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 16/1/6מיום  48פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 
 

 עירהראש  -    אפי דרעי נוכחים: 
 סגנית ומ"מ ראש העירייה -    יעל חן נחמן  
 חבר -    ירון חדוות  
 חברה  -   שושי כידור כחלון  

 חבר -    אבישי ברעם
 חבר  -    יצחק בראון   
 חבר  -    ערן לאופר  
 חברה  -    טולדנומיטל   
 חבר  -    דוד ששון  
 חבר  -    אבנר משה  
 חבר  -    ברק אשרם  
 חבר  -    קובי לאור   
 חברה  -    ליהי איינס   

 
 מר דני לוין, מנכ"ל  מוזמנים:

 עו"ד יחיאל אטיאס, יועמ"ש
 מר בני סעד, מנכ"ל החברה הכלכלית???? האם היה?? לא ראיתי שדיבר  
 מר יחזקאל ...., גזבר   
  גבע.עו"ד שלומית   
    

 על סדר היום 
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צגת הדוחות הכספיים של התאגידים שהעירייה משתתפת בהם )החברה הכלכלית, המועצה הדתית, ה .1
 מצ"ב הדוחות.  –המתנ"ס, האגודה למען הקשיש( 

 
 

 , הערות לפרוטוקול הקודם אם יש?48ישיבה מספר  .אוקי, אנחנו מתחילים אפי דרעי, ראש העיר:
 

 שתי ישיבות יחד. מדובר ב, כל אחד בנפרד, אבל 47-ו 46לגבי פרוטוקולים  שושי כידור כחלון, חברת המועצה:
 

 אני מבקש לשמור את הזכות להעיר לאחר שאקרא.  אבישי ברעם, חבר מועצה:
 

שחלק  כךאין בעיה. אנחנו עוברים לסדר היום, אני מבין שהיתה הערה לחלק מחברי המועצה על  אפי דרעי, ראש העיר:
 יורד מסדר היום. הזה אז על דעת כל החברים הנושא  .הכספיים היו אמורים להיות בישיבה שלא מן המנייןחות "מהדו

 
 
 סקירת משטרה .2

 
לישיבה היום על  שני שוטרים בכירים. הם הוזמנו ,יושבים במקום חברי מועצהמשמאלי  אפי דרעי, ראש העיר:

סקירה על המשטרה, לכם ובמקום שאני אתן  ,מפקד תחנת שדותמנת ליתן לכם סקירה על המשטרה. פינצ'י הינו 
 סיכום סוף שנה, אז רשות הדיבור לפינצ'י. לכם החלטנו שהוא יתן 

 
ידי אדיר, מפקד תחנת שדות למי שלא מכיר. נמצא ל אני .חברים ערב טוב לכולם י, מפקד תחנת שדות:'פינצ

קיד מעל שנה ושלושה חודשים, הייתי פה מספיק פעמים, זה פאני בת .השוטר הקהילתי של כפר יונה. אז ערב טוב
חשבתי לנכון להציג בפניכם כמה נתונים של  ?אחד הישובים שהכי הרבה העסיקו ויעסיקו אותנו. למה אנחנו פה

, לשמוע מכם, בגלל זה גם קיבלתם שאלון, עשינו שכבר נכנסו אליה 2016, ולקראת 2015שנת העבודה הקודמת 
תי וממוקד. הנושאים שעל הדף זה מה שאנחנו רוצים יתכל ,תהליכים, לשמוע מכם מה מפריע לכם בסבב קצר

מבחינתו, הגישה שלו, מול  הבווהמיקוד שלנו בשנה הקר ,ל חדש למשטרה כמו שאתם יודעים"לדעת. נכנס מפכ
אבל אנחנו  ,חנו יודעים לעשות את העבודהנוכשתראו את הנתונים תראו שא ,העבריינים אנחנו יודעים איך לעבוד

ואנחנו רוצים לדעת מה מפריע לו, דברים  ,בעצם רוצים לפנות לאותו אזרח נורמטיבי שמביא את הילד לגן
כי אנחנו בעצם מבחינת המתודולוגיה  ?עת. ולמה זה חשוב לנושאנחנו כמשטרה לא נתנו עליהם מספיק את הד

ולהעלות את נורמת המציאות אצל אותו אזרח, כי לפעמים גם לנו כשאנחנו  בירוצים לפנות לאזרח הנורמטי
רוצים להוריד את הילד לבית הספר נעמוד במקום הכי קרוב, אם היה אפשר היינו מביאים אותו עד הלוח עם 

ולא נשים לב שזה מפריע לרכב שמאחורינו, אבל ביום  ,נשיקה ד, נפתח את הדלת, ניתן לילהרכב, אז נעצור
ואיפה  ,פרוופתאום אני זה שמאחוריו, מתעצבן, וצ ,למחרת השכן שלי עושה אותו דבר ועוצר בכניסה לבית ספר

של ארוע שאנחנו  זה שלפני אין סבלנות ואז יוצאים מהרכב ומתחיל סוגליכול להיות ש המשטרה שצריך אותה?
, מבחינת 2015לא רוצים שיקרה. ואנחנו מקדמים את שנת העבודה לטפל בדברים האלה. ותיכף כמה מילים על 

 3350מועצות. בכפר יונה,  5ישובים,  74אלף קריאות מוקד, בכל האזור, של  30-ל 20כפר יונה אנחנו מקבלים בין 
שמישהו שמע קריוקי, או ביום  ,על רעש, שכן 564ן קריאות של אזרחים שביקשו את סיוע המשטרה, מתוכ

