
 

 

 

 

 105' ישיבת מליאה שלא מן המניין מס פרוטוקול

 19:00בשעה  26.8.2018שנערכה בתאריך 

 בחדר הישיבות הגדול, בניין העירייה החדש

 

 :נוכחים

 ראש העיר -   מר אפי דרעי •

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

 עוזר ראש העיר -  מר יהודה גריבי •

 עירסגן ראש ה -  מר יצחק בראון •

 חבר מועצת העיר -   מר דוד שושן •

 חבר מועצת העיר -   מר נעים אחיעד •

 חברת מועצת העיר -  גב' מיטל טולדנו •

 חברת מועצת העיר -  גב' שושי כחלון כידור •

 חבר מועצת העיר -   מר אבנר משה •

 העיר חבר מועצת -   מר ירון חדוות •

 חבר מועצת העיר -   מר ערן לאופר  •

 מועצת העיר חבר -    שי רומנו •

 חברת מועצת העיר -  עו"ד ליהי איינס •

 

 חסרים:

 גזבר העירייה -  מר יחזקאל יחזקאל •

 חבר מועצת העיר -  עו"ד קובי לאור •
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 :בהשתתפות

 יועצת משפטית לעירייה -  עו"ד שלומית גבע •

 מנכ"ל העירייה -   מר דני לוין •

 מבקרת העירייה -  גב' אורית בז'רנו •

 מנכ"ל העירייהע.  -   גב' אסנת טל •

 דובר העירייה -  ורבריאל בן דמר א •

 מהנדס העיר והוועדה המקומית -  מר שלום רוזנברג •

 מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים -   סולטאניד"ר עדנאן  •

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

בהתאם להנחיות המפקחת הארצית על  -הזדהות סיעות וקביעת סיעות המועצה .1

 6 ........................................................................................ הבחירות משרד הפנים

 11 ..................................................................................... בחירת וועדת הבחירות .2

אישור הארכת תוקף להמשך גביית היטל שמירה על פי חוק העזר לכפר יונה )שירותי  .3

 13 ......................................................... 31.12.2019( עד ליום 2017שמירה התשע"ז 

י חוק העזר הצעת החלטה: מאשרים הארכת תוקף להמשך גביית היטל שמירה על פ

 13 ............................. 31.12.2019( עד ליום 2017לכפר יונה )שירותי שמירה התשע"ז 

₪  980,000לביצוע עבודות הנגשה בבניין העירייה הישן בסך  982הגדלת תב"ר מס'  .4

מקורות מימון: קרנות ₪   1,680,000סך הכל התב"ר: ₪(  700,000)אושר בעבר סך 

 18 ............................................................................................................ הרשות

לביצוע עבודות הנגשה בבניין העירייה  980הצעת החלטה: מאשרים הגדלת תב"ר מס' 

.  1,680,000סך הכל התב"ר: ₪(  700,000)אושר בעבר סך ₪  980,000הישן בסך 

 18 .......................................................................... קרנות הרשות.מקורות מימון: 

, קידום תכנון פרויקט בינוי פינוי שדרות מנחם בגין, בסך 118הגדלת תב"ר מס'  .5

 23 ......... מקורות מימון: משרד הבינוי והשיכון₪(  2,232,525)תב"ר קודם ₪  190,125

, קידום תכנון פרויקט בינוי פינוי 118הצעת החלטה: מאשרים הגדלת תב"ר מס' 

מקורות מימון: משרד ₪(  2,232,525)תב"ר קודם ₪  190,125שדרות מנחם בגין, בסך 

 23 .................................................................................................הבינוי והשיכון

למתן שירותי סידור טיוב מחשוב וסריקת ₪  1,050,000בסך  176אישור תב"ר מס'  .6

 25 ............................................... ארכיב תיקי בניין. מקורות מימון: קרנות הרשות.

טיוב למתן שירותי סידור ₪  1,050,000בסך  176הצעת החלטה: מאשרים תב"ר מס' 

 25 ........................ מחשוב וסריקת ארכיב תיקי בניין. מקורות מימון: קרנות הרשות.

תכנון והקמת מועדון נוער העובד והלומד ₪,  1,100,000בסך  177אישור תב"ר מס'  .7

 28 ............................................ מקורות מימון: קרנות הרשות. 336חלקה  8120גוש 
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תכנון והקמת מועדון נוער ₪,  1,100,000בסך  177הצעת החלטה: מאשרים תב"ר מס' 

 28 ....................... מקורות מימון: קרנות הרשות. 336חלקה  8120העובד והלומד גוש 

לתכנון, ניהול וביצוע מעלית בבית ספר איש ₪  328,000בסך  178אישור תב"ר מס'  .8

 31 ................................................................. שלום. מקורות מימון: משרד החינוך.

לתכנון, ניהול וביצוע מעלית ₪  328,000בסך  178הצעת החלטה: מאשרים תב"ר מס' 

 31 ........................................... ת ספר איש שלום. מקורות מימון: משרד החינוך.בבי

 500,000)תב"ר קודם ₪  800,000מצלמות אבטחה בישוב בסך  144הגדלת תב"ר מס'  .9

 33 ................................מקורות מימון: קרנות הרשות. 1,300,000סך הכל תב"ר: ₪( 

 800,000מצלמות אבטחה בישוב בסך  144הצעת החלטה: מאשרים הגדלת תב"ר מס' 

מקורות מימון: קרנות הרשות. 1,300,000סך הכל תב"ר: ₪(  500,000)תב"ר קודם ₪ 

 ...................................................................................................................... 33 

אישור שינוי בבעלות  חשבונות בנק גני ילדים בבנק הפועלים לאור שינוי בצוותי גני  .10

גננת לילך  –הילדים לשנת הלימודים תשע"ט, בהתאם לרשימה הרצ"ב: גן מור 

גננת  –גן הידידות   27824879סייעת רונית גבריאל ת.ז.  – 300875200צבאבא ת.ז. 

גננת  –גן הרמוניה   36661049ת סימה אהרון ת.ז. סייע – 37662459נועה כמיסה ת.ז. 

גננת חגית  –גן הדרים   40838617סייעת סיון קוטלר ת.ז.  – 33769589חן נעים ת.ז. 

גננת רחלי לוי ת.ז.  –גן אבנר   54731211סייעת רחל אשר ת.ז.  – 031582745מנו ת.ז. 

גננת אורית אטון  –ת גן המשאלו  301843827סייעת שני קרוואני ת.ז.  – 33608878

גננת שלי גור  –גן אמנון ותמר   12372702סייעת ניקול בן עמי ת.ז.  – 22725089ת.ז. 

גננת ליאורה פוקס  –גן צליל   28520823סייעת סיגל בן נעים ת.ז.  – 037408085ת.ז. 

 38 ............................................ 58000605סייעת תמר חודגדז ת.ז.  – 38353637ת.ז. 

הצעת החלטה: מאשרים שינוי בבעלות  חשבונות בנק גני ילדים בבנק הפועלים לאור 

 –שינוי בצוותי גני הילדים לשנת הלימודים תשע"ט, בהתאם לרשימה הרצ"ב: גן מור 

דות גן הידי  27824879סייעת רונית גבריאל ת.ז.  – 300875200גננת לילך צבאבא ת.ז. 

גן הרמוניה   36661049סייעת סימה אהרון ת.ז.  – 37662459גננת נועה כמיסה ת.ז.  –

גננת  –גן הדרים   40838617סייעת סיון קוטלר ת.ז.  – 33769589גננת חן נעים ת.ז.  –

גננת רחלי לוי  –גן אבנר   54731211סייעת רחל אשר ת.ז.  – 031582745חגית מנו ת.ז. 
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גננת אורית  –גן המשאלות   301843827ייעת שני קרוואני ת.ז. ס – 33608878ת.ז. 

גננת שלי  –גן אמנון ותמר   12372702סייעת ניקול בן עמי ת.ז.  – 22725089אטון ת.ז. 

גננת ליאורה  –גן צליל   28520823סייעת סיגל בן נעים ת.ז.  – 037408085גור ת.ז. 

 38 .................................... 58000605 סייעת תמר חודגדז ת.ז. – 38353637פוקס ת.ז. 
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 פרוטוקול

קודם כל אני מקדם בברכה את שי רומנו, חבר מועצה לשעבר שחזר  אפי דרעי:

 לתקופה קצרה ויכול להיות שיהיה כאן ב...

 יהיה, יהיה. שושי כחלון כידור: 

 יהיה בעזרת השם. נאחל לו הצלחה.  אפי דרעי:

 תודה רבה.  שי רומנו:

 

בהתאם להנחיות המפקחת  -הזדהות סיעות וקביעת סיעות המועצה .1

 הארצית על הבחירות משרד הפנים

 

הזדהות סיעות וקביעת סיעות המועצה. כולכם  –אנחנו בסעיף ראשון  אפי דרעי:

כבר מכירים את הנושא הזה. כל חבר מועצה רשאי להצהיר בשלב הזה 

ות, כל סיעה ראשית על הזדהות סיעתית ואחר כך בחירת ועדת בחיר

להציג את נציגה בוועדת בחירות. זה יכול להיות חבר המועצה עצמו, 

זה יכול להיות גם נציג אחר ואני מציע, מאחר ויש מקום גם לממלא 

מקום, שכל חבר מועצה יציג אם ממלא מקום ... עסוקים במערכת 

הבחירות, יכול להיות שישלחו נציגים אחרים לוועדת הבחירות. ועדת 

הבחירות יושבת, מי שלא יודע, בעיקר על הנושאים 

האדמיניסטרטיביים שמסביב לנושא של בחירת ועדת, חבר ועדת 

קלפי, נציגים בוועדת קלפיות, על המבנה, חלוקה וכולי. בדרך כלל 

אנחנו מטילים את זה על המזכיר או מנהל מערכת הבחירות אליס 

ות שנמצאות מטעמנו. מחלקים את זה סכמתית לפי כמות הסיע

בהכרזה כמעט שווה בשווה, עד כמה שזה אפשר, אם לא אז סגן וחבר 

ומשקיפים. בדרך כלל אנחנו עושים את זה כמעט מדויק, ככה שלכולם 

קלפיות. זאת אומרת שכל, כל  24יש נציגים בכל קלפי. השנה יהיו 

נציגים  24רשימה שמתמודדת צריכה לבדוק שיהיו לה לפחות 



 
7 
 
 

 

כפול מזה, כי עושים החלפות באמצע וכולי. אני בקלפיות, אם לא 

אומר מה בדרך כלל קורה מהניסיון הנצבר שלנו. נמצא פה עדנאן 

שהוא מנהל מטה הבחירות מטעם משרד הפנים ... ועדת בחירות. אני 

 נותן לו את רשות הדיבור לפני שאנחנו עוברים להזדהויות. 

