במעבר החצייה,  :שושי כחלון כידור

אין אפשרות בכלל לראות מעבר חצייה ולא את קווי האמצע בין שני 

נתיבים. אנו חייבים לעשות את זה למען בטיחות התושבים והנוהגים 

ספציפיות ומקצועיות על התב"ר, בכביש. מי שרוצה לשאול שאלות 

אגף  נהללגבי ביצוע העבודה, נמצאת כאן מלי מהנדסת התשתיות, מ

באירוע אישי ולכן הוא לא נמצא כאן. אז אם אתם רוצים לשאול  שפ"ע

 שאלות אתם מוזמנים.

ל ידי עלא, הייתה שאלה האם זה נכלל בשכונת שרונה, ומה שנאמר  צבי ימין: 

 ת אחראית לביצוע הסימון.אבר שזו החברה הכלכלי

נכון. שכונת שרונה היא שכונה שעדיין נמצאת בפיתוח ולכן כל נושא שושי כחלון כידור: 

הפיתוח עדיין נמצא תחת החברה הכלכלית. מה שאנו עושים, זה ברגע 

אחוז מרחוב או אזור מסוים, אז אנחנו מעבירים,  80או  70ים סשמאכל

ע, ואז האחריות היא של "שפעושים מסירה מסודרת לאבר, לאגף ה

בי זה? מי בעד אישור תב"ר מס' ע. שאלות לג"העירייה תחת אגף השפ

 ? אושר פה אחד. 2019לסימון כבישים  202
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על סך  2019סימון כבישים  :202מס'  תב"רמועצת העיר מאשרת את החלטה: 

סה"כ תב"ר:  ₪,   235,000קרנות הרשות:   מקורות מימון:₪.  235,000

235,000  ₪  

 מאשרים פה אחד

 צבי ימין עזב את הישיבה

 

מקורות ₪  290,000: שיקום גן יחזקאל על סך 136הגדלת תב"ר מס'  .2

 ש"ח( 1,109,893מימון: קרנות הרשות )תב"ר מקורי 

₪  90,0002: שיקום גן יחזקאל על סך 136מאשרים הגדלת תב"ר מס'  הצעת החלטה:

מקורות מימון: קרנות  ₪( 1,109,893מקורות מימון: קרנות הרשות )תב"ר מקורי 

 ש"ח  1,399,893סה"כ: ₪,   1,399,893הרשות: 

 אני אתן.₪.  290,000שיקום בן יחזקאל על סך  130תב"ר מס'  ירון חדוות: 

 נסגר?אולי נחליף את השם שלו יהיה יותר מזל איתו, מה   אלברט טייב:

לא, לא קשור. אני אתן לכם, מאחר ואני יודע, אני אאמלק לכם. אמלק  ירון חדוות: 

זה ארוך מדי לא קראתי. אז אני אאמלק לך את התקציר. מה שקורה 

, הוא  2018בסיטואציה הזאתי, התב"ר הזה נולד בסביבות אוגוסט 

הובא לאישור על סך מיליון שקלים. כאשר המעטפות  נפתחו העבודה 

חולקה לשלבים, סך הכל התב"ר בזמנו עמד על, או סליחה, ההצעות 

מיליון. בתוך תהליך העבודה התגלתה סטייה תיכונית  1.46שהוגשו על 

יחסית מהותית שבעצם נבעה מתוואי השטח והגישה של ההתאמה 

. ובסיטואציה הזו נולדו בצ"מים כאלה 57שיש מופע של גשם בתוך 

דשים בערך, בסביבות פברואר נדרשנו ואחרים, ולכן לפני שישה חו

שבעצם הייתה לסגור את היישור, ובתוך ₪  109,000להשלמה של 

 התהליך הזה החלק השני,

 זו הייתה הפעימה הראשונה. צבי ימין: 
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פעימה ראשונה, בדיוק. עכשיו, בתוך התהליך הזה, אנחנו עדיין לא  ירון חדוות: 

עם סגן  דהכספים יחד עם הגזברית, יחסיימנו. אנחנו, עיין ערך ועדת 

הגזברית, ונציגי נציגות השכונה התלוו אלינו, לזכותם ייאמר שברגע 

שאנחנו הסתובבנו שם אנשים יצאו שאלו, בתוך התהליך הזה גם 

סקרנו בדיוק מה חסר להשלמה ומה התכנון. חלק מהדברים שזיהינו 

יימת היום זה באמת בעקבות שיחה שעשינו עם התושבים, שהגדר שק

היא כנראה אפשר לעשות עבודה  57שמפרידה בין גן יחזקאל לכביש 

טובה יותר אף על פי שמבחינת התכנון לא חייבים היינו לשים גדר, 

 ביקשנו מאבר להכניס אומדנים, כמו שהם עכשיו,

 אתה מדבר על תכנון בטיחותי?  רם בליטנטל:

גדר מוסדית, מה שדומה לגדר של  כן בטיחותי לחלוטין. בעצם להכניס  ירון חדוות: 

בית ספר, כולל פתח יציאה שאמור לגרום לילדים לא לרוץ ישר אלא 

. קיבלנו 57לעשות סוג של סללום ולהאט את הריצה שלהם לכיוון 

זה עדיין במשא ומתן. סך הכל ₪,  15,000-הערכת מחיר באזור ה

מה ההסכמה היא לאשר, קיבלנו כתב כמויות מלא של מה עלות הפעי

השנייה וממה היא מורכבת. בגדול יש שם מתקן כושר, כדורעף, הוספת 

פחים וצינור מסגרות כאלה ואחרות. גינון, כן, השלמת גינון. ובזה נגמר 

 הסאגה.

אני רוצה להגיד שהתב"ר הזה לא אושר על ידי מועצת העיר הזו, הוא שושי כחלון כידור: 

בחוסר. יש פה איזשהם אושר על ידי מועצת העיר הקודמת, הוא אושר 

הרגלי עבודה של להביא בחוסר ואחר כך להשלים את כל הפערים. זה 

התב"ר, אני מקווה, האחרון שננהג בו בדרך הזו. אין שום כוונה להביא 

תב"ר ואז כל פעם להגדיל אותו, זה לא נכון. התכנון צריך להיות כמה 

 5של בין שיותר קרוב למציאות, עם אפשרות לקחת בלתי צפוי מראש 

אחוז, כדי שאנחנו באמת נוכל לא לבוא כל פעם מחדש ולהגדיל.  10-ל

במקרה הזה באמת, כמו שאמר ירון, הייתה פה בעיית ניקוז, שהפתיעה 

אותנו פעמיים. פעם ראשונה בתחילת העבודה, ופעם שנייה תוך כדי 
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ביצוע העבודה, וזו הסיבה בין היתר שנוצרו פה שתי ההגדלות. אני 

למען רווחת התושבים שהגיע הזמן שנסיים את העבודות בגן  חושבת,

יחזקאל ובעצם להעביר אותו לשימוש התושבים באופן מלא ולא באופן 

חלקי, עם פסולת פה ופסולת שם. מה שמעכב את זה, זה באמת הגדלת 

התב"ר, ואני חושבת שבשביל רווחת התושבים ראוי ונכון שנצביע  בעד 

שירים את ידו? פה אחד  136ת תב"ר מספר הזה. מי בעד הגדלהתב"ר 

 אחרי שצביקה ימין יצא. 

 

: שיקום גן יחזקאל 136הגדלת תב"ר מס'  תמאשרמועצת העירייה החלטה: 

₪(  1,109,893מקורות מימון: קרנות הרשות )תב"ר מקורי ₪  290,000על סך 

 ₪  1,399,893סה"כ: ₪,   1,399,893מקורות מימון: קרנות הרשות: 

 

 פה אחד יםמאשר

 

משרדים עירוניים במבנה קופת חולים : 538הגדלת תב"ר מס'  .3

מקורות מימון: קרנות הרשות )תב"ר ₪  377,000מאוחדת על סך 

 (₪ 1,623,000מקורי 

משרדים עירוניים במבנה קופת : 835מס'  מאשרים הגדלת תב"ר הצעת החלטה:

מקורות מימון: מקורות מימון: קרנות הרשות, ₪   377,000על סך  חולים מאוחדת

 ₪ 2,000,000 סה"כ:  ₪,  2,000,000קרנות הרשות: 

 , משרדים עירוניים.835תב"ר  ירון חדוות: 

למה זה לא ברור? שאנחנו מקבלים פה, גם הטבלאות, לא קריאות   איציק בראון:

 בכלל.