או בסופי שבוע הרים את הווליום יותר מדי גבוה. אחת עשרה ודקה השכן התקשר ולא עזר, והוא התקשר  ,חמישי
 300, שנה קודמת היה מעל 264למשטרה ולמחרת הוא עושה אותו דבר. גרימת רעש במקום ציבורי, אותם גנים, 

לנו תכנית של עיר ללא  ל מועצת העיר ויעל ואפי. יש"ממקדים פעילות, יושב פה דני מנכאירועים, וכשאנחנו 
אלימות, הורדנו את כמות הרעש בעשרות אחוזים. זה בהקשר של הדברים האלה, יש עוד עבירות רכוש והשגות 

ת עבירות רכוש גבול. מבחינת תיקי חקירה, יש פה קצת אלימות במשפחה ואלימות. אני יכול להגיד לכם שמבחינ
ועוד נתונים שמצביעים על  28%, ירידה של 2015-ב 67-, ל2014-רכבים שנגנבו ב 95-. מ25%-והתפרצויות ירדנו ב

ירידה בכמות העבירות. ירידה בגנבות. ואני יכול להגיד לכם בפה מלא שאנחנו תודה לאל עבדנו קשה בכפר יונה 
והמתנדבים. המצב היום הרבה יותר טוב, יש עדיין  ,התושבים ,ין את שיתוף הפעולה עם המועצהיואני רוצה לצ

  .2016-ונעשה יחד. ובגלל זה אנחנו פה. אז אני אשמח לשמוע מכם, מה אנחנו רוצים לעשות ב ,הרבה מה לעשות
בתחנה שלי, לאזרחים. נפגשנו  500וחילקנו סקרים כמו שקיבלתם, מעל  ,מועצות 8-עשינו תהליך דומה כבר ב

 נים כדי לשמוע. אשמח לשמוע אתכם למספר דקות. וושאל ,ועוד כל מני סקרים ,עם אזרחים בערבי בית
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בהחלט חושבת שהקמות הרעש והקריוקי זה הדברים שהכי  ראשית כל, אני  מיטל טולדנו, חברת המועצה:
הישוב  ?מעסיקים את אנשי כפר יונה. רציתי לשמוע ממך על נושא השערים, מה אנחנו עושים מבחינת השערים

על התלוננו  .אה של אנשים שהם בשולי הישוביגני ילדים, כניסה ויצמצויים בקרבת מתפתח, חלק מאתרי הבנייה 
. כמו כן נכנסים טיפוסים מפוקפקים .ביציאה מהשערים ,פעילות לא חוקית בשולי הישובבגין נושא הזה ה

באזור של רחוב התורמוס, אזור שגובל בשדות, תנועה חשודה, וכן , על דברים זהים בשכונת נווה נוף גם התלוננו
 חים. מה אנחנו עושים עם שולי הישוב שלנו? "טיפוסים חשודים, שב

 
 . לכך אוקי, אני אתייחס תחנת שדות:י, מפקד 'פינצ

 
 כשאתה אומר ירידה, אתה יכול להגיד מה גרם לירידה? :, חבר מועצהאוןיצחק בר

 
 אתייחס לזה גם.  י, מפקד תחנת שדות:'פינצ

 
. תחנת משטרה חנו כבר ישוב שצריךאנ ?מה התכנית להקמת תחנת משטרה שושי כידור כחלון, חברת המועצה:

ופסות פה תאוצה. עיר ללא אלימות זה נחמד, אבל אנחנו צריכים תאותי זה מסיבות האלכוהול שמה שמטריד 
אני יודעת סמים זה לא שולפי מה  ,לתת את הדעת על הנושא. אני אומרת אלכוהול כי אני לא אוהבת להגיד סמים

 . כפר יונהב ויאישה
 

דבר שני, זה כל  ?תנועה אדום לבן ופיקוח יחד עם המשטרהמה קורה עם אכיפה בנושא  ירון חדוות, חבר מועצה:
מכה ארצית והתחושה היא שפה זה  ומשאר המדינה בזה. ז אנחנו לא שונים ?לאופניים חשמליות ההתייחסות

 הכי נורא. 
 

 בהן נוסעים המבוגרים. העגלות עם אותו סיכון  יצחק בראון, חבר מועצה:
 

 ואיך אתם מתמודדים עם זה.  ,לגבי מכירת אלכוהול לקטיניםמה אני מבקשת לשאול  ליהי איינס, חברת מועצה:
 

 מוכרים הרבה, אני רואה ליד הבית שלי.  יצחק בראון, חבר מועצה:
 

 אתה ראית? אפי דרעי, ראש העיר:
 

 הולכים עם החברים וקונים, אני אגיד לך גם אחרי כן איפה.  יצחק בראון, חבר מועצה:
 

גם למוכר  ,אתה יודע שאני מכיר לפחות שני מקרים שבהם מי שמכר לקטינים נפתח תיק אש העיר:אפי דרעי, ר
 כר ומציג את עצמו אחרת ממה שהוא, ישנה בעיה.עובד על המו ,וגם לבעל המקום. אם מישהו בא

 
 הוא חייב לבקש תעודת זהות.  יצחק בראון, חבר מועצה:

 
 יש עוד נושאים?אפי דרעי, ראש העיר:

 
רק בעניין  לא ,כולל טרקטורונים ועבירות חנייה ,הםימתחילה עונת הנפצים והדוהרים למינ בקרוב אנדריי: -לקה

 ולכאורה אין מה לעשות נגדם.  ,אנשים שחונים איפה שבא להם ,ציבוריים רגיל, אלא בתוך מתחמי חנייה
 

