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 פרוטוקול 
 עדכוני ראש העירייה 

נפעיל    :ששי מגידו טוב חברים אנחנו מתחילים אפשר להתחיל את השידור, אנחנו 

עברנו לט פה אבל אנחנו  נמצאים  כולם  לא  בלטים, אם אאת השידור, 

שחבל להדפיס שמתם לב זה בעיקר בסיפור של התמיכות זה הרבה חומר  

בלט יש שם כונן  אשלחנו את עיקרי הדברים כל השאר נמצא אצלכם בט

ייב המשולש הצבעוני תכנסו לשם יש שם תיקייה של המליאה  רשל גוגל ד

בתוך התיקייה יש תיקייה של תמיכות עם כל החומר, מחוץ לתיקייה יש  

כול  קוד. מי שקצת יותר בקיא י זה 1,2,3,4את הזימון. אם זה ננעל לכם 

דקות או רבע שעה, ומי    10בהגדרות להיכנס ולראות שזה לא ננעל כל  

שהקודם עשה, יש גם מצגת, מי שרוצה לעיין בחומרים במקום להדפיס 

 זה שם. 

השימוש בנייר וירוקים  אפשר להתייחס לשינוי המבורך מצמצמים את   מעיין חג'ג':

 יותר.

 אמרה את זה יו"ר ועדת איכות הסביבה.  ששי מגידו:

, צר לי לא לראות פה את חברי  6/4/2021מיום    51טוב אנחנו בישיבה מס'   שושי כחלון כידור: 

מועצת העיר הנוספים והאחרים שבחרו לא להגיע אני חושבת שזה חלק  

מההשתתפות שלהם במאמץ הציבורי ואני מקווה שכולם בריאים, אני 

ני אעדכן לא מכירה ולא יודעת והם לא עדכנו והם לא צריכים לעדכן. א

עם   כמובן  אתחיל  אני  היום.  לסדר  נעבור  ואז  ברשותכם  דברים  כמה 

על   היום  עומדים  אנחנו  אז  הקורונה  משבר  סביב  התחלואה   5נתוני 

זה אומר שהעיר שלנו    2.4מבודדים, ציון הרמזור שלנו הוא    15חולים,  

ירוקה, ואחוז המתחסנים מנה ראשונה ומנה שניה עומד בערך ממוצע  

את  שז  55%על   לשמר  שנמשיך  מקווה  אני  הארצי  הממוצע  מעל  ה 

ואגיד שאנחנו עדיין במעקב   זמן, אני גם אומר  הנתונים האלה לאורך 
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שבועי על הנתונים, על החולים בקשר איתם, נותנים מענה לכל הצרכים, 

ירוס כאן נכון שהחיסונים עשו ככל הנראה את העבודה  והמשבר כאן הו

יקרה  מה  לגבי  זהירה  אופטימיות  שנקרא  מה  עדיין  יש  אבל  הטובה 

בעתיד ולכן אנחנו ממשיכים לשמר מצב, ולדאוג להיות בקשר עם כל מי  

שנדרש להיות איתו בקשר כדי לוודא שהכל תקין. לגבי מערכת החינוך 

החינ מערכת  חזרה  לכם  כידוע  מה אז  הפסח,  חופשת  אחרי  מחדש  וך 

  , 'ד  –שכרגע קורה זה שבוטלו הקפסולות בכיתות ג', המשמעות היא ש  

חזרו ללמידה פרונטלית רחבה יותר במסגרת בתי הספר זה כבר   'ו  ,'ה

  5א עד ו' לומדת    –לא יומיים או שלושה כל מערכת החינוך היסודי, מ  

הספ בית  כותלי  בתוך  הספר  בית  בתוך  בשבוע  יאימים  לגבי  יב'ר,   , '  ,

יתה כוונה להחזיר אותם כי אחוז המתחסנים שם יחסית גבוה כרגע  ישה

משרד הבריאות החליט לנקוט בצעדים זהירים בכל מה שקשור בחזרה  

שלהם ללימודים ורק בעוד שבועיים אם וכאשר יתקבלו החלטות אחרות 

לתיכון, בנוגע  וגם  החטיבות  לנוגע  גם  ממשיכים   בכלל  אנחנו  כרגע 

תה קודם בעצם לפני יציאת חופשת הפסח. לגבי חג הפסח  יבמתכונת שהי

אז אני מבקשת להודות בשם כולנו וגם בשם התושבים לאגף השפ"ע וגם 

שנשאר   מי  הכל  שבסך  חושבת  אני  העירוני  והשיטור  הפיקוח  ליחידת 

חי אני  בעיר,  והסתובבו  בעיר  שנשארו  אלה  בין  הייתי  ואני  בת יבעיר 

ב בערב  להודות שאפילו  עד שש  יום שישי  ערב החג שלפני פסח באותו 

יתה פה התנהלות ינתנו מענה לפינוי אשפה ולאורך כל השבוע של החג ה

סדר   היה  וגם  הגושית  הגזם  האשפה,  לפינוי  שקשור  מה  בכל  מופתית 

להודות  חייבת  גם  אני  ברחובות,  בהתנהלות  שקשור  מה  בכל  מופתי 

הפעי ניתוח  על  שלי  מהסתכלות  הכל  הפיקוח  שבסך  יחידת  של  לות 

והשיטור העירוני, המאמץ פה סביב הנושא של מתן דו"חות היה מאוד, 

שעות הפעילות שהפקחים והשיטור   ,מאוד נמוך באופן יחסי לסך שעות

באופן יחסי למספר הדו"חות שניתנו כאן,    24ימים בשבוע כפול    6נכח פה  
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כל   בממוצע  שבערך  אומר  בא  3זה  זה  דו"ח  פה  ניתן   לא שעות  מת 

כצעקתה לפחות כפי שאנחנו חווינו את זה. בין היתר אומר המנכ"ל של  

כלבים  על  או  מסכה  עטית  אי  על  או  היו  הדו"חות  שרוב  העירייה 

משוטטים זה הדו"חות שניתנו במהלך החג, ובכל מקרה ככל שהציבור  

ניתן   לא  הסתם  מן  אנחנו  בעיר  העזר  חוקי  שגרת  את  לקיים  יקפיד 

טרה, אין מטרה לתת דו"חות לאף תושב, המטרה דו"חות זאת לא המ

ויום   הזיכרון  יום  אירועי  לגבי  בעיר.  ציבורי  סדר  באמת  לייצר  היא 

השואה אני נותנת פה פוקוס וזום אין מחר בשעה שמונה בערב מתקיים  

טקס יום השואה בהיכל התרבות כמובן על פי כללי התו הירוק, אנחנו  

גם את חברי מועצת העיר לקחת  מזמינים כמובן את הציבור להשתתף ו

חלק בשמונה בערב כל מי שמחוסן או שיש לו בדיקת קורונה שלילית ב  

אחרונות מוזמן לקחת חלק באירוע. בשבוע הבא בנוסף לזה  שעות    72  –

משפחות שככה כינסו לתוך    30בתים,    30אני רוצה גם להודות ולשבח על  

בסלו זיכרון  של  המבורכת  הפעילות  את  שלהם  מתקיים  הסלון  זה  ן 

לאורך מספר ימים זה לא רק היום זה גם היום וגם בימים נוספים אני  

מציעה שתעכבו אחרי הפרסומים באתר הפייסבוק של העירייה וגם של  

מוזמן  כמובן  שרוצה  ומי  מתקיים  איפה  לדעת  כדי  הקהילתי  המרכז 

להגיע כמובן ברישום מראש בגלל כל ההגבלות של ההתקהלות. שבוע 

ים טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל אנחנו מקיימים  הבא מתקי

