
 

 

 100' מסת מליאה מן המניין ישיב פרוטוקול

 19:00בשעה  6.5.2018שנערכה בתאריך 

 בחדר הישיבות הגדול, בניין העירייה החדש

 :נוכחים

 ראש העיר -   מר אפי דרעי •

 ייהראש העירומ"מ סגנית  -   נחמן גב' יעל חן •

 חבר מועצת העיר -  מר איציק בראון •

 ירחברת מועצת הע -   גב' ליהי איינס •

 חברת מועצת העיר -  כידור כחלון יגב' שוש •

 חבר מועצת העיר -  מר אבישי ברעם •

 חברת מועצת העיר -  ל טולדנוטגב' מי •

 חבר מועצת העיר -    ירון חדוותמר  •

 חבר מועצת העיר -   דוד ששוןמר  •

 חבר מועצת העיר -   מר ערן לאופר •

 חבר מועצת העיר -   מר אבנר משה •

  בר מועצת העירח -   קובי לאורמר  •

 חסרים:

  חבר מועצת העיר -   מר נעים אחיעד •

 גזבר העירייה -  יחזקאל יחזקאלמר  •

 :בהשתתפות

 מנכ"ל העירייה -   מר דני לוין •

 ע. מנכ"ל העירייה -   גב' אסנת טל •

 יועצת משפטית לעירייה -  עו"ד שלומית גבע •

 דובר העירייה -   אביאל בן דור •
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 פרוטוקול

טוב הגיע זמננו להתחיל את הישיבה אנחנו מתחילים עם ה, ערב טוב  אפי דרעי:

 לכולם, 

 ערב נפלא,שושי כחלון כידור: 

אנחנו מתחילים עם השאילתות של אבישי, אתם קיבלתם את  אפי דרעי:

 , 100השאילתות? לרגל חגיגות ה

 )מדברים יחד( 

טוב אנחנו רגילים להרבה ישיבות בקדנציה אם היינו צריכים לחשוב על  אפי דרעי:

זה קודם אז היינו מחייבים את הצעיר שבחבורה להביא פה איזה עוגה אז 

 הצעיר שבחבורה לא מגיע אף פעם, 

 עוגב זה לא בריא להביא, דובר:

 )מדברים יחד( 

 

 שאילתות של אבישי ברעם חבר מועצת העיר

או, אבישי הגיש שתי שאילתות אחת על הנושא של שלט הכניסה טוב בו אפי דרעי:

לגבעת אלונים, עניתי לו בכתב. אתם קיבלתם את התשובה בכתב, אני לא 

 רוצה לחזור עליה,

 קיבלנו עכשיו,שושי כחלון כידור: 

 כן, זה אז תקראו אותה. אפי דרעי:

 מה אומרת התשובה?שושי כחלון כידור: 

ישנה )הנחיות רעוע( ואנחנו במסגרת השילוט הולכים  התשובה אומרת, אפי דרעי:

 לשנות את כל השלטים. כולל השלט של הכניסה. 

 )מדברים יחד( 

 הוא היה חלוד והוא עמד ליפול, ואם היה נופל על איזה ילד אז אתה,... אפי דרעי:

 )מדברים יחד( 

 כשאנחנו מתחילים עם השלטים זה גם יכנס.  אפי דרעי:
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 זה יכנס בסדר עדיפות?ור: שושי כחלון כיד

זמן הביצוע של עבודות ה.. מתי יוצא המכרז אמר ...שבוע הבא? שבוע הבא  אפי דרעי:

 יוצא המכרז והשבוע,

 )מדברים יחד( 

 מחר הוא יפורסם,  אפי דרעי:

 תוך חודשים יש שלט? אבישי ברעם:

 בעזרת ה' אפי דרעי:

 לא בעזרת ה' בעזרת דרעי? אבישי ברעם:

 בעזרת ה', אפי דרעי:

 אני לא מאמין בה'. אני מאמין בדרעי. אבישי ברעם:

 אז אל תאמין בסדר, אל תאמין, אפי דרעי:

 זה יכנס בסדר עדיפות דני אמר, ואפי חיזק את זה,שושי כחלון כידור: 

זה הנושא של רחוב בנטל, בנטל קיבלת פה תשובה מנומקת וארוכה אני לא  אפי דרעי:

 ,רוצה להקריא אותה עכשיו

 כן אבל אני לא הבנתי אותה, אבישי ברעם:

 אפשר היא תיקרא כי אנחנו רק עכשיו קיבלנו אותה,שושי כחלון כידור: 

 יקרא, אפי דרעי:

 היא לא מלאה עם כל הכבוד היא לא מלאה.  אבישי ברעם:

רגע אפשר רק להבין, רגע רגע  אפשר רגע להבין את התשובה לפני שושי כחלון כידור: 

 ם שהיא חסרה?שאתם אומרי

 בקשה, דובר:

 כי רק כרגע קיבלנו אותה, שושי כחלון כידור: 

התשובה היא מאוד פשוטה יש פה שתי מהלכים ברחוב הזה, ברחוב הזה  אפי דרעי:

היו עבודות שביצע תאגיד המים, קבלן של תאגיד המים שעשה עבודה 

יד גרועה ביותר ועל הפרויקט הזה הוא כבר סולק בכלל מהתאגיד והתאג

מחויב לבצע את כל התיקונים האחרים שנוצרו ב, במהלך החציות שהוא 

ביצע והפרויקט השני זה של הקבלן עצמו שעושה עבודות פיתוח והוא 
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מחויב לבצע את הפיתוח עזיבתי של המדרכות וכולה. הקבלן של שני 

הקבלנים קיבלו הפסקות על ידי משטרת )שדות( ועל ידי הפיקוח חלק 

קנסות, מכל מקום שניהם הבטיחו ל, התאגיד כבר החליף מהם גם קיבלו 

את הקבלן. הקבלן שמבצע שמה אני חושב שאם אתה עובר היום אתה 

רואה שזה הרבה יותר מסודר ממה שהיה קודם פחות ברדק, הם כבר 

 לקראת הסוף של כל החזיתית עם ה,

 ,מה שיש היום זה נורמטיבי אבל מה שהיה אז זה היה ברדק אבישי ברעם:

אז זה היה ברדק נו מה לעשות, אם בנאדם רוצה לעשות ברדק אז מה אתה  אפי דרעי:

 יכול לירות בו?

 כן, אבישי ברעם:

 אנחנו לא רוסיה. כן אתה אומר. אנחנו יכולים לעשות לו צווי הפסקה,  אפי דרעי:

 מה עם ה... אבישי ברעם:

ך מה לעשות אתה לא ולרשום לו דוחות זה מה שעשינו מעבר לזה אין ל אפי דרעי:

 עוצר אותו מכניס אותו לקלבוש כי הוא לא מוצא חן בעיניך.

 לא לא לא, אני רוצה  להגיד,  אבישי ברעם:

 כן? אפי דרעי:

 אתם פה מתייחסים בשאילתה לקבלן של התאגיד, אבישי ברעם:

 לא לא לא התייחסנו גם לקבלן של ה, של הבנייה, אפי דרעי:

התייחסות לקבלן לרונשטין ורונשטין שמה עשה שטויות לא  אני לא רואה אבישי ברעם:

פחות מהקבלן של התאגיד. היו שמה ימים אפי שאי אפשר לא רואים כביש 

אין כביש הכול אדמות ובוץ ולא ואני התקשרתי אליו אני דיברתי איתו  

 למה אתה יודע יש לי קשר איתו מהעבר, מה פתאום,

 עם מי עם מי? דובר:

ם אבישי בן חיים. ואתה יודע הוא אמר לי כן זה לא אני זה התאגיד תגיד ע אבישי ברעם:

 זה לא אני זה בן חיים, זורקים אחד לשני ושום דבר לא קורה.

