
 
 
 

 16/11/2מיום  96ישיבת מליאה מן המניין מספר פרוטוקול 
 

 ראש העיר  -    אפי דרעי  נוכחים:
 סגנית ומ"מ ראש העירייה -    יעל חן נחמן  
 חבר -    ירון חדוות  

 חבר -    אבישי ברעם
 חברה  -   שושי כידור כחלון

 חבר  -    דוד ששון  
 חבר  -    ברק אשרם  
 חבר  -    קובי לאור   
 חבר -    מר אבנר משה   
 חבר  -    ערן לאופר  
 חברה  -    מיטל טולדנו  

 
 מר דני לוין, מנכ"ל  מוזמנים:
 מר שלום רוזנברג, מהנדס   
 גזברמר יחזקאל יחזקאל,   

 עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש
 גב' אסנת טל, עוזרת מנכ"ל

 מר יהודה גריבי, עוזר ראש העיר
 

 חברה -    גב' ליהי איינס נעדרים:
 חבר -    מר יצחק בראון  

 
  

 
 

 על סדר היום:
 
 שינוי מיקום ושעת התחלה של ישיבות המליאה .1

הצעת החלטה: מאשרים את שינוי מיקום ישיבות המליאה ממבנה המתנ"ס לבניין 
 . 20.00במקום השעה  19.00העירייה החדש, והקדמת קיום ישיבות המליאה לשעה 

 כיתות ליקויי שמיעה בבית ספר בית ספר "עמל" 2הנגשת  – 992אישור תב"ר  .2
הנגשת כיתות ליקויי שמיעה בבית ספר בית ספר  – 992מאשרים תב"ר  הצעת החלטה:
 מקורות מימון: משרד החינוך.₪,  60,000"עמל" על סך 

 כיתות ליקויי שמיעה בבית ספר בית ספר "רימון" 2הנגשת  – 993אישור תב"ר  .3
כיתות ליקויי שמיעה בבית ספר הדר  2הנגשת  – 993מאשרים תב"ר  הצעת החלטה:

 ן: משרד החינוך. מקורות מימו₪,  60,000ע"ס 
 כיתות ליקויי שמיעה בבית ספר "הדר" 3הנגשת  – 994אישור תב"ר  .4

כיתות ליקויי שמיעה בבית ספר "הדר"  3הנגשת  – 994מאשרים תב"ר  הצעת החלטה:
 מקורות מימון: משרד החינוך.₪,  90,000ע"ס 

 כיתות ליקויי שמיעה בית ספר "שש שנתי איש שלום" 2הנגשת  – 995אישור תב"ר  .5
כיתות לליקויי שמיעה בית ספר "שש  2הנגשת  – 995מאשרים תב"ר  הצעת החלטה:

 מקורות מימון: משרד החינוך. ₪.  60,000שנתי איש שלום", ע"ס 
 הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בחטיבה "עתיד" – 996אישור תב"ר  .6

הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בחטיבה עתיד ע"ס  – 996תב"ר  מאשרים הצעת החלטה:
 מקורות מימון: משרד החינוך.₪.  30,000

 ביצוע הסדרי העלאת והורדת תלמידים ברחוב התורמוס – 997אישור תב"ר  .7
ביצוע הסדרי העלאת והורדת תלמידים ברחוב  – 997מאשרים תב"ר  הצעת החלטה:

קרנות ₪,  280,000 –מון: משרד התחבורה מקורות מי₪.  400,000התורמוס, בסך 
 ₪.  120,000הרשות: 

 
 

 ביצוע הסדר העלאת והורדת תלמידים בשכונת שרונה – 998אישור תב"ר  .8



 
 

ביצוע הסדר העלאת והורדת תלמידים בשכונת  – 998מאשרים תב"ר  הצעת החלטה:
קרנות הרשות ₪,  280,000 –מקורות מימון: משרד התחבורה ₪,  400,000שרונה, בסך 

– 120,000 .₪ 
 תכנון מיתון תנועה ברחוב דן בחלקו המערבי. – 100אישור תב"ר  .9

₪,  200,000מאשרים תכנון מיתון תנועה ברחוב דן בחלקו המערבי בסך  הצעת החלטה:
 ₪.  60,000 –קרנות הרשות ₪,  140,000 –מקורות מימון: משרד התחבורה 

 הל"ה –ביצוע צומת אלפסי  – 101אישור תב"ר  .10
מקורות מימון: ₪,  350,000הל"ה ע"ס  –מאשרים ביצוע צומת אלפסי  הצעת החלטה:

 ₪. 105,000 –קרנות הרשות ₪,  245,000 –משרד התחבורה 
 תכנון פרויקטים שונים בעיר )כולל אזור התעשייה( – 103אישור תב"ר  .11

תכנון פרויקטים שונים בעיר )כולל אזור  – 103מאשרים תב"ר  הצעת החלטה:
 מקורות מימון: קרנות הרשות. ₪,  1,000,000התעשייה( בסך 

 רכישת מבנה יביל לבית ספר "עמל" – 991אישור שינוי מקורות המימון בתב"ר  .12
ממקור: ₪  70,000סך  – 991שינוי מקורות המימון בתב"ר מאשרים  הצעת החלטה:

 קרנות הרשות.למקור:  הלוואה
אישור שינוי העבירות לפי חוקי העזר לכפר יונה, הקבועים בצו המועצות המקומיות  .13

 מ"ברירת קנס" ל"ברירות משפט" 1973-)עבירות קנס( תשל"ג
עזר לכפר יונה, הקבועים מאשרים את שינוי סיווג העבירות לפי חוקי ה הצעת החלטה:

מ"ברירת קנס" ל"ברירת  1973-בצו המועצות המקומיות )עבירות קנס(, תשל"ג
 משפט". 

 אישור עבודה נוספת לעובד מחלקת פיקוח אופיר חג'ג .14
מאשרים עבודה נוספת לעובד אופיר חג'ג' כמכוון תנועה ובמכירת עצים,  הצעת החלטה:

כל עוד שעבודתו כפקח לא תיפגע ולא יהיה  בהתאם למגבלות עבודתו במחלקת הפיקוח,
 ניגוד עניינים בין התפקידים.

 יובהר כי עבודה נוספת לא תהיה עבור העירייה או בשטחה.
 

 
*** 

 
 

 הערות לפרוטוקולים.מר אפי דרעי, ראש העיר: 
 

 לא היה פרוטוקול, לא נשלח פרוטוקול של הישיבה הקודמת. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 למה לא נשלח? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 לא נשלח מה לעשות? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 למה שיישלח?לא נשלח.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 
 זו ישיבה מן המניין. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 ני שבוע, מה זה למה שיישלח.הייתה ישיבה לפ שושי כידור כחלון: 'גב
 

 נו אז למה? אז למה שיישלח?  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 לא הבנתי.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 ישיבה, הפרוטוקול צריך להגיע לידיכם תוך שלושים יום מיום הישיבה.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 ן?סליחה ארבעים ושמונה לפני הישיבה הבאה, כ שושי כידור כחלון: 'גב
 

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

 מה זה לא קשור? שושי כידור כחלון: 'גב



 
 
 

לא קשור. אי אפשר להוציא פרוטוקול. אני עוד לא קיבלתי אותו, מה  ל:"מר דני לוין, מנכ
 לעשות?

 
 אתה צריך לקבל תמלול.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא זה לא עובד. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 מה הבעיה לקבל תמלול? שושי כידור כחלון: 'גב
 

כי עוד לא קיבלנו אותו זה הכל. אז לכן אתם תקבלו אותו לישיבה הבאה,  ל:"מר דני לוין, מנכ
ובישיבה הבאה אם יהיה לכם הערות תעירו אותן זה הכל. זה ישיבה שהתקיימה לפני שבוע לא 

 לפני חודש ושבוע.
 

 נו מה? דור כחלון:שושי כי 'גב
 

 אז אוקי.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 בשביל זה יש לך צוות שאתה משלם לו כסף. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אז בסדר, אז הצוות לא הגיש, אז מה לעשות? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

אז תגיד לצוות לזרז אותו, תגיד לו אני צריך את זה ארבעים ושמונה  שושי כידור כחלון: 'גב
 שעות לפני. 

 
 אי אפשר להגיש פרוטוקול תוך שבוע. אי אפשר. ל:"מר דני לוין, מנכ

 
אתה יכול לא להתווכח, אתה יכול לשמור על זכות השתיקה, זה בסדר,  שושי כידור כחלון: 'גב

 פרוטוקול, אין פרוטוקול. אני אתווכח, מה לעשות? יש ישיבה מן המניין, צריך לאשר 
 

 אז זה יאושר בישיבה הבאה שמזמנים. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

אז אני לא מוכנה לקבל את ההסבר הזה, כל ישיבה הם מסבירים את  שושי כידור כחלון: 'גב
 ההסברים האלה.

 
 שושי, אפשר בישיבה הבאה. מר קובי לאור:

 
 בשביל זה הופרד, קובי אל תפריע לי. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 התעכב פרוטוקול? מתי פעם אחרונה מר קובי לאור:
 

בשביל זה הופרד הנושא של הפרוטוקולים, כי המנכ"ל אמר שהוא לא  שושי כידור כחלון: 'גב
מסוגל לעמוד בקצב, אז יש תמלול, אז גם עכשיו שיש תמלול, אז החברת תמלול לא מסוגלת 

 לעמוד בקצב, אז בוא נפטר את החברת תמלול.
 

וקול תוך שבוע, זה הכל, אז זה יהיה בישיבה הבאה, לא אי אפשר לאשר פרוט ל:"מר דני לוין, מנכ
 קורה כלום.

 
 אפשר זה לא שאי אפשר. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אוקי, בסדר. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 צריך לרצות. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אוקי. ל:"מר דני לוין, מנכ



 
 
 

 בשביל זה יש לך גם עוזרת אישית. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 נכון, אי אפשר, ל:"ר דני לוין, מנכמ
 

 נכון? אמרת שאתה לא יכול לעבוד לבד, אז יש לך עוזרת אישית. שושי כידור כחלון: 'גב
אז גם שיש עוזרת אישית וחברה שעושה תמלול עדיין אי אפשר לעמוד בשבוע? זה מאד מרתק מה 

 שאתה אומר.
 

 אוקי, בסדר גמור. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 גם לא משכנע.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא משכנע.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 
 שושי, ההערה שלך במקומה, צריך נבדוק, מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 מה זה עוזר לי שההערה שלי במקומה? שושי כידור כחלון: 'גב
 
דיון, נצטרך לחשוב על פתרון אז אוקי, לישיבה הבאה לפני ה מר אפי דרעי, ראש העיר: 

שלישיבה, לכל ישיבה יגיע פרוטוקול, ואם החברת תמלול לא עומדת בלוחות זמנים, צריך לשקול 
לקרוא לגברת, יכול להיות שהיא לא מסוגלת לעמוד בקצב שלנו. ואם יש פה ישיבה כל שבוע, אז 

 מה נעשה?
 

בות לפעמים, לא כל דבר צריך זה, אין, אני לא רוצה לפתוח את זה, יש נסי ל:"מר דני לוין, מנכ
 לא קורה שום דבר, 

 
 תשלח מייל ותעדכן. שושי כידור כחלון: 'גב
 

אם, אם, אם זה, אם הפרוטוקול יאושר בישיבה שמן המניין הבאה. לא  ל:"מר דני לוין, מנכ
קורה שום דבר, לא צריך לעשות דרמה איפה שאין דרמה, באמת? לא, עם כל הכבוד. יש, יש 

 נסיבות, 
 

 דני עם כל הכבוד לך, שושי כידור כחלון: 'גב
 

 יש נסיבות שושי שאני לא רוצה,  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אוקי, אז תשלח מייל. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא רוצה, ולא, ולא יכול לפרט. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אז תשלח מייל, שפרוטוקול הישיבה,  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 בסדר, טוב, לא צריך זה, ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אנחנו לא צריכים להיות מופתעים לזה. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אוקי, בסדר. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אוקי? וגם לא צריכים לשאול על זה. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 לא כל כך נורא, יש לך הערה לישיבה הקודמת? אבל זה מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 איך יכולות להיות לי הערות שאין לי בכלל, שושי כידור כחלון: 'גב
 



 
 

 אין פרוטוקול. מר ירון חדוות:
 
 אז מה? לא משנה, בלי קשר, מה? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
ן לי תמלול, אז מה אני אין לי מה להתייחס, אבל אין לי מה להתייחס, אי שושי כידור כחלון: 'גב

 יכולה להתייחס.
 
 היא הנותנת, מאחר והכל מתומלל, מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 היא הנותנת, היא הנותנת. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אז אם זה מתומלל, אז למה זה לא עובר? שושי כידור כחלון: 'גב
 
אז איזה הערות יכולות להיות לתמלול?  הרי אנחנו לא עושים הסקת  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 מסקנות מהתמלול. אנחנו עושים תמלול. כל אחד שאמר, נרשם, אז מה?
 

בת המתמללת אז בוא אני אסביר לך איזה הערות. יושבת המתמללת, יוש שושי כידור כחלון: 'גב
עם ההקלטה, כי לא תמיד היא מצליחה לעמוד בקצב, ולכן יכולות להיות הערות, אוקי? וחוץ מזה 

 שיש נוהל לאשר פרוטוקולים, זה הכל, אז תעמדו בנוהל. 
 
לא עמדנו בנוהל. ההערה שלך במקום, לא עמדנו בנוהל, אנחנו נרשום  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 אי נתקדם.לעצמנו נקודה שחורה. ובו
 

 תרשום, תוסיף את הנקודה השחורה. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 כן. בואי נתקדם.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 כללי:

 
, יש לנו פה בעיקר תב"רים, ויש 69יש לנו על סדר היום, ישיבה מספר  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 עוד שלושה סעיפים שנוספו. אני לא רואה אותם, רגע.
 

 .14 –ו  13, 1 שושי כידור כחלון: 'גב
 

. ומכל מקום אני חייב ככה בעקבות הפניות שנעשו לנו 14 –ו  13, 1  מר אפי דרעי, ראש העיר:
לאיחור שלנו בהכנת הכיתות לליקויי השמיעה, האישור הגיע למיטב זכרוני, הפנייה הייתה ב 

, ואנחנו השתדלנו לעשות את זה כמה שיותר מהר, וביקשנו לקיים את זה בין החגים, או 14/9
הנדרשת בחוק. ולצערי לא הייתם מוכנים להיות ממש אחרי, ואז עלתה הבעיה של ספירת הימים 

גמישים לטובת העניין הזה, למרות שזה היה מאד חשוב, וביקשנו לוותר על כל האחרים, ולהעלות 
 רק את הנושא של ליקויי השמיעה. 

 
 לא זה לא נכון מה שאתה אומר. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 מאד. זה נכון מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 ממש לא.  כידור כחלון: שושי 'גב
 

 לא, לא, לא. מר ירון חדוות:
 

ממש לא. אתה גם לא מדייק. אז אם אתה רוצה להציג תמונת מצב, תציג  שושי כידור כחלון: 'גב
 אותה עובדתית. 

 
 ,-העובדה ש מר אפי דרעי, ראש העיר:



 
 
 

אנחנו אמרנו שאנחנו מוכנים לקיים ישיבה ביום חמישי, אוקי? שזה חורג  שושי כידור כחלון: 'גב
מיום הישיבה הקבוע שנקבע על ידי מועצת העיר, ביום חמישי, רק על ששת התב"רים שעוסקים 

 בהנגשה, זה, אמרנו אנחנו מוכנים, על ששת התב"רים שמופיעים היום בפרוטוקול הסכמנו. 
 

 ת קופצת? את לא לבד, היו כאלה שיום חמישי,למה א מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 חברי לסיעה הסכימו. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 אוקי, חברייך לסיעה, מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אנחנו הסכמנו, ולא,  מר ירון חדוות:

 
 אבל לא שואלים רק את חברייך לסיעה, יש עוד חברים.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 מספיק שאחד אומר לא.  יעל חן נחמן: 'גב
 
 העניין שברגע שאחד לא מסכים, מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אני יודעת, את זה אני יודעת. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 אז אני פשוט רוצה,אז לא ניתן לקיים את זה, ולכן זה נדחה,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 למה לא הבאת את זה בשבוע שעבר? שושי כידור כחלון: 'גב
 
 כי לא הבאתי את זה בשבוע שעבר. רצינו לעשות ישיבה מן המניין. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 כי אי אפשר היה להוציא, עשרה ימים, ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 תם לנו את סדר היום מזמן.אפשר היה, כי אתם כבר נת שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אי אפשר היה להוציא את זה עשרה, אתם לא רציתם נו מה? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 שבוע שעבר הייתה ישיבה. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 נכון, הייתה ישיבה, אבל אתם לא רציתם,  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 נו אז יפה היית מצרף את זה לישיבה. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אתם לא, אתם לא רציתם. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 מה  זה לא רצינו? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אתה הוספת עכשיו,  מר ירון חדוות:
 

 מה זה לא רצינו? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 רק לישיבה של היום הוספת סעיפים, על מה אתה מדבר? מר ירון חדוות:
 

 רגע מה אתם עושים פה מניפולציה? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 כמו שאפי אמר, מספיק שחבר מועצה אחד לא רוצה, זה לא מתקיים. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 שבוע שעבר הייתה ישיבה, יכולת להכניס, שושי כידור כחלון: 'גב
 



 
 

 כן אבל, אבל אני צריך לתב"רים אני צריך להוציא עשרה ימים מראש. ל:"מנכמר דני לוין, 
 

 אבל אתה נתת לנו את החומר. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא קשור, אין קשר, זה לא קשר של חומר.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אבל, אבל זה, מר ירון חדוות:
 

 תב"ר, תב"ר, זה עניין של תקציב, מחייב עשרה ימים מראש. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אבל הסכמנו אבל, הסכמנו על זה בישיבה. מר אבישי ברעם:
 

 הסכמנו.  אבל הסכמנו.  מר ירון חדוות:
 

 אבל הסכמנו כולם. מר אבישי ברעם:
 

 תקשיבו,  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 כולם הסכימו לתב"רים האלה.  מר אבישי ברעם:
 

זה גם לא משנה. זה גם לא משנה. אבל זה לא משנה, לא רציתם לעשות את זה  מיטל טולדנו: 'גב
 לפני החופש. 

