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 דברי פתיחה:
 

ערב טוב, אנחנו מתחילים את הישיבה. חבר'ה בואו נתחיל, לפני שאנחנו נכנסים לסדר  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 יום, מאחר וזו ישיבת מן המניין, אם יש לכם הערות על הישיבה הקודמת, או על הישיבות הקודמות, בבקשה. 

 
נו ישיבה מן אני רק אגיד משהו לגבי פרוטוקולים, שאנחנו כבר הרבה זמן לא קיימ כחלון:-גב' שושי כידור

המניין. אני באופן אישי אפילו לא יודעת לומר איזה פרוטוקולים לא אישרנו, ויש המון כאלה. אני אגיד גם עוד 
הערה לגבי הפרוטוקולים באתר של העירייה, שאתם שמים אותם תחת מידע, יש שם בלגאן מוחץ של בלבולי 

 דר את זה., אין רצף של הפרוטוקולים, אז אם אפשר לס2016 –ל  2015
 

רק לגבי המשפט הראשון, החוק אומר למיטב זכרוני שאם יש לחבר מועצה שמקבל  ל:"מר דני לוין, מנכ
פרוטוקול, הערה לפרוטוקול, הוא צריך כאילו להעיר, ישר להגיב, ולא לחכות לישיבה, ז"א ההערות, ההתייחסות 

 צריכה להיות טרום הישיבה. אז אם יש הערות, אז תגידי. 



 
 רת מתי אני אישרתי פרוטוקול.אני רק לא זוכ כחלון:-גב' שושי כידור

 
אבל זה לא חשוב, האישור, עוד פעם, שאת מקבלת פרוטוקול, ואת קוראת אותו, ואת  מר דני לוין, מנכ"ל:

 חושבת שחסר שם משהו, שמשהו לא כתוב נכון, או משהו כזה, את מיד צריכה להגיב. 
 

 זה תוקן או לא תוקן.ז"א תשובה, ואם אני שולח לך, ומבקש  תיקון, ואני לא מקבל  מר אבישי ברעם:
 

 בד"כ אני מיידע, אני חושבת שאליס מיידעת. מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 ולא קיבלתי שום תגובה.  ,אני שלחתי לךלא,  מר אבישי ברעם:
 

 תזכיר לי, יש איזה וויכוח עתיק בינינו, אבל לא אישרנו אותו. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

השארתם פתוח עד היום. אתם יודעים שאף אחד לא קורא את  38לא, את פרוטוקול  מר אבישי ברעם:
 הפרוטוקולים האלו. 

 
. גמרנו, אין פה פרוטוקול, אז היום זה תמלול, היום אין כמעט הערות משום שזה תמלולאבל  מר דני לוין, מנכ"ל:

עושה בפרוטוקול, אני מדגיש את  אני רק מה שאני, -אז אין, לא נראה לי שיכול להיות איזה שהוא משהו ש
 ההחלטות. 

   
 לא אתם עושים, מהתמלול עושים הרי פרוטוקול. כחלון:-גב' שושי כידור

 
 לא הפסקתי. מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 הפסקת? אה בשעה טובה. אני לא הבנתי אף פעם באמת את הפרטים. כחלון:-גב' שושי כידור

 
אני לוקח את אז מפאת קוצר זמני,  בלא, אני חושב שזה מה שהיה צריך לעשות, הפסקתילא  :, מנכ"למר דני לוין
 מדגיש רק את ההחלטות. , אני רק התמלול, את הפרוטוקול

 
 דני בוא, אתה מאריך, את כל ההערות שיש לכם, תעבירי מסודר.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אני אעביר את זה מסודר. כחלון:-גב' שושי כידור

 
 מה שצריך לתקן, צריך לתקן, ונטפל בזה בהתאם, ולעשות סדר באתר, דני.  אפי דרעי, ראש העיר:מר 

 
 אין בעיה.  מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 תתייחסו לעניין הזה, אין טעם שנקבל כאלה הערות. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 (לאור לחדר הישיבותקובי מר  נכנסבשלב זה )

 
 דבר נוסף אני העברתי כבר די מזמן שתי שאילתות. כחלון:-גב' שושי כידור

 
 כל השאילתות היום. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 זה היום? כחלון:-גב' שושי כידור

 
היום בסוף הישיבה אני נותן תשובות, יש פה ארבע שאילתות, אני אענה על כולן. גם  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 של אבישי אחת, וגם של ליהי אחת, ושלך שתיים. 
 

 בסדר גמור. כחלון:-גב' שושי כידור



 
בית הכנסת בעקבות הפנייה שלך, מאחר והממונה עדיין לא נתנה את תשובתה,  תב"ר מר אפי דרעי, ראש העיר:

 אנחנו מורידים את זה מסדר היום. יידחה לשבוע הבא.
 
 להקמת אולם ספורט בשכונת שרונה )מקב"ת ינוב(₪  2,763,969בסך  962אישור הגדלת תב"ר  .1
 
 

דיברנו על זה כבר, להקמת אולם הספורט בשרונה, אנחנו  962 אישור הגדלת תב"ר מר אפי דרעי, ראש העיר:
  מגדילים את התב"ר על פי המקורות הכנסה שיש לנו. חנואנ
 

 . ₪ 214,279,9  תםזה הקדמה של ממ"י על התב"ר שאישר₪  2,763,969זה  :יחזקאל, גזבר יחזקאלמר 
 

 , זה כבר לא ממ"י זה רמ"י. רמ"י מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 הסכום הזה מצטרף לשתי הצבעות קדמות שכבר עשינו. כחלון:-גב' שושי כידור
 אני מציע לאשר. .פשוט מגדיליםכן שכבר עשינו,  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 מתי מתחילים? כחלון:-גב' שושי כידור

 
ואני  ,בתכנוןכבר  התחלנו , נבחר קבלן, זה מבנה מתועש, בוצע המכרז עם משק וכלכלה :סעד, חכ"ל בנימר 

 היתר בניה.  פה יהיה ,שנה 3/4חצי שנה, מקווה שתוך 
 

 יהיה משמעות לתוספת הזו?גב' מיכל טולדנו: 
 

 . מ"ר חדרי ספח 400-300להוסיף היא המטרה כן,  מר בני סעד, חכ"ל:
 

 יותר?כוי שהאולם יעלה ייש ס :כחלון-י כידורשושגב' 
 

 זה דגם קיים.לא,  :סעד בנימר 
 

 זה דגם קיים? כחלון:-גב' שושי כידור
 

 דגם מתועש.  מר בני סעד, חכ"ל:
 

שלא יהיה הפתעות, אני לא יודע מה, אם שם איזה גג ייפול, נצטרך לבוא לקיים דיון  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 אני מציע לאשר מי בעד.מחדש. 

 
 בשלב זה מתקיימת הצבעה:

 
 

 מקור     'ג שלב, שרונה בשכונת ספורט אולם להקמת –₪  2,763,969בסך  962 ר"תב הגדלת מאשרים :החלטה

   . ₪ 9,214,279 של לסכום שאושרו בעבר ומגדיל את התב"ר  6,450,310 -זה מתווסף ל המימון רמ"י.סכום     
 
  

 מאשרים פה אחד
 
 
 
 חידוש מבנים בית ספר בר אילן. – 990אישור תב"ר  .2
 
 



₪ אלף  173אנו קיבלנו סכום של אילן. -, חידוש מבנים בית ספר בר990אישור תב"ר  דרעי, ראש העיר: אפימר 
נאשר את א' אני מציע ש ,אני מבין שאת ביקשת.... אילן רשיפורים בבית ספר בחידושים, ותיקונים ולטובת 

 וב' לפני שאנחנו עושים ביצוע תשבי עם המהנדס.הסכום. 
 

 פירוט.אחה"צ העברנו היום  מהנדס:מר שלום רוזנברג, 
 

 לה מה, מי, למה, כמה, אני מציע לאשר מי בעד?לא היא רוצה לראות, תראה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

רגע אפשר שהמהנדס קצת יתייחס לסכומים פה ולמה זה, עבודות  פיתוח שלב א', אין לי  כחלון:-גב' שושי כידור
 מושג מה זה אומר.

 
 אנחנו רצינו שלושה מיליון, נתנו לנו שלוש מאות אלף.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא אני יודעת שרציתם יותר. כחלון:-גב' שושי כידור

 
הצרכים הם הרבה יותר גדולים, אני בכוונה אני אסביר. היקף הביצוע, היקף  מהנדס:מר שלום רוזנברג, 

ההשקעה או הצורך בהשקעה בבית הספר. כדי שאף אחד לא יחשוב שבזה נגמרת שלב א', במונח השתמשתי 
 שיהיה תקציב נוסף נבוא לאשר.

 
 ומה זה כולל עבודות הפיתוח? זה סכום נורא זניח.  כחלון:-גב' שושי כידור

 
 בעיקר סידורי שבילים.  מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 כן דברים מינוריים. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
פה בתוך הסכום הכולל שקיבלתם ממשרד  הכנסתם את הסכום של שיפוצי קיץלמה ו :כחלון-י כידורשושגב' 

 כי הרי אישרנו את שיפוצי הקיץ בנפרד. ?הפנים
 

 , כאילו אנחנו רוצים.הכנסנו , לאלא ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אני רואה שזה בסכום עבודות שנעשו בקיץ.  כחלון:-גב' שושי כידור
 

למעשה ביצענו עבודות בקיץ בבית ספר אז רוצים לעשות דברים אחרים, אנחנו כרגע  חנואנ מר דני לוין, מנכ"ל:
 דברים אחריםשל להעביר לטובת ביצוע כמדומני, או כמה שזה היה, רוצים את השבעים אלף , אבל אנחנו בר אילן

 .שאנחנו רוצים לעשות
 

משתמשים בסעיף התקציבי הזה כדי, מניידים מסעיף לסעיף כדי לעשות יותר דברים,  :דרעי, ראש העיראפי מר 
 להקים מבנה חדש.את יכולה לא כסף גדול שגם של משרד החינוך, זה  ולנצל את הכסף

 
 ברור שזה לא כולל שום גנים בחצר.  מר אבישי ברעם:

 
 לא, לא. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 להצטרף...מי שירצה אז אני מתכננת לעשות סיור, בכל מקרה  :כחלון-י כידורשושגב' 

 
 אני מציע לאשר מי בעד? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 הבנתי שחב"ד וויתרו על הירקון או עוד לא?  מר אבישי ברעם:

 
 כן, כן.  לוין, מנכ"ל:מר דני 

 
 זה בכתב? מר אבישי ברעם:



 
 קיבלתם, הנה, יש לי אישור. מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 מי נגד? אני מציע לאשר מי בעד? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 בשלב זה מתקיימת הצבעה:

 
 

 משרד: מימון מקורות ₪ 317,113 של כולל בסך אילן בר ס"בי מבנים חידוש – 990 ר"תב מאשרים: החלטה

 .החינוך
 

כחלון, ליהי איינס, -אפי דרעי, יעל חן נחמן, דוד ששון, ברק אשרם, קובי לאור, אבישי ברעם, שושי כידור בעד:
 יצחק בראון, מיטל טולדנו.

 
 ירון חדוות. נמנע:

 
 
 
 
 שכר בכירים בהתאם לחוזר מנכ"ל. 35%אישור מינוי ושכר לעוזר ראש העיר מר יהודה גריבי לפי  .3
 
 

משכר בכירים. צירפנו  35%אישור מינוי ושכר לעוזר ראש העיר מר יהודה גריבי לפי  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 ? בקשה?השגות ?אם יש לכם הערות .בזמנו הצבעתם נגד ,זה נושא שכבר עלה לדיוןלכם, 

 
בלה  מדברת על איזה תם לנו טבלה, הטצירפ, 35%כי עדכון לסכום,  ת בעצםהשאלה שלי נוגע ליהי איינס: 'גב

 מה  מדובר? כתוכל לומר לנו ב ,שהוא רצף
 

 דני, תן להם הסברים על המספרים.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 עשרים לחמישים. נכון?בין  שהוא תווך,איזה צרפתם  גב' ליהי איינס:
 לא מה פתאום. מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 כמה זה שכר בכירים? :כחלון-כידור שושיגב' 

 
 אני לא, אני תתפסי אותי במילה.בערך.  12בסביבות  ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 .12,000מדבר על  35% מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 משהו כזה. מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 אלף בחודש? 12 :כחלון-י כידורשושגב' 

 
 , הכל ברוטו. ברוטו ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 ברוטו?  12,000 גב' ליהי איינס:

 
 עלות מעביד? מר ירון חדוות:

 
 לא עלות מעביד. מר דני לוין, מנכ"ל:

 



 כמה זה עלות מעביד? מר ירון חדוות:
 

 כמה זה? גב' שושי כידור כחלון:
 

 . 1.4תכפיל ב  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 לא?  1.3 גב' ליהי איינס:
 

 . 1.4 ,1.3מר דני לוין, מנכ"ל: 
 

 לחודש.  17זה יוצא בסביבות  מר ירון חדוות:
 

 , -רק רגע אני רוצה לסיים את שאלתי, זה מתייחס ל גב' ליהי איינס:
 

 עלות מעביד, אבל העובד לא רואה את הכסף הזה, אתה מבין? מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 אבל זה יוצא מהקופה הציבורית.  כחלון:-גב' שושי כידור
 

 לא משנה, אבל אני רואה שהכסף הולך.  מר ירון חדוות:
 

  זה מתייחס רק לאחד מהם.ו  ליהי איינס: 'גב
 

 . 35 –, אחד 30 –אחד  מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 אני לא מבין במספרים.  חדוות:מר ירון 
 

 זה מה שחוזר מנכ"ל קובע.  מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 תבתקציב אישרנו גם א 2016תקציב לא, אבל אני רוצה להגיד, אנחנו הרי אישרנו ב :דרעי, ראש העיראפי מר 
 .רטמבכבר בספ חנואנמאז שאישרנו את התקציב, לא מימשנו, וגם  את העוזרת של דני,  ,העוזר הזה

