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 11/5/15מיום   29פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 

 

אבנר משה, שושי כחלון כידור, אבישי ברעם, ירון חדוות, איציק  קובי לאור, דוד ששון, : אפי דרעי, יעל חן,נוכחים

 , ברק אשרם.בראון, מיטל טולדנו, ערן לאופר

 : ליהי איינסחסרים

 , דני לוין, יחזקאל יחזקאלאטיאס יחיאל: עו"ד נוספים

 

 סדר היום:

 חברי מועצה לכנס ישיבת מליאה ולדון בנושאים הבאים: 6בקשה של 

 

 נקודת/תחנת מד"א בעירהקמת  .1
העלות הנדרשת לצורך הקמת תחנת מד"א בעיר. בכך  2015הרשות המקומית תקצה בתקציב  הצעת החלטה:

ברוב חברי מליאת המועצה ואף תממש את  2012תביא הרשות למימוש ההחלטה כפי שהתקבלה באוגוסט 

 אחריותה ותדאג להצלת חיי תושביה.

 

 רדוםשדרוג מערת הביוב ברחוב עולי הג .2

ראש עיריית כפר יונה יפעל במיידי מול מנכ"ל תאגיד המים והביוב "מעיינות השרון" להוצאתה  הצעת החלטה:

לפועל של התכנית הקיימת לפתרון בעיית מערכת הביוב ברחוב עולי הגרדום. לחילופין, יקצה תב"ר ממקורות 

פת הרשות המקומית ע"ב הסכם עליו יהיו העירייה לביצוע העבודות הנדרשות אותו יתחייב התאגיד להחזיר לקו

 חתומים שני הצדדים.

 

 7תוך ולפי הנוהל היה צריך לזמנה  15/4/15-ב חברי מועצה נשלחה  6ת תגובת היועמ"ש לכך שבקשת מבקש שושי

שעות  48-פחות מנשלחו לישיבה זו כן ההזמנות ימים מיום שליחתה ובפועל הישיבה מתקיימת כמעט חודש אחרי. כמו 

 ושבת. שישילפני הישיבה מאחר ואין לספור את ימי 

מסביר כי המחשבה הייתה שבהעדרו של ראש העירייה, בשל נסיעתו למשלחת לחו"ל, אין לקיים את הישיבה אלא  אפי

 לא יחזור על עצמו.זה מקרה שובו.  לאחר

 

 הקמת נקודת/תחנת מד"א בעיר. 1

בכפר יונה. מד"א נקודת התקבלה החלטה על הקמת ו 2009בשנת במליאת המועצה מסבירה כי הנושא נדון  שושי

של תושבים הפועלים להקמת תחנה ביישוב פעולה ההחלטה לא בוצעה.  אתמול ראש העיר נפגש עם ועד משיקולי תקציב 

 .והוחלטו החלטות שחברי המליאה ישמחו להתעדכן עליהן

 בין סיעתה לראש העיר היה הקמת תחנת מד"א.מוסיפה כי אחד הסעיפים בהסכם הקואליציוני  מיטל

מנהל סניף מד"א נתניה, על מנת  –פגישה עם ועד הפעולה, מזה זמן קיים קשר עם מר יוסי רוקח  מסביר כי אכן היתה אפי

, ובשבוע הבא שיובא לאישור המליאה 2015תחנת הזנק בכפר יונה. הנושא אמור להיות מתוקצב בתקציב להקים את 

 תתקיים ישיבה עם מר יוסי רוקח להתנעת התהליך.

 אי דיוקים.בה היא אמירה פוליטית, וקיימים מעיר כי אמירת ראש העיר  ירון



 הצורך, והוציאה דו"ח מפורט בנושא.הראשונה לזהות  ישראלה רוזן היתהלשעבר הגב' מוסיף כי חברת המועצה  אבישי

 ורך במד"א הוא צורך אמיתי ודחוף.הצ

 הזנק של מד"א בכפר יונה.הבטחה כי תוקם תחנת הפעולה, וניתנה להם  ועדמוסיפה כי יש שיתוף פעולה עם  יעל

 

העלות הנדרשת לצורך הקמת תחנת מד"א בעיר. בכך תביא הרשות  2015הרשות המקומית תקצה בתקציב  החלטה:

ברוב חברי מליאת המועצה ואף תממש את אחריותה ותדאג  2012למימוש ההחלטה כפי שהתקבלה באוגוסט 

 להצלת חיי תושביה.

 

 שושי כידור כחלון, אבישי ברעם, ירון חדוות, איציק בראון, מיטל טולדנו, ערן לאופר :בעד

 אבנר משה: אפי דרעי, יעל חן נחמן, קובי לאור, דוד ששון, ברק אשרם, נגד

 

 לא התקבלה! ששת חברי האופוזיציההצעת 

 

 

 הביוב ברחוב עולי הגרדוםמערכת שדרוג 

הביוב המוזנח מזה שנים רבות.  להציג את בעייתם של תושבי רחוב עולי הגרדום בנושאההצעה באה   מסבירה כי שושי

אשר מבקשת לבדוק אפשרות ללפני כן? ה עוד לא טופל יההשנים האחרונות, אך הבע 5-ביוב במצב ההתאגיד אחראי ל

  או לחייב את התאגיד לבצע את העבודה. תב"ר לטיפול בבעיה

ובו הסבר על כך כי  בנושא זה מכתב תשובה לשושי  מנכ"ל התאגיד שלח –לוי סילוק  3/3/15מסביר כי בתאריך  אפי

ובן שהתאגיד בא בדברים עם כמ בכפר יונה. לתאגיד הזכות הבלעדית לקבוע סדר עדיפויות להשקעות של מים וביוב

ם עבודות התשתית המבוצעות ע"י הרשויות. של המים והביוב ע עבודותאת הלסנכרון  הרשויות באחריותה על מנת

העירייה מתכוונת לבצע עבודות סלילה ברח' עולי הגרדום והקילדסקים היוצאים ממנה מתקציב "ישן מול חדש" שיתקבל 

  מרמ"י. 

 

מול מנכ"ל תאגיד המים והביוב "מעיינות השרון" להוצאתה לפועל  ראש עיריית כפר יונה יפעל במיידי: החלטה

של התכנית הקיימת לפתרון בעיית מערכת הביוב ברחוב עולי הגרדום. לחילופין, יקצה תב"ר ממקורות העירייה 

לביצוע העבודות הנדרשות אותו יתחייב התאגיד להחזיר לקופת הרשות המקומית ע"ב הסכם עליו יהיו חתומים 

 צדדים.שני ה

 

 : שושי כידור כחלון, אבישי ברעם, ירון חדוות, איציק בראון, מיטל טולדנו, ערן לאופרבעד

 : אפי דרעי, יעל חן נחמן, קובי לאור, דוד ששון, ברק אשרם, אבנר משהנגד

 

יצויין כי תחילה הצביע מר ברק אשרם בעד ההצעה אך הסביר כי התבלבל באופן ההצבעה שלו ובהצבעה השניה 

 תקיימה הצביע נגד ההצעה. שה

 

 

 לא התקבלה! ששת חברי האופוזיציההצעת 

 

 

 

 

 אפרים )אפי(דרעי                                                                                דני לוין             

 ראש העיר                                                                                מנכ"ל העירייה                 