 
לא הייתה שום בעיה לעשות את זה לפני החופש.  רגע אם את לא התנגדת  שושי כידור כחלון: 'גב

 גדנו.וערן לא התנגד, אז מי התנגד? ואנחנו גם לא התנ
 

אני עשיתי, אני עשיתי מה שביקשו ממני, אמרו לי לזרז דיון לתב"רים האלה  מיטל טולדנו: 'גב
 בוועדת כספים, 

 
 נכון, עשינו את זה. יעל חן נחמן: 'גב
 

 כינסתי וועדת כספים, רק בשביל לדון בתב"רים האלה.  מיטל טולדנו: 'גב
 

 נו ו? מר ירון חדוות:
 

 נו ו? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 ודנו בהם. מיטל טולדנו: 'גב
 

 ו? מר ירון חדוות:
 

 מבחינתי כאילו זה היה בכלל המכשול היחיד של זה. מיטל טולדנו: 'גב
 

 ו? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 ולא יודעת.  מיטל טולדנו: 'גב
 

 אתם, ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 ומה, מי הכשיל את זה? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 שושי? שושי? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

אם אתם לא הכשלתם את זה, ואנחנו לא הכשלנו את זה, מי הכשיל את  שושי כידור כחלון: 'גב
 זה?



 
 
 

 אז מה זה נכשל? מר ירון חדוות:
 

הייתה בקשה של אפי לקיים את הדיון של התב"רים. עכשיו, חלקכם או  ל:"מר דני לוין, מנכ
ולכם, לא משנה, נתתם את ההסכמה, ואחר כך שהוצאתי את הזימון של הישיבה, שכלל גם כ

נושאים כמו הנושא של הדיון של עולי הגרדום, שהתחייב להיות בחודש אוקטובר, אמרתם לא, 
 אם ככה אנחנו רק,

 
 קודם כל אפילו לא בדקתם בעולי הגרדום את החוק. מר ירון חדוות:

 
 דני תקשיב, לא רגע, רגע, רגע, :שושי כידור כחלון 'גב
 

 אבישי אני צודק? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 דני , רגע, רגע. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא שמעתי, סליחה לא שמעתי, תגיד עוד פעם דני. לא שמעתי נו? מר אבישי ברעם:
 

 : בסדר, אוקי.מר דני לוין
 

 סליחה, שאנחנו אמרנו,  שושי כידור כחלון: 'גב
 
 אני רוצה לבדוק את העניין.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
לא שאנחנו אמרנו רק שישה תב"רים, לא התכוונו שתכניס את עולי  שושי כידור כחלון: 'גב

 הגרדום, וגם לא התכוונו שתכניס את הצגת תכנית התקשוב.
 
 אבל היה צריך. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
שישה תב"רים היה אפשר. היה אפשר לעשות דיון ביום חמישי ולזמן את  כידור כחלון: שושי 'גב

 אותו דיון שזימנת ליום רביעי האחרון, בעשרים ושישה לאוקטובר, 
 

 לא כי אני לא יכול לעשות שתי ישיבות שלא מן המניין באותו חודש. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 רדום.לזמן על עולי הג שושי כידור כחלון: 'גב
 

 שושי הרי את מקפידה, נכון? על כל הזה. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 נכון. שושי כידור כחלון: 'גב
 

ולא ניתן לקיים שתי ישיבות שלא מן המניין באותו חודש, ולכן אי אפשר  ל:"מר דני לוין, מנכ
מת היה, והסברתי את זה, אמרתי אי אפשר, אם אתם לא מסכימים אז תודה רבה, וחבל. כי בא

 יכולנו לבצע חלק מהעבודות כבר בחופשה.
 

דני חוסר ההיערכות שלכם לישיבות לא צריך להיות מושת עלינו כחברי  שושי כידור כחלון: 'גב
 מועצה.  

 
 שמה? ל:"מר דני לוין, מנכ

 
החוסר היערכות שלכם לישיבות, פתאום עולי הגרדום צץ, פתאום תכנית  שושי כידור כחלון: 'גב

 התקשוב הזאת שלא צריך לתת לה בכלל הרבה זמן. זה היה יכול להיות היום.
 

שום, שום פתאום, שום פתאום, שום, זה נחמד שאת מנסה להציג את זה  ל:"מר דני לוין, מנכ
 ככה, אבל זה שום פתאום. יש, עולי הגרדום היה צריך לקיים את הישיבה בחודש אוקטובר. 

 



 
 

 וזה הייתה הפתעה? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 עכשיו, לא זה לא הייתה הפתעה.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אז, הבנתי. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אבל להזכירך בחודש אוקטובר, היו גם כמה חגים, אי אלו, ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אז היה אפשר לעשות את זה בחודש ספטמבר ובחודש אוגוסט. שושי כידור כחלון: 'גב
 

בחודש אוקטובר היו אי אלו חגים, ולא ניתן היה לקיים את הישיבה. ביקשנו  ל:"מר דני לוין, מנכ
, עכשיו אל תעבירי, אל תזרקי את -הישיבה בכמה וורסיות והתנגדתם להן, אז אל ת לקיים את

 הכדור אלינו, לפחות זה.
 

 אני זורקת אליך. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 תגידי אני לא, לא אנחנו לא רצינו, בגלל שלא רצינו, זה הכל. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

פשר לעשות דיון על עולי הגרדום. לא משנה כל כי עד אוקטובר היה א שושי כידור כחלון: 'גב
 המנהל היה תקין בכל נושא של החלפת השם של עולי הגרדום.

  
 אני גם את זה,  ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 כך שזה לא רלוונטי. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 שום דבר לא היה לא תקין, הכל היה תקין. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 לא היה תקין.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 הכל היה תקין,  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 לא אתם לא עובדים לפי הנהלים.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אוי, באמת! מר קובי לאור:
 

 אתם לא עובדים לפני הנוהלים. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 הכל היה תקין. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 הלאה.  מר קובי לאור:
 

 הכל לפי הנהלים, הכל היה תקין. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 היה אפשר באוגוסט להביא את זה. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 כותכם,  זה שאתם מנסים לפתור את הדברים בדרך אחרת, זה ז ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 תודה, באמת זכותנו. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 שום דבר לא היה לא תקין. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

עם כל הכבוד לך כן? אנחנו לא עומדים לרשות העירייה עשרים וארבע  שושי כידור כחלון: 'גב
 שעות.

 
 בסדר גמור אין לי טענה לזה. ל:"מר דני לוין, מנכ



 
 
 

 אוקי? אנחנו לא עובדי עירייה. אוקי? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אין לי טענה, זכותכם לסרב. זכותכם. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 זהו, נכון, אז אל תציגו את זה כאילו בגלל שסירבנו, שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אנחנו לא סירבנו דני. מר אבישי ברעם:
 

 אז אתם לא עשיתם את זה, אוקי? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 דני אנחנו לא סירבנו. מר אבישי ברעם:
 

 עובדתית זה נכון. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 הנושאים האחרים להביא לפני. כן? לא, כי יכולת את שני שושי כידור כחלון: 'גב
 

 מתי לפני? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 לפני באוגוסט, בספטמבר.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 מתי? ביום כיפור? לא.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 עשיתם ביולי ואוגוסט כל כך הרבה ישיבות, שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אני, ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אחרי שביקשנו שלא תעשו ישיבות, שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אני רק מבקש ממך,  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 עשיתם עשרים ישיבות ביולי ואוגוסט.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 כמו שקראת את כל הסעיפים, ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 לא היה לך זמן אז להביא את זה? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 את תראי שוועדת שמות, שהנושא הזה, ל:"ן, מנכמר דני לוי
 

 אתה כל הזמן מתרץ את חוסר העשייה שלך, לא נעים  לי להגיד לך. שושי כידור כחלון: 'גב
 

שהנושא הזה חייב להעלות אך ורק בחודש אוקטובר, אל תשאלי אותי למה  ל:"מר דני לוין, מנכ
 כי אני לא יודע מה הסיבה.

 
 אוקי, אוקי. שושי כידור כחלון: 'גב
 

ולכן זאת הייתה הסיבה שהיה צריך להעלות את הנושא של עולי הגרדום רק  ל:"מר דני לוין, מנכ
 בחודש אוקטובר. 

 
 ממש לא.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אוקי. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 תקרא את החוק, תקרא את החוק. לא קרה כלום. שושי כידור כחלון: 'גב
 



 
 

 תקראי אז יש, ל:"מר דני לוין, מנכ
 

עד אוקטובר אתה צריך להגיש את זה כי פעם בשנה אפשר להגיש את זה  שושי כידור כחלון: 'גב
 ברשומות.

 
 אוקי. ל:"מר דני לוין, מנכ

 
אוקי? זה הכל, זה ההבדל. אבל אם היית מביא את זה באוגוסט היינו  שושי כידור כחלון: 'גב

דנים בזה גם באוגוסט. בחייכם לך תקראו את הספרים, באמת, ואת החוקים והנהלים ותהיו 
 בקיאים בהם.

 
 אנחנו נשתדל. ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 זמן. תשתדל באמת תשתדל, עכשיו גם צריך להיות לך יותר  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 טוב, הרעיון הובן.  יעל חן נחמן: 'גב
 
 שושי זה שלך יש הרבה זמן,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 ברור שיש לי זמן.  שושי כידור כחלון: 'גב
 
 עם כל הכבוד לך. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אני התמסרתי לשליחות הציבורית, שושי כידור כחלון: 'גב
 
 .כן מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 ואני עושה כל מה שאני יכולה לעשות הכי טוב. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 "ואנחנו לא". ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 לא אמרתי שאתם לא, אני דיברתי על עצמי, לא הכנסתי אותך בעניין. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 בסדר.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 
 
 המליאהשינוי מיקום ושעת התחלה של ישיבות  .1

הצעת החלטה: מאשרים את שינוי מיקום ישיבות המליאה ממבנה המתנ"ס לבניין 
 . 20.00במקום השעה  19.00העירייה החדש, והקדמת קיום ישיבות המליאה לשעה 

 
לא אבל זה לא רלוונטי, בוא נעבור לסדר היום. סליחה, אנחנו חוזרים : מר אפי דרעי, ראש העיר

צריך להפריד את זה. א' לגבי שעת לסדר היום. סעיף ראשון, שינוי מיקום שעת התחלת הישיבה. 
הישיבה. הייתה פה בקשה של מספר חברים בעקבות שעון החורף שעות התפילות הוקדמו, ואין 

בשמונה ונסיים אותם באחת עשרה בלילה. אם את שואלת שום סיבה שאנחנו נתחיל ישיבות 
אותי, גם אפשר להתחיל אפילו יותר מוקדם, אבל ביקשו להקדים את זה לשעה שבע, אני לא 

 חושב שצריכה להיות בעיה לזה, אם יש לכם איזה שהיא הערה. 
 

בשעה טיפה אני רוצה להגיד לא יותר מכמה מילים, אני מעדיפה שזה יתחיל  מיטל טולדנו: 'גב
יותר מאוחרת, שבע ורבע, שבע וחצי, זה פשוט קצת נותן התארגנות, קשה, סיום עבודה עם ילדים 

לחלק לעשות את השעה המוקדמת הזאתי. כאילו לחלק מחברי המועצה פה אין ילדים קטנים, 
 יש, אין מה לעשות, זה המצב.

 
 בסדר, שיהיו בריאים. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אבל לילדים גדולים יש צרכים יותר גדולים. נחמן: יעל חן 'גב



 
 
 

כן אבל הם לא צריכים שהאמא תהיה, הם נשארים לבד. אז שבע ורבע שבע  מיטל טולדנו: 'גב
 וחצי משהו כזה שזה טיפה יותר ריאליסטי מבחינת ההתארגנות.

 
 עכשיו הנושא של שינוי המיקום. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 עכשיו, עכשיו בעניין, מיטל טולדנו: 'גב
 
 בעניין המיקום בבקשה. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
לא, אני דווקא לא מסתייגת בעניין המיקום, פשוט לא יכולה להתעלם מזה  מיטל טולדנו: 'גב

שהגיעו לפה אנשים כי הולכים לדבר פה על תב"רים במיליונים, הגיעו לפה אנשים כי הם חושבים 
 שהאינטרס שלהם הוא פה.

 
 נכון. יר:מר אפי דרעי, ראש הע 

 
 זה הסיבה שהציבור פה צריך להיות. מיטל טולדנו: 'גב
 
 אז מה? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אז חשוב לי להגיד לך, מיטל טולדנו: 'גב
 
אז היא הנותנת, זאת הסיבה שאנחנו, הצעתי, אתם רוצים שאנחנו  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 מועצה,  נהפוך את ישיבות המועצה להייד פארק, כל ישיבת
 

 אני רוצה, אני רוצה להגיד, מיטל טולדנו: 'גב
 
 כל אחד מהחברים יהיה לו הזדמנות להזמין, מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 לצערי, מיטל טולדנו: 'גב
 
 את האנשים שהוא מטפל בהם כדי שיעלו נושא.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 לצערי, מיטל טולדנו: 'גב
 
אז אני רוצה לענות על הנושא של החשמל. היה היום מבקר חשמל,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

החיבור חשמל, יכול להיות שאנחנו עשינו תביא לי את המכתב דני. אומרים שאנחנו עשינו את 
את תשומת ליבנו כל הכבוד לו,  , עשינו אותו בצורה מאד לא, לא, מאוד בעייתית, ומי שהסבאותו

ולא היינו ערים למידת הסיכון שאנחנו לוקחים עם חיבור חשמל שעובר מעל מגרש ספורט של 
ילדים שמישהו מהם היה מתחשמל אז או אני או המהנדס היינו יושבים בבית סוהר עכשיו. ויש 

ילי היה מחובר על פה הערה של מהנדס החשמל שאומר בית כנסת מוזן באופן לא מקצועי וכבל ע
 עמוד עץ במהדקים חשופים. 

 
 אוקי. מיטל טולדנו: 'גב
 
הכבל היה מוחזק לסככת קירוי של מגרש הספורט של בית ספר רימון  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

ויכול לחשמל אותו. זאת אומרת המגרש עצמו יכול להתחשמל. אז אנחנו רוצים לתקן את המצב. 
 ואנחנו לא אמרנו,

 
 אנחנו נשלם מאתיים שלושים אלף פיתוח. טל טולדנו:מי 'גב
 
 מה הקשר? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 



 
 

אתם, כי אתה צריך לתת לו פיתוח. אם אם, הבית ספר היחיד בכפר יונה  מיטל טולדנו: 'גב
צריך לתת לו פיתוח מה לעשות? זה חלק מהשירות  תשלום שלושים אלף שקלששילם מאתיים 

 שאתה נותן. 
 
אז אני לא רוצה שתעלי את זה כי את א' לתת לך תשובה,  ואני צריך מר אפי דרעי, ראש העיר: 

וב' מי שמשלם פיתוח לא מקבל ממני חשמל. גם אזרח שמשלם לי פיתוח, הולך  טועה בעובדות.
לחברת חשמל ומשלם חשמל, זה בנין ציבורי ואנחנו לקחנו על עצמנו לתת לו חשמל. אז אנחנו יש 

 שיו הצעה מסודרת,לנו עכ
 

 זו אחריות שלך. מיטל טולדנו: 'גב
 
 לטפל בחשמל שיהיה מסודר וחוקי. זה דבר מצוין. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אבל למה אתם לא נותנים לו מענה חלופי?  שושי כידור כחלון: 'גב
 
 מה? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
מה עם מענה חילופי? הרי ניתקתם אותו מחשמל בגלל שזה מסכן אבל  שושי כידור כחלון: 'גב

 למה לא לתת להם מענה חלופי?
 
 סליחה למה חלופי? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 שיהיה להם איפה להתפלל. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אפי? אפי אני מבקש זכות דיבור.  מר אבישי ברעם:
 
 אני מדבר, תדאגי לחברים שלך שלא יקפצו.רגע חכה.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אתה מנהל הישיבה הזו לא? מר אבישי ברעם:

 
אני עוד לא סיימתי. אנחנו הצענו לפני שבעה שמונה חודשים זה היה.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

והיה לנו מלחמת מאסף עם הבית ספר ושכנענו את המנהלת לוותר על מה שהצענו לטובת בית 
 כנסת.

 
 שכנעת או שסגרת? מר ירון חדוות:

 
 קרוואן שלך. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 לא, לא, זה בית ספר זה כיתות בתוך מתחם בית הספר. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 יש לך קרוואן שם. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 לא, לא, קרוואן.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 זה מבנה. מר ירון חדוות:

 
 אבל זה שלך זה של העירייה. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 
אבל יש למנהלת צרכים.  שזה התפנה היא רצתה לעשות בזה  כן מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 שימוש.
 

 אוקי, להבנתי לא משתמשים בזה. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 לא משנה, היא רצתה להשתמש ואני מנעתי ממנה. מר אפי דרעי, ראש העיר: 



 
 
 

 אוקי. שושי כידור כחלון: 'גב
 
הכנסת, ואז הם אמרו שזה לא מתאים.  רציתי שזה יהיה לטובת בית מר אפי דרעי, ראש העיר: 

היו שתי אפשרויות אחד הסיכום עם התורם שנעשה אצלי בלשכה, סיכום בכתב, היה, שהוא, 
לוותר על הקצאת קרקע כמו שעשינו ואז אני מגיש את התכנית הם פטורים מאגרות והיטלים, הם 

אנחנו נצטרך לעשות פה לא צריכים לשלם כלום, אבל אז התורם יצטרך להביא את הכסף אלינו ו
איזה שהיא בעיה וזה מאד מורכב ומסובך. אמר התורם לא, אני מעדיף לשלם את האגרות 
וההיטלים, תנו להם מקום חלופי, ואני את הכסף שהתחייבתי אני מתכוון לבנות אתו את בית 

נקודה, הכנסת. זה היה הסיכום על שולחני היה הרב נוכח, שיתקן אותי אם אני טועה בפסיק או ב
 ואנחנו יצאנו מנקודת הנחה שאנחנו לומדים בבית ספר בר אילן. 