 
אז זה שאתה תקצבת משהו אחד, וכבר אתה בגירעון,  .₪  200,000של בגירעון כן אבל אנחנו כבר  חדוות:מר ירון 

 ועכשיו אתה לוקח את זה ממקום אחר, כדי להקטין את זה, 
 

 תאמין לי אנחנו עוד נקבל פרס ניהול תקין.₪  200,000גירעון של  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ולא בטוח שאתה צריך, כי גם וויתרנו על משרות אחרות. יש פה איזה משהו שלא מסתדר לי. מר ירון חדוות:
 

 טוב, יש לכם עוד הערות? שאלות? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 בחודש? בחודש ברוטו₪ אלף  12נכון? ש העיר מדבר על העוזר של ראבעצם אתה  ליהי איינס: 'גב
 

 בערך, בסדר הגודל הזה. :מנכ"ל, דני לויןמר 
 

 אחוז משכר בכירים. 35% מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 זה אומר שבכל זאת,בערך לי שאתה אומר  גב' ליהי איינס:
 

 אני רוצה רגע להסביר. מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 לא סליחה, סליחה, אל תסביר.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 



 ?כמה זה שכר בכירים :כחלון-י כידורשושגב' 
 

 אבל זה דבר שמשתנה, זה חודש הבא יכול להיות אחרת. דרעי, ראש העיר: אפי מר 
 

 לא משנה, כרגע כמה זה, לא בעוד חודש.  כחלון:-גב' שושי כידור
 

  .אחוז משכר בכירים 35אבל כללי אנחנו מדברים  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 כמה זה שכר בכירים? כחלון:-גב' שושי כידור
 

 .בהתאם השכר שלו ישתנה ,ככל ששכר בכירים משתנה מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 זה ברור.  כחלון:-גב' שושי כידור
 

 נכון? כמה זה היום?  מצבעים על זה היום חנואנ ליהי איינס: 'גב
 

 כמה המשכורת שלו?  גב' יעל נחמן:
 

 .13או  12זה בסדר הגודל הזה, זה משנה אם זה  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 זה סדר גודל, כן.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 .קובעים אותו חנוזה לא משהו שאנתבינו, תראו  ,זה חוזר מנכ"ל מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 זה בסדר, אין בעיה. גב' ליהי איינס:
 

 מנכ"ל הוא זה שקובע.חוזר  מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 ברוטו אתם מצביעים בעד? באמת נו? מה זה משנה? 10חבר'ה אגב אם הוא יקבל  מר קובי לאור:
 

 מנכ"ל.העוזרת גבי במה מדובר לרגע, רגע, שנייה. רגע, ודבר שני,  גב' ליהי איינס:
 

 לפי מה שכתוב.  . 35, אחד זה 30אחד  . כתוב שם ל:"מנכ מר דני לוין,
 

 אנחנו שואלים כמה זה בכסף? גב' ליהי איינס:
 

 ₪.אלף  400בשנה לעובד כפול שתיים זה ₪ אלף  202בשנה. ₪ אלף  202זה  מר ירון חדוות:
 

 זה סדרי התפקידים.בשנה? ₪ אלף  400אז אנחנו מדברים על  ליהי איינס: 'גב
 

 לשני התפקידים. כחלון:-גב' שושי כידור
 

והוא לא מנכ"ל העירייה אין לו מזכירה, שאני,  ,אני רק רוצה להזכיר לכםלשני התפקידים.  מר דני לוי, מנכ"ל:
 מתכוון לקחת מזכירה. 

 
 מי זה הוא? כחלון:-גב' שושי כידור

 
די דומה בסדר גודל למנכ"ל העירייה,  , שיש שמהות אני יכול להפנות אתכם לעיריהוא. אז  מר דני לוין, מנכ"ל:

 ,כפר יונהל
 

 ואפילו פחות. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 



 .בכיוון הזה לפרופורציהאת זה גם בואו נכניס אז וגם עוזר,   ,יש גם מזכירה מר דני לוין, מנכ"ל:
 

סכום לא  הסגנית. רה של שאז היה שכסכום שלא רחוק מזה  לגביהגענו לבית משפט  חנואנ ליהי איינס: 'גב
 רחוק מזה, הגענו עד לבית משפט שם.

 
 ?מה זה נוגע לענייןמה הקשר ליהי?  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
. זה מאד  מאוד מעמיסים לקופה הציבורית חנולכמה אנאוקי? זה נוגע זה נוגע לעניין בסכום  ליהי איינס: 'גב

 נוגע ענין.
 

 ,זכותכם ,אתם מתנגדים, אני לא רוצה לכנות את המהלך הזה, -ליהי, תפסיקו עם ה מר אפי דרעי, ראש העיר:
משה כץ הוא נכון? הוא היה עוזר  ,היה עוזר שלילפני שהבר . מתחת אני לא יודע למה אל תחפשו סיבותאבל 

 .עוזר נוסףכאן לא מינינו החליף אותו, 
 

 הכל בסדר.אבל הוא עוזר לך גם היום.  כחלון:-גב' שושי כידור
 

לתפקיד הזה לא הכנסנו עוד זה תפקיד שהתפנה, ז"א אנחנו נמצאים, לא משנה אבל  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 .פורים  האלהיעזבו את הס, אז הייתה גם סגניתעוזר, ו

 
 יש עדיין סגנית. כחלון:-גב' שושי כידור

 
, יעני סופר מקצועי על כמה זה עולה. אנחנו סיבותתחפשו אל ל בזכותכם להתנגד, א מר אפי דרעי, ראש העיר:
 שילמנו את זה מהתקציב. 

 
 פשוט אבל אנחנו רוצים להבין. מותר לנו להבין. כחלון:-שושי כידור גב' 

 
להבין אתם מבינים מאד, אתם רוצים, מה שנקרא לעשות אובר, ז"א להציג את זה  מר אפי דרעי, ראש העיר:

  כהוצאה מיותרת, זו זכותכם.
 

 ממש לא. כחלון:-גב' שושי כידור
 

 אפי אני רוצה להגיד כמה מילים. : טולדנו מיטלגב' 
 

 בקשה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

ששיירנו אותו בתקציב, אנחנו, מאשרים את הדבר הזה,  חנואם אנאני רוצה להגיד דבר אחד. ש גב' מיטל טולדנו:
תקציב לעוד הכנו אנחנו הכנו עוד כמה דברים לתקציב, אני הייתי בוועדת כספים שהכינו את התקציב, אנחנו 

שיהיה פה..., קודם לי אין בעיה לאשר את זה בתקציב כי זה דבר שצריך אותו, אבל כמה דברים. אז אני אומרת 
 ...שהכפר נראה כמו כולל העיקור חתולים, ייעשובתקציב ם רשומיהדברים שיראה ראש העירייה שכל 

 
, את למה לא נעשו על הדברים, מיטל אם את רוצה לשאול לשאול יםרוצ םאם אתבואו  ל:"מר דני לוין, מנכ

 .תקבלי תשובה מוזמנת, את
 

 אני יודעת. גב' מיטל טולדנו:
 

הסברנו בעבר שאנו מחכים לתקציב בסדר? עיקור חתולים עיקור חתולים אני בואי נתחיל ב מר דני לוין, מנכ"ל:
 לפי קול קורא כי אין טעם לעשות רק בכסף של העירייה, העירייה תקצבה, משרד החקלאות לפי קול קורא.  של 

 
 אבל אני תקצבתי בכוונה שיהיה בלי קשר לכל קורא. גב' מיטל טולדנו:

 
 שנייה רגע, תני לי לסיים, אבל אין לזה משמעות, רק שנייה, רגע. מר דני לוין, מנכ"ל:

 



 אנחנו תקצבנו.  גב' מיטל טולדנו:
 

כי חשוב לעשות כמה שיותר, אם את עושה  ,אמרנו שנמתין לתקציב של משרד החקלאות :, מנכ"למר דני לוין
 אין לזה משמעות. אז  ,פחות

 
 כל מיני זה, גם אם לא יהיה, שזה אבל אחד הדברים שאמרנו בתקציב זה  גב' מיטל טולדנו:

 
 תני לסיים שנייה רגע, תני לסיים. מר דני לוין:

 
 זה על פי חוות דעת של הרופא. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
תקציב בנעשה רק אנחנו יודעים שלא נקבל את הכסף ממשרד החקלאות  חנושאנאבל עכשיו  , מנכ"ל:מר דני לוין

שיבצע את העבודה, ואני מניח שבשבועות רינר טווכבר הנבחר אנחנו השבוע ישבנו בוועדת שלושה, שלנו, 
מה בנושא של שוק האיכרים זה באשר לנושא הזה של זה. פועל. אל ההקרובים או בימים הקרובים זה יצא 

  .וזה יוצא לדרך ,זה לא ככהלעשות? שוק איכרים 
 

 פרסמו. כחלון:-גב' שושי כידור
 

אחרי עבודת מטה מאומצת, גם של הבר, וגם של שלומית, וגם שלי, פרסמנו השבוע  חנואנ מר דני לוין, מנכ"ל:
זה לא שאף אחד לא מתייחס לבקשות שלכם, רק עם שוק האיכרים, ם גקול קורא כדי לצאת לדרך פרסמנו גם 

הוצאנו לים ולזה גם הנושא של הסעות תלמידים תבינו, שאתם מבקשים משהו זה לוקח את הזמן להכין אותו. 
 צריך לבדוק את ההיבטים המשפטיים, ואת החוקיות. ,כל דבר כזהבל זה לוקח זמן, לפועל, אאת זה 

 
 זה יעזור.אז ם יהיה עוזרים חנו מקווים שאנא בראון:מר יצחק 

 
 אני גם מקווה.  מר דני לוין, מנכ"ל:

 
אני רוצה גם להעיר הערה לדברים שלך דני על העיקור חתולים לא שאני חושבת שזה  :כחלון-י כידורשושגב' 

 לשום תמיכות,נושא שצריך להתייחס אליו ולא לחכות אני חושבת שבהחלט זה  בלא ,הנושא הכי בוער בכפר יונה
ה יעירימההיה תקצוב  ,בנושא של עיקור החתולים  רנציאלי היה דיפהוא בעצם על אחת כמה וכמה שהתקציב 

מקום לעשות יתם אמורים אותו ואני חושבת שהיה והישפניתם למשרד החקלאות סמכות על קול קורא גם והיה 
, בשתי פעילות זה אומר -כדי שואת זה אני מציעה לשנה הבאה, במחשבה שלכם,  בשתי פעימותאת זה אפילו 

ואם אתם מקבלים תמיכה או ₪, אלף  80אז מקיימים בינואר את העיקור ב  ,אם העירייה נותנת תקציב בינוארש
נה את הכוונה, אני מבינה שהייתה כוואני מבינה לא מקבלים תמיכה ממשרד החקלאות, אז נעשה את ההמשך, 

בסופו של דבר אנחנו נמצאים  בל אלתקציב , אני מבינה את הכל, ר חתולים ולכן חיכיתם ותיהרבה לעקר 
הגיע באמת,  ,הזויבאמת זה נראה לי  ,יש פה לא מעט תושבים/ת שמעקרים חתולים מכספם הפרטיבמציאות ש

 , באמת יש המון פניות שממסדות את הסיפור הזה. הזמן שתמסדו
 

 שושי מה תושבים מעקרים חתולי רחוב? :מר קובי לאור
 

 כן.  כחלון:-גב' שושי כידור
 

 קובי, כן, קובי אני אצרף אותך לקבוצה.  גב' מיטל טולדנו:
 

 .בכל הארץ נתנו₪ מיליון  4.5כל הארץ שושי  :יחזקאל, גזבר יחזקאלמר 
 

בקשים, אז על בקשות שמגם מדברים חנו אם אנעכשיו אבל לעשות.  ,ניתן מה שאפשראז  :כחלון-י כידורשושגב' 
מועצת לא יעלה על הדעת שחבר , כיוון שאני פה פונה אליך ראש העירו ,אני מבינה שיש עליך עומס אנחנו,

 פהבחוק, ואתם מורחים  לוכמו שמגיע  את זהוהוא לא מקבל  , או מבקש התייחסות,העירייה מבקש מסמך
עכשיו אני רוצה לדבר על . בכלל זה לא קשור לעוזר אישי ן של תפיסהזה עניי ,זה לא קשור לעוזר אישיודברים 

אוקי? אני מבחינתי לבין דני,  , ראש העירייה שלנו,אני עושה הפרדה בינךעוזרים אישיים, ועם כל הכבוד, באמת, 
אני לא מבינה בכלל ו , כל הניהול של העירייה הזו יושבת על כתפיו של המנכ"ל,על דני  תרוב המעמסה פה יושב



, על אחת כמה סדר עדיפותצריכה לעשות אם אני זה שיקולים שלכם, ו, זהאיני נכנסת לאבל למה אין לו מזכירה 
, ולא רק אני, אל גם מי שיושב פה 2016בתקציב  וכמה שמדובר פה בהוצאה כספית שאני התנגדתי אליה בכלל,

מי ₪ אלף  400ברור לי שמתוך שהוא סדר עדיפות, אז  מימיני ושמאלי, אז אם אני צריכה  לעשות פה איזה
אני לא  ,אני לא חושבת שיש מקום שאתה תקבל עוזר אישי ,שמבחינתי הוא בסדר עדיפות לקבל זה המנכ"ל

, -את החלוק אתו אישי שתוכל לעוזר מאשר שיהיה לך הצדקה חוץ שום ואין  ,עבודהמעמס אתה קורס חושבת ש
 ול לחלוק אתם.ויש מספיק אנשים שאתה יכ

 
 חוויות הפרסונאליות.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 חוויות המסעירות שאתה עובר. מר אבישי ברעם:

 
 ומציעה לכם,. אני גם חושבת שבאמת יצאואין שום הצדקה לא יודעת.  כחלון:-גב' שושי כידור

 
 אוקי, זו דעתך, מותר לך להגיד את דעתך.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
שאולי תציפו את כל הצרכים הארגוניים של בעלי ברור שמותר לי. אני גם חושבת  כחלון:-גב' שושי כידור

 רבה מאדעיריית כפר יונה, חסרים ה נקראש גנוןשחסרים במנהיחידים התפקידים שני זה לא וון שכי ,התפקידים
הגיע , שאני לא בטוחה, באמת אני אומרת, אני לא זה, אני לא בטוחה שזה סדר העדיפות. אז אולי בעלי תפקידים

 . זהנתייחס לשועם כל הצרכים ותקבעו סדר עדיפות, הזמן שתשימו נייר 
 

 למה את חושבת שלא עושים את זה? גב' יעל נחמן:
 

 , רואהלא ני אני לא אמרתי שלא עושים, א כחלון:-גב' שושי כידור
 

  זה הסדרי עדיפויות. גב' יעל נחמן:
 

  ם אני מצטערת, בסדר?יודעת אם מתקיייעל מה שאני לא רואה, מבחינתי אני לא  כחלון:-גב' שושי כידור
 

 אז זה לא  באמת משנה.  , את לא מסתפקת בזה,לך גידוגם אם יכן, אבל  :נחמן יעלגב' 
 

 לא מסתפקת במה? איזה מקרה? כחלון:-גב' שושי כידור
 

 סדרי עדיפויות את לא מתייחסת לזה.המה גם אם יגידו לך  גב' יעל נחמן:
 

זה  ,זהאת אני ביקשתי לראות אבל אני לא יודעת מה הסדרי עדיפויות, למה את זה,  כחלון:-י כידורשושגב' 
ו שקובעים בתכנית הפיתוח סדר את זה, ונקבע, כמתציגו את זה אז מה הבעיה, תשלחו את זה, הכל, עשיתם 

 עדיפות. 
 

