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 61/8/3מיום  65פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 
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 מר שלום רוזנברג, מהנדס   
 גב' לי ליבר, דוברת העירייה   
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 על סדר היום:
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 אישור החלטת וועדת תמיכות .2
 אישור החלטת ועדת הקצאת הקרקע. .3
 

*** 
 

 
 לדירקטוריון תאגיד מעיינות השרוןאישור מינוי נציג העיריה  .1
 

הנוכחות המלאה, הנציגים שאינם פה, הם  אתיז .אנו מתחילים את סדר היום שלנו :דרעי, ראש העיר אפימר 
שני הסעיפים  ,הבאנו לפה מספר סעיפיםבד"כ אנו נוהגים לחכות רבע שעה. . , לכן אנו מתחיליםלא יגיעו

מה שנקרא  ןמצוא להבתקווה ל ,קודמות, הבאנו אותן מחדשמועצה ישיבות של בסדר יום כבר הראשונים היו 
  פתרונות הולמים. 

 
 מה קורה עם הסעיף השלישי? כחלון:-גב' שוש כידור

 
 משאירים אותו על פי בקשת החברים.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 משאירים אותו על פי בקשת החברים? כחלון:-גב' שוש כידור

 
 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אז אני מבקשת שהוא יהיה ראשון.  כחלון:-גב' שוש כידור
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 על סדר היום, ידון לפני הסעיפים האחרים.  3סעיף  הוחלט:

 
 בבקשה, זה יצור אווירה יותר טובה פה.   מר אפי דרעי, ראש העיר:

מאחר והמועמד שהיה נציג האופוזיציה למי שזוכר, דודי בריל, הוצע על ידי ישראלה בזמנו, אני התכוונתי 
ונתו, והוא הודיע שהוא לא רוצה להמשיך בכהונתו כדירקטור, אז התפקיד הזה מוקצה אליכם, להאריך את כה

 חברי האופוזיציה, תציעו את המעומד שאתם רוצים, אנו כמקובל נתמוך בו.
 

 אפי המועמד שלנו הוא אבישי ברעם. כחלון:-גב' שוש כידור
 

 אוקי, מקובל. מי בעד אבישי ברעם? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 בשלב זה מתקיימת הצבעה:
 
 
 את מר אבישי ברעם כנציג העירייה לדירקטוריון תאגיד מעיינות השרון. ים אשרמ :החלטה
 

 )אבישי לא השתתף בהצבעה( מאשרים פה אחד
 
 

אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על האמון שאתם נותנים לי, אני אפעל בתאגיד, כל מה שאני  מר אבישי ברעם:
 יכול לטובת התאגיד בכפר יונה. אני רוצה להגיד תודה רבה לכולכם, גם ליעל חן בעיקר, תודה. 

 
 אישור החלטת וועדת תמיכות .2
 
 

גם יש במסגרת וועדת תמיכות שצריכים, ₪  300,000במסגרת התקציב יש לנו  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 .לא הצלחנו להעביר אותהאנחנו  , ובישיבות הקודמות היא טעונה אישור המועצהשהמלצה של וועדת תמיכות 

אם  ,נצליח לפתור עוד כמה בעיות על הדרךאנחנו שבאותה נשימה נוספות, הצעות אחרות, פה כמה הועלו 
 לו מה להגיד, בבקשה. יש הו למיש

 
אנו נעביר את זה  ,מציע שכל נושא הספורט בכללרוצה לעלות הצעה בעניין הזה. אני אני  :בראון קחיצמר 

משהו דרך אגב ההצעה שלי היא לא  , ותוך כדי זה להקים...יל את התקציבדתקציבית למתנ"ס, ואפילו להג
 ,חברים השיהיו בולהקים לטובת העניין וועדת ספורט , בעבר בעבר על ידי חברי מועצה עלהזה כבר  ,פרטי שלי
 צריך מספר לא זוגי. . ומנכ"ל המתנ"ס, ניסן וזיציהחבר מהאופ ,ואליציהחבר מהק

 
שמטרתה  זה לא וועדה ציבורית, יש וועדה ציבורית במתנ"ס, זאתי וועדה מקצועית  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 קב של המערכת, בדיקת חלוקת הכסף על ידי המתנ"ס.לעשות מע
 

הכסף יועבר מבחינת תקציב לא על ידי תמיכות למתנ"ס, כסף צבוע, בכפוף  להחלטות וועדת  מר יצחק בראון:
 ,אני מציע להגדיל את התקציב, אין לי הערכה מעבר לזה, אך מכיוון שזה פעם ראשונה שזה יהיה .הספורט
 . שקל אפילו לחצי מיליוןאת זה להגדיל 

 
 זה כולל בעצם תקציב לכל ענפי הספורט? מר ערן לאופר:

 
מה הולך ורסל, דכמה הולך לוועדת ספורט תחליט מה הולך לכדורגל, לכל ענפי הספורט,  מר יצחק בראון:

 שחיה.גם  ,ואם יש שחיה ,טניסמה הולך ל, וגפונ-פינגל
 

 יש למישהו הערות נוספות? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

להבין איך זה מעניק תוקף לתמיכה של להגיד כמה דברים: אחד, אני רוצה אני רוצה  :כחלון-כידור שושגב' 
האם זה מעכב  את ההחלטה  ?איך זה אמור לתת מענה כרגע "?שוחרי כפר יונה"קבוצת הספורט של הכדורגל 
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באמצע שנה צריך תקציב  קיםלה ?חוקייהיה לה תוקף לא  ,יהיה לה תוקף חוקי ?הזו עד שהוועדה תתכנס
 אנו לא יודעים להגיד את זה. כרגע, את זה אנו לא עושים לעשות את זה במסגרת העברה מתקציב לתקציב, 

לה מטעם ראש העיר והמתנ"ס, מה סמכויות יוענקו באמת כמה מה בכלל יהיה המנדט של וועדת הספורט? 
יש פה הרבה שאלות שצצות ועולות כתוצאה מזה,  עם הדירקטוריון של המתנ"ס,  היחסיםבוועדת הספורט 

 ספורט.  קבוצתהצעת ההחלטה לאשר תמיכות לפה איפה עומדת זה המשמעותית בעיני הסוגיה ו
 

 לדעתי להוריד את זה מסדר היום. מר יצחק בראון:
 

 מראש העיר.את זה  צריך לשמועלא, אין בעיה,  כחלון:-גב' שוש כידור
 

וועדת ברגע שעושים את זה על וועדת תמיכות, הנושא של וועדת תמיכות קבוע בחוק,  :י דרעי, ראש העיראפמר 
האלה הכסף מאחר והמצב של העמותה גם אם אנו נעביר את סכומי לעמותות, ישירות תמיכות רשאית להעביר 
 החוב שלהםזה אפילו לא בקושי יהיה חמצן, כדי שהם יוכלו לעשות את הפעילות. שמשוריינים לטובתה, 

מתחילת השנה של מה שהם התחייבו בחוץ יש להם חובות  ,₪ 165,000כמעט לרשות עומד על סדר גודל של 
 –כ של מתחילת השנה מה שהם התחייבו עומד על סדר גודל  2016, 2015הוא מ  חוב, ה2015הזו, אני מדבר על 

, יחד עם נציגי העמותה שוב לאחרונהנבחנה , והיא בעברהעלה היא הצעה שנבחנה ההצעה שאיציק  .₪ 150,000
אנו לא מעבירים כסף לעמותה, ברגע זאת אומרת, אפשרי מבחינת החוק, הוא זה הנושא ה .ומנכ"ל המתנ"ס
נצטרך לעשות ישיבה של העברות  אנואת הסעיף הזה בוועדת תמיכות, כמובן כמו שאמרת שאנו מבטלים 

ופיע כסעיף ספורט הוא י ,בוע לטובת וועדת תמיכותצשיהיה סעיף במקום שואז  ,כמקובל ,מסעיף לסעיף
לטובת הספורט, ובחלוקה הזו, אנו ₪  500,000פלוס  X, הוא מקבל Xזאת אומרת אם המתנ"ס מקבל מתנ"ס. ב

יש לנו גם איזה שהיא התחייבות לטובת קבוצת הכדורסל, שאנו רוצים טיפה לחזק אותה ₪,  500,000בתוך ה 
ה הקודמת בליגה הארצית. אנו מעולם לא תקצבנו את קבוצת הספורט. אנו גם אגב על חובות שנשארו לנו בשנ

לטובת כל בני הנוער שמתחילה מהליגה הנמוכה, קבוצת המשך מה שנקרא הקמנו קבוצה חדשה שתהיה 
כי הם לא מצליחים לעלות לליגה ארצית, הרמה שמשחקים בליגות של הנוער ומגיעים לגיל שאין להם קבוצה, 

שלה הן ממש של בקבוצה מקומית שההוצאות חלהתבינתיים אפשר לתת להם מאד גבוהה, אז  שם היא
הדברים האלה מתואמים עם ניסן. אלף בשנה, אנחנו כבר רשמנו את הקבוצה הזו, ו 15-20, סדר גודל של שוליות

  הלך. , אני ביקשתי שהוא יהיה, לא יודע לאן הואמבחינת הנה"ח של המתנ"ס, ניסן היה צריך להיות
 

 ניצן בפארק, יש בפארק סרט. נחמן:-גב' יעל חן
 

חייבים ברור שהדברים  יש בפארק איזה פעילות, אני מקווה שהוא יגיע. מכל מקום, מר אפי דרעי, ראש העיר:
או  ,פריצת מסגרות, אנו יודעים מה אנו יכולים, הם לא יכולים להיעשות באיזה שהיא לפי כלליםלהיעשות 

 רוצים.
 