אותו השנה באנדרטה וגם בשידור בלייב, אגב גם טקס יום השואה יועבר  

בשעה שמונה בערב.    13/4  –בשידור בלייב, הטקס יתקיים באנדרטה ב  

בלבד  השכולות  משפחות  זה  המקום  מגבלת  בגלל  לטקס  שמוזמן  מי 

ו הציבור  כנבחרי  אתם  של וכמובן  יותר  המורחבת  משפחה  כמובן 

לגבי   אינצידנטיםהמשפחות השכולות גם כדי לא להיכנס לאיזה שהם  

ישודר  שאמרתי  כפי  הטקס  בטקס,  המשתתפים  מספר  של  המגבלה 

בשידור ישיר מהאנדרטה. לגבי אירועי יום העצמאות אנחנו החלטנו כן  
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משמחים  רכבים  תכלול  הפעילות  העצמאות,  יום  אירועי  את   לציין 

יום העצמאות בהיכל התרבות   ברחובות, מפגש בשעה תשע בערב ערב 

לנוער  אפ  סטנד  של  נוסף  ומופע  עצמאות,  שרים  זמר  מופע  שעיקרו 

ולחיילים שיהיה בשעה אחד עשרה וחצי בלילה גם בהיכל התרבות עם  

אסף מור יוסף וגיא הוכמן, בכל מקרה כל האירועים וזה משהו שחשוב  

ם לפי התו הירוק, זה הכללים שמנחים אותנו  לי לומר חייבים להתקיי

ואנחנו מחויבים להם ואני מבקשת מהציבור כמובן שיקפיד להגיע רק  

אם הוא מחוסן או שיש לו בדיקת קורונה שלילית. זה לגבי העדכונים  

 אנחנו מתחילים בסדר היום.

 ת העירייה גד רבינא צמענה לשאילתה של חבר מוע

מועצת  ששי מגידו: חבר  של  לשאילתה  מענה  לתת  אמורים  אנחנו  היום  בסדר  אז 

 גד רבינא אבל בשל העדרו אנחנו מדלגים על הסעיף הזה. העירייה 

 עדכון -  בניית  גן  דו כיתתי ברחוב דן:  198תב"ר מס'  .1
 ₪   ,11,91152עדכון התב"ר לסך של 

 .  198אישור תב"ר מספר  ששי מגידו:

 198טוב כמובן התב"רים הובאו גם לועדת כספים ואושרו. תב"ר מס'   : דרור היימן ענבל

בניית גן דו כיתתי ברחוב דן, עדכון. אנחנו בעצם מקטינים את התב"ר  

לקרנות. אנחנו    400,000, מחזירים  2,511,911  –מיליון ל    2,911,911  –מ  

 חינוך. לא סוגרים את התב"ר כי יכול להיות שעוד נקבל כסף ממשרד ה

יש   שושי כחלון כידור:  בפועל.  הגנים  עובדים  והם  נבנו  כבר  האלה  שהגנים  לדעת  וצריך 

 שאלות לגבי התב"ר? משהו לא ברור? הבהרות?  

זה לאשר את התב"ר כמו שענבל הסבירה מי בעד ירים    הצעת החלטה: ששי מגידו:

 את ידו. פה אחד. 
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 החלטה:

 ₪  2,511,911כיתתי ברח' דן לסך של בניית גן דו  198מאשרים עדכון תב"ר מס' 
 ₪   1,711,911  משרד החינוך: 

 ₪   400,000הפחתה מקרנות הרשות בסך של  - ₪  800,000קרנות הרשות: 
 ₪   ,11,91152  סה"כ תב"ר :

 
 מאשרים פה אחד 

 

 

 תב"ר חדש - מבנים יבילים בי"ס איש שלום    3: 1031תב"ר מס'   .2
 ₪   500,000תקציב התב"ר בסך של 

מס'   : דרור היימן ענבל תב"ר  חדש,  שלום,    3,  1031תב"ר  איש  ספר  בבית  יבילים  מבנים 

מימון   שעדכנו    500,000מקורות  מתב"רים  בעצם  קיים  ממלוות   ₪

 ו והחזרנו למלוות. קחמונ

כן אנחנו דרושים באמת את שלושת המבנים היבילים האלה גם היות   :דיגא אלי

ום לכיתות י' שמספרם בעצם  והגידול של מספר התלמידים שנרשמו הי

כיתות. בנוסף אנחנו רוצים להקצות    10כיתות והיום יש רק    12מצריך  

ובאמת   לעלות אותה קצת מעל הקרקע  היום במרתף  לכיתה שלומדת 

עד   של  לתקופה  באמת  בעצם  זה  וכל  מעל הקרקע  יביל  במבנה  ללמוד 

בעצם  ואז  שרונה  בשכונת  החדשה  הביניים  חטיבת  את  בעצם  שנקים 

בית ספר באמת יתארגן טיפה אחרת מבחינת המיקום אבל כרגע באמת ה

שאמרתי   כמו  כיתות  של  גדול  וחוסר  גדול  עומס  שיקבלו   3יש  כיתות 

 מענה בשלושת המבנים היבילים האלה.

המענה כאן כמו שאלי אומר כאן יש לנו גידול במספר הילדים שעולים ל   שושי כחלון כידור: 

תלמידים    70מסיימים יב' יש שם דלתא של  י' למול מספר התלמידים ש  –

מענה  לתת  צריכים  והיינו  במרתף  בממ"ד,  שלומדת  כיתה  לנו  ויש 

באמצעות מבנים יבילים. וכמו שאלי אמר כאן אנחנו נותנים מענים תוך  

כדי תנועה הרבה בזכות העובדה שאין לנו תיכון נוסף, ואין לנו גם מבנה  

החטיבה את  להעביר  יכולים  שאנחנו  באופן    אחר  התיכון  את  ולקיים 

להקמת   תקציבית  והרשאה  אישור  נקבל  נקדם  שבאמת  ככל  עצמאי 
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חטיבת  את  להעביר  נוכל  תיבנה  שהיא  ברגע  שרונה  בשכונת  החטיבה 

הביניים איש שלום לשם, ואז יהיה לנו תיכון ושתי חטיבות עצמאיות  

הזה.  שיזינו את התיכון עד שנוכל להקים תיכון נוסף. אז זה לגבי התב"ר  

 שאלות, משהו יש? 

 גם מצורף אומדן.  : דרור היימן ענבל

מבנים יבילים בית ספר איש    3,  1031לאשר את תב"ר    הצעת החלטה: ששי מגידו:

 ₪ מי בעד ירים את ידו? פה אחד. 500,000שלום על סך 

 החלטה:
 ₪  500,000מבנים יבילים בי"ס איש שלום בסך  3  - 1031מאשרים תב"ר מס' 

 מקורות מימון: 
 ₪   500,000מלוות קיים:    

 ₪   500,000  סה"כ תב"ר :
 

 מאשרים פה אחד 
 
 
 

 תב"ר חדש – 2021אחזקת מוסדות חינוך וציבור  1032תב"ר מס'   .3
 ₪   600,000תקציב התב"ר בסך של  

וציבור    1032תב"ר הבא מס'   : דרור היימן ענבל חינוך  תב"ר חדש    2021אחזקת מוסדות 

התב"ר    ממלוות קיים.    38,141  – מקרנות הרשות ו    561,859.  600,00בסך  

 מח. צהזה בהמשך כמובן י

אני אגיד ככה יש לכם גם את הפירוט, חצי מהסכום זה התב"ר כמעט   ששי מגידו:

כון התקנים להעמיד ₪, הכסף הזה חצי מהתב"ר נועד עבור מ  300,000

את כל האולמות והמגרשים בתקן של מכון התקנים עם כל התיקונים  

הפעילות   זה  השני  והחצי  וכו',  מתקנים  ועוד  סלים  זה  אם  שנדרשים 

השוטפת של אחזקת מוסדות חינוך וציבור, כל מיני דברים קטנים וכו',  

רוצים  ליוני ₪, אז אנחנו רק  יתזכרו בעבר התב"רים האלה הועמדו על מ

אז   הדחופים.  לתיקונים  הכסף  יתרת  עם  חודשים  כמה  עוד  להתגלגל 

 האומדן הוא אומדן, הפירוט זה לא אומדן, הפירוט כבר הועבר אליכם. 
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לא, זה קודם כל תב"ר חדש שמיועד לאחזקת מוסדות חינוך ומוסדות   שושי כחלון כידור: 

כרגע זה רק  , אוקיי אנחנו תמיד סוגרים ופותחים תב"ר,  2021  –ציבור ל  

חלק שיוזן לתוך התב"ר כמו שאמרה פה ענבל ככל שתאושר ההלוואה  

מיליון ₪ ככל שתאושר   10שאנחנו לקחנו, ואישרנו אותה במליאה על סך  

על ידי משרד הפנים אז אנחנו גם נקצה תקציב גדול יותר לטובת אחזקת 

מוסדות ציבור וחינוך לקראת הקיץ והיציאה לחופשה הגדולה. זה רק  

 לק.ח

מול  :חג'ג' מעיין התהליך  השלמת  התקנים?  במכון  התהליך  השלמת  של  הצפי  מה 

 מכון התקנים. 