 אוקי. רגע אבישי רצה להגיד, בקשה אבישי. מר אפי דרעי, ראש העיר: 
 

ואני מבין שאתם החברים שלנו אתם כבר הצבעתם , למנות עוזריםפה אני מבין שאתם רוצים  :ברעם אבישימר 
פעם נגד, והיום שיניתם, מטעמכם. עכשיו אני רוצה לשאול אותך אם אתה כבר מדבר, עכשיו אתם רוצים למנות 

, קורות חייםמה האנשים האלה, מי הם, איזה א תראה לנו גם כן, בומשרת אמון  הנכון שזשתי פיגורות רציניות. 
 .ה הם עשומ ,מה הניסיון שלהם

 
 יש אצל שוש.  גב' יעל נחמן:

 
ולא  ,בחרת את אלהדווקא איזה יתרון, למה רגע, מה, איפה, איפה הם, איפה הם, למה,  מר אבישי ברעם:

 אחרים, לא וועדת מכרזים. 
 

 אוקי, חדוות.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 



, שלאפה דברים כמה זה מה יש. יש  ,אבל זה בסדר ,אני מתנצל ,אני אהיה קצת ארוך היוםטוב  חדוות:מר ירון 
, ומיטל כל הזמן מדברים פה .שולחן יבינובכלל, האנשים פה מסביב לוחשוב שאנשים  ,מתחברים לישבאמת לא 

העלתה את הנושא של חתולים, ואנחנו מחכים להרשאות, ויש, עד שלא נקבל הרשאה אז לא נוציא את הכסף, זה 
 800אחוז ממקורות של משרד השיכון קרוב ל  100טוב ויפה, אבל שאישרנו תב"ר שהיה אמור להיות  מצד אחד זה

אלף שקל ולא קיבלתם את הכסף, עכשיו  800הוצאתם  הלכתם ובניתם אותו בלי שקיבלתם את הכסף. ₪ אלף 
ואנחנו  אלף שקל שמעולם לא אישרנו 200אתם טוענים שאתם לא יכולים לקבל את הכסף כי חסר לכם 

 מתקשקשים עכשיו. 
 

 אבל זה משהו אחר לגמרי.  :לאור קובימר 
 

 אני מדבר על התנהלות, אני מדבר על תזרים מזומנים.  מר ירון חדוות:
 

 לתזרים.לא זה לא קשור   מר קובי לאור:
 

על גירעון, ₪ אלף  200אנו נמצאים ב זה שעכשיו מול ביצוע, אני מדבר על אני מדבר על תקציב  חדוות:מר ירון 
בחצי שנה ₪ הלוואות קרוב לחמישה עשר מיליון לוקחים משהו שקרה לפני רבעון. אני מדבר על זה שאנחנו 

איזה שהיא הבטחה או אמירה המומה לגמרי שאולי מישהו במערכת איזון תקציב, איך על סמך האחרונה 
א, איזה חוב שאנחנו לוקחים על עצמנו ואף אחד לא יודע לחתום קוראים לדבר  הזה, יחזיר לנו את זה מתי שהו

ואני עכשיו ישליך פה איזה משהו לתוך הנושא הזה ₪, אלף  400מתקשקשים פה על עליו. אני מדבר על זה שאנחנו 
, יש פה, פרסמו שיש פה את, מישהו, איש מנופים, וא.ב. קרטונים, לא יודע איך קוראים להם, שהולכים -של ה

 ות באזור תעשייה שעוד לא קם. והאזור התעשייה הזה כמה שאנחנו מדברים עליו,לבנ
 

 מה זה רלוונטי? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני אסביר לך מיד למה זה רלוונטי. מר ירון חדוות:
 

 שהם פרסמו? מה זה רלוונטי לא  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

אני אסביר לך מיד למה זה רלוונטי, אני שאלתי רק שאלה בתוך הזה, כמה זמן אנחנו מדברים על מר ירון חדוות: 
 האזור תעשייה הזה? 

 
 .2000אזור התעשייה קיבל תוקף ביולי  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 שנה. 15, 2000יולי  חדוות:מר ירון 

 
 .16 :, ראש העירמר אפי דרעי

 
, בסופו וזה עולאוקי?  ,₪אלף  400מדברים עכשיו על עכשיו אני, למה אני מזכיר את זה? כי אנחנו  מר ירון חדוות:

ועל זה שאנחנו  ₪אלף  400 מתקשקשים עלזה שאין לנו א.ת. מכניס אותנו לפינה הזו שאנו של דבר זה עול. עכשיו 
 . בגירעון

 
 בסדר. אבל מה זה רלוונטי? גב' יעל נחמן:

 
, אוקי? אמדוקס נדרשת לפנות את המשרדים סקיש חברה בשם אמדואז מיד אני אקשור את זה.  מר ירון חדוות:

בין  4שחייב להיות לאורך כביש  ם שלה, אוקי?משרדיהלהעביר את עכשיו אזור מחפשת , היא 2019שלה עד סוף 
 . טריוניםעומדים בכל הקרי חנועל פניו אנ, 2020עד שנת שתיים לשש עם נגישות נוחה, 

 
 לא ירון, אתה יודע למה אנחנו לא עומדים? אתה יודע למה לא?  :טולנו מיטלגב' 

 
 רגע, לא, לא תני לי לסיים. מר ירון חדוות:

 
 לך.בוא אני אעזור  גב' מיטל טולדנו:



 
 לא אל תעזרי לי תני לי לסיים. מר ירון חדוות:

 
שהם רוצים לעשות את הקמפוס שלהם הפעם  , אני אעזור לך, כי הם אומרים כי הם אומרים גב' מיטל טולדנו:

 רק מבית יזמים פרטיים.
 

 יפה. מר ירון חדוות:
 

 מול גופים ציבוריים, הם לא מוכנים זה הכל. זה הכל.ז"א שהם לא מוכנים לעבוד מול עיריות,  גב' מיטל טולדנו:
 

 כן אבל אין אפילו, אין פה תשתית.  מר ירון חדוות:
 

והם דורשים תשתית דרכים,  ירון אני דיברתי אתם, פשוט אם אתה כבר מעלה את הנושא, אז  גב' מיטל טולדנו:
. אין לנו לא יזמים פרטיים, אין לנואת כל הדברים האלה תשתית דרכים בסיסית,  תשמע עד הסוף, הם דורשים

 לא תשתית דרכים. 
 

 הוא יודע את זה. את כל מה שאת אומרת הוא יודע. גב' יעל נחמן:
 

 אוקי. גב' מיטל טולדנו:
 

שנה  15כבר מאושר, ו, מדברים על א.ת שאמור להיות מתוכנן חנושאנ ,בתוך התהליך הזהעכשיו  חדוות:מר ירון 
 .לשום מקום לא מתקדמים חנואנ
 

 לא, לא. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אנחנו מתקשקשים, עכשיו אתה תן לי את החמש דקות שלי.  מר ירון חדוות:
 

 נשאר לך שלוש דקות. גב' יעל נחמן:
 

 ובתוך הסיטואציה הזאתי,מר ירון חדוות: 
 

 תדייק. מר אפי דרעי:
 

 אני מדויק.  חדוות:מר ירון 
 

 לא התכנית בתוקף. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 התכנית בתוקף, אבל הביצוע?מר ירון חדוות: 
 

 הביצוע לא תלוי באף אחד מהיושבים פה. מר אפי דרעי:
 

 ?-אוקי הוא לא תלוי בנו, הוא תלוי ב מר ירון חדוות:
 

ישראלה רוזן. תשמע ממנה שהיא הייתה סגנית  תפנה אל המועמדת הקודמת שהרצתם :, ראש העירמר אפי דרעי
 וטיפלה באזור התעשייה, 

 
 אני לא הייתי סגנית שלך.  :כחלון-גב' שושי כידור

 
  לא אני מדבר על ישראלה, אני מדבר על ישראלה, תשמע ממנה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 5000שנה ועכשיו אתה אומר שישראלה לא עשתה. בתוך התהליך הזה יש חברות שמחפשות ל  15 חדוות:מר ירון 
 ₪.  75000עובדים 



 
 ירון, תקשיב, גם חברת אורביט רצתה לבוא לפה.  מר קובי לאור:

 
 מה זה עוזר במצב הזה?  מר ירון חדוות:

 
לא משנה אורביט, שיהיה שלמה, שיהיה יוסי, אבל אתה, אתה טוחן מים עכשיו. אתה לא מחדש  מר קובי לאור:

 עובדים שיהיו.  7000לנו כלום, 
 

רק על השטחים ₪ מיליון  45מסתכמת ב שאנחנו בחיים לא נראה ההכנסה השנתית מארנונה  מר ירון חדוות:
על כל השנים , בכוונה אני מצביע עליך, אוקי? עכשיו אנחנו יושבים פה בגלל אוזלת יד שלך, שלך האלה. 

שאתה לא מצליח לגייס פה אף אחד כדי לאשר לך ₪ אלף  400, כדי לדברר עכשיו על פקקטה המבוזבזות האלה
יודע מצליח להזרים, אתה לא לתכנן, אתה לא אותם, כי אתה לא מצליח להסתכל קדימה, אתה לא מצליח 

 , לתכנן
 

 קשר?אבל מה ה גב' יעל נחמן:
 

 לא אתה לא יודע, מר ירון חדוות:
 

 זה בבחירות תגיד. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אוקי? תזרים מזומנים, אתה משלם על דברים.אתה לא יודע לתכנן  מר ירון חדוות:
 

 באמת אני באמת שואל,? ארנונההכנסות איך קשור תזרים מזומנים ל :לאור קובימר 
 

 אני אסביר לך, אתה רוצה שאני אסביר לך? מר ירון חדוות:
 

מה קשור הכנסות ארנונה לתזרים מזומנים איך זה קשור? אני אם אין לי הכנסות אני לא מנהל  מר קובי לאור:
תזרים, אם אני מנהל תזרים זה לא קשור להכנסות. ירון אתה מכיר את א.ת. מקצה לקצה? תכיר אותו כמו 

 וצה.  של מי הקרקע? מה הקרקע של המועצה? שצריך, ותבוא תגיד מה שאתה ר
 

זה יותר משלושים אחוזים מההכנסות, שאין ₪, מיליון  45אני יודע שעכשיו הייתה התנגדות על  מר ירון חדוות:
לכם עם מי לדבר ובמקום להגיש התנגדויות על איש מנופים שרוצים להקים מפעל קרטונים ועוד מנופים בא.ת.  

 יש שמה. זה מה שאני יודע.שאף אחד לא יודע מה 
 

 טוב, אוקי, אוקי עבר הזמן שלך ירון, תודה רבה לך.  מר אפי דרעי:
 

 לא נשאר לי שתי דקות. מר ירון חדוות:
 

בבחירות הבאות, לא נשאר לך שום דקה, השעון צלצל , נתתי לך יותר מחמש דקות, השעון שלך  מר אפי דרעי:
 צלצל, סיימת, אני מציע לעבור להצבעה. מי בעד אישור העוזר ירים ידו?

 
 של מי? כחלון:-גב' שושי כידור

 
 אנחנו מדברים על הראשון, אנחנו דיברנו רק על גריבי. מר אפי דרעי:

 
 אז תגיד של מי. תקריא את הצעת ההחלטה. כחלון:-כידורגב' שושי 

 
 שכר לעוזר ראש העיר יהודה גריבי ירים ידו? מי נגד?ומי בעד אישור מינוי  :, ראש העירמר אפי דרעי

 
 בשלב זה מתקיימת הצבעה:

 
 



 .ל"מנכ לחוזר בהתאם בכירים שכר 35% לפי גריבי יהודה מר העיר ראש לעוזר ושכר מינוי מאשרים: חלטהה
 

 , יצחק בראון.אפי דרעי, יעל חן נחמן, דוד ששון, ברק אשרם, קובי לאור, מיטל טולדנו בעד:
 

 כחלון, ירון חדוות.-אבישי ברעם, שושי כידור נגד:
 

 ליהי איינס. נמנעת:
 
 
  
 שכר בכירים בהתאם לחוזר מנכ"ל. 30%אישור מינוי ושכר לעוזרת מנכ"ל גברת אסנת טל לפי  .4
 
 

אני מציע לעבור לסעיף הבא. אישור מינוי ושכר לעוזרת מנכ"ל גברת אסנת טל לפי  מר אפי דרעי, ראש העיר:
משכר בכירים. מאחר שכבר אמרת שהכל אוזלת יד וכו', אז אנחנו לא נחזור על זה פעם נוספת, אני מציע  30%

 שניגש להצבעה, מי בעד ירים ידו. מי נגד.
 

