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 פרוטוקול

 נבחרת ה"לה קרוס" של כפר יונהל ברכות

 לקודם כל ערב טוב לכולם. אני מצטערת, אני פשוט הוקפצתי לאח  שושי כחלון כידור: 

אז זה קצת   ,שנה טובה להנהלה והדירקטוריון של המרכז הקהילתי

גזל מזמנכם, אני מבטיחה שאנחנו נקיים את הישיבה כמה שיותר מהר  

ובצורה איכותית. מי שנמצאת כאן זאת לירי ומי שנמצאים כאן זה 

החברים של לירי והם כולם ביחד עוסקים בתחום ספורט שנקרא לה  

ת בנבחרת ישראל והיא שנה וחצי משחקת, קרוס. לירי היא גם שחקני

הם פה התווכחו איתה, לא את יותר, אני לא יודעת, ככה היא אמרה 

שנה וחצי אני בנבחרת ישראל והיא גם זכתה עכשיו באליפות העולם.  

אז מי שיושבים כאן מסביב לשולחן זה נבחרי הציבור של העיר, בעצם 

עובדי העירייה, ואני  הנהלת העיר שמקבלת את ההחלטות לגבי העיר ו

באופן אישי רוצה להגיד לך שאנחנו גאים, כולנו גאים בך על ההישג  

המרשים הזה. אני בכלל כל אישה שמגיעה למקומות גבוהים זה  

מבחינתי שיא שרק מאפשר לנשים האחרות להגיע לשיאים עוד יותר  

גבוהים ואת מגשימה לחלק מהנערות חלומות כאלה, להסתכל עליך  

ואו, אפשר להגיע גם לאליפות עולם. אז באופן אישי אני רוצה ולהגיד ו

לאחל לך המשך הצלחה, לכם שתמשיכו לחזק את ידיה, חבורה של 

גברים נפלאה, בואו בואו אליי. דוד שנמצא כאן זה אגב המאמן ואחד  

 הדברים שהוא רוצה, 

 המנהל, המנכ"ל של האיגוד. :דובר

 המאמן. עכשיו אני יודעת ש,המנכ"ל,  שושי כחלון כידור: 

 אפשר שאלה, מה זה לה קרוס?   :דובר

אוקיי אז דבר ראשון זה משחק אמריקאי, זה בעצם הגיע מארצות   :לירי

הברית, זה משחק שמשלב כדורסל וכדורגל ביחד, יש את אותם  

עקרונות, יש שני שערים ושתי קבוצות ובעצם המטרה להבקיע כמה  
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שיותר גולים. אנחנו משתמשים במקלות עם כדור גומי קטן ומוסרים  

תו עקרון כמו כדורגל מבחינת  אחד לשני וזורקים. זה בעצם על או

 תפקידים שיש התקפה, הגנה ויש כמה קשרים שיכולים,

  כמה שחקנים בכל קבוצה?  :דובר

 עשרה ושוער. :לירי

  עוד שאלות? עכשיו אני אגיד ככה. שושי כחלון כידור: 

 מה גודל השער?  :דובר

 מטר. 2מטר על  2משהו כמו  דוד:

 ועל מה זה עובד?  דובר:

 מגרש כדורגל? יש דשא כאילו?זה  דובר:

 יש רבעים. לירי:

הספורט עלה בארץ לפני רק שלוש שנים וישראל הוא מקום שביעי   :מנכ"ל האיגוד

בעולם ושני באירופה. היה לנו אליפות עולם בנתניה קרוב לפה ... שש  

שחקנים לפני שנה קיץ שעבר וגם אליפות אירופה נשים    2,000-מדינות ו

שחקניות וקיבלנו מקום שני בעולם,   500-ות ו נבחר 16היה שם עם 

והן טסו לקנדה והם ניצחו חמש   19והנבחרת של לירי היה אנשים עד 

פעמים, והם ניצחו חוץ מ... הם ניצחו גם חוץ מהמגרש היה אפילו יותר  

חשוב, היה להם משחק נגד קניה וקניה לא, זה היה הפעם הראשונה  

ים, לא היה פקקים אז בסוף שקניה שיחקה בינלאומי ולא היה נעלי

המשחק הם נתנו להם נעליים ומישהו עשה איזה סרטון ועכשיו בחיים  

, לא סליחה, 13-... ו-ו  ESPN-שלנו סרט יכול לתפוס בערוץ וזה הלך ל

-, בTRADITIONAL MEDIA-מיליון ראו את זה ואז תפסו גם ב  3

CNN,  הפנים של ישראל.  13ובערוץ  12פה בערוץ ... 

 ראו? FOX-ב דובר:

 ... FOXגם היה  דובר:

  איפה אתם מתאמנים?  :דובר

 אז יש לנו בעיה, אין לנו,   לירי:

הבעיה היא לא הבעיה, הבעיה איך נפתור את הבעיה, זו הבעיה אז מה  :דובר

 הבעיה? 



 

6 
 

 אתגר, יש לנו אתגר.  דובר:

ליד עתיד  כן אז שנה שעברה היינו בין מגרשים, היינו על האספלט  לירי:

 והיינו על המגרש חול שם בערך ועל המגרש של הכדורגל.

 אי אפשר בתוך האולם כאילו? דובר:

זה יכול לשבור משהו, אבל יש כאילו, יש אימונים של כדורגל שם שאי  לירי:

 אפשר.

 כמה ילדים פעילים? כמה ילדים ונוער פעילים?  דובר:

 בקבוצה ובנות אני אין לי מושג.בנים פעילים  12יש לנו כרגע  דובר:

 אני היחידה כרגע.  לירי:

 נכון לעכשיו. דובר:

אבל יהיה מוטיבציה לגייס אם יהיה לנו מגרש לשחק, אנחנו לא יכולים   דובר:

 לתת לעצמנו ל ... 

 הבנו את הרמז בחור צעיר, הבנו את הרמז.  דובר:

לעשות אימונים שמה כי אפילו בלי מגרש שנה שעברה הם נסעו לנתניה   דובר:

ערים אז גם שחקנים  16... הם לקחו מקום שלישי בליגה שלנו מתוך 

נבחרת ישראל בלי מגרש ובלי קבוצה, אז אני חושב שיש המון שחקנים 

 עם המון פוטנציאל. 

 אנחנו נקיים פגישה עם דוד. שושי כחלון כידור: 

ל המגרש  המשחק, בעקרון אתה יכול לשחק ביחד אבל המשחק עצמו ע דובר:

מתקיים אחרת, אם אתה יכול לראות המקל של הבנים והמקל של  

הבנות הוא שונה. יש חוקים שונים, זה אחרת, הבנים זה קצת יותר  

אלים, הבנות זה קצת יותר, הרבה יותר טכניקה, הרבה יותר קשה 

 לשחק בנות לדעתי. 

 יש בגדים מיוחדים גם?  דובר:

גני מפרקים, קסדה, מגן חזה ומגן בבנים יש לך קסדה, מגן חזה, מ דובר:

פרקים, כפפות ולשוערים יש מכנסיים עם מגנים וכמובן מגן אשכים. 

 בנות יש להן רק משקפיים כאלו.

טוב אז אנחנו נעניק בשם כולנו את תעודת ההצטיינות ללירי. תמשיכי  שושי כחלון כידור: 

 לעשות חיל כי את תהיי הסנונית הראשונה שתביא לפה הרבה מאוד
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נשים ואני מבטיחה שלצד של המשאבים אנחנו כולנו, כל השולחן הזה 

 ידאג.

 תודה רבה. לירי:

שנה שעברה היינו מתאמנים במתנ"ס אבל השנה לא הייתה קבוצה פה,  דובר:

התאמנו לבד בתחילת שנה פה, לבד, בלי מאמן, בלי ארגון או שום דבר  

 אבל עכשיו אנחנו במתנ"ס בנתניה.

 שתהיה שנה טובה ומוצלחת לא פחות בהישגיה, להתראות. ר: שושי כחלון כידו

 אנחנו כיתות י' אבל אנחנו מתחילים לאמן גם מכיתות ו'. לירי:

 יום חמישי מתקיים קורס מאמנים לצעירים, נכון?  דובר:

 אנחנו הולכים אליו.  לירי:

 אני, לירי ועידן הולכים לעבור את הקורס הזה.  דובר:

 גם ירין. לירי:

 אנחנו כבר נתחיל לאמן ילדים שהם קטנים.  דובר:

 אתם יכולים ... תכניסו את זה לבית ספר?  דובר:

 זה המטרה שלנו.  דובר:

בגדר התנדבות אנחנו מכניסים את זה כנראה עכשיו לשיעורי הספורט.  לירי:

 אנחנו נעביר כנראה ל, אנחנו נעביר לכיתות שיעורים. 

