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 ₪. 993,760בניית בית כנסת ברחוב האשל ע"ס  – 936אישור תב"ר מספר  .1
 

. על סדר היום תב"ר 67שלא מן המניין מספר  , ישיבהישיבהאת המתחילים  חנואנ  מר אפי דרעי, ראש העיר:
ר "תבהזה בפעם השלישית. הדיון מביאים את ה חנובניית בית כנסת ברחוב האשל. להזכירכם אנ ,936מספר 

מתקציב הרשות. אני רוצה ₪ אלף  200מבקשים הגדלה של עוד  חנואנו ,793בסכום של  1/4/14ב אושר  מקוריה
ולא  ,ולא בשכונה הצבאית ,הצגתי את הסיבה שבית הכנסת נבנה ברחוב האשל 2014 להזכיר שבישיבה שהייתה ב

שכולם חיים  ,אלוני הרב ,וגם הרב של השכונה הצבאית יבגבעתי, מהסיבה הפשוטה  שגם וועד בית הכנסת בגבעת
מטר בלי  120עד בגודל של בית כנסת יביל משרד השיכון, סירבו להצעה של  ,אפשר לבדוק את זה אתם ,וקיימים

נשאלתי באותה ישיבה למה לא לשניהם זה היה קטן מדי ולכן הם זה סירבו. וכו', להרחבות לעשות לו אפשרות 
ים בשכונות שלא נבנו על ידיהם, ז"א לא היה שיווק מגרשי תקציבהסברתי שמשרד השיכון לא מקצה ביפה נוף, ו

אם הייתי יכול לעשות את ביפה  נוף לא ניתן להשתמש בכסף הזה. הייתי שמח או בניה על ידי משרד השיכון, ולכן 
ו למקום שבו בתכנית נבסופו של דבר הלכו זה דווקא שם מבחינה ציבורית זה היה עושה באז הרבה יותר גדול.

גרמה אישרנו פרואם אני זוכר נכון, אולי אבישי זוכר טוב ממני, י קדנציות תשרנו לפני שיאשאנחנו  מיוחדת
שרונים, , המגרש ברחוב האשל סומן כמגרש לבית כנסת, ואושר גם במליאה, וגם בכנסת ילפריסה של בת
אנחנו . להזכירכם לדיון שלישיתהבאת הנושא פעם הנושא של של שושי לגבי השאלות בעקבות והסברתי, ואני, 

גם הסגנית בפגישה שהייתה אצל השר שבה נכחו ו₪, אלף  140דנו על פני מאיר, התקציב לשיפוצים של פני מאיר 
אשר בסמכותי לאת זה פעם שלישית ואם זה לא יעבור  תביאויוסף רות אמרה מזכיר גזבר, חזי וגם דני גם יעל, 

כנסת ובעקבות הפנינו שוב בעניין של בית תב"ר אכן אושר בחתימת הממונה. ועשינו כך עם פני מאיר והאת זה. 



שלה בלשכת השכר, תיתן לי סימוכין בכתב להערה היא למנהלת המחוז וביקשתי שבכתב השאלה של שושי פניתי 
מנהלת לבנוסף לפניה  ,אסמכתא חוקית. מכל מקוםאיזה שהיא היא לא מצאה והיא לא היה סיפק בידה, או ש

, דני , גםאניגם והיום שמענו אותו  ,לעוזר השר שגם הוא  היה נוכח בפגישה, לממונה על המחוז, אני פניתי וזהמח
והסעיף המתייחס ינו כתקציב, דר "שתב ,את זה אמרה גם רות יוסף, שבו הוא אמר, אגב שלומית היועמ"ש גם

ולכן  ,ולכן מבחינתו אין מניעהם רגילים, לקיום שתי ישיבות בלבד, אינו מתייחס לתקציבים, הוא מתייחס לסעיפי
או לפסול הדרך לפעול היא לפנות למשרד הפנים ולבקש או התנגדות הסתייגות כאן ככל שיש למישהו מהחברים 

הפתיח הארוך נתתי בכוונה את  . אנישאתם רק מעלים את דעתכם או כל דבר אחר יהלערער עלאת ההחלטה או 
וצדורה שלא מנסים לעשות פה שום מחטף. הפרכולם, לכל היושבים כאן, ים לברור ויהי הדבריםהזה כדי ש

כדי שאפשר יהיה להעביר את זה לממונה, ואני רוצה להוסיף עוד  פעם שלישיתבלהביא את זה לפחות  מחייבת 
 800 ה זה אומר שגם ,ר הזה"אישור התבאי משמעות של ה. משפט אחד, מה המשמעות של אי אישור התב"ר הזה

 חנואנ ,1/4/14במליאה ב  , שהצבענו עליו ואושרר מאושר", תבאלף של משרד השיכון 800, 793, בוא נגיד, לא אלף
תקציב לעשות הסבה מ ,שכבר הוצאו₪ אלף  800על ה  כשיולא נקבל את הכסף הזה, ואז נצטרך לקיים ישיבה ע

יש לנו צרכים , ואם יש לנו אותם ,לנו אותם לטובת כספי השבחה שאין , כסף שלא יחזור אלינו, משרד השיכון
וגם  ₪,אלף  200, בגלל ה כנסתהית , גם מפסידים את בפעמיים פה מפסידים חנואנלנצל אותם. כלומר אחרים 
אני לא רוצה שאנחנו עכשיו ננהל מלחמות, אם חוקי לכן הנושא הזה בא. לגייס ממקורותינו, ו₪ אלף  800נצטרך 

