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 פרוטוקול 

מזכיר,   ששי מגידו: רק  אני  הבאים.  ברוכים  להתחיל,  רוצים  אנחנו  חברים,  טוב, 

העברנו את המיקום כדי שיהיה פה גם יותר מרווח, פחות צפוף, וכל אחד 

 רק תהיו עם המסכות,  יהיה לו את השולחן שלו ואת המרחב בטיחות. 

 ששי, כשאתה מדבר אפשר להוריד את הזה כי אני לא שומע. דובר:

יודעים,   מגידו:ששי  תקפידו על המסכות. הכל מצולם ומשודר באתר, כמו שאתם 

ומוקלט, ומי שמדבר שיוריד,  אבל אחר כך תחזירו. בסדר? אז אנחנו  

 נתחיל עם עדכונים של ראש העירייה, בבקשה. 

, ישיבה מן המנין, יש לנו ישיבה אחר כך 37טוב, אנחנו בישיבה מספר   שושי כחלון כידור: 

המ מן  מקווה  שלא  לכולם,  טוב  ערב  התקציב.  בעדכון  שתתעסק  נין, 

שכולם בריאים וטוב. אני רואה שאיציק בראון חסר לנו כאן, גם הוא 

להגיד מזל טוב לאיציק שלא   אז אפשר  הולדת בשבוע שעבר,  יום  חגג 

דכן לפני שאנחנו  לענמצא כאן אבל הוא איתנו. אני רוצה כמה עדכונים  

כידוע   הישיבה.  את  את  מתחילים  מחדש  החזרנו  ראשון  ביום  לכולם, 

ד' לספסל הלימודים, אני אומרת החזרנו מחדש כי -תלמידי שכבות א'

יצאנו לסגר, ואחרי   אני מזכירה לכולם שהתחלנו את שנת הלימודים, 

החלטה של ראשי הרשויות להוביל מתווה באופן עצמאי שלא דרך מה  

ף אלינו ואנחנו,  שמשרד החינוך ביקש להוביל, גם משרד החינוך הצטר

ד' בקפסולות, חמישה  -כמעט כל ראשי הרשויות מפעילים את שכבות א'

ה', זה מה שקורה אצלנו. גייסנו גם מספר עוזרי הוראה -ימים בשבוע, א'

נוספים כדי שנוכל באמת לעמוד במתווה הקפסולות כפי שהתחייבנו לו. 

הי גני  הוחזרו  כבר  כן  לפני  ששבועיים  להזכיר  גם  רוצה  לדים.  אני 

הדרך   בתחילת  מאד.  טובה  בצורה  מתפקדים  גם  הם  הרבה  לשמחתי 

, היום אנחנו כבר רואים 80%קצת היה חשש, אחוז המגיעים עמד על  

מהילדים מגיעים,    90%תלמידי בית הספר היסודי, מעל  שבהלימה גם  

מהצוות מגיע    100%גם לגני הילדים וגם לבתי הספר. גם מקרב הצוות,  
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אנחנו גם יכולים לדפוק על השולחן ולומר שלעת עתה ללמד, ותודה לאל  

שבאמת   כדי  ולו  ככה,  ימשיך  רק  שזה  מקווה  ואני  בריאים  גם  אנחנו 

התלמידים הגדולים יותר יחזרו, זאת הדאגה הגדולה ביותר שלנו. אנחנו  

חברתיות, אנחנו מנסים לטפל  - כבר עכשיו מזהים לא מעט בעיות רגשיות

יחד עם הפיקוח של משר ישיבה בבזה  -ד החינוך. היום אפילו הייתה 

ZOOM    על העניין הזה, אני מאד מקווה שנצליח לייצר פה מתווה שייתן

ביום   שנוכל לצמצם כמה שיותר את מה שיקרה  על מנת  באמת מענה 

שאחרי, הגם שעכשיו לא ברור מתי הוא יהיה. לגבי נתוני התחלואה, אז 

לכולם שרוב הזמן היינו  מי שעוקב אחרי נתוני התחלואה, אני מזכירה  

עיר ירוקה. הייתה תקופה של כמעט חודש ימים שהעיר הייתה אדומה.  

שיתוף   בלי  להצליח  היה  יכול  לא  שהוא  רחב  משותף  מאמץ  פה  עשינו 

  12הפעולה והמשמעת העצמית של התושבים. אנחנו היום עומדים על  

נפטרים, שניים ממש מהשבועיים   57חולים,   לצערי ארבעה    מבודדים, 

מקורות   את  לזהות  יודעים  אנחנו  ירוקה,  עיר  אנחנו  האחרונים. 

ישיבות,  בני  חיילים,  לחו"ל,  מנסיעות  או  לעיר  מחוץ  רובם  ההדבקה, 

עבודה מחוץ לעיר. רוב ההדבקות שלנו הן באמת מחוץ לעיר. אני יכולה  

ולברך שגם בתי הכנסת בסך הכל פעלו בצורה מאד טובה   גם להודות 

גם   ולכן  ממקורות ומיטבית,  אחד  שזה  לומר  אפילו  יכולה  לא  אני 

זה   שלנו  הכוונה  באמת,  אנחנו  אז  מאד.  זה  על  שמחה  ואני  ההדבקה 

להמשיך ולתחזק פה עיר ירוקה. פתחנו פה מערך חקירות אפידמיולוגי  

נפתחה   להיום  נכון  הבריאות.  משרד  של  הכשרה  שעברנו  אחרי  שלנו, 

בים מקרב העיר שלוקחים  הכשרה נוספת כאן בעיר ויש לנו גם שני תוש

בה חלק. בסך הכל, מערך המתנדבים שלנו, מקרב עובדי העירייה ומקרב  

התושבים, יעמדו על תשעה, אם אני לא טועה, ואנחנו בעצם מתחילים 

מקורות   את  לאתר  כדי  החולים,  עם  החקירה,  את  לעשות  בעצמנו 

עם  ממפגש  כתוצאה  לבידוד  אחרים  תושבים  להכניס  וגם  ההדבקה 
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ם. אני יכולה להגיד שזה התמודדות לא פשוטה כי היא תלויה בכל  חולי

אחד ואחד מאיתנו. אנחנו גם יצאנו בקמפיין כזה, ותודה רבה לכל מי  

העיר,   ברחבי  תלוי  נמצא  וגם  פעולה  ששיתף  העיר  מועצת  חברי  מבין 

ל יכולים  בנו,  אתם  רק  תלוי  זה  העיקרי  המסר  ובאמת  ולראות,  נסוע 

ך לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לשמור על נתוני  לגמרי, ואנחנו נמשי

תחלואה נמוכים. אני מזכירה, המצב הוא פריך ושברירי, בפרט כשזה  

שכונת   של  המאבק  לסוגית  להתייחס  רוצה  אני  אנשים.  בהרבה  תלוי 

הגדר   על  יושבת  שהעירייה  תחושה  איזושהי  פה  יש  כי  אלונים,  גבעת 

ולמען ה זכות  ומחכה שהיא תעשה משהו עבור  תושבים. אז קודם כל, 

הקיום של העירייה זה תושבי העיר, וזאת השליחות של כל אחד מאיתנו,  

עובדי   של  שכן  כל  העיר,  מועצת  כחברי  שלכם  גם  בוודאי,  שלי,  גם 

שאיכות  כדי  לעשות  שצריך  מה  וכל  התושבים  הכיוון.  וזה  העירייה, 

דה שהיא  החיים שלהם תהיה טובה. אז המאבק הזה הוא תולדה של עוב

הופך להיות    21מוכרת וידועה, זה לא משהו שהוא חדש, המחנה, מחנה  

המשפט  ובתי  הצבאיים  הדין  בתי  כל  צדק",  "נווה  שתיקרא  קריה 

הצבאיים, כל בתי הדין הצבאיים ובתי הכלא הצבאיים עתידים לעבור 

', זאת 21' עד ספטמבר  21ולחנות במחנה הזה. האכלוס מתוכנן למרץ  

ל שממש  והסוגייה  אומרת  בהם,  נמצאים  שאנחנו  מהימים  רחוק  א 

וגם אמורה להיות פתורה, רק   ונשארה לא פתורה  שבאמת לא פתורה 

סלילת   של   57כביש  אם  השימוש  באמת  של  הסוגייה  זה  צפון,  עוקף 

היו,   גילה.  רחוב  שהוא  לשכונה  הגישה  בכביש  עם  המחנה   14נפגשתי 

השכ תושבי  מבין  אחד  את  שמינו  השכונה  אילן  מתושבי  את  ונה, 

המפגשים  בכל  כנציגם  אותו  מינו  השכונה,  של  הוועד  יו"ר  ספקטור, 

עם   נפגשנו  העניין. אנחנו, כעירייה,  לטובת  והדיונים שהעירייה תקדם 

מנכ"ל נתיבי ישראל, יחד עם אילן ספקטור, אילן לקח איתנו חלק בכל 

  המפגשים. הצפנו שם את הסוגייה של רחוב גילה, שהיא כמובן מוכרת 
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עם   ומפגש  שיח  נקיים  שאנחנו  ישראל  בנתיבי  מאיתנו  ביקשו  וידועה. 

משרד הביטחון, וככל שמשרד הביטחון ישתף פעולה עם העירייה ויהיה  

מוכן למצוא פתרון אחר לכניסה למחנה, אז נתיבי ישראל ישמחו לשתף  

כל המידע   נציגי משרד הביטחון, קיבלנו את  עם  נפגשנו  פעולה.  איתנו 

ם גם הסכימו בהחלט להיפגש יחד איתנו עם נתיבי ישראל, הרלוונטי, ה

בסוף החודש הזה, אם אני לא טועה, כבר נקבעה פגישה מקצועית יחד  

עם נתיבי ישראל ומשרד הביטחון והעירייה כמובן, כדי למצוא באמת 

פתרון ומוצא, או לקדם אפילו ביצוע אחר של הכביש כדי להקדים את 

ה רק,  להיות  שמיועד  רק התכנון  שנים,  שלוש  בעוד  רק  בפועל,  ביצוע 

אחרי הפגישה הזאת אני אוכל להגיד מה, מי, לאן אנחנו הולכים ומה  

את   ראשון  דבר  ולסלול  לנסות  באמת  הוא  הרעיון  כרגע  הכיוונים. 