 ?אוקיי מי הולך למגמת ספורט דובר:

 אין לנו מגמת ספורט.  דובר:

... אבל זה גם תשובה ואז אם אתם עושים את ההתנדבות הזאתי אז  דובר:

 יחשיבו לכם, מחשיבים לכם את זה בתור מחויבות אישית?

 כן. דובר:

 זהו שושי מיצינו, זה החלק המעניין, עכשיו זה,  דובר:

 ב אנחנו מתחילים?עכשיו נעבור לחלק המעניין לא פחות. טו שושי כחלון כידור: 

 ההקלטה מופעלת.  דובר:

 עדכוני ראש העיר

, כמה עדכונים לפני שאנחנו  18אז אנחנו בישיבה שלא מן המניין מספר   שושי כחלון כידור: 
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מתחילים את סדר היום. עדכון ראשון פחות מחייב בעדכון אבל פחות  

נעים, זה אבא של שלום רוזנברג מי שהיה מהנדס העירייה נפטר, אז  

כל מי שרוצה לנחם אותו, ההלוויה הייתה היום, הם יושבים שבעה  

בטבריה. אנחנו שולחים מן הסתם את תנחומינו לשלום ומי שמעוניין  

לבקר, לבצע ביקור ניחומים אז יש לנו את הכתובת ונשמח להעביר  

לכם את הכתובת כדי שתוכלו לנחם את שלום. הנושא הבא זה הנושא  

י, קצת סטטוס לגבי איפה זה עומד. אנחנו של יחידת השיטור העירונ

התחלנו את אימון ההקמה של היחידה ביום ראשון האחרון לפני  

באוקטובר, האימון   3-יומיים. האימון יסתיים ביום חמישי הבא, ב

מתקיים כאן במסגרת העירייה, לוקחים חלק באימון כמובן  

י השוטרים, הפקחים המסייעים וגם הפקחים העירוניים שלנו. מ

שנמצא שם ומוביל את ההשתלמות ואת האימון הקמה זה יאיר פרויד 

 שהוא מנהל את יחידת השיטור העירוני יחד עם רונן. 

 הוא קצין משטרה?  שי רומנו:

כן, הוא הקצין, יאיר מי שעומד בראש היחידה וכמובן רונן שלנו,   שושי כחלון כידור: 

התרשמות שלנו  סמולסקי, שהוא אמון על יחידת הפיקוח. בסך הכל מה

הקצרת מועד של שלושת הימים האחרונים, עושה רושם שהדברים  

ככה עובדים טוב. הקבוצה שנבחרה היא קבוצה טובה, מחויבת, 

מעוניינת, סקרנית, קצת בהלם גם ממה שעתיד ליפול על כתפיהם. 

אנחנו בכל מקרה מיד אחרי אימון ההקמה נתחיל את עבודת השיטור 

יתחילו לפעול מתוך המבנה הרבה בזכות   העירוני, לא בטוח שהם

העובדה שהמשטרה עוד לא גמרה לעשות את ההצטיידות ואת כל  

אמצעי התקשוב שהיא צריכה לצורך ההפעלה, זה לא ימנע מאיתנו  

להפעיל את היחידה ממקום זמני עד שהם ייכנסו. המבנה עצמו למי 

ד שמבקר כאן ככה באזור רמב"ם, כמעט מוכן לכניסה ונראה מאו

מכבד ומכובד ומאוד יפה, וההשקעה באמת הייתה משתלמת ואני 

בטוחה שזה גם יתרום גם למבנה שיש לכל אחד בית לשבת בו ולעשות  

את העבודה, יתרום גם לאיכות העבודה. אני גם יודעת להגיד לכם והם 

יודעים את זה מכולנו כמעט, גם מששי וגם משי שבאמת הוביל פה ופה  



 

9 
 

פן אישי, הוביל פה והיה שותף לאורך כל התהליך  אני רוצה להגיד באו

בכל הדיונים, בכל הישיבות ואפילו לקח חלק בימים הראשונים של  

ההקמה, באמת עשה את זה מכל הלב אז אני רוצה גם להודות לו באופן 

אישי וגם בשם כולנו. הם יודעים שמצפה להם, שיש לנו ציפיות מאוד 

יבורי, איכות החיים כאן על כל  מאוד גדולות בכל הנושא של הסדר הצ

המשתמע על זה, גם בצד המשטרתי וגם בצד של הפיקוח אז כולנו  

אמרנו להם את זה ללא יוצא מן הכלל. אז אנחנו בהזדמנות הזו נאחל 

להם בהצלחה בשם כולנו ולמעניין לעניין באותו עניין, דווקא בגלל 

ת שדות, הקמת יחידת השיטורי העירוני אני שוחחתי עם מפקד תחנ

וחלק   "מדברים בטחון"עם דוד קרוני וקבענו שנקיים כנס שעיקרו 

מהמטרות של הכנס זה גם יהיה באמת לשתף מה עושה היחידה, מה 

התפקידים שלה, גם כדי לייצר תיאום ציפיות מול התושבים, והדבר  

הנוסף גם לאפשר לתושבים באמת לשאול שאלות בכל מה שקשור  

קיימת בנפרד מיחידות השיטור  לתחומי התוכן שהמשטרה מ

העירוניות כי יש הבדלים בין מה שאחראית עליו משטרת שדות לבין  

מה שתהיה אחראית עליו יחידת השיטור העירוני. אנחנו נפרסם את  

מועד הכנס מן הסתם גם לתושבים, אנחנו נשמח שאתם תיקחו בו 

אני   לאוקטובר ייכנס לכאן מנהל אגף שפ"ע חדש, יריב ממן. 1-חלק. ב

מניחה שהוא גם יגיע לאחת מהישיבות הקרובות אז אתם גם תכירו 

 אותו.

 הוא היה פה. דובר:

 הוא היה פה? הוא ישב ביום ראשון נכון אבל גד לא היה. שושי כחלון כידור: 

 הוא גם היה בוועדת כספים. דוברת:

עכשיו לא  אז יפה אז אתם יודעים לפחות חוץ מגד לדעתי וצביקה גם  שושי כחלון כידור: 

 נמצא.

 הוא חולה. דובר:

כן אני יודעת שהוא חולה והוא מגיע במיוחד, אז אנחנו גם נאחל ליריב   שושי כחלון כידור: 

בהצלחה. מעניין לעניין באותו עניין אז גם מנכ"ל המרכז הקהילתי 

 מסיים את תפקידו מתוך בחירה כדי באמת, 
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 הוא תושב העיר?  דובר:

 מי? שושי כחלון כידור: 

 יריב. דובר:

 יריב לא תושב, יוקנעם.  שושי כחלון כידור: 

 עשינו החלפות? דובר:

לא, זה יצא במקרה. מעניין לעניין באותו עניין אז גם מנכ"ל המרכז  שושי כחלון כידור: 

 הקהילתי בחר לסיים את תפקידו כדי ל, 

 מי? דובר:

פקידו כדי להשתבץ  מנכ"ל המרכז הקהילתי, אילן, מחר מסיים את ת שושי כחלון כידור: 

לתפקיד קרוב יותר לביתו. אנחנו בעיצומו של תהליך לבחירת מנכ"ל  

חדש, ביום חמישי תתקיים ועדת בחינה יחד עם הנהלת המרכז 

הקהילתי שלנו ויחד עם ההנהלה של המטה כדי לסכם מי יהיה מנכ"ל  

אז גם זה הולך   המרכז הקהילתי, כולל לוח זמנים לכניסה לתפקיד 

והדבר האחרון זה שתרשמו לפניכם וגם תקבלו הזמנה זה להשתנות, 

באוקטובר אנחנו חונכים את השבט החדש של רגבים ואני  31-שב

אשמח לראות את כולכם יחד איתנו בגזירת הסרט, במעמד המרגש. 

מה שחשוב שתדעו שזה קשור לעובדה שנכנסת ליחידת השיטור  

אש השנה. השערים,  העירוני לפועלה, זה שהשערים יורדים מיד אחרי ר

שומר בשער יורד, כל השערים, שלושת המקומות שיש עדיין שערים עם  

אנחנו עוברים לממש את תפיסת הביטחון החדשה שמדברת על סיורים  

רכובים, אוקיי? לפי כמובן תכנית סדורה ומסודרת ושיטתית שכמובן  

כל הזמן תשתנה כדי שלא תהיה אותה דינמיקה כל הזמן. אז זה יקרה 

יד אחרי ראש השנה, אנחנו מורידים את הפעילות בשערים ועוברים  מ

לשנות תפיסת הביטחון. אני חושבת שהתושבים מאוד חיכו לזה וגם  

אנחנו מן הסתם חושבים שזה לא היה נכון וחיכינו שיחידת השיטור 

 העירוני תיכנס כדי לעשות את כל השינוי הזה ביחד. 

