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 26/4/17מיום  80פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 

 
 ראש העיר   -    אפי דרעי נוכחים: 

 סגנית ומ"מ ראש העירייה -    יעל חן נחמן  
 חבר -    ירון חדוות  

 חבר -    אבישי ברעם
 חברה  -    מיטל טולדנו  

 חברה  -   שושי כידור כחלון
 חבר  -    יצחק בראון   
 חבר  -    קובי לאור  

   חבר -    ברק אשרם
 חבר -    ערן לאופר  
 חבר  -    אבנר משה  

 
 דני לוין, מנכ"ל  מוזמנים:

 שלום רוזנברג, מהנדס   
 חזקאל יחזקאל, גזברי  

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

 העירייהאבריאל בן דור דובר   
 

    חבר -    דוד ששון חסרים:
  חברה  -    ליהי איינס  

 
 

 על סדר היום:
 
 
₪  330,000אישור תמיכה לעמותת שוחרי הספורט כפר יונה מתקציב תמיכות בסך  .1

תמיכה עקיפה. העברת התמיכה בפועל מותנית בהצגת פירוט הוצאות ₪  29,000מתוכה 
בפני גזבר העירייה  2017-2016העמותה ושל התשלומים שבוצעו ע"י העמותה בשנים 

 בהתאם לנוהל. לצורך פיקוח על השימוש שנעשה בכספי התמיכות 
מאשרים תמיכה לעמותת שוחרי הספורט כפר יונה מתקציב תמיכות  הצעת החלטה:

תמיכה עקיפה. העברת התמיכה בפועל מותנית בהצגת ₪  29,000מתוכה ₪  330,000בסך 
בפני  2016-2017פירוט הוצאות העמותה ושל התשלומים שבוצעו ע"י העמותה בשנים 

 השימוש שנעשה בכספי התמיכות בהתאם לנוהל. גזבר העירייה לצורך פיקוח על 
 7/9/16מיום  66ר בהחלטת מליאה מספר פשינוי בהרכב ועדות העירייה עקב טעות סו .2

 הגברת ליהי איינס חברת וועדת ביקורת במקום איציק בראון. 
מאשרים שינוי בהרכב וועדות העירייה עקב טעות סופר בהחלטת מליאה  הצעת החלטה:

 . ועדת ביקורת במקום איציק בראון הגברת ליהי איינס חברת 7/9/16מיום  66מספר 
מהעסקת יועץ להעסקת מתכנן להתקנת תאורת לדים ברחבי  115שינוי שם תב"ר מספר  .3

במסגרת מכרז משותף לרשויות תלמונד, קדימה צורן, כוכב יאיר ₪   50,200היישוב ע"ס 
 וכפר יונה. 

מהעסקת יועץ להעסקת מתכנן  115תב"ר מספר מאשרים שינוי שם  הצעת החלטה:
 במסגרת מכרז משותף לרשויות תל₪,  50,200להתקנת תאורת לבדים ברחבי הישוב ע"ס 

 מונד, קדימה צורן, כוכב יאיר וכפר יונה. 
  



₪  330,000אישור תמיכה לעמותת שוחרי הספורט כפר יונה מתקציב תמיכות בסך  .1
ת התמיכה בפועל מותנית בהצגת פירוט הוצאות תמיכה עקיפה. העבר₪  29,000מתוכה 

בפני גזבר העירייה  2017-2016העמותה ושל התשלומים שבוצעו ע"י העמותה בשנים 
 לצורך פיקוח על השימוש שנעשה בכספי התמיכות בהתאם לנוהל. 

מאשרים תמיכה לעמותת שוחרי הספורט כפר יונה מתקציב תמיכות  הצעת החלטה:
תמיכה עקיפה. העברת התמיכה בפועל מותנית בהצגת ₪  29,000 מתוכה₪  330,000בסך 

בפני  2016-2017פירוט הוצאות העמותה ושל התשלומים שבוצעו ע"י העמותה בשנים 
 גזבר העירייה לצורך פיקוח על השימוש שנעשה בכספי התמיכות בהתאם לנוהל. 

   
 

גבירותיי ורבותיי ערב טוב. טוב חבר'ה זאת ישיבה מן המניין אז  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 הערות לפרוטוקול הקודם. 

 
לגבי הפרוטוקול מאחר והוא הופץ רק היום אז אני מבקשת לדון בו רק  כחלון:-שושי כידור 'גב

 בישיבה הבאה, ומי שרוצה להעיר עליו שיעיר עליו ואם לא יהיו הערות...
 

 סדר.ב ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אין שום בעיה גם בישיבה הבאה נוכל לקבל הערות. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אין, זו הפקודה, זה לא, זה לא בקשה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

נכון, אז אין בעיה, אז אנחנו עוברים לסדר היום, אישור תמיכה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
ן בוועדת התמיכות זאתי המלצה של וועדת לעמותת שוחרי הספורט כפר יונה, מבין שזה נדו

 התמיכות, כן?
 

 והמשנה.   ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 ו? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 והמשנה. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 והמשנה לתמיכות. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 שתי וועדות.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 יש שתי וועדות? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 יש וועדת תמיכות ויש וועדת משנה. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 וגם קבענו את זה, וגם קבענו את זה בתקציב. מר איציק בראון:
 

 כן נכון.  דובר:
 

 מי חבר בוועדת משנה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אבישי דוד ששון ו? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 ואיציק בראון. מר אבישי ברעם:
 

 ואיציק בראון? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אני לא מה פתאום. מר איציק בראון:
 



 לא הוא בוועדה, מר ערן לאופר:
 

 אותך אני מקבל כבר בוועדה הזו, כל מה שחסר איציק בראון.  מר איציק בראון:
 

 לא זהו היה חסר שם מישהו. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 ברק.  :טלגב' אסנת 
 

 אה וברק.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 ברק? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אבל ברק לא נכח בישיבה.  מר איציק בראון:
 

 נכון. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 נכחו אבישי ודוד והצוות המקצועי.  מר איציק בראון:
 

 היית בועדת כספים? יעל נחמן: 'גב
 

אז קודם כל אם יש למישהו הערות בקשה? לפני שאנחנו ניגשים  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 להצבעה.

 
 לא יש לי כמה שאלות לגבי הסיפור הזה, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

של התמיכה לכדורגל.  אני רוצה להחזיר אותנו לישיבה של השלושה  כחלון:-שושי כידור 'גב
 . בישיבה זו הייתה,2017באוגוסט 

 
 שש עשרה, שש עשרה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 שש עשרה סליחה, אני כנראה בשבע עשרה זה עוד מעט. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אנחנו חושבים קדימה. מר ירון חדוות:
 

בישיבה זו הייתה בקשה להיפרד מהתמיכה ולייצר מציאות חדשה לפיה  חלון:כ-שושי כידור 'גב
 המתנ"ס הוא זה שיפעיל את קבוצת הכדורגל, ובכלל את כל הספורט העממי. 

 
 כל הספורט. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
אוקי? תחת העמותות וזה יוצא בעצם מהעירייה, הסיפור הזה של  כחלון:-שושי כידור 'גב

פציפית הזו. ולא רק זה, גם הייתה פה התחייבות שלך אפי, שכתובה גם בפרוטוקול, העמותה הס
, אני קוראת פשוט 2016בפרוטוקול עצמו, שאתה מאשר את ההמלצה של וועדת התמיכות לשנת 

לטובת הספורט וניהול המתנ"ס, וכפי ₪  500,000יהיה תקציב של  2017את מה שכתוב, כאשר ב 
כידור, אני מבקשת שלא תקראו לי גברת אני לא גברת, בסדר? אנו נפעל שהתחייבתי בפני הגברת 

 במרץ מעכשיו להקים את התאגיד העירוני של הספורט כפוף לוועדת הספורט.
 

 מה אומר החוק לגבי גברת? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 רגע אני רק..., מה זה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 שאלתי מה אומר החוק לגבי לקרוא לך גברת? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 



אה לא גם הבר קורא לי גברתי אני לא גברתי ולא גברת, ועם כל הכבוד  כחלון:-שושי כידור 'גב
 פה לכולם אני שושי, כאילו...