 ?מה המנדט של וועדת הספורט :בראון קחיצמר 
 

מכל . פעם אחתמה שנקרא, היא לא הד הוק להד הוק וועדת היא שוועדת הספורט  :דרעי, ראש העיר אפימר 
 אני מציע שהוא יהיה, מאחר ואיציק הוא היוזם של ההצעה ,מקום

 
 זה לא איציק היוזם, אבל בסדר. :כחלון-כידור שושגב' 

 
 הרעיון הוא לא של אציק.  בלא ,איציק היוזםלא,  :ברעם אבישימר 

 
 אפי.  השתכנעתי ממה שאתה אומרכל כך אני לא הרעיון הוא לא של איציק.  :כחלון-כידור שושגב' 

 
 תראי אני לא מנסה לשכנע אותך.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
רוצה י כן הייתי אנו, ואת התוקף המשפטי של ההחלטה הזכל כך לא מבינה  גם אני כחלון:-כידורגב' שוש 

לא רוצה יותר מזה רוצה, אני רוצה להבין את זה עד הסוף, כי אני  את דעתה, אניעל זה שהיועמ"ש תיתן 
ומה  ,ה מה המנדטאם זה עושה טוב לכפר יונה, אני האחרונה שרוצה להתנגד לזה. אני לא רוא להתנגד לזה,

 מה היא לא יכולה להחליט.  על הסמכויות של וועדת הספורט, על מה היא יכולה להחליט, 
 

 א' יש וועדת ספורט במתנ"ס.  :דרעי, ראש העיר אפימר 
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 אוקי, בסדר. כחלון:-גב' שוש כידור

 
של המתנ"ס שהיא מורכבת וועדת הספורט לבניגוד אנו לא מקימים וועדות כפולות.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

אופוזיציה, מנציג  כבצוות שיורעל נו מדברים פה והיא לפחות ככה אמורה להיות, אתושבים, מאנשי מקצוע ו
, יעשו פויותיסדרי העדן מהאיך תתבצע החלוקה, ראו שבו על המדוכה, וישי ,מנהל המתנ"סנציג קואליציה, ו

 בחינה, יבחנו את החלטות,
 

על זה והפיקוח הבקרה השליטה על הציבור, והיום למה צריך להעביר את זה למתנ"ס?  :כחלון-גב' שוש כידור
 , בידי וועדת נמצאתהיא 

 
 אבל היא הנותנת. :דרעי, ראש העיר אפימר 

 
 רגע תן לי לדבר, אני הקשבתי לך. כחלון:-גב' שוש כידור

 
 .לא סיימתיעוד אני אני עוד לא נתתי לך רשות דיבור,  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אתה לא צריך לתת לי רשות דיבור. כחלון:-גב' שוש כידור

 
עם כל הכבוד  אני צריך לתת לך רשות דיבור, את לא יכולה לדבר מתי שמתחשק לך, מר אפי דרעי, ראש העיר:

 ך.ל
 

 אני יכולה, אתה יכול להקשיב. :כחלון-כידור שושגב' 
 

 לא, אז אני לא אקשיב לך. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אל תקשיב.  כחלון:-גב' שוש כידור
 

 את תקשיבי לי שאני מדבר. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני לא אקשיב לך אם אתה לא תקשיב לי. כחלון:-גב' שוש כידור
 

 אבל אני עוד לא סיימתי עם כל הכבוד לך. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 כל הכבוד גם לך כחלון:-גב' שוש כידור
 

 היא הנותנת, הרי בפעם הקודמת אמרתם,  דרעי, ראש העיר: אפימר 
 

 היא הנותנת והיא הנותנת. כחלון:-גב' שוש כידור
 

 את לא מבינה מה זה, כי את לא יודעת מה זה הנותנת. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא, אני לא מבינה שום דבר, גם את זה אני לא מבינה. כחלון:-גב' שוש כידור
 

 נכון, את לא מבינה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 נכון, אתה הכי מבין. כחלון:-גב' שוש כידור
 

 תרוצי מהר, בטח יש לך כבר פוסט מוכן שאת הצעת את הכדורגל. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ברור, נכון. כחלון:-גב' שוש כידור
 

 כמו שהצעת את מגמת המוזיקה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
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 אני לא הצעתי את אף אחד. נכון, מה לעשות? אתם פשוט ישנים בעמידה. כחלון:-גב' שוש כידור

 
 כן אנחנו ישנים בעמידה. דרעי, ראש העיר: מר אפי

 
 ישנים בעמידה טובה. :כחלון-כידור שושגב' 

 
 זה חוצפה להגיד את זה. גב' יעל חן נחמן:

 
 זה לא חוצפה. כחלון:-גב' שוש כידור

 
אלי כל יום, זה  SMS"בזכות המאמצים שלך", המאמצים שלך היו בדיוק טלפון ו  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 המאמץ הגדול שלך לקידום המוזיקה.
 

 "נכון, נכון". בוא אני אספר לך שחוץ מהמהלכים שלי כלפיך,  כחלון:-גב' שוש כידור
 

 זו חוצפה, כי לא היה לך שום נגיעה בהחלטה. גב' יעל חן נחמן:
 

 מה עשית? ש העיר:מר אפי דרעי, רא
 

 אז אני אגיד לך בדיוק מה עשיתי. כחלון:-גב' שוש כידור
 

 לא הייתה לך שום נגיעה בהחלטה.  גב' יעל חן נחמן:
 

 שוחחתי בטלפון עם כל מי שרק אפשר.  אני בארה"ב חצי מהטיול שלי  כחלון:-גב' שוש כידור
 

 דברים שלא שלך. מי זה כל מי שרק אפשר? מה את זוקפת לזכותך  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ברור שאני אזקוף לזכותי.  כחלון:-גב' שוש כידור
 

 על מה? דיברת עם המנהלת? המנהלת מחליטה? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני לא דיברתי רק עם המנהלת, דיברתי עם מארק, דיברתי עם רכז המגמה,  כחלון:-גב' שוש כידור
 

 את דיברת עם דודי, חבל שדודו לא פה, נבקש אותו שהוא יסביר לקהל מה הוא עשה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

  .1/8החלטות ב  קבלאתם לא צריכים ל כחלון:-גב' שוש כידור
 

 אין לך שום יכולת להחליט בעניין. גב' יעל חן נחמן:
 

  .20/6ב אתם צריכים להחליט לקבל החלטות  כחלון:-גב' שוש כידור
 

 אל תגידי לנו מה אנו צריכים לעשות. גב' יעל חן נחמן:
 

 בבית בחוסר וודאות. חודש וחצי לא צריכים להיות יוצאים לחופשה, הם התלמידים כש כחלון:-גב' שוש כידור
 המלחמות כח שיש לכם עם בית הספר, 

 
 אז המאמצים שלך נשאו פרי?   :דרעי, ראש העיר אפימר 

 
 כן, המאמצים שלי, נכון, נכון, נכון. כחלון:-גב' שוש כידור

 
 אין לך שום יכולת להחליט. גב' יעל חן נחמן:
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 "אין לי שום יכולת". כחלון:-גב' שוש כידור
 

 אין לך שום יכולת להחליט. גב' יעל חן נחמן:
 

 שניכם עם יכולות מטורפות, וכל היתר לא שווים שום דבר. לכם,  כחלון:-גב' שוש כידור
 

אין ל יכולת להחליט, אין לך, אין לך יכולת להחליט. אז אם אין לך יכולת להחליט, איך את  :חן נחמןגב' יעל 
 את לא יכולה להחליט. זוקפת לעצמך?