 פה וגזם לחגים שנערך.תכנית הפינוי אש הילה אלמגור אטיאס:

אני מניחה שמי שנמצא בפייסבוק ראה את זה, אנחנו בכל מקרה לא  שושי כחלון כידור: 

 הסתפקנו,
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 זה הגיע גם בדואר לדעתי.  דובר:

כן בדיוק, אנחנו לא הסתפקנו, זה המשפט הבא. אנחנו נכנסים   שושי כחלון כידור: 

אישי שגם בלי תקופת לתקופה של חגים, אני יכולה להגיד לכם באופן 

החגים אנחנו מוצאים את עצמנו מתעסקים כאן בפינויי גזם בכמויות 

שהעיר הזו לא ידעה לדעתי הרבה מאוד זמן, זה מגיע למציאות 

שאנשים מוציאים את כל המיטות שלהם, את הספות שלהם, זה פשוט 

מטורף מה שקורה כאן גם מבחינת הכמויות וגם מבחינת כמות, מספר  

ת שאנחנו מתגברים כל שבוע וכל תגבור כזה גם עולה כסף, זה המשאיו

לא שהתגבור הזה הוא תגבור בחינם. אנחנו היינו בשבוע שעבר, שינינו 

את מועדי הפינוי אבל כנראה שלא היו איתנו בקשב, אני לוקחת את  

האחריות עלינו, זה לא קשור לתושבים ומצאנו את עצמנו באמת 

על בעיות הפינוי בגזם. לא כל כך  לאורך השבוע מנסים להתגבר

הצלחנו, הצלחנו בעיקר ברחובות הראשיים, ברחובות הפנימיים פחות 

הצלחנו. השבוע באמת גם מתחלף מנהל העבודה מטעם הקבלן שעובד 

עם מנקי, עובדי הניקיון ברחובות, המטאטאים אז התחלף, הגיע לכאן  

גיע לכאן זוהר מישהו מאוד מאוד רציני, אליקו סיים את תפקידו וה

בושארי, בחור מאוד מאוד רציני עם ניסיון גם פיקודי במג"ב, הוא  

באמת מנהל פה את העסק בצורה מאוד איכותית בזמן המאוד קצר  

שהוא נמצא כאן. אנחנו בונים גם היום תכנית יחד עם איציק שאחראי  

על השפ"ע, אנחנו בונים כאן תכנית שונה קצת בכל הנושא של מימוש 

כדי שבאמת   אבים שעומדים לרשותנו, מניקיון העיר והגזםכל המש

העיר הזו תהיה נקיה לכל אורך ימות השבוע, זאת המטרה. יש גם 

משאבים חדשים שייכנסו בעקבות המכרז החדש ואני מאוד מקווה  

שגם תהיה לזה נראות, לא רק שנדבר על זה אלא שגם נראה את זה  

נו מתחילים בסדר היום. ירון  ונרגיש את זה ונחווה את זה כולנו. אנח

 יציג את התב"רים. 

 אין בעיה, יש רק תשעה תב"רים, זאת אומרת אחד עד תשע. ששי מגידו:

 זה חוזר ...  10-כולל קומפלט ומ 9עד  1-אני מדבר מ ירון חדוות:

 אבל ירון יש פה תב"רים שכולם פה הם כיתות,  :בראוןאיציק 
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 נכון, אני אסביר.  ירון חדוות:

לא אז בסדר רק ... שאלה כללית, אני רואה פה שאתם רוצים, אחר כך  :בראוןאיציק 

יש לך תוספת להנגשה, לא כדאי מההתחלה להכניס את העניין הזה  

 לתב"רים החדשים כבר ... ? 

 אנחנו תכף, נדבר על זה כי זה לא כזה פשוט, כן ירון.  : שושי כחלון כידור

 ₪  300,000על סך  57יילת כביש : שיקום ט1007אישור תב"ר מס'  .1

: מאשרים את הארכת הסכם ההתקשרות עם חב' הגבייה מילגם עד הצעת החלטה

 31.12.2019ליום 

, עבודות תשתית של 57שיקום טיילת כביש  1007טוב יאללה. תב"ר  ירון חדוות:

 חברת חשמל, יש שמה, 

חברת חשמל ואנחנו  אתם תובעים ואתם רוצים לאשר. תתבעו את  :בראוןאיציק 

 נאשר את זה ... 

 אנחנו היינו בדיון מול חברת חשמל, ירון חדוות:

 אתה בניגוד עניינים פה.  דוברת:

 לא, אני כבר לא עובד חברת חשמל. :בראוןאיציק 

 עכשיו אתה אובד עצות?  ירון חדוות:

 עכשיו אני מצביע נגדם, אבל שאלה איפה נתי?  :בראוןאיציק 

 תי?איפה נ ירון חדוות:

 נתי בעניין הזה לא קשור?  :בראוןאיציק 

 נתי לא צד בעניין.  ירון חדוות:

 זה באחריות שלנו ובחזקתנו.  ו.נמה זה קשור, זה בתחום השיפוט של שושי כחלון כידור: 

יש פער כנראה כזה או    בדין  ודברים  חברת חשמל במסגרת הזה ביצעה ירון חדוות:

זה נכנס לתהליך אחר ברמה של האומדן, כדי לא לחכות מאחר ו

 שקל כדי להחזיר את המצב לקדמותו. 300,000משפטי, 

 לשפר את המצב מקדמותו. שושי כחלון כידור: 

לא להחזיר את המצב לקדמותו, לעשות איזשהו שיקום, לא בטוח   עו"ד שלומית גבע: 

 שמלא.
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 לא רגע רגע, אני רוצה רגע,  כידור: שושי כחלון 

 אתה לא מחזיר את המצב לקדמותו. 300,000-... לנו ב רם בליטנטל:

 זה כולל ...  500,000 ירון חדוות:

 זה כדי להחזיר את המצב לקדמותו.  527 רם בליטנטל:

 ... 300,000 ירון חדוות:

 זה כי זה המינימום שצריך כדי שיהיה,  300,000 רם בליטנטל:

בואו רגע אני לא יודעת מה זה מצב לקדמותו, רגע אני רוצה רגע לעצור  שושי כחלון כידור: 

פה את הדיון. אני לא רוצה, אני לא יודעת מה זה מצב לקדמותו כי אין 

לי תמונות של מה היה כדי שאני אוכל להחזיר את המצב לקדמותו אז  

ו שם  בואו רגע נעשה פה סדר. אתם מכירים את ההיסטוריה, נעש

עבודות של חברת החשמל, היה ניסיון כן בעקבות העבודות האלה נוצר 

דרך השכונה  57נזק שאתם רואים אותו, כל מי שנכנס לעיר מכביש 

המזרחית, אוקיי? רואה את הנזק שנגרם והוא כבר קיים ככה לפחות  

שנתיים אם לא שלוש שנים, זה לא שזה התחיל עכשיו. היה ניסיון 

ל חברת החשמל שהיא בעצם תישא בהוצאות של לגשר על הפער מו

השיקום כיוון שהיא זו שחפרה שמה, והניסיון הזה לא צלח ולכן אנחנו 

כל  57נמצאים כרגע בתהליך של תביעה. עכשיו מי שנוסע על כביש 

הכניסה לעיר היא מאוד לא מכבדת, היא לא יפה, היא לא מכבדת. מה 

ן מברק שהוא המפקח על שאנחנו הצענו לעשות זה באמת לקבל אומד

הגינון שעובד בתוך העירייה, שייתן לנו אומדן כדי שבאמת נוכל  

להכניס קצת ירוק בעיניים בכניסה לעיר. זה לא אומר שזה מספיק 

הכסף הזה אבל לפחות הוא ייתן איזושהי תמונת מצב יותר נעימה לכל  

בי  מי שנכנס לעיר שלנו, אני חושבת שזה מכבד את כולנו ואת כל תוש

העיר. אני גם יודעת להגיד לכם שיש המון תלונות של התושבים על  

 החלק הזה שהוא מאוד לא יפה ומאוד לא מטופח ולא מתוחזק.