 
 טוב. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
אל תקראו לי גברתי אני לא גברתי, אפשר לקרוא חברת מועצת העיר זה  כחלון:-שושי כידור 'גב

יותר מתאים לסיטואציה של הפרוטוקול. אנו נפעל במרץ מעכשיו להקים את התאגיד העירוני של 
 הספורט כפוף לוועדת הספורט שתוקם ותהיה מורכבת מאיציק בראון וממנהל המתנ"ס, 

 
 ומאפי. מר איציק בראון:

 
ולא יודעת מה, לא משנה, נמנה את קובי, נמנה את אפי, לא משנה, אוקי?  כחלון:-דורשושי כי 'גב

שאושר בפברואר, בסוף פברואר, בשלהי חודש פברואר,  2017שלושה חברים. ואז הגיע תקציב 
בכלל לא כוללת תמיכות הסעיף הזה הוא ריק פנינו לובסוף התקציב, כשהצעת התקציב שמונחת 

אלף שקלים לטובת העמותה, ושאלנו מה  330ל התקציב עלתה פה דרישה ל מתוכן. בסוף הדיון ע
יהיה המקור התקציבי כי הרי זה לא היה חלק מהצעת התקציב כפי שפורסמה על ידי הגזבר ועל 
ידי ראש העיר, ואז נאמר שנעמיק את הגבייה ונעלה את סעיף ההכנסות וסעיף ההוצאות וככה, 

מה קרה? כאילו פה תקופה של בין אוגוסט  –לי כמה שאלות. אחד ובא לציון גואל. כן. עכשיו יש 
לבין דצמבר שאפשר היה לעבוד עם המתנ"ס, והיה אפשר לתקצב את המתנ"ס באותו סכום כסף, 
ובסופו של דבר גם לא הספקנו לדון כי הדיון פה על התקציב כבר כולם איבדו פה את הסבלנות 

ה להבין מה קרה בהתנהלות מול המתנ"ס, ולמה בעצם בסוף והצבענו ונגמר הסיפור אז אני רוצ
דחינו את זה בשנה נוספת ופתאום אנחנו דנים פעם שנייה בתמיכות לאותה עמותה שחשבנו כבר 
לנהל את זה בצורה אחרת. הדבר השני שאני רוצה להבין, ואנחנו לא אישרנו תבחינים למתן 

 תמיכות בספטמבר כי שמחייב החוק, המועצה, אוקי? יש,
 

 א' כן. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 לא אישרנו. לא אישרנו אני עברתי על הפרוטוקולים. לא אישרנו. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 בטח שכן.  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 כן. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 כן.  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 כן כן אישרנו שושי. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 כן, כן בטח שאישרנו. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 מתי? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 בספטמבר אני לא זוכר תאריך. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 האישור הוא מספטמבר. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 לא אישרנו בספטמבר אני עברתי על הפרוטוקולים אז אני מבקשת, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אושר בישיבה של ספטמבר. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 עברנו על נוהל הקצאת קרקע זה כן, לא עברנו על תבחינים למתן תמיכות. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 לא, לא. ל:"מר דני לוין, מנכ
 



ואני רוצה להבין כאילו אם לא אישרנו תבחינים איך אנחנו פתאום דנים  כחלון:-שושי כידור 'בג
 במתן תמיכות, זה גם משהו שאני מבקשת להבין אותו, זהו זה שני הדברים,

 
 סליחה לא בספטמבר בעשרים ליולי שש עשרה.  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 נכון, אישרנו.  מיטל טולדנו: 'גב
 

אלף השקלים, מה  330והדבר האחרון שאני רוצה לדעת זה למה מיועדים  כחלון:-שושי כידור 'גב
אלף שקלים  450המטרה שלהם, לאן הכסף הזה אמור בחלוקה, הציגה העמותה הבנתי 

 330מהפרוטוקולים של וועדת התמיכות שצורפו לחומר הישיבה, אתם אישרתם בסופו של דבר 
אלף שקלים שמיועדים לשימוש במגרש. אז אני מבקשת לדעת למה מיועד כסף,  29תוכם אלף מ

אלף שקלים  330אני מניחה שהם הגישו איזה שהוא תקציב, אתם לא סתם גם הורדתם את זה ל 
 , מה היה, מה זה כולל?450מ 
 

 למה זה בכלל לא למתנ"ס מטפל כמו שזה אמור להיות? מר ירון חדוות:
 

 כן זה השאלה הראשונה. כחלון:-דורשושי כי 'גב
 

 טוב זה לא קשור לתמיכות. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 אוקי זה מה שיש לי ההערות שלי לנושא. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אני רוצה לשאול עוד שאלה גם כן.  ברעם: אבישי מר 
 

 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 מה עם הוועדה התכנסה לא התכנסה? ברעם: אבישי מר 
 

 איזה וועדה? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ,-סיכמנו שאיציק ו ברעם: אבישי מר 
 

 וודאי כמה פעמים ישבנו. מר איציק בראון:
 

 וודאי כמה פעמים לא פעם אחת, וואי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אה כן? יש איזה פרוטוקולים שאפשר לראות? ברעם: אבישי מר 
 

ולפני התשובה, ולפני שאפי ייתן תשובה, אני רק רוצה להגיד אותה וועדת  מר איציק בראון:
ספורט במקרה יושבת בראשותי, יושב שם ניסן ואפי , קיימנו מספר ישיבות. התקציב שעבר 
שמיועד חצי מיליון שקל מה שהוחלט אז לא כולל, לא כולל את חובות העמותה מראש. לכן אז 

חובות העמותה בעבר, הוא לא כולל את זה. אם אז יש את חובות לא זה לא כולל  כבר אמרנו גם
אנחנו נלך בתוך התקציב הזה ניקח את השלוש מאות לא יישאר כסף לאף פעילות ספורט בכפר 
יונה, אז לכן החצי מיליון שקל האלה שאמורים, מיועדים לזה, זה לשוטף לקבוצות כדורגל, 

 לא כולל... ,ל הפעילות ספורטככל הקבוצות,  כדורסל, טניס, כל הדברים,
 

 זה לא חובות, לא לקרוא לזה חוב, זה לא חוב. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

לא  2015לא אני מצטערת רגע אני רוצה לתקן אתכם, בסדר? תקציב  כחלון:-שושי כידור 'גב
ו של דבר תקציב אושר, כתוצאה מזה קיבלה קבוצת הכדורגל חצי מהסכום למפרע לפי זה. בסופ

 לא אושר, הוא אושר אחרי.
 

 זר.וחהוא ה מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 



, ואז אנחנו קשרנו פה את שני הנושאים באותו, באותה 2016שבשנת  כחלון:-שושי כידור 'גב
ישיבה. ישיבה אחת דנה באמת במה שאתה אומר איציק שאנחנו הולכים להקים וועדת ספורט 

אלף שקלים תחת המתנ"ס, אוקי? והדבר השני שדנו בה כי זה היה  500שהניהול יהיה תחנת 
ים, אנחנו מאשרים את התמיכה, ומשלמים את מה הנושא על סדר היום, אוקי זה שאנחנו מחזיר

, מה שיצא כבר, יצא הרי, הם הרי, אתם שילמתם הרי חצי מהסכום, מאה שבעים -ששולם, מה ש
 ומשהו אלף שקלים.

 
 מאה שישים ומשהו. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 ואתם דרשתם מהם להחזיר את זה.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא דרשנו. בר:מר יחזקאל יחזקאל, גז
 

 נכון? העירייה החוק. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 החזירו את זה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 החזירו. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 רגע, רגע, החוק דרש את זה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כן. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

בגלל שלא אישרנו את התקציב, בסופו של דבר אנחנו כמליאה אישרנו  כחלון:-שושי כידור 'גב
ד שאנחנו מממנים להם את החצי, את המאה שבעים ומשהו אלף שקלים האלה אח ,שני דברים

למרות שהתקציב לא אושר, וזה כתוב גם בתוך הפרוטוקול, זה לא, אני לא ממציאה פה שום דבר. 
הולכים, אין יותר עמותה, וזה היה כאן, דובר פה, לא  2017והדבר השני זה אמרנו שאנחנו בינואר 

מתקצבים יותר את העמותה בתמיכות, הם יהיו תחת האצטלה של המתנ"ס, תחת אגודת 
הספורט, בתוך החמש מאות אלף שקלים, כל הדברים האלה נאמרו כאן בישיבה, אפשר לפתוח 

 את ההקלטות לשמוע אותם פעם נוספת.
 