 הצבעהבשלב זה מתקיימת 
 

 שכר בכירים בהתאם לחוזר מנכ"ל. 30%לאשר מינוי ושכר לעוזרת מנכ"ל גברת אסנת טל לפי  החלטה:
 

כחלון, מיטל -אפי דרעי, יעל חן נחמן, דוד ששון, ברק אשרם, קובי לאור, אבישי ברעם, שושי כידור בעד:
 יצחק בראון.טולדנו, 

 
 ירון חדוות. נגד:

 
 ליהי איינס. נמנעת:

 
 
 
 
 
 
 
 
 רצ"ב טבלת הוועדות המוצעת )שינויים מסומנים באדום( –שינוי בהרכב ועדות העירייה  .5
 
 

לעשות  תיאתם קיבלתם את הרשימה של הוועדות. התבקששינוי בהרכב הוועדות.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
בראון יפנה את מקומו בוועדת בנוסף לכל השינויים שאנחנו ציינו פה, שינוי נוסף והבקשה התקבלה. איזה 

 , וכל השאר,הביקורת לטובת ליהי איינס
 

 בראון לא יכול להיות בוועדת הביקורת אם הוא בחכ"ל. אז אתה לא עושה פה שום שינוי. כחלון:-גב' שושי כידור
 

 שינוי. זה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ינוי.זה ש גב' ליהי איינס:
 

 שמעת מה שאני אמרתי? כחלון:-גב' שושי כידור
 

 אוקי, אז יצא טוב. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 



 זה לא בקשה שלי. כחלון:-גב' שושי כידור
 

 לא היא ביקשה.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 היא ביקשה זה יפה, אבל הוא לא יכול להיות אם הוא בחכ"ל. כחלון:-גב' שושי כידור
 

יצא טוב, יצא טוב, מעז יצא מתוק. זה היה אתך, אבל לא חשבתי על זה, היא דיברה מר אפי דרעי, ראש העיר: 
 אתי לפני הישיבה, חמש דקות לפני הישיבה.

 
חבל שהיא לא דיברה אתי הייתי אומרת לה שאין בעיה, אבל זה בסדר, היא לא צריכה  כחלון:-גב' שושי כידור

 לבקש את זה. 
 

 קודם כל אני תמיד צריכה לבקש. איינס:גב' ליהי 
 

 אנחנו יכולים לא להיענות כי יש את ערן במקומו. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 נכון. גב' ליהי איינס:
 

 מה זה ? ערן בכל מקרה בוועדת ביקורת. כחלון: -גב' שושי כידור
 

אז יש את מיטל. אפשר להכניס גם את אבישי, או את זה, הוא בתאגיד, הוא גם לא  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 יכול להיות בוועדת ביקורת? הוא יכול להיות בוועדת ביקורת.

 
 לא, קודם כל אני עוד לא בתאגיד.  מר אבישי ברעם:

 
פרוצדורה, מה זה אתה תהיה, אישרנו אותך מה אתה רוצה? מה אתה רוצה אבל זה ה מר אפי דרעי, ראש העיר:

 אני המצאתי את זה?
 

 לא מר אבישי ברעם:
 

 אוקי. אז אנחנו מאשרים את השינויים בהרכב הוועדות? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא, לא, רגע, רגע. יש לי רשימות יש לי הערות על הרשימה. כחלון:-גב' שושי כידור
 

אבל עם התייעצתם אתנו כמובן שלא  ,הכספיםאתם איישתם מחדש את וועדת יש לי שאלה.  מר אבישי ברעם:
 .במועצהבגודלה יה יהשנאם לא הכי גדולה, לפחות הסיעה  חנואנכל הכבוד, 

 
 מה הקשר? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 , עם כל הכבוד?אתה לא יכול להדיר אותנו מוועדת כספים רגע, אני אגיד לך מה הקשר,  מר אבישי ברעם:

 
 מי מדיר אתכם? העיר:מר אפי דרעי, ראש 

 
 למה אנחנו לא בוועדת כספים? למה מה קרה? כן אנחנו לא בוועדת כספים. מר אבישי ברעם:

 
 היחיד פה, כולם פה עושים אחד ועוד אחד שווה אחד, ואני לא יכול להיות בוועדת כספים? הרו"ח מר ירון חדוות:

 
 זה אמרתי לך פעם, היחיד שיודע לדבר חשבון, אתה יודע... מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
ואתה כל הזמן כותב מכתבים למנהלת המחוז על פוליטי, זה אמא של הפוליטי. זה פה אמא של  מר אבישי ברעם:

 פוליטי. ה
 



א' בהרכב וועדות, בסוף שאתה מסתכל על המאזן, ברגע שקיבלת, אתם הסיעה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 הגדולה,

 
 תיכף נדבר על המאזן. כחלון:-גב' שושי כידור

 
 אתם הסיעה שקיבלה הכי הרבה תפקידים.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

   
, עם כל שמות הכלבים זה לא מענייןשל וועדה לשמירת הספר שאתה ממנה אותי לסליחה, אפי,  מר אבישי ברעם:

  הכבוד, כן?
 

 אין לנו וועדה כזו.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

אנו מבקשים שיהיה שיתוף אמתי של הכוחות וועדה שמתכנסת פעם בחמש שנים, יופי.  מר אבישי ברעם:
 , ואנחנו דורשים מקום. במועצה

 
אתה יכול לדרוש, מותר לך לדרוש, אנחנו מביאים את זה להצבעה, ובזה נגמר הסיפור.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 ולא, אתם אח"כ לעשות שינויים, אתם יכולים לבוא, 
 

קודם כל יש לי הערות על החלוקה, ואני למה שאומר אבישי,  קשראני רוצה להציע בה :כחלון-י כידורשושגב' 
אני מבקשת להגדיל את מספר להתחיל בזה, בהקשר למה שאמר אבישי,  אעיר אותן. והדבר השני שאני רוצה רגע

מבין חברי ולתת לנו הזדמנות להיות בוועדת הכספים, יש למישהו התנגדות  ,החברים בוועדת הכספים לחמישה
 המליאה שנמצאים כאן? 

 
 לא, לא, אבל,  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אני שואלת אם יש את זה, אם כן אז אני מבקשת, כחלון:-גב' שושי כידור

 
 לא את צריכה להציע. אני צריך להציע, לא  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אני מציעה, קודם כל אני יכולה להציע.  כחלון:-גב' שושי כידור

 
 להיות חמישה עם כל הכבוד.כה אני לא חושב שוועדת כספים צרי מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 זה כמו שאתה אומר זה לא טיעון. זה לא טיעון.  :כחלון-כידור שושגב' 

 
 "זה לא טיעון" מה לעשות? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 זה לא טיעון, זה לא טיעון, למה? כחלון:-גב' שוש כידור

 
 לא כל טיעון שלך הוא טיעון, ואני לא אומר אם זה לא טיעון. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
אתה אומר עכשיו אמרת לנו שזה לא טיעון על הדברים שאמרנו בקשר לעוזרים  כחלון:-גב' שושי כידור

 האישיים. אתה רוצה שאני אצטט אותך.
 

 ,-לא. מה שאתם אמרתם, מה ש מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני מבקשת שתשקול את זה. אז  כחלון:-גב' שושי כידור
 

 מה שאתם טענתם לגבי עוזרים אישיים אני לא רוצה לחזור על זה עוד פעם. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ? מה הבעיה?בוועדת כספיםחברים מה הבעיה שיהיו חמישה  כחלון:-גב' שושי כידור
 



 אין צורך בחמישה חברי, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

ין בוועדת מכרזים שמו חמישה שיהיו בה חמישה, אז מה? ועדי אין צורך בשום וועדה :כחלון-כידור שושגב' 
 ? אני לא מצליחה להבין.מה הבעיהוהגדלנו את זה לחמישה. , חברים, על פי בקשה שביקשנו בפעם קודמת

 
  אין שום בעיה אני לא רוצה יותר משלושה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
למה זה כל כך מפריע לך שאני אפי, בוא, בוא, עזוב, מה הבעיה שאני אהיה בוועדת כספים? : מר ירון חדוות

 בוועדת כספים?
 

 מה? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לך שאני אהיה בוועדת כספים? כואבמה כל כך  מר ירון חדוות:
 

 ,-למה אתה באמת חושב שאני אתרגש מה מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 טוח.זה ההבדל בין חושב לבטוח. אני בכן אני בטוח, אני לא חושב.  מר ירון חדוות:
 

 אתה בטוח, אז גם ככה אני לא רוצה להגדיל לחמישה מסיבותיי.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ומה הן? מר ירון חדוות:
 

 זו ההחלטה שלו וזהו, הוא לא חייב להסביר לך כל דבר. גב' יעל נחמן:
 

 לא חייב ללמד אותך, אני צריך להסביר לך כל דבר? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 בטח לא שהנימה שלך היא מקניטה ולא באמת עניינית ירון.  גב' יעל נחמן:
 

 מה לא ענייני? מר ירון חדוות:
 

, אתה יכול היא נימה מקניטה , ואתה עושה את זה בכל הישיבות, הנימה שלך לאורך כל הדרך גב' יעל נחמן:
  , הנימה שלך מקניטה והופכת את הדיון הזה לבלתי נסבל.שאתה רוצה לשאול איזה שאלה

 
לישיבות בוועדת כספים, שאני צריך לקבל חומר, ואמרתם לי שאי אפשר, אני מזמין אותך  מר ירון חדוות:

 ובלחיצת כפתור הראיתי לך שאפשר. אני לא ענייני? 
 

 החלטה, כי כרגע זאת ההחלטה. הוא אומר לך מה הוא רוצה, אתה תקבל את ה גב' יעל נחמן:
 

אתם לא יודעים איך להסתכל על דוחות כספיים, אתם מחרטטים פה אחד את השני על מה אתם  מר ירון חדוות:
 מדברים?

 
 אתה אפילו לא מקשיב, תקשיב, תראה איך אתה נראה. גב' יעל נחמן:

 
 אני נראה הרבה יותר מקצועי ממה שאתם חושבים שאתם מבינים. מר ירון חדוות:

 
 אבל יעל גם כשהבקשה הייתה עניינית,  כחלון:-גב' שושי כידור

 
 ושושי את יודעת למה אני מתכוונת, את יודעת למה אני מתכוונת. גב' יעל נחמן:

 
 , רק אתה מבין.אף אחד לא מבין כלום מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 יותר מראש העירייה.  תאמין ליאני מבין שזה מגיע לכספים לא, כ חדוות:מר ירון 



 
 לא אני אומרת שגם עכשיו זו הייתה בקשה עניינית לגמרי.  כחלון:-גב' שושי כידור

 
גם  יהםאפשר לדבר עלויש דברים שבסדר, אז אוקי את יודעת מה? יש דברים שיכולים להיסגר,  :נחמן יעלגב 

 אם יש איזה שהוא היגיון או לא. אחר כך, 
 

רציתי להגיד שאני אשמח אם הוא ישקול את זה מחדש כדי זה אין שום בעיה, בשביל  גב' שושי כידור כחלון:
 לאשר.

 
אבל אני אז אם בפורום הזה כרגע זה לא מתאפשר, ויש כוונה אחרת, אפשר לדבר על זה גם אח"כ,  גב' יעל נחמן:

 , זה נימה מקניטה. את יו"ר הסיעה הזאת ואני חושבת שיש מקום לדבר על זה.נימה של ירוןמסכימה ללא 
 

ם יש אפשרות לדבר אני יו"ר הסיעה שאני מנהלת אותה בצורה דמוקרטית ולאנשים ש כחלון:-גב' שושי כידור
 באופן פרטי ופרטני כמו שהם רוצים. 

 
 אני לא מדברת על אם הוא יכול לדבר או לא, אני מדברת על הנימה. גב' יעל נחמן:

 
 לנימה אני לא, אגב אני לא אחראית על חינוכו.  כחלון:-גב' שושי כידור

 
 אי אפשר לשמוע את זה, באמת, מספיק ירון. די. גב' יעל נחמן:

 
 אתם פשוט מבזים את עצמכם. מבזים מקצועית את הבנת הכספים הזאת. מר ירון חדוות:

 
 אפילו לא מכבד, זה אפילו לא מכבד אותך.  גב' יעל נחמן:

 
 טוב אני רוצה להעיר הערות לגבי החלוקה. כחלון:-גב' שושי כידור

 
 רגע, רגע. ר:מר אפי דרעי, ראש העי

 
 מה? כחלון:-גב' שושי כידור

 
 לא אין שאלה, שאלתי את קובי. גב' יעל נחמן:

 
 מתקיימת היוועצות בין קובי לראש העיר לעניין הוספת מר ירון חדוות לוועדת כספים(בשלב זה )
 

 תוסיף את חדוות. מר קובי לאור:
 

 , כי אנחנו רק מפחדים ממנו, ואנחנו נוסיף גם את דודי. נוסיף את ירון חנואנ מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 תודה. במי? כחלון:-גב' שושי כידור
 

 דודי שייעזר בו.  מר קובי לאור:
 

 דוד, דוד.  גב' יעל נחמן:
 

 דודי, יהיו חמישה.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 דוד.  גב' יעל נחמן:
 

 תקשיב רגע אני רוצה להגיד משהו,להעיר לגבי החלוקה. רגע אני רוצה  :כחלון-י כידורשושגב' 
 



יכול להיות שאת צודקת באלף אחוז, אבל אנחנו לא רוצים לעשות תיקונים, תשבי  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 איתנו,

 
 רגע אתה לא מקשיב אבל למה שאני רוצה לומר. כחלון:-גב' שושי כידור

 
 שה.בק מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
אני אגיד הערה כללית, כי באמת אין לי זה, הוועדות מה שקבעתם לא קבעתם, לא נכנסת  כחלון:-גב' שושי כידור

לזה, לא עניין אותי, הדבר היחידי שבאמת היה לי חשוב זה שירון יהיה לו תפיסת רגל בוועדת כספים, ואני מודה 
 ר הערות,על שיתוף פעולה, זה הדבר הכי חשוב. אני רוצה רגע להעי

 
 לשיתוף פעולה עתידי בתוך וועדת הכספים.  מר ירון חדוות:

 
על שיתוף הפעולה, טוב, אמרת מה את רוצה? אני רוצה להעיר כמה הערות לגבי החלוקה  כחלון:-גב' שושי כידור

 אומנם ראש העיר שלנו הוא יו"ר הוועדה אבל יעל לא מופיעה כאן ,אחד בוועדת בחינה למינוי בכיריםפה: 
 רק אצלי ואתם לא מוסיפים את זה במניין של הסה"כ. כנבחרת ציבור.