. אני עדנאן סולטאני, ממונה על תודה רבה. ערב טוב לכולם ר עדנאן סולטאני: "ד

חומרים מסוכנים במחוז מרכז באיכות הסביבה. קיבלתי מינוי להיות 

מנהל הבחירות בכפר יונה. אני שמח להיות פה בכפר יונה, במיוחד 

במקרה. אני מאחל לכולם מערכת בחירות  טירהשאנחנו שכנים, אני מ

העבודה היא  מצוינת ובהצלחה לכולם ואני צריך גם את העזרה שלכם.

עבודה משותפת וכל יד עוזרת ליד השנייה. ועדת הבחירות זה גוף חשוב 

ש..., אני אשתדל ואני אנסה לתת את המקסימום שהבחירות תהיינה 

בחירות מצוינות ולא של בעיות. אני מאחל לכל אחד שמתמודד 

בהצלחה. תודה רבה לכם. אנחנו נתחיל עם ההזדהות בשלב הראשון. 

 ר, אחר כך נעבו

 או קיי, נתחיל מהצעיר שבחבורה, אחיעד. אפי דרעי:

 אחיעד. אחיעד נעים:

 אחיעד. אחיעד בבקשה,  ר עדנאן סולטאני: "ד

 ...,  אחיעד נעים:

 שם ושם משפחה? ר עדנאן סולטאני: "ד

 אחיעד נעים. סיעה עצמאית. ממלא מקום זה בנימין ... אחיעד נעים:

 ?בא כוח הסיעה ר עדנאן סולטאני: "ד

 אני. אחיעד נעים:

 אחיעד. אחיעד נעים. ר עדנאן סולטאני: "ד

 כן.  אחיעד נעים:

 )מדברים יחד(

 לא, לא, סיעה עצמאית. סיעה עצמאית.  אחיעד נעים:

 מה הכינוי ומה האותיות זיהוי של הסיעה?  ר עדנאן סולטאני: "ד
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 סיעה עצמאית, אותיות עוד לא החלטנו. אחיעד נעים:

.. הממלא מקום שלו זה .. ובא כוח הסיעה זה אחיעד. בא כוח  ני: ר עדנאן סולטא"ד

 שלך?

 אני. אחיעד נעים:

 זה אתה. וממלא המקום שלך? ר עדנאן סולטאני: "ד

 אפרים, מה הוא עושה עם הח"י? דובר:

 מה? אפי דרעי:

 עם הח"י, מה הוא עושה?  דובר:

 ח"י.  אפי דרעי:

 הוא לא החליט אם הוא רוצה ח"י. דובר:

 הוא לא החליט אם הוא רוצה ח"י.  אפי דרעי:

 אבל אני חושב ש... דובר:

 הוא עכשיו, הוא עכשיו בעל הבית.  אפי דרעי:

 זה מה שסיכמתי אתו. שאני בעל הסיעה, יש ממלא מקום.  דובר:

 )מדברים יחד(

 לא, אבל אם אני ...  אחיעד נעים:

ת. הוא סיעה עצמאית. חבר'ה, הוא עכשיו הודיע שהוא סיעה עצמאי אפי דרעי:

ח"י לא קיימת על השולחן. אם מישהו אחר יחליט שהוא ח"י, יהיה לך 

נציג. כרגע אחיעד סיעה עצמאית. הוא יגיד אחר כך איזה אותיות הוא 

 רוצה והוא בא כוח הסיעה החדשה מכוח היותו חבר מועצה. זה הכול. 

 אז הוא לוקח את הכוח שלי כאילו? דובר:

 לא.  אפי דרעי:

 לא, הוא לא ח"י. דובר:

 אבל הוא לוקח את הכוח של ה... שלי.  דובר:

בוא אני אתן הסבר קצר. זה כלום. זה לא משנה. זה לא משנה כלום.  אפי דרעי:

אתה יכול להמשיך עם האותיות ח"י, הוא לא יכול להשתמש בהן בלי 

אישורך. האותיות ח"י הן שלך. רשימת ח"י היא שלך. אם מחר אתה 
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.. רשימת ח"י, אתה פונה למשרד הפנים, אתה כמו שעשית אז, מחליט 

עושה את אותו פרוצדורה. מבחינת מימון בחירות, אתה יכול לקבל 

מקדמה על חשבון להפקיד ערבות בנקאית ותוצאות הבחירות אחרי הן 

שקובעות אם אתה תקבל השתתפות או לא תקבל השתתפות. זה ממש 

ו נבזבז אנרגיה על .., זה באמת ממש לא משמעותי, ככה שחבל שאנחנ

 לא לעניין. דוד ששון?

 .. לבזבז הרבה זמן.  דובר:

 דוד ששון?  אפי דרעי:

 )מדברים יחד(

ממלא מקום שלו יהיה .. רבינה. ממלא מקום של דוד ששון בוועדת  דובר:

 הבחירות. 

 מיטל. אפי דרעי:

יושב ראש של סניף הבית אני מיטל טולדנו. אני .. כרגע, אני כרגע גם  מיטל טולדנו:

 היהודי. אנחנו נרוץ כנראה באות ב'. בא כוח הסיעה זה רפאל ..., 

 רפאל? ר עדנאן סולטאני: "ד

 ..., לגבי ממלא מקום אני לא יודעת.  מיטל טולדנו:

 )מדברים יחד(

עד מחר. מחר אתם צריכים להעביר את הזה בצורה מסודרת עם  ר עדנאן סולטאני: "ד

 לפקיד הבחירות ולכל חברי המליאה. בסדר? העתקים אליי ו

אני ערן לאופר. אני הייתי ב... גם. אני לא ממשיך. אני מכוח הסכם  ערן לאופר:

 שהיה לי עם סיעה .., אני מזדהה עם סיעת ..

 בא כוח? ר עדנאן סולטאני: "ד

 בא כוח שלו זה בראון. בראון יצחק.  ערן לאופר:

 קום של הבא כוח שלך? מי הממלא מ ר עדנאן סולטאני: "ד

 שלי או שלו? ערן לאופר:

 שלך. ר עדנאן סולטאני: "ד

 חנן ... ערן לאופר:
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 בסדר.  ר עדנאן סולטאני: "ד

 . בא כוח הסיעה.יש יום חדששושי כחלון כידור, סיעת  שושי כחלון כידור: 

 ממלא מקום? אפי דרעי:

 ממלא מקום מה, בוועדת הבחירות? שושי כחלון כידור: 

 בוועדת הבחירות, כן. דרעי: אפי

 . רמרדכי כידו שושי כחלון כידור: 

 . רמרדכי כידו אפי דרעי:

 חדש. יש יום ירון חדוות.  ירון חדוות:

 בא כוח, ממלא מקום? ר עדנאן סולטאני: "ד

 בא כוח זה אני.  שושי כחלון כידור: 

 שושי.  ירון חדוות:

 ממלא מקום ירון? חדש. יש לךיש יום בא כוח של סיעת  אפי דרעי:

 עמית אזולאי.  ירון חדוות:

 שי, אפי דרעי:

חדש. שי רומנו. גשר חדש. שושי כידור ראש הסיעה יש יום שי מורנו,  שי רומנו:

 וממלא מקום זה מעיין חג'ג'. 

ליהי איינס, סיעה עצמאית, שם זמני שלנו כרגע זה כוח, אני בא כוח  ד ליהי איינס: "עו

 וא בעלי אופיר איינס. הסיעה וממלא מקומי ה

אבנר משה, אני ברשימה עצמאית. אני בא כוח וממלא מקום שמעון  אבנר משה:

 סעדה. 

 )מדברים יחד(

 אתה צריך מחר להגיש את האותיות.  אפי דרעי:

 כבר מחר? אבנר משה:

 כן.  אפי דרעי:

 מה פתאום.  אבנר משה:

 ל ה...זה הכול ייקבע אחרי שיגישו את כ ר עדנאן סולטאני: "ד

 אה, בסדר. אפי דרעי:
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 יש זמן, יש זמן. עד מתי? תן לנו תאריכים, תן לנו זמן.  אבנר משה:

 לספטמבר. 27, 26-ברגע שיש את הרשימות זה ה אפי דרעי:

 ספטמבר.  אבנר משה:

. זה יומיים. הוא יבוא לפה ליומיים ובשני הימים האלה 27וגם  26גם  אפי דרעי:

 א את הרשימות. יגיעו נציגי הסיעות להבי

 כל ההודעות מפורסמות באתר העירייה אגב.  חגג: -אליס בדש

 עד מתי אפשר להגיש את הסיעות?  דובר:

אתה יכול לבוא עם רשימה ולהגיש. עכשיו, אם  26-. במועד של ה27, 26 אפי דרעי:

יש לך סיעה בכנסת, אז אין לך בעיה. אם אתה רץ תחת רשימה ויש לך 

 ן לך בעיה בכלל. סיעה בכנסת, אז אי

 הוא יכול להיות מנהל בחירות. אתה רוצה שאני,  חגג: -אליס בדש

 )מדברים יחד(

 הוא יגיש את זה מחר בכתב.  ר עדנאן סולטאני: "ד

 )מדברים יחד(

 נחמן חן יעל. בא כוח אפי. ממלא מקום .. חודדה.    יעל חן נחמן: 

זה הזמן. בא כוח זה אני. יצחק בראון, הזדהות עם הסיעה עכשיו  יצחק בראון:

ממלא מקום יעקב שאול. אני .. כמובן. ממלא מקומי זה שלמה דרעי. 