הכניסה המזרחית מחניאל שתגיע עד למחנה, ואז לאפשר בעצם גישה 

חנה שאמור להיות  אחרת למחנה, זה גם תלוי בשינוי מיקום הכניסה למ 

שער חירום. יש פה הרבה מאד נקודות תורפה בתוך התהליך הזה, אבל  

, גם ההנדסה של העירייה, גם מחלקת התשתיות של  into itאנחנו לגמרי  

העירייה, גם אני, ואנחנו כל הזמן נמצאים בקשר עם אילן כדי לעדכן  

שהעירייה  כך  אלונים,  גבעת  לגבי  המצב  תמונת  וזאת  בדברים,  אותו 

על   להשפיע  כדי  לעשות  יכולה  שהיא  מה  כל  ותעשה  עושה  פועלת, 

נו נמצאים באיבה של היערכות  הסוגייה הזו. לגבי היערכות לחורף, אנח

להיערך   כדי  שונות  מפעולות  פעולות  לעשות  התחילה  העיר  לחורף. 

לחורף, שכוללות בין היתר גיזום עצים, ניקוי קולטנים, ניקיון מרזבים  

פעולות  מיני  כל  ניקוז,  פתיחת תעלות  ובמוסדות הציבור,  בבתי הספר 

לעבור   לנו  יאפשרו  בשלום.  שבאמת  הזה  החורף  את  שנה  גם  החורף 

שעברה, אני מזכירה לכולם, היה חורף קשה, והעיר עמדה בו בהצלחה, 

שנעשה   וההיערכות  שעברה  בשנה  שעשינו  שההיערכות  מקווה  ואני 

כשנה   הזו  השנה  את  לנו  גם  תבטיח  בתכליתה,  דומה  שהיא  השנה, 
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זהו, נראה לי שאמנם תהיה גשומה אבל שאנחנו לא נסבול ממנה כאילו.  

הדב עיקרי  רוצים  שזה  שאתם  דברים  יש  אם  לעדכן.  רוצה  שאני  רים 

מסדר   נתחיל  לא,  ואם  מוזמנים,  אתם  האלה,  הנושאים  סביב  לשאול 

 היום. 

אני רוצה רק להעיר לגבי גבעת אלונים שתי הערות. אחד, את מציגה את  אלברט טייב:

.  build inהכימיה ואת ההתנהלות של העירייה עם הוועד, כמשהו שהוא  

חיי אני  לאותה  אבל  ספקטור  אילן  את  הזמנת  לא  שאת  לך  להזכיר  ב 

אני    ישיבה אלא אילן הזמין את עצמו, ואת הופתעת שהוא הגיע בכלל,

חושב שזה לא היה בסדר וצריך לתקן את זה. אני חושב שצריך לראות  

לגרום    build inבוועד הזה כחלק   ולא  ולהזמין אותם,  הישיבות,  מכל 

לב ספקטור  ישיב  וא לאילן  שמתקיימת  לאותה  דהוא  ממאן  ולשמוע  ה 

איזושהי ישיבה. והדבר השני, את פתחת עם הישיבה, אני באמת אומר  

את זה, אני חושב שלנראות יש הרבה מאד משמעות, בטח בעיר, ואני 

חושב, ראש העיר שושי, שאת היית צריכה להיות בישיבה, בהפגנה. אני 

שה חושב  אני  אבל  היית  שלא  הסיבה  מה  בדיוק  יודע  צריכה  לא  יית 

 בישיבה ...  להיות

אני לא אהיה בהפגנות, אני כבר אומרת. אני גם אמרתי לתושבי שכונת  שושי כחלון כידור: 

 ,גבעת אלונים שאני לא אגיע להפגנות

 , -ההפגנה זה לא ה אלברט טייב:

המלצתך לא מתקבלת והיא גם לא התקבלה כי לא הגעתי, זה לא הדיון.   שושי כחלון כידור: 

אני אגיע להפגנה או לא זה לא הדיון. ולגבי אילן אני לא אפתח פה  אם  

את הדיון, תחשוב מה שתחשוב, תגיד מה שתגיד, זה נאמר לפרוטוקול,  

 עלא כיפאק, בוא נתחיל עם סדר היום. בסדר? כן. 

 הצעה לסדר יום של רם בליטנטל חבר מועצת העירייה 

תושבי העיר ובפרט תושבי שכונת גבעת מועצת העיר תומכת במאבק   הצעת החלטה: 

אלונים ותפעל למען דחיית מועד פתיחת בית הכלא הצבאי ובית הדין  
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לסלילת עד  בשטחה,  שכונת   הצבאי,  דרך  שלא  לבסיס,  גישה  כביש 

 גבעת אלונים.

שצריכה לעלות    טוב, סדר היום, אז יש את ההצעה לסדר יום של רמי ששי מגידו:

 כן תחליט אחרת.  להצבעה כן או לא, אלא אם 

אני אפתח ואומר שחשבתי כשהצעתי את ההצעה הזאתי, אגב, בהצעה,   רם בליטנטל:

אפשר לוותר על קריאת הצעת החלטה. זאת אומרת, ההצעה שלי באמת  

הייתה   כפי שאני מנסח אותה, אלא ההצעה שלי   ... לקבל החלטה  לא 

כנציגי    ששולחן הדיונים הזה של המועצה יכלול דיון, התייחסות שלנו

הציבור, בסוגיה ששושי עכשיו פרשה בפנינו את הפרטים שלה. חשבתי 

אני לא מעורה בהם, בטח לא שהסקירה הזאתי של הנתונים, שבאמת  

ברמה הזאתי ובטח לא בעשייה, חשבתי שהיא חשובה שהיא תפתח את 

חושבים   כעירייה  אנחנו  מה  לחשוב  ביחד  נוכל  שכן  וחשבתי  הדיון, 

ות ומתי לומר. החשיבות מבחינתי היא של מתן רוח  שאנחנו רוצים לעש

גבית של מועצת העיר, גם לראש העיר שפועלת מול משרד הביטחון, וגם 

של התושבים, להפגנה שלהם, וביחד, התושבים דרך ההפגנה ופומביות  

ייתנו מבחינתי  של המאבק שלהם, וביחד עם האמירה של השולחן הזה, 

משרד הביטחון שהוא גוף מאד גדול,    רוח גבית לעשייה ולהתמודדות עם

וברצותו יכול להזיז הרים, וברצותו, או אם הוא לא מוצא בזה איזשהו  

צורך ממשי, אז הוא גם לא יזיז את ההרים. זהו. אז אני חשבתי שכדאי 

שאנחנו ניתן איזשהו, קודם כל נשמע, אולי ... או שנוכל להשתמש בהם  

הר את  שניתן  מקרה,  ובכל  מהם.  מה  ולהנות  זה  הזאתי.  הגבית  וח 

זה מה שאני מציע. אני התרשמתי, אגב, ש... תשאלו הרבה שחשבתי ו

חשבתי   אותי.  הפתיע  קצת  שזה  אלברט,  ההערה של  למעט   ... שאלות 

שיהיה כאן כן רצון להתייחס לנושא. אולי בגלל שראו שזה על השולחן  

את    בהמשך, אבל נשמע, ואם ירצו החברים אז בבקשה, אז אולי נקיים

 זה. ואם לא ירצו אז נמשיך הלאה.

 אז מה אתה רוצה, רמי?  שושי כחלון כידור: 
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שנצביע על הדבר הזה, אם החברים רוצים לקיים על זה דיון, כן רוצים,  רם בליטנטל:

שתתמוך   הודעה  איזושהי  ולנסח  ביחד  דיון  זה  על  לקיים  רוצים  אם 

במאבק הזה ותיתן את הרוח הגבית ל... מול משרד הביטחון, אני חושב 

 שכדאי שנעשה את זה. ואם לא אז גם כן.  

 א את הצעת ההחלטה שלך? אז אתה רוצה להקרי שושי כחלון כידור: 

 אני מוכן זה, רם בליטנטל:

, בישיבת מועצת עיר יש סדר יום, ולכל -אני רוצה רגע לסבר את האוזן ו שושי כחלון כידור: 

נושא על סדר היום יש הצעת החלטה, והמליאה, תפקידה לדון בהצעת 

לו  מדויק  לו,  שנכון  כמו  כמובן,  אחד,  כל  ולהצביע,  אוקי?  ההחלטה, 

שאין    להצביע אומר  זה  היום.  סדר  על  שעולים  מהנושאים  אחד  בכל 

אפשרות להגיע לישיבת מועצת עיר ולעשות דיונים. אנחנו יכולים, אם  

גרת ישיבת מועצת עיר ולקיים דיון, בשמחה,  רוצים, להתכנס שלא במס 

אפשר לקבוע מועד, לשבת, לדבר ביחד, אפשר להציג לכם את הנושא 

מה שנעשה, בשמחה, לדון יחד איתכם כדי    בכללותו, להציג לכם את כל

שגם תכירו את הנושא, זה בשמחה, אבל הישיבה עצמה, ותתקני אותי, 

שלומית, אם אני טועה, היא לא מקום לקיים בו דיונים עכשיו על הא  

ועל דא, אלא באמת לדון בנושאים שעולים על סדר היום, שמיש מכתיב  

אח כל  כמובן  זה  היום  סדר  על  הנושאים  העיר  את  מועצת  מחברי  ד 

בהצעות החלטה, הצעות לסדר היום שהם יכולים להעלות, וכמובן ראש  

מה  על  רק  להחליט  יכולה  לא  אני  לה.  שמחויבים  ובנושאים  העירייה 

  ,שאני רוצה להחליט לבד, אלא יש נושאים שהם מן הסתם

 להתייחס? ד שלומית גבע: "עו

 מה זה?  מחייבים. שושי כחלון כידור: 

 להתייחס? שלומית גבע: ד "עו
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, אז אם רוצים לעשות דיון, אם זה הסיפור, -לא, לא, אני רק אומרת ש שושי כחלון כידור: 

לעשות דיון, אז בשמחה, אפשר לקבוע מועד, נעשה דיון, נחשוב ביחד, 

 בשמחה. 

אני רוצה לחזק את מה שאת אומרת. אני חושב שהנושא הזה הוא כל    אלברט טייב:

ה התחתונה של רמי בעצם זה לקיים דיון. אני חושב  כך חשוב שהשור

שאנחנו, בואו נקבל החלטה מאד מאד חשובה, גם לתושבים, גם לכלל 

כפר יונה, אני בטוח גם לך. בואו נקבל החלטה שאנחנו קובעים איזשהו 

 תאריך, 

 בשמחה. שושי כחלון כידור: 

כולים לעשות, אני לא, נקרא לוועד, נשב, נראה איך אנחנו גם כמועצה י אלברט טייב:

עושה או לא עושה, אני אומר, איפה אפשר  עוד פעם, לא חלילה אומר  

 לקדם את העניין הזה, 

 בשמחה, אין לי בעיה.   שושי כחלון כידור: 

לראות איפה החולשות שלנו, איפה החוזקות שלנו, אני חושב שזה מה   אלברט טייב:

לא נכנס לך, אבל אם  שצריך לקבל. אם זאת הצעת ההחלטה, רמי, אני  

 זה מה ש...