 
 למה? מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 היא לא מופיעה פה. כחלון:-גב' שושי כידור

 
 שניהם מופיעים כ.י. פעמיים. , -בהיא מופיעה  ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 לא וועדת בחינה למינוי בכירים, כחלון:-גב' שושי כידור

 
 אבל זה לא  זה אותה וועדה. מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 אבל אותי ספרת.  כחלון:-גב' שושי כידור

 
 רק שנייה, גם אותם ספרתי. מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 לא. כחלון:-גב' שושי כידור

 
רק שבוועדת בחינה של עובדים בכירים  ,וועדת בחינה של עובדים זה אותו דברוועדת בחינה  מר דני לוין, מנכ"ל:

 ספרתי אותם בוועדת בחינה.  כבר הם אבל פוזיציה מתווסף נציג האו
 

 בוועדת הבחינה הרגילה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 .וועדת בחינה רגילה מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 זה לא קשור.  :כחלון-י כידורשושגב' 
 

 מה זה לא קשור? מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 את רוצה שיספרו פעמיים. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 רגע, רגע, רגע, רגע, בואו נעשה פה רגע סדר, אוקי? זה שתי וועדות נפרדות.  כחלון:-גב' שושי כידור
 

 לא. מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 אל תגיד לי שלא.  כחלון:-גב' שושי כידור
 



 ההרכב הוא, מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 אתה רוצה שאני אראה לך  את זה בחוזר מנכ"ל העירייה?  כחלון:-גב' שושי כידור
 

 לא זה וועדת בחינה. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

והיא תגיד, תקשיב לי רגע עד הסוף, זה שתי וועדות נפרדות ואני יושבת לידך היועמ"ש,  :כחלון-י כידורשושגב' 
שתגיד לך את מה שאני אומרת לך, כי גם יועמ"ש פה יושבת מבקשת להתייחס אליהם כשתי וועדות נפרדות. ו

 .ולכן כן הם ייספרו פעמיים בחוק, זה מופיע כשתי וועדות נפרדות,
 

 בסדר. מר דני לוין, מנכ"ל:
 

, כמובן שאני לא מבקשת לספור אותו, מן הסתם, כיוון שזה, אבל נבחרת יו"ר הוועדה כחלון:-גב' שושי כידור
שמופיעה, אם אתה מקזז ממני, או מוסיף לי, אז אני מבקשת שזה יהיה אותו דבר לגבי הסיעה של ראש ציבור 

 העיריה.
 

 .בפחתחנו עדיין אנאבל זה עדיין, בסדר, אז נוסיף עוד אחד,  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

אם לא מעניין אותי רגע, שנייה זה אחד. אני לא אמרתי שאתה בפחת, תקשיב, באמת  :כחלון -י כידורשושגב' 
 או אם אני בפחת בסדר? פחתאתה ב

 
 את אומרת שלא מעניין אותך, אבל את בכל זאת נכנסת למספרים. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 נכנסת למספרים.חשוב לי לייצר פה שוויון, רגע, רגע, אני כן, אני לא  כחלון:-גב' שושי כידור

 
 אז אנחנו נוסיף אותה ועדיין אנחנו פחות. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
אני לא מדברת על מספרים, אני מדברת על אנשים. זה בדיוק מה שאתה לא מבין. אוקי?  כחלון:-גב' שושי כידור

 לוועדות, אוקי? אז עם כל הכבוד. אני מייחסת חשיבות רבה ו
 

 .24פה, אתם כתבתם, ואנחנו  30אתם  מר אבישי ברעם:
 

 שלושתכם, ליהי, ליהי עוד שבע. 24נו אתם  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ליהי נחשבת אצלנו.  עם:מר אבישי בר
 

 לא, לא, היא בנפרד פה, נו? מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 כי אנחנו סיעה של ארבעה.  מר אבישי ברעם:
 

 אבל אבישי מה פתאום.  גב' ליהי איינס:
 

 .31עם ליהי אתם , 31אתם  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

, הבנת? עכשיו אתה מבין שאתם יותר? אז תוריד את האחד, תוסיף את האחד 30אנחנו  מר אפי דרעי, ראש:
 אנחנו עכשיו, 

 
 אפשר להמשיך? בסדר אני ממשיכה. כחלון:-גב' שושי כידור

 
 בבקשה.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אבל זה לא משנה, אבל זה יותר, טוב לא חשוב. מר דני לוין, מנכ"ל:



 
 זה שתי וועדות נפרדות. ון:כחל-גב' שושי כידור

 
 בסדר. מר דני לוין, מנכ"ל:

 
תאמין לי תלך תקרא את פקודת העיריות, אם אתה תרצה, אני אבוא לשבת אתך על זה.  כחלון:-גב' שושי כידור

אתה לא יכול לספור את זה כאילו הם בוועדה אחת שמתפצלת לשניים מצטערת זה לא עובד ככה, לא לפחות לא 
 למי. אני רוצה להמשיך הלאה כי נראה לי שהתעכבנו על זה יותר מדי.לפי תפיסת עו

 
 אני גם חושבת. גב' יעל נחמן:

 
מופיעים פה שלושה נציגי ציבור, סליחה עם כל  .לגבי המועצה הדתיתהדבר הנוסף זה  כחלון:-גב' שושי כידור

מהמועצה הדתית, המועצה הדתית עובדת על שני מינויים של המשרד חלק  לוקחהכבוד, שום נציג ציבור לא 
 מבקשת להוריד את זה גם מהספירה.לענייני דת, ולכן אני 

 
 אז מה הכנסת אותם כאילו הם נציגים? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא, הכנסנו נציגי ציבור.  מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 זה נכלל במניין? המועצה הדתית? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא בנבחרי ציבור. מר דני לוין:

 
 זה לא צריך להיכלל. מר אפי דרעי:

 
 אפי מתי אתה מעביר את המועצה הדתית? מר אבישי ברעם:

 
 רק נציגי ציבור. זה היה בפורמט הקודם, זה נשמט. מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 ריך להוריד את זה.צלא אבל אין את זה,  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אוקי.  מר דני לוין, מנכ"ל:

 
אוקי בואי נתקן את המאזן בצורה מסודרת, תרצי להביא את זה עוד פעם לדיון, נבדוק  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 את האיזון של המספרים. אנחנו לא נתעסק עכשיו סעיף סעיף, זה לא קשור לעניין. השינוי שעשינו,
 

תגיד בשביל מה ישיבות מליאה? לא הבנתי מה המטרה? שאני אעשה את הכל לפני זה, אז  כחלון:-גב' שושי כידור
 אני אעשה את הכל לפני זה, 

 
לא לפני, אני אתן לך אפשרות, העלית פה הערה, קיבלנו אותה, את רוצה עכשיו לעבור  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 סעיף סעיף על כל אחד מהמאזן, אין לזה סוף.
 

 אני אתקן את זה.  , מנכ"ל:מר דני לוין
 

 צריך לאשר את הוועדות לא? ברור שאני רוצה.  כחלון:-גב' שושי כידור
 

 לא אבל מאשרים לך את השינויים, הוועדות האלה, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אז תוריד את זה מסדר היום. כחלון:-גב' שושי כידור
 

 לא אנחנו מאשרים את השינויים.  מר אפי דרעי:
 



 תן לי לגמור אתה צריך לקבל את כל השינויים לא? אתה רוצה לאשר את הרכב הוועדות? :כחלון-שושי כידור גב'
 

 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ,ההערות שלי  , אז אני צריכה להגיד לך מהלאשר את הרכב הוועדותיופי, אז אם אתה  כחלון:-גב' שושי כידור
 נכון?

 
 אוקי. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 ואתה צריך לקבל את ההערות שלי. ורק אח"כ, כחלון:-גב' שושי כידור

 
 או שנקבל, או שלא נקבל. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לקבל כאילו, לקבל לא ברמה של, כחלון:-גב' שושי כידור

 
 לשמוע אותך.מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 .או לא מתאים לךלך אם זה מתאים להקשיב להם, ולהחליט  כחלון:-גב' שושי כידור

 
 טוב. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 ועל זה, על זה אנחנו מצביעים לא? כחלון:-גב' שושי כידור

 
 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 תסביר לי.נו אז מה? אז מה לא הבנתי? אם יש משהו שלא הבנתי, אז אני מוכנה ש כחלון:-גב' שושי כידור

 
 לא אבל בקצב הזה אנחנו נקדיש יותר מחמש דקות להקשיב לזה.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
אוקי? עכשיו,  שיבת מליאה לפי החוק היא שלוש שעות מינימום. אני שוב ידגיש ויאמר, י כחלון:-גב' שושי כידור

 אתם באים לכאן,
 

וכל אחד יכול לדבר חמש  סעיפים 40זה אומר שאפשר להביא כן שלוש שעות מינימום  מר אפי דרעי, ראש העיר:
  .דקות

 
 ,ת מליאה בקיץולישיבתקשיב לי אפי, אבל אני באמת עם כל הכבוד, אתה זימנת אותנו  כחלון:-גב' שושי כידור

ואו לכאן נינוחים בסדר? ותבבוא נתחיל אותה  ,התחלנו את השנה , אז בוא תעשה לי טובה,ולא התחשבת בנו
יושבים  חנוכי אנאתה יודע למה? יש לנו עוד דברים לישיבה, ולא יש לכם עוד דברים? יש לכם עוד דברים? יש, 

 מה לעשות? אוקי זה הכל אז תכבד את זה. לנהל אתך תקשורת.שלנו זדמנות היחידה הוזו הוזיציה באופ
 

גם לנהל אתי תקשורת, מוגדר בדיוק בחוק, אנחנו בדיוני מליאה לא אמורים להיות  :דרעי, ראש העיראפי מר 
אם את מותר לך להביע את עמדתך.  מותר לך להעיר הערות.שאנחנו נתחיל להתווכח על, דיון פתוח, עכשיו 

 מתנגדת למשהו.
 

 זה דיון. זה לא הצבעות. מר ירון חדוות:
 

 לא דיון, סליחה,  מר אפי דרעי:
 

 עכשיו אמרת, אתה אמרת דיון. אני לא המצאתי את המילה הזו. ירון חדוות:מר 
 

 לא, תקרא את החוק,  מר אפי דרעי:
 



שעות, לכל אחד  3לפי החוק ישיבה מינימום אני אקרא את החוק, אז אני אגיד לך ככה,  כחלון:-גב' שושי כידור
 כפול שלוש, שלוש דקות.  13תעשה פה ספירה דקות.  3מאתנו על כל נושא יש אפשרות לדבר 

 
 לא אבל אם אני לא מדבר, אז מה את רוצה שאני אשתה אוויר? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא משנה, מה אתה  רוצה? ומה אני אמורה להגיד שאני מדברת? כחלון:-גב' שושי כידור

 
 קיבלת חמש דקות, תסיימי. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 י אמורה לדבר? לא אתה כל הזמן רק,מה אנ כחלון:-גב' שושי כידור

 
 תגידי מה שאת רוצה.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 הייתי יכולה כבר לסיים את הכל. כחלון:-גב' שושי כידור

 
 אז יאללה תסיימי.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 כל הזמן מעכב אותי, מה הבעיה? תהא כחלון:-גב' שושי כידור

 
 בסדר, סליחה, לא מעכב אותך. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 מה הבעיה שלך אני לא מבינה? כחלון:-גב' שושי כידור

 
 אין, לי אין בעיה.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אתם מתווכחים על אוויר. אין בעיה תדברו לעניין. מר קובי לאור:

 
 למה אתה אומר את זה לי? אני לא מתווכחת עם אף אחד. כחלון:-גב' שושי כידור

 
 לא אני אומר את זה לשניכם. מר קובי לאור:

 
 מי שמנהל אתי פה ויכוח, זה הוא איתי לא אני אתו.  כחלון:-גב' שושי כידור

כיוון  וזיציה מהאופ יהיו אני מבקשת ששני נציגי הציבור  ,לגבי וועדת בחינההדבר הנוסף שאני רוצה להעיר זה 
ושני ונציג ציבור אחד שהוא שהם מהקואליציה יש פה שני נציגים  בתוך וועדת בחינה, אין פה איזוןש

 .מהאופוזיציה ואחד מהקואליציה אני מבקשת  להסדיר ששני נציגי הציבור הם האופוזיציה כדי שיהיה איזון
 

שיתאים החוק אנחנו נשנה את זה לא מוגדר בחוק  עם כל הכבוד לך, מה את רוצה ש מר אפי דרעי, ראש העיר:
לך? איפה את רואה באיזה מקום את רואה את זה? איפה את רואה את זה? את מכירה איזה רשות, את רוצה 

 להיות ראש עיר פעם, מה את תתני לכל האופוזיציה את כל הנציגים נציגי הציבור בתוך וועדת הבחינה.
 