 אני בא כוח הסיעה. 

 

 בחירת וועדת הבחירות .2

 

המחנה שהזדהינו ויש את חבר ועדת הבחירות, צריך לבחור  יום ראש  :אפי דרעי

לוועדת הבחירות. אני מציע את, מאחר וקובי לא מתמודד, שהוא יהיה 

לו יותר פנאי להתעסק עם כל ה..., אני מציע למנות את קובי לאור 

כיושב ראש ועדת הבחירות, במידת הסכמתו. אני לא מציע אותו בלי 

 לשאול אותו. אם יש למישהו הצעות אחרות ..., 

 פה אחד.    חגג: -אליס בדש
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פה יש לו כולה שתיים שלוש ישיבות. אני רוצה לאשר אותו. מי בעד?  אפי דרעי:

 אחד. 

 פה אחד?    חגג: -אליס בדש

 כן. אפי דרעי:

 

לאשר את קובי לאור כיושב ראש ועדת מועצת העיר מחליטה החלטה: 

  הבחירות

 

 פה אחד.

 

מחר אנחנו נדע גם את השם של הממלא מקום שלו. אני מקווה שלא  אפי דרעי:

 נצטרך ממלא מקום. יש שלוש ארבע ישיבות, זה מהר, קצר ולעניין. 

 קיבלתי תיקון ..,  טל טולדנו:מי

 לא רלוונטי. במועד ההגשה בהם גם מאשרים את האותיות.  אפי דרעי:

צריך באותה הזדמנות להביא את כל החברים לממלא מקום ברשימה  אבנר משה:

 עצמה, נכון?

 בא כוח. ר עדנאן סולטאני: "ד

 בא כוח. אבנר משה:

 הוא עושה את כל העבודה. ר עדנאן סולטאני: "ד

לא, רק בא כוח, בא, מגיש את ה.. עם החתימות, עם הרשימות, את כל  אפי דרעי:

 מה שצריך. 

אם הוא לא יכול אז ממלא מקום. יש עוד דבר נוסף. .. להגשת  ר עדנאן סולטאני: "ד

לחודש .. משרד הפנים. אני מגיע בערב עד  30-המועמדות יהיו מוכנות ל

 צלי ...יהיה הכול מוכן על השולחן גם א 31-ה

 )מדברים יחד(

 תעודת זהות חבר'ה, מספר תעודת זהות אנחנו צריכים ו..., בסדר?  ר עדנאן סולטאני: "ד

 אפשר לשלוח במייל. חגג: -אליס בדש



 
13 
 
 

 

 אפשר במייל? אבנר משה:

 כן, כן.  חגג: -אליס בדש

 אפשר, אין בעיה.  ר עדנאן סולטאני: "ד

 תשלחו לנו את המיילים.  אבנר משה:

 ם יחד()מדברי

 אנחנו עוברים לסדר היום של המליאה. אפי דרעי:

 תודה רבה לכם. ר עדנאן סולטאני: "ד

 תודה לך.  שושי כחלון כידור: 

 תודה לך.  חגג: -אליס בדש

 )מדברים יחד(

 

תוקף להמשך גביית היטל שמירה על פי חוק העזר  הארכתאישור  .3

 .12.201931( עד ליום 2017לכפר יונה )שירותי שמירה התשע"ז 

: מאשרים הארכת תוקף להמשך גביית היטל שמירה על פי חוק העזר הצעת החלטה

 31.12.2019( עד ליום 2017לכפר יונה )שירותי שמירה התשע"ז 

 

, כמדי שנה צריך להאריך את תוקף אגרת השמירה, 3טוב, סעיף מספר  אפי דרעי:

קף הוא אגרה לשירותי שמירה. עשינו את זה בשנה שעברה. אומנם התו

לדצמבר, אבל מכיוון שיש בחירות וכולי וכולי, לא סביר  31-מ

לדצמבר, אז אנחנו מביאים את זה  31-שהמליאה הבאה תתכנס לפני ה

היום כדי שלא יהיו בעיות בהמשך הגבייה של האגרה. את רוצה 

 להוסיף? 

וא כן. אני מזכירה לכולם שחוק העזר החדש של היטל השמירה ה ד שלומית גבע: "עו

 .2017מתחילת 

 )מדברים יחד(

מה שקרה זה שכשאנחנו אישרנו את חוק העזר, החקיקה הראשית  ד שלומית גבע: "עו

עוד הייתה לא ברורה ולא אושרה. אם תסתכלו, עשיתי לכם איזשהו 
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סקר כרונולוגי שיהיה לכם מול העיניים. אנחנו היינו צריכים להגיש 

חרי שאנחנו הגשנו אותו ורק א 2018את האישור לשנה הנוספת של 

לאישור משרד הפנים, בעצם הוארכה הוראת השעה בשנתיים בסוף 

ולא רק בשנה, ולכן בעצם ניצלנו רק מחצית מהאורכה שניתנה וכרגע 

אנחנו, אם אנחנו רוצים להמשיך לגבות היטל שמירה, אנחנו צריכים 

להאריך את .. הגבייה בשנה אחת נוספת. זהו. אם היינו, אם משרד 

הפנים היה מזדרז קצת יותר, היינו יכולים כבר להאריך בשנתיים, עוד 

. נראה אם הערת השעה 2020-שנה ועוד שנה, ובשנה הבאה אנחנו ... ב

 תוארך או תהפוך לסעיף קבוע. מה יחליט משרד הפנים לעשות. 

 אני רוצה שאלה. יש ערים שלא גובים תשלום?  אבנר משה:

 אני יועצת משפטית לכפר יונה.  אותי? אתה שואל ד שלומית גבע: "עו

לא, כתוב כאן העירייה רשאית להטיל שירותי שמירה, זה בהמשך  שושי כחלון כידור: 

 למה שאומר אבנר, זה אומר שהיא לא חייבת. 

בוודאי. העירייה לא חייבת להטיל שירותי שמירה. היא יכולה  ד שלומית גבע: "עו

 להחליט שהיא גם לא עושה.

 הסכום נקבע על פי משרד הפנים חוזר מנכ"ל או אנחנו קובעים אותו?   :אבנר משה

הייתה עבודת הכנה שעשינו בתחילת הדרך. לא בתחילת הדרך, אלא  דני לוין:

שהוגשה למשרד הפנים ואושר, הם בדקו את התעריפים.  216תיקון 

 היה תעריף מקסימום שלא כל רשות יכלה להגיע, אני לא זוכר כרגע.

 לקחתם מישהו משלכם גם. לון כידור: שושי כח

 סליחה? דני לוין:

 לקחתם מישהו,  שושי כחלון כידור: 

 כן, כן, כן, רואה חשבון, איך קוראים לו, וזהו. מאז אנחנו,   שלום רוזנברג: 

 לפי בית האב? לא חשוב הגודל של הנכס? אבנר משה:

 לפני מטר. ד שלומית גבע: "עו

 לפי מטר. דני לוין:

 לפי מטר. לומית גבע: ד ש"עו
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 אה, לפי מטר? אבנר משה:

 כן.  ד שלומית גבע: "עו

אני אשמח לדעת בהקשר של היטל השמירה, מתי אנחנו מפסיקים  שושי כחלון כידור: 

את השיטה הישנה והאנכרוניסטית שהיא בעצם לא שוויונית בעיר? 

למה אני מתכוונת? יש היום שלושה שערים, אחד במזרח, אחד במערב 

ואחד בגבעת אלונים. יש פה שתי שכונות חדשות, יפה נוף ושרונה, 

ששתי השכונות האלה צריכות, אחת מהן כרגע, השנייה אני לא יודעת 

להגיד, אבל להבנתי אין שם שומר בשער והמענה החלופי שניתן זה 

באמצעות סיור, פטרול שמתבצע והשומר מעת לעת נמצא שם לפי זמן 

ברת השמירה. ואני לפחות מבינה שהייתה שהקב"צ מחליט יחד עם ח

פה כבר ישיבה במחשבה על שינוי תפיסת הביטחון ואני באמת שואלת, 

היטל השמירה לא קשורה, זה ברור, אבל אני שואלת את זה כבר 

 בהקשר של זה. 

 עם כניסת השיטור העירוני. דני לוין:

 נה חודשים.מתי זה יהיה? כבר מדברים על זה מעל שמו שושי כחלון כידור: 

 לא, זה לא דבר של מה בכך השיטור העירוני. דני לוין:

 לא, ברור לי שזה לא דבר של מה בכך.  שושי כחלון כידור: 

לוקח תהליך, בדרך כלל של כעשרה חודשים, זה מה שאמרו לנו,  דני לוין:

 צריכים לגייס שוטרים, אנחנו צריכים לגייס פקחים. 

