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 תמלול

 0182בתחום הג'וג'יסטו לשנת  אים מצטייניםטרפולס הוקרה

 תחום נעורים –ליים הרשקו, תלמיד בחט"ב עתיד 

 תחום נעורים –עמרי חביב, תלמיד בבי"ס אש שלום 

 תחום מבוגרים -ברק מיוחס 

 

הוקרה לשחיינית מצטיינת באליפות הארץ בשחייה לנוער ובוגרים 

 2018לשנת 

 נועה חן, תלמידה בחט"ב עתיד

ד תודה וגם להוקיר את בני הנוער, את המבוגרים מחר בבוקר גילה ון כידור:לחכ שיוש

שבאמת מביאים לעיר הזו זרעים של גאווה ונחת, כל אחד בתחום 

שהוא מומחה בו ומשקיע את הזמן שלו בו וחשבתי גם שזה יהיה נכון 

שאנחנו נעשה את זה כרשות מקומית יחד עם התושבים, יחד עם 

בה מאוד תושבים. החדר יהיה הרה שמחה שיש פ אניר ונבחרי הציבו

עוד מעט צר מלהכיל אותם.  אנחנו נתחיל עם המצטיינים בתחום ה, 

 אז יש פה את ליים הרשקו, 

 )מחיאות כפיים(

 הוא לומד בחטיבת עתיד. הוא אלוף העולם. שושי כחלון כידור:

 אירופה. דוברת:

 רופה. איל ל אירופה, ש, שתנוהוא אלוף העולם מבחינ  שושי כחלון כידור:

 קודם כל הוא האלוף שלי. דוברת:

אז אני רוצה להגיד לך תודה. אני חושבת שמה שאתה עושה ומה   שושי כחלון כידור:

שעושים גם האחרים, זה באמת זורעים פה זרעים של תקווה לבני 

הנוער ולילדים, איפה השמיים יכולים להיות הגבול וגם לא. והדבר 
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שראה, כל אחד מכם, בהישגים והל מהווים מוד אתםה שהנוסף, ז

שלכם עבורם ולנו אתם נותנים רגעים של נחת. את הגאווה אני 

משאירה להורים שלכם, כי הם באמת צריכים להיות גאים בעצמם 

 ובכם על זה שהגעתם עד הלום. אז תודה על הגאווה ועל  הזכות.

 )מחיאות כפיים(

  כה?איפה הסי  שושי כחלון כידור:

 ליים.  ודכבכל  ה ברת:וד

 לא לדקור אותו. דובר:

לא, אני לא אדקור. אני אתן את הסיכה. זה גם סיכה שיהיה לך   שושי כחלון כידור:

שנה תשב עם הילדים שלך ותיזכר ברגע  20סמל. אני בטוחה שבעוד 

 הזה. שיהיה בהצלחה בהמשך. 

 )מחיאות כפיים(

 תלמיד בבית ספר איש שלום.  ם הואחביב, ג מרים עאנחנו נמשיך ע  שושי כחלון כידור:

 )מחיאות כפיים(

גם עליך נאמר שזה נחת, זה נחת. אני, כשאני רואה בני נוער וילדים   שושי כחלון כידור:

מצליחים ומגשימים את עצמם ועושים את זה בכוחות עצמם 

לגמרי ומאמינים בעצמם, מבחינתי לא צריך יותר מזה. ברור לי 

היות טובה ומיטבית עבור כולם, שיך לישראל תמנת מדישהחברה ב

 מון בהצלחה.אז ה

 )מחיאות כפיים(

 תודה. :עמרי חביב

 תודה לכם. ברק מיוחס,   שושי כחלון כידור:

 )מחיאות כפיים(

טוב, את ברק אנחנו מכירים ..., אז גם ברק, אז טוב, ברק זה כמו   שושי כחלון כידור:

רק בהישגים שלו שגם בי חושבת אנ לת.ליחה, אני מתנצהילד שלי, ס

 מה לעשות, הוא כבר אחרי צבא, נכון?  בתחום המבוגרים, כי

 עוד שלושה חודשים. ברק מיוחס:
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בסדר, עוד מעט. אוטוטו מסיים את השירות בצה"ל אז הוא בתחום   שושי כחלון כידור:

 המבוגרים זכה, גם הייתם אצל מירי רגב, נכון? שבוע שעבר.

 אה, ה,א :ברק מיוחס

 הספורטאי הצעיר של השנה של מדינת ישראל. ל(:דוברת )קה

 )מחיאות כפיים(

ה מעבר למה שאני אז באופן אישי גם כן אני מכירה אותך, הרב  שושי כחלון כידור:

מכירה פה את עמרי ואת ליים, אז אני שמחה, כי זה כמו, כאילו אתה 

על  גם גאההבן שלי, שככה הגיע למעמד הזה. שמחה, גאה בך, 

נחישות שאתה מגלה כבר הרבה מאוד שנים ואני מקווה ההתמדה וה

שמהר מאוד תצא מהפציעה כדי שתוכל להמשיך ולהגשים את עצמך 

 בתחום הזה.

 אמן. ר:דוב

 תודה רבה. ברק מיוחס:

ובכלל תהווה השראה, מודל, דוגמה עבור כל מי שרק התחום הזה   שושי כחלון כידור:

 לך.  ודה, תמעניין אותו. תודה

 כפיים( )מחיאות

 ואחרונה חביבה, נועה חן. שושי כחלון כידור:

 )מחיאות כפיים(

עתיד. היא בעצמה מופת נועה היא תלמידה בכיתה יב' בחטיבת  שושי כחלון כידור:

מטר בחתירה, נכון? ועוד  50-ודוגמה. היא זכתה באליפות ישראל ב

ליה וגם ם אר גהישגים. ביום שישי אני  מאוד התרגשתי להתקש

האמא וגם אני חייבת להודות, עם כל כך התרגשות  ליעלה

כשהתקשרתי שזה בכלל עוד ריגש אותי כשלעצמו, אז גם נערה, גם 

בך ואני בטוחה שאת מהווה מודל לדוגמה לחברות אישה, אני גאה 

שלך ואין לי ספק שאת רק בתחילת הדרך ואת במסע כיבושים 

בול כמו מיים הם לא הגוהשדי בתחום הזה, אז תמשיכי ותתמי
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שאמרתי  לך בשיחת הטלפון. הם עוד יעד שאנחנו צריכים להגיע אליו 

 ואני מאמינה ובטוחה שכך יקרה. בהצלחה.

 יים()מחיאות כפ

אני רוצה ברשותכם לתת לאמיר, אמיר בוארון המאמן, להגיד כמה  שושי כחלון כידור:

 דברים.

 )מחיאות כפיים(

את עמרי, לי אמיר בוארון ואני מאמן מכיר, קוראים לא י שאז למ  אמיר בוארון:

ליים וברק הילדים מכפר יונה. אני דרך אגב מנתניה. הילדים האלה 

י בדרך כלל עובד עם הרבה בני נוער והם עושים עבודה מדהימה. אנ

חיים אצלי במכון, הם מקבלים פעמיים שלוש ביום, הם באים 

את מה בעתיד עושים  ותםת אבאוטובוסים. אני הייתי רוצה לראו

 שאני עושה בנתניה ואני חושב ש,

 בכפר יונה אולי.  שושי כחלון כידור:

 סליחה, בכפר יונה. אמיר בוארון:

 כן.  שושי כחלון כידור:

שהם ימשיכו את הדרך שלי ויעמדו פה בכפר יונה, למה זה הזמן  אמיר בוארון:

 ב שבעזרתך,חושני שלהם ואני רוצה שיהיה פה מרכז גדול ללחימה וא

 אות כפיים(חי)מ

 תודה רבה. יש לנו עוד פרויקט.   שושי כחלון כידור:

 הוא גם מאמן השנה דרך אגב.  דוברת )קהל(:

 הוא גם מאמן השנה.  שושי כחלון כידור:

 )מחיאות כפיים(

תודה רבה. אם אתם רוצים, אתם יכולים גם להישאר לישיבת מועצת  שושי כחלון כידור:

 עיר. 

 יחד( ריםמדב)

 תודה, תודה לכם.  ור:לון כידשושי כח

 )מדברים יחד(
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טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו מתחילים את ישיבת מועצת העיר.  שושי כחלון כידור:

. אני, לפני שאנחנו נתחיל עם הנושאים 5ישיבה מן המניין מספר 

לישיבת מועצת עיר, אז אני, אני אשתף ואומר שאנחנו כעירייה עשינו 

שרונה, השני בשכונת יפה נוף, כדי למפות  ם, אחד בשכונתוריסי שני

ורפה שאנחנו רוצים לתת את דעתנו עליהם באמת את כל נקודות הת

ובשכונת יפה נוף, כדי  2019-בשכונת שרונה רגע לפני האכלוס ב

שבאמת מי שגר שם וזה ציבור רחב, יקבל את השירות המיטבי 

חות טוקולים עם לופרואו שהרשות המקומית צריכה להעניק. יצ

, 2019זמנים. לגבי שרונה לוח הזמנים מבחינתי הוא עד סוף אוגוסט 

רגע לפני שאנחנו פותחים שם שנת לימודים. וביפה נוף, זה דברים 

שצריכים לעשות די במיידי כדי שבאמת חלק מהשכונה ייראה קצת 

אחרת מאיך שהוא נראה,  לפחות בעיניים שלי. חלק מהנושאים 

, לפחות לגבי שכונת יפה נוף, זה לראות ים וננסה לטפלנש חנושאנ

ון הזה יעמוד לרשות העיר, ננסה למצות איך בעוד שנתיים כשהקני

פוטנציאל נוסף של כניסה לשכונה. אני לא בטוחה שנצליח בגלל 

סטטוטוריה, או מה שזה נקרא, אבל אני אומרת את זה כי אנחנו כבר 

נה, הרבה אחת לתוך שכו יסהבכנעכשיו חוזים תרחיש לא פשוט 

שנתיים  בזכות העובדה שככל הנראה זה יהיה הקניון היחידי בעוד

בכפר יונה והוא גם יהיה אבן שואבת, לא רק לעיר שלנו, הוא גם יהיה 

אבן שואבת כנראה למשתמשים נוספים. אנחנו בכל מקרה נצטרך 

 גם לתת את דעתנו על העניין הזה. בהקשר הזה אני אגיד שאנחנו

יציאה, יותר נכון יציאה נוספת לשכונת גבעת עלים לכניסה ופו

רמזור משכונת גבעת אלונים. זה דברים שאנחנו אלונים ויציאה ללא 

גם נעלה אותם במפגש שלנו עם מנכ"ל נתיבי ישראל, כדי שבאמת 

נפתור חלק מהבעיות שאנחנו יודעים, ערים, שהם קיימים כאן. 

ר התעשייה, הנושא של אזו כל את במקביל אנחנו ממשיכים לקדם

פחות ששיתפתי אתכם, על מנת שבאמת בעוד שלוש שנים נוכל ל
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הדונם שעומדים לרשותנו וחלקם כבר שווקו. ומקדמים  90-ליהנות מ

גם כמובן את פרויקט פינוי הבינוי. זה שני, זה שתי משימות הכי 

 כבדות שאני חושבת שחלה עלינו חובה לקדם אותם. אני גם אגיד

ום, רחוב עולי הגרדום, שהרבה פעמים נדמה ושא עולי הגרדם נשג

קורה שם, אז אני אגיד שאנחנו יודעים מה שאנחנו לא יודעים מה 

קורה שם, אנחנו חיים את רחוב אלפסי ואנחנו חיים גם את רחוב 

עולי הגרדום. נכון לכרגע שתדעו כולכם שתאגיד המים סיים לפחות 

היכנס שם לתהליך אנחנו רוצים לם ומב"את העבודות שלו עד רחוב ר

אנחנו נעשה תהליך של פיתוח של הרחוב, הפיתוח העליון של הרחוב. 

של שיתוף ציבור עם תושבי הרחוב, כדי שהם ידעו בדיוק מה הולך 

לכלול הפיתוח, שזה לא תהייה הפתעה וזה הרבה בזכות למידה של 

עירייה ף לכס העירייה מהתהליך הארוך והלא נעים שגם עלה לא מעט

רחוב סוקולוב. אנחנו נעשה את השיתוף הזה. הם ידעו מה  בשיקום

יות שם. נכון לכרגע, אנחנו בכל מקרה נצטרך גם להגדיל את הולך לה

מיליון שקל.  1.2התב"ר. אנחנו במועצה הקודמת אישרנו תב"ר של 

מיליון שקל וצריך להגדיל את  4התב"ר של פיתוח הרחוב עולה, יעלה 

נעשה תהליך של שיתוף ציבור. אם לדרך, אחרי ש צאתול התב"ר

מובן מוזמנים לקחת בו חלק. זה תרצו להיות חלק מהתהליך, אתם כ

החלק של העדכונים. אנחנו נעבור לנושא הראשון, זה הצעת לסדר 

 היום של, 

אין, אין, שושי את לא, אני חושב שאת צריכה לתת לנו איזשהו הסבר  אלברט טייב: 

 ם הסעיפים.ה עשקרלגבי מה 

דר היום של אני אתן לזה הסבר, לא עכשיו. אני קובעת את ס  כחלון כידור: שישו

הישיבה. סדר היום נקבע. אני יודעת שאני  צריכה לתת על זה הסבר. 

 אם אתה תרצה, אני אתן על זה הסבר.

 לא ארצה, זה בשביל התושבים, כולם רוצים לדעת מה קרה. אלברט טייב: 
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פגשתי ביום ראשון אצלי במשרד. חלק  חלקם לפחותהתושבים,   ר:ידון כשושי כחלו

צלי גם ביום ראשון והם גם קיבלו תשובות אבל אני יושב כאן והיה א

אתן עדכון, אבל אנחנו נתחיל עם סדר היום. יש סדר יום לישיבה 

 ואחר כך אני מבטיחה שתהייה אפשרות להתייחס גם לנושא הזה.

 .או קיי אלברט טייב: 

 יחד( ריםמדב)

 טוב, אם אפשר ברשותכם להמשיך בישיבה.  ון כידור:כחל שושי

 יחד()מדברים 

 

הצעה לסדר יום של חבר מועצת העיר אלברט  טייב בנושא פתיחת מרכז 

 שי"ל וגישור בכפר יונה

אז ברשותכם, הנושא הראשון שיש לנו על סדר היום שהוא, זה  שושי כחלון כידור:

ר המועצה אלברט טייב של אלברט, חב יוםר ההנושא של הצעה לסד

לאזרח וגישור. אלברט, אני בנושא של  פתיחת מרכז שירות ייעוץ 

 אשמח אם תציג את ההצעה שלך.

כן. כמו בכל עיר מתוקנת ומאורגנת היטב, יש מרכז שי"ל, מרכז שי"ל  אלברט טייב: 

 זה מרכז שירות לאזרח שבו מאוגדים הרבה מאוד מקצועות חופשיים

י חשבון, עובדים סוציאליים, יועצי מס ועוד כל ורכי דין, רואו עכמ

עות בהתנדבות כמובן, שהם פועלים פעם בשבוע במקום מיני מקצו

מסוים, במבנה מסוים, במשך שלוש או ארבע שעות והם נותנים 

שירותים לכל מי שבא בחינם. עכשיו, אני אומר לכם, אני מכיר את 

ם בעמק חפר. ף בחלק מהם, גשותתי המרכזים האלה, בנתניה היי

ובים שיש בהם המרכזים האלה הם מרכזים מצוינים, בעיקר ביש

אוכלוסיות יותר מוחלשות, שבכדי לחתום על תצהיר של עורך דין או 

קיבלו איזשהו דו"ח של משטרה או גם דו"ח של עירייה, זאת אומרת 

ם על חתו, לדו"חות, גם עניין של ארנונה, ביאור דברים, להבין דברים

יבלו הוצאה לפועל ורוצים לדעת מה לעשות, אפשר להגיע תצהיר, ק
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מאוד -כז הזה ולקבל את השירות הזה. אני חושב שזה מאודלמר

מכובד שזה יהיה לנו שושי. אני הבנתי שאת גם כן בעד. אני חושב 

שיש לי, אני תכננתי את זה עוד לפני כן, יש לנו, כן, היה פעם בכפר 

מאוד של חבר'ה שמוכנים ואני בטוח י ארסנל גדול ש ל. ייונה, הבנתי

הרחב, יתנדבו באמת מכל תחום ותחום  שאם נפתח את זה לציבור

ואין בזה השקעה כספית, אין השקעה כספית, זה חדר שצריך אותו 

פעם בשבוע לארבע שעות וזה יכול להיות חדר גם שמשמש אנשים 

ש בערב עד חמ שעהאחרים. כלומר חדר שהוא פשוט פנוי למשל מ

נה או לא משנה, ארבע, חמש שעות. הכול בהתנדבות. צריך שמו

שות את זה בצורה מסודרת. התנדבות, התנדבות אבל דברים לע

צריכים להיות מסודרים, מאורגנים עם החלטת מועצה, מי עושה, 

 איך עושה וזה סך הכול יעזור מאוד לתושבים. 

