
   
 

 
 
 
 

  76' ישיבת מועצת עירייה מיוחדת מס פרוטוקול

 2022.315.שנערכה בתאריך 

 ראש העירייה, שושי כחלון כידור   :נוכחים

 מ ראש העירייה"סגן ומ, שי רומנו 

 חבר מועצת העירייה, רם בליטנטל 

 ראש העירייהל הנשמ', ג'מעיין חג 

 העירייה שאר ןגס, יגאל אשרם 

 ירייהחבר מועצת הע, עמית אזולאי 

 העירייהחבר מועצת , עומרי פרבר 

 חבר מועצת העירייה, אלברט טייב 

 חבר מועצת העירייה, איציק דב 

 חבר מועצת העירייה, משה בוארון 

 חבר מועצת העירייה, צבי ימין 

 חבר מועצת העירייה,גד רבינא  

 הייריעה תצעומ רבח ,ןוארב קיציא :םירסח

 הל העיריי"מנכ, ששי מגידו :משתתפים

 הייריעה ל"כנמ .ע ,לט תנסא 

 ש העירייה"יועמ, ד שלומית גבע"עו 

 הייראש העיר. ע, מאיה 

 גזברית העירייה, ענבל דרור היימן 

 מבקרת העירייה, אורית בז׳רנו 
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 רוטוקולפ

ר המליאה היא דיון חוז ? אתה איתנו? בסדר, אני רק אומר לפרוטוקול :שי מגידוש

חוק הרשויות , ותלחוק בחיר 13סעיף  בהחלטות המועצה לפי

זה היה כתוב במייל , בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם, ומיותהמק

 . המלווה

 (מדברים ביחד)

? מה שלומך, מעיין, אהלן. אנחנו מתחילים ברשותכם את הישיבה, טוב :שושי כחלון כידור

שמח ובעיקר  חג יהיהשבאמת ה, אני אגיד חג שמח לכולם, אני אפתח

ו יחד עם החזרה שלנו ף אותנרון חוזר לתקולמה גם האומיק, בריא

בדיון שלישי בכל מה שקשור , כפי שאמר ששי, אנחנו, טוב. לשגרה

דיון גם מיוחד תחת סעיף אחר מהסעיפים שבדרך כלל , רים"לתב
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אני גם רוצה . אנחנו משתמשים בהם כדי לכנס את ישיבות המועצה

ן אחרון דיוזה , יכולים להביאהפעם האחרונה שאנחנו  להגיד שגם

רים שלא אושרו בפעמיים האחרונות ובפעם הבאה "של התבבהחלטות 

אני . בעוד שלושה חודשים, 2022שנוכל לדון בהם שוב זה רק ביוני 

רים שהם קרדינליים ואני גם "רוצה גם לומר באותה נשימה יש פה תב

הם קרדינליים , אמשיך להגיד אמרתי את זה בישיבה הקודמת ואני

וכל , השוטף שלה בענייני התושבים עיר לקיים את הטיפולליכולת של ה

יש לו השלכות על היכולת שלנו , ר כזה שלא מאושר יש לו השלכות"תב

יש לו השלכות על היכולת שלנו לסמן את מעברי , לסמן חניית נכים

בדרך , בשנה כשאנחנו עושים את זה פעמיים, החצייה וכבישים בכלל

ש לו השלכות י. וזה בדיוק העיתוי, כלל באפריל ולקראת ספטמבר

, לשנות כל מדרכה או כל נקודת תורפה שיש לנו, ביכולת שלנו לקיים

ר שאנחנו יכולים להשתמש בו ואין לנו כסף כרגע "אם אין לנו תב

אז אנחנו לא נוכל לעשות את זה במשך שלושה , רים האחרונים"בתב

ל בנושאים קרי חצי שנה אנחנו לא יכולים לטפ, ומרא זה. חודשים

היא יכולה . אומר שלוועדת תנועה אין שום יכולת להתכנסזה . האלה

לא נוכל לממש אותן לפני שנאשר את , להתכנס לקבל החלטות

זה אומר שיש לנו לכולנו , אני פה אומרת, וזה אומר, רים"התב

רים "ולאשר את התבשאנחנו צריכים לקחת על עצמנו ? כן, אחריות

אין להם , ים לתקציברים לא קשור"התב. מרזה מה שיש לי לו. האלה

. ר לתקציב הוא לא רלוונטי"הניסיון לקשור את התב. קשר לתקציב

רים האלה "התב. הוא לא במקום התקציב, הוא לא סותר את התקציב

הם חלק , הם לא סותרים את התקציב, הם לא במקום התקציב

החיים ם בכל אחד מתחומי תת מענה לפניות התושבימהיכולת שלנו ל

, את כולם, לשרת את התושבים, בשביל זה גם נבחרתםו, ולשרת אותם

ואני מאוד מקווה . את כל תושבי העיר, לא רק את אלה שבחרו בכם

, שכולנו נגלה פה אחריות רבה אחרי שבפעמיים האחרונות נבחרה פה
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אז . רים האלה"לתב החלטה להתנגד, נלקחה פה החלטה שלהתנגד

רים "יל להציג את התבאנחנו נתח, רים"התב אנחנו נתחיל להציג את

 .אחד-אחד

כי בעצם את ? אבל אפשר להתייחס לפני שאנחנו מתחילים, שושי :צבי ימין

אבל בואי ברשותך אני יכול , פתחת ואמרת דברים מאוד נכונים

 ?להתייחס בכמה משפטים

 .מה להתייחסם שאין זה דברי. לא :שושי כחלון כידור

 .תודה רבה :צבי ימין

 .צביקה, אם אתה רוצה, ר"ר ותב"אתה יכול להתייחס סביב תב :שושי כחלון כידור

חכמים ורציתי , אני חושב שאת אומרת דברים שהם נכונים, לא :צבי ימין

 .אין בעיה, את לא רוצה. להתייחס אליהם

אני לא חושבת שאני אומרת כאלה , יםאם אני אומרת דברים חכמ? מה :שושי כחלון כידור

 ? צביקה, להגיד מה אתה רוצה, חכמים דברים

כמו שאת מצפה שהדברים יעברו בצורה נכונה , מה שאני רוצה לומר : צבי ימין

. רים כמו שצריך"עלינו פעם אחת ללמוד את התב, כפי שנדרש, ומלאה

אני , םשניי. זה אחד, עשינו פגישה ראשונית והיא לא פגישה מעמיקה

 כי סך הכול רק עכשיו? חושב שלמה את ממהרת להביא אותם

נבחן את , בואי נשב. לפני שהדברים נבחנו, לאחרונה הבאת אותם

 ,ייתכן שנגיע. הדברים בצורה מעמיקה

 … :עמית אזולאי

אחרי שאנחנו נגיע להסכמות כאלה ואחרות . נשמה, אתה מפריע, עמית :צבי ימין

 .רים או את חלקם"תבונאשר את ה, ונקבע אותם

 .צביקה, ה מה אתה מבקש ממניי לא כל כך לא מביננא :שושי כחלון כידור

 ,אתה חבר בוועדת כספים, צביקה :עמית אזולאי

 ?מה אתה מבקש ממני :שושי כחלון כידור

 .רים האלה בוועדת כספים"אתה ישבת על כל התב :עמית אזולאי

 .טוב :צבי ימין
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מה אתה , מצפה אני אשמח להבין מה אתה, צביקה, ייה רגענש, רגע :שושי כחלון כידור

 .רוצה

, חברי מועצה, יש פה חברי אופוזיציה, אני מדבר לא רק בשם עצמי :צבי ימין

 ,אני לא אמור ללמד אותם. שהם צריכים ללמוד את כל הנתונים

 ?איזה נתונים :שושי כחלון כידור

 ? איפה הם היו חודשיים :עמית אזולאי

בוא תגיד ?  חסריםאיזה נתונים . שנייה, שנייה רגע, צביקה, רגע, רגע :ון כידורשושי כחל

 .בוא תגיד לי איזה נתונים, לי

 ,למשל, את הנתונים… את תשבי איתנו , אני לא אומר לך, לא :צבי ימין

 (מדברים ביחד)

 .אני אומר לך, את שאלת אותי שאלה, אני אומר לך :צבי ימין

 .ך בנתוניםתגיד לי מה חסר ל, ר"תב-ר"וא נעבור תבב אז :שושי כחלון כידור

אנחנו מדברים ? נכון, את שאלת דוגמאות, אני אומר לך סתם דוגמה :צבי ימין

יש פה , ר"מאשרים תב, גם גן בר חדש, על חידוש לימודים בשתי כיתות

 .של משרד החינוך? נכון, 353,500

 .נכון :שושי כחלון כידור

 ?באיזה סטטוס הם נמצאים, יתות כרגעכה. ר"זה התב :צבי ימין

 ?את אומרת איזה סטטוסמה ז :חלון כידורי כשוש

חידוש ? לבנות אותן? מה צריך לעשות להן, צריך לשפץ אותן, מה :צבי ימין

 .מבנים

 ,אני רוצה רגע :שושי כחלון כידור

 .חידוש מבנים, רגע :צבי ימין

אני אתן לך תשובה , שאלת שאלה?  זהאני יכולה לתת לך תשובה על  :שושי כחלון כידור

 .על זה

 .כן :צבי ימין

נתנו תשובה על זה בשתי הישיבות האחרונות כשדיברנו על , קודם כול :י כחלון כידורשוש

אבל אני אגיד לך שוב שמדובר על גן בר שנמצא בשכונת . רים"התב
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יצא קול קורא של משרד החינוך . זה גן מאוד מאוד ותיק. גבעת אלונים

 ,ר וגןשגן ב, בשנתון מסוים? כן, בי גנים שנבנולג

 ?הולכים לסגור אותו עכשיו, שישו :צבי ימין

 ?לסגור אותו :שושי כחלון כידור

הולך להיות ?  איך בעצם את משפצת?  לשפץ אותו הולכים לסגור :צבי ימין

 ,מכרז

 ? על מה אתה מדבר, יש לי קבלן שיפוצי קיץ :שושי כחלון כידור

 ?זה הולך לקרות בקיץ, קבלן שיפוצי קיץ :צבי ימין

 .יכול לקרות בפסח גם, הולך זה :שי כחלון כידורוש

 ?בפסח זה הולך לקרות :צבי ימין

קבלן שיפוצי קיץ לא עובד רק , תקשיבו. יש לנו קבלן. בוודאי, כן, כן :שושי כחלון כידור

