
 

 

 

 

 104' מסת מליאה שלא מן המניין ישיב פרוטוקול

 19:00בשעה  29.7.2018שנערכה בתאריך 

 בחדר הישיבות הגדול, בניין העירייה החדש

 

 :נוכחים

 ראש העיר -   מר אפי דרעי •

 סגן ראש העיר -  מר יצחק בראון •

 חבר מועצת העיר -   שושןמר דוד  •

 חבר מועצת העיר -   מר נעים אחיעד •

 חברת מועצת העיר -  טל טולדנוגב' מי •

 חברת מועצת העיר -  גב' שושי כחלון כידור •

 חבר מועצת העיר -  עו"ד קובי לאור •

 העיר חבר מועצת -   מר ירון חדוות •

 חבר מועצת העיר -  מר אבישי ברעם •

 חסרים:

 גזבר העירייה -  מר יחזקאל יחזקאל •

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

 עוזר ראש העיר -  דה גריבימר יהו •

 חברת מועצת העיר -  עו"ד ליהי איינס •

 חבר מועצת העיר -   מר ערן לאופר  •
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 :בהשתתפות

 יועצת משפטית לעירייה -  עו"ד שלומית גבע •

 מנכ"ל העירייה -   מר דני לוין •

 ע. מנכ"ל העירייה -   גב' אסנת טל •

 דובר העירייה -  מר אבריאל בן דרור •

 רואה חשבון -   ירו"ח ניר ענב •
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 על סדר היום: 

.  ₪ מיליון 2.3 סך על" שרונה" בשכונת כנסת בית הקמת – 168' מס ר"תב אישור .1

 15 ........................................................................... הרשות קרנות: מימון מקורות

 בשכונת כנסת בית להקמת 168' מס ר"תב מאשרת העיר מועצת: החלטה הצעת

 15 ................................. .הרשות קרנות :מימון מקורות. ₪ 2,300,000 בסך" שרונה"

. ₪ מיליון 1 של הגדלה) ₪ מיליון 4 לסך בורצי מוסדות שיפוץ – 143' מס ר"תב הגדלת .2

 28 .................................. הרשות קרנות: מימון מקורות(. ₪ מיליון 3 סך בעבר אושר

 ₪ 1,000,000-ב ציבור מוסדות לשיפוץ 143' מס ר"תב הגדלת מאשרים :החלטה הצעת

 28 .................................. .הרשות קרנות :מימון מקורות .₪ 4,000,000 של כולל לסך

 על תנועה ואיי כיכרות, ציבוריות בגינות גינון ושדרוג חידוש – 169' מס ר"תב אישור .3

 30 .................................................... הרשות קרנות: מימון מקורות. ₪ 400,000 סך

 כיכרות, ציבוריות בגינות גינון ושדרוג לחידוש 169' מס ר"תב מאשרים: החלטה הצעת

 30 ............................... .הרשות קרנות :מימון מקורות. ₪ 400,000 סך על תנועה ואיי

 מקורות. ₪ 240,000 סך על ישנות השקיה רכזיותמ החלפת – 170' מס ר"תב אישור .4

 32 ....................................................................................... הרשות קרנות: מימון

 סך על ישנות השקייה מרכזיות להחלפת 170' מס ר"תב מאשרים החלטה הצעת

 32 ......................................................... הרשות קרנות: מימון מקורות.  ₪ 240,000

 800,000 של הגדלה) משחקים גינות לשדרוג ₪ מיליון 2 של לסך 135' מס ר"תב הגדלת .5

 33 ................................ הרשות קרנות: מימון מקורות(. ₪ מיליון 1.2 בעבר אושר, ₪

 לשדרוג ₪ 2,000,000 של לסך 135' מס ר"תב הגדלת מאשרת עירה מוערת: החלטה

: מימון מקורות( ₪ 1,200,000 בעבר אושר ₪ 800,000 של הגדלה) משחקים גינות

 33 .................................................................................................. הרשות קרנות

. ציבוריות בגינות יחותבט משטחי להחלפת ₪ מיליון 1 בסך 171' מס ר"תב אישור .6

 36 ........................................................................... הרשות קרנות: מימון מקורות

 בטיחות משטחי להחלפת ₪  מיליון 1 בסך 171' מס ר"תב מאשרים החלטה הצעת

 36 ................................................. הרשות קרנות: מימון מקורות.  ציבוריות בגינות
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 מקורות. הציבורי במרחב פחים להתקנת ₪ 120,000 בסך 172' מס ר"תב אישור .7

 39 ....................................................................................... הרשות קרנות: מימון

 במרחב פחים להתקנת ₪ 120,000 בסך 172' מס ר"תב מאשרים: החלטה הצעת

 39 ............................................................הרשות קרנות: מימון מקורות.   הציבורי

 מקורות. הישוב ברחבי מודעות לוחות להחלפת ₪ 300,000 בסך 173' מס ר"תב הגדלת .8

 41 ....................................................................................... הרשות קרנות: מימון

 מודעות לוחות להחלפת ₪ 300,000 בסך 173' מס ר"תב מאשרים: החלטה הצעת

 41 ..................................................... הרשות קרנות: מימון מקורות.  הישוב ברחבי

 מקורות. ברזני בגן מדעית גינה להקמת שקל 800,000 בסך 174' מס ר"תב אישור .9

 43 ....................................................................................... הרשות קרנות: מימון

 בגן מדעית גינה להקמת ₪ 800,000 סך על 174' מס ר"תב מאשרים: החלטה הצעת

 43 ................................................................ הרשות קרנות: מימון מקורות.  ברזני

 מקורות. עתיד ב"בחט משולב מגרש לקירוי ₪ 995,000 בסך 175' מס ר"תב אישור .10

 44 ....................................................................................... הרשות קרנות: מימון

 ב"בחט משולב מגרש לקרוי ₪ 995,000 בסך 175' מס ר"תב מאשרים: החלטה הצעת

 44 ................................................................. הרשות קרנות: מימון מקורות.  עתיד

 46 ............................................................ 31.3.2018 ליום רבעוני כספי ח"דו אישור .11

 46 .................... .31.3.2018 ליום הרבעוני הכספי ח"הדו את מאשרים: החלטה הצעת

 46 ............................................. 2019 הכספים לשנת תמיכות למתן תבחינים אישור .12

 46 .......... .2019 הכספים לשנת תמיכות למתן התבחינים את מאשרים: החלטה הצעת

 לשנת ילדים גני בצוותי שינוי לאור הפועלים בבנק ילדים גני בנק בבעלות שינוי אישור .13

. ז.ת צרפתי ליהי גננת – אודם גן:  ב"המצ לרשימה בהתאם ט"תשע הלימודים

. ז.ת וןביט מור גננת – ותמר אמנון גן  15294341. ז.ת נוי יעל סייעת – 35783430

. ז.ת שובה עדי גננת – דולב גן 28520823. ז.ת נעים בן סיגל סייעת – 203784491

. ז.ת מקמל מירב גננת – השרון גן 200448132. ז.ת ריעני שירי סייעת – 57533408

. ז.ת גרנפלד ירדן גננת – חצב גן 28895548. ז.ת וייזמן אתי סייעת – 32218984
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. ז.ת ברקת נועה גננת – חרצית גן 55021638. ז.ת חיים שרה סייעת – 30164660

 כהן אור זיו גננת – מ"חנ טופז גן  22250500. ז.ת אלמליח סמדר סייעת – 301720462

 דקלה גננת – ירמוך  גן 304446726. ז.ת פסטולניק טניה סייעת – 24493900. ז.ת

 גננת – כלנית גן 303752968. ז.ת סיבירניסקי אינה סייעת – 37265881. ז.ת משולם

 לילך גננת – מור גן 24187999. ז.ת סעדון יוכי סייעת – 33070632. ז.ת שמחי כרמית

 פזית גננת – מיתר גן 36661049. ז.ת אהרון סימה סייעת – 300875200. ז.ת צבאבא

 ארד ענבל גננת – סיגלון גן 22545842. ד.ת שילן ענת סייעת – 37579695. ז.ת שרעבי

 סלמון אורלי גננת – צנחנים גן 55511471. ז.ת מוכתר אלה סייעת – 236203322. ז.ת

. ז.ת ביגל ענבל גננת – שיר גן 51554079. ז.ת כחלון לידיה סייעת – 37695046. ז.ת

. ז.ת שדה בן ליאת גננת – חלמיש גן 57368342. ז.ת בכר אילנה סייעת – 34932160

 56 ....................................................... 28713634. ז.ת נח'ג חגית סייעת – 50812033

 בצוותי שינוי לאור הפועלים בבנק ילדים גני בנק בבעלות שינוי אישור: החלטה הצעת

 ליהי גננת – אודם גן: ב"המצ לרשימה בהתאם ט"תשע הלימודים לשנת ילדים גני

 ביטון מור גננת – ותמר אמנון גן 15294341. ז.ת נוי יעל סייעת – 35783430. ז.ת צרפתי

. ז.ת שובה עדי גננת – דולב גן 28520823. ז.ת נעים בן סיגל סייעת – 203784491. ז.ת

. ז.ת מקמל מירב גננת – השרון גן 200448132. ז.ת ריעני שירי סייעת – 57533408

. ז.ת גרנפלד ירדן גננת – חצב גן 28895548. ז.ת וייזמן אתי סייעת – 32218984

. ז.ת ברקת נועה גננת – חרצית גן 55021638. ז.ת חיים שרה סייעת – 30164660

 כהן אור זיו גננת – מ"חנ טופז גן 22250500. ז.ת אלמליח סמדר סייעת – 301720462

 דקלה גננת – ירמוך  גן 304446726. ז.ת פסטולניק טניה סייעת – 24493900. ז.ת

 גננת – כלנית גן 303752968. ז.ת סיבירניסקי האינ סייעת – 37265881. ז.ת משולם

 לילך גננת – מור גן 24187999. ז.ת סעדון יוכי סייעת – 33070632. ז.ת שמחי כרמית

 פזית גננת – מיתר גן 36661049. ז.ת אהרון סימה סייעת – 300875200. ז.ת צבאבא

 ארד ענבל גננת – סיגלון גן 22545842. ד.ת שילן ענת סייעת – 37579695. ז.ת שרעבי

 סלמון אורלי גננת – צנחנים גן 55511471. ז.ת מוכתר אלה סייעת – 236203322. ז.ת

. ז.ת ביגל ענבל גננת – שיר גן 51554079. ז.ת כחלון לידיה סייעת – 37695046. ז.ת
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. ז.ת שדה בן ליאת גננת – חלמיש גן 57368342. ז.ת בכר אילנה סייעת – 34932160

 57 ....................................................... 28713634. ז.ת נח'ג חגית יעתסי – 50812033

 גן:  ב"המצ לרשימה בהתאם יונה בכפר חדשים לגנים בנק חשבונות פתיחת אישור .14

 גן  34546119. ז.ת בוחבוט נטלי סייעת – 37662459. ז.ת כמיסה נועה גננת – הידידות

 גן  307843827. ז.ת קרואני שני סייעת – 22725089. ז.ת אטון אורית גננת – המשאלות

 – הרמוניה גן  29416336. ז.ת נח'ג שושי סייעת – 35700954. ז.ת גל ענת גננת – ענבל

 60 ........................27824879. ז.ת גבריאל רונית סייעת – 33769589. ז.ת נעים חן גננת

 בהתאם יונה בכפר חדשים לגנים בנק חשבונות פתיחות מאשרים :החלטה הצעת

 בוחבוט נטלי סייעת – 37662459. ז.ת כמיסה נועה גננת – הידידות גן: ב"המצ לרשימה

 קרואני שני סייעת – 22725089. ז.ת אטון אורית גננת – המשאלות גן 34546119. ז.ת

. ז.ת נח'ג שושי סייעת – 35700954. ז.ת גל ענת גננת – ענבל ןג 307843827. ז.ת

. ז.ת גבריאל רונית סייעת – 33769589. ז.ת נעים חן גננת – הרמוניה גן 29416336

27824879 ........................................................................................................ 60 

 שכר אחוז  40% - 30% לפי לט אסנת, העירייה ל"מנכ לעוזרת שכר טווח אישור .15

 61 ......................................................................................................... ..םבכירי

  40% - 30% לפי טל אסנת, העירייה ל"מנכ לעוזרת שכר טווח מאשרים: החלטה הצעת

 61 ..................................................................... ל"מנכ לחוזר בהתאם בכירים שכר

 61 ..... בכירים שכר 45% -35% לפי גריבי יהודה, העירייה ראש לעוזר שכר טווח אישור .16

 45% -35% לפי גריבי יהודה, העירייה ראש לעוזר שכר טווח מאשרים: החלטה הצעת

 61 ..................................................................... ל"מנכ לחוזר בהתאם בכירים שכר

 63 ............................. בכירים עובדים לבחירת בוועדה העיר מועצת נציגי הרכב שינוי .17
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 פרוטוקול

 יאללה,  אפי דרעי:

 רק לשאלתך.   דוברת:

 רגע,  אפי דרעי:

פתיחת הישיבה, ידחה היושב ראש את פתיחת אם לא היה מניין חוקי ב דוברת:

דקות. לאחר עבור זמן זה תהא הישיבה כדין גם אם  15-הישיבה ל

ישתתפו בה שליש ממספר החברים והיושב ראש, ובלבד שמספרם לא 

 יפחת משניים בנוסף ליושב ראש. 

 )מדברים יחד(

 כמה חברים יש בוועדת כספים? הגיעו שלושה.  דוברת:

 . 168ניגש לסדר יום. דני, במקום שלום, תסביר את תקנה  טוב, אפי דרעי:

 א'?-לפני שהוא מסביר, אני יכול להאיר ב ירון חדוות: 

 כן. אפי דרעי:

טוב. ועדת כספים, ועדת כספים הייתה אמורה להתכנס היום. יש  ירון חדוות: 

בוועדת כספים חמישה חברים. מתוכם שלושה לא הגיעו, לא נילי, לא 

ני, לכן אין קוורום ולכן ברגע שאין קוורום, אז לצורך העניין יעל ולא א

הדבר בכלל לא נדון בוועדת כספים וכל עוד הוא לא נדון בוועדת 

כספים, אי אפשר לדון בו בשולחן המליאה וזה דבר אחד. דבר שני, 

 לפקודת העיריות כתוב שהגזבר יהיה נוכח,

 הוא בנבצרות. אפי דרעי:

 ו, אם הוא בנבצרות, רגע, שנייה, שנייה,אז עכשי ירון חדוות: 

 עצור, אפי דרעי:

 עוד לא סיימתי, אם הוא בנבצרות, צריכים למנות לו ממלא מקום.  ירון חדוות: 

שהיועצת המשפטית תיתן דעתה על העניין לגבי ההתכנסות של ועדת  שושי כחלון כידור:

 כספים בלי נוכחות גזבר.

 ני דברים שונים.רגע, העליתם ש ד שלומית גבע: "עו

 אחד קוורום,  שושי כחלון כידור:
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 )מדברים יחד(

 קודם כל אנחנו צמצמנו את הוועדה לשלושה, מי שלא יודע. אפי דרעי:

 כן, הוועדה צומצמה לשלושה.  ד שלומית גבע: "עו

 אני דיברתי עם לי, היא אמרה ש,  ירון חדוות: 

 )מדברים יחד(

חלטת המליאה שמדברת על זה או משהו אני אשמח לראות את ה ירון חדוות: 

 שנמצא. 

 : האישור של הוועדות שנעשה, אנחנו צמצמנו, ד שלומית גבע"עו

 צמצמנו את הוועדות....  אפי דרעי:

 ממש לא. שושי כחלון כידור:

 צמצמנו אותה לשלושה חברים. אנחנו שלושה אנשים בוועדה.  ד שלומית גבע: "עו

 )מדברים יחד(

 גם הוא לא היה. הוא לא היה ברשימה. אנחנו בכוונה צמצמנו.  : ד שלומית גבע"עו

 דרך אגב, אני החלפתי את יעל. אני באתי במקום יעל. לא בנוסף אליה.  דובר:

 כן? ירון חדוות: 

 כן. דובר:

 הוא בא במקום. ד שלומית גבע: "עו

 בישיבה האחרונה לא הייתי ... ירון חדוות: 

הרבה ... הכול בסדר. זה ה, זה המצב. הוועדה מכילה  נכון, אבל ד שלומית גבע: "עו

 שלושה חברים. 