 אני חושב שלושה שבועות משהו כזה. ששי מגידו:

כרגע גם יש לנו בעיית    -  זה כי נכון ל  אנחנו בכל מקרה חייבים לסיים את שושי כחלון כידור: 

תמש שי אפשר להמקום בבית ספר והאולמות האלה במגרשים שכרגע א

בהם אנחנו חייבים לשחרר אותם כדי שאפשר יהיה לקיים פעילות בחצר  

של בית הספר או באולם אז מי שאחראי על הקידום של העניין הזה זה  

 המרכז הקהילתי נכון? 

 בשיתוף אגף שפ"ע.  ששי מגידו:

לגל את  ברגע שהתב"ר הזה יאושר ויהיה כסף אנחנו מן הסתם נקדם ונג שושי כחלון כידור: 

 הביצוע.

וציבור,    1032לאשר את תב"ר    הצעת החלטה: ששי מגידו: אחזקת מוסדות חינוך 

 ₪ מי בעד ירים את ידו? פה אחד.  600,000בסך  2021

 

 החלטה:
 תב"ר חדש -  2021אחזקת מוסדות חינוך וציבור   1032מאשרים תב"ר מס' 

 ₪. 600,000בסך 
 מקורות מימון: 
 ₪  561,859 קרנות הרשות

 ₪   38,141מלוות קיים:   
 ₪   600,000  סה"כ תב"ר :

 
 מאשרים פה אחד 
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 סגירת תב"רים  .4

סדות המועצה  ושיפוצי קיץ במ  867אישור סגירת תב"רים. מספר תב"ר   : דרור היימן ענבל

מיליון ₪. תב"ר   2.2זה תב"ר ישן שפשוט לא סגרו אותו על תקציב של  

של   977הבא   סך  על  יקינטון,  ברחוב  מוגבה  חציה  מעבר  ביצוע  תכנון 

תב"ר  237,811 למידה    151.  מרחבי  סך    M21עיצוב  על  אילן  בר  בי"ס 

ניתן  79,923 ולכן  הרלבנטיים  הממשלה  ממשרדי  התקבלו  הכספים   ,

 ותם.לסגור א

לאשר סגירת התב"רים כפי שענבל פרטה   הצעת החלטה:שאלות? אז   ששי מגידו:

 מי בעד ירים את ידו? פה אחד.

 

 החלטה:
 את סגירת התב"רים בהתאם לטבלה: מאשרים 

תאריך  שם התב"ר מספר התב"ר 
פתיחת 
 התב"ר

ביצוע 
 ₪ –הכנסות 

הוצאות   ביצוע 
– ₪ 

במוסדות  867 קיץ  שיפוצי 
 המועצה 

24.6.13 2,200,000 2,200,000 

חצייה  977 מעבר  תכנון+ביצוע 
 מוגבה ברחוב יקינטון

24.7.16 237,811 237,811 

למידה   151   M21עיצוב מרחבי 
 אילן -בר בי"ס

3.5.18 79,923 79,923 

 
 מאשרים פה אחד 

 

 2021אישור תמיכות לשנת  .5

 א. ארגון נוער מד"א 

. יש פה את הצעת החלטה לאשר את חלוקת כספי  2021אישור תמיכות   ששי מגידו:

התמיכות לשנה זו. אני אתן הסבר קצר ונתקדם אז קודם אני מזכיר אני  

לפברואר על כל התהליך,    17עובר ברצף זה נמצא לכם בפרוטוקול של  

לא נקרא את הכל אבל נגיד למי שצופה ומאזין נוהל התמיכות במוסדות  

ב מעוגן  משרד  ציבור  מנכ"ל  מספר  חוזר    2006משנת    4/2006הפנים 
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ב   אנחנו  וכו',  ציבוריים  לגופים  תמיכות  של  הנושא  כל  שם   –מפורט 

חינים  בשנה שעברה אישרנו בעצם במועצת העירייה את הת  1/9/2020

את   אישרתם  אתם  בעיר,  שפועלים  הציבוריים  לגופים  תמיכות  למתן 

ה כן  לפני  ב  יהתבחינים,  וכו',  להשפיע  שרצה  מי  הכנה  עבודת   – יתה 

לעירייה,    11/12/2020 התמיכות  להגשת  קורא  קול  את  בעצם  פרסמנו 

ביקשו שנאחר את המועד לאור הסיפור    9/1/21  –המועד האחרון נקבע ל  

להגיש את התמיכות   24/1של הקורונה ובעצם הארכנו את התקופה עד  

תן תמיכות לשנת הכספים בקשות למ  9הוגשו    24/1/21עד לתאריך זה  

בקשות בתחום תנועות הנוער, סליחה   2הנוכחית לפי ההתפלגות הזו של  

הספורט   הנוער    2בתחום  תנועות  של    3בקשות,  ובקטגוריה  בקשות 

הוגשו   ובריאות  קהילה  חברתיים  שעברה    4שירותים  שנה  בקשות. 

 9  –הצטרפו שתי עמותות איחוד והצלה ועמותת אומץ שהן נכללות ב  

על  בק עמד  זו  לשנה  לתמיכות  התקציב  שקיבלנו.  ₪    533שות  אלף 

הספורט   לתחום  קבעה  העיר  שמועצת  תחום    200והחלוקה   ,₪ אלף 

אלף ₪ ותחום שירותים חברתיים קהילה ובריאות    250תנועות הנוער  

אלף ₪. בעמוד השני יש את כל העמותות כולם עמדו בכל התנאים    83

על   ונבדקו  זה  את  גם  להזכיר  החובה צריך  ומסמכי  התבחינים  פי 

בעצם    17/3  –ו    2/3שאמורים להגיש. אני עובר לפרוטוקול המשולב של  

כו שלנו  ההמלצה  את  יש  הזה  בפרוטוקול  עבורכם  ופה  מקצועית  עדה 

משהו   רוצים  אז אתם  וקטגוריה.  קטגוריה  כל  לפי  התמיכות  לחלוקת 

קהי חברתיים  שירותים  בתחום  ככה  אז  לרוץ?  מתחיל  אני  לה לשאול 

זה   ציינתי  נוער מד"א    83ובריאות,  לנו את ארגון  יש  אלף ₪ סך הכל, 

בהתא  12,960ביקשו   המלצנו  אנחנו  את   ם₪  להם  לתת  לתבחינים 

. עמותת פעמונים ארגון חסד, הם 12,960התמיכה במלוא הסכום בעצם  

המלצנו על פי התבחינים לתת להם את מלוא    ו ₪ אנחנ  15,000ביקשו  

₪    50,000יחוד והצלה התמיכה שהם ביקשו היא  התמיכה. ג. ארגון א
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המלצת הועדה בהתאם לתבחינים ולניקוד כתבנו שלפי התבחינים הם  