אז שניה, אז אני כן אתייחס, ברשותך רגע, אלברט, כי הדברים מוסדרים   ד שלומית גבע: "עו

 בפקודה.

 כן. אלברט טייב:

הצעה לסדר של חבר מועצה צריכה קודם כל לעלות להצבעה אם היא  ד שלומית גבע: "עו

ה לסדר היום, לפני  עולה לסדר היום לדיון, כן או לא, ובמידה והיא עול 

צריכים  שהם  פעולה  אפשרויות  ארבע  בעצם  מונחות  יכולות,  המועצה 

ביע ולהחליט על אחת מהם: או לא לכלול את ההצעה לסדר היום,  להצ

או להוסיף את זה לסדר היום ואז לקיים עליה דיון כמו שמקיימים דיון  

ר יום  רגיל בכל נושא שעל סדר היום, או לדחות את זה לדיון כחלק מסד
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של ישיבה אחרת, או כמו מה שעכשיו נאמר, להעביר את ההצעה לדיון  

 בוועדה שמוקמת לצורך העניין או לוועדה קיימת.  

 אז מה צריך ...  אלברט טייב:

ולכן באופן עקרוני, לפי התקנות, צריך קודם להצביע האם בכלל רוצים   ד שלומית גבע: "עו

 לעשות את אחת מהפעולות האלה.

 רמי, אתה רוצה שנעשה דיון? .. דיון ולהוריד את זה מסדר היום.  כידור:  שושי כחלון

 רמי, אולי, אלברט טייב:

 תה רוצה שנעשה דיון, אז אתה יכול לבקש ... אם א שושי כחלון כידור: 

 נקבע דיון. רם בליטנטל:

 )מדברים ביחד(  

 אפשר להצביע על זה.   ד שלומית גבע: "עו

 אפשרויות, ... פרשת כמה  רם בליטנטל:

 ארבע. ד שלומית גבע: "עו

שמועצת  רם בליטנטל: אלברט,  של  ההצעה  את  בהם  הזכרת  ולא  אפשרויות,  ארבע 

 העיר תיפגש בנפרד, 

 אמרתי. ד שלומית גבע: "עו

 לשבת על הנושא הזה. אמרת וועדה או, וועדה, זאת אומרת, רם בליטנטל:

מועצת   ד שלומית גבע: "עו  ... כוועדה.  מוגדר  כזה  יכולה  מפגש  ...    להקיםגם  העיר  וועדה 

 , -לנושא מסוים שתתכנס ל

דיון, האם   רם בליטנטל: לחזור לשאלה של שושי, האם  זאת ארצה  בכל  אני  עכשיו, 

ההצעה שלי היא שייערך כאן דיון, יש לה איזה מקום, או שזה בניגוד 

שאני   מה  זה  בדיונים?  המקום  לא  שזה  במליאה?  לעבודה  למלאכת, 

 להגיד.מנסה 

אמרתי, אפשר לקבל אחת מכל ארבע דרכי הפעולה. אחת מהן היא גם  ד שלומית גבע: "עו

 לקיים דיון.
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מראש אני אומר, בנושא  האם אני חייב שהיא תכלול הצעת החלטה ...   רם בליטנטל:

הצעת ההחלטה ובה נדון, או שאני יכול להגיד 'הנושא הוא לדיון, בואו 

 משותפת'? ננסח ביחד בסוף הדיון הודעה

תראה, ההצעה לסדר כוללת הצעת החלטה, ככה מנוסחת הצעה לסדר  ד שלומית גבע: "עו

של מועצת העיר. אבל הדיון, כמו שאתה יודע, בכל הנושאים, הוא דיון 

 בנושא.

כי מבחינתי, הניסוח הזה הוא לא קדוש, ואם כאן ביחד נחשוב על ניסוח   רם בליטנטל:

, אגב, כתוב, זאת אומרת, במאבק, אני  אחר ש... פעולה כזאת או אחרת

רגע ההצעה  אקריא  את  אקריא  אני  והפרוטוקול,  הטוב  הסדר  למען   ,

מועצת העיר תומכת במאבק תושבי העיר ובפרט תושבי שכונת  שהגשתי.  

גבעת אלונים ותפעל למען דחיית מועד פתיחת בית הכלא הצבאי ובית 

, שלא דרך שכונת  הדין הצבאי, בשטחה, עד לסלילת כביש גישה לבסיס

  גבעת אלונים.

 רמי, לשאלתך, ד שלומית גבע: "עו

 כן. רם בליטנטל:

אם רוצים ומוסכם על כולם להעביר את זה לדיון ששושי תקבע אותו,   ד שלומית גבע: "עו

 זאת החלטה ...

 אוקי. רם בליטנטל:

 זאת הצעת ההחלטה שאתה צריך ... דובר:

 זה. .... להצביע על  ד שלומית גבע: "עו

 מבחינתי זאת אפשרות טובה בדיוק כמו,  רם בליטנטל:

 אז זו צריכה להיות הצעת ההחלטה. דובר:

 היא מקובלת עליי לחלוטין. רם בליטנטל:

 רמי, אז אתה מוריד? מוריד אותה מסדר היום?  ששי מגידו:

 ... וזו תהיה ההצעה שלו.  דובר:
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מסדר היום, וכחלופה אנחנו נקיים דיון מוריד את הצעת ההחלטה שלך  שושי כחלון כידור: 

גבעת  של  השכונה  וועד  יו"ר  עם  יחד  העיר,  מהנדס  עם  יחד  בראשותי 

אלונים, יציגו לכם את כל הנושא. זה ייקבע, כבר מחר תקבלו זימון. זה 

נראה לי יותר נכון מאשר, מה גם שאתם לא בקיאים בכל הפרטים, צריך 

 להכין את הדיון הזה, זה לא,

 בשמחה. נטל:רם בליט

בסדר גמור. אז בוא נעשה על זה הצבעה רק. אז אתה מוריד את זה מסדר  שושי כחלון כידור: 

 היום, וכחלופה מקובל על כולם שאנחנו נעשה דיון? 

 כן. רם בליטנטל:

אז רק בואו, למען הסדר הטוב, מי בעד שנקיים על זה דיון, שירים את   שושי כחלון כידור: 

 ידו? פה אחד, נכון? 

 יגאל?  שי מגידו:ש

 יגאל? שושי כחלון כידור: 

 אני נמנע. יגאל אשרם:

 מה אתה? שושי כחלון כידור: 

 נמנע. יגאל אשרם:

 נמנע?  שושי כחלון כידור: 

 )צוחקים(

 בסדר, אז יגאל נמנע וכל היתר בעד, שושי כחלון כידור: 

 להוריד מסדר היום.  אסנת טל:

 ם תקבלו זימון מסודר לדיון דרך הלשכה. בסדר? ואנחנו נקיים דיון ואת שושי כחלון כידור: 

הוחלט לקיים דיון שלא במסגרת ישיבת מועצת עירייה, בהשתתפות חברי  
 מועצת העירייה. 

  שושי כחלון כידור, שי רומנו, ירון חדוות, איציק דב, ,מעיין חג'ג, עמיתבעד: 
 אזולאי, רם  בליטנטל, גד רבינא, אלברט טייב. 

 אשרם. : יגאל מנענ



 
14 

 

   ₪   600,000ע"ס תכנון כללי :  132תב"ר מס' עדכון  .1

מקורות  ₪    600,000מאשרים הגדלת התב"ר מקרנות הרשות בסך של:   הצעת ההחלטה: 

  600,000סה"כ תב"ר :  ₪     600,000קרנות הרשות:  מימון לפני העדכון:  

סה"כ  ₪    1,200,000קרנות הרשות :    העדכון:  אחרי₪ מקורות מימון  

 ₪  1,200,000תב"ר: 

נושא הבא, סעיף מס'   ששי מגידו: : תכנון כללי ע"ס  132עדכון תב"ר מס'  ,  1טוב, 

את הגדלת התב"ר מקרנות    , וזאת הצעת ההחלטה, לאשר₪    600,000

 הרשות. מי מציג, ירון? 

 אני בלי משקפיים.  ירון חדוות:

 ירון? לך לשם קדימה, אז תלך יותר קדימה.  שושי כחלון כידור: 

 לא, זה האדים על הזה.  חדוות:ירון 

 אז תוריד את המסכה. אתה יושב קדימה, אתה לא,  שושי כחלון כידור: 

 אני יושב איפה שהושיבו אותי. ירון חדוות:

 כן, ברור, לא במקרה אתה יושב איפה שהושיבו אותך. שושי כחלון כידור: 

ר תכנון, כאשר  טוב, היה דיון בוועדת כספים, הדיון בעצם מדבר על תב" ירון חדוות:

אופציה   תב"ר,  הייתה  ראשונה  אופציה  שבדקנו.  אופציות  כמה  היו 

 ראשונה הייתה תב"ר כללי,

 לא, זה לא יעזור,  דובר:

 זה לא יעזור? שושי כחלון כידור: 

 שיגעתם אותי. ירון חדוות:

 טיפה תגביר את  הווליום ... דובר:

 איך להגביר? ירון חדוות:

 זה בסדר שם? ...  דובר:

סל  ירון חדוות: מהווה  שבעצם  כללי  תב"ר  עליהם,  שהסתכלנו  חלופות  כמה  היו 

לתכנון, כאשר יהיה בו רשימת מכולת עם סוג של צרכים וכתבי מחיר,  

לצורך הענין, או אופציה שנייה, להסתכל על כל תהליך תכנון של פרויקט  

עצמנו   את  למצוא  הזאתי  בסיטואציה  ואז  נפרד,  באופן  אחר  או  כזה 
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תב"רים  מייצ הדיון,  לצורך  עשרות,  סכומים רים  על  אחד  כל  נפרדים, 

שקל, עד הרבה    50,000,  20,30שהם יחסית מינוריים, שיכולים לנוע בין  

יותר. בתוך התהליך הזה מה שביקשנו לקבל זה את רשימת המכולת,  

₪ מתוך הבנה    600,000-נקרא לזה, בהבנה על מה אנחנו רואים את ה

ר חי, נושם, מתפשט, כל פעם שנבקש עדכון או  שהתב"ר הזה יהיה תב"

לאותו   הסל  ברמת  נקבע  מה  על  אחד  יתבסס  הגדלה,  עדכון/  שיצטרך 

, מצד אחד, כדי לתת לנו עקיבות, מצד שני גם הבנו  פרויקט מול מה בוצע

שאנחנו מתעסקים פה עם הרבה מאד דברים קטנים ואנחנו עדיין רוצים 

א חוסך שקל בצד אחד והוא  לתת את הגמישות הזאת לאלי, שאם הו

שעד   הבנה  מתוך  פעם,  כל  אלינו  לרוץ  לא  אחר,  במקום  אותו  צריך 

שאנחנו נפגשים, מאשרים, מועצת עיר, חבל לנו על הזמן הזה ואנחנו לא 

בת דבר  שום  לעצור  התהליךרוצים  חשוב    וך  פחות  לא  היה  שזה  הזה 

כספים. וועדת  של  ברמה  אחד  פה  התקבל  ההחלטות.  קבלת   בתהליך 

 שאלות? פספסתי?