 
 הרב: אפשר להגיד,

 
 דיברנו אבל על קרוואן. שושי כידור כחלון: 'גב
 
לא לא דיברנו על קרוואן, כי אני לא יכול לשים לך קרוואן לא כחוק,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

ואל תכניס אותי לסרטים, אתה רוצה לעשות, את המבנה כולו עשית שלא כחוק, ואנחנו לא 
מדקדקים אתך, יש בית כנסת אחר שעמדנו גם אני וגם הוועד למשפט, מי שלא יודע שישמע את 

ם העשירית, וזה עדין יש לנו חרב על הצוואר על המבנה זה עכשיו אולי בפעם הראשונה או בפע
הזה שאין עליו היתרים. אז גם לך אין היתרים, אז אתה רוצה שאני עכשיו יוסיף חטא על פשע 

עברנו סבל גדול מאד עם המבנים של חב"ד שזה בתחום המבנה שלי, וישים לך מבנה בלי היתרים. 
וחצי, רק עכשיו קיבלנו אישור למבנים של חב"ד הגשנו בקשות, עברנו ויה דולורוזה של שנה 

שמשמשים כגני ילדים. אז אתה אומר לי תן לי קרוואן, אני לא אומר לך מה לעשות כמו שעשית 
תעשה, אתה והמזל שלך. אני הצעתי לך פתרון, אמרת זה רחוק מדי, לא מתאים לכם, אוקי, 

למיטל, אני לא מכיר חוק אחר, פעם עכשיו אמרתי לכם גם בפגישה האחרונה, וכתבתי את זה גם 
ראשונה שאנחנו מתעסקים בחוויה כזו שעמותה מגישה תכניות להקמת מבנה כלשהו, לא חשוב 
במקרה ותנסה, ושאני יכול לפטור אותה מתשלום של אגרות והיטלים. אמרתם יש לכם עורך דין, 

ישכנע אותי, אני מבטיח אמרתי, הוא איננו הבחור, אבישי, אמרתי לו תביא את העו"ד, אם הוא 
לך שמעו אותי שבעה אנשים שם, נכון? ספרנו שבעה אנשים, אמרתי יש לך שבעה עדים שאם אתה 
תשכנע, אני אדאג שאתה תקבל את הכסף שלך עם ריבית והצמדה. הנה אני אומר את זה פה 

תהפכו  עכשיו  לכולם, וגם אני מוקלט, אז אל תחשוב, תעשו את הבלגאן שיהיה והצרות שיהיה
את זה עכשיו על המועצה, על העירייה, כאילו העירייה היא זו שמקלקלת לכם, העירייה מנסה 

 לעזור לכם בכל דרך אפשרית. 
 

 אבל אנחנו מאתיים משפחות.  הרב:
 
העירייה לא באה, סליחה, אני לא נותן לך רשות דיבור, אף אחד לא  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 מדבר. 
 

  ואי אפשר לתת להם כיתה בבית ספר רימון? שהיא קרובה יותר למבנה?  כחלון:שושי כידור  'גב
 

 איפה יש שם? דני לוין, מנכ"ל:מר 
 

 אפי? מר אבישי ברעם:
 

 מה זה?  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 ליד המגרש כדורסל. דובר:
 

 איפה יש זה? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 לא יודעת כיתת ספר שיש שם גישה? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 : יש עודף?, מנכ"למר דני לוין



 
 
 
 שוש? שוש? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אני שואלת, אני, שושי כידור כחלון: 'גב
 
לא אל תשאלי, אבישי מחכה לדבר, את שואלת, היא שואלת, היא  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 שואלת.
 

 סליחה.  שושי כידור כחלון: 'גב
 
 בינתיים אני אתן לו לדבר. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 סליחה. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 בבקשה אבישי. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
אני רוצה לומר משהו ראשית כל לגבי השעה שאמרת, אני מציע את השעה שעה  מר אבישי ברעם:

אני רוצה להציג לך, שמסעדת האחים שנים על גבי וחצי במקום שבע. דבר שני לגבי הסיפור הזה, 
 שנים הייתה מחוברת לבית פרטי, עם כבל שעבר מעל ראשי התושבים,

 
 על עמודי חשמל על הראש שלנו. מיטל טולדנו: 'גב
 

וסיכן אותם, על עמודי חשמל, ובצורה מסוכנת, ושמתי לכם כאן תמונה כמה  מר אבישי ברעם:
 זה מסוכן וכמה, לא עזר שום דבר, הורידו את זה רק שהמסעדה נסגרה. אז עכשיו נכון,

 
 שאלת וענית, לא תן לי אני מוכרח לענות.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 לא, לא. מר אבישי ברעם:

 
 לא כי אתה,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 . אבל עכשיו תורי.אני שומע אותך בסדר גמור מר אבישי ברעם:

 
 לא אתה תשמע, אתה תשמע אותי עכשיו. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אבל תורי. מר אבישי ברעם:

 
 לא אתה תשמע אותי. גם בית הכנסת מקבל, בית הכנסת,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 בסדר. אבישי ברעם:מר 

 
לוקח מבן אדם פרטי, כשהוא לוקח מבן אדם פרטי זה לא ענייני בכלל.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 שמעת?
 

 רגע. מר אבישי ברעם:
 
אני הגשתי תלונה רשמית לחברת חשמל, אמרו זה לא עניינו אנחנו  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 ה. ינטפל, אנחנו נעשה, לא עשו כלום, אל תעביר כל בעיה שהיא לא קשורה לעירייה לעירי
 

 אני לא דיברתי, מר אבישי ברעם:
 
 זה הכל. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 כי עוד לא דיברתי, מר אבישי ברעם:

 



 
 
 אל תזכיר עכשיו את האחים, בסוף את האחים, העיר:מר אפי דרעי, ראש  

 
 רגע אבל אם אתה לא עושה את המבנה הציבורי לך אין אחריות? מר ירון חדוות:

 
 : בסוף את האחים אתה יודע מי פינה? לא אתה., ראש העירמר אפי דרעי

 
 רגע לא אמרתי שאני פיניתי. מר אבישי ברעם:

 
 הכל.: אז זה , ראש העירמר אפי דרעי

 
 ,אפי אבל אם זה מבנה ציבורי מר ירון חדוות:

 
 מה אתה הולך לשם בכלל, מר אבישי ברעם:

 
 "אתה הגשת תלונה ואני לא טיפלתי בה". מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
אפי, מה אתה הולך בכלל לזה, למחוז הזה? מי אמר שאני, אני אמרתי שאני  מר אבישי ברעם:

 פיניתי?
 
 לא אתה, בין השורות, מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אתה הולך למקומות אחרים. מר אבישי ברעם:

 
 אתה בין השורות, מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 למעלה ולא מלמטה. עובדה היא,סליחה לא בין השורות, לא בין השורות ולא מ מר אבישי ברעם:

 
 חיבור לבית פרטי זה לא מענייננו.   מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 רגע, אבל, תן לי לדבר, אבל תן לי לדבר סליחה. מר אבישי ברעם:

 
 זה עבר לעמודים של המועצה. זה עבר לעמודים של המועצה. מיטל טולדנו: 'גב
 

 המועצה אחראית על בטיחות תושביה.  מר אבישי ברעם:
 

 זה עבר לעמודים של המועצה. מיטל טולדנו: 'גב
 

 חשמל שינקטו פעולה. חברת ואם זה עובר על זה, אתם הייתם צריכים לדבר עם מר אבישי ברעם:
 
 אני אראה לך בכתב. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 ואתם לא עשיתם את זה. מר אבישי ברעם:

 
 אל תגיד לי לא עשינו. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
מהזה, הוצאנו את זה מהעמודים של את זה גם עם האחים אנחנו הוצאנו  ל:"מר דני לוין, מנכ

 , -המועצה, של העירייה, לפני ש
 

 דם כל אני גם מכיר את הבעייתיות, מה שאני בא לומר פה,קו מר אבישי ברעם:
 
 למה אתה עכשיו, למה אתה, מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 תן לי לדבר, כי אתה לא נותן לי לדבר.  מר אבישי ברעם:

 
 זה מעצבן אותי, תהיה מדויק. מר אפי דרעי, ראש העיר: 



 
 
 

 אתה יודע כמה פעמים אתה מעצבן אותי ואתה לא מדויק? מר אבישי ברעם:
 
 אין מה לעשות אני התפקיד שלי לעצבן אותך. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 לא תפסיק רגע.  :מר אבישי ברעם

 
 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
מבחינתך. יכול להיות שמדובר פה בדיני עכשיו זה שנתת חשמל זה אולי צודק  מר אבישי ברעם:

 נפשות אני לא אומר, אבל היה צריך למצוא כאן פתרון אחר. 
 

 מהנדס נתן פתרון אנחנו נבצע אותו. מה, מה הסיפור? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 מה הפתרון אפרים?  מר קובי לאור:
 

 מה הפתרון אפי? מיטל טולדנו: 'גב
 

 ?מחר יש פתרון מר אבישי ברעם:
 
 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 תוך כמה זמן זה קורה? מר קובי לאור:

 
 אור ירוק,מחר, אנחנו ניתן לו  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אז תגיד את זה בהתחלה ומנעת את כל הוויכוח.  מר אבישי ברעם:

 
 תגיד את זה בהתחלה במקום לסחוב אותנו, מיטל טולדנו: 'גב
 

 סליחה מה? אני אמרתי שאין פתרון? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא, לא אמרת שיש. מר אבישי ברעם:
 

 הוא אמר.  יעל חן נחמן: 'גב
 

 לא אמרת שיש.  מר אבישי ברעם:
 

 הוא אמר את זה. יעל חן נחמן: 'גב
 

 השם יש פרוטוקול. מוקלט הכל מוקלט.  : אפי יש פרוטוקול ברוךמיטל טולדנו גב'
 

 הוא אמר את זה. יעל חן נחמן: 'גב
 
אני אפילו לא הספקתי לקרוא עד הסוף. אתם הרי כל הזמן קופצים.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

שיותקן בלוח ... הוא כתב פה אני מצרף כתב כמויות לביצוע, קו הזנה תת קרקעי עם מונה פרטי 
 של גן ... זמן הביצוע, כמה זמן יכול לקחת הביצוע, מחר אנחנו נותנים לו אור ירוק לבצע. 

 
 כן. מר אבישי ברעם:

 
 מה אתה רוצה? זה החלטה, דרעי, ראש העיר: מר אפי

 
 היום בשתיים, הוא, ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 זה היום בשתיים. מר אפי דרעי, ראש העיר: 



 
 
 

 היום בשתיים הוא היה שם. ל:"מר דני לוין, מנכ
 
 מה אתה רוצה? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 זה תב"ר? מר ירון חדוות:

 
 לא. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 מה זה? מר ירון חדוות:

 
 זה עבודה שוטפת, מה זה תב"ר? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 תקציב עירייה שוטף מה, בסדר גמור מעולה.  שושי כידור כחלון: 'גב
 
 זה מיליונים וגם לא עשרות מיליונים, גם לא עשרות אלפים, בסדר? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
זה לא משנה ברגע שזה מבטיח את בטחון המתפללים וילדי בתי הספר, זה  שושי כידור כחלון: 'גב

 מה שחשוב.
 
 אוקי, אז אנחנו הגענו למה שרצינו להגיע. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 מה זה? כל היתר זה בכלל לא חשוב. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 עכשיו לגבי הנושא של הסעיף הראשון.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 לאן לעבור? לאן לעבור?  מיטל טולדנו: 'גב
 
לאולם החדש. יש שם אולם ישיבות. היא הציעה, נעשה את זה  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 בטלוויזיה במעגל סגור.
 

ת זה איך אתה רוצה שאני אצביע, אני לא הייתי שם בכלל, אף אחד לא הציג א מר אבישי ברעם:
 בפניי, אף אחד לא הראה לי את הבניין החדש.

 
 נכון. מיטל טולדנו: 'גב
 

 ואני צריך להחליט על זה היום. מר אבישי ברעם:
 

 רגע התחלנו את הישיבה?  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 כן. מר אבישי ברעם:
 

 אני לא מבינה מה קורה פה. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 ר קודם.התחלנו כב מיטל טולדנו: 'גב
 

 לא התחלנו, שושי כידור כחלון: 'גב
 

 רגע, אפי? מר אבישי ברעם:
 

 ואז בית כנסת, ועכשיו זה, שושי כידור כחלון: 'גב
 

 כן חזרנו לרגיל. מיטל טולדנו: 'גב
 
 זה רגיל. מר אפי דרעי, ראש העיר: 



 
 
 

אבל שירבה בזה זה הייד פארק מותר לו, תני לו לעשות אפי עשה הייד פארק,  מר אבישי ברעם:
 טוב.

 
 אני אישית בעד שיהיה, שיישאר פה. מיטל טולדנו: 'גב
 

אני כתבתי וציינתי אני לא קיבלתי שום התייחסות. אני לא מכירה את  שושי כידור כחלון: 'גב
החדר. אוקי? זה אחד. לעניין, לעניין הפומביות של הדיון? אם זה הפתרון, לא יודעת, אתם 

 כך הרבה זמן, למרות שיש החלטת מועצה שהישיבות האלה יצולמו בווידאו.  מתנגדים לו כבר כל
 
 ... )לא ברור( מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 זה שני, זה שני הדברים.  שושי כידור כחלון: 'גב
 
 זה שני דברים שונים. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 נכון. זה שני הדברים. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 זה לא יקרה מחר, אז עד שזה יקרה יהיה כאן. ברגע שאנחנו, מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
למה זה מפריע שזה יתקיים כאן? איפה הבעיה? למה זה מפריע? זה מרכז  שושי כידור כחלון: 'גב

 הישוב? זה נוח לכולם, 
 

 עשינו חדר, ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 רגע, רגע, יש פה חניה מסודרת.  שושי כידור כחלון: 'גב
 
גם שם זה עם חניה ומי שחונה במועצה יכול לבוא ברגל, זה בדיוק  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 לושים מטר לבניין השני. ש
 

 תהיה חניה לכולם?  מר אבישי ברעם:
 
 אנחנו פה תופסים מקום חבר'ה.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
לא הזמנתם אותנו. חתכתם סרט? תחתכו סרט תזמינו את חברי המועצה,  שושי כידור כחלון: 'גב

 לא הזמנתם אותנו. אנחנו כאילו בנים חורגים. 
 

 אני לא ראיתי.  גם מר קובי לאור:
 

 לא חתכנו שושי.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 לא חתכנו סרט. מר קובי לאור:
 

 אה עוד לא חתכתם? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 עוד לא, ואתמול רק ניקינו את השולחן, מה את רוצה שאני אזמין אותך? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אז שתחתכו את הסרט תראו לנו ונאשר את זה.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 שושי יש בית קפה. דובר:
 

 אני אביא שוקולדים מצוינים, רק תתאם את זה עם הנסיעות לחו"ל. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 את יכולה גם בלי קשר. יעל חן נחמן: 'גב
 



 
 

 יני או על הרסיעלהביא שוקולד אני אביא על ה שושי כידור כחלון: 'גב
 

 בוא נחליט בוא נראה את המקום, :דובר
 

 שינוי שעה בסדר. מיטל טולדנו: 'גב
 
טוב קודם כל שינינו את השעה, הנושא של השינוי מקום מורידים  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 כרגע, בסדר? את השינוי מקום נוריד את זה. אוקי סעיף הבא?
 

 רגע, רגע, רגע, לגבי השעה? שושי כידור כחלון: 'גב
 
 שבע וחצי, זה הצעה של אבישי. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אבישי הציע. מיטל טולדנו: 'גב
 

 אני הצעתי. מר אבישי ברעם:
 

 שבע וחצי.  מיטל טולדנו: 'גב
 

 קודם כל אבישי הציע. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא בסדר. מיטל טולדנו: 'גב
 

 לך יש אנשים קטנים ויש פה אנשים עובדים. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 חבר'ה בחיאת דינאק חבר'ה תנו להתפרנס.  מר ירון חדוות:
 

 אבל אפשר הבחנה בין שעון קיץ לשעון חורף? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 רגע לא הבנתי אתם מסיימים להתפלל ואז חייבים ישר ישיבת מועצה? מר ירון חדוות:
 
 כן, כן. :מר אפי דרעי, ראש העיר 

 
 מה הקשר? אי אפשר לעשות איזה תפר? מר ירון חדוות:

 
 אפשר לעשות הבחנה בין שעון קיץ לשעון חורף? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אני לא מבין בין להתפלל שאני מכבד את זה, לבין שעת התחלה של ישיבת מועצה? מר ירון חדוות:
 

 לא שומעת. שושי כידור כחלון: 'גב
 

מה אבל מה הקשר? מה הקשר בין זה שמישהו מתפלל לזה שהישיבה חייבת  מר ירון חדוות:
 להתחיל. מה הקשר? תסביר לי מה הקשר הלוגי? אני לא מבין את הקשר הלוגי.

 
כולם צריכים להסכים על זה נכון? אנחנו נתנגד ואז זה לא יעבור, זה לא  שושי כידור כחלון: 'גב

 יעבור. 
 

 אני צריך להתפרנס רבותיי, אני מתנצל, מה לעשות? מר ירון חדוות:
 

 גם לך יהיה יותר נוח בשעה שבע. מר קובי לאור:
 

 אפשר שבע וחצי חורף? ושמונה קיץ? זה בסדר? שושי כידור כחלון: 'גב
 

אני מגיע לפה לעשרה לשמונה, אני עוד לא, אתה רואה איך אני נראה, באתי  מר ירון חדוות:
 מהעבודה. יש לי יומיים בשבוע שאני עם הילדים שלי, עם הבנות שלי.



 
 
 

 שבע וחצי. מר אבישי ברעם:
 

 לא, לא שמונה. מר ירון חדוות:
 
 חדוות אתה במיעוט נו מה לעשות? , ראש העיר:מר אפי דרעי 

 
 אין קשר, אין קשר. מר ירון חדוות:

 
 לא אין אתה חייב רוב, כולם צריכים להסכים. אגב ליהי לא כאן. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 מי בעד לעשות את זה בשעה שבע וחצי? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 לא אבל הוא לא מסכים חדוות. דובר:

 
 אני לא מסכים.  ירון חדוות:מר 

 
 אחד. ל פהשאתה צריך את רוב, את כל חברי המועצה, זה החלטה  שושי כידור כחלון: 'גב
 
 מה פתאום, מה פתאום פה אחד. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 רגע, רגע. מר קובי לאור:

 
 זה כן. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 מה פתאום. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 סבבה אז אני לא רוצה בשמונה. מר קובי לאור:

 
 תעשה בארבע. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא בואו נעשה זה, בחיים לא נגיע לקונסנזוס.  מר קובי לאור:
 

 לא נגיע, לא נגיע.  מר ירון חדוות:
 

 אז לא יהיה ישיבות מועצה. מר קובי לאור:
 

 אז זה יישאר כמו שזה. וות:מר ירון חד
 

 ברור שזה רוב קובע, נו? שבע וחצי. מר קובי לאור:
 

 לא זה לא ברור בכלל מה שאתה אומר.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 מה קובי לאור: מה אתם השתגעתם?
 