 
 נכון, אני לא יכולה להחליט, את יכולה להחליט. כחלון:-גב' שוש כידור

 
 ההחלטה היא לא שלך, ברור.  גב' יעל חן נחמן:

 
 ני לא מבינה איך זה קשור אחד לשני?עכשיו א כחלון:-גב' שוש כידור

 
 בוא נוריד את הלהבות. זו סטייה מהנושא. :דובר

 
 לא, לא, אנחנו לא נוריד את הלהבות. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא ברור לי מה הקשר בכלל. כחלון:-גב' שוש כידור

  
וסט שהיא הצילה את לא אני רוצה שהקהל פה יבין כי עוד מעט היא תעלה פ מר אפי דרעי, ראש העיר:

 הספורט בכפר יונה.
 

 נכון, נכון. כחלון:-גב' שוש כידור
 

 ואתם תדעו מי, מה, מו, ולמה וכמה.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא אני לא אציל, שאפי יציל לכם את הספורט. כחלון:-גב' שוש כידור
 

 הרי יש פה סטייה מהנושא.  דובר:
 

 אתם החברים שלו? לא?  כחלון:-גב' שוש כידור
 

בנושא הספורט במסגרת וועדת התמיכות הרי אתם אמרתם שאתם לא סומכים על  מר אפי דרעי, ראש העיר:
  , והיא לא מתנהלת נכון.רעונותיהיא גרמה ג ,העמותה

 
 מי זה אתם? ?מי זה אתם :כחלון-כידור שושגב' 

 
 מי שאמר, לא חשוב  :דרעי, ראש העיר אפימר 

 
 כן, מי זה אתם אמרתם? כחלון:-גב' שוש כידור

 
 אתם זה כל מי שאמר. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 עכשיו אתה מתקן את הדברים שלך כלפי החברים שלך נכון? "אתם אמרתם" כחלון:-גב' שוש כידור

 
את ההמלצה של וועדת אשרים מ נואם הייאני לא מכיר שמות. הטוב ביותר היה  מר אפי דרעי, ראש העיר:

הייתה מתיירת. הרי אנחנו מעלים את זה עכשיו הייתה מיותרת, תמיכות בישיבה הקודמת אז הישיבה הזו 
 בשביל לחלץ את הפקק. 

 
 אז תשאיר את זה כמו שזה, למה אתה לא משאיר את זה כמו שזה? כחלון:-גב' שוש כידור

 



7 
 

 השאיר.לא, אני לא רוצה ל מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 למה? כי אין לך רוב?  כחלון:-גב' שוש כידור
 

 מה זה? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 כי אין לך רוב שרוצים דבר כזה? כחלון:-גב' שוש כידור
 

לא יודע אם יש לי רוב, או אין לי רוב, אני עכשיו מעלה הצבעה, ואני לא יודע מה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 יהיה. אנחנו חסר לנו אחד, ולכם חסרים שניים, אז מה? אני יודע אם יש רוב. 

 
 אנחנו עדיין חמש מול חמש, אתה יודע. כחלון:-גב' שוש כידור

 
 ה יכולה לא לעבור.זה יכול גם לא לעבור, כל החלט מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 נכון, נכון. :כחלון-שוש כידור גב'

 
 אוקי. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אפשר גם להוריד אותה מסדר היום. כחלון:-גב' שוש כידור

 
 לא, לא אנחנו לא מורידים מסדר היום.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 עמותה? באמת אני רוצה להבין. אני רק לא הבנתי איך זה פותח את התקציב ל כחלון:-גב' שוש כידור

 
 לא עובר כסף לעמותה.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 שום דבר? כחלון:-גב' שוש כידור

 
 שום דבר.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אוקי.  כחלון:-גב' שוש כידור

 
 כל העסק מתנהל דרך המתנ"ס, על ידי המתנ"ס. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 ממתי? כחלון:-גב' שוש כידור

 
 ממחר. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 כן?  כחלון:-גב' שוש כידור

 
 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 מה התוקף המשפטי של זה? כחלון:-גב' שוש כידור
 

 יש החלטת מועצה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא אל תגיד לי יש החלטת מועצה, מתי שנוח לך יש החלטת מועצה. כחלון:-כידורגב' שוש 
 

 אבל זה מה שאת אומרת, אבל זה שאת אומרת החלטת מועצה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

אני רוצה לדעת מה התוקף המשפטי של זה? לא כי לחברי מועצה אין סמכויות, אבל  כחלון:-גב' שוש כידור
ף משפטי, אז אני רוצה בבקשה, ברשותך, היועמ"ש, לדעת מה התוקף המשפטי של פתאום יש לזה תוק
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ההחלטה הזו? אוקי? כי אני לא כל כך מבינה בסופו של דבר מה הולך להיות כאן, חוץ מבלגאן, אוקי? זה מה 
 שנראה לי. 

 
 למה? גב' יעל חן נחמן:

 
ש וועדת תמיכות, זה נועד לבקרה ופיקוח גם של נכון לכרגע יש וועדת משנה לתמיכות, י כחלון:-גב' שוש כידור

 חברי המועצה, אתה מייתר את הסיפור הזה.
 

 אבל הצבעתם נגד. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא. אתה מייתר את הסיפור  הזה, אתה מייתר את הסיפור הזה, אוקי? כחלון:-גב' שוש כידור
 

אז מה זה משנה אם יש וועדת תמיכות, אם את מתנגדת לה? וועדת תמיכות יושבת  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 על עוד סעיפים.

 
ה שאני השנה אפשר לתת תמיכות רק למי שהציע, נכון? זה הקבוצת כדורגל, זה מ כחלון:-גב' שוש כידור

מבינה, לא? אוקי, אי אפשר לתת תמיכות לאף אחד אחר. האם אפשר להעביר את הכסף הזה שהוא צבוע 
את הפה בגלל ראש  מולמתנ"ס לטובת, לא יודעת, תגידו אתם, אתם יושבים פה, אתם אנשי המקצוע. אל תסת

ידע איך הוא מגיע לאן שהוא העיר, ואח"כ הכסף הזה יולבן בכל מיני דרכים, לא דרכים, שאף אחד מאתנו לא 
 מגיע. 

 
 מה זה המילה הזו? מה יולבן זה משהו אחר, ולא תדעי זה משהו אחר. גב' יעל חן נחמן:

 
 אל תגידי לי, אל תעני לי שאני יודעת על מה אני מדברת. אוקי? כחלון:-גב' שוש כידור

 
 י דברים שונים.יולבן זה משהו אחר, ולא תדעי זה משהו אחר, זה שנ גב' יעל חן נחמן:

 
 אל תתחילי להתווכח אתי. כחלון:-גב' שוש כידור

 
 אל תתבלבלי. גב' יעל חן נחמן:

 
 אני לא מתבלבלת. ,בסדר כחלון:-גב' שוש כידור

 
 אל תתבלבלי.  גב' יעל חן נחמן:

 
 .תתאמיני לי שאני לא מתבלבל כחלון:-גב' שוש כידור

 
 הכל נעשה בשקיפות.  דובר:

 
 את הספורט  זה לעלות גב' יעל חן נחמן:

 
את הדעת לתת לנהל את זה בצורה מקצועית, זה זה מדרגה, זה לעלות את הספורט הקבוצתי  :חן נחמן יעלגב' 

 זה לא יהיה מי יותר מי פחות, ולכן יש וועדה מקצועית. חלוקה תקציבית נכונה.ל
 

אני רוצה אין בעיה, אני מבקשת אז שיהיה גם דיון על מבנה הדירקטוריון של המתנ"ס,  :כחלון-כידור שושגב' 
 התקציב הזה יהיה חלק מהדיון.גם הדירקטוריון של המתנ"ס ואז מ שחברי המועצה יהיו חלק 

 
 לא מדברים על דירקטוריון, אנחנו מדברים על המתנ"ס עכשיו.אנחנו  גב' יעל חן נחמן:

 
 יש לכם רוב, תביאו את זה לדיון. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 את לא מדברת על הדירקטוריון עכשיו אבל. גב' יעל חן נחמן:
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 זה אותו דבר. כחלון:-גב' שוש כידור
 

 זה לא אותו דבר.  גב' יעל חן נחמן:
 

זה החלטות של הדירקטוריון גם. זה לא רק החלטות לא של הדירקטוריון. חזי אני  :כחלון-גב' שוש כידור
 מבקשת שתתייחס, וגם את שלומית.