נואר מקיימים דיון התנעה של לי 27-אנחנו בך, ע לאז אני רוצה להצי  שושי כחלון כידור:

יחד עם אלברט מור ראש אגף  הקמת שירות לאזרח,הנושא של 

הרווחה, יחד עם כפיר רייך ראש ענף מחלקת התנדבות במשרד 

העבודה והרווחה, כי כל הפרויקט הזה מובל תחת משרד הרווחה 

ט ויקויחד עם עורך דין צופיה שביקשה בעצמה להיות חלק מהפר

 זה. ה

 מתי זה?  יב: אלברט טי

 מה זה?   שושי כחלון כידור:

 מתי זה? אלברט טייב: 

לינואר בתשע בבוקר. אם לא מסתדר לך הזמן והשעה, אני  27-ב  שושי כחלון כידור:

אשמח אם כן, כי יש פה גורמי חוץ שמשתתפים, אני מקווה שכן וזה 

שום בעיה  גם לי יסתדר ואני אשמח אם תיקח חלק יחד איתנו. אין

ביל את הפרויקט הזה מטעם המועצה, העירייה. על הכיפאק. שתו

לכן אני מציעה שנוריד את ההצעה שלך מסדר היום ונקדם אותה ו

 במסגרת הדיונים.
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 או קיי. אלברט טייב: 

 אם זה מתאים לך. שושי כחלון כידור:

 כן.  אלברט טייב: 

 או קיי. שושי כחלון כידור:

 

מרכז יר אלברט טייב בנושא פתיחת חבר מועצת הע של סדרהצעה ל החלטה:

 שי"ל וגישור בכפר יונה ירדה מסדר היום

 

 מאשרים פה אחד
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 2019אישור היתר לקבלת אשראי )משיכת יתר( מהבנקים לשנת  .1

המהווים סכום כולל של  2019אחוז מתקציב העירייה לשנת  5בסך 

 מיליון שקלים. 7-כ

 2019ת יתר( מהבנקים לשנת אשראי )משיכ תקבלר לרים היתהצעת החלטה: מאש

מיליון שקלים  7-המהווים סכום כולל של כ 2019מתקציב העירייה לשנת  5%סך ב

מיליון  1 –מיליון שקלים, בנק אוצר החייל  1.5 –על פי הפירוט הבא: בנק הפועלים 

 קלים.מיליון ש 3 –מיליון שקלים, בנק לאומי  1.5 –שקלים, בנק דקסיה 

 

טוב, הנושא הראשון על סדר היום שלנו זה אישור היתר לקבלת   חלון כידור:י כשוש

 5בסך  2019לשנת העבודה  –לקבלת אשראי )משיכות יתר( מהבנקים 

. שכמו שאתם זוכרים 2019אחוז מתקציב העירייה לשנת העבודה 

מיליון שקל.  7מיליון שקל, שהם מהווים סכום כולל של  146עומד על 

רה כדי שכולם יבינו במה מדובר. ביר, אני מסביאס אניבשביל ש

 הכוונה היא בעצם לאפשר לגזברות משיכת יתר למקרה ו, או קיי? זה

לא, זה משהו שאנחנו עושים אותו כל שנה, זה היתר, זה לא שהיא 

מבצעת את זה בפועל, זה לא שהיא הולכת למשוך את הכסף כרגע 

יה לה למקרה ונהיים פשרומשתמשת בו. זה באמת היתר שאנחנו מא

באיזשהו בור תקציבי, בתשלום שכר או משהו כזה. זאת המשמעות 

 . של האישור הזה. אם יש לכם שאלות

 מה הריבית?  איציק בראון:

 1.5החלוקה אגב כתובה לכם, הייתה כתובה גם על סדר היום. זה   שושי כחלון כידור:

 מיליון 1.5ם. נקיהב מיליון שקל. אנחנו בכוונה גם מפזרים את זה בין

מיליון  1.5שקל מבנק הפועלים. מיליון שקלים מבנק אוצר החייל. 

קל מבנק לאומי. כן, ענבל את רוצה מיליון ש 3-שקלים מבנק דקסיה ו

 לענות על השאלה של איציק? 
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 אין לי את זה כרגע. הריבית משתנה. זה לא משהו ש, אין לי את זה. ענבל דרור היימן: 

 ,חינת תזרים מזומניםיין שיהיה מבנעה ז :איציק בראון

 כן.  ענבל דרור היימן: 

 לא שווה לקחת לעניין הלוואה ש..? איציק בראון:

לא, אנחנו לא צריכים כרגע את זה. זה רק במידה ונצטרך, בשנה  נבל דרור היימן: ע

 האחרונה גם לא השתמשו בזה.

 לא השתמשנו בזה שנה שעברה. דובר:

זה גם למשרד הפנים רה שצריך לשלוח את זושהי פרוצדויאה ז  ענבל דרור היימן:

 ומשרד הפנים צריך לאשר את זה, במידה ו,

 ור. בר איציק בראון:

אבל רק בשביל להבין, אם אנחנו לא לוקחים את זה, בעצם בפועל  אלברט טייב: 

, Xכשתזדקקו, כשנזקק לכסף הזה, מי עושה איזושהי הערכה מבנק 

  ות?, מה הריביYמבנק 

 אנחנו, אני. ן: בל דרור היימנע

 אלה דברים שנעשים? אלברט טייב: 

 בטח.  ענבל דרור היימן: 

 או קיי. אלברט טייב: 

 ברור. ענבל דרור היימן: 

 בשנים קודמות היה שימוש בזה?  הדס אגוזי פרקש: 

 לא. ענבל דרור היימן: 

 לא, לא. לא היה. דובר:

רה ש, זה היתר גם, זה לא לי למקחון כלכביטהו זה בעיקר איזש שושי כחלון כידור:

, זה לא, זה גם ענבל, כל שנה אנחנו חייבים לאשר את זהמשהו ש, 

 משהו שבפרוצדורה. 

 )מדברים  יחד(

 אחוז מהיקף התקציב. 5 שושי כחלון כידור:

 כן. ענבל דרור היימן: 
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עד להרים י ב? מזה משהו לגמרי בירוקרטי. עוד שאלות בנושא הזה שושי כחלון כידור:

 דו בבקשה? כולם בעד, נכון? את י

 כן. דובר:

 

 2019מאשרים היתר לקבלת אשראי )משיכת יתר( מהבנקים לשנת  החלטה:

מיליון  7-המהווים סכום כולל של כ 2019מתקציב העירייה לשנת  5%בסך 

מיליון שקלים, בנק אוצר  1.5 –עלים שקלים על פי הפירוט הבא: בנק הפו

 3 –מיליון שקלים, בנק לאומי  1.5 –דקסיה ן שקלים, בנק ליומי 1 –החייל 

 מיליון שקלים. 

 אושר פה אחד

 

אישור מורשה חתימה מחשבונות בית ספר בר אילן חשבון הורים  .2

 כפר יונה  675בבנק הפועלים בסניף  278910מספר 

 040462954שמרית בר בוחבוט ת.ז.  –ס. יו"ר הנהגת הורים נכנסת 

 (24931834ת.ז.  צאת דנה קוצ'רהיו"ר )במקום היו

הצעת החלטה: מאשרים את  מורשה חתימה מחשבונות בית ספר בר אילן חשבון 

כפר יונה. ס. יו"ר הנהגת הורים  675בבנק הפועלים בסניף  278910הורים מספר 

)במקום היו"ר היוצאת דנה קוצ'ר ת.ז.  040462954שמרית בר בוחבוט ת.ז.  –נכנסת 

24931834) 

 

הנושא השני על סדר היום זה אישור מורשה חתימה בחשבונות בית  כחלון כידור: שישו

ספר בר אילן, חשבון הורים, בנק הפועלים כפר יונה, זה גם החשבון. 

ם הבנק שעיריית כפר שלום לילי, מה שלומך? זה גם החשבון ש, זה ג

יונה מנהלת את החשבון שלה. גם פה מדובר על הליך של, גם פה 

ת יו"ר הנהגת הורים נכנסת, שמרית, שהיא רוצדורה. סגניבפ וברמד

בעצם מחליפה את היו"ר היוצאת וזה מאפשר לה לחתום על צ'קים 
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וצאים מתוך המסגרת התקציבית של חשבון ההורים תחת  שי

נחנו עושים את זה באופן שיטתי ותדיר עם תשלומי ההורים. א

 שמח לשמוע. מיי אאנ החלפת כל בעל תפקיד ותפקיד. אם יש שאלות,

 בעד להרים את ידו? כולם בעד.

 

מאשרים את  מורשה חתימה מחשבונות בית ספר בר אילן חשבון החלטה: 

 כפר יונה  675בבנק הפועלים בסניף  278910הורים מספר 

)במקום  040462954שמרית בר בוחבוט ת.ז.  –ם נכנסת ס. יו"ר הנהגת הורי

 ( 41834932היו"ר היוצאת דנה קוצ'ר ת.ז. 

 

 אחדאושר פה 

 

הארכת תקופת כהונת מלי שדה מנהלת מח' תשתיות כחברה  .3

 בדירקטוריון תאגיד המים והביוב מעיינות השרון. 

  10.5.2016-9.5.2019תקופת כהונה: מיום 

 .9.5.2019-20219.5הארכת כהונה: מיום 

הצעת החלטה: מאשרים הארכת תקופת כהונת מלי שדה מנהלת מח' תשתיות 

שנים נוספות מיום  3-גיד המים והביוב מעניינות השרון לדירקטוריון תאה בחברכ

9.5.2019-9.5.2021 

אז הנושא השלישי זה להאריך את תקופת הכהונה של מלי שדה. מלי  שושי כחלון כידור:

מחלקת תשתיות בעירייה והיא גם חברה שדה היא מנהלת 

יא חברה . הרוןבדירקטוריון של תאגיד המים והביוב מעיינות הש

ת עירייה בדירקטוריון. היא כבר עושה את זה. במאי היא כעובד

קא בגלל תחום תעשה את זה שלוש שנים ואנחנו חושבים שנכון, דוו

גם העיסוק שלה ודווקא המעורבות שלה ושביעות הרצון ממנה ו

השירות שהיא נותנת דרך הנוכחות שלה בדירקטוריון, שהיא תמשיך 
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ועכשיו כיוון שתהליך ים את זה כאן ביאו מותהייה שמה. אנחנ

האישור הוא לוקח הרבה מאוד זמן, בגלל זה אנחנו מביאים את זה 

עכב את ההארכה שלה במאי ולא תהייה איזושהי עכשיו, גם כדי לא ל

בתאגיד המים שהוא נציג ציבור, קוראים  הפסקה. יש לנו נציג נוסף

 נו אם ככה שניש לז ילו יוסי קראוס, ממש לאחרונה אישרו אותו, א

חברים בתאגיד, מלי כעובדת עירייה ויוסי קראוס כנציג ציבור. אגב, 

די חברי מועצת העיר. יש שניהם אושרו גם במועצה הקודמת על י

 למישהו שאלות? 

 ת הגברת הזאת, אני בטוח שהיא אישה מקסימה. אני לא מכיר א אלברט טייב: 

 .יחסאם  ירשו לי, אני אתי שלום רוזנברג: 

 שלום המהנדס, היא כפופה לשלום.   ור:שי כחלון כידוש

זהו, אני רוצה להגיד שחבל לא צירפתם לנו איזשהו משהו, אפילו  אלברט טייב: 

 הראוי,למרות שזה, אתה יודע, עניין של אישי, אבל אני חושב שמן 

 אני חושב ש,  שלום רוזנברג:

 להציג את הגברת, את יודעת, אלברט טייב: 

ת שגורם מקצועי מטעם העירייה שותף לקכם הזכושנפלה בח : רגנבזרו שלום

בתאגיד. יש לנו המון עבודה היום עם כל תקופת הפיתוח שלנו בכפר 

תורמת יונה, אני חושב שזו זכות שמהנדסת מטעמנו יושבת פעילה 

ועושה למען התאגיד וגם למעננו. מלי היא מהנדסת בהשכלתה, 

אגב. אנחנו שנה דרך  20-מתר יו בהכשרתה, עוסקת בתחום הזה

 פחות או יותר ... במקצוע אז היא עובדת שנים ארוכות.

 שאפו לגברת. אלברט טייב: 

 פק.כן. היא עושה את זה בהתנדבות מלאה דרך אגב. שלא יהיה ס שלום רוזנברג: 

 אני פשוט לא מכיר אותה. אלברט טייב: 

בדירקטוריון בין מגדרי בחלוקה ך הצורהיא גם עונה על הצורך של, ה שושי כחלון כידור:

ו את זה. מישהו נוסף רוצה לשאול גברים ונשים, לא, חשוב לי שתדע

 שאלות? מי בעד שירים את ידו? תודה. 
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נהלת מחלקת תשתיות מאשרים הארכת תקופת כהונת מלי שדה מ החלטה:

שנים נוספות  3-כחברה בדירקטוריון תאגיד המים והביוב מעיינות השרון ל

 5.20219.-0199.5.2ם מיו

 

 מאשרים פה אחד

 

 אישור הרכב ועדות העירייה .4

 הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את הרכב ועדות העירייה

אישור הרכב ועדות העירייה. זה כבר משהו קצת יותר סיזיפי אבל  שושי כחלון כידור:

ועדה. יש חלוקה שיצאה אליכם. -אנחנו נעשה אותו כאן. נעבור ועדה

דברים שאתם רוצים להשפיע, אז בואו  לגבי החלוקה, לותשא אם יש

 נתחיל. 

 )מדברים יחד(

 שמי, שמי.  שושי כחלון כידור:

 גבי מה שביקשתי?כן, יש התייחסות ל אלברט טייב: 

 לגבי החלוקה, לגבי החלוקה לוועדות? שושי כחלון כידור:

 כן, יש ועדות שאני רציתי להיכנס אליהן. אלברט טייב: 

 ה,אה, א ידור:כ וןלכח שושי

א' יש ועדות שגם את או -יש ועדות ש, אני קצת קראתי ואני חושב ש אלברט טייב: 

, כיושבי ראש, אני לא סגנך אמורים להיות בהן ואני לא רואה שמה

רואה את השם שלך את השם של הסגן. העניין הוא שאין כרגע סגן, 

 נכון? אני לא טועה.

 ני חתום,עוד אין לנו אישור קואליציוהעניין הוא ש ים.סגניש לנו  שושי כחלון כידור:

 זהו.  אלברט טייב: 
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ני חתום עוד לכל התוהים וכל אלה שחשבו שיש הסכם קואליציו שושי כחלון כידור:

בתקופת הבחירות, אז ההסכם הקואליציוני לא חתום. עדיין יש לנו 

 מן כמה סייגים בתוך ההסכם וכשהוא יהיה חתום אז אנחנו נביא

 ר הסגנים.תם גם את אישוהס

 אבל אני, אלברט טייב: 

 כולם בתואר. שושי כחלון כידור:

או את כראש -ני ועדת שאני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה שיש כל מי אלברט טייב: 

 ה עיר או סגנך ממלא מקומך, צריך להיות שמה. 

 איזה ועדות למשל? שושי כחלון כידור:

 .אחד-בוא נעבור אחד דוברת:

אחד ואני גם אגיד את דעתי. -מה, אני מציע שנעבור אחד ודעתאת י טייב: ט ברלא

בטח כולם יגידו אבל אני אגיד איפה אני רוצה להיות כי יש  ועדות 

 שאני לא נמצא ואני מעוניין להיות בהן. 