 אבל צר לי, אבל לפי מה שרשום לי מיטל, ירון ודוד. דני לוין:

 נכון.  ד שלומית גבע: "עו

 ממתי זה?  שושי כחלון כידור:

 מלפני כמה חודשים עשינו את השינוי.  ד שלומית גבע: "עו

 )מדברים יחד(

 אני לא מבין.  ?חנו מנסים לעבוד עליכםמה, אנ אפי דרעי:

 חס וחלילה. שושי כחלון כידור:
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 תגידו טעינו.  אפי דרעי:

 חס וחלילה.  שושי כחלון כידור:

אני זוכר שצמצמנו את הוועדה לשלושה כי כל פעם לא היה קוורום  אפי דרעי:

 והיו שניים, זה לא מספיק. 

 מספיק. אז עכשיו באים שניים וזה  ד שלומית גבע: "עו

 טוב, אז מאחר והיו שניים ואתה לא השתתפת, אז מבחינת ה,  אפי דרעי:

 רגע, אז למה לי קיבלה זימון?  ירון חדוות: 

 זה לא נכון, רגע.  שושי כחלון כידור:

 . זימון... אפי דרעי:

 אני התקשרתי אליה, התקשרתי.  ירון חדוות: 

 ון שעשינו הרבה שינויים. דני, ממתי ההחלטה הזאת? כיו שושי כחלון כידור:

זה בהסכמתה גם. במקרה שלי זה בהסכמתה, היא אמרה שאין לה  ד שלומית גבע: "עו

 בעיה. 

 )מדברים יחד(

 עשינו כמה פעמים.  שושי כחלון כידור:

 ועדת כספים אנחנו צמצמנו כיוון שיש ... ד שלומית גבע: "עו

 זה כבר כמה חודשים.  דני לוין:

 בוודאי.  ד שלומית גבע: "עו

 אני חושב שאני נכנסתי במקום יעל.  דובר:

. שהוצאתם אותי ואז הכנסתם אותי ולקחתם .אתה בנוסף. היה, היה . ירון חדוות: 

 את הוועדה והוספתם אותו. 

 מה שאני זוכרת שהיה בפעם האחרונה, זה שהוציאו את ירון, שושי כחלון כידור:

 הוציאו והחזירו אותי.  ירון חדוות: 

רגע, הוציאו את ירון, היה הרכב של שלושה ואז החלטנו להחזיר את  י כחלון כידור:שוש

 ירון ואז דוד נכנס ונהייה הרכב של חמישה, זה מה שהיה. 

 לא, לא, לא.  ד שלומית גבע: "עו
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אז אני אומרת, יכול להיות שאני טועה. בגלל זה שאלנו את דני מאיזה  שושי כחלון כידור:

 תאריך זה. 

צמצמנו לפני כמה חודשים. יעל ביקשה לצאת, לי ביקשה לצאת. זה  שלומית גבע: ד "עו

 רשום ומסודר. אנחנו משתדלים להתאים את זה לזמן ..

 הוא לפעמים מגיע. אפי דרעי:

 לפעמים מגיע. הכול טוב.  ד שלומית גבע: "עו

ם קיומה של טוב, בוא נגיד שתיכף דני ייתן את הזה. מה, מה קורה ע שושי כחלון כידור:

ועדת כספים ללא גזבר? כולל הישיבה הזו, שאני מבינה שהגזבר לא 

 נמצא מבחינה רפואית, אני מאחלת לו, 

 )מדברים יחד(

רגע, רגע, אף אח לא אמר, קודם כל העירייה די משותקת בזכות זה,  שושי כחלון כידור:

 אני לא, ושקודם כל יהיה בריא, זה הכי חשוב. 

 נכון. אפי דרעי:

 השאלה אם יש איזושהי היתכנות למנות לו ממלא מקום.  ושי כחלון כידור:ש

 זה לא ממלא מקום. אפי דרעי:

 מה זה? אז איך זה עובד? שושי כחלון כידור:

 באופן עקרוני מי שמבצע את העבודה בפועל זה ניר מזיצר.  אפי דרעי:

ת על העירייה. זה הוא לא יכול כי הוא חשב שהוא גם עושה ביקור שושי כחלון כידור:

 קצת בעייתי שהוא גם יהיה אחראי על שני הצדדים. 

 ניר לא ... אפי דרעי:

 מה זאת אומרת? אז מה התפקיד שלו?  שושי כחלון כידור:

 רואה חשבון של העירייה. אפי דרעי:

 הוא יכול להיות ממלא מקום גזבר בהגדרה? שושי כחלון כידור:

 לא יכול. אפי דרעי:

 לא יכול, יפה.  דור:שושי כחלון כי

 ... אפי דרעי:

 הוא יכול לחתום על הוצאת כספים? שושי כחלון כידור:
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 לא. אפי דרעי:

 יפה, אז הוא לא יכול להיות ממלא מקום.  שושי כחלון כידור:

 כן. אפי דרעי:

 נכון? כאילו בהגדרה.  שושי כחלון כידור:

 כן. אפי דרעי:

 נכון?  שושי כחלון כידור:

יפה כתוב בהגדרה שצריך בישיבת המליאה חובת השתתפות של א אפי דרעי:

 הגזבר? 

זו הסיבה שביקשנו את ההתייחסות של היועצת המשפטית. ככל  שושי כחלון כידור:

הבנתנו כן ממה שכתוב בפקודות העירייה. יכול להיות שאנחנו לא 

 מבינים.

ך להיות מוזמן מה שאומרת הפקודה זה הזמנת חובה. הגזבר צרי ד שלומית גבע: "עו

 לישיבות המועצה, 

 מוזמן ולא נוכח.   דובר:

רגע, שנייה, והוא צריך להיות נוכח בישיבות המועצה, ועדת כספים  ד שלומית גבע: "עו

וועדת המכרזים. רגע, ואני ממשיכה, ותינתן לו הזדמנות להשמיע את 

דעתו בעל פה או בכתב לפני קבלת כל החלטה של המועצה או ועדה 

שיש לה השלכה על תקציב העירייה. עכשיו, אני לא יודעת  כאמור

ותעדכנו, דני, בעניין הזה. אני הבנתי שהחומר הועבר להתייחסות של 

 חזי ויש התייחסות שלו. בוא אולי תעדכן.

 לא, בוודאי,  דני לוין:

 )מדברים יחד(

ה צריך שתהייה התייחסות בעל פה או בכתב. השאלה אם היית ד שלומית גבע: "עו

 התייחסות ואיך זה בא לידי ביטוי. 

 ההתייחסות שלו היא בדרך כלל בעל פה,  :אפי דרעי

 בוועדת הכספים הובאה דעתו,  ד שלומית גבע: "עו

 קדום כל לשאלתך שושי, שלושה חברים.  דני לוין:
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 מאיזה תאריך זה?  שושי כחלון כידור:

 ספטמבר. דצמבר.  דני לוין:

 כמה חודשים.  כן, זה ד שלומית גבע: "עו

 . 6.9.17 דני לוין:

 ?6.9.17 שושי כחלון כידור:

 כן.  דני לוין:

 רשימה חדשה, עדכנו את זה, עשינו שינויים. אפי דרעי:

 או קיי.  שושי כחלון כידור:

 אפילו הסכמתם למרבית השינויים שנעשו שם.  אפי דרעי:

 . שום דבר, אנחנו שואלים. .. שושי כחלון כידור:

. אחרי שיחזקאל נותן את ברכתו לנושאים שהם בסדר .סליחה רגע, . אפי דרעי:

 ,-היום, אני לא חושב שיש מניעה לדון מאחר ו

 ,אני אשמח לשמוע את החוות דעת של היועצת המשפטית לפני שאתה שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד( 

 גם את חוות הדעת של היועצת המשפטית,  אפי דרעי:

 ין בעיה. רק אם אפשר שהיא תשמיע את זה. א שושי כחלון כידור:

 זה יהיה בסדר היום. אפי דרעי:

 לפני שאתה תגיד את זה.  שושי כחלון כידור:

 או קיי. אפי דרעי:

 בסדר? תודה.  שושי כחלון כידור:

 אז מה שהתחלתי, כמו שהתחלתי להגיד יש הזמנה חובה,  ד שלומית גבע: "עו

 ... אפי דרעי:

 היא לא סיימה, היא לא סיימה. או קיי? שושי כחלון כידור:

יש הזמנת חובה ויש חובת נוכחות. כמובן שחובת נוכחות דרך המלך   ד שלומית גבע: "עו

זה שהגזבר יהיה נוכח בפועל. כרגע נוצר מצב שהוא, מצב בעייתי 

 מבחינת זה ש,

 זה נבצרות.  אפי דרעי:
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מקום כרגע. והוא צריך לקבל את שחזי בחופשת מחלה ואין לו ממלא  ד שלומית גבע: "עו

ההזדמנות להשמיע את דעתו בעל פה או בכתב. אני, רק כדאי אולי 

שייאמר לפרוטוקול שבאמת הדברים הובאו לידיעתו, מי הביא את 

 הדברים לידיעתו, באיזו דרך ושניתנה לו הזדמנות להתייחס אליהם. 

עצמו ולהגיד את זה? ראש  אז בבקשה. מישהו מוכן לקחת את זה על שושי כחלון כידור:

 העיר?

לא, הדברים נאמרו, גם על ידי ניר שישב אתו וגם על ידי, מבחינת  דני לוין:

רשימת התב"רים שאנחנו מביאים היום, שהם מתוך תקציבי ה, מתוך 

 הקרנות.

ניר דרך אגב לא יכול להיות חלק מזה, כי ניר הוא החשב המלווה. הוא  ירון חדוות: 

 מהלך,  לא יכול להוביל

 הוא יושב אתו, הוא לא מחליט.  דני לוין:

 אני יועץ שעוזר לעירייה בהרבה מאוד אספקטים.  ח ניר ענבי: "רו

 )מדברים יחד(

 אתה בעצם, רגע, אתה בעצם עורך את הדו"ח הכספי? ירון חדוות: 

 הוא יועץ. אפי דרעי:

 אני עורך את הדו"ח הכספי.  ח ניר ענבי: "רו

 אומר שאתה המבקר?זה  ירון חדוות: 

 לא. אני לא המבקר. ח ניר ענבי: "רו

 אז מי המבקר?  ירון חדוות: 

המבקר הוא מבקר ממונה מטעם משרד הפנים. פעם בשנה משרד  ח ניר ענבי: "רו

 הפנים, קוראים לו יוסי כהן. 

 או קיי.  ירון חדוות: 

 יוסי כהן הוא מטעם משרד הפנים. אפי דרעי:

 לא,  ירון חדוות: 

 הוא לא ממלא מקום הגזבר.  שי כחלון כידור:שו

 אז מי חותם? ירון חדוות: 
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 מה? אפי דרעי:

מי חותם על הדו"חות הכספיים? מי עורך את הדו"חות הכספיים? מי  ירון חדוות: 

 נותן חוות דעת לדו"חות הכספיים?

 יוסי כהן. אפי דרעי:

ות הכספיים בשום אתה לא מ, המשרד של זיצר לא כתוב על הדו"ח ירון חדוות: 

 צורה?

 לא. ח ניר ענבי: "רו

 בדו"ח הרבעוני? שושי כחלון כידור:

 לא.  ח ניר ענבי: "רו

 עברנו, סקרנו, ראינו.  ירון חדוות: 

 טוב, חבר'ה בואו, מאחר ושאלתם שאלות וקיבלתם תשובות, אפי דרעי:

 אתם עורכים את זה? ירון חדוות: 

 עורכים, ח ניר ענבי: "רו

כל דבר שאנחנו  ...סליחה, סליחה, ניר אני מבקש. המטרה הייתה היא  אפי דרעי:

 יכולים להעלות עכשיו.

 ממש לא.  שושי כחלון כידור:

 המטרה לא הושגה. הלאה. בואו נמשיך. מיטל טולדנו: 

 אני מציע לאשר את התב"ר.  אפי דרעי:

 איזה תב"ר?  שושי כחלון כידור:

 .1בסעיף מספר  אפי דרעי:

 עוד לא הקראנו את הסעיף, אתה כבר מציע לאשר את התב"ר?  ון כידור:שושי כחל

 אני ביקשתי מדני להציג אותו. אפי דרעי:

 ממש לא. זה לא נכון.  שושי כחלון כידור:

 ממש כן. אפי דרעי:

 טוב, בסדר. אתה רוצה לשמוע את ההקלטה? שושי כחלון כידור:

 כן. אפי דרעי:

 נו באמת.  שושי כחלון כידור:
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 תשמעי את ההקלטה.  פי דרעי:א

 

הקמת בית כנסת בשכונת "שרונה" על סך  – 168 'ר מס"תבאישור  .1

 ₪. מיליון  2.3

 מקורות מימון: קרנות הרשות

להקמת בית כנסת בשכונת  168העיר מאשרת תב"ר מס' הצעת החלטה: מועצת 

 קרנות הרשות. מקורות מימון:₪.  2,300,000"שרונה" בסך 

אני אסביר, אנחנו רוצים, צריכים לבנות בשכונת "שרונה" בית טוב,  דני לוין:

כנסת לטובת השכונה. אתם יודעים שהשכונה הזאת בשלבי אכלוס, 

אני לא יודע אם מתקדמים או ראשונים, אני לא יודע איך להגדיר את 

זה, אבל בהחלט גם מבחינת המרחקים אין בסביבת השכונה בית כנסת 

פלוס יחידות  2,000שב שראוי ששכונה של שיוכל להכיל אותם. אני חו

. בית כנסת יחסית .דיור יהיה לה בית כנסת, לכן ביקשנו, שלום הכין .

 גדול למה שאנחנו רגילים לבנות, בסדר גודל של,

 מטר. 250זה נקרא בינוני,  אפי דרעי:

מיליון מקרנות הרשות. אין  2.3מטר. שהאומדן ששלום נתן הוא  250 דני לוין:

אחרים לבניית בתי כנסת אלא אם עמותה כזאת או אחרת  מקורות

 בונה את זה מתרומות שהיא משיגה וזהו. 

אני רוצה בבקשה לשאול כמה דברים. אחד, לאור היקף התב"רים  שושי כחלון כידור:

שהולך להיות מאושר בישיבה הזו, אני אשמח לדעת מה מקורות 

 י לא יודעת, המימון, כי אני לא יודעת, יכול להיות שיש, אנ

 לא, היה על זה, מיטל טולדנו: 

סליחה מיטל, בסדר? אני לא שואלת אותך, אני שואלת את ראש העיר.  שושי כחלון כידור:

אני רוצה לדעת אם הייתה פה הכנסה של, כניסה של כספים מפיתוח, 

 מהשבחה, 

ברי לא, לא, סליחה, זה לא בסדר היום. את רוצה לדון, תחתימי שני ח אפי דרעי:

מועצה, תגישי שאילתא ניתן לך תשובות מפורטות. אגב, חבר המועצה 
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שלך ביקש מניר רשימה של כל ההכנסות וקיבל מסודר וביקשתי לחלק 

את זה לכל החברים שזה לא יהיה רק למנהל החשבונות הראשי פה 

שעכשיו עסוק בדיבור. אז חבר המועצה שלך קיבל פירוט של כל 

 ל התב"רים שנמצאים בעשייה, אמת חדוות?ההכנסות, כל ההוצאות, כ

 תתחיל מההתחלה.  ירון חדוות: 

 לכן, לכן אני, אפי דרעי:

 אם אתה יודע תשתף אותנו. שושי כחלון כידור:

 מה זה? אפי דרעי:

 : אם אתה יודע את זה, אז אולי תשתף אותנו. שושי כחלון כידור:

 לא, זה לא הזמן לשתף אותך. אפי דרעי:

 למה לא?  ידור:שושי כחלון כ

ככה. כי אנחנו עכשיו נאשר את התב"רים. אם יישאר זמן ויהיה  אפי דרעי:

 לאחרים חשק לשמוע אותי, אני אתן הסבר על כל ההכנסות, 

 ... שושי כחלון כידור:

 זה לא רלוונטי. אפי דרעי:

 למה? אני ביקשתי אבל, אני שלחתי,  ירון חדוות: 

 יו.מה זה לא עכש שושי כחלון כידור:

 זה לא בסדר היום. סליחה, עם כל הכבוד לך. אפי דרעי:

 אני שלחתי בקשה,  ירון חדוות: 

 זה קשור לסדר היום. אפי דרעי:

 מה זה קשור לסדר היום?  שושי כחלון כידור:

 אנחנו צמודים לסדר היום. אפי דרעי:

 זה חלק משאלות שאני יכולה לשאול במסגרת,  שושי כחלון כידור:

תסבירי לגברת הנכבדה שרוצה להיות ראש עיר בעוד שלושה חודשים,  אפי דרעי:

 אני כבר הודעתי שאני לא מתמודד, 

 שמענו את זה. שושי כחלון כידור:

 תסבירי לה, אל תגידי לי שמענו ואל תפריעי לי, טוב? אפי דרעי:
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 אני אפריע לך.  שושי כחלון כידור:

 לא, את לא תפריעי לי.  אפי דרעי:

 ... כידור: שושי כחלון

 אני לא מפריע לך.  אפי דרעי:

 אני שואלת אותך שאלה, אתה יכול לענות לי על השאלה. שושי כחלון כידור:

שאלה? לא קיבלת זכות דיבור. התחלת לשאול שאלות לפני שקיבלת  אפי דרעי:

 זכות דיבור.