 
הצעה של התמיכות לפי הל סדר היום זה עההצעה שאני רוצה להגיד שני דברים.  יועמ"ש:עו"ד שלומית גבע, 

 התמיכות.  מאחר שזה לא עבר בישיבה הקודמת, זה חזר לוועדת ,נוהל תמיכות
 

 למה? לא עבר  :חן נחמן יעלגב' 
 

 לא עבר, כי לא היה לו רוב.  מר אבישי ברעם:
 

 התנגד לה.כי מישהו  גב' יעל חן נחמן:
 

 בסדר לא היה רוב. מר אבישי ברעם:
 

, זה חזר לוועדת התמיכות המקצועית שדנה ,לכן לפי הנוהל של משרד הפניםו יועמ"ש:עו"ד שלומית גבע, 
יותר בדיקה חוזרת ומעמיקה העקיפה ותיקנה אותה, לפי בקשת המועצה את הנושא של התמיכה לפי  בחנה,

את ההצעה צריך להצביע אם מקבלים ועל סדר היום כרגע, מה שפניכם, זה ל היום וזה מה שהבאנו ,שנעשתה
לשנות את ההצעה של וועדת  ההצעה של וועדת התמיכות, אם רוציםשל וועדת התמיכות, לא מקבלים את 

 צריך לנמק אותה, את השינויים והתיקונים. ואז  ,התמיכות
 

 אתה רוצה לשנות את ההחלטה.  מסדר היום.את זה או להוריד  :כחלון-כידור שושגב' 
 

 . לא צריך וועדת משנה פעם נוספת יועמ"ש:עו"ד שלומית גבע, 
 

 לא חייבים? ם:מר אבישי ברע
 

 לא. עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:
 

 בטוח שלא? מר אבישי ברעם:
 

 בטוח שלא. עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:
 

כל נושא שאנחנו מביאים לדיון אם אין לו רוב אז הוא נופל, או אם מישהו מציע הצעה  :דרעי, ראש העיר אפימר 
השולחן הזה. אני לא מבין מה אתם רוצים לשנות את אחרת שהיא מתקבלת על דעת הרוב, היא מחייבת את 

 הכללים?
 

 היא מחייבת את השולחן הזה? כחלון:-גב' שוש כידור
 

 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

יש דברים שהם  מה שמחויב לא מה שאתם מקבלים, לא מה שהאופוזיציה מקבלת.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
אתם הלל, ועכשיו אומרת את זה שלומית, יש דברים ש אמר את זה, לפניו בסמכות ניהולית, אמר את זה יחיאל

 חנו עכשיואנלעשות העברות, הרי עכשיו הם לא בסמכות המליאה, זה כן בסמכות המליאה, מקבלים החלטות ש
יהיה שאומרת מה ינאלית אלא החלטה קרדלסעיף, אנחנו מקבלים החלטה  לא מבצעים את ההעברה מסעיף

₪ אלף  300ביטול , על סדר היום יהיה העברות מסעיף לסעיף, נצטרך להביאאנחנו המתווה, בישיבה הבאה 
מתנ"ס לסעיפי הה לטובת, הגדלת הגדלבוועדת תמיכות בנושא ספורט, ומציאת הסעיף התקציבי המתאים ל

עניין לפחות על הקבל החלטה נ שאנחנו זה מה שהולך להיות, אני רוצהכמו שאיציק אמר, ₪  500,000ב ספורט 
במסגרת הכספים שהוא יכול אור ירוק היה פה היה אומר לך שזה בעצם נותן לו ניסן . מה זה יתן? אם הזה

שבועיים שלושה צריכה להתחיל להתאמן, אין שבעוד חמצן לקבוצת הכדורגל, , להזריק שעומדים לרשותו לתת
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שום על להתחייב להתחיל שום דבר, לא יכולים לא יכולים לקבוצת הכדורגל, אין להם מאמן להם שקל, אפילו 
 , תוך שבועיים, אם אתם תרצו, אם לא תגידו לי פתאום שבאוגוסט לא מקיימים ישיבות, אנחנותוך חודשודבר, 

 אז אני מציע לאשר את ההצעה של איציק בראון. נאשר את זה. ,מסעיף לסעיף ותנביא  נושא של העבר
 

מי  מנהל את בבוקר עברה החלטה במליאה, מחר מחר בבוקר אני רוצה לשאול אותך שאלה.  :ברעם אבישימר 
 ניסן?קבוצת הכדורגל? 

 
 כן, ניסן. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא אגודת שוחרי הספורט? מר אבישי ברעם:

 
 לא אגודת שוחרי הספורט, אנחנו לא סוגרים להם את כל הסיפור. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 מי יביא מאמן? מי יביא שחקנים?אפי סליחה,  מר אבישי ברעם:

 
 יש מנהל מקצועי. גב' יעל חן נחמן:

 
ניסן מנהל המתנ"ס, מתנ"ס, בהחוזה עם המאמן ייחתם יש צוות, הכל המאמן,  :דרעי, ראש העיר אפימר 

 . הכל דרך המתנ"ס.ההוצאות יהיו דרך המתנ"ס
 

 י, בסדר? אני רוצה להבין?מקצוע הולינ נהלמי י :ברעם אבישימר 
 

 יש מנהל מקצועי. גב' יעל חן נחמן:
 

 מי? מר אבישי ברעם:
 

 כמו בכדורסל. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

  ?האם הוא יעבוד מול המתנ"ס או מול שוחרי כפר יונה ברעם:מר אבישי 
 

 . מנהל מקצועי יעבוד מטעם המתנ"ס עם הקבוצה עצמה.מול המתנ"סלא הוא יעבוד  :חן נחמן יעלגב' 
 

שושי בואי עכשיו תהיי רצינית, ישבנו עם ניסן שלוש ישיבות, הוא מכיר את העסק,  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 עושה עם הכדורסל, מה זה ניהול מקצועי? בדיוק כמו שהוא

 
 כדורסל של הבוגרים אגב אני יכולה להגיד לך שבאופן אישי אני שותפה.  כחלון:-גב' שוש כידור

 
 אפיעם  ,ישיבותכבר כמה זה משהו שישבנו עליו ככה באוויר, זה לא משהו שנולד אני רוצה להסביר,  רונן:מר 

, כל הפעילות אנו מעבירים למתנ"ס עמותה הישנהכל הפעילות שיש כרגע באת , בעצם ועם ניסן מנהל המתנ"ס
 .דרך המתנ"ס, כל התשלומים כולל הניהול המקצועי הכל יטופל הכל ישולם למעט קבוצת הבוגרים, אוקי?

 
 אז מי ינהל את הבוגרים? מר אבישי ברעם:

 
 הבוגרים עדיין ינוהלו. רונן: מר

 
 מי יביא להם כסף?ו :ברעם אבישימר 

 
 כל הכסף דרך המתנ"ס. :מר אפי דרעי, ראש העיר

 
יהיה למתנ"ס ספורט אחת שתנהל את הכל, יש  אין יותר לא תהיה העברת כספים. הכל דרך המתנ"ס. מר רונן:

 יותר טוב מזה?
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להיות מאוגדים תחת  כיםצריאת זה, אתם להגיד משהו. אי אפשר לעשות רגע אני רוצה  כחלון:-גב' שוש כידור
 תמיכות ממשרד התרבות והספורט.וכלו גם לקבל ות ,אגודת ספורטפה לפתוח צריך , או עמותה

 
 יש עמותה. מר רונן:

 
 אי אפשר לעשות את זה. כחלון:-גב' שוש כידור

 
ילדים בכל המחלקת  300אנו צריכים להתחיל.  יש ם ייומיזמן, עוד אבל אי אפשר גם לדחות כל ה רונן:מר 

 הנוער, שאין, הם לא יודעים מה. אין להם אבא ואמא. 
 

 חייבים?הם כמה כסף פה מישהו יודע אז  :כחלון-כידור שושגב' 
 

 כן. רונן:מר 
 

תכנס. עכשיו . זה כסף שיכנס, התקציב לא מלא יודעים חנואנ ,אתם בטוח יודעיםלא  :כחלון-כידור שושגב' 
   יש פה הרבה שאלות. ? אתם המתנ"ס?מי מממן אותהשלא מתכנסת  היתרת כסף

 
, כמה רוצים לתקצב את הקבוצה הבוגרתכסף יקימו וועדה, והוועדה תחליט כמה בגלל זה הוא אומר  רונן:מר 

עונה, ואנחנו רוצים לתקצב את מחלקת הנוער, שיהיה מסודר, אי אפשר כל הזמן לדחות, כי בקרוב מתחילה ה
 לא יודעים מה קורה. 