 בסדר. שושי כחלון כידור:

יון שאז בד חה,אני רוצה להתחיל דווקא, אני אגיד עוד משפט, וסלי אלברט טייב: 

 ת הכספים, אמור להיות גם מישהו מהאופוזיציה.וועדנו בד

 נכון. שושי כחלון כידור:

 ובנסיבות שהיו אז, אני אמרתי שאני בוועדת מכרזים,  אלברט טייב: 

 אה, אה, שושי כחלון כידור:

ונכון לאז אני לא רוצה להיות בוועדת הכספים, לכן .. בוועדת  אלברט טייב: 

 הכספים,

 נכון.  חלון כידור:י כשוש

אז בסיטואציה שנוצרה כרגע אני רוצה לממש את זכותי ולהיות  אלברט טייב: 

 בוועדת הכספים.

 בשמחה. שושי כחלון כידור:

 בסדר? אלברט טייב: 

 אז בוא נעבור. שושי כחלון כידור:
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 לפי  הסדר, אבל רק רציתי להגיד את זה.  אלברט טייב: 

 ן? ים סוכמה, נכוכרזת מועד שושי כחלון כידור:

 שושי, סליחה רגע.  איציק בראון:

 כן. שושי כחלון כידור:

 לפני זה. איציק בראון:

 כן, איציק, סליחה. שושי כחלון כידור:

יש פה את העניין של החלוקה, דני תמיד היה עושה טבלה כמה כל  איציק בראון:

 אחד מקבל,

 זה צורף לכם. שושי כחלון כידור:

 .אבל אני יכול להגיד . זה צורף לכםבלהש טי דני לוין:

 אין לי את זה.  איציק בראון:

 זה צורף לכם. שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 בסדר? שושי כחלון כידור:

 אני רק רוצה לראות.  איציק בראון:

 אגב, יכול להיות שיש את זה גם בחומר. יש את זה?  שושי כחלון כידור:

 ר. כן, היה בחומ דני לוין:

 זה צורף לחומר הישיבה.  ר:כחלון כידו שישו

 אבל תסתכל אתו. דני לוין:

 בסדר.  איציק בראון:

 אם תרצה אחר כך, ניתן לך את העותק שלנו. דני לוין:

 זה החלוקה נכון לעכשיו. איציק בראון:

 כן, כן.  לוין:דני 

 טוב, בואו נתחיל עם ועדת מכרזים.  שושי כחלון כידור:

 ים,רזמכ תעדו דני לוין:

 סוכמה כבר, נכון? אין בה שינוי בהרכב, נכון?  ור:לון כידשושי כח

 נכון. דני לוין:
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יש לנו את איציק, לא איציק. צביקה ימין הוא יושב ראש הוועדה, שי  שושי כחלון כידור:

 חבר בוועדה ואלברט, נכון? אלברט טייב. רומנו הוא

 כן.  אלברט טייב: 

 ט לפי הסדר.ת חובות. אני עוברת פשונחות ומחיקת הועדר. בסד שושי כחלון כידור:

 ועדת הנחות.  ד שלומית גבע: "עו

ועדת הנחות. או קיי, ועדת הנחות, ברק אשרם יושב ראש הוועדה,  שושי כחלון כידור:

 , מי מטעמנו? איציק דב חבר בוועדה

 עמית אזולאי.  דובר:

 ימין. קה צביעמית אזולאי חבר בוועדה, ו שושי כחלון כידור:

 ... ארון:משה בו

 אתה, משה בוארון. שושי כחלון כידור:

 אני משה בוארון. משה בוארון:

 משה בוארון,  שושי כחלון כידור:

 אנחנו צריכים שלושה חברי מועצה. ד שלומית גבע: "עו

 שלושה צריך רק, כן.  שושי כחלון כידור:

 יש מעל לשלושה?  דובר:

 ועצה. מי  חברשלושה  ד שלומית גבע: "עו

 פה יש יותר.  וין:דני ל

 שלושה חברי מועצה, שאחד מהם הוא אופוזיציה. ד שלומית גבע: "עו

 נכון.  דני לוין:

 )מדברים יחד(

 טוב, כן, עמית ירד. מי  מכם רוצה להיות?  שושי כחלון כידור:

 ועדת הנחות ומחיקת חובות?  איציק בראון:

 ת הנחות.ועדת. בלי מחיקת חובו שושי כחלון כידור:

 ועד הנחות.  שלומית גבע:  ד"עו

 תשימי אותי.  איציק בראון:

 תן לי שם. שושי כחלון כידור:
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 זה אני.  איציק בראון:

 איציק בראון? חלון כידור:שושי כ

 כן. או שיהיה מישהו אחר. איציק בראון:

 כשיהיה מישהו אחר, צריך מן הסתם לאשר אותו. שושי כחלון כידור:

 ברור.  ן:ראואיציק ב

או קיי. אז ועדת הנחות אני אגיד, ברק אשרם, אני חוזרת ברק אשרם  ידור:חלון כשושי כ

הוא יו"ר הוועדה, איציק דב חבר בוועדה, איציק בראון חבר בוועדה, 

 ומשה בוארון חבר בוועדה. 

 זה ארבעה, צריך שלושה.  ד שלומית גבע: "עו

 מישהו צריך לרדת.  אלברט טייב: 

 שר חמישה? אפ אי דובר:

 לא. ע: ד שלומית גב"עו

 למה אי אפשר?  שושי כחלון כידור:

 כי זו אחת הוועדות שמוגבלות מבחינת ה, ד שלומית גבע: "עו

או קיי, אז איציק יישאר, איציק בראון, איציק דב וברק אשרם,  שושי כחלון כידור:

 ושבי -בסדר? טוב. הוועדה לאיכות הסביבה. ועדה לאיכות הסביבה 

 קש, ק.י. איציק בראון, הדס אגוזי פרש הוועדה זאת רא

 בסדר. איציק בראון:

 יש לנו אפשרות,  –מח"ל איציק דב. נציגי ציבור  שושי כחלון כידור:

 כמה יש?  ד שלומית גבע: "עו

 שלושה. שושי כחלון כידור:

 אנחנו חייבים ארבעה.  ד שלומית גבע: "עו

 חייבים.ה. לא גם שלוש אפשר עה?ארבלמה חייבים  שושי כחלון כידור:

 ארבעה חברי מועצה.  ד שלומית גבע: "עו

 או קיי. עמית? שושי כחלון כידור:

 עמית אזולאי. עמית אזולאי: 
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עמית אזולאי. אלא אם כן יש פה מישהו ש, עמית אזולאי. או קיי,  שושי כחלון כידור:

ים לה ורא, קיש, תהייה נציגת ציבור מטעם יש –מבחינת נציגי ציבור 

 ג'.שרה חג'

 אולי יש מישהו עוד שרוצה. אלברט טייב: 

 מישהו עוד רוצה נציג ציבור?  שושי כחלון כידור:

 איכות הסביבה. דובר:

 איכות הסביבה. מישהו מהציבור שיושב כאן רוצה להיות נציג?  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 איכות הסביבה. ות עם ארגוני יעצהתיאחד הנציגים צריך להיות ב גבע: ד שלומית "עו

 מעולם לא התייעצתי. שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

איכות הסביבה, ועדה לאיכות הסביבה. ישיבות אחת לשלושה  שושי כחלון כידור:

 חודשים. יושב ראש הוועדה זאת הדס אגוזי פרקש. 

 אני.  רווית כהן צפריר:

 רביד?  כחלון כידור: שושי

 ית.רוו דובר:

 רווית כהן צפרירי ו?  ר:כחלון כידו שישו

 ופרי אטיאס. פרי אטיאס:

 פרי אטיאס. בסדר?  שושי כחלון כידור:

  ?בתום הישיבה תתנו את השמות וטלפונים  לאסנת, בסדר דני לוין:

ק, אתה יושב איצי –בסדר, אסנת עוזרת מנכ"ל. טוב, ועד ביקורת  שושי כחלון כידור:

 ראש הוועדה? 

 כן.  :ןאובר איציק

 או קיי. אלברט אתה חבר בוועדה,  ידור:חלון כשושי כ

 כמה חברים חייבים פה?  שי רומנו:

 פה שלושה או חמישה או עד שבעה, כמה שרוצים.  שושי כחלון כידור:

 זה רק אופוזיציה.  שי רומנו:



 
24 
 
 

 

 זה רק אופוזיציה.  שושי כחלון כידור:

 אז חסר לנו נציג.  שי רומנו:

 ה אז אפשר גם נציג זה. עוד נציג? ועדת הנהל למרות שאין ר:ידון כשושי כחלו

 אין לנו.  דובר:

 כ.י.-מ איציק בראון:

 כ.י.?-מי, מי מ שושי כחלון כידור:

 כרגע זה אפי.  איציק בראון:

 בסדר. שושי כחלון כידור:

 החוק הוא חבר מועצה. על פי  איציק בראון:

 ה, אז נכון. בסדר גמור. ועצדיין חבר מא עהו בסדר. על פי החוק שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 פה אפשר עד שבעה. ד שלומית גבע: "עו

 אבל אין לנו. דובר:

 אבל אנחנו לא רוצים. שושי כחלון כידור:

 אבל יוצא רק אופוזיציה. איציק בראון:

ף צטראני יכולה להגיד כזה דבר. תראו, מניסיון וגם איציק בטח י שושי כחלון כידור:

נו, שאנחנו מתחילים בהתלהבות כמו בהנהגת הורים, ניסיון הזה שלל

וזה ואז  24בישיבה השנייה,  25ונה, אנשים בישיבה הראש 30מגיעים 

נשארים שלושה אנשים שהם רצים אחרי עצמם. ככה קורה בוועדות 

לים בהתלהבות, כולם מאוד רוצים להיות העירייה. אנחנו מתחי

חכות, יש קוורום, יש  נחנו צריכים לה אוצאבחברות ואז במבחן הת

לחכות, הרכב לוועדה, אם אין קוורום אז אי אפשר לפתוח ואז צריך 

 אז בקיצור יהיו שלושה ברשותכם. ועדת בחינה למינוי,

 ממנים ושיגיע מישהו, שושי, לעניין הזה, צריך יהיה לחשוב, לא מ איציק בראון:

 תיכף אני. שושי כחלון כידור:

 שינויים כדי להתאים את זה. דשים לעשות גםבעוד איקס חו ון:בראאיציק 



 
25 
 
 

 

קודם כל אנחנו נעשה. אני תיכף אגיד כמה דברים. אחרי שנגמור את  שושי כחלון כידור:

זה, אני אגיד כמה דברים בעניין הזה. אתה צודק איציק. ועדת בחינה 

 ? ק' צביקה או משה-יושב ראש הוועדה זו אני, מ –למינוי בכירים 

 קה.צבי  ארון:בו משה

 ק.י.?-צביקה, ו שושי כחלון כידור:

 כ.י. איציק בראון:

 כ.י. י כחלון כידור:שוש

 אני. איציק בראון:

 אפילו כ.י. אומרים.  שושי כחלון כידור:

 כמה צריכים להיות בוועדה הזאת שלומית? דני לוין:

 שלושה.  ד שלומית גבע: "עו

 שלושה. איציק בראון:

 י חברים. ראש עיר ושנ  בע:ת גד שלומי"עו

אני אשמש יושב ראש, אלברט אתה תהייה  –ועדה להנצחת חללים  שושי כחלון כידור:

 יחד איתנו,

 רגע, הנצחת,  איציק בראון:

 חללים. שושי כחלון כידור:

 רשום נ'.  איציק בראון:

 ו. יתנה אלא. זה יש. יצא עדכון של הזה, נשלח לכם. וברק אשרם את שושי כחלון כידור:

 כן.  ברק אשרם:

בוועדה הזו יש שלושה נציגי ציבור ועוד שלושה נציגים מהמשפחות  שושי כחלון כידור:

 השכולות. זה הרבה הוועדה.

 יש שינוי למה שקיבלנו?  אלברט טייב: 

 כן, נשלח אליכם במייל. שושי כחלון כידור:

 מתי? מי שלח? אלברט טייב: 

 ל. נכ"ת מאסנת עוזר שושי כחלון כידור:

 זה, התיקון הזה?  ב: אלברט טיי
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 במייל.  ת טל:אסנ

 או קיי. אלברט טייב: 

או קיי, שלושה נציגי משפחות שכולות. כרגע יש משפחות שהיו  שושי כחלון כידור:

בקדנציה הקודמת. אנחנו נפנה אליהם ונשאל אם הם רוצים להמשיך 

אחריות זה ת. ואם לא, נרענן את השורות עם נציגי המשפחות השכולו

מי שנמצא איתנו בוועדה זה יואל  –מנות אותם. נציגי ציבור שלנו ל

שאול שהוא גם היה האיש שליווה את המשפחות האלה לאורך כל 

השנים כשהוא עבד בעירייה. כרגע הוא גמלאי של העירייה. הוא 

ביקש להמשיך להיות חבר בוועדה ויש פה אפשרות לעוד שני נציגי 

 , אתה רוצה להציע? איציק?לוועדה. אלברטנו אליציבור שיצטרפו 

 את רוצה, אלין? 

 אני אשמח.  אלין דנינו דהרי:

 אלין דנינו. דנינו?  שושי כחלון כידור:

 דהרי.  אלין דנינו דהרי:

 דהרי. את גם דנינו, לא?  שושי כחלון כידור:

 זה הנעורים. אלין דנינו דהרי:

 לא? , יגה את עצמךמצ כמהאה, בסדר, אבל את  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 ועוד נציג ציבור? אלברט אתה רוצה?  שושי כחלון כידור:

 אם יש לך מישהו להציע, איציק בראון:

 להציע מישהו. שושי כחלון כידור:

 משה ארזי.  איציק דב:

 לא, משה ארזי הוא נמצא תחת משפחות שכולות.   שושי כחלון כידור:

 י. בסדר גמור, אנ דובר:

 הוועדה הזו סוכמה, נכון?  –טוב. אנחנו נפתור את זה.  לגבי כספים  ר:כחלון כידו שישו

 כן, ביקשתי רק, אלברט טייב: 

 אנחנו כבר נעשה את השינוי. ירון חדוות הוא יו"ר, איציק,  שושי כחלון כידור:
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 צביקה ימין. צביקה ימין:

 מין הוא החבר,ה יביקצביקה, למה נתקע לי איציק?  צ שושי כחלון כידור:

 כמה יכולים להיות פה? רומנו: שי

 אפשר,  שושי כחלון כידור:

 אין הגבלה. ד שלומית גבע: "עו

 אפשר חמישה, זה חייב להיות אי זוגי. שושי כחלון כידור:

 רק מספר אי זוגי.  ד שלומית גבע: "עו

חבר וד ם עכן. אז אם רמי נשאר ואלברט מצטרף, אנחנו צריכי שושי כחלון כידור:

 ם. ספילוועדת הכ

 אני. ברק אשרם:

ברק, או קיי. אז יש לנו את רמי בליטנטל, את אלברט, נכון? ואת  שושי כחלון כידור:

 ברק.

 וצבי. דובר:

נחזור על השמות? ירון חדוות יו"ר, צביקה ימין חבר, רמי בליטנטל  שושי כחלון כידור:

 חבר, אלברט טייב חבר, וברק אשרם חבר. 

 (דיחים )מדבר

ק' ביקשו לא להיות יושב ראש  –טוב, ועדה למאבק בנגע הסמים  ור:כידשושי כחלון 

 הוועדה. האם, אלברט אתה רוצה להיות יושב ראש הוועדה?

 כן. אלברט טייב: 

אז אלברט יהיה יושב ראש הוועדה. חברים בוועדה זה הדס אגוזי  שושי כחלון כידור:

 פרקש וחבר נוסף בוועדה.