 הכל נכון, הכל נכון. עיר:מר אפי דרעי, ראש ה
 

 הכל אז, אז, אז מה, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אז מה הבעיה? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא אני,  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

את לא מקבלת שום הסבר ואת ממשיכה לחזור על אותו דבר כמו  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 תקליט.

 
אני לא, כי איציק אמר שהחמש מאות אלף שקלים לא כוללים את  כחלון:-שושי כידור 'גב

 השלוש מאות שלושים אלף שקלים.
 

 נכון. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 נכון. מר איציק בראון:
 

 ליחה זה לא מה שדובר. זה לא, לא ס כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 זה מה שדובר. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא זה לא מה שדווח.לא מה שדווח. כחלון:-שושי כידור 'גב
 



 זה גם עבור העונה הזאת שמסתיימת עכשיו.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 שמונה אלף שקל עכשיו.  מר ירון חדוות:
 

זה לא, הכסף הזה הוא לא עבור החמש מאות בהלוואות מתייחס לגבי  ל:"מר דני לוין, מנכ
 העתיד.

 
העתיד. מה אני צריך לקבל במתנ"ס את החובות וגם לשלם אותם מתוך החמש  מר איציק בראון:

 מאות? לא יישאר כסף לכלום על מה אתה מדבר? אנחנו דיברנו מראש,
 

 לזה חובות פשוט זה,הוא לא קורא, הוא קורא  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 אתה משתמש במילה חובות, זה לא חובות. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 זה לא חובות. זה הוצאות שלהם. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 זה תקציב של העונה שמסתיימת עכשיו. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 מה זה הוצאות שהם לא שילמו זה חובות. מר ירון חדוות:
 

 אני צריך לשלם את זה מהזה, מה פתאום.אז  מר איציק בראון:
 

 רגע מי ישלם את זה? מר ירון חדוות:
 

 הם צריכים לעבור אלינו נקיים. מר איציק בראון:
 

 נכון. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אז שיעברו נקיים , למה אתה עכשיו מוציא את השלוש מאות אלף שקל? מר ירון חדוות:
 

 בר, קיבלנו בתקציב.אני לא מוציא שום ד מר איציק בראון:
 

 כבר קיבלנו את זה. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

, תקשיב, -עזוב את השאלה, אני, אל תעשה פה פינג פונג אנחנו ב מר אפי דרעי, ראש העיר:
כל מי שיש לו את התקציב אני רוצה פעם אחת להסביר ובזה אנחנו מסיימים את העניין, אישרנו 

שאלות נוספות שישב עם הגזבר וייכנס לקרביים של ההחלטה ושל המספרים. אנחנו אישרנו 
בתקציב, בתקציב חמש מאות אלף שקל, לא כולל את הסכום השוטף שאתם, אנחנו, גם אנחנו, 

ולכן בתיקון התקציב ושהבאנו את הדיון, שהיה דיון על התקציב, בטענות גרענו מהתקציב, 
 הוספנו את השלוש מאות שלושים אלף, כמה זה היה שלוש מאות שלושים או חמישים?

 
 שלוש מאות שלושים. מר איציק בראון:

 
 שלוש מאות שלושים אלף שקל. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 פלוס עשרים ותשע.  מר איציק בראון:

 
 אוקי. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
לא סליחה זה לא מה שהיה. אני מבקשת שנפתח את ההקלטות של  כחלון:-שושי כידור 'גב

 הישיבה, לא אני מבקש להוריד את הנושא הזה מסדר היום.
 

 לא, זה מותר לך לבקש. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ת להוריד את הנושא הזה מסדר היום כי יש פה בלבול.לא אני מבקש כחלון:-שושי כידור 'גב



 
 מי בעד להוריד את הנושא מסדר היום. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 כי יש פה בלבול בנתונים. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 סליחה שושי אני לא מנהל וויכוח זה לא וויכוח. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

יה הסיכום, הסיכום היה פה ואני מחזיקה את הפרוטוקול וזה לא מה שה כחלון:-שושי כידור 'גב
ואני מבקשת שאנחנו נבין את זה כולנו, כי זה שאתם מבינים מה שאתם מבינים זה על הכיפאק, 
אנחנו מבינים משהו אחר ואנחנו גם הצבענו על משהו אחר, אוקי בגלל זה גם אישרנו את זה, 

אתה אמרת את זה, ע"ח  2017שר לו מקדמה ע"ח אוקי? וגם זה כתוב פה, חד משמעית, אנחנו נא
 , אתה אמרת את זה זה כתוב פה, ויש פה,-התקציב שלנו אוקי? אנחנו אמ

 
 נו אז מה? מה אז מה הקשר? זה סותר את מה שאני אומר עכשיו? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
ויש פה, לא, סליחה, כתוב כאן שזה גם מעכשיו להקים את התאגיד  כחלון:-שושי כידור 'גב

העירוני של הספורט כפוף לוועדת הספורט ז"א חד משמעית היה פה שיח ודיבור שהעמותה הזו 
 הולכת להתנהל באמצעות המתנ"ס ולא דרך,

 
 מעתה ואילך באמצעות המתנ"ס. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
לא ברור לי פתאום איך באה הדרישה הזו לאשר פה עוד פעם  אוקי, כחלון:-שושי כידור 'גב

 תמיכה לקבוצת הכדורגל.
 

, יחזקאל תהיה אתי רגע ותקן אותי רגע במספרים, 2015כי ב  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 במינוחים.

 
 כן, כן. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
יזז את הסכום הזה חזרה, הוא ק 2016שהם קיבלו מחצית, ב  2015ב  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 נכון.
 

 כן קיזזתי.  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

כל ההוצאות נשארו באיזה שהוא מקום כחוב, זה לא  2015ז"א ש  מר אפי דרעי, ראש העיר:
שתקצבתם לי לטובת ₪ אלף  500חובות, זה תקציב שבוצע  ואנחנו קיזזנו אותו, ואז ניסן אמר 

הספורט כולל עמותת הכדורגל זה יפה, אבל אני לא מוכן לקבל את הקבוצה עם כל החובות שהיו 
 בעבר, הכספים שקיזזתם. 

 
 נכון. יחזקאל, גזבר: מר יחזקאל

 
כי אם אתם לוקחים את הסכום הזה לא נשאר כלום לספורט, ואז  מר אפי דרעי, ראש העיר:

אלף שקל,  330אלף שקל, מרגע שאושרו ה  330הבאנו את זה למליאה במסגרת התקציב והוספנו 
 יש,

 
 ,-פחות ה 330 כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 .29פחות  מר איציק בראון:
 

 .29 אפי דרעי, ראש העיר:מר 
 

 ,178פחות ה  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא. ל:"מר דני לוין, מנכ
 



 אלף שקלים שהם קיבלו, 178פחות ה  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מה זה משנה זה מספרים, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 , הוא החזיר את זה.167אבל הם החזירו אותם את ה  מר איציק בראון:
 

 מה זה החזירו? כחלון:-י כידורשוש 'גב
 

 סליחה שושי אל תתקני אותי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 מה זה החזיר את זה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 תני לדבר. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 החזירו לו את הכסף. מר איציק בראון:
 

 החזיר לו את הכסף? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 ככה הוא אמר. מר איציק בראון:
 

 מה זה נכנס לקופת המועצה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 בטח איזה שאלה, החזירו. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 כן? אז אני אשמח לראות את זה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מה אני אראה לך. אני אראה לך. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 את רוצה שאנחנו פה עכשיו נפתח ספרים ונתחיל לבדוק מספרים? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 קודם כל כן, כן. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 זה לא הכסף הפרטי שלך. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 ישיבות מועצה עם כל הכבוד לך, אוקי, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 שושי, לא, מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 הסברתי לך את זה עשרים אלף פעם, זה לא הכסף הפרטי שלך. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 ?-יש לך הצעת החלטה אחרת ממה ש מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ני מבקשת להוריד את זה מסדר היום.כן א כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מי בעד להוריד מסדר היום ירים ידו?  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 בבקשה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מי נגד?  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 מסדר היום 1הורדת סעיף בקשת שוש כידור ל .1
 

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



 
ברק אשרם, ערן לאופר, נגד: אפי דרעי, יעל חן נחמן, מיטל טולדנו, יצחק בראון, קובי לאור, 

 אבנר משה.
 

