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 דברי פתיחה:
 
 

 רשות הדיבור לאבישי.את אני אתן בסדר היום, לפני שאנו מתחילים  .ערב טוב מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 

, אני מבקש לכבד אותו  , יצחק רביןישראלבהיום לפני עשרים שנה נרצח ראש הממשלה  :ברעם אבישימר 
 בקימה למשך דקה.

 
 לסדר היום שלנו. נעבור כעת אנו אפשר לשבת. בבקשה. )לאחר דקה(  :דרעי, ראש העיר אפימר 

 
 

 .57יש פה המון תושבים שהגיעו בעניין כביש  מר אבישי ברעם:
 
 

עיה, היית מודעים לבל שולחן המועצה, אנו עאתה מעוות את סדר היום ש ,זה מיותר :דרעי, ראש העיר אפימר 
 ואתה שותק.  ,חבר מועצה, אתה יודע את האמת יתלפני שנהי ,שותף שלי

 
 

 נצטרף אליך. חנותכם, בוא קח את הדגל, אניאני אבוא להפגין א :אתה אמרת תושב כפר יונה:



 
 

 
 

 ,57על כביש ם דיון פארק רחוב, אתם רוצים לקיי ידישיבות מועצה לא יכולות להיות הי דרעי, ראש העיר אפימר 
 , ונקיים דיון.למשרד אלי ותגיע

 
ממקום ק"מ  10במרחק של  ו רוצים שתבין את המצוקה שלנו, כל בוקר אני משאירה ילדחנאנ תושבת כפר יונה:

ריבונו של עולם, אנו לא  ,שעה וחצילפעמים , להגיע דקות 40-50לקח לנו פה בנתניה, לפני החופש הגדול  יעדו,
 .נורוצים לבוא נגדך, תעזור ל

 
, יש לי פגישה עם שר התחבורה בסוף החודש 57בעניין כביש  אני מנהל מאבק יומיומי :דרעי, ראש העיר אפימר 
 שוקט על שמריי.בעיקר, אני לא  57כביש נושא של העל 

 
הכל,  , ואתבתי הספראחת ולתמיד צריך לעצור את הלימודים בשנים אתה נפגש איתם,  :תושב כפר יונה

 ואומרים: המקום הזה לא יכול להמשיך כך.
 

כמה הכבישים חסומים חוץ הרדיו על מנת שתבינו  קליט את רשתותההיום רציתי ל מר אפי דרעי, ראש העיר:
 עכשיו לא נפתח את זה לדיון.אבל  ,הגשתי בג"צאפילו תבין, אני  ,57כביש מ
 

אף אחד לא רוצה להפריע לישיבה, אחרי הישיבה אתה  ?אחרי הישיבה הזולעשות זאת אפשר  :תושב כפר יונה
 איתנו כאן עשר דקות?שאר ייכול לה

 
תשמיעו את דבריכם, , אח"כ שאר יותר מעשר דקות, אתם תשמעו אותייאני יכול לה מר אפי דרעי, ראש העיר:

 אופרטיביות.ואף תציעו הצעות 
 

אתה אמרת  .ת המליאהובישיבה הקודמת דיברנו על סוגיית התמלול ותיעוד  ישיב :כידור -כחלון שושיגב' 
 ,אך הייתה הצעת החלטה ,ואני עשיתי בדיקה, אני חוזרת על ברכותיי לתמלול ישיבות המליאה ,שתבדוק זאת

 ידאו.ושל תיעוד הישיבות בו ,לפיה קיבלנו החלטה של רוב
בישיבה מספר  .ידאווהייתה החלטת מליאה לצלם את הישיבות בו 1/12/14מ   19בישיבה שלא מן המניין מספר 

אפי מבקש להוריד את "...)מקריאה(  :ביקשת לבטל את החלטת המליאה 18/5/15שלא מן המניין מיום  30
 אני מבקשת לקיים את הדיון, ואני אתן לדני את הפרוטוקול. ..."ולקיים דיון מסודר בנושא ,הנושא מסדר היום

 
 

 יש לי פרוטוקול. :לוין, מנכ"ל דנימר 
 
 

 ונגיע להבנות בצורה מסודרת.  ,הדיונים התקיימו בלי קהל, נתווכח :דרעי, ראש העיר אפימר 
 
 

 אין בעיה, לא צריך להתווכח אפשר לדבר. :כידור -כחלון שושיגב' 
 
 

 לא על כל דבר יש הסכמה.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

במסגרת הבנות  .המועצהנושא  של תקציב באנו חוזרים לסדר היום,  ,מכל מקום מר אפי דרעי, ראש העירייה:
את ישיבת  לפיה והגענו להחלטה ,קיימנו דיון אתמול ,שהגענו עם חברי המועצה בעקבות פניית ראשי הסיעות

כאשר אנו  ,דוחים,  אנו נקיים דיון פנימי  בינינו עם כל חברי המועצה וראשי הסיעותאנו המועצה על התקציב 
 "ירגיעו"שבוא נגיד  ,לבצע שינויים למיניהםואפשר לשחק, אחוז שהם התקציב שבו  10-15מאשרים את אותם 

הגענו  יחד עם זאת, .נושא של תקציב המועצה ירד מסדר היוםהישפרו, ולכן ואת חברי האופוזיציה,  (במרכאות)
מחר אוסיף את חתימתי, אני  ,אני נתתי התחייבות אישית שלי, החוזה עם מד"א נחתםבעניין מד"א.  גם להבנה