ואני אחבר את  ,מהזמן. אז שאלת לגבי השעריםנעשה את זה מהר כדי לא לגזול לכם  י, מפקד תחנת שדות:'פינצ
ואז גיבשנו ביחד עם המועצה והקב"ט של המועצה  ,צעקות וזה לשאלה של יצחק. נכנסתי בינואר לתפקיד, הי

וזה יאמר לזכות המועצה שעשו את זה ושמעו לנו. שינינו את תפיסת הביטחון גם בנושא  ,תפיסת ביטחון ישובית
הרכב שעושה את הפטרול, אני אישית עשיתי כמה תרגילים לשומרים, אחרי שבאתי השערים, שונה המסלול של 

וחלקם פחות. גם היתה דילמה אם מותר לסגור את  ,אליהם על אזרחי, ותידרכתי אותם, חלקם היו ערניים יותר
וח השער, מה שהפריע בהתחלה לתושבים. בהתחלה היו תושבים שהתנגדו, בסוף כולם מבינים שככל שיהיה פיק

נגן על תוך הישוב,  ,בנייה על מעטפת הישוב, ככל שנגן עליהוובקרה תרד רמת הפשיעה. גם תפיסת הביטחון 
  בחוץ פנימה. התפיסה היא מ
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א לפי תפיסת ווכל מה שאנחנו עושים ה ,חנו עושים הרבה מאוד פעילות מודיעין בכפר יונהנאאני יכול להגיד לך ש
העבריינים והדמויות. יושב פה  מיממפים כל שבוע את הפשיעה ויודעים בדיוק  אנחנו .עולם מובנית. אני לא אפרט

פקח שיכול להגיד לכם שלפני שנה היתה בעיה שאזרחים תקפו פקחים. היום התופעה הזאת כמעט נעלמה. אני 
ת יכול להגיד לכם שהכנסתי שניים שלושה עבריינים שנכנסו פנימה על תקיפה של פקחים. הרבה מאוד פעילויו

סמים, ניקינו פה דירות של סמים והימורים. כל מה שאני אומר מגובה בנתונים. היו דירות, היו חבר'ה, באו 
השכירו דירות. לגבי עיר ללא אלימות, התכנית מטפלת בדיוק בנושא אלכוהול ובני נוער, אמרתי לכם במפגש 

כנת סמויה, לא מכאן, מפתח תקוה, היה לי הפעלנו אפילו סו .ואני אומר כל הזמן, שימו לב לילדים שלכם ,הקודם
מאוד קשה להביא לתיקי חשיפה של אלכוהול, אני יכול להגיד לכם שבאופן כללי לא מוכרים לקטינים אלכוהול 
פה, תמיד אפשר למצוא את הפירצה, או מבוגר שיקנה לה, ואגב, יש הורים שקונים לילדים אלכוהול, גם הורים 

 של החברים של הילדים. 
 

 זה חוקי, זה בסדר, החוק אומר על מכירה, לא שתייה.  חק בראון, חבר מועצה:יצ
 

האיסור של המכירה זה כדי שלא ישתו. זה ההיגיון מאחורי הנושא הזה. לגבי הקמת  י, מפקד תחנת שדות:'פינצ
מתי תקום לא רואה  תחנת משטרה, שלחה המועצה מכתב לשר לביטחון פנים במטרה להקים שיטור עירוני, אני

טר כמעט ותחנה כתחנה, היא צריכה לשרת את כל הגיזרה, אנחנו כרגע עובדים עם המועצה ושמים פקח וש
עשרים וארבע שבע בתוך העיר, תחנת משטרה זה הרבה עניין של תקציב. כרגע בשלב הזה, בכפר יונה, לעניין 

לנו בעיה לעבור לפה כי זה גם אמצע  מבנה הקבע לתחנת שדות, אם יהיה מקום מסודר ואפשרות לעבור לפה אין
 טיפוח. הכביש. לגבי נושא של 

 
 ראש העיר דעתך בנושא? ירון חדוות, חבר מועצה:

 
ל המשרד לביטחון פנים בזמנו פנה והמתחם של מה "זה לא תלוי בו. אני רוצה לחדד, מנכ אפי דרעי, ראש העיר:

שהיה מפתן, בזמנו מי שזוכר, הוא קרקע ששייכת לאוצר, ויש משא ומתן מאוד מתקדם בין האוצר לבין המשרד 
לביטחון פנים להעביר את תחנת אייל ותחנת שדות למתחם של בית ליד, יש גם אדריכל שהכין כבר תכניות, הוא 

דונם  14אותו לנציגים של המשרד לביטחון פנים, זה ביניהם לבין האוצר, יש להם שם משלנו והצלחנו לקשור 
שיכולים לתת מענה גם לכיבוי אש וגם למשטרה וגם לכוחות שצריכים לפנות מאייל שנמצא על קו הרכבת הכבדה 

רבה יותר , ואיפה זה עומד זה כבר לא תלוי בנו. תחנת שדות צריכה להיות עם ה6שמתוכננת בסמוך לכביש 
שוטרים ממה שהיו פעם ואין לה כבר לאן לצמוח. ברגע שתהיה מצוקה אמיתית ויבינו שסוף סוף צריך להחליף 

 מקום. 
 