 ,יש לנו הסכם. בקיץ

 ,זה כסף לא רק של העירייה :דובר

למה ? קיי-וא, נהתו לכל אורך השיש לנו הסכם אי. שנייה רגע, רגע :כידור שושי כחלון

כיוון שיש במוסדות חינוך ? רצינו גם תקציב לטובת מוסדות חינוך

אם אין לנו כסף . נקודות תורפה שאנחנו צריכים לתת להן מענה

 .אנחנו לא יכולים לתת מענה? קיי-או, מאושר על ידי המליאה

 ,יש שני מבנים נוספים בגני ניצנים. תךשובר, שושי :צבי ימין

 .אם אתה רוצה תעשה סיור בגן. גם גן ניצנים מאוד מאוד ישן, נכון :שושי כחלון כידור

 ? הולכים לשפץ אותו בקיץ, רגע :צבי ימין

 .בפסח אני יכולה לשפץ אותו :שושי כחלון כידור

 ?וזה חד משמעי :צבי ימין

 . כן? מזה חדש משמעי :שושי כחלון כידור

 ?למה לבוא לשפץ בפסח :איציק דב

 ?ה לאלמ :שי כחלון כידורוש

 ?בשבוע נספיק את כל הדברים :איציק דב
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אתה ראית . אתה ישבת פה שנה וחצי, למה לא? למה לא? למה לא, כן :שושי כחלון כידור

 .באיזה קצב עובדים פה

 ,אבל לא בשבוע, ראיתי :איציק דב

 .אז אולי תתנו קצת קרדיט, ראיתאז אתה לא  :שושי כחלון כידור

 (ביחדמדברים )

אני , תקשיבו רגע. תשאלו את השאלות שלכם, ר"תב-ר"בואו נעבור תב :דורשושי כחלון כי

, אני רוצה רגע להגיד משהו בקטע של אחריות. רוצה רגע להגיד משהו

 .להגיד משהו, צביקה, אני רוצה רגע? בסדר

 ,אין לי בעיה להצביע בעד, פסחאם את יודעת שמסיימים ב…  :צבי ימין

 .עדאז תצביע ב :ן כידורשושי כחלו

 .לא בקיץ. אם אנחנו שומעים שזה פסח, לא :צבי ימין

 .אני אומרת לך שזה בפסח :שושי כחלון כידור

 ?אה :צבי ימין

 . אני אומרת לך שזה בפסח :שושי כחלון כידור

 .בואו. קיי-או :צבי ימין

? בסדר, אליכם יש פה משהו שאני רוצה רגע להחזיר, תראו ,אתם, מה :שושי כחלון כידור

אתם כל הזמן כאילו יש לכם ציפייה שאני גם . אחזיר אליכםואני 

אז אני רוצה רגע לדבר על . אכנס אתכם ואני אסביר לכם וזה

כי נראה יש פה איזה ? בסדר, המתודולוגיה שעובדת מליאת מועצה

, אני אגיד, אחד. ה הם באיםשהוא פער או ציפיות שלא ברור לי מאיפ

נקבע . ות לפרסם לכם סדר יוםיש אחריה שאומרת לי יש מתודולוגי

אני מבקשת שתחזקי את , ופה היועצת המשפטית, בתקנות העירייה

נקבעה מתודולוגיה ? בסדר, דבריי כשאני אומרת את הדברים האלה

איך מנהלים ישיבות מועצת עיר ומה לוח הזמנים שעומד לרשות ראש 

 לוח הזמנים לזימון המ, העיר שהוא זה שמזמן את ישיבות המליאה

יש ישיבות שזה , שעות לפני נשלח סדר היום 48יש ישיבות שזה . ישיבה

דברים שבאמת נדבר בהם הרבה , תקציב, רים"בעיקר תב, ימים 10
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וגם האפשרות של חברי המועצה לשאול , יותר עיון וזמן כדי שבאמת

ך ורלצ? קיי-או, קידים הרלוונטיים כולל אותישאלות את כל בעלי התפ

רים האלה "התב, אתם קיבלתם, פשרויות שיכולותהעניין יש כמה א

. חודשיים ימים, ימים 10לא שבוע וגם לא . מונחים לפניכם חודשיים

ישיבה אחת הלנתם על זה שעברנו מהר . עשינו על זה שתי ישיבות

 , קיבלתי את זה, רים"מאוד על התב

 ?למה אנחנו לא ענייניים :ןצבי ימי

אני הקשבתי לך ואני רוצה , צביקה, רגע, ני עניינית לגמריא, שנייה, רגע :ידורשושי כחלון כ

ולכן דיברתי על , אני לא, רגע כן לדבר על מידת האחריות של כולנו

לא בידלתי אתכם . האחריות של כולנו ולא אמרתי אחריות שלכם

 ,מחברי

 .סוףרק אלינו ב… אבל כשכולנו  :צבי ימין

אז הייתי , אם הייתי רוצה לבדל אתכם, אני לא בידלתי אתכם ,לא :שושי כחלון כידור

, ומה שאני רוצה להגיד. זה א חריות של כולנו? בסדר. מבדלת אתכם

פה היו , רים"ימים האלה של התב 10-עכשיו בתוך ה. ימים 10אז יש 

ו שהוא לא רים אם יש משה"בתוך החודשיים של התב, חודשיים

ר בתוך ב למשהו שהוא לא ברואז היה מספיק זמן להגי, רוברו

יכולתם לשאול את השאלות , והייתה ישיבה בשבוע שעבר. רים"התב

 .גם בשבוע שעבר. האלה גם בשבוע שעבר ולקבל תשובות

את לוקחת את זה למקום , שואלים שאלה, שושי, את רואה מה קורה :צבי ימין

 ,פני חודשייםדיברתם לולמה לא , של התנגחות

 .אני מסבירה לך, אני לא לוקחת את זה :שושי כחלון כידור

 ? למה לא דיברתם לפני שבוע :צבי ימין

 ?למה מה שאני אומרת זה התנגחות :שושי כחלון כידור

 .כי זה מה שנראה :צבי ימין

ל אב. אני ממש לא מתנגחת איתך. אני לא מתנגחת איתך, ממש לא :שושי כחלון כידור

 ,אתם צריכים להבין
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 (מדברים ביחד)

אנחנו ? קיי-או. ריכים להבין שבסוף אנחנו צריכים לעבודאתם צ :ון כידורכחל שושי

. זה אנחנו, זה לא אנחנו. אגב, אנחנו זה אנחנו. אין זה. צריכים לעבוד

 . סעיף ותשאלו את ההערות שלכם-אנחנו נעבור סעיף, צביקה

 ,ר הראשון"התב, טוב :ששי מגידו

תשאלו , סעיף-בור סעיףאתם רוצים לע, ו שזהיש עוד משהו שאתה א :שושי כחלון כידור

 . בבקשה. תקבלו תשובות לגופו של סעיף, את השאלות

אז נחכה לקיץ ונעביר את , אם זה יהיה שיפוצים בקיץ, בסדר :איציק בראון

 . רים בקיץ"התב

 .אפשר גם ביולי, צביקה, ביולי :עמית אזולאי

 (ביחד מדברים)

 עדכון –רונית שיפוץ הבריכה העי: 1015תב״ר מס׳  .1

. ר"זה עדכון של התב, שיפוץ הברכה העירונית, 1015ר הראשון "התב :שי מגידוש

 ?את רוצה להסביר למרות שהסברנו כבר

 ,ר"עדכון התב :שושי כחלון כידור

 .שואלי השאלות, זה אליכם, ה’חבר :עמית אזולאי

 (מדברים ביחד)

 ?צביקה, אפשר להמשיך, כן :ידורחלון כשושי כ

 .כן :יןצבי ימ

 ? אתה רוצה לשאול שאלה, גד? מישהו רוצה לשאול שאלות :לון כידורשושי כח

 ?לא, אחד-אנחנו עוברים אחד :גד רבינא

 .ר הראשון"אנחנו עכשיו בתב, כן :שושי כחלון כידור

 ?מה, תקריאו, בבקשה :גד רבינא

 .הקראנו :שושי כחלון כידור

 .אלותאין ש? לי, מה מחכים. תצביעו, נו :גד רבינא

 (יחדמדברים ב)
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 .כדי שלא זה, תרחיבי בבקשה את הזה עוד פעם :שושי כחלון כידור

 (מדברים ביחד)

מקורות המימון היה מקרנות הרשות מיליון שקל , ר"לפני העדכון התב :ענבל דרור היימן

מדובר . מיליון 7.5ל ר ע"סך הכול תב, מיליון שקל 6.5ומלוות הבנים 

ת המליאות תוכנית אתם אישרתם באח .על החלפת מקורות מימון

מיליון שקל מיועדים לשיפוץ  2.1חומש של מפעל הפיס שמתוכם 

 4.4-מקטינים ל, אנחנו מחליפים בעצם בין מלוות מהבנקים. הברכה

 .מיליון 7.5סך הכול , קרנות הרשות מיליון, 2.1מפעל הפיס , מיליון

אין פה שום , קורות מימוןוי מבשינ, ר"מדובר פה בעדכון של תב :כידור כחלוןשושי 

השפעה על שום דבר חוץ מאשר להעביר חלק מהכסף חזרה לתוך 

לקבל את הכסף ממפעל הפיס ולהכניס , זה הסיפור. קרנות הרשות

זה לא שום דבר של מעשה ולא . לעשות שינוי במקורות המימון, אותו

ה שנדחה את ההחלטה בעניין הזה לעוד שלושה מעשה ואין שום סיב

ר הזה "ייה של חצי שנה מהיום שהבאנו את התבדהיינו דח, שיםדחו

אם נצטרך . זה אומר שבקרנות שלנו אין כסף. אין שום סיבה. לאישור

שאנחנו תכף נקבל , להקים עכשיו שני גני ילדים נוספים בשכונת שרונה

אז לא יהיה , matching-ה תא? כן, על זה הרשאה תקציבית ולהשלים

זה פשוט , אתם צריכים להבין. matching-את הלנו מאיפה להשלים 

? ר הזה"יש לכם שאלות לגבי התב? קיי-או. ככה זה עובד, משוואות

 . קיי-או

 6? מי נגד. שישה. ירים את ידו 1015ר "אז מי בעד אישור עדכון התב :ששי מגידו

 החלטה:

 החלטה:
ת מקורות מימון תב"ר החלפ –ץ הבריכה העירונית : שיפו 1015"ר מס' מאשרים את עדכון תב  

₪ 7,500,000בסך של   
 

 מקורות מימון לפני העדכון: 
  ₪ 1,000,000     קרנות הרשות:

 מלוות מהבנקים: 6,500,000 ₪  
  ₪ 7,500,000סה"כ תב"ר:        

 
 עדכון התב"ר :
  ₪ 1,000,000      קרנות הרשות:

  ₪ 02,100,00הפחתה בסך של  -  ₪ 0,0004,40קים:  מלוות מהבנ
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קבלת הרשאה ממפעל הפיס -  ₪ 2,100,000מפעל הפיס:            
 סה"כ תב"ר:        7,500,000 ₪ 

 

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, , עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג.