לקבל   להם    21,701אמורים  לתת  ממליצים  אנחנו  אבל   ₪13,964 

לפעילותם  כמובן  התמיכה  עבור  שלהם  שהבקשה  הפשוטה  מהסיבה 

הי היא  יונה  כפר  עיריית  ועבור  יונה  כפר  עיריית  ציוד  יבתוך  עבור  תה 

לדו"ח   וכשנכנסנו  לפעילות,  ותקשורת  מחשוב  מערכת  שוטף,  רפואי 

ולכן אמרנו    13,964מוקד וכו' הוא על    הכספי אז סך כל החירום, ציוד

ניתן להם את הסכום הזה פחות מהתבחינים שמגיעים להם זה המלצתנו  

וזה מכסה להם את הפעילות בכפר יונה. אז לצורך העניין. עמותת אומץ  

זה    ₪19,969 המלצת הועדה לתת להם    30,000מפעלים חינוכיים ביקשו  

עמל,   ספר  בבית  עובדת  היא  שהגישה  חדשה    םבפרוטוקוליעמותה 

וזו  הקודמים יש לכם את הפירוט של מה היא עושה ואיך היא עושה, 

שהפחתנו   שלנו  ההמלצה  את  תקבלו  אם  בעצם  הזה  בפרק  המלצתנו. 

₪ אם אתם תתנו   21,000נותרת יתרה של  לארגון איחוד והצלה אז בעצם  

 . 13,970  -צלה אז היתרה תקטן להאת מלוא הסכום לאיחוד ו 

 שלומית אנחנו מצביעים על כל סעיף וסעיף?  שושי כחלון כידור: 

אם   : גבע שלומיתעו"ד  משהו  ולהחליט  המכלול  על  להצביע  יכולים  אתם  בכם  תלוי  זה 

 פן ספציפי. רוצים לדון בו באופן ספציפי לדון בו באו

אנחנו העלינו שני ספקות אני מדברת וכמובן אם יש לכם מה להגיד אתם   שושי כחלון כידור: 

ארג שני  לגבי  ספקות  שני  העלינו  אנחנו  זה.  את  להגיד  נים  ומוזמנים 

בזכות  חינוכיים. הרבה  ואומץ מפעלים  והצלה  לגבי איחוד  האחרונים 

באופן התנדבותי מעולם העובדה שארגון איחוד והצלה גם כך עובד פה  

לא דרש תקציב עבור השירות שלו וככל שהוא לא דרש הוא בכל מקרה 

נו צריכים לתמוך כלכלית חאנש  נותן את השירות אז אנחנו לא חושבים

את   יגבילו  שהם  עתידית  סיטואציה  ותיווצר  היה  אם  שלו.  בפעילות 

כן  השירות שלהם בשנה הבאה לתמיכה אנחנו נידרש לזה בשנה הבאה ול

כלכלית.  תמיכה  להם  לתת  נכון  שלא  חשבנו  לגבי    אנחנו  הנוסף  הדבר 
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אומץ מפעלים חינוכיים שגם ככה עובדים בתוך בית ספר עמל מעולם לא  

דרשו עלות עבור הפעילות שלהם, וככל שהם עובדים בתוך בית ספר עמל  

את  כלכלית  לתמוך  צריכים  שאנחנו  חושבים  לא  אנחנו  בהתנדבות 

וב אם תהיה בעיה אנחנו ניתן את דעתנו על הסיפור  הפעילות הזאת, ש

התמ שתי  את  לאשר  שלא  רוצים  אנחנו  ולכן  הבאה  בשנה  כות יהזה 

 האלה.

אני רוצה להגיד משהו על העניין הזה, באופן עקרוני ברגע שנקבע תקציב   : גבע עו"ד שלומית

קר בקריונקבעו  עומדת  והעמותה  התבחינים  יטריונים  ולפי  טריונים 

טריונים לקבל תמיכה אז לבוא ולהגיד  יקבעתם מגיע לה לפי הקרשאתם  

 אנחנו לא מאשרים להם תמיכה בכלל זה בעייתי. כי זה בעצם להחליט

לפי הקר לא ישנותנים את התמיכות שלא  זה  טריונים שאתם קבעתם 

כמו הקטנה של כל סך העוגה לאותו סעיף או אמירה של בדקנו ומגיע  

יד אנחנו רוצים לחלק את הכסף שלא לפי  להם פחות אלא זה בעצם להג

 טריונים שנקבעו. יהקר

 אנחנו לא רוצים לתת את הכסף לא לחלק אותו. אנחנו לא רוצים, שושי כחלון כידור: 

 טריונים זה פעילות שלטעמנו לא מצדיק.יגם אם הם עומדים בקר :אזולאי עמית

ושבים שהפעילות לא  המשמעות של להגיד את האמירה הזאת אנחנו ח : גבע עו"ד שלומית

טריונים  יעומדת בתבחינים שקבעתם ועומדת בכל הקר  צריכה והפעילות

קר לפיה  ונדונה  הכללים  כל  לפי  הוגשה  לא  י והבקשה  להגיד  טריונים 

 נותנים להם זה יכול להיות בעייתי.

 באיזה  מובן זה יכול להיות בעייתי בואי תפרטי את זה. עו"ד כחלון כידור: 

לפי   : גבע עו"ד שלומית פועלים  לא  אנחנו  בעייתי מהבחינה הזאת שבעצם  להיות  יכול  זה 

 טריונים. יהקר

איחוד   שושי כחלון כידור:  אוקיי  אומרים  אנחנו  סתם  העניין  לצורך  עכשיו  אם  גם  אבל 

₪ אנחנו יכולים לעשות את זה אוקיי. בגלל   5000והצלה רוצים לתת רק  
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ם הגישו בקשה לתמיכה, זה אני רוצה שתסבירי את המשמעויות זה שה

 טריונים וזה שהועדה המליצה.יוזה שהם עומדים בקר

 טריונים חייבים לאשר לו? י כל מי שמגיש ועומד בקר :אזולאי עמית

טריונים ואם רציתם להגביל ינכון, בגלל זה אתם קבעתם מראש את הקר : גבע עו"ד שלומית

אסביר מה  את זה לפעילות מסוימת או לתחום מסוים או לכל דבר. אני  

קובע חוזר המנכ"ל חוזר המנכ"ל קובע שמועצת העיר צריכה לפעול לפי  

ברגע  בספטמבר,  שאישרתם  תבחינים  אותם  קבעה,  שהיא  התבחינים 

שאתם  כמובן  המלצה  לכם  והבאנו  התבחינים  את  הפעלנו  שאנחנו 

יכולים לדון ולהגיד מה נראה לכם ומה לא נראה לכם, אבל אם אתם לא 

ההמל את  היא מקבלים  שלנו  ההמלצה  כי  מקצועי  כצוות  שלנו  צה 

המלצה רק של יישום ולא המלצה ערכית היא באה ובודקת שבאמת הם 

טריונים שאתם קבעתם והגישו כל מה שצריך להגיש יעומדים בכל הקר

והניקוד שניתן הוא ניקוד לפי בדיקה של רו"ח שמיישם את התבחינים 

ה כמו שאנחנו חשבנו  שקבעתם. ברגע שגם רוצים לא לתת את התמיכ 

שהיא היישום הנכון של התבחינים אתם צריכים להחזיר את זה לדיון  

התבחינים   לפי  יכולים  אנחנו  אם  לראות  צריכים  אנחנו  בועדה,  חוזר 

למצוא פתרון אבל אנחנו יכולים לפעול רק במסגרת התבחינים, אנחנו  

בל  מביאים לכם את התוצאות של הבדיקה שלנו ואז אם אתם רוצים לק

החלטה אחרת ההחלטה הזאת חייבת להיות תואמת תבחינים זה נאמר  

לפעול  של  המשמעות  מה   אותי  שואלת  את  המנכ"ל.  בחוזר  במפורש 

 אחרת כמו כל פעולה שמישהו שגוף ציבורי רוצה לפעול בניגוד.