 יציק דב? אתה רוצה? אק צייא :שי רומנו

 לא. איציק דב:

 עמית? יש הרבה ועדות. שושי כחלון כידור:

 איציק, אתה נבחר ציבור, אתה צריך להיות  בוועדה. אלברט טייב: 

 צריך עוד חבר מועצה אחד.  שושי כחלון כידור:

 אתה צודק.  איציק דב:
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 מי היושב ראש? דובר:

 . ברטיושב ראש אל  שושי כחלון כידור:

 רט. אלב איציק דב:

 אתם ביקשתם לוותר על זה.  שושי כחלון כידור:

 אפשר גם שניים. ד שלומית גבע: "עו

 אפשר שניים? שושי כחלון כידור:

 אחד מהם צריך להיות היושב ראש.  ד שלומית גבע: "עו

 כן, אלברט.  שושי כחלון כידור:

 כן.  ד שלומית גבע: "עו

 .שושתכניסו אותי  משה בוארון:

 ת שאפשר גם שניים שלומית.אמה ברט טייב: לא

כן, כן, אמרתי, שאפשר עד שלושה, לא חייבים. פה לא חייבים. רק  ד שלומית גבע: "עו

 צריך לראות שהסך הכול, עם כל הנציגים האחרים, הוא יהיה זוגי. 

 אז יש לנו את אלברט כיו"ר ומשה בוארון כחבר.  שושי כחלון כידור:

 .סהדו שי רומנו:

 אם לא חייבים אותי, כי אני נמצאת בעוד ועדות.  : ס אגוזי פרקשדה

 טוב. יש פה שלושה נציגי ציבור שיכולים לקחת חלק בוועדה.  שושי כחלון כידור:

 שני נציגי ציבור. ד שלומית גבע: "עו

 למה שניים?  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 ן בשמחה. עוד מישהו? רוצים. חזי חזם שנשיאין לי בעיה, יש פה א שושי כחלון כידור:

 נציגי ציבור. ד שלומית גבע: "עו

 שושי, רשמת אותי?   דוברת:

לא, אני לא רשמתי אותך כי יש פה חלוקה של נציגי הציבור גם, אז   שושי כחלון כידור:

לך הנציג הציבור השני יהיה מטעמנו. מעיין חג'ג' תעשה את זה. ניתן 

 רות. אח דותהזדמנות תיכף בווע

 טוב. דוברת:
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 גם כי חזי שמתי אותו כנציג ציבור כאילו מטעמי. בסדר?   שושי כחלון כידור:

 בסדר. דוברת:

 תודה. חזי חזן:

ועדת ביטחון יושב ראש שי רומנו, חברים  –בשמחה. ועדת ביטחון  שושי כחלון כידור:

 בוועדה ק' צביקה, צביקה ימין, איציק בראון, ונציגי ציבור,

 לוועדה הזאת. אין הגבלה בוועדת ביטחון.  ש להצטרףאני מבק יב: יטט ברלא

 אבל זה צריך להיות אי זוגי.  איציק בראון:

 תמצאו עוד אחד.  אלברט טייב: 

 )מדברים יחד(

 תיכף נתייחס לזה כי זה הופך את הוועדה לזוגית פה.  כידור:שושי כחלון 

 זה גבולי? משה בוארון:

  ?הז מה שושי כחלון כידור:

 זה גבולי? אפשר כמה?  :משה בוארון

 אם אתה מצטרף אז זה יאזן את האי זוגי.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

אם אנחנו שמים את צביקה, אז עמית יהיה. בסדר? נציג ציבור  שושי כחלון כידור:

 שיהיה זה עמית אזולאי. 

 מה נסגר פה?  שי רומנו:

 ה שי רומנו. ב ראש הוועדוש. יגידאז אני א שושי כחלון כידור:

 כן.  שי רומנו:

 חברים בוועדה צביקה ימין,  שושי כחלון כידור:

 כן. שי רומנו:

בראון, אלברט טייב ועמית אזולאי ונציג ציבור שמואל קצב איציק  שושי כחלון כידור:

 יהיה בוועדה. 

 ואת עדי.  אלברט טייב: 

 עדי נתנאל?  שושי כחלון כידור:

 כן. : ייבאלברט ט
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 ועדי  נתנאל.  ן כידור:שושי כחלו

 עדי מה?  אסנת טל:

 נתנאל. שושי כחלון כידור:

 נתנאל. אלברט טייב: 

ועדת ערר לארנונה לא קשורה אלינו. ועדה מקצועית עם זה, וגם  שושי כחלון כידור:

אישרנו אותה באחת הישיבות האחרונות, את ההרכב שלה. ועדה 

 לקידום מעמד הילד,

 לדה? הילד או הי : יביט טאלבר

 הילדים.  שושי כחלון כידור:

 הילדים של כולנו. שי רומנו:

 והילדות. דוברת:

 כולנו.הילדים של  שי רומנו:

 הבנים והבנות.  דובר:

כן. יושב ראש הוועדה הדס אגוזי פרקש, חברים בוועדה רמי  שושי כחלון כידור:

 . ציהוזיבליטנטל, ברק אשרם, צריך פה גם נציג של האופ

 בכל וועדה צריך.  ת גבע: ד שלומי"עו

 וכמה אפשר לשים? רם בליטנטל: 

 . שלושה עד חמישה אפשר לשים ד שלומית גבע: "עו

 שאלה, אשתי יכולה להיות גם בוועדה הזאת כנציג ציבור?  רם בליטנטל: 

 אנחנו חייבים שם מישהו מהאופוזיציה.  דני לוין:

 שלומית?  רם בליטנטל: 

 (דיחים )מדבר

אם אשתי כנציג ציבור ואני חבר מועצה, אנחנו יכולים להיות ביחד   רם בליטנטל:

 בוועדה הזאת? 

 מע לי בעייתי, אפשר לבדוק את זה אם אתה רוצה.נש ד שלומית גבע: "עו

 תבדקי.  רם בליטנטל: 

 יאללה, בואו נמשיך.  דני לוין:
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 רגע, אז אנחנו צריכים נציג.  שי רומנו:

 מה?  :ורכידון שושי כחל

 צריך נציג. :ומנושי ר

 אם שמים אותך, אז אנחנו צריכים לשים עוד אחד,  שושי כחלון כידור:

 יב מישהו מהאופוזיציה. אבל חי דני לוין:

 לא חייב. שי רומנו:

 אין דבר כזה. אתה חייב בכל ועדה, דני לוין:

 בוא נגיד כזה דבר,  שושי כחלון כידור:

 אפשר להכריח.וצה אז אי א רה לאת אם ד שלומית גבע: "עו

 אני אגיד כזה דבר. אני אגיד משהו לגבי, שושי כחלון כידור:

 צריך לשמור על המקום. ד שלומית גבע: "עו

אני אגיד משהו לגבי הרכב הוועדות בכלל, או קיי? הרכב הוועדות  שושי כחלון כידור:

 יכול להשתנות,

 כן, כן, בסדר. דני לוין:

, יציאה של חבר, היא משפיעה על ת, כניסה של חבריכול להשתנוא הו ור:שושי כחלון כיד

גם הרצון לעשות הצרכה בין החברים, הרכב הוועדות כך שזה דינמי. 

אפשר לעשות את זה, בין חברי מועצה. לא תהייה בעיה. אז ועדה 

יש לנו את הדס אגוזי פרקש, את רמי בליטנטל  –לקידום מעמד הילד 

בור שיכולים להיות, אגב, לושה נציגי ציה שש פואת ברק אשרם. י

 בוועדה.

 אלין רוצה להיות.  אלברט טייב: 

 אלין? ן כידור:שושי כחלו

 איזה ועדה אנחנו?  אלין:

 שלום הילד. הוועדה לקידום מעמד הילד.   אסנת טל:

לא, יש לנו נציג אחד משלנו. יש אפשרות לעוד נציג. גם לא חייבים  שושי כחלון כידור:

 את זה עכשיו. וט לחל

 )מדברים יחד(
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ו. יש רק את אלין טוב, אנחנו נסגור את נציגי הציבור לא עכשי שושי כחלון כידור:

 שמצטרפת. תהייה נציגת ציבור מטעמנו. 

 גם מנהלי בית ספר,  ד שלומית גבע: "עו

 מנהלת בית ספר, זה צריך לסגור עם ה...,  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

יושב ראש הוועדה איציק דב, עמית  –לבטיחות בדרכים וועדה טוב, ה כידור: וןכחלשושי 

 אזולאי, 

 איזה ועדה זאת?  ון:איציק ברא

 בוועדה לבטיחות בדרכים. ואיציק בראון?  שושי כחלון כידור:

 אפי, אפי דרעי.  איציק בראון:

 מה זה?  שושי כחלון כידור:

 אפי דרעי.  איציק בראון:

 דוע. איציק דב, י :דורכי שושי כחלון

 .. לעשות מינוי סגנים. ד שלומית גבע: "עו

 אנחנו נעשה מינוי סגנים אחרי שנחתום על הסכם קואליציוני.  שושי כחלון כידור:

 שושי?  איציק בראון:

 אבל אי אפשר לאשר את זה, אלברט טייב: 

 כל מה ש..., תרשמי אותי. איציק בראון:

 . כתבתי שושי כחלון כידור:

 י אפשר לאשר לדעתי .., זה ברור ש...י, אשוש טייב: רט אלב

 שושי כחלון כידור,  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

רגע, רגע, אני אפתור את הבעיה מאוד בקלות. שושי כחלון כידור  שושי כחלון כידור:

 וממלא מקום שלי זה איציק, בסדר? חבר ממלא מקום זה איציק. 

  ת?יחולבטבוועדה  אסנת טל:

 כן. בסדר?  ן כידור:שושי כחלו

 את היו"ר וממלא מקום, אסנת טל:
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 כן. איציק דב.  לון כידור:שושי כח

 אפשר גם לאשר בכפוף לאישור.  רם בליטנטל: 

 טוב, הלאה. דני לוין:

טוב, לגבי הנושא של ועדת החינוך. ועדת החינוך היא תעבוד בתצורה  שושי כחלון כידור:

עצם בשתי תצורות. תהייה ועדת . היא תעבוד בנוךלחישל ועדת משנה 

חינוך בראשותי, או קיי? ותהייה ועדת משנה לחינוך בראשותו של 

 טנטל.רמי בלי

 שמה הזה ועדת משנה? היא ועדת רשות?  אלברט טייב: 

 על כל ועדה אפשר להקים ועדת משנה. :שושי כחלון כידור

 ת.רשוזאת אומרת ועדת משנה, ועדת  אלברט טייב: 

ברור. רמי יהיה היושב ראש הוועדה, ועדת המשנה. יחד אתו יישבו,  דור:שושי כחלון כי

 מי יושב פה בוועדת חינוך?

 הדס לא רוצה. אפשר להוריד אותה.  שי רומנו:

 ו את צביקה או את משה? או קיי, יש לנ שושי כחלון כידור:

 ועדת משנה לחינוך.  איציק בראון:

 )מדברים יחד(

ההבדל ביניהם יהיה כזה. שוועדת החינוך בראשותי ב שלה. זה ההרכ ידור:ן כחלושושי כ

תעסוק במדיניות. ועדת המשנה תוציא מן הכוח אל הפועל את 

המדיניות ואז היא תבוא לאשר אותה, את הביצוע היא תבוא לאשר 

וועדת החינוך בראשותי. באופן עקרוני זאת תהייה חלוקת ב

ינמית שתעשה את מי. הוועדה הדם רם עהתפקידים, זה גם מה שסוכ

 העבודה היא ועדת המשנה בראשותו של רמי.

 אז עכשיו אנחנו דנים במי החברים בוועדת המשנה? איציק דב:

 לא, לא, ד שלומית גבע: "עו

 ים.כן, מי החבר שושי כחלון כידור:

 קודם לאשר את הוועדה ומתוכה.  ד שלומית גבע: "עו
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וך. אם ו כאן סדר יום. יש כאן ועדת חינך. יש לנחינו עדתן ויש לנו כא  אלברט טייב: 

 צריך, 

 אנחנו סוגרים עכשיו את החברים. שושי כחלון כידור:

לדבר ועדה נוספת, אז זה היה צריך לעלות לסדר היום. מישהו צריך  אלברט טייב: 

על זה. יש כאן שמות וצריך לדבר על מה שיש כאן. את רוצה להקים 

 ועדה נוספת?

אני אעשה רגע אולי איזשהו סדר. לפי הפקודה, כל ועדה, לא ע, רג ית גבע: ומשל ד"וע

ועדה ספציפית אלא כל ועדה יכולה להקים לעצמה ועדת משנה מתוך 

 החברים, מתוך החברים,

 כן. אלברט טייב: 

שבאותה ועדה ולכן אני אומרת צריך לאשר קודם כל את כל חברי  ומית גבע: ד של"עו

 ך,ועדת החינו

 ן.נכו טייב: רט אלב

 ואם כבר מתוכם הם רוצים למסור לוועדת משנה, ד שלומית גבע: "עו

 זה מה שאמרתי. אלברט טייב: 

הם יכולים לאשר מתוכה ועדת משנה וזה בסדר גמור. וכמובן שוועדת  ד שלומית גבע: "עו

 המשנה מדווחת קודם כל לוועדה.

 בוודאי. אלברט טייב: 

 היא עובדת.  ורהשעב  ד שלומית גבע: "עו

עכשיו למעשה כל החברים שנמצאים בוועדת חינוך יהיו גם בוועדת  איציק דב:

 משנה.

 אפשר. ד שלומית גבע: "עו

 שר גם שלא.ואפ דובר:

אני מבקש להצטרף לוועדה הזו. זה אפשרי? צריך שישה ויש פה רק  אלברט טייב: 

 חמישה. שלומית? 

 ועדת האם?בלי שיהיו בו שנהת מיכולים להצטרף לוועד רם בליטנטל: 

 אה, לא. ד שלומית גבע: "עו
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 למה? רם בליטנטל: 

 זה צריך להיות מתוך ה, ד שלומית גבע: "עו

 בטוח?  רם בליטנטל: 

 רגע. ד שלומית גבע: "עו

 בוועדת החינוך אפשר שלושה עד שבעה חברי מועצה.  אלברט טייב: 

 יה,לא, כתוב שתיבחן מבין חבריה. זאת אומרת צריך שיה  ד שלומית גבע: "עו

 או קיי. רם בליטנטל: 

 חבר בוועדה, בשביל להיות גם בוועדת המשנה.  ד שלומית גבע: "עו

 נציגי ציבור צריכים להיות שם.גם  רם בליטנטל: 

 כן.  ד שלומית גבע: "עו

 ה זה,איציק, אתה, איציק בראון או כל מי שיהי שושי כחלון כידור:

 איציק בראון, כן. איציק בראון:

 ברק אשרם, איציק דב, נכון? שושי כחלון כידור:

 כן. איציק דב:

 והדס. שושי כחלון כידור:

 בחינוך. הדס אגוזי פרקש: 

 כן. חלון כידור:שושי כ

 בסדר. הדס אגוזי פרקש: 

 ואני גם ביקשתי להצטרף.  אלברט טייב: 

 שה.רגע, אנחנו שי שושי כחלון כידור:

 יש יותר מדי.  שי רומנו:

 אפשר לחזור על השמות?  אסנת טל:

 איתי זה שבע.  שושי כחלון כידור:

 שישה איתך, לפני,  שי רומנו:

 )מדברים יחד(

 חד איתך זה שבעה.שישה וי דני לוין:

 או קיי.  שושי כחלון כידור:
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 מה כתוב? שלושה עד שישה.  שי רומנו:

 ישה פלוס יו"ר.שלושה עד ש ד שלומית גבע: "עו

 נכון.  דני לוין:

 פלוס יו"ר? שי רומנו:

 נכון. דני לוין:

 בסדר.  שושי כחלון כידור:

 אז אין בעיה, סבבה. אחלה.  שי רומנו:

שושי כחלון כידור יו"ר, רמי בליטנטל, הדס אגוזי פרקש, צביקה  שושי כחלון כידור:

 ימין, ברק אשרם, איציק דב ואיציק בראון, בסדר? 

 ביקשתי גם להצטרף. ט טייב: אלבר

 רגע, חכה. אי אפשר.  שושי כחלון כידור:

 אפשר. אלברט טייב: 

יש נציג מהאופוזיציה שזה איציק בראון. אתה רוצה להחליף עם  שושי כחלון כידור:

 איציק בראון, תהייה חבר קבע במקומו.