גם חברי ראשי הסיעות נתנו את הסכמתם שתהיה התחייבות שלנו  .ישלח למד"אוהחוזה  ,מחר יחתום
של יוסי רוקח, ובעצם הנושא של הסכמה בינואר, יש הסכמה של הגזבר, וגם  15שהתשלומים יבוצעו החל מ 



 
 

טיפלה בזה שהיא על כך מקום להודות ליעל זה ה, לפני כןהוא בעצם יצא לדרך כבר למרות ש מד"א יוצא לדרך
ו/או ראשון   , ביוםבשבוע הבאו ,לח ליו"ר מד"אשובעזרת השם מד"א יוצא לדרך, החוזה  אמור להי ,כמו שצריך

 ואולי  נעשה טקס. תודה לכולם. ,שני תיפתח התחנהיום 
 

 2015, בהחלטה להסיר את הצעת תקציב הערב .חשוב לי לומר הרבה דברים כן,לפני   :כידור -כחלון שושיגב' 
ה ואופוזיציה, לשים במוקד תשומת הלב את האחריות הציבורית ואת מי ששם אותנו כשליחיו יחרנו קואליצב

 תושבי כפר יונה.  –במרכז תשומת הלב ובחר בנו כנבחריו 
 

לסיעה ולאופוזיציה, מפגש משותף  אני מברכת על הזכות שנפלה בחלקי אמש, להביא לכדי מימוש, יחד עם חברי
של ראשי הסיעות מהאופוזיציה עם ראש העירייה והגזבר, מפגש שמהותו הצבת האינטרס הציבורי בראש סדר 

 העדיפות, ויצירת הזדמנות לחשיבה משותפת מה נכון לעתיד העיר ותושביה.
 

אני מברכת על שיתוף הפעולה ועל  אני מודה לראש העירייה על הרמת הכפפה, ועל כך שהוא נאות להיפגש עמנו.
, עד אשר נקיים שיח פתוח ומאפשר בנוגע 2015הצטרפותו לדרישתנו שלא לאשר הערב את הצעת התקציב לשנת 

, במסגרתו נציג את דרישותינו והסתייגויותינו אשר כולן, ללא יוצא מן הכלל, מונעים מתוך 2016להצעת תקציב 
 א, וכפי האג'נדה עליה התחייבנו ונבחרנו.התחייבותנו לציבור התושבים באשר הו

 
אני שמחה על תמימות הדעים שלא לכרוך את תקציב הפעלת תחנת מד"א עם אישור הצעת התקציב ומודה לגזבר 

שנעתר ומצא פתרון לעניין. זו הסיבה לפיה כתבתי שתחנת מד"א קום תקום, שהרי באין   יחזקאל יחזקאלמר 
לא היה לי צל של ספק שהבעיה  –הצלת חיי אדם  –חילוקי דעות על המהות העומדת מאחורי הקמת התחנה 

 תיפתר, או נכון יותר שלא תהיה כלל בעיה.
על הנחישות וההתמדה, בהצלחה לכולנו ותקווה  תודה לחברי ועד הפעולה בהנהלתה של לימור פונימונסקי

 שמעצם קיומה תגביר התחנה את תחושת הביטחון ותאריך חיים.
 

המסע לשיתוף פעולה רק החל, ואני מקווה שלא יסתיים בהצהרת כוונות, אלא יהפוך אותם להוויה ומציאות, 
 ולא רק סביב הצעת התקציב.

 
כל היום אתם מהדהדים עבורי כנבחרת ציבור את הייעוד תודה לכם תושבות ותושבים יקרים שכל יום ו

 והשליחות שבחרתי לקחת על עצמי. 
 

תודה על המחלוקות והביקורת מהן אני לומדת וצומחת. יחד עם זאת, אשמח אם נשים לב כולנו לבחירת המילים 
 אתנו וערב טוב. ונכתוב הדברים כאילו אנו כותבים אותם לעצמנו. תודה שבאתן ובאתם לחלוק ישיבה זו יחד

 
 . 2015ישיבה על אישור התקציב  לשנת מאשרים דחיית ה :החלטה

 יחד.  2016 -ו 2015בנוגע להצעת תקציביקוים שיח פתוח בין כל חברי מועצת העיר 
 

 מאשרים פה אחד
 
 

למרות שהייתי עושה  ,נשאר צמודים לטקסזו נעבור לסדר היום. באווירה אופטימית ו :דרעי, ראש העיר אפימר 
 .45לישיבת מליאה שלא מן המניין מספר אנו עוברים  תיקונים.מספר 

 
 

 עדיין לא אושר. 38מספר פרוטוקול קודם לכן,  :ברעם אבישימר 
 
 
 
 
 

ע"י ראש העיר ומה שהתקיים לאחר נעילת   הישיבה ננעלה  38מליאה מספר  תבישיב :לוין, מנכ"ל דנימר 
 . הישיבה לא הוכנס לפרוטוקול

 



 
 

. אנחנו ניתן תשובה מסודרת לעניין. אם הוא לא הביא זאת זה ענייןדני ישב  איתי ב :דרעי, ראש העיר אפימר 
 . לכך לאישור, כנראה שיש סיבות

 
 אני נועל את הישיבה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 דני לין                                        אפרים )אפי( דרעי          

  מנכ"ל העירייה                ראש העיר             
 