 לנו.זה של המשטרה, לא ש אפי דרעי:

 כן.  שושי כחלון כידור: 

 של המשטרה. אל תשכחו גם,  דני לוין:

 אנחנו צריכים להיערך לעוד שני פקחים מעכשיו לעכשיו. אפי דרעי:

 ואיך זה ישפיע על ה..? שושי כחלון כידור: 

זה יבטל, יבטל את כל האבטחה הזאת של השערים והסיורים וכל  דני לוין:

יוס כוח האדם ואז למעשה כל העיר, זה הכסף ילך לטובת ... לטובת ג
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גם כבר למעשה כבר די מיותר, שיהיו כמה פתחים נוספים שעכשיו 

 יהיה לנו,

 בגלל זה אני שואלת. שושי כחלון כידור: 

ייפתח פה הכביש והשכונה החדשה והשכונה יפה נוף וכולי, אז אנחנו,  דני לוין:

סוחבים את זה עוד  בקיצור אין עיר שכאילו שמה ש.ג., אז לכן אנחנו

 קצת, ברגע שזה, אני מניח שתוך, אני מאוד מקווה שתוך חצי שנה.

 אבל כרגע צריך לעשות פה שוויון, כי לצורך העניין שרונה,  שי רומנו:

 שרונה. אפי דרעי:

 שרונה, השערים שם פתוחים. א' אפשר להיכנס לכל הישוב.  שי רומנו:

 נכון. דני לוין:

כים לשלם על זה. צריך לחשוב כבר עכשיו, ... איך אנחנו אנחנו הול שי רומנו:

סוגרים את השער. האם יש שם פקח קבוע, צריך לתת פיתרון לזה. אז 

 אתה לוקח מהם כסף, אתה צריך לתת גם מענה. 

 עם סיור שי.  דני לוין:

 )מדברים יחד(

 יש פה חוסר שוויוניות.  שושי כחלון כידור: 

 ף ואתה לא נותן להם את זה. אתה לוקח מהם כס שי רומנו:

כמובן ביחס לגודל הנכס אבל בשירות שאתה נותן, אתה לא נותן את  שושי כחלון כידור: 

 השירות ...,

 אבל תקשיבו רגע, גם ביפה נוף ... דני לוין:

 יש בכניסה.  שי רומנו:

 )מדברים יחד(

 זה אותו דבר ... אפי דרעי:

שאתה אומר שאתה לוקח את זה כמס, אתה צריך להגדיר את זה כי כ שי רומנו:

 אז תגדיר. 

 מכיוון שאנחנו לא כל כך רואים את השכונה הזאת מתאכלסת,  דני לוין:

 לא, לא, זה לא הבעיה שהיא מתאכלסת. היא פתוחה.  שי רומנו:
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 בסדר. דני לוין:

 .. כל הישוב היום.  שי רומנו:

 אני לא בטוח שהיא פתוחה.  אפי דרעי:

 )מדברים יחד(

אני מתכוון לקיים על זה דיון פנימי עם ירון ולראות אולי נסגור חזרה  ני לוין:ד

 ונשאיר פתח אחד אולי בתוך העיר או משהו כזה.

ואז יהיה רק פתח אחד, אפשר יהיה להעמיד, כמו שמעמידים פה איזה  אפי דרעי:

 ניידת שנעשה,

 אותו דבר. שים שם ניידת שתסתכל לשני הצדדים. שי רומנו:

 אבל צריך ... י כחלון כידור: שוש

 )מדברים יחד(

 אין מה לעשות. אתה לוקח מהם אבל אגרה.  שי רומנו:

 ממי? אפי דרעי:

 גרים שם, יש שם אנשים.  שי רומנו:

 והדיירים האלה יכולים לממן את הניידת?  דובר:

 לא משנה. יש שם אנשים. אתה לוקח להם אגרה.  שי רומנו:

 נקיים על זה דיון. בסדר, אנחנו  דני לוין:

 מעולה. שי רומנו:

 בסדר. צריך שזה ייאמר לפרוטוקול. זה גם מתאכלס לאורך השנה. שושי כחלון כידור: 

 נכון. שי רומנו:

 איש.  50עכשיו אולי יש איזה  שושי כחלון כידור: 

טוב, בוא נאשר את הארכת התוקף. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אתה  אפי דרעי:

 נמנע? 

 כן.  חדוות:ירון 

 תודה. אפי דרעי:

 מי נמנע? :אסנת טל

 ירון.   אבנר משה:
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 ירון.  אפי דרעי:

 

הארכת תוקף להמשך גביית היטל שמירה על פי המועצה מאשרת החלטה: 

 31.12.2019( עד ליום 2017חוק העזר לכפר יונה )שירותי שמירה התשע"ז 

 

 

העירייה הישן לביצוע עבודות הנגשה בבניין  982הגדלת תב"ר מס'  .4

סך הכל התב"ר: ₪(  700,000)אושר בעבר סך ₪  980,000בסך 

1,680,000  ₪ 

 מקורות מימון: קרנות הרשות

בבניין  לביצוע עבודות הנגשה 980הצעת החלטה: מאשרים הגדלת תב"ר מס' 

סך הכל התב"ר: ₪(  700,000)אושר בעבר סך ₪  980,000העירייה הישן בסך 

1,680,000 . 

 ימון: קרנות הרשות.מקורות מ

 

לביצוע עבודות הנגשה בבניין העירייה הישן  982הגדלת תב"ר מספר  אפי דרעי:

נושא מאוד כאוב, הנושא של ההנגשה של הבניין. ₪. אלף  980בסך 

 נמרח יותר מדי זמן. שלום, תן הסבר.

נו אני אתן הסבר. אנחנו מדברים על הנגשה של הבניין הישן שבו אנח  שלום רוזנברג: 

נמצאים. היא קצת מורכבת. אנחנו מתחברים למבנה קיים. מעלית 

שקצת, גם כתבתי לכם,  שקצת יותר יקרה בעלויות שלה. מעלית עם 

שני פתחים. פתחים ..., חיבור למבנה קיים. נתנו קצת דגש לעניין 

הניראות של המבנה. זה בסך הכול, רואים אותו מכל, מכל מקום. 

נו עם היתר ביד, עם קבלן ביד שזמין לעלות על אנחנו ... עם מכרז. אנח

 הקרקע מחר בבוקר. זהו. 

 מעלית חיצונית? דובר:
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חיצונית. אין ברירה. המבנה, מי שמכיר אותו, כולכם מכירים אותו,    שלום רוזנברג: 

 בנוי, 

 ... אחד על השני. דובר:

 זה מבנה .. שונים, עם שני פוליגונים שונים.    שלום רוזנברג: 

 כן. ובר:ד

 אני רוצה,  שושי כחלון כידור: 

 עוד משפט אחד. עוד משפט, אני אסיים.   שלום רוזנברג: 

 הדבר הזה אושר לפני כמעט שלוש שנים. שושי כחלון כידור: 

 נכון.   שלום רוזנברג: 

אנחנו עוד לא מימשנו אותו ולא רק שלא מימשנו אותו, השתמשתם  שושי כחלון כידור: 

עודו, או קיי? בחלקו, שיפצתם את המבנה. לא הבאתם בכסף שלא ליי

 את זה פה לאישור. 

 כולל עבודות,     שלום רוזנברג: 

זה לא משנה שלום. בוא, התב"ר הזה היה לו ייעוד, או קיי? הנגשת  שושי כחלון כידור: 

מבנה העירייה. זה אומר שהיה צריך לעשות בכסף הזה את הנגשת 

 המבנה.

 חלק בוצעו.   שלום רוזנברג: 

 ואם, אני לא אומרת שלא.  שושי כחלון כידור: 

 אני אומר.   שלום רוזנברג: 

 לא בכל הסכום הזה. שושי כחלון כידור: 

 נכון.   שלום רוזנברג: 

 או קיי? שושי כחלון כידור: 

 חלק בוצע, כולל ה, כולל קומת הכניסה של הוועדה, כולל שירותים.   שלום רוזנברג: 

תראה, יש פה תוספת, אני ישבתי במכרז של המעלית. המעלית,  כידור: שושי כחלון 

 המכרז שלה עומד על כמעט מיליון שקלים.

 נכון.   שלום רוזנברג: 
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זאת אומרת אם היינו היום במציאות שאנחנו מממשים את התב"ר,  שושי כחלון כידור: 

אלף שקלים ולממש את התב"ר. מה שקורה  300היינו צריכים להוסיף 

אלף שקלים להוסיף. אני לא ראיתי  800עכשיו, זה שאנחנו צריכים עוד 

שום פירוט. לא רגע, יש פה שני דברים. אחד יש פה תב"ר שהשתמשתם 

בו שלא לייעודו, לא הבאתם את זה למועצת העיר כדי לאשר את זה. 

יכולתם לפתוח תב"ר שיפוץ המבנה, היינו מתייחסים לזה כמו מוסדות 

בכסף, השתמשתם בכסף בלי שקיבלתם על זה אישור.  הציבור. עשיתם

זה לא מינהל תקין בעיניי, באמת, זה לא מינהל תקין. עכשיו גם אתם 

זה, אנחנו די שבויים, כי ברור שצריך להנגיש את המבנה, ברור לגמרי, 

האצבע ויגיד שלא צריך להנגיש את המבנה. אף אחד פה לא ירים את 

אבל זה ממש לא תקין כל ההתנהלות הזאת עם התב"ר הזה 

מההתחלה ועד הסוף. מרגע שאישרנו את הכסף, אנחנו שלוש שנים 

אחרי, עכשיו גם מוסיפים כסף וגם עוד אין מעלית שלוש שנים אחרי 

 שאישרנו את התב"ר. זה מבחינתי ממש מחדל, ברמה של מחדל.

 אני לא יודע להתייחס לכל הדברים,   שלום רוזנברג: 

 מה זה? שושי כחלון כידור: 

אני לא יודע, אני לא יודע להתייחס לכל הדברים. עם כל הכבוד, אני גם    שלום רוזנברג: 

לא אמור להתייחס לכל הדברים. אני יכול להתייחס לעובדות. לפחות 

ות הנגשה. כל נושא חלק מהמבנה, חלק מהכסף כן הלך לטובת עבוד

 של קומת הקרקע, שירותים לנכים, כל המורכבות של הבניין הזה.

