
 

 

 

 

 103' מסהמניין מן ת מליאה ישיב פרוטוקול

 19:00בשעה  1.7.2018שנערכה בתאריך 

 בחדר הישיבות הגדול, בניין העירייה החדש

 ראש העיר -   מר אפי דרעי •

 סגנית ומ"מ ראש העירייה -   גב' יעל חן נחמן •

 חברת מועצת העיר -  גב' מיטל טולדנו •

 עירחברת מועצת ה -  גב' שושי כחלון כידור •

 חבר מועצת העיר -  עו"ד קובי לאור •

 עירה חבר מועצת -   מר ירון חדוות •

 חבר מועצת העיר -  מר אבישי ברעם •

 חברת מועצת העיר -  עו"ד ליהי איינס •

 חבר מועצת העיר -   מר ערן לאופר  •

 חבר מועצת העיר  -   מר דוד ששון •

 

 חסרים:

 חבר מועצת העיר -  מר יצחק בראון •

 חבר מועצת העיר -   מר אבנר משה •

 חבר מועצת העיר -   מר נעים אחיעד •

 גזבר העירייה -  מר יחזקאל יחזקאל •

 מנכ"ל העירייה -   מר דני לוין •

 ע. מנכ"ל העירייה -   גב' אסנת טל •

 עוזר ראש העיר -  מר יהודה גריבי •
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 :בהשתתפות

 יועצת משפטית לעירייה -  עו"ד שלומית גבע •

 מהנדס העיר והוועדה המקומית -  מר שלום רוזנברג •

 דובר העירייה -  מר אבריאל בן דרור •

 רואה חשבון -   רו"ח ניר ענבי •

 רב קהילת חב"ד -   הרב שמרלינג •

 אגף שפ"ע –   מר אבר אלון   •

 מנהלת לשכת ראש העיר -  גב' אליס בדש חג'ג'  •
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 על סדר היום: 

 5 .............................................................. שאילתות של אבישי ברעם חבר מועצת העיר

בבית  2-בבית ספר רימון ו 2מבנים יבילים ) 4לתכנון וביצוע  166אישור תב"ר מספר  .1

 16 ........................ מקורות מימון: קרנות הרשות₪    750,000ספר איש שלום( על סך 

מבנים יבילים  4לתכנון וביצוע  166מועצת העיר מאשרת תב"ר מספר הצעת החלטה: 

 16 ......... בבית ספר איש שלום(  מקורות מימון: קרנות הרשות 2-בבית ספר רימון ו 2)

₪   5,066,100להקמת מגרש כדורגל דשא סינטטי על סך  167אישור תב"ר מספר  .2

 22 ........ ₪ 6,435קרנות הרשות: ₪   5,059,665טוטו: -מקורות מימון:  קרן המתקנים

להקמת מגרש כדורגל דשא  167הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת תב"ר מספר 

₪   5,059,665טוטו: -מתקניםמקורות מימון:  קרן ה₪.   5,066,100סינטטי על סך 

 22 ................................................................................... ₪ 6,435קרנות הרשות: 

 –פרויקט התייעלות אנרגטית בישוב  128אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מספר  .3

 -₪  1,039,568מקורות מימון:  קרנות הרשות: ₪   5,197,842תאורת לדים על סך 

 25 ........ ₪ 252,615הגדלה של  -₪  4,158,274משרד הכלכלה: ₪   252,615הפחתה של 

פרויקט  128הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת שינוי ממקורות מימון תב"ר מספר 

מקורות מימון:  ₪   5,197,842תאורת לדים על סך  –התייעלות אנרגטית בישוב 

 -₪  4,158,274משרד הכלכלה: ₪   252,615הפחתה של  -₪  1,039,568קרנות הרשות: 

 25 ....................................................................................... ₪ 252,615הגדלה של 

עם חברת מ. דרורי שירותי חשמל בע"מ  1.8.2014הגדלת הסכם ההתקשרות מיום  .4

( לתקנות 7) 3מההוצאות על פי החוזה הקיים, בהתאם לתקנה  50%ף של עד בהיק

 30 ................................................................... 1987 –העיריות )מכרזים( התשמ"ח 

 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח7) 3הצעת החלטה: בהתאם לתקנה 

עם חברת מ.  1.8.2014סכם ההתקשרות מיום מאשרת מועצת העיר את הגדלת ה

 30 ...... מההוצאות על פי החוזה הקיים. 50%דרורי שירותי חשמל בע"מ בהיקף של עד 
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שדרוג  – 6/2018אישור הצעת חב' סילס הנדסה ופרויקטים בע"מ כזוכה במכרז  .5

 34 .......................................................................................... קאלתשתיות גן יחז

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את חב' סילס הנדסה ופרויקטים בע"מ כזוכה 

 34 ........................................................ שדרוג תשתיות גן יחזקאל – 6/2018במכרז 

 37 ................................................................................ 2018כות לשנת אישור תמי .6

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את המלצת הוועדה המקצועית לתמיכות לשנת 

2018 ............................................................................................................... 37 
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 פרוטוקול

 שאילתות של אבישי ברעם חבר מועצת העיר

ו פה שתי שאילתות של אבישי. אחת  נוגעת לרישיון העסק טוב, הוגש אפי דרעי:

המרכז המסחרי יקינתון. ניתנה פה תשובה. אני לא רוצה להקריא  של 

את הכול. באופן עקרוני לכל בעל עסק שם, כל עסק שם בנפרד קיים 

רישיון עסק וכל אחד יטופל בעצמו. מאחר וזה לא קניון אלא מרכז 

פטיות של המקום. והנושא של מסחרי קטן, אלה ההגדרות המש

הנגישות, כמו שאמרתי, תופעל דרך החנייה האחורית וכמו שכתבו את 

בוצע שלט, יוצב תמרור היום, כנראה שכבר הוצב שם  25.6-זה ב

 תמרור ולא בדקתי. אני מניח שאתם בדקתם.

 ... אופניים.  אבישי ברעם:

חוב בסמוך למרכז ואנחנו הולכים להכניס חניית נכים כללית בר אפי דרעי:

המסחרי. אז זה אני מקווה שיפתור את הבעיה. נושא של כניסה לגבעת 

 אלונים, 

 )מדברים יחד(

הנושא של גבעת אלונים הוא באמת בעייתי והוא נוגע לכולנו. לא צריך  אפי דרעי:

לשינוי רחוב בנטל, בתוכנית המתאר )תוכנית בניין עיר( ליזום תב"ע 

ך, כל רחוב בנטל אמור להיות, אני מדבר על הוא מופיע בכל אורך הדר

 רחוב בנטל, סליחה, לא ניתן להרחיב אותו כרגע.

 למה? אבישי ברעם:

כי ככה הוא קיים. הוא אושר ככה בתוכנית בתוקף. אנשים בונים  אפי דרעי:

 בתים לפי הרחוב הזה. בנטל זה הרחוב הניצב, כן. 

 ה היית שם, גרת שם.אבל אתה יודע מה הולך לקרות, את אבישי ברעם:

 כן. אפי דרעי:

 אתה יודע מה הולך לקרות שם. ... אבישי ברעם:

 למה ש...? אפי דרעי:
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כל פעם שיצאו לבית הקברות, אי אפשר לעבור ברחוב. שתי מכוניות,  אבישי ברעם:

 אחת מול השנייה, לא עוברת. 

 צריך להרחיב את גילה, לא את בנטל.  אפי דרעי:

 בנטל. זה צר מדי אפי.  הרחוב הזה צר מדי.  גם את אבישי ברעם:

אתה יודע, אנחנו בתוכנית  ...חבר'ה, מה, אנחנו לא מחליטים על  אפי דרעי:

המתאר החדשה הכנסנו את הרחובות, בתוכנית סמיר, הכנסנו את 

מטר.  20-מטר, פה בוועדה המחוזית הקטינו לנו ל 25הרחובות של 

אלפים  4ם, הולכים לגור פה אמרתי להם אתם יודעים מה אתם עושי

 יחידות. אמרו אדוני, זה לפי המפתח. ככה עובדת המדינה.

 טוב, בסדר, אבל זה, אבישי ברעם:

 מה אני יכול לעשות? אפי דרעי:

 אני לא יודע מה, אבל מוכרחים לעשות שם משהו. אבישי ברעם:

 טוב. אפי דרעי:

 תהייה.  אפי, הולך להיות שם בכיה, בכיה רצינית אבישי ברעם:

הכניסה היא מבטל. הכניסה להם, יש להם חניון, חניונים תת  אפי דרעי:

 קרקעיים,

 .. ותראה שאין פה בכלל ... אבישי ברעם:

 )מדברים יחד(

 כן. אבישי ברעם:

 רגע, משהו לא ברור לי. זה לא רחוב שעבר שם תהליך של  פיתוח? שושי כחלון כידור: 

 כן. אפי דרעי:

 כן. אבישי ברעם:

 זה לא דבר שצריך להרחיב אותו. אני לא יודע מה,  אפי דרעי:

 אני לא רוצה, אפי, אפי,  אבישי ברעם:

 )מדברים יחד(

 הנה, תשמע את שלום. שלום, אפי דרעי:
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. קבעה באופן, היא ירדה .רגע, לגבי רחוב בנטל, יש פה תב"ע . שלום רוזנברג:

ה יהיה רוחב לרזולוציה של מה יהיה רוחב המנסעה, עם פירוט, מ

המדרכה ומה רוחב הכביש ... אז השאלה ששאלת ... שזה תב"ע ולכן 

 זה נעשה בדיוק לפי התב"ע. 

 אני לא אמרתי שלא נעשה לפי התב"ע,  אבישי ברעם:

 אבל בוא, זה לא נושא, אפי דרעי:

 אפשר לשנות. אבישי ברעם:

 )מדברים יחד(

 ב' ...-. לשנות, ו.א' . שלום רוזנברג:

 זה כבר עניין אחר. עם:אבישי בר

 ... שלום רוזנברג:

 אז אני אומר לך, אני  אומר לך,  אבישי ברעם:

 אבל זה לא נושא לדיון. אפי דרעי:

 אפשר להציע איזושהי הצעה? שושי כחלון כידור: 

 אני אומר לך שהולך להיות שם מטרד רציני.  אבישי ברעם:

לדיון, אנחנו נבדוק את  לפני שהיא תציע הצעה ואתה תפתח את זה אפי דרעי:

העניין הזה בצורה יותר יסודית יחד עם יועץ התנועה שיש לנו עכשיו 

 בוועדה ובזה נגמור עניין.

 או קיי. אבישי ברעם:

 זה מה שרציתי להציע. שושי כחלון כידור: 

 או קיי,  אפי דרעי:

 עוד משהו לגבי המרכז יקינתון.   אבישי ברעם:

 כן. אפי דרעי:

התשובה הזו היא מתייחסת חלקית רק לשאילתה שלי, כי אני לא  אבישי ברעם:

דיברתי רק על הרישיון עסק. אמרתי לשקול פעולה משפטית נגד 

המרכז המסחרי. הוא לא עומד בחוק. לדעתי הוא לא עומד בחוק 

 ההנגשה. 
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 יש הנגשה.    שלום רוזנברג:

בחזית. כרגע באתי הוא לא עומד בחוק ההנגשה. אני יודע שההנגשה  אבישי ברעם:

לפה משם. אין שמה הנגשה ואנחנו כבר מדברים על זה חודשיים או 

 יותר. אין שמה הנגשה, אין שמה כלום.