 יש פה יועמ"ש לא אותי, אני לא יועמ"ש. אני רק קוראת את החוק.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

הישיבת מועצה, ישיבת מועצה אם יש אחד שמתנגד לשעה, אי אפשר להזיז, אבל  מר ירון חדוות:
 עכשיו אנחנו רוצים להזיז הכל, אתה מתנגד, זה בסדר, תגידו מה אתם מקשיבים לעצמכם?

 
  רק לחד פעמי. ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 לא, חד פעמי.  מר ירון חדוות:

 
 ה. עזולת אם הסכימו כל חברי המועצה לשנות את הש שושי כידור כחלון: 'גב



 
 
 

 ,-זה לא ב ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 לא, לא, לא, אני שלחתי לך את החוק. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 זה כתוב גם. מר אבישי ברעם:
 

 אני לא צריכה לשלוח אבל אני שולחת כי אני מצטטת מהחוק. ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 
 תקריאי לנו שלומית, תחתימי אותי.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 על השינוי על מועד השינוי כתוב, ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

ישיבת המועצה תתחיל לא לפני השעה שש זולת אם הסכימו כל חברי  שושי כידור כחלון: 'גב
 המועצה לשעה אחרת. 

 
אחראית המועצה למועד הקבוע ובלבד שלא יהיה ביום המנוחה  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו

של כל חברי המועצה, זולת אם הסכימו כל חברי המועצה השבועי או בערב יום המנוחה השבועי 
אם רוצים שזה יהיה ביום המנוחה השבועי, בערב יום המנוחה השבועי צריך אחרת. זאת אומרת 

 את כל חברי המועצה.
 

 ( )ב(6) 136( )ב( קראת אותו? את קוראת את סעיף 6) 136ממש לא. סעיף  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 שוש תסתכלי בתקנון.  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 בתקנון? אני קוראת לך את זה מהסעיף.מה זה תסתכלי  שושי כידור כחלון: 'גב
 

תסתכלי בתקנון, מה לעשות יש  תקנון שלפיו מנהלים את ישיבות  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 המועצה.

 
 נו כן? ומה? זה לא קשור ליום המנוחה בכלל. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 מה את קוראת שושי? תקראי רגע. מר קובי לאור:
 

 הקראתי לכם קודם.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 תקראי לה מהכותרת, אולי את קוראת משהו אחר. מר קובי לאור:
 

 )ב(. 136 מר ירון חדוות:
 

 איזה סעיף קראת? 136 שושי כידור כחלון: 'גב
 

, בתקנון, איך קובעים מועדי אנחנו בתקנון עכשיו, במועדי ישיבות ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 ישיבות.

 
 כן מה כתוב בתקנון? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 ומה איך משנים מועדי ישיבות. ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 כן. אגב היית צריכה לשלוח לי חוות דעת גם. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אני לא הייתי צריכה לשלוח לך.  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

את לא חייבת כן, אף אחד לא חייב כלום, נבוא לישיבה ונעשה דיונים.  שושי כידור כחלון: 'גב
 אחרי זה אתם אומרים שהישיבות ארוכות.



 
 
 

 אפשר להתחיל בשש. מר קובי לאור:
 

 אפשר להתחיל בארבע מצידי לי בעיה, גם בבוקר אפשר.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 , כדי שתהיי, 136אני אקריא לך רגע את סעיף  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

אני עובד רבותיי אני לא מגיע לפה, אוקי? פרט ליומיים בשבוע שזה שלישי וחמישי  מר ירון חדוות:
שאני מוציא את הבנות שלי, אוקי זה הימים שאני, שאבא מתפקד. אני לא מגיע לפני שמונה 

 הביתה. 
 

אומר ישיבות המועצה יהיה לפני התקנות  136שתנוח דעתך, סעיף  ש: "ומית גבע, יועמד של"עו
 של התוספת השניה. 

 
 כן? מה כתוב בתוספת השניה?  מה כתוב בתוספת השניה? שושי כידור כחלון: 'גב
 

בתקנון יש את הפרק שמדבר על מועדי ישיבות מן המניין וקובע  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 שצריך, 

 
 אני בתוספת השניה, כן? מה כתוב? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 וקובע שצריך לקבוע בתוך חודשיים, ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 נכון.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 את המועד הקבוע לישיבות,  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 נקבע כבר. מר ירון חדוות:
 

ובלבד שלא יהיה ביום מנוחה, שזה בערב יום המנוחה השבועי של  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 חבר מחברי המועצה,

 
 נכון. שושי כידור כחלון: 'גב
 

זולת אם הסכימו כל חברי המועצה אחרת. זאת אומרת בשביל  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 לקבוע את זה ביום המנוחה,

 
 כל חברי המועצה. מר ירון חדוות:

 
 או בערב יום המנוחה צריך החלטה של כל חברי המועצה.  ש: "ע, יועמד שלומית גב"עו
 

 ( )ב(?6מה כתוב בסעיף ) שושי כידור כחלון: 'גב
 

אם תחליט המועצה לקבוע מועד לישיבותיה יתקיימו הישיבות ביום  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
ום רביעי, הראשון לכל רביעי הראשון לכל חודש, בשעה שש. פה הקביעה הייתה שזה אכן יהיה בי

 חודש,
 

 בוא נעשה את זה בשש חבר'ה. זה החלטה טובה. מר קובי לאור:
 

 אבל בשעה שמונה. זהו ואתם קבעתם משהו אחר כברירת מחדל.  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 ( )ב( מה כתוב?6סעיף ) שושי כידור כחלון: 'גב
 

צריך לשנות אותה שקיבלתם  הצעהעכשיו בשביל לשנות את ה ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 באותה דרך שבה היא התקבלה, אין פה הוראה שאומרת,



 
 
 

 ( )ב( מה כתוב?6סעיף ) שושי כידור כחלון: 'גב
 

 ישיבת מועצה תתחיל לא לפני השעה שש, אז זה לא רלוונטי לנו. ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

אם הסכימו כל חברי המועצה לשעה אחרת. אתם לא רוצים יותר זולת  שושי כידור כחלון: 'גב
 מוקדם אתם רוצים יותר מאוחר.

 
 מה זה אומר? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 כל חברי המועצה.  יעל חן נחמן: 'גב
 

 כל, כל. לא רוצים יותר מוקדם.  מר ירון חדוות:
 

 ז"א שאם רוצים לקבוע, ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 אם רוצים להקדים לארבע אז צריך אישור של כולם. מר קובי לאור:
 

שישיבות המועצה יהיו מתחת לשש, אז זאת שעה שקשה להרבה  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 מאד אנשים, אז קבעו בתקנון שבמקרה כזה של דברים יוצאי דופן צריך את כל חברי המועצה.

 
 איך קישרת את זולת הקודם ליום המנוחה? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 זה מה שכתוב במשפט. ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 כן?  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 כן. ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 שזה קשור ליום המנוחה, לא, זה קשור לכל המשפט. שושי כידור כחלון: 'גב
 

תחשבי שיש לנו פה עכשיו מישהו מוסלמי והוא אומר לך אני ביום כן, כן, כן,  מר קובי לאור:
 ראשון לא מוכן, 

 
 אז זה זולת. ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 אם זה ברוב מוחלט,  מר קובי לאור:
 

 מוסלמים זה יום שישי להשכלה כללית, נוצרים זה יום ראשון. מיטל טולדנו: 'גב
 

 סליחה, נוצרי יום ראשון נכון. בקיצור בגלל זה, בגלל זה מתייחסים לזה.  מר קובי לאור:
 

 יהודים זה שבת. מר אבישי ברעם:
 

 שבע וחצי זה יהיה קשה מאד. מי ביקש בשבע וחצי דוד אתה? מר קובי לאור:
 

 מיטל.  לון:שושי כידור כח 'גב
 

 אני ביקשתי בחצי לא בשבע. מיטל טולדנו: 'גב
 

 לא אמרו שבע, היא אמרה שבע וחצי. דובר:
 

 בסוף נגיע לשמונה. דובר:
 

 אף אחד לא ביקש את זה לא יודע מאיפה הבאתם את זה.  מר ירון חדוות:



 
 
 
 די נו. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
שלושים שנה אתה, ארבעים שנה אתה עושה את זה בשעה שמונה, עכשיו פתאום  מר ירון חדוות:

 אנחנו עושים את זה בשבע.
 

 לא נכון בשעון חורף עשינו בשבע.  מר דוד ששון:
 

 לי אין בעיה. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 דודי למה שבע? למה לא שמונה? מי ביקש את זה? מר קובי לאור:
 

 אני.  מר דוד ששון:
 

 למה? ובי לאור:מר ק
 

זה מאוחר. מה הקשר? ואם יש לנו אירועים אנחנו נגיע בסיום האירוע, מה יש  מר דוד ששון:
 גבול. 

 
 יש לך אירוע כל יום, כל פעם שיש ישיבה יש לך אירוע? מר ירון חדוות:

 
 אל תלך לאירועים בשביל לחסוך כסף. מר אבישי ברעם:

 
 שושי אני מציע להישאר בשבע וחצי. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 לי אין בעיה עם זה. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא לי יש בעיה, מה זה? מר ירון חדוות:
 

 אז תצביע נגד. שושי כידור כחלון: 'גב
 
חדוות נגד אנחנו נעשה הצבעה מי בעד שבע וחצי ירים ידו? מי נגד?  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 תודה.
 נגד: ירון חדוות.

 
 אנחנו נשארים פה אני מבינה? שושי כידור כחלון: 'גב
 
 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
אני רוצה להוסיף משהו קטן אם זה קטן,  ברשותך דבראני רוצה להוסיף  מר אבישי ברעם:

, עה שיהיה להםשבמידה וחבר מועצה או שניים פונים לאחר את הישיבה בחצי שמקובל עליך 
 פתרון בעניין הזה. זה הכל. לפי הנסיבות.  שיהיה להם

 
 לפי הנסיבות מה? לא עשינו שינינו שעות,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 בסדר. אבל גם, מר אבישי ברעם:

 
 שינינו ימים, דחינו כדי שמישהו,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
תבוא לקראתו זה  , אתה המזור,גם חבר מועצה אומר אני לא יכול שבע וחצי מר אבישי ברעם:

 הכל. 
 
שעת הישיבה, שעת  ,נבוא לקראתו. ההחלטה היא על א' שינוי שעות מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 תהיה בשבע וחצי. היא הישיבה 
 



 
 

 ,םלגבי המיקו ל:"מר דני לוין, מנכ
 
 לגבי המיקום אנחנו לא דנים כרגע. החלטה פה. הזו תהיה  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 בישיבה הבאה.אנחנו נדון  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
נדון בנפרד, אחרי שתראו את במקום, נעשה איזה שהוא שיח בינינו,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 נביא את זה מסודר.וננסה להגיע לאיזה שהיא הסכמה, 
 

 בכל מקרה זה נשאר בימי רביעי בשבע וחצי. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 טה. זה מה שצריך להיות כתוב בהצעת ההחל שושי כידור כחלון: 'גב
 
 נו באמת חבר'ה. לא השתנה שום דבר, רק השעה. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 הלאה. מר אבישי ברעם:

 
 

 החלטה:
שינוי מיקום ישיבות המליאה ממבנה המתנ"ס לבניין העירייה החדש, והקדמת קיום ישיבות 

 .20.00במקום השעה  19.00המליאה לשעה 
 . 19:30מליאת מועצת העיר תתקיים  בשעה  .1
 לגבי המיקום, תתקיים ישיבה בנפרד, לאחר שחברי המועצה יראו את המקום ויבחנו אותו. .2

שי ברעם,שוש כידור כחלון,דוד ששון,ברק אשרם,קובי לאור, אבנר אפי דרעי, יעל חן,אבי בעד:
 משה, ערן לאופר, מיטל טולדנו

 ירון חדוותנגד:
 
 
 
 כיתות ליקויי שמיעה בבית ספר בית ספר "עמל" 2הנגשת  – 992אישור תב"ר  .2

הנגשת כיתות ליקויי שמיעה בבית ספר בית ספר  – 992מאשרים תב"ר  הצעת החלטה:
 מקורות מימון: משרד החינוך.₪,  60,000"עמל" על סך 

 
כיתות ליקויי שמיעה, בית ספר "עמל".  2, הנגשת 992אישור תב"ר  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 שקל.  60,000מקורות המימון: משרד החינוך 
 

רוצה אולי, אולי ששלום ייתן סקירה, ואז תעשה הצבעה, או שאתה רוצה כל  ל:"מר דני לוין, מנכ
 סעיף,

 
 לי יש את הנוסח.  שושי כידור כחלון: 'גב
 
 לא, לא, הוא רוצה ששלום ייתן סקירה.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
על ששת התב"רים זה אותם שש תב"רים, אתה יכול לתת את כולם, רק  שושי כידור כחלון: 'גב

 להגיד באיזה בתי ספר. 
 

 )סקירת התב"רים ע"י מצגת( שניה, שניה, חבר'ה. מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 
 בית ספר עמל, רימון הדר, איש שלום, עתיד... מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 בעד שניים, מי בעד שלוש...אפי? אפי? אתה אחד, מי  מר ירון חדוות:

 
 הנגשה לא צריך, הלאה. על הנגשה לא צריך.  ל:"מר דני לוין, מנכ



 
 
 
 . 2אני מציע לאשר מי בעד ירים ידו. הנגשה מספר   מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 רק ברשותכם. מר שלום רוזנברג, מהנדס:

 
 עזוב את ההנגשות, נו.  ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 אפשר לדעת מה כוללת ההנגשה? וכמה כיתות, כמה כיתות כאלה יש בכל,  חלון:שושי כידור כ 'גב
 
 שתי כיתות, שתי כיתות. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
לא שאלתי כמה כיתות יש עכשיו? כמה כיתות סה"כ מונגשות יש בבתי  שושי כידור כחלון: 'גב

 הספר?
 

 מתייחס לשתי כיתות בבית ספר עמל.  992תב"ר  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

 לא היא שואלת משהו אחר. יש לנו פה כיתות. מר דוד ששון:
 

 אה סליחה. מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

 שאלתי כמה כיתות יש? שושי כידור כחלון: 'גב
 

זה עבודה רציפה, זה כל הזמן, זה לאורך השנים. הנושא של הנגשת  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
כיתות שמע נובע מהצורך. ברגע שיש צורך מורים למשרד החינוך לתקצב. ברגע שיש תקצוב אנחנו 

 מקבלים את אישור המועצה.
 

 י יודעת זה אני מבינה.אנ שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לכל אורך השנים.  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 
 לפני שנה גם עשינו. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
כל שנה אנחנו עושים. כמעט כל שנה זה בהתאם לצורך. מספיק שיש  מר שלום רוזנברג, מהנדס:

 ילד אחד עם מגבלות.
 

 רד החינוך להנגיש  את כל הכיתות?לא יותר פשוט להנגיש ממש שושי כידור כחלון: 'גב
 

 זה תקצוב.  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

 אין להם כסף. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 , פה אין, פה הצורך, אחד הצרכים,PVC: לדוגמא רגילה אין רצפת , מהנדסמר שלום רוזנברג
 

 בגלל האקוסטיקה.  גב' שושי כידור  כחלון:
 

 בנט יש לו כסף רק לעמונה.  מר אבישי ברעם:
 

 אין, מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

 טוב. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 בעצם עד איזה, זה עד שבע לא? דובר:
 
 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 



 
 

 לא, מאחד עד שש. שש כולל. דובר:
 

 עד שש זה כולל. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 כולם בנגלה אחת.  מר דוד ששון:
 

 ביפה נוף אין צורך? יפה נוף, מה זה? ושי כידור כחלון:ש 'גב
 

 אי אפשר כל התב"רים. דובר:
 

 כל תב"ר בנפרד.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אי אפשר כל השישה ביחד. דובר:
 

 כל תב"ר בנפרד.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 לא צריך כל אחד בנפרד,  שושי כידור כחלון: 'גב
 
 אמרתי. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אבל ביפה נוף אין צורך? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אין עוד תלמידים לא יכולנו להגיש בקשה, כי עוד לא היה, לא היה, ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 כי לא היה בית ספר? היה לך סמל נוסף. והיה לך בית ספר.  שושי כידור כחלון: 'גב
 
 , 3אישרנו? תב"ר מספר  2טוב תב"ר מספר  עיר:מר אפי דרעי, ראש ה 

 
 פ"א, פ"א. פ"א. ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 כן, כן, כן. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 : החלטה

 בית ספר בבית שמיעה ליקויי כיתות הנגשת – 992 ר"תב
 משרד: מימון מקורות, ₪ 60,000 סך על" עמל" ספר

 .החינוך
 מאשרים פה אחד

 
 כיתות ליקויי שמיעה בבית ספר בית ספר "רימון" 2הנגשת  – 993אישור תב"ר  .3

כיתות ליקויי שמיעה בבית ספר הדר  2הנגשת  – 993מאשרים תב"ר  הצעת החלטה:
 מקורות מימון: משרד החינוך. ₪,  60,000ע"ס 

 
 שלוש אישרנו. . 3סעיף מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
  החלטה:

₪,  60,000כיתות ליקויי שמיעה בבית ספר הדר ע"ס  2הנגשת  – 993תב"ר 
 מקורות מימון: משרד החינוך. 

 מאשרים פה אחד
 
 
 כיתות ליקויי שמיעה בבית ספר "הדר" 3הנגשת  – 994אישור תב"ר  .4

כיתות ליקויי שמיעה בבית ספר "הדר"  3הנגשת  – 994מאשרים תב"ר  הצעת החלטה:
 מקורות מימון: משרד החינוך.₪,  90,000ע"ס 

 
 הדר. ,ארבע אישרנומר אפי דרעי, ראש העיר: 



 
 
 

  החלטה:
 ₪,  90,000כיתות ליקויי שמיעה בבית ספר "הדר" ע"ס  3הנגשת  – 994תב"ר 

 מקורות מימון: משרד החינוך.
 מאשרים פה אחד

 
 

 
 כיתות ליקויי שמיעה בית ספר "שש שנתי איש שלום" 2הנגשת  – 995אישור תב"ר  .5

כיתות לליקויי שמיעה בית ספר "שש  2הנגשת  – 995מאשרים תב"ר  הצעת החלטה:
 מקורות מימון: משרד החינוך. ₪.  60,000שנתי איש שלום", ע"ס 

 
 איש שלום. ,חמשמר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
  החלטה:

₪.  60,000כיתות לליקויי שמיעה בית ספר"שש שנתי איש שלום" ע"ס  2הנגשת  – 995תב"ר 
 מקורות מימון: משרד החינוך. 