 זו שאלה מצוינת, ירון חדוות: 

 גם המשקפיים שלי לא עוזרות.שושי כחלון כידור: 
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זה חלק ממה שאנו אמורים לדבר עליו. כחלק מהתב"ר הזה מדבר על  ירון חדוות: 

 ות שאנו צריכים לסדר.דברים של תשתי

 זה כדי שלא תראה מה כתוב שם.שושי כחלון כידור: 

 מה זה? זה אומדן בכלל. זה לא קשור.  ענבל דרור היימן:

 לא, אבל האמת היא שאתה צודק.שושי כחלון כידור: 

 אני אגיד לך למה, כי עושים פה הדפסה של בז' על שחור. ירון חדוות: 

 תמשיך בבקשה.שושי כחלון כידור: 

בעצם מדבר על בניין העירייה כולל קופת חולים  835טוב, תב"ר  ירון חדוות: 

מאוחדת בתוך התהליך הזה. יש איזשהו הסכם שבעצם בהתאם 

לבקשה של העירייה, השטח של הקומה הזו הורחב ובתוך התהליך 

אוחדת הזה של הרחבת השטח נדרשנו בעצם על ידי קופת חולים מ

לשלם על חלקנו על פי חוזה, יש פה איזשהו פער ציפיות משפטי נקרא 

לזה, פער ציפיות שיתגלגל כנראה לתהליך משפטי שבו הבאנו מומחה 

תוכן שבעצם תבדוק את הפער בין החשבון שהוגש על ידי קופת חולים 

מאוחדת לבין מה שאנחנו צריכים שיכולנו לשלם. בתוך התהליך הזה 

אלף שקל, כאשר יש נכון  250למספר שעומד על סביבות  אנחנו הגענו

שאנחנו מבינים שאנחנו חייבים לשלם ברמה של  255-להיום פער בין ה

כתב הכמויות לפי הסכם לבין מה שקופת החולים שילמה על דעתה 

 לקבלן בלי אישור שלנו. 

 אתה משעמם. איציק בראון:

 י אעשה.לא, היא שתתה לי את המים, מה אנ ירון חדוות: 

 אתה גם מרדים. איציק בראון:

 בסדר אבל זה טקטי, זה טקטי. ירון חדוות: 

אני רוצה רגע, כדי שתבינו את המהות של התב"ר הזה. הבנתם? לא שושי כחלון כידור: 

הבנתם. אני רוצה רגע לומר שהמבנה הזה נבנה, הוא היה בעסקת 

BOTשבנה פה  , מי שהוביל פה את הפרויקט זו החברה הכלכלית ומי

. רם הדרך שהוא היה הקבלן שקופת חולים מאוחדת אדרתזה רם 
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עשתה איתו את עסקת הבינוי כאן. לאורך הדרך נוצרה פה איזושהי 

סיטואציה מאוד לא ברורה שהמפקח מטעמה של קופת חולים 

מאוחדת הפך להיות המפקח של העירייה. איך זה קרה? אל תשאלו 

פה, אני לא יודעת לתת תשובות. אני חייבת אותי, לא יודעת, לא הייתי 

 להודות,

 הוא קיבל משכורת מהעירייה? איציק בראון:

אני לא יודעת להגיד לך. אני רק יודעת להגיד לך שגם שפנינו גם לראש שושי כחלון כידור: 

הרשות היוצא וגם לגזבר  היוצא, לא קיבלנו תשובות יותר מדי 

עם קופת חולים מאוחדת, יש פער מעמיקות בעניין הזה. אנחנו ישבנו 

בין איך קופת חולים מאוחדת תופסת את מה שאנחנו חייבים לה לבין 

איך עיריית כפר יונה יודעת שהיא חייבת לקופת חולים מאוחדת. כרגע 

יש הבנה אחת, שעל המאתיים וקצת אלף שקלים האלה שאנחנו 

 מביאים אותם היום לאישור במסגרת הגדלת התב"ר,  על זה יש

תמימות דעים גם בעיריית כפר יונה שאת זה אנחנו חייבים לקופת 

חולים מאוחדת. אבל לא נגמר הסיפור וזה המשפט הבא שלי. באחד 

אנחנו רוצים לפחות את מה שאנחנו חייבים לשלם. הסיפור הזה לא 

נגמר והוא גם כנראה לא ייגמר בהגדלת תב"ר ובזה, ככל הנראה תהיה 

של מאוחדת אותנו או שלנו את מאוחדת, אבל פה איזושהי תביעה, או 

אלף שקל על  80תהיה פה איזושהי תביעה, וזה מה שקורה שחוסכים 

פיקוח ואז אף אחד לא יודע על מי מוטלת האחריות על הפרויקט, וכל 

אחד זה אומר "זה לא אני, זה לא אני", ואנחנו צריכים כרגע להתמודד 

לדעת אם באמת החשבון  עם מציאות שאין לנו מספיק נתונים כדי

שקופת חולים מאוחדת מביאה לנו הוא באמת החשבון הסופי 

אלף שקלים האלה הם החשבון הסופי  255-והאחרון, או שבאמת ה

והאחרון. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע, לפחות את מה שאנחנו חייבים 

על אמת, שאנחנו יודעים שאנחנו חייבים, אנחנו נאשר פה בתב"ר 

 בן נעדכן אתכם בהתפתחויות. בסדר?ואנחנו כמו
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אלף שקל כי יש עוד  377רק חשוב לציין שאנחנו מבקשים הגדלה של   ענבל דרור היימן:

כל מיני עבודות התאמה פה בקומה, אם זה תשתיות תקשורת, קצת 

 ריהוט לקנות.

נוספו פה בעלי תפקידים בתוך הרשות המקומית, יש צפיפות וכתוצאה שושי כחלון כידור: 

מהקמת המעלית אז אנחנו צריכים להעביר בעלי תפקידים מהבניין 

הישן  לבניין כאן. יש לזה עלויות של הצטיידות, חלונות, כל מיני 

 דברים, שזה פער מאוד קטן בהתייחס למה שאנחנו,

 מה עם השטחים הנוספים, אנחנו מהוונים או לא? איציק בראון:

שהם לא מוכנים לשתף איתנו פעולה כרגע. אנחנו אנחנו רוצים אותו רק שושי כחלון כידור: 

 בבעיה עם קופת חולים מאוחדת כרגע.

ובחלק מהסכם החכירה שלהם, הם יכולים להחליט אם הם משכירים  עו"ד שלומית גבע:

 אותו או לא.

 ברור, אבל כרגע זה כבר כמה, שנה שנתיים שלוש. איציק בראון:

 ו אותו בשלב הזה.הם לא רוצים להשכיר לנ עו"ד שלומית גבע:

אנחנו נפגשנו איתם, אני באופן אישי נפגשתי איתם, עשיתי איתם דיון שושי כחלון כידור: 

 בכל,

והתשובה שלהם היא שהם לא מעוניינים להרוויח כסף ולא רוצים  איציק בראון:

 להשכיר.

 הם קודם כל רוצים שנשלם להם את מה שאנחנו חייבים להם, לדעתם.שושי כחלון כידור: 

 אז אני אומר, האם זה יפתח את הדרך, איציק בראון:

יכול להיות שלא. יש להם תכניות גם לשאת פה מכון רנטגן הם אמרו. שושי כחלון כידור: 

נכון, זה מה שהם אמרו? יש להם תכניות על המבנים פה, על המשרדים 

 פה.

 הבניין יהיה עם קרינה. איציק בראון:

 שגם הבניין יהיה על קרינה.יכול להיות שושי כחלון כידור: 

הבניין מיועד למרפאות, וכל עוד הן ישמרו על הייעוד וישכירו במטרה  עו"ד שלומית גבע:

 של התב"ע אז זכותם.
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הגדלת,  3ד שאלות לגבי הסעיף הזה? הצבעה. מי בעד סעיף אוקיי עושושי כחלון כידור: 

 ירים את ידו? אושר פה אחד. ששי, אליך.

 

: משרדים עירוניים במבנה קופת 835מאשרים הגדלת תב"ר מס' החלטה: 

מקורות מימון: קרנות הרשות, מקורות ₪   377,000חולים מאוחדת על סך 

 ₪ 2,000,000סה"כ:   ₪,  2,000,000מימון: קרנות הרשות: 

 

 מאושר פה אחד.

 

 15מינוי חבר מועצת העיר יצחק דב לסגן  לראש העירייה לפי סעיף  .4

יות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, לחוק הרשו

  1975-התשל"ח

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

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  15העירייה לפי סעיף 

חודשים  6. 31.10.2021, החל ממועד ישיבה זאת ועד ליום 1975-וכהונתם(, התשל"ח

חודשים בשכר )מיום  22-( ו4.6.2019-31.12.2019ללא שכר )בין התאריכים )

 משכר סגן ראש עירייה. 75%( במשרה מלאה, בשכר בשיעור של 1.1.2020-31.10.2021

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

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

 אישור השכר מותנה באישור שר הפנים. פני העיר.