 תודה. אני מציע לאשר את התקציב, מי בעד? מי נגד? תודה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

₪  330,000אישור תמיכה לעמותת שוחרי הספורט כפר יונה מתקציב תמיכות בסך  .1
תמיכה עקיפה. העברת התמיכה בפועל מותנית בהצגת פירוט הוצאות ₪  29,000מתוכה 
בפני גזבר העירייה  2017-2016ה ושל התשלומים שבוצעו ע"י העמותה בשנים העמות

 לצורך פיקוח על השימוש שנעשה בכספי התמיכות בהתאם לנוהל.
 תמיכות מתקציב יונה כפר הספורט שוחרי לעמותת מאשרים תמיכה הצעת החלטה:

 בהצגת מותנית בפועל התמיכה העברת. עקיפה תמיכה ₪ 29,000 מתוכה ₪ 330,000 בסך
 בפני 2016-2017 בשנים העמותה י"ע שבוצעו התשלומים ושל העמותה הוצאות פירוט

 .לנוהל בהתאם התמיכות בכספי שנעשה השימוש על פיקוח לצורך העירייה גזבר
 

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

 
 החלטה:

 330,000 בסך תמיכות מתקציב יונה כפר הספורט שוחרי לעמותת מאשרים תמיכה
 פירוט בהצגת מותנית בפועל התמיכה העברת. עקיפה תמיכה ₪ 29,000 מתוכה ₪

 בפני 2016-2017 בשנים העמותה י"ע שבוצעו התשלומים ושל העמותה הוצאות
 .לנוהל בהתאם התמיכות בכספי שנעשה השימוש על פיקוח לצורך העירייה גזבר

 
 
 
 

 בסדר מובן הקופה הפרטית של אבא שלך ושל אמא שלך. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מספיק עם ההערות האלה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אל תגיד לי מספיק עם ההערות. זה לא הקופה הפרטית שלך.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אל תכניסי את ההורים שלי פה אני לא מכניס את ההורים שלך, וכמו  מר אפי דרעי, ראש העיר:
ת לא מבינה, למרות שאת קוראת, את לא מבינה. אין לך מושג מה שאת קוראת, את שא

 משתמשת במסמכים ואת מערבבת מין שאינו מינו.
 

אתה מבין נכון אז על הכיפאק , אני כבר הבנתי שאני לא מבינה, ואני  כחלון:-שושי כידור 'גב
 עדיין אשאר לא מבינה. זה כתוב בפרוטוקול.

 
 אז מה אם זה כתוב? העיר: מר אפי דרעי, ראש

 
ואם אני לא מבינה מה שכתוב בפרוטוקול, ואתה לא מוכן לפתוח את  כחלון:-שושי כידור 'גב

ההקלטות, אז תפתח את ההקלטות ואל תגיד לי שאני לא מבינה. אל תגיד לי שאני לא מבינה. זה 
 מה שמסוכם כאן.

 
אז את לא מבינה, כן, כולם, כל אלה שיושבים פה לא מבינים? את לא  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 מבינה.
 

 אני מבינה יותר טוב ממך תאמין לי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 טוב.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 שושי? מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:



 
 טוב אפי סיימנו את הנושא הזה נו אפי.: עו"ד קובי לאור

 
 זה שאתה חושב שאתה מבין גדול זאת הבעיה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

את תמשיכי להסתובב עם הספרים שלך ותפרסמי חוקים את עדיין לא  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 תביני.

 
 ברור שאני אסתובב עם הספרים שלי, ברור. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לך את הקיזוז. שושי? שושי? שושי תבואי אלי אני אראה מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 נכון גאון הדור אתה, גאון מבין. אתה דיקטאטור גדול זה מה שאתה.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אני לא גאון, אני דיקטאטור נכון.  אני דיקטאטור. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 שושי? מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 שום דבר לא יותר מזה, אין לך שום תואר אחר חוץ מדיקטאטור. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 .2אישרנו סעיף  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אבל, אבל שושי? מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 מה? מה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

תבואי אלי אני אראה לך את הקיזוז תבואי אלי אני אראה לך את  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 אני אראה לך את הקיזוז. הקיזוז.

 
בסדר תראה לי את הקיזוז, למה אתה לא מצרף את הקיזוז לחומר  כחלון:-שושי כידור 'גב

 לישיבה? למה אתה לא מצרף את הקיזוז לחומר לישיבה? למה? למה?
 

 אז למה לא שאלת? למה לא שאלת לפני? מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

תראה את זה, למה אתה לא מצרף את זה? בחיאת דינקום אה לא שאלנו?  כחלון:-שושי כידור 'גב
 על מי אתם עובדים באמת?

 
החמש מאות אלף שקל הולכים לכדורגל, אתה שומע את עצמך? ירון?  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 תשב עם ניסן ותשמע איך זה מתחלק.
 

 שמונה מאות אלף שקל הוצאנו לספורט?  מר ירון חדוות:
 

 לא הוצאת כלום. 15אבל ב   יר:מר אפי דרעי, ראש הע
 

 לא מעניין אותי. מר ירון חדוות:
 

לא  לא מעניין אותך, גם אתה לא, גם אתה לא מעניין אותי מה לעשות? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 לא מעניין אותי מה שאתה אומר אתה מדבר שטויות, עם כל הדברים שלך.

 
תודה על ההערה ואני מבטיח לך כן? שכמה שעכשיו האמירה שלך הייתה גדולה  מר ירון חדוות:

 בומבסטית ונבובה.
 

 כן? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני מבטיח שזה לא יעבור בשתיקה. מר ירון חדוות:



 
 אוקי. אוקי.  ראש העיר:מר אפי דרעי, 

 
 שמה זה? יעל נחמן: 'גב
 

 שזה לא יעבור בשתיקה. מר ירון חדוות:
 

 תבדוק את כל מה שצריך ותבדוק את הכל. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני אני בוא בינינו. מר ירון חדוות:
 

 . 2כן בינינו  בינינו סעיף הבא, סעיף  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 בינינו אתה יודע. מר ירון חדוות:
 
 7/9/16מיום  66ר בהחלטת מליאה מספר פשינוי בהרכב ועדות העירייה עקב טעות סו .2

 הגברת ליהי איינס חברת וועדת ביקורת במקום איציק בראון. 
מאשרים שינוי בהרכב וועדות העירייה עקב טעות סופר בהחלטת מליאה  הצעת החלטה:

 ועדת ביקורת במקום איציק בראון. איינס חברתהגברת ליהי  7/9/16מיום  66מספר 
 

 שינוי בהרכב ועדות העירייה עקב טעות סופר. דני תסביר את זה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

פשוט הייתה כנראה בהחלטה או מה שנאמר או במה שנכתב אני לא יודע,  ל:"מר דני לוין, מנכ
ציק, כך שזה זה יואיציק, מתחלפת עם אהייתה טעות, הסיכום היה שליהי נכנסת לוועדת ביקורת 

 כל הסיפור, לא משהו, אפשר לקרוא לזה טעות סופר או משהו כזה.
 

 טוב אוקי בוא אז יש פה טעות. :ראש העירמר אפי דרעי, 
 

 טכני. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 לא זה לא טעות סופר אני רוצה רגע להתייחס לסעיף הזה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כן. דרעי, ראש העיר:מר אפי 
 

אין פה שום טעויות סופר ולא במקרה איציק לא בוועדת ביקורת. איציק  כחלון:-שושי כידור 'גב
לא בוועדת ביקורת כי הוא גם חבר בתאגיד עירוני ולכן הוא לא יכול להיות חבר בוועדת ביקורת, 

לו לאחרונה סמכויות סגן ראש עיר, ושגם הואצלו כי הוא ואיציק גם לא חבר בוועדת ביקורת 
מטעמך. ולכן הוא גם לא יכול להיות סיעה באופוזיציה ואני מבקשת כאן ועכשיו להכריז עליו 

ולפי פקודת העירייה כן לא יכול להיות סיעה כסיעה שהיא לא באופוזיציה כיוון שסגן ראש עיר 
 באופוזיציה. ואני מבקשת,

 
 סודר כי זה לא בסדר היום.אוקי אז תגישי את זה מ מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אוקי אני רוצה להגיד את זה, דבר נוסף שאני רוצה להגיד בהקשר לזה, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 בסדר היום עכשיו זה, זה ליהי איינס. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ליהי כבר מתפקדת כחברה, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 למה זה, למה זה משמעותי אבל? יעל נחמן: 'גב
 

 מה זה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 למה, יעל נחמן: 'גב
 



 זה משמעותי מאד כי הוא לא חבר באופוזיציה.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

לא היא אומרת כי אם הוא לא, הוא לא באופוזיציה אז איך הוא חבר וועדת  :ד קובי לאור"עו
 ביקורת?