 מאשרים פה אחד
 

 
 
 
 
 
 
 הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בחטיבה "עתיד" – 996אישור תב"ר  .6

הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בחטיבה עתיד ע"ס  – 996מאשרים תב"ר  הצעת החלטה:
 מקורות מימון: משרד החינוך.₪.  30,000

 
 ושש עתיד. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 כולם פה אחד.  ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 מאשרים.  מיטל טולדנו: 'גב
 

 כן, אושר פה אחד.  מר אבישי ברעם:
 

 חדוות אתה פ"א נכון? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 כן, כן, הוא פה אחד. דובר:
 

  החלטה:
 ₪.  30,000הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בחטיבה עתיד ע"ס  – 996תב"ר 

 מקורות מימון: משרד החינוך.
 מאשרים פה אחד

 
 
 
 ביצוע הסדרי העלאת והורדת תלמידים ברחוב התורמוס – 997אישור תב"ר  .7

ביצוע הסדרי העלאת והורדת תלמידים ברחוב  – 997מאשרים תב"ר  הצעת החלטה:
קרנות ₪,  280,000 –מקורות מימון: משרד התחבורה ₪.  400,000התורמוס, בסך 

 ₪.  120,000הרשות: 
 

 , הסדרי, הסדרי, העלאת והורדת נוסעים. -, של ה-עכשיו פה נושא של המר אפי דרעי, ראש העיר: 



 
 
 

 אני אסביר. מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 
 בוא אתה תסביר כאילו תב"ר תב"ר.  ר אפי דרעי, ראש העיר:מ 

 
 לא נוסעים, תלמידים. מר אבישי ברעם:

 
 זה נוסעים.לא, לא,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 לא אבל רשמת תלמידים. מר אבישי ברעם:

 
 אוקי תלמידים, מה אתה רוצה? זה הכל. תלמידים הם לא נוסעים? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
, ביצוע הסדרי העלאה 997, אפשר? תב"ר 997ברשותכם, תב"ר  מר שלום רוזנברג, מהנדס:

אחוז תקציב משרד  70התקציב הוא ₪.  400,000והורדת תלמידים ברחוב תורמוס, אומדן כ 
ור את מצוקת תנחנו ביחד זיהינו את הצורך לפהתחבורה. המטרה של התב"ר הזה, אנחנו, אתם וא

קצה המזרחי שלו ההחניה, מצוקת העלאה והורדה ברחוב תורמוס בקצה המזרחי. רחוב תורמוס 
, אפילו לבית ספר בר אילן שנמצא מצפון, במקום משפחה, של תנועה לגני הילדיםלמשמש כמוקד 

ת הספר. אנחנו מבקשים, אנחנו אני מתנצל שהשולחנות פה הפוכים, ומועדון בני עקיבא ובי
להעלאה והורדה, יש פה  פתרוןכולל ביקשנו ממשרד התחבורה תקציב למימוש מגרש חניה 

תסריט של מגרשים ישנים שמראה את אותו פתרון שמסתדר כאן. הפתרון יהיה ישים שבית 
ל לקדם בכל אופן מהתב"ר הזה נוכהספר פני מאיר ייבנה במתכונתו החדשה. קרי יותר מזרחה,  

 את נושא התכנון במקורות מימון כפי שציינתי.
 

 איפה זה אמור להיות?  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 שבעים אחוז ממשרד התחבורה.  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 
 זה יוצא על השטח של פני מאיר עצמו. זה יבוצע רק שהבית ספר יזוז.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אז שהבית יזוז תעלו את זה לסדר היום. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 נושא התכנון לוקח זמן. מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

 מה זה? תבקש ממשרד התחבורה שישיג את התקציב למשהו אחר. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 זה לא עובד ככה. רעי, ראש העיר:מר אפי ד 

 
 לא זה לא עובד ככה, אני אסביר, זה לא עובד ככה. מר שלום רוזנברג, מהנדס:

 
 כן, אז איך זה עובד? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אני אסביר.  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

 כן אוקי.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

שמשרד התחבורה מתקצב פרויקט תחבורתי זה לא שאנחנו חושבים  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
מצד . בקשות ממשרד התחבורה, , חד משמעי לאמצד אחד על פרויקט א'  הוא נותן פרויקט ב'

אחד הוא מנצל את התב"רים שמתייחס, פה תראו קיבלנו בכל זאת מתנה יפה ממשרד התחבורה, 
התחבורה, ניצול תב"רים כמעט במאה אחוז. בקשות של זה באמת שיתוף פעולה מצוין עם משרד 

לא רק עם מנכ"לים לאורך השנים. אנחנו מגישים כל שנה,  ,ישיבות שם עם אנשי, עם השר ,אפי
אנחנו גם השנה הגשנו. הם בודקים כל בקשה לגופה של אנחנו כל ערי ישראל מגישים כל שנה, 

אין לנו לשמחתנו הרבה אין לנו מוקדי סיכון,  עניין, מבחינת מוקדי סיכון, תלמידים, אני אומר
 ,לתמרור וועדותב, ככל שיש אנחנו מעלים את זה יםתמצ
 



 
 

 מה עם נגיד הגני ילדים באלונים? מר ירון חדוות:
 

סליחה תן לי רק ברשותך לסיים את הסקירה. משרד התחבורה,  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
ם לפי ראות, ראות עינינו, אני חייב לציין זה לא היה , אנחנו מתעדפי-אנחנו מקדמים את זה, את ה

 בסדר עדיפות ראשון שלנו, ובכל זאת משרד התחבורה, נתן, נתן לזה,
 

 מה כן היה סדר עדיפות ראשון? מר ירון חדוות:
 

 יש רשימה. אתה רשאי לראות תבקש ממלי.  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

 ,-אתה יכול להעביר את כל ה מר ירון חדוות:
 

 מה שהכי פשוט להם. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא במקום שאנחנו נדרוש, אז תעביר לנו את זה, מה? מר ירון חדוות:
 

 , יאללה בוא ניתן להם.280אלף,  400הכי זול,  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא בהכרח. מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

 שתיק אותם. זה לא כי זה לא בסדר עדיפות שלנו.נ שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אבל, אבל אני מבקש,   מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

אין בית ספר, אין החלטה לגבי בית ספר, אין תב"ר לבית ספר, אין שום  שושי כידור כחלון: 'גב
 דבר לבית ספר, אבל תהיה הסדרה של הזה. 

 
 אני מבקש להדגיש, אני מבקש להדגיש, מדובר פה בפתרון, מר שלום רוזנברג, מהנדס:

 
 מבר אילן. הגנים של בר אילן לא נכנסים שם, לא נעים לי, יש להם חניה שושי כידור כחלון: 'גב
 

השקף הראשון מתייחס, גני ילדים, בית ספר בר אילן, מועדון בני  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 עקיבא.

 
 מה זה בני עקיבא מה יש שם עשרה ילדים? על מה אתם מדברים? מר ירון חדוות:

 
 כמה זמן ההרשאה שלך בתוקף? רגע ההרשאה שלך בתוקף אין סופי? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 מר ירון רוזנברג, מהנדס: סליחה?
 

ההרשאה שלך בתוקף אין סופי? ותוך שנה יהיה לך בית ספר? ותוך שנה  שושי כידור כחלון: 'גב
יהיה, הרי אתה הולך לעשות את זה על שטח בית הספר לא? מה תוקף ההרשאה שנה? בתוך שנה  

 יהיה בית ספר? לא. לא צריך לעלות בכלל לדיון. 
 

 לא משנה באיזה סדר גודל, בסופו של דבר ההרשאה נשארת. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 מה תתחיל תשים אבן? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 יביא מודד, יביא מודד שושי. ישלם עשרת אלפים שקל.  מר קובי לאור:
 

 תכנית תאורה, תכנית חשמל, מר שלום רוזנברג: תכנית חשמל,
 

מאה עשרים אלף שקל מקרנות הרשות, אין סדר עדיפות אחר לשים את  שושי כידור כחלון: 'גב
 זה?

 



 
 

 זה לא עוזר.  :, מהנדסמר שלום רוזנברג
 

 לא באמת אני שואלת, אל תגיד, אני מבינה שלום. שושי כידור כחלון: 'גב
 

מר שלום רוזנברג: נגיד אנחנו כותבים למשרד התחבורה תבטלו את ה..., הם לא יתנו משהו אחר, 
 זה לא עובד ככה.

 
אני לא אמרתי שתבטל, אז את המאה עשרים אלף שקל שיש לך פנויים  שושי כידור כחלון: 'גב

 בקרנות הרשות, שאני לא בטוחה כמה הם פנויות בקרנות הרשות.
 

 אין יש לך חוסר. מר ירון חדוות:
 

 אז בוא נשים אותם בדבר אחר מה זה הכי דחוף עכשיו? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 יהיה לך עוד שתי מיליון להשקעה.עד סוף השנה  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 מה אמרה וועדת הכספים אתמול הייתה בעד? שושי כידור כחלון: 'גב
 

לא אמרתי להם אני לא מבינה את הקטע של הסדר עדיפויות ההזוי הזה  מיטל טולדנו: 'גב
אני שבמקום לעשות כאילו דבר כזה, שיש כל כך הרבה דברים אחרים, כאילו זה פשוט כאילו, 

ת שמראש ושוב זה לא עניין הנדסי, יהיה פה עניין אחר גם של התכנון, הלקוי של מוסדות חושב
חינוך שצריך לשים אותם, לא צריך לשים בית כזה ליד בית ספר בר אילן, וצריך לחשוב אם להזיז 

 ניח אותו במיקום הזה, זה הכל.נאותו, ולא לקבל את התכנון הגרוע מלכתחילה ש
 

של בית ספר פני מאיר אני חייב לציין לאמירה הזו, כי הפתרון הזה  הנדס:מר שלום רוזנברג, מ
 בעין הנדסית ואני מגיש אותו.

 
 אני לא מדברת בעין הנדסית. מיטל טולדנו: 'גב
 

 לא את אמרת את המשפט עין הנדסית אז אני אמשיך אותו. מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

אני אמרתי לך מראש שזה לא בעין הנדסית והעין של ראייה של מוסדות חינוך,  מיטל טולדנו: 'גב
 שהם לא אמורים להיות,

 
 את אמרת בעין הנדסית. מר שלום רוזנברג, מהנדס:

 
 אמרתי מראש לא בעין הנדסית. מיטל טולדנו: 'גב
 

אני חייבת להודות שאם לא היה השתתפות מקרנות  הרשות ואם מצב  שושי כידור כחלון: 'גב
אלף שקלים האלה, מה  280קרנות הרשות לא היה כמו שהוא,  לא היה איכפת לי לאשר את ה 

ם אליה ואני איכפת לי? משרד התחבורה משלם, אני זה, עכשיו יש פה תוספת שאנחנו מחויבי
אלף  120באמת אומרת, אני שמה את זה כאן לפתחנו, אוקי? אני לא בטוחה שזה צו השעה ל 

 שקל, זה הכל, אם אתם תשכנעו אותי שזה צו השעה אז בוא נאשר את זה.
 
 צו השעה זה להכיל,אלף שקל לא יוצאו, בית ספר,  120 מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 מר חדוות: זה משוריינות.

 
 ירון אני מדבר. אתה מסוגל להקשיב. ר אפי דרעי, ראש העיר:מ 

 
 מר חדוות: זה משוריינות צריך לדייק.

 
 -התב"ר הזה, אתה, זה חשבון ייעודי שאתה צריך לשים אותו לטובת, לא שושי כידור כחלון: 'גב

 הפרויקט הזה, 
 



 
 

 זה לחתולים. מיטל טולדנו: 'גב
 

 אלף שקל לטובת הפרויקט.  400כשיו לא? אתה שם ע שושי כידור כחלון: 'גב
 
חתולים זה לא תב"ר, מיטל, את עורכת דין דחיל רבאק, תכבדי את  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 המקצוע שלך. 
 

 מאה עשרים. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 
 את לא יכולה להזכיר חתולים שאנחנו מדברים על תב"רים. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
מאה עשרים מהמאתיים שמונים, גם את המאתיים שמונים, לא, את  שושי כידור כחלון: 'גב

 המאתיים אתה מוציא ואז אתה מקבל החזר. ככה זה עובד.
 
 ?ר התב"רושלום, מי בעד אשטוב חבר'ה בואו סליחה,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 רגע אני רוצה להגיד מילה לפני הצבעה, מותר? אבישי ברעם: מר

 
 דיברתי יותר מדי. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אני לא דיברתי.  מר אבישי ברעם:

 
 הוא לא דיבר. מיטל טולדנו: 'גב
 

 אסור לי לדבר. מר אבישי ברעם:
 
 מופעל על סטופר, קדימה.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 לא אני לך נורא מקוצר. מר אבישי ברעם:

 
 אתה יודע איך להפעיל? מר ירון חדוות:

 
 אני אגיד לך מקוצר. מר אבישי ברעם:

 
 אפי אתה יודע איך להפעיל? מר ירון חדוות:

 
אישור התב"ר הזה מקבע את בית ספר פני מאיר במקומו או לידו ואין החלטה  מר אבישי ברעם:

אלף שקל, ולשים אותם על קרן עצמית, בזמן שיש לך מיליון  400כזו. אין החלטה כזו. זה לקחת 
 ואחד עשרה צרכים אחרים.

 
 אוקי. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
ן הזה מחדש, לא לשלול אותו, אבל גם ולכן אני מבקש ממכם לשקול את העניי מר אבישי ברעם:

 לא להצביע עליו כרגע, ולמצוא יעד הרבה הרבה יותר טוב לסיפור הזה. 
 
 אוקי. מי בעד ירים ידו? מי נגד? תודה.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 בשלב זה מתקיימת הצבעה:

 
 שש בעד חמש נגד.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 



 
 

 החלטה: 
 ביצוע הסדרי העלאת והורדת תלמידים ברחוב התורמוס בסך  - 997מאשרים תב"ר 

400,000 .₪ 
 ₪.  120,000קרנות הרשות: ₪,  280,000 –מקורות מימון: משרד התחבורה 

 אפי דרעי, יעל חן,דוד ששון,ברק אשרם, קובי לאור,אבנר משה בעד:
 לדנו, ערן לאופרירון חדוות,שושי כידור כחלון,אבישי ברעם,מיטל טונגד:

 
 
 
 
 ביצוע הסדר העלאת והורדת תלמידים בשכונת שרונה – 998אישור תב"ר  .8

ביצוע הסדר העלאת והורדת תלמידים בשכונת  – 998מאשרים תב"ר  הצעת החלטה:
קרנות הרשות ₪,  280,000 –מקורות מימון: משרד התחבורה ₪,  400,000שרונה, בסך 

– 120,000 .₪ 
 

 , העלאת והורדת תלמידים בשכונת שרונה. 998אישור תב"ר מר אפי דרעי, ראש העיר: 
 

 לא הצבעת סליחה. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 נגד.  לאופר:מר ערן 
 

 נגד. מיטל טולדנו: 'גב
 
 הם הצביעו נגד. נגד,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 

מטרה פתרון פרטי בטיחותי ₪, אלף שקל,  400, אומדן כ 998תב"ר  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
זמין לשימושים ציבוריים במקום. תיכף אני אראה את המקום ברשותכם. מתייחס למגרש שעתיד 
לקום בתוכו בית ספר יסודי מקב"ת ינוב, אני מדגיש שבנוסף בבית הספר יהיו שימושים נוספים 

ם במקום, וגם לשימוש לדיירי השכונה. זה תרשים מקום, במגרש עצמו, במגרשי ספורט, ולילדי
אנחנו מדברים על המגרש הזה שמסומן פה אתר, אנחנו במסגרת תכנון בית ספר יסודי במקום 
חלק מהשטח לטובת העלאה והורדה של ילדים כולל מגרש חניה, יתרת השטח תשמש לגני ילדים 

ף הקודם יש פה בנייה רוויה מדרום, ז"א ככל שנצטרך לבצע, יחד עם זאת אם אני אחזור לשיקו
אין בעיה שאותה חניה תשמש מצד אחד בבוקר באי בית הספר, בערב לדיירי השכונה, משככה 
אנחנו מבקשים, משרד התחבורה הכיר בצורך, והתקציב לפי שבעים שלושים מאושר תקציבית,  

 מבקשים לאשר את התב"ר.
 
 מי בעד? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 של בית הספר?איפה עומדת הפרוגרמה וההרשאה התקציבית  שושי כידור כחלון: 'גב
 

אנחנו לפני בעצם קבלת היתר, ואני בשלבים האחרונים של הכנת  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
החומר למכרז, להוציא אותו לאוויר, הביצוע כמובן יותנה בהרשאה תקציבית של משרד הפנים, 

 ואישור התקציב במועצה.
 