, אני מקריא מינוי חבר מועצת העיר יצחק דב לסגן ראש 4סעיף   ששי מגידו:

לחוק הרשויות המקומיות. בחירת ראש הרשות  15העירייה, לפי סעיף 

ת . הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת א1975וסגניו לכהונתם, 

לחוק הרשויות  15מינוי יצחק דב לסגן בתואר לראש העירייה לפי סעיף 

המקומיות, בחירת ראש הרשות וסגניו, ראש הרשות וסגניו וכהונתם, 

, שישה חודשים 2021לאוקטובר  31-החל ממועד ישיבה זו ועד ליום ה
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 31-עד ה 2019ליוני  4-ללא שכר, יש פה את התאריכים גם, בין ה

 31/10/2021ועד  1/1/20חודשים בשכר מיום  22-, ל2019לדצמבר 

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

לחוק הרשויות  17מאשרים האצלת סמכויות ראש העירייה, לפי סעיף 

, כמחזיק תיק חזות פני העיר. אישור השכר כמובן 1975-המקומיות מ

ם אישור של הגזברית בגין עלות שכר מותנה באישור שר הפנים. יש ג

 סגן ראש העירייה ואישור יועמ"ש העירייה בדבר ניגוד עניינים.

 שכר, זה רכב, פנסיה, קודם אפשר לקבל פה, 75%מה המשמעות של  איציק בראון:

ואת  75%-העלות השנתית היא חצי מיליון שקל שזה כולל בתוכו את ה  ענבל דרור היימן:

 לם בתוך. זה עלות מעביד.עלות הרכב, זה מגו

 לגבי תנאים סוציאליים נוספים, יש פנסיה, איך זה? איציק בראון:

 בתוך זה. הכל בתוך זה. חצי מיליון שקל זה העלות.  ענבל דרור היימן:

אלברט רצית גם להגיד משהו, נכון? אז אני רוצה לומר שכמו שכתוב שושי כחלון כידור: 

שיבת מועצת העיר הקודמת, יש כאן למטה, וגם דיברתי על זה בי

הסכם קואליציוני, ההסכם הקואליציוני הביא להחלטה זו של 

הקואליציה. הסעיף הזה, הגם שהוא יאושר על ידי מועצת העיר, מחויב 

אישור משרד הפנים. זה לא ימנע מאיציק להיכנס לתפקידו כסגן 

. בתואר מיד אחרי המינוי היום בישיבה, מה שמותנה זה אישור השכר

אנחנו הגשנו בקשה חריגה, בגלל לוחות הזמנים שבהם אנו ממנים את 

הסגנים, שזה בשונה ובהבדל ממה שמוכתב בפקודת העיריות. הגשנו 

את הבקשה החריגה, ייקח קצת זמן עד שהיא תאושר. ובכל מקרה לא 

ישולם שכר עד שלא נקבל את  האישור. זה חשוב שגם אתם תדעו. כן, 

 אלברט.

אני שמח מאוד שאת ממנה סגן בשכר בניגוד לתפיסת העולם שלך,   אלברט טייב:

בניגוד למה שהצהרת. אני חושב שזה נכון מאוד שהעירייה בסדר גודל 

שלנו יהיה סגן לצידך שהוא יוכל לסייע לך. חבל מאוד שזה יצא 
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ממניעים שלא בדיוק, מין לחץ אבל בסדר. וברכות על זה שיש 

 קואליציה.

 תודה, וברכות לאיציק. עוד מישהו רוצה לשאול משהו?: שושי כחלון כידור

רק לפני ההצבעה אני רוצה להגיד לפרוטוקול, בהתאם לנוהל, המינוי  עו"ד שלומית גבע:

עומד בדרישות הנוהל בכפוף למה ששושי ציינה, ומאחר שיש פה גם 

 זה עומד בקריטריונים. 17האצלת סמכויות כדין לפי סעיף 

אגיד עוד דבר, ברגע שיאושר, היה ומשרד הפנים יאשר את המינוי הזה שושי כחלון כידור: 

שכר הוא  75%-ואת השכר, בכל מקרה סגן שעובד כאן במשרה מלאה ב

לא יכול לעבוד עבודה נוספת, זה חשוב שיידע הסגן. ודבר נוסף אני 

מזכירה פה לסגנים בתואר שצריך למלא  הצהרת הון, זה תוך חצי שנה 

 מיום המינוי.

 ומושכים זמן,  ובר:ד

תמשכו, אין לי בעיה, אולי תשיגו עוד כמה דברים. מי בעד ירים את ידו? שושי כחלון כידור: 

רמי בליטנטל, איציק דב, עמית אזולאי, שי רומנו, שושי כחלון כידור, 

גד ואלברט  ,, מעיין חג'ג'. שבעה. מי נגד? איציק בראון, ברקתירון חדו

 חמש.אנחנו עוברים לסעיף 
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שושי כחלון כידור,שי רומנו, ירון חדוות, איציק דב, עמית אזולאי, מעיין  בעד:

 חג'ג, רם בליטנטל 

 נגד: איציק בראון, גד רבינא, אלברט טייב, ברק אשרם

 

 החלטה: 

מועצת העירייה מאשרת את מינוי  יצחק דב לסגן בתואר לראש העירייה  לפי 

הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, לחוק  15סעיף 

חודשים ללא  6. 31.10.2021, החל ממועד ישיבה זאת ועד ליום 1975-התשל"ח

חודשים בשכר )מיום  22-( ו4.6.2019-31.12.2019שכר )בין התאריכים )

משכר סגן ראש  75%( במשרה מלאה, בשכר בשיעור של 1.1.2020-31.10.2021

לחוק  17ו כן מאשרים האצלת סמכויות ראש העירייה לפי סעיף עירייה. כמ

 1975-הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ח

 כמחזיק תיק חזות פני העיר. אישור השכר מותנה באישור שר הפנים.

 

מינוי חבר מועצת העיר רם בליטנטל  לסגן בשכר  לראש העירייה  .5

ויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו לחוק הרש 15לפי סעיף 

 1975-וכהונתם(, התשל"ח

הצעת החלטה: מועצת העירייה מאשרת את מינוי  רם בליטנטל לסגן בשכר לראש 

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  15העירייה לפי סעיף 

רים את מאש. ועד תום הקדנציה 1.11.2021החל מיום , 1975-וכהונתם(, התשל"ח

משכר סגן ראש  75%שכרו של סגן ראש העירייה במשרה מלאה בשכר בשיעור של 

כמו כן מאשרים האצלת  .28.5.2019עירייה וזאת בהתאם להסכם רוטציה מיום 

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

 .1.11.2021פני העיר, החל מיום  כמחזיק תיק חזות 1975-וסגניו וכהונתם(, התשל"ח

 אישור השכר מותנה באישור שר הפנים.
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סעיף חמש אני מקריא. מינוי חבר מועצת העיר רם בליטנטל לסגן   ששי מגידו:

לחוק הרשויות המקומיות, ראש  15בשכר לראש העירייה, לפי  סעיף 

. הצעת החלטה: מועצת העירייה 1975-הרשות וסגניו וכהונתם מ

מאשרת את מינוי רם בליטנטל לסגן בשכר לראש העירייה, לפי סעיף 

ועד תום  2021לנובמבר  1-לחוק הרשויות המקומיות, החל מיום ה 15

הקדנציה. מאשרים את שכרו של סגן ראש העירייה במשרה מלאה 

משכר סגן ראש העירייה, וזאת בהתאם להסכם  75%בשכר בשיעור של 

כמו כן מאשרים האצלת סמכויות ראש  .2019למאי  27רוטציה מיום 

, כמחזיק 1975-לחוק הרשויות המקומיות מ 17העירייה, לפי סעיף 

. אישור השכר מותנה 2021לנובמבר  1תיק חזות פני העיר החל מיום 

באישור שר הפנים, וגם פה מצורף אישור גזברית העירייה בגין עלות 

 דבר ניגוד עניינים.שכר סגן ראש העירייה, ואישור יועמ"ש העירייה ב

 גזברית, יועמ"ש, מישהו רוצה להגיד משהו?שושי כחלון כידור: 

אני רק רוצה לציין לפי הנוהל שמדובר באישור שתואם את הנוהל, יש  עו"ד שלומית גבע:

 ולכן גם זה תואם את ההנחיות. 17האצלת סמכויות כדין לפי סעיף 

 כן, איציק.שושי כחלון כידור: 

 אני רוצה דווקא לשאול את רמי איך חזות פני העיר מתקשר לחינוך.  בראון:איציק 

 זה מאוד מתקשר לחינוך.שושי כחלון כידור: 

 איך זה מתקשר להבטחת הבחירות שלך להיכנס לפה ללא שכר.  איציק בראון:

 רם אתה לא חייב לענות לזה.שושי כחלון כידור: 

ם יאפשרו לי. בוא תמצא את ההצהרות לא, אני מת לענות אבל רק א  רם בליטנטל:

שאתה מייחס לי ואז אני, אני פשוט יכול להפריך את זה שמה שאמרת 

הוא לא אמת. לא הייתה לי שום הבטחה כזאת לפני הבחירות, אז אני 

לא צריך עכשיו להתמודד עם הבטחות שנתתי אלא רק עם מה שאתה 

 אומר שם, שהוא לא נכון.

