
 

 חבר הקלטה ותמלול 

 48מיוחדת מספר  ייהעיר ישיבת מועצת  פרוטוקול

 2.3.2021שנערכה בתאריך  

 כפר יונה  -באודיטוריום חט"ב עתיד 

 

 :נוכחים

 ייה ראש העיר -  שושי כחלון כידור  •

 סגן ומ"מ ראש העירייה  -   שי רומנו •

 חברת מועצת העירייה  -   מעיין חג'ג' •

 ר מועצת העירייה חב -   רם בליטנטל •

 חבר מועצת העירייה  -   עמית אזולאי •

 חבר מועצת העירייה  -   עומרי פרבר •

 חבר מועצת העירייה  -   אלברט טייב •

 חבר מועצת העירייה  -   גד רבינא •

 חבר מועצת העירייה  -   צבי ימין •

 חבר מועצת העירייה  -   יצחק בר און  •

 חבר מועצת העירייה -   יגאל אשרם •

 חבר מועצת העירייה  -   משה בוארון •

 

 : חסרים

 סגן ראש העירייה -              איציק דב •
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 :בהשתתפות

 מנכ"ל העירייה - ששי מגידו •

 ע. מנכ"ל העירייה - אסנת טל •

 יועמ"ש העירייה - עו"ד שלומית גבע  •

 גזברית העירייה - ענבל דרור היימן  •

 

 על סדר היום:
  16210000750את הסעיף התקציבי  2021לשנת  רת תקציב העירייהמבקשים לאשר במסג .1

 3 .............................................................. ₪2021 לשנת   519,500קבלניות בסך –גזברות 

  



 
3 

 

 

 פרוטוקול 

חברים  ששי מגידו: מספר  טוב  במליאה  אנחנו  במרס.    48,  מליאה שני  ישיבת 

 מיוחדת.

 ן. במיוחדת אין צורך בעדכו כידור: שושי כחלון 

את הסעיף   2021מבקשים לאשר במסגרת תקציב העירייה לשנת   .1
בסך  –גזברות    16210000750התקציבי   לשנת    519,500קבלניות   ₪

2021 

אז אנחנו בסעיף הראשון במליאה הזו. אנחנו מבקשים לאשר במסגרת   ששי מגידו:

העיר לשנת  תקציב  התקציבי    2021ייה  הסעיף  באת   750-שמסתיים 

קבל גזברות  בסך  נינקרא  הצעת  2021לשנת    519,500ות.  ומבחינת   .

 .519,500על סך  2021ההחלטה לאשר את התקציב לשנת 

אני אגיד שהיה פה ספק אם אנחנו יכולים להביא את זה לסדר היום.   שושי כחלון כידור: 

ט. נהפוך הוא. בית המשפט גם אמר הספק הזה נדחה על ידי בית המשפ

הסעיף הזה מחדש לאישור. אני גם  ת  שנכון שאנחנו נביא את האישור א

רוצה להזכיר לכולם שאין עליה בסעיף הזה משנה שעברה לשנה הזו. 

אלא   עצמו  בפני  בודד  יעמוד  לא  הזה  שהסעיף  יהיה  נכון  גם,  ואנחנו 

נו גם בחודשיים מה שעשי  1/12-יהיה חלק מהתקציב ושלא נעבוד בו ב

 ת.שיש לי, אלא אם כן יש לכם שאלו האחרונים. זה מה 

 מה זה הסעיף הזה שושי?  צבי ימין:

שבישיבת  שושי כחלון כידור:  סעיף  זה  קבלניות.  גזברות  קבלניות.  סעיף  זה  הזה  הסעיף 

זה   מי  יודעת  לא  אני  ירון.  של  נוכחותו  לגבי  ספק  היה  אושר.  תקציב 

 יאיר.

 נתניהו.  איציק דב:
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י שושי כחלון כידור:  איתו.  אישי  קשר  לי  הביניש  בצו  ביניים.  צו  היה  מקרה  בכל  יים רון 

הסעיף הזה הוחרג. ובעקבות הדיון בבית המשפט שהסעיף הזה הוחרג,  

ויכולים   לנו גם מדבריו של השופט סטולר, שאנחנו צריכים  ברור היה 

פה הייתה  לאחרונה  עצמו.  בפני  לאישור  זה  את  נוספת    להביא  פניה 

יד על  משפט  בלבית  לבזיון  שטען  אלברט,  הזו  י  הבקשה  המשפט.  ית 

נדחתה על הסף. וחד משמעית כתוב בפסק הדין שאנחנו יכולים להביא  

את הסעיף הזה לאישור. אני גם חייבת להודות, שגם הצטיידנו בשתי 

חוות דעת לעניין הזה. אנחנו לא מביאים משהו שאנחנו חושבים שהוא 

שנ משפטיספק  מבחינה  אותו  להביא  תקיןיתן  מינהל  מבחינת  או  . ת 

הזה   כי הסעיף  זה.  כדי לאשר את  זה מחדש.  ולכן אנחנו מביאים את 

. וזה לא נכון שזה יהיה ככה.  2020בעצם לא אושר. ואנחנו עובדים לפי  

 זהו. אלה, צביקה עניתי לך על השאלה.

 תודה.  צבי ימין:

שא שושי כחלון כידור:  עוד  בעד,  מישהו  מי  להצבעה.  נעבור  נגד.  לות?  מי  ידו.  את  ירים 

מדוב חוץ  נוספת.  לישיבה  יבוא  ופופוסדר.  לי  נראה  פה  וקא  אין  ליזם 

בית המשפט  גם לא מכבדים את החלטת  וחוץ מזה שאתם  דבר.  שום 

 שזה כשלעצמו רק מוכיח את מי אתם משרתים. 

 אני אענה לך. :איציק בראון

 לי. כן למה הצבעת נגד?אתה תענה  שושי כחלון כידור: 

ני גם הצבעתי נגד התקציב. וזה לא ... שיאשר אותו בית אני אגיד לך. א :בראון איציק

 המשפט.

אתה שומע את עצמך. אתה חבר מועצה הכי וותיק. אתה מדבר כאילו  שושי כחלון כידור: 

 אתה מנותק לגמרי מהתפקיד שלך.

 ביע לפי ראות עיני.להגיד שאני חבר בית משפט זה שאני מצ צבי ימין:

 מה הרעיון שלא לאשר את זה? מה זה קשור?  ון כידור: שושי כחל

 אם בית המשפט רוצה,  צבי ימין:
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 מה הרעיון לא לאשר את זה. מה זה סעיף שהולך למה? שושי כחלון כידור: 

 זכותי להצביע מה שאני רוצה.  צבי ימין:

 זה גם עוזר לתושבים מה שנקרא. גד רבינא:

זה לא סליחה. גד.    1/12-ב  נגמר. הבנו. אנחנו נשלםסליחה. גמרנו הדיון   כידור:  שושי כחלון

 הבנו. תודה. הבנו את הפופוליזם בואו נמשיך הלאה. 

 

 

 

  

 

 

 _________________      _________________ 

 ששי מגידו                       שושי כחלון כידור 

 העירייה כ"ל מנ                          ראש העירייה