היועמ"ש נצמדת למילה הכתובה שלומית השקענו שעות עם שלומית, כבר שא הזה על הנולא חוקי, אנחנו 
הבטיח עוזר השר ינון , היא ביקשה שימציאו לה, ומהשיחה גם היום למרות שהיא לא קיבלהו ,בפקודת העיריות

מניח ימצא את הסעיף, עד לרגע זה הוא לא חזר אלי, ואני  , שהוא גם היועמ"ש, וגם עו"ד,ראש המטה של השרש
 יוואין על רשות, שתב"ר דינו כתקציבשבאיזה שלב הוא יחזור, או שהוא ימצא את הסעיף שנותן תימוכין לכך 

 גבלה של כמה ישיבות אפשר לדון בו, אז אני מציע שאנחנו אם אתם רוצים להגיד, יש מה להגיד. מ
 

שלומית ברשותך, אתה אומנם ראש רוצה לשמוע את קודם כל אני יש לנו מה להגיד,  כחלון:-שושי כידור 'גב
שולחת גם רוצה לומר עוד דבר, אני . אני ותה ושהיא תתייחסלשמוע אמבקשת אני בל היא היועמ"ש, א יההעיר

, אז את זה אני עוד שיבהליקשורים לא שאין לכם זמן לענות על מכתבים  שהם אז נגיד מכתבים לפני הישיבה, 
גם לדבר , ובאמת, לא לענייןכבר נראה לי זה ים שהם קשורים בישיבה, אכבד, אבל כשאין לכם זמן לענות למכתב

שכל מה מבקשת שום התייחסות, נראה לי קצת לא בסדר, לא לעניין, ואני וגם לא לקבל  לכם, להזכיר, גם םכאת
 לישיבה להגיעבאמת נוכל אנחנו כדי ש, זה דבר, לתת לנו תשובותקשור במסמכים שקשורים בישיבה, קודם כל 

שתשתפר  , אני מבקשתובכלל התייחסות למסמכיםתהיו מוכנים לישיבה, זה דבר אחד, ולא רק אתם  ,וכניםמ
, לא בניגוד לחוק, לא בשונה מהחוק, כפי נקבל את כל החומר לרשותנו כפי שהחוק מתיראנחנו וש ,בעירייה

הגשתי לך שת לשמוע, אני שלומית אני מבק. שלנו בקשותהאני מבקשת להתחיל לשתף פעולה עם ו שהחוק מתיר,
 , אני אשמח שאת תגידי את דבריך כיועמ"ש של העירייה, בשם החוק.דיברתי אתך בטלפון ,פניה בכתב

 
 מה שעומד עכשיו זה לא החוק, אבל היא תסביר את מה שהיא רוצה להסביר, בקשה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 , תקנון המועצהון של המועצהנן הוא התקוהעניין הראשיש פה שני עניינים שונים.  ש:"שלומית גבע, יועמ 'גב

, לדיוןנושא את ה מספר הפעמים שאפשר להביאנוסף ומגביל את ת נושא לדיון אקובע את האופן של הב 46בסעיף 
 ה שלאלא בהנחי ,התקנוןשל לא נמצאים בנושא  חנואנוגם דיברנו על זה, לא נמצאים שם,  חנואנ זה עניין אחד.

את וציא שהיא תלממונה וביקשנו לכן פנינו ו ,יכולה לתת חוו"ד מה סמכות הממונהלא אני  . עכשיוהממונה
קיבלנו כמו שאתם יודעים לא  .במשרד הפניםעל המחוז סמכותו של הממונה  מההדברים כי אני לא יכולה לבדוק 

ברגע שקיבלנו בעניין של תקציב ש . אני יכולה רק להגיד,רק הפניה לנושא שזה עניין של תקציבתשובה בכתב, 
פה לא מכח  חנואנ ,יים ישיבה נוספתסמכותה הוראה לקמוזה  ,שהוא בסופו של דבר מאושר על ידי הממונה

 הוראה של הממונה.אותה אלא מכח  ,התקנון
 

 אין לך הוראה של הממונה בכתב. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 יש לי הוראה בכתב.  ש:"שלומית גבע, יועמ 'גב
 

את שמעת שהממונה אמרה אין לך שום הוראה. אין לך בכתב, יש לך הוראה בעל פה.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 נכחת? זה היה לאוזנייך? את  ?היית שם ? אתל"לראש העיר ולמנכ

 
 זה לא בית דין.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 



 שיו כיועמ"ש,, זה בהחלט מתאים..., את מוכנה להצהיר כאן עכמוכנה להצהיררגע את  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא אמרתי לא מתאים, אמרתי שזה לא בית דין, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 .לא אתה , מבחינתי היא החוקמבחינתי היא החוק זה לא קשור לבית דין, אני  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אוקי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

  נר לרגליך בחלק מהמקרים.הוא לא החוק  ,במילאכבר כי אתה  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 נרות לא רלוונטיות עם כל הכבוד להם.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 הצעות החלטה של המועצה שהתקבלו, וראש העיר, ותוך כדי זה שהם התקבלו, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 של כבוד בסיסי, יש פה קהל.בואי נשמור על מינימום  יעל נחמן: 'גב
 

אני שומרת, את תשמרי על הכבוד של ראש העיר, תשמרי על, אם אני אתייחס אלייך  ון:כחל-שושי כידור 'גב
 בחוסר כבוד אז את מוזמנת. 