 סת לזה.בסדר התייח  איציק בראון:

 ומה הקשר בין חזות פני העיר ל,  אלברט טייב:
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 .2021חכה, יש לך עד נובמבר   רם בליטנטל:

 חזות פני העיר מתחילה בחינוך ובתרבות. הלאה, עוד שאלות?  ששי מגידו:

כל מה שנאמר בסעיף הקודם לגבי ההערות שלי שנאמרו לפרוטוקול, שושי כחלון כידור: 

דב, הוא רלוונטי עוד גם לגבי רם בליטנטל, בסעיף הקודם לגבי איציק 

 שזה סעיף אחר ואני מבקשת שזה יהיה גם כתוב בפרוטוקול.

 איציק עכשיו ברצינות, חינוך זה העניין שלי, אל תדאג.  רם בליטנטל:

אני רק רוצה להגיד גם עוד משהו. כל מי שישב כאן ויושב כאן מסביב שושי כחלון כידור: 

בשכר. אז בואו, רגע, אני לא מדברת על עשייה  לשולחן רצה להיות סגן

שלי, אני מחריגה את העשייה שלי, שאגב לפנים משורת הדין, מאחר 

ואנחנו חמישה מנדטים, היה נכון שהסגנים בשכר ימונו לעשייה שלי. 

עכשיו כל מי שהיה יושב כאן כראש הרשות והיה רוצה להעביר סדר 

אלה כללי המשחק. ולכן, בואו, יום היה חייב להיות עם קואליציה, כי 

תסתכלו, אני באמת אומרת את זה, אי אפשר לדעת גם מה יילד יום, 

ויכול להיות מאוד שגם אתם תיכנסו באיזשהו שלב לקואליציה, אז 

 בואו נכבד אחד את השני.

 לברך אותך,  אלברט טייב:

 אנחנו מנהלים ביחד את העיר.לא, זה לא לברך אותי, זה לברך אותנו.  שושי כחלון כידור: 

 לא, זה צעד נכון.  אלברט טייב:

 מי בעד זה? שושי כחלון כידור: 

 הצבעה מי בעד.  ששי מגידו:

רמי, איציק דב, עמית, שי, שושי, ירון ומעיין. מי נגד ירים את ידו?  שושי כחלון כידור: 

 איציק בראון, גד רבינא, אלברט וברק. תודה. סעיף מספר שש. 
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שושי כחלון כידור,שי רומנו, ירון חדוות, איציק דב, עמית אזולאי, מעיין  בעד:

 חג'ג, רם בליטנטל.

 איציק בראון, גד רבינא, אלברט טייב, ברק אשרם. נגד: 

  החלטה:

מועצת העירייה מאשרת את מינוי  רם בליטנטל לסגן בשכר לראש העירייה  

המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, לחוק הרשויות  15לפי סעיף 

 .ועד תום הקדנציה 1.11.2021,  החל מיום 1975-התשל"ח

מאשרים את שכרו של סגן ראש העירייה במשרה מלאה בשכר בשיעור של 

 .28.5.2019משכר סגן ראש עירייה וזאת בהתאם להסכם רוטציה מיום  %75

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

כמחזיק  1975-המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ח

 .1.11.2021תיק חזות פני העיר, החל מיום 

 אישור השכר מותנה באישור שר הפנים.

 

הוא  אמי שיושב איתנו כאן בקצה ככה ליד מלי זה אלי. אלי דיג  שושי כחלון כידור:

ס, הוא תיכף יספר על עצמו קצת, הוא ייכנס מהנדס העירייה הנכנ

לאוגוסט בע"ה כמו שנאמר. ברק אשרם אתה ישן? אחד  1-לתפקידו ב

הדברים שאני רוצה שגם תדעו זה שפנינו למשרד הפנים לאפשרות שעל 

הטווח זמן שבין סיום תפקידו של מהנדס העיר היוצא שלום שסיים 

יהיו פה סמכויות רישוי  את תפקידו ביום ראשון לבין כניסתו של אלי,

על בסיס ההגעה של אלי אחת לשבוע לעירייה, ברגע שנקבל את אישור 

משרד הפנים אנחנו נעדכן אתכם, ואז אנחנו נוכל להמשיך כרגיל 

בוועדות המשנה לתכנון ובנייה וכינוס המליאות. אני רק אעיר עוד 

חבר הערה, אנחנו לא נותנים קורות חיים של אף מועמד בעל תפקיד. 

מועצה שרוצה לעיין בקורות החיים מוזמן לבוא לעירייה ולעיין 
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בקורות החיים, אנחנו לא מפרסמים קורות חיים כי זה לא נראה לנו 

מכובד ולעניין, אנחנו כן מניחים את קורות החיים והם הונחו לפניכם 

עכשיו. ואלי נמצא כאן עכשיו ואתם תוכלו לשאול אותו כל שאלה 

 את עצמו.אחרי שהוא יציג 

, אני אדריכל. אני בשמונה השנים אשלום לכולם, אני אלי דיג : אאלי דיג

י אזור דרום תל אהאחרונות עובד בעיריית תל אביב אגף תכנוני, אחר

אביב יפו, שזה בערך בשטח של כפר יונה. במסגרת העבודה שלי אני 

עיר, עושה את כל הפעילות הסטטוטורית כמובן לקידום תכניות בניין 

תכניות אב, קידום ואיטום מבני ציבור, ועדות מחוזיות, ועדות ערר, 

בתי משפט, כמובן משרדי ממשלה. כל זה, זה חלק מתכולת העבודה 

שיש לי היום. לפני העבודה בעירייה הייתי בשוק הפרטי, היה לי משרד 

שלי שעסק בבנייה רוויה. עבדתי במשרדים גדולים, משרדי אדריכלים 

ני כשכיר, ניהלתי פרויקטים. התעסקנו בעיקר במבני ציבור. גדולים לפ

תכנון משרד ראש הממשלה בעבר שנעצר, אבל אלה סדרי הגודל של 

הפרויקטים. השילוב הזה מבחינתי של גם ניסיון ציבורי, גם ניסיון 

בשוק  הפרטי, נותן אצלי יתרון בכל העבודה הציבורית שלי, אני יכול 

ה ככה הרבה יותר קל לעבוד בתפקיד שלי. לראות את כל הצדדים והי

כפר יונה עוברת היום הרבה תהפוכות, הרבה פעילות תכנונית מאוד 

מהותית. תכניות מתאר, תכניות גדולות לשכונות מגורים חדשות, 

התחדשות עירונית, אזורי תעסוקה חדשים. כל זה עתיד בעצם לשנות 

מקצועי יחד כמובן את פני העיר ואני מאוד שמח להיות חלק מהצוות ה

אתכם, להוביל את כל המהלכים האלה לעתיד יותר טוב של העיר. 

 תודה לכם, יש לכם שאלות?

אני רוצה להגיד לך שאני עושה איזשהם קורסים עם בכירים מאוד   אלברט טייב:

בעיריית תל אביב, היום הייתי שם, עכשיו באתי משם ושאלתי עליך, 

נכסים הגדולים ביותר שהיו ואמרו לי שאתם קיבלתם את אחד ה

 בעיריית תל אביב. אני שמח מאוד שזה האיש שבא הנה.
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שאלות נוספות למישהו מחברי מועצת העיר? מאחלים לו בהצלחה  שושי כחלון כידור: 

 מכל הלב.

 

  העירייה מהנדס לתפקיד מר אלי דיגא  מינוי אישור .6

 מועצת מתבקשת( חדש נוסח) העיריות לפקודת 167 לסעיף בהתאם: החלטה הצעת

על  פומבי במכרז שנבחר 057707382 ז.ת מר אלי דיגא  של מינויו את לאשר העירייה

מתאריך  העירייה מהנדס לתפקיד בכירים עובדים לבחירת המכרזים ועדת ידי

 על פי למהנדס שהוקנו הסמכויות כל בידיו תהינה 1/8/2019 מיום החל. 16.5.2019

 .דין כל הוראות

 167אישור מינוי אלי דיגה לתפקיד מהנדס העירייה, בהתאם לסעיף   מגידו:ששי 

לפקודת העירייה, מתבקשת מועצת העירייה לאשר את המינוי שנבחר 

במכרז פומבי על ידי ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים לתפקיד 

לאוגוסט  1למאי הייתה הוועדה. החל מיום  16-מהנדס העירייה. ב

 כל הסמכויות שהוקנו למהנדס על פי הוראות כל דין. תהיינה בידיו 

 מי בעד? פה אחד. שבע. שושי כחלון כידור: 

 

 מועצת מתבקשת( חדש נוסח) העיריות לפקודת 167 לסעיף בהתאם: החלטה

 במכרז שנבחר 057707382 ז.ת מר אלי דיגא  של מינויו את לאשר העירייה

 מהנדס לתפקיד בכירים עובדים לבחירת המכרזים ועדת על ידי פומבי

 הסמכויות כל בידיו תהינה 1/8/2019 מיום החל. 16.5.2019מתאריך  העירייה

 .דין כל הוראות על פי למהנדס שהוקנו

 

 אושר פה אחד.
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 מר אלי דיגא מהנדס העירייה של העסקתו תנאי אישור .7

 מועצת מתבקשת( חדש נוסח) העיריות לפקודת 168 לסעיף בהתאם: החלטה הצעת

 אישי בחוזה, העירייה העסקתו של מר אלי דיגא מהנדס תנאי את לאשר העירייה

 שכר לפי משרה 100% של בהיקף 1/2011 הפנים משרד ל"מנכ בחוזר שפורסם בנוסח

 משכר 85% על יעמוד ההתחלתי השיעור כאשר ל"מנכ משכר 95%-85% של בשיעור

  .ל"מנכ

ור תנאי ההעסקה של מהנדס העירייה. הצעת שסעיף שבע זה אי  ששי מגידו:

החלטה: בהתאם לסעיף, מתבקשת מועצת העירייה לאשר את תנאי 

העסקתו של אלי, מהנדס העירייה, בחוזה אישי, בנוסח שפורסם בחוזר 

על עשרים אחד עשרה, בהיקף של מאה אחוז  1מנכ"ל משרד הפנים 

שכר מנכ"ל, אחוז מ 95-אחוז ל 85משרה, לפי שכר בשיעור של בין 

 משכר מנכ"ל. 85%כאשר השיעור ההתחלתי יעמוד על 

שאלות לגבי זה? ענבל, את רוצה להבהיר משהו בעניין הזה? מי בעד שושי כחלון כידור: 

 ירים את ידו? אושר פה אחד. 