 איפה החלק הזה?  אלברט טייב:

מהטיילת שנמצאת כשאתה מגיע מצומת בית ליד, עובר את הרמזור   שושי כחלון כידור: 

יחזקאל, מיד אחרי  אלונים, נוסע עוד טיפה, קצת לפני גן של 

 האיסכורית החלק הזה מתחיל, הוא ממש מכוער בצורה,
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 כל הטיילת עד המזרחית.  ששי מגידו:

 בסדר גם כתוב כאן שיקום, לא כתוב כאן,  אלברט טייב:

 כן, ממש, נכון.  שושי כחלון כידור: 

 בסדר, כתוב. אלברט טייב:

 מי בעד? ירים ידו.  דובר:

 פה אחד. שושי כחלון כידור: 
 

 : לטההח
 ₪  300,000על סך  57שיקום טיילת כביש  - 1007מאשרים תב"ר מס' 

 :  מקורות מימון
 ₪ 300,000קרנות הרשות:  
 ₪ 300,000סה"כ לתב"ר:   

 מאשרים פה אחד 

 

: נגישות אקוסטית/חושית עבור כיתת 1008אישור תב"ר מס'  .2

 ₪ 30,000שמיעה בית ספר דרך ע"ש רונה רמון על סך      ליקויי

 נגישות אקוסטית/חושית עבור כיתת ליקויי – 1008מאשרים תב"ר : הצעת החלטה

 ₪ 30,000שמיעה בית ספר דרך ע"ש רונה רמון על סך 

, 6עד סעיף  2טוב עכשיו אנחנו מדברים על בין, מסדר היום סעיף  ירון חדוות:

, על, בעצם קיימנו פגישה 8לצורך הדיון, עד    8סופר לאט,  סליחה שאני  

במסגרת ועדת כספים עם שלהבת, רכזת נגישות של כפר יונה, כל 

הבקשות מגיעות לשלהבת דרך אגף החינוך דרך אסנת מרכזים את זה,  

אוקיי? שעל פניו בגדול זה מגיע מילדים שעוברים כיתות, ילדים  

ו אחר שצריך להתחדש או  חדשים שנקלטים, בלאי ציוד כזה א

התאמות. זה אומר שאם הייתה כיתה שהייתה מונגשת בסיטואציה 

 כזו או אחרת אבל מגיע ילד, ילדה עם ליקוי שמיעה כזה או אחר

שצריכים לעשות התאמות כאלה ואחרים, אם זה ברמה של פרקט, אם 

..., איך הם קוראים  זה ברמה של תקרה אחרת, אם זה ברמה של ה

 ,לדבר הזה

 מערכת שמע. שושי כחלון כידור: 
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 מערכת שמע, אוקיי?  ירון חדוות:

לוחות לבד. צריך להבין כזה דבר, אחד האישור הזה הוא אישור משרד   שושי כחלון כידור: 

החינוך, הוא לא אישור שלנו, זאת אומרת זה שאנחנו נמצא צורך זה  

אחר  לא מספיק, משרד החינוך מגיע לכאן, בודק באמת את הצורך ורק  

כך אנחנו מקבלים אשרה תקציבית. האשרה התקציבית בדרך כלל 

שקלים, היא אף פעם לא מספיקה אבל אנחנו לא  30,000עומדת על 

יודעים להגיד בשעה שאנחנו מאשרים את התב"ר מה אנחנו נצטרך עוד  

כדי להגדיל אותו, אוקיי? לכן אנחנו מביאים את התב"רים האלה  

מספיק שיש ילד אחד עם לקות שמיעה  להגדלה. הכיתה עצמה בכלל,

הכיתה כולה הופכת להיות כיתה מונגשת שמיעה, מה שזה כולל זה 

 באמת רצפה, דלת, לוח לבד ומערכת שמע שזה סך הכל ה,

 ותקרה. ירון חדוות:

 ותקרה כמובן אקוסטית.  שושי כחלון כידור: 

 ולפעמים מזגנים. דובר:

במסגרת הבניה החדשה אנחנו משתדלים שכל  ומזגנים שקטים. היום שושי כחלון כידור: 

המזגנים יהיו מזגנים שקטים כדי לחסוך גם בין היתר את העלויות  

 כבר בשלב הביצוע של בינוי חדש, זה הכל. 

נגישות אקוסטית חושית עבור   1008אישור תב"ר  2לכן שיש סעיף  ירון חדוות:

שקל,  30,000כיתת ליקויי שמיעה בבית הספר על שם רונה רמון, 

 מקורות מימון משרד החינוך, מי בעד ירים ידו. תודה רבה.

 פה אחד. שושי כחלו כידור: 

 :החלטה
  כיתת עבור   חושית/אקוסטית נגישות -1008' מס ר "תב מאשרים

 ₪ 30,000 סך על  ת ספר דרך ע"ש רונה רמוןבי  שמיעה  ליקויי
 : מימון  מקורות

 ₪ 30,000:  החינוך  משרד
 ₪ 0,0003:    ר"תב כ"סה

 . מאשרים פה אחד
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כיתות  2נגישות אקוסטית/חושית עבור  :9100אישור תב"ר מס'  .3

 ₪ 60,000לליקויי שמיעה בי"ס שש שנתי על סך 

 נגישות אקוסטית/חושית עבור כיתת ליקויי – 1009: מאשרים תב"ר הצעת החלטה

 ₪ 30,000שמיעה בית ספר דרך ע"ש רונה רמון על סך 

כיתות   2, נגישות אקוסטית חושית עבור 1009אישור תב"ר מספר  חדוות:ירון 

 60,000שקלים, אותו כנ"ל משרד החינוך  60,000לליקויי שמיעה, 

 שקל, מי בעד ירים ידו. תודה רבה.

 :החלטה
  כיתות 2 עבור   חושית/אקוסטית נגישות -1009' מס ר "תב מאשרים

 ₪ 60,000 סך על  שלום איש  שנתי שש   ס"בי שמיעה לליקויי
 : מימון  מקורות

 ₪ 60,000:  החינוך  משרד
 ₪ 60,000:    ר"תב כ"סה

 . מאשרים פה אחד

 

גן טופז ע"ס  –הנגשת גן לליקויי שמיעה  : 941תב"ר מס'  הגדלת .4

 (30,000מקרנות הרשות )תב"ר מקורי  ₪ 6,500

גן טופז  –הנגשת גן לליקויי שמיעה  – 149תב"ר הגדלת : מאשרים  הצעת החלטה

 ₪ מקרנות הרשות 6,500 ע"ס

שקל. פה   6,500, הנגשת גן לליקויי שמיעה, גן טופז 149תב"ר  4סעיף  ירון חדוות:

 יש לנו,

 הגדלה של התב"ר.  שושי כחלון כידור: 

כן, הגדלה של התב"ר. יש פה איזה התאמה שהיינו צריכים לעשות   ירון חדוות:

  30,000, משרד החינוך 6,500האקוסטיקה, קרנות הרשות ברמה של 

 כולל מה שהם נותנים תמיד. תודה רבה, מי בעד? 

 פה אחד. שושי כחלון כידור: 

 :החלטה
גן טופז   –הנגשת גן לליקויי שמיעה   – 149מאשרים הגדלת תב"ר מס'  

 ₪ מקרנות הרשות.  6,500ע"ס 
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 :  מקורות מימון
 ₪   6,500קרנות הרשות: 

 ₪ 30,000חינוך: משרד ה
 ₪  36,500סה"כ:             

 מאשרים פה אחד. 

כיתות לליקויי שמיעה בי"ס  2: הנגשת 992הגדלת תב"ר מס'  .5

 ₪60,000 מקרנות הרשות )תב"ר מקורי  27,000עמל ע"ס  ממלכתי

)₪ 

כיתות לליקויי שמיעה  2הנגשת  – 992: מאשרים הגדלת תב"ר מס' הצעת החלטה

 ₪ מקרנות הרשות  27,000בי"ס ממלכתי עמל ע"ס 

 אני רץ פה. ירון חדוות:

 בוצע כבר מזמן.  4שנייה לפני שאתה רץ רגע,   רם בליטנטל:

 .6,500-זה ה ירון חדוות:

 זה אנחנו, 6,500 רם בליטנטל:

 אנחנו קיבלנו ומגדילים, 3,000 ירון חדוות:

 אנחנו מגדילים.  כידור: שושי כחלון 

 אנחנו מסדרים את התב"ר לעבודה שבוצעה.  רם בליטנטל:

 ברור שביצענו את העבודה. שושי כחלון כידור: 

 לא לא וגם רגע, נכון,  ירון חדוות:

שמשהו כבר בוצע  בסדר אני רק רוצה ... להבדיל מכל האישורים ... רם בליטנטל:

 מזמן.

לחדד משהו, רמי הכל בסדר, אני רק רוצה לחדד לכולם,  אז אני רוצה   ירון חדוות:

אלברט, נכון? ידעתי. אני רק רוצה לחדד, כל הנושא של נגישות    אוקיי?