 נגד: איציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, משה בוארון, יגאל אשרם, צבי ימין.

 לא אושר

 . חג שמח, כל הכבוד לכם. איזה יופי :עמית אזולאי

 דכון וסגירה ע –בניית גן דו כיתתי ברחוב דן : 198תב״ר  .2

זה גם עדכון שלו וגם . כיתתי ברחוב דן-ר הבא זה בניית גן דו"התב :ששי מגידו

 .198ר "תב, סגירה

מיליון  2.5 ר עומד על"סך התב, גם פה בהחלפת מקורות מימוןבר מדו :ענבל דרור היימן

אנחנו מקטינים את . 75,450קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך . ח"ש

-ל, מגדילים, סליחה, החינוך לשני מיליוןמקורות המימון ממשרד 

כך שיהיה , ומקטינים בהתאם את הקרנות באותו סכום 2,040,527

 . ח"ש 2,511,911ר "סך התב. 471,384

וביכולת שלנו , בהחלפת מקורות מימון, ר"תבגם פה מדובר בעדכון של  :שושי כחלון כידור

לקדם  ינגים של פרויקטים שאנחנו צריכים’בעצם להשלים מאטצ

תיקחו בחשבון שמי שבונה לנו את הגנים , אני כבר אומרת לכם. אותם

 ו לאאנחנ, מתכוון לא להמשיך, בשרונה ואתמול עשיתי סיור שטח לא

לנו אין כסף לשלם . האתם פשוט צריכים להבין את ז. משלמים לו כסף

יפסיקו פה את , רים"לא תאשרו תב. רים"כי אתם לא מאשרים תב

תצטרכו לתת על זה , ה גני ילדים בראשון לספטמבראין פ, הבנייה

כי אני הבאתי בזמן את כל , אני לא אתן על זה הסברים. הסברים

ה בכסף שמיועד לשלם למלא הקרנות בחזררים לאישור כולל "התב

matching אז תיקחו את זה רק . פרויקטים שמתקיימים היום ורעב

 .כן. לתשומת לבכם

 . שישה? מי נגד. שישה. ירים את ידו 198ר "סגירת תבמי בעד עדכון ו :ששי מגידו
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, אני מקווה שאתה מכין את הסרטון שלך לפייסבוק כבר, אלברט :עמית אזולאי

 .חוצפן. איך אתה פוגע פה בציבור מסבירשאתה 

חשבתי אתה מדבר ? עמית, למה אתה מדבר, מה קרה, עמית, עמית :באלברט טיי

טוב שאתם , מדבר עברית הציבור לא יודע שאתה. צרפתית רק

 .מדברים

 (מדברים ביחד)

 החלטה:

 החלטה:
החלפת מקורות –בניית גן דו כיתתי ברחוב דן   198מאשרים את עדכון וסגירת תב"ר מס'   

  ₪ 2,511,911מימון תב"ר בסך של 
 מקורות מימון לפני העדכון:                       

  ₪ 1,965,077משרד החינוך:   
 קרנות הרשות: 546,834 ₪                         

     ₪ 2,511,911סה"כ תב"ר:     
 

 מקורות מימון אחרי העדכון: 

 משרד החינוך:   2,040,527 ₪ - תוספת של 75,450 ₪ 

 קרנות הרשות: 471,384 ₪  - הפחתה בסך 75,450 ₪ 

 סה"כ תב"ר:     2,511,911 ₪ 

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, , עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג.

 נגד: איציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, משה בוארון, יגאל אשרם, צבי ימין.

 לא אושר

 ון עדכ –כיתות גן בשכונת שרונה  6: 199תב״ר מס׳  .3

זה עדכון של , שש כיתות גן בשכונת שרונה, 199ר "תב, הסעיף הבא :ששי מגידו

 . ר"התב

ח בגין תשתיות "ש 682,789קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך על סך  :ענבל דרור היימן

 11,640,719-ל 10,957,930-ר מ"חנו מגדילים את התבאנ. היקפיות

 .בגודל ההרשאה

 ?דכוןאז מי בעד ע? שאלות :ששי מגידו

אין לנו מאיפה לשלם לו את , אנחנו חייבים כסף לקבלן הזה, אגב :שושי כחלון כידור

אתם לא מעדכנים את . זה הכסף שאנחנו צריכים לשלם לו. הכסף

אתם . לא משלמים לו את הכסף המשמעות היא שאנחנו, ר הזה"התב
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גם כשכותבים פוסטים , ואחר כך. לתשומת לבכםתיקחו את זה 

לחשק את פה את תם עושים את הדברים מתוך רצון ואומרים שא

, לפחות תדברו אמת. לפחות זה, אל תגידו שזה לא נכון, העירייה

 .ותגידו שאתם תוקעים במו ידיכם את היכולת של העירייה להתקיים

 .ימי אף אחדמי שתוקע את העירייה זו את ואל תאש :טייבאלברט 

. פעם אחר פעם, אתה מצביע נגד, גדאתה מצביע נ, אתה מצביע נגד :עמית אזולאי

קח . אתה מצביע נגד פעם אחר פעם. תיקח אחריות על ההצבעות שלך

. אתה מצביע נגד, אל תאשים את כל העולם. אחריות על ההצבעות שלך

ראש עיר אתה רוצה . תתבייש לך. ף אחד אחרא, אתה מצביע נגד

 .פוגע בציבור. תתבייש לך, להיות

 .עות לא ענייניות והן גם לא משרתות לא אתכם ולא את הציבורצבהה :שושי כחלון כידור

 .לא אף אחד אחר, אתה מצביע נגד :עמית אזולאי

 ,מותר לנו להצביע מה שאנחנו רוצים :גד רבינא

 .חו אחר כך הצבעה שלכם ואל תאשימו אף אחדאז אל תיק :עמית אזולאי

 (מדברים ביחד)

זה , קחו אחריות על ההצבעות שלכםית, תצביעו מה שאתם רוצים :עמית אזולאי

 . הכול

 .יאללה, פה זה לא תאטרון… הצגות תעשה  :גד רבינא

 (מדברים ביחד)

 .תסביר לציבור? למה אתה נגד גני ילדים בשרונה :עמית אזולאי

 ,אני לא נגד שום דבר :גד רבינא

 .תסביר, ד גני ילדים בשרונהתה נגלמה א :עמית אזולאי

 .יאללה, קדימה. שלםתה הכי מורק אתה וא :גד רבינא

 .הציבור ידע את זה, אתה מצביע נגד גנים בשרונה, לא מושלם :עמית אזולאי

 .גד, זה הקשור לזה, זה לא קשור למושלם :שושי כחלון כידור

 …שנים ישבת שלוש  :גד רבינא

 ,זה לא שיח אישי בינך לבין, עכשיו קשור זה לא, גד :שושי כחלון כידור
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איתך אני . אני מדבר איתו והוא צועק ואני אענה לו ולא לך, דרבס :גד רבינא

שהוא ידבר בצורה מכובדת וייתן לי גם … אענה כשאני ארצה ולא 

 . אני אצעק יותר חזק ממנו, כל עוד הוא יצעק, לשמוע אותו

 (מדברים ביחד)

 .זה הכול, ה שלךעל ההצבע קח אחריות :עמית אזולאי

ה ואעשה מה שאני רוצה ואתה ל כל מה שאני רוצאני אקח אחריות ע :גד רבינא

 . לא תגיד לי מה לעשות

 .בסדר :עמית אזולאי

 .אני נבחרתי פה ואני אעשה איך שאני רוצה כראות עיניי :גד רבינא

 .בסדר :עמית אזולאי

 .איתהאתה יכול להתמודד , אם יש לך בעיה :רבינאגד 

 .הלציבור יש בעי, לי אין בעיה עם זה :עמית אזולאי

 . ואתה לא נותן לי ציונים למה אני מצביע… אני אצביע מה שאני רוצה  :גד רבינא

באמת שאתה לא צריך , לא צריך להגיד לכל אחד אישית, עמית, עמית :איציק בראון

 ,להגיד אישי

 .בחייך, ש העיראתה היית פה סגן רא, איציק. בסדר :אזולאיעמית 

 ,אין לך מה לאיים .אתה לא צריך לאיים בכלל :איציק בראון

 (מדברים ביחד)

 ? אז מה אתה רוצה, הוא זה שמחלק ציונים, הוא מחלק לי ציונים :עומרי פרבר

-או, יך באופן אישיואני פונה אל? קיי-או, גד, אני חושבת באופן אישי :שושי כחלון כידור

שום הצדקה לא , דקהאישי שאין שום הצאני חושבת באופן ? קיי

? ולמה אני אומרת את זה. שום הצדקה? קיי-או, רים"לאשר את התב

באותה , אתם קושרים פה את הכול באותו קשר? קיי-או, כי אין קשר

שום דבר , אין שום קשר. ר"אין קשר בין התקציב לבין התב. חבילה

להגיד זה לא  ,מה שנעשה כאן זה להסתכל, גד, בוא, שה פהומה שנע

אותי שצריך לשלם  מענייןזה לא , מעניין אותי שאין קשר או יש קשר

, זה לא מעניין אותי שצריך לקיים את שגרת היום של העיר, לקבלנים
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. נקודה, אני מצביע נגד, זה לא מעניין אותי. זה מה שאתם אומרים כאן

 ? קיי-או

 …זה לא בדיוק ככה  :וןאיציק ברא

 ,רגע, עכשיו :שושי כחלון כידור

 .זה לא נכון בכלל :איציק בראון

לכולנו יש את הזכות להצביע , לכל אחד יש פה אגב, יש לך את הזכות :ון כידורשושי כחל

אני , בוא, קיי-או, אני עכשיו רוצה שתסביר לי? בסדר. נגד ונמנע, בעד

 ? ר הזה"לא לאשר את התב רוצה לשמוע אותך ושתסביר לי למה

רים "אם היית רוצה לשבת איתי לפני הישיבה ולהסביר את התב ,שושי :גד רבינא

 ,כמו שביקשתי

זה פעם שלישית ? רים"מה יש לי להסביר לך באופן אישי את התב :שושי כחלון כידור

 ,שאנחנו יושבים

? ה אמרת לימ, רים שאמרתי לך"שכחת ששאלתי אותך לגבי התב, שוש :איציק בראון

 . רים"התב אני לא חייבת ליידע אתכם לגבי

 ?מה זה קשור :שושי כחלון כידור

 (חדמדברים בי)

"? ליידע אתכם"מה זה . רים ביד"אתם כבר חודשיים מחזיקים פה תב :שושי כחלון כידור

בוא תסביר ? מה אתם רוצים יותר מההסבר הזה, הסברנו לכם, ישבנו

איזה הסבר נוסף אתם , מה, ה צריךמה את, רגע, לי מה אתה צריך

 ? עבר להסברצריכים מ

יושבים לא עושים , פה שעתיים וחציבתקציב הפעם הקודמת יושבים  :איציק בראון

 . שום דבר

 ?מה קשור התקציב. עוד פעם התקציב :עמית אזולאי

 ,מה הקשר בין התקציב :שושי כחלון כידור

 (מדברים ביחד)