אנחנו נשמח גם לסביבת עבודה טובה יותר וגם מקום אסטרטגי. העליתם את נושא  י, מפקד תחנת שדות:'פינצ
לא, צריך להגיד לו איפה כן. ניתן להם איזו שעה לעשות פורים, עשינו תכנית מסודרת, אי אפשר להגיד לנוער רק 

את כל הנפצים שהם רוצים, כי כולם רוצים. אני אומר את זה בצורה כזו, איפה שאפשר עושים פעולות מקדימות, 
כולל בתוך המשולש כדי לתפוס את כל הנפצים וכל מה שאסור על פי חוק, יחד עם המכס, כל מה שזולג ארצה 

 כנית מסודרת לקראת פורים. פנימה, תהיה ת
 

 שנה שעברה זה היה בעצימות נמוכה יותר.  שושי כידור כחלון, חברת המועצה:
 

שני נושאים אחרונים, היו לנו סקרים כמו שעשינו איתכם, אנחנו צריכים להתרכז  י, מפקד תחנת שדות:'פינצ
שתי בעיות שמטפלים בהם בליווי פניות של הרבה  .בשלוש בעיות, שמחכות לאישור מפקד המרחב ומפקד המחוז

אזרחים, נושא של בעיות בנייה סביב בתי הספר, לקחנו שלושה בתי ספר מרכזיים, סביבם אנחנו בונים תכנית 
חות לאזרח הנורמטיבי, אלא אם נראה עבריינים "שמבוססת על זה שבחודש הראשון נהיה שם, לא ניתן דו

תי ספר, כבר שלחנו מכתב לבתי הספר לוועדי ההורים להתריע. ודבר נוסף נגביר את חוזרים. מי שיש לו ילדים בב
הנושא של הסברה. זה אחד הדברים שמפריע לתושבים. הנושא השני זה הנושא של הקמות רעש בתוך בתים. שד' 

ם שהיה מקדים באותם אנשיתקריאות בחודש. אני אומר את זה כדי שתבינו, מ 40בגין, יש שם משהו כמו  מנחם
להם פעמים קודמות לפני שהם מתחילים. כמובן טיפול בנושא של עבירות, שאר הדברים, כל קריאה של הציבור 

 בכלל. אני קורא להמשך התנדבות של התושבים, זה מאוד עוזר לנו. מי שיכול שיבוא ויתנדב. 
ליווינו, יותר נעמוד על זה אנחנו פה, אם יש משהו שאתם רוצים. לגבי אופניים חשמליות, זה אחת מהבעיות ש

לקראת הקיץ, כי עכשיו אין לזה השפעה, וגם בזה אנחנו נטפל. סביב בתי הספר נבדוק הסדרי תנועה, נבנה תכנית 
 ויכול להיות שנהפוך רחובות לחד סטריים, אנחנו רוצים לטפל בבעיה. 
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יממן את השמירה של כל הגנים, מה היתה הודעה של המשרד לביטחון פנים שהוא  אבישי ברעם, חבר מועצה:
 קרה עם זה?

 
הכל עניין של כסף, הגיעו להסדר של איזה חודשיים שחשבו שהמצב הביטחוני יגמר,  י, מפקד תחנת שדות:'פינצ

 כמה מילים על המצב הביטחוני, 
 

 זה קיים או לא? אבישי ברעם, חבר מועצה:
 

 זה קיים, בוודאי.  י, מפקד תחנת שדות:'פינצ
 

 נזמין אותו לסקירה בהזמנות אחרת. עוד מישהו? דרעי, ראש העיר:אפי 
 

 יש פה את האכיפה ואת הביטחון שכולם יחד חברו לתכנית אחת משותפת. יעל חן נחמן, סגנית ראש העיר:
 

קודם כל תודה. אני רק רוצה להעיר שכל מה שקורה בתחום הביטחון אמור  שושי כידור כחלון, חברת המועצה:
 להתנהל במסגרת וועדת ביטחון שלצערי לא מתקיימת, חבל שלא משתמשים בחברי המועצה. 

 
 תפקידו של יושב ראש הוועדה לזמן את חברי הוועדה.  אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לכם. טוב, חברים, תודה רבה  י, מפקד תחנת שדות:'פינצ

 
 שושי כידור כחלון, חברת המועצה:

 תשאל אותו. 
 

 אפי דרעי, ראש העיר:
אני  .היה מרים טלפון ואומר שלא משתפים פעולה באותו רגע היה מקבל שיתוף פעולה מלאערן אני חושב שאם 

 נותן לך עכשיו משימה לזמן את הוועדה, גם אני אופיע. 
 
 
 מינוי חבר בוועדת ערר לארנונה .3
 

הצעת החלטה: אישור מינוי מר חיים דן כחבר בוועדת ערר לארנונה )במקום אילן   ערן לאופר, חבר מועצה:
 עמיאל(

 
מכל חברי המועצה שישבו פה נו זאת ביקשהטלנו עליכם למצוא מחליף לאילן עמיאל.  פי דרעי, ראש העיר:א

 אולם לא קיבלנו זאת עד כה.   ,משמאלי
 

 בקשה כזו.  תאני לא זוכר שושי כידור כחלון, חברת המועצה:
 

 שתשלחו מועמדים. ביקשנו   אפי דרעי, ראש העיר:
 

 יע. פוזה לא מאולם את הפרוטוקול,  תמת קוראשבאאני מאלה  שושי כידור כחלון, חברת המועצה:
 

 יש פה מישהו שהציעו אותו.  ,בכל מקרה אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ולתת לנו הזדמנות למצוא אדם ,אנחנו מבקשים להוריד את זה מסדר היום שושי כידור כחלון, חברת המועצה:
 ראוי.