 )מדברים יחד(

 שלום, שלום,  אפי דרעי:

 תן לי לומר מילה. שלום רוזנברג:

 שאלת שאילתה. אפי דרעי:

 עוד מילה,  אבישי ברעם:

 אתה אומר שלא עניתי לך, אפי דרעי:

אתם מיניתם אותי כאן כיושב ראש ועדת ההנגשה ועכשיו קחו את  אבישי ברעם:

המינוי בחזרה. לא רוצה אותו. אם אתם לא נותנים לי לעשות כלום, 

 קחו את המינוי, תהיו בריאים.

 מה שלא ברור לי בעניין הזה של מרכז יקינתון, שהוא יותר בעיניי ... שושי כחלון כידור: 

 היא חנייה ציבורית, נכון? החנייה שנמצאת שמה

 איזה חנייה? שלום רוזנברג:

 החנייה מאחורה.  שושי כחלון כידור: 

 כן. שלום רוזנברג:

 היא חנייה ציבורית. שושי כחלון כידור: 

 נכון. שלום רוזנברג:

 זאת אומרת שכל הסיפור של הנגשת החנייה,  שושי כחלון כידור: 

 ... שלום רוזנברג:

 רגע, רגע, רגע, היא באחריות שלנו?  שושי כחלון כידור:

 החנייה הציבורית מאחורה באחריות שלנו. שלום רוזנברג:

באחריות שלנו. זאת אומרת שם אנחנו צריכים לפעול ולא העסקים,  שושי כחלון כידור: 

 נכון?

 בתוך המגרש חנייה, שלום רוזנברג:
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שהייתה בשבוע שעבר, שתי ושם להבנתי אין מעלית. בוועדת התמרור  שושי כחלון כידור: 

 חניות, 

 סומנו. אפי דרעי:

 סומנו לטובת העניין.  שושי כחלון כידור: 

 כן. אפי דרעי:

 כולל חנייה ברחוב יקינתון. שושי כחלון כידור: 

 נכון.  אפי דרעי:

 אז אני, אז זה לא נותן מענה.  שושי כחלון כידור: 

 כרגע לא מסומן שמה שום דבר.   אבישי ברעם:

 אבישי, זה סומן. דרעי: אפי

 .. בוועדה לפני שבוע.  אבישי ברעם:

 חבר'ה, אל תפתחו שאילתה לדיון. שושי,  אפי דרעי:

 )מדברים יחד(

שושי, אל תפתחו כל שאילתה לדיון כי אנחנו לא נסיים פה. אמרתי  אפי דרעי:

לכם שאנחנו בצום, אני לא יודע, מי שפה בצום, ולי מאוד קשה. גם את 

ם הרב שמרלינג בצום. אני הזמנתי את הרב שמרלינג בעקבות בצום וג

הישיבה הקודמת שבה נאמרו דברים שהוא, שאמרתי אותם באופן 

עקיף ואנחנו כולנו נושאים פה באחריות למה שנאמר סביב השולחן 

הזה. לא רציתי לעשות מזה עכשיו פינג פונג של שאילתות ושל טענות. 

ובזה אנחנו נסגור את העניין בצורה הבאתי אותו לפה שיגיד את דברו 

 חברית וטובה. בסדר? הרב שמרלינג בבקשה.

 ,ערב טוב לכל העוסקים הרב שמרלינג:

 )מדברים יחד(

.. שזה יוצא דווקא .ערב טוב לכל העוסקים במלאכה באשר הם. יזמו  הרב שמרלינג:

יז' בתמוז, ואני לא אכנס לעומק ההשפעה של מה שדובר כאן ואיך -ב

כאן. אני לא נכנס לאמירות כשלעצמן. עצם העובדה שכידוע דובר 

לכולם ... הישיבה שאין לי שום קשר כזה או אחר למה שמתרחש היום 
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בבר אילן, ויתרה מזאת גם הצגתי את העמדה הברורה ביותר של בית 

חב"ד כפר יונה ושל רשת מוסדות חינוך חב"ד, שזה דבר נפרד בפני 

במירכאות בשום צורה מכל תהליך כזה  עצמו, ששניהם כאחד לא ייהנו

או אחר ... מאוד ברור. השבתי פה לכמה וכמה אנשים כי ידעתי 

שהדברים עלולים להגיע לכדי כך ובדיעבד מסתבר שהם באמירות 

כאלה ואחרות הגיעו לכדי כך, וזה לא משנה מה שנאמר, העובדה שרק 

ד, בליל שבת האחרון, במקרה בבית הכנסת ראיתי אדם עומד לב

סטודנט באריאל, הוריו גרים בכפר יונה, הם נמצאים עכשיו בחוץ 

... לבד, הוא רוצה לקפוץ לסעודת שבת, אמרתי כן. איזה בחור  לארץ

שאני  מכיר אותו מאז שהוא ילד והוא מכיר אותי מצוין. בסעודת שבת 

הוא אומר לי תגיד לי הרב, מה הסיפור שלך עם בר אילן? זאת אומרת 

לא ארצה, הנה, אדם שהוא בן בית אצלי וקשור אלי,  שאם ארצה או

עדי אריאל הגיעה העובדה שעל לא עוול בכפי מבשלים אותי בדייסה 

שאין לי שום עניין בה. ובהקשר הזה של יז' בתמוז, איך אמר אפי, 

כולם צמים, רק לפני כשעה הסיימתי הרצאה כאן בבית בבית ליד 

יז' בתמוז -ינים הללו שקשורים לוהוזמנתי על ידי הרב ליום עיון בעני

שנה לאחר חורבן בית המקדש חרבה  52-וסיפרתי שכולם יודעים ש

בית"ר והטרגדיה של בית"ר היא טרגדיה יותר גדולה מכל דבר אחר, כי 

עובדה שהיום אנחנו מוצאים בשרידי ירושלים, מוצאים את שרידי 

 מצדה, אבל,

 זה מה שיש. דובר:

שרידי מצדה, שרידי ירושלים אבל אין שריד או פליט מוצאים את  הרב שמרלינג:

מבית"ר. אין אבן על אבן מדירתו של בר כוכבא ואף יתרה מזו, 

הטרגדיה של הקבורה של בית"ר, מי שיודע, במשך שנה הם שכבו 

בשדות עד שהרומאים התירו לקבור אותם. ובאמת עלה מי ששאל, מה 

ת וכל כך שאין לה אח קרה? למה בית"ר זכתה לטרגדיה כל כך קיצוני

ורע? ולפני שנים דווקא תושב בכפר יונה, אני אזכיר את שמו, עוזי 
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.. ובזה אני .מנוסי שיהיה בריא, היפנה אותי למדרש, כתב לי מדרש 

אסיים. מתאר שבמשך שנים רבות הייתה איבה גלויה בין תושבי 

ירושלים לתושבי בית"ר. ובית"רי שהיה מגיע לירושלים, היה מקבל 

... התעצמה והתעצמה רק ברמת המלל, אבל היא  קיטור של שפכים

התעצמה והתעצמה והתעצמה והתעצמה, עד שכשחרבה ירושלים 

ושמה מתחולל קרב אנוש והאנשים גוועים ברעב, אנשי בית"ר ששו 

ושמעו והדליקו נרות. אה, הגיע להם, שנים ירדו עלינו, הנה, הנה, הנה 

 גות הזאת,יש דין ויש דיין ובדין ההתנה

 סליחה ראש העיר, כל זה בסדר היום?  אבישי ברעם:

לא. נתתי לו, זה מדובר שלוש דקות, וממש שלוש דקות הוא יכול לתת  אפי דרעי:

לך דרשה, אתה יכול לא לשמוע. אתה יכול לצאת כשהוא מדבר. זה לא 

 מפריע.

 ... אתה אומר זה לא, אבישי ברעם:

 ן.זה לא בסדר היום, נכו אפי דרעי:

 ידידי אבישי,  הרב שמרלינג:

 זה אני הזמנתי לפה.  אפי דרעי:

בוא נישאר ידידים. אתה יודע, ואשר על כן זהו סיפורה של יז' בתמוז  הרב שמרלינג:

 אשר עליה אנחנו צמים, 

 לא ... אבישי ברעם:

וזהו סיפורה של בית"ר. אני מסיים. זה יכול להימנע מלכתחילה אם  הרב שמרלינג:

היה קורה ואשר על כן אני באמת מבקש מכאן ולהבא בואו זה לא 

באמת נעשה את עבודתנו. אמרנו בתחילת הקדנציה, מי שאמרנו, שאם 

רוצים להיות גבוה תעלו על ... בבור. זה הרבה יותר פשוט להיות גבוה 

. בבור ואני מניח שהשקט והשלום יאיר פה לכולנו בעזרת .גבוה גבוה .

ובות, שנצליח עם כל החינוך, עם כל העשייה השם לעוד הרבה שנים ט

 . של כולם...
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-לה-תזכה למצוות. אם בית"רי מגיע לירושלים, ישר מצרפים אותו ל אפי דרעי:

 פמיליה והכול בסדר. 

סליחה רגע אדוני כבוד העיר, ראש העיר, מאחר והנושא הזה היה ביני  שושי כחלון כידור: 

ובינך, אז אני רוצה רגע ברשותך  לבין חברת מועצת העיר מיטל טולדנו 

לומר שמה שקורה כאן זה לא לעניין, זה לא תקין. אני לא ראיתי בשום 

ישיבת מועצת עיר שאם היו חילוקי דברים בין חבר מועצה לבין ראש 

העיר, אז הביאו את זה  שהיו חילוקי דעות לגביו לשולחן המליאה 

ה פה, או קיי? אם יש והוא דש ודן ואמר וכולי וכולי. זה לא משפט שד

 משהו שאתה רוצה, 

 את מרגישה, יש לך תחושה של משפט? אפי דרעי:

אם יש משהו שאתה רוצה ללבן, יש מקום ודרך לעשות את זה ולא  שושי כחלון כידור: 

 כאן בשולחן מליאת המועצה.

 עשית את זה בלי שיהיה מקום.  אפי דרעי:

אני לא עשיתי שום דבר, או קיי? אני לא עשיתי אני לא עשיתי את זה.  שושי כחלון כידור: 

 שום דבר, 

 הזכרת את התערבותו, אפי דרעי:

הזכרתי את הרב שמרלינג ומפאת כבודו של הרב שמרלינג ואני  שושי כחלון כידור: 

מכבדת רבנים, בהבדל ממה שנדמה פה להרבה מאוד אנשים, אז מפאת 

ת הטלפון שהייתה כבודו של הרב אני אפילו לא אפתח לדיון את שיח

מהרב אליי, לא ממני לרב, או קיי? ואם אני אדרש לזה, אני אשמח 

לעשות את זה כמו שהרב ידע לשבת אצלי בבית ולדבר איתי, הוא 

מוזמן אליי הביתה או שאני אוזמן אליו הביתה ונלבן בינינו את 

 הסוגיה, או קיי? תודה. 