 בסדר, קיבלו דוחות. קיבלו דוחות, אפי דרעי:

 רונשטין קיבל דוח, אבישי ברעם:
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 למיטב ידיעתי כן. אפי דרעי:

 אני יודע ש, אבישי ברעם:

ני לא יודע אם קיבל אני יודע שהקבלן השני קיבל. אני לא יודע אם א דני לוין:

 רונשטין קיבל. אני לא יכול אני לא רוצה להגיד, 

 אז תבדוק את זה, אפי דרעי:

 בקיצור הוא רוחץ בניקיון כפיו, אבישי ברעם:

 קיבל דוח. הוא קיבל ממנו  דוח הנה הפקח פה. אפי דרעי:

 ₪. 2,000הוא קיבל ממני  פקח:

 רונשטין? בישי ברעם:א

 כן, פקח:

 כן, אפי דרעי:

 כן בוצע, פקח:

זה אחד ממנו אני אומר לך צחי אמר לי כל יום אני ביקשתי ממנו כל יום  אפי דרעי:

 להסתובב שם, 

 כן ירבו, אבישי ברעם:

 הוא קיבל יותר מאחד, פקח:

דע מצחי אז אבישי כשאני אומר לך שהוא קיבל דוח אז תאמין לי אני יו אפי דרעי:

אני לא בדקתי אותו ביקשתי שיראה לי את הדוחות אם צחי אומר לי 

 רשמתי דוחות אני יוצא מנקודת הנחה שהוא לא משקר אותי,

 טוב אז בוא נראה, אוקי, אבישי ברעם:
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס'  .1

 הנחה לחייל מילואים פעיל 2018-( , התשע"ח3

החלטה: מאשרים את תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(  הצעת

 הנחה לחייל מילואים פעיל 2018 –(, התשע"ח 3)תיקון 

 

היא  כידורלסדר היום, הצעה של שושי כחלון  1אוקי, סעיף הבא זה סעיף  אפי דרעי:

הקדימה את כולנו, חוק ההסדרים זה חוק שאנחנו חייבים לאמץ אותו עם 

דיה מכל מקום שושי הזדרזה ושלחה הצעה לסדר ואנחנו שושי ובלע

הכנסנו את זה כסדר יום, והמלצה היא מאשרים את תקנות ההסדרים 

במשק המדינה  הנחה בארנונה בהתאם להנחיות שמופיעות בתקנון, הרי 

 אנשי מילואים שעושים, 2000בסופו של דבר זה נשמע כאילו יש פה 

 ,אני לא יודעתשושי כחלון כידור: 

לא אני אומר  זה כאילו אבל בבדיקה שאנחנו עשינו בסופו של דבר אנחנו  אפי דרעי:

שאולי עושים שעונים לקריטריון הזה של הנחה  40או  30מגיעים לאיזה 

 אחוז ושום רשות ביניהם קובי. 5של 

 )מדברים יחד( 

 אם מדינה מחוקקת חוק אנחנו צריכים לאשר את החוק? איציק בראון:

 כן, אפי דרעי:

 זה תקנה שושי כחלון כידור: 

 )מדברים יחד( 

 מילים בעניין הזה? 2מילים, אפי אפשר  2אני רוצה להגיד רגע  שלומית גבע:

 כן בקשה שלומית. אפי דרעי:

בתקנות ההנחות יש חלק מהתקנות שהמליאה מחליטה האם ואיך לאמץ  שלומית גבע:

שהמליאה צריכה אותם ובאיזה  סדר גודל פה בתקנה הזאת החדשה מה 

 אחוז,  5להחליט היא יכולה לקבוע הנחה באישור של עד 

 אחוז, 5 אפי דרעי:
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לאותה שנת כספים שזה מותנה בהכתבה של תעודת משרת מילואים פעיל  שלומית גבע:

וזה התעודה שהמדינה מנפיקה עכשיו פנה מרכז השלטון המקומי למשרד 

כל הרשויות לקבל את סדרי הביטחון  וביקש לא רק אנחנו אלה בכלל עבור 

 גודל,

 בכל הארץ, אפי דרעי:

משרתי מילואים  400אז אנחנו יודעים שלפי מה שרשום אצלם יש כ שלומית גבע:

 פעילים בכפר יונה, אנחנו לא יודעים,

 אחוז, 5כמה מהם עונים על הקריטריון של  אפי דרעי:

 ,אחוז, ולכן 5ומה גודל הנכס שלהם מה זה אומר  שלומית גבע:

 אני רוצה להבין כלומר זה צריך להיות, הנכס גם על שם בעל המילואים? איציק בראון:

 שהוא מחזיק שהוא מחזיק זאת אומרת שהוא גר שם זה גם מופיע בתקנה,  שלומית גבע:

 )מדברים יחד( 

אנשי מילואים מתוכם  זה חברה צעירים  400רק לחדד את העניין יש  אפי דרעי:

אז ההורים לא נהנים מהנחה זאת אומרת שהמספר שגרים אצל ההורים, 

הולך ומצטמצם אז גם אם תגיד לי שזה נתון להחלטתנו אני לא חושב 

שאנחנו צריכים להיות שונים רוב מדינת ישראל צריך לאמץ את התקנה 

 הזו ולתת אותה למי שעושה מילואים, 

מדינתנו והולכת אנחנו צריכים לזכור שכל סוגיית המילואים  בשושי כחלון כידור: 

 ופוחתת

 הולכת ופוחתת נכון אפי דרעי:

 עם דור שבאמת משתף פעולה עם זה,שושי כחלון כידור: 

 אני מסכים איתך.  אפי דרעי:

 אז אתם כן צריכים להוקיר ולהעריך,שושי כחלון כידור: 

 נכון, אפי דרעי:

וזה ממתי  יש רק שני דברים שאתם צריכים לקבל  עליהם החלטה בפועל שלומית גבע:

אתם רוצים לאשר את ההנחה, האם, יש לכם אפשרות לאשר את זה 



 
9 
 
 

 

מתחילת השנה, יש לכם אפשרות לאשר את זה מהיום. ויש לכם אפשרות 

 לאשר את זה מהיום שבו נקבל בפועל את הנתונים כדי ליישם אותם,

 לא לא אנחנו מאשרים מתחילת השנה, אפי דרעי:

 מתחילת השנה, שלומית גבע:

 מתחילת השנה, דובר:

 אחוז,  5כן מה זה אנחנו משחקים פה על  אפי דרעי:

 מה שתחליטו, שלומית גבע:

שקל אז נגיד לו רק מאמצע השנה,  200שקל של  100לקבל הנחה של  אפי דרעי:

 מתחילת השנה,

 אחוז,  5לפרוטוקול תגידו שהצעת ההחלטה היא לאשר את מלוא  שלומית גבע:

 מתחילת השנה, אפי דרעי:

 1/1/18מה שלומית גבע:

 ,0182 אפי דרעי:

אבל היישום בפועל צריך להיות מרגע שנקבל את הנתונים כי אחרת אנחנו  שלומית גבע:

 נצטרך להתמודד,

 בסדר אבל את עושה את זה רטרואקטיבית אז אין לך בעיה,שושי כחלון כידור: 

 1/1/18ל שלומית גבע:

 31/1ז האם הם יעבירו את הרשימות עד א דני לוין:

 זאת אומרת אנחנו אוטוטו  2019זה אמור גם להיכנס לצו הארנונה בשושי כחלון כידור: 

 זה נכנס בתוך הרצף של  שלומית גבע:

