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והגדלת קרנות הרשות ב ₪ 249,888-ובנוסף תוספת מקרנות הרשות.₪ 150,000:
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פרוטוקול
הצעה לסדר של חבר מועצת העיר אבישי ברעם -סגירת בתי עסק
ומרכולים בשבת
הצעת החלטה :לבקשת חבר מועצת העיר אבישי ברעם -הורד מסדר היום
אפי דרעי:

טוב ערב טוב ברשותכם אנחנו מתחילים עם הנושא הראשון ,יש פה הצעה
לסדר של חבר מועצת העיר אבישי ברעם תציג את הנושא שלך,

אבישי ברעם :אני ברשותך מוריד את ההצעה מסדר היום,
אפי דרעי:

תודה לך.

אבישי ברעם :בישיבה הקודמת אתה אמרת שאנחנו נקבל עדכון של (מדברים יחד)
בישיבה הבאה,
אפי דרעי:

כן ,כן ,אני מסכים,

החלטה :לבקשת חבר מועצת העיר אבישי ברעם -הורד מסדר היום
(מדברים יחד)
אפי דרעי:

טוב התקיימה פגישה עם כל נציגי משרד הביטחון והצבא תת אלוף אורלי
שטרן שהיא הממונה על כל הנושא של הבינוי כל הסגנים שלה ואפרתי,
אפרתי שהוא מטעם משרד הביטחון ,כל מיני אופציות מה שהם הבטיחו
זה א' הם  ...בכביש הקיים ב' הנושא  ...של הנושא היציקות הם ישתדלו
לקיים אותם שלא נעבוד על הלחץ כניסה ויציאה של התושבים וזה אומר
בין השעות  08:00עד  15:00 14:30אחרי זה  ...לסיים את העבודה,
מדברים על תקופה של שלושה ארבע חודשים ביקשתי מהם לבדוק
אופציות של כניסות נוספות של  ...מהצדדים החקלאים ,הנושא נמצא
בבדיקה יש לנו סיבוב נוסף איתם ,יכול להיות שבסיבוב הנוסף נזמין את
הציג שלכם אתה או מי שזה יהיה ואז נדבר יותר באופן קונקרטי,

אבישי ברעם :מתי מתחילים לעבוד?
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אפי דרעי:

הם עושים עבודות עפר,

שלום רוזנברג :עבודות עשר עושים שם,
אבישי ברעם :מתי מתחילים נושא של היציקות וזה?
אפי דרעי:

יש להם עוד זמן ,בכל מקרה את הייתה ההתחייבות שהם לא יעברו את
השעה ( 15:00 14:30מדברים יחד) יציאה מהמחנה וכולה וכולה ,והכי
חשוב שאנחנו הצלחנו להוציא מהם קלות ...להרחיב את הכביש (מדברים
יחד)

לטובת העניין והנושא מבחינת כניסות ויציאות אופציונאליות

אחרות זה יעשו בסיבוב נוסף עם שלום ,זה פחות או יותר ה,
איציק בראון :מה האפשרויות שם מה?
אפי דרעי:

בכל מקום,

(מדברים יחד)
אפי דרעי:

לפחות אנחנו נוציא מהם  ...לא לא היציקות זה סיפור של ארבע חמישה
חודשים,

אבישי ברעם :כן אבל עד שיבנו את המחלף עד שיפעילו אותו,
אפי דרעי:

לא עד שהם יגמרו את היציקות שלהם ובזה נגמר הסיפור אחר כך אנחנו
נכנסים לעבודות של טיח ריצוף זה לא זה פחות מעמיס הבעיה תהיה
בתקופה של יציקות ,יציקות יכנסו מנופים ומשאיות ביטון זה התקופה
הקריטית הם מדברים על תקופה של בין ארבעה לחמישה חודשים שיהיו
משאיות ביטון הם ישתדלו לחבר עוד פעם אחרי שעה שמונה ולסיים עד

(מדברים יחד)
אפי דרעי:

בישיבה הבאה שיבוא הנציג שהוא לא מהבכירים אנחנו נזמין אותך,
שלום תרשום בפניך ...

שלום רוזנברג :בסדר,
(מדברים יחד)
אפי דרעי:

 ...אני אומר חד משמעית אמרה הקצינה גם אורלי ושטרן וגם נתי אפרתי
אמר הוא לא מוכן לשבת עם נציג התושבים ,הוא יישב עם העירייה
תעבירו את המסרים זה מה שהוא אמר ,זה לא שאני...
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איציק בראון :אפי אבל גם אני,
(מדברים יחד)

 .1אישור תב"ר מס'  135חידוש מתקנים ,הצללה ותוספת ברזיות בגנים
ציבוריים על סך ₪ 1,200,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 1,200,000 :
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  135חידוש מתקנים ,הצללה
ותוספת ברזיות בגנים ציבוריים על סך ₪ 1,200,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 1,200,000 :

אפי דרעי:

לעניינינו לסדר היום ,יש לנו רשימה מאוד גדולה של תב"רים חלק
תב"ר ים יש עוד כמה דברים קטנים שאנחנו צריכים לאשר ,יש פה תב"ר
מספר  135חידוש מתקנים  ..תוספת ברזיות בגנים ציבוריים על סך
 1,200,000שקל .אם יש למישהו הערות אני אשמח לשמוע ,אני מבין ש,

שוש כידור כחלון :הערות שלי הם כבר נאמרו יותר מישיבה אחת לגבי הנושא של גני
הגינות הציבוריות או הגנים הציבוריים או מה שזה יהיה ,איך שנקרא
לזה אני באופן אישי לפי הפירוט שקיבלתי אהה אני מרגישה שזה חוץ
מפלסטר אין פה שום דבר חדשני חוץ מתחזוקה שוטפת לאחד נקודה
שתים מיליון שקל ,זה הפירוט שקיבלתי והצללה של הגנים .נכון? קיבלתי
את זה היום .כולכם קיבלתם אגב,
אפי דרעי:

כן ,כן,

שוש כידור כחלון :אני חושבת שזה מענה פלסטרי אני חושבת שבתקציב של שני התב"רים
אחד ושתים אפשר כן לעשות איזושהי עבודת מחשב ,ולבנות תוכנית
עבודה רב שנתית מתוקצבת כל שנה שלוקחת בחשבון את ומשקיעה
חשיבה קצת אחרת בתכנון אחר מצרכים ומתן מענה לצרכים שישתנו
כבר כי גינת טופז למשל זו הגינה הסמוכה לביתי כבר מזמן אין צורך
במגלשה שיש שם ועדיין זה המתקן היחידי שיש שם כנראה בזכות
התב"ר הזה שתים נקודה שתים מיליון שקל אני חושבת שזה מספיק כדף
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כדי להתחיל ולעשות קצת משהו אחר ולא לעשות עוד מאותו דבר
מבחינתי זה אותו דבר ,כולל זה שאין פה שום התייחסות גם לגינות
הכלבים שנראות זוועת אלוהים לפחות למי שיש כלב אני יכולה להגיד,
אני פשוט לא שמה לא הולכת עם הכלב שלי בגינה בגינות הדר ,כי גם
הגינה בשיפוע וזה אחד גם כי אין שם שום דבר מעניין,
אפי דרעי:

הכלבים האלה הולכים בשיפוע או מה?

שוש כידור כחלון :לא הגינות בשיפוע ,איך כלב יכול להיות שם? ,אתה יצאת פעם לטייל
עם כלב?
אפי דרעי:

אני היה לי כלב  19שנה ש ...

שוש כידור כחלון :אתה היית בגינות הדר?
אפי דרעי:

אני לא הולך לגינות

שוש כידור כחלון :אז כדאי שתבוא ותראה את הגינה שם,
אפי דרעי:

אבל יש את הגינה בסוקולוב,

שוש כידור כחלון :יש יופי של גינות כלבים עם מתקנים אפשר קצת להתייחס אחרת
לגינות האלה צריך קצת לנקות אותם הם מלאות בחרא אין שמה מים
לכלבים ועוד הרבה מאוד דברים עכשיו זה נכון שכלב זה לא אבל  ...זה
לא מדויק כי,
דובר:

אם יש חרא של כלבים שבעלי הכלים ירימו את החרא.