 או קיי? בזה נסגר עניין פרשת חב"ד ובר אילן. אפי דרעי:

 לא, זה לא נסגר בכלל.  שושי כחלון כידור: 

 הוויכוח, בין חב"ד לבר אילן. אפי דרעי:

 מה שקרה כאן זה לא לעניין בכלל. שושי כחלון כידור: 
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 או קיי, אז אנחנו נבדוק את זה, אפי דרעי:

זה לשפוך את דמו של חבר מועצה. זה מה שאתה עשית עכשיו בזה  שושי כחלון כידור: 

את את כבוד הרב לכאן ונתת לו את האפשרות להסביר את שהב

 הדברים.

 הוא הזכיר אותך באיזושהי מילה? אפי דרעי:

 ככה אני אומרת. ככה אני אומרת. הרי לא מקרי שהוא פה. שושי כחלון כידור: 

 אני עוד מצפה להתנצלות. אני לא מבין.   הרב שמרלינג:

 יר את דמם של חברי המועצה. אתה מת... אז זה מה  שושי כחלון כידור: 

 )מדברים יחד(

 על מה אתה צריך להתנצל? שושי כחלון כידור: 

 אני עומד אחרי כל מה ש,  אפי דרעי:

 הרי כולנו מתנצלים.  דובר:

 )מדברים יחד(

 אל תתנצלי. אפי דרעי:

 על מה אני אתנצל?  שושי כחלון כידור: 

 ב שלא היה צורך.אנחנו סביב השולחן העלינו את שמו של הר דובר:

 על לשון הרע שדיברת, מיטל טולדנו:

 על לשון הרע? את החלטת שאני הוצאתי לשון הרע, שושי כחלון כידור: 

 כן. מיטל טולדנו:

את היית? את ישבת בשיחה עם הרב שמרלינג? את היית איתי ברכב  שושי כחלון כידור: 

במקרה  שאני, את היית איתי ברכב כשהרב שמרלינג שוחח איתי? כי

 יש לי עד. יש לי עד ברכב שהיה איתי ושמע את השיחה.

 לא שמעתי אותך ברכב. הייתי פה. מיטל טולדנו:

 ומזל שלא היית. שושי כחלון כידור: 

 )מדברים יחד(

אז בואי לא נפתח את זה. זה מה שאני אומרת ומבחינתי זה לא לעניין  שושי כחלון כידור: 

 מה שקורה כאן,
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 להיות,יכול  אפי דרעי:

והניצול הזה, הניצול הזה, כן, של המעמד שלך כראש העיר והבאת  שושי כחלון כידור: 

 הרב לכאן, כן? היא התרת דמם של חברי מועצת העיר. 

 אני מאוד מצטער. אני לא רואה ככה את הדברים. אפי דרעי:

ית מביא אתה יכול לא לראות את זה ככה. אם היית רואה ככה, לא הי שושי כחלון כידור: 

 את הרב.

 עם כל הכבוד לך, אני מנסה לעשות פה שלום בית, אפי דרעי:

זה לא שלום בית. אל תיתמם. אל תיתמם. אתה לא עושה שלום בית.  שושי כחלון כידור: 

אתה לא עושה. היא מדברת שאני הוצאתי לשון רב אל הרב. לא 

 דיברתי עליו בכלל. הוא לא האישיו. 

 את העניין. טוב, סיימנו אפי דרעי:

 הוא לא האישיו. שושי כחלון כידור: 

 טוב. אפי דרעי:

 אתה האישיו בהחלטה שלך. שושי כחלון כידור: 

 או קיי, אז ההחלטה שלי היא, תבדקי אותה, אפי דרעי:

 הלא מקצועית הזאת.שושי כחלון כידור:  

 אז היא לא מקצועית, או קיי. אפי דרעי:

 מקומו מונח.הרב כבודו ב שושי כחלון כידור: 

 בסדר, אז ההחלטה היא לא מקצועית,  אפי דרעי:

ואם אני ארצה ללבן את העניינים של עם הרב, אני לא צריכה לא  שושי כחלון כידור: 

אותך ולא את מיטל ולא את אף אחד מבין היושבים כאן. אני יודעת 

לדבר עם הרב בנפרד מכולכם ואני כבר עושה, עשיתי את זה ואני 

 ות וכנראה גם בעתיד.אצטרך לעש

 או קיי. שיהיה לך בהצלחה בעתיד. אפי דרעי:

 תודה, גם לך. שושי כחלון כידור: 

 תב"ר, עוברים לסדר היום.  אפי דרעי:

 ... ותראה מה אתה עושה.  שושי כחלון כידור: 
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 אני עושה את מה שחשוב לעשות. אפי דרעי:

 . מתוך אמונה שלמה. .. שושי כחלון כידור: 

 שושי, תרגיעי.  רלינג:הרב שמ

 מה זה צדיק.  שושי כחלון כידור: 

 הרב בוא,  אפי דרעי:

 )מדברים יחד(

 מה אתה קופץ? מה אתה קופץ? אפי דרעי:

 כן, מה אתה קופץ. אבישי ברעם:

הרב לא היה צריך להגיע כאן לישיבה, נקודה. ואתה יודע מה, אם  שושי כחלון כידור: 

י שאנחנו נסכים שהוא יגיע לישיבה, עם הוא הגיע לישיבה, אז היה רצו

 כל הכבוד. מה זה הדבר הזה.

 ... אבישי ברעם:

 לקבור, כן. אפי דרעי:

 לא צריך לקבור את אף אחד. שושי כחלון כידור: 

 תתקדם בסדר יום. דובר:

 זה יש ריבונו של עולם. שושי כחלון כידור: 

 רבצם. סדר יום, נכון, נכון, יופי. הצדיקים קמו מ אפי דרעי:

 מה זה, שושי כחלון כידור: 

 מבנים יבילים,  4לתכנון וביצוע  166אישור תב"ר  אפי דרעי:

 הכול אתה תעשה בשביל להיבחר. שושי כחלון כידור: 

 אני כבר הודעתי שאני לא מתמודד. את רוצה עוד פעם שאני אגיד? אפי דרעי:

 לא, אני לא יודעת. שושי כחלון כידור: 

 כי שמש בחוץ...  אבישי ברעם:

 מה אתה אומר. הצדיק מסדום ועמורה. אפי דרעי:

 אפשר רק להתקדם בסדר היום? דובר:

 כן.  אפי דרעי:
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ת ספר בבי 2מבנים יבילים ) 4לתכנון וביצוע  166אישור תב"ר מספר  .1

  ₪  750,000על סך איש שלום( בבית ספר  2-רימון ו

 מקורות מימון: קרנות הרשות

מבנים יבילים  4לתכנון וביצוע  166ת העיר מאשרת תב"ר מספר הצעת החלטה: מועצ

 בבית ספר איש שלום(  2-בבית ספר רימון ו 2)

 מקורות מימון: קרנות הרשות

 

שקל. מקורות: קרנות  750,000 – 166, תב"ר מספר 166סעיף מספר  אפי דרעי:

 מבנים  באיש שלום. אני 2-מבנים יבילים ברימון ו 2הרשות. מדובר על 

 מציע לאשר. יש למישהו הערות?

 אני  מבקשת שניר יסביר את המקורות שיש לנו כסף. אני רוצה לדעת, שושי כחלון כידור: 

 את יכולה לשאול שאלה ואני נותן תשובות. ניר לא נותן פה תשובות. אפי דרעי:

 על הקרנות. שושי כחלון כידור: 

. אני אומר שיש כסף כן, אז לא, הוא לא צריך לתת את הקרנות אפי דרעי:

 בקרנות, נקודה.

 אפשר להגיב? מיטל טולדנו:

 )מדברים יחד(

 לא, אני לא צריך לתת לך שום נתונים. מי בעד ירים את ידו?  מי נגד? אפי דרעי:

 אני לא משתתפת. שושי כחלון כידור: 

 אל תשתתפי.  אפי דרעי:

 רגע, מי נגד, אבישי וחדווה? : 'ג'אליס בדש חג

 כן. שוש לא משתתפת. לא, אל תעשי לי פה משחקי,  אפי דרעי:

 .. שושי כחלון כידור: 

 לא, לא, את הגנון הזה תשמרי לקדנציה הבאה. אפי דרעי:

 אני שואלת שאלות ואתה תיתן תשובות.  שושי כחלון כידור: 



 
17 
 
 

 

 נתתי תשובה. יש כסף בקרנות הרשות, נקודה. אפי דרעי:

 . מה זה הכסף?לא, זה לא תשובה שושי כחלון כידור: 

 מה זה? זו לא תשובה? אפי דרעי:

 לא. שושי כחלון כידור: 

 אז מה את רוצה, שאני אוציא לך את חשבון הבנק? אפי דרעי:

 ... שושי כחלון כידור: 

 את רוצה את חשבון הבנק שנציג בפנייך? אפי דרעי:

 לא, אני רוצה מסמך, כן. שושי כחלון כידור: 

 ה לתת לך שום מסמך עם כל הכבוד. לא, אני לא רוצ אפי דרעי:

אני רוצה לדעת למה הקרנות צריכות  לשלם את זה ולא משרד  שושי כחלון כידור: 

 החינוך? יש לי זכות לשאול שאלות. 

 אז שאלת שאלה.  אפי דרעי:

 אתה יכול לא לענות. שושי כחלון כידור: 

 , אני לא עונה לך. 2סעיף מספר  אפי דרעי:

 אז רגע, אז בשביל מה עושים את הישיבה? : שושי כחלון כידור

 , תלמדי מה הסמכויות המליאה ואחר כך תשאלי שאלות. 167 אפי דרעי:

 אני יודעת מה הסמכות של המליאה. שושי כחלון כידור: 

 את אין לך מושג. אפי דרעי:

 תאמין לי יותר טוב ממך.  שושי כחלון כידור: 

 השחי שלך. אם אצלך זה ה.. שנמצא בבית אפי דרעי:

 נכון, נכון,  שושי כחלון כידור: 

 ולא, מסתובבת לי, אפי דרעי:

 יז' בתמוז, -אל תרד נמוך. לפני רגע הרב אמר לך ואתם צם ב שושי כחלון כידור: 

 יז' בתמוז, -אני צם ב אפי דרעי:

 ממש אתה צם, שושי כחלון כידור: 

 מי שיורד נמוך זאת את לאורך כל הקדנציה. אפי דרעי:

 אני לא ... ושי כחלון כידור: ש
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לאורך כל הקדנציה. ותלמדי, תלמדי מה סמכויות המליאה. את  אפי דרעי:

 שואלת שאלה, מקבלת תשובה ועוברים להצבעה. 