אלפי שקלים.   30ברמה של ליקויי שמיעה תמיד יגיע במדרגות של 

 אנחנו כמו ששושי אמרה, 

 ירון אנחנו סומכים עליך, אנחנו מצביעים בעד.  אלברט טייב:

לא לא אני רוצה שכולנו נהיה חדים וברורים. לא יהיה ... ולכן אנחנו  ת:ירון חדוו

 הגדלת תב"ר, הנגשת שתי כיתות.  5עוברים לסעיף 
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 יש פה טעות קצת על הסכום. עמית אזולאי:

 רגע. שושי כחלון כידור: 

 שקל. 500חסרים  עמית אזולאי:

 התב"ר הזה בוצע לפני שנתיים? שושי כחלון כידור: 

 ראינו. ככה דוברת:

 למה לקח שנתיים כדי להגדיל אותו? שושי כחלון כידור: 

 לא יודעת, לא הייתי פה במהלך השנתיים.  דוברת:

 לא אבל זה נתון שאתם צריכים לדעת אותו.  שושי כחלון כידור: 

 שקל הגדלה מקרנות הרשות. מי בעד ירים ידו? 27,000ולכן  ירון חדוות:

עוד פעם, יש פה טעות קטנה בסכום, שלא תצטרך ירון אני רק אומר  עמית אזולאי:

 להעביר את זה עוד פעם. 

 .27,500או   27,000או  ₪27,500,  500 ירון חדוות:

 ,36לא, זה לא  שושי כחלון כידור: 

 .87,500או  27,500אחד משניהם שגוי, זה או   דובר:

 לא הצבענו על זה, שנייה.  שושי כחלון כידור: 

 ו על זה, עכשיו הצבענו.כן בטח הצבענ ירון חדוות:

 הצבעת. 4על  שושי כחלון כידור: 

 , רצתי.5גם על  ירון חדוות:

 מה הסכום הנכון?  דובר:

, משרד 27,000, קרנות הרשות 992הגדלת תב"ר מס'  5. סעיף 87 ירון חדוות:

שקלים. ההגדלה מקרנות הרשות עמד    87,000, סך הכל  60,000החינוך  

 אחד.שקלים. עבר פה  27,000על 

 :החלטה
כיתות לליקויי שמיעה    2הנגשת  -992מאשרים הגדלת תב"ר מס' 

 ₪ מקרנות הרשות.  27,000בי"ס ממלכתי עמל ע"ס 
 :  מקורות מימון

 ₪ 27,000קרנות הרשות: 
 ₪ 60,000משרד החינוך: 
 ₪  87,000סה"כ:             

 מאשרים פה אחד. 
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לליקויי שמיעה בבי"ס כיתות  2: הנגשת 995' הגדלת תב"ר מס .6

 ₪( ₪60,000 מקרנות הרשות )תב"ר מקורי  5,000איש שלום ע"ס 

כיתות לליקויי שמיעה  2הנגשת  995: מאשרים הגדלת תב"ר מס' הצעת החלטה

 ₪ מקרנות הרשות  5,000איש שלום ע"ס  בבי"ס

הנגשת שתי כיתות, איש שלום, אנחנו בעצם  995תב"ר  6סעיף מספר  ירון חדוות:

שקל, התב"ר בוצע. יש פה איזה התאמה  5,000-ילים פה במגד

  שנעשתה, מי בעד ירים ידו? תודה רבה, פה אחד. 

 :החלטה
כיתות לליקויי שמיעה  בי"ס   2הנגשת  995מאשרים הגדלת תב"ר 

 ₪ מקרנות הרשות.  5,000איש שלום ע"ס 
 : מקורות מימון

 ₪   5,000קרנות הרשות: 
 ₪ 60,000משרד החינוך: 

 ₪ 65,000            סה"כ: 
 מאשרים פה אחד. 

 

 כיתות לליקויי שמיעה בי"ס הדר,   2: הנגשת  180הגדלת תב"ר מס'   .7

 ₪( ₪60,000 מקרנות הרשות )תב"ר מקורי  17,000ע"ס 

כיתות לליקויי  2הנגשת  – 180: מאשרים את הגדלת תב"ר מס' הצעת החלטה

  הרשות ₪ מקרנות  17,000בבי"ס הדר, ע"ס   שמיעה

, שימו לב כל התב"רים האלה עם המספרים המוקדמים  180תב"ר  :ירון חדוות

יותר זה דברים שבעצם כמו שאמרנו השלמות. שתי כיתות לליקויי  

שקלים    60,000-שקלים, הגדלה מעבר ל  17,000שמיעה בבית ספר הדר,  

. מי בעד ירים  17,000שקיבלנו הקבצה ממשרד החינוך, קרנות הרשות 

 ה אחד. ידו, פ

 :החלטה
שמיעה   לליקויי כיתות  2הנגשת   – 180מאשרים הגדלת תב"ר מס' 

 בבי"ס הדר,  
 ₪ מקרנות הרשות.   17,000ע"ס 

 : מקורות מימון
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 ₪ 17,000קרנות הרשות: 
 ₪ 60,000משרד החינוך: 
 ₪ 77,000סה"כ:             

 מאשרים פה אחד. 
 

 150,091בניית גן דו כיתתי ברחוב דן ע"ס  – 198הגדלת תב"ר מס'  .8

 ₪( 2,761,010מקורות מימון ממשרד החינוך )תב"ר מקורי  ₪

בניית גן דו כיתתי ברחוב דן ע"ס  – 198: מאשרים הגדלת תב"ר מס' הצעת החלטה

 ₪ מקורות המימון משרד החינוך  150,091

- , גן דו כיתתי, פה אנחנו בעצם מגדילים ב198הגדלת תב"ר מספר    :ירון חדוות

 שקל ממקורות משרד החינוך, אוקיי?   150,901

 , אישרנו בעבר.1,200,000-כלומר אנחנו כבר אישרנו את ה אלברט טייב:

ולכן זה תוספת   150,901כבר אושר, קיבלנו עוד כמה ...,  1,200,000-ה ירון חדוות:

לפרויקט ממשרד החינוך ... בקשות ותוספות   של, תוספת תקציבית 

 ולכן מי שבעד ירים יד. 

 זה גנים שעוד לא בנינו, עכשיו אנחנו בונים אותם.  שושי כחלון כידור: 

 אפשר להוריד אותם.  דובר:

 זה בנינו. דוברת:

זה גנים שעוד לא בנינו אותם, עכשיו בונים   8, 9לא הבא זה חב"ד, זה  שושי כחלון כידור: 

 אותם.

 החלטה:
בניית גן דו כיתתי ברחוב דן ע"ס   -198מאשרים הגדלת תב"ר מס' 

150,901  ₪ 
 מקורות המימון משרד החינוך   

 מקורות מימון: 
 ₪ 1,200,000קרנות הרשות: 
 ₪ 1,711,911משרד החינוך: 
 ₪ 2,911,911סה"כ:              

 מאשרים פה אחד. 

 



 

21 
 

 ₪,  328,830בניית גן דו כיתתי חב"ד ע"ס    –  133הקטנת תב"ר מס'   .9

₪, קרנות  414,015מקורות המימון: משרד החינוך הגדלה בסך 

 ₪( ₪2,928,830 )תב"ר מקורי  742,845הקטנה בסך  הרשות

בניית גן דו כיתתי חב"ד ע"ס   – 133: מאשרים הקטנת תב"ר הצעת החלטה

329,830₪  

 , חב"ד.9סעיף  דובר:

בעצם אנחנו, מקורות המימון שלנו גדלו בעקבות  9אוקיי בסעיף  ירון חדוות:

שקלים. בהתאם לכל מיני    414,015-תוספת תקציבית ממשרד החינוך ב

התאמות מאושרות, תשתיות ועלויות הפרויקט שהיו נמוכות מהשוק,  

שקלים, התב"ר המקורי   742,845-קרנות הרשות, ההתאמה ירדו ב

וכל הגדלה והקטנה,   2,600,000ת שקלים לעומ 2,928,830עמד על 

בעצם אנחנו מקטינים את התב"ר, מחזירים כסף לקרנות הפיתוח על 

 . מי בעד ירים ידו, פה אחד. 328,830סך 

 החלטה:
 328,830בניית גן דו כיתתי חב"ד ע"ס  – 133מאשרים הקטנת תב"ר 

   ₪ 
 מקורות מימון:  
 ₪     654,563קרנות הרשות: 
 ₪  1,945,437משרד החינוך: 
 ₪ 2,600,000סה"כ:              

 . מאשרים פה אחד

 

אישור הסכם הקצאת קרקע בין העירייה לבין "עמותת שערי ציון  .10

 להפצת הרוח הציונית הדתית"

: מאשרים את הסכם הקצאת קרקע בין העירייה לבין "עמותת שערי הצעת החלטה

 ציון להפצת הרוח הציונית הדתית"

, בהמשך להקצאת הקרקע שדיברנו עליה במועצת העיר  10סעיף  : שושי כחלון כידור

האחרונה, מבנה וקרקע בשכונת יפה נוף לעמותת שערי ציון להפצת  

הרוח הציונית הדתית. אז סיכמנו הרי שאנחנו נגבש הסכם, על ההסכם 
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לפניכם בחומר הישיבה, העמותה  תחתום העמותה, ההסכם הונח 

הגיעה לכאן, חתמה על ההסכם. השאלה אם יש לכם הערות לגבי  

. הדבר הנוסף שראוי שתדעו זה שאנחנו,  ההסכם, לגבי העניין הזה 

מאחר ואנחנו הקצנו לשנה ועוד שנה אז אנחנו לא צריכים את אישור 

משרד הפנים. זה אומר שבית הכנסת יעמוד לרשותם מיד אחרי 

יבה הזו, תוך עוד כמה דברים שהם צריכים להציג לנו, ערבות  היש

 כספית שביקשנו, 

 שקל ראיתי, לא? ערבות. 15,000 איציק דב:

אני לא זוכרת מה הגובה של ה, זה שטר ערבון... לצורך העניין וכמו  שושי כחלון כידור: 

שנאמר לתושבי השכונה, בית הכנסת יופעל בראש השנה לטובת ומרגע  

נה בטוח ואז נראה אם הם עומדים בכל התנאים, אם הם ש FORזה 

 עומדים מן הסתם נאריך להם בעוד שנה ואז נצא להקצאה מחדש.