 לי. אני גם לא רוצה לבקש ממך זכות דיבור. אני אדבר מתי שבא שושי כחלון כידור:

 לא, את לא תדברי מתי שבא לך. אפי דרעי:

 אני אדבר מתי שבא לי. שושי כחלון כידור:

 את לא תדברי מתי שבא לך. מי בעד ירים  את ידו? מי נגד? מי נמנע?  אפי דרעי:

 אני לא מוכנה להצביע על סעיף,  שושי כחלון כידור:

 אל תצביעי, אל תצביעי,  אפי דרעי:

 ין לו, שא שושי כחלון כידור:

 אל תצביעי. אפי דרעי:

 לא, סליחה, אל תגיד לי אל תצביעי. שושי כחלון כידור:

 אני אומר לך לא להצביע.  אפי דרעי:

 אתה גוזל ממני את האפשרות. שושי כחלון כידור:

 עברנו לסעיף הבא. אפי דרעי:

 לא, אנחנו לא עברנו לסעיף הבא.  שושי כחלון כידור:

 אני אמרתי. אפי דרעי:

 לא, אתה לא עברת לסעיף הבא.  ושי כחלון כידור:ש

 אני כן עברתי.  אפי דרעי:

 עם כל הכבוד לך, שושי כחלון כידור:

 עם כל הכבוד לך, אפי דרעי:
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הישיבות הן ישיבות מועצת  עיר. זכותנו לפי החוק לשאול אותך  שושי כחלון כידור:

אתה לא דקות על כל סעיף וסעיף, אם  5שאלות. יש לי זכות לדבר 

 יודע. 

 מתחילת הדיון עברה רבע שעה, אפי דרעי:

 או קיי,  שושי כחלון כידור:

 רבע שעה דיברת. אפי דרעי:

 אני לא דיברתי רבע שעה. סליחה. שושי כחלון כידור:

 את מספרת פה סיפורים. אפי דרעי:

ממש לא דיברתי רבע שעה. אתה יכול להקשיב לשאלות ולהחליט  שושי כחלון כידור:

 תה לא עונה עליהן, כמו שאתה עושה כל ישיבה.שא

 אני אמרתי לך שאני לא עונה לך.  אפי דרעי:

העצבים שלך ממש לא מרטיטים לי אפילו לא את הלב. אתה פשוט בן  שושי כחלון כידור:

אדם חסר אחריות ציבורית, וזה שאני שואלת אותך שאלות מה 

שובות ואל המקור. אם אתה יודע את התשובות, אז תיתן את הת

 תחייך מתחת לשפם כאילו מלגלג. 

החוסר אחריות ציבורית, אני הייתי מציע לך, לעיין שוב בפקודת  אפי דרעי:

 העיריות,

 כן, שושי כחלון כידור:

 במקום להתייעץ עם פינטו מפעם לפעם, אפי דרעי:

 אנחנו כבר לא מתייעצים עם פינטו.  שושי כחלון כידור:

 נותן לך את התשובות הנכונות. לא תמיד הוא  אפי דרעי:

 אני רואה שאתה ממש לא מעודכן. שושי כחלון כידור:

 אפי, יש, ירון חדוות: 

 יותר מפעם אחת,  אפי דרעי:

 אל תנמיך אותי, בסדר? תעמוד על הכיסא ותדבר. בסדר?  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 יש סדר יום  ויש,  שושי כחלון כידור:
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 גידי לי חוסר אחריות.ואל ת אפי דרעי:

דקות, שלא יענה אבל שלא ... סליחה, עם כל  5לשאול שאלות במשך  שושי כחלון כידור:

 הכבוד. 

 ... ד קובי לאור: "עו

 נכון, אז אני רוצה לנצל אותה.  שושי כחלון כידור:

 תעלה להצבעה. :עו"ד קובי לאור

 או קיי, שושי כחלון כידור:

 ך לעבוד. ככה זה צרי :עו"ד קובי לאור

 זה לא צריך לעבוד ככה. הוא צריך לתת תשובות.  שושי כחלון כידור:

 הוא לא חייב לתת לך תשובה. :עו"ד קובי לאור

 בוודאי שהוא חייב לתת לי תשובה. שושי כחלון כידור:

 בוודאי שלא.  אפי דרעי:

 מה זאת אומרת?  שושי כחלון כידור:

 אז תפתחי שאילתות.  :עו"ד קובי לאור

אז אין בעיה, אז אולי לא נשב כאן ולא נצביע על שום דבר, תצביעו  שי כחלון כידור:שו

לבד בהנהלה וזהו. הרי המבנה הזה של הישיבות מועצה מתקיים בין 

 היתר כדי לאפשר לנו להעלות שאלות ולדון בנושאים. 

 להעלות שאלות, לא לדון. אפי דרעי:

זה בהנהלה, אז תאשרו את זה בהנהלה  זה שאתם כבר אישרתם את שושי כחלון כידור:

ותעבירו את זה למשרד הפנים. למה אתם מקיימים את המבנה של 

 מועצתה עיר? 

 או קיי, אפי דרעי:

 למה אתם מקיימים את מבנה מועצת העיר?  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 בושלים,דקות שלך ודיברת. נכון, אנחנו מגיעים מ 5-שהיה לך את ה :עו"ד קובי לאור

אז אם אתה מגיע מבושל על הכיפאק. אני לא בהנהלה כפי שאתה  שושי כחלון כידור:

 יודע. 
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 דקות, תדברי. 5-יש לך את ה :עו"ד קובי לאור

או קיי. אז אל תסתמו פה את הפה לכולם. זה מאוד לא מכבד אתכם.  שושי כחלון כידור:

 באמת. לא מכבד. 

 ממש ממש. אפי דרעי:

 בואו, בוא נמשיך.  :עו"ד קובי לאור

אתה גם מונע ממני את האפשרות להצביע כי אתה לא נותן לי נתונים  שושי כחלון כידור:

 על סעיפים פה. 

 אנחנו מביאים תב"ר,  אפי דרעי:

 זה תפקידך. שושי כחלון כידור:

 אני אומר שיש כיסוי, את צריכה לקבל את זה. אפי דרעי:

 לא,  שושי כחלון כידור:

 זה הכול. אפי דרעי:

 אני לא צריכה לקבל את זה. שושי כחלון כידור:

 אז אל תקבלי.  אפי דרעי:

 אני רוצה לדעת מאיפה הכיסוי. שושי כחלון כידור:

 מה, אני צריך להראות לך את ה..? אפי דרעי:

 כן, אתה תסביר לי מאיפה הכיסוי. שושי כחלון כידור:

 לא, לא, תשבי עם הגזבר, אפי דרעי:

אז תסביר לי בעל פה. איפה הגזבר? עם מי אני אשב? אני אסע אליו  כידור:שושי כחלון 

 הביתה?

הבחור שיושב משמאלך קיבל רשימה מסודרת. לא, אני לא נותן לך  אפי דרעי:

 ירון, דיברת כבר. 

 לא, לא,    ירון חדוות: 

 דקות. אל תגיד לי לא.  5דיברת  אפי דרעי:

 דקות.  5-הלוואי ו  ירון חדוות: 

 עכשיו אתה תדבר.  פי דרעי:א

 דקות.  5-אני נותן לו את ה אבישי ברעם:
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 לא, אז אל תיתן לו.  אפי דרעי:

 5דקות ועכשיו לסעיפים אני אדבר  5אני הערתי לפני תחילת הישיבה  ירון חדוות: 

 דקות שלי.

 באמת.  שושי כחלון כידור:

 אתה סיימת את החמש דקות. אפי דרעי:

 דקות שלי.  5-ני עוד לא התחלתי את הלא, א  ירון חדוות: 

 אולי נשים  שעון חול. שושי כחלון כידור:

 את סיימת. את רוצה להגיד עוד משהו?  אפי דרעי:

 כן, אני אגיד כמה שאני רוצה.  שושי כחלון כידור:

 אני רוצה להגיד הרבה מאוד. ירון חדוות: 

 מקשיב.אתה יכול לא להקשיב. ממילא אתה לא  שושי כחלון כידור:

 לך אני לא מקשיב. אפי דרעי:

 אל תקשיב. שושי כחלון כידור:

 טוב, אתה יכול להקשיב לי בבקשה? ירון חדוות: 

 אני אדבר ואל תקשיב, בסדר? יש לך זכות לא להקשיב. שושי כחלון כידור:

אני פשוט שאלתי כמה שאלות, אני פשוט שאלתי כמה שאלות ולא  ירון חדוות: 

 קיבלתי תשובה. 

 אתה לא מכבד את עצמך, תאמין לי.  ושי כחלון כידור:ש

 אתה לא יכול לקבל תשובות. אפי דרעי:

 אז אני אשאל אותן עוד הפעם כדי להבין שבאמת זה תשובה, ירון חדוות: 

 לא, לא, סליחה, אפי דרעי:

 כי זה גם תשובה אין תשובה.  ירון חדוות: 

 דקות שלך הסתיימו.  5-ה אפי דרעי:

 חד()מדברים י

 אתה קיבלת תשובות. ח ניר ענבי: "רו

 לא, לא קיבלתי. ירון חדוות: 

 בטח, באותו יום או יום אחרי.  ח ניר ענבי: "רו
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 לא. ירון חדוות: 

 כן.  ח ניר ענבי: "רו

 אני ראיתי את מה שקיבלת.  אפי דרעי:

 מה קיבלתי? תראה לי.  ירון חדוות: 

שיכולנו לעשות עוד פרויקטים לפחות יש יתרות, יש עוד כסף בקרנות  אפי דרעי:

מיליון שקל, כולל כל הפרויקטים שנמצאים לביצוע שעדיין לא  7בעוד 

 ביצענו אותם.

 מתי שלחת לי את זה?  ירון חדוות: 

 אני בודק. ח ניר ענבי: "רו

, בתחילת השנה היו 50אני מוכן לחזור בי. יש ככה, יתרת הפתיחה היו  ירון חדוות: 

מיליון שקל בביצוע  41ן שקלים. או קיי? יש לנו עכשיו מיליו 50בערך 

. היתרת סגירה שלנו של התב"רים תעמוד 11ואנחנו הולכים לאשר עוד 

מיליון  2אחרי הישיבה היום, בהנחה שהכול יעבור, על, בסביבות 

שקלים. אחד מהדברים שאני כן למדתי, או קיי? זה שרוב התב"רים 

 ממה שאנחנו מתקצבים. over-שלנו בסופו של יום הם ב

 יום רביעי. ח ניר ענבי: "רו

 מה? ירון חדוות: 

 יום רביעי.  ח ניר ענבי: "רו

אחוז ויש  10-ואז מה שקורה זה, אם אנחנו בזליגה שמבוצעת יותר מ  ירון חדוות: 

 5מיליון שקלים בביצוע, זה אומר שהצפי הזליגה הוא מינימום  50לי 

מיליון שקלים יתרת סגירה.  2צאים על מיליון שקלים. אנחנו עכשיו נמ

איך אנחנו הולכים להתמודד עם זה? או קיי? והדבר השני שביקשתי, 

לא קיבלתי תשובה אלא אם כן אני פספסתי ואם אני פספסתי אני 

הראשון להודות בזה, באיזה, איזה ועדות משנה לצורך העניין הגבירו 

צורך העניין על את הצורך בעניין הזה? אחד הדברים פה מדברים ל

פחים או דברים כאלה, איפה זה? פחים למרחב הציבורי ואני זוכר 

שהיו דיונים בוועדת איכות הסביבה עם חזי ... ועוד כמה ומצד אחד 
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אמרו כן ואז אמרו לא, זה כישלון ובחיים אנחנו לא נעשה את זה כי זה 

יודע  לא כלכלי. אני רוצה להבין מה קרה כי לא היה דיון מאז, אני לא

למה הטעמים השתנו, איך השתנו, מי קבע, מתי קבע, למה קבע, כי 

בוועדת משנה זה לא נידון מעולם. אז להבין מאיפה הצורך הזה 

 התעורר. 

 מי עוד רוצה לשאול שאלות? שושי?  אפי דרעי:

 מה? שושי כחלון כידור:

 את רוצה להוסיף שאלות?  אפי דרעי:

 על מה?  שושי כחלון כידור:

 על הסעיף הראשון.  דרעי:אפי 

 אתה מפריע לי לישון. שושי כחלון כידור:

 אמרתי. אפי דרעי:

למה אתם לא מגלמים את ההצטיידות של בית הכנסת בתוך  שושי כחלון כידור:

ההרחבה? אתם ממילא כבר בונים את בית הכנסת ממקורות הקרנות, 

 למה אתם לא ..? 

וד או שמעבירה ציוד או שיש לה ציוד עמותה שהיא כבר באה עם צי... אפי דרעי:

 ויש לה תורמים. 

 בית כנסת זה דבר מאוד מאוד מורכב. אנחנו בכוונה לא עשינו את זה. מיטל טולדנו: 

מה את אומרת, זה דבר מורכב? תאמיני לי, גם אם אני לא דתייה, אני  שושי כחלון כידור:

מגלמים את יודעת שזה דבר מורכב. זה לא קשור. אני שואלת למה לא 

 זה. 

 )מדברים יחד(

אני רק לא מבין למה הבית כנסת הזה הוא כולו מקרנות הרשות. הרי  אבישי ברעם:

לא כל בתי הכנסת שהקימו היום מקרנות הרשות. למה דווקא זה כולו 

 מקרנות הרשות? 
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במתחם הזה שהיו לנו הכנסות גדולות מאוד מכספי השבחה, כולל  אפי דרעי:

ל הפיתוח, אני חושב שאם אנחנו לא נשריין בית הכנסות מהנושא ש

 כנסת ...

 לא אמרתי לשריין.  אבישי ברעם:

 הוא שלנו.  אפי דרעי:

 משרד הדתות ותקבל ...... שושי כחלון כידור:

.. אז אני לא .אני לא מדבר על מבנה יביל. מבנה יביל זה רק מבנה יביל  אפי דרעי:

 רוצה ממשרד הדתות.

 ני מבין שיש שכונה, אבל א אבישי ברעם:

 לא לבקש שאחרי ... אפי דרעי:

 אני חושבת שצריך, זה לא קשור,  שושי כחלון כידור:

 אבל למה אתה עונה תשובה על מה שאני לא שואל? אבישי ברעם:

 בבקשה אבישי. אפי דרעי:

אני לא אמרתי שלא צריך. אני רק לגבי המימון אני שואל. הרי אתה  אבישי ברעם:

נדמה לי לפני כמה ישיבות, די גמרנו, לא בונים יותר בתי  אמרת לי פה

 כנסת. 