 
 קודם, לא המצאנו את זה. בלהההחלטה התק מר אבישי ברעם:

 
בדיוק, אז זה לא חוקי מה לעשות? לא אני המצאתי את זה. אל תחנכי אותנו. את כל  כחלון:-שושי כידור 'גב

 הזמן עסוקה בלחנך אותנו.
 

 אני אחנך אותך, אני אגיד את מה שצריך להגיד. יעל נחמן: 'גב
 

 את אומנם ממונה על החינוך אבל לא שלנו. אוקי? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אנחנו ממש לא מתכוונים לחנך אותך, אבל כשאנחנו נמצאים בפורום כזה תשמרי על איזה שהוא  יעל נחמן: 'גב
 קוד אתי בסיסי.

 
 את עושה את זה כל ישיבה, פעם זה ירון, ואחרי זה זה אני. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 נכון, כדי שתשמרי על קוד אתי בסיסי. יעל נחמן: 'גב
 

וכל ישיבה אני אגיד מה שאני רוצה. ואם לראש העיר יש מה לומר, הוא יותר מבוגר ממך  כחלון:-שושי כידור 'גב
 הוא יוכל להגיב.

 
 ואני אגיב לזה. יעל נחמן: 'גב
 

  אוקי? אז בואי נפסיק את הוויכוח, נראה לי שהוא מיותר. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אני לא , יש רובוהצבעתם  ,עצה לא יכול להגידקוד אתי בסיסי אומר שראש המוגברת נכבדה,  מר אבישי ברעם:
 זה גם קוד אתי. לבצע. 

 
 לא באמת , כאילו מה? לו מותר לעשות הכל, ולנו אסור? מה?  כחלון:-כידור גב' שושי

 
 מה זה קשור לחוק? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 קשור, תשמור על כבוד. תשמור על כבוד.  מר אבישי ברעם:

 
 עכשיו בשם החוק אני מבקשת לראות אסמכתא כתובה. כחלון:-גב' שושי  כידור



 
 עובדה שהחוק לצידי. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אתה לא שומר על הכבוד של החוק. תשמור על כבוד,  מר אבישי ברעם:

 
 י , לא ביצעתי ועדיין אני צודק.  מה לעשות?עובדה שהחוק היה לציד מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 החוק לא היה לצדך, לא היה לצדך החוק. מר אבישי ברעם:

 
אני מבקשת ובשם שקיפות ההליך  , אוקי?בשם המנהל התקין, אני מבקשת בשם החוק כחלון:-שושי כידור 'גב

זה תב"ר, זה תקציב, אם וזה ר "ולא להגיד לי שהעוזר של השר אמר שזה תב ,ונהמלראות אסמכתא כתובה מהמ
היה שאי אפשר להעלות את זה בפעם השלישית, את זה מצדיק הוא הסעיף שבעצם  46סעיף וזה, אני לא, אם 

בניהול שהוא נר לרגלנו  , כן?תקנון הזהבסעיפים מאד כמו שיש בהרבה ובאמת היה מדובר באיזה שהיא חריגה 
או , דיון מיוחדישיבה מיוחדת או  כמו שישעירייה, אוקי? אז היה כנראה גם החרגה של במה מותר לראש העיר, ה

אתם כבר עסוקה, אין לה זמן, או שהיא בחו"ל, או שהיא אם אין לנו אישור כי הממונה  אז דומה לזה,בכל דבר 
פשוט לתת לכם  מאד היהכנראה של פה אישור בעלכם אם היא נתנה אוקי? ובחודש יוני לממונה, אגב פניתם 

ואם היא נדרשה לזה עד עכשיו אז מעניין למה היא לא נדרשה לזה עד עכשיו? ואני חושבת שלא יכול בכתב,  ותוא
הוא אמר, היא אמרה, זה היה בפגישה אישית, זה לא היה ל בסיס זה, כן מתנהלת ע ,שרשות מקומיתלהיות 

החוק, על פי בצורה דמוקרטית, זו העיר האת פה ו אמורים לנהל חנאנ, ננותליקת בבלא רפו חנואנפגישה אישית, 
יש אסמכתא. לאישור ממשרד השיכון שאתם מביאים תב"ר כמו כל דבר. ועם אסמכתאות  ,התקנות בחוקעל פי 

אנחנו לא מאשרים את זה בעל פה, שאתם מביאים תב"ר לפני מאיר ממשרד החינוך, יש אסמכתא, אנחנו 
 חנואנ ,להצביע , אם אנחנו לא רוציםאומרים אותם חנואם יש לנו השגות אנמאשרים את זה על בסיס אסמכתא, 

החוק, בשם בשם  ,מסדר היום בשם המנהל התקיןאת הנושא הזה אני מבקשת להוריד  , אבללא מצביעים
עד עוד קצת, ואם צריך אז נמתין עוד שבועיים, נמתין , ואנחנו מהממונהכתובה אסמכתא העובדה שאין פה 

 זה הכל.התקציב  אסמכתא. שהממונה תתפנה ותיתן מתוקף סמכותה בחוק, כממונה על 
 
 

תביא,  , והכסף ייקחו. הכסף לא יגיע ,לא מאשרים חנואותה אסמכתא שמדברת על זה שאם אנ מר ירון חדוות:
 נראה, נדבר. 