 יגישו נגדי תביעה? אני רוצה להבין מה המשמעות של זה המשפטית?  שושי כחלון כידור: 

יכולה   : גבע לומיתעו"ד ש מנכ"ל  חוזר  להנחיות  בניגוד  פעולה  של  המשפטית  המשמעות 

 ..... להוליד לביטוי

 שנקבל נזיפה ממשרד הפנים? שושי כחלון כידור: 
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יודעת, מה זה נזיפה, נזיפה זה נשמע משהו בגן, אני לא יודעת.    אני לא : גבע עו"ד שלומית

שנקבע בחוזר המנכ"ל ואם זה אומר שאנחנו יכולים להמליץ רק על מה 

 פועלים שלא בהתאם לחוזר המנכ"ל.

 שלומית את לא עונה לי על השאלה שלי. שושי כחלון כידור: 

אני לא יודעת אני לא נביא זה יכול להיות עתירה שתוגש כנגד, זה יכול   : גבע עו"ד שלומית

להיות ביקורת, זה יכול להיות פניה למבקר המדינה נגד, זה יכול להיות  

 ו כל פעולה שבוחרים לעשות בניגוד לחוזר מנכ"ל. כמ

 זה אומר שצריך לנמק טוב. ששי מגידו:

עומד   : גבע עו"ד שלומית זה  למה  להסביר  צריכים  התבחינים,  במסגרת  לנמק  צריכים 

טריונים. הכוונה היא, תראו הכוונה היא אני אסביר את הרציונל,  יבקר

ת הרציונל כל הרציונל  שניה מעיין אני אענה אבל אני רוצה להסביר א

של איך כל הנושא של התמיכות בנוי הוא כדי שלא יהיה דיון לגופה של  

שמועצת   אלא  לא,  הזאת  והעמותה  כן  הזאת  העמותה  ברמת  עמותה 

איזה  ועבור  למי  לתת,  רוצה  היא  מה  המדיניות  ברמת  תקבע  העיר 

שקבעה  במה  ועומדת  עמותה  באה  אם  ואז  עמותה  פר  ולא  פעילות, 

ה עומד מועצת  וזה  תמיכה  לה  לתת  שמוצדק  פעילות  שזאת  עיר 

בסעיפים  יבקר גם  עומד  וזה  התבחינים,  לפי  נבחן  וזה  טריונים 

 בתקציבים שנקבעו. 

 אני יכולה להפחית את התמיכה בחצי אם אני רוצה?  שושי כחלון כידור: 

 שוב צריך לעגן את זה במסגרת התקציב ולתת לזה נימוק.  : גבע עו"ד שלומית

זה הנימוק שנתתי נתתי את הנימוק. אני רוצה להפחית אתם המלצתם  לון כידור: שושי כח

אתם ועדה מייעצת למועצת העיר אוקיי בוא נזכור שזכות ההחלטה של 

הי זאת  גם  זה,  נזכור את  פה  כאן  שיושב  שלנו  ימי  ההחלטה  זכות  תה 

בלקבוע מה גובה התמיכות ואיך הם מתחלקים, זה אומר שאת המלצת  

לי ואני עדיין חושבת יחד עם חבריי לקואליציה שאפשר לעשות את זה  

גם קצת אחרת ופחות קצת. עכשיו אני שאלתי אותך מה המשמעויות  
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  למרות שאני יודעת מה התשובה, הם יכולים לעתור הם לא יעשו את זה

כי אם שנה הבאה הם ירצו להגיש עוד פעם בקשה והם יעתרו נגדי הם  

כנראה לא יקבלו ממני שום מענה, לכן אני מציעה כדי לא לפגוע חד חד  

לחבריי   פה  זה  את  מציעה  אני  עמותה  אותה  של  בבקשה  ערכית 

  50% –כדי לא לקבוע חד, חד ערכי להפחית את התמיכה, ב  לקואליציה

ה שאני מציעה ולא לתת את גובה הסכום שנקבע  ממה שמופיע כאן זה מ

זה מה שאני מציעה, וזה נותן    19,969או    13,964על ידי הועדה המייעצת,  

חד ערכי    ,את התשובה לשאלה שלך רמי שאנחנו פוגעים בהם באופן חד

 אלא נותנים להם כסף אבל במידה.

בועדה המקצועית   זאת אומרת אתם רוצים להביא את זה לדיון חוזר : גבע עו"ד שלומית

 זאת המשמעות של מה שאתם אומרים. 

שאני צריכה להעביר    מה תעשי בדיון החוזר תבואי ותגידי לי שמצאנו  שושי כחלון כידור: 

 אלף ₪. 19,969

 אם הם מחזירים לקופה בסדר אבל אם מפחיתים.  ששי מגידו:

מנכ"ל החליטה המועצה  לחוזר    13.8אני מקריאה מחוזר מנכ"ל סעיף   : גבע עו"ד שלומית

שלא לאשר את המלצת הועדה המקצועית או אחת החלופות שהוצעו על 

המקצועית,   בועדה  חוזר  לדיון  הנושא  יועבר  התמיכה,  לחלוקת  ידה 

לקבל את המלצת   והחליטה המעוצה לאחר הדיון החוזר שלא  במידה 

הועדה המקצועית תהיה ראשית המועצה לעשות כן בהחלטה מנומקת  

וב תואמת בכתב,  המועצה  החלטת  כי  אישר  המשפטי  שהיועץ  לבד 

שנקבעו לפי נוהל זה, זה מה שקובע חוזר המנכ"ל,    לתבחינים ולכללים

אז בשלב הראשון אם אתם רוצים לתת איזה שהוא נימוק לפרוטוקול 

 למה אתם מחזירים לועדה המקצועית ומה אתם רוצים ...

ה לועדה המקצועית יש לי את הנימוק אנחנו  אני לא רוצה להחזיר את ז  שושי כחלון כידור: 

באופן  פה  פועלים  האלה  הגופים  שני  התמיכה,  את  לצמצם  רוצים 

התנדבותי לאורך זמן, הם לא דרשו אף פעם כסף הם כרגע דורשים כסף 



 
17 

 

אין שום בעיה אנחנו נבנה איתם יחסי אמון בכל מה שנוגע לתמיכה של  

ו בוחרים לקחת את  העירייה בהם, והמלצתם את מה שהמלצתם אנחנ

ב   ולהפחית אותה  ולהחזיר את הכסף לקופה,    50%  –ההמלצה שלכם 

צריכה להשקיע כסף בתמיכה מהסוג הזה   אני  כי מבחינתי אם  אוקיי 

למול דברים אחרים שהרשות המקומית כפר יונה זקוקה אז אני מעדיפה  

שהכסף יחזור לקופה הציבורית כדי שאני יוכל לתת לרווחת תושבי כפר  

זה יו בתוך,  עצמי  את  סוגרת  כשאני  היום  נותנת  שאני  ממה  יותר  נה 

הנימוק לפרוטוקול. עכשיו תגידי גם אם תגידי כיועצת משפטית שאת  

לא מקבלת את הנימוק שלנו עדין זכות ההחלטה היא שלנו זה בדיוק  

נוער  ארגון  על  נצביע  אנחנו  זה  את  נחזיר  אז  לי,  ברור  שלא  הקטע 

גרת זה שאנחנו מקבלים את המלצת הועדה זה  ופעמונים בנפרד זה במס

לא צריך לחזור לועדה, לגבי שני הדברים האחרים נתנו את הנימוקים 

נו מחדש נביא את זה שוב, וכנראה שאנחנו נחזור  ושלנו לפרוטוקול תד

 לאותו לופ זה מה שיש לי להגיד בעניין הזה. 