כולכם ומה שיפה ש. תצביע נגד. טוב מאוד, ה צודקאז את, אין בעיה :עומרי פרבר

 ,עים נגדמצבי
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רים האלה ואתם "מסבירים לכם על התב, רים האלה"שומעים על התב :שושי כחלון כידור

 .לא ברור לי הקטע. אומרים שלא מסבירים לכם

 ,קרה שביקשנו כמה פעמים :איציק בראון

 ?מה זה קשור :עמית אזולאי

 ? כמה פעמים מה? מה ביקשתם? שתם מהביק :שושי כחלון כידור

 ?מה חסר לך? איזה מידע חסר לך :יאזולאעמית 

 ,אני רוצה רגע להסביר לך :ורשושי כחלון כיד

 .חברים 13יש פה עוד , לא איתי :איציק בראון

חברי . הם לא קשורים? קיי-או, חברים לא קשורים אליך 13אז , רגע :שושי כחלון כידור

בר אני רוצה רגע להגיד לך ד? קיי-או, ם אליךהקואליציה לא קשורי

מנהלים את יש לכם איזו שהיא הרגשה שאתם ? קיי-או, איציק, אחד

אתה יודע . אז אני רוצה רגע להגיד לך משהו אחד. העיר כי אתם שבע

שאני נבחרתי על ידי הציבור להיות ראש ? מה ההבדל בינך וביני

שלי ניתן ? בינך וביני אתה יודע מה עוד ההבדל. העירייה ואתה לא

? קיי-או, אני לא אמורה. ר היום של הישיבותהמנדט לקבוע מה סד

אני לא , רים אני מעלה לסדר היום"איזה תב ולתאם איתךלשבת איתך 

 .זה לא מתפקידי לעשות את את זה, אמורה לעשות את זה

 . אז אל תעשי את זה :איציק בראון

ל כל להסביר לך ע, לתת לך את כל המידע, ביר לךאני חייבת אבל להס :שושי כחלון כידור

ל תפקיד לאפשר לך לשבת עם הגזברית ועם כל בע, ר"ר ותב"תב

כדי , וזה גם מה שעשינו, להביא את בעלי התפקידים בעירייה, בעירייה

לשלוח לכם את החומר ובזמן כדי שתוכלו להתכונן , שיסבירו לכם

אתה או כל אחד מחברי , אם אתה, עכשיו. זה החובות שלי, לישיבה

בשמחה אני , ם רוצים לשבת איתי באופן אישיהאופוזיציה חושב שאת

. רים באופן אישי"ואני אסביר לכם את התב, ופן אישיאשב אתכם בא

אין לזה שום , אני רק חושבת שלהיאחז בזה זה כמו עלה נידף? קיי-או

ר כי אם אתה באמת אדם שנבחר על ידי הציבו? אתה יודע למה, ערך
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כי , רים היום"יע לתבאז יש לך אחריות להצב, למלא את שליחותו

האלה זה יהיה רק בעוד ם רי"הפעם הבאה שאנחנו נביא את התב

ר שלא מאושר כאן על ידי כל "והמשמעות של כל תב, שלושה חודשים

המשמעות היא מאוד מאוד ברורה ואתה , אחד מכם ועל ידינו כמובן

אז . זה הכול? קיי-או. שונה חבר מועצהכי אתה לא פעם רא, יודע אותה

ם את י יכולה ואני באמת רוצה להבין למה אתם לא מאשרימה שאנזה 

 ?מה הקשר", את לא יושבת איתנו, "מה הסיבות? רים"התב

שלא יהיה , שהציבור. זאת הסיבה היחידה, הם רוצים שיהיה כאוס :עמית אזולאי

לא יהיו . שהם הצביעו נגד לא יזכרו? נכון, גנים אז הציבור יבוא אלייך

 . זה מה שהם רוצים. בלגןאז יהיה , גנים

גם , גם לשלהם, לכולם, הם מציקים לכלל הציבור ,לפחות הם עקביים :יגאל אשרם

 .לפחות בזה הם עקביים. ללא שלהם

אתה עכשיו . רים האלה בוועדת כספים"אתה הצבעת בעד התב, צביקה :גד רבינא

 ,גם היד שלך. שבע שלך לא עם, תצביע עם היד שלך

צריך . נהשישה גנים נבנו בשכונת שרו, מה אתה, לא ברור כאן, מה :שושי כחלון כידור

כאילו ? מה לא ברור פה במשוואה. לעדכן את התקציב של ששת הגנים

, לעדכן פה את מקורות מימון ואת הכסף, זה הכול… צריך פשוט , מה

בונה עכשיו את השישה ואגב אנחנו חייבים פה לקבלן של אשטרום ש

אז הכסף הזה אמור לשלם לו את . יבים כסףו חיאנחנ, הגנים הנוספים

תבינו שאני לא יכולה לשלם לקבלן ? צים להצביע נגדרו אתם. הכסף

זה אומר שאני דוחה את התשלום של הקבלן מעל . תבינו. את הכסף

אתם רוצים . אתם כולכם עובדים? זה נראה לכם הגיוני. חצי שנה

תיקחו ? ל חצי שנהדחו לכם את התשלומים על עבודה שעשיתם במעשי

 .את זה תשומת לבכם

 .טוב :ששי מגידו

 .כן :שושי כחלון כידור
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על שש כיתות גן בשכונת שרונה ירים את  199ר "אז מי בעד עדכון תב :ששי מגידו

 . שישה? מי נגד. שישה. ידו

 החלטה:

  ₪ 11,640,719לסך של –כיתות גן בשכונת שרונה   6 199מאשרים את עדכון תב"ר מס' 
 מקורות מימון לפני העדכון:                       

  ₪ 4,869,647נוך:   החי משרד
 קרנות הרשות: ₪2,088,256 

 מלוות מהבנקים: 4,000,000 ש"ח                        
     ₪ 10,957,930סה"כ תב"ר:     

 
 מקורות מימון אחרי העדכון:                       

 משרד החינוך:   5,552,463 ₪ - תוספת של 682,789 ₪ )מצ"ב הרשאה בגין תשתיות היקפיות( 

 קרנות הרשות: 2,088,256 ₪

 מלוות מהבנקים: 4,000,000 ₪   

 סה"כ תב"ר:     11,640,719 ₪    

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, , עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג.

 נגד: איציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, משה בוארון, יגאל אשרם, צבי ימין.

 לא אושר

 .הציבור מודה לכם מקרב לב :עמית אזולאי

 חדש –כיתות גן בר  2חידוש מבנים : 1048תב״ר  .4

 .ר חדש"זה תב, שתי כיתות גן, זה חידוש מבנים 1048ר "תב :ששי מגידו

חמש ? א להפסקהר הזה שאנחנו נצ"התב… אפשר חמש דקות בבקשה  :גד רבינא

 .דקות

 .כן :שושי כחלון כידור

 . תודה. הבבקש :גד רבינא

 (מדברים ביחד)

 .זה משודר, ה’חבר :דובר

. לא אכפת לי, שיצולם. שיצולם שזה חבורה של אפסים מי שיושב פה :עמית אזולאי

 ?מה הבעיה? מה יש להתנגד לזה, גנים בשרונה. חבורה של אפסים

 ,אני גם לא, באמת, מושג אין לי :שושי כחלון כידור

 ,כמו שאמרת, כאוסהם רוצים , זה ניגוח פוליטי :דובר
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 . הכול זה. הם רוצים כאוס :עמית אזולאי

אנשים לא רואים . בונים על זה שאין זיכרון, שהעירייה לא תתפקד :דובר

. מה שמעניין אותם לראות שיש גן. זה לא מעניין אותם, ישיבות מועצה

 , אין גן

 (ביחדמדברים )

שישה , מה, אכפת לו גנים דווקא? מה צביקה נדבק לגנים האלה עכשיו :עמית אזולאי

 ,אבל שני הגנים, לוגנים בשרונה זה לא אכפת 

 ,כי הוא רוצה להגיד שמה שהם עשו :דובר

 ,שמה שהם עשו ענייני :עמית אזולאי

 (מדברים ביחד)

 .תודה על הזמן. תודה. אפשר להמשיך, שוש :גד רבינא

 .ששי. כן :כחלון כידור שישו

 .ר חדש"תב, זה חידוש שתי כיתות גן 1048ר "אז תב. שנייה. כן :ששי מגידו

 . לחידוש הגן 353,500קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך על סך  :היימןענבל דרור 

וקודם , ודיברת קודם אם נעשה בפסח או לא, צביקה, אני אחזור ואגיד :שושי כחלון כידור

יש פה . אי אפשר לעשות הכול בקיץ, ה את הכול בקיץאיציק אמר תעש

פה  יש, שתי חטיבות ביניים, שבעה בתי ספר יסודיים, ותשבעה מוסד

אין . יש פה חטיבת ביניים שאנחנו צריכים להקים אותה, תיכון אחד

לכן יש פה קבלן . לנו שום אפשרות לעמוד בכל המשימות האלה בקיץ

קים את המאמצים שלנו לאורך כל שעובד פה לאורך השנה ואנחנו מחל

 . השנה

 ?אפשר שאלה בנוגע לזה :גד רבינא

 .כן :שושי כחלון כידור

 ,350ם פה מדובר על הסכו :גד רבינא

 . ממשרד החינוך, matchingבלי , זה סכום שקיבלנו מלא :שושי כחלון כידור

 .את הסכום אני יודע, לסיים את השאלה… אני לא , לא :גד רבינא

 .כן :ון כידורשושי כחל
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 ,גודל כזה בשני גני ילדים אפשר להספיקאת מאמינה ששיפוץ בסדר  :גד רבינא

 .זה בגן אחד, לא בשני גני ילדים זה :שושי כחלון כידור

 ,שתי כיתות גן. חידוש מבנים שתי כיתות גן :גד רבינא

 ? אם זה יכול להספיק :שושי כחלון כידור

כמה יש , ימים 10, של השבוע שיש בחופש אם אפשר מבחינת הזמן, לא :גד רבינא

 ,לגמור את השיפוץ הזה בעלות, הילדים, פסח להם חופשת

 .כן :שושי כחלון כידור

, יש פה שיפוץ משמעותי, שזה רק צבע, אלף שקל 30זה לא שיפוץ של  :גד רבינא

 .זה כמה מאות אלפי שקלים

היינו , ר"דיל את התבאם אנחנו חשבנו שצריך להג, אותו סכום :שושי כחלון כידור

 . ר"כים להגדיל את התבאנחנו לא צרי. מגדילים אותו

 ?ההגדלה אתה שואל על הזמן או על :איציק בראון

 (מדברים ביחד)