 אלי, מה זמן החיים של התב"ר? שי רומנו:

 מה? אלי דיגא:

- מה זמן החיים של התב"ר הזה? זאת אומרת, כמה זמן אתה צופה שה שי רומנו:

 מיליון ₪ סך הכל,   1.2

 , 1.2זה לא  דובר:

 , 600זה  דובר:

 ,600,00לא, זה  ירון חדוות:

 שקל.  600,000 דובר:

 אנחנו ראינו את זה בשנות ה... ירון חדוות:

אז אני אסביר. זה מימון ביניים בעצם. זה פשוט מימון ביניים וקידום   אלי דיגא:

הרשאות   לקבלת  בעצם  עד  חינוך  מבני  בעיקר  שהם  פרויקטים  מספר 

תקציביות מגורם כמו משרד החינוך, וברגע שאנחנו נקבל את ההרשאות  
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ל ייעודי  תב"ר  בעצם  נקים  גם  נידרש התקציביות  לא  ואז  פרויקט,  כל 

, ... תב"ר ייעודי  בעצם, לפחות בפרויקטים האלה, לתב"ר הספציפי הזה

את  נקים  בעצם  אשר  עד  ביניים  למימון  נועד  זה  אבל  פרויקט.  לכל 

התב"ר הייעודי לכל פרויקט, כי יש עבודת תכנון שצריך לקדם בשביל  

 לקבל גם את האישורים ואת ההרשאות התקציביות האלה.

אנחנו ניתן דוגמה. למשל, אנחנו רוצים להקים גן ילדים בשכונה כזו או   שי כחלון כידור: שו

גם   שכוללת  החינוך  ממשרד  הרשאה  שמגיעה  עד  עלות  אחרת.  את 

התכנון, לוקח זמן. אבל אם אנחנו נחכה להרשאה תקציבית שלוקחת  

בחשבון גם את התכנון, ונמתין עם התכנון, המשמעות היא שלא נצליח  

כדי ששנת לפת אותו  לפתוח  צריכים  הילדים במועד שאנחנו  גן  וח את 

הלימודים, כדי שנוכל לתת מענה בתחילת שנת הלימודים לצרכים של  

כבר  אנחנו  כי  הגן  של  התכנון  את  עושים  הסתם  מן  אנחנו  אז  העיר. 

אישרנו, קיבלנו אישור על הפרוגרמה אבל לא קיבלנו אישור על הכסף. 

לבנו יכולים  לא  אנחנו אנחנו  הפרוגרמה.  על  אישור  לנו  כשיש  כן,  ת, 

יכולים לבנות רק שיש אישור על כסף. אנחנו כן יכולים להתחיל לעשות  

תכנון. אז כשיש לנו את הכסף אנחנו משתמשים בתב"ר הזה, עושים את 

אנחנו   התקציב  מתוך  היחסי  הכסף  את  מקבלים  וכשאנחנו  התכנון, 

יות או  פחות  זה  לתב"ר.  זה  את  בין מחזירים  שמתקיים  הדיאלוג  ר 

 התב"ר הזה לבין ההרשאות התקציביות שאנחנו מקבלים.

 זה תב"ר נושם, זה ...  שי רומנו:

 כן, בדיוק. ממש ככה.   שושי כחלון כידור: 

 )מדברים ביחד( 

 זה הדבר. יש למישהו שאלות נוספות, הערות, בע', בא'? כן, ששי. שושי כחלון כידור: 

 לעבור להצבעה? אפשר  ששי מגידו:

 כן. שושי כחלון כידור: 

 ...? אוקי. מי בעד אישור התב"ר, ירים את ידו.   ששי מגידו:
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 אלברט? דוברת:

 אוקי, גד, יגאל, עמית, רמי, שושי כחלון כידור: 

 רמי, הרמת? ששי מגידו:

 מעיין, ירון, שושי, שי ואיציק דב. מי נגד?  שושי כחלון כידור: 

 מי נגד? ששי מגידו:

 אלברט. כחלון כידור: שושי 

 אלברט.  ששי מגידו:

 ₪   1,500,000  ע"סביה"ס נפלאות : 1022תב"ר מס' עדכון  .2

 מקורות מימון  ₪    500,000  בסך של:    קרנות הרשותמאשרים הפחתה מ הצעת ההחלטה: 

₪    ₪1,290,000 קרנות הרשות:    210,000משרד החינוך:    :לפני העדכון  

תב"ר:   העדכון:₪    1,500,000סה"כ  לאחר  מימון  משרד   מקורות 

הרשות:    210,000החינוך:   קרנות  תב"ר:   ₪  ₪790,000  סה"כ 

1,000,000 ₪ 

  1.5, בי"ס נפלאות, ע"ס  1022עדכון תב"ר  זה    2אוקי, אז נושא מספר   ששי מגידו:

והצעת  .₪ בסך   מיליון  הרשות  מקרנות  הפחתה  מאשרים  ההחלטה? 

 ₪. יש פה את דברי ההסבר. גם ירון?  500,000

מיליון   1.5אני יכולה להסביר את זה. אנחנו בשעתו אישרנו תב"ר של   שושי כחלון כידור: 

גילמנו בתוך התב"ר גם את עלות שכר הדירה שבסופו של   שקל, אוקי?

דבר אמורה לצאת מהתקציב השוטף, ויש כאן עכשיו, אחרי שאנחנו כבר  

שושי כחלון כידור, שי רומנו, ירון חדוות, איציק דב, מעיין חג'ג, עמית  בעד: 
 אזולאי, רם  בליטנטל, גד רבינא, יגאל אשרם.

 : אלברט טייב. גדנ
 

 ₪  600,000מאשרים הגדלת התב"ר מקרנות הרשות בסך של: 
 

 העדכון:   אחרי מקורות מימון                        מקורות מימון לפני העדכון:

 ₪  1,200,000קרנות הרשות :                  ₪   600,000קרנות הרשות: 
 ₪   0,0001,20סה"כ תב"ר:                           ₪  600,000סה"כ תב"ר : 
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סיימנו פחות או יותר את העבודות בבית ספר נפלאות, לדעתי סיימנו, 

 נכון? 

 כן, ממש, דובר:

יודע שושי כחלון כידור:  אנחנו  שם.  העבודות  של  האחרונה  בנשורת  היום ממש  להגיד  ים 

שקל מהתב"ר הזה לטובת הקרנות. זה   500,000שאנחנו יכולים להסיט  

מיליון למיליון. בסדר?    1.5-הסיפור, פשוט לצמצם את התב"ר בהיקפו מ

 שאלות, הערות?  

ההחלטה,   ששי מגידו: הצעת  את  שוב  אקריא  רק  מקרנות  אני  הפחתה  מאשרים 

 ידו? ₪. מי בעד, ירים את   500,000הרשות בסך של 

 פה אחד. דובר:

 פה אחד? אסנת טל:

 אלברט, ...  ששי מגידו:

 פה אחד.  דובר:

 פה אחד. אסנת טל:

 ... פה אחד.  ששי מגידו:

תב"ר   .3 אחזקת  1016עדכון  וציבור  :  חינוך  ע"ס    2020מוסדות 
3,000,000  ₪ 

 ₪  500,000מאשרים הגדלת התב"ר מקרנות הרשות בסך של:   הצעת ההחלטה: 

  3ע"ס    2020, אחזקת מוסדות חינוך וציבור  1016עדכון תב"ר  ,  3מספר   ששי מגידו:

מקרנות  התב"ר  הגדלת  את  לאשר  ההחלטה:  והצעת  שקלים.  מיליון 

 ₪. יש פה גם את דברי ההסבר.  500,000הרשות בסך 

 ₪  500,000  בסך של:  קרנות הרשות מאשרים הפחתה מ
 מקורות מימון לאחר העדכון:                          :לפני העדכון  מקורות מימון 

 ₪  210,000משרד החינוך:                             ₪  210,000משרד החינוך: 

 ₪  790,000קרנות הרשות:                           ₪  1,290,000קרנות הרשות: 
 ₪ 1,000,000סה"כ תב"ר:              ₪  1,500,000סה"כ תב"ר: 

 מאשרים פה אחד 
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קודם כל, קיבלתם את רשימת הפרויקטים שהתב"ר הזה מימש אותם   שושי כחלון כידור: 

לא   כבר  שאנחנו  למרות  הקיץ,  באמת  תקופת,  במהלך  בעיקר  במהלך, 

צריכים  שאנחנו  זה  שלמדנו  הדברים  אחד  קיץ.  שיפוצי  לזה  קוראים 

השנה,   אורך  לכל  נושם  לתחזק  חי,  להיות  צריך  גם  הזה  התב"ר  ולכן 

ובועט כדי שנוכל לתת מענה גם לאורך השנה ולא רק במסגרת מתכונת 

שיפוצי הקיץ כפי שהיה עד כה. אז יש לכם פירוט, אם יש לכם שאלות  

על הפירוט אז גם יריב נמצא כאן, מנהל אגף השפ"ע, שהוא גם אמון על 

והחינוך   הציבור  מוסדות  אחזקת  מן  מימוש  גם  ואנחנו  השנה,  לאורך 

להגדיל   צריכים  ואנחנו  הזה  התב"ר  את  עד תום  כמעט  מיצינו  הסתם 

ב אותו  להגדיל  נכון?  לכם.  מפורטות  הן  שגם  משימות  לאור  -אותו 

 שקל.  500,000? 600או  500שקל. לא?  500,000

 התב"ר המקורי מתי, ...  עמית אזולאי:

מתי  אישרנו אותו מתי? אני חושבת שבמאי שנה שעברה. מאי?מיליון,    3 שושי כחלון כידור: 

 מיליון? 3-אישרנו את התב"ר על ה

 לפני, זה היה לפני.  דובר:

 בפברואר. דובר:

 בפברואר. דוברת:

 בפברואר? שושי כחלון כידור: 

 '.20פברואר  ענבל דרור היימן: 

 שמעתי פברואר, שמעתי מאי. עמית אזולאי:

 פברואר.  כידור: שושי כחלון 

 '.20פברואר  ענבל דרור היימן: 

 פברואר. ירון חדוות:

 הגזברית הכי מדויקת.   שושי כחלון כידור: 

את  אלברט טייב: כאן  כתוב  בפירוט,  הזה  שבתב"ר  מאד  חבל  להעיר,  רק  רוצה  אני 

 השמות של הקבלנים והסכומים, ...
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 אלברט, אני לא שומע.   ירון חדוות:

לא כתוב איפה עושים כל דבר. זה חלק מהפירוט שצריך להיות, איפה   אלברט טייב:

"עמל" עושים   ספר,  בתי  שני   ... ספר,  בית  באיזה  עושים,  ואיפה   ...