 קודם כל ימים יגידו ואתה תבחן אותי, בסדר? כחלון:-גב' שושי כידור
 

 אני אבחן אותך אל תדאגי.מר אפי דרעי, ראש העיר: 
 

 כן זה עוד מעט יקרה, אל תדאג. כחלון:-גב' שושי כידור
 

 עוד מעט זה עוד הרבה זמן. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

עוד מעט, עוד שנתיים בעזרת השם, כמו שאמרת הכל מלמעלה, הכל מלמעלה, נכון אמרת  כחלון:-גב' שושי כידור
 את זה כשנאמת. 

 
 הלמעלה רואה ממש טוב.  :נחמן יעלגב' 



 
 הכל מלמעלה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 הוא רואה הכל. :נחמן יעלגב' 

 
 אורחים בעולם הזה אתה יודע את זה. םאנחנו כול :כחלון-כידור שושיגב' 

 
 יפה, יפה. :דרעי, ראש העיר אפימר 

כיוון שלצורך העניין אני מבקשת לשקול את זה, אז  אני יודעת את זה טוב מאד.  :כחלון-כידור שושיגב' 
של ציבור  נציגתהבמציאות שנוצרת שיש נציג ציבור מהקואליציה ונציג ציבור מהאופוזיציה, כשהיא לא מגיעה 

 תשקלו את זה מה הבעיה?של הקואליציה. החלטות כל ההחלטות הן האופוזיציה אז בעצם 
 

 מה זה לשקול זה עכשיו לדיון? לא. בקשה תני לה לסיים, בקשה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

אני ור, שני נציגי ציבלכם שיהיו , אני לא חושבת שיש הצדקה, גם לגבי החכ"לטוב  כחלון:-גב' שושי כידור
לסיעות האלה יהיה גם נציג ציבור, לכל אחת סיעות האחרות, שבמקביל של חברי מליאה  4כמו שיש חושבת ש

ז"א שאם יש ל"כ.י." ל"זה" ל"טל" ול"יש", שיהיה לכל אחד תחת הכותרת של נבחרת ציבור. מהסיעות שמופיע 
 מדברת בשם הסיעות האחרות.  אני, כי לי יש נציגת ציבור ,אני לא מדברת בשם עצמי אגבמאיתנו, 

 
 אבל אם הם לא רוצים? גב' יעל נחמן:

 
 אבל אם הם לא ביקשו אז את מה את מבקשת במקומם? מר אפרים דרעי, ראש העיר:

 
 אני מבקשת, מעלה רעיון, מה אכפת לך. כחלון:-גב' שושי כידור

 
 בסדר. מר אפרים דרעי, ראש העיר:

 
 אוקי? אני באתי בגישה חיובית, מה הבעיה?  כחלון:-גב' שושי כידור

 
 לא יכול לייצג אותם. היש סיעות שלא מעוניינות בזה, את :נחמן יעלגב' 

 
 ? את לא שאלת אותה, אפילו לא הצעת לה את זה. ליהי אם היא מעוניינתאת שאלת את  :כחלון-י כידורשושגב' 

 
 אגב שושי ואני דיברנו על זה, ואני חושבת שזה רעיון טוב. מר ליהי איינס:

 
 .חברים ארבעהלא יכולה להיות , נו באמת וועדת תמיכות :כחלון-י כידורשושגב' 

 
 מי זה הנציג שלנו בחכ"ל? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 כי אי אפשר להכריע החלטות, צריך לצמצם לשלושה. וועדת משנה לתמיכות.  כחלון: -גב' שושי כידור

 
 מרלי.גב' יעל נחמן: 

 
 מרלי שלו.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 מרלי הוא לא שלי. כחלון:-גב' שושי כידור

 
 אבל הוא הציע אותו, מה את אומרת לי לא שלו. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אמרתי שהוא לא שלי. כחלון:-גב' שושי כידור

 
 הוא של אציק.  מר אפי דרעי, ראש העיר:



 
 אז זה מה שהיא אומרת.  מר ירון חדוות:

 
 מה אתה רוצה? יש לי נציג  אחד ציבור.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 ת בפועל, בפועל, מה שכתוב פה זה כי, אתה מכיר את הרכב הוועדות?אני לא מדבר כחלון:-גב' שושי כידור

 
 כן אני מכיר את הרכב הוועדות.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
ואני אוקי?  נציגי ציבור מה שכתוב זה: כי, כי, ויש.אז אני אגיד לך, באז כתוב פה,  כחלון:-גב' שושי כידור

 הצעתי,
 

הוא לא שלי, לי יש בפועל נציג הציבור הוא שלו אז אנחנו נשנה כי אנחנו נתנו לו נציג,  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 נציג אחד מתוך הארבעה. 

 
  .עוד נציג ציבור שלא יהיה מסיעתך :כחלון-י כידורשושגב' 

 
 .אין לי עוד נציג ציבור מסיעתי מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
יש רק שלשה, חדווה, ואת  ,רמיאת  ,את ישראלהשלושה נציגי ציבור: יש רק יש היום  כחלון:-גב' שושי כידור

אז צריך עוד נציג, לא, קודם כל זה אני יודעת מה קורה שם.  בלאני אומנם לא בחכ"ל כבר יותר משנה, אמספיק, 
 פונקציה.בעיה להכניס עוד שום ואין  ,נציגים שם ארבעה ואפשר שיהיו ירקטוריון,זה דלא מספיק, כיוון ש

 
אנחנו ארבע, ארבע, ושלוש.  שושי יש ארבעה נבחרים, ארבעה עובדים. ושלושה  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 נציגים.
 

 אין ארבעה עובדים יש רק שלושה. כחלון:-גב' שושי כידור
 

 למה ארבעה עובדים. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 , לא אבל הבר לא אישרת.13 מר דני לוין:
 

 לא יש לכם שלושה. לא אישרת את הבר אז. כחלון:-דורגב' שושי כי
 

 אה הבר לא עבר. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 שלושה.  כחלון:-גב' שושי כידור
 

 כתוב כרגע ארבע. גב' ליהי איינס:
 

 ציבור, שניים מתוך כי, ואני הצעתי שתהיה הזדמנות לעוד. איפה? בנציגי  כחלון:-גב' שושי כידור
 

 אוקי אני אבדוק את זה, זה לא בעיה. דרעי, ראש העיר:מר אפי 
 

, היא לא ארבעיכולה להיות , היא לא הדבר האחרון זה וועדת משנה לתמיכותזהו, ו כחלון:-גב' שושי כידור
 .יכולה להיות זוגית

 
 מה זה וועדת משנה לתמיכות? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 יש וועדת משנה לתמיכות.  כחלון:-גב' שושי כידור

 
 להוריד אחד.כן אבל אפשר  ארבע,אני לא יודע למה יש  פה  ל:"מר דני לוין, מנכ



 
 זה הכל. כחלון:-גב' שושי כידור

 
אותן, אני מציע לאשר את נשקול  נחנוואטוב כרגע כל ההערות שלך נרשמו בפרוטוקול  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 , -ה
 

 רגע אז מה אני אתנגד לזה,  כחלון:-גב' שושי כידור
 

 כן את תתנגדי, בכל מקרה את תתנגדי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אז בוא תגיד במה אתה, על מה אתה לא,  כחלון:-גב' שושי כידור
 

 בוא נצביע אח"כ אולי. גבי ליהי איינס:
 

 מה זה? לא אנחנו לא נצביע אח"כ. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אין בעיה אז בוא תגיד איפה יש לך קושי. כחלון:-גב' שושי כידור
 

אין לי שום קושי, יש דברים שלא הוצאו עכשיו שאני אשקול אותם. אמרת החכ"ל, אני  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 מוכן לבדוק את זה. 

 
 כרגע מצביעים על זה. מר יעל נחמן:

 
 כרגע אנחנו מצביעים על השינויים,  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אבל אתה גורם לי לא להצביע על הוועדות, באמת? מה זה כזה תיקון משמיים. כחלון:-גב' שושי כידור

 
נעי, בישיבה , אל תצביעי נגד, אם זה מפריע לך, תמאז תמנעיאני לא יכול להכריח,  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 הבאה נביא,
 

 אני לא רוצה להימנע, אבל  :כחלון-י כידורשושגב' 
 

 אבל זה לא הולך ככה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 היא מדברת על ההסכמות אפי, לא, מר ירון חדוות:
 

 מה זה? אני מציע לאשר. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

  ,-על ה כולא תגזירעכשיו אני לא אעשה  כחלון:-גב' שושי כידור
 

לא יכול לשכנע אני את רוצה להצביע נגד, תצביעי נגד, מה את רוצה שאני אגיד לך?  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 אותך. 

 
 אני לא רוצה להצביע נגד. כחלון:-גב' שושי כידור

 
 השינויים? מי בעד?מציע לאשר את אז אל תצביעי נגד. אני  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לאשר את מה? כחלון:-גב' שושי כידור

 
 את השינויים שהוצעו.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא את השינויים את ההרכב.  מר דני לוין, מנכ"ל:



 
 את ההרכב החדש. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא אתה מבקש לאשר את מה שהצעת, לא את השינויים. כחלון:-גב' שושי כידור

 
 כן, בסדר, יש פה שינויים. העיר:מר אפי דרעי, ראש 

 
 ההרכב המוצע.  מר יעל נחמן:

 
 זה כולל השינוי. מר אבישי ברעם:

 
 ההרכב המוצע. מר יעל נחמן:

 
 אני מציע לאשר, מי נגד? מי נמנע? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 מתי תיתן לנו תשובה?  כחלון:-גב' שושי כידור

 
 תודה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 פה זה הבסיס.כי וכו', אם רוצים לעשות שינויים  ,לקבל שמותדבר אחד מבקש רק אני  ל:"דני לוין, מנכמר 

 
 אנחנו ניתן שמות אחרי שאתם תגידו לי מה,  כחלון:-גב' שושי כידור

 
 סליחה? מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 בקשות שלנו שיוצגו. כחלון:-גב' שושי כידור

 
אני רוצה להכניס בסדר תעשו מה שאתם מבינים , אני מבקש לקבל שמות, כי אני מעדיף,  מר דני לוין, מנכ"ל:

 טוקול.ולתוך הפראת זה 
 

  .אין בעיה. אני רק מבקשת כחלון:-גב' שושי כידור
 

 אוקי. מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 מתי אתה תיתן לנו תשובות אפי? כחלון:-גב' שושי כידור
 

 "מחר עד חמש נקבל את התשובה". מר ירון חדוות:
 

 מה? לא שמעתי? מר אפי דרעי, ראש העיר: 
 

 מתי נקבל תשובה? חדוות:מר ירון 
 

 קח ימים.יזה י ,חודשיםכמה זמן סביר, זה לא ייקח  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 פחות או יותר. גב' יעל נחמן:
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 השינויים בהרכבי הועדות: מאשרים החלטה
 

 ועדות חובה

ועדת  
 מכרזים

ועדת 
הנחות 

ומחיקת 
 חובות

ועדה 
לאיכות 
 הסביבה

ועדת 
 ביקורת

ועדה 
להנצחת 

חללים 
 ונרצחי טרור

ועדה  כספים
למאבק 

 בנגע הסמים

 שושי כידור מיטל טולדנו שושי כידור שושי כידור  ערן לאופר ברק אשרם איציק בראון יו"ר

 ערן לאופר ליהי איינס ערן לאופר איציק בראון יעל חן  אבנר משה קובי לאור חבר

 יעל חן יעל חן קובי לאור ערן לאופר ירון חדוות אבישי ברעם ליהי איינס חבר

  ירון חדוות     אבישי ברעם חבר

  דוד ששון     יעל חן  חבר

 ועדות רשות

תחבורה /  רווחה כח אדם 
 תמרור

רישוי 
 עסקים

שמות 
למקומות 
 ציבוריים

הגיל  נגישות
 השלישי

 שושי כידור ליהי איינס מיטל טולדנו ליהי איינס דוד ששון ברק אשרם יעל חן יו"ר

 דוד ששון דוד ששון יעל חן שושי כידור ליהי איינס מיטל טולדנו איציק בראון חבר

ועדת ערר  
 לארנונה

ועדה לבטיחות 
 בדרכים

ועדה למיגור  ועדת חינוך
 אלימות ופשיעה

 ועדת בטחון

 ערן לאופר יעל חן יעל חן דוד ששון עו"ד שדות עודד יו"ר

 אבנר משה ירון חדוות ברק אשרם  אבישי ברעם רמי נפטצ'י חבר

 קובי לאור ליהי איינס שושי כידור מיטל טולנו עו"ד לירז כץ חבר

   ליהי איינס   חבר



אבישי  אבנר משה אבנר משה שושי כידור דוד ששון אבישי ברעם חבר
 ברעם

 ערן לאופר

 ועדות אחרות

ועדה לתכנון ובניה  

 "שרונים"

ועדת בחינה  ועדת בחינה
לעובדים 

 סטטוטוריים

ועדת משנה 

 לתמיכות

ועדת משנה להקצאת 

 קרקע ציבורית

 מיטל טולדנו דוד ששון אפי דרעי אפי דרעי אפי דרעי חבר

 ירון חדוות אבישי ברעם יעל חן חןיעל  איציק בראון חבר

 ברק אשרם ברק אשרם שושי כידור    חבר

 
 : אפי דרעי, יעל חן נחמן, דוד ששון, ברק אשרם, קובי לאור, מיטל טולדנו, יצחק בראון.בעד

 כחלון, ירון חדוות, ליהי איינס –: אבישי ברעם, שושי כידור נמנעים
 
 
 
   
 החלפת נציג העירייה בדירקטוריון החכ"ל: איציק בראון מחליף את ליהי איינס .6
 
 

טוב הנושא של החלפת נציג העירייה בדירקטוריון, איציק בראון מחליף את ליהי  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 , כבר דיברנו על זה, לא חושב שאנחנו נתחיל להתווכח, מי בעד ירים ידו? מי נגד? איינס

 
 בשלב זה מתקיימת הצבעה

 
 לאשר החלפת נציג העירייה בדירקטוריון החכ"ל: איציק בראון מחליף את ליהי איינס. הצעת החלטה:

 
 אפי דרעי, יעל חן נחמן, דוד ששון, ברק אשרם, קובי לאור, מיטל טולדנו, יצחק בראון. בעד:

 כחלון, ירון חדוות.-אבישי ברעם, שושי כידור
 

 ליהי איינס. נמנעת:
 
 
 (טולדנו את חדר הישיבותמיטל  וזבתבשלב זה ע)

 

 חתימה  בחשבונות גני הילדים )מצ"ב רשימה מפורטת( אישור שינוי ומינוי מורשי .7
 
 

אני לפני שאני עובר למורשי חתימה, אישור שינוי ומינוי מורשי חתימה בחשבונות גני  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 קיבלתם פה את הרשימה. חזי תן הסבר אם אתה רוצה.הילדים, 

 
בגן  אתם רוצים שאני אגיד? , אבל זה מיותר,יש רק שינוי אחדזה פשוט זה שינויים של כ"א.  ל:"מר דני לוין, מנכ

 של חינוך מיוחד שרון דגן התחלפה. 
 