 
)פונה ליועמ"ש( את רוצה להשלים לך את התשובה, כי את לא את התשובה ואני  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 הפסקתי אותך אז תסיימי את התשובה שלך.
 

 אני רוצה רק להגיד שבהקשר הזה של הוראה של הממונה על המחוז בענייני סמכותה ש:"שלומית גבע, יועמ 'גב
שדורשת הוראה  ןבתקנוולא  ,בפקודה , לאהוראה מפורשתשום אין  כמאשרת תב"ר, מאשרת או לא מאשרת,

 בכתב. 
 

רוצה עכשיו  אז בוא ננהל את הכל בעל פה. אני. זה בסדר בעל פהנחכה. אה אוקי, אז  כחלון:-שושי כידור 'גב
 מה זה הדבר הזה?להציע משהו בעל פה, הממונה אישרה לי, אולי תעשו, בוא נעלה את זה, 

 
נקודת המוצא  ,אש העיר שהוא קיבל הנחיהראם אומר אני לא יכולה להשלים משפט.  ש:"שלומית גבע, יועמ 'גב

 .להביא את זה לדיון שלי שהוא קיבל הנחיה
 

 כן. אין בעיה. תעבירו את זה לכתב.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אם הוא קיבל הנחיה להביא את זה לדיון, וזה בסמכותה של הממונה, זה כן, זה  ש:"שלומית גבע, יועמ 'גב
 בסמכותה של הממונה לאשר תב"רים. הרי כל תב"ר מגיע לאישור.

 
 זאת בעיה להוציא את זה שחור על גבי נייר? מר ירון חדוות:

 
 ההחלטה הזו? כן? ורי מאחמוכנה כיועמ"ש לעמוד ? את זהאת מוכנה להתחייב על  כחלון:-שושי כידור 'גב
 



 : שושי אמרו את זה לפרוטוקול.מר קובי לאור:
 

 ראש העיר מתחייב על זה, היא לא צריכה להתחייב. ראש העיר מתחייב. מר דוד ששון:
 

 את מוכנה לעמוד מאחורי ההחלטה הזו? בשם החוק?  כחלון:-גב' שושי כידור
 

 אני לא מבינה. ש:"שלומית גבע, יועמ 'גב
 

 את לא שמעת את האמירה של הממונה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 שאם ראש העיר אומר שהוא קיבל הנחיה. יעל נחמן: 'גב
 

 כן, את עומדת מאחורי ראש העיר? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 היו פה ארבעה אנשים ששמעו. כן היא עומדת מאחורי ראש העיר. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא, אתה אל תענה, היא תענה, לא אתה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

, אז כן, הנחיהאני קיבלתי אומר בא וראש העיר אבל אם  ,אני עומדת מאחורי המועצה ש:"שלומית גבע, יועמ 'גב
 ,  -אני, אני פועלת בהתאם ל

 
לא לא, אל תחמקי, אני שומעת את ההתחמקות שלך, אני גם יודעת למה את מתחמקת.  כחלון:-שושי כידור 'גב

 זה עניין של החוק, אין פה אסמכתא. 
 

 , -היא לא אמורה להתחייב, ראש העיר קיבל את הידיעה הזו, הוא אומר את מה ש מר דוד ששון:
 

 ראש העיר, בסדר, כבודו במקומו מונח אבל הוא לא מעל החוק, מה לעשות? כחלון:-ושי כידורש 'גב
 

 ראש העיר מתחייב. מר דוד ששון:
 

 אז מה? הוא אמר הרבה דברים. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

ר : שושי את יכולה מחר בבוקר לפנות לממונה ולשאול אותה אם זה מה שקרה. אתה מוכן לעבומר קובי לאור:
 לסדר היום?

 
רות בשיחה היחידה שאני הייתי בה היום, זה לא קשור להנחיה שרות יוסף נתנה,  ש:"שלומית גבע, יועמ 'גב

איזה הייתה שיחת טלפון שניסינו לקבל בכל זאת, היום זה לא קשור. הישיבה, כינוס יוסף נתנה את ההנחיה לפני 
 היה בכלל לא מול רות יוסף, זה היה מול עוזר השר. התייחסות יותר עניינית כדי להביא אותה לכאן וזה שהיא 

 
 הוא בעצמו לא מצא את החוק, מעניין? עוזר השר לא מצא את החוק. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אמר אמר לך לפטר את אשר נאמן ולא פיטרת. פנים לשעבר שעוזר שר לך אפי  להזכיראני רוצה  מר אבישי ברעם:
 לך.