ו"עתיד", שכתוב כאן לגבי המחסן ולגבי מזגנים, השאר זה דברים שהם  

 איפה מתקני כושר?  דברים מאד כלליים. איפה עושים דשא סינטטי?

דבר   שושי כחלון כידור:  כל  איפה  לך  יגיד  והוא  השפ"ע  אגף  מנהל  עם  לשבת  מוזמן  אתה 

 אין שום בעיה. מונח. 

 יש, אלברט, רק שתדע, ברשימה יש, זה מאות שורות ל... . מאות.  ששי מגידו:

זמן אבל  זה כזה, תיקייה כזו עבה של כל המשימות שעשינו זה. אתה מו שושי כחלון כידור: 

 לשבת עם מנהל אגף השפ"ע ולקבל את המידע. 

 מה זה סינון והחלפת חולות ...? עמית אזולאי:

 אנחנו מחויבים פעם בשנה להחליף את החולות בגני ילדים. שושי כחלון כידור: 

 יש עדיין ... דובר:

 מה זה? שושי כחלון כידור: 

 יש, והחול מגיע הביתה.  דוברת:

 כן, יש דבר כזה.  שושי כחלון כידור: 

 הוא שכח כבר.  דובר:

 יש משאית שלוקחת חול חזרה מהבית שלי חזרה לגן.  דובר:

 )צוחקים(

 פעם בשבוע. דובר:

 אנחנו מסננים את זה,  שושי כחלון כידור: 

 ... את הארגז חול ...  דובר:

 ... נכנסים. לא, עדיין  דובר:

 הוא סוגר את הארגז חול,  דובר:

 כמו כיסוי? דובר:

 כן. .... דובר:
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 גם כשסוגרים,  דוברת:

 עדיין שמים לפי התקן מסנן,  ששי מגידו:

 )מדברים ביחד( 

 עדיין צריך לסנן, כל שנה, לצערנו, ... ששי מגידו:

 ... משרד החינוך?  עמית אזולאי:

 מה זה, עמית? זה הנחיה שלו, כן. אנחנו היינו מוותרים על זה בשמחה.  שושי כחלון כידור: 

 עמית, אתה שואל על הסינון או על הקיום של ארגז החול? מגידו:ששי 

 לא, על הקיום של ארגז החול בגנים. עמית אזולאי:

 חשוב מאד. דובר:

מה זאת אומרת? הגזמת. כל המוטוריקה, כל התחושה, הגזמת. אין לנו   שושי כחלון כידור: 

 חולות. גם הרבה. לצערנו הרב, רוב הגנים שלנו עם דשא סינטטי, לא עם  

 ... נראה לי קצת  עמית אזולאי:

 לא, למה, ... דובר:

 אני רק אגיד לכם מנקודת המבט שלי, אין מספיק חול בגנים. דוברת:

 אמרתי את זה דקה לפנייך. שושי כחלון כידור: 

... זה הכל סינטטי, זה כל הילדים האלרגנים, חול תחושתי, פחות, זה  דוברת:

 לא בריא שאין חול. 

 שאין חול? דובר:

 ברור, מה יש לך?   שושי כחלון כידור: 

 הוא רוצה שיהיה להם בגן.  דובר:

 בסדר, יש לו בקר בבית.   שושי כחלון כידור: 

 עוד שאלות? ששי מגידו:

 הצבעה, כן.  עוד שאלות? שושי כחלון כידור: 

אוקי, אז אני אקריא שוב, מאשרים את הגדלת התב"ר מקרנות הרשות  ששי מגידו:

 ₪, מי בעד, ירים את ידו? מי נגד? אוקי. 500,000על סך 
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: שיפוץ והקמה של מרכז גישור ושי"ל  1029פתיחת  תב"ר  חדש    .4
 ₪  550,000ע"ס 

חדש   הצעת ההחלטה:  תב"ר  פתיחת  גישור    1029מאשרים  מרכז  של  והקמה  שיפוץ 

ע"ס   מימון:  ₪  550,000ושי"ל  הרשות:    מקורות   ₪   550,000קרנות 

 ₪  550,000סה"כ תב"ר: 

, שיפוץ והקמה של מרכז גישור ושי"ל 1029, פתיחת תב"ר  הרביעיהסעיף   ששי מגידו:

 ₪, והצעת ההחלטה בהתאם.  550,000ע"ס 

 טוב, אנחנו לקחנו את אחד מגני הילדים שנמצא ברח', שושי כחלון כידור: 

 העלייה.  דובר:

העלייה, מוריס פישר, יהודה לוי, לקחנו שם את אחד מגני הילדים. אחד   שושי כחלון כידור: 

עשינו מ ושי"ל,  גישור  מרכז  פה  להקים  היה  לציבור  שלנו  המחויבות 

איזשהו תכנון ולפיו גם ... כמויות ואומדנים, זה לשפץ ולעשות התאמה  

היא  והעלות  וגישור,  שי"ל  הדברים,  שני  של  לצורך  באמת  המבנה  של 

שקל. אתם גם קיבלתם את האומדן או חלק מדפי הנספחים    500,000

ם שמה מה עולה כל דבר, ואנחנו נשמח לקדם את לסדר יום. מפורט לכ

זה ולהוציא את זה לפועל, במקביל לזה שאנחנו נגייס רכז/ רכזת. פורסם  

ואני מאד מאד מקווה שככל שנצליח ממש  לגייס מתנדבים,  גם מכרז 

 בחודשים הקרובים לחנוך את המרכז הזה. זהו. שאלות?

הצעת ששי מגידו: להצבעה.  עוברים  אוקי,  פתיחת   שאלות?  מאשרים  ההחלטה, 

₪.   550,000, שיפוץ והקמה של מרכז גישור ושי"ל ע"ס  1029תב"ר חדש,  

 מי בעד, ירים את ידו. יגאל? מה? זה או ככה או ככה. 

 זה נמנע. דובר:

שושי כחלון כידור, שי רומנו, ירון חדוות, איציק דב,  מעיין חג'ג, עמית  בעד: 
 אזולאי, רם  בליטנטל, יגאל אשרם. 

 גד רבינא, אלברט טייב. נגד:
 ₪  500,000מאשרים הגדלת התב"ר מקרנות הרשות בסך של: 

 מקורות מימון לאחר העדכון:                            מקורות מימון לפני העדכון:  

 ₪   3,500,000קרנות הרשות:                   ₪ 3,000,000קרנות הרשות : 
  ₪ 3,500,000ר: סה"כ תב"                            ₪  3,000,000סה"כ תב"ר: 
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 נמנע. אוקי. אז יגאל נמנע?  ששי מגידו:

 

בהתאם לתקנות הסדרים  אישור מועצת העירייה להנחות מארנונה   .5
 1993-במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג

הנחות מארנונה יינתנו בשיעורים המקסימליים הקבועים בתקנות א.   הצעת ההחלטה: 

  .1993-הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג 

 ת העירייה כדלהלן:על אף האמור בסעיף א' לעיל מחליטה מועצב. 

מטרים ראשונים   100)א()ב( תוגבל לעד    2)א(    2ההנחה הקבועה בתקנה   •

 בלבד משטח בנין המגורים.

חודשים   6)א(  תוגבל לתקופה של עד    12שיעור ההנחה הקבועה בתקנה   •

 . 100%בלבד בגובה של 

חודשים    6תוגבל לתקופה של עד     13שיעור ההנחה הקבועה בתקנה   •

 . 100%בה של בלבד בגו

לתקנות, המשלם את הארנונה הכללית   3לא תינתן הנחה כאמור בסעיף   •

 בהוראות קבע.

ליום  ג.    עד  תהיה  לארנונה  ההנחות  לוועדת  הבקשות  הגשת 

 , לאחר מועד זה לא תתקבלנה בקשות נוספות.30/06/2021

מארנונה בהתאם  אישור מועצת העירייה להנחות    אוקי, אז סעיף הבא, ששי מגידו:

המדינה במשק  הסדרים  ל  לתקנות  מארנונה(  גם  1993-)הנחה  יש,   .

, אני לא ... לסוף, היא מופיעה  קיבלתם  את הדף הסבר, והצעת ההחלטה

 פה. ... 

עמית  שושי כחלון כידור, שי רומנו, ירון חדוות, איציק דב,  מעיין חג'ג, בעד: 
 אזולאי, רם  בליטנטל, גד רבינא, אלברט טייב. 