 זה נכנס אוטומטית לרצף של ה,שושי כחלון כידור: 

 כן הרי בצו בסוף, שלומית גבע:

ברגע שאנחנו ברגע שאנחנו השנה נקבל את הנתונים נדע   מה המשמעות,  אפי דרעי:

זאת אומרת שצריך להפחית  2019נדע מה גובה ההנחה אז זה... בתקציב 

בעזרת ה' הכול יבוא על מקומו בשלום, אנחנו  2019את זה מעט ...של 

 .3עוברים לסעיף 

 רגע רגע הצבעה,שושי כחלון כידור: 
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 הצבעה שלומית גבע:

 אישרתם פה אחד לא? אפי דרעי:

 עשינו הצבעה.לא. לא שושי כחלון כידור: 

 מי בעד ירים ידו?. פה אחד, אמרנו פה אחד. אפי דרעי:

 יפה מאוד. שושי כחלון כידור: 

 

 

למשרתי מילואים  5%מועצת העיר מאשרת הנחה בארנונה בגובה  החלטה:

. היישום בפועל יתבצע מרגע שיתקבלו נתוני משרתי 1.1.2018פעילים מיום 

 המילואים ממרכז השלטון המקומי. 

 ים פה אחדמאשר

 

 

הינו לטובת השתתפות  2018הבהרה שתקציב התמיכות לשנת   .3

העירייה בהקמת מבני ציבור המשמש לבית כנסת המוחזק 

 כדין על ידי גוף ציבורי

מיועד לתמיכה  2018מועצת העיר מבהירה שתקציב התמיכות לשנת  הצעת החלטה:

 גוף ציבורי.בהקמת מבני ציבור המשמשים לבית כנסת המוחזק כדין על ידי 

 

ואחר כך אנחנו נוציא את  3עכשיו סעיף  2אנחנו מדלגים על סעיף  3סעיף  אפי דרעי:

האנשים ואנחנו על הפרסונל  נעשה את זה בישיבה סגורה. זה ניסוח של 

היועצת משפטית שנועד להבהיר או להסביר את נושא של ההשבה שקיבלנו 

רות והיטלים שגבינו עליה החלטה  במליאת המועצה להחזרת תשלומי אג

מגוף ציבורי שאנחנו לא אזכיר את שמו כי אנשים פה לא יודעים על מה 

 מדובר. כל היושבים פה,

 כן עוד לא...שושי כחלון כידור: 
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 מכל מקום נוסח ההחלטה שהציע, אפי דרעי:

 )מדברים יחד( 

ניס נכ 2018אנחנו בשנה הקודמת קיבלנו החלטה במליאה שאנחנו בתקציב  אפי דרעי:

לתוך סעיף התמיכות השם הילת תאת הסכום שגבינו בבית הכנסת 

שאפשר יהיה להחזיר להם את הכסף עכשיו יש איזה פרוצדורה שצריך 

לעשות אותה אז תכף שלומית תזכיר תסביר אבל אני מקריא א הצעת 

החלטה שנוסחה על ידי שלומית מועצת העיר מבהירה שתקציב התמיכות 

בהקמת מבנה ציבור המשמשים לבית הכנסת  מיועד לתמיכה 2018לשנת 

 המחוזק כדין על ידי גוף ציבורי ואנחנו לא נגיד את זה גוף ציבורי,

 יש פה ניגוד בין מה שקיבלנו כהחלטה לבין,שושי כחלון כידור: 

 שנייה, שלומית גבע:

 כן בקשה שלומית, אפי דרעי:

ניין שלכם. שמקבלים אני רגע אסביר ואחרי זה אתם ...דיון שהוא ע שלומית גבע:

החלטה על תמיכות צריך לקבל אותו בשני שלבים צריך לקבל החלטה על 

סך ...התמיכות שזה מה שעשיתם, קבעתם סכום בתוך תקציב העירייה 

לתמיכות. אבל יש החלטה נוספת שצריך לקבל והיא משום מה לא 

התקבלה במסגרת התקציב וזה הנושא של איך מתחלקת עוגת התמיכות 

 הנושאים שבהם אתם רוצים לתמוך באותה שנת תקציב מיועדת,לכל 

 2018 אפי דרעי:

, כמה הולך לחינוך כמה הולך לדת כמה הולך לספורט 2018במקרה הזה  שלומית גבע:

כמה הולך  לכל דבר וזה לא נעשה יש כרגע בתקציב סעיף תמיכות שבעצם 

חומים לא מיוחד לשום תחום היא רק עוגת התמיכות בלי החלוקה לת

השונים. עולה פה לדיון להקצות את כל תקציב התמיכות כרגע לנושא 

שמופיע בתבחינים שאתם אישרתם. שהוא השתתפות העירייה בהקמת 

 מבנה ציבור המשמש לבית כנסת המוחזק כדי על ידי גוף ציבור.

 1/3/17רגע את מדברת, בית כנסת, ורגע  אני רוצה לעשות סדר כי בשושי כחלון כידור: 

 אנחנו אישרנו להחזיר ל,
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 תהילת ה', אפי דרעי:

תהילת ה' שנציגיה יושבים כאן את כספי הפיתוח שעירייה גבתה בין שושי כחלון כידור: 

היתר זה עלה על הפרק  משום שזה בית הכנסת היחידי שנדרש לשלם כספי 

 פיתוח, אוקי

 הדרך היחידה להחזיר כסף לעמותה, שלומית גבע:

 אני מבינה, שושי כחלון כידור:

 זה דרך תקציב התמיכות, שלומית גבע:

 לא, אבל את פותחת את זה פה לבתי כנסת אוקי,שושי כחלון כידור: 

 נכון, שלומית גבע:

אנחנו לא פתחתנו את זה לבתי כנסת אנחנו דיברנו על בית כנסת שושי כחלון כידור: 

 ספציפי 

 התחשיבים של התמיכות כן ... שלומית גבע:

  1/3/17רגע אני מדברת על ההחלטה הספציפית שהתקבלה בכידור:  שושי כחלון

 אז היא אומרת לך אז כן פתחנו את זה, מיטל טולדנו:

 לא פתחתנו פתחנו רק בית כנסת אחת, שושי כחלון כידור: 

 )מדברים יחד( 

רגע רגע אני רוצה להבין את הניסוח הזה, סליחה באמת אני צר לי  זה לא  מיטל טולדנו:

נחנו החלטנו זה לא מתקבל בתבחינים זה ממש לא זה. תראי כתוב מה שא

הינו לטובת השתתפות עירייה בהקמת  2018פה תקציב התמיכות לשנת 

זה מה שכותבת  2018מבנה ציבור זאת אומרת כל כך תקציב התמיכות ל

 כולו מיועד להשתתפות העירייה,

 ין על ידי גוף ציבורי ומבנה ציבור המשמשים לבית כנסת המחוזק כד שלומית גבע:

 היא עשתה את זה ממוקד,שושי כחלון כידור: 

אתם רוצים אתם יכולים גם להחליט שאתם נותנים רק עשרה אחוז לעניין  מיטל טולדנו:

העניין הזה בגלל שאתם נותנים את כל השאר לתרבות זה בסדר, זה 

זכותכם, אתם צריכים לקבל את ההחלטה הזאת, כרגע מה שעובד על 

ק מה שהביא אדוני ראש העיר זה לאשר את כל תקציב התמיכות הפר
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שאושר במסגרת התקציב לעניין הזה שמופיע בתבחינים זכותכם כחברי 

המליאה להחליט  שאתם רוצים לחלק את זה אחרת.  אם אתם רוצים 

 לדון בזה.