 כנראה שזה לא עלה .., שושי כחלון כידור: 

מסכים איתך. אין פה ויכוח על זה. יש לנו ויכוח על העובדות. העובדות    שלום רוזנברג: 

 שקופות. נכון שחלק מהכסף הלך ל,

 א היו שקופות על עכשיו. העובדות ל שושי כחלון כידור: 

 לא, אני אומר,  :   שלום רוזנברג

 הן שקופות עכשיו, שלוש שנים אחרי. שושי כחלון כידור: 

 כל פעולה שנעשית ברשות, אני מתאר לעצמי שהיא שקופה.   שלום רוזנברג: 
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 למי? שושי כחלון כידור: 

 לכולם.   שלום רוזנברג: 

 ב"ר לייעוד מסוים. אנחנו אישרנו ת שושי כחלון כידור: 

עוד פעם, אני לא יודע לדבר בשם הגזברות. אני רק מדבר בשמי. אנחנו    שלום רוזנברג: 

 היום זקוקים לטובת מעלית, 

 שלום עצור. אני רוצה שאתה תשב עם הגזבר,  אפי דרעי:

 יש כרטיס מסודר.   שלום רוזנברג: 

 תוציא את הכרטיס, אפי דרעי:

 ר, שקוף.מסוד   שלום רוזנברג: 

 זה שהיא אומרת היא אומרת,  אפי דרעי:

 זה שקוף לחלוטין.    שלום רוזנברג: 

אני שמעתי. לא יכול להיות שיחזקאל  ישתמש בכסף לדברים אחרים  אפי דרעי:

 ולא יעשה שינוי בתב"ר. 

 זה מה שכתוב.  ירון חדוות:

 מה? אפי דרעי:

 זה מה שכתוב אפי. ירון חדוות:

 ב?מה כתו אפי דרעי:

 מה כתוב?  ירון חדוות:

 הגדלת התב"ר.  שושי כחלון כידור: 

 הגדלת התב"ר.  ירון חדוות:

 זה סותר את מה שאני אומר?  אפי דרעי:

 זה סותר.  ירון חדוות:

 לא, אל תפריע לי עכשיו.  אפי דרעי:

 אני לא מפריע. אני עוזר לך. ירון חדוות:

ת העזרה שלך. אתה רחוק מלעזור לי. לא, אל תעזור לי. אני לא צריך  א אפי דרעי:

 אתה צריך .. עוד הרבה בשביל העזרה הזאת. רוצה לעזור לי. 
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התב"ר הקיים נוצל לטובת ... עבודות אחרות. אתם כתבתם, עבודות  ירון חדוות:

 אחרות. אני לא המצאתי את זה. 

 .. אפי דרעי:

 זה שקוף.   שלום רוזנברג: 

אני רוצה ששלום יישב עם הגזבר, יביא את  וזה מעניין גם אותי. אפי דרעי:

הכרטיס, יראה מה הן העבודות האחרות, מה מתוך זה הלך לדברים 

אחרים ומה מתוך זה זה המעלית שאנחנו מדברים עליה שהיא נתקעה 

בגלל כל מיני סיבות, שלא תלויות גם בשלום, לא חשוב. אני לא יכול 

אשר את התב"ר הזה.  להאשים אף אחד עכשיו. אנחנו רוצים עכשיו ל

בואו נאשר את התב"ר ובמקביל תכין לי את הפירוט הזה ונביא את זה 

לחברי המועצה. אני חושב שזה מתבקש. גם לי זה מוזר שאנחנו מתוך 

 אלף שקל, כמה מתוך זה הלך להנגשה כי אני יודע שהשקעתם. 700-ה

 יש כרטיס.    שלום רוזנברג: 

 תציגו את הדברים. .. חלק מההנגשה אבל  אפי דרעי:

 מיליון שקל. 1.3.. להשתמש היה תב"ר שאישרנו של  שושי כחלון כידור: 

 נכון.   שלום רוזנברג: 

 לטובת נגישות שיכולתם להשתמש ממנו, שושי כחלון כידור: 

 אני,    שלום רוזנברג: 

 )מדברים יחד(

 זה כמו נציג של הבחירות. נציג של נגישות.  שושי כחלון כידור: 

 נציג של דברים אחרים בטח.  ובר:ד

 לא משנה.  שושי כחלון כידור: 

זה היה צריך להתבצע. זה באמת הייתה פשלה, האחראי על המחדל  אפי דרעי:

כבר לא נמצא במערכת, הוא לא נמצא פה והוא לא יכול להתגונן אבל 

מזמן, מזמן זה היה נראה לא טוב, בואו נגיד בלשון המעטה. אני מציע 

 התב"ר. מי בעד ירים ידו? מי נגד? אין נגד. פה אחד. תודה. לאשר את
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לביצוע עבודות הנגשה בבניין  980החלטה: מאשרים הגדלת תב"ר מס' 

סך הכל התב"ר: ₪(  700,000)אושר בעבר סך ₪  980,000העירייה הישן בסך 

1,680,000 . 

 מקורות מימון: קרנות הרשות.

 

 מאשרים פה אחד.

 

 

, קידום תכנון פרויקט בינוי פינוי שדרות מנחם 118הגדלת תב"ר מס'  .5

 ₪( 2,232,525)תב"ר קודם ₪  190,125בגין, בסך 

 מקורות מימון: משרד הבינוי והשיכון

, קידום תכנון פרויקט בינוי פינוי 118הצעת החלטה: מאשרים הגדלת תב"ר מס' 

 ₪( 2,232,525)תב"ר קודם ₪  190,125שדרות מנחם בגין, בסך 

 מימון: משרד הבינוי והשיכון מקורות

 

פינוי שדרות מנחם -קידום תכנון פרויקט בינוי 118הגדלת תב"ר מספר  אפי דרעי:

 בגין. מקורות מימון משרד הבינוי והשיכון. יש פה תוספת.

 יש פה תוספת שקיבלנו.    שלום רוזנברג: 

 אלף שקל שקיבלנו. 190 אפי דרעי:

 נו. כן. תוספת שקיבל   שלום רוזנברג: 

 אני מציע לאשר.  אפי דרעי:

 כבר נקלטה התוכנית אגב?  שושי כחלון כידור: 

 דנו בה בוועדה המקומית.    שלום רוזנברג: 

 .. שושי כחלון כידור: 

 לא, דנו בה בוועדה המקומית.    שלום רוזנברג: 
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 לא, הוא עכשיו מכין אותה. אפי דרעי:

 שור בתנאים. יש אישור בתנאים. יש אי   שלום רוזנברג: 

 )מדברים יחד(

אני מציע לאשר. באמת, השתתפות של משרד השיכון ככה שלפחות יש  אפי דרעי:

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

 )מדברים יחד(

 אחוז.  50אלף ממשרד השיכון. אין פה  190מקורות מימון  אפי דרעי:

 אחוז.  5, 5  שלום רוזנברג: 

 בר אישרנו בתב"ר הקודם. אבל כ אפי דרעי:

 גם בתב"ר הזה.  ד שלומית גבע: "עו

 אחוזים. 5בכל מקרה    שלום רוזנברג: 

 אחוז.  5אחוז מכל ה..,  5 ד שלומית גבע: "עו

 .. משרד השיכון ואז זה נראה כאילו אנחנו לא משתתפים בכלום. אפי דרעי:

 בגלל זה תיקנתי.  ד שלומית גבע: "עו

 

 

 

, קידום תכנון פרויקט בינוי 118הגדלת תב"ר מס' אשרת המועצה מהחלטה: 

 ₪( 2,232,525)תב"ר קודם ₪  190,125פינוי שדרות מנחם בגין, בסך 

 מקורות מימון: משרד הבינוי והשיכון

 

 מאשרים פה אחד.
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למתן שירותי סידור טיוב ₪  1,050,000בסך  176אישור תב"ר מס'  .6

 מחשוב וסריקת ארכיב תיקי בניין.

 ות מימון: קרנות הרשות.מקור

למתן שירותי סידור טיוב ₪  1,050,000בסך  176הצעת החלטה: מאשרים תב"ר מס' 

 מחשוב וסריקת ארכיב תיקי בניין.

 מקורות מימון: קרנות הרשות.

מיליון שקל למתן שירותי סידור  1.150בסך  176אישור תב"ר מספר  אפי דרעי:

 טיוב,

 מיליון. 1.050  שלום רוזנברג: 

 מיליון, סליחה. לא ראיתי.  1.050 אפי דרעי:

 איך הגענו למיליון? ירון חדוות:

 מאוד פשוט. תסתכל, יש לנו, יצאנו למכרז להעביר את הסריקה,    שלום רוזנברג: 

 יצאנו למכרז? ירון חדוות:

 יש קבלן.    שלום רוזנברג: 

 )מדברים יחד(

ס .., בזמנו, עוד לפני שפתחנו את שנייה, אני אסביר לפני שההוא ייכנ  דני לוין:

מיליון  2הוועדה, היה תקציב של מינהל התכנון לשרונים על סך של 

מיליון לטובת סריקת כל תיקי ה, התיקים של הוועדה. הם  2ומשהו, 

התחילו, הם יצאו למכרז, הם התחילו והם נתקעו מול הזכיין שלהם 

, .. וראינו שהם ולמעשה עד עצם היום הזה הם תקועים. אנחנו ראינו

לא מתקדמים, יצאנו למכרז עצמאי שלנו, אחרי שהיה לנו מתחרה 

ובימים אלה אפשר להגיד, ששבוע שעבר או לפני עשרה ימים ישבנו עם 

אחוז שזה  21-מיליון שקל את ה 2-.. וסיכמנו שאנחנו נקבל מתוך ה

חלקנו בוועדה אלינו. זאת אומרת מתוך הכסף הזה הם יעבירו אלינו 

החלק שלנו ואת היתר אנחנו נוציא מקרנות הרשות. זה פרויקט את 

שהיינו  חייבים לרוץ אתו כדי לסרוק את כל התיקים, גם מבחינת 
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ייעול בעבודה, גם מבחינת פינוי שטחים בתוך המבנה וכל מה שקשור 

 בזה. עכשיו, לגבי ה, 

ל ההיתרים, את כל כן, הרעיון הוא פשוט מאוד. קודם כל לסרוק את כ    שלום רוזנברג: 

המסמכים, אני מניח שחלקכם מכירים את כל ערימות הארגזים שיש 

אצלנו בבניין. זה כבר פסה מהעולם. גם הצורך להנגיש את המידע 

לתושב, בעולם מודרני היום תושב רוצה לראות את ההיתר שלו. אין 

שום סיבה וצורך שיבוא אליי לוועדה. כתובת מייל, תקבל את ההיתר 

אנחנו צריכים גם לשקף את ההיתרים האלה. היתר זה דבר שלך. 