 יגאל אשרם. : מנענ
שיפוץ והקמה של מרכז גישור ושי"ל ע"ס  1029מאשרים פתיחת תב"ר חדש 

550,000 ₪ 
 מקורות מימון: 

 ₪  550,000קרנות הרשות: 
 ₪   550,000סה"כ תב"ר : 
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 אתה רוצה שאני אציג?  ענבל דרור היימן: 

 את רוצה להציג?  ששי מגידו:

... הנחות מקסימליות בהתאם לתקנות  העירייה אז אז שניה, אני אציג.  ענבל דרור היימן: 

,  75%-... הסעיפים הבאים: הנחה לנכי כושר ב  ההסדרים, מלבד בעצם

של   בשיעור  כושר  של    75%נכה  בשיעור  לקצבה  זכאי    80%ומעלה 

מ' ראשונים בלבד. המקסימום, כלומר, אנחנו    100מתשלום ארנונה לגבי  

ל זה  את  זה    100-הגבלנו  עכשיו  אומרת  שאני  כל  מ'. מה  שהיה  משהו 

השנים בעבר, זה לא משהו שאנחנו משנים בשנה הזאת, שתדעו. הדבר  

לסעיף   בהתאם  זה  הנחה  12השני  קובעת  הרשות  ההנחות,  בתקנות  א 

בלבד. התקנה    100%לנכס חדש ו... כדלקמן: שישה חודשים הנחה של  

מדובר על נכס חדש. זאת אומרת,  חודשים, פה  12-אומרת שניתן לתת ל

פטור   סעיף  זה  חדש.  לנכס  שנכנסים  לתושבים  או  לקבלנים  זה    3או 

בתקנות ההסדרים למשק המדינה הנחה בשיעור של   13בהתאם לתקנה 

שישה חודשים, כשפה ניתן אחרי זה  על תקופה מצטברת של עד    100%

הנחה, אנחנו    50%עד    36עד    13ומחודש    66.6%  12עד    7לתת מחודש  

נ דבר  חודשים.  לשישה  ז  את  זה מגדילים  משנים,  אנחנו  כן  שזה  וסף, 

של   בשיעור  הנחה  בעבר  קבענו  אנחנו  מראש  ואנחנו   2%למשלמים 

 מבטלים את זה, את ההנחה הזו.

 אנחנו מבטלים כי היה פה בקשה לבטל את זה, לא כי, שושי כחלון כידור: 

 , -בקשה לבטל, שמדובר ב ענבל דרור היימן: 

 הבקשה?   של מי הייתה אלברט טייב:

 של חברי מועצת העיר.  כחלון כידור: שושי 

 מתי היא הייתה, הבקשה הזאת?  אלברט טייב:

 במהלך ההנחות בשנה שעברה שאישרנו את ההנחות.  שושי כחלון כידור: 

 רמי, זה הייתה בקשה של רמי. רמי, ההנחה,   ענבל דרור היימן: 

 זה לא בוטל אף פעם.  אלברט טייב:
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 עכשיו ... לא בוטל.  ענבל דרור היימן: 

 ... יש בקשה של רמי לבטל ובגלל זה העירייה מבטלת?  אלברט טייב:

 שערורייה. אני מוחה.  רם בליטנטל:

 מה? אלברט טייב:

 )צוחקים(

רמי  אלברט טייב: של  הבקשה  ובעקבות  רמי,  של  בקשה  הייתה  סליחה.  הבנתי,  לא 

 אתם ביטלתם את ההנחה?

בחנה בוועדת הכספים, וועדת הכספים החליטה  הייתה בקשה של רמי שנ שושי כחלון כידור: 

לדבר  יכולים  הזה, אנחנו  משהו אחר בסעיף  יכול להציע  זה. אתה  על 

 עליו.

 ,-לא, אני רק רוצה להבין את ה אלברט טייב:

 אז זה היה דיון בוועדת כספים, ענבל דרור היימן: 

ייחס. קודם כל  להגיד, כן, בוודאי, אני רוצה להת  אז קודם כל אני רוצה  אלברט טייב:

 אני רוצה ...

 רגע, תן רק רגע לענבל לסיים להציג את כל הנושא, בסדר? שושי כחלון כידור: 

 מדובר, לא, שניה,  ענבל דרור היימן: 

 שניה, היא רק תסיים להציג את הכל ואז בשמחה.  שושי כחלון כידור: 

 , 27,000-באנחנו בחנו גם את הנתונים. מדובר  ענבל דרור היימן: 

 .28,000 דובר:

 שקל שרוב מי שביטל זה עסקים או?  28,000 ענבל דרור היימן: 

 בעיקר עסקים. דובר:

 בעיקר עסקים. אוקי?   ענבל דרור היימן: 

אני אוסיף משפט רק, שתבינו. מרבית הרשויות בארץ עשו את זה כבר   ח ניר ענבי: "רו

ז שלפעמים  אמרו  כלומר,  בהכנסות.  פגע  לא  וזה  איזשהו  מזמן  נותן  ה 

בהתנהגות, מי  תמריץ, אז ברגע שהורידו את זה לא ראו שום פגיעה, לא 
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פשוט   זה   ... שמראש  מי  קבע,  בהוראת  המשיך  קבע  בהוראת  ששילם 

 התנהגות של אנשים. זה כבר בוצע בהרבה מאד מקומות. 

אפשר? קודם כל, אפשר? סיימת? קודם כל, מה שנעשה במרבית העיריות  אלברט טייב:

.. התכוונתי לעיריית כפר יונה. את זה מישהי אחרת אמרה את זה, לא  .

 2%אני. דבר שני, רמי, אני מאד מודה לך שאתה באמת החלטת לבטל  

לתושבי כפר יונה, גם אם הם בודדים, זה דבר מאד מאד חשוב. ישנם  

שה ה  200-אנשים  או    50-או  בשנה  בשנה    300שקל  מאד שקל  מאד 

שעברה העליתי את זה, שושי, אני מזכיר לך,  חשובים להם. אני בפעם  

ואת אמרת שאנחנו נכניס את זה. אני בפירוש זוכר את זה, זה גם רשום 

 בפרוטוקול.

 זה היה קיים עד עכשיו, בישיבה זה... שושי כחלון כידור: 

  27,000נכון, זה היה קיים. אני מאד מאד מבקש להחזיר את זה. סך הכל   אלברט טייב:

 משהו בשמים, אני מזכיר לכם, שקלים זה לא 

 אפשר להצביע על זה בנפרד, להחריג את זה, להצביע, שושי כחלון כידור: 

 אני מזכיר לכם, לא סיימתי. אלברט טייב:

 אם הרוב יחליטו שכן, אלברט, שושי כחלון כידור: 

 לא סיימתי. אלברט טייב:

 בשמחה. שושי כחלון כידור: 

, עוד מעט נגיע לענין, לנושא הארנונה, יש שם  לנו  אני מזכיר לכם שיש אלברט טייב:

 עלייה בגביית הארנונה. זה מאד מאד משמעותי.  15%

 מה יש לנו? לא הבנתי.  ענבל דרור היימן: 

 אז אני לא חושב, מה?  אלברט טייב:

 ?15מה יש לנו?  ענבל דרור היימן: 

 יש אחוז גבוה מאד של גבייה, אלברט טייב:

 כן, אבל, ענבל דרור היימן: 

 בדיון הבא.  אלברט טייב:
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 נו? ענבל דרור היימן: 

ה אלברט טייב: הכמה שקלים האלה מהתושבים    האלו,  2%- נכון, אז אני אומר, אז 

 שזה מה שיפריע להם? 

 השיקול היה, ענבל דרור היימן: 

 אלברט, רגע, שניה,  ירון חדוות:

 אני לא חושב שזה נכון.  אלברט טייב:

 שניה.רגע,  ענבל דרור היימן: 

 לא חושב שזה נכון.  אלברט טייב:

 רגע, שניה, ענבל דרור היימן: 

 ועצוב לי מאד לשמוע,   אלברט טייב:

 , -השיקול היה ש ענבל דרור היימן: 

גם לשמוע שרמי מעלה הצעה   אלברט טייב: לי  עצוב  זה.  לסיים את  חייב  אני  שניה, 

לראות   אשמח  אני  אותה,  שמעתי  לא  בחיים  מושג,  לי  אותה  שאין 

בפרוטוקול, והיא עוברת לוועדת הכספים, שאין לי מושג איך, ואנחנו, 

 , כגזבר וכראש עיר, ואתם

 אלברט, ירון חדוות:

 מביאים אותם להצעה לסדר. אלברט טייב:

לא, לא, רגע, רגע, אתה צריך, אני רגע רוצה רגע, קודם כל, זכותו של כל  שושי כחלון כידור: 

יה רגע. זכותה של וועדת הכספים, הנושא  חבר מועצה להעלות, רגע, שנ

של   הסוגיה  עלה  בהנחות,  דנה  הארנונה,  בצו  שדנה  לישיבה  עלה  הזה 

, וועדת הכספים דנה בזה ורמי דיבר על זה בישיבה, אחר  2%ההנחה של  

כך הם דיברו בזה בוועדת הכספים, גם ירון תיכף ידבר, ואנחנו הכנסנו  

מעת את דעתי, אתה רק מכתיב את זה כסעיף בהנחות. אתה מעולם לא ש

 את דעתי. אני מציעה שלפעמים תהיה קצת צנוע, 

 למה מכתיב? למה מכתיב ... אלברט טייב:
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ואני אסביר לך למה, כי אתה אומר: רמי זה, זה, זה, ואני מיד אמרתי   שושי כחלון כידור: 

 לך, רגע,

 לא, אני אומר, ...  אלברט טייב:

לך   שושי כחלון כידור:  אגיד  שום  אני  לי  אין  לגמרי,  שאני  אוקי,  אלברט,  נשימה,  באותה 

 באופן אישי.  בעיה עם ההנחה הזו. אוקי?

 אני רוצה ... אלברט טייב:

 אין לי שום בעיה.  שושי כחלון כידור: 

 אני רוצה להצביע ...  אלברט טייב:

עלא כיפאק, לכן אני אמרתי לך ואני, ישר כשאתה אמרת שאתה רוצה  שושי כחלון כידור: 

 התייחס לזה אני אמרתי לך שאפשר להחריג את הסעיף,ל

 יופי. אלברט טייב:

 הזה. ואפשר להצביע עליו, אין בעיה. שושי כחלון כידור: 

 רוצה להצביע בעד זה .... אני רוצה להצביע בעד. אני  אלברט טייב:

 בסדר גמור, אין בעיה.  שושי כחלון כידור: 

 אוקי? אלברט טייב:

קטנה  אני   ענבל דרור היימן:  נקודה  איזושהי  עוד  להגיד  שניה  רגע  רוצה  אני  דווקא, 

שההיגיון מאחורי זה אמר שדווקא כן לתת הנחה, את הסכום הזה למי 

כלומר אם  שבאים,  לכאלה  ולא  זקוקות,  שבאמת, למשפחות שבאמת 

אתה, בן אדם בא ומשלם הכל מראש, סביר להניח שהוא לא צריך את  

ום, היא באמת לא נותנת לו כלום. ההנחה הזאת. ההנחה הזאת היא כל

למשפחות   הזה  הסכום  את  לתת,  צריך  הזאתי  ההנחה  את  להיפך, 

 שבאמת זקוקות.  