 
הוא לא יכול להיות סגן ראש עיר ולהיות חבר באופוזיציה, זה לא עובד  כחלון:-שושי כידור 'גב

 מצטערת, זה פקודת העיריות אומרת. SORRYביחד, 
 

 אבל שנה וחצי זה התאים לך. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ?לי זה התאים כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כן.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לך זה התאים, לי זה לא, כחלון:-רשושי כידו 'גב
 

 לי לא התאים בכלל. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לי זה לא שינה, לי הוא לא שינה שום דבר. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 בתשעים אחוז מהמקרים הוא חתם אתך על הבקשות. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 מה זה קשור?  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מה זה קשור? דרעי, ראש העיר:מר אפי 
 

אגב אני אגיד לך עוד דבר, תקרא את העתירה המנהלית שפורסמה  כחלון:-שושי כידור 'גב
לאחרונה כן? במחוז חיפה על הסיפור הזה, איך הוא הצביע, הוא לא הצביע, לא קשור שהוא סגן 

 ראש העיר והוא,
 

 אלא אם כן קוראים להם איציק דור.  ברעם: אבישי מר 
 

 זה היה בשכר. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 עם: אלא אם כן קוראים להם איציק דור מותר לפטר. למה הוא לא מפטר סגנים.בר אבישי מר 
 

 זה לא קשור לשכר. זה לא קשור לשכר. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 ברעם: היה לו פעם סגן איציק דור פיטרו אותו. אבישי מר 
 

יש   ןאוברבעניין הזה אני גם אגב קושרת את הסיעה של מיטל ושל  כחלון:-שושי כידור 'גב
ביניהם הסכם הבנות, רגע, יש ביניהם הסכם הבנות, אוקי? אני מבקשת לדעת, אני רוצה להעלות 

 את זה כנושא אוקי? כהודעה? בסדר?
 

 אבל זה לא בסדר היום עם כל הכבוד, מה זה אני רוצה להעלות כנושא. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני רוצה להעלות את זה כהודעה בסדר? מה מפריע לך. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 תן לה לדבר לפרוטוקול, שתדבר לפרוטוקול. ד קובי לאור:"עו
 

 זה הודעה אישית? בבקשה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

מפריע לך להקשיב לזה? זה מה שמפריע, אני אגיש גם בקשה אני  ון:כחל-שושי כידור 'גב
מבטיחה לך, רוצה אם יש ביניהם הבנות שנחתם אז אני מבקשת לדעת גם  מה המעמד שלהם, 



ואם הם לא, אם המעמד שלהם מחובר לסיעה של איציק אז שלושתם לא יכולים להיות סיעות 
 באופוזיציה מצטערת, זה הכל.

 
טוב תודה, מי בעד לאשר את השינוי ירים ידו? מי נגד? שלושה נמנעים  ראש העיר: מר אפי דרעי,

 תודה.
 
 
 7.9.2016מיום  66שינוי בהרכב ועדות העירייה עקב טעות סופר בהחלטת מליאה מס' .       3

 הגב' ליהי איינס חברת ועדת ביקורת במקום איציק בראון.
 מליאה בהחלטת סופר טעות עקב העירייה ועדות בהרכב שינוי מאשרים :החלטה הצעת

 .בראון איציק במקום ביקורת ועדת חברת איינס ליהי' הגב 7.9.2016 מיום 66' מס
 

 אפי דרעי, יעל חן נחמן, ברק אשרם, אבנר משה, יצחק בראון, בעד: 
 קובי לאור ,מיטל טולדנו, ערן לאופר          

 כחלון, אבישי ברעםירון חדוות,שושי כידור  נמנעים: 
 
 החלטה:
 מיום 66' מס מליאה בהחלטת סופר טעות עקב העירייה ועדות בהרכב שינוי מאשרים
 .בראון איציק במקום ביקורת ועדת חברת איינס ליהי' הגב 7.9.2016

 
 
 
 

מהעסקת יועץ להעסקת מתכנן להתקנת תאורת לדים ברחבי  115שינוי שם תב"ר מספר  .4
 במסגרת מכרז משותף לרשויות תלמונד, קדימה צורן, כוכב יאיר ₪   50,200היישוב ע"ס 

מהעסקת יועץ להעסקת מתכנן  115מאשרים שינוי שם תב"ר מספר  הצעת החלטה:
במסגרת מכרז משותף לרשויות תל ₪,  50,200להתקנת תאורת לדים ברחבי הישוב ע"ס 

 מונד, קדימה צורן, כוכב יאיר וכפר יונה.
 

 תב"ר..., בוא דני תציג את זה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 חזי אולי. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 כן שם תב"ר. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

יש תב"ר שאישרתם בישיבה הקודמת וכתבנו שמה יועץ, במשרד  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 הפנים לא מקבלים את המונח יועץ, כאילו זה כ"א, אז רוצים שנשנה את זה לתכנון. 

 
 מה בין יועץ למתכנן? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 זה טכני. דובר:
 

תי אתם זה לא עוזר, יועץ זה כאילו מכ"א ומתכנן זה לא כ"א. התווכח מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 נשנה למתכנן.

 
 במה זה מחייב אותנו? מר ירון חדוות:

 
 אה? מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 כלום. ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 במה זה מחייב אותנו? מר ירון חדוות:

 
 כלום. מר יחזקאל  יחזקאל, גזבר:

 



 אני מגיש תכנית. מר ירון חדוות:
 

 לא ככה. לא לא לא לא, זהמר  אבישי ברעם: 
 

 מה לא ככה? מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

זה לא ככה, אתה, יכול להיות, אני לא עוסק בהגדרות, אני לא, לא לא מעניין  מר אבישי ברעם:
 פה. בפעם הקודמת, 

 
אבל מה שאני אגיד זה לא יהיה נכון אז אני מסביר לך שיועץ, אז אני  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 מסביר לך,
 

 חזי בפעם הקודמת שזה הובא, מר אבישי ברעם:
 

 אני מסביר לך, אבישי... מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 תן לי לומר מילה. מר אבישי ברעם:
 

 כן. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

ה הובא כאן לדיון דיברנו על כל הנושא של תאורות לד יש בפעם הקודמת שז מר אבישי ברעם:
 , למי שעובר,-חוות דעת קטלניות על מה שהתאורת לד הזה יכולה לגרום לתושב או ל

 
 אוקי. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
, אם החוות דעת האלה נכונות או -עכשיו אמרנו שאנחנו קודם בודקים אם ה מר אבישי ברעם:
מיועץ זה פתאום נהיה למתכנן מה אני רוצה שיתכנן? לא רוצה שיתכנן כלום. לא נכונות. עכשיו 

 לא רוצה. קודם תגיד לי אם התאורה הזו טובה או לא טובה אח"כ תתכנן.
 

 אוקי תקבל, מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 אל תוציא עליו אל תוציא עליו גרוש אחד.  מר אבישי ברעם:
 

 ת זה משרד הפנים?איך נימק א כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 קודם כל תגיד אם התאורה הזו טובה ליהודים או לא? מר אבישי ברעם:
 

אז אני אומר לך, משרד הפנים, ואני אומר לך, אני אומר לך שכבר בעבר  כחלון:-שושי כידור 'גב
אישרו גם יועצים אבל יש לזה קפריזה מול כל רפרנט שיושב מולך. ולא יועץ, ודיברתי גם עם 

 הממונה דיברתי.
 