 אני אמרתי את זה? אפי דרעי:

 אתה אמרת.  אבישי ברעם:

 )מדברים יחד(

 לא אמרתי לא, אבל למה ממימון הקרנות.  אבישי ברעם:

 )מדברים יחד(

 אבל אתם, אני יוצא מנקודת הנחה שאם ירון שואל את ניר,  אפי דרעי:

 כן, לון כידור:שושי כח

 ואני יושב עם ניר כי גם אני רוצה ללמוד את זה, אפי דרעי:

 כן, שושי כחלון כידור:

 וגזבר העירייה, אני סומך על יחזקאל. אפי דרעי:

 או קיי. שושי כחלון כידור:
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 יחזקאל בא ואומר לי היתרות שלי ככה וככה, נגמר.  אפי דרעי:

 או קיי. שושי כחלון כידור:

אצלי בשבילי זה, אני סומך עליו. יחזקאל איננו, ישבתי עם ניר. על כל  אפי דרעי:

תב"ר היה לנו את המסגרת כולל תב"רים שנמצאים בביצוע. אחרי 

שקיזזנו את הכול והוצאנו את כל מה שפה בתב"רים, יש לנו עדיין 

יתרה. יש לנו כניסה צפויה בימים הקרובים של הכנסות, אזור 

רז, מי שקרא, מי שראה, על השלושה התעשייה ששווק, יצא מכ

 הראשונים, 

 )מדברים יחד(

 אני לא קיבלתי את זה. ירון חדוות: 

מיליון. כבר  4מיליון שקל, זה סדר גודל של כמעט  34אחוז זה  12 אפי דרעי:

באותו יום שנפתח השלושה הראשונים, יצאו השלושה הנוספים שהם 

יה כמו השלושה קצת  יותר גדולים ואני חושב שבוא נגיד יה

מיליון שקל. זאת אומרת אנחנו עד סוף השנה  4הראשונים, זה עוד 

מיליון שקל רק משישה מגרשים של  8אמורים להכניס סדר גודל של 

מגרשים. הולכים להוציא שלושה ועוד  30אזור התעשייה ויש שם 

שלושה ועוד שלושה ועוד שלושה, ככה החליטו במינהל. למה? יכול 

ול שלהם יותר נכון, אני לא יודע, אבל המתחם הזה להיות שהשיק

מיליון שקל  8מיליון שקל בשלבים.  40אמור להכניס לנו סדר גודל של 

מיליון שקל. יש לנו השבחה של  8-זה עד נובמבר דצמבר, ייכנסו ה

מיליון שקל ... הוא  2.5בריגה על העסקה שהוא ביצע סדר גודל שלה 

יום לתשלום. זאת אומרת שכבר  45-אמור לשלם את זה. יש לו את ה

מיליון שקל ואני לא הולך לאבד אותם. אני את הבית  12בקנה יש לנו 

 כנסת מחויב לעשות,

 אין בעיה. אז תגיד לי, עכשיו יש לי שאלה אליך. שושי כחלון כידור:

 אבל הוא קיבל,  אפי דרעי:

 מה זה הוא קיבל?  שושי כחלון כידור:
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 הוא קיבל, אפי דרעי:

לא, באמת, אני ישנה עם מוטי, זה בעלי אם אתה עוד לא יודע. או קיי?  שי כחלון כידור:שו

 נו באמת. 

 זה לא צריך להיות. ירון, ירון בוא, אפי דרעי:

לא יכולת לתת את כל הדבר הזה לפני? אתה צריך לצעוק קודם ורק  שושי כחלון כידור:

 אחר כך לתת את התשובה? 

 פעם ראשונה, ...פעם ראשונה, ...את האמת  ירון חדוות: 

 באמת.  שושי כחלון כידור:

 אבל קיבלת ולא ראית.  אפי דרעי:

 לא, לא קיבלתי, עכשיו אני רואה.  ירון חדוות: 

 ואני צודק במה שאמרתי. אפי דרעי:

 לא.  ירון חדוות: 

 )מדברים יחד(

 ותר. לספטמבר, הסיכוי שתגיעו להבנה היא קשה בי 30... שושי כחלון כידור:

עכשיו, בתוך הסיטואציה הזאת אני שאלתי לגבי איזה תב"רים עברו,  ירון חדוות: 

 רשום ... ועדות משנה ועל זה אני רואה, 

לא, לא, לא, לא, סליחה, יש לך טעות. לא כל תב"ר צריך לעבור בוועדת  אפי דרעי:

 המשנה. על פחים לא צריכים את ועדת איכות הסביבה. 

 תשובה שיכלה היא, התשובה יכלה להיות ... ועדת משנה, אז ה ירון חדוות: 

 בוא אני אגיד לך, מה אתה מקריא? אפי דרעי:

הנה, זאת התשובה שקיבלתי. לא קיבלתי תשובה. גם התשובה  ירון חדוות: 

שקיבלתי היא לא תשובה, כי אין פה התייחסות בתשובה שלו לשאלות 

חה שניהלתי עם אתי שלי. הרי ההתייחסות הישירה היחידה, היא שי

 מיליון שקלים, 8-9בנושא ... תוספת 

 נכון. זה על הקנה. המינהל זה מיידי. אפי דרעי:

 רגע,  ירון חדוות: 

 )מדברים יחד(
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דקות. אני  10-נגמר הזמן. נגמר הזמן. קיבלתם שניכם ביחד יותר מ אפי דרעי:

 מציע לאשר, מי בעד ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע? 

 פה אחד.  ון כידור:שושי כחל

 פה אחד. אפי דרעי:

 

להקמת בית כנסת בשכונת  168 'ר מס"תבמועצת העיר מאשרת  החלטה:

  ₪.מיליון  2.3"שרונה" בסך 

 . מקורות מימון: קרנות הרשות

 

  מאשרים פה אחד.

 

 טוב, הנושא של מוסדות ציבור,  אפי דרעי:

 מה כל הכבוד?  שושי כחלון כידור:

 ושי, שושי, עזבי רגע את הזה. לא, מה, ש דובר:

 )מדברים יחד(

 גם זה הפך להיות מנטרה, שחלקם מצביעים נגד.  שושי כחלון כידור:

 לא, אני אמרתי את זה במקום אחר שושי.  דובר:

 אתה צריך לדבר עם ... נראה לי. אתה צריך להתאפס.  שושי כחלון כידור:

, אתה לא הכרת אותו. יש את אני יכול  להגיד ... מתהפך בקבר שלו אפי דרעי:

התמונה שלך עם הפגנה. לא צריך לבנות פה בית כנסת, צריך לבנות פה 

 מועדון. 

 איפה? שושי כחלון כידור:

 שאני אשלח לך אותה? ביום הפתיחה של אבן הפינה של בית כנסת,  אפי דרעי:

 כן, תשלח לי. תשלח לי, כן. אבישי ברעם:

 לח לך. אני אשלח לך. אני אש אפי דרעי:

 אפי, אם נעשה תחרות באמינות, אני לא בטוח שתגיע ראשון.  ירון חדוות: 

 יש לך בעיה גדולה מאוד.  אפי דרעי:
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₪ מיליון  4שיפוץ מוסדות ציבור לסך  – 143 'ר מס"תבהגדלת  .2

מקורות מימון: ₪(. מיליון  3אושר בעבר סך ₪. מיליון  1)הגדלה של 

 קרנות הרשות

 1,000,000-לשיפוץ מוסדות ציבור ב 143ם הגדלת תב"ר מס' מאשרי הצעת החלטה:

 קרנות הרשות. מקורות מימון:. ₪ 4,000,000לסך כולל של  ₪

הגדלת תב"ר מוסדרות ציבור. יש למישהו שאלות  – 2טוב, סעיף מספר  אפי דרעי:

 בנושא הזה, מוסדות ציבור?

 כן.  שושי כחלון כידור:

 בבקשה. אפי דרעי:

כתבנו את זה בצורה מאוד כללית את כל האומדן. אין פה פירוט זה.  דור:שושי כחלון כי

יש פה תוספות של עוד מיליון שקל, נראה לי שיותר ... באומדן. אנחנו 

 מיליון שקל לשיפוץ, או קיי? 3אישרנו 

 אבל זה משהו שלא יספיק. אפי דרעי:

 נכון. נכון. נכון.  שושי כחלון כידור:

 ,3-נאשר את האז למה לא,  אפי דרעי:

 כן, אבל הוספתם עוד מלא דברים.  שושי כחלון כידור:

 לא, בסדר, תשמעי, דני לוין:

 לא, אין בעיה. שושי כחלון כידור:

 מיליון שקל, תאמיני לי יש מה לעשות.  10אם תאשרו  דני לוין:

 אני בטוחה.  שושי כחלון כידור:

. אנחנו בהחלט, שני אין מה לעשות. זה המסגרת שאנחנו יכולים דני לוין:

הפרויקטים הגדולים הנוספים זה הפרויקט של השיטור העירוני 

 והפרויקט של זה. זה לא יעלה, 

 אבל שזה לא יהיה על חשבון מוסדות החינוך. שושי כחלון כידור:

 לא, בסדר, אבל עדיין יש כסף.  דני לוין:

 מה ששייך לחינוך, אפי דרעי:
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 זה ביחד באותו תב"ר.אני יודעת.  שושי כחלון כידור:

 לא משנה.  דני לוין:

 אנחנו מוסיפים. זה לא יהיה על חשבון זה.  אפי דרעי:

 בדשא הסינתטי כבר אישרנו. שושי כחלון כידור:

נכון, לא, אז בפעם הקודמת אישרנו דשא סינתטי. עכשיו אנחנו רוצים  דני לוין:

יש עוד ועוד  לעשות מנה נוספת. זאת אומרת זה לא, אנחנו כל פעם, הרי

 גנים.

אז אם אפשר בפעם הבאה בבקשה או בכלל לשלוח לנו בנפרד את כל  שושי כחלון כידור:

 הפרויקט עכשיו באומדן. אני לפחות רוצה לראות את זה, בסדר?

 אני יכול, אני יכול להוציא לכם, דני לוין:

 או קיי? שושי כחלון כידור:

 טבלת אקסל של ההיקף, דני לוין:

 אני אומרת אני לא אכפת לי.  ן כידור:שושי כחלו

 אין בעיה. דני לוין:

 אתה רוצה לשלוח לכל חברי מועצת העיר, שושי כחלון כידור:

 אין בעיה.   דני לוין:

 יש לו את זה, הוא יכול לשלוח לכל חברי המועצה. אפי דרעי:

 מצוין.  שושי כחלון כידור:

 אין שום בעיה. אפי דרעי:

 ודה.ת שושי כחלון כידור:

 זה לא משהו סודי. אפי דרעי:

 אין בעיה.  שושי כחלון כידור:

 מי בעד? מי נגד?  אפי דרעי:

 ירון? דני לוין:

 אני בעד. ירון חדוות: 

 פה אחד.  שושי כחלון כידור:

 



 
30 
 
 

 

מיליון  1-לשיפוץ מוסדות ציבור ב 143 'ר מס"תבמאשרים הגדלת  החלטה:

  ₪. מיליון  4לסך כולל של ₪ 

 . ון: קרנות הרשותמקורות מימ

 

  מאשרים פה אחד.

 

חידוש ושדרוג גינון בגינות ציבוריות, כיכרות  – 169 'ר מס"תבאישור  .3

 מקורות מימון: קרנות הרשות₪.  000400, על סךואיי תנועה 

לחידוש ושדרוג גינון בגינות ציבוריות,  169הצעת החלטה: מאשרים תב"ר מס' 

 קרנות הרשות. מקורות מימון:. ₪ 400,000כיכרות ואיי תנועה על סך 

 שקל.  400,000אישור שדרוג גינון בגינות ציבוריות על סך  – 169תב"ר  אפי דרעי:

 זה ממש הכעיס אותי התב"ר הזה.  שושי כחלון כידור:

 למה? אפי דרעי:

כי הייתה פה הזנחה פושעת לאורך השנים עם כל מה שקשור לגינון  שושי כחלון כידור:

פה התייבש בצורה באמת שלא מכבדת את הישוב,  ולהשקיה. הכול

שהיה ממש ירוק רוב השנים שלו וזה עכשיו כאילו מין תיקון זה 

והמערכות השקיה וזה, זה באמת, זה ממש מכאיב לי בלב התב"ר הזה. 

 זה היה מזמן צריך להיות תב"ר. 

 במשך שנה וחצי לא היה לנו שום כסף בקרנות. אפי דרעי:

 למה לא היה? אישרנו פרויקטים על פרויקטים. :שושי כחלון כידור

 להביא תב"רים בכלל.  ולא היה כסף בקרנות. לא יכולנ אפי דרעי:

 למה?  שושי כחלון כידור:

 לא היה לנו כסף לעשות. אפי דרעי:

 אבל זה לא סיבה. אבל זה לא סיבה לייבש גינות.  שושי כחלון כידור:

 לא מייבשים. דני לוין:

 מה לא מייבשים.  דור:שושי כחלון כי
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 )מדברים יחד(

 בוא אני אעשה איתך סיור דני, בסדר?  שושי כחלון כידור:

 בסדר, או קיי. דני לוין:

אנחנו לא מייבשים. אם לא היה לנו כסף גם את זה לא היינו עושים,  אפי דרעי:

 למרות שזאת שנת בחירות. 

 אני רוצה לשאול שאלה. אבישי ברעם:

 כן. אפי דרעי:

האם השיפוץ גינון, השדרוג גינות האלה, מה סדר העדיפויות? על איזה  שי ברעם:אבי

 גינות מדובר? למשל יש גינה בגבעת אלונים שכבר שנים עומדת ...

 היא בתוך הרשימה. במקרה אני יודע, אפי דרעי:

 תבקש את הרשימה. אפשר לקבל רשימה של הגנים? שושי כחלון כידור:

 כן. אפי דרעי:

 תודה.  ון כידור:שושי כחל

 אני מציע לאשר. מי בעד? מי נגד?  אפי דרעי:

 פה אחד.  שושי כחלון כידור:

 

לחידוש ושדרוג גינון בגינות ציבורית,  169 'ר מס"תבמאשרים  החלטה:

  ₪.  400,000 על סךכיכרות ואיי תנועה 

  מקורות מימון: קרנות הרשות

 

  מאשרים פה אחד.
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 על סךהחלפת מרכזיות השקיה ישנות  – 170 'ר מס"תבאישור  .4

 מקורות מימון: קרנות הרשות₪.  240,000

 על סךלהחלפת מרכזיות השקייה ישנות  170 'ר מס"תבמאשרים הצעת החלטה 

240,000  .₪ 

 מקורות מימון: קרנות הרשות

  240,000החלפת מרכזיות השקיה ישנות על סך  – 170 'ר מס"תבאישור  אפי דרעי:

 שקל. הנה, גם זה נושא. למה לא עשינו את זה קודם?

 אה, אה, שושי כחלון כידור:

אני אומר לך, לפני שנה וחצי לא היה כסף בקרנות בכלל. כל ההכנסות  אפי דרעי:

 האלו עכשיו בבום כזה שהיה אין כסף. 

 אגב, זה מחליף את כל המערכות הישנות או רק חלק?  שושי כחלון כידור:

מתוכן הם מה  64מרכזיות השקיה,  85הנה, הוא כותב, זאת אומרת יש  דני לוין:

שנקרא חכמות נשלטות אינטרנט, זאת אומרת שהן גם מקושרות ל, 

כאילו לתחנה המטאורולוגית שיש על הגג של בניין העירייה וגם הם 

 סוגרות את עצמן כאשר הן רואות שיש כאילו, 

 מים. אפי דרעי:

. נשארו המערכות האלה SMS-עות כמובן אחורה בואז הן מתרי  דני לוין:

 שאנחנו רוצים גם אותם להחליף.

 זה משלים בעצם את הזה? שושי כחלון כידור:

 כן, כן, זה פשוט גם יחסוך לנו מים, וגם יפתור חלק מהבעיות.  דני לוין:

 אני מציע לאשר. אפי דרעי:

 מה שכבר הוחלף?אתם מודעים לאומדן החיסכון, כאילו ל שושי כחלון כידור:

 לא. דני לוין:

 לא, או קיי. שושי כחלון כידור:

 אני מציע לאשר. מי בעד? מי נגד? פה אחד. אפי דרעי:

 פה אחד.  שושי כחלון כידור:
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 על סךלהחלפת מרכזיות השקייה ישנות  170 'ר מס"תבמאשרים  החלטה:

240,000  .₪ 

  מקורות מימון: קרנות הרשות

 

  מאשרים פה אחד.