 כמה זמן זה ייקח? יש לכם כוונה? שושי כידור כחלון: 'גב
 

אבל את החניה את יכולה לבצע לפני כן, עדיף לי גם לבצע לפני כי  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
לוקח זמן לבצע אותה, מה איכפת לי שחניה תהיה מוכנה לפני כן בבית ספר, כולנו נהנים מזה, 

 שמשרד התחבורה נתן פה אישור.הדיירים, התושבים. וזה לא מובן מאליו 
 

 ?75מה איכפת, זה, זה ע"ח עוקף  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 שום דבר לא ע"ח במקרה הזה, לא.  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 



 
 
 טוב מי בעד ירים ידו? מי נגד? מי נמנע? חדוות נמנע. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 בשלב זה מתקיימת הצבעה:

 
 החלטה:

₪,  400,000ביצוע הסדר העלאת והורדת תלמידים בשכונת שרונה, בסך  – 998מאשרים תב"ר 
 ₪. 120,000 –קרנות הרשות ₪,  280,000 –מקורות מימון: משרד התחבורה 

 אפי דרעי, יעל חן נחמן, קובי לאור, דוד ששון, ברק אשרם, אבנר משה. בעד:
 ר. שושי כידור כחלון, אבישי ברעם, מיטל טולדנו, ערן לאופ         
 : ירון חדוותנמנע

  
 
 
 תכנון מיתון תנועה ברחוב דן בחלקו המערבי. – 100אישור תב"ר  .9

₪,  200,000מאשרים תכנון מיתון תנועה ברחוב דן בחלקו המערבי בסך  הצעת החלטה:
 ₪.  60,000 –קרנות הרשות ₪,  140,000 –מקורות מימון: משרד התחבורה 

 
 התב"ר הבא.מר שלום רוזנברג, מהנדס: 

 
 . 9 מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 , תכנון ותנועה בחלקו המערבי,100תב"ר  מר שלום רוזנברג, מהנדס:

 
 ? לא טעיתם?1000או  100זה  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אני טעיתי? יכול להיות שאני טעיתי. מר שלום רוזנברג, מהנדס:

 
 מה עוד יש לכם למתן ברחוב נחל דן בחלקו המערבי, שושי כידור כחלון: 'גב
 

 רגע, אני, מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

לא כי יש שמה עשרה במפרים בחלקו המערבי שדופקים את כל המכוניות  שושי כידור כחלון: 'גב
בכפר יונה, יש שני צירי, יש שני צירי יציאה מכפר יונה, ממנחם בגין ודן, מנחם בגין הופך להיות 
בלתי אפשרי, לא בבוקר, אני היום יצאתי בשעה, פחות לפני שש מהישוב לגבעת אלונים להביא 

 בת שלי, לקח לי עשרים דקות, עשרים דקות, את ה
 
 שש בערב? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
בשש בערב, אוקי? אז אני באמת שואלת את עצמי איך אנחנו הולכים  שושי כידור כחלון: 'גב

לחסום עכשיו גם נתיב יציאה, זה נתיב יציאה מהישוב, חבר'ה, עד שלא יהיה פה כביש, אפשרויות 
וד למתן? איפה אתם רוצים עוד למתן? אגב למה זה לא עלה לוועדת תמרור, דוד אחרות, מה יש ע

 ששון? יו"ר הוועדה.
 

אין מה להביא לוועדת תמרור כל עוד אין תכנון. אני, אני אסביר.  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
יר אני רק אסב₪, אלף  200עכשיו אני אסביר. אנחנו מדברים על תב"ר, ביקשנו את התקציב של כ 

עכשיו לחברים במה מדובר, תכנון פתרון נאות ברחוב דן, היום ברחוב דן בחלקו המזרחי ממותן 
על ידי מעגלי תנועה בחלקו המזרחי יש פסי האטה שביצענו לפני מספר שנים, כשתהיה פה שכונה 
מדרום יהיה פה צמתים שיהיה אפשר יהיה פה זכות דרך לבצע מעגלי תנועה, גם פה נבצע מעגלי 

ועה, אני לא יכול להביא לוועדת תמרור דברים שאני לא יודע להציג אותם. בכדי שאני יוכל תנ
להציג אותם אני צריך למצוא תכנון. אנחנו מחפשים פה פתרון צדדי, אולי וועדת תכנון גם תחליט 
לשנות פסי האטה, לעשות שיפורים בצמתים, אני לא יודע, לכן אני מבקש, לכן משרד התחבורה 

נחנו מדברים פה על תב"ר תכנון לא ביצוע, אני מדגיש תכנון, אני אבוא לוועדת תמרור עם פה, א
 רעיונות, אולי רעיונות משוגעים אני באמת לא יודע. רחוב דן עולה חדשות לבקרים, 

 
 לא אני לא מבינה על איזה צורך קיים עכשיו,  שושי כידור כחלון: 'גב



 
 
 

צורך כי עדיין למרות פסי האטה יש צורך לטפל בצמתים  םקיים, קיי מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 עצמם.

 
 איזה צמתים? הכביש הזה אין בו צמתים, איזה צמתים?  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא יש צמתים. מר קובי לאור:
 

 מה? לא, שוש, מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

 יש שמה עיקול אחד שאתה לוקח בו שמאלה לרחוב מנחם, לרחוב רבין. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 שושי אנחנו נפרוט את הצמתים. מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

 יש שלושה צמתים על דן. מר קובי לאור:
 

 על דן? אין לך שום צמתים. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 יש שם ירקון. מר ירון חדוות:
 

 את המעגל שלפני בית ספר חטיבת דן, יש לך שושי כידור כחלון: 'גב
 

 רגע, שושי, אני אעזור לך, שושי אני אעזור לך.  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 
 בוא נסכם, נגמור את התכנון יציג אותו לוועדת תמרור. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אתה מדבר על החלק שעובר מחד סטרי לדו סטרי לחד סטרי? מר ירון חדוות:

 
 מה זה מפריע לך נותנים לך כסף תכנון, קחי אותו, שיהיו לך תכניות, מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 מה זה מפריע לי? זה לא, כי אתה צריך לשלם על זה גם כסף.  שושי כידור כחלון: 'גב
 
 אבל ככה עבדנו כל השנים אנחנו עכשיו עם כל השינוי,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
בסדר אבל גם אתה צריך לשלם, כי נותנים לך כסף, אז בסדר, אז עוד  שושי כידור כחלון: 'גב

 שישים ומאה עשרים זה מאה שמונים, ועוד זה, ועוד זה,
 
מגירה בת בשנות השבעים לא היה פה שקל למועצה היו פה תכניו מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 לעשרים שנה קדימה. 
 

 לך תכתוב ספר, לך תכתוב ספר.  שושי כידור כחלון: 'גב
 
 זה כל החוכמה שלנו, כשאת באה למשרד ממשלה בסוף שנה,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 זה החוכמה שלך. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 כה זה עובד. יש לי תכנית מאושרת את מקבלת כסף, כן כ מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
צריך להבין יש לאורכו צריך לקבל, רחוב דן אבל צריך, אבל צריך,  מר שלום רוזנברג, מהנדס:

בירקון, יש צמתים, יש מקום לבחון את כל נושא הצמתים, יש  ,מספר, יש לאורכו צומת ונחל
ה מושך שיפור שדה ראיה, כל שיפור בטיחותי לאורך הציר הזה, מה גם שאנחנו יודעים שהציר הז

 תנועה ממערב ממזרח, 
 

 אולי יורידו גם את הבמפרים. מר אבישי ברעם:
 



 
 
 בוודאי, שמה בכיכרות לא יהיה במפרים.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אם אתה מוריד את הבמפרים, מר אבישי ברעם:

 
אני לא רוצה להיכנס, אני לא רוצה להפריע למהנדס, יש שם כמה  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

מקומות שצריך לפתוח  אותם, יש שם חיבורים שהם סגורים, כאילו דרכים ללא מוצא, שתיבנה 
השכונה ממול  בין כל חיבור כזה אנחנו נעשה כיכר, תאר לך על קטע זה עוד שני כיכרות או שלוש 

 כיכרות,
 

 בר על ציר של סוקולוב עכשיו?אתה מד מר ירון חדוות:
 
 מה?  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אתה חסמת בסוקולוב את היציאה.  מר ירון חדוות:

 
 עזוב את זה עכשיו. לא חסמתי שום דבר. ראש העיר:מר אפי דרעי, 

 
 זה תכנון רק.שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אתה רוצה לסיים? :, ראש העירמר אפי דרעי
 

 כן. רוזנברג, מהנדס:מר שלום 
 

 מה אתם אומרים? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא אני סיימתי, ברשותכם. מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 
אני מציע לאשר את התב"ר, מי בעד ירים ידו? מי נגד? מי מי מי נגד?  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 שושי?
 

 רגע אנחנו מתייעצים. מר אבישי ברעם:
 

 רגע סליחה, כאילו מה קרה? שושי כידור כחלון: 'גב
 
 אנחנו מדברים רבע שעה את אומרת לי רגע? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
רבע שעה. אתה יודע להגיד איך נראית השכונה שאמורה אנחנו לא דיברנו  שושי כידור כחלון: 'גב

 להיבנות ממול?
 
 לא, לא. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
  נו אז איך אתה מתכנן עכשיו את התכנון של נחל דן? שושי כידור כחלון: 'גב

 לחכות עם זה?לא אז למה 
 

 כמה שנים לחכות, זה שנים תשע שנים. מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

 מה זה מפריע לך? התכנון גם בעוד כמה שנים לא יהיה רלוונטי.  שושי כידור כחלון: 'גב
 
אני מאד מצטער,  ירוןזה לא לעניין, טוב חבר'ה בואו בואו, שושי,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 אתם רוצים,
 

 מה זה לא לעניין, אי אפשר לשאול שאלות? שושי כידור כחלון: 'גב
 
 תאני רוצה  לקדם תכנון, זכותך להגיד שאת מתנגד ,לא זה לא לעניין מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 אז תצביעי נגד. 



 
 
 

 משהו,עכשיו אני רוצה להבין אם אתה מתכנן  מר ירון חדוות:
 
 מה את רוצה לשכנע אותי שאת צודקת? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 לא. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 אני לא אשכנע אותך את לא תשכנעי אותי. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אני רוצה לשאול שאלות. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 בסדר שאלת את כל השאלות. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
לי במתמטיקה תן לי רגע להראות לכם משהו פה, משהו פה לא מסתדר אני, אני,  מר ירון חדוות:

לתפארת, ופה כל האזור הזה תהיה שכונה ואומרים תראה, שלכם, אתם מראים לי עכשיו תכנון, 
לדוגמא תהיה שכונה, אם לא תהיה שכונה אתה מתכנן על משהו שייתן פתרון לדברים פה על 

 משהו שאולי יקרה ושאני לא יודע,
 

 .היום יך נראהלא הוא יקרה אבל הוא לא יודע א שושי כידור כחלון: 'גב
 

 ירון? מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 
 אני לא רוצה להמשיך. סליחה, סליחה,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 זה ממש לא בסדר. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 אמרתי מי בעד ירים ידו מי נגד? אנחנו חוזרים לתכנון.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 בשלב זה נערכת הצבעה:

 
 שלושה נגד, תודה.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
  החלטה:

מקורות מימון: משרד ₪,  200,000מאשרים תכנון מיתון תנועה ברחוב דן בחלקו המערבי בסך 
 ₪.  60,000 –קרנות הרשות ₪,  140,000 –התחבורה 

: אפי דרעי, יעל חן נחמן, קובי לאור, דוד ששון, ברק אשרם, אבנר משה. ערן לאופר. מיטל בעד
 טולדנו. 

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

 הל"ה –ביצוע צומת אלפסי  – 101אישור תב"ר  .10
מקורות מימון: ₪,  350,000הל"ה ע"ס  –מאשרים ביצוע צומת אלפסי  הצעת החלטה:

 ₪. 105,000 –קרנות הרשות ₪,  245,000 –משרד התחבורה 
 

 ביצוע צומת אלפסי, הל"ה. תציג את זה. 101, תב"ר 10סעיף מספר : מר אפי דרעי, ראש העיר
 

 אלף שקל. שימו לב הצומת, 350: אומדן, כ מר שלום רוזנברג
 

אבל הוא רק מתכנן והוא לא יודע מה הוא מתכנן, אנחנו לא יודעים מתי זה  מר ירון חדוות:
 יבוצע. 

 
 לא זה ביצוע זה לא תכנון.  שושי כידור כחלון: 'גב
 



 
 
 ירון אנחנו לא יודעים שום דבר.שום דבר אנחנו לא יודעים. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אבל זה לא זה ביצוע. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא זה תכנון וביצוע. :, מהנדסרוזנברגמר שלום 
 

 זה ביצוע. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 יש שם בעיות עם החניות, וזה אמור להיות גם כניסה גם לחלק, מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 על זה אין ויכוח אתה רואה? שושי כידור כחלון: 'גב
 
 אז אין ויכוח, מי בעד? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 רגע שיציג את זה מה? כן שלום.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

ללא  ...בקטע הוא ברחוב אלפסי הכחול אלפסי הל"ה היום למעשה  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 מוצא, רחוב ל"ה משמש לתחבורה ציבורית גם בין היתר ואם אתם מכירים את המקום יש בו,

 
 אי התנועה שהוא הפך להיות חניה. שושי כידור כחלון: 'גב
 

רחוב אלפסי למעשה הוא חד סטרי עם איזה חניה פה באזור הזה.  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
י ימשוך תנועה, יקבל על השכונה, יקל על התנועה אין ספק שרחוב אלפסמתחבר למקב"ת ינוב, 

רחוב השושנים, ל"ה, אלפסי, כלנית, יוכל לצאת בצורה קלה בזכות כל מי שגר בברחוב בגין, 
 שכונת מקב"ת ינוב עם חיבור ישיר.

 
 . לנו יצא. 57אתה יודע איזה פקקים יהיה ב  מר ירון חדוות:

 
אני לא הפרעתי. בקשה תן לי לסיים דקה. לכן אנחנו מבקשים, לכן,  :, מהנדסמר שלום רוזנברג

 אנחנו רואים את הצורך לטפל בצומת הזו.
 

 למה החברה הכלכלית לא עושה? זה לא חלק מהשכונה החיבור לשכונה? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 שנייה, לא זה לא חלק מהשכונה, לא זה לא, מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

 למה לא? ידור כחלון:שושי כ 'גב
 

 כי החברה הכלכלית הקו הכחול שלה, מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

 לא הוא מדבר על אלפסי עצמה.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 מר שלום רוזנברג: אני מדבר על, לא אני לא מדבר על,
 

 הקצה של אלפסי. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אני לא מדבר על החיבור. החיבור הזה פה, איפה שהסמן שלי, :, מהנדסמר שלום רוזנברג
 

 אני יודעת, לא הוא עכשיו על השכונה.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 שושי? שושי? החיבור, :, מהנדסמר שלום רוזנברג
 
 זה שייך שלנו.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
איפה שהסמן שלי במנדט החברה הכלכלית אני מדבר מחוץ  החיבור, :מהנדסמר שלום רוזנברג, 

לקו הכחול של מקב"ת ינוב, בצומת אלפסי ל"ה. אמרתי היות ואנחנו צופים את פני העתיד 



 
 

במקרה הזה שרחוב אלפסי ימשוך תנועה, רוצים להקל על השכונה, רוצים בהסדר תחבורה, חזרנו 
ולכן עשיתי זום על הצומת פה ואנחנו וע. וביצוביקשנו ממשרד התחבורה לטפל בצומת לגבי תכנון 

 מבקשים,
 

 אלף שקל. 350זה מה שזה יעלה רק  שושי כידור כחלון: 'גב
 

אני עדיין לא יודע איך הפתרון יראה. הפתרון תחשבו שאני אבוא  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 לוועדת התמרור. 

 
 זה יעלה יותר אבל אנחנו צריכים לתכנן  ואין לך תכניות עדיין. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אלף שקל זה תכנון וביצוע? 350 שושי כידור כחלון: 'גב
 

 כן. :, מהנדסמר שלום רוזנברג
 

 נראה לי מעט. כחלון:שושי כידור  'גב
 

לא זה לא מעט כי אנחנו מניחים שהשיפורים פה יהיו שיפורים  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
גיאומטריים, בהתחשב בכך ששינוי תחבורה ציבורית הסיכוי להכניס פה מעגל תנועה כזה שיודע 

 אלף שקל בשלב הזה.  350לתת מענה, הוא קלוש. בכל מקרה משרד התחבורה הסכים אתנו על 
 
 מי בעד ירים ידו? אני מציע לאשר מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אני רוצה רגע לשאול את שלום משהו.  מיטל טולדנו: 'גב
 

 בקשה. מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

ם יש לך את הצומת של עולי הגרדום שהיא ובכניסה לכפר יונה שנכנסים הי מיטל טולדנו: 'גב
 צומת מאד קשה. 

 
 , ע"יזה כבר אושר פה במועצה הזאת מר שלום רוזנברג, מהנדס:

 
 מה אושר? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 ממשרד התחבורה.  יש לנו עכשיו תקצוב. כנוןלא, הת מר שלום רוזנברג, מהנדס:

 
 כן. מאה אלף שקל. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 כן מאה.  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

 אישרנו את זה.  שושי כידור כחלון: 'גב
 
 אישרנו את זה נכון? אפי דרעי, ראש העיר:מר  

 
 כן. מר שלום רוזנברג, מהנדס:

 
 כן. שושי כידור כחלון: 'גב
 
 בדקתם את האופציה של כיכר שם? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 לא נכנסת בכלל חבל. מר שלום רוזנברג, מהנדס:

 
 לא נכנס. שושי כידור כחלון: 'גב
 



 
 

משרד התחבורה אחרי שאני ביררתי אתם גם מכירים יסכימו לי גם  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 על שינוי תב"ע, אני צריך לעשות הרחבת דרך לטובת מעגל תנועה. כן זה עלה ואושר פה. 

 
 תשתדלו לעשות את זה עכשיו כשאתם עושים גם את הבלגאן בימינה. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 פעימות, אין לנו ברירה.זה יהיה בשתי  מר שלום רוזנברג, מהנדס:
 

 וואלה אם זה יהיה כזה יפה לא כדאי לשנות את שם הרחוב. מר אבישי ברעם:
 

 בשלב זה נערכת הצבעה:

 
 
 

 תכנון פרויקטים שונים בעיר )כולל אזור התעשייה( – 103אישור תב"ר  .11
תכנון פרויקטים שונים בעיר )כולל אזור  – 103מאשרים תב"ר  הצעת החלטה:
 מקורות מימון: קרנות הרשות. ₪,  1,000,000התעשייה( בסך 

 
, אנחנו 500, 500אני מביא את זה עוד פעם. וועדת כספים אישרו  11מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 . מי בעד?500 500מאשרים את זה 
 

 שהמקור שלה זה השבחה.מעקב של וועדת הכספים, גב' מיטל טולנו: 
 
אלף, אז מה? נו באמת, זה  550,000מה זה משנה? ואם נצטרך שלום  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 נראה לי מה זה?
 