 
 צריך לעשות הפרדה בין שתי ההחלטות האלה אפי. כחלון:-גב' שוש כידור

 
זה הנושא ה .עלתה גם בישיבות עם ניסןהזו השאלה שושי, רגע, סליחה, תקשיבי,  :דרעי, ראש העיר אפימר 

עמותת יש יש לנו תקציבים של תרבות הספורט שמעבירה כסף, היא לא יכולה להעביר כסף, הוא מורכב כי 
 בהרצה. צריכה להיות שנתיים במתנ"ס, עמותת הספורט במתנ"ס ספורט 

 
 אין לה, אין עוד, היא עוד לא שם.  כחלון:-גב' שוש כידור

 
ניסן גם הוא בא מתחום הנה"ח והוא מכיר את , ניסן הציעמה שלכן ואין לו, אז  מר אפי דרעי, ראש העיר:

ספורט תשאיר קבוצת נוער או נערים אחת שהיא תהיה שוחרי הקיימת של העמותה הנושאים, הוא הציע ש
 נפסיד את כספי,  פעילה לצורך העניין, כדי שלא 

 
 זה הטוטו, שהטוטו יוכל להעביר את הכספים גם של הכדורסל וגם של הכדורגל. מר רונן:

 
לטוטו, לא משנה, אני יודע אתה, אני אומר התאחדות אני מתכוון לטוטו. ואז הוא  אפי דרעי, ראש העיר:מר 

 , -יכול, אני מציע ש
 

 )בשלב זה מנסים לתפוס את ניסן בטלפון(
 

 כן? יעל חן נחמן: גב'
 

 הוא עונה לך? מר אפי דרעי, ראש  העיר:
 

 עכשיו. גב' יעל חן נחמן:
 

תיכף ניסן יגיע, הוא עשה את זה בעקרון, אם הוא את זה בעקרון הוא יכול לעשות את  יר:מר אפי דרעי, ראש הע
 זה גם פה.  

 .אני לא ממציא ,זה לא משהו שהמצאתי
 

מאגד את גוף ש יש אגודת ספורט שהיא בעצם ברמת השרון תראה אני יכולה להגיד לך ש :כחלון-כידור שושגב' 
, היא צותועל שעומדת מעל כל הקבכל ענפי הספורט, אוקי? של רמת השרון. גוף שהוא בעצם, העמותת 

בונה תכנית עבודה לכל אחת גם זו שוהיא  ,דין וחשבון לעירייהבהיא חבה  מתוקצבת על ידי העירייה, אוקי?
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יש להם ממש, לפי ליגות הם  ,מתקצבת אותם לפי הליגות גם והיא  לפי ענפי הספורט, אוקי? מהקבוצות
 אוקי? זה משהו שאני יכולה לחיות אתו בשלום. מקבלים תקציב שנתי.

 
 את רוצה להוביל את זה?אוקי, זה הכוונה, אנחנו רוצים להגיע לזה,  :דרעי, ראש העיר אפימר 

 
אני לא, אני מוכנה, אתה לא צריך, יעל מה? זה לא יכול להיות, אבל תקבלו החלטה,  :כחלון-כידור שושגב' 

 אוביל.אני תיכף תתנגד לזה ש
 

 ברור שאני אתנגד.  מה זאת אומרת? גב' יעל חן נחמן:
 

 כי יש פה התנגדות.את זה, לא אוביל ברור, אז אני  כחלון:-גב' שוש כידור
 
 האופוזיציה ונציגי הקואליציה מאולם הישיבות(בשלב זה יוצאים נציגי )

 
חבלי לידה גדולים, אני מקווה שאני לא מפספס פה מה שהתכוונתם, שלא נחזור עוד  :דרעי, ראש העיר אפימר 

שפטיות שאנו נאשר נהלתיות ומשמאחר שיש פה כמה בעיות מזה מה שמסתמן פעם לדיונים בחוץ בלי הקהל. 
 במסגרת תמיכות,חוב שעומד, יכוסה החוב  של הקבוצה לטובת הרשות,  ה א'שב₪ אלף  300 ה את ההקצבה של

בעקבות אי , אני אומר את זה גם בשביל הפרוטוקול, זה , למי שלא זוכר2015שעומד על הסכום שקיבלנו ב 
שהם  וגם ההפרש של המחצית ,₪אלף  167גם של הסכום שהם קיבלו ה נשאר חוב בעצם  2015אישור תקציב 

 .₪אלף  350היה  2015 –ז"א שכבר ב אם אני זוכר נכון, ₪, אלף  350התקציב היה  לא קיבלו.
 

 . 16גם ב  כחלון:-גב' שוש כידור
 

נשריין האלה, ₪ החצי מיליון  אנחנו את ,הציעאיציק ואת מה ש ואנחנו בזה נאשר, מר אפי דרעי, ראש העיר:
שבו גם יכוסו אותם סעיפים דרך המתנ"ס, העסק יעבוד במתכונת שהצענו עכשיו  2017מ ו ,2017 לתקציב

כה נבנה את התכנית בצורה מובנית, כשדיברנו עליהם כולל קבוצת הבוגרים של הכדורסל, וכן הלאה, וכן הלאה, 
 נתחיל את העתיד בינואר בצורה מסודרת. גם נאשר, וננקה את העבר, ו, -נאשר את הגם  שכולם,

 
 ותך.רגע, אני רוצה עוד משהו, ברש כחלון:-גב' שוש כידור

 
 לדון בה. שלכם מאחר וההצעה של איציק, טעונה קודם כל הסכמה אני מציע, רגע,  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 נכון. כחלון:-גב' שוש כידור

 
 מי בעד?אשר לדון בהצעתו של איציק בראון. שאנחנו נמציע  יאנ מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 ואני רוצה את התחייבותך, פה מול כל הקהל, כחלון:-גב' שוש כידור

 
 אני אומר לפני קהל קבל עם ועדה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 יחד.התחייבותך שאתה לא תחזור בך מההצעה לאגד את כל ענפי הספורט  כחלון:-גב' שוש כידור

 
 תאגיד עירוני, אני מתחייב פה לפני כולם.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 מעולה.  כחלון:-גב' שוש כידור

 
 לשנתוועדת התמיכות , מאשרים את ההמלצה של בהתאם להצעתו של איציק בראון מר אפי דרעי, ראש העיר:

וכפי שהתחייבתי לפני  ,בניהול המתנ"סלטובת הספורט ₪ אלף  500תקציב של  היהי 2017כאשר ב  ,2016
, כפוף לוועדת הספורט שתוקם של הספורט להקים את התאגיד העירונימעכשיו נפעל במרץ אנו   ,רת כידורהגב

, ומישהו מכם רוצה להיות מהדתיים? ננדב את קובי. אתה מיו"ר איציק בראון, מנהל המתנ"סותהיה מורכבת 
 תייעץ לו, ואני ייעץ לקובי.
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בתוך המסגרת הזו של העברת הנכסים וההתחייבויות של רגע, אני רוצה להוסיף משהו.  חדוות:מר ירון 
, יש כמה דברים שצריך להיות השולחן, ושההתחייבויות מחולקות לשתיים חדש וסטאסטאותו העמותה בתוך 

חקנים התחייבויות אחרות חוזים חתומים עם ש₪,  165,000כולל ברמת האומדן, אחד זה התחייבויות לעירייה, 
 שנחתמו בעבר, 

 
 התנדבות. על טופסי כולם חתומים אצלנו  .אף פעם לא חתמנו אין לנו חוזים חתומים עם שחקנים. מר רונן:

 
 זה אומר שבעצם כל הפעילות עוברת נקייה מכל התחייבות אחרת. מר ירון חדוות:

 
 זה אנחנו נתחייב, בתור עמותה, אני לא כלכלן. מר רונן:

 
מה זה נתחייב? אנ רוצה להבין שאנחנו מבינים שאנחנו לוקחים לעצמנו משהו שהוא נקי  מר ירון חדוות:

 ₪.  165000מהתחייבויות קודמות פרט ל 
 

 נכון. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 נכון? מר ירון חדוות:
 

 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 זה כתוב בפרוטוקול. כחלון:-גב' שוש כידור
 

ו סוגרים את חנשאנמתחייבים  , אנחנו נוציא מסמך עוד פעם,מתחייביםהישנה מותה העבתור  חנואנ מר רונן:
 החובות וההתחייבויות הישנות שיש בעמותה. כל 

 
 עיל את הקבוצות, כי אנחנו צריכים כסף.אנו בספטמבר לא נוכל להפזה אומר שבהצעה הזו  ניסן:מר 

 
 אתה תוכל ע"ח הכסף שלך, ותקבל את ההחזרים בינואר. תיתן לו מקסימום מקדמה. כחלון:-גב' שוש כידור

 
 התקציב שלו. , ע"ח 2017נאשר לו מקדמה ע"ח  חנואנ :דרעי, ראש העיר אפימר 

 
 ע"ח התקציב שלו, אין לו תקציב אחר. מר ירון חדוות:

 
 נכון. פתרנו לך את הבעיה?  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
להתנצל בפני חברי המועצה, אני מסאקו, אני רוצה לבקש ממך אני רוצה לבקש טוב,  :כחלון-רכידו שושגב' 

כלפי חברי  ראויהלא הייתה ההתנהגות  ,בישיבה הקודמת יצאנואבל אני רוצה באמת יודעת שזה קשה לך, 
 בכלל לא ראויה כאדם לאדם.המועצה. 