שוש כידור כחלון :בסדר ,עדין הגינה הזו גם אין בו תאורה,
(מדברים יחד)
שוש כידור כחלון :בכל מקרה אני חושבת שחוץ מפלסטר אין פה שום דבר.
אפי דרעי:

מה זה שום דבר זה מה שאנחנו...

(מדברים יחד)
אפי דרעי:

אוקי אני מציע אם יש לעוד מישהו הערות? אוקי מי בעד? מי נגד? מי
נמנע? ארבע נמנעים.
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אפי דרעי ,יעל חן ,איציק בראון ,דוד ששון ,קובי לאור ,ערן לאופר ,מיטל

בעד:

טולדנו
אבישי ברעם ,שושי כחלון כידור ,ירון חדוות ,ליהי איינס

נמנע:

החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  135חידוש מתקנים ,הצללה
ותוספת ברזיות בגנים ציבוריים על סך ₪ 1,200,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 1,200,000 :

 .2אישור תב"ר מס'  136שיקום גן יחזקאל על סך ₪ 1,000,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 1,000,000:
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  136שיקום גן יחזקאל על סך
₪ 1,000,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 1,000,000:
אפי דרעי:

אישור תב"ר מספר  136גן יחזקאל על סך  1,000,000שקל,

שוש כידור כחלון :אני מבקשת להוריד אותו מסדר היום התכנון של הגינה לא קיים כאן,
יש פה  1,000,000שמשקיעים בתכנון בהקמה של גינה שאנחנו בכלל לא
יודעים לדעת איך ניראת הגינה ומה היא הולכת להיום אני מבקשת
להביא את זה לדיון נוסף אחרי שאפשר יהיה לראות את התכנון של
הגינה.
אפי דרעי:

אוקי זאת תהיה ההצעה שלך .מי בעד הצעתי לאש את התקציב ירים ידו,
מי נגד? מי נמנע? תודה .אישור תב"ר...

שוש כידור כחלון :מה שלא ברור לי זה איך יכול להיות שמאשרים פה  1,000,000שקל בלי
שחברי מועצת עיר בכלל מכירים את התכנון לא חשופים לו לא יודעים
מה התכנון זה לא סביר בעיני שמרימים פה אצבע על משהו שהוא בכלל
אנחנו לא מכירים אף אחד מאיתנו לא מכיר אני חברת מועצת עיר,
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אפי דרעי:

המשמעות של שיגור הזמנות לתב"רים ...מראש לאפשר לה ללכת
למהנדס ללכת לראות את התוכנית ,ולהעיר הערות מקצועיות,

שוש כידור כחלון :סליחה אתה רוצה שאני אתן לך את התשובה שקיבלתי? לפני שאתה
תוקף אותי,
אפי דרעי:

אני לא תוקף אותך,

שוש כידור כחלון :ואומר לי אתה רוצה שאני אגיד לך? התוכניות הם בשלבי הכנה
אחרונים קיבלתי את זה מהנכל אוקי על ידי אופירה עציון הליך
שהסתיים בתכנון ניתן יהיה לעיין בהם,
אפי דרעי:

נכון,

שוש כידור כחלון :אוקי,
אפי דרעי:

בינתים אנחנו מאשרים את התקציב אם תתחיל תוכנית,

שוש כידור כחלון :ואם האומדן יהיה מעל מיליון?
(מדברים יחד)
שוש כידור כחלון :ולמה אני צריכה לאשר מיליון שקל כשאני לא רואה את התכנון?
אפי דרעי:

אז אל תאשרי.

שוש כידור כחלון :אני מפנה את זה לכל חברי מועצת העיר,
(מדברים יחד)
שוש כידור כחלון :אז תסביר למה אתה לא מסביר?
אפי דרעי:

ככה זה מה לעשות,

שוש כידור כחלון :אז תאשרו בהנהלה,
אפי דרעי:

אני מציע לאשר מי בעד ירים ידו? מי נגד?

(מדברים יחד)
בעד:

אפי דרעי ,יעל חן ,איציק בראון ,דוד ששון ,קובי לאור ,ערן לאופר ,מיטל
טולדנו

נגד:

אבישי ברעם ,שושי כחלון כידור ,ירון חדוות

נמנע:

ליהי איינס
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החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  136שיקום גן יחזקאל על סך
₪ 1,000,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 1,000,000:

 .3אישור תב"ר מס'  137פינוי פסולת בנייה ממערב לרחוב גולני על
סך ₪ 900,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 900,000 :
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  137פינוי פסולת בנייה ממערב
לרחוב גולני על סך ₪ 900,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 900,000 :
אפי דרעי:

אישור תב"ר מספר  137פינוי פסולת בנייה מערב רחוב גולני על סך
 900,000שקל ,זה משהו שנקרא נכפה עלינו אם יש למישהו הערות
שאלות אני אשמח?

שוש כידור כחלון :מי כפה את זה עליך?
אפי דרעי:

משרד לאיכות הסביבה,

שוש כידור כחלון :אז שישלם את זה אם הוא כפה את זה עליך,
אפי דרעי:

אין לו כסף לשלם,

שוש כידור כחלון :אהה אין לו את הכסף?
אפי דרעי:

לא,

שוש כידור כחלון :למה נפגשת איתו לא?
אפי דרעי:

נו אז מה?

שוש כידור כחלון :לא יכול היה לתת לכם קצת תקציבים?
אפי דרעי:

בינתיים לא,

שוש כידור כחלון :ומי אומר שעכשיו אתה תשקיע ש ...ולפי הבנתי מנהל חברה הכלכלית
וזה נכון? אתה ביקשת מ ..מעל מיליון שקל לטובת הציבור הזה נכון?
אפי דרעי:

נו?
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שוש כידור כחלון :בדפים שאתם שלחתם לנו בישיבת מועצת עיר ,אל תפתח את העינים
שלך ,אחד נקודה אפס ארבעים וחמישה מיליון שקל אם זה מה שאתה
ביקשת כי יש פה דבר של  900,000שקל כי יכול להיות שזאת תכתובת
שלא הייתה צריכה להגיע אלינו אבל היא הגיעה אלינו מי מבטיח כן אחרי
שנפנה את  900,000שקל,
אפי דרעי:

אף אחד לא יכול להבטיח לך,

שוש כידור כחלון :אף אחד לא יכול להבטיח לי?
אפי דרעי:

לא,

שוש כידור כחלון :זה אומר שאנחנו נמשיך להוציא כסף,
אפי דרעי:

לא,

שוש כידור כחלון :על פינוי פסולת בניין,
אפי דרעי:

בואי תסבירי שלומית,

שוש כידור כחלון :מה זה אף אחד לא...
(מדברים יחד)
דני לוין:

בוא אני אסביר ,כפר יונה פורסה על  11,000דונם ,היום שיש שמה 5
פקחים,

שוש כידור כחלון :כן,
דני לוין:

אין סיכוי,

שוש כידור כחלון :נו?
דני לוין:

סיכוי שאולי  20%במקרה הטוב ,עכשיו אנחנו עושים איזושהי תוכנית עם
חיישנים ועם אולי רחפן וזה וזה גם אז אני אומר אולי  20%שנוכל לתפוס
את פסולת הבנייה של...

שוש כידור כחלון :גם  20%זה,
דני לוין:

שנייה רגע הפסולת בנייה זה אומר היא פסולת שבערך לפני אולי  20שנה
בתקופה שנבנה (לא ברור) שאז אני בכלל לא חושב שהיה פקח בכפר יונה,
עכשיו מעבר לזה שאנחנו (מדברים יחד) את בעלי החלקות שהם ינקו
בעצמם אם הם לא ינקו אנחנו ננקה (מדברים יחד) כאשר הם ירצו לבנות

15

הם יצטרכו לשלם ,יש פה האמת היא שזה באמת אמון בינים כזה
שאנחנו ...ואגב יש סיכוי שאולי נקבל במשרד ל,
אפי דרעי:

כן אבל זה לא רלוונטי כרגע,

(מדברים יחד)
שלומית גבע:

אני רוצה רגע להבהיר את הצד של האכיפה,

דני לוין:

כן?