אבל זה שיש לנו את הזכות זה על הכיאפק אבל יכולה להיווצר שושי כחלון כידור: 

טואציה כרגע שיהיה יותר מבית כנסת אנחנו ייעדנו את זה לבית כנסת סי

 הספציפי,

 את לא יכולה לייעד, מיטל טולדנו:

שהצעת ההחלטה עלתה על הפרק ייעדנו את זה לבית  1/3/17רגע רגע בשושי כחלון כידור: 

 הכנסת הזה, נכון מיטל?

 נכון, מיטל טולדנו:

 ה שאת באה ו, רגע, נכון, אז עכשיו משושי כחלון כידור: 

 זאת הדרך ש, קובי לאור:

רגע אני מבינה קובי רגע, אבל מה שאנחנו מייצרים פה אין לי בעיה  שושי כחלון כידור: 

מה שאנחנו מייצרים פה זה אפשרות שעוד בתי כנסת כי זה מה שכתוב כאן 

 יבקשו,

 כרגע, כרגע שושי קובי לאור:

 כן,שושי כחלון כידור: 

 מה,נו  קובי לאור:

כן, מאיפה אתה יודע ברגע שאתה תפרסם את זה אתה אמור לפרסם שושי כחלון כידור: 

 את ההחלטה הזו ואת התבחין הזה, אוקי אז כן יכולה להיווצר סיטואציה,

 שושי לשאלתך לשאלתך תבחינים לתמיכות הם תמיד שוויוניים שלומית גבע:

 נכון אני מסכימה איתך,שושי כחלון כידור: 

 ולכן אם דינו של בית כנסת הוא א' הוא ככה אז זה חל על כולם, בע:שלומית ג

 בינה את זה, מאני שושי כחלון כידור: 

אז הנגזרת של זה, זה אומר גם שאת לא יכולה לפרסם את זה גם אחרת.   ליהי איינס:

 את לא יכולה מראש לכתוב את זה גם אחרת,

 נכון,שושי כחלון כידור: 
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זה עבר דרך וועדת תמיכות? וועדת תמיכות המליצה  יש לי שאלה ירון חדוות:

 המלצות?

 היא לא דנה עדיין, אפי דרעי:

 לא פורסמו,שושי כחלון כידור: 

הבקשות עוד לא הוגשו עוד אי אפשר לדון בהן כי אתם עוד לא קבעתם  שלומית גבע:

 למה התקציב הולך, 

 שקל נדמה לי,  300,000התקציב הוא גם שושי כחלון כידור: 

 אחר כך זה גם בא לאישור של המליאה, דני לוין:

 )מדברים יחד( 

 אפי יש אפשרות להגדיל את תקציב התמיכות?שושי כחלון כידור: 

יש המון אפשרויות, זה מה שקורה כשאנחנו מתחיל לקשקש להתקשקש  אפי דרעי:

 על נושאים משפטים להזכירכם יש לנו עוד תמיכות,

 כים אההנכון אפי אבל צרי שלומית גבע:

שלומית הסכמנו להביא את זה עכשיו היינו צריכים לפני זה לעשות עדכון  אפי דרעי:

עדיין לא נחתם על ידי הממונה אני כבר  2018תקציב  לצערנו התקציב של 

 חודשים בפינג פונג איתו כן,  

 באמתשושי כחלון כידור: 

יה מידית של בית כן. ולכן ההחלטה  הזאת באה קודם כל לפתור את הבע אפי דרעי:

הכנסת בהעברות מסעיף לסעיף אנחנו נצטרך להגדיל את הסכומים  של 

התמיכות לתחומים נוספים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם עכשיו צריך 

את זה לאשר כדי לחלץ אותם מהמחנק שהם נמצאים בו זאת הדיבה 

 שהבאנו את זה במתכונת הזאת אז בואו נאשר את זה,  כל השאלות אתם

מול התמיכה האחרים מול הספורת מו הבתי כנסת הנוספים ש...אין ושי כחלון כידור: ש

 בעיה לחלץ אותם,

 לא, אפי דרעי:

 )מדברים יחד( 
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חברה בואו אני עכשיו אחזור בעברית יותר קלה ופשוטה שגם המקליט ידע  אפי דרעי:

איך לרשום את זה וגם אוסנת תרשום את זה איך שאני אומר הרבה 

ויות משפטיות אנחנו מאשרים את הנוסח שהוצג על ידי שלומית התפלפל

כדי שמייד תעשו את הפרסום של הוועדה והם יגישו את הבקשה  ואפשר 

לשחרר להם את הכסף כמה שיותר מהר כי הם במחנק. במקביל ביום 

שאושר התקציב אנחנו נביא פה עדכון תקציב, בתוך עדכון התקציב אנחנו 

יפים שחסרים לנו בנושא של תמיכות וחסרים נכניס את כל אותם סע

 סעיפים,

 אבל עד צריך גם לחלק לשבת ולהגדיר כמה אנחנו נותנים,שושי כחלון כידור: 

 אוקי בסדר, אפי דרעי:

 איזה גובה סכום,שושי כחלון כידור: 

 אוקי, אפי דרעי:

 וועדת התמיכות צריכה להשקיע,שושי כחלון כידור: 

תשב אז ביניתיים אנחנו את הישיבה  הזאת עשינו  וועדת התמיכות אפי דרעי:

בדחיפות בשביל לחלץ אותה, אז בואו נקדם מהסיפור הזה, אתם רוצים 

ל.. את הנושא הזה לדיון? על וועדת תמיכות אנחנו יכולים לבד לשבת 

 שעתיים,

 )מדברים יחד( 

י לא הסכום שיוחזר לבית כנסת זה הסכום ששולם על ידיים נקודה. אנ אפי דרעי:

אני לא זוכר את המספר, אתם זוכרים את  239או  241יודע אם זה 

המספר? אתם לא זוכרים את המספר, אז מה ששולם זה שיאושר, זה 

 הכול,

 אני רק מזכירה שצריך להגיש בקשה לפי הכללים, שלומית גבע:

 ברור ברור שלומית, דני לוין:

 ,אני אמרתי את זה שלומית אל תחזירי אחרי אפי דרעי:

 זה לא פותר שלומית גבע:
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אחרי שאני אומר אל תתקנו אותי, אמרתי יצטרכו לעשות את כל התהליך  אפי דרעי:

 עם וועדת התמיכות, מי בעד ירים ידו? מי נגד? אף אחד לא נגד תודה רבה. 

 אין לנו מה להיות נגד אנחנו אישרנו את זה ב,שושי כחלון כידור: 

 צריך לאשר את זה,בסדר גמור אבל עדיין  דני לוין:

 זה עכשיו ה, אפי דרעי:

 זה פרוצדוראלי. דני לוין:

 זה לפני שנה ושלושה חודשים אישרנו את זה, 2017זה מרץ שושי כחלון כידור: 

 זה עניין שהוא פרוצדוראלי והוא נמשך יותר מידי זמן כי לא ידענו זה, אפי דרעי:

כבר אז לא נכון, כבר אז דיברנו על זה שזה יהיה במסגרת התמיכות. שושי כחלון כידור: 

 ולא גילמו מספיק כסף במסגרת התמיכות. לטובת סך כל תחומי,

 זה תוספות מיותרות, יעל חן נחמן:

 מה זה?שושי כחלון כידור: 

 זה תוספת מיותרת, יעל חן נחמן:

 זה לא תוספת מיותרת,שושי כחלון כידור: 

 ספת מיותרת,תו יעל חן נחמן:

 כיוון שאני רוצה להזכיר לכם החלטה נוספת שושי כחלון כידור: 

 תוספת מיותרת, יעל חן נחמן:

שהייתה בשעתו, זה לא נכון יעל כי בשעתו הייתה התייחסות שושי כחלון כידור: 

אחד הדברים שאנחנו אמרנו ושאנחנו נקצה  2017כשדיברנו על הספורט ב

פורט, תאמיני לי שאני זוכרת את שקל לס 320,000 2018בתקציב 

הפרוטוקולים בעל פה אני לא מדברת על שום תוספת נפרדת אוקי אז עם 

כל הכבוד ועכשיו אנחנו נכנסים לבעיה גם עם הספורט וצריך להקדים את 

 התקציב 

 אין פה שום בעיה אין שום, אפי דרעי:

 יש עודף כסף אז אין בעיה,שושי כחלון כידור: 

 עודף כסף בכלל,אין  אפי דרעי:
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אז אל תגיד שאין בעיה כי אנחנו עוד לא יודעים, על השלט בגבעת שושי כחלון כידור: 

 אלונים לפני שנייה כתבתם שיש בעיה, נו מה, בחייכם,

 מה הקשר בין מחט לתחת אפי דרעי:

 אין קשר זה אותו תקציב,שושי כחלון כידור: 

 זה תקציבי פיתוח וזה תקציב ה, אפי דרעי:

 זה מה זה קשורכחלון כידור:  שושי

 שנים שתביני ב..  5הגיע הזמן אחרי  אפי דרעי:

 )מדברים יחד( 

 

עבור ₪  202,980מועצת העיר מאשרת הפרדת סעיף התמיכות ל:  החלטה:

הקמת מבנה ציבור המשמש לבית כנסת המוחזק כדין על ידי גוף ציבורי 

ר נפרדת שתדון תאושר בישיבת מועצת עי₪  47,020וייעוד היתרה בסך

 בעדכון תקציב העירייה.

 מאשרים פה אחד

 

מתן אישור עבודה נוספת לגניש בני )אב בית בי"ס בר אילן(,  .2

לליאור אנגלברג )מחסנאי(, ויקי גלאם )מנהל היחידה למניעת 

אלימות סמים ואלכוהול( ובארי שגיא מהנדס מבני ציבור 

 עובד חדש(. –)הנדסאי מבני ציבור באגף ההנדסה 

צעת החלטה: מאשרים מתן אישור לעבודה נוספת לעובדים: בני גניש, ליאור ה

 אנגלברג, ויקי גלאם ובארי שגיא

 טוב הנושא של עבודות נוספות דני  כדור אליכם, אפי דרעי:

 טוב בקשה שלומית היא רוצה להקדים, דני לוין:

לעשות  תראו הצטברה פה רשימה של בקשות ולכן היה לי מאוד חשוב שלומית גבע:

איזשהו סדר והבאתי לכם שוב פעם את הסעיפים  בצורה מפורטת אם 

תסתכלו  עשיתי את זה בהקשר של הבקשה האחרונה אבל זה חל על הכול 
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זה להזכיר לכולנו את המסגרת. כבר פעם אחת ישבנו על זה כשהתחלנו 

לדון  בבקשות האלה פעם נוספת ישבנו על זה  עם הנושא של המבקרת 

וות דעת מפורטות ועדיין חשוב לי להזכיר  כרגע את המסגרת שהבאתי  ח

אני ארץ על זה ממש ממש בקצרה אבל אנחנו מדברים על איסור עבודת 

חוץ הכלל הוא עובד עירייה במשרה מלאה  לא יכול לעבוד בעבודה נוספת 

אלה אם כן המליאה מאשרת לו את זה וכשהמליאה מאשרת לו את זה 

ר בעניין מצומצם  שבעצם האישור הזה ניתן רק היא צריכה לזכור שמדוב

לשנת ויש כללים והבאתי לכם  בדיוק את הציטוט של ה סעיף זאת אומרת 

אנחנו צריכים לשים לב  קודם כל שאין פה ניגוד עניינים שעובד לא יכול 

לעבוד אם חברה  או גוף שמקושרים עם העירייה  וחוזר בכל דרך אחרת 

ושהי טובת הנאה שנובעת מזה שהוא עובד ושהוא לא יכול לקבל  איז

עירייה. ולכן בעצם המועצה צריכה להפעיל שיקול דעת בפועל בכל מקרה 

ומקרה לראות את היקף השעות לראות אם  איזה גו מדובר בעבודה נוספת 

לראות אם יכול להיות איזשהו ניגוד עניינים לראות אם זה יכול לפגוע 

בשיקול הדעת שלו וזה צריך לעשות  בתפקיד שלו באיזשהו דרך אחרת או

לגבי כל אחד ואחד. אז משהזכרנו לעצמנו את הכללים אז צריך להתחיל 

לדון בכל אחד ולבקשה אחרונה אני הקדשתי את החוות הדעת  ויש לי שתי 

 מילים להגיד עליה.

טוב אז נתחיל בבקשה של ליאור המחסנאי שמבקש לבוד באבטחה למעשה  דני לוין:

 סוימים דרך חברת אבטחה כמובן ההיקף הוא מאוד מצומצם באירועים מ

 איזה אירועים אצל מי? אבישי ברעם:

 למשל יום עצמאות, דני לוין:

 במצב רגיל הוא היה עושה את זה במלא, אפי דרעי:

 אני רוצה לדעת, אבישי ברעם:

 ממש לא, לא קבוע ממש ש, דני לוין:

ביום העצמאות בימי זיכרון ימי זה  לא קבוע.  כולם מקבלים אתה יודע אפי דרעי:

כולם עובדים מקבלים שעות נוספות. אותו לא מעסיקים בזה הוא רוצה גם 



 
19 
 
 

 

להנות מאיזשהו משהו אז הוא רוצה להצטרף לחברת האבטחה, לתת כמה 

 שעות ושישפר לו את השכר שלי. 

 בסדר חבל מה שכתבנו כאן צריך טלסקופ אי אפשר לקרוא בכלל,  אבישי ברעם:

אני רק רוצה לדעת דני לא מצוין פה אז בזמנו אמרנו שבסופו של דבר זה  ל חן נחמן:יע

 לשיקול דעת המנהל הישיר שלו, מי זה המנהל הישיר יחזקאל יחזקאל?

 כן, אפי דרעי:

 באמת הוא המנהל הישיר שלו, יעל חן נחמן:

 מחסנאי... אפי דרעי:

להגיד משפט אחד זה לא אין לנו  אז זה לגבי ליאור. תראו אני רוצה אולי דני לוין:

אני חושב שאולי יש לנו איזה עשרה עשר בקשות שנדונו פה אפילו גם זה 

 לא,  של עובדים ל, אז לכן זה בדרך כלל זה עובדים שבאמת זקוקים ל, 

 לא לא דני צריך להבין שזה סוג של בקשות שהאופי שלהם זה להתרחב, יעל חן נחמן:

 בסדר, דני לוין:

אנחנו צריכים להיות ערוכים בקריטריונים לזה שאתה גם יכול לקבוע את  חמן:יעל חן נ

המינון של זה ולא לאבד שליטה זה איך אמרנו פתחנו את זה אנחנו 

צריכים לאשר את כולם זה לא אמור להיות כזה וזה אמור להיות בשליטה 

שלנו כדי לראות שאנחנו עדיין מצליחים לנהל את זה בצורה מסודרת. כי 

 ק מקרים חריגים בעיני צריכים להיות מאושרים,ר

לא בסדר את צודקת אבל תראי שלמעשה בפעם אחרונה דנו בזה אני חושב  דני לוין:

זה  3שלפני שנה הבקשות קודמות זה לא הביא להצפה, אז הביא עוד 

באמת לא קריטי אני חושב למרות שיש פה סתם כדוגמא עוד משפט אחד 

פה בבתי  ס"מתנצורך שהוא שלנו של שהוא בא והלמשל בני גניש זה איזה 

ספר )מדברים יחד( הכי נכון מבחינתנו שאב הבית ישמור על הבית הספר 

 ושהוא יעבוד שם אז לכן אני אומר,

 ותזכרו תמיד שיש סקטור שלם שלא מבקש שעובד ולא מבקש אישור, איציק בראון:

 אבל זה,שושי כחלון כידור: 

 )מדברים יחד( 
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 בואו נתמקד, ס:ליהי איינ

 כן ליהי? אפי דרעי:

אני רק רוצה לדעת האם החברת אבטחה המדוברת היא חברת אבטחה  ליהי איינס:

 שנותנת שירות לעירייה?