 
גורמים כלשהם אך הם לא , קבעתי פגישות עם ליבן אדם פוטנציא ניסינו לאתר  :מר יחזקאל יחזקאל, גזבר

 הגיעו. לגופו של עניין, יש קורות חיים של חיים דן.  
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לגופו של עניין,  .פוטנציאל במקום אילן אביאלפה מעולם לא ביקשו להציג  שושי כידור כחלון, חברת המועצה:
להוריד  יםמבקש חנואנ ,לכןלהגיש מועמדות. אם הם רוצים אנו צריכים לפנות לגורמים כלשהם ולשאול אותם 

 ולאפשר לנו למצוא פוטנציאל.  ,מסדר היוםהנושא את 
 

 אפי דרעי, ראש העיר:
 י הישיבה.ותעבירו אותם לפנ לישיבה הבאה נוסיף לסדר היום את הנושא הזה, אבל תבואו עם שמות

 
 מסדר היום.  3מאשרים הורדת סעיף 

 נושא זה יוסף לישיבה הבאה. 
 יבואו חברי האופוזיציה עם שמות פוטנציאלים, ויעבירו אותם לפני כן לבדיקה.  הבאהלישיבה 

 פה אחד. יםמאשר
 

 
 מינוי יועמ"ש לעירייה.  .4
 

 נמצאת איתנו עו"ד שלומית גבע. שלומית תציג את עצמה בפניכם.  אפי דרעי, ראש העיר:
 

 :גבע שלומיתעו"ד 
מתמחה בדיני מאז ומעולם אני  .גרה בשער אפרייםן ויועצת משפטית בעיריית הוד השרואני  .אני שלומית גבע

ואני מחכה  ,שניםעשר מזה עורכת דין הנני בצד שתקף רשויות.  תחילהרשויות מקומויות, מיסוי מוניציפלי, ב
 את עבודתי פה. להתחיל 

 
 אני מברך על המינוי החדש, ובהזדמנות זאת נפרד מאטיאס.  יצחק בראון, חבר מועצה:

 
 אפשר לאשר את מינויה פה אחד? אפי דרעי, ראש העיר:

 
ת היתה תמימו .בהצלחהלשלומית לאחל  יםורוצים על מינוי זה שמח ואנ שושי כידור כחלון, חברת המועצה:

 עים בקרב כל חברי הוועדה.ד
 

 בשלב זה מתקיימת הצבעה
 

 .החלטה: מאשרים מינויה של הגברת שלומית גבע כיועצת משפטית של העירייה
 פה אחד.  יםמאשר

 
 .2016אישור משיכות יתר לשנת  .5
 

? אם כך, קודמתזוכר את הויכוחים של פעם האם מי מכם ₪.  מיליון 5אנחנו מדברים על   אפי דרעי, ראש העיר:
 השתמש בפחות. לו ,אני מציע לאשר כמו שזה ?כשמשתמשים בפחות₪ מיליון  5לאשר מדוע 

 
בגלל שאתה לא מקיים את ההבטחה  ,אני אצביע נגד ,למרות שמדובר בצעד שגרתי :אבישי ברעם, חבר המועצה

 כל עניין כספי. ב עם כל חברי המועצה, אז אני לא רואה עניין להצביע בעד 2015שלך לדון בתקציב 
 

 בשלב זה מתקיימת הצבעה
 

 מר אבישי ברעם, חבר מועצה, מתנגד. 
 על פי הפירוט הבא:, ₪ 5,000,000ע"ס  2016מאשרים משיכות יתר לשנת 

 ₪.  1,000,000בנק הפועלים כפר יונה:  -
 ₪. 1,000,000בנק אוצר החייל נתניה:  -
 ₪. 500,000בנק דקסיה ישראל ת"א  -
 ₪. 2,500,000נתניה: בנק לאומי  -

כידור, דוד ששון, ליהי איינס, איציק בראון, -בעד: אפי דרעי, יעל חן נחמל, קובי לאור, ירון חדוות, שושי כחלון
 ברק אשרם, אבנר משה, מיטל טולדנו, ערן לאופר. 
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 נגד: אבישי ברעם. 
 

 פתיחת חשבון לבי"ס יפה נוף .6
 

 זאת. אני מציע לאשר .חשבון לבית הספר יפה נוףפתיחת במדובר   אפי דרעי, ראש העיר:
 

 בשלב זה מתקיימת הצבעה.
 

 מאשרים פתיחת חשבון לבית ספר "יפה נוף". בעלי זכות החתימה:
 028515492הגברת גילה קמה )מנהלת(, ת"ז 

 028416121הגברת איריס שלום )מזכירה(, ת"ז 
 

 מאשרים פה אחד.
 

 שינוי בעלי זכות חתימה בחשבון בית ספר עמל.  .7
 

יש  .אישור החלפת בעלי זכותדהיינו שינוי בעלי זכות חתימה בבית ספר עמל, מדובר ב  אפי דרעי, ראש העיר:
 ,יש לנו את מלי מאור במקום ריקי מוסקוביץ', והגברת אדווה גת .של ההוריםחשבון חשבון של בית הספר ו

 זאת.  י מציע לאשראנ .ובבית ספר בר אילן
 

 בשלב זה מתקיימת הצבעה:
 

 מאשרים שינוי בעלי זכות חתימה בחשבון בית ספר עמל.
 

 פה אחד. יםמאשר
 
 כניסות ויציאות בית ספר עמל. .8

 
כל ההחלטות ו לאחרונה היתה לי פגישה עם הנהגת ההוריםזה ברצוני לעדכן כי בנושא   אפי דרעי, ראש העיר:

בשיתוף הנהגת ההורים. מכל מקום, נושא של פתיחת שער נוסף כרוכה בהוצאה כספית שהיא לא שנעשו היו 
 מתוקצבת. 