שלומית גבע:

למשרד לאיכות הסביבה יש סמכות להוציא לנו צווי ניקוי המשרד פנה
אלינו בהתראה בעכבות בדיקה שהוא עשה פה ודוחות פיקוח שלהם
הוציא מספר התראות אנחנו נפגשנו איתם והתחייבנו לתושבי ניקוי
לאותם בעלי קרקע שהקרקע שבבעלותם מלאה בפסולת הוצאנו צווי
ניקוי המשמ עות של צו ניקוי לפי חוק שמירת הניקיון זה לא חוק עזר זה
חוק ארצי שבמידה והעירייה נתנה צווי ניקוי ונתנה אפשרות לבעלים
לנקות והבעלים לא ניקה ,כמו שקרה בינתיים לפחות ברובם ,חלקם
דווקא פנו אלינו וכן הסכימו ,העירייה יכולה לחייב אותם בכפל לעלות
שהיא הוציאה בפועל על...

שוש כידור כחלון :איך היא יודעת שזה פסולת בניין שלה?
שלומית גבע:

זה לא משנה ,בעלי קרקע מחויבת להוציא את הפסולת

(מדברים יחד)
שוש כידור כחלון :אני לא שומעת את שלומית כשאתה מדבר לי פה באוזן,
שלומית גבע:

ולכן הוצאנו צווי ניקוי כרגע היו מספר מצומצם של בעלים היו שמה
הרבה מאוד בעלים זה חלקה מאוד גדולה היו מספר בעלים שפנו אלינו
ואיתם הגענו להסכמות שהם רק יישאו בעלויות בפועל לא נטיל עליהם
את הכפל כי יש להם יכולת לפנות והם מוכנים היו להצטרף לתוכנית של
העירייה ,מי שלא הגיב לא פנה לא הגיע איתנו לשום,

שוש כידור כחלון :בעלי הקרקע אי אפשר באופן שיטתי לדרוש מהם אם יש פסולת בניין
בשטח הקרקע שלהם? בלי לחכות לאיכות הסביבה?
שלומית גבע:

קודם כל אפשר,
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שוש כידור כחלון :אוקי,
שלומית גבע:

קודם כל אפשר ,פה מדובר באמת בחלקה אחת מאוד גדולה שעוד לא
עברה פרצלציה ויש שם הרבה מאוד בעלים גם  ...להתארגן ולשלוט על
מה שקורה שם,

ירון חדוות:

לא יכולים לגדר כי אף אחד לא יודע איפה החלקה ,חלקה במושה.

שלומית גבע:

הם צריכים לגדר את הכול הם כל אחד כמו שאתם יודעים יש חלקה
גדולה ויש לך חלק מתוך החלקה אז אתה אחראי בכל סנטימטר על חלק
מתוך הקונסט רטים יותר ,אהה ולכן הרעיון הוא כרגע כן לנקות ,לטובת
כולנו ולעשות את ההתחשבנות בהמשך .סיימתי כן,

ירון חדוות:

 900,000האלה זה מה שאנחנו מתכוונים לחלק מבעלי קרקע שצריכים
לשלם?

אפי דרעי:

לא זה הברוטו

(מדברים יחד)
ירון חדוות:

אנחנו אמורים לחייב אותם חזרה ...או מה ההסדר אומר?

שלומית גבע:

אתה יכול לחייב אותם בכפל העלות של תאריך בפועל אם יעלה לך
 900,000בפועל,

ירון חדוות:

אם,

(מדברים יחד)
ליהי איינס:

אלה שיצטרפו אלינו הם יחויבו בדיוק במשהו,

ירון חדוות:

שלוש יחידות ב(לא ברור) אני יודע איך עושים את זה ,יש  900,000לצורך
הדיון המתמטי יש רק  500יסכימו לשלם זה  ?500,000מה חלוקה ומה
קורה עם ה 400,000והאם אנחנו יכולים לרשום הערת אזהרה על הקרקע?

ליהי איינס:

אז קודם כל אם יש לך,

(מדברים יחד)
ליהי איינס:

אני הרשות את היתרי הבנייה שלו הוא יבוא לבקש ממני,

ירון חדוות:

הערה לא רשומה,

ליהי איינס:

אין הערת אזהרה לרשות יש הערת אזהרה לפי צו,
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אפי דרעי:

שלומית בקצרה אנחנו...

שלומית גבע :בקצרה לשאלתך אני אלך למספרים,
(מדברים יחד)
שלומית גבע :אם יש לי עשרה בעלים ,עלה לי מאה אני עושה מאה לחלק לעשר ,מי
שהגיע איתי להסדר ישלם רק עשר ,מי שלא הגיע איתי להסדר ישלם
עשרים,
ירון חדוות:

יפה ,ועד שהוא לא ישלם הוא לא עושה שום דבר עם ה,

אפי דרעי:

נכון אז זאת ההצעה שלנו שבסופו של דבר,

(מדברים יחד)
אפי דרעי:

איזשהו בקשות אני מקווה שאנחנו נעמוד בקריטריונים הם קבעו יהיה לנו
ב 2018איזה סדר גודל של (שש מאות) לטובת  ...ופינוים ,רק לסבן לכולם
את האוזן ,במדינת ישראל כמות הבטון היא איקס כמות הבטון שמפונה
לאתרים חוקיים ,עומדת על פחות  .10%תשעים אחוז זה השר אמר 90%
נעלמים ,נעלמים במירכאות בשטחים ציבוריים שטחים חקלאים וכדומה
שהמדינה לא מצליחה להתמודד מה שבמקום לחלק לעיר הזאת ולעיר
הזאת תכינו אתם במקום עשר פקחים על כל ...תשימו מאתים פקחים אבל
הם לא עושים את זה אז אני ...אני הצעתי את זה לשר האיכות הסביבה
שהיה חברי אהה צחי הנגבי ...מישהו זוכר מתי זה היה? אמרתי אתם
זורקים פה כסף על ,תכניס פיקוח גם יותר אגרסיבי גם אתה יודע מה
אתה עושה עם הכסף שלך גם יהיה פחד של האנשים אתם מפילים הכול על
הרשות על הרשות רשויות אנחנו בסדר גודל של  20,000תושבים קדימה
גדרה גן יבנה ,כל הישובים בסדר גודל כמו שלנו אף אחד מהם לא מחזיק 5
פקחים על חשבון העירייה,

שוש כידור כחלון :תחזיק עוד  5וזה,
אפי דרעי:

אני לא אחזיק עוד חמישה,

שוש כידור כחלון :ותוכל לאכוף יותר טוב,
דני לוין:

שושי זה לא יפתור את הבעיה,

18

(מדברים יחד)
אפי דרעי:

טוב מי בעד? הצענו לזה,

דובר:

לא,

שוש כידור כחלון :לא.
אפי דרעי:

מי בעד ירים ידו? מי נגד? מי נמנע? תודה.

בעד:

אפי דרעי ,יעל חן ,איציק בראון ,דוד ששון ,קובי לאור,ערן לאופר ,מיטל
טולדנו ,ליהי איינס
אבישי ברעם ,שושי כחלון כידור ,ירון חדוות

נמנע:

החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  137פינוי פסולת בנייה ממערב
לרחוב גולני על סך ₪ 900,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 900,000 :

 .4אישור תב"ר מס'  138קירצוף וריבוד רחוב הגליל על סך 200,000
₪
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 200,000 :
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  138קירצוף וריבוד רחוב הגליל על
סך ₪ 200,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 200,000 :

אפי דרעי:

אישור תב"ר  138קרצוף וריבוד רחוב הגליל על סך  200,000שקל יש לנו
בעיה פה של מהנדס איתר בעיה ספציפית לרחוב הגליל אנחנו צריכים
לעשות לו ...אחרי שכבר הוא קיים תשעים ואחד שתים ,זאת אומרת
אנחנו אחת לחמש עשרה עשרים שנה עושים קרצופים מהסוג הזה כמעט
כל הכבישים בכפר יונה עברו קרצוף ועיבוד יש כאלו שעברו כבר פעם
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שנייה זאת ההמלצה של המהנדס אם יש למישהו שאלות אני מציע לאשר?
מי בעד? מי נגד? פה אחד.

החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  138קירצוף וריבוד רחוב הגליל על
סך ₪ 200,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 200,000 :
מאשרים פה אחד.