 מה התנאים שהם אמורים לעמוד בהם? עמית אזולאי:

 עוד איזושהי ערבות שהם צריכים להפקיד, נכון?  שושי כחלון כידור: 

כמה ניירות של העמותה,  הם צריכים להעביר לנו מסמכי ביטוחים,  ששי מגידו:

 ניירות כספיים של העמותה.

 זה מה שהם היו צריכים להביא כאילו, עמית אזולאי:

 העבירו, דייקנו אבל סך הכל זה לא פוסל אותם מלקבל הקצאת קרקע. ששי מגידו:

אני זוכר את הסיכום של ישיבה שביקשת שיביאו לך איזה דו"ח כספי  עמית אזולאי:

 הביאו. כזה או אחר ולא 

 כן, זה לא קשור.  ששי מגידו:

 זה לא קשור, זה לא משהו שבגללו רצית לראות את המצב. רם בליטנטל:

לא, זה לא היה תנאי אבל אנחנו ביקשנו לדייק איתם עוד קצת והבאנו  ששי מגידו:

 אותו לפה עם הדוחות הכספיים כדי לראות, 

 בגירעון.טוב אז אנחנו יודעים שהם  עמית אזולאי:

 אנחנו לא יודעים שהם בגירעון, אנחנו יודעים ש,  שושי כחלון כידור: 

 זה מה שהיה כתוב ב...  עמית אזולאי:

 כן, לא סיכמו את השנה, היו להם כל מיני בעיות כאלה חשבונאיות.  ששי מגידו:

 לא סיכמו את השנה.  שושי כחלון כידור: 
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 ים, זה לא משנה.זה לא משנה, הם עומדים בקריטריונ אלברט טייב:

 עומדים, אמרתי.  ששי מגידו:

 הם עומדים בקריטריונים, בוודאי. שושי כחלון כידור: 

 כן, זה מה שחשוב.  אלברט טייב:

 בגלל זה גם, זו הסיבה שהקצנו לשנה. ששי מגידו:

 זו הסיבה שעשינו הקצאה קצרה גם. כידור:  ןשושי כחלו

 יקימו גם, שתוך שנה העמותה החדשה שהם  עמית אזולאי:

 עוד שנה אפשר לצאת להקצאה. ששי מגידו:

 כן, אם זה יסתדר עוד שנה, אם לא עוד שנה כאילו, או זה או זה. עמית אזולאי:

רגע רגע שלא יהיה פה לא ברור, הם ישלמו חשמל ומים ברור, ארנונה   שושי כחלון כידור: 

 אף בית כנסת לא משלם כאן.

 זה כתוב בהסכם.  אלברט טייב:

ברור, שלא יהיה פה, שלא נתבלבל פה כולנו, זה בית כנסת כמו כל בית   חלון כידור: שושי כ

 כנסת בעיר, כולם מחויבים בתשלום חשבונות מים וחשמל, בסדר?

 אחרת חברת חשמל תנתק להם. דובר:

 שאלת לשנה? ששי מגידו:

 כתוב כאן ארנונה.  אלברט טייב:

 אני אסביר. עו"ד שלומית גבע: 

 למה. גם היועצת המשפטית תסביר היא תסביר,  כידור: שושי כחלון 

 ... כשהיה פה משרד הכל קרס. דובר:

נכון, אני אסביר. כמו שרובכם בטח יודעים יש פקודת מיסי ארנונה  עו"ד שלומית גבע: 

פיטורין שפוטרת בתי כנסת מתשלום ארנונה, אז למה זה כתוב  

כל עוד יש פטור בהסכם? כי החובה היא לכאורה לשלם ארנונה אבל 

הפטור חל. זה נועד שאם מחר ישתנה החוק והפטור לא יהיה אנחנו לא  

נצטרך לעשות שינויים אבל כל בתי הכנסת בכפר יונה פטורים  

 מארנונה.

לצורך העניין זה אחידות ושוויוניות, אנחנו לא יכולים ל... בסדר? אז   שושי כחלון כידור: 

העירייה לבין עמותת שערי   מי בעד לאשר את הסכם הקצאת קרקע בין

 ציון להפצת הרוח הציונית הדתית?
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 רגע יש שאלות. דובר:

היו שני עניינים בישיבה הקודמת, צריך לדעת אם זה בא לידי ביטוי פה  עמית אזולאי:

בהסכם שחתמנו. קודם כל היה את העניין של ניגוד עניינים שנמצא  

 ,שמה רב היישוב שהוא חבר בעמותה. בעיה, לא בעיה 

 אני אענה על זה.  עו"ד שלומית גבע: 

 זה לא קשור להסכם אבל.  שושי כחלון כידור: 

 בסדר אבל אני אענה.  עו"ד שלומית גבע: 

 לא, אמרתם שתחתימו אותו על הסכם ניגוד עניינים, האם זה התבצע? עמית אזולאי:

הסדר ניגוד  שנייה אז אני בדקתי את העניין הזה, מי שיכול לעשות  עו"ד שלומית גבע: 

עניינים זה רק הלשכה המשפטית של משרד הדתות ואנחנו נפנה 

 אליהם שהם יטפלו בזה, לנו אין את  האפשרות לעשות את זה.

אנחנו מאשרים עכשיו משהו כאילו שאנחנו יודעים שיכול להיות שיש   עמית אזולאי:

 בו ניגוד עניינים? 

מותה לבין ההקצאה, אוקיי? זה  אתה מאשר הסכם התקשרות בין הע שושי כחלון כידור: 

 מה שאנחנו מאשרים כרגע וכן, אנחנו נעשה את זה במקביל.

לא, השאלה היא אם למה לא נכנס בתוך ההסכם הזה משהו כזה   עמית אזולאי:

 שמתנה או אני לא יודע מה את ה,

 זה בהחלטה שהתקבלה.  עו"ד שלומית גבע: 

צריך לטפל בזה כמו ש... אין   במידה וימצאו שיש ניגוד עניינים הוא גד רבינא:

ניגוד עניינים, אנחנו לא יודעים שיש או אין אבל על כך הדין קיים, אם  

 כן הרב יכול גם להתפטר. 

 הם יצטרכו לעשות לו הסדר ניגוד עניינים, אנחנו לא יכולים לעשות. עו"ד שלומית גבע: 

איזושהי  אנחנו בהחלטה הקודמת הסכמנו שזה בכפוף אז אם תהיה  אלברט טייב:

 בעיה,

 כן, אם יהיה ניגוד אנחנו נטפל בניגוד. אנחנו פנינו לרב ודיברנו איתו.  גד רבינא:

חבר'ה בואו לא נבזבז את הזמן שלנו על העניין הזה, בסדר? זה לא  שושי כחלון כידור: 

קשור להסכם, אנחנו מאשרים כרגע את ההסכם, אנחנו לא מאשרים 

 את ה,

, ברגע דתותאנחנו נעביר את ההסכם ללשכה המשפטית במשרד ה : עו"ד שלומית גבע 
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שהוא יאושר ונציג בפניהם את העניין והם יצטרכו לתת את הדעת 

 ולעשות הסדר ככל שהם ימצאו שצריך הסדר, הסדר ניגוד עניינים. 

אוקיי ועוד נקודה שעלתה זה שבין מטרות העמותה לא קיים, מטרות   עמית אזולאי:

לת בית כנסת, אוקיי? לא רשום במטרות העמותה  העמותה הן לא הפע

 שהן מפעילים בית כנסת. הם עושים דברים אחרים, לא בית כנסת.

לא נראה שבכל עמותה שמפעילה בית כנסת כתוב שהם מפעילים בית   שושי כחלון כידור: 

 כנסת.