 
ועכשיו הוא התנצל לפני כולם. הוא אמר שהוא התנצל, הוא כבר התנהל בפני איציק,  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 אני חיכיתי, אז גנבת לי, הוא היה אמור להגיד שהוא מתנצל על מה שקרה בישיבה הקודמת. 
 

 אני יכול לדבר?  מר איציק סאקו:
 

 איציק בקשה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

תי אליך, אני אותך לא ראיתי, אבל..., ירון התכוונבפני איציק בראון, ירון לא אני מתנצל  סאקו:מר איציק 
 תפרצות.ואבישי ברעם, אני מתנצל זה היה ה

 
 מי בעד? .שלי אני מציע לאשר את הצעת ההחלטה :דרעי, ראש העירייה אפימר 

 
 בשלב זה מתקיימת הצבעה:
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וכן תמיכה עקיפה בסך של ₪,  300,000מאשרים החלטות ועדת תמיכות למתן תמיכה ישירה בסך   :החלטה

 לעמותת שוחרי הספורט כפר יונה. ₪  29,000
 

 מאשרים פה אחד
 
 

להקים את התאגיד  מאמץ עד אז ייעשה₪. אלף  500-יוגדל תקציב המתנ"ס ב יהיה 2017 בתקציב: החלטה
, כיו"ר הועדה איציק בראוןלוועדת הספורט שתוקם אשר תהיה מורכבת מ ףכפושיהיה העירוני של הספורט, 

 .נציג קואליציה ומנהל המתנ"ס
  

 מאשרים פה אחד.
 

 
 
 
 אישור החלטת ועדת הקצאת קרקע .3
 
 

הקצאת קרקע זמנית שהיא  פהיש טוב חברים הסעיף של חב"ד הוא יותר פשוט.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
אנו  רוטוקול,אני אחזור שוב גם בשביל הפ ,מראש מדברת על הקצאה לשנה, למי שלא מכיר את הפרטים

 תיתאנו מחכים להרשאה תקציבית לבניית שנכון? העברנו בקשה למשרד החינוך, בקשה עקרונית אושרה, 
ילדים, ה יעבירו את פעילותם לטובת גניו יצאו מהמגרש בבית ספר עמלנה חב"ד בנברגע שהן תיש גן, ותכית

 לכן מלכתחילה מדובר בהקצאה זמנית עד סוף שנת הלימודים. ו
 

 ?30/9כלומר עד ה  :מר יצחק בראון
 

 סגורים, למה אתה לא שם אותם שם?לפחות  םיש לך שני גני ברעם:מר אבישי 
 

כי זה לא מתאים להם, הם לא יכולים להיות מפוזרים, גם שם, גם שם, ומעון שם,  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 הם מפעילים את הרשת תחת אותה קורת גג.

 
 מה זה לא מתאים להם? אתה נותן מה שיש לך, לא מה שאין לך.  מר אבישי ברעם:

 
 מה השאלה? גב' יעל חן נחמן:

 
 יש שני גנים סגורים, לא משתמשים בהם, למה שהם לא ישתמשו בהם? מר אבישי ברעם:

 
 אבל גם אתה צריך הקצאה. גם על זה צריך הקצאה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

  
אני לא רוצה לעשות שום הקצאה, שיוותרו על הקרקע. למה שתיתן הקצאה, למה  :כחלון-כידור שושגב' 

קרקע ציבורית לרוב? באמת חבר'ה אין לי בעיה, אתם רוצים  שתיתן להם עוד הקצאה של קרקע? מה יש פה
 לתת הקצאה של קרקע, תתנו להם..., אין להם זה אחד תמורת אחד.

 
 יש לי הצעה. אפי יש לי הצעה. מר יצחק בראון:

 
יש פה דברים עקרוניים שקשורים בנוהל רגע לפני ההצעה שלך איציק אני, סליחה  כחלון:-גב' שוש כידור

ו של הקצאת עצמהתהליך כל גים בתוך איש פה בעם כל הכבוד פה לכולם, לעמותת חב"ד, גם רקעות, הקצאת ק
 הקרקע. 

 
 חס וחלילה. גב' יעל חן נחמן:
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לעמותת חב"ד יש  -אוקי? תיכף אני אגיד לכם, תאמיני לי בדקתי את עצמי היטב. אחד  כחלון:-גב' שוש כידור
 קרקע ברחוב הירקון.

 
 .ביטלנו :דרעי, ראש העיר אפימר 

 
 מה? כחלון:-גב' שוש כידור

 
 ביטלנו. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 מה ביטלת? תראה לי שביטלת.  כחלון:-גב' שוש כידור

 
 הם הוציאו הודעה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 מי הוציא הודעה? כחלון:-גב' שוש כידור

 
 בהליכים. חנולא אנ :לוי דנימר 

 
 אה, אתם בהליכים. כחלון:-כידורגב' שוש 

 וא נגמור את ההליך הזה.לא רגע סליחה, ב
 

 הם לא יכולים.תקשיבי,  :דרעי, ראש העיר אפימר 
 

 את לא יכולה, אבל הראשון לספטמבר גן. גב' יעל חן נחמן:
 

 הם יכולים הם היו עד עכשיו שנתיים,  :כחלון-גב' שוש כידור
 

 לא אני לא הייתי מקבל. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

הם קיבלו היתר בניה. זה אומר  2016במרץ גם בלי היתרי בניה הם היו שנתיים. רק  כחלון:-גב' שוש כידור
הם קיבלו במרץ  אל תסתכל עלי ככה, כי היתר בניה של  שרוניםם היו בלי היתר בניה, בכל השנה וחצי שהש

2016 . 
 

 זה נכון, זה נכון. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

במשך שנה וחצי וקצת יותר הם היו בלי היתר בניה, הם היו בקרוואנים בלי זה אומר ש כחלון:-גב' שוש כידור
 . ם, סליחהעל הראש של כולהיתר בניה, זה אומר שאם היה קורה שמה משהו, זה 

 
 רק שלי. על הראש שלי.  :מר אפי דרעי, ראש העיר

 
 לא זה לא על הראש שלך, סליחה. : כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 רק שלי. שלי, שלי. :מר אפי דרעי, ראש העיר
 

 בעבר בעד העברת הקרוואנים. : סליחה זה לא, אנחנו הצבענו כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 אני סומך על החב"דניקים שמתפללים. מתפללים עלי כל הזמן.  מר אפי דרעי, ראש העיר
 

 סומך על זה שהם מתפללים? יופי אני שמחה.: אה אתה כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 איך אני מחזיק מעמד את חושבת. :מר אפי דרעי, ראש העיר
 

 : ברור, רק בזכות זה, וההלוויות, והאזכרות וזה. כחלון:-שוש כידור 'גב
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 נכון. :מר אפי דרעי, ראש העיר
 

 : אבל עזוב זה לא רציני, באמת אנחנו לא,כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 אבנר תסביר לה מה המשמעות של תפילה וצדקה ותשובה מעבירים את רוע הגזרה. :אפי דרעי, ראש העירמר 
 

 : פרשת השבוע אפשר? מה קרה לכם תגידו לי באמת? כחלון-שוש כידור 'גב
לא מוכנה שהיא תחזיק פה בשתי קרקעות, אני לא רוצה שהם  אני באמת אומרת מדובר בעמותה קטנה שאני

 לא? הם קרוואנים חדשים, אגב להבנתי הקרוואנים האלה צאת קרקע, אתה רוצה שישלמו, ישימו על הק
 

 : מינהל הפיתוח של משרד החינוך נתן קרוואן? כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 מה פתאום. :מר אפי דרעי, ראש העיר
 

 : אז משהו פה לא מסתדר לי.כחלון:-שוש כידור 'גב
 שהם היו, זה אותם קרוואנים. איפה ,בטיחותיתאמרתם שיש סכנה , -החלפתם את ה

 
 לא.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 : עכשיו שאלתי אם החלפתם את הקרוואנים?כחלון-שוש כידור 'גב
 

 אני יכול לעשות  לך סדר?לא, לא, קרוואנים חדשים.  דני:
 