 .5אישור תב"ר מס'  139החלפת תמרורים פגומים על סך ₪ 200,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 200,000:
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  139החלפת תמרורים פגומים על סך
₪ 200,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 200,000:
אפי דרעי:

אישור תב"ר מספר  139החלפת תמרורים פגומים על סך  200,000שקל אני
מניח שאתם מסתובבים בתוך עירנו שיש פה לא מעט תמרורים שהם כבר
ניתן לזהות אותם אולי בזמן הרב שהם נמצאים ...שלהם ,ולפי ה...
השירותים הפיזיים זה הסכום שאנחנו צריכים ...אני מציע לאשר לא חושב
שיש למישהו פה התנגדות מי בעד? מי נגד? אף אחד ,תודה רבה.

החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  139החלפת תמרורים פגומים על
סך ₪ 200,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 200,000:
מאשרים פה אחד.
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 .6אישור תב"ר מס'  140החלפת שלטי רחוב על סך ₪ 600,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 600,000:
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  140החלפת שלטי רחוב על סך
₪ 600,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 600,000:
אפי דרעי:

אישור תב"ר מספר  140החלפת שלטי רחוב על סך  ₪ 600,000כנל לגבי
הנושא של (שלטי רחבות ...חלק גדול מהם גם איבדו את הצורה שלהם ,זה
היה נחמד כגימיק אז מתי עשינו ...כזה ייחודי אז אנחנו שעשינו ...של
השילוט ,והגיע הזמן לעשות איזה שינוי (מדברים יחד) אני מציע לאשר ,מי
בעד?

שוש כידור כחלון :לפי הפירוט שאפי נתן זה  650,000שקל זה לא  600,000שקל,
שלום רוזנברג :זה לפני מכרז,
(מדברים יחד)
שלום רוזנברג :זה איזושהי הערכה.
שוש כידור כחלון :בסדר תחזרו למליאה.
אפי דרעי:

מי בעד ירים ידו? מי נגד? אין נגד תודה.

החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  140החלפת שלטי רחוב על סך
₪ 600,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 600,000:
מאשרים פה אחד.
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 .7אישור תב"ר מס'  141שיקום תשתיות כבישים ומדרכות
שירותים פיזיים על סך ₪ 800,000
מקורות מימון קרנות הרשות ₪ 800,000:
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  141שיקום תשתיות כבישים
ומדרכות שירותים פיזיים על סך ₪ 800,000
מקורות מימון קרנות הרשות ₪ 800,000:
אפי דרעי:

אישור תב"ר מספר  141שיקום תשתיות...מדרכות  ...על סך  800,000שקל,
לנושא של תשתיות אישור מדרכות ,אהה מישהו רוצה לשאול? שלום יש
לך הסבר נוסף?

שלום רוזנברג :יש פה שתי תב"רים תעשו הפרדה בין  7ל ,8כן זה גם בשנה שעברה היה
אותו דבר כן זה גם בשנה שעברה היה אותו דבר 7 ,הוא קשור לשבר  8הוא
קשור אלי ,אני יודע ,אני אסביר את  8אם אתם רוצים ,זהו  7זה תקלת
שבר בגדול ו 8אנחנו מדברים בתב"ר  142בהתאם לפירוט שהעברתי
אליכם מדובר פה בעבודות קטנות שינויים גיאומטרי קטנים אהה עבודות
פיתוח קטנות איפה שאנשים משלמים את ה( ...מדברים יחד) הסדרת
שבילים למעבר הולכי רגל ,בקיצור  1,200,000מתייחס לעבודות קטנות
פיתוח אבל עבודות קטנות,
שוש כידור כחלון :לא אבל זה ה,800
שלום רוזנברג :אמרתי ,אני מתייחס למספר ,8
יחזקאל יחזקאל :ב 800כמה שאתם משקעים בתשתיות יותר ככה יש פחות תביעות ביטול
ברשויות המקומית שמשלמת עליהם,
(מדברים יחד)
שלום רוזנברג :תב"ר מספרים  141מתייחס לעבודות של אגף שפע של (לא ברור) ו142
תבר שלי זה תב"ר יותר של החזקת שבע אני קורא לו או לדברים קטנים,
שוש כידור כחלון :אז זה מה ששמעתי ש,
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שלום רוזנברג :בסדר ותב"ר מספר  142יש פירוט מסודר עם  6סעיפים תראו את זה
ציינתי אתם רוצים אני אחזור שוב,
שוש כידור כחלון :לא.
אפי דרעי:

אני מציע לאשר את סעיף  800,000 .141 ,7שקל מי בעד? מי נגד?.

שוש כידור כחלון :פה אחד

החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  141שיקום תשתיות כבישים
ומדרכות שירותים פיזיים על סך ₪ 800,000
מקורות מימון קרנות הרשות ₪ 800,000:
מאשרים פה אחד.

 .8אישור תב"ר מס'  142שיקום תשתיות הנדסה על סך 1,200,000
₪
מקורות מימון קרנות הרשות ₪ 1,200,000
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  142שיקום תשתיות הנדסה על סך
₪ 1,200,000
מקורות מימון קרנות הרשות ₪ 1,200,000
אפי דרעי:

מספר  ,8שיקום תשתיות הנדסה  1,200,000שקל לפי הפירוט ששלום הציע
אני גם מציע לאשר מי בעד? תודה.

החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  142שיקום תשתיות הנדסה על סך
₪ 1,200,000
מקורות מימון קרנות הרשות ₪ 1,200,000
מאשרים פה אחד.
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 .9אישור תב"ר מס'  143שיפוץ מוסדות ציבור  2018על סך
2,500,000

₪

מקורות מימון קרנות הרשות₪ 2,500,000 :
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  143שיפוץ מוסדות ציבור 2018
על סך ₪ 3,000,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 3,000,000 :
אפי דרעי:

אישור תב"ר,

שוש כידור כחלון :תב"ר ,143
אפי דרעי:

אהה  143שיפוץ מוסדות ציבור אנחנו בזמנו שהצגנו סכום ובסוף חרגנו
ממנו וקיבלנו הערה בסופו של דבר בדיעבד התברר כצודקת ולכן הוצע פה
על ידי ההנהלה לשנות את הסכום משתים וחצי מיליון שקל לשלושה
מיליון שקל ,ושלא יבוא מצב כמו שנה שעברה ש ...בסופו של דבר אנחנו
גלשנו בסכום גבוה יותר ממה שאושר ,אם אני זוכר נכון תקן אותי,

שלום רוזנברג :כן כן,
שוש כידור כחלון :אבל גם זה לא מספיק יש תוספת של ,תראה אהה אפי בסוף זה צריך
להיות
(מדברים יחד)
שוש כידור כחלון :לא בסוף אתם עושים רק מה שחייבים אוקי ,דברים נשארים ואז אנחנו
צריכים להוציא המון כסף בבת אחת על חידוש ושדרוג זה נורא מעט
שמתוך זה גם  650,000שקל אם אני לא טועה זה השיפוץ של איש שלום
של חדר המורים של איש שלום( ,מדברים יחד) שיפוץ והתאמה של מבנה
החינוך והרווחה מחלקת הביטחון לא יודעת מה זה אומר אין לי מושג,
(מדברים יחד)
שוש כידור כחלון :מה שאישרתם זה מיליון שמונה מאות וחצי זה נורא מעט ,לא ,ביחד זה
שתים וחצי,
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(מדברים יחד)
אפי דרעי:

הצעת ההחלטה היא לאשר  3,000,000שקל לטובת שיפוץ מוסדות ציבור
מה,

(מדברים יחד)

החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  143שיפוץ מוסדות ציבור 2018
על סך ₪ 2,500,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 2,500,000 :
מאשרים פה אחד.

 .10אישור תב"ר מס'  144מצלמות אבטחה בישוב על סך ₪ 200,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 200,000 :
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  144מצלמות אבטחה בישוב על סך
₪ 200,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 200,000 :
אפי דרעי:

מספר  144מצלמות אבטחה ביישוב...