 יש, בגלל זה אני שואל, אני בדקתי בכמה עמותות של, עמית אזולאי:

 צריך כשרון מיוחד להפעיל בית כנסת? חבר'ה.  כידור: שושי כחלון 

 בימי רביעי הם עושים חוג טניס שם, מה הם יכולים לעשות שם? נחום ברזילי:

 שלומית אפשר בבקשה לענות על זה?  גד רבינא:

 לא, אני שואל את שלומית. עמית אזולאי:

מה שאתה  כן אבל אני אגיד לך מה זה בית כנסת, בית כנסת זה לא  גד רבינא:

מכיר, אתם חושבים שבית כנסת זה רק בית תפילה. בית כנסת מעגן  

בתוכו את כל צרכי הדת, אני ... אנחנו לא מפעילים רק בית כנסת 

 לשלוש תפילות ביום ... 

אני יודע מה ההבדל בין בית כנסת לבין בית מדרש, אני יודע מה   עמית אזולאי:

 ההבדל.

 וכו בית מדרש, בית מדרש לא כולל בית כנסת. לא, בית הכנסת כולל בת גד רבינא:

 זה אתה אומר.  עמית אזולאי:

 זה כולל בהגדרה הדתית.  גד רבינא:

 לא אבל בית מדרש לא כולל בתוכו בית כנסת.  עמית אזולאי:

 ... גד רבינא:

נכון אז העמותה פה מגדירה את עצמה בתור מפעילת בתי מדרש ובתי   עמית אזולאי:

 כנסת.

עמית אז תצביע נגד כמו שהצבעת בפעם הקודמת, אוקיי? מי בעד   כחלון כידור: שושי 

לאשר את הסכם הקצאת קרקע בין העירייה לבין העמותה ירים את 

 ידו. מי מתנגד?  
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שושי כחלון כידור, שי רומנו, ירון חדוות, מעיין חג'ג, איציק דב,   בעד:
 חום אזולאי רם בליטנטל, איציק בראון, גד רבינא, אלברט טייב, נ

 עמית אזולאי  נגד:

 החלטה:
מאשרים את הסכם הקצאת קרקע בין העירייה לבין "עמותת שערי  

 ציון להפצת הרוח הציונות הדתית" 

 

 ושנרשום שלא קיבלנו תשובה מהיועצת המשפטית לגבי השאלה של ה,  עמית אזולאי:

 בתמלול. זה יהיה רשום בפרוטוקול בכל מקרה  שושי כחלון כידור: 

 . מה? 11טוב סעיף  ששי מגידו:

 לא בסדר, לגבי נושא של מטרות, עמית אזולאי:

 אני לא כותבת את זה, זה בתמלול. אסנת טל:

 זה בתמלול יהיה כתוב, אין פרוטוקולים שיותר אסנת כותבת. שושי כחלון כידור: 

אישור שינוי מורשה חתימה בחשבונות בית ספר עמל בבנק  .11

 675סניף  12 הפועלים

, 135508: מאשרים את מורשה חתימה בחשבונות בית ספר עמל מס' הצעת החלטה

 675, סניף 12, בבנק הפועלים 286433ובחשבון הורים מס' 

זה פרוצדורה אישור שינוי מורשה חתימה בחשבונות בית ספר   11סעיף   :ששי מגידו

ביץ', עמל בבנק הפועלים, גם כתוב לכם פה מנהלנית נכנסת גלית לתחו

 במקום המנהלנית היוצאת מלי מאור. בסדר? 

 מי בעד? פה אחד.  שושי כחלון כידור: 

 החלטה:
,  135508מאשרים את מורשה חתימה בחשבונות בית ספר עמל מס' 

 675, סניף 12, בבנק הפועלים 286433ובחשבון הורים מס' 
)במקום המנהלנית   065629297מנהלנית נכנסת: גלית לתחוביץ, ת.ז. 

 (054659362היוצאת מלי מאור ת.ז. 

 מאשרים פה אחד. 

 

 8.9.2019אישור המלצת ועדת שמות מיום  .12
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 : מאשרים את המלצת ועדת שמות:  הצעת החלטה

 אישור תבחינים למתן שמות לרחובות וכיכרות בכפר יונה.                                   

 בקשת מועדון רוטרי כפר יונה להצגת סמל רוטרי בכיכר דן, הסמוכה    

 לבית ספר  

 , ועדת שמות, יו"ר הוועדה.12סעיף  :ששי מגידו

אוקיי? בהתאם לתבחינים ועדת  ועדת שמות דנה בבקשה של רוטרי,  ירון חדוות:

שמות בה דנו בשם, הבקשה היא בעצם להכניס לאחד הכיכרות באזור 

עיריות, נחל דן או איפה שיחליט מהנדס העירייה ... שלט כנהוג ב

רשויות אחרות שבהן קיימות עמותות פעילות, עיין ערך רוטרי,  

LIONS  נשות הדת כפר ויצ"ו מבקשות לשים שלט קטן בהתאם ,

ים הגיאוגרפיים, טופוגרפיים וכאלה ואחרים לפי החלטת  לתנא

 המהנדס. עבר פה אחד ועדת שמות.

 כבוד גדול. דובר:

 שאלות לגבי זה? שושי כחלון כידור: 

 ראוי ביותר. דובר:

 מי בעד ירים את ידו, פה אחד? שושי כחלון כידור: 

 פה אחד. דובר:

 מי קובע דרך אגב את הגודל וכל זה ש, אלברט טייב:

התשתיות ויסדרו את זה גם בטיחותית, גם  תהם יפנו למהנדס שי מגידו:ש

 קונסטרוקציה, גם כל מה שצריך.

 גם צריך היתר לזה.  שושי כחלון כידור: 

 כל מה שצריך.  ששי מגידו:

 החלטה:
 מאשרים את המלצת ועדת שמות:

 אישור תבחינים למתן שמות לרחובות וכיכרות בכפר יונה.  
בקשת מועדון רוטרי כפר יונה להצגת סמל רוטרי בכיכר דן, הסמוכה  

 לבית ספר. 

 מאשרים פה אחד. 
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 אישור מימון הוצאות נסיעה במסגרת משלחת מסע לפולין למנהלת .13

 אגף החינוך אסנת חכמון

מאשרים את מימון הוצאות הנסיעה במסגרת משלחת מסע לפולין  הצעת החלטה:

 ₪   3,270למנהלת אגף החינוך אסנת חכמון ע"ס 

 .13טוב סעיף  שושי כחלון כידור: 

 , אישור מימון הוצאות נסיעה במסגרת משלחת מסע לפולין 13  :ששי מגידו

 למנהלת אגף החינוך אסנת חכמון. יש פה את הצעת ההחלטה שלנו,

 נסיעה לפולין, רוצה להוסיף?זו 

 כן, אני רק אגיד, אנחנו, אסנת ואני נוסעות, מצטרפות לשמינסטים  שושי כחלון כידור: 

 למסע לפולין. אני מבקשת שהמליאה תאשר את מימון הנסיעה 

 למנהלת אגף החינוך, אני חושבת שמגיע לה, את המימון שלי אני  

 מממנת מכספי הפרטי. 

 עד היום? מה היה   :אלברט טייב

 מה זאת אומרת?   שושי כחלון כידור: 

 ם ראש אגף החינוך נסעת פעם?ע  אלברט טייב:

 היא לא נסעה עד היום.  ר: שושי כחלון כידו

 לא רק היא, אף פעם לא נסע רק אגף חינוך?   אלברט טייב:

 לא. שושי כחלון כידור: 

 אני חושב שגם צריך לממן את שלך עם כל הכבוד.    דובר:

 אני מימנתי כבר את שלי, זה כבר ירד בכרטיס אשראי, תודה. כחלון כידור: שושי 

 היו לנו ויכוחים אם את נוסעת פרטי את לא מייצגת אותנו.  :בראוןאיציק 

 אני מייצגת אתכם עדיין.  שושי כחלון כידור: 

 לא, זה לא ככה.   :בראוןאיציק 

 לא אתכם, אני מייצגת את העיר. שושי כחלון כידור: 

 את לא מייצגת את העיר.   :בראוןאיציק 

 אגב אני חושבת שמנהלת אגף חינוך שתלמידיה נוסעים כל שנה,  שושי כחלון כידור: 
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 פעם אחת בקדנציה או, אני חושבת שהיא צריכה לנסוע ולהצטרף 

 ולראות גם מה ... 

 אני הייתי מכניס את זה במשהו קבוע ולא רק ...   אלברט טייב:

 אין בעיה, בסדר גמור.  : שושי כחלון כידור

 נשנה את זה בהחלטה.   אלברט טייב:

 למה? שושי כחלון כידור: 

 נשנה את זה שהמועצה מחליטה שבאופן קבוע ... או מישהו מטעמה.  אלברט טייב:

 נביא את זה כל פעם מחדש, אנחנו בכל מקרה צריכים כל פעם מחדש  שושי כחלון כידור: 

 אז מי בעד ירים את ידו, פה   לאשר את זה אז זה לא משנה. בסדר

 אחד.