 יועץ למה לא מחייב? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

לא זה כאילו מכ"א וזה לא מכח אני מסביר שזה לא מכח אדם אני לא  :, גזברמר יחזקאל יחזקאל
 לוקח מישהו מכ"א ושם אותו שם. 

 
זה מחייב אותנו לקחת אותו כזה שיעשה גם את העבודה אח"כ? אני  כחלון:-שושי כידור 'גב

 בודקת את זה רק.
 

 רשויות... ר לכם. אנחנו יצאנו שלושהוא היועץ, בואו אני אסבי ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 את היועץ הזה אישרנו בעבר? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 כן. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 



 שניה אני, אני, אני אענה רגע, אפי אפי כדי שלא יהיה בסדר? תרשה לי. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אם משרד הפנים לא רוצה? דובר:
 

 אז לא צריך. מר  אבישי ברעם:
 

 אבישי, אבישי, אבישי, תרשה לי רגע. תרשה. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 בבקשה אני מרשה לך כל הזמן. מר אבישי ברעם:
 

תודה. אנחנו שלוש רשויות תלמונד, קדימה צורן, כוכב, סליחה ארבע, כוכב  ל:"מר דני לוין, מנכ
יאיר ואנחנו התאגדנו יחד כדי לבצע פרויקט להחלפת תאורות לד, תאורת רחובות ללד, בגלל 
החיסכון הגדול שיש בזה. אתם העלתם, ואז הבאתי לישיבה את נושא הזה שאנחנו צריכים לקחת 

 יועץ,
 

 כון הכספי אתה מתכוון?חיס מר ירון חדוות:
 

 סליחה? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 חיסכון הכספי נכון? מר ירון חדוות:
 

כן, כן, כן. חיסכון הכספי יש לזה אתה יודע, גם לא רק חיסכון כספי יש לזה  ל:"מר דני לוין, מנכ
 תרומה לכאילו איכות הסביבה וכל מה שקשור בזה. 

 
 תיתן לי אני אענה לך עכשיו. אז עכשיו, אז אם אתה מר ירון חדוות:

 
 תן לו לסיים. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
עזוב, תן לי, תן לי לסיים אח"כ תגיד מה שאתה רוצה. אז אנחנו אמרנו  ל:"מר דני לוין, מנכ

שאנחנו צריכים גם כדי להכין את החומר לקראת בקשה לקול קורא של משרד איכות הסביבה 
לאחר מכן להכין את המכרז, אנחנו צריכים לקחת יועץ לטובת שמעודד את הנושא הזה וגם כדי 

העניין הזה כדי שבאמת נוכל לבצע. אמרתי גם אז אני זוכר בישיבה אמרתי אנחנו נביא את היועץ 
לפניכם, שיבוא, תוכלו לשאול את כל השאלות באשר לקרינה ובאשר לדברים אחרים שתרצו כדי 

לא, אז לא יוצאים, אז זרקנו את הכסף הזה לטובת זה שזה, אח"כ תחליטו שלא רוצים לצאת אז 
 שאנחנו נרוויח אותו. 

 
 התכנון יישאר בכל מקרה . כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מה? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 התכנון בכל מקרה יישאר בידך. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כן כן. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 ו מתי שתרצה.תוכל להשתמש ב כחלון:-גב' שושי כידור
 

לא זה לא תכנון, זה לא, התכנון היה, זה לא תכנון זה פשוט אנחנו צריכים  ל:"מר דני לוין, מנכ
 , גוף מקצועי שיוביל, -מישהו ש

 
 אם יש לי אולי זה מזיק אני לא יודע. מר אבישי ברעם:

 
 נורא קשה. ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 אני לא יודע. מר אבישי ברעם:

 



אז בסדר אז אבישי? אבישי? אז בישיבה שאמרתי, אמרתי אז, ואני עומד  :, מנכ"ללויןמר דני 
, את -אחרי מה שאמרתי, אנחנו נביא אותו לפה אדם מקצועי, הוא יוכל להציג בפניכם גם את ה

הסוגיה הזאת של הקרינה, תוכלו לשאול שאלות להביא כל מה שאתם לעניין הזה זה בסדר 
 תחליטו שלא יוצאים, 

 
 לא, לא. מר אבישי ברעם:

 
 לא, לא. :, מנכ"למר דני לוין

 
 אין לי ויכוח אתך. מר אבישי ברעם:

 
 בוא בוא אתה חושב ככה יש פה אנשים שחושבים אחרת ממך. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 בסדר, אז אתם יכולים לחשוב, מי אמר לכם לא לחשוב? אני רק אומר, מר אבישי ברעם:

 
 טוב מה שהוא אומר שמשרד הפנים מבקש. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 משרד הפנים ביקש, בפירוש. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 גב' שושי כידור-כחלון: אם אני אתנגד לזה, אז לא יהיה כסף.
 

 מר אבישי ברעם: אז תביא מומחה רציני לא היועץ הזה.
 

 מר דני לוין, מנכ"ל: למה לא? למה למה לא? אתה מכיר אותו? 
 

 מר יחזקאל יחזקאל, גזבר: הוא יבוא בחינם?
 

 מר דני לוין, מנכ"ל: למה אתה מכיר אותו?
 

 מר אבישי ברעם: לא יודע לא מכיר אותו.
 

 מר דני לוין, מנכ"ל: אז למה לא היועץ הזה?
 

 מר אבישי ברעם: משום שהוא בעל עניין?
 

 מר דני לוין, מנכ"ל: למה ? הוא לא המבצע אבישי, אבישי הוא לא המבצע. 
 

 מר אפי דרעי, ראש העיר: הוא נותן לך את הייעוץ.
 

 מר איציק בראון: הוא לא הביצוע הוא לא המבצע.
 

 מר אבישי ברעם: אבל ועכשיו הוא יבוא המתכנן הוא כן בעל עניין.
 

 מר איציק בראון: הוא לא, מה המתכנן?
 

 מר אבישי ברעם: הנה כתבתם מתכנן.
 

 מר יחזקאל יחזקאל, גזבר: אבל הוא המבצע?
 

 מר אפי דרעי, ראש העיר: טוב. 
 

 דובר: רגע רצית להגיד משהו. 
 

 דובר: אפי סיימת?
 



 מר אפי דרעי, ראש העיר: ירון? ירון רצית להגיד משהו.
 

 מר ירון חדוות: כן.
 

 מר אפי דרעי, ראש העיר: ירון? בבקשה.
 

 מר ירון חדוות: אני אסביר פה זה מונח, אני אסביר את זה גם לאט כדי שתבינו. 
 

 מר אפי דרעי, ראש העיר: אין בעיה אתה יכול להסביר את זה לאט.
 

 מר ירון חדוות: אלא אם כן אני, אני אגיד את המונח.
 

 גב' שושי כידור-כחלון: תסביר לאט כדי שאני אבין כי הוא מבין הכל.
 

 מר אפי דרעי, ראש העיר: אתה מתכוון בעיקר לסובבים אותך.
 

 מר ירון חדוות: אתה יודע מה זה שיעור תשואה פנימי?
 

 מר אפי דרעי, ראש העיר: מה?
 

 מר ירון חדוות: שיעור תשואה פנימי?
 

 מר אפי דרעי, ראש העיר: לא לא מכיר את זה אני לא רואה חשבון.
 

 מר ירון חדוות: לא לא קשור לראיית חשבון.
 

 מר אפי דרעי, ראש העיר: מה שלא קשור ל-,
 

 עו"ד קובי לאור: גם אני לא מכיר ירון.
 