 

לשדרוג גינות משחקים ₪ מיליון  2לסך של  135 'ר מס"תבהגדלת  .5

מקורות מימון: ₪(. מיליון  1.2אושר בעבר  ,₪ 800,000)הגדלה של 

 קרנות הרשות

לשדרוג ₪  2,000,000לסך של  135 'ר מס"תבהגדלת מוערת העיר מאשרת החלטה: 

 ₪( 1,200,000אושר בעבר ₪  800,000גינות משחקים )הגדלה של 

 קורות מימון: קרנות הרשות מ

 

מיליון שקלים לשדרוג גינות  2לסך של  135 'ר מס"תבהגדלת  – 5סעיף  אפי דרעי:

מיליון שקל שכבר אושרו.  1.2-שקל על ה 800,000משחקים. הגדלה של 

 גם,

 אני רוצה לשאול. ירון חדוות: 

 ול לתת. אני יכול, אם אתם רוצים, יש לי את רשימת הגנים, אני יכ דני לוין:

 גן ברזני פה?  אבישי ברעם:

בר כוכבא, ברזני צפוני, משושים קטן, נחל חרוד, נחל שורק, נרקיס,  דני לוין:

 חלמיש, הל"ה ו..., 

 מה, איזה שדרוג אתם עושים?  שושי כחלון כידור:
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 ברזני, תיכף אנחנו, יש פה תב"ר שאנחנו מבקשים, דני לוין:

 לטה של,יש לכם גם הח שושי כחלון כידור:

 של ברזני.  דני לוין:

 ומה יעשו עם הפינה ששמה ייכנסו כל לילה כל ה.. אבישי ברעם:

 )מדברים יחד(

 זה הפרויקט. למי שרוצה.  דני לוין:

 לגן.... אבישי ברעם:

 כי אני לא יכול להשאיר כאילו גן שעשועים כזה גדול בלי שומר.  דני לוין:

 אבישי, אפי דרעי:

 ני שומע בן אדם רציני כאן, אתה מפריע? נו תגיד.עד שא אבישי ברעם:

אני אומר, אנחנו לא יכולים להשאיר גן כזה. אני מכיר את הבעיה,  דני לוין:

 תאמין לי. אורי כהן שגר ליד הזה, אני אתו,

 הוא לא רגוע אבל לא משנה. אבישי ברעם:

 של הגן. נכון, אני יודע שהוא לא רגוע אבל הוא ממש גר ליד החצר  דני לוין:

 זה מתחת לחלון שלו. אפי דרעי:

 זה מתחת לחלון שלו. הבטחנו לו, אפי, הוא היה אצל אפי לפני איזה, דני לוין:

 בסדר. אבישי ברעם:

 ואנחנו ברגע ש... דני לוין:

 אנחנו מוציאים את הפרויקט הזה,  אפי דרעי:

 נכון, מוציאם את הפרויקט הזה בלי ... דני לוין:

 א מפריע, הוא מטריד. הו אבישי ברעם:

 לא, הוא צודק. דני לוין:

 שלא לדבר על גינת הכלבים הנפלאה שעשיתם שם.  שושי כחלון כידור:

יום אחד בלילה, דני, הרבה פעמים נמצא לא דובר לא אמת אבל טועה,  אבישי ברעם:

 כי יום אחד יקרה שם מקרה לא טוב. 

 עברנו עד היום, עברנו עד היום, דני לוין:

 בני נוער הולכים שם מתמסטלים, מתחילים להרביץ אחד לשני. י ברעם:אביש
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 א' אני, אני, דני לוין:

 יקרה שם מקרה לא טוב. אבישי ברעם:

 אני הנחיתי את צחי כאילו להעביר שם את הזה ואנחנו,  דני לוין:

 ... אבישי ברעם:

 תקשיב, תקשיב, דני לוין:

  אתה לא נותן לו לדבר. שושי כחלון כידור:

 אני יכול לתת לך עוד מקורות כאלה בכפר שהם ... דני לוין:

לא, רגע, אני רוצה רגע להגיד כמה דברים גם על הבני נוער, בסדר?  שושי כחלון כידור:

אחד, אין לנו, אנחנו לא מייצרים להם שום אלטרנטיבה. חוץ 

מהפעילויות שיש כמובן בעיר ללא אלימות במרחבים הציבוריים 

ז עם כל הכבוד, אנחנו גם לא יכולים לזרוק אותם מהגינות ובמועדון. א

הציבוריות. בוא נתחיל מזה. עכשיו, אם אנחנו, אם הם בגינות 

הציבוריות, מה שאנחנו יכולים לעשות כמו שדני אומר, לעשות פיקוח 

על העניין הזה. יש גם סיירת הורים ביום שישי ויש גם פיקוח של 

יכולים לזרוק אותם מכל מקום. עם  יחידת הפיקוח שצריכה. אני לא

כל הכבוד, יש הורים שאין להם בית פרטי והילדים לא יכולים להתכנס 

שמה. אנחנו בחופשה גדולה וזאת הדרך שלהם קצת להיות ביחד, אז 

 בואו נכבד גם את הילדים ונפקח עליהם בצורה מכבדת. 

 לה ..., הבטחה. כמה חודשים אחרי שזה, איך שזה יוקם, המתקנים הא דני לוין:

 אבל מה זה, אבל איזה שדרוג אתם עושים שמה?  שושי כחלון כידור:

 איפה? דני לוין:

 בגינות משחק עכשיו. שושי כחלון כידור:

 אני לא יכול להגיד לך בדיוק. דני לוין:

 או קיי. שושי כחלון כידור:

 אם את רוצה, צריך לשאול את עזר.  דני לוין:

 עזר?את  שושי כחלון כידור:
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אבל יש בכל, בכל גינה יש כל מה שקשור באמת בעיקר בנושא של  דני לוין:

 הצללות. הוא רוצה לעשות כאילו, 

גם הצללות, גם חידוש מתקנים. איפה שהמתקנים הם ישנים מאוד  אפי דרעי:

 ובלויים מאוד,

גינות אנחנו הולכים כאילו לעשות הצללות, ויתר האחרות  14, 14 דני לוין:

 לעשות חידוש,נחדש, 

 אני אשאל אותו. שושי כחלון כידור:

את יכולה לשאול אותו, ריהוט, ברזיות וכולי וכולי. כל מה שקשור  דני לוין:

 לזה. זה לא, זה לא לגינון. זה ממש לשדרוג המתקנים עצמם.

 אני מציע לאשר. מי בעד? תודה, פה אחד. אפי דרעי:

 

 לשדרוג₪  2,000,000ל לסך ש 135 'ר מס"תבמאשרים הגדלת  החלטה:

 ₪( 1,200,000אושר בעבר ₪  800,000)הגדלה של משחקים גינות 

  מקורות מימון: קרנות הרשות

 

  מאשרים פה אחד.

 

להחלפת משטחי בטיחות ₪ מיליון  1בסך  171 'ר מס"תבאישור  .6

 בגינות ציבוריות. מקורות מימון: קרנות הרשות

להחלפת משטחי בטיחות ₪ מיליון   1בסך  171 'ר מס"תבמאשרים הצעת החלטה 

 בגינות ציבוריות. 

 מקורות מימון: קרנות הרשות

על סך מיליון שקל להחלפת משטחי  171 'ר מס"תבאישור  – 6סעיף  אפי דרעי:

 בטיחות בגינות ציבוריות. מקרנות הרשות. זה משלים את הקודם.

 לא, אני רוצה להסביר.  דני לוין:

 פה? יש ...  שושי כחלון כידור:
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 אני לא יודע.  דני לוין:

 או קיי. שושי כחלון כידור:

אבל זה עבור החלפת גומי. יש עכשיו בדיקה של מכון התקנים לגבי  אפי דרעי:

שנים, שסביר להניח שחלקם צריך להחליף  10-ו 8, 5גומי שביצענו לפני 

בגלל שהגומי מתקשה והוא מאבד את הכושר הבלימה שלו. ולכן 

הבדיקה שתיעשה, אנחנו נחליף גומי בסדר גודל הזה בהתאם לתוצאות 

של תקציב וגם אגב, יש גם כבר דעות חדשות לגבי הגומי, סוגי הגומי, 

היום כבר משתמשים ...החומרים שמשתמשים. פעם זה היה צמיגים 

 בחומרים הרבה יותר ידידותיים.

, שיש פה תקציב לא , אני עדיין חוזרת על זה6-ו 5אני בהמשך לסעיף  שושי כחלון כידור:

מיליון שקל וכן היה נכון להקים, להכין איזושהי תוכנית רב  3קטן של 

שנתית עבור כל הגינות הציבוריות ולא לתת מענה של פלסטר. כי מה 

שאנחנו עושים כל הזמן זה נותנים מענה של פלסטר ולא נותנים פה 

איך מענה יסודי לכל הגינות וחשיבה הוליסטית מערכתית של העיר, 

אנחנו רוצים לראות את הגינות. גם בהשתנות של מאפייני השכונה. אני 

יכולה להגיד על גינת טופז שאני גרה שמה, המתקן הזה נמצא שם כבר 

שנים והוא אותו דבר, זה אותו מתקן. בני השכונה השתנו. לא, אין  14

לי זה. בני השכונה השתנו  ולכן אני כן חושבת שנכון יהיה לבנות 

הי תוכנית רב שנתית לגבי כל הגינות ולא לתת כל הזמן מענה איזוש

 כזה של משרד התקנים. זה הרבה כסף מה שאנחנו עושים.

במסגרת הנושא של החלפת מתקנים, נלקח בחשבון השינוי שנוצר בכל  אפי דרעי:

מיני שכבות. למשל ברחוב גולני שהגנים שם נהיו גנים ... ילדים קטנים 

-12פחות ילדים קטנים, יש שם כבר ילדים בגיל מאוד, עכשיו יש שם 

. משדרגים את המתקנים. אז חלק מהמשחק פה הוא גם בהתאמה 13

של המתקנים לאוכלוסייה שגרה באותה סביבה. אז אני לא רוצה 

 להיכנס לפרטים, 

 לא, אני יכולה לבקש מעזר. שושי כחלון כידור:
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ואם את רוצה לקיים על זה  תבקשי מעזר, הוא ייתן לך את זה בשמחה אפי דרעי:

 דיון בנפרד, אני מוכן לקיים.

 אני מאוד אשמח.  שושי כחלון כידור:

 או קיי.  אפי דרעי:

אני גם חושבת, כמו שעושים בגן יחזקאל, שהגינה צריכה לתת באמת  שושי כחלון כידור:

היבט רב גילאי דווקא, ששם עשו את זה מאוד יפה בתכנון. אי אפשר 

ה כי הגודל של הגינה משתנה, אבל בסופו של דבר גם כנראה בכל גינ

 הנכד בא עם הסבתא, זה לא בהכרח הוא בא עם ההורים ואז אפשר, 

 זה פונקציה כספית, את יודעת. דני לוין:

אני יודעת, בשביל זה אני אומרת, לא לעשות את הכול בבת אחת. חס  שושי כחלון כידור:

 וחלילה. אבל אני אשמח אפי,

 אם את מסתכלת על רחוב גולני, אז יש שם בתותחנים,  אפי דרעי:

 אני יודעת. שושי כחלון כידור:

 שזה ההמשך של גולני, זה סוג אחר של גינה. אפי דרעי:

נכון, אגב, אין שם הצללה אבל והמתקנים האלה הם חמים רותחים  שושי כחלון כידור:

 בקיץ.

שי היה לנו כסף לעשות את בסדר, אז עכשיו נעשה את ההצללה. אז בקו אפי דרעי:

 הגן.

 יש לנו מכרז כבר בתוקף לשדרוג הגן. דני לוין:

 בנושא של ההצללות. אפי דרעי:

 כן.  שושי כחלון כידור:

 . מי בעד? פה אחד, תודה. 6אז אני מציע לאשר את תב"ר  אפי דרעי:
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להחלפת משטחי בטיחות ₪ מיליון   1בסך  171 'ר מס"תבמאשרים  החלטה:

  ות ציבוריות. בגינ

  מקורות מימון: קרנות הרשות

 

  מאשרים פה אחד.

 

 

להתקנת פחים במרחב ₪  120,000בסך  172 'ר מס"תבאישור  .7

 הציבורי. מקורות מימון: קרנות הרשות

להתקנת פחים במרחב ₪  120,000בסך  172 'ר מס"תבמאשרים הצעת החלטה: 

  הציבורי. 

 מקורות מימון: קרנות הרשות

 

פחים במרחב הציבורי. מקורות מימון: קרנות הרשות. אני  – 7סעיף  י:אפי דרע

רוצה שתבין ירון, שאלת שאלה והנושא הזה עולה חדשות לבקרים ... 

אבל אתה רואה שהצורך בא מלמטה וכשעזר בא ומציג תוכנית ואומר 

 שהוא חייב לשים פחים בכל מיני אזורים, זה עלה בפעם הקודמת, 

 )מדברים יחד(

שקל זה על פי בקשה של עזר. אם אתם רוצים,  120,000-מכל מקום, ה דרעי:אפי 

 שושי בקשר טוב אתו, יציג לכם את התוכניות, 

 אני בקשר באמת טוב. שושי כחלון כידור:

כן. יש לו אור ירוק לעשות במקומות שיש פרויקטים, אין שום בעיה.  אפי דרעי:

 אני מציע לאשר. מי בעד? פה אחד.
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להתקנת פחים במרחב ₪  120,000בסך  172 'ר מס"תבמאשרים  החלטה:

  הציבורי. 

 מקורות מימון: קרנות הרשות

 

  מאשרים פה אחד.

 

 ראש העיר? אבישי ברעם:

 כן. אפי דרעי:

משהו קטן. לא בדיוק על האישור הזה. בקשר לפינוי פחים. שלחתי  אבישי ברעם:

כהלכתו. מוציאים  מיליון פעם תלונות לדני ולעזר. הזבל לא מתבצע

 תמיד את הפחים, המכונית מגיעה ..., החתולים חוגגים.

 אתה מדבר על משהו אחר. זה פחים, דני לוין:

די כבר. כמה אני אומר, אומר, אומר ...בסדר. זה הזכיר לי. אני מבקש  אבישי ברעם:

 וממשיך אותו דבר. 

שנה. כל פעם  40-קבלנים ב 18שנה. התחלפו  40אני אומר את זה  אפי דרעי:

 מחדש. ...מתחלף קבלן, אנחנו עוברים אתו סדרת 

 אז אתה רוצה שאני אגיד לך, אבישי ברעם:

 )מדברים יחד(

שנה לא הצלחת להשקיע בקבלן, אתה רוצה שאני אתן לך  40אם אחרי  אבישי ברעם:

 ציון על זה? 

 זה לא שאני רוצה שתיתן ציונים אבישי.  אפי דרעי:

 ה לא שייך. החתולים משחקים בזה.אבל ז אבישי ברעם:

 פחים סגורים,  דני לוין:

 )מדברים יחד(
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להחלפת לוחות מודעות ₪  300,000בסך  173 'ר מס"תבהגדלת  .8

 ברחבי הישוב. מקורות מימון: קרנות הרשות

להחלפת לוחות מודעות ₪  300,000בסך  173 'ר מס"תבמאשרים הצעת החלטה: 

 ברחבי הישוב. 

 קרנות הרשותמקורות מימון: 

 

החלפת לוחות מודעות ברחבי  173 'ר מס"תבאישור  – 8סעיף מספר  אפי דרעי:

 הישוב.