 אפי תאשר אבל זה יהיה במעקב, זה לא יהיה בלי זה, מיטל טולדנו: 'גב
 
 .12עד. עוד פעם, מי בעד? מי בעד גם ערן ומיטל מצביעים ב מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 בשלב זה נערכת הצבעה:

 
 

  החלטה:
ור התעשייה( תכנון פרויקטים שונים בעיר )כולל אז – 103מאשרים תב"ר 

תכנון  -104תב"ר ו אלש"ח 500תכנון תב"עות -103תב"ר ₪ )  1,000,000בסך 
 (, מקורות מימון: קרנות הרשות. אלש"ח 500אזה"ת 

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

 
 

 
 

 רכישת מבנה יביל לבית ספר "עמל" – 991אישור שינוי מקורות המימון בתב"ר  .12
ממקור: ₪  70,000סך  – 991מאשרים שינוי מקורות המימון בתב"ר  הצעת החלטה:

 קרנות הרשות.למקור:  הלוואה
 

 . 991אישור שינוי מקורות מימון תב"ר  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

  החלטה:
₪,  245,000 –מקורות מימון: משרד התחבורה ₪,  350,000הל"ה ע"ס  –ביצוע צומת אלפסי 

 ₪. 105,000 –קרנות הרשות 
 מאשרים פה אחד

 



 
 

 זה תב"ר שאושר במליאת המועצה. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 יש לכם רק טעות אחת. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 פשוט רק שינוי מקורות מימון. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 . 70ולא  130יש לך רק טעות אחת כי אתה הקצית לתב"ר הזה  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 .70בדיוק זה לא רק  דובר:
 

 השתתפות שלנו. 130קרוואן ועוד  70לא, לא, לא, סליחה, זה  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 .130השתתפות שלנו של 

 
 זה היה כסף של משרד החינוך.  70 ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 אלף שקל. 200סה"כ זה פרויקט של  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 נכון. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אלף משרד החינוך, 70אלף שקל,  200כל הפרויקט עולה  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 גם שאתם מציגים את זה אי אפשר להגיד, מר ירון חדוות:
 

 אבל ככה זה כתוב. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אבל לא זה אושר ככה, זה אושר במליאה. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 לא זה אישרנו את זה ע"ח מקורות הלוואה. שושי כידור כחלון: 'גב
 

עכשיו ביקשתי את זה ממקורות ההלוואה, מעל מאה אלף מאשרים  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 הלוואה, היות ולא אישרו הלוואה, ... מקורות המימון כספי השבחה.

 
 מה זה לא אישרו? אמרת שאישרו לך? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא מאשרים מעל מאה אלף. בר:מר יחזקאל יחזקאל, גז
 

 אה. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 הבנת? מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 אז עכשיו אתה תשית את זה על הקרנות הרשות? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 כן.  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 מה המצב של הקרנות? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 נתתי נו נתתי לך את המצב. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 בגירעון? מר ירון חדוות:
 

 בגירעון? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 גירעון זה אומר שאין לנו כסף, מר ירון חדוות:
 
 אנחנו לא בגירעון.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 



 
 
 

 ואנחנו מאשרים תב"רים, מר ירון חדוות:
 

 ירון שלחתי לך. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 לדעתי זה גם לא מלא חזי. מר ירון חדוות:
 

 מה? מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 לדעתי זה גם לא.  מר ירון חדוות:
 

 דוח שלם, זה מתומצת. תוכל לראות אבל אם, לא, אם תרצה  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

  אני גם אשמח שיהיה איזה שהוא דיון, אפי? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 מה זה דוח מתומצת? אני אשאל את זה אחרת,  מר ירון חדוות:
 

 על כל התב"רים מתחילת הקדנציה. על הסטאטוס שלהם. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 ,-, ש-יש איפה שחבוש, איפה שה מר ירון חדוות:
 

 חניה. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 לא לא חניה יש את האי תנועה הזה עם העמוד חשמל באמצע, מר ירון חדוות:
 
 כן? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 שיוצאים, שעוברים,  מר ירון חדוות:

 
 ההגנה.-מייסדים, מייסדים ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 מייסדים ההגנה כן הפינה הזאתי. מר ירון חדוות:

 
 ליד החינוך והרווחה. ל:"מר דני לוין, מנכ

 
אישרנו לפני שנה וחצי כמעט נכון בדיוק, יש שם את העמוד חשמל באמצע הזה,  מר ירון חדוות:

 שנתיים, איפה התב"ר הזה?לפני 
 

 הרצל.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

גם כאלה שלא התבצעו, אלה שלא, לא בביצוע, מה שהראיתי לך  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 בדוח, שם זה כבר לביצוע.

 
 איזה לביצוע? יצא הכסף שם? מר ירון חדוות:

 
 מה?  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 ?יצא שמה כסף מר ירון חדוות:

 
 בטח. מר יחזקאל יחזקאל:

 
 וחלק לא יצא? מר ירון חדוות:

 
 מה? :מר יחזקאל יחזקאל, גזבר

 



 
 

 חלק לא יצא.אז אם הוא לא יוצא אז ... מר ירון חדוות:
 

 לא מחכים לחברת חשמל.  הכסף משוריין. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 אבל אם הוא לא יצא, מר ירון חדוות:
 

 בדיוק כמו שאתה אמרת. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 אבל הוא משוריין תקציבית נכון? מר ירון חדוות:
 

 נכון. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 אם הוא משוריין תקציבית הוא אמר להיות פה. מר ירון חדוות:
 

 לא הוא נמצא. :יחזקאל, גזבר מר יחזקאל
 

 מעגל תנועה הרצל הגנה. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא אז תראה לנו את כל התכניות, יש דברים, רחוב הירדן התחלנו סיימנו. מר ירון חדוות:
 

 לא ירדן. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 אל תגיד לי לא, אני אומר לך כן.  מר ירון חדוות:
 

 .בזיכ שושי כידור כחלון: 'גב
 

 .בזיכ מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 איפה שאיך קוראים לו? מר ירון חדוות:
 

 ירון? ירון? מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 .בזיכ שושי כידור כחלון: 'גב
 

 כזיב עברו לשם עכשיו? מר ירון חדוות:
 

 הם בכזיב. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 , -בכזיב נו ליד ה מר ירון חדוות:
 

 אתה רוצה בוועדת כספים תבוא אלי, מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

להיות מתומצתת  האבל אני וועדת כספים, וועדת כספים לא יכולאני רוצה, לא  מר ירון חדוות:
 גם שורה אחת להגיד מצב לא טוב. אני יכול להביא מה זה מתומצתת 

 
 תב"רים. באמת נו? 100נקיים דיון ב  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
אבל מה שאני מראה לך עכשיו זה פרוטוקול של ישיבת וועדת כספים זה לא קשור  מר ירון חדוות:

לענייני המועצה הרבתי. אל תציג לי משהו מתומצת. מתומצת אתה יכול לכתוב לי מצב לא טוב 
 ואנחנו בגירעון זה גם מתומצת. תן לי דוח מסודר וזהו.

 
ירון שב אתו אני מציע פעם הבאה שהוא מבקש לשבת אתך תקרא לי  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 בסדר?
 

 אני מוכן, אני מוכן לתת לו את הדוח אין לי בעיה. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:



 
 
 

לא אני בכלל אני מבקשת שיהיה דיון על התב"רים ועל הסטאטוס שלהם  שושי כידור כחלון: 'גב
יבי כי יש המון תב"רים שאישרנו מתחילת הקדנציה, חלק מהם אני יודעת ועל מיצוי התקצ

 שהסתיימו, יש חלק שבכלל הם באמצע, יש חלק שלא התחילו, אז תעשה דיון על התב"רים.
 
 בוא נעשה ערב אחד רק הצגת, הצגת התב"רים. בסדר. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אבל בשמונה. מר ירון חדוות:

 
 בשש.  אש העיר:מר אפי דרעי, ר 

 
 חמש בבוקר  אין לי בעיה. מר ירון חדוות:

 
 לא דיברנו מספיק על זה.  מר קובי לאור:

 
  החלטה:

 קרנות הרשות.למקור:  הלוואהממקור: ₪  70,000סך  – 991שינוי מקורות המימון בתב"ר 
 מאשרים פה אחד

 
 

 
הקבועים בצו המועצות המקומיות אישור שינוי העבירות לפי חוקי העזר לכפר יונה,  .13

 מ"ברירת קנס" ל"ברירות משפט" 1973-)עבירות קנס( תשל"ג
מאשרים את שינוי סיווג העבירות לפי חוקי העזר לכפר יונה, הקבועים  הצעת החלטה:

מ"ברירת קנס" ל"ברירת  1973-בצו המועצות המקומיות )עבירות קנס(, תשל"ג
 משפט". 

 
תראו הנושא הזה בא אליכם פעם שניה ואני אסביר אותו שוב. יש  , יועמ"ש:גבעעו"ד שלומית 

שני סוגים של קנסות שהעירייה יכולה לתת. אחד הוא מסוג "ברירת משפט" ואחד הוא מסוג 
ברירת קנס. ההבדל ביניהם הוא מה היא ברירת המחדל. האם כשאתה מקבל את אותו קנס על 

מועד לדיון, אתה צריך להתייצב בבית המשפט, אם למשל השלכת גזם אתה כבר מקבל את הקנס, 
לא תשלם תתייצב בבית המשפט, ואתה נשפט בדיון בבית המשפט שהוא דיון לכל דבר ועניין, 
כולל כל ההוצאות שנלוות לזה. היום המגמה היא ברוב הרשויות המקומיות לא לעשות את זה 

 ככה, אלא לעשות ברירת משפט. מה הכוונה בברירת משפט?
 
 ישר משפט? ר ערן לאופר:מ
 

 הפוך.  גב' שושי כידור כחלון:
 

 לא הפוך.  , יועמ"ש:גבעעו"ד שלומית 
 

 מי שרוצה משפט יבקש משפט.  מר קובי לאור:
 

ואתה רוצה לבוא אם יש לך באמת משהו לטעון ואתה רוצה  גבע, יועמ"ש:עו"ד שלומית 
ט, כי אתה חושב שיש לך טענות להישפט, לא כי שכחת לשלם, אלא כי אתה רוצה לבוא לשופ

 שאתה רוצה שבית המשפט ישמע אותן, אז אתה מבקש לבוא להישפט.
 

 ומה עם הקנס? מר ירון חדוות:
 

מה שקורה היום, שניה הקנס הוא אותו, הקנס אותו קנס זה לא  , יועמ"ש:גבעעו"ד שלומית 
 קשור. הקנס אותו קנס, הנקודה פה היא לא קנס. 

 
 אם אתה לא מתייצב למשפט, אז זה כפל קנס. חלון:גב' שושי כידור כ

 



 
 

הנקודה פה היא לא קנס, הנקודה פה היא מה ברירת המחדל. האם  עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:
ברירת המחדל שאם לא שילמת  מכל סיבה שבעולם ופספסת את מועד התשלום אתה צריך לבוא 
לדיון לבית המשפט, לבזבז יום דיונים, לבוא לדיון הקראה ואח"כ לנהל הליך הוכחות אם אתה 

ל משפט בבית המשפט. או שאתה קובע שזה רק רוצה להגיד משהו, וכל מה שעולה מניהול ש
במידה שבאמת בן אדם רוצה להגיע לבית משפט , הוא מבקש את זה ואז מגיע לבית המשפט, זה 
ההבדל, ההבדל הזה הוא משמעותי גם לנו כעירייה מבחינת המנגנון, אני יכולה להגיד לכם שאני 

ראים, הייתה לנו מגבלה אם אתם הלכתי מאז שאני פה כדי לראות את ימי הדיונים איך הם נ
 15תיקים ליום דיונים ואז גם לא יכולנו לתת קנסות. עכשיו מה קרה? מתוך ה  15זוכרים של 

, יש לנו מחיר לימי דיונים, כבר השתפרנו בצורה משמעותית. אבל גם היום 30קנסות היום זה כבר 
 , 30דיונים,  30שיש 

 
 תיקים. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
אפילו למעלה מזה  20קנסות, תיקים ליום דיונים, מתוכם בערך  שלומית גבע, יועמ"ש:עו"ד 

 בכלל לא מגיעים לדיון. ועוד בזבזנו, 
 

 והם חוטפים כפל קנס, הם משלמים, מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 גם התושב נענש,  עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:
 

 ך לעירייה בכלל.אני לא חייב לתת לו, זה הול מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

לפי החלטת בית המשפט הוא לא חייב לתת, אבל זה המקובל. גם  עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:
אנחנו היינו מוגבלים ברמת האכיפה שאנחנו יכולים להציע לתושבים. וגם אנשים באים לדיון 

המקום ואומרים אני בכלל לא רציתי להיות פה, מי שכבר כן מתייצב, הרבה לא מתייצב ואז על 
אנחנו מבקשים כפל קנס, ולכן המעבר הזה שלא סתם הרבה רשויות וכל הרשויות הגדולות כבר 
עשו את זה, וחלק גדול של רשויות אחרות כבר עשו את זה. משרד המשפטים מקדם לעשות את זה 
בחפיפה כדי להכיל את זה על כל הרשויות המקומיות, הם לא מצליחים כרגע לקדם את זה בצורה 

ק מהירה, אבל זה משהו שהוא גם לטובת התושב, הוא גם לטובת המערכת, והוא גם מספי
 מתבקש על ידי בית המשפט. 

 
 אני הדעה שלי אחרת.  גב' מיטל טולדנו:

 
 אבל זה עדיין לא סוגר את הפינה. מר אבישי ברעם:

 
, אם אתם -בסדר, רגע אני רק רוצה להגיד משהו אחד אחרון לפני ש עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:

רוצים לשאול שאלות, רק שיהיה ברור שגם שאתם אם תאשרו את העניין זה לא נכנס לתוקף 
בצורה אוטומטית זה צריך לעלות לוועדת חוק ומשפט של הכנסת, הם בוחרים כל רשות בנפרד, כי 

וד מדובר בצו שהוא לא צו שלנו, זה לא קבוע בחוק עזר, זה צו ארצי, ויש תהליך שלם שזה אח"כ ע
 צריך לעבור. 

 
 ז"א הם יכולים גם להפיל את זה אצלם. מר ערן לאופר:

 
 רוב הסיכויים לא. גב' שושי כידור כחלון:

 
ברמה תיאורטית לא, מכל, ממה שאני, גם דיברתי עם היועמ"ש  עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:

י שזה כן שלהם, הם עושים את הכל לשכנע את הרשויות לעשות את המעבר הזה. אז הערכה של
 יעבור, אבל שוב זה כבר עניין אחר.

 
שלומית זה עדיין לא סוגר את הפינה של מי שבאמת בתום לב לא קיבל שום  מר אבישי ברעם:

 הודעה.
 

 שמה סליחה? שבתום לב? עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:
 

 של מי שבתום לב באמת לא קיבל שום הודעה.  מר אבישי ברעם:



 
 
 

 מה ז"א לא קיבל הודעה. עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:
 

 הוא יקבל קנס וכפל קנס. דובר:
 

 הוא יקבל קנס והוא לא יודע אפילו.  מר אבישי ברעם :
 

 וכפל קנס, כן ולא יודע.  גב' מיטל טולדנו:
 

 עה.הוא לא יודע, הוא לא קיבל הוד מר אבישי ברעם:
 

 נכון. גב' מיטל טולדנו:
 

 זה לא הוגן. מר אבישי ברעם:
 

 יש מלא פעמים כאלה. גב' מיטל טולדנו:
 

 זה לא הוגן.מר אבישי ברעם: 
 

 אז אתה יכול לפנות לבית המשפט ולהראות, עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:
 

 אבל כבר קיבלתי את הקנס מה אני צריך לפנות, מר אבישי ברעם:
 

 אז תבקש הארכת מועד להגשת בקשה להישפט. מר קובי לאור:
 

: לא אבל את כבר מדברת על מצב נכון להיום. זה אנחנו רוצים לשנות את זה. גב' מיטל טולדנו
 נכון להיום אם לא קיבלת היה לך מועד לדיון ולא התייצבת, אתה מקבל כפל קנס.

 
 עכשיו אתה יכול לבקש להישפט.  מר אבישי ברעם:

 
 נכון. גב' מיטל טולדנו:

 
 יופי, אבל לא קיבלתי כלום.  מר אבישי ברעם:

 
 לא אבל היום, היום, היום, במצב הנוכחי היום, מה שאתה אומר זה נכון. גב' מיטל טולדנו:

 
 היום אתה מחויב להגיע לבית משפט. גב' שושי כידור כחלון:

 
 כי אתה מחויב להגיע לבית משפט,  טל טולדנו:גב' מי

 
 והשינוי שזה רק אם אתה רוצה. השינוי זה רק אם אתה רוצה ומבקש.  גב' שושי כידור כחלון:

 
 בדיוק.  גב' מיטל טולדנו:

 
 ולא מקבלים שום הודעה. מר אבישי ברעם:

 
 אבל, אבל בכל מקרה, גב' מיטל טולדנו:

 
 נס מגיע, לא חשוב. הכפל ק כחלון: ורגב' שושי כיד

 
 זה לדפוק את האנשים סתם. מר אבישי ברעם:

 
 לא ההיפך.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 למה את זה? שושי כידור כחלון: 'גב



 
 
 

אני, אני אציג, אני אגיד, אני אגיד מה שאני חושבת. אני לדעתי אין ספק שזה  מיטל טולדנו: 'גב
, ללא ספק שזה מקל על המערכת שרק מי שרוצה להישפט יבוא להישפט, אבל מה, -מקל על ה

הרבה אנשים מה שנקרא, יש את האנשים האלה שיש להם את האג'נדה, את רישומים יש להם 
 inאמת יגיבו לבקשה הזאתי כך. רוב האנשים הם סוג של הוכחות הם אספו תיק שלהם והם ב

different  ,ז"א יש להם טענות, יכול להיות שהם יגידו אוקי אבל אני עכשיו לא אבזבז יום עבודה
אני עכשיו לא זה, ככה שהם הולכים במילא לבית משפט אז הם יכולים להביא באמת את הטענות 

 הצודקות. אבל הם לא מגיעים.
 

 שיבקשו. ל:"וין, מנכמר דני ל
 

 אבל הם לא מגיעים.  מיטל טולדנו: 'גב
 

אבל שמי שרוצה להגיע לבית משפט כותב שהוא רוצה להגיע לבית  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 משפט.

 
מיטל את יודעת מי הגיע? ואיך מגיע? רק מי שבאמת מאמין היסטרי וגם הוא  מר קובי לאור:

הייתי בדיון אצל מורה חמוד מנתניה לאיכות הסביבה, זרק  חוטף על הראש. באמת, אני לא מזמן
את הדפים שלו, המחזור שלו, בערימת גזם, הלך רחוב שלם רחוק מהבית שלו בנתניה והוא 
הסביר למה הוא הלך. והם אומרים לו סליחה, הם מצאו את הדפים שלו האשימו אותו בכל 

הבית אני הלכתי פיזית, הוא בא עם הגזם. מה רלוונטי שאני אזרוק את הגזם ברחוב רחוק מ
 שקית, 

 
 הוא היה צריך לשרוף את הגזם.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 נתן לו קנס משולש. עזבי באמת שזה מיותר.  מר קובי לאור:
 

 ואז הוא היה משמיד ראיות.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

ת היו מנצלים את זה אם מה שאת אומרת היה נכון ואנשים באמ ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
ומגיעים לדיונים, אבל אני הקפדתי לבוא לכל הדיונים שהיו לכפר יונה, מאז שאני פה בתפקיד, 
למרות שמי שמופיע שם זו התובעת העירונית וכמות הדוחות שנקבעים לדיון ואנשים לא 

מה  מתייצבים עולה על כמות האנשים שמתייצבים, ובפועל מה שקורה יכול להיות שתיאורטית
שאת אומרת הוא נכון אבל בפועל מה שקורה האנשים האלה מקבלים, אנחנו נותנים כפל קנס על 

 כל מי שלא שמתייצב לפי החוק, 
 

 עקרונית, שושי כידור כחלון: 'גב
 

וזה הרבה יותר מאלה שכן מתייצבים. וזה כבר בלי להיכנס למה  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 קורה לדיון אח"כ.