אנחנו יודעים מה , מכירים את זה בעצמכם, יש לנו בעיה של ניקוז :שושי כחלון כידור

תם גם א, את הבעיה של הגנים אנחנו מכירים. הבעיות של הגנים

 .מכירים את הבעיה של הגנים

 .מורג, בסדר :גד רבינא

 ,ואתם גם אפילו שאלתם שאלה :שושי כחלון כידור

 .שושי, תודה :גד רבינא

כיוון , אז נתנו טיפול נקודתי שזה לא עזר, למה אנחנו לא מטפלים :שושי כחלון כידור

 . שצריך לעשות שם טיפול עומק

 .תמשיך, ששי :גד רבינא

 ?זהו :ששי מגידו

 ש.כן :גד רבינא

ר שתי כיתות גן "אישור תב, עדכון, מי בעד חידוש. אז נעבור להצבעה :ששי מגידו

 .פה אחד. שבעה, שישה. ים את ידויר 1048בר 
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 החלטה:

–חדש   -כיתות גן בר 2חידוש מבנים  1048מאשרים את תב"ר מס'   
  ₪  353,500תב"ר בסך של 

 מקורות מימון:                       
              מצ"ב הרשאה      - ₪ 353,500משרד החינוך:   
     353,000₪סה"כ תב"ר:     

 
 מאשרים פה אחד

 

 . באמת, ריגשתם :עמית אזולאי

 .תפסיק, די, די, די :דובר

 .אני אגיד מה שאני רוצה :עמית אזולאי

 (מדברים ביחד)

רוצה לשאול שאלה מה זה חריג אני ? אני יכול לדבר? לי מותר, שנייה :עומרי פרבר

 ? מה החריג. חרים את אותו דבר ואז נצליחאולי נעשה בא? מאחרים

 (מדברים ביחד)

 ?מה אנחנו לא יודעים כאילו :עומרי פרבר

 ?אפשר להתקדם :גד רבינא

 ?מה? מה, מה אתה רוצה, הצבעת בעד, ככה :וארוןמשה ב

 ,נעשה בהמשךמה , דעת מה עשינו לא טובאני רוצה ל :עומרי פרבר

 (מדברים ביחד)

 שחד –כיתות גני ניצנים  2ם חידוש מבני: 1049תב״ר  .5

 .1049ר "תב, חברים, הלאה :ששי מגידו

 .אנחנו רוצים להמשיך את הגל הזה :עומרי פרבר

 . שנייה :ששי מגידו

 ?גם את זה אתה לא מצליח להבין. הפוך :עומרי פרבר

 .ר חדש"זה גם תב, תי כיתות גני ניצניםש…  1049ר "תב, שנייה רגע :ששי מגידו

 .לחידוש הגן 254,800שרד החינוך על סך קיבלנו הרשאה ממ, ל"כנ :מןענבל דרור היי
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אנחנו , גם שם בגן הזה יש לנו בעיות של תשתית מאוד מאוד קשות :שושי כחלון כידור

, בשיפוצי קיץ, יץאנחנו נתנו טיפול נקודתי בק. מכירים את הבעיות

 .שות שם טיפול עומקצריך לע

 ?איפה זה גן ניצנים :גד רבינא

 .העירבמרכז של  :שי כחלון כידורשו

 .סליחה? איפה, איפה :גד רבינא

 ?במרכז של העיר :איציק בראון

 .יש לנו גנים ישנים פה. כן, במרכז של העיר :שושי כחלון כידור

 ?בשכונת ניצנים? ה רחובבאיז? מה זה במרכז של העיר :גד רבינא

א יש לנו גנים נור. אזור הזהב, ם והפיקוח העירוני"באזור של רמב :ושי כחלון כידורש

 .ישנים שם

 ?להם מגיע שיפוץ או לא :עמית אזולאי

יש פה . תקשיבו, בואו. הגנים מאוד מאוד ישנים, זה לא קשור, ה’חבר :שושי כחלון כידור

יקים הפער בין הגנים הוות. ניםגנים חדשים מאוד ויש פה גנים יש

מאה אחוז שלו יש פה תקציב שהוא ב. לחדשים הוא מאוד מאוד גדול

 . באמת. אין שום סיבה שבעולם לא לאשר את זה. ממשרד החינוך

 ?מי בעד. בואו נצביע :דובר

 ? ירים את ידו 1049ר "מי בעד אישור תב, הלאה :ששי מגידו

 .אני נגד :עומרי פרבר

 .ה אחדפ :ששי מגידו

 .גדעומרי נ, 11 :דובר

 ?מה :ששי מגידו

 . סתם אני צוחק :עומרי פרבר

 . איזה הערה, עמית, רגע, רגע, רגע :בינאגד ר

 (מדברים ביחד)
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 החלטה:

 החלטה:
–חדש   -כיתות גני ניצנים 2חידוש מבנים  1049מס'  מאשרים את תב"ר  

  ₪  254,800תב"ר בסך של 
 מקורות מימון:                       

מצ"ב הרשאה                   - ₪ 254,800 משרד החינוך:    
     254,800₪ר:     סה"כ תב"

 
 מאשרים פה אחד

 

 חדש –הקמת מרחב הכלה בי״ס רימון : 1050תב״ר  .6

 . ר חדש"זה גם תב, הקמת מרחב הכלה בבית ספר רימון, 1050ר "תב :ששי מגידו

 (מדברים ביחד)

 .הוא לא חדש :ורשושי כחלון כיד

 .הוא חדש :וששי מגיד

 ,ר שהיה"זה תב :שושי כחלון כידור

 .א עדכוןהוא ל :ששי מגידו

 .הוא לא חדש בסדר יום, בסדר, אה :שושי כחלון כידור

 .כן :ששי מגידו

 .כן :שושי כחלון כידור

בית ספר רימון . ח"ש 55,900קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך על סך  :ענבל דרור היימן

להקמת מרחב  60,000ר יעמוד על "תבכך שה, ח"ש 4,100ביר עוד יע

 . הכלה בבית ספר

מדובר במרחב . אין שום הצדקה לא לאשר את זה, גם פה אני אומרת :ידורחלון כשושי כ

, מאפשר למורים זמן לטיפול, זמן פרטני? קיי-או, שמאפשר לילדים

מימון זה אני חושבת שאין שום סיבה גם פה מאה אחוז מה. קיי-או

אין סיבה , שקל ורוב הכסף ניתן ממשרד החינוך 4,000-בית ספר ב

הם מחכים כבר , מלקיים את מרחב ההכלההספר  לעכב את בית

שלושה חודשים לאישור של הסעיף הזה כדי שאנחנו נוכל לשחרר 

אז אני מבקשת להתחשב בילדים . אותם לעשות את המרחב הזה

 .ההתפתחות והצמיחה שלהםהרכים שזקוקים למרחב הזה בשביל 
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 .שישה? דמי נג .שישה? ירים את ידו 1050ר "אז מי בעד אישור תב :שי מגידוש

נגד הילדים , הצביעו פה נגדכם, שימו לב, ההורים של בית ספר רימון :עמית אזולאי

 ,מי שרוצה. שלכם

 (מדברים ביחד)

מאיר ומי בסוף ני פזה העירייה שהביאה הכי הרבה כסף ל? אתה מדבר :עומרי פרבר

 .שניכם ?הצביע נגד

 .בני מאיר זה אתם… אחרונים בעולם  :עמית אזולאי

 …אתם שניכם הצבעתם נגד כשאנחנו הבאנו  :פרברעומרי 

אתה האחרון שיכול לעשות פה , באמת עומרי, אתה האחרון שיכול :וארוןמשה ב

 ,תרגיל

 (מדברים ביחד)

 , תךהבנתי או, אה? מה שקיבלת אז מה שאתה אומר שלא מספיק לך :עומרי פרבר

אתה רק , ד לדברהשיח שלך שאתה לא נותן לאף אח… אתה יודע  :צבי ימין

, בוא נדבר, אני ואתה שוחחנו רבות, -זה כמו ש". הבנתי"ו" הבנתי"

 . ניתן לך, מה שאתה רוצה. בוא נדבר, בוא נדבר

 ?אני אמרתי את זה :עומרי פרבר

 .אתה :צבי ימין

 ?את זה אני אמרתי? י אמרתי את זהאנ :עומרי פרבר

 .עומרי, פה בחדר פה ליד. אתה, אתה, אתה :צבי ימין

למה הצבעת נגד מרחב הכלה בבית ספר , צביקה, תסביר לציבור, לא :אזולאי עמית

 ?למה. רימון

 ,אני עונה לך, אז אני עונה לך :צבי ימין

 (מדברים ביחד)

 .אתה לא בכיוון :צבי ימין

כסף ממשרד ? ת נגד בית ספר רימוןיש לך הסבר למה הצבע, ציקאי :עמית אזולאי

 ?אתה יכול להסביר את זה, עיר ות ראשאלברט שרוצה להי. החינוך
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אז אני , אדון לא מדבר שלוש וחצי שנים, כשאני אהיה חייב לך הסבר :אלברט טייב

 .אתן לך הסבר

נגד הילדים , נגדםתסביר להורים של בית ספר רימון למה אתה מצביע  :עמית אזולאי

 .למה אתה מצביע נגד, ית ספרשלהם בב

לא יודעים שהוא מבין , הוא מדבר צרפתיתשבים שחו. הוא לא מדבר :אלברט טייב

 ?עמית, על מה אתה מדבר. עברית

 . מצביע נגד הציבור שלנו :עמית אזולאי

 ,אתה ממחזר בדיחות שלא יצחקו :דובר

 ?ה זה מפריע לךמ? מה הבעיה שלך? מה קרה ,בית ספר רימון, תתבייש :עמית אזולאי

 ,זה ממש, זה בית ספר רימון, לא זה מה שאני רוצה להגיד זה :שושי כחלון כידור

, אתם כועסים על ההערות של עמית. זה לא מכבד ההערכות שלכם ':ג'מעיין חג

 ,עם כל העבודה, אז עם כל הכבוד. ההערות שלכם גם לא מכבדות

קרא לנו חבורה של אפסים  הבנאדם, גברתי הנכבדה, חהסלי, סליחה :גד רבינא

ולא הגבתם בכלל על זה  שמעתם ארבע דקות ואתם כולכם-לפני שלוש

היית , חבר שלך בקואליציה… שהוא כינה אותנו חבורה של אפסים 

 .צריכה להעיר לו על זה שהוא דיבר בצורה לא מכבדת

 (מדברים ביחד)