אני אסביר. שיעור תשואה פנימי מדבר על ראייה כוללת שמצד אחד מדברים על  מר ירון חדוות:
ו מדברים על תאורת לד על חיסכון של איקס כסף אף אחד לא יודע כמה חסכון. במקרה שלנ

בחיסכון אני עולה, חיסכון. מצד שני כשאנחנו מדברים לפחות בסיטואציה שלנו על תאורת לדים 
יש לזה מחיר בריאותי והמחיר הבריאותי הזה מוכח ז"א אני עכשיו גם גללתי קלות באינטרנט, 

ש לזה תחלואה, בסופו של דבר התאורה הזו מסוכנת בטח ובטח כדי לבדוק, יש לזה מחיר כי י
במרחבים ציבוריים והמחיר הזה הוא אנשים חולים לא עלינו במחלות ממאירות כאלה ואחרות 
ולמחלות האלה יש מחיר. ושאתה מכמת את החיסכון מצד אחד והמחיר שהציבור עלול כנראה 

המשקל הכולל של שני המספרים האלה  ישלם ברגע שנאיר את המרחב הציבורי בתאורת לדים
ביחד קוראים לזה שיעור התשואה הפנימי, שיעור התשואה הפנימי כנראה הולך להיות שלילי, זה 

אז  מראיםאומר שבסופו של יום המחיר שאנחנו נשלם יהיה הרבה יותר גבוה מהחיסכון שאנחנו 
 שאנחנו הולכים עכשיו להסתכל על תאורת לדים,

 
 הטלוויזיה שלך לד ירון. :ד קובי לאור"עו
 

 הכל לדים אז כולם טועים? מר איציק בראון:
 

 כל הבית לד. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 הטלוויזיה שלי פלזמה.  מר ירון חדוות:
 

 אה אוקי שלי לד. ד קובי לאור:"עו
 

 הטלפון שלך לד.  דובר:
 

 תחליף הגיע הזמן שתחליף. מר אבישי ברעם:



 
עכשיו יש לכל דבר אבל לכל דבר יש פער.  יש פער בין מה שאני מכניס אלי הביתה  מר ירון חדוות:

 לבין לבין מה ששמים בציבורי. 
 

יש הבדל בין מרחב ציבורי למרחב פרטי. מה שאני בוחרת באופן פרטי זה  כחלון:-גב' שושי כידור
 לא קשור למרחב הציבורי. 

 
ה ציבורית יש כזה גוף בישראל. על פניו ממליץ לא יש יש את יו"ר הוועדה לתאור מר ירון חדוות:

להשתמש במרחבים הציבוריים בתאורת לד גם כי אלמנט הקרינה הוא ברמות אחרות מאשר 
 לצורך העניין למה שאנחנו רואים בטלפון הסלולר. 

 
 אוקי אני מקבל את מה שאתה אומר. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 ציב הגדול על כל הפרויקט, ....לפני שנאשר את התק ד קובי לאור:"עו
 

 רגע אבל אתה עוד לא שמעת אותי עד הסוף. אני שמעתי אותך.  מר ירון חדוות:
 

 תדבר תדבר. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 תראה מה אתה עושה לבן אדם. דובר:
 

 חנקתי אותך. מר ירון חדוות:
 

 לא חנקת אותי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אל תבכה עכשיו.  מר ירון חדוות:
 

 תדבר תדבר אני שומע. תדבר נו תדבר שוטף. תדבר, תדבר. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 מה שאני מבקש, לא אני מדבר לאט כדי שתבין. מר ירון חדוות:
 

 כן תדבר, תמשיך לדבר לאט כדי שאני אבין. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

אני עקבי.  מה שאני מבקש בתוך הצעת ההחלטה הזאתי אנחנו גם נוסיף שנקבל  מר ירון חדוות:
את דברי המתכנן קו נטוי יועץ אך אני רוצה לחייב להבין איך הוא מכמת את שיעור התשואה 

 הפנימי על הפרויקט הזה.
 

 זה לא התפקיד שלו לפי מה שאני מבינה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כן דני. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

הוא יכין דוח, לא זוכר אתה המונח המקצועי טרמו כלכלי אני לא זוכר בדיוק  ל:"מר דני לוין, מנכ
מה. ז"א הוא עובר בכל הישובים, בודק את הפנסים, את הגובה שלהם, את הזה, ואז אומר פה 

מעלה  צריך פנס בעוצמה כזאת פה צריך פנס בעוצמה כזו, והוא עושה את החישוב של מה הצרכים
אותם, עושה אומדן כמה יעלה להחליף את הזה, ומצד שני מה יהיה החיסכון הצפוי ברגע שנחליף 

 את כל הפנסים. את זה הוא יציג בפני.
 

 זה שלב נפרד מההליכה לפרויקט עצמו. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 בדיוק. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

ואז נחליט, המליאה תחליט אם היא רוצה ללכת לפרויקט הזה, נניח סתם  ל:"מר דני לוין, מנכ
כדוגמא נניח שעלותו היא חמישה מיליון שקל, בסדר? אם המועצה תרצה ללכת על הפרויקט  

 הזה, נלך על הפרויקט הזה, לא תרצה, אז יש לנו דוח שמצד אחד ממפה אתה פנסים וכו' וכו',
 



 מסביר לך...לא אבל הוא לא  מר אבישי ברעם:
 

 איזה תאורה יש במקבת ינות? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 הוא יסביר לך, הוא יסביר לך. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אתה לא מקשיב, אני שומע אותך אבל אתה לא מקשיב. מר אבישי ברעם:
 

 אז אני אומר, אבל אני מסביר אמרתי את זה כבר קודם. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 כל מה שאמרת עכשיו הוא לא אומר לך אם זה טוב ליהודים או לא. :מר אבישי ברעם
 

 תקשיב אני אני חושב שגם את הדוגמא הזאת נתתי. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

דני סליחה, עצור, עצור, אנחנו לא מנהלים פה עכשיו פותחים פה איזה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 דיון. 

 
 לא בסדר, אבל זה, ל:"מר דני לוין, מנכ

 
הנושא הזה אושר במליאת מועצה עם המינוח יועץ בתב"ר. מבקש כאן  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 להחליף את זה למתכנן במקום יועץ בואו נאשר...הגזבר 
 

זה לא הגזבר זה משרד הפנים. כי חוזה צריך לקבל עדכון של משרד  כחלון:-שושי כידור 'גב
 הפנים.

 
 יש לי מייל. ל, גזבר:מר יחזקאל יחזקא

 
בסדר אז קודם בוא נאשר את התב"ר הזה כמו שאמר דני אנחנו נקבל  מר אפי דרעי, ראש העיר:

, גם הנושא של תחלואה, -את כל הנתונים , את כל הפרטים, אנחנו, אני גם נושא של בדיקת ה
 קרינה, וכו' גם את זה צריך לבדוק, אני לא רוצה להגיד לך שיש, 

 
 זה צריך לבדוק מראש. מר אבישי ברעם:

 
יש משפחה שלמה שעד היום מאשימה אותי שאני הרגתי את אמא  העיר:מר אפי דרעי, ראש 

שלהם בגלל שיש אנטנה מעל הקניון לא חשוב שכל חודש, כל שנה הייתי עושה בדיקה לכל הבתים 
לכל הבתים כולל הגנים ברדיוס של מאה מטר לכולם ועד היום המשפחה בטוחה פה ע"ח העירייה, 

לא רוצה להיכנס עכשיו לנישה הזאת שיגידו בגלל התאורה שאני הרגתי את אמא שלהם. אז אני 
כמו שהוא אומר אני מסכן את התושבים. אבל העבודה היא שרוב רוב הערים בארץ עוברים 

 לתאורת לד,
 

 לא זה גם השכונה החדשה פה. מר ערן לאופר:
 

 כולם נמצאים בתכנון. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 עברו אגב. פרדסיה כבר עברו.פרדסיה כבר  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 כל פרדסיה, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

אפי? רוב הערים בארץ גם עברו לתאגידי המים ולפי הנחיה אז מה זה אומר  מר אבישי ברעם:
 שזה טוב? 

 
 תאגידי המים כולם כבר עברו. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 למה לא לבדוק את זה מראש? מר אבישי ברעם:

 



אוקי אז אני מסכים, לא קשור לתב"ר, התב"ר הזה, התב"ר הזה  דרעי, ראש העיר:מר אפי 
 עכשיו הוא תכנוני. 