(מדברים יחד)
אפי דרעי:

טוב אישור תב"ר מספר ,סעיף  10אישור תב"ר  144מצלמות אבטחה,

(מדברים יחד)
אפי דרעי:

תב"ר  144מצלמות אבטחה ביישוב ההצעה המקורית מדברת על 200,000
שקל ואנחנו החלטנו להגדיל את ה...ב  500,000שקל יש לכם תכנון מפורט
(מדברים יחד)

שוש כידור כחלון :למה צריך להגדיל את זה ל?500
אפי דרעי:

כי אנחנו חשבנו שה 200,000שקל לא מספיק כי אנחנו רוצים ל,
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ערן לאופר:

אם רוצים לעשות את זה טוב צריך פעם אחת להשקיע את הכסף ולעשות
את זה טוב,

(מדברים יחד)
שוש כידור כחלון :מה זה אם רוצים לעשות את זה טוב ב 200זה לא מספיק? אז מה זה
ב 500עכשיו?
(מדברים יחד)
אפי דרעי:

טוב אני מציע לאשר מי בעד ירים ידו? מי נגד? מי נמנע? נמנע למה?

ליהי איינס:

אני חושבת שזה סכום לא מבוטל שאם אני צריכה ,אם אני חושבת על
סדרי עדיפויות כמו שאני רואה אותם זה לא בסדרי עדיפויות שמצריך
עכשיו חצי מיליון שקל אנחנו מדברים על עלות של חצי מיליון שקל בשביל
שיפוצי מוסדות חינוך על זה אני מוכנה להוציא הרבה מאוד כסף ,אם
אתה שואל אותי שאלה אדוני אז אולי תקשיב לתשובתי,

אפי דרעי:

אני מקשיב הקשבתי,

ליהי איינס:

בסדר אז שאלת ואני עניתי ,אני לא שמה את הרגל אני לא מתנגדת אני
נמנעת ,אני מבינה שאתם בעד בסדר.

בעד:

אפי דרעי ,יעל חן ,איציק בראון ,דוד ששון ,אבישי ברעם ,ירון חדוות,
שושי כידור כחלון ,ערן לאופר ,מיטל טולדנו ,קובי לאור

נמנע:

ליהי איינס

החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  144מצלמות אבטחה בישוב על סך
₪ 500,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 500,000 :
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 .11אישור תב"ר מס'  145תכנון גשר להולכי רגל מעל שד' בן גוריון-
שכונת יפה נוף על סך ₪ 200,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 60,000 :
מקורות מימון משרד התחבורה₪ 140,000:
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  145תכנון גשר להולכי רגל מעל
שד' בן גוריון-שכונת יפה נוף על סך ₪ 200,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 60,000 :
מקורות מימון משרד התחבורה₪ 140,000:
אפי דרעי:

סעיף  11תב"ר  ....145על סך  200,000שקל זה על תכנון דיברנו על זה דני

(מדברים יחד)
אבישי ברעם :אתה אמרת בוועדה מחוזית לפני  4חודשים שיש אוטוטו גשר על ,57
אפי דרעי:

אני לא אמרתי גשר ,57

(מדברים יחד)
שלום רוזנברג :אין סטטוטורי עכשיו אבישי ,אני אסביר ברשותך,
(מדברים יחד)
אפי דרעי:

אני התחייבתי ג'נטלמנית שגם באגף הזה יהיה גשר מצד צפון לדרום אבל
רק לאחר שהתוכנית הפינוי בינוי תאושר את הזרוע שמגיעה מהצד הזה כי
היום הזרוע נופלת  ...אחד או על שלוש עשרה לשעבר ולא ניתן לממש אותו
זה מה שאמרתי שמעו אותי (מדברים יחד) ושמעו אותי גם ואתה חוזר על
זה כל פעם אנשים מהשכונה שלך מדברים איפה הגשר,

(מדברים יחד)
אפי דרעי:

הגשר בוטל בהחלטה של הוועדה המחוזית ,אני שלחתי לך את
הפרוטוקול ...ואתה ממשיך לנגן על הגשר שלא קיים,

שלום רוזנברג :אפי משפט אחד אפשר להוסיף?
אפי דרעי:

כן,
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שלום רוזנברג :נוסף ניסינו לקדם את הגשר צפון דרום מזרח מערב ההחלטה האפשרות
לקדם את הגשר מה שפעם היה אפשר לעשות צריך סטטוטוריקה פעם
היינו עושים גשרים ,אני דיברתי באופן אישי עם הסגן יועץ משפטי של מעצ
גם בוועדה מחוזית לא ניתן לקדם גשר היום מעל כביש  57כמו בשאר
כבישים בארץ ללא סטטוטריקה וזה אומר טאבה מאושרת ,אין טאבה
מאושרת שמאפשרת את הגשר צפון דרום והאפשרות לאשר את זה
במסגרת פינוי בינוי במסגרת  188נכון יש גשר  ...את הקו הכחול של פינוי
בינוי נמשיך גם צפונה שיהיה אפשר לבצע גשר,
(מדברים יחד)
ירון חדוות:

מאחר והגשר הזה אמור להתחבר כמו ש ...זרימה ישר לתוך הקניון כולל
מעלית אוקי אז אם נאשר את התכנון אפשר להגיד לבנות אותו עד שלא
בונים את ה...

שלום רוזנברג :לא אין קשר כי יש גם מעלית ורמפה,
(מדברים יחד)
אפי דרעי:

אני מציע לאשר מי בעד שירים ידו?

שוש כידור כחלון :חברה מקורות המימון זה משרד התחבורה
(מדברים יחד)
אפי דרעי:

אני מציע לאשר מי בעד ירים ידו? תודה.

החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  145תכנון גשר להולכי רגל מעל
שד' בן גוריון-שכונת יפה נוף על סך ₪ 200,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 60,000 :
מקורות מימון משרד התחבורה₪ 140,000:
מאשרים פה אחד.
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 .12אישור תב"ר מס'  146תכנון שביל אופניים ברח' שרת בקטע שד'
מנחם בגין-העלייה על סך ₪ 100,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 30,000 :
מקורות מימון משרד התחבורה₪ 70,000:
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  146תכנון שביל אופניים ברח' שרת
בקטע שד' מנחם בגין-העלייה על סך ₪ 100,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 30,000 :
מקורות מימון משרד התחבורה₪ 70,000:
אפי דרעי:

אישור תב"ר  146שביל אופנים ברחוב שרת בקטע שד' מנחם בגין העלייה,

שלום רוזנברג :תכנון,
אפי דרעי:

תסביר,

שלום רוזנברג :יש פה כמה תב"רים שמשרד התחבורה מתקצב אותנו במגוון לא קטן של
פרויקטים כל התב"רים הבאים תקצובים של משרד התחבורה שבעים
שלושים ,שבעים אחוז הם שלושים אחוז אנחנו יש פה שביל אופנים כל מה
שקשור לשביל אופנים תואמת לתוכנית אב לשביל אופנים שעשינו ואשורה
זה אחד מהם ,תכנון,
אפי דרעי:

אני מציע לאשר מי בעד ירים ידו? תודה .אין נגד.

החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  146תכנון שביל אופניים ברח'
שרת בקטע שד' מנחם בגין-העלייה על סך ₪ 100,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 30,000 :
מקורות מימון משרד התחבורה₪ 70,000:
מאשרים פה אחד.
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 .13אישור תב"ר מס'  147תכנון גישה לבית העלמין על סך ₪ 150,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 45,000 :
מקורות מימון משרד התחבורה₪ 105,000:
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  147תכנון גישה לבית העלמין על סך
₪ 150,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 45,000 :
מקורות מימון משרד התחבורה₪ 105,000:
אפי דרעי:

תב"ר מספר  147תכנון גישה לבית העלמין גם פה יש גישה להשתתפות
משרד התחבורה ...גם שבעים שלושים?

שלום רוזנברג :כן הכול שבעים שלושים .אנחנו פה מה שיקרה,
(מדברים יחד)
שלום רוזנברג :הכול שבעים שלושים כי אנחנו צריכים להיות ערוכים ליום ש,
(מדברים יחד)
אפי דרעי:

אני מציע לאשר מי בעד? מי נגד?