 לא קשור. יש חובה,  אלברט טייב: 

 פוזיציה, קוראים לו איציק.אז יש נציג או שושי כחלון כידור:

 רגע, יש חובה לשים נציג מהאופוזיציה.  אלברט טייב: 

 שמנו. ון כידור:שושי כחל

 מעבר לזה אפשר לשים עד שישה. אלברט טייב: 

 אנחנו שישה חברים. שושי כחלון כידור:

 איך? אז תגיד לי איך. אלברט טייב: 

 אז אמרתי. שושי כחלון כידור:

 נספור. בואי אלברט טייב: 

 אני היושב ראש הוועדה, שושי כחלון כידור:

 זה בדיוק העניין. אלברט טייב: 

 בלעדיי,  חלון כידור:שושי כ

 יפה, תגידי לי בלעדייך. אלברט טייב: 
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 רמי בליטנטל, הדס אגוזי פרקש,  שושי כחלון כידור:

 הדס, אלברט טייב: 

 צביקה ימין, שושי כחלון כידור:

 צביקה, אלברט טייב: 

 ברק אשרם, שושי כחלון כידור:

 ברק, אלברט טייב: 

 איציק דב, שושי כחלון כידור:

 כן. אלברט טייב: 

 ואיציק בראון.  שושי כחלון כידור:

 או קיי, בסדר גמור, תודה.  אלברט טייב: 

 בסדר? שושי כחלון כידור:

 כן. אלברט טייב: 

 ל יושב ראש, מתוך החברים ועדת משנה, רמי בליטנט שושי כחלון כידור:

 ומה עם נציגי ציבור? רם בליטנטל: 

 נגיע לנציבי ציבור.תיכף  שושי כחלון כידור:

 או קיי. רם בליטנטל: 

רק נסגור את הרכב ועדת הזה. רמי אתה יושב ראש ועדת המשנה.  שושי כחלון כידור:

לדעתי אפשר לשמור על כל ההרכב הזה. אני לא חושבת שצריך 

 .לצמצם אותו

 יחד()מדברים 

ל, צביקה, או אז מוועדת המשנה נוריד את הדס, יישאר רמי בליטנט שושי כחלון כידור:

קיי? צביקה ימין, איציק דב, ברק אשרם, איציק בראון, בסדר? זה 

 החברים. לגבי נציגי ציבור, רמי, מי הנציג ציבור שלך?

 נציגים. רם בליטנטל: 

 נציגים, כן. שושי כחלון כידור:

 זה לא רק שלי. זה שמו שהועברו אליי. תמר חלץ, רווית כהן צפרירי,  רם בליטנטל: 

 איך? דני לוין:
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 רווית כהן צפרירי, תמר חלץ, עופר זיו, בושמת,  רם בליטנטל: 

 לא, אתה לא יכול לשים כל כך הרבה נציגי ציבורי.  שושי כחלון כידור:

 מה, למה לא? רם בליטנטל: 

 יש עוד אנשים פה ש,כי אי אפשר.  שושי כחלון כידור:

 זה לא שמות רק שלי. תמר זה שלכם.  רם בליטנטל: 

 טוב.  שושי כחלון כידור:

 אלה אנשים שאתם העברתם. רם בליטנטל: 

 מה זה?  שושי כחלון כידור:

 הנציגים פה הם צריכים להיות מסקטורים מסוימים. ד שלומית גבע: "עו

 המקצועיים,לא, יש לך גם את הגורמים  שושי כחלון כידור:

 יש שני נציגים,  ד שלומית גבע: "עו

 לסגור עם אסנת. שושי כחלון כידור:

שנייה, כל הרכב הוועדה הוא ככה. ראש העירייה שהוא יושב ראש  ד שלומית גבע: "עו

הוועדה, שלושה עד שישה חברי מועצה, שני נציגים של בתי ספר שהם 

 מנהלי בית ספר, 

 זה הדרג המקצועי. זה בסדר,  שושי כחלון כידור:

נציג ועד הורים עירוני, יושב ראש מועצת תלמידים והסך הכול של זה  ד שלומית גבע: "עו

 צריך להיות בלתי זוגי. זה ההרכב של הוועדה. 

 בסדר גמור.  שושי כחלון כידור:

 זה לא סתם ... אלברט טייב: 

 מה זאת אומרת?  ד שלומית גבע: "עו

 יכולים ... הוועדה?  אנחנו לא רווית כהן צפריר:

 לא.  ד שלומית גבע: "עו

 זה החוק קובע. איציק בראון:

 יש פה, לכל ועדה יש הרכבים שונים. זאת ועדת חינוך. ד שלומית גבע: "עו

 )מדברים יחד(
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טוב, אז אנחנו נעבוד במתכונת. רמי, אנחנו נגדיר את מתכונת  שושי כחלון כידור:

 העבודה. בסדר?

 מה? טל: רם בליטנ

אנחנו נגדיר את מתכונת העבודה, שתהייה בה גם, נחלק את זה  שושי כחלון כידור:

 לנושאי עבודה. 

 ....  איציק בראון:

 מתוך החברים. ד שלומית גבע: "עו

מתוך החברים. בסדר, אנחנו ניתן לזה ביטוי. אני לוקחת לתשומת   שושי כחלון כידור:

 ושאי עבודה. את זה לנ ליבי גם את הבקשה שלך. אנחנו נחלק

 )מדברים יחד(

 טוב, ועדה למניעת אלימות ופשיעה.  שושי כחלון כידור:

 מה, מה?  איציק בראון:

 ועדה למניעת אלימות ופשיעה. יושב ראש איציק בראון. שושי כחלון כידור:

 גם פה את צריכה להיות יושב ראש. גם בוועדה הזאת. אלברט טייב: 

 אליי?  איך הגעת איציק בראון:

 ראש העיר או ממלא מקומו. שלומית, לברט טייב: א

 כן. ד שלומית גבע: "עו

 ראש העיר או ממלא מקומו. אף אחד פה לא קורא את הזה, רק אני?   אלברט טייב: 

אתה תלמיד מצטיין. אתה רוצה להיות זה? שי רומנו, יושב ראש  שושי כחלון כידור:

 הוועדה שי רומנו, 

 )מדברים יחד(

שושי כחלון כידור יו"ר, סגן ממלא מקום שי רומנו חבר קבוע ממלא  ידור:שושי כחלון כ

מקום, הוא יהיה גם בפועל יושב ראש הוועדה, כן, ברק אשרם, גם פה 

 צריך, 

 רמי.במקום  שי רומנו:

 ואלברט או איציק.  שושי כחלון כידור:

 אלברט או איציק.  שי רומנו:
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 )מדברים יחד(

 ון? שלומית, שלומית זהו? זהו, נכ שושי כחלון כידור:

 יש לנו שני חברי מועצה ויושב ראש? ד שלומית גבע: "עו

 כן. שי רומנו:

 יש שם שני חברי מועצה ויושב ראש.  שושי כחלון כידור:

 חד()מדברים י

 אפשר לעבור הלאה? שושי כחלון כידור:

 ..., לא, רגע.  נציג ציבור של הוועדה של אלימות. ביקש ידידנו  אלברט טייב: 

 )מדברים יחד(

 רחמים אליהו, כן, שלומית? שושי כחלון כידור:

 כן. ד שלומית גבע: "עו

 זהו? אפשר  להמשיך הלאה?  שושי כחלון כידור:

 .. זה לא נכון. דוברת:

 אני יודעת. אמרתי שאין ועדת הנהלה, אז אין שום בעיה. ושי כחלון כידור:ש

 בסדר. דוברת:

 הפקודה.מבחינת  שושי כחלון כידור:

 ... דוברת:

 בסדר. נרצה, נצרף בהמשך.  שושי כחלון כידור:

 אולי ראש העיר תצטרך. שי רומנו:

 ראש העיר תצטרך. ארבע שנים הייתי, שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 טוב. אנחנו עוברים. גמרנו עם ועדות החובה שלומית? שושי כחלון כידור:

 בואי נראה.  ד שלומית גבע: "עו

 רגע, יש לי שאלה.  רת:דוב

 )מדברים יחד(

 ועדות חובה היו לנו עד עכשיו.  13 ד שלומית גבע: "עו
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נציגת ציבור את רווית כהן תוסיפי בבקשה לוועדה לקידום הילד  שושי כחלון כידור:

 צפריר.

 חסר לי משהו.  ד שלומית גבע: "עו

 בסדר.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 אפשר להמשיך, שלומית?  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

אפשר להמשיך? איציק אתה הולך? אתה לא רוצה להיות בוועדת  שושי כחלון כידור:

 התכנון? 

 היא אומרת שהיא לא יכולה. היא אומרת שאי אפשר.איציק,  אלברט טייב: 

 בוועדת המשנה. למה אתה הולך?   שושי כחלון כידור:

 בה()מר איציק בראון עזב את הישי

 ועדת מכרזים יש לנו, ועדת כספים יש לנו,  ד שלומית גבע: "עו

 )מדברים יחד(

הנחות יש לנו. אה, קליטת עלייה אנחנו צריכים. בטיחות בדרכים יש  ד שלומית גבע: "עו

 לנו. מעמד הילד יש לנו. חינוך יש לנו. ... יש לנו. 

 )מדברים יחד(

 טיחות בדרכים לבין ועדת תמרור. יש הבדל בין הוועדה לב שושי כחלון כידור:

 אפשר להמשיך?  דני לוין:

 זה, רגע, בוועדה לקידום מעמד הילד אסנת טל:

 יש לך את, שושי כחלון כידור:

 נציגי ציבור את אלין, אסנת טל:

 את אלין, כן, נכון. שושי כחלון כידור:

 ורווית כהן צפרירי.  אסנת טל:

 . שלומית, הכול בסדר? ומעיין חג'ג'. זהו שושי כחלון כידור:

 ועדות חובה סיימנו? שי רומנו:

 חובה סיימנו.  ד שלומית גבע: "עו
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 טוב, ועדות רשות.  ן כידור:שושי כחלו

 )מדברים יחד(

 ועדות רשות.  שושי כחלון כידור:

 סליחה רגע. איציק דב:

 כן. שושי כחלון כידור:

 אני צריך נציג אחד, אפשר? איציק דב:

 בוועדה לבטיחות בדרכים? ר:שושי כחלון כידו

 כן. איציק דב:

 או קיי.  שושי כחלון כידור:

 יש את .., יש את יואל,  דני לוין:

 את מי אתה רוצה, את אייל? שושי כחלון כידור:

 את אייל. איציק דב:

 איזה אייל? שי רומנו:

 אייל כהן. שושי כחלון כידור:

 אייל כהן.  איציק דב:

יו"ר הוועדה משה  –המשיך? ועדות רשות. ועדת רווחה אפשר ל שושי כחלון כידור:

 יש?  בוארון, חברים בוועדה, מי נציג

 הדס. דובר:

 הדס אגוזי פרקש.  שושי כחלון כידור:

 איזה ועדה זאת?  הדס אגוזי פרקש: 

 רווחה.  אלברט טייב: 

 ש"ס ברק אשרם, איציק דב, וזהו, נכון?  שושי כחלון כידור:

 .ואני  אלברט טייב: 

 ואני, אלברט? שושי כחלון כידור:

 כן.  אלברט טייב: 

 אפשר? אני לא בטוח. כמה שי רומנו:

 אפשר. אלברט טייב: 
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 זה רשות. אין הגבלה. לא, זה חמישה סך הכול יש.  שושי כחלון כידור:

 כמה יש סך הכול? אלברט טייב: 

איציק דב, אלברט חמישה. משה בוארון, ברק אשרם, איציק, נכון?  שושי כחלון כידור:

 והדס. 

 בסדר. אלברט טייב: 

תנועה, תמרור ונגישות, התמרור והנגישות דיברנו ביחד. אין לנו  שושי כחלון כידור:

 מספיק אנשים  לעשות את הכול. גם בקדנציה הקודמת זה היה ככה. 

 )מדברים יחד(

 ירון מתנדב לקחת את זה ממני. הדס אגוזי פרקש: 

 קיי, במקום הדס ברווחה זה ירון חדוות.  או שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 זה ועדות רשות. אין בעיה עם זה. לון כידור:שושי כח

 אין בעיה.  אלברט טייב: 

 זה ועדת רשת. שושי כחלון כידור:

 רגע, רגע, שנייה.  ד שלומית גבע: "עו

אתה יודע, זה,  אני לא רוצה פשוט שיהיה כל כך הרבה ועדות. בסוף, שושי כחלון כידור:

 תנועה ונגישות זה בסדר גמור. תמרור ונגישות. 

 רשמת אסנת?  הדס אגוזי פרקש: 

 מי שמה?  דני לוין:

 יושב ראש הוועדה,   שושי כחלון כידור:

 ועדת תמרור זה לפי תקנות התעבורה. ד שלומית גבע: "עו

 אני יודעת. שושי כחלון כידור:

 מרור וראש העירייה הוא ועדת תמרור.זה לא  ועדה. ת ד שלומית גבע: "עו

 הוא יושב ראש ועדת תמרור. שלום רוזנברג: 

בסדר, אני מדברת כרגע על הוועדה שאני הייתי חלק ממנה בקדנציה  שושי כחלון כידור:

 הקודמת.

 תחבורה.  ד שלומית גבע: "עו
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ה תחבורה אתם רוצים לקרוא לזה? תקראו לזה תחבורה. תחבור  שושי כחלון כידור:

 ונגישות.

 נכון. סליחה.זה לא    שלום רוזנברג: 

 עזבו, השם לא זה, התוכן. שושי כחלון כידור:

 ועדת תמרור צריכה להיות .. משרד התחבורה, שלום רוזנברג: 

 תחבורה תמרור ונגישות. בסדר? יאללה, נפתור את הבעיה.  שושי כחלון כידור:

 שנייה שושי, שלום רוזנברג: 

 תני רגע לשלום. : ד שלומית גבע"עו

יש בעיה פה, כי הפרוטוקולים שלנו הם מובאים לאישור משרד  שלום רוזנברג: 

התחבורה. מספיק שפסיק אחד לא במקום, לא מאושר כלום.  לכן 

הייתה ועדת תמרור, ועדת תמרור שנכון, היא ועדה מייעצת לראש 

 הרשות. ראש הרשות משמש כראש רשות מקומית,

 נכון. ד שלומית גבע: "עו

 והחתומים בסוף בפרוטוקול יושב ראש ועדת תמרור וקצין משטרה.  ג: שלום רוזנבר

 אז תמרור צריך לקרוא לזה?  שושי כחלון כידור:

 ועדת תמרור, שלום רוזנברג: 

 בסדר. שושי כחלון כידור:

 זה שונה מעולם הנגישות. שלום רוזנברג: 

 נכון.  ד שלומית גבע: "עו

 לגמרי. זה  שלום רוזנברג: 

 תחבורה ונגישות ביחד. כי זה ועדות רשות. לא סטטוטוריות. ד שלומית גבע: "עו

 אין מספיק אנשים לעשות זה.  שושי כחלון כידור:

 אבל ועדת נגישות צריך.  אלברט טייב: 

 יהיה תמרור ונגישות. עשינו את זה גם בקדנציה הזאת.   שושי כחלון כידור:

 מטפלים גם ב... חניות נכים.ת משום שהם גם בקדנציה הקודמ דני לוין:

 או קיי.  שושי כחלון כידור:

 זה ועדות שונות. שלום רוזנברג: 
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זה לא היה ועדות שונות. זה אחרי זה הוועדות התאחדו ביחד בגלל   שושי כחלון כידור:

 הבלגן ש, היה קשר בין שתי הוועדות.

 יושב ראש ועדת ... שלום רוזנברג: 

 ית אתה היושב ראש?טוב, עמ  ר:שושי כחלון כידו

 כן.  עמית אזולאי: 

עמית אזולאי יושב ראש הוועדה. איציק דב חבר בוועדה ואלברט חבר  שושי כחלון כידור:

 בוועדה. או קיי? 

 )מדברים יחד(

 נציג ציבור.  איציק דב:

 מה זה?  שושי כחלון כידור:

 נציג ציבור.  איציק דב:

 ועדה.גי ציבור בולא היה נצי שושי כחלון כידור:

בוועדת תמרור, בוועדת תמרור לא היה נציגי ציבור. בוועדת נגישות  שלום רוזנברג: 

 צירפנו אנשים מהקהילה.