 מהגבוהה? מהנמוך או  50%אתם רוצים להמליץ על  ששי מגידו:

 לצה שלכם. מהנמוך. מהה  שושי כחלון כידור: 

 . 50% –אנחנו מקבלים את בקשתכם ב  :רומנו שי

אם היה מצב שהיו פה שאר חברי המועצה וזה היה נופל מה אז. מעלים   :אזולאי עמית

רוב  שאין  להיות  יכול  במועצה  רוב  ואין  לתמיכות  בקשה  לתמיכות 

 במועצה?

יכול להיות אבל הקראתי לך בדיוק מה קורה ברגע שאין שלא  בוודאי ש : גבע עו"ד שלומית

לדיון   ולהחזיר  לנמק  צריך  המקצועית  הועדה  המלצת  את  מאשרים 

 בועדה המקצועית. 

 ועצה צריכים לנמק מדוע הם התנגדו? מכל חברי ה :אזולאי עמית

 כן. : גבע עו"ד שלומית
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מה שצריך לזכור זה לא קשור העמותה הזאת לא חייבת להיותה עמותה    שושי כחלון כידור: 

יונה, היא חייבת להיות עמותה שנותנת שירות לעיר ולתושבי   של כפר 

אנחנו לא אומרים שלא ניתן להם אנחנו רק   כפר יונה וזה צריך להבחין,

אומרים שמאחר והעמותות האלה גם ככה פעלו פה בהתנדבות וזה פעם 

  0  –נחנו נבנה את יחסי האמון איתם ומהתנדבות מלאה ב ראשונה אז א

גם   הועדה,  שהמליצה  ממה  מחצית  להם  ניתן  אנחנו  תמיכה  שקלים 

עמדתי נתתי את כל הנימוקים להחזיר לקופה להשתמש בכסף לרווחת  

התושבים זה לא בסדר העדיפות שלי אם אני צריכה לקבוע סדר עדיפות  

ה להשקיע את הכסף של התמיכה,  אוקיי זה לא סדר העדיפות שלנו איפ

ככל שזאת הדרישה מהעמותות האלה אני מבקשת להפחית את זה ,זה 

הנימוקים תקבלו או לא תקבלו זה עניין שלכם הרי זה יחזור אלינו עוד 

 פעם ונגיד את אותו דבר ואז מה. 

והצלה   :חג'ג' מעיין באיחוד  סליחה  המלצתם  או  החלטתם  אתם  מקצועית  ועדה 

₪ המלצתם   21,701שהתבחינים הם מגיעים לסכום של    למשל למרות

 לתת להם פחות משיקולים שונים.

 שלנו.  לא, לא משיקולים שלנו, לא משיקולים  : גבע עו"ד שלומית

אני אומרת שלהבנתי אם אפשר להמליץ פחות ממה שהתבחינים קבעו   :חג'ג' מעיין

 להפחית.אז אפשר אולי  ₪13,000 והמלצתם  21000במקור שזה 

לא, את מסיקה לא נכון מה שקורה בתמיכה לפעמים הניקוד נותן יותר   : גבע עו"ד שלומית

יתה התאמה בין גובה התמיכה בסכום  ימההגשה שמבוקשת, פה לא ה

את   מבקשים  הם  מה  עבור  לפרט  צריכים  הם  הרי  פרטו  כשהם  לבין 

הם  מה  ורואים  הניירות  את  פותחים  בודקים  אנחנו  ובדקנו  התמיכה 

גישו בהצעת התקציב שלהם, הצעת התקציב לשלושת הסעיפים שהם ה

תה פשוט יותר נמוכה, ממה שהם ביקשו ואז  י ביקשו עבורם תמיכה הי

וזה   יש לכם שתי אפשרויות או שאתם הולכים לפי הניקוד  אמרנו פה 
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כי  האלה  סעיפים  השלושה  את  לכסות  רצו  שהם  ממה  בעצם  יותר 

 ו תנו להם רק לזה, סעיפים שהם כתוב לא שאנחנו אמרנ

 זה מופיע בדו"חות שלהם הכספיים. ששי מגידו:

לא   : גבע עו"ד שלומית אנחנו  ערכית  ועדה  לא  היא  אצלנו  הועדה  שוב  מבוסס,  הכל  זה 

יותר טוב להם אנחנו מפעילים   מפעילים את מערכת שיקולים של מה 

 לפי חבר עמותה, תבחינים והגשות זה הכל. 

לא קיבלנו את ההחלטה שלכם לגבי שני הנושאים האחרים זהו  הבנו ו  שושי כחלון כידור: 

להש תוכלו  לפרוטוקול  הנימוקים  כל  את  שתתכנס  ת נתתי  בהם  מש 

בתוך   אחד  אחד  הצבעה  נעשה  בוא  אז  נוספת,  פעם  המייעצת  הועדה 

 התמיכות. 

אני רק רוצה להגיד שיש עוד אלמנט שצריך לקחת אותו בחשבון במידה   : גבע עו"ד שלומית

₪ אם אתם מוציאים את    83,000התמיכה לפרק הזה הוא הרי    וסכום

אומרת   זאת  העמותות  את    83,000שתי  קיבלו  הם  בין  מתחלקים   ₪

 המקסימום?

 אנחנו רוצים להחזיר את הכסף הזה חזרה.   שושי כחלון כידור: 

 הם קיבלו כל מה שהם ביקשו בבקשה? : גבע עו"ד שלומית

מהבקשה. הבהרנו מהתחלה מה אנחנו יכולים ומה   100%כן הם קיבלו    שושי כחלון כידור: 

 אנחנו לא יכולים.  

 ארגון נוער ומד"א -סעיף א  

אנחנו נעבור אחד אחד בפרק הזה, אני עובר לארגון נוער מד"א, מי בעד   ששי מגידו:

  12,960לאשר את סכום התמיכה על פי המלצת הועדה שירים את ידו  

 ₪. פה אחד.   83,000מתוך 

 החלטה:
 ₪. 12,960מאשרים את התמיכה המבוקשת בסך 

 
 מאשרים פה אחד 
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המליצה   ששי מגידו: שהועדה  הסכום  את  לאשר  החלטה:  הצעת  פעמונים  עמותת 

 ₪ מי בעד ירים את ידו? מקבלים את ההמלצה.  15,000עליו בסך 

 

 פעמונית ארגון חסד –סעיף ב 

 

 החלטה:
 ₪. 15,000מאשרים את התמיכה המבוקשת בסך 

 
 מאשרים פה אחד 

 

 

 ארגון איחוד והצלה –סעיף ג 

איחוד והצלה מנסח את מה שאתם בעצם אמרתם אתם מחליטים  ארגון   ששי מגידו:

₪, מי בעד    6982דהיינו    13,964מהצעת הועדה שעמדה על    50%לאשר  

 ירים את ידו. 

 לא, זה חוזר לדיון חוזר בועדה. : גבע עו"ד שלומית

 אנחנו אומרים מה אנחנו מציעים וזה יחזור לדיון חוזר.  שושי כחלון כידור: 

 אתם מעבירים לדיון חוזר בתנאים האלה.  : גבע עו"ד שלומית

המשמעות של ההחלטה שלנו שזה חוזר אליכם לדיון אבל זאת ההחלטה  :חג'ג' מעיין

 שלנו.

הצעת זאת ההחלטה שלנו וזה חוזר אצלכם לדיון. זאת ההחלטה שלנו.   שושי כחלון כידור: 

לאשר   מבקשים  שאנחנו  ששי  שאמר  מה  היא  שלנו   50%החלטה 

ידי הועדה המייעצת, הועדה המקצועית סליחה  על  מההצעה שהוצעה 

 פחות עכשיו זה יחזור לדיון אצלכם בסדר. 50%, 13,964
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 החלטה:

מהמלצת ועדת תמיכות  50%לא מקבלים את החלטת הועדה המקצועית,מחליטים לאשר 
 ₪. 6,982, בסך של  ₪   13,964שעמדה על סך של 

 הנושא חוזר לדיון בועדת תמיכות.
 