 לא, לא, סליחה. אני אשאל כמה שאלות, שושי כחלון כידור: 

 אז תשאלי, עניתי לך. אפי דרעי:

 זה כן.אתה יכול לא לענות.  שושי כחלון כידור: 

 סליחה. אפי דרעי:

 הסמכות המליאה לשאול שאלות. שושי כחלון כידור: 

 לא, לא, יש לך אפשרות, אפי דרעי:

 עם כל הכבוד לך. שושי כחלון כידור: 

 שאלת שאלה, עניתי לך.  אפי דרעי:

 אז אני לא מוכנה להשתתף,  שושי כחלון כידור: 

 אז אל תשתתפי. אפי דרעי:

 אם אין לי אפשרות לשאול,  שושי כחלון כידור: 

 אל תצביעי. אפי דרעי:

 אל תגיד לי אל תשתתפי. שושי כחלון כידור: 

 , 167 – 2סעיף מספר  אפי דרעי:

 אני רוצה לדעת.  שושי כחלון כידור: 

 הקמת מגרש כדורגל,  אפי דרעי:

 )מדברים יחד(

 לא, לא, לא. אפי דרעי:

 לא, אל תגיד לי לא.  שושי כחלון כידור: 

 אני אומר לך לא. פי דרעי:א

 אתה לא תצליח ל, זה.  שושי כחלון כידור: 

 אני לא רוצה שתשאל אף אחד.  אפי דרעי:

אני מבקשת לדעת מה הסכמות חברי מועצת העיר בישיבת מועצת  שושי כחלון כידור: 

 העיר? יושבת פה היועצת המשפטית של העירייה, לא של ראש העיר, 
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העירייה, והנושא הזה נדון בהרחבה בארבעה יועצים  נכון, היא של אפי דרעי:

 משפטיים אחורה.

לא, לא, סליחה, אני מבקשת לקבל את חוות דעתה? קובי, אני  שושי כחלון כידור: 

 מבקשת לקבל את חוות דעתה של היועצת המשפטית,

 . את ההחלטה. .אז . ד קובי לאור: "עו

 )מדברים יחד(

 תגיד לי מה לעשות.  לא, אתה לא שושי כחלון כידור: 

 אני לא אגיד לך. ד קובי לאור: "עו

 או קיי. שושי כחלון כידור: 

 מי שיושב בראש השולחן, הוא יחליט איך מנהלים את הדיון, לא אני. ד קובי לאור: "עו

 אני רוצה לשאול שאלות. אפשר לא לענות עליהן. שושי כחלון כידור: 

 אז הנה, אז אני לא עונה לך. אפי דרעי:

 מה אני רוצה? אני רוצה לשאול את השאלות. שושי כחלון כידור: 

 אז תשאלי את כל השאלות. שאלת שאלה, עניתי לך. אפי דרעי:

 אני רוצה. תיתן לי לשאול אותן ואל תצרח כמו איזה זה.  שושי כחלון כידור: 

 בינתיים מי שצורח זה את. אני צורח? אפי דרעי:

 אני לא צמה, יש לי כוח וגם כשאני צמה יש לי כוח.  תודה לאל. שושי כחלון כידור: 

 .2או קיי, עברנו לסעיף מספר  אפי דרעי:

 לא. אני מבקשת לשאול את השאלות ושהן יהיו כתובות בפרוטוקול. שושי כחלון כידור: 

 סליחה, אפי דרעי:

 אדוני ראש העיר. או קיי?  שושי כחלון כידור: 

 שאלת שאלה, אפי דרעי:

 לא, אני לא שאלתי את כל השאלות. כידור:  שושי כחלון

 אז תשאלי את כל השאלות. אמרת שיש לך שאלה, אפי דרעי:

 תגיד שאתה לא רוצה לענות, זאת זכותך. שושי כחלון כידור: 

 נכון, זכותי לא לענות לך. תשאלי את כל השאלות, אפי דרעי:

 אני יכולה לשאול שאלות,  שושי כחלון כידור: 
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 קיי, תשאלי את השאלות.  או אפי דרעי:

 או קיי, אז אני אשאל את השאלות. אני מבקשת לדעת,  שושי כחלון כידור: 

אני רוצה כן להעביר מבחינת התקנון. אני מזכירה לכולנו שלכל חבר  ד שלומית גבע: "עו

דקות  5מליאה יש אפשרות לשאול או לדבר או להגיד את דעתו במשך 

 בכל נושא של סדר היום.

 מה זה הדבר הזה.  כחלון כידור: שושי 

 ו? דובר:

 וזהו.  ד שלומית גבע: "עו

 דקות, הבנתי. או קיי, זה מה שאת אומרת. 5אני יכולה לדבר  שושי כחלון כידור: 

 דברי. דובר:

 או קיי,  שושי כחלון כידור: 

 את שואלת שאלה ואת מצפה לתשובה. את עושה פינג פונג פה. אפי דרעי:

 לא, אני לא רוצה.  ור: שושי כחלון כיד

 תשאלי את כל השאלות, אפי דרעי:

לא הספקתי לשאול את השאלות. אתה אמרת שיש כסף בקרנות וזהו,  שושי כחלון כידור: 

 ועוברים להצבעה.

 נכון. אפי דרעי:

 נכון, זה מה שאמרת.  שושי כחלון כידור: 

 אז תשאלי את כל השאלות. אפי דרעי:

ני אשמח לדעת מה סטטוס קרנות הרבות ומקורות ההכנסה. אני אז א שושי כחלון כידור: 

מבקשת לדעת מדוע הרשות המקומית מקרנות הרשות מממנת את 

היבילים האלה ולא משרד החינוך, אם יש הכרה בצורך של משרד 

החינוך. אני מבקשת לדעת לטובת מה מיועדים היבילים, או קיי? זה 

 , ולל גם את הפיתוח ואתהשאלות שיש לי והאם האומדן המהנדסת כ

 ... שלום רוזנברג:

או קיי, אז אל תענה. האם האומדן כולל גם את הפיתוח ואת  שושי כחלון כידור: 

 ההצטיידות ומה לוח הזמנים לביצוע. אלה השאלות שלי. 
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תענה על השאלות שלך ועל השאר אנחנו ניתן תשובות בפעם הבאה  אפי דרעי:

הזה, זכותך לשאול. בשביל זה יש לך במסגרת מסודרת. שאלות מהסוג 

 ימים לשאול את המהנדס, לשבת אתו, לשבת עם הגזבר לקל פירוט, 10

 אני לא חייבת לשאול אותך.  שושי כחלון כידור: 

אז את גם לא חייבת להעסיק את כולם פה בשאלות שלך, עם כל  אפי דרעי:

 הכבוד.

 בוודאי שאני יכולה.  שושי כחלון כידור: 

 תפסיקי לעשות פוזה. אז בבקשה תענה על השאלות. :אפי דרעי

 היחיד שבפוזה זה אתה.  שושי כחלון כידור: 

 )מדברים יחד(

 אז שתלך הביתה, מה הסיפור.  דובר:

 לא, לא, הוא עונה. בקצרה. אפי דרעי:

 בקצרה. העברתי לכם היום נייר מסודר טרם הישיבה שמפרט את,   שלום רוזנברג:

אני לא קיבלתי את האומדן בסדר היום. יכול להיות שאיחרתי. אני   שושי כחלון כידור:

 יכולה להראות לך את ה,

כיתות יבילות בבית ספר איש  2ים, לבסדר, ... זה כתוב. ... מבנים יבי שלום רוזנברג:

כיתות יבילות בבית ספר רמון, כאשר בית ספר רמון אחת  2-שלום ו

...  ת מבנה יביל לכל דבר וענייןמהן תהייה כמבנה ... ואחת תבינה בצור

הכיתות האלה הן כיתות, בבית ספר איש שלום הן כיתות מהצד 

.. הצטיידות אומדן. אני כן יודע ... ואחת מהצד המערבי .המזרחי 

 .. משרד החינוך..להגיד 

 או קיי.  שושי כחלון כידור: 

 זהו, זה מה שיש לי להגיד. שלום רוזנברג:

 לוח הזמנים לביצוע? מה שושי כחלון כידור: 

 ... בתכנון.  תלוי באישור התב"ר שלום רוזנברג:

 תודה. שושי כחלון כידור: 

 או קיי.  אפי דרעי:
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אפי דרעי, יעל חן נאמן, מיטל טולדנו, קובי לאור, ליהי איינס, ערן  בעד:

 לאופר, דויד ששון

 אבישי ברעם, ירון חדוות נגד:

 שושי כחלון כידור לא הצביע:

 

מבנים  4לתכנון וביצוע  166: מועצת העיר מאשרת תב"ר מספר החלטה

 ₪.  750,000 על סךאיש שלום(  בבית ספר 2-רימון ו בבית ספר 2יבילים )

 מקורות מימון: קרנות הרשות.

 

 על סךלהקמת מגרש כדורגל דשא סינטטי  167אישור תב"ר מספר  .2

5,066,100  ₪ 

  מקורות מימון:

  ₪ ,6655,059טוטו: -קרן המתקנים

 ₪ 6,435קרנות הרשות: 

להקמת מגרש כדורגל דשא  167הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת תב"ר מספר 

  ₪. 5,066,100 על סךסינטטי 

  מקורות מימון:

  ₪ 5,059,665טוטו: -קרן המתקנים

 ₪ 6,435קרנות הרשות: 

 

. להקמת מגרש כדורגל 167אישור תב"ר מספר  – 2עברנו לסעיף מספר  אפי דרעי:

 6וקרנות הרשות ₪  5,059,665יש לנו השתתפות של קרן המתקנים 

 מיליון,

 אלפים 6לא,  דובר:
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אני מציע לאשר. מי בעד ירים את ₪.  5,066,100סך הכול ₪.  6,435 אפי דרעי:

 ידו? 

 יש שאלות. שושי כחלון כידור: 

 שאלות, בבקשה.  אפי דרעי:

 ,זה באזור של נחל ...דיברנו שעל פי ה, כמו שדיברנו  ירון חדוות:

 )מדברים יחד(

 זה מגרש כדורגל. שושי כחלון כידור: 

 או קיי. וזה חלק ממה? מה עוד אמור להתווסף שם בהמשך?  ירון חדוות:

 שני מגרשים. אפי דרעי:

 אין שום תוכנית בשביל לעשות מסביב ועוד דברים או עוד, ירון חדוות:

לא, אין שום, לא צריך לעשות שום דבר שם. אין שום אפשרות להכניס  אפי דרעי:

 שום דבר נוסף. 

 אפשר לשאול שאלות? שושי כחלון כידור: 

 כן.  אפי דרעי:

 ,אני מבינה שזה כולל את שני המגרשים שושי כחלון כידור: 

 התכנון הסופי הוא לשני המגרשים הכולל. אפי דרעי:

 יועד לשני המגרשים? האומדן מ שושי כחלון כידור: 

האומדן כרגע מתייחס למגרש הדרומי שאותו אנחנו נעשה דשא  אפי דרעי:

סינטטי, עליו הקרן נותנת את הכסף ואנחנו צריכים לעמוד בדרישות 

שלהם. זאת אומרת כל מה שמופיע במפרט שיהיה ... אני מציע לאשר 

 את התב"ר. 