(מדברים יחד)
שלום רוזנברג :מה לבית העלמין?
שוש כידור כחלון :כן,
שלום רוזנברג :אני אסביר ,המטלה של מעצ תהיה כשמעצ יבצעו את האוכף הצפוני לא
מבטלים את הכניסה הנוכחית לבסיס,
שוש כידור כחלון :לא זה ברור,
שלום רוזנברג :עכשיו מה שיקרה למעשה כביש  57יחצה בין גבעת אלונים לבית העלמין
זאת אומרת הם את הגישו עצמו יעשו ...אנחנו צריכים להיות ערוכים,
אפילו בתכנון ראשוני כדי להתמודד איתם מול מעצ מול  ..סליחה על איך
אנחנו (מדברים יחד) לבית העלמין ,אפילו שזה מטלה שלהם אבל משרד
התחבורה הכיר לי בצורך אני רוצה לבוא להתמודד עם תכנון...
(מדברים יחד)
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אפי דרעי:

אני מציע לאשר מי בעד ירים ידו?

שלום רוזנברג :בית העלמין יהיה מצפון לכביש,
אז השכונה בתכלס לכביש,

דובר:

שלום רוזנברג :כן כן בערך כן,

החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  147תכנון גישה לבית העלמין על
סך ₪ 150,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 45,000 :
מקורות מימון משרד התחבורה₪ 105,000:
מאשרים פה אחד.

 .14אישור תב"ר מס'  148תכנון שביל אופניים שד' מנחם בגין-בקטע
אח"י אילת -דן על סך ₪ 100,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 30,000 :
מקורות מימון משרד התחבורה₪ 70,000:
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  148תכנון שביל אופניים שד' מנחם
בגין-בקטע אח"י אילת -דן על סך ₪ 100,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 30,000 :
מקורות מימון משרד התחבורה₪ 70,000:
שוש כידור כחלון :מנחם בגין אחי אילת עד לדן,
שלום רוזנברג :סליחה איפה אתם?
אבישי ברעם :סעיף ,14
(מדברים יחד)
אפי דרעי:
(מדברים יחד)

אני מציע לאשר מי בעד שירים ידו? גם פה זה שבעים שלושים ,תודה.
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החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  148תכנון שביל אופניים שד'
מנחם בגין-בקטע אח"י אילת -דן על סך ₪ 100,000
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 30,000 :
מקורות מימון משרד התחבורה₪ 70,000:
מאשרים פה אחד.

 .15אישור תב"ר מס'  149הנגשת גן לליקויי שמיעה על סך ₪ 30,000
מקורות מימון משרד החינוך₪ 30,000 :
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  149הנגשת גן לליקויי שמיעה על
סך ₪ 30,000
מקורות מימון משרד החינוך₪ 30,000 :

אפי דרעי:

אישור לתב"ר  149הנגשת גן לליקוי שמיעה על סך  30,000שקל,

שלום רוזנברג :ארגמן,
(מדברים יחד)
אפי דרעי:

אני מציע ,לא מציע אני מבקש ,קודם כל בואו נאשר את ה30,000שקל ,אני
מציע לאשר מי בעד ירים ידו? ואני מבקש שהמליאה תקבל החלטה גורפת
שאם אנחנו לקראת סוף השנה יש לנו היום אנחנו עושים בדיקה אורך
ורוחב של כל הנגשות למיניהם שאנחנו צריכים לעשות בבתי הספר וגני
הילדים אנחנו מאתרים את כל מי שצריך כבר עכשיו אבל תמיד לקראת
סוף השנה יכולה ליפול לנו פה משפחה או שתים שפתאום יש  ...ליקוי
שמיעה וצריך להתאים לה (לא ברור) אני מציעה שאתם תייפו אותנו
שהמועצה תאשר זה עבודות של  40,000 30,000שקל שאנחנו נבצע אותם
ואחר כך נמתין לאישור כי מה שקורה ראשון לספטמבר עוד אין אישור
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ונופלת לך משפחה שמקטרת ואת אומרת אני לא יכול לבצע כי לא אישרו
לנו תב"ר ,צריך קודם כל לבצע,
(מדברים יחד)
אפי דרעי:

אני מציע לאשר את סעיף מספר  30,000 ,15שקל לליקוי שמיעה .מי בעד?

(מדברים יחד)

החלטה :מועצת העיר מאשרת תב"ר מס'  149הנגשת גן לליקויי שמיעה על
סך ₪ 30,000
מקורות מימון משרד החינוך₪ 30,000 :
מאשרים פה אחד.

 .16הגדלה ושינוי מקורות מימון תב"ר מס'  956תכנית תקשוב בבתי
הספר על סך ( ₪ 1,650,112תב"ר מקורי מאושר ₪ 1,250,112
תוספת לתב"ר על סך )₪ 400,000
הפחתת מקורות מימון מפעל הפיס ב  ₪ 249,888והגדלת קרנות
הרשות ב ₪ 249,888ובנוסף תוספת מקרנות הרשות.₪ 150,000:
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 400,000:
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת הגדלה ושינוי מקורות מימון תב"ר מס' 956
תכנית תקשוב בבתי הספר על סך ( ₪ 1,650,112תב"ר מקורי מאושר ₪ 1,250,112
תוספת לתב"ר על סך )₪ 400,000
הפחתת מקורות מימון מפעל הפיס ב  ₪ 249,888והגדלת קרנות הרשות ב249,888-
 ₪ובנוסף תוספת מקרנות הרשות.₪ 150,000:
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 400,000:
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אפי דרעי:

הגדלה ושינוי מקורות מימון תב"ר מספר  956תוכנית תקשוב לבתי הספר
מה שקרה פה זה שפתאום הגדילו לנו

יחזקאל יחזקאל :זה שינוי מקורות מימון שמפעל הפיס היה אמור לאשר  750,000שח סך
הכול התב"ר הזה מאושר בפרוטוקול מספר
(מדברים יחד)
שוש כידור כחלון :אני פניתי למנכל העירייה לקבל סטאטוס של תוכנית התקשוב נכון
תכף אני אראה פה את התאריך למה אני כבר לא רואה בשעות האלה
נכון...
(מדברים יחד)
שוש כידור כחלון :נכון ב 8לדצמבר  2017יש יתרה של  190,000שקל בתב"ר של תוכנית
התקשוב ,אתה זוכר את המייל הזה דני? אוקי עכשיו לא ברור לי עכשיו
למה אתם מבקשים להגדיל את התב"ר?
דובר:

לא מגדלים,

(מדברים יחד)
יחזקאל יחזקאל :לא שוש ,הנה פרוטוקול,
(מדברים יחד)
שוש כידור כחלון :דבר שני שאני רוצה לומר לגבי התוכנית התקשוב שהיה סיכום שאנחנו
מדברים על תוכנית תלת שנתית זה גם חלק מהסיכום שהיה ושהיא
תתוקצב משנה לשנה והיא לא תוקצבה השנה ,אז בואו עכשיו גם לגבי בר
אילן לפחות ממה שאני יודעת יכול להיות שאני טועה אבל אין שם בכלל
מחשבים וכתוב פה שיש שבעה מחשבים בבר אילן שזה גם משהו ש...
תשאלי את בר אילן אני לא יודעת,
(מדברים יחד)
אפי דרעי:

אני מציע ,בואו קודם כל הנושא מאוד חשוב ,דיון בנושא של התקשוב
ואחר כך באותה נשימה גם נכין נארגן (מדברים יחד) כמו שעשינו במתנס
אבל בינתיים בואו נאשר בתב"ר (מדברים יחד) אני מציע לאשר מי בעד
ירים ידו?

34

שוש כידור כחלון :למה זה מה זה סובל דיחוי,
אפי דרעי:

לא,

שוש כידור כחלון :למה צריך להצביע עכשיו עשו דיון תסבירו לנו זה גם ככה מוציאים
מיליון שקל על גג בסלי שאנחנו מכירים את התיק אני לא מבינה על מה
אנחנו מצביעים למה שאני אצביע על כסף? למה שאני אצביע על כסף?
אפי דרעי:

אז אל תצביעי מה את רוצה שאני אגיד לך מה אני אכריח אותך אני לא
מכריח אותך.