 שקוף. התוצאות הן על פי תוצאות מכרז. 

 בסך הכול העלות היא מיליון שקל? דני לוין:

 בערך מיליון שקל, כן.  שלום רוזנברג:  

 אבל אתה אומר .. דני לוין:

 לא, כי אני רוצה להתחיל, עוד פעם,  שלום רוזנברג:  

 )מדברים יחד(

 אלף שקל ש, 200-למה לא מיליון שקל? פחות ה לום רוזנברג:  ש

 .. חזרה כפי שאתם אומרים. דני לוין:

 אין לנו את הסכום המדויק.  :אפי דרעי

 אני פשוט רוצה להתחיל בזה.  שלום רוזנברג:  

 זה לא משנה, זה לעדכן את התב"ר.  :אפי דרעי

 כן. זה תהליך של ..,  שלום רוזנברג:  

 הכסף שאנחנו מקבלים חזרה צבוע ותפור אחד לאחד לתב"ר הזה?  ן:דני לוי

 זה כסף של מינהל התכנון לסריקה.  אפי דרעי:

 לסריקה.  שלום רוזנברג:  

הוא הולך רק לסריקה ואנחנו גם צריכים לדווח ליו"ר התכנון על זה  אפי דרעי:

 שאנחנו, 

 ותו. זאת הבקשה שלי. זה תהליך מייגע, ארוך. בואו נתחיל א שלום רוזנברג:  
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אז אני מציע לאשר. ירון, אתה יודע שבתב"רים שבהם אתה .. את  אפי דרעי:

ההכנסות אז אתה מעדכן, משנה את ההרכב של התב"ר. אתה מקטין 

אותו. יש לך הקטנה והשתתפות של שרונים תבוא לידי ביטוי בתוך 

זה התב"ר הזה. בינתיים צריך לאשר את הסכום הזה ולצאת לדרך. 

 התוצאות של המכרז. אני מציע לאשר. מי בעד? 

זה גם משהו, המכרז הזה כבר היה לפני חודשיים. אני לא מבינה למה  שושי כחלון כידור: 

 אתם מחכים כל כך הרבה זמן?

 לא,   שלום רוזנברג:  

 יש ישיבות כל חודש,  שושי כחלון כידור: 

ש עם מינהל התכנון, כי גם מינהל קודם כל, קודם כל רצינו להיפג שלום רוזנברג:  

התכנון, גם מינהל התכנון לא ידע להגיד לנו איך אנחנו מקבלים את 

 הכסף משרונים. 

 אתה בכל מקרה ... שושי כחלון כידור: 

 אנחנו לא, שרונים מרגע שעברנו הם ניתקו מגע. דני לוין:

 ממש. שלום רוזנברג:  

 ממש אין עם מי לדבר.  דני לוין:

גם המועצה הארצית לא יכולה לתת להם ... זה ההתחשבנות הסופית  :אפי דרעי

אחרי שאנחנו נגמור את החישוב האקטוארי של הפנסיות וההוצאות 

וכולי וכולי וכולי, יש לנו שם נדמה לי עוד איזה מיליון או יותר והם 

 העבירו לנו, הם העבירו לנו עד עכשיו, כמה הם העבירו לנו עד עכשיו? 

 מיליון.  2העבירו  לא, דובר:

 יושבי הראש התחלפו. חזר, אחד הלך, אחד חזר.  שלום רוזנברג:  

זה שדורון חזר אז קצת השתחרר. ממש הם, כל הדו"חות .. עוד לא  דני לוין:

 חתמנו על הסכם. יש טיוטת הסכם מוסכמת על שני הצדדים.

 אנחנו חתמנו עליה והם עדיין לא חתמו. אפי דרעי:
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לא חתמו, בדיוק. אז כל העסק הזה, אנחנו, זה קשה. עד שהבאנו,  והם דני לוין:

הזמנו את דורון, כשהוא חזר הזמנו אותו לישיבה ובסוף הוא גם לא 

 הגיע לישיבה. שלח את מאור לבדו. זה לא פשוט. 

 עם צ'ק פתוח. שלום רוזנברג:  

 

 

למתן שירותי ₪  1,050,000בסך  176החלטה: המועצה מאשרת תב"ר מס' 

 ידור טיוב מחשוב וסריקת ארכיב תיקי בניין.ס

 מקורות מימון: קרנות הרשות.

 

 מאשרים פה אחד.

 

 

תכנון והקמת מועדון נוער ₪,  1,100,000בסך  177אישור תב"ר מס'  .7

 336חלקה  8120העובד והלומד גוש 

 מקורות מימון: קרנות הרשות.

ון והקמת מועדון תכנ₪,  1,100,000בסך  177מאשרים תב"ר מס' הצעת החלטה: 

 336חלקה  8120נוער העובד והלומד גוש 

 מקורות מימון: קרנות הרשות.

 

על סך מיליון שקל תכנון והקמת מועדון הנוער  177אישור תב"ר מספר  אפי דרעי:

 העובד והלומד. תן הסבר קצר.

בסך הכול מדובר ב, אתם זוכרים שהנוער העובד בזמנו אמרו שהם  דני לוין:

חשבונם שני מבנים יבילים. אנחנו איתרנו שטח, עשינו מביאים על 

תהליך של הקצאה לשטח. למעשה סיימנו את התהליך, כמעט סיימנו 

יותר נכון, את התהליך של הקצאת הקרקע. הכסף הזה לפיתוח שזה 
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אומר הצבה של היבילים, זה אומר שירותים, זה אומר מים, ביוב, 

 ניקוז, זה אומר גם חדר ממ"ד. 

צירפתי לכם את האומדן. ראיתם אותו. האומדן מתייחס לתכנון,  וזנברג:  שלום ר

לניהול, לבינוי קצת תוספות, פיתוח ותשתיות, עבודות עפר, תשתיות 

 למבנים, קירות, גידור ש, גידור, שערים.

 איך זה מסתדר עם ה..,  שושי כחלון כידור: 

 אז אני אסביר, או קיי. ד שלומית גבע: "עו

רק אסביר את הכסף, את העניין הכספי. הייתי באמצע המשפט.  רג:  שלום רוזנב

עבודות פיתוח, גידור, ביוב, ניקוז, כל מה שצריך, חשמל. צירפנו לכם 

 את האומדן. חוץ מאותם שני מבנים שדני ציין. כן, סליחה. 

ועדת הקצאות פירסמה לציבור אפשרות לקבל הקצאת קרקע לרבות  ד שלומית גבע: "עו

ת פיתוח ללא בינוי. וזה בעצם מה שפורסם. לא הוגשה הצעה הוצאו

 נוספת. 

 רק שלנו? שושי כחלון כידור: 

 .. הגישו הצעה וכבר אושרה.  ד שלומית גבע: "עו

 אושרה גם במליאה.  דני לוין:

 אושרה במליאה. ד שלומית גבע: "עו

 היא אומרת שזה היה עם הפיתוח. שושי כחלון כידור: 

 כולל פיתוח.  ע: ד שלומית גב"עו

 כן, כן, אנחנו אפילו התעכבנו בגלל זה, דני לוין:

מלכתחילה ברגע שהבנו שהם לא יכולים להביא את הפיתוח, אנחנו  ד שלומית גבע: "עו

עשינו פרסום לציבור מחדש שהבהיר שמדובר בהקצאת קרקע פלוס 

הוצאות פיתוח ועדיין לא הוגשה אף בקשה נוספת. הם היחידים ש..., 

בקשה אושרה על ידי המליאה ועכשיו אנחנו בשלב ההסכם שגם ה

 ההסכם כמובן יבוא לאישור המליאה. 
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עכשיו יש לי שאלה. היבילים שלהם, או קיי, יום בהיר אחד הם,  שושי כחלון כידור: 

סתם, בתרחיש הכי גרוע, סוגרים את הסניף. איך זה, אני לא כל כך 

 ת קרקע, פיתוח, מבנה. מצליחה להבין איך זה מסתדר עם ההקצא

 זה כמו, זה כמו שמישהו ... ד שלומית גבע: "עו

 או קיי. וזה עובר לעירייה?  שושי כחלון כידור: 

 זה לא משתלם כאילו,  שלום רוזנברג:  

 לא, סתם אני שואלת.  שושי כחלון כידור: 

 ת לא, לא, כמו בנייה. כמו שעשינו הקצאה של שטח לבית כנס ד שלומית גבע: "עו

 או קיי. שושי כחלון כידור: 

 והעמותה בונה בית כנסת, המבנה לצורך ההקצאה. ד שלומית גבע: "עו

 וזה אותו הדבר למרות שהם זה, או קיי. שושי כחלון כידור: 

 .. תקופה יותר קצרה. ד שלומית גבע: "עו

 או קיי. הסבתם את זה כמובן למועדון, לא למועדון לנוער? שושי כחלון כידור: 

 ברור.  ד שלומית גבע: "עו

 )מדברים יחד(

אם מישהו אחר היה .. אז היה אולי מתקבל משהו אחר. אני לא  ד שלומית גבע: "עו

 יודעת. 