 
 תקצב אותה. אז ת שושי כידור כחלון, חברת המועצה:

 
בעיה של  תהעם המנהלת, היא לא העל שוחחתיתעלי את זה כשתהיה ישיבת תקציב.  אפי דרעי, ראש העיר:

באופן מוזר אחרי ששוחחנו איתה הנושא עלה מחדש, יש לי כל מני אלא בעיה של לחץ ביציאה.  ,שומר נוסף
יתקבלו כל עוד גם אני וגם יחיאל אמרנו ש .ומאיפה זה בא ,חשדות איך העסק הזה מגיע בכלל לסדר היום

 הן לא יבוצעו.  ,החלטות לא הגיוניות
 

יושבים פה שני מנהיגי הורים, אני מניחה שלאף  .מיליםלומר מספר אני רוצה  ר:יעל חן נחמן, סגנית ראש העי
עמדנו בכל הדברים. בתחילת השנה הזאת מבלי  .אחד מהם לא תהיה מילה רעה על ההסכם עם השער הקודם

שהנהגת הורים הגיעה, התברר על ידי דיווח של נועם שמרבה להסתובב בעמל, שהילדים שעולים מתוך האנדרטה 
לצערנו היה ילד שבתוך תהליך הטיפול היתה הוכחה רשמית לנושא, ילד נפצע. סגרנו,  .מתפרצים לתוך הכביש

שמנו מעקה להבטיח את הילדים. הדיונים עם הנהגת ההורים פתוחים, לא על כל דבר אנחנו מסכימים מיד, אבל 
יין של בית מנהלים דיון, כך שתמוה בעיני הבאה של הנושא הזה לאזור הפוליטיקה בכלל, זה אמור להיות ענ

 .הספר, אנחנו מנהלים את הדיון עם בתי הספר, דני מעורב בתהליך
 

 .לא הצגנו בכלל את ההצעה לסדר היום שושי כידור כחלון, חברת המועצה:
 

 אולם למצער התבלבלתי. בדרך כלל זה מה שאנחנו עושים,  אפי דרעי, ראש העיר:
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 .בשתי הורסיותלפתרון בעיות הכניסה לבית הספר  למעלה ממאה אלף שקל לציין כי הוצאו  ל:"מר דני לוין, מנכ
ת בית ספר עמל לעומת בתי ספר אחרים היא מספר ילא בטוח שבע לגופו של עניין,וגם השנה.  ,גם שנה קודמת

שלום יכול ו, תיות הבטיחותית שיש לתלמידים, אני חושב שאחרי כל הפתרונות שנתנו שםי. מבחינת הבעיתאח
והרצון הזה  ,מבחינת בטיחות של תלמידים תית בית ספר עמל היא בהחלט לא בעיה מספר אחי, בעעל כך לפרט

אחר כך יגידו שהזהירו אותנו וכו', אז לכן אי  ,להוציא עוד סדר גודל של מאה אלף שקל כל שנה הוא לא לעניין
 , אי לכך תשקלו את הדברים היטב.די תוספת של כוח אדםיאפשר לפתור כל בעיה שקיימת על 

 
 עד עכשיו לא הבנתי מה השיקולים לסגירת השער.  שושי כידור כחלון, חברת המועצה:

 
 כסף. את הצבעת בעד ההחלטה הזאת.  ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 אני לא.  שושי כידור כחלון, חברת המועצה:

 
אבל היא התקבלה פה והנושא הזה עמד שם, אנחנו מתקבצים את השומרים  ,אז אני מתנצל ל:"מר דני לוין, מנכ

 נחנו קובעים. אשל בתי הספר לפי מה שמשטרת ישראל מתקצבת, לא 
 

 שושי היתה צריכה להתחיל בהצגת הנושא. אז בבקשה.  אפי דרעי, ראש העיר:
 

מרות שמה שמחבר לשיקול פוליטי, מראשית כל, אנו לא מעלים את נושא זה  שושי כידור כחלון, חברת המועצה:
חנו נבחרי ציבור וצריכים לראות לנגד עינינו את טובת נבינינו זה פוליטיקה היום. מה שמחבר אותנו זה זה שא

וגיה של אין כסף לא הס .שיקול התקציביהנמאס לי לשמוע על  .אני לא מבינה את השיקול .וביטחון התלמידים
תלמידים ויש בו  800להגיד שההצעה הזאת מוזרה, אני חושבת שבבית ספר שלומדים בו מעל  אותי. משכנעת

לא עובדים אצל  והיקף תנועה אדיר, אי אפשר לסמוך שם על שער אחד, הפתרונות שניתנו הם פתרונות, אנחנ
את העניין. אני הורי בית הספר, זה לא מונע מאיתנו להציע הצעה לסדר היום זה שההורים שם פתרו לפי דעתם 

 גם לא מנהלת קשרים עם מנהלת בית הספר. 
 

 תדברו איתם, תבדקו אם זה רלוונטי בכלל.  יעל חן נחמן, סגנית ראש העיר:
 

 ,. להביא את פינצ'י כדי שהוא יאכוף את זהרב סבל מכךסובלים רבים הורים  שושי כידור כחלון, חברת המועצה:
 כתב, וגם לא נותנים פתרונות להורים, ארבעה מקומות. זה פתרון אחרון, אז שולחים להורים מ

 
ותיווכחי יחד ב, נלך מחר ארבעה? זה לא נכון. אפשר ברחוב התאנה, עשינו, מסומן. תבואי ל:"מר דני לוין, מנכ

 מפרץ החנייה. והחנייה שליד הפיצה, , השביל הבטוח ברחוב שרתבזה בעצמך. כמו כן, 
 

 . בהם אבל לא משתמשים המועצה:שושי כידור כחלון, חברת 
 

 כמה כניסות יש בבית ספר הדר? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 זה לא אותו דבר.  שושי כידור כחלון, חברת המועצה:
 