 
 הוא מביא יועץ שיבדקו את זה. מר איציק בראון:

 
 לא הוא לא בודק את זה. מר אבישי ברעם:

 
 אבל אתה תגדיר לו גם מה לבדוק. מר איציק בראון:

 
 התב"ר הזה במילא אושר על ידי מליאת המועצה, ואנחנו התנגדו . כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אוקי אז אני מציע לאשר את התב"ר מי בעד ירים ידו? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 את השינוי. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 שינוי לתב"ר מי בעד? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 

 ן, ברק אשרם, אבנר משה, יצחק בראון, מיטל טולדנו, אפי דרעי, יעל חן נחמ בעד:
 ערן לאופר, קובי לאור         
 ירון חדוות,שושי כידור כחלון, אבישי ברעם נגד:

 
 

 החלטה: 
 תאורת להתקנת מתכנן להעסקת יועץ מהעסקת 115' מס ר"תב שם מאשרים שינוי

 קדימה, מונד תל לרשויותבמסגרת מכרז משותף ₪,  50,200 ס"ע הישוב ברחבי לדים
 יונה. וכפר יאיר כוכב, צורן

 
 

 ָָ*** שאילתות
 

 דני יש עכשיו הפסקה של שעה? ד קובי לאור:"עו
 

 לא. ל:"מר דני לוין, מנכ
 
 רגע רגע, יש שאילתות. ל:"ת מנכעוזראסנת טל,  'גב 

 
 יש שאילתות.  ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 אני צריכה להבין שבוע הבא יש ישיבה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אני אגיד לכם אם יהיה לי נושאים אז, באופן עקרוני כן.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 דני בבקשה. מאחר ואני מנוע מלאמץ את הגרון שלי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

טוב שאילתא ראשונה שאילתא של שושי בקשר לנושא של גן מיכל. להבנתי  ל:"מר דני לוין, מנכ
לאחר שגן חיים עמד ריק מתלמידים במשך שנה, הוקצה לתנועת פשוט אני מצטער אבל זה הפוך 

 לי, נאלץ לעבור למקום אחר .. הסיבות לכך מבקשת לדעת ולשאול איזה גן מבין גני חב"ד.
, מיום זה הוא גן באחריות ממ"חיכל של רשת חב"ד הפך לגן , התשובה של אפי גן מ-אז מדובר ב

העירייה. מאחר וגן מיכל פעל במבנה שלא ניתן היה לקבל עליו אישור כיבוי אש, העברנו אותו 
ת גנים באופן זמני לגן חיים שעמד ריק מזה שנה, אנו אמורים לקבל תקציב ממשרד החינוך לבניי

 הבנייה יעבור גן מיכל לגן ... לחב"ד, גן מיכל וגן דבוניה וכשתסיים
 

 אוקי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 



 איפה זה יהיה הבנייה.  מר אבישי ברעם:
 

 סליחה? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 איפה זה יהיה? מר אבישי ברעם:
 

 איפה שהייתה ההקצאה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 שראל.איפה זה יהיה? איפה הבנייה? בגיבורי י ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 בירקון. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 סליחה ירקון. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

מה קורה שמסתיימת הקצאת הקרקע באוגוסט   לגני חב"ד שיושבים  כחלון:-שושי כידור 'גב
 במתחם שלנו.

 
צריך לעשות עוד פעם אם לא נקבל עכשיו הרשאה אנחנו מחכים למנהל  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 ,-ה
 

 אתה לא יכול להאריך את זה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא אם אנחנו נקבל עכשיו נתחיל לבנות. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

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

 ה נגמרת.אתה כן צריך אישרנו להם שנה שנ מר אבישי ברעם:
 

 אישרנו לשנה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אז הוא לא צריך  ממ"חאני אסביר בגלל שגן מיכל עבר עכשיו השנה לגן  ל:"מר דני לוין, מנכ
 הקצאת קרקע.

 
 לא אני יודעת שזה גן, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 וא גן ממלכתי.הוא לא צריך הקצאת קרקע בסדר זה כמו גן ממלכתי דתי ה ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אבל יש שמה גנים של חב"ד גם. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מה? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אין כלום שם עכשיו. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 כולם גנים עם סמל העירייה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 רק עם סמל העירייה גן דבוניה וגם מיכל עם סמל. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא מיכל יש לך בחיים ודבוניה איפה שדבוניה נמצאת. יעל נחמן: 'גב
 

 אוקי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 הם יהיו עם סמל העירייה. מר אבישי ברעם:
 

 אגב הם מנוהלים על ידי חב"ד. כחלון:-שושי כידור 'גב
 



 לא הם מנוהלים על ידי העירייה אגף חינוך. יעל נחמן: 'גב
 

 ם כבר עם סמל העירייה.ה ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 עם סמל העירייה אבל שייכים לחב"ד. מר אבישי ברעם:
 

רגע אז אני צריכה, אז מה ז"א מה הם מנוהלים על ידי העירייה שייכים  כחלון:-שושי כידור 'גב
 לחב"ד מה זה הדבר הזה?

 
 לא לא לא הם מנוהלים על ידי אגף החינוך לכל דבר ועניין. יעל נחמן: 'גב
 

 הם תחת אגף החינוך? כחלון:-שי כידורשו 'גב
 

 כן כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 כן, כן. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 והחינוך הוא לא חינוך חב"ד. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 תראי, יעל נחמן: 'גב
 

 להבנתי החינוך שם הוא כן חינוך חב"ד. לא שאני מתנגדת לזה זה לא, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 זה של אגף החינוך החרדי. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

תראי הם, הם, בסדר, זה זה במסגרת משרד החינוך הוא עושה מה שמותר, אבל  יעל נחמן: 'גב
 ר כי הוא את יודעת.בשונה ממה שהיה לפני זה שאגף החינוך לא יכול היה להתערב בשום דב

 
 הוא היה מוכר לנו כי אחד מהם היה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 הוא גן עצמאי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 שם הוא מורשה, נכון דבוניה עכשיו שניהם תחת אגף החינוך הכל נעשה ביחד. יעל נחמן: 'גב
 

 הסייעות הם כבר שלנו, כעובדות שלנו. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 כן הכל שלנו. יעל נחמן: 'גב
 

 עובדות העירייה. הסעיף השני. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

טוב הסעיף השני גם זה שאילתא של שושי מבקשת כפי שביקשתי מלפני שנה  ל:"מר דני לוין, מנכ
 אשר טרם זכתה לתשובה עד כה לקבל מידע בנוגע לאופן,

 
 מתנ"ס, יו"ר הדירקטוריון.זה למנכ"ל רגע אבל זה למנכ"ל ה מר איציק בראון:

 
 לא משנה לא משנה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 בסדר היה פינג פונג בעניין הזה. ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 לא עברנו את הסאגה הזו שנה, ככה זה שנה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא זה מה שאני קורא פה. מר איציק בראון:
 

 זה אמר אני זה אמר אתה, זה אמר שלי זה אמר שלו. כחלון:-שושי כידור 'גב
 



כן בסוף הוחלט שאנחנו נענה אז קביעת עלות הצהרון והקייטנות המופעלות  ל:"מר דני לוין, מנכ
על ידי המתנ"ס, אשמח לדעת איך נקבע גובה הסכום המשולם, מה הוא כולל, תוך פירוט 

 הוא משמש? הרכיבים מה מרכיב הרווח ולמה 
 

 למה. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

ולמה הוא משמש סליחה. אז ככה במענה לשאילתא בנושא עלות הצהרון  ל:"מר דני לוין, מנכ
, עלות הצהרונים שלנו דומים לעלות 1050התייחסותי עלות הצהרון לילד היה בשנה שעברה 

כום המשולם נקבע לפי העלות , גובה הס1150ו  1050בישובי הסביבה, נתנו שתי דוגמאות של 
המתוכננת והצפי של מספר המשתתפים, מספר האתרים שנפתחים והתפוסה שלהם, יש מספר 
צהרונים אשר נפתחים מתחת לכדאיות הכלכלית אך משיקולים חינוכיים ושירותיים אנו פותחים 

ט, אתם אותם למרות שהם גרעונים. ההכנסות יש פה טבלה של ההכנסות וההוצאות אני לא אפר
הרווח משתנה משנה לשנה, בתכנון אנו לוקחים רווח של בין  –יכולים לקרוא בעצמם. שלוש 

חמישה לעשרה אחוז, וקשה לצפותו. הרווח נכנס לתקציב המתנ"ס כחלק ממקורות ההכנסה שלו, 
 לשם החזקתו הכוללת ומימון פעולותיו. 

 
 תודה רבה.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 
 
 
 

 בברכה,
 ___________________    __________________
  

 
 לוין     דני                             דרעי( אפי) אפרים 

 העירייה ל"מנכ                העירייה ראש             
 