 טוב.  שושי כחלון כידור: 

אגב סך הכול, אני לא יודע אם אתם יודעים אבל פעילות עניפה של  דני לוין:

אומנם קטנים אבל הנוער העובד. הם כבר הביאו לי מספרים יחסית, 

 ילדים.  80.., יש שמה ... של 

 .100-כבר קרוב ל דובר:

 . היינו במחנה קיץ שלהם. 100-קרוב ל דני לוין:

 איפה הם נמצאים היום? שי רומנו:

 היום הם פועלים ב..., זאת אומרת הם פעלו, עכשיו זה חופשה.  דני לוין:

 )מדברים יחד(
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ורך. אני חושב ש... נכנס, זה מבורך. ככל כן, כן, אני חושב שזה מב דני לוין:

שיהיו עוד ילדים פעילים ועוד ילדים .. זה רק טוב לכולנו ולילדים 

 שלנו. זה לא משנה אם זה צופים או הנוער העובד או בית"ר. 

 בני עקיבא. שי רומנו:

 או בני עקיבא.  דני לוין:

 עשית הצבעה? שושי כחלון כידור: 

 בעד ירים את ידו? פה אחד, תודה. לא. עכשיו. מי אפי דרעי:

 

 

 

 

תכנון והקמת ₪,  1,100,000בסך  177החלטה: המועצה מאשרת תב"ר מס' 

 336חלקה  8120מועדון נוער העובד והלומד גוש 

 מקורות מימון: קרנות הרשות.

 

 מאשרים פה אחד.

 

 )מדברים יחד(

 זה אישור תב"ר.  8 שושי כחלון כידור: 

 

 

לתכנון, ניהול וביצוע מעלית ₪  328,000בסך  178אישור תב"ר מס'  .8

 בבית ספר איש שלום.

 מקורות מימון: משרד החינוך.

לתכנון, ניהול וביצוע מעלית ₪  328,000בסך  178הצעת החלטה: מאשרים תב"ר מס' 

 בבית ספר איש שלום.

 מקורות מימון: משרד החינוך.



 
32 
 
 

 

 

הוא הצביע.  7-לו ריק. ב. אני רואה שהכיסא ש7-. הוא ב8סעיף מספר  אפי דרעי:

.., תב"ר  8-. אם הוא לא יצביע גם ב8-, עכשיו אנחנו עוברים ל8-ב

 ביצוע מעלית בית ספר איש שלום. שלום?₪ אלף  328בסך  178מספר 

מבנה בבית ספר שלום הוא דו קומתי. בזמן שהקמנו אותו בשנת, מי  שלום רוזנברג:  

 ,2008-שזוכר ב

 ,8 אפי דרעי:

 הכנו פיר מעלית. ג:  שלום רוזנבר

 אה, יש שמה פיר?  שושי כחלון כידור: 

יש פיר מעלית אם כי ... בוורסיה הישנה. פיר מעלית עם אופציה לחדר   שלום רוזנברג:  

מכונות. זה כבר לא קיים היום חדר מכונות. היום המעליות הן קצת 

אחרות. בכל מקום. המבנה הוא קיים. אנחנו צריכים לבצע שם א' 

 פקת מעלית, פתיחת פתחים, והתאמה. אס

 אנחנו יודעים שהוא מספיק? שושי כחלון כידור: 

 הוא אמור להספיק, אם כי,    שלום רוזנברג:  

 זה מה שקיבלנו ממשרד החינוך. שושי כחלון כידור: 

אני אומר את זה בזהירות. אמור להספיק, כי היום אנחנו צריכים    שלום רוזנברג:  

ית, לפתוח עוד פתח לגג. היום המעליות הן שונות. להביא את המעל

פעם היו מעליות עם חדר מכונות. זה כבר לא קיים. היום המעליות 

 עולות בצורה אנכית. צריך עוד לעשות את הגג שמה. 

 לא צריך מכרז? שושי כחלון כידור: 

 מכרז, בוודאי מכרז.  שלום רוזנברג:  

 )מדברים יחד(

, לא, לא, אני חייב להתקדם ברמת החוזה מכרז. מכרז יהיה שנייה  שלום רוזנברג:  

מכרז אחד לביצוע. עיקר העלות היא על אספקת המעלית ולא על 

 העבודות.

 או קיי. שושי כחלון כידור: 
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 כי הפיר הוא פיר קיים.   שלום רוזנברג:  

 הם לא יכולים לחתום הסכם ... אם אין לנו את ה, ד שלומית גבע: "עו

 כן.   ברג:  שלום רוזנ

 טוב.  שושי כחלון כידור: 

הוא קיים בדיוק מול הכניסה, בצד ימין. קיר סגור, לא רואים. עשינו   שלום רוזנברג:  

 חור בקיר.

 אפי, אפשר לאשר. שושי כחלון כידור: 

 מי בעד? פה אחד. .. לא משתתף.  אפי דרעי:

 

 

 

נון, ניהול לתכ₪  328,000בסך  178החלטה: המועצה מאשרת תב"ר מס' 

 וביצוע מעלית בבית ספר איש שלום.

 מקורות מימון: משרד החינוך.

 

 מאשרים פה אחד.

 

₪  800,000מצלמות אבטחה בישוב בסך  144הגדלת תב"ר מס'  .9

 1,300,000סך הכל תב"ר:  ₪( 500,000)תב"ר קודם 

 מקורות מימון: קרנות הרשות.

אבטחה בישוב בסך מצלמות  144הצעת החלטה: מאשרים הגדלת תב"ר מס' 

 1,300,000סך הכל תב"ר: ₪(  500,000)תב"ר קודם ₪  800,000

 מקורות מימון: קרנות הרשות.

 

אלף  800מצלמות אבטחה בישוב בסך  144אישור תב"ר מספר  – 9 אפי דרעי:

 מיליון שקל.  1.300אלף שקל. סה"כ תב"ר  500שקל. תב"ר קודם 
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 טוב, אנחנו,  דני לוין:

 , זמנים. תן לנו לוח זמנים.לא אפי דרעי:

אני אתן, אין שום בעיה. אנחנו בנושא הזה עשינו תהליך של מצלמות.  דני לוין:

 ,200אישרתם תב"ר. אפילו הגדלתם אותו אז, לא יודע, עוד 

 .200עוד  שושי כחלון כידור: 

, משהו כזה, הגדלתם את זה קצת וגם המשרד לביטחון פנים 200עוד  דני לוין:

 בהגדלה של כמה?  טיפל גם

 אלף שקלים. 170 שושי כחלון כידור: 

אלף שקלים. אבל אנחנו יצאנו, יצאנו להתמחות במסגרת  170כן,  דני לוין:

מכרז ה.. למצלמות אבטחה. סליחה, לפני כן, עשינו ישיבה עם כל 

גורמי הביטחון בישוב, שכל אחד אמר איזה מקומות מבחינתו הם 

את שאתם רואים פה בתוך הטבלה חשובים והגענו לסינתזה הז

שצירפתי, שזה גם סדר העדיפות מבחינת הטיפול והגענו באמת ל.. פה 

קצת יותר גדול, אז עומדים בפנינו שתי אפשרויות. או לבצע את 

ומשהו אלף או לבוא ולבקש להגדיל  600-הסכום הקטן, כאילו את ה

י חושב את הסכום כדי לעשות באמת את מה ש, את מה שפה מצוין. אנ

שאם אנחנו כבר יוצאים לדרך, אני חושב שחשוב, אתם רואים שיש פה 

באמת הרבה מאוד נקודות מאוד מאוד חשובות, אפילו לא רק שהן 

קשורות בביטחון, גם, אתם זוכרים שאנחנו נמצאים בתהליך של ניקוי 

שטחים שזרקו לנו שם פסולת בנייה. אנחנו מוציאים על זה סדר גודל 

שקל וכמובן שאחרי שנפנה את השטחים האלה, אנחנו לא של כמיליון 

רוצים שיזרקו לנו בחזרה וכבר עושים את זה, לכן אנחנו צריכים גם 

 לפרוש מצלמות אבטחה כדי לתפוס כאלה שזורקים פסולת בנייה. 

 איך אתה מבטיח שלא, שושי כחלון כידור: 

 לא, אני לא יכול להבטיח. דני לוין:

 .. כי גם בהדר היה לנו. שושי כחלון כידור: 
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אני מסכים. יש הכול, אנחנו לוקחים בחשבון, אבל אין ברירה. זה מה  דני לוין:

יש. אין לנו דרך אחרת. השטח, השטח המערבי עד בית ליד הוא שטח 

 ענק, זה מאוד מאוד קשה, שם זורקים לנו בלי הכרה. 

 תעבור לרחפנים. יצחק בראון:

 מה? דני לוין:

 וציא תב"ר לאישור רחפנים.ת יצחק בראון:

שעות  24גם הנושא הזה נשקל. זה לא כל כך פשוט. אתה לא תחזיק  דני לוין:

 רחפנים באוויר.