 מאשרים פה אחד 

 

 

 סעיף ד' אומץ מפעלים חינוכיים

דבר.   ששי מגידו: אותו  גם  פה  אז  חינוכיים,  מפעלים  החלטה:צ האומץ  לאשר    עת 

מהסכום שהמליצה עליו הועדה המקצועית, הסכום שאנחנו הועדה    50%

 .50%, 19,969המקצועית המליצה 

 

 החלטה:
מהמלצת ועדת תמיכות  50%לא מקבלים את החלטת הועדה המקצועית ,מחליטים לאשר 

 ₪. 9,984.50בסך של ,  ₪   19,969שעמדה על סך של 
 הנושא חוזר לדיון בועדת תמיכות.

 

 מאשרים פה אחד 

 

 בקיצור. מי בעד ירים את ידו? גם פה אחד.  10,000 שושי כחלון כידור: 

 תחום תנועות הנוער 

אני עבור לתנועות הנוער סך התמיכה בתחום הזה כפיש החלטתם הוא  ששי מגידו:

העמות  250,000 ביקשו    ה₪,  עקיבא  בני  בהתאם   50,000הראשונה   ₪

התמיכה   סכום  מלוא  על  ממליצים  אנחנו  אני    ₪.  50,000לתבחינים 

כתבתי בפרוטוקול את הנושא של הנתונים וכו' אתם בטח קראתם יש  

איזה שהם נזקים למבנה וכו', הוצאנו מכתב, ואני התניתי את התמיכה 

יקויים עדיין לא לשביעות  בתיקון כל הליקויים הם התחילו לתקן את הל

 רצוננו.

 זאת התניה שהוא עומד במבחן המשפטי?  שושי כחלון כידור: 
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מה  ששי מגידו: יעזור  לא  כסף.  יקבלו  לא  יתקנו  לא  עוד  כל  בועדה.  בזה  דנו  כן 

 שתחליטו לא יתקנו לא יקבלו כסף.

כה בכל יש לעירייה סמכות לעשות פיקוח ולהתנות גם את שחרור התמי : גבע עו"ד שלומית

מיני דברים מן הסתם אם יש עלויות של שיפוץ של מבנה שנגרם לו נזק 

בגלל התנהלות של העמותה אז אפשר לקזז את הכספים האלה מתוך  

אנחנו בסך הכל. כן יש פה, אנחנו גם   התקציב הזה וגם להתנות תנאים,

מחויבים רק שתדעו אנחנו לפעמים לאורך כל השנה לעשות גם ביקורות  

פיק בתוך  וגם  מתנהלים  איך  על  וגם  הכסף  עם  עושים  מה  על  גם  וח 

 העמותות האלה זה הרבה אחריות.

₪   70,000זה בני עקיבא. הנוער העובד והלומד הם ביקשו תמיכה בסך   ששי מגידו:

של  בגובה  תמיכה  על  ממליצה  לתבחינים  בהתאם  המקצועית  הועדה 

מהניקוד   38,677 חלק  זה  הקודמת  לשנה  ביחס  כי  מציינים  אנחנו 

חניכים מספר    63  –חניכים ל    96  –מתבחינים מספר התלמידים ירד מ  

מדריכים ולכן זה המלצתנו. צופים תמיכה  6 – ל   11 –המדריכים ירד מ 

 ₪. 180,000מבוקשת הינה בסך 

 תנועת נוער היחידה שירדו בה מספר החניכים? - זאת ה שושי כחלון כידור: 

 כן.  ששי מגידו:

 בשתי התנועות האחרות לא ירדו? שושי כחלון כידור: 

רט יותר יש גם חניכים בבני עקיבא כתבנו גם פירטנו בפרוטוקול המפו ששי מגידו:

הצופים   כן.  לשאלתך  פה  אבל  בחשבון,  גם  זה  את  ושמנו  וזה  מנתניה 

בגובה   180,000 תמיכה  על  ממליצה  לתבחינים  בהתאם  הועדה   ₪

מה  160,758 העקיפות  התמיכות  בניכוי  זה  שאמרתי  מה  כל  וכמובן   ,

שנקרא שצריך לקזז, זה רלבנטי לכל תנועות הנוער, זה בכולם שימוש 

 ₪.  565ה, צריכת חשמל מים וכו'. בפרק הזה היתרה היא במבנ

 הסכומים המומלצים הם אחרי הניכוי.  :חג'ג' מעיין

 לפני,  ששי מגידו:
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 אי אפשר לדעת : גבע עו"ד שלומית

ואז   ששי מגידו: וזה  ושימושים  הצריכה  את  השנה  במהלך  לראות  צריכים  אנחנו 

 מפחיתים. 

 ₪ למישהו. 565 –תוסיף את ה  שי רומנו:

כן   שושי כחלון כידור:  העובד,  הנוער  או  מהתנועות.  לאחת  אותה  יתנו  הזאת  היתרה  את 

לנוער העובד. צריך להצביע על זה, עקרונית אין לנו אנחנו מקבלים את  

ועית על הכל, ואנחנו מבקשים שאת היתרה על סך  צהמקהמלצת הועדה  

רק   565 התנגדות.   לנו  אין  והלומד.   העובד  הנוער  לתנועת  תחברו   ₪

 תוסיף את היתרה לתנועת הנוער העובד והלומד. 

 החלטה:
 מאשרים את המלצת ועדת תמיכות בפרק תחום תנועות הנוער :

 ₪  50,000בני עקיבא:
 ₪ שהינה היתרה בתחום זה. ₪565+ תוספת של  38,677והלומד:הנוער העובד 

 ₪  160,758תנועת הצופים העבריים בישראל: 
 

 מאשרים פה אחד 

 

 

 

מאשרים את המלצת הועדה בפרק תחום  תנועות הנוער    הצעת החלטה: ששי מגידו:

, לנוער ₪50, לפי המלצת הועדה לבני עקיבא    250,000שכל הסכום הוא  

אלף ₪. מי    160,758, לתנועת הצופים  565פלוס היתרה    38,677העובד  

 בעד ירים את ידו. פה אחד. 

 תחום הספורט

הוא   :ששי מגידו הזה  בפרק  הסכום  הספורט  העמותות   200,000תחום  שתי  ש"ח. 

העמותה הראשונה עמותה לקידום תחום הספורט בכפר יונה התמיכה 

הינה   פי   446,969המבוקשת  על  ממליצה  המקצועית  והועדה   ,₪

₪ ובתוך הסכום הזה חילקנו לכדור    141,800התבחינים לתת את הסכום  

  ₪ וגם פה   6,000לות קרקע  מ₪, התע  ₪108,412, כדור סל    27,388רשת  
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אני מזכיר מה שאמרתי קודם מהסכום הזה מפחיתים תמיכות עקיפות.  

  385,000העמותה השניה שוחרי הספורט בכפר יונה התמיכה שמבוקשת  

₪ וגם    ₪58,200 והועדה על פי התבחינים ממליצה לתת תמיכה בגובה  

 פה כמו שאמרתי קודם. ובפרק הזה אחרי החלוקה אין יתרה.

נו בפרק הזה רוצים קצת לחלק אחרת אנחנו רוצים להשאיר את אז אנח שושי כחלון כידור: 

על   כאן   200,000זה  ₪ בהתייעצות עם מנהל המרכז הקהילתי שיושב 

בישיבה, ומאחר וקבוצות הכדורגל לא כל כך יכולות להתאמן במגרש 

בגלל השיפוץ שלו ויש פה עלויות נוספות שנדרשות להוצאה, אז אנחנו  

חרת. זה אומר שהעמותה לקידום תחום  רוצים לבקש לחלק את זה א

₪ ושוחרי הספורט בכפר יונה יקבלו   130,000הספורט בכפר יונה תקבל  

 ₪.   ₪200,000. עדיין הסכום הכולל ישאר  70,000

 זה גם חוזר לועדה.  : גבע עו"ד שלומית

 בעצם הצעת ההחלטה היא. ששי מגידו:

 למה זה חוזר לועדה?  שושי כחלון כידור: 

 כי זה שוב זה לא עומד בהמלצת הועדה. : גבע שלומיתעו"ד 

 למה זה צריך לחזור לועדה? ששי מגידו:

הועדה   : גבע עו"ד שלומית המלצת  את  לאשר  שלא  המועצה  החליטה  שוב  אקריא  אני 

המקצועית או אחת החלופות שהוצעו על ידה לחלוקת התמיכות יועבר 

 הנושא לדיון חוזר לועדה המקצועית. 