 
 לא היה דבר כזה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 היה בכתב.  מר אבישי ברעם:

 
 לא היה דבר כזה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 היה בכתב. ולא פיטרת, עוזר שר הפנים, נו באמת, אנחנו יודעים מה זה שווה. ברעם: אבישימר 

 



ההתייחסות שלי היא לא לשיחה של לא אבל אני רוצה להבהיר בעניין הזה זה שלא,  גבע, יועמ"ש:  שלומיתגב' 
 לכינוס. ורקשכי לא  ,לא שום דבר שהיה אח"כ ,אני מתייחסת למה שניתן כהנחיה לפני כינוס הישיבה, כי היום

 
 אני שמעתי שהוא לא שמע טוב. מר ירון חדוות:

 
יושב פה  ישבו יחזקאל, שהיו גם השר, וגם העוזר שלו, בפגישה עם השרשלומית  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 דני לוין, . מולכם
 

 אני חושב שלא,  :לוין, מנכ"ל דנימר 
 

 יחזקאל היה.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא הוא לא היה. לוין, מנכ"ל:מר דני 
 

 אה יחזקאל לא היה, לא היית בפגישה עם השר?  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אתה לא זוכר מה היה. אתה לא זוכר מה היה, ואתה בא להגיד לי מה היה, אתה לא זוכר מי היה. מר ירון חדוות:
 

 ואני הייתי. ,יעל הייתה ,דני היה מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אולי היא שינתה את דעתה מאז. אולי הממונה על המחוז שינתה את דעתה.עו"ד ליהי איינס: 
 

 היא לא שינתה, עובדה שדיברתי אתה השבוע והיא לא שינתה את דעתה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אז למה היא לא רשמה את זה בכתב? עו"ד ליהי איינס:
 

עכשיו, סליחה, עזבי את השאלות האלה. אני יכול להביא החלטות, אני יכול להביא כל  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 המלצה במיוחד כשמדובר, 

 
 אתה דיברת איתה השבוע?  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אני לא הפרעתי לך שושי, דיברת, לא הפרעתי לך במילה, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 כמו שוק מתנהלים פה, באמת. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 הרי המשמעות, בואי שוק את יודעת איפה יש שוק.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 מכאן. אולי גם פה יהיה.  יש בנתניה לא רחוק כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אם אין לממונה סמכות לאשר  ,מה שלא נברבר פה , תב"רמביאים תב"ר חנואנהרי  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 עלמא. ממילא הם דיבורים בהדיבורים האלה , אז כל תווהיא לא תאשר א ,אותו

 
 היום.אז אין שום בעיה, אז בוא נרד את זה מסדר  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 , את רוצה להוריד, אני לא רוצה להוריד.  רוצה להורידלא אני אז אנחנו מביאים, לא  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני רוצה להוריד את זה מסדר היום,  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 את מבקשת להוריד. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 המחוז לא אמרה את דברה. כיוון שמנהלת  כחלון:-שושי כידור 'גב
 



 את מבקשת להוריד, ואני, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אוקי, אני רוצה לא מבקשת. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 את רוצה, את יכולה לרצות אצלך לא פה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני רוצה, לא מבקשת, גם  פה אני רוצה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 .צבעההכולה לצאת החוצה מהאת י מר אבנר משה
 

, יש לי מחויבות לציבור התושבים כאן אני לא אצא מההצבעה, סליחה, אני אשאר פה כחלון:-שושי כידור 'גב
 בדיוק כמוך, ועוד הרבה יותר ממך. 

 
 בית כנסת. אוכלוסייה דתית שמגיע לפה , ויש כאןלך מחויבות לציבור שיושב אם יש  מר אבנר משה

 
לכל אחד פה יש בית כנסת, יש פה מישהו שאין לו בית כנסת שירים את היד. )פונה לקהל(  כחלון:-שושי כידור 'גב

איפה אתה מתפלל? איפה אתה מתפלל? איפה אתה מתפלל? כולכם יש לכם איפה להתפלל. א אוקי, תפסיקו 
 לבלבל את המח. 

 
 מה זה קשור? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
יליון שקל על הצופים זה גם חלק מהאוכלוסייה של כפר יונה? ואנחנו גם בעד, וגם שני חמש מ מר אבנר משה

 מיליון שקל למתנ"ס כל שנה, אנחנו גם בעד. 
 

אתה יושב בקואליציה יש לך ברירה לא להיות בעד? מי המדריך שמדריך את הקהילה  כחלון:-שושי כידור 'גב
 האתיופית מטעם ש"ס?

 
ייתי בקואליציה הייתי תומך, כל עוד מדובר בחינוך, ובתרבות, זה מגיע לכל גם אם לא ה מר אבנר משה

 אוכלוסייה. זה חלק מהאג'נדה שלך גם בפרסום לבחירות.
 

 נכון אבנר, נכון. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אז אני ממליץ או שתצאי החוצה בזמן ההצבעה,  מר אבנר משה
 

ת, אתה לא תמליץ שום דבר.  אתה ממליץ לי? ממתי נהיית אתה אל תמליץ לי לצא כחלון:-שושי כידור 'גב
 ממליץ? תמליץ לעצמך. 