וזה מישהו   אלברט, אנחנו מדברים בסופו של יום על כסף מזומן, אוקי? ירון חדוות:

, בתפיסה שלי, ויכול להיות שגם של אחרים שיסכימו 12שהולך לפרוט  

 פחות, מי שיכול לשלם עכשיו במזומן לשנה שלמה, אוקי?איתי יותר או  
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ה אם    50-אז  כי  רלוונטיים.  פחות  כביכול,  חוסך  שהוא  האלה  שקלים 

 חסר כסף בכיס, 

 אבל יש גם את הרציונל שעמד, אלברט טייב:

 , רגע, -כי אם חס ירון חדוות:

 אתה יודע מה הרציונל.  אלברט טייב:

 לטובת העירייה, לא לטובת התושבים.  היה להגדיל תשלומים,הרציונל  דובר:

 הרציונל היה שהכסף הציבורי ... ירון חדוות:

 )מדברים ביחד( 

 אם זה מאפשר לי,  ירון חדוות:

 כן, סליחה. אלברט טייב:

הנחה   ירון חדוות: לתת  אחר  מקום  למצוא  תקציב,  הכל  בסך  לי  מאפשר  זה  אם 

  20במקום על עשרה,  ולגלגל את זה חזרה לתושבים במקום אחר שינוצל  

בתי אב, על הרבה יותר בתי אב, אז נכון וטבעי לעשות דבר כזה. אנחנו 

 משלמים בשנה. 20מדברים על עשרה, 

 ירון, זה נקרא מסגרת ...  אלברט טייב:

שקל עכשיו,   20,000שקל לעסקים, קח    20,000כשבאים ואומרים: קח   ירון חדוות:

 זה לא מישהו, נתתי לך בוכטה, אוקי? ... אתה יודע, 

 ...  אלברט טייב:

 אבל זה לא ... מושפע, אוקי? קודם כל, זה לא ה... מושפע. ירון חדוות:

 לא שכנעת אותי, אוקי, הלאה. אלברט טייב:

 מי שיש לו כסף בכיס לשים עכשיו שנה מראש, אוקי?  ירון חדוות:

 ... אין לי כסף, ירון, אני  אלברט טייב:

 בסדר. לא, אני לא משכנע. אני מדגיש, חוזר ומדגיש. בסדר, ... זה ירון חדוות:

אגב, אני יכולה גם להתווכח על הקטע שמי שיש לו כסף משלם מראש,   שושי כחלון כידור: 

זה חלק, לדעתי יש בזה גם היבט של תרבות, זה לא בהכרח מי שיש לו 

איך  יודעים  לא  הם  כי  מראש  שנה  לשלם  שמעדיפים  אנשים  יש  כסף. 
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השנה שלהם, והרבה פעמים אומרים 'כרגע יש לי את הכסף, זה תתנהל  

בחוק,    שהיא  יודעים  כולנו  ארנונה,  כי  אותה'  לשלם  חייב  שאני  חובה 

ומאד קשה לחמוק ממנה אם אתה לא משלם אותה, אז הוא אומר, אני  

לי שקט  יש  אני משלם, שנה  כסף,  כרגע  לי  יש  זה אבטיח.  לפחות את 

, כי באמת זה אנשים שיש להם. דבר שני, אני  מהעניין הזה. זה לא תמיד 

אומרת, גם אם הוא בחר, וגם, לצורך הענין, הסכום הוא לא בשמים, אז  

למה בעצם, אם זה זניח כל כך, הסכום, אז למה לא לתת את ההטבה  

הזאת. זאת אומרת, כאילו, אפשר להסתכל על זה מכל הכיוונים. אין פה 

 חד חד כיווני. 

 הנחה ושם את הכסף, 2%גיד את זה גם אחרת, אם אני נותן אני א ירון חדוות:

 ירון, ... אלברט טייב:

 רגע, ושם את כל הכסף ...   ירון חדוות:

 שחרר, בן אדם, שחרר.  אלברט טייב:

 ואני גם אגיד שההנחות בכפר יונה, שושי כחלון כידור: 

 שחרר.ירון,  אלברט טייב:

 מיליון שקל, בוא.  2-והות וכמעט מגיעות לבארנונה הן מאד מאד גב שושי כחלון כידור: 

 שחרר, שחרר. אלברט טייב:

 עוד משהו לגבי ההנחות, הארנונה? זה לא, טוב.  שושי כחלון כידור: 

 סעיף,  ענבל דרור היימן: 

 ההנחות בארנונה.  שושי כחלון כידור: 

לתאריך   ענבל דרור היימן:  יועד  לארנונה  ההנחות  לוועדת  הבקשות  שהגשת  - הכן, 

 . לאחר מועד זה לא תתקבלנה בקשות נוספות.30.6.2021

ביוני, החצי שנה הראשונה, הוא תולדה של זה   30-זה הסייג הזה של ה שושי כחלון כידור: 

שאנחנו צריכים גם לדון בבקשות, אז אנחנו משאירים לעצמנו גם את  

 האפשרות לדון ולדון בזמן בתוך טווח השנה עצמה, שזה מה שחשוב. 

 מה היה עד היום?  דובר:
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 מה? שושי כחלון כידור: 

 מי היה עד היום המועד?  דובר:

לכולם   שושי כחלון כידור:  ברור  זה  אומרת,  אני  ופה  וכמובן,  דבר.  אותו  כן,  דבר.  אותו 

שבסוף אם יש משהו חריג אנחנו לא נגיד 'זה יחכה לשנה הבאה'. אתם 

 , -רוצים לעשות הצבעה רק על הסיפור של ה

של   רומנו:שי  הזה  שהדבר  חושב  נולד    2%אני  זה  אלברט,  מתולדה,  נולד  הנחה 

להקדים   כוונה  מתוך  מועצה,  חבר  כשהייתי  בתקופתי,  מתולדה 

 כדי להכניס את הכסף ל...  תשלומים של אנשים

 סליחה, זה לא היה. זה לא היה בתקופתך, זה רק בשנתיים האחרונות.  ענבל דרור היימן: 

 לפני, לא, היה גם לפני.זה היה  שי רומנו:

 לא, זה לא היה.  שושי כחלון כידור: 

 ... תשלומים. שי רומנו:

 לא, זה לא היה, כי דווקא הנחת העבודה של חזי,  שושי כחלון כידור: 

 אנחנו, ענבל דרור היימן: 

 הגזבר, שושי כחלון כידור: 

 שי, מה אתה ...?  דובר:

ם הייתה לי שיחה עם חזי הזה וחזי אמר  אני אגיד את זה, כי אני, פע שושי כחלון כידור: 

שהוא מעדיף לקבל נתח של כל חודשיים ולא לקבל שנה מראש, כי אז 

זה גם מאפשר לו לתכנן את ההכנסות השנתיות ביחס להוצאה, אז זה  

 לא היה, 

 זה בשנתיים האחרונות.  ענבל דרור היימן: 

  זה בשנתיים האחרונות. אולי, שושי כחלון כידור: 

 ... היה על זה וויכוח שלם.  שי רומנו:

לא, לא אישרו את זה. בקיצור, אם אנחנו רוצים להצביע רק על השינוי   שושי כחלון כידור: 

של הסעיף הזה, ששי, תנסחו אותו רק, ושלומית, תנסחי אותו, ענבל, כדי  

 ,-שנביא אותו להצבעה על זה ונחריג אותו ואז נצביע על כל ה
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 א?טוב, להקרי ענבל דרור היימן: 

 על הצעת ההחלטה.  שושי כחלון כידור: 

 לתקנות, מה זה? זה ההמשך, נראה לי.  3לא תינתן הנחה, כאמור בסעיף   ענבל דרור היימן: 

 זה ההמשך, זה לא. איפה ההתחלה? ד שלומית גבע: "עו

טוב. הנחות מארנונה יינתנו בשיעורים המקסימליים הקבועים בתקנות   ענבל דרור היימן: 

מארנונהההסדרים   הנחה  המדינה,  התלמשק  אף  1993-שנ"ג  ,  על   .

ההנחה  כדלהלן:  העירייה  מועצת  מחליטה  לעיל  א'  בסעיף  האמור 

מ' ראשונים בלבד לשטח בניין    100א' וב' תוגבל לעד  2הקבועה בתקנה  

בתקנה   הקבועה  ההנחה  שיעור  עד  12מגורים.  של  לתקופה  תוגבל  א 

  13ר ההנחה הקבועה בתקנה  . שיעו100%בגובה של  שישה חודשים בלבד  

. לא תינתן  100%תוגבל לתקופה של עד שישה חודשים בלבד לגובה של  

לתקנות המשלם את הארנונה הכללית בהוראת   3הנחה, כאמור בסעיף  

בסעיף   כאמור  הנחה  תינתן  לא  במשק    13קבע.  ההסדרים  לתקנות 

תשס"ז המקומיות  ורשויות  כללית  ארנונה  למשלמים   2007  -המדינה, 

 נונה כללית בתשלום אחד בתחילת שנת כספים.  אר

אז זה, פה אנחנו רוצים לבדוק שתי אפשרויות. או שלא תינתן הנחה, או  שושי כחלון כידור: 

 שתינתן, נכון? זה הסעיף הזה?

 אז בואו נצביע על הכל בלי הסעיף הזה, ועל הסעיף הזה נצביע בנפרד.  ד שלומית גבע: "עו

 אוקי. אז אל תקריאי אותו. שושי כחלון כידור: 

 אז אני לא מקריאה.  ענבל דרור היימן: 

 אז צריך להוריד את זה מהפרוטוקול. שושי כחלון כידור: 

, והגשת הבקשות לוועדת הנחות לארנונה 13תורידו מהפרוטוקול סעיף   ענבל דרור היימן: 

 , לאחר מועד זה לא תתקבלנה בקשות נוספות.  30.6.21תהיה עד ליום 

התקנות בנפרד   12אוקי. אז אנחנו מחלקים בעצם את ההצבעה לשניים,   שושי כחלון כידור: 

 מההיא שאנחנו נפריד אותה ונעשה עליה הצבעה בנפרד. 

 מה הורדנו, איזה סעיפים?   טייב:אלברט 
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 . 13, את -את מה ש ענבל דרור היימן: 

 .2%את מה שאתה ביקשת שנעשה, שכן נחזיר את ההנחה של  שושי כחלון כידור: 

ב ירון חדוות: מדובר  המועצה  תקציב  הכל  סך  בפרופורציה,  זה  את  להביא  -רק 

0.02% . 