 לשאול. רגע, סליחה, עוד לא גמרתי שושי כחלון כידור: 

 אז בואי תשאלי את כל השאלות. אל תעשי שאלה תשובה.  אפי דרעי:

 אז או קיי, אתה נתת את התשובה. שושי כחלון כידור: 

 לא, את שואלת את השאלה, ואת כאילו זה השאלה היחידה שיש לך. אפי דרעי:

 לא, זה לא השאלה היחידה שיש לי. שושי כחלון כידור: 

 ל השאלות.אז תשאלי את כ אפי דרעי:
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או קיי, אני מבקשת לדעת האם יש איזשהו תכנון לחלופות להשתמש  שושי כחלון כידור: 

במגרש, לחלופות למגרש בתקופה שתבצעו את העבודה הזאת, כי בסוף 

יש פה לא מעט כדורגל בישוב. האם התקציב הזה הוא ייעודי רק 

 לטובת המגרש או שיש פה תקציבים אחרים שנלקחו ואספתם אותם

כתקציב אחד לטובת הקמת מגרש הכדורגל. אני מבקשת לדעת את זה. 

האם זה צירוף של תקביצים שפשוט החלטתם שזה הייעוד שלהם. הם 

היו מיועדים למשהו אחר והחלטתם שהם יהיו לטובת מגרש הכדורגל 

או שזה מגרש, או שזה, סליחה, תקציב שהוא ייעודי לטובת המגרש 

 הספציפי הזה וזהו.

 תודה. אני מציע לאשר. מי בעד ירים ידו? מי נגד? אין נגד. עי:אפי דר

 אני מאשרת למרות שלא קיבלתי תשובות לשאלות שלי. שושי כחלון כידור: 

נכון, תצייני שלא קיבלת תשובות. את כל השאלות האלה יכולת לקבל,  אפי דרעי:

 לשאול בזמן ולקבל תשובות.

 רוצה ואתה תיתן לי את התשובות. אני אשאל מתי שאני שושי כחלון כידור: 

 אז או קיי, אז לא נתתי לך את התשובות. אני גם לא אתן לך. אפי דרעי:

 כמו ילד קטן. שושי כחלון כידור: 

 בסדר. מי ילד קטן? אפי דרעי:

 אתה. שושי כחלון כידור: 

 את תינוקת בגן. אפי דרעי:

 אני תינוקת בגן? שושי כחלון כידור: 

 י ילד קטן, את תינוקת בגן.כן. אנ אפי דרעי:

 אתה לא שם לב להתנהגות שלך. שושי כחלון כידור: 

 לא, אני לא שם לב להתנהגות שלי.  אפי דרעי:

 לא, ממש לא. שושי כחלון כידור: 
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להקמת מגרש כדורגל דשא  167החלטה: מועצת העיר מאשרת תב"ר מספר 

 .₪ 5,066,100 על סךסינטטי 

 מקורות מימון: 

 ₪  5,059,665טוטו: -יםקרן המתקנ

 ₪ 6,435קרנות הרשות: 

 .אושר פה אחד

 

 

פרויקט התייעלות  128אישור שינוי מקורות מימון תב"ר מספר  .3

  ₪ 5,197,842 על סךתאורת לדים  –אנרגטית בישוב 

  מקורות מימון:

  ₪ 252,615הפחתה של  -₪  1,039,568קרנות הרשות: 

 ₪  252,615של הגדלה  -₪  4,158,274משרד הכלכלה: 

פרויקט  128הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת שינוי ממקורות מימון תב"ר מספר 

  ₪ 5,197,842 על סךתאורת לדים  –התייעלות אנרגטית בישוב 

  מקורות מימון:

  ₪ 252,615הפחתה של  -₪  1,039,568קרנות הרשות: 

 ₪  252,615הגדלה של  -₪  4,158,274משרד הכלכלה: 

 

. פה מדובר על תב"ר שכבר 128אישור שינוי מקורות מימון, תב"ר  י:אפי דרע

אושר. יש פה שינויים במספרים. בקרנות הרשות יש הפחתה של 

 252,000שקל והגדלה במשרד הכלכלה באותם סכומים של  252,000

שקל. אנחנו פשוט מעבירים מקרנות הרשות, ממשרד הכלכלה הגדלה 

 ל קרנות הרשות.שקל לטובת הקטנה ש 252,000של 

אני מבקשת שתציינו את הסכום החדש ולא תגידו הפחתה וזה,  שושי כחלון כידור: 

 שיהיה פה הסכום  החדש.
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 זה אותו הסכום. דובר:

 הסכום נשאר אותו דבר.  אפי דרעי:

 ,-מ לא, אתם הפחתתם שושי כחלון כידור: 

 לא,  דובר:

 . 1,039,568-מה שושי כחלון כידור: 

א, התב"ר הוא עומד על אותו סכום. הורדנו בצד אחד, הוספנו בצד ל אפי דרעי:

מיליון.  5.197שני, נשאר אותו דבר. נשאר אותו דבר. כתוב התב"ר הוא 

 השינוי הוא רק בתוך הפנימי.

אני מדברת על הקרנות. אני לא מדברת על התב"ר. אני הבנתי  שושי כחלון כידור: 

ופו של דבר לדעת כמה כסף שהתב"ר הוא אותו דבר. אני מבקשת בס

 ייצא לטובת הפרויקט הזה מקרנות הרשות. 

 כתוב לך, קרנות הרשות,  אפי דרעי:

ולאחר ההפחתה, אני לא רוצה לעשות מתמטיקה. אני רוצה שאתם  שושי כחלון כידור: 

 תגידו את זה.

 טוב, או קיי.  אפי דרעי:

 . 4.158זה הרי כתוב,  ח ניר ענבי:"רו

 אני יכולה ה, ע: ד שלומית גב"עו

 רגע, ניר בבקשה.  אפי דרעי:

 )מדברים יחד(

 בואו, בואו, חדוות בבקשה. אפי דרעי:

זה בהמשך לכמה דברים. מה שאני רוצה זה בגדול שאלה, זה אמירה  ירון חדוות:

. בנושא התאורה, זה התב"ר שאושר אז .שנובעת גם מהדיון שהיו פה .

.. שרשות מקומית יכולה . לובהקשר לדיון שהיה עכשיו בנושא. נט

מתקציב, ניר, תקן אותי אם אני טועה,  50%-לעמוד עליו מגיע קרוב ל

 . בסיטואציה הזאת ככל שאנחנו לוקחים מלוות,50%

 .60%-. אפשר להגיע ל.. ח ניר ענבי:"רו
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לצורך הדיון. מה שקורה זה שאנחנו לוקחים  50%יפה. בוא ניקח  ירון חדוות:

מענקי  65%לים ברמה של מענקי האיזון, עד מלווה, אנחנו מתוגמ

איזון, תאשר לי ניר בבקשה. מאשר. בתוך התהליך הזה בעצם אומר  

 לקחנו מיליון שקל הלוואה, 

הרי מתחילת הקדנציה אתה אומר את ההפך מזה ואני אומר לך שזה  אפי דרעי:

 מה שצריך להיות ואתה מתנגד.

 להפך. ירון חדוות:

 ה אתה רוצה להגיד?אז עכשיו מ אפי דרעי:

אז אני רוצה שתקשיב לי, כי פעם שעברה שכחתי להגיד את זה באישור  ירון חדוות:

התב"ר הקודם, לא הקשבת לי אז עכשיו אני אגיד את זה עוד הפעם. 

אני מקווה שזה יעבור. חשוב שכל חברי המליאה יבינו. זה אומר שעל 

שקל. זה  650,000 כל מיליון שקלים שאנחנו מוציאים, המדינה מוציאה

פרויקטים מניבים ... אומר שכשאנחנו מדברים על פרויקטים של 

שאפשר לכמת בכך את ההחזר ההשקעה, כנראה שזה הרבה יותר נכון 

לנו מאשר לצבוע את הכסף דרך תב"ר. מה זה אומר? זה אומר שאם 

מיליון שקלים, אם אנחנו ניקח  5פרויקט כזה, לצורך העניין, עולה לנו 

מיליון  3.2מיליון שקלים, ההחזר באותה מידה ... בעצם  5אה של הלוו

שקלים מתנה ממדינת ישראל, ממשרד הפנים. זה אחד. דבר שני, ... 

שקל בשנה, מצד אחד ומצד שני אם האנשים  180,000אנחנו מחזירים 

מעלויות התאורה,  80%-של התאורה אמרו שאנחנו בעצם חוסכים כ

שקל. מה  800,000יון שקל בשנה, חסכנו שלצורך העניין קרוב למיל

שקורה בנטו, בנטו התקציב השוטף ייהנה מעודף שהיום חסר לנו של 

מינימום חצי מיליון שקל בשנה על התרגיל החשבונאי. זה אפילו לא 

תרגיל חשבונאי, אלא מתנה שמדינת ישראל או משרד הפנים מאפשר 

דים כן או לא הוא לנו. לכן כל הנושא של הדיון פה האם לאשר את הל

לא רלוונטי. ההסתכלות צריכה להיות כלכלית ובמקום להסתכל על 

תב"רים, לעצור את הקטע של תב"ר, או קיי? רגע, רגע, מקרנות הרשות 
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ובמקום להסתכל על קרנות הרשות, לקחת הלוואה, לפרוש אותה בין 

 שנה,  11-ל 10

 ..לא כתוב שיש פה . שושי כחלון כידור: 

 מה זה? :ירון חדוות

 לא כתוב שיש, שושי כחלון כידור: 

ואם לא, לדחות את זה בארבעה חודשים עד לאחר הבחירות כדי  ירון חדוות:

 שיעשו דבר כזה. 

 החשש הוא שלא יאשרו. יעל חן נחמן: 

החשש שמשרד הפנים לא יאשר הלוואה כזאת בתקופת הבחירות, זה  ירון חדוות:

 מה שנראה לנו. 

 א, משרד הפנים לא נותן ... לאשר הלוואות.ל ח ניר ענבי:"רו

ולכן, ולכן בסיטואציה הנוכחית, כל שימוש בקרנות הרשות, או קיי?  ירון חדוות:

 הוא לא נכון פראקסלנס. 

 אז תבטל את התב"ר הזה? שושי כחלון כידור: 

 או קיי, יש למישהו משהו להוסיף? אפי דרעי:

 אז תציע. שושי כחלון כידור: 

אני מציע, עוד הפעם, או לדחות אותו, אני מציע אחד, במקום מקרנות  :ירון חדוות

 הרשות,

 ... ח ניר ענבי:"רו

 רגע, שנייה, שנייה, ירון חדוות:

לא, אני אגיד לך משפט, אני אכוון אותך. זה לא מונע את זה להקטין  ח ניר ענבי:"רו

את התב"ר. אתה יכול לעשות את השינוי הזה גם בעוד חצי שנה או 

 בעוד שנה. 