 
אני שאלתי  ,793ר הזה אושר שהיה על סך "התבש אפי, ר הזה"בקשר לתבשאני רוצה להזכיר  :בראון איציקמר 

ולא  ,האם זה יהיה המחיר הסופי ואתה אמרת במפורש שזה יהיה המחיר הסופי ,וגם אחרים שאלו ,במליאה
 ופה אנו מקבלים משהו שונה ממה שנאמר  לנו שם. ,יהיה תוספות

 
שאת נסמכת על מה שראש העיר  ,לפרוטוקולפה תאמרי שאת שלומית ברשותך אני רוצה  כחלון:-שושי כידור 'גב

אני רוצה אוקי? שאת נסמכת, , את לא שמעת את זה הרי, ב"רבהקשר להחלטת מנהלת המחוז לאשר ת אמר
 מה אני רוצה.לאני יודעת  ,שהיא תצהיר את זה

 
 את הדיון עם כל הכבוד לך.פה את לא מנהלת  , סליחהשום דברעל היא לא תצהיר  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
מנהלת את הדיון, אני, סליחה היא לא היא לא תצהיר היום, כן? אין בעיה, אני לא  כחלון:-שושי כידור 'גב

היועמ"ש שלך, אני מבקשת שהיא תצהיר את זה לפרוטוקול, היא היועמ"ש של הרשות המקומית, היא לא שלך 
 באופן פרטי עם כל הכבוד לך.

 
 אני מציע שאנחנו נעבור להצבעה.  מר אפי דרעי, ראש העיר:



 
 דבר שהיא לא שמעה או לא ראתה? היא יכולה להצהיר על איך  מר דוד ששון:

 
 : יש לה חמש דקות לדבר, היא תדבר, וכך זה נגמר.מר קובי לאור:

 
 על מה היא תצהיר על דבר שהיא לא שמעה או לא ראתה? מר דוד ששון:

 
 אני מציע להביא את הנושא, מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 כן היא תצהיר.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 איך היא יכולה דבר כזה? את היית מוכנה לעשות דבר כזה? מר דוד ששון:
 

 אני לא, היא היועמ"ש, לא אני.  היא היועמ"ש, אז לצורך העניין, אין שום  כחלון:-שושי כידור 'גב
אני מבקשת להוריד אם לזאת ובהתאי לכך  ל,את התב"ר ברחוב האשבפעם השלישית אסמכתא חוקית לעלות 

מה  תגיד שהיא נסמכת עלכן, שהיועמ"ש אם רוצים לעלות את זה לסדר היום,  או לחילופין ,סדר היוםאת זה מ
את והיא מכבדת את זה, ומבחינתה זה התוקף החוקי לעלות את זה היום על סדר היום, , אומר ראש העירש

  ?מוכנה לעשות את זה
 

 לא. )הנהנה בראשה(. ש:"שלומית גבע, יועמ 'גב
 

 אוקי, הבנתי.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אוקי, תודה לך, אני מציע לעבור להצבעה. מי בעד,  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

הבנו שהוא ביקש  חנוואנומשרת את המדינה,  במילואיםנמצא ערן לאופר רגע לפני ההצבעה,  מר ירון חדוות:
 .עם אחד מחברי הקואליציה להתקזז

 
 הוא ביקש זאת לפני חמש דקות. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
: וכשאני הייתי במילואים ואנחנו מאד מכבדים מילואים, לא הסכמתם להתקזז, כי הטעמים היו מר קובי לאור:

 אצלכם בצד שלכם של השולחן, כשמבקשים מאתנו חמש דקות לפני להתקזז, אז אנחנו יכולים לא להתקזז. 
 

 אני מציע לעבור להצבעה.  ש העיר:מר אפי דרעי, רא
 

 אז אני עוד פעם מסביר,  מר ירון חדוות:
 

לא אל תציע, ההצעה נדחתה, הוא פנה אלי ואני לא קיבלתי את הבקשה שלו. עם כל  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 הכבוד. 

 
 זה הצבעה לא חוקית. מר אבישי ברעם:

 
 הצבעה לא חוקית, אל תצביע.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא חוקית. מר אבישי ברעם:

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

 
זה הסעיף המורידים את  חנולעלות הצעה לסדר היום שאנלפני שמצביעים אני מבקשת  כחלון:-שושי כידור 'גב

  .מסדר היום
 

 להציע הצעות במקומי. סליחה, אני לא בטוח שאת רשאית  מר אפי דרעי, ראש העיר:



 
 הצעה לסדר, למה? מותר. מר אבישי ברעם:

 
 .שהיועמ"ש תיתן את דעתה לעניין כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 את לא יכולה להציע הצעות.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 למה לא? מר אבישי ברעם:
 

 .אי אפשרהצעה לסדר עכשיו?  ש:"שלומית גבע, יועמ 'גב
 

 מה זה אי אפשר? הצעה נגדית, מה זה אי אפשר? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 הצעה להוריד מסדר היום. זו הצעה להוריד מסדר היום, למה לא? מר אבישי ברעם:
 

, אם הממונה אמרה לו את מקשיבה לראש העיראי אפשר וזהו, כאילו מה זה אי אפשר?  כחלון:-שושי כידור 'גב
 אפשר. אוקי?, אז שאת לא היית נוכחת

 
 לא קשור. ש:"שלומית גבע, יועמ 'גב
 

, על מה את נסמכת שאת אומרת, על זה שאני צריכה להגיש את ועכשיו אי אפשראוקי?  כחלון:-שושי כידור 'גב
 זה בצורה טובה. 