… שאתה רוצה תגיד מה , דם בלשון נקייהתבוא לבנא, אין לך בושה :גד רבינא

 ?לא אמרת, אה? לא אמרת

מה אתם מצביעים נגיד . י ככה אתם מתנהגיםכ, רתיבטח שאמ :עמית אזולאי

 ?מה קרה, הציבור

 (מדברים ביחד)

 .זה בסדר, תמשיכו, תמשיכו להצביע נגד הציבור, אין בעיה :עומרי פרבר

 (מדברים ביחד)

חברים מהאופוזיציה דיברו אבל , יבות שלא בהכרח אתההיו הרבה יש ':ג'מעיין חג

 ,בצורה לא יפה

 (מדברים ביחד)
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. בוא נסכים על זה, גד. רשמנו בפרוטוקול שבגלל זה אתה מצביע נגד :ברמרי פרעו

 . יאללה? בסדר. רשמנו בפרוטוקול שבגל לזה מצביעים נגד

 .זה מה שאתה עושה, אתה מצביע נגד הציבור :עמית אזולאי

 ,תה יכול לטעוןאת זה א, אין בעיה :רבינאגד 

לכם איך שאני רוצה כי ככה אני  י אקראאתם מצביעים נגד הציבור ואנ :עמית אזולאי

 .חושב

 … בשפה נקייה …  :גד רבינא

 (מדברים ביחד)

 .זה הכול, יש לך בעיה, אם אתה מצביע לפי איך שאני קורא לך :עמית אזולאי

 ,מה שאתה רוצה זכותך להגיד, עמית :גד רבינא

 .כן :איעמית אזול

 .ור ולשון נקייהות דיביש תרב. לא במילים האלה, ולהביע דעה…  :גד רבינא

 ?בסדר, אל תחנך אותי :עמית אזולאי

 .אתה רוצה לחנך אותי איך להצביע, אה :גד רבינא

 .תצביעו נגד, אף אחד לא רוצה :עומרי פרבר

 ,אני לא מחנך אותך :עמית אזולאי

 (ביחד מדברים)

. אתה לא היית מתנגד לדברים האלה, אם היה לך טיפה אחריותאבל  :עמית אזולאי

. הסבירו לך אלף פעם את החשיבות של הדברים, לך אלף פעם הסבירו

אלף פעם הסבירו לכם . אלף פעם הסבירו לך את החשיבות של הדברים

 .פעם אחר פעם, ואתם מצביעים נגד

 .הכול בסדר. בסדר :גד רבינא

זה מה , בשביל שיהיה פה כאוס, פעולת העירייה בשביל לשתק את :ית אזולאיעמ

 . שום דבר ענייני פה. בר עניינישום ד .שאתם רוצים

 , בקשר לשאלתך, גד, אני אגיד :שושי כחלון כידור

כמה אפשר להסביר , יאללה כבר. אלף פעם תסבירו, תסבירו, תסבירו :עמית אזולאי

 ? לכם
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 .אתה שאלת אותי, לא :שושי כחלון כידור

 ?מה שאלתי :בינאגד ר

 ,מה הייתי צריכה לעצור :שושי כחלון כידור

 .תודה. לא שאלתי למה לא עצרת, אמרתי שלדעתי היית צריכה לעצור :בינאגד ר

 .אמרת למה לא עצרתי, לא :שושי כחלון כידור

 .זה לא שפה, היית צריכה לעצור אותו, זה נכון :צבי ימין

אני רוצה רגע להגיד כמה . רגע, יד כמה דבריםאז אני רגע רוצה להג :דורשושי כחלון כי

רוצה רגע להגיד כמה דברים בקשר ללעצור אותו  אני? יקי-או, דברים

 . או לא לעצור אותו

 .רגע ':ג'מעיין חג

היום זה מותר לנו כשזה , בישיבות אחרות… ולהגיד , יש לי שאלה, גד :עומרי פרבר

 .קשר אז אין שום, אין שום קשר אז. לא? לא בצד שלך

 (מדברים ביחד)

, יופי? אפשר להתקדם? אפשר להתקדם. תנצלאני מ? אתה יודע מה, גד :עומרי פרבר

 ,תצביע מה שאתה רוצה. בוא נתקדם. אז בוא נתקדם

 (מדברים ביחד)

 ,אתה מוכן, ששי :בדאיציק 

אני ? קיי-או. פנות אליוותפסיק ל, איציק, ששי לא מנהל את הישיבה :שושי כחלון כידור

 .נהלת את הישיבהמ

 .בסדר, אין בעיה :בדאיציק 

. יופי. אתם כנראה לא הבנתם אחרי שלוש שנים מי מנהל את הישיבה :ידורשושי כחלון כ

קוראים לי שושי ואני ראש העירייה ואני מנהלת , נעים מאוד, אז שלום

 .את הישיבה

 .שושי, נעים מאוד :בדאיציק 

אז איך ? קיי-או, קרוב אליי גם, ישבת לידי, ציאתה היית פה שנה וח :ידורשושי כחלון כ

לוקח לך הרבה זמן ? לא הבנת שאני מנהלת את הישיבהין אתה עדי

לצורך , שמה שקורה? קיי-או, גד, שאני רוצה להגיד לך… להבין 
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. בדלתיים סגורות זה לא משהו שאני אמורה להגן או לא להגן, העניין

וזה שעכשיו עמית , ת כעסושלא שופטים אדם בשע, דבר ואגיד לך עוד

זכותך להגיד אני אצביע איך שאני ו שזה זכותו לכעוס כמ? כן, כועס

לפני שבוע , עכשיו אני רוצה רק להגיד לך שלפני שבעה? בסדר, רוצה

ישב לידך אותו חבר מועצה שיושב לידך כרגע ואמר שאני מבזה את 

-או, דברזה אותו ? נכון, לא? אותואתה עצרת . תפקיד ראש העירייה

 ?קיי

 .אותו דבר ':ג'מעיין חג

אז מה שאתה . אותו דבר בדיוק? קיי-או. זה אותו דבר, זה אותו דבר :רשושי כחלון כידו

 .תדרוש מעצמך, לפני שאתה דורש ממני, דורש ממני

הוא , וזה לא היה בדלתיים סגורות. לדעתי זה קצת שונה, קודם כול :גד רבינא

 ,ר את זה בצעקות שלואמ

 ,הוא אמר את זה פה בישיבה, לא :כחלון כידור שושי

 ,את אמרת לי עמית אמר את זה בדלתיים סגורות, לא, אל :גד רבינא

… ואני עומד אחרי הדברים … אני אמרתי את זה בדלתיים פתוחות  :עמית אזולאי

 .לא בורח ממה שאמרתי

ש שנים אחורה בהסתכלות על שלו, כזה דברבוא נגיד , ברוך השם…  :שושי כחלון כידור

-או, ברים שנאמרו כאןי דמלהגיד כל מינ, אף אחד, אף אחד פה לא חף

, נאמרו פה מלא דברים? קיי-או, מחוץ לישיבה, במהלך הישיבה? קיי

נאמרו פה מלא , ברוך השם, בכל מיני דברים כאלה, בראיונות רדיו

אז אל תשפטו פה בתוך  ,אף אחד לא חף, אז בואו? בסדר. מלא דברים

, גידק אאני ר, לצורך העניין, ואגב? בסדר. יבה מה כל אחד אומרהיש

שאתם מגלים חוסר אחריות משמעותי ביותר נגד , ואני אמשיך ואגיד

 ,התושבים של העיר הזו

 (מדברים ביחד)

אתם יוצאים נגד , אתם מגלים פה חוסר אחריות, זה לא לדעתי :שושי כחלון כידור

, ה שום דבר חוץ מפוליטיקה זולהאין פ, והכול פה? קיי-או ,הציבור
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כי עד היום במשך , מלהתנגח באופן אישי ביוץ חוץ מפוליטיקה זולה וח

שלוש שנים אתם לא מקבלים את העובדה המאוד פשוטה שאני ראש 

 . אז תיקחו את זה לתשומת לבכם, 2023-העירייה היום וב

 (.מתעטשת) ':ג'מעיין חג

 .אותלברי :דובר

 .תודה ':ג'מעיין חג

 כן. מה שנקרא, ה’על האפצ, בבקשה :שושי כחלון כידור

 החלטה:

 החלטה:
הקמת מרחב הכלה בי"ס רימון  1050מאשרים את תב"ר מס'   

  ₪ 60,000תב"ר בסך של 
 מקורות מימון:                       

מצ"ב אישור משרד החינוך - ₪ 55,900משרד החינוך:     
                  ₪ 4,100: בי"ס רימון

     ₪ 60,000סה"כ תב"ר:     
 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, , עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג.

 נגד: איציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, משה בוארון, יגאל אשרם, צבי ימין.
 

 לא אושר
 

 .חדש –לום מתקני כושר בי״ס איש ש: 1051תב״ר  .7

 ,1051ר "מי בעד לאשר תב. עוברים להצבעה אז :ששי מגידו

 .לא נתת פה הסבר על  המתקנים, ובש :שושי כחלון כידור

 ,אנחנו עוד לא :ענבל דרור היימן

 .אתה עברת להצבעה :שושי כחלון כידור

 ,הם מכירים :ששי מגידו

ם הם מכירים והם אומרים כי הם כל פע, מכירים והם יכירו שובהם  :שושי כחלון כידור

 . הם לא מביניםש

 ,קיבלנו הרשאה ממשרד, וםבית ספר איש של, מתקני כושר :ענבל דרור היימן

, אתה לא מכיר, כל הישיבה… ואחרי זה , אחרי זה אומרים יש שאלות :צבי ימין

 .עכשיו זהו, אתה שואל שאלה. כן מכיר

 ?ש שאלותי :ששי מגידו

 .שואלים שאלותלא , חס וחלילה :צבי ימין
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 . ר"ב התבשקל וזה תקצי 83,000קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך על סך  :היימןענבל דרור 

 ,תלמידי בית ספר בחטיבת, מתקני כושר לתלמידי איש שלום, ושוב :שושי כחלון כידור

 (מדברים ביחד)

ומתקני , ומדים בתוך בית הספר הזהתלמידים של 1,900יש לכם  :שושי כחלון כידור

 . כן? קיי-או. מספיק, די, הםכושר האלה יכולים לגוון לה

 …באמת  :וארוןמשה ב

למה , זה תגידי לו. בחיי, אתם כמו בגן? בסדר, אני אגיד גם לא, מספיק :כידורשושי כחלון 

 .באמת, די כבר, למה לא אמרת לפניי, לא אמרת לו

 .עכשיו את גננת, שוש :וארוןמשה ב

אני . אני ממש לא גננת? קיי-או. גננתאני לא רוצה להיות , גננתאני לא  :שושי כחלון כידור