אני מציע, אני מציע, או קיי? אחד, ללכת לבקש, איך קוראים לזה,  ירון חדוות:

לנסות ללכת לקבל הלוואה, או קיי? ואם לא מקבלים את ההלוואה, 

בגלל אותה תקופת ביניים שאנחנו נמצאים בה עכשיו, לקבל כבר 

עכשיו, לקבל החלטה שאומרת שברגע שההלוואה לא מאושרת בגלל 
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 18ת, התקופה שאנחנו נמצאים בה, לחזור לצורך העניין לנובמבר תקופ

 ,או מתי שזה לא יהיה ולשנות את

 או קיי, אני מציע לאשר. מי בעד ירים ידו? מי נגד? אפי דרעי:

 לאשר את מה שאני אומר. ירון חדוות:

 לא, לאשר את הצעת המליאה. מי בעד? מי נגד?  אפי דרעי:

 אני נגד.  ירון חדוות:

 יפה, תודה. י דרעי:אפ

 אבישי, שוש וחדוות נגד. : 'ג'אליס בדש חג

 חצי מיליון שקל. חצי מיליון שקל, זה מה שלקחת,   ירון חדוות:

 את הדברים האלה צריך להגיד בתחילת הקדנציה.  אפי דרעי:

 חצי מיליון שקל מהתקציב השוטף. ירון חדוות:

 נכון. אפי דרעי:

 עון, מהשוטף. עוד הפעם, אני אסביר. כשאתה נמצא בגיר ירון חדוות:

 אל תסביר, סליחה, אנחנו סיימנו. אפי דרעי:

 אבל אתה לא הבנת.  ירון חדוות:

 אני לא צריך להבין. סליחה, לא נתתי לך רשות דיבור. אפי דרעי:

 אתה לא הבנת. ירון חדוות:

את  לא נתתי לך רשות דיבור. הבנתי אותך  טוב מאוד. אני לא צריך אפי דרעי:

 ההסברים שלך.

 אתה לא הבנת. ירון חדוות:

 אני לא צריך להסביר לך. אני לא במבחן פה.  אפי דרעי:

 ... זה הבעיה.  ירון חדוות:

 אני לא רוצה לשמוע אותך ירון.  אפי דרעי:

 זה לא קשור אם אתה לא רוצה לשמוע אותי.  ירון חדוות:

 אתה מפריע לי. אפי דרעי:

 פה לעירייה.  אתה מפריע ירון חדוות:

 אני מפריע לעירייה, בסדר.  אפי דרעי:
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 מפריע לעיר.  ירון חדוות:

 אנחנו בעצם מפריעים לו, לא הוא.  שושי כחלון כידור: 

 בסדר.  ירון חדוות:

 

אפי דרעי, יעל חן נחמן, מיטל טולדנו, קובי לאור, ערן לאופר, דויד  בעד:

 ששון

 ון חדוותשושי כחלון כידור, אבישי ברעם, יר נגד:

 ליהי איינס נמנע:

 

פרויקט  128החלטה: המועצה מאשרת שינוי מקורות מימון תב"ר מספר 

 ₪ 5,197,842 על סךתאורת לדים  –התייעלות אנרגטית בישוב 

פרויקט  128מועצת העיר מאשרת שינוי ממקורות מימון תב"ר מספר 

 ₪  5,197,842תאורת לדים על סך  –התייעלות אנרגטית בישוב 

 ורות מימון: מק

 ₪  252,615הפחתה של  -₪  1,039,568קרנות הרשות: 

 ₪  252,615הגדלה של  -₪  4,158,274משרד הכלכלה: 

 

 

עם חברת מ. דרורי שירותי  1.8.2014הגדלת הסכם ההתקשרות מיום  .4

מההוצאות על פי החוזה הקיים,  50%חשמל בע"מ בהיקף של עד 

 1987 –כרזים( התשמ"ח לתקנות העיריות )מ (7) 3בהתאם לתקנה 

 1987-לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח( 7) 3הצעת החלטה: בהתאם לתקנה 

עם חברת מ.  1.8.2014מאשרת מועצת העיר את הגדלת הסכם ההתקשרות מיום 

 מההוצאות על פי החוזה הקיים.  50%דרורי שירותי חשמל בע"מ בהיקף של עד 

 



 
31 
 
 

 

עם חברת מ. דרורי שירותי  8.20141.הגדלת הסכם התקשרות מיום  אפי דרעי:

מההוצאות על פי החוזה הקיים בהתאם  50%חשמל בהיקף של עד 

 לתקנה. אתה צריך לתת להם הסבר?

 יש להם הסבר. אבר אלון:

 למה לא קיבלנו את חוזה ההתקשרות ורק את ההסבר?  שושי כחלון כידור: 

 ממה? %50 אבישי ברעם:

 ו את חוזה ההתקשרות ורק את ההסבר קיבלנו?למה לא קיבלנ שושי כחלון כידור: 

 הייתם צריכים לבקש אותו, כי החוזה התקשרות נעשה,  אפי דרעי:

 אנחנו לא צריכים לבקש. שושי כחלון כידור: 

 .2014באוגוסט  אפי דרעי:

אתם כותבים שזה בהתאם, זה הגדלת הסכם התקשרות. אני לא  שושי כחלון כידור: 

קשרות. אתם צריכים לצרף אותו כחומר צריכה לבקש את הסכם ההת

 לשיבה. 

 או קיי, אז לא צירפנו אותו. תעירי הערה. אפי דרעי:

 אז ציינתי, אני  מעירה. שושי כחלון כידור: 

 או קיי, אז אבר תיתן הסבר קצר. אפי דרעי:

 אתה רוצה לעבור רגע על ההסכם? ד שלומית גבע: "עו

 כן, בבקשה. אבר אלון:

 רצוי שהוא יעבור.  ר: שושי כחלון כידו

 כן. אפי דרעי:

המסמך מונח, אתם קיבלתם את המסמך הזה שמסביר הכול. אכן  אבר אלון:

ההסכם לא מונח בפניכם אבל מי שירצה לראות  אותו מוזמן לראות. 

 להסכם, 8.3מה שכתוב שם נכון ומדויק. סעיף 

 . 2014-ההסכם הזה הוא מ שושי כחלון כידור: 

 נכון. אבר אלון:

 לכמה שנים הוא? שושי כחלון כידור: 

 עוד שנה.  אבר אלון:
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 שנים הוא נחתם?  5-לעוד שנה? ל שושי כחלון כידור: 

 אה, אה,  אבר אלון:

 אה, אה, שושי כחלון כידור: 

 50%-על פי הסעיף אפשר להגדיל את ההתקשרות עם הספק הזה עד ל אבר אלון:

 באישור העירייה וזה מה שאנחנו עושים פה. 

 ? 50%-מה זה אומר להגדיל ב שושי כחלון כידור: 

שהם ₪,  224,439יש לכם גם מספרים עד היום. ההגדלה היא בסך  אבר אלון:

, 20%-מהסכם ההתקשרות. זאת אומרת לא הגענו ל 19.5%מהווים 

אבל אם אנחנו רוצים לעשות את העבודה איתם של החלפת מרכזות 

 43%שיהווה ₪  468,962-התאורה, אז העבודה תביא את הסכום ל

 ₪,מיליון  1.150מההסכם ההתקשרות שהוא 

 ₪.מיליון  1.150-זה תוספת על ה שושי כחלון כידור: 

 נכון.  אבר אלון:

 נכון. שושי כחלון כידור: 

, אתם נדרשים לאשר את 50%-ופחות מ 25%-תוספת. היות וזה חורג מ אבר אלון:

 זה. 

 יבי להגדלה כאילו? מה המקור המימוני לזה? מה המקור התקצ שושי כחלון כידור: 

 מה המקור המימוני?   אבר אלון:

 הגזבר לא פה. ראש העיר אולי יודע לענות.  שושי כחלון כידור: 

 אני יודע להגיד לך שזה מתוך התב"ר של החלפת תאורת הלד.  אבר אלון:

 מתוך התב"ר של החלפת תאורת הלד? שושי כחלון כידור: 

 . כן אבר אלון:

 אז למה אתה צריך לאשר את זה? אז תיקחו את זה מהתב"ר. שושי כחלון כידור: 

 כי ההתקשרות, זה לא משנה,  אבר אלון:

 זה לא תקציב. זה הגדלה של ההסכם. ד שלומית גבע: "עו

 זה לא שאין לי כסף.  אבר אלון:
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ת, בסעיף לא יודעת, תסביר. אני לא יודעת. תראה, בתכנון לפחו שושי כחלון כידור: 

 מיליון שקלים. 1.155התקציבי התכנון הוא עומד על 

 כן. אבר אלון:

, כן? אז זה אומר שצריך 50%שהם מבקשים להעלות את זה בעוד  שושי כחלון כידור: 

 כסף. 50%לשלם עוד 

 נכון. אבר אלון:

א אנחנו לא יודעים אם לראות אותו, אנחנו, אני כחברת מועצת עיר ל שושי כחלון כידור: 

יודעת לראות אותו בסעיף התקציבי ולכן אני שואלת מה המקור של 

 לממן את החצי מיליון שקל האלה.

 אין בעיה. אבר אלון:

 זה השאלה שלי. אם אתם אומרים זה התב"ר, שושי כחלון כידור: 

 אומרת שלומית שזה, אין פה, אבר אלון:

 יש פה אחד שצריך לאשר את זה, שושי כחלון כידור: 

 את צודקת. ון:אבר אל

 כי זה מה שכתוב. שושי כחלון כידור: 

הבקשה היא לאשר את זה מכוח סעיף בהסכם שצריך לעשות פה  אבר אלון:

 . 25%-הגדלה של מעבר ל

 טוב, את זה הבנו. אני שואלת באמת מה המקור לממן את זה. שושי כחלון כידור: 

 המקור התקציבי זה, אבר אלון:

 זה השוטף או התב"ר?האם  שושי כחלון כידור: 

 מתב"ר תאורת הלד. אבר אלון:

 או קיי, זה המקור? שושי כחלון כידור: 

 כן. אבר אלון:

 או קיי.  שושי כחלון כידור: 

 יש למישהו שאלות? הערות? אני מציע לאשר. מי בעד? אפי דרעי:

 אני לא אישרתי את התב"ר אז אני לא אצביע. שושי כחלון כידור: 

 ד? מי נגד? מי נמנע? אבישי אתה לא הצבעת.מי בע אפי דרעי:
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 נמנע.  אבישי ברעם:

 ... נגד, שוש ואבישי,  : 'ג'אליס בדש חג

 נמנעים.  אפי דרעי:

 נמנעים. ד שלומית גבע: "עו

 

ליהי איינס, ערן אפי דרעי, יעל חן נחמן, מיטל טולדנו, קובי לאור,  בעד:

 לאופר, דויד ששון

 ירון חדוות נגד:

 כחלון כידור, אבישי ברעםשושי  נמנע:

 