 אני גם בעד שהגזברית תטוס לתאילנד.  אלברט טייב:

 לתאילנד? היא טסה.  שושי כחלון כידור: 

 חזרתי משם.   דוברת:

 החלטה:
מאשרים את מימון הוצאות הנסיעה במסגרת משלחת מסע לפולין 

 ₪.  3,270למנהלת אגף החינוך אסנת חכמון ע"ס 

 אחד. מאשרים פה 

 

אשרור התבחינים להקצאת קרקע ציבורית, עפ"י דרישת משרד  .14

 הפנים

מאשררים את התבחינים להקצאת קרקע ציבורית עפ"י דרישת  הצעת החלטה:

 משרד הפנים

 זה אשרור, לא אישור אלא אשרור התבחינים להקצאת  14סעיף   :ששי מגידו

 ההצעת החלטה שלנו.קרקע ציבורית על פי דרישת משרד הפנים וזו  

 אני אסביר את זה, בסדר? אתם יודעים מה הסיפור? אנחנו הגשנו,  שושי כחלון כידור: 

 אני אסביר, בסדר? אנחנו הגשנו בקשה בשעתו כשהמליאה הקודמת    
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 . אנחנו הגשנו את אישרה הקצאת קרקע במבנה לשבט רגבים

 ליותר הבקשה כמובן לאישור משרד הפנים כיוון שהבקשה הזו היא  

 מחמש שנים ולכן היא חייבת את אישור משרד הפנים. אנחנו נדרשנו 

 אחרי שאישרו פה כל כך הרבה הקצאות קרקע ומבנים לאורך 

 השנים, נדרשנו להציג בעצם את אישור התבחינים על ידי המליאה.  

 בפעם האחרונה שהמליאה אישרה ואנחנו יודעים שזה אז זה היה  

 ירייה לא אישרה תבחינים. מה שאנחנו  העומאז בעצם  2004בשנת 

 מבקשים זה לעשות פה שתי פעולות, אחת לאשרר את התבחינים  

 הקיימים של הקצאת קרקע ציבורית שגם צורפו לכם לחומר 

 הישיבה, והדבר השני שאנחנו נעשה אנחנו, אני ביקשתי שוועדת 

 ההקצאות אוקיי? תדון מחדש בתבחינים, תעבה אותם, תשפה 

 עביר את זה להתייחסותכם ואז נביא את זה לאישור אותם, ת

 המליאה כמשהו שבעצם המליאה נותנת לו תוקף מחדש אחרי 

 , לא מצאנו בארכיון מתי  2004-שהתוקף האחרון ככל הנראה היה ב

 בפעם האחרונה אישרו פה ולכן אנחנו מבקשים אשרור ולא אישור

 שזה הבדל משמעותי. זה ההסבר, משהו נוסף שלומית?

 רק להבין שבלי האשרור של התבחינים משרד הפנים לא יהיה מוכן  עו"ד שלומית גבע: 

 לדון בהקצאות קרקע עד שלא יהיה תבחינים חדשים.   

 או שנאמץ את התבחינים הקודמים.   :דובר

 כולל למשל מה שכבר בקנה ואישרתם וכבר מחכה לאישור שלהם  עו"ד שלומית גבע: 

 כמו הנוער העובד, הצופים.

 אוקיי אז אנחנו כאילו מאשררים את זה אבל אנחנו נביא כבר  שושי כחלון כידור: 

 בישיבה הבאה או מקסימום בדצמבר תבחינים חדשים.

 זה לא כללי מדי כזה? ...   עמית אזולאי:

 שר במליאת העירייה.זה מה שאו  ששי מגידו:

 כאילו? 2004-ב  עמית אזולאי:

 לא, זה כנראה לא, זה כנראה אחרי אושר, לא מצאנו אישור. ה...  ששי מגידו:

 .2004הראשונה שמצאנו זה    

 מנכ"ל העירייה הקודם זוכר באופן ודאי שזה אושר, הוא רק לא    עו"ד שלומית גבע:

 וכן ללא האישור.הצליח לאתר את האישור ומשרד הפנים לא מ
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 גם ניסינו לבדוק הקצאות, ממש עשינו תחקיר, הקצאות שכבר  שושי כחלון כידור: 

 ואולי צרפו את החומר ואת הפרוטוקול, שום דבר,   2004אושרו לפני  

 לא מצאנו כלום. 

 קודם כל באחד הזימונים למליאות הנושא הזה מופיע, אישור   ששי מגידו:

 תבחינים ל,

 אבל לא זה. עו"ד שלומית גבע: 

 אבל משהו אחר.   ששי מגידו:

 ששי זה עוד יותר מכבד התבחינים פה עכשיו, כאילו את ההקצאה,   עמית אזולאי:

 . 25... עד  10פלוס  25זה מה שקובע חוזר מנכ"ל,  עו"ד שלומית גבע: 

 לא כתוב פה עד.    ר:דוב

 בסדר זה ישן, אנחנו נחדש את זה, בגלל זה אמרנו אשרור.  שושי כחלון כידור: 

 סוגיה אחרת, קודם כל אנחנו צריכים לאשרר, זה אושר  אבל רגע זה    ששי מגידו:

 כבר.

 אזולאי מה כתוב שם?   אלברט טייב:

 כנסת שמה את העמותהלא תראה, הקצו, הקצנו נכון להפעלת הבית    עמית אזולאי:

 שערי זה,   

 הקצו ... 2004-מ  גד רבינא:

 לא אבל יש תבחינים, אתה מבין? מאושר פה משהו שלא עומד לפי   עמית אזולאי:

 התבחינים שכתוב פה. 

 הקצו גם לצופים עכשיו, למה אתה לא אומר שהקצו גם לצופים?  גד רבינא:

 גם נכון.  עמית אזולאי:

 תשאל קודם כל על הצופים, אחר כך על הבתי כנסת.אז   גד רבינא:

 לא הבנתי את הבעיה עמית. עו"ד שלומית גבע: 

 מה השאלה?  ששי מגידו:

 זה נראה כאילו לא תואם לתבחינים מה שאישרנו, לדעתי.  עמית אזולאי:

 על מה? מה לא תואם לך?  עו"ד שלומית גבע: 

 אני מזכיר זה אשרור, זה אושר.  ששי מגידו:

 מי בעד לאשרר את התבחינים להקצאת קרקע ציבורית, ירים את  כחלון כידור:  שושי
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 ידו, פה אחד. 

 החלטה:

מאשררים את התבחינים להקצאת קרקע ציבורית עפ"י דרישת משרד 
 הפנים  

 מאשרים פה אחד. 

 

 - בקשת חבר מועצת העירייה איציק בראון –העלאת נושא לסדר היום 

 החלפת נציג בוועדת שמות

 יש בקשה של איציק בראון להעלות הצעה לסדר היום מחוץ  : שושי כחלון כידור

 לפרוטוקול אז קודם כל אני צריכה לשאול אתכם אם אתם 

 מסכימים להעלות הצעה מחוץ לפרוטוקול, מי בעד להעלות הצעה? 

 איציק בגד בוועדת שמות. אוקיי? ההצעה היא להחליף את

 ועדת שמות?  דובר:

 בוועדת שמות, כן. להחליף את איציק בראון בגד. אז קודם כל אנחנו   שושי כחלון כידור: 

 מצביעים מי בעד להעלות הצעה מחוץ לסדר היום שעיקרה להחליף  

 קודם כל, מי   וז  ,בוועדת השמות את הנציג גד רבינא באיציק בראון

 פה אחד. ,בעד ירים את ידו

 החלטה:
בקשת חבר מועצת העירייה  איציק בראון  להעלות הצעה לסדר היום  

 אושרה פה אחד 

 

 החלפת נציג בוועדת שמות .15

 עכשיו ההצעה שעולה לסדר היום היא החלפה בין נציג סיעת "קי"  שושי כחלון כידור: 

 בין גד רבינא לבין איציק בראון בוועדת שמות, אוקיי? שפשוט 

 איציק בראון יהיה הנציג במקום גד רבינא. מי בעד? 

 רגע, יש נוהל שמי שמצטרף צריך להביא עוגה.   ירון חדוות:

 אין בעיה, תקבל ממני, אל תדאג, אני אזמין לך בעלי אקספרס,   איציק בראון:

 תקבל כזאת עוגה. 

 מי בעד ירים את ידו.  שושי כחלון כידור: 
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 מי בעד?  ששי מגידו:

 פה אחד. בהזדמנות הזו אני רוצה לאחל כולנו שנה טובה ונהדרת.  שושי כחלון כידור: 

 

 

 

 

 

 בברכה,
                  ___________________                              _______________________ 

 ששי מגידו                שושי כחלון כידור      
   מנכ"ל העירייה        ראש העירייה 