שוש כידור כחלון :לא אני יודעת שאתה לא מכריח אותי אני חושבת שאתה צריך כן לגלות
גם מידה מסוימת של גישות מחשבתית למה שנאמר כאן על ידי חברי
האופוזיציה אוקי זה הכול זה מה שאני חושבת,
אפי דרעי:

מה לעשות ,אני לא חושב שאתם כל פעם שתבואו עם איזה

שוש כידור כחלון :אנחנו לא באנו עם שום דבר שהוא לא סביר,
אפי דרעי:

בסדר,

שוש כידור כחלון :בטח לא בעניין הזה,
אפי דרעי:

גם סביר בינתיים הגזבר צריך לארגן את צעדיו לשנות את מקורות
המימון,

שוש כידור כחלון :אז זה יחכה עוד שבועיים,
אפי דרעי:

למה לחכות,

(מדברים יחד)
אפי דרעי:

בסדר אז אל תצביע .אני מציע לאשר .מי בעד ירים ידו? מי נגד? ירון?

ירון חדוות:

אני נגד.

אפי דרעי:

נגד .תודה.

בעד:

אפי דרעי ,יעל חן ,איציק בראון ,דוד ששון , ,ערן לאופר ,מיטל טולדנו,
קובי לאור,

נגד:

אבישי ברעם ,ירון חדוות ,שושי כידור כחלון ,ליהי איינס
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החלטה :מועצת העיר מאשרת הגדלה ושינוי מקורות מימון תב"ר מס' 956
תכנית תקשוב בבתי הספר על סך ( ₪ 1,650,112תב"ר מקורי מאושר
 ₪ 1,250,112תוספת לתב"ר על סך )₪ 400,000
הפחתת מקורות מימון מפעל הפיס ב  ₪ 249,888והגדלת קרנות הרשות ב-
 ₪ 249,888ובנוסף תוספת מקרנות הרשות.₪ 150,000:
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 400,000:

 .17הגדלת תב"ר מס'  113בית ספר יסודי בשכונת שרונה על סך
( ₪ 6,518,855תב"ר מקורי)₪ 5,923,510:
מקורות מימון משרד החינוך₪ 4,773,510 :
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 7,668,855:
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת הגדלת תב"ר מס'  113בית ספר יסודי בשכונת
שרונה על סך ( ₪ 6,518,855תב"ר מקורי)₪ 5,923,510:
מקורות מימון משרד החינוך₪ 4,773,510 :
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 7,668,855:
אפי דרעי:

סעיף מספר  17בית ספר יסודי בשכונת ...על סך  6,518,000תב"ר מספר
 113יש לנו את משרד החינוך ( 4,773,000מדברים יחד) סך הכול התב"ר
עומד על 12,442,00

(מדברים יחד)
שוש כידור כחלון :שש כתוב פה ,איך נהיה שתים עשרה,
(מדברים יחד)
אפי דרעי:
(מדברים יחד)

אני מציע לאשר מי בעד ירים ידו ? מי נגד?
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החלטה :מועצת העיר מאשרת הגדלת תב"ר מס'  113בית ספר יסודי
בשכונת שרונה על סך ( ₪ 6,518,855תב"ר מקורי)₪ 5,923,510:
מקורות מימון משרד החינוך₪ 4,773,510 :
מקורות מימון קרנות הרשות₪ 7,668,855:
מאשרים פה אחד.

 .18מינוי יוסי קראוס כדירקטור בתאגיד המים והביוב מעיינות
השרון
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את יוסי קראוס כדירקטור בתאגיד המים
והביוב מעיינות השרון

אפי דרעי:

מינוי יוסי קראוס כדירקטור בתאגיד המים והביוב מעיינות השרון ניתן
הסבר קצר יוסי קראוס נחשב חדש אני הכרתי אותו בתאגיד המים הוא
היה המציב של פרדסיה מסיבות כל מיני סיבות ..לפרט אישיות וכולה,
הוא מכר את ביתו בפרדסיה ועבר לגור בכפר יונה ,ברגע שהוא עבר
בפרדסיה כבר לא האריכו לו את הנושא של נציג דירקטוריון ופנו אלי
מהדירקטוריון לאחר והוא היה אחד הדירקטורים המאוד דומיננטיים ...
הרקורד שלו קורות חיים זה באמת בנאדם איכותי לאלה ולאלה הוא גר
בכפר יונה מספר חודשים אני לא הכרתי אותו קודם,

ליהי איינס:

אנחנו רוצים עוד כאלה הרבה אנשים טובים,

אפי דרעי:

אני חושב שהוא יכול לתרום הוא תרם עד היום והוא ימשיך לתרום
להתנהלות של התאגיד ואני מציע לאשר אותו מי בעד? תודה.

החלטה :מועצת העיר מאשרת את יוסי קראוס כדירקטור בתאגיד המים
והביוב מעיינות השרון
מאשרים פה אחד.
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 .19אישור הסכם להקמת והפעלת מערכות פוטו-וולטאיות ע"ג גגות
מבני ציבור
הצעת החלטה :מועצת העיר מאשרת את ההסכם להקמת והפעלת מערכות פוטו-
וולטאיות על גבי גגות מבני ציבור
(מר א יציק בראון יצא מהישיבה ולא השתתף בהצבעה בשל חשש לניגוד עניינים)
(מדברים יחד)
אפי דרעי:

אישור הסכם להפעלת מערכת הפוטו וולטאי על גבי גגות מבנה ציבור,

איציק בראון :ניגוד עניינים,
אפי דרעי:

אז איציק לא משתתף ,בני תן הסבר קצר?

שלומית גבע :שנייה אני רק רוצה לדייק פה האישור פה,
(מדברים יחד)
שלומית גבע :האישור שהמועצה מתבקשת לתת הוא אישור שימור גגות אישור לפי סעיף
 188לפקודת העיריות לשימוש (מדברים יחד) וההחלטה צריכה להתקבל
של החברים ברוב מוחלט לא רק מי שנמצא פה ,זאת אומרת צריכים
להיות לפחות שבעה שיסכימו על השימוש בגגות כדי שאפשר יהיה לאפשר
את הפרויקט ,זאת מהות ההצבעה,
ירון חדוות:

יש לי כמה שאלות כי אני חושב שאני הייתי אחד מאלה שהטמיע את
התהליכים האלה,

(מדברים יחד)
ירון חדוות:

יש לי כמה שאלות כי אני יחסית הטמעתי את התהליך הזה לפני כמה
דיונים קודמים ,נכון,

(מדברים יחד)
ירון חדוות:
(מדברים יחד)

יש פה כמה שאלות (מדברים יחד) יש מצב אחד ש,
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ירון חדוות:

 ...והאם זה אומר שכשיבוא הרגע שרוצים לשים מערכת פוטו וולטאית על
איזשהו גג אנחנו צריכים לקבל עוד פעם מכל הבחינה הכלכלית ..אישור
גורף אהה

(מדברים יחד)
שלומית גבע :זה מה שאנחנו מאשרים להשתמש בגגות האלה על מנת שאפשר יהיה
לחתום את ההסכם עם הזוכה זה לא במסגרת הבחינה שנעשתה בחברה
הכלכלית של המכרז וההסכם שכלול במכרז,
שוש כידור כחלון :אפשר הבהרה בסעיף  4ב...
ירון חדוות:

של שלומית?

שוש כידור כחלון :של הלשכה של היועצת המשפטית
(מדברים יחד)
שוש כידור כחלון :כל התעריפים פה בני אתה לדעתי יכול להסביר את זה,
שלומית גבע :התעריפים? מבחינתי נגזרים מהמכרז שעשתה החברה הכלכלית,
שוש כידור כחלון :אז אפשר להסביר ולהבהיר לנו את זה בני?
בני סעד:

כן ,אנחנו דרשנו  850,000שקל פלוס מע"מ תשלום ראשוני בסיסי ,אהה
שזה יכסה את דמי השכירות לעשר השנים הקרובות הכסף הזה מיועד
לשלם שהחברה תשלם דמי זיכיון בכל הכסף הזה לעירייה עבור הזכות
הזה שקיבלנו בכסף הזה אנחנו אמורים לבנות את הקירוי של מגרש
הכדורסל של בית ספר עתיד מגרש המשולב של בית ספר עתיד מעבר לזה
מהשנה אחד עשרה עד שנה עשרים החברה הכלכלית תקבל את ה5,000
שקל שיש פה ...אנחנו מעריכים שיהיה אחד עשר עד שלוש עשר יחידות
ייצור של  ...50סה"כ כלומר אחד עשרה כפול חמש 55 ...עד  65אלף שקל.
מהשנה ה 20עד  25בתקווה שהמערכות שיחזיקו מעמד  25שנה אז העירייה
תקבל את הכסף הזה.