 

 מועצת מתבקשת( חדש נוסח) העיריות לפקודת 168 לסעיף בהתאם: החלטה

 בחוזה, העירייה העסקתו של מר אלי דיגא מהנדס תנאי את לאשר העירייה

 100% של בהיקף 1/2011 הפנים משרד ל"מנכ בחוזר שפורסם בנוסח אישי

 השיעור כאשר ל"מנכ משכר 95%-85% של בשיעור שכר לפי משרה

  .ל"מנכ משכר 85% על יעמוד ההתחלתי

 

 אושר פה אחד.
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מינוי הגב' ליטל שולץ כממונה על נכסי הרשות ת.ז.  .8

לתקנות הרשויות  4לרשם נכסים בהתאם לסעיף   25704230

)במקום  .1967המקומיות )ניהול פנקסי זכויות במקרקעין(,תשכ"ז 

 מיטל בנאי(

הצעת החלטה: מאשרים את מינוי הגב' ליטל שולץ כממונה על נכסי הרשות ת.ז. 

לתקנות הרשויות המקומיות )ניהול פנקסי  4לרשם נכסים בהתאם לסעיף  25704230

 .1967תשכ"ז  זכויות במקרקעין(,

 הרשות.כסי סעיף שמונה, מינוי גב' ליטל שולץ כממונה על נ  ששי מגידו:

 טל היא מנהלת תחום רישוי עסקים היום, כן?מישושי כחלון כידור: 

אז בואו נתקדם. אז המינוי של ליטל, אתם רואים אותה, לרשם נכסים   ששי מגידו:

לתקנות הרשויות המקומיות, ניהול פנקסי זכויות  4בהתאם לסעיף 

במקרקעין. הצעת החלטה, מאשרים את מינוי ליטל כממונה על נכסי 

 לתקנות הרשויות המקומיות. 4יף הרשות, לרשם נכסים בהתאם לסע

אני מבקשת להזכיר שזה חלק מההמלצות שהיו בדו"ח מבקרת  שושי כחלון כידור: 

העירייה אורית שיושבת כאן. אנחנו קיבלנו את ההמלצה הזו מן 

הסתם. אני חושבת שנכון יהיה שמישהו באמת ינהל פה ויוביל פה את 

ו להניב לעירייה תחום הנכסים. הוא תחום שאנו יכולים גם ממנ

מבחינה כלכלית, נכון להיום הוא מטופל בצורה מאוד חלקית ואנו 

פחות שולטים במה שקורה בתחום הזה. אני מזכירה שכל הנכסים 

האלה הם נכסים של הציבור וככל שנדע מה עומד לרשותנו נוכל למנף 

את זה ולהשתמש בזה בצורה מושכלת לטובת ועבור רווחת התושבים. 

 יו תחת ההנדסה מן הסתם, ככה זה יושב.הנכסים יה

 שאלה, מיטל בנאי סיימה את עבודתה?  איציק בראון:

 זהו, לא הדגשתי.  ששי מגידו:

 זה הסעיף הבא. שושי כחלון כידור: 

 במקום מיטל בנאי.  ששי מגידו:

 כתוב פה בזה. אבל היא סיימה?  איציק בראון:
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תפקידים, היא עשתה גם רישוי עסקים וגם נכסים. מיטל עשתה שני שושי כחלון כידור: 

אנחנו מפרידים בין רישוי העסקים לנכסים. מיטל חוזרת אלינו 

לספטמבר, היא תחזיק את רישוי העסקים ומיטל  1-להמשך תעסוקה ב

 את הנכסים.

 הצבעה. מי בעד?  ששי מגידו:

 פה אחד. בהצלחה ליטל. שושי כחלון כידור: 

 

נוי הגב' ליטל שולץ כממונה על נכסי הרשות ת.ז. החלטה: מאשרים את מי

לתקנות הרשויות המקומיות  4לרשם נכסים בהתאם לסעיף  25704230

 .1967תשכ"ז  )ניהול פנקסי זכויות במקרקעין(,

 

 מאושר פה אחד.

גב' ליטל שולץ )במקום מיטל  -אישור סמכויות מנהלת נכסי הרשות .9

 בנאי(

 גב' ליטל שולץ  כדלקמן: -סמכויות מנהלת נכסי הרשותהצעת החלטה: מאשרים את 

ניהול הפקעות  ניהול נכסי הרשות המקומית, לרבות מכירה, רכישה ופינוי נכסים.

ניהול ספר נכסים של  והקצאות, רישום נכסי העירייה וניהול ניסוח מכרזים וחוזים.

 רלוונטית. רישום ועיון בתיקי טאבו, רמ"י וכל רשות הרשות וטיפול שוטף בהם.

זה אישור הסמכויות לליטל מנהלת הנכסים. הצעת ההחלטה,  9סעיף   ששי מגידו:

כמובן זה במקום הקודמת בתפקיד. מאשרים את סמכויות מנהלת 

נכסי הרשות, ניהול נכסי הרשות המקומית לרבות מכירה, רכישה 

ופינוי נכסים, ניהול הפקעות והקצאות, רישום נכסי העירייה, ניסוח 

זים וחוזים, ניהול ספר נכסים של הרשות וטיפול שוטף בנכסים, מכר

 רישום ועיון בתיקי טאבו, רמ"י וכל רשות רלוונטית. בסדר? מי בעד?

 פה אחד. שושי כחלון כידור: 
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גב' ליטל שולץ   -החלטה: מאשרים את סמכויות מנהלת נכסי הרשות

מכירה, רכישה ופינוי נכסים. כדלקמן: ניהול נכסי הרשות המקומית, לרבות 

ניהול הפקעות והקצאות, רישום נכסי העירייה וניהול ניסוח מכרזים וחוזים. 

ניהול ספר נכסים של הרשות וטיפול שוטף בהם. רישום ועיון בתיקי טאבו, 

 רמ"י וכל רשות רלוונטית.

 

 מאושר פה אחד

 

 שינוי בהרכב ועדת בטחון )לבקשת סיעת כי( .10

החלטה: מועצת העירייה מאשרת את מינוי איציק בראון כחבר בועדת בטחון הצעת 

 במקום גד רבינא.

זה שינוי בהרכב ועדת ביטחון לבקשת סיעת כ"י. הצעת  10סעיף   ששי מגידו:

 החלטה: מועצת העירייה מאשרת את מינוי,

לנו אתכם בישיבה האחרונה שבה דיברנו על הוועדות, אנחנו בעצם ששאשושי כחלון כידור: 

כסיעה את מי אתם רוצים למנות כחבר בוועדת הביטחון, אתה אמרת 

, עכשיו, זה ככה כתוב בפרוטוקול. ואני אגיד גם יותר מזה, דשאת ג

אנחנו גם הקשבנו להקלטה כמה וכמה פעמים כדי לראות שאנחנו לא 

התבלבלנו, כי אם היינו מתבלבלים מן הסתם היינו חוזרים אליכם. 

בלבלנו כי זה תואם את מה שאתם ביקשתם, אז אנו מאחר ולא הת

פשוט עושים את ההצרחה הזו בישיבה הזו. אז זו החלפה.  מי בעד ירים 

 את ידו? פה אחד תודה.

 

החלטה: מועצת העירייה מאשרת את מינוי איציק בראון כחבר בועדת בטחון 

 במקום גד רבינא.

 

 מאושר פה אחד
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 2019הספורט לשנת אישור המלצת ועדת התמיכות בתחום  .11

 .2019הצעת החלטה: מאשרים את חלוקת כספי  התמיכות בתחום הספורט לשנת 

, 2019-סעיף הבא, אישור המלצת ועדת תמיכות לתחום הספורט ל  ששי מגידו:

הצעת החלטה: מאשרים את חלוקת כספי התמיכות לתחום הספורט 

מזכיר שהסעיף , יש את הפרוטוקול של ועדת התמיכות. אני 2019-ב

 הזה זה אחרי המליאה הקודמת, כולכם בקיאים בפרטים.