 ח?"האם יועץ בטיחות נתן איזה שהוא דו ליהי איינס, חברת מועצה:
 

 עם יועצי תחבורה. בתיאום הכל נעשה  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 ?איזה דו"ח הבאתם בפנינו ליהי איינס, חברת מועצה:
 

 לא הבאנו.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 נוסף? ח שעוסק בתועלות ובאתגרים של לפתוח שער"דוהאם הבאתם  ליהי איינס, חברת מועצה:
 

 על כך בהמשך.אני אענה  אפי דרעי, ראש העיר:
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בעניין של מורשי כניסה. למיטב שיפוטי, ויש לי הסמכה, צריך עוד שער אותי זימנו   אבישי ברעם, חבר מועצה:
 ולא בפן התקציבי.  ,בבקשה תראה את העניין בפן הזה .בבית ספר עמל, זה יעלה בחיים של מישהו

 
לעלות יכול דבר כזה אני מוחה על כך לרבות העובדה ש ר הורה לשתי בנות בבית ספרבתו ירון חדוות, חבר מועצה:

סכנת נפשות  ווז ,אני מוציא ומכניס את הילדים .כי יש שם עומס בלתי נסבל ,נפגע שם ילד .ולרדת בגלל כסף
אנחנו מדברים על אולי שעה  ,אפשר להביא פקח. במצטבר .יש לא מעט פתרונות .משעה שבע עד שמונה וחמישה

 ה להביא עוד שומר. לא רוצ םאת השרות הזה, אם את פקח יכול לתתשעה וחצי שאו  ,ורבע
 

על מנת כי הוא צריך לעבור הכשרות מסודרות  ,ופקח לא מוסמך להיות בשער בית ספר ,בדקתי את הנושא תושב:
 גם את זה בדקנו.  .לעמוד בשער בית ספר

 
 אני מציע להוריד את הנושא מסדר היום.  אפי דרעי, ראש העיר:

 
רה, המצב הקיים לא יכול להימשך, חייבים זועמדת הנהגת ההורים זו היתה החלטה שבגי ,לדעתי רן: -מהקהל 

ויחד עם זאת המשכנו לדרוש את  ,נתנו מענה נקודתי .אני הייתי שם כשהיה כמעט אסון .למצוא פתרונות מיידיים
גם עם  .ר היוםוכל הצעה שתועיל היא טובה, אבל הנושא של פתיחת השער לא ירדה מסד, פתיחת השער האחורי

בטיחותית ולא בעומסים  אראש העיר דיברנו בנושא, הנושא על השולחן, הפתרונות שנעשו עד כה לא מספקים, ל
דברים או שיעשו  .זה לא קשור לחוסר שיתוף פעולה, זאת עמדת ההנהגה .מענה לא נותן מענה .הקיימים יום יום

 המענה המיידי המהיר ביותר. זהששיפתחו את השער, או  ,נוספים
 

 ?2016אי אפשר להכניס את זה לתקיצב  מיטל טולדנו, חברת מועצה:
 

 התקציב רק בהכנה. אפי דרעי, ראש העיר:
 

  ?להכניס עוד מאה אלף שקל לשומר בשעראי אפשר  שושי כידור כחלון, חברת המועצה:
 

ולא לקבל  ,אני מציע להוריד את הנושא מסדר היום לגופו של עניין. זאתאין בעיה לעשות  אפי דרעי, ראש העיר:
אם נפתח שער לא נוכל לסגור אותו. עיכבתי את  .החלטות בחטף, אלא להביא את הנושא לדיון עם הנהגת ההורים

אחרי ₪, שמדובר רק בעוד מאלה אלף אי אפשר כל פעם שנושא עולה להגיד  .מהנדס העיר רק בגלל הנושא הזה
 כל מה שחסכנו. 

 
אל תגיד לנו להוריד  .יש פה יועצים .הוצאת יותר ממה שהיית צריך להוציא י כידור כחלון, חברת המועצה:שוש

 את זה מסדר היום. 
 

 זאת ההצעה.  אפי דרעי, ראש העיר:
 

 בשלב זה נערכת הצבעה
 

 להוריד את הנושא מסדר היום. החלטה:
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 שאילתות ציבור .9
 

אמורים לענות על שתי שאילתות מאחר ואנו הוגשו יותר, אבל  .שאילתותהוגשו שתי   אפי דרעי, ראש העיר:
 בחודש, אנחנו עונים על שתיים שנשלחו על ידי גברת קידור. 

 
 למה זה לא מופיע בסדר היום? שושי כידור כחלון, חברת המועצה:

 
 זה לא צריך להופיע.  ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 יחיאל האם זה צריך להופיע בסדר היום?  אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אני חושב שלא.  ש:"ד יחיאל אטיאס, יועמ"עו
 

מכל מקום היתה פנייה, בשביל הפרוטוקול אקריא אותה, הקמת סניף של תנועת הנוער  אפי דרעי, ראש העיר:
 העובד והלומד, זו היתה הפנייה. 