עם  1.8.2014החלטה: מועצת העיר מאשרת הגדלת הסכם ההתקשרות מיום 

מההוצאות על פי  50%חברת מ. דרורי שירותי חשמל בע"מ בהיקף של עד 

 –( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח 7)3החוזה הקיים, בהתאם לתקנה 

1987 

 

מ כזוכה במכרז אישור הצעת חב' סילס הנדסה ופרויקטים בע" .5

 שדרוג תשתיות גן יחזקאל – 6/2018

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את חב' סילס הנדסה ופרויקטים בע"מ כזוכה 

 שדרוג תשתיות גן יחזקאל – 6/2018במכרז 

 

אישור הצעת חברת סילס הנדסה ופרויקטים בערבון מוגבל  כזוכה  אפי דרעי:

ל. יש פה הצעת החלטה. שדרוג תשתיות גן יחזקא – 6/2018במכרז 

בוועדת המכרזים השתתפו שני חברים בלבד ולכן הייתה תוצאת תיקו 

ועל פי חוות דעתה של היועצת המשפטית צריך להביא את זה למליאה 

ולאשר את זה במליאה במצב של תיקו, או לזמן ישיבה נוספת של ועדת 

ני המכרזים או לצאת למכרז חדש שזה מעכב אותנו בביצוע של כל מי
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פרויקטים. מאחר ואנחנו רוצים לבצע את כל הפרויקטים שתכננו 

לתקופה הקרובה, אז אני לא חושב שיש מקום לעשות פה, לצאת 

למכרז חדש. אני מציע לאשר את ההצעה, למרות שזאת הצעת יחיד 

והיא עומדת באומדן, לאשר את הצעת היחיד. הגם שאין פה קבלנים 

וצי קיץ יצאנו  למכרז, לא ניגש אף, בנמצא.  אנחנו את הנושא של שיפ

 ניגש קבלן אחד שהוא לא עמד בתנאים.

 נכון. ח ניר ענבי:"רו

ניגש קבלן אחד שהוא לא עמד בקריטריונים. היינו צריכים לשנות את  אפי דרעי:

 הרף ושמישהו, אין קבלנים בשטח שמוכנים.

ים. אומנם רק בחצי בגלל זה, אפי תראה, אני חברה בוועדת מכרז שושי כחלון כידור: 

השנה האחרונה אבל אני חברה בוועדת המכרזים ואני גם אעיר כאן 

לעניין הפרוטוקול, שאני אמרתי הרבה מאוד דברים שלא כתובים 

בפרוטוקול של ועדת המכרזים אבל לא משנה, זה לא. זו הסיבה שזה 

מגיע לכאן. אני לא, אני בדרך כלל אין שום סיבה שאני לא אאשר מכרז 

ומד בסטנדרטים שלו ועומד בקריטריונים שהעירייה קבעה. הקבלן שע

הזה שזכה במכרז הזה, הוא קבלן ש, אפילו היועצת שכתבה את חוות 

הדעת, כתבה שהוא, רמת הביצוע שלו היא סבירה ואם הוא ייבחר, 

היא ממליצה להעסיק מפקח צמוד באתר ובתנאי הזה היא לא רואה 

. עכשיו, מגיע מהנדס לבירור בתוך מניעה להעסיק את המציע היחיד

הוועדה, שבכלל לא בקיא בתוכנית של הגן, או קיי? שזה גם כשלעצמו 

מעורר איזשהו ספק לגבי ההתאמה, ואחד הדברים שעלו על השולחן, 

ואבר היה נדמה לי בוועדת מכרזים הזו, זה שאנחנו בתקופה שכל 

 30-שות, בהרשויות המקומיות בלחץ לעשות המון פרויקטים, מה לע

לאוקטובר יש בחירות ועושים רק מה שרואים בשנה האחרונה ולכן 

אין גם קבלנים. אגב, זו גם הסיבה שנתקלנו בבעיה עם קבלני שיפוץ 

הקיץ. זה לא, זה לא מקרי. כולם אומרים את זה, כולל המהנדס שהגיע 

 מטעם סילס להציג את ה, לבירור שנעשה בוועדת המכרזים. 



 
36 
 
 

 

 מהנדס שלא ידע את הפרטים? מי ה אפי דרעי:

 של סילס. שושי כחלון כידור: 

 אה, של סילס, לא שלנו. אפי דרעי:

לא, לא, חס וחלילה. לכן, לכן אני חושבת שזה לא עניין של, אפשר  שושי כחלון כידור: 

לחכות עם זה ושייגשו למכרז הזה אנשים רציניים. המפקח פה לא יכול 

את הגן. זה לא נכון גם שזה מה  להיות צמוד על המהנדס שעושה שם

שיהיה. זה מה שאני מציעה ואני כבר באותה הזדמנות גם אציע שנגדיל 

את האומדן של התב"ר הזה, כיוון שהתב"ר שאנחנו אישרנו, מיליון 

שקלים, נותן רק חלק, נותן מענה חלקי לשדרוג של הגן כולו. אני 

כניות מקסימות, . עם התוכניות וראיתי שמה. התו.לפחות ישבתי עם .

נהדרות, הגן, התכנון שלו באמת מאוד יפה וגם נותן מענה רק גילאי 

שזה מאוד יפה בתפיסה ובחשיבה של התכנון ואני באמת מציעה שאם 

א' -אנחנו כבר דנים בגן הזה ורוצים לעשות משהו, בואו נעשה אותו מ

עד ת'. אם רוצים באמת לעשות את הגן הזה, לצאת לדרך, כי זה מה 

אמרת כשהצגת את הנושא, אז לפחות נגדיל את התב"ר ונעשה אותו ש

 כמו שצריך. 

אני בהחלט מקבל את ההמלצה שלך להגדיל את התב"ר ואני מציע  אפי דרעי:

לאשר את הקבלן. בישיבה הבאה נביא הגדלת תב"ר, אחרי שאנחנו נדע 

מה הם הדברים הנוספים שאנחנו רוצים לעשות. אני מציע לאשר את 

 ן. מי בעד ירים את ידו? מי נגד? הקבל

 אני לא יכולה לאשר את הקבלן. שושי כחלון כידור: 

 תודה. אפי דרעי:

 ... שושי כחלון כידור: 

 שושי, אבישי וחדוות נגד. : 'ג'אליס בדש חג

 אני לא הצבעתי. אני נמנעת.  ד ליהי איינס: "עו

 נמנעת. : 'ג'אליס בדש חג

 , נכון? 6, 5, 4, 3, 2, 1נמנעת, או קיי.  אפי דרעי:
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אפי דרעי, יעל חן נחמן, מיטל טולדנו, קובי לאור, ערן לאופר, דויד  בעד:

 ששון

 שושי כחלון כידור, אבישי ברעם, ירון חדוות נגד:

 ליהי איינס נמנע:

 

החלטה: מועצת העיר מאשרת הצעת חב' סילס הנדסה ופרויקטים בע"מ 

 יחזקאלשדרוג תשתיות גן  – 6/2018כזוכה במכרז 

 

 2018אישור תמיכות לשנת  .6

הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את המלצת הוועדה המקצועית לתמיכות לשנת 

2018 

 

. יש פה הצעת החלטה שמאמצת, מאשר את 2018אישור תמיכות לשנת  אפי דרעי:

. אנחנו את כל הסבב 2018המלצת הוועדה המקצועית לתמיכות לשנת 

פשרות להחזיר לקהילת השם את הזה עשינו בשביל שיהיה לנו א

 הכסף, את הסכום שהתחייבנו להם ואני מציע שאנחנו נאשר את ה, 

 יש לי הערות. אבישי ברעם:

 בבקשה.  אפי דרעי:

הניסוח כאן הוא ניסוח קצת מטעה, שלא כל התמיכות אושרו כמו  אבישי ברעם:

שכתוב כאן. הייתה שם איזה התדיינות, אמרנו אנחנו רוצים לבדוק 

 מה דברים משפטיים, להוסיף על זה. כ

 אנחנו מאשרים את ה,  אפי דרעי:

 ... אבישי ברעם:

אבישי, אבישי, יש פה פרוטוקול של הוועדה המקצועית לנושא של  אפי דרעי:

 תמיכות.
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 כבר אישרנו את זה, לא? שושי כחלון כידור: 

 ... ד שלומית גבע: "עו

 בה קודמת? לא אישרנו את זה בישי שושי כחלון כידור: 

לא. אישרנו את זה והיה צריך להביא את האישור של הוועדה כדי  אפי דרעי:

 שעכשיו אפשר יהיה לשחרר את הכסף. אנחנו עוד לא שחררנו כסף. 

 )מדברים יחד(

 בסדר, בסדר. שושי כחלון כידור: 

אני רוצה לעשות סדר.  אני מזכירה לכולם שבמסגרת התבחינים  ד שלומית גבע: "עו

לתבחינים,  9-, יש סעיף, סעיף ג'2018ם קבעתם לתמיכות של שנת שאת

. .זה גם שהערתם לי על הניסוח של יחיד רבים, השתתפות העירייה .

מבנה ציבור המשמש בית כנסת המוחזק על ידי גוף ציבורי. אנחנו 

מדברים על התמיכות בסעיף הזה. מועצת העיר, כשהיא קבעה את סל 

תמיכות השנה ילך לעניין הזה וקבעה התמיכות, קבעה שכל סל ה

שקל. בעקבות הקביעה של מועצת העיר היה  250,000תקציב של 

פרסום, הבקשה היחידה שהוגשה לפי התמיכות הייתה רק בקשה של 

עמותת קהילת השם, הבקשה היחידה, וההמלצה שלנו כצוות מקצועי 

... שקל.  הייתה לתת להם תמיכה בגובה הסכום ששולם על ידם

 , בלות נבדקו, זה בדיוק תואם אחד לאחד את מההק

או קיי, אז אין בעיה. אז אני מציע לאשר את ההמלצה. מי בעד? אה,  אפי דרעי:

 רצית להגיד עוד משהו?

 לא, זה בסדר. אבישי ברעם:

 או קיי, מי בעד?  אפי דרעי:

 אני רציתי לשאול משהו. מיטל טולדנו:

 פה אחד?  : 'ג'אליס בדש חג

 כן. :אפי דרעי

 ? 2018האם לא יהיו עוד שום תמיכות בשנת  מיטל טולדנו:

 לא.  ד שלומית גבע: "עו
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 לפי ההחלטה הזאת. מיטל טולדנו:

 א' כרגע אין כסף. ב' אנחנו יושבים על נושא של,  אפי דרעי:

 שקל נשאר, משהו כזה. זה מה שנשאר.  30,000 שושי כחלון כידור: 

 גיש עוד בקשות. אף אחד לא ה ד שלומית גבע: "עו

 

 

 

החלטה: מועצת העיר מאשרת את המלצת הוועדה המקצועית לתמיכות 

 .2018לשנת 

 

 מאושר פה אחד.