 לא הבנתי מה, אני לא הייתי, זה שמונים אלף שקל,  איציק בראון:

 שאני אסביר שושי?  ששי מגידו:

אתה יכול להסביר לוועדת התמיכות למה בעצם החזרתם את זה שושי כחלון כידור: 

 למועצה.

 היית?אתה לא   ששי מגידו:

 אה, הוא לא היה, הוא יצא.שושי כחלון כידור: 

 הייתי בסין.  איציק בראון:

 אם הצבענו פעם שעברה על זה אז למה מצביעים שוב?  דובר:

 כי זה חזר.  דובר:

 לא הצבענו פעם שעברה על זה. שלומית תעשה לכם סדר.שושי כחלון כידור: 

תם עשיתם שינוי ובעצם לא אישרתם בהתאם לחוזר המנכ"ל, ברגע שא עו"ד שלומית גבע:

את המלצת ועדת התמיכות שנעשתה בהתאם לתבחינים, הדיון באיך 

החלוקה מחדש של כספי התמיכות רק בתחום הספורט לאחר ההגדלה 

בעצם הגיעה לדיון חוזר בוועדה. דיון חוזר בוועדה  80%של 

המקצועית, אנחנו צריכים להביא בפניכם עכשיו מחדש איך צריכה 

יראות החלוקה לפי התבחינים. זה נעשה בדיוק בדרך שהייתה לה

קודם, זאת אומרת רואה החשבון קיבל את התקציב החדש, הכניס לפי 

התבחינים לתוך נוסחה ויצאו המספרים שמובאים בפניכם. במסגרת 

החלוקה נוצרה יתרה שבעצם לא ניתן לחלק אותה לפי התבחינים, 

ים והנוסחה לחילוק, ולכן את בגלל המנגנון שלפיו נקבעו התבחינ
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היתרה הזו אתם צריכים לבוא היום ולחלק. יש בפניכם החלטה 

שמורכבת משני דברים: אחד זה אישור ההמלצה שלנו של החלוקה 

לפי התבחינים, ושתיים זו החלוקה של השמונים הנוספים. זה רק 

 המנגנון.

מבקש שתסבירי לי אז אני  באמת לא מצליח להבין פה משהו. אני   אלברט טייב:

, 12-שלומית. אנחנו היינו פה בישיבה הקודמת, ובישיבה קודמת ב

הייתה פה החלטה, ואני קורא אותה.  14.5.19-ב 12ישיבה מספר 

"מועצת העיר", אחרי כל הדיונים ואחרי כל מה שהיה, "מועצת העיר 

לתחום ₪  140,840של  ךמאשרת לעמותת שוחרי ספורט בכפר יונה ס

גרים". הצבעתם, וזה עבר. זו החלטה שזה עבר.  אז שאלה כדורגל בו

ראשונה, איך יכול להיות היום אתם ועדת התמיכות, שאתם לא מעל 

. זה לא יכול להיות דבר 131המועצה, החלטתם שאתם נותנים להם רק 

כזה. זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, בהמשך אותה ישיבה, 

נים אלף שקלים שהוצאנו, מי של השמו כוםשושי העלתה, אז עלה הס

שהצביע בעד, ואז התקבלה החלטה גם לאחר הצבעה, וההחלטה 

ה רת ומחזידאומרת ככה: "מועצת העיר דוחה את  הבקשה בתחום ה

את הבקשה לדיון בוועדת תמיכות, תוך שהיא ממליצה על חלוקת 

התמיכה על סך שמונים אלף שקלים לתחום הספורט הבא: כדורגל 

". אז עכשיו אני שואל שאלה, למה אין 32התעמלות קרקע , ו48בוגרים 

שום התייחסות במסמך שלכם בפרוטוקול בישיבה שאתם קיימתם 

 למה שהמועצה ביקשה, למה ששושי ביקשה?

 הם כתבו את זה.שושי כחלון כידור: 

אבל הם מחזירים את השמונים אלף שקל חזרה, שהיא בעצם אמרה   אלברט טייב:

 לכם,

 לא, אתה צודק, שלומית גבע:עו"ד 
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אז קודם כל השאלה הראשונה שלי. יש כאן החלטה לספורט, לכדורגל.   אלברט טייב:

שקלים. החלטת  140,840יש החלטת מועצה לכדורגל שהם מקבלים 

 ?131-מועצה, למה הגעתם ל

אני אסביר שוב את המנגנון מבחינתנו ואחר כך זה פתוח להחלטה  עו"ד שלומית גבע:

כמובן. אנחנו המנדט שלנו זה לקחת את סל התקציב באותו  שלכם

תחום, להפעיל עליו את התבחינים ולהביא לכם את התוצאה. אנחנו 

לא מפעילים שיקול דעת במסגרת  התהליך הזה, אנחנו הולכים 

לתבחינים שאותרו על ידי מועצת העיר. אתה צודק שיצא פה שהיתרה 

 הזאת של השמונים,

לא ביתרה, עוד לא הגעתי אליה, חכי רגע. אני בזה שיש מועצה,  אני  אלברט טייב:

 החלטת מועצה,

שנייה, ברגע שאתם שיניתם את סך תקציב הספורט, אנחנו חייבים  עו"ד שלומית גבע:

לבוא ולהפעיל על הסל החדש המחודש הזה את התבחינים. כי אחרת 

 ם.אנו פוגעים בעצם באופן שבו התבחינים צריכים להיות מופעלי

 אז מה יוצא בעצם? שאתם ביטלתם את החלטת המועצה, אני צודק?  אלברט טייב:

ועליהם עשינו את התבחינים בוועדה ₪  372,000בהתחלה נהיינו   ששי מגידו:

המקצועית. עכשיו הכנסתם למשוואה עוד שמונים אלף שקלים, אנחנו 

 סכום חדש.

אתה אומר, אני מסביר על משהו אבל אני לא שם. ששי זה לא נכון מה ש  אלברט טייב:

 אחר.

עכשיו אני צריך להסתכל, הגדרנו את העוגה, אני לא יכול להתחיל את   ששי מגידו:

 התבחינים על היחסי.

 זה הבנתי, אבל בפועל, אתם בעצם ביטלתם החלטה של המועצה.  אלברט טייב:

 אנחנו לא ביטלנו החלטה של המועצה, עו"ד שלומית גבע:

 אנחנו המלצנו לוועדת התמיכות.דור: שושי כחלון כי

לא, אני מדבר על ההחלטה של המאה ארבעים. יש פה אי הבנה, בוא   אלברט טייב:

נתקן אותה, אין לי בעיה עם זה. אבל יש כאן אי הבנה. אני אגיד לך 
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למה, כי יש כאן החלטת מועצה. עזבי את השמונים, יש פה החלטת 

 מועצה.

 לא יכולה לעזוב את השמונים, זה מה שאני מנסה להסביר.אבל אני  עו"ד שלומית גבע:

 אבל השמונים הם פה, יש עוד החלטה, זו החלטה שנייה.  אלברט טייב:

אתה צודק, אבל השמונים יצרו אצלנו כוועדה מקצועית מצב חדש,  עו"ד שלומית גבע:

אנחנו לא יכולים לעשות. אני מבינה מה שאתה אומר. כאילו במצב 

היינו צריכים את הספורט כבר סגרנו, עכשיו רק לחלק את מתוקן 

השמונים. אבל יש לי בעיה, כי אני לפי ההנחיות של הנוהל, חייבת בכל 

תחום לחלק לפי התבחינים. כאשר שינית לי את העוגה וקבעת לי 

בתחום הזה של הספורט הגדלה של שמונים, אני חייבת לקחת את 

מספרים ולשמור על השוויון הכל, ושלא יהיו מניפולציות של ה

 והתבחינים, אני חייבת לקחת את הכל ולעשות חלוקה מחדש.

 את לא יכולה לבטל החלטת מועצה.  אלברט טייב:

 אני לא מבטלת כלום, אני מביאה לכם המלצה, עו"ד שלומית גבע:

גם את השמונים את הבאת לנו, אני מבין, אבל אני לא בשמונים עוד.   אלברט טייב:

 .131מאה ארבעים שהמועצה אישרה להם. ואת נותנת להם פה אני ב

אני לא נותנת כלום, אני אומרת שוב שכשאתה מפעיל את התבחינים,  עו"ד שלומית גבע:

 אתה מסביר מצוין, אבל אני מנסה להסביר.