 יש לי הערה על זה.  שושי כחלון כידור:

 בבקשה. אפי דרעי:

שקל תב"ר ללוחות מודעות ועל החלפת  600,000אנחנו כבר אישרנו  שושי כחלון כידור:

שקל נכנסו  600,000-בשלטי הרחובות. בתוך החלפת שלטי הרחובות 

 שקל. 600,000לוחות מודעות ואתם מבקשים עכשיו עוד פעם  30

 אבל זה את יודעת, דני לוין:

 שקל.  300,000 אפי דרעי:

 , סליחה.300 שושי כחלון כידור:

 אנחנו יצאנו במכרז ולא היו מציעים בגלל,  דני לוין:

 אני לא יודעת. שושי כחלון כידור:

 לא. דני לוין:

 זה אני לא יודעת. כחלון כידור: שושי

 לא. דני לוין:

 אז תסביר, תסביר. אפי דרעי:

לכן אנחנו, הכסף שהצבנו אז לא הספיק לטובת לעשות גם את, אז  דני לוין:

חשבנו שזה יספיק וזה לא יספיק גם לעשות את שלטי הרחובות וגם 

 את לוחות המודעות, אז, לכן אנחנו, 

 .מגדילים שושי כחלון כידור:
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כרגע, כן, כרגע אנחנו נמצאים עם המכרז של השילוט רחובות באוויר  דני לוין:

 ואחר כך אנחנו עושים גם את ה, 

 אז יהיה מכרז נפרד ללוחות מודעות?  שושי כחלון כידור:

 כן.  דני לוין:

 לפני כן. ...אתם ישר רוצים ... אתם לא עושים  ירון חדוות: 

 לא. דני לוין:

 שה ל,בק ירון חדוות: 

 לא. דני לוין:

כי אז כל התהליך הזה היה נמנע שאנחנו יוצאים למכרז ואף אחד לא  ירון חדוות: 

 עונה לנו ואנחנו לפני כן, 

 )מדברים יחד(

אתה יכול לעשות על פרויקט גדול, ...על מכרזים קטנים. ...לא עושים  דני לוין:

שה על קנטרי קלאב או דברים כאלה ואז אתה עושה .., אתה לא עו

 פרויקט של מיליון שקל ..., זה לא. 

 . מי בעד? תודה. 8טוב, אני מציע לאשר את סעיף  אפי דרעי:

 פה אחד. שושי כחלון כידור:

 

 

להחלפת לוחות מודעות ₪  300,000בסך  173 'ר מס"תבמאשרים  החלטה:

  ברחבי הישוב. 

 . מקורות מימון: קרנות הרשות

 

  מאשרים פה אחד.
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שקל להקמת גינה מדעית בגן  800,000בסך  174 'ר מס"תבאישור  .9

 ברזני. מקורות מימון: קרנות הרשות

להקמת גינה מדעית בגן ₪  800,000 על סך 174 'ר מס"תבמאשרים הצעת החלטה: 

 . ברזני

 מקורות מימון: קרנות הרשות

, זה הגינה שדיברנו עליה, הגינה המדעית בגן ברזני, 9סעיף מספר  אפי דרעי:

א בעצם תשחרר את הגינות האחרות שנמצאות מאחורי הבתים. שהי

 אני מציע לאשר. 

 אני מציעה שתגדיל למיליון שקל. יש לך כסף אמרת.  שושי כחלון כידור:

 יש לנו כסף, נכון. אפי דרעי:

 יאללה, תגדיל למיליון שקל כדי שנעשה משהו,  שושי כחלון כידור:

ד להגדיל למיליון שקל? פה אחד. התב"ר להגדיל למיליון שקל. מי בע אפי דרעי:

 מאושר על מיליון שקל. 

 מעולה.  שושי כחלון כידור:

 ר. אני צמצמתי לו.באמי שישמח בעיקר זה יהיה  אפי דרעי:

 ר שיהיה שמח. באאני רציתי לגרום ל שושי כחלון כידור:

 הוא שמח עכשיו.  דני לוין:

 ון שקל. למילי 800,000-, שונה מ9 'ר מס"תב אפי דרעי:

 למיליון. שושי כחלון כידור:

 

 

להקמת גינה מדעית בגן ₪ מיליון  על סך 174 'ר מס"תבמאשרים  החלטה:

 .ברזני

 .מקורות מימון: קרנות הרשות

 

  מאשרים פה אחד.
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לקירוי מגרש משולב בחט"ב ₪  995,000בסך  175 'ר מס"תבאישור  .10

 עתיד. מקורות מימון: קרנות הרשות

לקרוי מגרש משולב בחט"ב ₪  995,000בסך  175 'ר מס"תבשרים מאהצעת החלטה: 

 עתיד. 

 מקורות מימון: קרנות הרשות

 

 , איפה בני? בני פה?10 אפי דרעי:

 בני לא פה. שושי כחלון כידור:

 לא. דני לוין:

 למה לא הזמנתם אותו?  אפי דרעי:

 אלפים שקל.  5גם תנסה להעביר אותו למיליון. תוסיף  אבישי ברעם:

 זה פרסי שעושה חשבון. אפי דרעי:

 משהו. זה פרסי, באמת פרסי.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 , את מבינה? 995   אבישי ברעם:

 , 995 שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 שושי, אם אני אבקש הוא לא יעשה. תבקשי שזה יהיה מיליון.  אבישי ברעם:

 ה יהיה מיליון?מיליון? אפשר שז שושי כחלון כידור:

 אפשר מיליון שקל?  אבישי ברעם:

 אם בני לא פה, לא מאשרים לו את זה.  שושי כחלון כידור:

 שאני סביר לך? שאני אסביר לך? ירון חדוות: 

 כן. שושי כחלון כידור:

 אני אסביר לך או לא?... לא, כי הוא לא  ירון חדוות: 

 תסביר לי. אפי דרעי:

 ה, לפי העלויות פלוס המרווח שהוא חייב לקחת. לא, זה לפי ירון חדוות: 
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 )מדברים יחד(

 בגלל הדרישה של משרד הפנים בישיבה קודמת.  דני לוין:

 חטיבת ביניים עתיד, חבר'ה, אפי דרעי:

 זה בכלל לא דיון. ... לא, חייבים  שושי כחלון כידור:

רד הפנים חבל על הוויכוח. אני רוצה שתדעו את הפרטים. הבקשה למש אפי דרעי:

חודשים. זה חיכה שם בתור. אני הייתי צריך לערב  6או  5הוגשה לפני 

 את המנכ"ל, את עוזר המנכ"ל, את עוזר השר.

 בכלל הם הפסיקו לתפקד לפני שנים. שושי כחלון כידור:

והיה צריך לשלוח את כל החומר מחדש כי החומר לא הגיע לירושלים.  אפי דרעי:

 חדש. הם אמרו שהם שלחו את זה בדואר. עשינו שחזור של כל העסק מ

 לא, הם פשוט אוהבים שדני עולה לירושלים.  שושי כחלון כידור:

דני לא עלה. דני לא היה צריך לעלות. שלחנו את זה עם רץ למחוז  אפי דרעי:

במקרה כולם ידידים ... לגברת כרמלה ... והמחוז במקרה למחרת 

מחוץ לתור. יש שם איזה טובים שלי משכבר הימים וזה באמת נכנס 

בקשות במכינות. אמרתי להם שאם לא, לא יפתחו לי את שנת  200

הלימודים ואני לא רוצה לקראת הפרישה שלי ..., והם חתמו לי על 

 האישור. אני מציע לאשר. מי בעד ירים ידו? תודה. פה אחד.

 וז רכב שלו. אח 5-אם יחסר לו כסף למיליון, אז שישלים את זה מה שושי כחלון כידור:

 

לקרוי מגרש משולב ₪  995,000בסך  175 'ר מס"תבמאשרים  החלטה:

  בחט"ב עתיד. 

 . מקורות מימון: קרנות הרשות

 

  מאשרים פה אחד.
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 31.3.2018אישור דו"ח כספי רבעוני ליום  .11

 .31.3.2018מאשרים את הדו"ח הכספי הרבעוני ליום הצעת החלטה:  

. כולכם 31.3.2018י. אישור דו"ח כספי רבעוני ליום טוב, דו"ח רבעונ אפי דרעי:

 קיבלתם את הדו"ח. יש למישהו הערות? 

 יש הערות? שושי כחלון כידור:

אין הערות. תודה. מאשרים את הדו"ח הכספי. כמה הגירעון שם  אפי דרעי:

 המצטבר? 

 מיליון.  5.4במצטבר  ח ניר ענבי: "רו

 עוני.לא, השנתי. לא המצטבר. הרב אפי דרעי:

 . 136הרבעוני  ח ניר ענבי: "רו

 .130 שושי כחלון כידור:

זאת אומרת השנה הייתה, עד סוף השנה אנחנו נגמור מאוזן. בעזרת  אפי דרעי:

 השם.

 או שכן או שלא, מה שבטוח זה אולי וגם זה מותר לספר.  ירון חדוות: 

 זה בדיחה של רואה חשבון?  אפי דרעי:

 ששולטים בעברית.לא, לאנשים  ירון חדוות: 

 טוב. מי בעד? אישרנו את הדו"ח הרבעוני. אפי דרעי:

 

  .31.3.2018מאשרים את הדו"ח הכספי הרבעוני ליום  החלטה:

 

  מאשרים פה אחד.

 

 2019אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת הכספים  .12

 .2019מאשרים את התבחינים למתן תמיכות לשנת הכספים הצעת החלטה: 

 

 ר תבחינים למתן תמיכות. דני, זה הבמה שלך.אישו אפי דרעי:
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בסדר, אין פה במה. כאילו אנחנו צריכים כל שנה בספטמבר לאשר ...  דני לוין:

אנחנו לא רוצים לחכות לספטמבר כי אתם יודעים שזה שנת בחירות 

ממילא, זה ישיבות וכולי, אז פנינו אליכם, אם יש לכם רצונות להוסיף. 

 קש לעשות איזשהם שינויים,אבישי בוועדת המשנה בי

 לבדוק כמה דברים. אבישי ברעם:

 לבדוק, כן.  דני לוין:

 לא קיבלתי תשובה.  אבישי ברעם:

 איזה תשובה? דיברנו על זה. הפרוטוקול יצאה. הבקשה שלך, דני לוין:

 עניין משפטי....  אבישי ברעם:

 לא,  דני לוין:

 לחומר.פרוטוקול ועדת משנה מצורף  שושי כחלון כידור:

מה שנכתב, מה שנכתב בפרוטוקול של ועדת משנה זה מבקש להוסיף  ד שלומית גבע: "עו

חובת גיוס של שירות לאומי למקבלי התמיכה. עכשיו, לא הפניתם 

לאיזה סעיפים אתם מתכוונים בוועדת משנה. אני לא יודעת על מה 

 בדיוק מדובר. אולי כדאי שתסבירו את זה. 

 נח בפניי במקרה.זה לא מו אבישי ברעם:

 הפרוטוקול? דני לוין:

לא, לא, עצם ההצעה שכתבתי את הדברים. היה שמה איזשהו, היה  אבישי ברעם:

שם איזשהו מי יכול לקבל תמיכה, אז אני ביקשתי שמי שיכול לקבל 

 תמיכה זה גם אנשים שחלה עליהם חובת שירות לאומי. 

 ון?בכללי, באופן גורף אתה מתכו ד שלומית גבע: "עו

 כן. למיטב זיכרוני, עוד פעם אני לא, זה לא מונח לפניי כרגע.  אבישי ברעם:

 איזה תמיכות אלה? דובר:

מה הכוונה? הכוונה היא לחמשת מקבלי השכר? הכוונה היא למקבלי  ד שלומית גבע: "עו

 השירותים של העמותה?

 כן.  אבישי ברעם:

 תה? מי? מה, העמותה עצמה? חברים בעמו שושי כחלון כידור:
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החברים של העמותה שנהנים מהתמיכה, אני רוצה שנדע שהם  אבישי ברעם:

 משרתים ונותנים,

 )מדברים יחד(

 עדיין לא הצלחתי להבין.  ד שלומית גבע: "עו

 הוא רוצה שהעמותה שמגישה בקשה לתמיכה,  שושי כחלון כידור:

 החברים בעמותה? ד שלומית גבע: "עו

 )מדברים יחד(

 זה השכר של העמותה? גבע:  ד שלומית"עו

 יש הבדל. העמותה או חברי העמותה.  שושי כחלון כידור:

 אני לא יכול לענות לארבעה אנשים ביחד. רגע.  אבישי ברעם:

 רגע. שושי כחלון כידור:

תנו לי, אני אגיד לכם במפורש. כשנותנים תמיכה לאיזושהי עמותה או  אבישי ברעם:

ה לא נכנס לכיס. העמותה עושה גוף או לא משנה, הרי הכסף הז

איזושהי פעולה מול קהל מסוים. אני מבקש שהקהל הזה, לפני שהוא 

 מקבל תמיכה מהמדינה, שיהיה נאמן למדינה, שישרת.

 הקהל שמקבל שירות מהעמותה? ד שלומית גבע: "עו

 כן. שישרת,  אבישי ברעם:

תמיכה. אתה עכשיו צריך השאלה איזה דרך יש לנו לבדוק בעת מתן ה ד שלומית גבע: "עו

 לתת תמיכה. למשל,

 )מדברים יחד(

 נגיד ככה, נגיד סתם, אל סם עכשיו מבקשים ממני תמיכה. או קיי? ד שלומית גבע: "עו

 כן. אבישי ברעם:

אני אמורה לבקש מהם עכשיו שכל מי שמגיע למפגשים של אל סם  ד שלומית גבע: "עו

 יאשר שהוא, 

 גם. צריך לבדוק את זה דני לוין:

 אני צריכה לדעת את זה לפני שאני נותנת לעמותה את התמיכה. ד שלומית גבע: "עו

 )מדברים יחד(
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 למה לא? למה לא?  אבישי ברעם:

בוא נדבר בעברית אבישי. אל סם צריכים לקבל תמיכות למרות שהם  ד קובי לאור: "עו

 לא עושים צבא.

 רגע, רגע,  אבישי ברעם:

 ם לא עושים. לא כול שושי כחלון כידור:

 את נותנת כסף, נותנת כסף ציבורי,  אבישי ברעם:

 כן. ד שלומית גבע: "עו

 אז בבקשה שיראו שהם תרמו לציבור, זה הכול, כמו כל אחד. אבישי ברעם:

 לא, זה בסדר.  ד שלומית גבע: "עו

 מה לא בסדר? אבישי ברעם:

טיבית אנחנו עושים את להפוך את מה שאתה אומר, לראות איך אופר ד שלומית גבע: "עו

 זה.

 אז אני מסביר. אבישי ברעם:

כי בעת מתן התמיכה, אתה נותן את התמיכה לעמותה. אתה לא יודע  ד שלומית גבע: "עו

 אחר כך מי אלה שיקבלו שירות מאותה עמי תה.

אז העמותה מבקשת תמיכה, שתוכיח לנו במעמד הזה שהיא מתעסקת  אבישי ברעם:

 ל. עם אנשים ששירתו בצה"

 כחלק מהנספחים, שושי כחלון כידור:

 כן, כן.  אבישי ברעם:

 איך הם  יכולים?  ד שלומית גבע: "עו

 אם יש עמותה עכשיו שרוצה לחבר בין ערבים לבין יהודים. ד קובי לאור: "עו

 סיוע לנפגעי תקיפה מינית....  ד שלומית גבע: "עו

 אותו דבר.  אבישי ברעם:

 )מדברים יחד(

 מבחינתי, מבחינתי,  אבישי ברעם:

 מקבלי השירות.  ד שלומית גבע: "עו

 )מדברים יחד(
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 לא, אבל אתה לא נותן תמיכה לעמותה כזאת.  ד קובי לאור: "עו

 בסדר, אני לא נותן. לא נותן להם. אבישי ברעם:

 למה? ד קובי לאור: "עו

 שישרתו כמו כולם. אבישי ברעם:

 לה שמגיעים?אבישי, אתה מדבר על א שושי כחלון כידור:

 כן.  אבישי ברעם:

 אני לא רואה דרך לבדוק את זה.  ד שלומית גבע: "עו

 אפשר לעשות לך הרגשה טובה בזה שזה יהיה ... שושי כחלון כידור:

 לא, זה לא עניין של הרגשה טובה.  אבישי ברעם:

לא, איך אני בודקת את זה. למשל סתם, אני לוקחת נפגעי תקיפה  ד שלומית גבע: "עו

מינית. הם נותנים שירות טלפוני. לפני שהם עונים לאדם במצוקה, אני 

 מנסה לחשוב על עמותות. 