, באמת, די. אם הייתי רוצה אז הייתי גננת, גם לא רוצה להיות גננת

תלמידים  1,900יש פה . זה כבר נהיה באמת לא לעניין. מספיק

ן מתקני אתם צריכים להבין שככל שאי. שלומדים בבית ספר הזה

ם בשיעורי נים להם את האפשרויות שלהאנחנו פחות מגוו, כן, כושר

חטיבה שיכולה יש פה גם מגמת ספורט בתוך בית הספר ב. חינוך גופני

אין , כל המימון הוא מלא ממשרד החינוך. להשתמש במתקנים האלה

? כן, אין שום הצדקה, זה לא יוצא שקל מקופת העירייה, שום הצדקה

שאלות על  יש לכם? יש לכם שאלות. ר הזה"ת התבשלא תאשרו א

 ? ר"יש לכם שאלות על התב? ר"שאלות על התביש לכם ? ר"התב

 .אז סימן שאין שאלות, את רואה שאף אחד לא עונה לך. לא, לא :אלברט טייב

 ?אה באמת :שושי כחלון כידור

 .אם היו היו עונים לך :אלברט טייב

עונה לך על שאם אני לא , ה מחנך את הילדים שלךככה זה את, אה :שושי כחלון כידור

, תגידו לי. לה מצליחה להבין את הגישה? בה היא לאאז התשו, שאלה

 ?כן? כמה אתם בני, מה אתם

 .שישה? מי נגד. שישה. ירים את ידו 1051ר "אז מי בעד אישור תב. טוב :ששי מגידו

 ,כושר לא צריך. לא צריך כושר :עמית אזולאי
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 (דמדברים ביח)

 החלטה:

 החלטה:
איש שלום  מתקני כושר בי"ס 1051מס' מאשרים את תב"ר   

  ₪ 83,000תב"ר בסך של 
 מקורות מימון:                       

מצ"ב אישור משרד החינוך - ₪ 83,000משרד החינוך:     
     83,000₪:     סה"כ תב"ר

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, , עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג.
 נגד: איציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, משה בוארון, יגאל אשרם, צבי ימין.

 
 לא אושר

 

 חדש –שיקום תשתיות הנדסיות : 1052 תב״ר .8

 . זה שיקום תשתיות הנדסיות, 1052, ר הבא"התב :ששי מגידו

ר "ר הזה הוא תב"זה כעיקרון התב. ר בסך מיליון שקל"מדובר על תב :ענבל דרור היימן

 ?ה להסביר על איזה עבודות מדובראת רוצ, שושי, גל לעבודותמתגל

 .אז אני אסביר, לותם ישאלו שאאם ה :שושי כחלון כידור

 …אנחנו נשמח לשמוע  :גד רבינא

 .איתי, היית בפגישה איתי :עומרי פרבר

 ,יש לי חברים, בסדר :גד רבינא

 .אתה שואל בשביל אחרים, נו, היית :עומרי פרבר

 ,אני, מעריב לנוער שלום :עמית אזולאי

 (מדברים ביחד)

 ,ישבת, שאלת למה לא עושים, אמרת למה :שי רומנו

אתם לא מבינים מה זה ? אתם לא מבינים מה זה תשתיות הנדסיות :כחלון כידור שושי

זה השוטף של , ייעודיים… זה לא , יש פה, קיי-או? תשתיות הנדסיות

 ? בסדר. תשתיות הנדסה

 ?זה לא תשובה, זה שאלה? בהזה התשו :גד רבינא

 ,אני לא יודעת :שושי כחלון כידור

 ? לשאול שאלהמה הבעיה  :גד רבינא
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 .אני לא אמרתי לך לא לשאול שאלות, שאלתי, לא :שושי כחלון כידור

 .קיי-או :גד רבינא

ר הקודם אם יש "פעם שעברה אני שאלתי אותך ארבע פעמים בתב :שושי כחלון כידור

אז אין לכם , יםרט אמר לי שאם אתם לא עונאלב. לכןם שאלות

ת הנדסיות תשתיו? לותיש לכם שא, עכשיו אני שואלת אותך. שאלות

ל עושה בשרון "זה לא קשור לזה שעכשיו החק. זה השוטף של ההנדסה

 ?קיי-או, הפיתוח

 .סבבה :גד רבינא

, עכשיו בשוטף. לא קשור לשוטף, כי זה ממקורות של היטלי פיתוח :שושי כחלון כידור

אני אתן לכם דוגמה סתם , יש מדרכה, חנו צריכיםאנ, לצורך העניין

היינו בין , הלכנו לעשות סיור, היינו השבוע? קיי-או, עלתה מדרכה, זה

 ,אחרי שסידרנו שם את כל התשתית של המדרכה עם, היתר בברכה

 .זה שקע :גד רבינא

בר הרים לנו את כל הד, ם רכבמישהו כנראה עלה ע, זה לא שקע, לא :שושי כחלון כידור

, בטיחותי כי מחר בבוקר זה מפגע, אנחנו צריכים לסדר את זה. הזה

 ?קיי-או. אבל בשביל זה זה מיועד השוטף של העיר

 .תודה :גד רבינא

 . פה אחד. ירים את ידו 1052ר "מי בעד אישור תב, קיי-או :ששי מגידו

 ?עומרי הצבעת :דובר

 .עומרי נגד :2דובר 

 .אצביע נגדלא תמצא משהו שאני  :פרברעומרי 

 החלטה:

תב"ר בסך –חדש   -שיקום תשתיות הנדסיות 1052מאשרים את תב"ר מס'   

  ₪ 1,000,000של 

                      מקורות מימון:

  ₪  1,000,000           מלוות: 

  ₪ 1,000,000  :סה"כ תב"ר

 מאשרים פה אחד
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 דשח – 2022וציבור תחזוקת מוס״ח : 1053תב״ר  .9

 .1053, ר הבא"התב :ידוששי מג

ר "זה גם תב, על סך מיליון שקל’, 22תחזוקת מוסדות חינוך וציבור  :ענבל דרור היימן

 . מתגלגל

 ?מה זאת אומרת מתגלגל :יגאל אשרם

אנחנו חייבים להחזיק כל הזמן כסף ? קיי-או, ר שמצטרף בקיץ"זה תב :שושי כחלון כידור

יש דברים , נושמים, עטיםבו, ובדיםיוון שבתי ספר עכ, ר הזה"בתב

יש מענה . ענהאנחנו צריכים לתת להם מ, שקורים בתוך בתי הספר

להחליף פה ידית של הדלת או לא יודעת ? קיי-או, שיודע לתת אב הבית

אבל יש דברים שקורים בתוך , בורג שיצא מאיזה שהוא מקום, מה

אנחנו  ,לתת מענה עליהםהיומיום של בתי הספר שאנחנו צריכים 

אנחנו לא יכולים לא להיות עם ? קיי-או. יבים שיהיה לנו כסף שמהחי

אנחנו כמובן נביא . כל פעם לבוא אליכם ולרוץ שתאשרו לנו כסף ואז

ר הגדול לקראת הקיץ שהוא קשור לכל מוסדות החינוך ולכל "את התב

שנת  לקראת פתיחת 2022השיפוץ שאנחנו אמורים לעשות שמה בקיץ 

ר של התחזוקה של מוסדות החינוך "לנו שקל בתבכרגע אין . הלימודים

מספיק שהמזגנים פה , דוגמהאני סתם אתן לכם . והציבור

אתם . אם אין לי כסף אני לא יכולה לתקן אותם? קיי-או, מתקלקלים

שמדובר כאן גם על מוסדות החינוך וגם , צריכים להבין את זה כאילו

 ? כן. ציבור

אז מי בעד ירים את ידו . ירים את ידו 1053ר "בד אישור תמי בע? בסדר :דוששי מגי

  .שישה? מי נגד. שישה? רק

 החלטה:

 החלטה:

–חדש   -2022תחזוקת מוס"ח וציבור  1053מאשרים את תב"ר מס'   

  ₪ 1,000,000תב"ר בסך של 

 
 מקורות מימון:                       

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

 



34 

 

 
 
 
 

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, , עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג.
 נגד: איציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, משה בוארון, יגאל אשרם, צבי ימין.

 
 לא אושר

 

 חדש –תשתיות עירוניות : 1054תב״ר  .10

 .ר תשתיות עירוניות"תב זה 1054ר הבא "התב :ששי מגידו

 ,ר לשוטף"גם זה תב, ר על סך מיליון שקל"תב :נבל דרור היימןע

פניות למוקד , שוב. ע"השוטף של אגף השפ. ע"שפלשוטף של אגף ה :שושי כחלון כידור

-או, ע"ע וטיפול בתשתיות שהן תחת אגף השפ"שקשורות לאגף השפ

נדס התשתיות יש הפרדה בין מה שעושה מה, לא תחת ההנדסה? קיי

אין לנו כסף . זה היומיום, זה השוטף. ע"ה אגף השפלבין מה שעוש

 ,זה אומר .ומר אפס שירותזה א, אין לנו כסף, ר הזה"בתב

 .זה מה שהם רוצים :דובר

 ?מה זה :שושי כחלון כידור

 .זה מה שהם רוצים :דובר

ן יובא לידיעת רק תיקחו בחשבון שכל מה שלא אושר כא. אין בעיה :שושי כחלון כידור

 .לאחד הציבור אחד

 .תאמיני לי, הציבור כבר יודע :איציק בראון

.  אני אגיד לך בדיוק מה הוא יודע, הוא יודע רק. זה מצוין, דעהציבור יו :שושי כחלון כידור

 . הוא יודע, את כל מה שהוא לא אמת

 .כל מה שאת עושה ארבע וחצי שנים שאת מחרטטת לציבור :אלברט טייב

 ,אלברט, תקשיב לי :כחלון כידור שושי

 ,-כל מה ש :אלברט טייב

, ממה שאני עושה רבע, עושה רבע אם היית, תעשה לי טובה, אלברט :שושי כחלון כידור

רבע ממה שאני עשיתי בשלוש שנים , אתה יודע לא מאה אחוז. רבע

 .הייתי מורידה את הכובע, האלה

 .ה שאתזה מ, את מוכרת סיפורים לציבור :אלברט טייב
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 (מדברים ביחד)

אני , אני לא, לך תתקדם, כשתגיע לרמה שלי. אל תבלבל לי את השכל :י כחלון כידורשוש

 ,גבוהה בשבילךרמה הרבה יותר 

 (מדברים ביחד)

 .את משסה :אלברט טייב

 ,אתה משסה? אני משסה :שושי כחלון כידור

 (מדברים ביחד)