 נכון. שושי כחלון כידור:

 אנשים עם מוגבלויות. זאת הייתה ועדת נגישות עצמאית. שלום רוזנברג: 

 חלקים? אז צריך יהיה לחלק את סדר היום לשני שושי כחלון כידור:

 לשני חלקים. שלום רוזנברג: 

או קיי. בסדר. סדר היום מתחלק לשני חלקים. בנושא של תמרור זה  שושי כחלון כידור:

 ללא נציג ציבור,

 כן. שלום רוזנברג: 

בנושא של הנגישות זה יהיה עם נציגי ציבור. מי שיושב ראש הוועדה,  שושי כחלון כידור:

 עמית, 

 בסדר. עמית אזולאי: 

 צריך להקפיד על זה, בסדר? בפרסום סדר היום.  שי כחלון כידור:שו

 בסדר. עמית אזולאי: 
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ואז אני מבינה שעופר ישראל, מי עוד נציג? אבישי, אתה רוצה להיות  שושי כחלון כידור:

 יבור בוועדת נגישות? נציג צ

 לא. אבישי רומנו:

 לא? שושי כחלון כידור:

 אני פרשתי. אבישי רומנו:

 פרשת?  לון כידור:שושי כח

 כן. אבישי רומנו:

 מור חנוכה? מור חנוכה, בסדר.  שושי כחלון כידור:

 שוש, רשמת את בקשתי אם אפשר?  צביקה ימין:

 מה? שושי כחלון כידור:

 ר. להיות חב צביקה ימין:

 במה, בוועדת תמרור? שושי כחלון כידור:

 בנגישות. צביקה ימין:

רים. ואז אנחנו צריכים  חמישה. בגלל ההצבעות. יש שלושה חב שושי כחלון כידור:

 אפשר לעשות אחר כך, 

 אתה יכול להשקיף בכל הוועדות. דובר:

 אפשר, צביקה, אפשר לעשות אחר כך הצרכה.  שושי כחלון כידור:

 טוב.  ן:צביקה ימי

יו"ר ברק אשרם, צביקה, איציק דב, אין מה לעשות,  –רישוי עסקים  שושי כחלון כידור:

 בראש, איציק דב חבר וצביקה ימין. נתקע

 צביקה או משה?  צביקה ימין:

 מה?   שושי כחלון כידור:

 לא, לא, בסדר.  צביקה ימין:

 צביקה או משה?  שושי כחלון כידור:

 צביקה.  משה בוארון:

 צביקה.  שושי כחלון כידור:

 זהו. דני לוין:
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 איציק בראון יו"ר,  –הגיל השלישי  שושי כחלון כידור:

 איציק ביקש למחוק אותו. דני לוין:

 או קיי. שושי כחלון כידור:

 בסדר? דני לוין:

 מה זה? שושי כחלון כידור:

 לרשום את אלברט. דני לוין:

 ן שום בעיה. את אלברט. אי שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

פרקש,  הדס הגיל השלישי ורמי. נציגי ציבור, אלברט טייב, הדס אגוזי שושי כחלון כידור:

 חיים מנדה, ישראלה רוזן,  –רמי בליטנטל. נציגי ציבור 

 כן, היא רוצה.  שי רומנו:

 בגיל השלישי. צביקה ימין:

 מה הבעיה? אלברט טייב: 

 לפתור את הבעיה, זה הבעיה. אין בעיה.  אין בעיה, רק צביקה ימין:

 אלברט יו"ר? משה בוארון:

 ירון חדוות,  –למקומות ציבוריים  כן, אלברט יו"ר. שמות שושי כחלון כידור:

 ברישוי עסקים אפשר ... אלברט טייב: 

 )מדברים יחד(

 מה זה אלברט? שושי כחלון כידור:

 נציג ציבור, נכון?ברישוי עסקים אפשר להוסיף עוד  אלברט טייב: 

 נציגי ציבור ברישוי עסקים? שושי כחלון כידור:

 כן.  אלברט טייב: 

 עדת רשות.זה ו שושי כחלון כידור:

 אפשר, אלברט טייב: 

 נציגי ציבור ברישוי עסקים? שושי כחלון כידור:

בעיקרון אין מניעה בוועדות רשות. זה החלטה שלכם. התנאי שיהיו  ד שלומית גבע: "עו

 שני חברי מועצה ואחד מהם הוא היושב ראש. כל השאר זה רשות.
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 בסדר. אלברט טייב: 

 ירון חדוות יושב ראש, צביקה או משה?  –ציבוריים שמות למקומות  שושי כחלון כידור:

 צביקה. משה בוארון:

 ימין, ואיציק בראון?צביקה  שושי כחלון כידור:

 כן.  צביקה ימין:

 אפשר להתנגד ליו"ר הוועדה? שי רומנו:

 ליו"ר הוועדה אפשר. זהו, סיימנו עם  ועדות רשות?   שושי כחלון כידור:

 ציבור?  אין נציגי רווית כהן צפריר:

 מה? שושי כחלון כידור:

 אין נציגי ציבור? רווית כהן צפריר:

 בשמות למקומות ציבוריים? שושי כחלון כידור:

 כן. רווית כהן צפריר:

 אפשר, אם רוצים. אתם רוצים? אתם רוצים? שושי כחלון כידור:

 אני חושב שכדאי. אלברט טייב: 

 כדאי? שושי כחלון כידור:

 .כן רווית כהן צפריר:

 או קיי, רווית,  שושי כחלון כידור:

 אמא שלי הייתה חברה בוועדה, רווית כהן צפריר:

אז את צריכה לסגור מעגל. אז רווית כהן צפרירי, מי עוד? אלברט,  י כחלון כידור:שוש

 אתה רוצה? 

 לא, לא.  אלברט טייב: 

 מזל אליהו.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 בור באיכות הסביבה?כמה נציגי צי שי רומנו:

 איכות הסביבה? חזרנו אחורה. ד שלומית גבע: "עו

 התקדמנו לאחור. יש לנו כבר שלושה, רוצים עוד אחד. שי רומנו:

 איכות סביבה, ארבעה חברי  מועצה, שני נציגי ציבור.  ד שלומית גבע: "עו
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 יש אבל שלוש.  שי רומנו:

 שני נציגי ציבור. אסנת טל:

 לוש. רשום ש שי רומנו:

 )מדברים יחד(

 אז רגע, תרשמו את אסנת. שירה בוועדה לאיכות הסביבה.  שי רומנו:

 שירה? דני לוין:

שירה בן זוהר במקום רווית. וכיוון שאפשר רק שתיים, אז תוריד את  שי רומנו:

 שרה חג'ג'. 

 תרשמי גם בוועדה של הגיל השלישי גם את מזל.  אלברט טייב: 

 מה? שושי כחלון כידור:

 בסדר? אלברט טייב: 

 רגע, רגע, רגע אלברט, שנייה. שי רומנו:

 מה לרשום?  שושי כחלון כידור:

 את מזל אליהו, אלברט טייב: 

 איפה? שי רומנו:

 בוועדה של הגיל השלישי. אלברט טייב: 

 נציגי ציבור? שושי כחלון כידור:

 כן.  אלברט טייב: 

 יש כבר שתיים.  שי רומנו:

 בגיל השלישי?  :שושי כחלון כידור

 יש בעיה עם נציגי ציבור בוועדת הגיל השלישי. אלברט טייב: 

 לא, זה בעיות רשות, אין בעיה. את מי שמנו?  שושי כחלון כידור:

 שמנו את ישראלה, דובר:

 ישראלה, את חיים ומזל אליהו.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(
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חברים כל חברי הוועדה לתכנון ובנייה,  טוב, הלאה. טוב, בנושא של שושי כחלון כידור:

מועצת העיר. יש ועדת משנה לתכנון ובנייה. יש אפשרות שהוועדה 

 תהייה עם שלושה עד שישה חברים. נכון שלומית?

 כן, כן. ד שלומית גבע: "עו

אם אני לא טועה ומה שחשוב שאנחנו נעשה פה זה שלכל חבר מועצה  שושי כחלון כידור:

כי אחד ה, אחד מהדברים שקרו בקדנציה  יהיה מחליף קבוע,

האחרונה זה שהיינו צריכים  לחכות שעות כדי שחברי מועצת העיר 

יגיעו לוועדת המשנה. זה עיכב את תחילת הוועדה ואחר כך גם השפיע 

ההחלטות שלנו. ולכן אנחנו נמנה  על ההספקים שלנו בתהליך קבלת

א יכול להגיע, פה חברי וממלא מקום קבוע כדי שבאמת אם החבר ל

אז הוא ידאג שהממלא מקום יגיע במקומו כדי שנוכל לקיים את 

הוועדה ולתת שירות מיטבי לתושבים בתחום הזה שהוא תחום מאוד 

שי רגיש. אז  יושב ראש הוועדה זו אני וחבר ממלא מקום קבוע זה 

 רומנו. כן?

 אני גם רוצה להצטרף לשם. אלברט טייב: 

יי, אז ככה, יש לנו את איציק דב, איציק מי יהיה חבר? זה או ק  שושי כחלון כידור:

סיפור. תיכף זה. צביקה אתה חבר בוועדה ומשה יהיה חבר ממלא 

 קבוע. איציק בראון, נכון?

 כן. איציק בראון:

ש"ס ברק אשרם. אז אולי, איציק אתה תהייה חבר  ואפרים דרעי. שושי כחלון כידור:

יציק, אני משאילה לך את עמית ממלא מקום על איציק? בסדר? אז א

אזולאי כחבר, רק לטובת העניין הזה. ברק, איפה הוא? כמה חברים 

 יש פה? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, נכון?

 ואני רוצה להצטרף. אלברט טייב: 

אני יודעת, אני שמעתי, רגע. כמה יש לנו אסנת? אחד,  רגע, רגע, שושי כחלון כידור:

 שתיים, שלוש, 

 מלא מקום?עם מ דובר:
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 ארבע, לא, חמש. חסר אחד.   שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 אז ברק, איפה אתה?  שושי כחלון כידור:

 הוא הלך.  איציק דב:

 הלך. אז אפשר ברק ו.. ממלא מקום.  שושי כחלון כידור:

 מי ממלא את ברק? זנברג: שלום רו

 קום במקומו? ברק אשרם, אלברט אתה תהייה ממלא מ שושי כחלון כידור:

 לא, אהיה חבר.  אלברט טייב: 

 זה לא משנה. זה כאילו,  שושי כחלון כידור:

 אם הוא לא יהיה, אתה תיכנס. דני לוין:

 אם הוא לא,  שושי כחלון כידור:

 מה אם,  אלברט טייב: 

 אנחנו כבר שישה. ידור:שושי כחלון כ

 איך שישה? אלברט טייב: 

 ך. אני יו"ר עם שי, אחד. אני אסביר ל שושי כחלון כידור:

 יו"ר לא נחשב בספירה.  אלברט טייב: 

אבל אתה בכל מקרה צריך חבר ממלא מקום. עמית אזולאי ואיציק,  שושי כחלון כידור:

 אציק דב ועמית אזולאי, בסדר? צביקה ומשה,

 כן. אלברט טייב: 

 איציק בראון ואפי,  שושי כחלון כידור:

 שלוש. אלברט טייב: 

 ברק אשרם, ון כידור:שושי כחל

 זה ארבע. ברק ואשרם זה אותו אחד.  אלברט טייב: 

 ברור, ברק אשרם אמרתי, לא ברק ואשרם.  שושי כחלון כידור:

 ארבע. אלברט טייב: 

 . זהו?אני עדיין בפוקוס  שושי כחלון כידור:

 ארבעה, נכון. אלברט טייב: 
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איציק, צביקה, איציק בראון,  לא, רגע, משהו פה לא מסתדר לי.  שושי כחלון כידור:

 ברק, אני ואלברט. 

 יש מקום לנציגי ציבור? דוברת:

 כן.  אלברט טייב: 

 לא. ד שלומית גבע: "עו

 לא, מה פתאום בוועדת משנה. שושי כחלון כידור:

 לא?  למה אלברט טייב: 

 ככה.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

בוועדת משנה לתכנון ובנייה כחבר ממלא רמי, אתה רוצה להיות  שושי כחלון כידור:

 מקום? 

 של מי?  רם בליטנטל: 

 או אלברט או ברק אשרם.  שושי כחלון כידור:

 אני אכסה על ברק. רם בליטנטל: 

 ירון חדוות, או קיי, ואתה תיתן גיבוי לאלברט?  שושי כחלון כידור:

 אלברט, רמי הוא הגיבוי שלך.  שי רומנו:

 תודה.  אלברט טייב: 

יו"ר שושי  –טוב, אז אנחנו סוגרים את זה. ועדת משנה לתכנון ובנייה  שושי כחלון כידור:

כחלון כידור, חבר ממלא קבוע שי רומנו. הלאה. איציק דב הוא 

קבוע עמית אזולאי. צביקה ימין חבר, חבר ממלא החבר, חבר ממלא 

קבוע משה בוארון. איציק בראון חבר, חבר ממלא קבוע אפרים דרעי 

ו מה שהם יחליטו ביניהם, אני לא זה. ברק אשרם חבר, ירון חדוות א

ממלא קבוע. אלברט טייב חבר, ממלא קבוע רמי בליטנטל. אתם 

יע. באופן עקרוני אנחנו כולכם תקבלו סדר יום. תתאמו ביניכם מי מג

מתייחסים לחברים כמגיעים. אם חבר לא יכול להגיע, שייקח את 

מקום שלו, בסדר? חבר יביא את החבר האחריות ויעדכן את הממלא 

 במקום החבר.
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 חבר מחליף חבר.  צביקה ימין:

 בסדר.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

ועדת התמרור עם הנגישות, בסוף הקמנו מכל הדו שיח בעניין של  אלברט טייב: 

 ועדת תמרור? כן, הקמנו?

 ועדת תמרור, כן. שלום רוזנברג: 

 בטוח?  אלברט טייב: 

 כן.  לום רוזנברג: ש

 )מדברים יחד(

בסדר? הלאה. שלומית, בואי נמשיך. שלומית? שלומית? ועדת   שושי כחלון כידור:

לכלית, בני פה. כולם בחינה, אין דבר כזה. דירקטוריון של החברה הכ

 מכירים את בני? 

 על מה את מדברת? צביקה ימין:

 לם מכירים את בני? או קיי, דירקטוריון החברה הכלכלית. כו שושי כחלון כידור:

 מי אתה בבקשה? אלברט טייב: 

יושב ראש הדירקטוריון זו אני, חברים מטעם עובדי המועצה דני לוין   שושי כחלון כידור:

יה, שלום רוזנברג מהנדס העירייה, ענבל היימן דרור מנכ"ל העירי

 גזברית העירייה. נבחרים, 

 .. לחברה הכלכלית,  שלום רוזנברג: 

 לא, לא. קה ימין:צבי

 לא. ארבעה.  שושי כחלון כידור:

 ארבעה.  ד שלומית גבע: "עו

 ואגף שפ"ע. אפשר לעשות ישיבת צוות.   שושי כחלון כידור:

 כן, ממש.  ד שלומית גבע: "עו

נבחרים יש לנו את איציק דב, נכון? ארבעה נבחרים זה  –נבחרים   שושי כחלון כידור:

 כולל אותי?

 כן. דני לוין:
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 כן. שלום רוזנברג: 

 איציק דב, אלברט, נכון?   שושי כחלון כידור:

 איפה? אלברט טייב: 

 אלברט בחברה הכלכלית,   ן כידור:שושי כחלו

 מה זה אומר? אלברט טייב: 

 תיכף זה, וירון חדוות.   שושי כחלון כידור:

 מי המנהל שם? אלברט טייב: 

 בני. דובר:

פן עקרוני יש גם ארבעה נציגי ציבור בחברה, לא, רגע, עכשיו, באו  שושי כחלון כידור:

תורידו ידיים, באופן עקרוני יש ארבעה נציגי ציבור. נכון לכרגע יש 

לנו נציגי ציבור שגם עברו את הוועדה והם ממשיכים את דרכם בתוך 

החברה הכלכלית כדירקטורים. מה שאנחנו כן נעשה, ברגע שאחד 

פרסם את זה ונאפשר לציבור דו, אנחנו נמהם יסיים את תפקי

להתמודד על התפקיד הזה. חברי המליאה ידעו מזה, יוכלו לעניין 

 אתכם ותצטרכו לעמוד בפרמטרים.