 בדיוק, אתם עכשיו תביאו כל מיני דוגמאות קיצוניות. לא.  אבישי ברעם:

 אז בוא תכוון. ד שלומית גבע: "עו

אני מדבר על ראש העמותה, ראש העמותה, אנשים שמקבלים תשלום  אבישי ברעם:

ה מהמדינה, שישלמו עוברם. שיתנו שירות למדינה. זה הכול. אז תמיכ

 אם יש איזה אחד שהוא אל סם או אחד שהוא נגד סם או לא יודע מה,

 אפילו אלה שקיבלו תמיכה השנה. ד שלומית גבע: "עו

 אומר לי, זה לא לעניין.... מרוסיה כמו שפה  60או אחת בת  אבישי ברעם:

 ה לחשוב, השנה למשל אתם נתתם תמיכות רק לספורט. אני מנס ד שלומית גבע: "עו

 שנה שעברה. שושי כחלון כידור:

סליחה, שנה שעברה. סליחה, צודקת, לא השנה. שנה שעברה היה רק  ד שלומית גבע: "עו

 לספורט. איך אני בודקת שהעמותה, 

 עשה צבא, לא עשה צבא.  אבישי ברעם:

 נותנת שירות,  ד שלומית גבע: "עו

 הרעיון שלעצמו הוא יפה.  חלון כידור:שושי כ

 אני מבינה את הרציונל. אני מנסה ל,  ד שלומית גבע: "עו
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 )מדברים יחד(

אתה עושה הרצאה תרבות תורנית. אז מה, הם יבדקו בכניסה אם   דני לוין:

האנשים, מי שנכנס להרצאה הוא אברך ששירת בצבא או לא שירת 

 בצבא? כאילו זה בלתי אפשרי לאכוף.

 אתה צריך לבדוק את זה בזמן שאתה מאשר את התמיכה. ד שלומית גבע: "עו

 מה זה, סלקציה אתה עושה. דוד שושן:

 ואתה לא יודע עוד איזה הרצאות הם עוד יעשו מכספי התמיכה.  ד שלומית גבע: "עו

לא, כשבן אדם בא ובמקש מהמדינה כסף, שייתן לה קודם לפני שהוא  אבישי ברעם:

 מקבל. 

 טוב.  רעי:אפי ד

 מה הסעיף הנוסף? שושי כחלון כידור:

 שמענו את עמדתך. אפי דרעי:

 בסדר.  אבישי ברעם:

 רגע, יש פה עוד כמה הערות.  שושי כחלון כידור:

עכשיו כן, עכשיו עוד דבר, למשל בשנה שיש גירעון תקציבי, אז אולי  אבישי ברעם:

 נשקול מחדש אם לתת תמיכה או לא.

 לא קשור.  אבל זה דני לוין:

 לא, אבל זה לא בתבחינים. תבחינים זה רק אחרי שאישרנו.  ד שלומית גבע: "עו

 זה קשור לתקציב.  דני לוין:

 התבחינים הם תבחינים. התקציב זה .. אפי דרעי:

סעיף ג', רשמנו את זה. יש  7עכשיו, היה אפשר להשיג לי, נדמה לי בדף   אבישי ברעם:

, אבל 4, 3, 2, 1לעמותות מסוג  שמה בהצעה שהגשתם לנו, לתת

מהתחום החילוני לא כתוב עמותה. לא, אין, אין חילוני. כאילו 

 העמותה, 

 זה תבחינים נוספים לתמיכה בבתי ספר.  5ג//7כן, סעיף  ד שלומית גבע: "עו

 ומה עוד? אבישי ברעם:
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וספים תבחינים נ 8בדף  7. אחר כך יש ג/7זה מה שיש לי בסעיף   ד שלומית גבע: "עו

 לתמיכה בתחום הדת. 

 למה לא גם בתחום החילוני? למה רק בתחום הדת?  אבישי ברעם:

 לא הבנתי. ד שלומית גבע: "עו

 ואם אני לא דתי, אני לא יכול לקבל תמיכה? אבישי ברעם:

 התבחינים האלה. דני לוין:

 למה לא?  אבישי ברעם:

 ר להוסיף אם אתם רוצים. יש תבחינים לכל מיני תחומים. אפש ד שלומית גבע: "עו

 מה יש שמה?  שושי כחלון כידור:

 כן, יש כל מיני. יש הרבה מאוד דברים. ד שלומית גבע: "עו

 לא, לא, אבישי ברעם:

 אבל יש תבחינים. שושי כחלון כידור:

 אבל זה לא רק לדתיים, סליחה. אבישי ברעם:

 זה לא.  ד קובי לאור: "עו

 ילוני. אז תגיד שזה גם לח אבישי ברעם:

אבישי, אבל יש שמה סעיפים אחרים שמאפשרים מתן תמיכה לגופים  שושי כחלון כידור:

 שהם לא בהכרח, 

 לא, לא, הסעיפים האחרים הם לא, אבישי ברעם:

 אתה מתכוון לפעילות דת יישובית? לזאת הכוונה? ד שלומית גבע: "עו

 יכול להיות.  אבישי ברעם:

 )מדברים יחד(

 התרבות התורנית. זאת אומרת אין מניעה.  של...  דני לוין:

 לא.  אבישי ברעם:

 אין הגבלה.  ד שלומית גבע: "עו

 כאילו אני רוצה להקים עמותה ולקבל תמיכה וזה לא מצוין כאן. אבישי ברעם:

 רשום שהוא כן יכול לקבל. דני לוין:

 הוא יכול, אין בעיה.  ד שלומית גבע: "עו
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 )מדברים יחד(

 תה חילונית,עמו אבישי ברעם:

 אין בעיה. ד שלומית גבע: "עו

 למימון בדרכי הכוכבים, אני יודע מה.   אבישי ברעם:

 לא. ד שלומית גבע: "עו

 למה לא? אבישי ברעם:

 זה לא יהיה בסעיף הזה. זה יהיה בפעילות תרבות.  ד שלומית גבע: "עו

 יש פעילות אחרת שזה מופיע.  שושי כחלון כידור:

 אין בעיה. תוסיף ... אבל אלה התבחינים מה שלפניך.  ד קובי לאור: "עו

 בסדר. אבישי ברעם:

 זה בכל מיני תחומים, גם בתחום הדתי.  ד קובי לאור: "עו

 לא, הם מדגישים את הדת ומתעלמים מהחילוני. אבישי ברעם:

 אבל יש.  שושי כחלון כידור:

 והם אלה שמממנים את זה. ...  אבישי ברעם:

 מספיק.  ד קובי לאור:"עו

 לא מספיק. אבישי ברעם:

 אבישי, יש שמה המון סעיפים. שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

אף אחד לא שואל שאלות בכלל. עושים שם חוגים מפה עד הונללו.  אפי דרעי:

בספרייה כל חודש מגיע סופר ו.., מגיעות אוכלוסיות בכלל לא דתיות. 

מבורך וזה טוב. זה מיועד  אף אחד לא מדבר על זה בכלל וזה יפה וזה

לכל האוכלוסייה. אף אחד לא אמר, אף אחד מהדתיים לא אמר למה 

 אתה עושה להם את זה, זה עולה כסף. אנחנו מממנים את זה.

 סליחה, ראש העיר זה לא לעניין. באמת שלא. אבישי ברעם:

 למה לא לעניין? אפי דרעי:

 לא. אבישי ברעם:

 לעניין. גם מה שאתה אומר לא אפי דרעי:
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משום שהם יכולים לבוא למתנ"ס והם לא רוצים ואתה מפצה אותם  אבישי ברעם:

 ככה. 

 הוא לא מפצה אותם.  שושי כחלון כידור:

 אני מציע לאשר. מי בעד?  אפי דרעי:

אני רק רוצה, טוב, זה קשור באמת אחר כך לתקציב. זה חונה כאילו  שושי כחלון כידור:

באמת מבקשת שנפעל בנוהל תמיכות, כי  בין התבחינים לתקציב. אני

מה שקרה בשנתיים האחרונות, אנחנו קצת חרגנו מהסיפור של נוהל 

התמיכות וכן חשוב לי שאנחנו נקיים אותו כמו שהוא ולא נפרק אותו 

לכל מיני חלקים, שחלק ניתן למתנ"ס ואז זה לא תחת תמיכות. 

 שנקפיד על זה רק. זאת הבקשה שלי. 

 נו פה את ה,יש ל אפי דרעי:

 היועצת המשפטית?  שושי כחלון כידור:

 היא שוטרת. דני לוין:

 לא שוטר.  ד שלומית גבע: "עו

כלב שמירה. אנחנו לא יכולים לעשות פה שום טעות עם הנושא של ...  אפי דרעי:

 ה, של התמיכות. זה חייב להיות בדיוק לפי הספר.

 ם האחרונות.לא, בסדר, אבל חרגנו בשנתיי שושי כחלון כידור:

 בסדר, עכשיו אנחנו מיישרים קו.  אפי דרעי:

 כל התמיכות צריכות להיות בתמיכות. ד שלומית גבע: "עו

 בסדר גמור.  שושי כחלון כידור:

 אני מציע לאשר. מי בעד? אפי דרעי:

 רגע, זה לאשר, לאשר, ד שלומית גבע: "עו

 את הנוסח. דני לוין:

 שהוא. את הנוסח כמו  ד שלומית גבע: "עו

 רגע, רגע, שנייה, אז שנייה,  שושי כחלון כידור:

 אתם בעד? דני לוין:

 בעד.  שושי כחלון כידור:
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 ואבישי נגד? 5בעד  דוברת:

 כן. אבישי נגד.  אפי דרעי:

 או קיי. שושי כחלון כידור:

 

 אפי דרעי, דוד ששון, קובי לאור, מיטל טולדנו, ירון חדוות, שושי כחלון כידור  בעד:

 אבישי ברעם :נגד

 

 .2019מאשרים את התבחינים למתן תמיכות לשנת הכספים  החלטה:
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בבנק הפועלים לאור שינוי  גני ילדיםאישור שינוי בבעלות בנק  .13

  לשנת הלימודים תשע"ט בהתאם לרשימה המצ"ב: גני ילדיםבצוותי 

סייעת יעל נוי ת.ז.  – 35783430גננת ליהי צרפתי ת.ז.  –גן אודם 

11529434  

סייעת סיגל בן  – 203784491גננת מור ביטון ת.ז.  –גן אמנון ותמר 

 28520823נעים ת.ז. 

סייעת שירי ריעני ת.ז.  – 57533408גננת עדי שובה ת.ז.  –גן דולב 

200448132 

סייעת אתי וייזמן ת.ז.  – 32218984גננת מירב מקמל ת.ז.  –גן השרון 

28895548 

סייעת שרה חיים ת.ז.  – 30164660.ז. גננת ירדן גרנפלד ת –גן חצב 

55021638 

סייעת סמדר אלמליח  – 301720462גננת נועה ברקת ת.ז.  –גן חרצית 

  22250500ת.ז. 

סייעת טניה  – 24493900גננת זיו אור כהן ת.ז.  –גן טופז חנ"מ 

 304446726פסטולניק ת.ז. 

ה סייעת אינ – 37265881גננת דקלה משולם ת.ז.  –גן  ירמוך 

 303752968סיבירניסקי ת.ז. 

סייעת יוכי סעדון  – 33070632גננת כרמית שמחי ת.ז.  –גן כלנית 

 24187999ת.ז. 

סייעת סימה אהרון  – 300875200גננת לילך צבאבא ת.ז.  –גן מור 

 36661049ת.ז. 

סייעת ענת שילן ת.ד.  – 37579695גננת פזית שרעבי ת.ז.  –גן מיתר 

22545842 

סייעת אלה מוכתר ת.ז.  – 236203322גננת ענבל ארד ת.ז.  –גן סיגלון 

55511471 
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סייעת לידיה כחלון  – 37695046גננת אורלי סלמון ת.ז.  –גן צנחנים 

 51554079ת.ז. 

סייעת אילנה בכר ת.ז.  – 34932160גננת ענבל ביגל ת.ז.  –גן שיר 

57368342 

יעת חגית ג'נח סי – 50812033גננת ליאת בן שדה ת.ז.  –גן חלמיש 

 28713634ת.ז. 

בבנק הפועלים לאור שינוי  גני ילדיםאישור שינוי בבעלות בנק הצעת החלטה: 

גננת  –גן אודם  לשנת הלימודים תשע"ט בהתאם לרשימה המצ"ב: גני ילדיםבצוותי 

גננת מור  –גן אמנון ותמר  15294341סייעת יעל נוי ת.ז.  – 35783430ליהי צרפתי ת.ז. 

גננת עדי שובה  –גן דולב  28520823סייעת סיגל בן נעים ת.ז.  – 203784491.ז. ביטון ת

גננת מירב מקמל  –גן השרון  200448132סייעת שירי ריעני ת.ז.  – 57533408ת.ז. 

גננת ירדן גרנפלד ת.ז.  –גן חצב  28895548סייעת אתי וייזמן ת.ז.  – 32218984ת.ז. 

גננת נועה ברקת ת.ז.  –גן חרצית  55021638סייעת שרה חיים ת.ז.  – 30164660

גננת זיו אור כהן  –גן טופז חנ"מ  22250500סייעת סמדר אלמליח ת.ז.  – 301720462

גננת דקלה  –גן  ירמוך  304446726סייעת טניה פסטולניק ת.ז.  – 24493900ת.ז. 

גננת  – גן כלנית 303752968סייעת אינה סיבירניסקי ת.ז.  – 37265881משולם ת.ז. 

גננת לילך  –גן מור  24187999סייעת יוכי סעדון ת.ז.  – 33070632כרמית שמחי ת.ז. 

 36661049סייעת סימה אהרון ת.ז.  – 300875200צבאבא ת.ז. 

גן  22545842סייעת ענת שילן ת.ד.  – 37579695גננת פזית שרעבי ת.ז.  –גן מיתר 

גן  55511471עת אלה מוכתר ת.ז. סיי – 236203322גננת ענבל ארד ת.ז.  –סיגלון 

גן  51554079סייעת לידיה כחלון ת.ז.  – 37695046גננת אורלי סלמון ת.ז.  –צנחנים 

 –גן חלמיש  57368342סייעת אילנה בכר ת.ז.  – 34932160גננת ענבל ביגל ת.ז.  –שיר 

 28713634סייעת חגית ג'נח ת.ז.  – 50812033גננת ליאת בן שדה ת.ז. 

 

 דני בוא. זה כבר עניינים טכניים. י:אפי דרע

 טוב,  דני לוין:

 ... את זה? שושי כחלון כידור:
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 כל הרשימה. אנחנו מאשרים את כל הרשימה.  דני לוין:

 מאשרים את כל רשימת ה,  אפי דרעי:

 , זה בסדר. 14, 13 ירון חדוות: 

 שניהם אגף החינוך. גם סעיף, דני לוין:

  .14וגם  13גם  ירון חדוות: 

 רגע, צריך להצביע על כל אחד בנפרד. ד שלומית גבע: "עו

 , 13 דני לוין:

 כל אחד בנפרד? מיטל טולדנו: 

 לא. ד שלומית גבע: "עו

 עיין ערך. 13סעיף  ירון חדוות: 

 ,14 ד שלומית גבע: "עו

 מי בעד? פה אחד. מי נגד? אין אף אחד.  אפי דרעי:
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גני בבנק הפועלים לאור שינוי בצוותי  לדיםגני יהחלטה: אישור שינוי בבעלות בנק 

 לשנת הלימודים תשע"ט בהתאם לרשימה המצ"ב:  ילדים

  15294341סייעת יעל נוי ת.ז.  – 35783430גננת ליהי צרפתי ת.ז.  –גן אודם 

סייעת סיגל בן נעים ת.ז.  – 203784491גננת מור ביטון ת.ז.  –גן אמנון ותמר 

28520823  

 200448132סייעת שירי ריעני ת.ז.  – 57533408די שובה ת.ז. גננת ע –גן דולב 

 28895548סייעת אתי וייזמן ת.ז.  – 32218984גננת מירב מקמל ת.ז.  –גן השרון 

 55021638סייעת שרה חיים ת.ז.  – 30164660גננת ירדן גרנפלד ת.ז.  –גן חצב 

מליח ת.ז. סייעת סמדר אל – 301720462גננת נועה ברקת ת.ז.  –גן חרצית 

22250500 

סייעת טניה פסטולניק ת.ז.  – 24493900גננת זיו אור כהן ת.ז.  –גן טופז חנ"מ 

304446726 

סייעת אינה סיבירניסקי ת.ז.  – 37265881גננת דקלה משולם ת.ז.  –גן  ירמוך 

303752968 

 24187999סייעת יוכי סעדון ת.ז.  – 33070632גננת כרמית שמחי ת.ז.  –גן כלנית 

 36661049סייעת סימה אהרון ת.ז.  – 300875200גננת לילך צבאבא ת.ז.  –גן מור 

 22545842סייעת ענת שילן ת.ד.  – 37579695גננת פזית שרעבי ת.ז.  –גן מיתר 

 55511471סייעת אלה מוכתר ת.ז.  – 236203322גננת ענבל ארד ת.ז.  –גן סיגלון 

 51554079סייעת לידיה כחלון ת.ז.  – 50463769גננת אורלי סלמון ת.ז.  –גן צנחנים 

 57368342סייעת אילנה בכר ת.ז.  – 34932160גננת ענבל ביגל ת.ז.  –גן שיר 

 28713634סייעת חגית ג'נח ת.ז.  – 50812033גננת ליאת בן שדה ת.ז.  –גן חלמיש 

 מאשרים פה אחד.
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אישור פתיחת חשבונות בנק לגנים חדשים בכפר יונה בהתאם  .14

  מה המצ"ב:לרשי

סייעת נטלי בוחבוט  – 37662459גננת נועה כמיסה ת.ז.  –גן הידידות 

  34546119ת.ז. 