שוש כידור כחלון :זה חלוקה שכאילו הסכמתם ביניכם.
בני סעד:
(מדברים יחד)

כן.
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ירון חדוות:

רק שתדע מדעית בדקנו,

(מדברים יחד)
בני סעד:

עשינו בדיקות בצהרים בקיץ כשהמערכות בשיא הפעילות שלהם ולא
הייתה שום קרינה,

שוש כידור כחלון :אז אני שואלת אם יש חובה אחת,
בני סעד:

אין חובה.

שוש כידור כחלון :לעשות בדיקת קרינה?
בני סעד:

אין חובה.

(מדברים יחד)
שוש כידור כחלון :בכל זאת זה הרבה ילדים,
בני סעד:

בסדר ,בסדר.

אפי דרעי:

אני מציע לאשר מי בעד? מי נגד? תודה.

שוש כידור כחלון :פה אחד.

החלטה :מועצת העיר מאשרת את ההסכם להקמת והפעלת מערכות פוטו-
וולטאיות על גבי גגות מבני ציבור.
מאשרים פה אחד.

 .20אישור הסכם הקצאת קרקע לעמותת אהלי משה
הצעת החלטה :מאשרים את הסכם הקצאת קרקע לעמותת אהלי משה

אפי דרעי:

סעיף  ,20אישור הסכם הקצאת קרקע לעמותת אהלי משה ,פרוצדורה
רגילה,

(מדברים יחד)
אבישי ברעם... :אנשים שבונים,
(מדברים יחד)
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שלומית גבע :בסעיף 29
שוש כידור כחלון :איזה סעיף?
שלומית גבע :בסעיף  29להסכם אני מזכירה שבאישור בדיון שהיה בו לאישור של
ההקצאה,
שוש כידור כחלון :כן?
שלומית גבע :בשלב הראשון,
שוש כידור כחלון :כן,
שלומית גבע :ההחלטה שלכם הייתה ערבות בנקאית של עשרה אחוז מסך עלות הבנייה
וזה מה שיהיה פה,
שוש כידור כחלון :זה לא היה ברור,
שלומית גבע :עלות עשרה אחוז מסך...
(מדברים יחד)
שלומית גבע :יהיה כתוב ככה בניסוח הזה עשרה אחוז מעלות הבנייה איפה שעכשיו...
יהיה כתוב,
(מדברים יחד)
אבישי ברעם :מכמה שאני יודע ממכרזים  ...ערבות בנקאית יש סכום קבוע ידוע 500,000
 200,000כתוב נספח ...לא אחוזים.
(מדברים יחד)
אבישי ברעם :כשאתם כותבים ערבות בנקאית תגידו סכום ,לא אחוזים ולא זה תגידו לי
סכום,
שלומית גבע :אבל זה מה שהוסכם בישיבת מועצה,
(מדברים יחד)
שלומית גבע :בהחלטה בדיון שהיה מדובר בדיון על מה לאחר הבדיקה של המהנדס
הייתה יש לי כל מי שרוצה לעיין,
(מדברים יחד)
שלומית גבע :מה שאתם אמרתם היה בדיון אהה למה צריך את הערבות סוכם על ,10%
(מדברים יחד)
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שוש כידור כחלון :אני רוצה כן להבטיח שאנחנו לא נשארים עם בניינים לאורך זמן שבגלל
שמדובר בבתי כנסת ליבנו עם הסיפור הזה ואנחנו נמנעים לעשות שם
התערבויות שכשאנחנו צריכים לעשות אותם לאור נוהל הקצאת הקרקע,
(מדברים יחד)
אפי דרעי:

אז זה כל בתי הכנסת אין בית כנסת שלא מאיתנו כסף,

שוש כידור כחלון :אבל אתה לא יכול...
(מדברים יחד)
אפי דרעי:

בית הכנסת נחל חיים אנחנו אישרנו לו  150,000שקל בקדנציה הקודמת
העברנו למליאת המועצה  150,000שקל בתב"ר אמרו לא ניתן צריך לעשות
את זה באיזשהו קומבינציה אחרת שאני לא יודע מהי ,תבדקי את הנושא
הזה יכול להיות שאנחנו ב 150-ב 100,000שקל יכולים ל...את הבית כנסת
הזה .פני מאיר הם עומדים לסיים תוך חודשים שלושה הם נכנסים לבית
הכנסת .תודה לאל עבר...

(מדברים יחד)
אפי דרעי:

קודם כל בחוק ,בחוק ניתן לתת (מדברים יחד)

שוש כידור כחלון :שנתיים זה כתוב כאן גם,
(מדברים יחד)
שוש כידור כחלון :טוב אנחנו רוצים להצביע על זה לאשר את זה מה?
(מדברים יחד)
אפי דרעי:

אז אני מציע לאשר ללא ערבות בנקאית מי בעד ירים ידו?

דובר:

להוסיף סעיף 149

אפי דרעי:

להוסיף (מדברים יחד) מי נגד? תודה.

(מדברים יחד)
אפי דרעי:

היום כל בית כנסת עושים לו או...

(מדברים יחד)
שוש כידור כחלון :אני לא סתם שואלת את השאלה הזאת בסדר אנחנו מאפשרים להם
לבנות בית כנסת על הכיאפק זה בית כנסת שעובד כבר עשר שנים יש שם
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קהילה שמתפללת צורך את השירותים האלה על הכיאפק אני אין לי ,אני
מבקשת לדעת במעמד הזה של הדיון על ההקצאה מאחר והולכים לבנות
על השטח שהם כרגע משתמשים בו לטובת בית כנסת מה תהיה החלופה כי
הם יצטרכו אנחנו לא יכולים לעשות הקצאת נוהל קרקע נוסף לאותה
עמותה לאותה מטרה ,נכון
שלומית גבע :אפשר לעשות נוהל מקוצר לשנה רצופה ש,
שוש כידור כחלון :אז אני,
אפי דרעי:

אני לא חושב שהם יצטרכו את זה ,הם יצטרכו להתקיים עם המגרש
הקיים הם יצטרכו להזיז את המבנה להתפלל במקום יותר קטן בפינה ...
קיצוני ותוך כדי בנייה זה מה שהם יתכננו בפועל לא יקראו להתנהל
במקומות אחרים ,אני לא חושב שהם רוצים את זה גם ,לא,

שוש כידור כחלון :אפשר לקבל על זה הבהרה?
אפי דרעי:

מה למה את צריכה לקבל על זה הבהרה?

שוש כידור כחלון :אני רוצה ..אני אסביר גם למה אתה יודע למה,
אפי דרעי:

לא אני לא

שוש כידור כחלון :אתה יודע בדיוק גם למה?
אפי דרעי:

לא באמת שלא,

שוש כידור כחלון :אוקי אז אני אגיד לך באוזן אחר כל ,אוקי ,כן אני רוצה להבין מה
החלופה שלהם בזמן הבניה חברה זה כדאי שגם יעניין אותכם מדובר
בקרקעות של הציבור זה לא קרקע שלנו,
אפי דרעי:

מה זאת אומרת מה הם יכולים ללכת על קרקע אחרת?

שוש כידור כחלון :אתה נתת אישור (מדברים יחד) להיות על הקרקע?
אפי דרעי:

לא.

שוש כידור כחלון :אז מי נתן את האישור?
אפי דרעי:

הוא קיבל מבורא עולם,

(מדברים יחד)
שוש כידור כחלון :אני רוצה שזה גם יהיה בפרוטוקול,
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אפי דרעי:

אוקי,

שוש כידור כחלון :אני רוצה להבין מה החשיבה שלהם (מדברים יחד)
אפי דרעי:

אוקי אנחנו סיימנו את הישיבה.

בעד:

אפי דרעי ,יעל חן ,איציק בראון ,דוד ששון , ,ערן לאופר ,מיטל טולדנו,
קובי לאור.

נגד:

אבישי ברעם ,ירון חדוות ,שושי כידור כחלון ,ליהי איינס

החלטה :מועצת העיר מאשרת את הסכם הקצאת קרקע לעמותת אהלי משה
ללא סעיף  29להסכם -ביחס לערבות.

__________________

___________________

מר אפי דרעי,

מר דני לוין,

ראש העיר

מנכ"ל העירייה