 בסדר, בגלל זה,  שושי כחלון כידור: 

 ביחד( )מדברים 

הזה, רגע, שניה. כן, לא, לא, אחרי זה נדון  12רגע, שניה, בואו נצביע על  שושי כחלון כידור: 

 על הסעיף הספציפי, ואז אם יש לך מה להגיד אז תגיד.

 הסעיף ש...הסעיף שהורדנו זה  ששי מגידו:

 כן, זה הסעיף הזה. אז למעט הסעיף הזה.   שושי כחלון כידור: 

עט הסעיף הזה. אז אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד, ירים את בסדר? למ ששי מגידו:

 ידו. יגאל? אתה, 

 למעלה, מה אתה רוצה? ...  יגאל אשרם:

 בעד ההנחות.   שושי כחלון כידור: 

 בעד ההנחה, למעט הסעיף הזה. ששי מגידו:

 כן. שושי כחלון כידור: 

 אוקי? מצוין. ששי מגידו:

 פה אחד, פה אחד.  דובר:

 ד?פה אח אסנת טל:

 כן. שושי כחלון כידור: 

 פה אחד.  דובר:

 אוקי. ששי מגידו:
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לתקנות ההסדרים במשק המדינה   13לא תינתן הנחה כאמור בסעיף   :1הצעה 

תשס"ז מקומיות(  ברשויות  כללית  ארנונה  ל  2007-)ארנונה  משלמים 

 כללית בתשלום אחד בתחילת שנת כספים.

בסך   :2הצעה  הנחה  בסעיף    2%תינתן  במשק    13כאמור  ההסדרים  לתקנות 

)ארנונה כללית ברשויות מקומיות( תשס"ז למשלמים    2007-המדינה 

 ארנונה כללית בתשלום אחד בתחילת שנת כספים. 

הצעות בעצם לדיון. הצעה אחת זה כמו שכתוב    עכשיו מונחות פה שתי  שושי כחלון כידור: 

כאן, שברשותכם אני אקח משקפיים, כי אני לא רואה, שאומרת שלא 

בסעיף   כאמור  הנחה,  הארנונה   3תינתן  את  המשלם  למחזק  לתקנות, 

 הכללית בהוראת קבע. נכון? על זה אנחנו מדברים? אתם איתי?

 תשלום מראש.לא הוראת קבע.  ענבל דרור היימן: 

 אה, זה סעיף אחרי זה.  רגע.  שי כחלון כידור: שו

 , ...13 ד שלומית גבע: "עו

. אוקי. אז לא תינתן הנחה כאמור, אז זה הסעיף שאנחנו 13זהו, בסעיף  שושי כחלון כידור: 

 במחלוקת עליו, 

 זה מה שששי סימן עכשיו.  ד שלומית גבע: "עו

בשיעורים המקסימליים הקבועים בתקנות הסדרים   ו יינתנהנחות מארנונה  
 . 1993-במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג

 על אף האמור בסעיף א' לעיל מחליטה מועצת העירייה כדלהלן: 
מטרים ראשונים בלבד   100תוגבל לעד )ב( )א( 2)א(  2 בתקנה הההנחה הקבוע 

 משטח בנין המגורים. 
חודשים בלבד   6עד  תוגבל לתקופה של )א(  12 בתקנהה שיעור ההנחה הקבוע 

 . 100%בגובה של 
חודשים בלבד   6תוגבל לתקופה של עד   13 בתקנה השיעור ההנחה הקבוע 

 . 100%בגובה של 
המשלם את הארנונה הכללית  לתקנות,    3לא תינתן הנחה כאמור בסעיף 

 בהוראות קבע. 
לאחר  ,130/06/202הגשת הבקשות לוועדת ההנחות לארנונה תהיה עד ליום 

 לא תתקבלנה בקשות נוספות. ה מועד ז
 

 מאשרים פה אחד 
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בסעיף   שושי כחלון כידור:  כאמור  הנחה  תינתן  לא  זה  אחת  הצעה  ככה.  לתקנות    13יש 

-ההסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות מקומיות( תשס"ז

, זה למשלמים ארנונה כללית בתשלום אחד בתחילת שנת כספים  2007

  , אוקי? 2% גובה שלתינתן הנחה באחד. והצעה שנייה שעומדת מנגד זה 

אתי, שאני לא אחזור על עצמי, בסדר? זה  , כמו שקר13כאמור בסעיף  

ייכתב בפרוטוקול מן הסתם אבל אני כרגע לא ז, אז יש לנו לא תינתן  

הנחה. אוקי? ועכשיו, כן, מי? אתה, רמי, רצית להגיד  2%הנחה, ותינתן 

 משהו?

 כן, בוודאי, יש לי,  רם בליטנטל:

 לפני שנצביע על זה.  שושי כחלון כידור: 

נצביע, כדאי להזכיר לאנשים. אנחנו, בדומה לעיריית תל אביב  לפני ש רם בליטנטל:

ועוד כמה עיריות קטנות בסביבה, חושבים שאפשר שלא לתת הנחה למי  

שתי   רק  לו  יש  מראש,  שנה  שמשלם  מי  מראש.  שנה  לשלם  לו  שיש 

לווה   הוא  אם  אותו.  לווה  שהוא  או  הכסף  את  לו  שיש  או  אפשרויות, 

..., אז זה לא הגיוני שהוא  ד גבוההאותו, הוא משלם ריבית מאד מא  ,

יעשה את זה, זה לא משתלם ולא הגיוני. זאת אומרת שיש לו את הכסף.  

בן אדם שיש לו לשלם ארנונה של שנה שלמה הוא לא אדם שצריך עזרה  

במובן ... לתת לו סיוע והנחה בארנונה. יש לנו וועדה שמטפלת בהנחות 

לנו   יש  יותר  בארנונה,  כסף,  לו  מי שיש  בארנונה,  הנחות  נסיבות לתת 

עם העיריות בסביבה, כסף, זאת לא סיבה לתת הנחה בארנונה. אז לכן ...  

הוא   המקובל  אז  המקובל.  עם  ובכלל,  יותר,  המרוחקות  העיריות  עם 

שאין הנחה על תשלום מראש בארנונה, ואנחנו חושבים שאת הכסף הזה  

 למי שצריך.  כדאי להשאיר כהנחות לארנונה 

רק אני מזכירה שכשיש שתי הצעות מצביעים בהן אחת מול השניה ולא   ד שלומית גבע: "עו

 כמו שיש כמה, 

 ולא פעמיים על זה.  שושי כחלון כידור: 
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 בדיוק, אם יש שלוש,  ד שלומית גבע: "עו

 אתם צריכים לבחור אחת.  שושי כחלון כידור: 

מצביעים על כל אחת בנפרד. אבל אם יש שתיים זה אחת מול השניה,   ד שלומית גבע: "עו

 זאת אומרת, אפשר להצביע רק לאחת משתי ההצבעות. 

 )יגאל אשרם עזב את הישיבה(

 מה זה, ...? דובר:

 מי? לא, שחררתי רק את מנהלי האגפים לא, אבל רק שי יצא, לא? שושי כחלון כידור: 

 , יגאל.  -יגאל היה בטוח ש רם בליטנטל:

 למה יגאל יצא? שושי כחלון כידור: 

 )מדברים ביחד( 

  2%טוב, שתי ההצבעות, אחת הן הנחה על  הוא לא רוצה להצביע? יגאל,   שושי כחלון כידור: 

 והשניה ללא הנחה. 

הזה   ששי מגידו: הסעיף  בעד  מי  אז  בסדר?  הנחה,  מהללא  נתחיל  אנחנו  אז  אוקי, 

 ירים את ידו. שהבאנו, ללא מתן הנחה של העירייה, 

 רגע, ירון, מעיין, רם, עמית. זהו?  אסנת טל:

 מי נגד? ששי מגידו:

 לא מי נגד, ד שלומית גבע: "עו

 כל השאר. ששי מגידו:

 לא מי נגד, זה עכשיו ההצעה כנגד. שושי כחלון כידור: 

 .2%לא מי נגד, מי בעד לתת הנחה על סך  ד שלומית גבע: "עו

 , זה לא מי נגד. 2%לתת הנחה של מי בעד  שושי כחלון כידור: 

 , בהמשך לסעיף,  2%מי בעד לתת הנחה של  ששי מגידו:

 אלברט, גד,  אסנת טל:

 אלברט, גד,  ששי מגידו:

 מה זה? שושי כחלון כידור: 

 אז עברה ההצבעה, ששי?   דובר:
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 חמש מול ארבע.   אסנת טל:

 חמש מול ארבע.  ששי מגידו:

 יש הנחה?   דובר:

 כן. אסנת טל:

 יפה מאד.  דובר:

 1הצעה 

 2הצעה 

 ... זה לא תקין.  דובר:

 מה זה לא תקין? ל שושי כחלון כידור: 

 לא תקין. דובר:

למה זה לא תקין? כשאתה לוקח לעצמך חופש דת ומצביע בניגוד למה   שושי כחלון כידור: 

שאני זה, זה תקין? למה? אני לא חושבת שזה כזאת החלטה עקרונית. 

 מה?

 יש עוד משהו על סדר היום? דובר:

 אוקי, זה הנושא האחרון.  ששי מגידו:

 יב. כן, עדכון תקצ דוברת:

, ופותחים 37. אנחנו נועלים את מליאה  37מליאה  זה הנושא האחרון ל ששי מגידו:

 מליאה חדשה.  

 

 ירון חדוות, מעיין חג'ג, עמית אזולאי, רם  בליטנטל. בעד:
לתקנות ההסדרים במשק המדינה )ארנונה   13לא תינתן הנחה כאמור בסעיף 

למשלמים ארנונה כללית בתשלום  2007-כללית ברשויות מקומיות( תשס"ז
 אחד בתחילת שנת כספים. 

 כידור, שי רומנו,  איציק דב, גד רבינא, אלברט טייב. שושי כחלון בעד: 
לתקנות ההסדרים במשק המדינה   13כאמור בסעיף   2%בסך תינתן הנחה 

למשלמים ארנונה כללית   2007-)ארנונה כללית ברשויות מקומיות( תשס"ז
 בתשלום אחד בתחילת שנת כספים. 

 
 ההצעה אושרה 
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 _________________      _________________ 

 ששי מגידו                       שושי כחלון כידור 

 העירייה מנכ"ל                           ראש העירייה