סייעת שני קרואני  – 22725089גננת אורית אטון ת.ז.  –גן המשאלות 

  307843827ת.ז. 

סייעת שושי ג'נח ת.ז.  – 35700954גננת ענת גל ת.ז.  –גן ענבל 

29416336  

סייעת רונית גבריאל  – 33769589נעים ת.ז.  גננת חן –גן הרמוניה 

 27824879ת.ז. 

מאשרים פתיחות חשבונות בנק לגנים חדשים בכפר יונה בהתאם  הצעת החלטה:

סייעת נטלי  – 37662459גננת נועה כמיסה ת.ז.  –גן הידידות  לרשימה המצ"ב:

סייעת שני  – 22725089גננת אורית אטון ת.ז.  –גן המשאלות  34546119בוחבוט ת.ז. 

סייעת שושי ג'נח  – 35700954גננת ענת גל ת.ז.  –גן ענבל  307843827קרואני ת.ז. 

סייעת רונית גבריאל ת.ז.  – 33769589גננת חן נעים ת.ז.  –גן הרמוניה  29416336ת.ז. 

27824879 

 אותו הדבר. אפי דרעי:

 . 14 דני לוין:

 מי בעד? פה אחד.  אפי דרעי:
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תיחות חשבונות בנק לגנים חדשים בכפר יונה בהתאם מאשרים פ החלטה:

  לרשימה המצ"ב:

סייעת נטלי בוחבוט ת.ז.  – 37662459גננת נועה כמיסה ת.ז.  –גן הידידות 

34546119  

סייעת שני קרואני ת.ז.  – 22725089גננת אורית אטון ת.ז.  –גן המשאלות 

307843827  

  29416336ייעת שושי ג'נח ת.ז. ס – 35700954גננת ענת גל ת.ז.  –גן ענבל 

סייעת רונית גבריאל ת.ז.  – 33769589גננת חן נעים ת.ז.  –גן הרמוניה 

27824879 

 

 מאשרים פה אחד.

 

 

  40% - 30% אישור טווח שכר לעוזרת מנכ"ל העירייה, אסנת טל לפי .15

 אחוז שכר בכירים

 - 30% לפי מאשרים טווח שכר לעוזרת מנכ"ל העירייה, אסנת טלהצעת החלטה: 

 שכר בכירים בהתאם לחוזר מנכ"ל  %40

 

 45% -35% אישור טווח שכר לעוזר ראש העירייה, יהודה גריבי לפי .16

 שכר בכירים

 -35%מאשרים טווח שכר לעוזר ראש העירייה, יהודה גריבי לפי הצעת החלטה: 

 שכר בכירים בהתאם לחוזר מנכ"ל %45

 

 , תצאי בחוץ.15 אפי דרעי:

 . 17, 16, 15 ירון חדוות: 



 
62 
 
 

 

 תצאי בחוץ. אפי דרעי:

 כל העובדים.  ירון חדוות: 

 הנושא הזה, דני לוין:

 שנייה רגע,  ד קובי לאור: "עו

דקות אתם תוכלו לחזור לנושא  5אם אפשר לצאת רגע טל. בסדר?  דני לוין:

הבא. כל מי שנמצא בדירוג בכירים, הוא נמצא על טווח מסוים שבדרך 

וכך הלאה. גם אסנת  70-ל 60או בין  45-ל 35או בין  40-ל 30כלל זה בין 

ולא  35-ויהודה ל 30-וגם יהודה שהתקבלו, הם התקבלו ל, אסנת ל

נקבע טווח. הטווח אגב לא אנחנו קובעים אותו. משרד הפנים קובע 

אותו. מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו מבקשים זה פשוט לאשר את 

 35וליהודה בין  40-ל 30וא בין הטווח. להגיד שהטווח הוא בין, אסנת ה

 , כדי שבתום, כאילו שאפשר יהיה,45-ל

 בואו אני אסביר את זה יותר,  אפי דרעי:

 כמה זה בערך בכסף? אבישי ברעם:

 מבחינת הוותק. ד קובי לאור: "עו

 לא, זה לא משנה בכסף.  דני לוין:

 לי זה משנה. אני רוצה לדעת כמה זה בכסף. אבישי ברעם:

 שקל.  400 אפי דרעי:

 שקל, 400 דני לוין:

 לחודש? שושי כחלון כידור:

 לחודש ברוטו.  דני לוין:

 לחודש? אבישי ברעם:

 כן, לחודש, זה,  דני לוין:

מה שדני רצה בפשטות זה הפז"מ שלהם מגיע, נופל בדיוק באוקטובר.  אפי דרעי:

 הסיפור של הבחירות ועד שהמועצה, שלא יהיה מצב, 

 שלא ייפגעו.  ד קובי לאור: "עו

 שלא ייפגעו בזכויות שלהם.  שושי כחלון כידור:
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 אז הוא רוצה לאשר את זה עכשיו. אני לא חושב שיש עם זה בעיה.  אפי דרעי:

 אין בעיה. ירון חדוות: 

 ממילא הם היו אוטומטית באוקטובר מקבלים את התוספת. אפי דרעי:

 מהתפקוד שלהם.לא, אין מניעה. אם אתם מרוצים  שושי כחלון כידור:

 כן, בהחלט כן. בהחלט.  אפי דרעי:

 זה לאפשר שלא נביא את זה למליאה כי אין צורך.  דני לוין:

 ,17סעיף  אפי דרעי:

 רגע, מאשרים פה אחד? דני לוין:

 כן. אפי דרעי:

 תודה.  דני לוין:

 

 

-30%מאשרים טווח שכר לעוזרת מנכ"ל העירייה, אסנת טל לפי  החלטה:

  ים בהתאם לחוזר מנכ"לשכר בכיר %40

 

  מאשרים פה אחד.

 

-35% מאשרים טווח שכר לעוזר ראש העירייה, יהודה גריבי לפי החלטה:

  אחוז שכר בכירים בהתאם לחוזר מנכ"ל %45

 

  מאשרים פה אחד.

 

 שינוי הרכב נציגי מועצת העיר בוועדה לבחירת עובדים בכירים .17

ום. אז חברי הוועדה נשארים כמו , אני מוריד אותו מסדר הי17סעיף  אפי דרעי:

 שהיו בעבר. אנחנו לא משנים. 

 מה רציתם לשנות? שושי כחלון כידור:
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את הרכב הוועדה ונבחרים. אבל המכותבים לא נמצאים פה אז אנחנו  אפי דרעי:

נשארים כמו שהיינו. מה שקיבלנו, מה שעשינו את השינוי בספטמבר, 

 את זוכרת? 

 ה זה, מה שהי שושי כחלון כידור:

 היא יעל ואת.  אפי דרעי:

 את  ויעל ואני כנציגת האופוזיציה. שושי כחלון כידור:

 כן. אפי דרעי:

 זהו.  שושי כחלון כידור:

 אז זה נשאר. אפי דרעי:

 אז למה רצית לשנות את זה? שושי כחלון כידור:

 רצינו לשנות. אני צריך גם את יעל וגם אותך.  אפי דרעי:

 אותי להחליף? במי תחליף אותי? שושי כחלון כידור:

 באופוזיציה.  אפי דרעי:

 אתה לא יכול. שושי כחלון כידור:

 למה לא? אפי דרעי:

 כי אני הסיעה הגדולה ביותר.  שושי כחלון כידור:

 לא.  אפי דרעי:

 אבל זה לא רלוונטי.  אבישי ברעם:

 זה לא רלוונטי. הורדנו אותו, נכון? הורדנו מסדר היום. אפי דרעי:

 ותעלה את זה לסדר היום בפעם הבאה. שושי כחלון כידור:

 לא.  אפי דרעי:

 מה לא?  שושי כחלון כידור:

 מחר אנחנו מתחילים ... דני לוין:

 של הגזבר. ...  אפי דרעי:
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הסעיף שינוי הרכב נציגי מועצת העיר בוועדה לבחירת עובדים  החלטה:

  בכירים בהתאם להחלטה בישיבה הורד מסדר היום.

 

  מאשרים פה אחד.

 

טוב, יש לי רגע שאלה אחת. אני רוצה ברשותך אפי עוד נושא. יש פה  שושי כחלון כידור:

איזשהו סיפור שאני יודעת שאתה מכיר אותו, זה הנושא של הצהרונים 

שלא מדברים והנושא של הגני ילדים. זה אומר שיש פה תלמידים שאני 

ה תלמידים ששובצו לגן ידוע שפנו אליך, שיש פה תלמידים, יש פ

שההורים שלהם ביקשו צהרון, גם צהרון, בסופו של דבר מאחר ויש פה 

שני גופים, אגף החינוך והמתנ"ס שכל אחד מתעסק כנראה עם עצמו 

 בשיבוצים והם לא כל כך מקיימים שיח ותקשורת ביניהם, 

 ... אפי דרעי:

מרת לך מה שאני יודעת, אני דיברתי רגע, רגע, אני  יודעת, רגע, אני או שושי כחלון כידור:

 עם כולם, בסדר?

 מי זה כולם? אפי דרעי:

 כולם.  שושי כחלון כידור:

 מי זה כולם? אפי דרעי:

 כולם.  שושי כחלון כידור:

 זה מחוץ לישיבה.   דני לוין:

 זה לא מחוץ לישיבה.  שושי כחלון כידור:

 מה? אז קודם כל תסגרי את ה, אפי דרעי:

 לא, אני לא סוגרת. אני רוצה שגם אתם תשמעו.  כידור:שושי כחלון 

 זה מחוץ לישיבה. דני לוין:

 זה לא מחוץ לישיבה.  שושי כחלון כידור:

 זה לא בסדר היום. אפי דרעי:

 או קיי, זה לא בסדר היום אבל מה ... שושי כחלון כידור:
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 אני רוצה להפסיק את ההקלטה, זה הכול. דני לוין:

 12, 11מה שאני באמת רוצה לבקש. מדובר פה במציאות שבה יש פה  :שושי כחלון כידור

ילדים שאמורים להיות בצהרון, שלא פותחים אותו כי יש בו  13או 

ילדים, או קיי? אין מענה להורים האלה לעבור לגן עם  15-פחות מ

צהרון ובקיצור ההורים האלה נמצאים היום, עוד מעט חודש אוגוסט, 

 על הפרק. זה לא יכול להיות.בלי שיש להם צהרון 

. הבעיה בגנים של שלושה 13-ו 12אני לא חושב שהבעיה היא בגנים של  אפי דרעי:

 וארבעה.

 ו, 13, 11אין שלושה וארבעה. אני מדברת איתך על מספרים של  שושי כחלון כידור:

אנחנו נבדוק את המספרים. אנחנו עוד לא סגרנו את זה סופית.  אפי דרעי:

 . 13... . 15-. אני ירדתי ל20שנקבע על ידי משרד החינוך זה המינימום 

 אני לא רוצה שתרד. שושי כחלון כידור:

 לא. אפי דרעי:

 אני רוצה,  שושי כחלון כידור:

 אמרת שאת מציעה. אפי דרעי:

 לא, אני מציעה,  שושי כחלון כידור:

 , מה נעשה? 10-אני מציע ל אפי דרעי:

 . אני מציעה, 13-מציעה שתרד לאני לא  שושי כחלון כידור:

 )מדברים יחד(

 לא, רגע, רגע, תקשיב רגע. אני לא מציעה שום דבר. שושי כחלון כידור:

 יש עוד דבר. אפי דרעי:

 כן. שושי כחלון כידור:

את עכשיו קובעת אחרי שאת אומרת שבדקת. כל מי שנרשם לצהרון,  אפי דרעי:

 נאמר לו,

 אני יודעת. שושי כחלון כידור:

 במפורש שיש תנאי.  אפי דרעי:

 אני יודעת.  שושי כחלון כידור:
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 יש מינימום. אפי דרעי:

 אבל מה אתה עושה עם ההורים האלה אפי? שושי כחלון כידור:

 אנשים צריכים לדעת את זה.  אפי דרעי:

 אבל אפי, שושי כחלון כידור:

 מה עושים ה,  אפי דרעי:

 אז אגף החינוך, שושי כחלון כידור:

 ראש העיר מתעסק עם הצהרונים? דרעי: אפי

 אבל אגף, שושי כחלון כידור:

אין מספר ילדים, אומר לו אדוני אין צהרון, אתה רוצה תישאר בגן.  אפי דרעי:

 אתה לא רוצה, נעביר אותך לגן פנוי. 

 אבל אין גן פנוי.  שושי כחלון כידור:

צהרונים הפרטיים לא מתאים לו אז הם סוגרים צהרונים פרטיים וה אפי דרעי:

צהרונים פרטיים  30עושים הסעה של הילדים האלה. מה קרה? יש פה 

 שמתפרנסים יפה מהסיפור הזה של המצוקה הזאת.

 אני חושבת שקודם,  שושי כחלון כידור:

 .20-אבל אנחנו לא עומדים על צהרון פחות מ אפי דרעי:

 אז תפתור את הבעיה. שושי כחלון כידור:

 . זאת אומרת שזה הפסד.15-אני לא הגעתי לבסדר.  אפי דרעי:

 אפי? שושי כחלון כידור:

 את הפער הזה,  אפי דרעי:

שאגף החינוך יישב עם המתנ"ס ואני אומרת לך שלא מתקיים מפגש  שושי כחלון כידור:

 כזה, בסדר?

 אני ישבתי עם שניהם.  אפי דרעי:

 בסדר. שושי כחלון כידור:

 ה?למה את אומרת דבר כז אפי דרעי:

 כי אני יודעת, כי דיברתי עם שניהם, בסדר?  שושי כחלון כידור:

 מתי דיברת איתם? אפי דרעי:
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 עכשיו. בשבוע שעבר. בסדר? שושי כחלון כידור:

 בשבוע שעבר ביום חמישי, אפי דרעי:

 בשבוע שעבר דיברתי איתם. שושי כחלון כידור:

 .קראתי לאילן, קראתי לאסנת וישבתי עם שניהם אפי דרעי:

 או קיי, ולא נמצא פתרון? שושי כחלון כידור:

 אמרתי לך. אפי דרעי:

 זה שאתה צריך לשבת עם שניהם ... אתה גננת? שושי כחלון כידור:

 אני לא גננת אבל,  אפי דרעי:

 לא, באמת כאילו, שושי כחלון כידור:

אין מה לעשות. לפעמים, אז היה פה איזשהו ... בסדר, הם יישבו  אפי דרעי:

 שרו את ההדורים. ויי

 וזה יינתן, הם לא רוצים צהרונים פרטיים. זה עולה להם יותר כסף. שושי כחלון כידור:

 לא. אפי דרעי:

 בוודאי. שושי כחלון כידור:

 שקל. 80שקל,  50שקל,  100הפרש של אולי  אפי דרעי:

  תעשה חישוב של שנה, זה כסף.  שושי כחלון כידור:

 טוב, תודה רבה. אפי דרעי:

 תודה. שבוע טוב ומבורך.  שושי כחלון כידור:

 

 

 

__________________ 

 

___________________ 

 מר אפי דרעי, 

 ראש העיר

 מר דני לוין, 

 מנכ"ל העירייה

 