 לא חשוב שזה יופיע בפרוטוקול. כחלון:-גב' שושי כידור



 
 לא זה יופיע בפרוטוקול, אבל פשוט נראה לי מיותר, אין פה שום דבר.מר דני לוין, מנכ"ל: 

 
 יש גם גננת חדשה, זה גן חדש. :נחמן יעלגב' 

 
 בסדר. מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 יש גנים כאלה שיש גננת חדשה, ויש כאלה שיש החלפה. יש כאלה,  גב' יעל נחמן:

 
 שיש, זהו, החלפה. מר דני לוין:

 
 אלה השינויים. במקומה.נכנסת מישהי שעזבה ויש מישהי  גב' יעל נחמן:

 
 לא חשוב, אבל את השינויים צריך להזכיר שיופיעו בפרוטוקול.  ראש העיר:מר אפי דרעי, 

 
 אני אכניס את זה לרשימה. ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 טוב, מה זה הצבעה? זה לא, מאשרים את זה. כחלון:-גב' שושי כידור

 
 לא מאשרים, מי בעד? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 בשלב זה מתקיימת הצבעה:

 
 (מצורפתעפ"י הרשימה ) הילדים גני בחשבונות חתימה מורשי ומינוי שינוי מאשרים: החלטה

 
 מאשרים פה אחד

 
 
 
 
 
 אישור שינוי מורשי חתימה בחשבון בית ספר יפה נוף .8
 

 לאשר שינוי מורשי חתימה בחשבון בית ספר יפה נוף. הצעת החלטה:
 

 חתימה בחשבון בית ספר יפה נוף.  אישור שינוי מורשי מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 זה רק השינוי בין איריס לבין, גב' שושי כידור:
 

הם ביקשו לגבי החשבון של כספי  , פשוטזה לא היה בסדר היוםכן אבל רק אם אתם מוכנים  ל:"מר דני לוין, מנכ
ה נוף שנציגת ההורים יפבזה פתחת חשבון חדש לכספי הורים  ,חבל לעכב את העניין , אז אם אתם מוכנים,הורים

 היא נעמן רונית. 
 

 אה כבר נבחרה שמה היו"ר? גב' שושי כידור:
 

, אז עושים שינוי חנוצריך לפתוח בנוסף לחשבון ששם אנ .לא יודע זה מה שביקשו, אני לא :, מנכ"למר דני לוין
 רונית נעמן.  –נציגת הורים את ומה שהם ביקשו למנות לכספי הורים, לפתוח חשבון הורים,  צריך

 
 

 בי"ס יפה נוף, עפ"י הפירוט שלהלן:בחשבון  בעלי זכות החתימה שינוי מורשי חתימה מאשרים : החלטה

 ללא שינוי  -מנהלת   -גב' גילה קמה             



 מזכירה(-שלום)במקום הגב' איריס    25497033ת.ז.  -מזכירה  –גב' חני ערבה             

 הרכב חתימת כולם+חותמת            

 

 לחשבון זה: ובעלי זכות החתימה מורשי חתימהומאשרים פתיחת חשבון הורים לכספי הורים,  החלטה:

 מנהלת –גב' גילה קמה              

 מזכירה –גב' חני ערבה              

 נציגת הורים – 024927949גב' רונית נעמן ת.ז.              
 הרכב חתימת כולם+חותמת               

 
 מאשרים פה אחד

 
 

  )הוכנס לסדר היום( *** החלפת שם חשבון בית הספר מחטיבת דן לחטיבת עתיד
 

 בסדר, אפי אני רוצה ברשותך לעלות,  כחלון:-גב' שושי כידור
 

 רגע, רגע. מר אפי דרעי, ראש העיר:
  

עוד רגע. נושא זה הגיע היום, אז אני מבקש להעלות נושא החלפת שם חשבון הבנק של  מר דני לוין, מנכ"ל:
 מחטיבת דן לחטיבת עתיד. חטיבת "עתיד", 

 
 
 . "חטיבת עתיד"ל "חטיבת דן"מ הבנק של חט"ב עתידחשבון מאשרים החלפת שם  :חלטהה
 

 מאשרים פה אחד
 
 

 *** הודעה מטעם ראש העיר, מר אפי דרעי:
 

למי שלא  5יש הודעה מטעמי. אני רוצה לחדד את ההחלטה שהתקבלה בישיבה מספר  אפי דרעי, ראש העיר:מר 
עדיין אני נתתי לאיציק בראון שהיה סגן והיה שארגנו את הנושא של האצלת סמכויות, אז  5זוכר, ישיבה מספר 

שירותים  ,הביטחון מיהיו בתחוהסמכויות שאני הצבתי לו בזמנו  . מכל מקוםהוא עדיין סגןואז בקואליציה, 
 והנדסה.  ,עירוניים

 
 שאילתות:*** 

 
 .השאילתא של שושי .בנושא של פינוי בינוי ל:"מר דני לוין, מנכ

 אנו באנו ארצה בפני וועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים את תוכניתו –ביקש להפקיד היזם  2016כידוע בינואר 
להתחדשות עירונית )בינוי פינוי( בשכונה המזרחית, אך זו נדחתה בשל הסכמה שנוצרה, ככל הנראה, בין עיריית 

 כפר יונה למשרד השיכון והבינוי לפיה זה האחרון יפעל לקידום וביצוע המיזם. 
 מבקשת לדעת ולשאול:

ר הוכנה והוגשה להפקדה התכנית מה עמד בבסיס ההחלטה לקדם המיזם מול משרד השיכון והבינוי בה בעת שכב
על ידי היזם, תכנית שראש העירייה היה שותף לה ואף גאה בה, בשונה מהתכנית שהכין משרד השיכון והבינוי? 

 ומהן ההשלכות המשמעותיות הנובעות מהחלטה זו על המשך קידום המיזם, כולל לוח זמנים משוער לביצוע. 
 

אני שיושב כאן, תהיה ברורה לקהל היא בטוח ש, אבל לא ה מנוסחתהתשובה פטוב,  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 הסבר. אתן אח"כ 

משרד השיכון תכנן בעבר פעמיים תכנית לפינוי בינוי, תכניות שנדחו על ידנו בשל היעדר מספיק שטחי חניה 
  ושטחים חומים.



לטובת הפינוי בינוי , בתוך המתחם הזה, יחידות שנדרשות  1800גם לא היו הסדרי תנועה בגלל זה תכננו את כל ה 
 התכניות שלהן נדחו. כש מה שלא הסכמנו מלכתחילה.

תכנית היזמים הפרטיים לפינוי בינוי, נדחתה אף היא בשל העובדה שהתבססה על קבלת שטחים נוספים בשטח 
 –צוע התוכנית על מנת לבנות תוספת יחידות שיצדיקו כלכלית את בי  ,המזרחי של שכונת "יפה נוף" מרמ"י

 .י רמ"יבקשה שנדחתה על יד
. עדיאל ז"א יזם פרטי בא, לפי תכנית לפינוי בינוי ומוסיף שטחים שהם לא שלו, ואומר זה אני אקבל מרמ"י

שמרון אמר אתה לא יכול לתכנן על שטחים שלנו. הורדנו אותם אמר אנחנו מאז נובמבר שנה שעברה נפגשנו עם 
אביגדור יצחקי שממונה על כל הנושא של התכניות האלה, היו לפחות שלוש פגישות, בכל הפגישות האלה בסופו 

הכינו לטובת העניין מיליון שקל. הם מכינים  של דבר, סוכם, שאת התכניות יכין משרד השיכון על חשבונו. הם
את התכנית של הצד הצפוני, מה שנמצא מזרחית לשכונת יפה נוף, משרד השיכון אישר את התכנית יש שם סדר 

יחידות לפי הצפיפות המתבקשת, ז"א לא השתגעו עם הצפיפויות, ובמקביל הם מכינים תכנית  700-800גודל של 
 יחידות. שני המקרים האלה, 800-900סבירה שיכולה להיות בין בצפיפות הכי  למתחם עצמו,

 
 היום המבנים קיימים? היום הם נמצאים המבנים?  גב' שושי כידור כחלון:

 
התקיימה פגישה  23/8כן. ואז הם ילכו לשיטה של בינוי פינוי. קודם יבנו, יפנו. ב  מר אפי דרעי, ראש העיר:

במנהל מקרקעי ישראל, עם נציג משרד השיכון, רינת גנון  הממונה על במשרד השיכון יחד עם נציגי המנהל, 
הנושא של פינוי בינוי ושם ניתנה הסכמה של מנהל מקרקעי ישראל לצרף שטחים לטובת הפינוי בינוי. החלטה, 
הפרוטוקול היה צריך לצאת, רק זו שרשמה את הפרוטוקול היא הייתה בחודש תשיעי כשהיא רשמה את 

כנראה יומיים שלושה אחרי היא ילדה, והיום דיברתי עם חלי מנהלת המחוז היא אמרה, אצלי זה הפרוטוקול, ו
עברו כבר שלושה שבועות עוד לא קיבלנו את הפרוטוקול, היא  23/8יצא תוך שבוע, וזה לא יצא תוך שבוע, מ 

ר לזה האדריכל של הבטיחה לי שהיא תטפל בזה, אני מקווה שתוך שבוע עשרה ימים יצא הפרוטוקול. בלי קש
נכניס את מחוז המרכז משרד השיכון, מקדם את התכניות במלוא הקצב, אני מקווה שבימים הקרובים אנחנו 

שתי התכניות לוועדה המקומית שירוצו במקביל. הנושא של הביצוע, אני כתבתי את זה גם בתשובה, תיקחו לכם 
ד השיכון ורמ"י, ז"א שלנו אין השפעה להגיד משה אם אתם רוצים, הנושא של הביצוע הוא לפי הכללים של משר

יבנה, יעקב יבנה, יענקל'ה יבנה. הם עשו את ההתמחרות, את המכרזים, לפי כל פרמטרים שקבועים, סה"כ במ"י 
תכניות של פינוי בינוי, אולי יותר, אולי אחת בוצעה מאז שהתחילו את הפינוי בינוי. את הרעיון הזה  60היו איזה 

, אז אני מאד מקווה, שלמרות 2016. אנחנו ב 2002-2003ינוי. את הרעיון של פינוי התחילו בסביבות של פינוי ב
 הכל התכנית הזו תמומש. 

 
 ז"א שכל הכינוסים וההחתמות וכל זה הלכו פייפן.  מר אבישי ברעם:

 
לא החתמות הן רלוונטיות, החתמות הן אחד הפרמטרים שמשרד השיכון לוקח  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 בחשבון. 
 

 )פונה לקובי( אתה מייצג את משרד השיכון, הם לא צריכים לעשות  החתמה חוזרת? כחלון:-גב' שושי כידור
 

 וזה. האמת אני לא יודע. גם אני שאלתי אם אני צריך לצאת החוצה כי זה רק שאילתא,  מר קובי לאור:
 

 לא, זה שאילתא. כחלון:-גב' שושי כידור
 

 הבנתי שאני לא צריך לצאת.  מר קובי לאור:
 

 לא. כחלון:-גב' שושי כידור
 



 לא, אתה לא צריך לצאת. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני לא מכיר יותר ממה שאפי מכיר.  מר קובי לאור:
 

מכל מקום, אני מקווה שבימים הקרובים אני אעדכן אתכם על דברים, על התפתחויות  מר אפי דרעי, ראש העיר:
אם התכניות יאושרו כמה שיותר מהר, התכניות יאושרו ויקבלו תוקף, הכל יהיה תלוי עכשיו ביזם,  בתחום הזה.

 ככל שהוא יזדרז, ויעבדו במקביל, יתחילו לבנות, יפנו, ואז יפנו פה.
 שאילתא הבאה.

י. אבקש לדעת מתי תפונה המזבלה. כמו כן להסבר את תשומת לבכם שאילתא הבאה של ל:"לוין, מנכמר דני 
לכך שמישהו שפך במקום נוזל בעל ריח חריף במיוחד, וההורים מאד מוטרדים ובצדק מחשיפת הילדים לאוויר 
מזוהם, קל וחומר בעיתוי זה ערב פתיחת שנת הלימודים. אבקש התייחסות ראש העיר למטרד בכלל ולסוגיית 

 בפרט.   הנוזל החשוד
 

 ערב פתיחת השנה.מבקשת להראות לך אדוני ראש העיר תמונה מהמקום, ככה זה נראה.  אני רק גב' ליהי איינס:
 אתה לא מכיר את הריח החריף?