 

 אדוני, גמרנו את סדר היום? ירון חדוות:

כן. לא, אני אמרתי, אנחנו במהלך יולי אמורים לעשות שינויים  אפי דרעי:

חנו רוצים בתקציב העברות מסעיף לסעיף. יש שם את התיקונים שאנ

לעשות בנושא של ה, אני מדבר, אתם מקשיבים, רושמים את הדברים 

שלי? אני רוצה שתרשמי את הנקודות כי אחר כך זה, זה יעלה לכם. 

במסגרת הנושא של שינויים בתקציב, במסגרת ההכנסות שיש לנו 

והצפויות לנו מהוועדה, יש לנו כמה פרמטרים בתוך הוועדה שאנחנו 

די שהוועדה תוכל להתנהל, וכל דבר אנחנו היינו צריכים לשנות כ

צריכים לרוץ ולקבל את אישור משרד הפנים ואנחנו בשנת בחירות, 

אבל את התקציב של הוועדה צריך לאשר במסגרת השינוי תקציב. אז 

. סכום קטן כזה או .בישיבה שנדון על שינויי התקציב, אז אם יש .

לניר, אנחנו נעשה ישיבה  דברים קטנים על הדרך, תביאו את הדברים

מסודרת, נביא את זה לוועדת הכספים כמקובל ומשם נדון על 

 התקציב. אם יהיה כסף, אם לא יהיה כסף, אז אי אפשר להוסיף.
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יש לוח זמנים להגשת תמיכות. כאילו אנחנו כבר מזמן לא בלוח  שושי כחלון כידור: 

 הזמנים של הגשת התמיכות. 

 ה שאתה רוצה. אתה לא יכול להעביר.אתה עושה מ  ירון חדוות:

לא יכול להעביר לאף אחד. אתה יכול להעביר מסעיף לסעיף לדברים  שושי כחלון כידור: 

 אחרים, 

 או קיי, אפי דרעי:

 אולי לרווחה. שושי כחלון כידור: 

בסדר. נמצא את הדרך. אמרתי, במסגרת הישיבה של העברות מסעיף  אפי דרעי:

 אותם תיקונים שמתבקשים ולמצוא את ה.. לסעיף, ננסה לעשות את

 לא, אתה לא עושה את ההעברה. שושי כחלון כידור: 

בדיוק כמו שאפשר להעביר מהרווחים העתידיים של החשמל לטובת  אפי דרעי:

 התקציב השוטף.

 אתה לא יכול להעביר מהתקציב השוטף.  ירון חדוות:

התקציב השוטף.  את ההפסדים העתידים של החשמל על חשבון אפי דרעי:

 הישיבה הסתיימה. 

 )מדברים יחד(

 שוש ביקשה, אפי דרעי:

 אני רוצה להודיע משהו. אבישי ברעם:

 שוש ביקשה.  אפי דרעי:

 אני מבקשת להעלות,  שושי כחלון כידור: 

דקות.  3תקשיבו שלושתכם. אני מבין שאתם מוותרים לה אז יש לך  אפי דרעי:

 בבקשה.

 לך בזה שאני מחזיר לך את  ועדת נגישות, תודה רבה. אני מודיע אבישי ברעם:

 תודה רבה. בבקשה שושי. אפי דרעי:

את סוגיית, שלחתי על  –אני מבקשת להעלות שלושה נושאים. אחד  שושי כחלון כידור: 

זה מייל  גם לכולכם, בנושא של להקות הכלבים שמשוטטות בחלק 

 המערבי של העיר. 
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ת? את ביקשת לקיים על זה דיון? אז למה זה לא מה זאת אומרת שלח אפי דרעי:

 בסדר יום?

 לא, שלחתי מייל, לא ביקשתי להעלות את זה לסדר היום. שושי כחלון כידור: 

 יש הבדל בין להגיד עכשיו דקה להגיד משהו, להעביר איזשהו מסר,  אפי דרעי:

 תן לה לסיים. אבישי ברעם:

ורה. אנחנו לא שואלים כל מילה את או להגיד, לא, אני רוצה לפרוצד אפי דרעי:

 היועצת המשפטית.

אפי, אני לא רוצה שזה, יש נהלים במקום, אתה יכול לא להתייחס או  שושי כחלון כידור: 

לענות למייל. תעשה מה שאתה רוצה. זה בחירתך כראש העיר, או קיי? 

ימים לכולכם, לך, לאבר, נכון? אבר, ראית את  10אני פניתי לפני 

 לי על הכלבים?המייל ש

 כן.  אבר אלון:

אני יודעת שגם הנושא הזה עלה לשיח בתוך, בכותלי העירייה. אני  שושי כחלון כידור: 

רוצה לדעת מה המדיניות שהעירייה מתכננת לעשות בנושא הזה והאם 

היא מתכוונת לסייע לצמצום התופעה, במיגור שלה וכולי וכולי? אתה 

 ענות.לא רוצה לענות, אתה מוזמן לא ל

 לא, בוודאי שאני רוצה לענות. אפי דרעי:

 אני אשמח לקבל תשובה, שושי כחלון כידור: 

 אנחנו קיימנו על זה דיון.  אפי דרעי:

 על המייל שלי. שושי כחלון כידור: 

חבל שאת לא, לא מקבלת את הדיונים שקיימנו, אני מניח שקיבלת  אפי דרעי:

 תשובות אבל את בכל זאת,

 לא, אני לא קיבלתי תשובות.  דור: שושי כחלון כי

 את מעלה את זה פה. אפי דרעי:

 אם הייתי מקבלת תשובות, לא הייתי שואלת שאלות נוספות. שושי כחלון כידור: 



 
42 
 
 

 

מכל מקום, הנושא של הכלבים הוא נושא כאוב מאוד. אנחנו מתחילת  אפי דרעי:

ל כלבים. התקציב של לכידות, של טיפו 149השנה עד היום לכדנו 

 בכלבים של הווטרינריה בתחום הכלבים, 

 כלבים משוטטים כלבי בר. לא כלבים משוטטים. 149לא, סליחה,  אבר אלון:

כלבים. זה מה שכתבתם לי. מה, אני לא, אני לא סופר  149כלבי בר,  אפי דרעי:

 לכם את הכלבים כל יום.

 כלבי בר בתוך העיר,  אבר אלון:

 .. בסדר, עשית שושי כחלון כידור: 

. 2017הוא נגזרת של  2018אני מדבר על כלבי הבר. עכשיו, התקציב של  אפי דרעי:

הבעיה הזאת הייתה יותר, פחותה יותר ולכן הסתדרנו עם  2017-ב

הסכום שעמד לרשותנו. הרי  אין לנו פה סכום בלתי מוגבל שאנחנו 

יכולים להכניס עכשיו לתקציב או אפילו להעביר את זה לתב"ר. אי 

לעשות תב"ר על לכידת כלבים. זה חייב להיות בתקציב השוטף.  אפשר

בתקציב השוטף יש לנו מגבלה. אז הנה, במסגרת ההעברות מסעיף 

לסעיף, יכול להיות שאת התקציב הזה נצטרך להגדיל קצת כדי 

של התקציב  50%-שנעמוד במשימה, כי עד היום אנחנו ביצענו יותר מ

אנחנו היום חצי שנה, ויש היום של לכידות כלבים. זאת אומרת אם 

 יש לנו בתקציב,  400,000איקס, נדמה לי 

 זה לא רק על לכידה אפי. אחרי זה שמים אותם בהסדר. אבר אלון:

 כן, אני לא נותן להם הסבר.  אפי דרעי:

 )מדברים יחד(

אנחנו משקיעים פה מאמץ מרוכז. אם בתחילת השנה ועד היום נלכדו  אפי דרעי:

 תמול נלכדו,כלבים, א 149

 אתמול אגב נלכדו,  אבר אלון:

כלבים וזה עומד וביקשתי  10כלבים. אתמול, רק אתמול נלכדו  10 אפי דרעי:

לעשות מבצעים מיוחדים בשכונות שבהם, זה באמת הצד המערבי 

ששם זה מהווה בעיה, מהווה בעיה חמורה, של חשש של תקיפה של 
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ד ההוא ההיקפי מהבסיס תושבים בגבעת אלונים. כל הצד הזה, כל הצ

ומה שמבסיס לו, אנחנו נותנים את הדעת. יושב פה מנהל אגף שירותים 

פיזיים, גם הוא, גם הפיקוח, גם הווטרינריה, כולם רתומים לנושא הזה 

של טיפול בבעיית הכלבים ואני מקווה שבמסגרת התקציב אנחנו נגדיל 

ות שזה עולה את הסכום ואולי נעשה מאמץ מרוכז על עוד יחידה, למר

 הרבה כסף.

 אני רוצה, שושי כחלון כידור: 

 כן, אפי דרעי:

אני לא אמרתי שאתם לא רתומים. אם אני לא מקבלת תשובות אז  שושי כחלון כידור: 

אני לא יודעת אם אתם רתומים או לא. זה אחד. והדבר השני, וכבר 

הרבה פעמים דיברתי על זה ששולחים מיילים ולא מקבלים תשובות 

צריך להזכיר לכם שאתם צריכים לתת את התשובות. והדבר השני ו

שאני רוצה להציע. הבעיה היא לא בעיה רק של כפר יונה. היא בעיה 

באזור כולו. ומאוד יכול להיות שכן צריך ליצור פה, יכול להיות 

שעשיתם את זה, אני לא יודעת מה קורה פה ביום יום, לייצר איזשהו 

ת המקומיות הסמוכות לנו שסובלות מאותה שיתוף פעולה עם הרשויו

בעיה וגם להציף את זה למשרד הממשלתי שמטפל בזה גם כדי לקבל 

אולי תקציב ולא להוציא את זה רק מהתקציב השוטף של העירייה, 

 שגם ככה הוא, 

 מה זה, זה משרד החקלאות, לא? דובר:

 כן.  שושי כחלון כידור: 

 נוקף, משרד החקלאות לצערי לא  ערן לאופר:

 )מדברים יחד(

ומה קורה עם איכות הסביבה, אחרי שמאשרים לנו משהו לוקח לך  אפי דרעי:

שנה לקבל את מה שהבטיחו לנו לפני שנה. ככה זה משרדים 

ממשלתיים, מה לעשות. אז יכול להיות שהנושא הזה יושב על המדוכה, 

ים . וגם עד סוף השנה יהיה לנו את כל האמצע.מטופל על ידי האגף .
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ונצליח ללכוד את כולם. אגב, שיתוף פעולה אנחנו עושים ביוזמתנו. 

דיברתי עם רמי מעמק חפר, הם בקשר עם ה.. בעיקר בצד של עמק 

חפר, זה הצד היותר בעייתי, לב השרון זה פחות מטריד אותו אז אין 

שום סיבה שהוא יירתם, יש לו את הבעיות שלו, הוא לא ייכנס לשיתוף 

אולי נצליח לעשות שיתוף פעולה עם עמק חפר בנושא פעולה איתנו. 

 הזה. אני מאוד מודה לכם. תודה רבה. 

 

  

 

 

__________________ 

 

___________________ 

 מר אפי דרעי, 

 ראש העיר

 מר דני לוין, 

 מנכ"ל העירייה

 