 : אז הם החליפו את הקרוואנים?כחלון-שוש כידור 'גב
 חנו צריכים,יש תביעה שלהם על ההפרש. אנ, 60,000נחנו שילמנו על הגן שלנו א מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 : עכשיו אתה מבקש,כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 ? 60,000: מי שילם את ה מר אבישי ברעם
 

 על הגנים.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 על העברה. מר אבישי ברעם:
 

  .גן אחד שם זה שליכי חייב יותר,  אני מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 : גן אחד שלך שם?כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 : אוקי אני לא מדברת על הגן.כחלון:-שוש כידור 'גב
 

  .₪אלף  150אני חייב להם עוד אני צריך,  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 זה גן שלנו.  גב' יעל חן נחמן:
 

 הם יתבעו אותי. בלהם עוד לא תבעו אותי א דרעי, ראש העיר:מר אפי 
 

אתה רוצה לעשות נוהל רגע אני לא סיימתי. עכשיו הם מחזיקים בקרקע אחת. עכשיו : כחלון:-שוש כידור 'גב
לשנות, לעדכן פרוגרמה, כי אתה חייב לעדכן פרוגרמה כי הפרוגרמה לא תואמת הקצאת קרקע לקרקע נוספת, 

 . רוצה לשים את הילדיםשאתה  לייעוד
 

 אני מציע שתלכי ללמוד משפטים. מר אפי דרעי, ראש העיר:
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 : רגע חכה רגע, אני רגע לא אני רוצה לסיים. כחלון:-שוש כידור 'גב
 

  כמו עורכת דין אנחנו פה לא עורכי דין.את מדברת  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ללמוד משפטים אבל זה לא קשור לעניין.: אגב אני הולכת כחלון:-שוש כידור 'גב
 

אנחנו רוצים לבטל גם את היועצים המשפטיים, אנחנו נקיים דיונים בלי יועצים  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 משפטיים.

 
: אני רוצה לסיים ברשותך, בסדר? אני לא יועצת משפטית, ויש פה מלא עורכי דין, גם כחלון:-שוש כידור 'גב

 ני לא חושבת שצריך לזלזל בעורכי הדין ובטח לא בייעוץ המשפטי, עם כל הכבוד.אלברט עורך דין, וא
 

לא מזלזל, חס וחלילה, אבל נפגשים יותר מעורך דין אחד, את לא יודעת מה יצא לך  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 בסוף.

 
 : לי מה יצא? לי אין עורך דין.כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 לנו, כשנפגשים יותר מעורך דין אחד, את לא יודעת מה יוצא בסוף.לנו,  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 : אין פה, יש פה שניים רק. כחלון:-שוש כידור 'גב
 

דווקא עורכי הדין חסרים היום, גם מיטל, וגם לי, וגם קובי, זה המזל אני אומר לך.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 אחרת לא היינו גומרים פה. 

 
לא חושבת  שצריך לתת להם הקצאת : אפשר לסיים? אני אומרת שאני באופן אישי כחלון:-שוש כידור 'גב

אני לא חושבת שהעמותה הזו צריכה לקבל ברחוב הירקון. שלהם קרקע עד שהם לא משיבים את הקרקע 
 בגודלה. 

 
 מה הסיפור של הביטול? הם היו צריכים לכתוב מכתב בעצם בו הם מבטלים. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 גב' יעל חן נחמן: הם כתבו וזה נמצא בתהליך.

 
 מה התהליך? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 תתנו את זה.דני: 

 
 : מה זה תתנו את זה?כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 : שיהיה ביטול תוך איזה פרק זמן.גב' יעל חן נחמן
 

  , בסדר?אני רוצה רגע להסביר דני לוין:מר 
 

 : אני אשמח.כחלון:-שוש כידור 'גב
הם נמצאים שם באמת בגלל שפינינו אותם בעקבות בעיות בטיחות שהיו בקרוואנים חדשים,  מר דני לוין:

, מה קיבלו את הרישיוןגם הם אז  ,היתר בניהאת הרגע שיש להם המאפשר להיכנס לשם ולבדוק, ויש להם, 
 שלא היה קודם.

 
 : נכון.כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 והכל הסתדר.  מר דני לוין:
 

 : תודה לאל. כחלון:-שוש כידור 'גב
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אפשרות את לתת להם כאילו רוצים  חנואנ, אז רגע שהם קיבלו את ההיתרמר דני לוין: עכשיו אנחנו רוצים, ב

אנחנו ממתינים לתקציב ממשרד החינוך  מאמינים. השנה הזו, ואני יכול להראות לכם אם אתם לא לשנה אחת
עכשיו ואחד מוכר שאינו רשמי,  ,ממ"דשני גנים: אחד הם הולכים לתקצב שהוא כבר רשם בהכרה שלהם, ש

ולכן אנחנו צריכים, הקצאה, במוכר שאינו רשמי את לא יכולה לתת קרקע, את לא יכולה לבנות, אלא רק ב
בירקון, , בגיבורי ישראל על ההקצאה הקיימתשהם יוותרו נו לחב"ד הצענצטרך לעשות הקצאה. מה שאנחנו 

 .נבנה את הגנים שנקבל את  התקציב ממשרד החינוך חנואנ
 

 : איפה תבנו אותם בירקון?כחלון:-שוש כידור 'גב
 

נעשה את ההקצאה על הגן המוכר שאינו רשמי, שני הגנים אנחנו אז בירקון נבנה אותם, בירקון, ו מר דני לוין:
והשני בהקצאה, ובאותו רגע הם מפנים את  ,0, כביכול של השאחד הוא שלנוכיהיו יחד באותו תא שטח, 

נספיק מה שבד"כ קורה, אנחנו אם אכן נקבל את התקציב ממשרד החינוך נניח בינואר, ז"א המתחם הזה. 
 הם יהיו שם והם יעזבו פה. 1/9/17החופשה, ואז ב לבנות את הגנים עד סוף 

 
 : ומה הכיוון להקצות קרקע, ששנתיים הם בלי הקצאת קרקע.כחלון:-שוש כידור 'גב
 

, אני לא הולך להליך של הקצאה שכיר להם? למה אני לא יכול להגיד אוקילמה אני לא יכול לה :מר יצחק בראון
 משכיר להם.בבר אילן אני  משכיר להם את המקום.אני 

 
 אני לא יודע. :לוין דנימר 

 
 בתשלום. זהושכירות  ,יא ללא תשלוםההבדל בין הקצאה לשכירות שהקצאה ה :גבע, יועמ"ש שלומיתעו"ד 

 
 .הם ילדי כפר יונהעוד פעם אנחנו תמיד אומרים את זה, בואו לא נשכח,  :לוין דנימר 

 
 :  תגדיר פרק זמן לביטול.מר יעל חן נחמן

 
 .אני יודע שפרק זמן זה לא פרק זמן :בראון קחיצמר 

 
עכשיו רגע, רק שנייה, רק אני רק יהיה בהסכם שייחתם אתם. גם זה כתוב בהקצאה וזה אציק  :לוין דנימר 

צריך אבל המצב המשפטי בעניין הזה, לגבי אני לא יודע מה  ,לא שכירותאו שכירות אומר בוא נזכור, אתה אומר 
קול ילדים שנמצאים שם, זה לא עכשיו אנחנו הולכים ואומרים זה בסופו של דבר, ויונה, כפר לזכור שזה ילדי 

המקום, ללכת אתם על העניין הזה? ? בשביל מה בשביל מהם שנמצאים שמה, שלכן , אלא ילדיבואו לפה קורא
 , בכל זאת הם השקיעו שם כסף בבר אילן.הם השקיעו שם כסףתראה בוא לא שכח, 

 
 יש אפשרות נדמה לי גם על פי שכירות סמלית. : מר יצחק בראון

 
 אני לא מאמינה שהם יוותרו,  הם לא יוותרו יש להם תכנית לבנות שמה.  כחלון:-גב' שוש כידור

 
 .מקרקעין שכירות לפי שמאות :גבע, יועמ"ש שלומיתעו"ד 

 
בסדר? על פי אושרה על ידי משרד החינוך, גרמה הפרו ,התכניתשושי, סליחה,  :רוזנברג מהנדס שלוםמר 

, אותה תכנית אדריכלית שאליה אנו מחויבים ואושרה על ידי משרד החינוך ריכליתהגשנו תכנית אדהפרוגרמה 
, ז"א כל הדברים שהיו בעבר או ונדונהבתכנית הגשה שהוגשה לוועדה המרחבית תכנון ובניה שרונים הוטמעה 

 או לא מרתף לא רלוונטיים.לא היו בעבר, בין אם זה מרתף 
 

 מתים, נגמר. שני גנים, זהו. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

הבקשה שלנו מה שרלוונטי ותקף זה מה שהוגש לוועדה המרחבית תכנון ובניה שרונים, קרי  שלום רוזנברג: מר
 גן דו כיתתי.במילוי התנאים, זה מה שהולכים לבנות להיתר, 

 
 : אוקי כמה זמן יקח הביטול של הקרקע, השבת הקרקע למועצה?כחלון:-שוש כידור 'גב
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 ההוא אמר שהוא צריך להביא את זה להנהל ,ישבנו עם הרב שמרלינג לפני שבועיים חנואנ :ןלוי דנימר 

 כי הם חתומים על זה.  הראשית
 

הקרקע, ונעשה הקצאת קרקע, כמה זמן זה יקח? : שיביאו את זה להנהלה, שישיבו את כחלון:-שוש כידור 'גב
 חצי שנה? יהיה עוד חצי שנה בלי הקצאת קרקע.