כן אבל לפעמים, את יודעת זה תלוי אז החברה שנותנת אבטחה  לאירוע  דני לוין:

עצמו בדרך כלל זה חברה שנותנת את השירותים לאבטחה של העירייה, 

אבל למשל אני אתן לך דוגמא של החג הזה שלמעשה כאילו חברת אבטחה 

אחרת היא נתנה את השירותים לחברה שלנו, כך שזה ממש אהה אני 

 באמת לא חושב, באמת מדובר בצמצום של הצמצום,

 התפקיד שלו מחסנאי? ליהי איינס:

 מחסנאי, דובר:

 זה ראוי לשאול מה השכר שלו גם?שושי כחלון כידור: 

 בוודאי חובה להציג את השכר, ברת:דו

 מה השכר שלו כמחסנאי?שושי כחלון כידור: 

 אצלנו? דני לוין:

 כן,שושי כחלון כידור: 

 שקל ברוטו, 6000אני לא יכול להגיד לך בדיוק אבל לדעתי סדר גודל של  דני לוין:

 אוקי אז זה מסביר את הכול, לי זה מסביר,שושי כחלון כידור: 

 ה ממש מ,כן ז דני לוין:

 לי זה מסביר, שושי כחלון כידור: 

 )מדברים יחד( 

רגע שנייה, כתבתי לכם בחוות הדעת וגם הסעיף קובע בפקודה שבכל  שלומית גבע:

מקרה גם אם אתם מאשרים אי אפשר לאשר לו עבודה שיוצרת התקשרות 

 בין העובד לבין תאגיד שעומד במגע כספי מסחרי או ענייני עם העירייה, 

 הנה זה מה שאמרתי,כחלון כידור: שושי 

 בהמשך למה שאת אומרת. שלומית גבע:

 הוא לא יכול לעבוד בחברת בטחון שנותנת שירותים לעירייה.שושי כחלון כידור: 
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 כן בדיוק שנותן שירותים לעירייה. שלומית גבע:

 אז שיעבוד בחברה אחרת מה נעשה לו, אפי דרעי:

 בסדר. שלומית גבע:

 תוב בחוק אנחנו נבצע את החוק,מה שכ אפי דרעי:

 טוב הלאה, ויקי גלאם הוא המנהל של התוכנית עיר ללא אלימות  דני לוין:

 )מדברים יחד( 

גניש...בית ספר בר אילן הבית שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שהוא יתחזק  אפי דרעי:

אחרי שעות של העבודה זה אינטרס  ס"מתנגם את האולם בפעילויות של ה

 ספר ושלנו שהוא יעשה, של הבית ה

 רגע צריך להצביע אפי, דובר:

 אני לא עושה את זה אחד אחד שמנו את זה סעיף אחד, אפי דרעי:

 זה מה שאמרו לא יודע, דובר:

 לא נצביע הכול ביחד אלה אם כן יש הסתייגות לאיזה מישהו, דני לוין:

 אם יש הסתייגות למישהו, אפי דרעי:

ושג כאילו  אם אני צריכה עכשיו, גם המשקפים שלי לא יעזרו אין לי משושי כחלון כידור: 

 לי,

 )מדברים יחד( 

יש לוודא שעבודה הנוספת אינה פוגעת בעבודת העובד במשרה מלאה  שלומית גבע:

לרבות החתמת כרטיס בסוף יום העבודה  בעירייה בכפוף התנאים עליהם 

 חתם המבקש אין הערות נוספו,

 כן, אפי דרעי:

 זה מה שאני כתבתי. :שלומית גבע

 אין בעיה, אפי דרעי:

 את השכר הוא מקבל משני גורמים נפרדים?שושי כחלון כידור: 

 כן,  אפי דרעי:

 הוא מקבל מהם אנחנו לא צד בעניין, דני לוין:

 לא, אפי דרעי:
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 זאת אומרת מהעירייה את ה,שושי כחלון כידור: 

 כן כן, ס"מתנמה אפי דרעי:

 שים קיזוז עם החברה,אנחנו לא עו דני לוין:

 אוקי,שושי כחלון כידור: 

 הוא צריך לעשות תיאום מס צריך לעשות, דני לוין:

 תלושי משכורת נפרדים, 2הוא מקבל שושי כחלון כידור: 

 כן, אפי דרעי:

 לא רק להבין,שושי כחלון כידור: 

 יהיהמה שחשוב זה שלא יהיה ערבוב בין השעות שהוא נותן לעירייה שלא  שלומית גבע:

 זה ברור זה לא אותם שעות, אפי דרעי:

 הוא צריך להחתים כרטיס עבודה לא? הוא מחתים כרטיס עבודה לא?שושי כחלון כידור: 

 כן, אפי דרעי:

 כן, שלומית גבע:

 ויקי, אפי דרעי:

ויקי הוא כמו שאמרנו הוא מנהל תוכנית עיר  ללא אלימות ואלימות  דני לוין:

הוא מבקש לעבוד בפרויקט מוזיקאלי   שהוא וסמים ואלכוהול הוא מבקש 

 שעות שבועיות, 3כמובן מחוץ לכפר יונה אהה מדובר ב

 ולא כל שבוע, אפי דרעי:

 במשרה מלאה?שושי כחלון כידור: 

 כן,  אפי דרעי:

 מה השכר של ויקי גלאם? יעל חן נחמן:

 גם אותו סדר גודל, אפי דרעי:

 ומשהו שקל,  6000גם סדר גודל של שושי כחלון כידור: 

 קצת יותר אולי, דני לוין:

 אפילו יותר, שושי כחלון כידור: 

 אני שואלת בשביל, יעל חן נחמן:

 ואחרון, דני לוין:
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שנייה שנייה העניין של ויקי שימו לב גם כתבתי לכם, שצריך לשים פה לב  שלומית גבע:

גוד לשני דברים גם בגלל שהוא עובד עם נוער גם כשלא נוצר פה איזשהו ני

עניינים  ולא, מנוצלת המשרה לצורך עבודה נוספת ומה שדני אמר שזה 

 באמת תנאי שלא יעבוד בתחומי העירייה ולא במסגרת העירייה,

אני יכול לשאול שאלה משפטית? יש חוק יסוד חופש היסוד כלומר זה  איציק בראון:

שהוא עובד ...לא משנה במה הוא לקח את כל זמנו, בנאדם רוצה אחרי 

 עות העבודה שלו..זה חוק יסוד,ש

שאלה מצוינת שמבחינת גם בית המשפט העליון ונקבע חד משמעית  שלומית גבע:

שזכותו של המעביד בייחוד המעביד הציבורי לבוא ולהגדיר שאם אתה 

רוצה לשרת   את הציבור ואתה עושה את זה במשרה מלאה אתה מודה 

 ש...  לכך שאתה לא יכול לעבוד בעבודה נוספת ונקבע

 )מדברים יחד( 

אני אגיד לך למה אני שואל את זה ואני לא שאלתי את זה סתם, בחברת  איציק בראון:

חשמל איפה שאני עובד כנל באו ואמרו כזה דבר ולא נ.... לעבודה, וזכה 

זרקו את חברת החשמל מכל המדרגות אמרו לה את רוצה שהוא יהיה 

 ב...תשלמי לו את המשכורת,

 )מדברים יחד( 

איציק מה שאתה חושב זה עניין מאוד עקרוני אבל אני חושבת שושי כחלון כידור: 

שבנשימה שנייה אפשרנו פה ופתחנו את הזכות לעובדים להגיש בקשה  כן 

אנחנו יכולים להחליט  אם אנחנו מאשרים את זה או לא מאשרים את זה 

 זאת האפשרות היחידה  שעומדת ב, )מדברים יחד( אני כן חושבת,

 מדברים יחד( )

 

המקרה האחרון הוא קצת מורכז זה למעשה עדיין הבחור הוא לא עובד  דני לוין:

שלנו   הוא, היה מכרז למהנדס מבנה ציבור  ואחרי בערך חצי שנה של 

 חיפושים,

 מכרזים, 4 אפי דרעי:
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מכרזים, הגיע בנאדם ואומר אני  רוצה את התפקיד אבל אני מבקש  4 דני לוין:

בוד פעמים בחודש פעם או פעמים בחודש בימי שישי לאפשר לי לע

באזושהי עבודה מול מעביד שהוא כנראה עושה בדיקות של תחשיבים אני 

לא יודע בדיוק מה זה אני חושב שזה אפילו מביתו והוא אמר תבינו 

שאחרת אני לא אוכל לקבל  את ה, לקחת את העבודה אני ארד בשכר 

 רשות,שאני מקבל היום  ואני לא יכול לה

 בקיצור הוא עושה איתך משא ומתן ובצדק, ליהי איינס:

בסדר, הוא היה מס[יק הגון אני חושב שהוא היה מספיק הגון לבוא ולהגיד  דני לוין:

להם את זה מראש ולא כאילו לבוא אחר כך ולהגיד ככה ללכת הפוך.  אני 

 חושב שבאמת לאור הנסיבות  שבאמת,

 )מדברים יחד( 

ף לזה עוד יותר יהיה קשה אני מקווה שהבעיה גם תיפטר אבל אני ובנוס דני לוין:

לא יודע אם אתם יודעים אבל ארז עוד לא עזב עוזב ואז אנחנו למעשה 

נשארים במצב של, אגף הנדסה מדולל לחלוטין ולכן זה באמת, צריכים 

 לאשר לדעתי את הבקשה הזו, ממליץ,

 ממליץ, אפי דרעי:

 צודק דני לוין:

אני רק אזכיר בשאר המקרים צריך לשים לב שהעבודה שהוא עושה מכיוון  שלומית גבע:

 שהוא בתוך  אגף ההנדסה,

 איך את יכול לעקוב אחרי זה?שושי כחלון כידור: 

 באישור שלכם אתם צריכים להתנות את האישור, שלומית גבע:

 אין בעיה,שושי כחלון כידור: 

 ן שירותים או מגיש בקשה,וזה שהוא לא עובד עם אף גוף שנות שלומית גבע:

 אני מציע שבאותה נשימה, באמת שלומית, אפי דרעי:

 )מדברים יחד( 

 אתם רוצים להצביע אחד אחד או אתם מאשרים את כולם פה אחד, אפי דרעי:

 הכול ביחד דובר:
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 מי בעד. אפי דרעי:

 )מדברים יחד(

 דקות, 3דקות בקשה יש לך  3 אפי דרעי:

 אני רוצה לדבר על כמה דברים,  דקות 3שושי כחלון כידור: 

 )מדברים יחד( 

טוב כמה דברים, אחד כל הנושא של המענה למיילים ההתנהלות של שושי כחלון כידור: 

העבירה באמת לא ראויה בעניין הזה אני לא חושבת שאני צריכה לחכות 

לתשובות חודשיים אני מבינה שאם עסוקים אני באמת לא רוצה שתענו לי 

דרכים ששווה לאמץ אותם, אחד  2, אבל אני חושבת יש שעות 24אחרי 

להגיד שקיבלתם את המייל ודבר שני להתייחס ואם חודש זה פרק זמן 

שמניח את הדעת  אז קחו חודש אבל תענו אחרי חודש ותתנו תשובה 

מלאה, כי לא יכול להיות שאני אשלח תזכורות וגם על התזכורות  אני לא 

כשאני שולחת עוד תזכורת שלישית אני,   מקבלת התייחסות ורק אחר כך

זה לא לעניין זה גם באמת לא מכבד את העירייה לי אין בעיה יש לי זמן 

להתעסק עם הדברים האלה וחבל זה לא נראה טוב בטח לא לחברי מועצת 

עיר שאמורה לקבל את השירות הזה מהעירייה מה לעשות אני מצטערת 

סף זה הנושא של בית ספר  בר אבל זה חלק מהתפקיד שלכם,  הדבר הנו

אילן אני מבינה שיש פה כל מיני כוחות שוק בתוך העיר שפועלים לשנות 

את הסטטוס של בית הספר מממלכתי  דתי לממלכתי חרדי אני אשמח 

לדעת אני תאמין לי יש  לי גם ווצאפים שהיו בנושא הזה כולל פגישות 

י אני באמת אשמח שהיו כאן של הגרעין התורני אם המפקח הממלכתי דת

לדעת מה עמדתך בנושא ראש העיר, אני חושבת שאם רוצים להקים בית 

ספר ממלכתי דתי אין לי בעיה עם זה רק צריך באמת לבדוק את הצורך 

 הציבורי ולראות שאנחנו מסוגלים לעמוד בהתחייבות הזאת לאורך זמן.

 ווה....מאחר ומעולם לא דיברו איתי על הנושא הזה אז זה ער אפי דרעי:

 אוקי בסדר,שושי כחלון כידור: 

 אני לא יודע מי קשקש לך, אפי דרעי:
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 לא זה לא קשקש לך,שושי כחלון כידור: 

 זה קשקש לך, אפי דרעי:

 לא זה לא קשקש,שושי כחלון כידור: 

 אני מכיר את האנשים שכותבים בווצאפ ובפייסבוק, אפי דרעי:

ואם אתה רוצה אני אתן לך נתונים   לא זה א קשקש תאמין לישושי כחלון כידור: 

 מדויקים. אחרי הישיבה, בסדר,

 את יכולה לתת לי נתונים מדויקים שאני לא יודע מה את יכולה, אפי דרעי:

 תאמין לי שאתה לא יודע יש דברים שאתה לא יודע מה לעשו,שושי כחלון כידור: 

 מאחורי גבי לא יכולים לעשות דברים שושי, אפי דרעי:

 אז בגלל זה שאלתי מה עמדתך,ון כידור: שושי כחל

 אני אומר לך לא יכולים לעשות שום דבר בבר אילן, אפי דרעי:

 בסדר מצוין זה מה שרציתי לשמוע,שושי כחלון כידור: 

 בלי שיקבל את ברכתי נקודה, אפי דרעי:

 זה מה שאני רציתי לשמוע,שושי כחלון כידור: 

 זה הכול, אפי דרעי:

 מעולה, שושי כחלון כידור:

 אז מה זה אמרו ואמרו ואמרו, אפי דרעי:

 בסדר,שושי כחלון כידור: 

תלמיד וכל  130יכול להיות שכל ה... שם, תשאלי את זה הרי כולה שם יש  אפי דרעי:

חברים. והוא מתאסף איתם והוא רוצה שהמורה  3או  2הורה יש לו איזה 

 ההיא תלמד ככה ועוד אחד, את מי זה מעניין בכלל,

 לא אני מדברת איתך על עניין עקרוני, ולא על מורה ספציפית,י כחלון כידור: שוש

 עניין עקרוני מעולם לא דיברו איתי וגם לא יעזו לדבר איתי, אפי דרעי:

 זה מה שרציתי לשמוע,שושי כחלון כידור: 

 אז שמעת, אפי דרעי:

 תודה ראש העיר על הכיאפס, תודה רבה,שושי כחלון כידור: 

 מי שירצה לדבר יפנה קודם כל אלי, אפי דרעי:



 
27 
 
 

 

אין בעיה על הכיאפק תודה זה מה שרציתי לשמוע. הקמת חניונים שושי כחלון כידור: 

ציבוריים כמענה לשדרוג המבנה ברחוב הרצל אנחנו אישרנו את התבר 

הבנייה מתקדמת וגם  2016הזה באוקטובר את הקרן חניה באוקטובר 

 2019עם הבונים זה אמור בתחילת להערכתי ולהבנתי משיחה שקיימתי 

כבר להיות מוכן, וזה אוטוטו השאלה היא אם אנחנו גם נתחיל  לתת מענה 

 לנושא של החניות. 

 אנחנו ב, אפי דרעי:

 כי התחייבנו לזה זה מה שאני מבינה נכוו?שושי כחלון כידור: 

ים לעשות נכון, נכנס כסף אני צריך לבדוק כמה כסף נכנס ומה אנחנו יכול אפי דרעי:

 איתו. הכסף שיוכנס לטובת חניות יושקע בחניות זה אני מבטיח לך,

 לא זה בסדר, שושי כחלון כידור: 

 אז זה הכול, אפי דרעי:

 השאלה מתי ש,שושי כחלון כידור: 

אם צריך להוסיף עוד קצת נוסיף עוד קצת אוטוטו זה לא יש לנו תוכניות  אפי דרעי:

ה לא זמן אין פה בנייה יש פה עבודות מוכנות הזמן הביצוע הוא קצר ז

פיתוח שצריך לעשות את זה מהר קצר ואלגנטי, מחכים שהוועדה הפקחים 

שמה יתחילו  להיות יותר מפולפלים שהקצב העבודה שלהם יהיה יותר 

מהר לפרק שם את כל הסככות מהצד ההוא שגם מפריעות לנו ואז החנייה 

 תהיה גם מהצד הזה וגם מהצד ההוא, 

אוקי הדבר האחרון זה תוכנית המתאר אני מבינה שהפקדתם אותה כחלון כידור:  שושי

 במחוזי  אני גם,

 היא לא הופקדה יש המלצה להפקדה בואו נגיד משפט אפי דרעי:

 המלצה להפקדה,שושי כחלון כידור: 

ראיתי את הפנייה שלך וביקשתי גם את שלומית לבדוק משפטית הסיפור   אפי דרעי:

יאה התחיל איזה לפני שנה וחצי אנחנו את התוכנית מתאר של אישור מל

שנים, תוכנית המתאר הוא לא הובא פה לשולחן.  כי  3התחלנו לפני יותר מ

היא בוצעה ישירות משרד הפנים מול המתכנן אנחנו שילמנו שקל לכן אין 
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גם תבר על תכנון ההזמנה נעשתה ממשרד הפנים הרווחנו את הכסף הזה 

שקל שלא אנחנו הוצאנו מכיסנו מה שכן מאחר והתוכנית  זה מיליון וחצי

הוצגה על פ החוק קודם כל הוועדה המקומית  אז הייתה ש...ועברה 

למחוזית ביקשתי משלום שיביא את זה לדיון במליאת הוועדה הראשונה 

שתהיה אפילו לזמן אותם מידית ואז נציג נביא את המתכנן ונציג את 

ויציג את תוכנית המתאר כל השאלות כל  תוכנית המתאר.  כן ...יבוא

 המאמורות את כל הדרישות את כל הזה, 

 במתנ"ס,מה שהיה  דובר:

זה היה שיתוף ציבור ולאור  ס"מתנלא זה לא אותו דבר מה שהיה בשושי כחלון כידור: 

 השיתוף ציבור...

 בסדר ואז הם הציגו את התוכנית, דובר:

לא משנה שושי הוא יציג את הכול ואחר כך,  הציגו תוכנית חלו שינויים, אפי דרעי:

להגיד לך שאני מאה אחוז שלם עם התוכנית הזאת, אבל זה מה שנקרא 

במסגרת תוכניות תוכנית מתאר כזו שיש לך את יושבת  בוועדה שאמורה 

וחצי שעות וכל אחד יש לו מה  4להסתיים בשעתיים והיא מסתיימת אחרי 

 לעשות בקיצור,להגיד ומה להציע ואיך לשנות ומה 

 הרע במיעוטו, דני לוין:

בואו נגיד זה מה שנקרא התפשרות על מקסימום התפשרות שאפשר היה  אפי דרעי:

לעשות.  אז זה אנחנו נציג את התוכנית בישיבת מליאה  של הוועדה כל 

אחד יהיה לי אפשרות להעיר את הערותיו לשמוע מה ניתן  מה לא ניתן 

 י שלום שהוא בדקוהשאר גם במסגרת.... אמר ל

 אני לא יודעת לא קיבלתי תשובה על זהשושי כחלון כידור: 

אז תקבלי תשובה אני היום ביקשתי לבדוק את זה אני ראיתי את המייל  אפי דרעי:

 שלך.

 אני יודעת שראיתשושי כחלון כידור: 

 כן אבל לא את כל המיילים, אני לא כזה זריז, אפי דרעי:

 מפנה אליך  את הכול אני לא מאלה שלא מפנה,  לא אנישושי כחלון כידור: 
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 אני מקבל העתקים, חלק מהמיילים שאת מפנה,  לזה, מה הבא בתור? אפי דרעי:

 זהו,שושי כחלון כידור: 

 תודה רבה לכם. אפי דרעי:

 אני יכול להגיד משהו? אבישי ברעם:

 כן? אפי דרעי:

גבעת אלונים או אני או אתה הבטחת פה לפני חודשים שלושה שתושבי  אבישי ברעם:

 מישהו מטעמם )לא ברור( שום דבר לא קרה עד היום,

 ... עוד לא נתנו, כי לא נפגשנו איתם. גם את מה שהבטיחו כסף אפי דרעי:

 ...אפי זה לא ככה, אבישי ברעם:

 דני תרשום בפניך, אפי דרעי:

 מחר, אני רושם, דני לוין:

פעם דני הזכיר לי הם היו צריכים לתת לנו דיברנו על זה השבוע והיום עוד  אפי דרעי:

תקציב לביצוע של הרחוב. לסלול אותו מחדש. כל גילו עד הבסיס. חן חן 

 לכם תהיו בריאים אנחנו נטפל בזה. 

 

מועצת העיר מאשרת עבודה נוספת לגניש בני)אב בית בי"ס בר  החלטה:

יעת אלימות אילן(, לליאור אנגלברג )מחסנאי(, ויקי גלאם )מנהל היחידה למנ

  סמים ואלכוהול( בארי שגיא מהנדס מבני ציבור.

בכפוף לכך שהעבודה הנוספת לא תבוצע עבור גופים שקשורים בהסכם עם 

  העירייה ושעבודתם בעירייה לא תיפגע, תוקף האישור לשנה.

 מאשרים פה אחד

 

 

__________________ 

 

___________________ 

 מר אפי דרעי, 

 ראש העיר

 י לוין, מר דנ

 מנכ"ל העירייה

 