 
 לא הרחתי. השנה,  פתיחתהייתי שם באני לא את הריח לא.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 גם אני הייתי שם. מר דני לוין, מנכ"ל:

 
על חומר חריף שנשפך  של הריחות לא ידוע לנו, הנושא שא הזהוקיימנו בירור על הנו אפי דרעי, ראש העיר:מר 

המרכז את הנושא של  20/7לגבי הנושא של העתקה, אתם אישרתם, אנחנו אישרנו פה במליאה ב . במקום
כל הנושא של הפינוי של  , בתוך המרכז הלוגיסטי אמור לקום שם בצורה קצת יותר מסודרת ומאורגנתהלוגיסטי

העודפים ושל קבלני הגינון, שבעצם לזה זה מיועד, מה שקורה פה זה שכל מי שמזדמן בשעות הלילה, בשעות 
אנחנו רוצים לסגור את זה בינתיים, שנבנה הבוקר, בשעות היום, כי זה פרוץ, אנחנו לא רוצים להשקיע יותר מדי, 

 את המרכז הלוגיסטי.  
 

 .שם כדי שתוכלו לעקוב אחרי באמת אנשים שמגיעים לשם הייתה בעבר גם מצלמה :כחלון-כידור שושגב' 
 

, אבל on line. הבעיה שהיא לא מחוברת בגלל העלות הדי גדולה לחבר אותה ל  יש מצלמה ל:"מר דני לוין, מנכ
 היא מקליטה. 

 
 הבר בקשה, הבר רצה להוסיף משהו. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 המקום אמור להיסגר בשבועות הקרובים.  :הבר אלוןמר 

 
 ואני לא יודעת מה אתם הרחתם או לא הרחתם שם, יש שם ריח חריף מאד.   גב' ליהי איינס:

 
 שאילתא הבאה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 שאילתא של שושי בנושא הגן הירוק.  ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 , ההליך המשפטי של ההליך המשפטיהגן הירוק כפי הידוע לכם, שושי, הנושא נושא ב מר אפי דרעי, ראש העיר:

 בית המשפט.ביש מועד לדיון עדיין נמצאים בדיונים ולא נפסק, 
 

 על כמה אנחנו תובעים. מר אבישי ברעם:
 

 על שלושה וחצי מיליון. כחלון:-גב' שושי כידור
 

 אנחנו נמצאים גם בהוצאה לפועל וגם בתביעה.כמה שמופיע בתביעה.  :, ראש העירמר אפי דרעי



 
 המשפטי. ךבראשון למאי הודעתם שאתם ממשיכים בהליזה אומר ש כחלון:-גב' שושי כידור

 
 תשעים אחוז מהכסף הזה זה ריבית דריבית דריבית. כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 על מה אנחנו תובעים.   מר אבישי ברעם:

 
על כל השמונה אנחנו תובעים על הכל.  על הקרן, אנחנו תובעים על הכל. אנו תובעים העיר:מר אפי דרעי, ראש 

 זה שני הליכים משפטיים, זה שני תיקים. מיליון.
 

 אני יכול לקבל עותק של התביעה. מר אבישי ברעם:
 

 קיבלת כבר. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא קיבלתי. מה שקיבלתי זה היה בהיסטוריה. מר אבישי ברעם: 
 

 נו זה ההיסטוריה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ₪? מיליון 8איך נהיה  מר אבישי ברעם:
 

  .3.6ועוד  3.6 :מר יחזקאל יחזקאל, גזבר
 

 .3.6זה היה פעמיים  מר דני לוין, מנכ"ל:
 

אבישי ברעם. תקריא את השאילתא קודם כל  בנושא של תחנת הדלק. ושאילתא מר אפי דרעי, ראש העיר:
 שהציבור יבין על מה מדובר.

 
כללית בכניסה המערבית לישוב מתנהלות עבודות פיתוח לקראת בניית תחנת דלק נוספת.  מר דני לוין, מנכ"ל:
 וך לתחנה. השאילתא:מיליון שקל , אושרו בתב"ר הכולל את פיתוח רחוב הגולן הסמ 3.3העבודות בהיקף של 

 
לאור הפגיעות הקשות הצפויות לתושבי גבעת אלונים, ולתושבי הכפר מהקמת התחנה האמורה, מדוע לא  .א

 תיבדק אפשרות הסבתה למבנה שירותים ומסחר, כמו שיש למשל בפרדסיה.
 ו/או על נתיב הנת"צ הצפוי להיסלל. 57איך תשפיע הכניסה לתחנת הדלק על התנועה בכביש  .ב
 . 57א מבוצעות עבודות הפיתוח ברחוב הגולן בד בבד עם עבודות הפיתוח על כביש מדוע ל .ג
 

אתה הרי יודע שהיא עברה את כל האישורים, כולל דיונים בשלום במחוזי ובעליון  מר אפי דרעי, ראש העיר:
הגולן כבר יש קבלן, ונדחו כל העתירות, מיקום תחנת הדלק עבר את האישור של מע"צ, ועבודות הסלילה ברחוב 

התחלנו להזיז את הקירות, התחלנו לפנות שם את הקירות, אני מקווה שבימים הקרובים הוא יכנס, אחרי שהיזם 
ו חננשל תחנת הדלק יבנה את הקיר התומך שלו, שאנחנו חייבנו אותו לבצע אותו על חשבונו, את שאר הקירות א

ואז הקבלן שנבחר לעבודה, בני אינו פה, הקרקע לכביש. פרשי הכדי ליצור חציצה בין  בהמשך נעשה על חשבוננו
 למה שחררתם אותו. היה יכול לתת אולי הסברים יותר טובים.

 
 הוא לא בדין.  התב"ר הנוסף שעשינו הוא לא בדין. אני חוזר ואומר לך שהתשלום הנוסף,  מר אבישי ברעם:

 
 לנו את הזה, הוכחתי לך שאתה טועה.אתה טועה. בישיבה הקודמת שהע מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא הוכחת לי. מר אבישי ברעם:

 
 לא השתכנעת מה אני אעשה? אני לא יכול לשכנע אותך. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
אתה אם לא הייתה תחנת הדלק לא היית נוגע שם בקווי לא בגללך.   ,עבודות התייקרו בגללוה מר אבישי ברעם:

 חוץ מזה שבזמנו אמרת,  שהוא ישלם לא אתה.הביוב ובקווי הבזק, רק בגלל זה הם התייקרו, 



 
לא שמעתי אותך מדבר ₪, אנחנו עשינו פה את הכניסה ליצחקי, עלה לנו שבעה מיליון  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 נו את בזק, אנחנו מימנו את קו הביטול, אנחנו רצינו את הצומת לבצע.באותה נימה גם פה. אנחנו מימ
 

 איזה צומת? כחלון:-גב' שושי כידור
 

 זה משהו אחר וזה משהו אחר. מר אבישי ברעם:
 

 על חשבוננו.ביצענו צומת הכניסה ליפה נוף  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 יציאה. יצחקי מממן את היציאה ימינה.יצחקי מממן את הצומת כחלון: -גב' שושי כידור
 

 בתשלום של האגרות שלו, של המרכז המסחרי, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 זה חלק מההתניות למרכז המסחרי. כחלון:-גב' שושי כידור
 

 נכון לכן הוא בהתניות של האגרות שלו. מר אפי דרעי, ראש  העיר:
 

 הפיתוח.שישלם לבד את הוצאות  מר אבישי ברעם:
 

 האגרות התייקרו אי אפשר לגבות מעבר לאגרות. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

, תאמין לי, לא נענינו לבקשות שלנו, הייתי לא נענינו לבקשות שלנורצינו, לא רצו,  מר אפי דרעי, ראש העיר:
  שנה. 15צריך לקחת אותך אתי עכשיו לא לפני 

 
אני לא הייתי בישיבה של חודש יולי ואני רוצה  . אחד,שני דבריםאשמח לומר אפי אני  :כחלון-י כידורשושגב' 

ולא ייאמר, וייאמרו דברים שגם יכתבו שמם לא יוזכר, נמצאים בישיבות שלבקש שאם חברי מועצה לא 
 אפילו לא הייתה לי, . מה, מואשמת גם בכל מיני דבריםשמי מוזכר שבפרוטוקול, 

 
 במה? העיר:מר אפי דרעי, ראש 

 
 תקרא את הפרוטוקול ואז תגיד לי במה,  כחלון:-גב' שושי כידור

 
 אני מסכים אתך באלף אחוז. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
אנחנו לא נדבר שהם לא שאם חברי מועצה לא נמצאים, אוקי? אני מבקשת באמת  כחלון:-גב' שושי כידור

 ת על המינוי של מנהלת מחלקת חינוך. אני לא הייתי. עליהם. אני מדברלהתייחס למה שנאמר בכלל מסוגלים 
 זה מופיע בפרוטוקול. זה מאד הפתיע אותי אגב

 
 אני מתנצל., זה לא צריך להיעשות, אם נעשה את צודקתאז קודם  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
על הסיפור לא מעט  הברמתכתבת עם גם הדבר הנוסף שאני דיברתי עליו עם דני ואני  :כחלון-כידור שושגב' 

שירות ממש לא איכותי פה מקבלים  י באמת חושבת שאנחנואנ .זה כל מה שקשור כאן לפינוי האשפה והגזםהזה, 
ן שיטתי לדבר גם על פינוי הגזם שבאופ גם אני רוצהאני מדברת רק על החדש, מצדו של קבלן האשפה החדש, 

, וביום שני אני צילמתי תמונות ביום שלישי מות,אני עוברת במקו ,אני אומרת שיטתי כי אני מצלמת תמונותו
עם כל עכשיו אני בכל הישוב. פה גזם נאסף שיש פינוי גזם, לא אוספים את זה, וזה נשאר עוד שבוע ועוד שבוע ולא 

על הקבלן אשפה בפינוי הגזם, כי סנקציות אתם מטילים אותי לא מעניין איזה  ,של הטלת הקנסותפה הסיפור 
שייעשה מאמץ לראות איך נותנים את באמת, כי בסופו של דבר זה לא משפר את המציאות, אבל כן רוצה לבקש 

 כי התושבים שוברים אותם. אני יכולה לצלם לכם נשבריםהשבורים, הם לא כל פחי האשפה שבאמת י דהדעת כ
פינוי של אוקי? האשפה,  פה מפנים ותיעודים של איך ש אלפי תמונות איך נראה פינוי אשפה ליד הבית שלי, וי

 כל הכבוד שקניתם, שקניתם, אוטו טיטוא הזה הגזם אותו דבר. המטאטא 
 



 לא קנינו. הקבלן קנה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

לא יודעת השכרתם, לא משנה, מופיע אצל עיריית כפר יונה, לא משנה, משתמשים בו, לא  כחלון:-גב' שושי כידור
, אני באמת חושבת את הרחובותבכלל איך הוא מנקה , זה לא משנה, אוקי? what everמשנה, השכרה, ליסינג, 

עובדי הקבלן חלק מ .עובדי הקבלןהקבלנים ועל ההתנהלות של הרבה יותר שיטתיים צריך לקיים פיקוח ובקרה ש
 בחוזה. כתובוזה בניגוד למה ששמפנים לנו את האשפה,  ,12ילדים מתחת לגיל פה מעסיקים 

 
 והם נתלים ככה על המשאיות פינוי אשפה. גב' ליהי איינס:

 
 זה לא בטוח שהם ילדים אולי הם נראים לך קטנים. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 ה נראים לי קטנים? אני אומרת לך, מה ז כחלון:-גב' שושי כידור

 
עשינו אנחנו מודעים לה, הנושא של הפחים הסקר ש, אנחנו רואים את המציאות חנואנ מר אפי דרעי, ראש העיר:

ואני לי יש פח שש שנים, שעכשיו מחזיקים פח של עשר שנים. האזרחים בין כל הפרדה, איזה שהיא נועד לעשות 
לעומת , ואני רואה מה מצבו אני שם אותו ברחובהשם שלי לא מופיע עליו, , מזמין אותך לראות אותו, הקבלן לא

אנשים שמחזיקים את הפח מיום שהם הגיעו לכפר יונה, מלפפים אותו עם סלוטפ, רק לא פחים אחרים. יש 
 חנו. יש מצבים שאנשלו אזרח צריך להשקיע בפחהמצבים ששנה אותו פח. יש  15שקל, זה  250להחליף  פח ב 

, יש לנו רשימה גדולה מאד, שאנחנו מחייבים את הקבלן להביא פחים ואנחנו מחזירים ים את הקבלןמחייב
מנהלים  חנואנוזה הופך להיות לא כדאי לו, לא שווה לו, בגלל אוזלת יד של הקבלן, לאנשים שהפחים נשברו 

היה גיזום גבוה,  כמות גדולה בשבוע האחרון היה פינוי, לגבי קבלן הגזם עם הקבלן. עניין הזה על המעקב צמוד 
היה בלגאן נוראי באמת ביום שלישי שאנחנו עשינו שהיא כנראה לא נלקחה בחשבון, והיא זו שיצרה את הבעיה, 

 ,בכל הישובאת זה והוא פיזר  ,הבאנו קבלן שהוא בא אחת לכמה זמן כל העצים הגבוהים .עם הסיפור של הגזם
למחרת  נשאר עוד יום יומיים אחרי הפינויים. דני לא חיכה לאף אחד, הזמין,לפנות הכל, זה והקבלן לא הספיק 

, ה הוא ישלםלעל כל פשכבר הזמין את איציק כהן יחד עם הבר יחד עם כולם נזפו בו, יש לו קנסות, הוא ישלם. 
י לא רואה מה אנמה אני מסכים איתך, הזה של פינוי הגזם.  הסיפור עםהוא יהיה חייב ליישר קו  אין פה חוכמות,

 ?שקורה פה
 

 כולנו רואים את זה. אני בטוחה שכן. לא המצאתי פה שום דבר,  כחלון:-גב' שושי כידור
 

 לילה טוב.ובאווירה אופטימית זאת אנחנו נגיד לכם  .תודה רבה לכולםטוב, אוקי, אז  ראש העיר: מר אפי דרעי,
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