 
 תקשיבי למה שהיא אומרת, נו באמת. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 וצה להגיד. אני את הספר הזה מכירה הרבה יותר טוב ממנה. אני יודעת מה היא ר כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אני מבין שיש לך חוברת, את מסתובבת אתה, ואת מומחית לכל דבר, בקשה, תסבירי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

צריך להגיש לא  ,וגם בישיבה שלא מן המניין ,גם בישיבה מן המניין ,הצעות לסדר ש:"שלומית גבע, יועמ 'גב
 שעות. 72יאוחר מ 

 
 .הזה אני מכיר כחלון:-שושי כידור 'גב
 

את הסדר, להוסיף וזה זה זה רוצה לשנות אז רגע כל ההחלטות שראש העיר לצורך העניין בתוך ה מר ירון חדוות:
 חוקי?

 
 ישיבה.: זה סמכות יו"ר, יו"ר וועדה, כאילו יו"ר המר קובי לאור:

 
כל  ,כל העמותות שקיימות בכפר יונהאני מבקשת שבית הכנסת הזה יעמוד ברשות  כחלון:-שושי כידור 'גב

פץ בעיקרו משום שהוא הצביע ולא לעמותה של רב ספציפי ומסוים שראש העיר חהעמותות שקיימות בכפר יונה, 
 יעה. לו לצאת מהמקלט לתוך בית הכנסת ברחוב האשל, אוקי? זה מה שאני מצ

 
 אני מציע לאשר.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 בן אדם שגר במערב לא יכול לבוא להתפלל באשל? מה זה לפי אזורים? מר דוד ששון:

 
 תאמין שאני יודעת מה שאני אומרת. אתם בקואליציה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כנסת שוש, לבתי כל הזמן  דתפסיקי להתנג מר אבנר משה
 

 ת,דאני לא מתנג כחלון:-שושי כידור 'גב



 
 זה מה שאת עושה. מר אבנר משה

 
 הצרה של בית הכנסת. אל תתחיל עם הפוליטיקה  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אני לא פוליטיקה, לא הפוליטיקה היא צרה,  מר אבנר משה
 

 אני באה מבית מסורתי, הולכת, צמה ביום כיפור,  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

את באה מבית מסורתי? בגלל זה התנגדת לשיפוץ של בית ספר פני מאיר שזה לא מהתקציב של  מר אבנר משה
 המועצה. 

 
 מאמינה באלוהים, אז אל תגיד לי שאני מתנגדת לבתי הכנסת.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אז גם התנגדת, בסוף הממונה אישרה את זה הרי. :מר אבנר משה
 

 כל הזמן אתם עושים פה שם רע על הקבוצה הזו שמתנגדת לבתי הכנסת.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא ראיתי פעם אחת שתמכתם.   ,כל הזמן יש לכם התנגדות מר אבנר משה
 

 זה מצוין, זה נפלא. פה אני אומר כאן ועכשיו בתי הכנסת מבחינתי כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 תראי לי הצבעה אחת שהצביעו בעד? אתם פה מתנגדים.  :מר אבנר משה
 

 אין לי שום התנגדות לבית כנסת, זה מה שאתה לא מבין.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 איפה בעד? תראי שאת פעם בעד. :מר אבנר משה
 

 אתה עושה עכשיו מניפולציה גדולה, זה הכל, זה מה שאתה עושה, מניפולציה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 ?מי בעד ירים ידו :דרעי, ראש העיר  אפימר 
 

 לא רק רגע, סליחה.  :כחלון-כידור ישושגב' 
 

 סליחה מה זה רק רגע, אני מנהל את הישיבה. מי נגד? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 סליחה עם כל הכבוד שלך, מבקשת להתייחס, רגע סליחה, אני סליחה,  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא סיימת. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 סליחה לא סיימתי, היועמ"ש לא התייחסה למה שאני אמרתי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

היא התייחסה. היא אמרה לך שאי אפשר להוריד הצעה מעל סדר היום. עם כל הכבוד  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 לך.

  
 ,ואני מבקשת ,ביקשתי לפתוח את בית כנסת לכל העמותותלא, אני  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מה זה קשור? זה הצעה? ר:מר אפי דרעי, ראש העי
 

  ?על זהמה את אומרת לשמוע אני מבקשת  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מה זה? מה זה קשור? זה בסדר היום? מר אפי דרעי, ראש העיר:



 
  רגע.את לא יכולה לבקש חוות דעת כל שושי אבל : מר קובי לאור:

 
 תגידי סליחה, זה בסדר היום? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
: בישיבת מועצה את יכולה לדבר, יש לך זכות דיבור, את יכולה לדבר. אין דיון, את יכולה להכריח מר קובי לאור:

 אותה לתת לך חוות דעת כל רגע?
 

י אני יכולה לבקש חוות דעת. בפרט שלא מתייחסים לשאלות שאני שולחת במייל, אז אנ כחלון:-שושי כידור 'גב
 צריכה לשאול, אז יש ישיבה אז אני שואלת את השאלות. מה לעשות?

 
 : תגישי בקשה בכתב לקבל חוות דעת, ותערכי, ותגישי, ותקבלי תשובה.מר קובי לאור:

 
 אני חושב שזה פשוט ביזיון להליך. לא מכובד שאתם לא מוכנים להתקזז. מר ירון חדוות:

 
מה זה משנה? אני מנובמבר  שאני הייתי במילואים.כתקזז ירבתם להסלא מכובד שאתם גם : היה מר קובי לאור:

 עד פברואר שלושה חודשים במילואים, סירבו לכל הקיזוזים.  
 