 עשינו קול קורא. דני לוין:

עשינו כל קורא, בסדר. אז אין בעיה. בסדר. בני, אתה רוצה להסביר   שושי כחלון כידור:

 ה?על החברה הכלכלית, מה מתפקיד

 יחד()מדברים 

 בואו,   שושי כחלון כידור:

החברה עוסקת בתחומי של בנייה, תשתיות, יזום במרחבי כפר יונה.  בני סעד:

אנחנו בעצם נשענים על שלושה רגליים של פעילויות, כאשר בנייה של 

שכונות חדשות משלב היזום ואילך, עד שלב הביצוע. משלב הביצוע 

ה כולל בנייה של מוסדות חבי כפר יונועד המסירה. ביצוע תשתיות בר

ציבור ופרויקטים יזמיים שלנו, למשל מה שעשינו עד עכשיו, מגרש 

. BOT, גני ילדים שוהם וירקון, שוב בשיטת BOTהטניס בשיטת 

מעל גרשי הספורט שממומנים מחשמל סולארי. עשינו  הקירויים
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שלושה לפני מספר שנים ברימון, הדר ואיש שלום. עכשיו עשינו 

ול חשמל סולארי שאתם רואים על הגגות בכפר יונה. בעתיד. הכ

עכשיו אנחנו עושים, בונים מרפאה עבור קופת חולים כללית 

שקל. עוד פרויקט מיליון  7ביקינתון, בשלבי סיום. פרויקט של איזה 

שאושר לא מזמן, אותו דבר לקופת חולים מכבי. יש לנו עוד 

יליון שקל, השנה אני  מ 2פרויקטים יזמיים בקנה. החברה עובדת. ... 

 מיליון. 40-מעריך שנגדל ל

 יפה.  דוברת:

 יפה מאוד.  איציק דב:

 שאלות לבני?   שושי כחלון כידור:

 ציבור? מתי יהיה סבב של נציגי צביקה ימין:

 של מנכ"לים?  שושי כחלון כידור:

 לא.  צביקה ימין:

 ר את לוחות הזמנים?מתי יהיה סבב? לא יודעת. בני, אתה זוכ  שושי כחלון כידור:

כן. שניים מונו בקיץ האחרון לשלוש שנים. חודשיים לפני כן זה היה  בני סעד:

ה ישראלה ורמי שגם הוארכה הכהונה שלהם לשלוש שנים נוספות, ז

השלוש השנים האחרונות. כלומר ניתן פעמיים שלוש שנים לנציגי 

 ציבור. 

 .שנתיים וחצי. עוד שנתיים זה ייפתח צביקה ימין:

 אם מישהו ירצה, בני סעד:

 ואם מישהו יפרוש.  צביקה ימין:

ועדת תמיכות היא  –טוב, בואו, בסדר. תודה בני. ועדת תמיכות   שושי כחלון כידור:

שיושבים בה מנכ"ל שהוא היושב ראש, היועצת ועדה מקצועית 

המשפטית של העירייה והגזברית. יש ועדת משנה לתמיכות, יושב 

 משה? לא, אני מסתכלת עליך כדי שתגיד צביקה.  ראש הוועדה יהיה

 )מדברים יחד(
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יושב ראש הוועדה משה בוארון, חברים בוועדה עמית אזולאי, איציק  שושי כחלון כידור:

 יטנטל, ואיציק בראון. דב, רמי בל

 כמה אנשים? אלברט טייב: 

? ועדת רכש חמישה. לא? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמישה. בסדר  שושי כחלון כידור:

לא רלוונטית, היא ועדה מקצועית, אין לה ועדת זה. ועדה  -ובלאי 

הוועדה היא ועדה ציבורית, מנכ"ל,  –להקצאת קרקע ציבורית 

 ומהנדס, גזברית, יועצת משפטית

 ומנהלת נכסים. ד שלומית גבע: "עו

. ומנהלת הנכסים, מנהל הנכסים. ועדה להקצאת קרקע ציבורית שושי כחלון כידור:

אנחנו נקיים גם ועדת משנה להקצאת קרקע ציבורית. מי היו"ר? 

 עמית אזולאי היו"ר, 

 אז גם אני. רם בליטנטל: 

 ואלברט.  רמי בליטנטל  שושי כחלון כידור:

 מי יקצה לבית הגמלאי?  דובר:

 אנחנו.  דובר:

 בשביל זה יש ועדה.  אלברט טייב: 

מה דברים לגבי הוועדות. אחד, אני מבקשת טוב, אני רוצה להגיד כ  שושי כחלון כידור:

מכל יושבי הראש של הוועדות להוציא לוח זמנים שנתי של קיום 

גי ציבור, אנחנו צריכים הוועדות, מאחר ובחלק מהוועדות גם יש נצי

להתחשב בלוחות הזמנים שלהם ולכן אני מבקשת שייצא לוח זמנים 

דר היום לוועדה זה שנתי לכינוס הוועדות. עקרונית, מי שמוציא את ס

היו"ר מוציא והוא גם חותם על סדר היום לוועדה. אתם יכולים, אני 

 באופן אישי מציעה לפתוח קבוצת ווצאפ לוועדה עצמה, לחברי

הוועדה, להתייעץ על הנושאים לסדר היום, או שתעשו את זה 

טלפונית. כל דרך שאתם רוצים  לעשות היא כמובן שלכם, מה 

לכל ועדה יש גם גורם מקצועי מלווה והוא  שתחליטו. בכל מקרה

בעצם זה שייתן לכם את המענה לגבי הפצת סדר היום לוועדה. כמובן 
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רי הדיונים של הוועדה. זה שהתכנסות של הוועדה היא במשרד, בחד

צריך לעשות בתיאום עם לשכת ראש העירייה או מול אסנת עוזרת 

יאום של המקום מנכ"ל, בסדר? זה שתי הפונקציות, אפשר לעשות ת

לוועדה. דבר נוסף זה פרוטוקול. יושב ראש הוועדה צריך להפיץ 

פרוטוקול. לנו מאוד חשוב שהפרוטוקולים יעלו גם לאתר האינטרנט. 

ה לא היה עד היום. זה יהיה מהיום, כך שכל הציבור ידע ויהיה ז

שקוף להחלטות שמתקבלות בוועדות. אני רק רוצה להדגיש 

מייעצות לראש העירייה. כל יושב ראש ועדה  שהוועדות הן ועדות

יצטרך להגיע, להציג את הנושאים שהוא רוצה לקדם, מן הסתם 

ים בתקציב כדי יקבל אישור כדי להתקדם בהם. דברים שקשור

לקיים את הפעילות שהוועדה רוצה לקיים, מן הסתם יעלו לאישור 

 מליאת העירייה במסגרת סדר היום שלה. משהו ששכחתי?

אני רק אחדד, שכל ההחלטות שהוועדות מקבלות, חוץ מההחלטות  שלומית גבע: ד "עו

שהוחרגו באופן מפורש בפקודה, צריכות לבוא לאישור המועצה. זאת 

אתם התחלקתם לוועדות אבל בסוף הסמכות היא של  אומרת

המועצה וכל ועדת חובה צריכה להתכנס  לפחות אחת לשלושה 

 חודשים. זה המינימום.

הדבר האחרון שאני אגיד לגבי חברי מועצת העיר, זה שכל חומר  לון כידור:שושי כח

שאתם רוצים לבקש לעיין בו, אני מבקשת להפנות את הבקשה שלכם 

כתב, יש לכם זכות עיון במסמכים תוך שלושה ימים מרגע למנכ"ל ב

שהגשתם את הבקשה. שום חומר לא יהיה רחוק מעיניכם, אתם 

מבקשת לא לפנות לעובדי העירייה תקבלו את הכול. אני רק 

המקצועיים שהם מובילים מהנדס או זה, לפנות למנכ"ל. המנכ"ל 

סדר? אז אני הוא זה שירכז את החומר עבורכם וישלח לכם אותו, ב

מבקשת רק להקפיד על זה. מן הסתם יש לכם גם שאלות שאתם 

רוצים לקבל עליהן תשובות, אתם מוזמנים להתקשר אליי, לכתוב לי 

ודעת ווצאפ, זה הכי בטוח, ככה תקבלו בטוח תשובה בלילה של ה
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אותו היום. זהו. זה לגבי הוועדות. עכשיו אני, אנחנו אומנם סיימנו 

 הישיבה הזו, אבל מן הסתם אני אכבד, את הישיבה, את 

 לא צריך להצביע על זה?  אלברט טייב: 

 לא מצביעים על כל ועדה וועדה.   שושי כחלון כידור:

 לא, קבענו את ההרכבים. שלומית גבע:  ד"עו

קבענו את ההרכבים. אין צורך. אני גם אגיד עוד דבר שנאמר במהלך   שושי כחלון כידור:

ות הצרכות אבל כל הצרכה כזאת צריכה לבוא הישיבה. שאפשר לעש

לאישור המליאה. היא לא יכולה להיעשות בין חברי המועצה, אלא 

ואז זה גם קבוע בפרסום, ואם אם כן יש חבר קבוע ממלא מקום 

אוק או נחשוב על ועדה נוספת, מן הסתם -נרצה גם להקים ועדה הד

 ו. אז זה לגבי.אפשר להציע אותה ואנחנו נדון בהרכב שלה ונאשר אות

 

 מועצת העיר מאשרת את הרכב ועדות העירייה החלטה:

 

 מאשרים פה אחד

 מצ"ב הרכב וועדות העירייה

 

 יםהקצאת קרקעות לגני ילד

 

טוב, לגבי הנושא של הקצאת הקרקע לגני הילדים של פני מאיר, של   שושי כחלון כידור:

עמותת פני מאיר ולגבי הנושא של הקצאת בית הספר למעיין החינוך 

התורני. אני רוצה להדגיש ולומר, בית הספר הזה וגם גני הילדים 

שנה  20-שנמצאים פה בכפר יונה, מרכזים, נמצאים פה למעלה מ

נעשה מעולם הקצאת קרקע במבנה השנה האלה לא  20במהלך ו

לעמותה. עכשיו, אני מבינה את ה, יכולה אולי להבין שהיה פה בקרב 

הציבור קצת כעס, תסכול, אכזבה, כל מיני רגשות התלוו לנושאים 

האלה שהועלו על סדר היום, יחד עם זאת אם אנחנו מדברים על  
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העירייה, י הילדים שהם מבנים של מינהל תקין, האופן שבו יושבים גנ

כולל הקרקע שהיא קרקע ציבורית שהיא שייכת לכולנו, חייבת 

להיות בהסדרה להקצאת הקרקע. הנושא של ההקצאה הזו לא 

התחיל היום, הוא בטח לא התחיל איתי, אני בסך הכול שישה 

שבועות כאן. ההקצאה הזאת התחילה עוד הרבה לפני שאני הגעתי 

ה. מי שרצה גם לראות את סום כמו שצריך של ההקצאלכאן. היה פר

החומר או ירצה לראות את החומר, יכול להגיש בקשה לחופש המידע 

דרך אליס שהיא מרכזת את חופש המידע ולקבל את החומר בצורה 

מסודרת. היה פרסום בעיתון ראשי, במקומון, מעריב, השרון שלי, 

נגדויות, שאף אחד נעשה בצורה מסודרת. היה גם שלב של הגשת הת

יש התנגדות להקצאה הזו של גני הילדים ושל בית הספר. לא הג

ולמעשה הדיון בוועדת ההקצאות שנעשה לפני כמה שבועות לדעתי, 

והוועדה סיימה את עבודתה וקיבלה את המלצותיה. עכשיו, לא 

הייתה בשעתו, כשקיבלו את ההחלטות האלה, לכן זה עלה לסדר 

יבורית, שכן עדת משנה להקצאת קרקע צהיום, לא מונתה אז ו

מונתה כרגע. צריך להבין, בבית ספר פני מאיר לומדים נכון להיום 

מתוכם הם תלמידי חוץ, כל שאר התלמידים הם  62תלמידים,  148

תלמידי כפר יונה. אגב, האיזון ששומר, אגב, מי שיורד אצלנו זה 

בתוך גני ההפך. חשוב לי שתדעו את זה.  6תלמידי החוץ. זה לא

תלמידים שהם תלמידי  26-תלמידי מכפר  יונה ו 47 הילדים לומדים

חוץ, זה גני הילדים. נכון לכרגע אני יכולה להגיד לכם שאפילו עם 

אחד מגני הילדים יש לנו איזשהו מוקד של קושי, אנחנו אפילו לא 

יכולים לאשר אותו בהקצאה מסודרת בגלל כל מיני בעיות שהן 

ת וכולי וכולי. אנחנו ות, תקציביות, בטיחותיובעיקרן לוגיסטי

צריכים לתת מענה בכלל אחר כיוון שהגן הזה כרגע לא יכול לתת, 

לספק את המענה הבטוח לתלמידים שלומדים שם. ההקצאה הזו אין 

בה שום אמירה לגבי המשך קיומו של בית הספר במתכונת הזו. 
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ורני ופני מאיר המתכונת שהוצעה לעמותה, לעמותת מעיין החינוך הת

מידים שבעצם מגיעים מ, המתכונת שהוצעה זה בכלל מעבר שזה התל

לממלכתי חרדי בפיקוח של משרד החינוך ובפיקוח של העירייה, עם 

לימודי ליבה בתוך בית הספר ויש גם מינימום תלמידים שצריך 

 20ללמוד בתוך בית הספר הזה. מינימום התלמידים מדבר על 

תלמידים  40זה אומר יל, לפי הפרדה מגדרית. תלמידים בכל שכבת ג

אחוז מתלמידי בית  60-בכל שכבה, שגם נקבע לימיט בנושא הזה ש

הספר יהיו תושבי העיר. נכון להיום אין לנו את המספרים האלה. 

אנחנו לא שם בכלל ואני גם לא יודעת להגיד לכם מה יהיה ברישום 

צריכה להיות על לשנת הלימודים הבאה. ההסדרה של העניין הזה 

לספטמבר. רישיון  1-כל לתת רישיון לבית הספר לפעול במנת שנו

השנים האחרונות ולא היה קודם לכן,  5-שאגב חויב, מחויב במהלך ה

או קיי? כל שנה מחדש, אנחנו צריכים בעצם לאשר את ההיתר, את 

ההקצאה, להציג הקצאה, בנוסף לביקורת של תברואן, בנוסף 

ים ותבחינים שנקבעו ת, יש לזה כמה קריטריונלביקורת בטיחותי

לספטמבר. נכון לרגע, אני אגיד כמה  1-וכדי שבית הספר יוכל לפעול ב

דברים. אחד, יש לנו כמה עניינים טכניים עם תהליך העבודה של 

ועדת ההקצאות. זה אני אומרת כאן אחרי שבדקתי את המסמכים. 

יתי בוועידה השנתית הדבר השני שאני אגיד זה שנכון לאתמול ושהי

משרד הפנים ודיברתי עם כמה ראשי רשויות כדי לראות איך של 

אנחנו מייצרים משהו אחר שהוא לא הקצאת קרקע ומבנה, אלא 

 1-ממשיכים לקיים את בית הספר ונותנים לו רישיון הפעלה ב

לספטמבר, אבל לא תחת הקצאת קרקע ומבנה. אנחנו בודקים את 

אשי ערים. אנחנו אני דיברנו שם עם כמה רהאפשרויות האלה. דני ו

נעשה את הבדיקה הזאת גם מול משרד החינוך ובכל מקרה לא נייצר 

אפשרות ואני אומרת את זה כאן ועכשיו. אנחנו מתמודדים כאן עם 

הרבה מאוד תלמידים שלומדים מחוץ לכפר יונה מתוך בחירה. זאת 
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 10על  מסה גדולה מאוד של תלמידים, שאני אומרת לכם שרק

ר בר אילן שצריכות לפתוח כיתה ז', אני באופן תלמידות מבית ספ

אישי הייתי צריכה להתעסק בזה ולדבר עם ראש מינהל החינוך 

בנתניה כדי שיפתחו את השערים של בית הספר הממלכתי הדתי בעיר 

לתלמידות האלה, כדי שהן תוכלנה ללמוד במסלול הזה, כי כפר יונה 

עוד דבר. הנושא של הזה. אני גם רוצה לומר לא מציעה את המסלול 

התלמידים שלומדים בבית ספר פני מאיר לא יהיה על חשבון שום 

כוונות שלנו  לקדם את מערכת החינוך. ישבנו גם רמי, אסנת ואני 

השבוע זה היה, אני כבר לא יודעת מתי זה היה, השבוע ישבנו, דיברנו 

יחודיות בית ספרית בכל על מערכת החינוך, דיברנו על ההכנסה של י

מיני גוונים ואפשרויות. אנחנו נעשה את כל מה שהתחייבנו לו. אני 

בכוונה לא אומרת הבטחתי, התחייבנו לו במערכת הבחירות, כי אני 

עבור התושבים,  24/7במערכת הבחירות חוץ מלהבטיח שאני אעבוד 

ח לא הבטחתי שום דבר. התחייבתי אבל כן. הכוונה היא בהחלט לפתו

שר בחירה לבתי הספר. זה תהליכים שיהיו את אזורי הרישום, לאפ

על סדר יומה של ועדת החינוך ושל מועצת העיר. אנחנו נעשה את זה. 