חשוב לזכור שיועצת משפטית לא יכולה לבטל החלטה של מועצת העיר  שושי כחלון כידור: 

ים. ההחלטה שאנחנו קיבלנו, היא לא החלטה אלא משרד הפנ

מושתתת תבחינים. אנחנו אמרנו בישיבה הקודמת שאנחנו ניקח מפה 

ומשם וזה הגיע למאה ארבעים אלף שקל. ואז אמרנו שאת יתרת הכסף 

שנשאר, המלצנו בעצם להחזיר את זה לדיון בוועדת התמיכות, בוועדה 

סף. התכנסה ועדת המקצועית, ושהם יציעו לנו איך לחלק את הכ

התמיכות, לקחה מחדש את הסכום כסף הזה, בדקה אותו לפי 

התבחינים ואמרה: "לפי התבחינים מה שמגיע לעמותת שוחרי כפר 

יונה, זה מאה שלושים ואחת". היא לא ביטלה את ההצעה, היא 
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אומרת לפי התבחינים, זה מה שמנחה אותם, זה לא מנחה אותנו ולכן 

חליט מה אנו עושים עם יתרת הכסף. אז היא הוועדה הביאה לנו לה

אומרת ככה, "חזרנו, בדקנו מחדש את נושא התבחינים ומצאנו שאתם 

יכולים לפי התבחינים, שזה האורים והתומים שהוועדה עובדת 

, ועמותת הספורט 131,532לפיהם, להקצות לעמותת שוחרי כפר יונה 

 ".233,560של כפר יונה 

ך. אני זורם איתך. אז אם כך, אנחנו צריכים לבטל את אז אני אית  אלברט טייב:

 ההחלטה, כי יש  החלטה.

אנחנו לא צריכים לבטל את ההחלטה ואני אסביר לך גם למה. עכשיו  שושי כחלון כידור: 

שקלים. אומרת ועדת התמיכות "אני  86,908נותרו ועומדים לפנינו 

ת, עכשיו מיציתי את הפוטנציאל של היכולת שלי לחלק את התמיכו

שקלים, המועצה יכולה להחליט מה  87,000, כמעט 86,000נשארו פה 

-שקלים". עכשיו אנחנו יכולים לקחת את ה 86,000-היא עושה עם ה

ולהגיד על המאה ארבעים שמועצת העיר החליטה, כי גם ככה חרגנו  86

מהתבחינים וגם עכשיו אנחנו בהחלטה שלנו חורגים מהתבחינים, כי 

ה "אני לא יכולה יותר, עכשיו זו החלטה שלכם איך אתם הוועדה אמר

או  86,908-ו 131-מחלקים את העוגה". אז אנחנו יכולים להתייחס ל

. הבנת? 140,000-ל 131,532-ואז להפחית את הפער בין ה 140,000-ל

 יותר טוב?

 נגיד שהבנתי. מעבירים את השמונים האלה לתחום הדת?  אלברט טייב:

 אנחנו יכולים להעלות הצעה כזו. אתם יכולים להעלות הצעה כזו. ר: שושי כחלון כידו

 )מדברים יחד(

 בינתיים אנחנו לא מחלקים את התמיכות. כבר מתחילת שנה. עו"ד שלומית גבע:

יש פה בעיה. אנחנו ישבנו לפני שתיים שלוש ישיבות וחילקנו את  גד רבינא: 

וקבענו שמונים אלף לתחום העוגה, בלי לקבוע כמה תקבל כל עמותה. 

הדת, שלוש מאות ומשהו אלף שקל לתחום הספורט, ואז באה הישיבה 

ואתם החלטתם להחזיר, ואתם אומרים שעכשיו עוד פעם אי אפשר 
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לעשות את זה שוב. אם עשינו פעם אחת אפשר גם פעם שנייה. עצם 

הפעם הראשונה שעשינו את זה היא כבר מקור הבעיה שפה התחיל כל 

ור הזה, וזו התנהלות לא נכונה ולא תקינה. וגם על זה חזרה הסיפ

ואמרה את זה בכל הדיונים ואתם ממשיכים להתעלם מזה. שאנחנו 

 ביקשנו לשנות את הסכומים אמרתם שאנו צריכים לתת פה נימוקים,

 היועצת המשפטית לא אמרה שזה לא חוקי, אני מבקשת, שושי כחלון כידור: 

זה לא תקין להחזיר חזרה. אנחנו לא צריכים לקבוע היא אמרה ש גד רבינא: 

בישיבה אחת את הסכומים ובישיבה שנייה את התתי סכומים לכל 

 סעיף תרבות, 

. כי נקודת ההתייחסות של היועצת 2019בואו רגע נחזור לתקציב שושי כחלון כידור: 

 2019. תקציב 2019המשפטית שאתה מצטט אותה דיברה על תקציב 

, היה ויהיו תמיכות, כי אנחנו 2020, מה שלא יקרה בשנת באופן עקרוני

לא יודיעם להגיד מה יהיה המצב הכלכלי שלנו, והאם אנחנו ניתן 

תמיכות וגם באיזה סדר גודל. אנחנו נימנע ממה שעשינו, לא נעשה, לא 

. מה שעשינו, לקחנו 2019נימנע, לא נעשה את מה שעשינו בתקציב 

ם, צבענו את התמיכות, אבל בתוך שקלי 755,000בעצם סכום של 

בשים חבזה אנחנו מת הצביעה לא חילקנו אותו לתתי נושאים ובגלל

הרבה זמן בחלוקה. אז לזה התכוונה היועצת המשפטית שהיה צריך 

 לעשות באישור התקציב, כבר בתוך התמיכות כבר חלוקה פנימית.

שקלים,  6,9088אז עכשיו, אני קורא פה עכשיו את היתרה בסך   אלברט טייב:

"ממליצה הוועדה להשאיר לחלוקה בידי מועצת העיר". אז אני אומר, 

 למה לא לחזור עכשיו, וניתן אותם לתחום הדת?

לא, זה צריך להיות בתוך הספורט. כרגע ההמלצה שלנו הזאת נוגעת   ענבל דרור היימן:

שוב, על החלוקה בתוך עוגת התקציב שנקבעה לספורט. אנו לא יכולים 

ת, המועצה צריכה לקבל שוב וות העברות, וגם בשביל לעשות העברלעש

פעם החלטה עקרונית על חלוקה שונה של עוגת התקציב ואז אנחנו 

 נתחיל עוד פעם מההתחלה את הכל.
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מה לא יקרה כלום? כל הכסף, אתה מבין את המשמעות? אתה לא  גד רבינא: 

 מצליח לשחרר תמיכות. 

הם צבועים בתוך תקציב הספורט, אתה יכול לחלק אותם בתוך  עו"ד שלומית גבע:

 הספורט בלבד. 

אני רוצה להחזיר את זה לתחום הדת, וראש העיר מסכימה להחזיר   אלברט טייב:

 את זה לתחום הדת.

 אז אני צריכה לחלק גם את הספורט מההתחלה. ת גבע:עו"ד שלומי

אפשר להציע הצעה, אנחנו נציע הצעה להחזיר לתחום הדת ולעשות   דובר:

 חלוקה מחדש.

אתם יכולים להציע הצעה ואני מקשיבה להצעה שלכם. המשמעות  שושי כחלון כידור: 

היא שאנחנו בתחילת חודש יולי עוד לא חילקנו תקציבים, עוד לא 

לקנו תמיכות לעמותות שאנחנו כבר, כולל תנועות הנוער שמחכות חי

לתקציב הזה. וגם מהספורט, גם הכדורגל כבר מחכים, אנו לא 

ר במשחררים את הכסף, וגם נגמרה העונה. וגם להתעמלות קרקע כ

 2020-בדפיציט כלכלי. אני מוכנה לאמץ את מה שאתם אומרים לדיון ב

כרגע, לא נכון להעלות עוד פעם   . אני חושבת שנכון2020בתקציב 

ולפתוח מחדש את כל הדיון בתמיכות עד שעוד פעם תתכנס הוועדה 

ויביאו את  זה לדיון, אנחנו לא נצא מזה. אז אני מציעה שנדבר על זה 

, אגב תהיה לכם אפשרות גם להשפיע על התקציב, 2020לקראת תקציב 

ר את ההערות אנחנו נשלח לכם את הצעת התקציב ואתם תוכלו להעי

שלכם, אנחנו גם נשב אתכם כל סיעה וסיעה. הגרעין התורני לא 

באוויר, גד, בוא. הוא לא באוויר, הוא יקבל גם מהמחלקה לתרבות 

היהודית, הוא מקבל גם מהמדינה תקציב, והוא גם מקבל לצערי הרב 

מהמועצה הדתית ככל הנראה, ולכן אני אומרת שהוא לא ממש זה. אני 

הגרעין התורני לא עושה פה פעולות, התשלום הוא עבור  אחזור שוב,

אברכים, ואני אחזור שוב ואני אומר שיש לנו מספיק אברכים ורבנים 
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בעיר כפר יונה שיכולים לעשות פה יופי של פעילות גם בלי הגרעין 

 התורני. אני מצטערת שאני אומרת את זה,

 אני חושב שאת טועה.  אלברט טייב:

אתם תוכלו להעלות את זה. אני אומרת  2020-אם אני טועה אז ב : שושי כחלון כידור

 דברים, תאמין לי, מאוד נכונים.