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

 
: אני לא מוכנה להקצות להם, תקשיבו הם מחזיקים אותנו עם שתי קרקעות, לא  מוכנה, כחלון:-שוש כידור 'גב

 רית, זה קניה של הציבור, אני לא יכולה, מצטערת.זה קרקע ציבו
 

 אז לא אני, שנייה רגע, אז אפשר, אפי?מר דני לוין: 
 

 הזמן יעשה שכל, הם בינתיים נמצאים שם, אבל זה לא מפריע להם.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 : אין בעיה, שיהיו שם. כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 להם זה לא מפריע. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 : למי זה מפריע? זה מפריע? לא. שנתיים בלי הקצאת קרקע, מה?כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 אפי אבל אפשר להתנות את החתימה על ההסכם בביטול ההקצאה זה הכל. מר דני לוין:
 

 נכון, התנאי יהיה ביטול. גב' יעל חן נחמן:
 

 קודם כל לראות שמשיבים את הקרקע.: לא רוצה, אני רוצה כחלון-שוש כידור 'גב
 

 אז אני מסביר עוד פעם, אנחנו הרי לא נחתום אם זו תהיה ההחלטה,  מר דני לוין:
 

 : אבל אתה אומר שהוא עוד לא הביא את זה לרבים שלהם. כחלון-שוש כידור 'גב
 

לא אז אנחנו אנו צריכים לחתום על הסכם, שנייה רגע תקשיבי שושי, עכשיו אחרי ההחלטה,  מר דני לוין:
מה על הסכם כל עוד הם לא ויתרו על הקרקע שם, מה הבעיה? , זה יהיה כתוב בפרוטוקול, לא נחתום נחתום

 פשוט.  קרהזה נראה מהסיפור? דווקא 
 

שלב הבא עד השלב הראשון לא יסתיים, זה הכל, אבל תתני את זה כנגד זה, אל תעברי ל גב' יעל חן נחמן:
 תאפשרי את זה.

 
 המצב הזה הוא לא בריא. שלא בריא?שהוא לא טוב? חבל בשביל מה אנו צריכים להיות במצב  מר דני לוין:

 
 זה שאנחנו עכשיו ככה זה לא מצב רצוי, ולהמשיך את זה, זה עוד יותר לא רצוי. גב' יעל חן נחמן:

 
 ההקצאת קרקע מותנקודם כל כולם, פה השאלה אם מסכימים , ואני הולך להצעתו של דני :וןמר יצחק ברא

  , כמו שהיה רשום לשנה,בזמן
 

 לא יוציאו אותם משם, אתה גם כן מצחיק אותי. כחלון:-גב' שוש כידור
 

 מי לא יוציא אותם משם? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 יונה.: זה ילדי כפר כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 בתנאי החתימה תהיה רק לאחר ביטול. מר יצחק בראון:
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 : אתה תוציא אותם אם הם לא יהיה להם מענה?כחלון-שוש כידור 'גב
 

 ניתן להם מענה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 : אה? מי אמר? לא בטוח שיהיה לך מענה.כחלון-שוש כידור 'גב
 

 יהיה להם מענה, יהיה מענה. מר דני לוין:
 

שושי אחת הבעיות למתן..., זה נבע מהקצאת הקרקע, ולא נרצה לחזור על זה. לכן את יכולה  יעל חן נחמן: גב'
 להתנות זה כנגד זה. ז"א לא עוברים לשלב הבא, עד שלא רואים את השלב הראשון ממומש. 

 
 אין שום בעיה, בסדר. כחלון:-גב' שוש כידור

 
 אפשר להציע משהו?  מר יצחק בראון:

 
 כן,כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 הנה שושי מסכימה. גב' יעל חן נחמן:

 
י ודני ליבנו ביניהם, אחד, והשכירות שהיועמ"ש בהמשך למה שאמר דני, בהמשך למה ששוש מר יצחק בראון:

 אז בוא נוריד, נלך להליך, שכירות הוגנת לפי  שמאי, אומרת שזה חייב להיות 
 

 לא, אבל שושי מסכימה. גב' יעל חן נחמן:
 

הקצאת קרקע לשנה מותנה אז אני אומר, תקשיבי מה אני אומר, נסכם את זה לא שכירות  מר יצחק בראון:
 שקודם כל הם מוותרים על השטח שלהם ברחוב הירקון/גיבורי ישראל. מותנה בזה החוזה  חתימת ,בזה

 
 איציק לא רק בזה, זה מותנה בזה שבעוד שנה מהיום, זה פג בהתאם לביטול ההקצאה. מר אבישי ברעם:

 
 זה לשנה. מר יצחק בראון:

 
 זה בהסכם, זה ברור. מר דני לוין:

 
 : כולל עדכון הפרוגרמה, כרגע לא מעדכנים את זה, זה על שני הדברים ביחד.כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 שנגמר החוזה, לא צריך להביא את זה פה, ברגע ההקצאה פגה  מר יצחק בראון:
 

 לא עדכון צריך להביא. גב' חן יעל נחמן:
 

 עד הזה זה נגמר.  שעבר התאריךברגע  מר יצחק בראון:
 

 אוקי. נחמן: גב' חן יעל
 

 .30/9התאריך אין הקצאת קרקע אחרי  מר יצחק בראון:
 

 גב' חן יעל נחמן: בכל מקרה בעוד שנה זה יובא לדיון מחדש.
 

אם רוצים לתת להם הארכה צריך להביא את זה עוד פעם לדיון להקצאה של שנה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 נוספת, אני צודק?

 
 גב' חן יעל נחמן: אתה נותן לשנה.
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 : לא אי אפשר, זהו.כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 בנוהל מקוצר פעמיים., אי אפשר להקצות אי אפשר להקצות :גבע, יועמ"ש שלומיתעו"ד 
 

 : אתה לא יכול בנוהל מקוצר.:כחלון-שוש כידור 'גב
 

 אני פותר לך את הבעיה אין יותר הקצאה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 : לא אבל אתה לא תוציא אותם.כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 לא משנה, אבל לא יהיה הקצאת קרקע. מר יצחק בראון:
 

 מי לא יוציא אותם? עם דחפורים יוציא אותם, ויעביר אותם ליד. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 : לא אתה לא תוציא אותם, אם לא יהיה לך מענה, אתה לא תוציא אותם.כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 אני אעביר אותם ליד.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 מאיתנו.: גם אנחנו לא נוציא אותם, הרי אף אחד כחלון:-שוש כידור 'גב
 

 אבל תשעים, תשעים וחמש אחוז שיהיה,  מר דני לוין:
 

 שושי את מקבלת את ההצעה? מר יצחק בראון:
 

 אני מציע לאשר.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

כל המסמכים  .87, זה חלקה 871טעות סופר, בגוף ההחלטה רשום חלק מחלקה , טכני תיקון :רוזנברג שלוםמר 
 . 87התייחסו לחלקה הנלווים 

 
: הכל, גם עדכון הפרוגרמה יהיה רק אחרי השבת הקרקע ברחוב הירקון מהרשות, אחרי כחלון-שוש כידור 'גב

 זה, רק אחרי זה.
 

 מקובל על כולם? מי בעד? פ"א, תודה לילה טוב. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 בשלב זה מתקיימת הצבעה:
 
 

לבקשת עמותת ( 31/8/17)עד מאשרים החלטת הועדה להקצעת קרקע להקצות קרקע לשנה   הצעת החלטה:
ת חב"ד תההחלטה תבוצע רק אחרי שעמו. 87ח"ח:   8954ברחוב ההדרים בגוש:  חב"ד בארה"קרשת גנ"י 
   הקצאת הקרקע שברחוב הירקון.תוותר על 

 
 מאשרים פה  אחד
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