 איציק יחזיק. שושי כחלון כידור: 

 איציק, כן. מישהו צריך לצפות.  דני לוין:

 )מדברים יחד(

שות ..., גם הרחפן הוא לא יכול לתפוס לך את כל השטח. הוא יכול לע דני לוין:

בקיצור זה מה שיש היום. הדרך הזאת היא באמת לנסות את זה, אבל 

 מעבר לזה, 

 )מדברים יחד(

 זה מצלמות ישנות. יש פה גם נושא של שדרוג המצלמות הקיימות.  דני לוין:

כל העסק הבעייתי זה לא המצלמה. המצלמה ... תשתיות של איך זה  אפי דרעי:

 . זה הקטע הבעייתי. מגיע ומדרש למסך מול מי שיושב

ראיתי שיש פה מצלמה אחת באתר הפסולת בבית ליד. המחיר שלה  אבנר משה:

 קצת אסטרונומי.

 זה לא מצלמה אחת. דני לוין:

 אי אפשר לגדר את השטח הזה בסלעייה ולשים שער? אבנר משה:

 אתה יודע על מה מדובר? דני לוין:

 זה יותר זול. אבנר משה:

 .4ר? מדובר בכל ה, מרחוב גולני ועד כביש על מה מדוב דני לוין:

 אה, כל זה? אבנר משה:

 כן. עכשיו, הם נכנסים,  דני לוין:
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 )מדברים יחד(

 אבל אחרי, אי אפשר לסגור אחרי .. עם שער? אבנר משה:

 לא. יש שמה פסולת של מאתיים שנה.  דני לוין:

 )מדברים יחד(

 היום, טכנולוגיה זה,  תקשיבו, אין מה לעשות. זה שושי כחלון כידור: 

 וגם תזכרו שזה לא יכסה אותנו במאה האחוזים. דני לוין:

 אף פעם אין מאה. שושי כחלון כידור: 

יש כבר חברה, יש כבר יועץ. חברת שמרת שעשתה לנו את ה..  דני לוין:

 הראשונה. כמו שאמרתי, זה מתוך ארבע חברות של ה...

 .: המשרד לביטחון פניםשושי כחלון כידור

 ועשינו התמחות. זה חברה טובה. אין בעיה.  דני לוין:

 דני, אפשר להציע משהו? יצחק בראון:

 כן. דני לוין:

אנחנו בחברת חשמל ירדנו מהנושא של ..  ועברנו לבדואים לשמור  יצחק בראון:

 ומסתבר שזה הרבה יותר זול והרבה יותר יעיל. 

 )מדברים יחד(

 ותנו לשם. .. המשטרה היפנתה א יצחק בראון:

 אתה יכול למצוא לנו ..?  שושי כחלון כידור: 

 אני יכול למצוא אחד שיכול לעשות את זה. יצחק בראון:

 אז תביא הצעה נגדית, נראה כמה יעלה לנו.  שושי כחלון כידור: 

 בואי נבדוק עם היועץ המשפטי אם זה יעבור.  יצחק בראון:

 )מדברים יחד(

יטפל גם בה. גם בה הוא יטפל. עוד מעט יהיה יועץ  אל תדאג, הבדואי יצחק בראון:

 משפטי בדואי. 

 יאללה אפרים. אפי, תביא להצבעה. אבנר משה:

 מי בעד ירים את ידו? אפי דרעי:
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אפשר לדעת כמה כסף נשאר בקרנות הרשות אחרי כל כך הרבה,  שושי כחלון כידור: 

 שלושה חודשים שרק הוצאנו והוצאנו והוצאנו.

 מיליון. 4 אפי דרעי:

 מיליון. 4כל הזמן אתה אומר  שושי כחלון כידור: 

 לא. אפי דרעי:

 כל הזמן.  שושי כחלון כידור: 

 אישרנו, אישרנו ..  עכשיו אישרנו קרוב ל, ירון חדוות:

 וחצי מיליון.  2 שושי כחלון כידור: 

 . 3לא, יש לנו יותר עכשיו. יש  ירון חדוות:

 )מדברים יחד(

 ,60יום, כל יום  60כל  אפי דרעי:

 יום. 60 שושי כחלון כידור: 

 מיליון שקל,  4יום ...  60כל  אפי דרעי:

 שאלתי על המספרים. ירון חדוות:

.. המגרשים .. ומיום סגירת המכרז, מיום סגירת המכרז שזה עוד  אפי דרעי:

יום, .. כי הוצאות עוד שלושה מגרשים קצת  60חודש, עוד פעם עוד 

 יותר גדולים. 

 יום?  60יום ואז עוד  60בקיצור זה עוד  ון חדוות:יר

 . 60יום ועוד  60כן.  אפי דרעי:

 )מדברים יחד(

מיליון  600-מיליון שקל הכנסות, ו 8בקדנציה הבאה אני משאיר לכם  אפי דרעי:

  שקל השבחה ...

 טוב, התקדמנו.  אבנר משה:
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ה בישוב מצלמות אבטח 144החלטה: המועצה מאשרת הגדלת תב"ר מס' 

 1,300,000סך הכל תב"ר: ₪(  500,000)תב"ר קודם ₪  800,000בסך 

 מקורות מימון: קרנות הרשות.

 

 מאשרים פה אחד.

 

אישור שינוי בבעלות  חשבונות בנק גני ילדים בבנק הפועלים לאור  .10

שינוי בצוותי גני הילדים לשנת הלימודים תשע"ט, בהתאם לרשימה 

 הרצ"ב:

סייעת רונית גבריאל  – 300875200באבא ת.ז. גננת לילך צ –גן מור 

  27824879ת.ז. 

סייעת סימה אהרון  – 37662459גננת נועה כמיסה ת.ז.  –גן הידידות 

  36661049ת.ז. 

סייעת סיון קוטלר ת.ז.  – 33769589גננת חן נעים ת.ז.  –גן הרמוניה 

40838617  

חל אשר ת.ז. סייעת ר – 031582745גננת חגית מנו ת.ז.  –גן הדרים 

54731211  

סייעת שני קרוואני ת.ז.  – 33608878גננת רחלי לוי ת.ז.  –גן אבנר 

301843827  

סייעת ניקול בן  – 22725089גננת אורית אטון ת.ז.  –גן המשאלות 

  12372702עמי ת.ז. 

סייעת סיגל בן נעים  – 037408085גננת שלי גור ת.ז.  –גן אמנון ותמר 

  28520823ת.ז. 

סייעת תמר חודגדז  – 38353637גננת ליאורה פוקס ת.ז.  –ן צליל ג

 58000605ת.ז. 

הצעת החלטה: מאשרים שינוי בבעלות  חשבונות בנק גני ילדים בבנק הפועלים לאור 

 שינוי בצוותי גני הילדים לשנת הלימודים תשע"ט, בהתאם לרשימה הרצ"ב:
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  27824879עת רונית גבריאל ת.ז. סיי – 300875200גננת לילך צבאבא ת.ז.  –גן מור 

  36661049סייעת סימה אהרון ת.ז.  – 37662459גננת נועה כמיסה ת.ז.  –גן הידידות 

  40838617סייעת סיון קוטלר ת.ז.  – 33769589גננת חן נעים ת.ז.  –גן הרמוניה 

  54731211סייעת רחל אשר ת.ז.  – 031582745גננת חגית מנו ת.ז.  –גן הדרים 

  301843827סייעת שני קרוואני ת.ז.  – 33608878גננת רחלי לוי ת.ז.  –אבנר גן 

  12372702סייעת ניקול בן עמי ת.ז.  – 22725089גננת אורית אטון ת.ז.  –גן המשאלות 

  28520823סייעת סיגל בן נעים ת.ז.  – 037408085גננת שלי גור ת.ז.  –גן אמנון ותמר 

  58000605 סייעת תמר חודגדז ת.ז. – 38353637ת.ז.  גננת ליאורה פוקס –גן צליל 

 

אישור בבעלות חשבונות בנק גני ילדים בבנק הפועלים. אני לא מציע  אפי דרעי:

שם. כמו שמופיע ברשימה ... כל הגננות והשמות -לחזור על השמות שם

רשומים אצלכם. בנק הפועלים. כל אחד יש לה מספר חשבונות. אני 

 מציע לאשר. 

 רים יחד()מדב

 אני מציע לאשר. מי בעד ירים את ידו? תודה רבה. תודה. אפי דרעי:

 

 

החלטה: המועצה מאשרת שינוי בבעלות  חשבונות בנק גני ילדים בבנק 

הפועלים לאור שינוי בצוותי גני הילדים לשנת הלימודים תשע"ט, בהתאם 

 לרשימה הרצ"ב:

עת רונית גבריאל ת.ז. סיי – 300875200גננת לילך צבאבא ת.ז.  –גן מור 

27824879  

סייעת סימה אהרון ת.ז.  – 37662459גננת נועה כמיסה ת.ז.  –גן הידידות 

36661049  

סייעת סיון קוטלר ת.ז.  – 33769589גננת חן נעים ת.ז.  –גן הרמוניה 

40838617  

  54731211סייעת רחל אשר ת.ז.  – 031582745גננת חגית מנו ת.ז.  –גן הדרים 



 
40 
 
 

 

סייעת שני קרוואני ת.ז.  – 33608878גננת רחלי לוי ת.ז.  –אבנר גן 

301843827  

סייעת ניקול בן עמי ת.ז.  – 22725089גננת אורית אטון ת.ז.  –גן המשאלות 

12372702  

סייעת סיגל בן נעים ת.ז.  – 037408085גננת שלי גור ת.ז.  –גן אמנון ותמר 

28520823  

 סייעת תמר חודגדז ת.ז. – 38353637ת.ז.  גננת ליאורה פוקס –גן צליל 

58000605  

 

 מאשרים פה אחד.

 

 . 105סיימנו את סדר היום של ישיבה מספר  אפי דרעי:

 )מדברים יחד(

 

 

 

__________________ 

 

___________________ 

 מר אפי דרעי, 

 ראש העיר

 מר דני לוין, 

 מנכ"ל העירייה

 