 .בואו נתקדם :ששי מגידו

 .ה שנשמעבדיוק מ :אלברט טייב

אפילו בפורים לא , אמרתי לך. מי שכישלון זה אתה. כישלון. מבזה :רשושי כחלון כידו

 .ותך ליצןהייתי לוקחת א

 .בסדר :ט טייבאלבר

 .אתה פשוט עצוב. אתה עצוב, אתה לא מצחיק, אתה אפילו לא ליצן :שושי כחלון כידור

אבל לקחת , אחריםזה נורא קל להעיר ל. אני אעיר, כשאתה תעיר ':ג'מעיין חג

 .ל עצמך הרבה פחותאחריות ע

ריות בנאדם חסר אח, אתה חסר אחריות. ואתה רוצה להיות ראש עיר :שושי כחלון כידור

 .לא יכול להיות ראש רשות

 .אפשר להמשיך. בסדר גמור :אלברט טייב

 .אני רק אוכיח לך את זה, עובדתית גם קיבלת רק מנדט אחד :שושי כחלון כידור

 . יה אם היה לי שני מנדטיםאז תתארי לעצמך מה ה :ייבאלברט ט

 . חס וחלילה :שושי כחלון כידור

 (מדברים ביחד)

אנשים . בוא נדבר על הרשימה שלך? תה מדבר על הרשימה שליא :כחלון כידורשושי 

. אל תבלבל את השכל, אז בוא. מהרשימה שלך ביקשו להצטרף אליי

 . תפתח תיבת פנדורה אל, תאמין לי, אל תפתח

 .תיבת פנדורה איזה :אלברט טייב

 ,אמרתי לך, אתה אפילו לא מתקרב :שושי כחלון כידור
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 .יבת פנדורהת :אלברט טייב

 .בוא, כן :שי כחלון כידורשו

 ?אפשר להמשיך, שוש :בדאיציק 

 .אתה יודע, אם זה לא נעים לך? בסדר. אני אחליט מתי אפשר להמשיך :שושי כחלון כידור

 .לי נעים :איציק בראון

, זאת המטרה. אני שמחה שאתה נהנה? אתה נהנה. יופי? נעים לך :דורשושי כחלון כי

 .הנהועצת עיר ותשתבוא לישיבת מ

 .בדיוק :בדאיציק 

זאת , שתבוא תהנה ותגלה חוסר אחריות. זאת המטרה, זה ממש, כן :שושי כחלון כידור

 .המשמעות

 ,לא :בדאיציק 

, הצבעת? נכון, קיבלת משכורת ?נכון, ידעת להצביע, כורתקיבלת מש :שושי כחלון כידור

 ,נכון

 (מדברים ביחד)

עד היום אני אוכלת קש במגרש , שלקחנו הצעה ממךרונה והפעם האח :שושי כחלון כידור

 .של חטיבת עתיד

 . ממני, ממני, נכון :בדאיציק 

 (מדברים ביחד)

 .בושה וחרפה :בדאיציק 

 .ר למציאותצלך שבוחן המציאות לא קשומה שנהדר א :שושי כחלון כידור

, ונד קבר אח"אתם נעולים עם תב… מי מביא את ההצעות , לא קשור :בדאיציק 

הייתי בסרט . מאשרים, כמה הוא נותן. לא רואים ימינה שמאלה, זהו

 ,הזה

 .איזה מזל שהיית פה :שושי כחלון כידור

 .מזל, כן :בדאיציק 

 .ממש מזל שהיית פה ,נכון. ממש מזל :שושי כחלון כידור

 ,הגיע הזמן באמת. עכשיו את באמת פותחת את כל הקלפים, באמת :בד איציק



37 

 

 
 
 
 

 ,אז אתה שקרן :ורכחלון כיד שושי

 ?אני שקרן :בדאיציק 

 .בחייך, את החברים הכי טובים שלך הצחקת, איציק :עמית אזולאי

 (מדברים ביחד)

 .י מקסיםהפרצוף של, הפרצוף שלי מאוד יפה :שושי כחלון כידור

רק שיחנו ארבע על ארבע ? איך אמרת לי, שהתושבים ידעו, ברנושדי…  :בדאיציק 

 ,ם ביום שבת לתושביםאתם נכנסי. ם שבתביו

 .אתם, אתם :שושי כחלון כידור

 .זה אתם :בדאיציק 

 .אתם, אתם :שושי כחלון כידור

 .יום שבת :בדאיציק 

 …אתה הוצאת , בטח :שושי כחלון כידור

 (יחדמדברים ב)

 ?נכון, ה רוצה את הברדק שהיה פעםא :שושי כחלון כידור

תושבים , דוחות אנשים? נשיםזה ברדק ביום שבת ללכת לא ?זה ברדק :בדאיציק 

 .דוחות, שבאים לה על המשפחות שלהם מקבלים ליום שישי

 ?למה קיבלו מתנה, מתנה לא קיבלו מתנה :שושי כחלון כידור

 .את החוק… אין בעיה . דיברנו על זה, למה :בדאיציק 

 .דיברנו על זה :שי כחלון כידורשו

 .כולם קיבלו. אותו דבר, השנהראש  :בדאיציק 

 ?אתה קובע את המדיניות בנושא אכיפה, מה, דיברנו על זה :י כחלון כידורשוש

 .זה מה שאת אמרת, זה מה שדיברנו :בדאיציק 

 .לא אמרתי לך שום דבר .לא דיברנו ולא אמרתי לך שום דבר :שושי כחלון כידור

 .את שקרנית :בדציק אי

 .אתה שקרן. תה שקרןא :שושי כחלון כידור

 .לא ייתנו דוחות, אתה אל תדאג, ה שאמרת לי פהזה מ. כן :בדאיציק 
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אתה יודע מה ? אני אמרתי לך דבר כזה. אני לא אמרתי לך דבר כזה :שושי כחלון כידור

אני אסדר , אין בעיה: שבמתקשר אליך תו, הבעיה שככה אתה? הבעיה

 ,יו אתהעכש. אני אסדר את זה, אין בעיה. ת זהא

 ?על מה את מדברת בכלל. בכלל אנשים כאילו לא נכנסו…  :בדאיציק 

. אני אסדר את זה, אין בעיה: עכשיו אתה הבטחת לו, הבטחת לו :שושי כחלון כידור

 .ועכשיו אני צריכה בגלל שאתה הבטחת לתושב שאתה תסדר את זה

 .לאף אחד כלוםאני לא מבטיח  :בדאיציק 

 ?אה באמת :רשושי כחלון כידו

 .באמת :בדאיציק 

 (מדברים ביחד)

 .תאמיני לי, בושה וחרפה :בדק איצי

 .אתה בושה וחרפה. אתה בושה וחרפה, בסדר :שושי כחלון כידור

 ? את רוצה לפתוח פנדורה :בדאיציק 

י אפתח איתך גם אנ? קיי-או. אם אתה רוצה אני אפתח איתך, אני לא :שושי כחלון כידור

אני מתחייב שאני אשאר איתכם , אני אשאר איתכם עד הסוף. ברעוד ד

 .עד הסוף

 ,זה מה שאני אמרתי להם והייתי, כן :בדאיציק 

 (מדברים ביחד)

מה שיפה זה שאתה ניסית כל כך הרבה פעמים , אתה יודע, איציק :שושי כחלון כידור

לי  ואל תגיד, את דינקבחיי, בוא. ה לא הצליח לךלהיות ראש רשות וז

 .מה עשיתי

 .פעמיים כבר…  :בדאיציק 

 .ניצחתי. מיים וניצחתיפע :שושי כחלון כידור

 . סבלנות, בסדר :בדאיציק 

 .תחכה אתה בסבלנות. יש לי סבלנות :שושי כחלון כידור

 .לא נשאר הרבה :בדאיציק 

 ?לא נשאר הרבה, כן :שושי כחלון כידור
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 .י ליתאמינ, לא נשאר הרבה :בדאיציק 

 . איך אני מפחדת, וואי. איך אני מפחדת, וואי :שושי כחלון כידור

 .לא נשאר הרבה :בדיק איצ

 .רועדת. ממש מפחדת, וואו :שושי כחלון כידור

 (מדברים ביחד)

 ?כן :שושי כחלון כידור

יות עירוניות תשת 1054ר "אז מי בעד לאשר תב. נעבור להצבעה, טוב :ששי מגידו

 .פה אחד? ירים את ידו

 החלטה:

 החלטה:

–חדש   -תשתיות עירוניות  1054מאשרים את תב"ר מס'   

  ₪ 1,000,000"ר בסך של תב

 מקורות מימון:                       
  ₪ 1,000,000מלוות:   

  ₪ 1,000,000סה"כ תב"ר:     
 

 מאשרים פה אחד

 .ו נעשה את זה עוד פעםבוא, זה עובד, תשמע? סתם ?למה כל הריב הזה :עמית אזולאי

 חדש – 2021סימון כבישים והתקני בטיחות : 1055תב״ר  .11

 . 2021סימון כבישים והתקני בטיחות , 1055ר הבא "תב :ידוששי מג

 .רוצה יש בבית ספר עמל אם אתה, סינקופה לא כאן? גד :שושי כחלון כידור

של  matching, 70,571ממשרד התחבורה על סך של קיבלנו הקצאה  :ענבל דרור היימן

ח לסימון "ש 100,816ר יעמוד על "התב. 30,245, אחוז 30העירייה 

 . שים והתקני בטיחותכבי

יש פה קטעים ממש מסוכנים ואחרי זה אל , כבישים… זה , חברים :שי רומנו

אתם . זה ברמה של תאונות דרכים. תגידו לא ידעתם או כן ידעתם

. מעברי חצייה, ון הזה עכשיוהבין שזה המשמעות של הסימצריכים ל

זה , כיםבטיחות דר, ועדת בטיחות שעשינו, זה בדיוק הדבר שעליו, גד
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סכנת , מה שנקרא. מעברי חצייה וקווים לבנים, בדיוק האירוע הזה

 . חיים בעיניי

 . פה אחד. שירים את ידו 1055ר "אז מי בעד אישור תב :ששי מגידו

 (חדמדברים בי)

 החלטה:

 החלטה:

–חדש   - 2021סימון כבישים והתקני בטיחות  1055ם את תב"ר מס' מאשרי  

  ₪ 100,816תב"ר בסך של 

 
 מקורות מימון:                       

ממשרד התחבורהמצ"ב הרשאה  - ₪  70,571משרד בתחבורה:     
₪ 30,245מלוות:   

  ₪ 100,816סה"כ תב"ר:     
 

 מאשרים פה אחד
 
 

 ?אחדאין עוד  :עמית אזולאי

 . נגמרה הישיבה, לא :שושי כחלון כידור

 .עמית :דובר

 ?מה :עמית אזולאי

 .חג שמח :דובר

 .חג שמח :עמית אזולאי

 .להתראות :שושי כחלון כידור

 –הישיבה ננעלה  -

 

 
 בברכה,     

 

      ________                                                  _____________________________________ 

 ששי מגידו                    שושי כחלון כידור          

 מנכ"ל העירייה                                עירייהראש ה           