 
 עקרונית קודם כל לא נשללת זכותו של התושב, שושי כידור כחלון: 'גב
 

 נכון, לא משנה, אם הוא רוצה, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

לערער לבית המשפט, זה נשמרת לו הזכות. הדבר השני שהוא מצוין  שושי כידור כחלון: 'גב
בסיפור הזה זה שהוא לא צריך לשלם כפל קנס, כי היום עומדת לו הזכות לשלם את הקנס וזהו 

 לא, הוא לא צריך להגיע ואם לא מגיע אז הוא, 
 

שתי אם הוא רוצה לשלם את הקנס, הוא יכול מלכתחילה, ב ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 האופציות.

 
לא רגע, את לא הבנת מה שאני אומרת, אני אומרת, לא בסדר, אבל עכשיו  שושי כידור כחלון: 'גב

 הוא החליט שהוא ניגש לבית משפט, ופתאום הוא לא הגיע, 
 



 
 

 נכון. מיטל טולדנו: 'גב
 

וזה רק  אז זה דווקא שומר עליו, אני דווקא מסתכלת על זה מהיבט אחר. שושי כידור כחלון: 'גב
 לטובתו.

 
 זה רק לטובה. ל:"מר דני לוין, מנכ

 
אני מציע לאשר שושי, זה לטובת האזרח, תאמינו לי, קיבלנו המון  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 פניות בענין הזה. אני מציע לאשר, מי בעד? 
 

 בשלב זה נערכת הצבעה:
 

 פ"א. הצבעת מיטל? לא הצבעת? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא, אני נמנעת. טולדנו: גב' מיטל
 

 מיטל נמנעה.: מר אפי דרעי, ראש העיר
 

 היה פ"א שנמנע.  מר ירון חדוות:
 

 לא נמנעה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אמרתי היה פ"א שנמנע. מר ירון חדוות:
 

 פ"א שנמנע.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 
 

 החלטה:
 המקומיות המועצות בצו הקבועים, יונה לכפר העזר שינוי העבירות לפי חוקי חוקי

 "משפט ברירות"ל" קנס ברירת"מ 1973-ג"תשל( קנס עבירות)
 משה אבנר, אשרם ברק, ששון דוד, לאור קובי, נחמן חן יעל, דרעי : אפיבעד

  כחלון, ירון חדוות כידור שושי, אבישי ברעם. לאופר ערן         
 :מיטל טולדנונמנע

 
 

 לעובד מחלקת פיקוח אופיר חג'גאישור עבודה נוספת  .14
מאשרים עבודה נוספת לעובד אופיר חג'ג' כמכוון תנועה ובמכירת עצים,  הצעת החלטה:

בהתאם למגבלות עבודתו במחלקת הפיקוח, כל עוד שעבודתו כפקח לא תיפגע ולא יהיה 
 ניגוד עניינים בין התפקידים.

 יובהר כי עבודה נוספת לא תהיה עבור העירייה או בשטחה.
 

 -אופיר ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 כולם החוצה. רעי, ראש העיר:מר אפי ד
 

 כן, כן. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 חבר'ה זה דיון פרטני. אנחנו מבקשים. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 צנעת הפרט. מר אבישי ברעם:
 

צנעת הפרט מה שנקרא פרטני. אבל אתם יכולים לחכות לנו אנחנו תוך  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 דקה יוצאים, זה לא משהו סודי. 



 
 
 

 אוקי תציג את זה דני. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

מדובר באופיר הפקח שישב פה אם אתם רוצים לדעת, הוא הגיש בקשה  ל:"מר דני לוין, מנכ
עה כפקח, הוא מבקש לעבוד בחלק מהזמן הפנוי לעבודה נוספת, הוא עבר הכשרה להכוונת תנו

 לעבוד בעבודה נוספת.  
 

הכוונת תנועה זה בעסק פרטי של אבא שלו. מה אתם לא קוראים את  שושי כידור כחלון: 'גב
 החומר?

 
עסק של אבא שלו. עכשיו זה מחייב את האישור של המליאה, אני מזכיר  ל:"מר דני לוין, מנכ

 קודמת, אבל אחת הישיבות הקודמות אישרנו לפקח אחר כאילו,לכם שבישיבה קודמת, לא 
 

 אגב חיים עוד מעט צריך לסיים לעבוד לפי החוו"ד של היועמ"ש. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 בסדר א' הוא לא התחיל לעבוד, אז זה לא משנה. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 מה זה לא התחיל לעבוד? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 הוא לא התחיל הוא לא עבד. ל:"מנכ מר דני לוין,
 

 הוא עובד מה זה לא עובד? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא בעבודה נוספת. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 חיים? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 עבודה נוספת. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 חיים עובד בעבודה נוספת. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 כן? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 כן.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אמרו לי שלא.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 עובד. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 כן? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 איפה הוא עושה עבודה נוספת? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 איפה? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 תבדוק.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 ו לי, אני לא בודק אותו.זה מה שאמר ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 הוא דיווח לך שהוא לא עושה עבודה? מר ערן לאופר:
 

 מי עושה? גב' יעל חן נחמן:
 

 מה? מה? ל:"מר דני לוין, מנכ
 



 
 

 אבל זה לא קשור. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 אבל הוא כן, הוא דיווח לך שהוא לא עושה עבודה. מר ערן לאופר:
 

 לא הוא לא, אני לא שואל אותו. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 לא עכשיו אנחנו מדברים על אופיר.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא צריך לשאול אותו אני לא צריך לעקוב אחריו. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? מר אבישי ברעם:
 

 הוא רוצה לעבוד עבודה נוספת במקום תנועה. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 מכוון תנועה.  שושי כידור כחלון: 'גב
 

ים את זה זה לא שנאפשר לו. זה מחייב אישור של עירייה. למה אתה מתרגמ ל:"מר דני לוין, מנכ
 נכון.

 
 ואם הוא יתקן שמה לתושב כפר יונה? מה הוא יעשה? מר אבישי ברעם:

 
 אין שום בעיה עם זה. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 לא הבנתי מה זה יתקן? מר קובי לאור:
 

 הוא מכוון תנועה. מר דוד ששון:
 

 נו אז מה.  דובר:
 

 אנחנו רוצים אותם בלילה.  מר דוד ששון:
 

 לא משנה יש לך גם לפעמים ימים. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 מה הוא שוטר נו באמת? מר דוד ששון:
 

 עובד לילה. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 גם שוטר גם שוטר עובד בעבודה נוספת, במגרשי כדורגל... מר קובי לאור:
 

 משהו שהמשטרה עושה.זה עבודה בשכר זה משהו אחר זה  מר ירון חדוות:
 

 מכוון תנועה זה לא שוטר. מר דוד ששון:
 

 מה זה משנה? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 עכשיו בקדימה הם רוצים ... ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 שיהיה שבע ומאושר ושמח. מר קובי לאור:
 

למה שלא יעבוד שם מה זה מפריע ? אם זה יהיה בהיקף , בהיקף מצומצם  ל:"מר דני לוין, מנכ
 שלא יפגע בעבודה.

 
אני רגע אסביר כי אני נתתי חוות דעת מכיוון שראיתי שהנושא כבר  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו

עולה פעם שניה אמרתי רגע בואו נשים את כל הכללים על השולחן ונראה שאנחנו באמת עושים 
צורה מסודרת, ולכן פרסתי את זה קצת יותר מאשר נקודתית על המקרה הזה, שהכלל את הכל ב



 
 

הוא באמת שעובד ציבור לא עושה עבודה נוספת אבל לצורך זה יש למועצת הרשות את האפשרות 
במקרים שהיא מוצאת לנכון, ובמגבלות לאשר לעובדים לעשות עבודה נוספת שהם צריכים את זה 

פק להם פרנסה מעבר למה שהם עושים, וזה בתנאי שאין להם קשרים ובאמת היא לא יכולה לס
או דרך ישירה או עקיפה עם עבודת הרשות, שאין ניגוד עניינים בין מה שהם עושים שזה לא פוגע 
בעבודה שלהם וגם ביקשתי שבמסגרת אותה בקשה ימלא את הטופס שכבר קיים במשאבי אנוש 

ל. ועכשיו אם אנחנו יודעים להגיד שסה"כ היקף של העיריה  שהוא טופס שמפרט פה את הכ
העבודה שהוא מבקש זה עשרים שעות חודשיות, בחמישה ימים בחודש, זה נראה אתם תחליטו 

 אם זה נראה לכם מידתי?
 

 כמה הכנסה מזה יש? שושי כידור כחלון: 'גב
 

 זה לא קשור, מה זה חמישה ימים, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 קודם כל זה קשור כיוון שבהערה של החוות דעת שלה זה כתוב  שושי כידור כחלון: 'גב
 שאם הכנסה,  

 
 הישיבה נסגרה, מר אבישי ברעם:

 
לא רגע הישיבה לא נגמרה אני רגע רוצה לומר משהו לגבי זה שאנחנו  שושי כידור כחלון: 'גב

חנו מעסיקים פקחים שהשכר שלהם הוא אפילו לא מאפשר להם לפרנס נמצאים בסיטואציה שאנ
את המשפחה שלהם בכבוד, הורדתם את השעות הנוספות, אני אומרת למה שיעבדו בחוץ? למה 
את העשרים שעות האלה לא ניתן במסגרת שעות נוספות? נרוויח אותם גם ביחידת הפיקוח, נעשה 

ה על סדר היום, ולא כמו שקורה היום שהם עובדים אכיפה יותר משמעותית, הסדר הציבורי יהי
 את המינימום של המינימום. 

 
 הם עושים שעות. ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 מה הבעיה? כמה זה עשרים שעות, הם לא עושים הרבה שעות. שושי כידור כחלון: 'גב
 

 הם עושים שעות נוספות. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

דני, מה הבעיה להוסיף להם את העשרים שעות האלה ולקבל  או בחייך שושי כידור כחלון: 'גב
 אותם, 

 
זה לא שאלה של, תקשיבי אנחנו יש לנו תקציב ואנחנו אנחנו נזכיר לכם,  ל:"מר דני לוין, מנכ

אתם כל הזמן אומרים בואו נוסיף בואו נוסיף, אבל אנחנו עובדים בתוך תקציב ובתוך מסגרת 
שכשהיינו צריכים, נאלצים לקצץ ארבעה מיליון שקל ממענק  מאד מסודרת, כשבאנו ומזכיר לכם

האיזון, אז עשינו תכנית והורדנו , צמצמנו בחמישים אחוז, לא רק בפיקוח, בפיקוח, ובאחזקה, 
ובתברואה, וכולם נאנקים זה נכון , כולם נאנקים אין ברירה, אז אנחנו, אין לזה, אני אומר עוד 

נוכל לתת שעות נוספות יותר אז נעשה  2018,  ב 2017וב יותר ב פעם אין קשר, אם יהיה לנו מצב ט
 את זה. אבל זה בלי קשר, הבן אדם רוצה לעבוד,

 
 קודם כל יש ברירה, יש סדר עדיפות, שושי כידור כחלון: 'גב
 

 מה זה סדר עדיפות? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

השאלה איפה שמים את סדר העדיפות. לא, אנחנו רק לפני ישיבה אחת  שושי כידור כחלון: 'גב
, אתם יודעים זה עניין של סדר עדיפות, ואני -אלף שקל לשני עוזרים, בואו אל ת 400אישרנו פה 

שוב אומרת איפה אנחנו שמים את טובת הכלל שזה הציבור שאנחנו מאפשרים פה סדר ציבורי, 
צה אלא מאפשרים לו את העשרים שעות האלה בתוך הישוב, ולא צריכים לתת לפקח לצאת החו

הרי כמה בכמה כסף מדובר? זה הרי תוספת זניחה, בואו, עשרים שעות של פקח, זה זה תוספת 
 זניחה. 

 
שוש העבודה שלהם לרוב היא בלילה, ובלילה זה או מאה חמישים או מאתיים  מר דוד ששון:

 אחוז.



 
 
 

ממש לא, הם עובדים בשלוש משמרות, וזה מתחלק ביניהם. הם לא  שושי כידור כחלון: 'גב
 עובדים בעיקר בלילה.

 מר דוד ששון: אני מדבר על מכוון תנועה.
 

הגעת, אני דיברתי על הפקח, להשאיר את זה אני מדברת על הפקח. איך  גב' שושי כידור כחלון:
בתוך הבית, ולא לתת להם לעבוד בחוץ, באמת אני, באמת, זה נראה לי פשוט נורא, פשוט נוראה, 

 לא יודעת, ככה זה נראה לי.
 

תשמעי אני זה מקומם אותי ההתייחסות הזו, וכאילו את כבר חוזרת על זה  מר דני לוין, מנכ"ל:
 בישיבה שניה.

 
 אני אגיד את זה כל הזמן. שי כידור כחלון:גב' שו

 
 על הארבע מאות שקל, תגידי מה שאת רוצה, מותר לך,  מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 אני אגיד את זה, זה זכותי להגיד. זה יכול לקומם אותך. גב' שושי כידור כחלון:

 
 אבל זה פשוט, מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 זה לא הוגן, מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 למה זה לא הוגן? גב' שושי כידור כחלון:

 
 זה ממש לא לעניין, ממש לא לענין. מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 למה זה לא הוגן? מבחינתי זה לא דוגמא אישית, גב' שושי כידור כחלון:

 
 זה אפילו מעליב, זה אפילו מעליב, מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 לא נעים לי להגיד לכם, גב' שושי כידור כחלון:

 
 ואין לזה שום קשר אחד עם השני. מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 אתה אמורים להיות הנותן ... ולא הפוך.  גב' שושי כידור כחלון:

 
 כאילו שזרקנו, מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 והשטח צריך לקבל הרבה יותר תמיכה תקציבית, גב' שושי כידור כחלון:

 
 תגידי לי, :מר אפי דרעי, ראש העיר

 
 מאשר אתם לא נעים לי להגיד לכם את זה.  לשניכם. גב' שושי כידור כחלון:

 
 מי זה מאשר אתם תגידי יש לך מושג בכלל מה מה? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אין לי מושג, אין לי מושג, אין לי מושג בכלום. גב' שושי כידור כחלון:

 
 לך בנושא,לא אין לך, אין  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
יש לי מושג אחר. כן שאני חושבת שהפקח הזה לא צריך לעבוד את  גב' שושי כידור כחלון:

 העשרים שעות האלה.
 

תראי כמה יש מסביב ללשכה של  22000בנושא של עומסים. שבעיר של  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 מנכ"ל וראש עיר?



 
 
 

 מה זה מעניין אותי מה קורה במקום אחר? גב' שושי כידור כחלון:
 

 אני עושה עבודה של פקידה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 מה זה מעניין אותי מה קורה במקום אחר? גב' שושי כידור כחלון:

 
 מה זה מעניין? אז זה לא מעניין אותך, לא מעניין אותך כלום. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 יין אותי אני לא הבאתי השוואות.לא מענ גב' שושי כידור כחלון:

 
 אני מציע לאשר, אני מציע לאשר. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
אם השירות של המנכ"ל נפגע כתוצאה שהוא אחד ויחיד על היקף הפעילות שלו  גב' יעל חן נחמן:
 כולל ראש העיר, 

 
ראש העיר השירות שלו נפגע תעשי לי טובה אל תגרמי לי לצחוק עכשיו  גב' שושי כידור כחלון:

 בסדר? ראש העיר יבוא בשמונה בבוקר ולא בעשר וחצי למשרד.
 

 מה זה קשור בכלל? גב' יעל חן נחמן:
 

 השירות שלו נפגע, בחייכם? גב' שושי כידור כחלון:
 

 זה פשוט לא רלוונטי.  גב' יעל חן נחמן:
 

רלוונטי לחלוטין אתם מוציאים פה הרבה מאד כסף בעיקר על פסיליטיס  חלון:גב' שושי כידור כ
ולא על מה שצריך סליחה. לא על מה שצריך. תסתכלי איך נראה פה פינוי האשפה, אוקי? 

אלף שקלים למשכורות ועוד מפנים פה את האשפה והגזם בצורה מזעזעת,  400הוספתם עכשיו 
אלף שקל לממונה על פינוי הגזם  200ל, חוץ מזה הקצבתם מזעזעת, אוקי אז אל תבלבלו את השכ
אלף שקלים האלה? אוקי איפה הם? אי אפשר לתת את  200והאשפה, שהוא לא מומש אז איפה ה 

 זה לפקח.
 עכשיו דיברת שטויות. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אה דיברתי שטויות אני תמיד מדברת שטויות. גב' שושי כידור כחלון:

 
 מי בעד לאשר עבודה נוספת ירים ידו? עי, ראש העיר:מר אפי דר

 
 ברור שאני בעד לאשר עבודה נוספת. ברור. גב' שושי כידור כחלון:

 
 בשלב זה נערכת הצבעה:

 
בעד: אפי דרעי, יעל חן נחמן, קובי לאור, דוד ששון, ברק אשרם, אבנר משה. ערן לאופר. שושי 

 חדוות, מיטל טולדנו.כידור כחלון.  אבישי ברעם, ירון 
 

 
 החלטה:

 עבודתו למגבלות בהתאם, עצים ובמכירת תנועה כמכוון' ג'חג אופיר לעובד נוספת עבודה
 בין עניינים ניגוד יהיה ולא תיפגע לא כפקח שעבודתו עוד כל, הפיקוח במחלקת

 .התפקידים
 .בשטחה או העירייה עבור תהיה לא נוספת עבודה כי יובהר

 מאשרים פה אחד
 

 
 

 בברכה,



 
 

__________                 ____________  
 דני לוין     דרעי )אפי(אפרים

 מנכ"ל העירייה      ראש העיר