יש פה הרבה אתגרים עוד לפני כן. אנחנו צריכים להקים בית ספר 

לחינוך המיוחד. אנחנו צריכים להקים פה עוד גן ילדים בשכונת יפה 

ים להתחיל לתכנן תיכון לצרכים שמה. אנחנו צריכנוף כדי לתת מענה 

נוסף בכפר יונה ובחלק מהסיטואציה גם אין לנו משבצות קרקע 

לטובת העניין הזה ולכן אני אומרת, אחד, שום דבר פה לא בא על 

חשבון השני. הדבר השני שחשוב לי להגיד, זה שהראיה שלי היא 

מעניין אותי אם יש  ראיה של כלל תלמידי כפר יונה, או קיי? וזה לא

כיפה על הראש או אם אין להם כיפה על הראש. זאת הייתה גם  להם

אחת האמירות שלי במהלך מערכת הבחירות. אני ראש העיר של 

כולם ללא יוצא מן הכלל וזה לא מעניין אותי בבית במה הם 

מאמינים ובמה הם לא מאמינים. האמון שאני קיבלתי מהציבור זה 
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י עושה מאז שנבחרתי רון התושבים וזה מה שאנלתת פה שירות לאח

וזה מה שאני אמשיך לעשות. ואני רוצה שתבינו שבאמת, פתיחה של 

גן כזה או אחר היא לא על חשבון פתיחה של שום גן אחר שצריך 

להיפתח כאן. הראיה פה, אנחנו עכשיו הולכים לשבת בראיה עשר 

מערכת החינוך, שנתית לגבי כל תכנון המבנים שאנחנו צריכים פה ל

ת איך אנחנו נותנים לזה מענה. יש פה עבודת אסטרטגיה כדי לראו

ארוכת טווח. הכול נלקח בחשבון. ואני אומרת שוב, אנחנו לא נייבא 

תלמידים מבחוץ כדי שיהיה פה בית ספר. זה אחד הדברים שהם, 

אגב, גם, עוד לא חתמנו על ההסכם הקואליציוני אבל ברור לי 

היה והוא ייפתח לפי תקן  אחוז מתלמידי בית הספר, 60-לחלוטין ש

התלמידים של משרד החינוך, הם יהיו תושבי העיר וזה יהיה האיזון. 

על כל ילד מבחוץ שייכנס ילד מבפנים, ייצא הילד מבחוץ. עכשיו, 

 חשוב לי שתורידו את מפלס החרדה, באמת. 

 אני חושב שאין חרדה. דובר )קהל(:

 הכי טוב תמיד.ו קיי, אם אין חרדה זה א  שושי כחלון כידור:

 כמה צפוי? כמה מספר התלמידים ש...  דוברת )קהל(:

 תלמידים בבית ספר פני מאיר.  148אמרתי את המספרים. היום יש   שושי כחלון כידור:

 לא, ... דוברת )קהל(:

  לא יודעת, אנחנו נדע, אנחנו עכשיו בשלבי הרישום לשנה הבאה.  שושי כחלון כידור:

לנו תושבי השכונה הזאת זה מאוד חשוב לדעת כי .. בית ספר של  דוברת )קהל(:

600, 

אז אני אגיד לך משהו כתושבת השכונה. השטח שיושב עליו עכשיו   שושי כחלון כידור:

ת הספר עתיד בית הספר, בעתיד, כן? השטח הזה בכלל, השטח של בי

י אם אני טועה, דונם, תתקן אות 6להיות סך הכול אם אני לא טועה 

 דונם? 6דונם או  5שלום? 

 פני מאיר?  שלום רוזנברג: 
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של בית הספר, בית הספר שאמור, יש משבצת קרקע היום שחונים   שושי כחלון כידור:

 עליו הקרוונים.

 .. גם בעתיד.  שלום רוזנברג: 

 דונם. 6  :שושי כחלון כידור

 .6.4 שלום רוזנברג: 

זה שטח בית הספר. השטח שהיום בית הספר יושב עליו,  או קיי,  שושי כחלון כידור:

מיועד לטובת חנייה, או קיי, כך שאנחנו מרחיקים את בית הספר 

קצת מ, המיקום של בית הספר הוא לא איפה שהוא היום, הוא יהיה 

ויהיה גם מן הסתם חנייה,  מזרחה והכניסה תהייה דרך שכונת שרונה

הילדים, גם לבאי בית הספר כך  אזור חנייה מסודר, מוסדר, גם לגני

 שזה יפריע פחות מאיך שזה מתנהל היום. נכון, זה התכנון.

 ... ואנחנו נסיט אותו,  שלום רוזנברג: 

 אנחנו מכירים את הבעיה.   שושי כחלון כידור:

 אחוז? 40-את המי מממן את הילדים האלה,  דובר )קהל(:

אלה מגיע מעמותת מעניין החינוך את רוב התקציב של הילדים ה שושי כחלון כידור:

התורני. רוב התקציב. אנחנו, כמו שאתם יודעים, הייתה פה ישיבת 

 תקציב, 

 ... שהם לא תושבי העיר?  דובר )קהל(:

ב שהוא לא גר אז אני אגיד, אני ממשיכה לומר. תושב עיר שלא, תוש  שושי כחלון כידור:

קיי? זה משרד  שקלים, או 850בעיר משלם אגרת תלמידי חוץ שהיא 

החינוך הגדיר, זה גובה האגרה. אגב, זה קורה אותו דבר. גם 

 כשאנחנו שולחים את הילדים שלנו, 

זה מכיסינו? זה יוצא באיזושהי צורה אם אנחנו מממנים תושב של  דובר )קהל(:

 עיר אחרת.

 בדיוק כמו שעיר אחרת מממנת אותנו. זה אותו משחק.   שושי כחלון כידור:

 כולם משלמים כבר?  הל(:דוברת )ק

 מה זה?   שושי כחלון כידור:
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 )מדברים יחד(

 איזה עיר אחרת מממנת אותנו?  רם בליטנטל: 

למשל כשעכשיו אני שולחת תלמידות לנתניה ללמוד בבית ספר   שושי כחלון כידור:

 ריגלר, 

 .כן רם בליטנטל: 

-כנראה תעלה יותר מ שקל אבל עלות התלמיד 850אז אני משלמת   שושי כחלון כידור:

 שקל.  850

 לנתניה? רם בליטנטל: 

 כן.   שושי כחלון כידור:

 כמה משלמים לתלמיד של דמוקרטי?  רם בליטנטל: 

 אני  חייבת להגיד שהעירייה,  רווית כהן צפריר:

 ארנונה.משלם ארנונה? משלם  רם בליטנטל: 

 נת את הילדים.הביאה לי מסמך שהיא אומרת שהיא לא מממ  רווית כהן צפריר:

את יודעת למה, מכיוון שהרשות המקומית כפר יונה מאפשרת לך   שושי כחלון כידור:

 ללמוד כאן בבית ספר ממלכתי. 

 נכון.  רווית כהן צפריר:

 את.או קיי, ואת בחרת לוותר על האפשרות הז שושי כחלון כידור:

 נכון.  רווית כהן צפריר:

 זו הסיבה.  שושי כחלון כידור:

 אבל אם את מעבירה ילדים ל,  כהן צפריר: רווית

 כי להם אין אפשרות.  שושי כחלון כידור:

 אין להם אפשרות,   רווית כהן צפריר:

 לא, אין לנו פה בית ספר. שושי כחלון כידור:

 ביקשה, הילדות האלה ביקשו כיתה ...לא, אבל היא   רווית כהן צפריר:

  אז אני אתן לך דוגמה. שושי כחלון כידור:

 לא, רגע, אבל יש להן, יש להן בית ספר.  רווית כהן צפריר:

 אין פה בית ספר חטיבת ביניים ותיכון. שושי כחלון כידור:
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 או קיי.  רווית כהן צפריר:

נות בשנה שעברה שעכשיו לומדות עכשיו אני אתן לך דוגמה. היו ב שושי כחלון כידור:

אזור מיפוי של כפר בחדרה, שאנחנו שיבצנו אותן בנתניה. נתניה זה 

שקלים עבור  149-יונה, או קיי? יכולתי גם לתת להם אפילו את ה

עלות נסיעה באוטובוס. הם החליטו מטעמים שלהם לוותר על בית 

כבר לא הספר כי הוא דתי להם מדי וזה, ובחרו ללמוד בחדרה. אני 

מממנת אותם כי זה לא אזור המיפוי של העיר. או קיי? עכשיו, מה 

וד יכולה להגיד שאנחנו היום במשא ומתן עם משרד החינוך שאני ע

להגדיל את אזורי המיפוי של העיר, כיוון שההישענות שלנו רק על 

נתניה היא בעייתית לנו מאוד, הגם שנתניה היא בכלל לא יושבת 

יושבת במחוז תל אביב והיא גם לא מרגישה במחוז מרכז, היא 

זה נושא שגם עלה אצל  מחויבת לתת לנו שירות בתחום הזה. אז

מנהלת מחוז מרכז. אני מקווה שאנחנו נקבל עליו פיתרונות. עכשיו 

לגבי ה, אמרתי שוב, בית ספר שאני יודעת שיש פה רצון, שיש פה בית 

יבורית, שיהיה פה ספר שהוא לא במיינסטרים של מערכת החינוך הצ

 ,what everבית ספר שהוא דמוקרטי, מונטוסורי, אנתרופוסופי, 

 זה במיינסטרים. רם בליטנטל:  

בסדר, זה במיינסטרים. זה לא במיינסטרים, מה לעשות. רוב   שושי כחלון כידור:

התלמידים היום לומדים במערכת החינוך הציבורית של משרד 

 החינוך. 

 )מדברים יחד(

אמרתי, אמרתי, אמרתי שהאפשרות הזאת תינתן. אני אמרתי את  לון כידור:שושי כח

אמרתי את זה יותר מפעם אחת. אני אמרתי את זה גם ל,  זה. אני

הייתה אצלי ליאה טופז ודורית יכין השבוע שדיברו איתי ואני אמרתי 

להן והתחייבתי שיהיה פה בית ספר כזה. אמרתי את זה. עכשיו, זה 

. יש 2020. אני כבר אומרת לכם. אבל כן פנינו  לכיוון 2019-לא יהיה ב

 מון השלכות. לזה המון משמעויות וה
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 זה מאוחר. דובר )קהל(:

יכול להיות שזה מאוחר אבל זה לא, אתם יודעים, צריך להקים בית   שושי כחלון כידור:

כן יהיה פה בית ספר. אתם  2020-ספר לחינוך מיוחד, אין זה, אבל ב

ות. אני באמת אומרת לכם, תאמינו לי שאני משתדלת תחכו בסבלנ

הכי טוב את הפוטנציאל של הזמן  בפרק הזמן שאני נמצאת למצות

כדי לקדם פה מקסימום דברים לטובת העיר. יש פה הרבה עבודה וגם 

כל יום נולד פה בור חדש שאני צריכה למלא אותו כדי שאנחנו לא 

ימי חסד שעוד לא אפילו  ניפול לתוכו. אז אני באמת אבקש מכם מאה

 זכיתי להם, בסדר? מאה ימים, זה הכול ותסמכו עליי.

וכמה תלמידים מתוך כפר יונה, אבל את  80את אמרת שיושב שם ...  וקית:צ

 וכמה ילד? 80-דונם ל 6אומרת שזה 

 אני שוב חזרתי ואמרתי, שבית הספר הזה, שושי כחלון כידור:

להתחיל בכלל מהסוף? מהקצאה? בואי לא, למה להתחיל, למה  צוקית:

 נתחיל מהצורך.

 ה מהקצאה. אני לא מתחיל  שושי כחלון כידור:

 תלמידים? 80-האם בכלל יש צורך כזה להקצות קרקע ל צוקית:

צוקית, אני  מתכוונת להיפגש עם מנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני,   שושי כחלון כידור:

כלל לגבי בית ספר. יש פה גם כדי ללמוד ממנו מה הכוונות שלו ב

 באמת מאוד,

 הכוונות שלו הושגו. צוקית:

 רגע, :שושי כחלון כידור

 הוא מעוניין ב, צוקית:

 אני לא יודעת, תראי, בואי, מי כמוך מכירה את הפוליטיקה, שושי כחלון כידור:

 לא, אני לא מכירה. צוקית:

 קה.או קיי, אז יש הרבה פוליטיקה בפוליטי שושי כחלון כידור:

שכל ההורים של פני מאיר, מאותו מנהל של הרשת שבו הוא אומר  צוקית:

יודעים, כמות התלמידים הולכת וקטנה מדי יום.  להורים אתם
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התקציבים שאתם מקבלים הם מתקציבים של הרשת והם מעטים. 

אלף  300העירייה לא תומכת. העירייה, עיריית כפר יונה נתנה לכם 

הוא יודע שמספר התלמידים הולך וקטן, שקל וזה כל מה שיש לנו. 

ם בהרכב הזה לא הוא כותב בעצמו והוא גם כותב שמשרד החינוך ג

  יתיר לפתוח בית ספר. 

 או קיי, אז בואי,  שושי כחלון כידור:

 למה אנחנו ... צוקית:

 צוקית, בואי, אני רוצה רגע להגיד משהו.  שושי כחלון כידור:

 למה להקצות קרקע?  צוקית:

 אחד, אני לא, אני כנראה,  י כחלון כידור:שוש

 צריך למצוא פיתרון, צוקית:

 צוקית, צוקית,  כידור:שושי כחלון 

 לילדים האלה. צוקית:

 צוקית רגע, בואו,  שושי כחלון כידור:

 יש ... צוקית:

רק רגע, זאת ישיבת מועצת עיר ויש לנו עוד ישיבה ואני סוגרת כרגע   שושי כחלון כידור:

את הקטע הזה בבקשה ברשותכם. אני, אחד, באמת, כיבדתי, נתתי 

 לכם את כל המידע.

 ה.תוד צוקית:

 אני רוצה שתתנו, רק רגע, רק רגע, שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

נמשיך לקיים את בית  2019לקראת שנת הלימודים  אנחנו נכון לכרגע שושי כחלון כידור:

הספר. מה יקרה הלאה, זה זמן שאתם צריכים לתת, באמת, קצת 

לתת את האפשרות לעשות עבודת מטה, ללמוד את הדברים. אנחנו 

כים לתת מענה. אם אנחנו מקבלים החלטה אחת, צריך לתת צרי

 מענה.

 זה בסדר גמור.אז ביקשנו שלא תצביעו על זה, זה הכול ו צוקית:
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הבקשה שלך אגב היא לא רלוונטית, או קיי? זה אני אגיד לך, כיוון   שושי כחלון כידור:

שאם נחליט אם להצביע או לא, מי שיחליט פה זה מועצת העיר 

 בסדר?ברשותך, 

 בטוח. צוקית:

 ותודה לכם על הנוכחות ועל ההקשבה ושיהיה ערב נפלא. שושי כחלון כידור:

 תודה.  צוקית:

 יש לנו עוד ישיבה על הדו"חות הכספיים.  שושי כחלון כידור:

 

 

 

__________________ 

 

___________________ 

 שושי כחלון כידור 

 ראש העירייה

 מר דני לוין, 

 המנכ"ל העיריי

 