נתתי את הנימוקים יש לכם נימוקים יותר מעניינים מהנימוקים שנתתי   כידור: שושי כחלון 

תגידו אותם כנראה שאין לכם ולכן זה סתם באמת אני חייבת להודות  

שזה בזבוז זמן שלכם זה כבר עולה יותר כסף הזמן שאתם תשבו ונחזיר  

 את זה ותחזרו באמת יותר כסף אבל בכל מקרה הסיכום לא השתנה. 

עם   :לוגסי חן מגיע  זה  סתם  לא  האלה  והחישובים  תבחינים  שנקבעו  פה  העניין 

 מספרים מדויקים כי זה בהתאם לחישובים של התבחינים.
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אין בעיה עדיין יש הבדל בין מליאה שהיא הזכות וקובעת המליאה, היא   שושי כחלון כידור: 

קובעת גם את גובה התמיכה גם את החלוקה בתוך התמיכה היא קובעת  

שזה   זה  עכשיו  תבחינים  של  לגופם  עניינית  יושבת  הועדה  הועדה.  לא 

שאנחנו   מה  את  אצלנו  ישנה  לא  גם  וזה  זה,  את  ישנה  לא  זה  יחזור 

כאילו ונתנו פה נימוק מספיק הגיוני אז מה? מה    מבקשים שיקרה, אז

היא   התבחינים  לפי  החלוקה  ותגיד  הועדה  תחזור  אז   141,800יקרה? 

לעמותת זה וזה נגיד לה אחלה בחלה אנחנו רוצים לחלק את זה אחרת  

 וזהו מה עוד פעם זה יחזור לועדה? לא כנראה שלא.  70 –, ו 130

ומחלקת כסף באופן שנוגד את, זאת אומרת אין בסוף מועצת העיר באה   :חג'ג' מעיין

פה עמותה שאנחנו מכניסים ואתם אומרים לא אנחנו ... זה לא שהיא  

לא נבדקה בתבחינים כמו כולם, כולם עברו את התבחינים, כולם עברו 

את תנאי הסף וכל ההגדרות למה שתהיה החלטה ערכית נוספת שהיא  

המקצועית.   הועדה  של  השיקולים  על  את  נוספת  פוסלים  לא  אנחנו 

 התבחינים ולא טוענים משהו שהוא לא שוויוני. 

 הרעיון של התבחינים הם בהתאם לנקודות.  :לוגסי חן

 אנחנו מבינים את זה.  שושי כחלון כידור: 

 אבל עדיין זאת המלצה ויש לנו שיקולים נוספים.  :חג'ג' מעיין

תחיל להחיל אותו לפחות לגבי מה  אנחנו נצביע על השינוי עכשיו אנחנו נ שושי כחלון כידור: 

 שאפשר, ואתם תבואו עם מה שאתם רוצים. 

 פעמים קודמות גם שינינו.  :אזולאי עמית

₪ לדת שנה    70,000נכון, שינינו, העברנו, העברנו בין התבחינים, הוצאנו   שושי כחלון כידור: 

 שעברה היה אפשר השנה אי אפשר.

 מה השתנה? :אזולאי עמית

 המנכ"ל.  חוזר  ששי מגידו:
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הע : גבע עו"ד שלומית הדת  כל  את  ואז ביטלתם  אחר  לתחום  בהחלטה  זה  את  ברתם 

לפי תחילק הבדיקה  את  אז  עשה  ניר  בועדה,  לדיון  חזר  וזה  זה  את  ם 

 התבחינים וחילק את היתרה הזאת לפי התבחינים. 

 חבל על הזמן, בסוף זה מה שיהיה. שושי כחלון כידור: 

 תחליטו מה שאתם רוצים, אני יכולה להגיד לכם.  : גבע עו"ד שלומית

 אנחנו החלטנו איך שאנחנו רוצים. שושי כחלון כידור: 

יכולה   :אזולאי עמית שאת  הקודם  במקרה  כמו  לא  זה  הזה  הספציפי  במקרה  אבל  

לא   אני  זה מתואם עם מנהל המתנ"ס.  פה  יהיה מישהו שיתבע  להגיד 

 מבין למה זה חוזר אליכם. 

ואנחנו ב :חג'ג' מעיין נוספים  שיקולים  לנו  יש  בסוף  אבל  שיחזור  תהליך  זה  סדר 

 נשלים את התהליך כפי שיש בנוהל.

 לפחות לא יגידו שלא עבדנו לפי הנוהל. שושי כחלון כידור: 

היא לתת לעמותה לקידום תחום הספורט בכפר יונה    : הצעת ההחלטה ששי מגידו:

₪ זה עדיין   ₪70,000, ולשוחרי הספורט עמותת שוחרי הספורט    130,000

₪ ובעצם הנושא חוזר לועדה לדיון מחדש. מי בעד    200,000  –מתכנס ל  

 ירים את ידו? פה אחד. 

 החלטה:
תמיכה לעמותה לקידום הספורט לא מקבלים את החלטת הועדה המקצועית , מחליטים לאשר 

 ₪.  ₪70,000 ולעמותת שוחרי הספורט בסך  130,000בכפר יונה בסך 
 הנושא חוזר לדיון בועדת תמיכות.

 
 מאשרים פה אחד 

 

 

 פרוטוקולים של  ועדת הנחות הונחו על שולחן המליאה: .6

 28.1.2020פרוטוקול ועדת הנחות מיום 

 .21.7.2020ומיום   15.7.2020פרוטוקול ועדת הנחות מיום 

 10.11.2020פרוטוקול ועדת הנחות מיום 
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 28.12.2020פרוטוקול ועדת הנחות מיום 

 10.3.2021פרוטוקול ועדת הנחות מיום 

פרוטוקולים של ועדת הנחות את צריכה להעביר. זה רק להניח. הישיבה   שושי כחלון כידור: 

 לדיון. הסתיימה. את הפרוטוקולים לא מביאים 

מיום   : דרור היימן ענבל הנחות  ועדת  , 21.7.2020,  15.7.2020,  28.1.2020פרוטוקול 

10.11.2020 .28.12.2020 ,10.3.2021. 

, מינואר,  2020  –אני אעיר הערה. כל לא יכול להיות שפרוטוקולים מ   שושי כחלון כידור: 

אליכם   מדברת  אני  ענבל  סליחה  הזה,  בעיתוי  יונחו  מנובמבר  מיולי, 

עמית, לא יכול להיות היו ישיבות לאורך השנה אין שום הצדקה שהם  

פרוטוקולים    20יגיעו בעיתוי הזה זה לא יהיה ככה, אתם לא תשימו פה  

אני  לעניין,  לא  ממש  לעניין  לא  זה  עליהם  יסתכלו  המועצה  וחברי 

לעיון  חברי   יש פרוטוקול להביא אותו  ישיבה  מבקשת להקפיד היתה 

 המועצה.

 בסדר גמור.  : דרור היימן ענבל

 הסתיימה הישיבה.  ששי מגידו:

 

 )סוף ההקלטה( 

 

 

 

 

 

 _________________      _________________ 

 ששי מגידו                       שושי כחלון כידור 

 העירייה מנכ"ל                           ראש העירייה



 
28 

 
 