 
 זו לא היתה הפנייה, אבל בסדר.  שושי כידור כחלון, חברת המועצה:

 
שושי  .עם יונה ועם דארל ,והתקיימה פגישה איתי ,היתה פנייה של התנועה להקים פה סניף ל:"מר דני לוין, מנכ

 דחינו את הבקשה.  מדועשאלה 
 

תשובה אלינו ואף קיבלנו מאיתנו פנו שר "שדחיתי את ביתדחיתי זאת כפי  .התשובה וז אפי דרעי, ראש העיר:
עוד לא גמרנו להקים מבנה  .אין לנו מקום לאמץ עוד תנועת נוער .צופיםואת הבני עקיבא את יש לנו  .שלילית

שנתקצב אותם, כמו שדחינו את  כךבייחוד אם הם בונים על  ,להתחיל עכשיו לבנות עוד תנועות נוער .ראוי לצופים
 ר?"ביתבשאלה מדוע דחינו את הבקשה לתם גם. למה לא פנית ר, דחינו או"מכבי הצעיר ובית

 
 לא פנו אלי. כי  שושי כידור כחלון, חברת המועצה:

 
יום מעון יום בשכונת יפה נוף, קיבלתם את ההיתר מ לגבימכבי הצעיר. דחינו גם את  אפי דרעי, ראש העיר:

 יש לנו כבר היתר בניה, כבר פנו אלי תושבים. , 12/11/14
 

 עשית שינוי בשלביות הבנייה שם של המעון.  כידור כחלון, חברת המועצה:שושי 
 

שלביות הבנייה נקבעה על ידי האדריכל על פי דרישה של הוועדה המחוזית והם היו בלתי  אפי דרעי, ראש העיר:
טלנו שבישאלו מדוע לא מקימים מעון בשכונת יפה נוף. התושבים אומרים שגם עידכנת אותם  .הגיוניים בעליל

 את הצורך במוסדות ציבור. 
 

 .27/6/13מיום שלחתי פרוטוקול מאלא אני לא עידכנתי בשום דבר,  שושי כידור כחלון, חברת המועצה:
 

יש מקומות למאתיים תושבים.  לאשלא יבנה מעון ללא דרישה של התושבים,  הדגשנו אפי דרעי, ראש העיר:
 יש לנו יותר מעונות מילדים. פנויים לחלק מהמעונות. 

 
 יש לנו עשרים מקומות עדיין לקלוט.   ל:"מר דני לוין, מנכ

 
שביקשנו לא לעכב, אלא לשנות,  ןברגע שאומרים להם רק את החלק האחד של התיקו  אפי דרעי, ראש העיר:

הראשונים יהיה אפשר לבנות את יח"ד  600-שהנושא של המעון יהיה בשלב השני, כלומר אחרי שיבנו את ה
הגשנו  2014-המעון, הם קיבלו את הדרישה שלנו ושינו את השלביות. הוועדה מחוזית קיבלה את בקשתנו. ב

אנחנו  ,יש שם גם כיתות גן, זה יותר מכמות הילדים בשכונה תכנית למעון כי אנחנו תמיד מוכנים עם תכניות,
אמרו לנו שאנחנו לא  2015-קדימה, בים מבחינת מוסדות ציבור צעד אחד מסיעים ילדים לשם, אנחנו נמצא

 מתוקצבים, עובדה שלא קיבלנו תקציב. אם נקבל עד סוף ינואר תשובה חיובית אז נתחיל לבנות. 
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 ה?לפניתם למשרד הכלכ המועצה:שושי כידור כחלון, חברת 
 

כנראה שהתשובה שלילית, אבל יש סיכוי שיבנו מעון בקרוב, בספטמבר הקרוב עדיין יש  אפי דרעי, ראש העיר:
 מילין שקל.  3-מוערכת ב כמעון עלות  לנו מקומות פנויים. 

לי כבר אין ילדים שיש לה שלושה ילדים במעון.  אני מנסה לחשוב על אמא  שושי כידור כחלון, חברת המועצה:
אחד למעון שנפתח צריכה להביא ילד אמא שגרה ביפה נוף ו .במעון. כשבאתי לגור בכפר יונה היו פחות ילדים

אני מבינה שאתה אומר  .רותי איך שהיא נוסעתיוגני הילדים נפתחים בשבע וחצי, לא נראה לי ש ,בשבע בבוקר
שמישהו צריך לקום בבוקר לעבודה ושיש לו  ,יום. אתה כנראה באמת לא יודע מה זהשיש לך מקום במעונות 

 ילדים קטנים. 
 

 אבישי ברעם, חבר מועצה:
 ?נחותאישור וועדת הם מה עם ע

 
לישיבת המועצה הבאה יהיו עוד  .ותתעניתי על שתי השאיל .ו לשאילתותישאני עונה עכ אפי דרעי, ראש העיר:

  .אענה על הנושא של תיקון מגרשים .שתי שאילתות שאני אענה עליהן
 

 שושי כידור כחלון, חברת המועצה:
 ואתה תחליט אם לוותר על שצ"פים?

 
 אפי דרעי, ראש העיר:

 לפעם הבאה.  זאתמאחר ואת לא מבינה בתכנון ובנייה, אז נשאיר 
 

 נחזור לסדר היום, השאילתה תיענה בפעם הבאה.   קובי לאור, חבר מועצה:
 

 אישור החלטת וועדת הנחות/מחיקת חובות .10
 

 יצחק בראון, חבר מועצה:
 באלפי שקלים?ו הם הסכומים שאושרחזי האם 

 
 כן.  :מר יחזקאל, גזבר העירייה

 
 .אני מציע לאשר את המלצת הוועדה אפי דרעי, ראש העיר:

 
 ההנחות פה זה סך הכל שנתי?  המועצה:שושי כידור כחלון, חברת 

 
 לכל השנה.  זה כן מר יחזקאל, גזבר העירייה:

 
 צריך לחתום על זה?: שושי כידור כחלון, חברת המועצה

 
 . לא, רק לאשר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 בשלב זה מתקיימת הצבעה.

 
 28.12.2015החלטות ועדת הנחות/ מחיקת חובות מתאריך מאשרים 

 
  ה אחד.מאשרים פ

 