אז בסדר, אני מבקש להעלות לסדר היום הצעה להעביר את השמונים   אלברט טייב:

 אלף שקלים לתחום הדת. בואו נעביר, זו הצעה שאני מעלה.

 מעניין אותי מה הוא חושב על זה.איציק מה אתה חושב על זה?  ירון חדוות: 

 )מדברים יחד(

איזו הצעת החלטה אתה רוצה להציע, אלברט? תנסח אותה בבקשה שושי כחלון כידור: 

 לפרוטוקול.

 86,908אני מבקש להעלות הצעה לסדר, את היתרה שנשארה בסך   אלברט טייב:

 שקלים, להעביר אותם לתחום הדת.

אלה אחרת, מאיפה אתה רוצה להוריד את עכשיו אני שואל אותך ש שי רומנו:

 זה כדורגל? 131זה? מהכדורגל בחזרה? 

לא, זה בתבחינים של הוועדה מחדש, ואנחנו צריכים לקבל, או לחלק  גד רבינא: 

 מחדש את העוגה,

זה מה שהוועדה אמרה. רבת איתם פעם שעברה על כדורגל. עוגה  131 שי רומנו:

 זו עוגה.

 )מדברים יחד(

בואו נסיים את הדיון הזה. איציק אתה יוצא? איציק בראון יצא  ן כידור: שושי כחלו

 מהדיון.

אני רק רוצה להגיד שגם אם אתה רוצה להעביר את הכסף הזה החוצה   ששי מגידו:

זה משנה לי שוב את העוגה של הספורט ועוד פעם צריך לעשות את הכל 

 מההתחלה.

זאת אתה רוצה להעלות את ההצעה. אז ההערה שלך נרשמה ובכל  שושי כחלון כידור: 

בואו נעלה את ההצעה של אלברט, היא מחוץ לסדר היום, אז אנחנו 
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צריכים לאשר אותה בשתי רמות, אחד שאנו בכלל רוצים לדון בה, היא 

מחוץ לסדר היום, והדבר השני לדון בה. השאלה עכשיו מי בעד להעלות 

דו? גד רבינא, ברק את ההצעה של אלברט מחוץ לסדר היום ירים את י

אשרם ואלברט. מי נגד? רמי בליטנטל, איציק בראון, עמית אזולאי, 

שבי, שושי, ירום, עמית ומעיין. אוקיי. מה שזה אומר, שאנחנו 

 מחלקים את השמונים ושישה, זה אומר שההצעה שלך לא לסדר היום.

 

 גד רבינא, אלברט טייב, ברק אשרם בעד:

כידור, שי רומנו, ירון חדוות, מעיין חג'ג, עמית אזולאי, רם שושי כחלון  נגד: 

 בליטנטל, איציק דב.

 החלטה:

 בקשת חבר מועצת העירייה  אלברט טייב להעלות הצעה לסדר היום נדחתה

 

 

אני רוצה להגיד משהו לפני. רק ממש מצער כל הזיגזג הזה שנעשה פה,  ברק אשרם:

החוצה, אמרו לחלק את העוגה, שמלכתחילה באחת מהישיבות יצאנו  

דת, ספורט, וכן שאר הדברים, ואמרו אחר כך בישיבה שיקבלו אחר 

כך ואי אפשר לשנות. הגיעה אחר כך עוד פעם ישיבה ופתאום כן אפשר 

לשנות. וגם ראש העיר הצביעה לטובת הדת קודם כל. גם היא הייתה 

 בעד.

 אגב אני בעד הדת.שושי כחלון כידור: 

 אני לוקח את זה ספציפית. ברק אשרם:

אז להגיד בבקשה, כי כששומעים אותך ואתה רב בכפר יונה, אז חושבים שושי כחלון כידור: 

שראש העירייה נגד הדת, אז אני מבקשת להדגיש שראש העירייה בעד 

 כל תושביה, דתיים וחילוניים כאחד.
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הכסף   וחשוב לומר עוד פעם שהכסף הולך למשכורות, גם בכדורגל ברק אשרם:

הולך למשכורות, וגם בכדורסל הכסף הולך למשכורות ובכל מצב 

הכסף הולך למשכורות. אבל חבל על הזיגזג שפתאום יש תבחינים, 

והתבחינים אומרים שאפשר לקבל רק מאה עשרים, פתאום התבחינים 

אומרים שפתאום יש איזה הוקוס פוקוס ואפשר לקבל מאה שבעים. 

 על נפש ומגעיל,פשוט מאוד זה נראה ממש גו

אלה הערות שאני לא מצפה לשמוע מחבר מועצה, גועל נפש ומגעיל. שושי כחלון כידור: 

 אתה רוצה להתבטא אחרת, אתה מוזמן ולא גועל נפש, עם כל הכבוד.

איך אפשר לקחת ולשחק איך שרוצים בזיגזג ובסופו של דבר בסוף  ברק אשרם:

, אז אם אי אפשר אז יסתדר איך שרוצים? אם כן אפשר אז כן אפשר

אי  אפשר. אז איך פתאום יכול להיות שמישיבה לישיבה הכל מתגלגל 

ועושים איך שרוצים, ועושים ככה ולוחצים את ההוא. לאן שהכסף 

יילך שיהיה לבריאות למי שייקח אותו, זה לא חשוב מי ייקח. אבל 

הדרך הזאת של לצייר אנשים שהגיעו, בדרך כלל שמגיע אורח לעיר 

דים אותו, עושים לו כל מה שאפשר, ומדברים פה בסלידה. אני מכב

 מרגיש פה,

 זו פרשנות שלך.שושי כחלון כידור: 

זה מה שאני שומע, שאת גברת ראש העיר, את הצבעת בעד השמונים  ברק אשרם:

 אלף שקל, ואת הסכמת את זה.

ם ולא זו פרשנות שלך. אתה מדבר במונחים מאוד פופוליסטיישושי כחלון כידור: 

 רלוונטיים. סיימת לדבר? עברו שלוש דקות. אנחנו עוברים להצבעה.

 ממש חבל. ברק אשרם:

חבל על הרבה מאוד דברים, והמילה סלידה היא לא רלוונטית, אתה אל שושי כחלון כידור: 

 תפרש את ההתנהגויות.

 אני רואה שמדברים רק ככה. ברק אשרם:

ת של אף אחד, אנחנו יכולים להתחרט על אל תפרש פה התנהגויושושי כחלון כידור: 

 ההצבעות שלנו.
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צריך להעלות להצבעה איך אתם מחלקים את היתרה של השמונים  עו"ד שלומית גבע:

 ושש.

שקלים, אנחנו מציעים לחלק את זה בצורה כזו,  86,908אז לרשותנו יש שושי כחלון כידור: 

שהשלמה , כך 56,468לתחום הספורט ושוחרי כפר יונה תוספת של 

שקלים, והיתרה תועבר לעמותת  188,000שלהם תהיה לתקציב של 

 הספורט כפר יונה לטובת אקרובטיקה והתעמלות הקרקע.

 אני מבקש להציע להעביר את כל הסכום לשוחרי הספורט וכדורגל.  אלברט טייב:

י אבל זה נגמר, אתה לא יכול להציע שום הצעה כי נגמרו ההצעות. משושי כחלון כידור: 

 בעד הצעת החלוקה הזאת?

 רגע רגע.  אלברט טייב:

די הצעת הצעה אחת. הצעות מחוץ לסדר היום לא יכולות לעלות באופן שושי כחלון כידור: 

שיטתי. נתתי לך הזדמנות אחת, העלינו את זה להצבעה ועכשיו אני 

יכולה להחליט שאני לא מאפשרת לך להעלות הצעה נוספת מחוץ לסדר 

בעד החלוקה שביצעתי ירים את ידו? רמי, איציק דב, עמית, היום. מי 

שי, שושי, ירון, מעיין, ברק וגד רבינא. מי נגד ירים את ידו? מי נמנע 

 ירים את ידו? אלברט, אתה לא משתתף בהצבעה?

 לא, לא מצביע.  אלברט טייב:

 

 

 

 

 

 

עמית אזולאי, רם שושי כחלון כידור, שי רומנו, ירון חדוות, מעיין חג'ג,  בעד: 

 בליטנטל, איציק דב, ברק אשרם, גד רבינא.

 לא השתתף בהצבעה: אלברט טייב.
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 החלטה:

 : 2019מאשרים את חלוקת כספי התמיכות בתחום הספורט לשנת 

 ₪ 131,532 עמותת שוחרי כפר יונה:

 ₪ 233,560עמותת הספורט כפר יונה: 

 תחולק באופן הבא:₪  86,905יתרה בסך 

 לכדורגל בוגרים₪  56,498י כפר יונה: עמותת שוחר

 להתעמלות קרקע₪  30,410עמותת הספורט כפר יונה: 

 

 

 תודה רבה. הישיבה הסתיימה.שושי כחלון כידור: 

 

 

__________________ 

 

___________________ 

 שושי כחלון כידור  

 ראש העירייה

 , ששי מגידו 

 מנכ"ל העירייה

 