 לא אבל זה לא רלוונטי לעניין. :דרעי, ראש העיר  אפימר 
 

 הכל רלוונטי לעניין. מר ירון חדוות:
 

אתם כל נושא שאתם רוצים להעלות  ,אתם שבעה יוםה, מותר לכם לעלות כל נושא מר אפי דרעי, ראש העיר:
 אתם מעלים, אז מה את עכשיו באה, יש סדר יום, 

 
 אני יכולה גם עם ארבעה להעלות כל נושא.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 .נפרדדיון ב נצטרך לקיים הקצאה על הלמי להקצות את זה. מציעה, אין פה בכלל  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אתה דיברת, יש שתי עמותות שאני הולך להקצות להם. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אבל בכל מקרה זה הולך לעבור,  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 כן יש שתי עמותות שהבטחתי להם שהבית כנסת יהיה עבורם. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 שתי עמותות, יש ארבע עמותות.. נכון. לא חייב לעבור את התהליךאבל זה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 זה מה שאתה. אתה עושה מה שאתה רוצה, אתה דיקטטור,  ,אין שום שקיפות פה כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 עוד פעם דיקטטור.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

שתף את הציבור בתהליך קבלת אתה לא מוכן ל ,אתה רוצה שהכל יעשה כדברך כחלון:-שושי כידור גב'
 ההחלטות, זה הכל.

 
 אנחנו הגענו להצבעה, אני ממש לא מתרגש מהמילים שלך, מי בעד ירים ידו? מי נגד? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 בשלב זה מתקיימת הצבעה:

 
 

    מקורות, ₪ 993,760 ס"ע האשל ברחוב כנסת בית בניית –936' מס ר"תב מאשרים :החלטה

 .השיכון משרד – 793,760,  הרשות קרנות - ₪ 200,000: מימון     



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

 
 ירון חדוות, אבישי ברעם, שושי כידור כחלון, יצחק בראון, ליהי איינס. :נגד

 
 
 

 בשלב זה עזב אבישי ברעם את חדר הישיבות
 

 האם מותר לו לבנות את הבית הכנסת? אני רוצה לשאול מה אתם עושים עם זה? תושבת כפר יונה:
 

 לא. אנחנו נלך לעתירה מנהלית. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אוקי, תודה רבה. תושבת כפר יונה:
 

זה מה שאנחנו נלך, אני לא במקרה שאלתי את היועמ"ש, אני הולכת לעתירה מנהלית,  כחלון:-שושי כידור 'גב
א מתכוונת, אני לא סתם רציתי את ההצהרה של היועמ"ש,  התייעצתי עם יועמ"ש לפני שבאתי לכאן עם כל אני ל

הכבוד פה לכולם אף  אחד פה לא יעשה משהו, צחוק, כן, וגם מחברי המועצה פה. אני אקבל אסמכתא ואם אני 
  לא אקבל אסמכתא אני אלך עד הסוף, ובינתיים תודה לאל בשני המקרים ניצחנו.

 
 כל הכבוד. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 

 שכר בכירים 75%-70%אישור שכר למנהלת אגף החינוך, הגברת אסנת חכמון לפי  .2
 
 

 תושבים. 15,000נפלה טעות ואושר שכר בכירים המתאים לישוב עד  20/7/16מיום  64** בישיבה מספר 
שכר מנכ"ל, בהתאם לחוזר מנכ"ל  75%-70%שכר מנכ"ל  70%-60% –מתבקש תיקון החלטה על גובה השכר מ 

 המצ"ב 4/2011
 
 

 פשוט הייתה פה טעות. .אישור שכר למנהלת אגף החינוךסעיף הבא,  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ת.יוכל הזמן יש לכם טעו כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 נכון, מה לעשות? העיר:מר אפי דרעי, ראש 
 

 מי שלא עובד לא טועה. מר דוד ששון:
 

 נכון, אני לא יודעת את זה כנראה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 נוציא את הדוחות של עיר ללא אלימות, התקופה שלך, נוציא לך את הטעויות שלך? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 כן, תוציא. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אז תשבי בשקט. דרעי, ראש העיר:מר אפי 
 

יושב פה הגזבר, אחד הדברים שהוא היה אומר זה שמעולם לא קיבל דברים כל כך  כחלון:-שושי כידור 'גב
 מסודרים. 

 
 עד היום הם אצלי  אני עד היום בודק אותם. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 



 ל את המח, ואל תרד לרמה כל כך נמוכה . בחיים לא היה שם טעות אחת, אז אל תבלב כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 בינתיים מי שנמוכה זה את.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא אני לא  יורדת לרמה נמוכה.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כל הזמן יש לנו טעויות, איזה טעויות?  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 שנות את אישור שכר. אני מציע ל מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לאחרונה?בוא נראה מה קורה היום בעיר ללא אלימות, אתה ראית את הדוחות  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא ראיתי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אז כדאי שתסתכל עליהם, על מה אתם מוציאים שם את הכסף. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 בטח לא על סיירת הורים וקבוצת מצדדים ומעודדות, פלריגים.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 למה? סיירת הורים זה טוב. לא צריך סיירת הורים.  אני הוצאתי על פלריגים. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

שלו על הפלריגים שלך, שלו ושל חבל שאבישי הלך, הוא שכח את האס.אם.אסים  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 איציק. 

 
 בוא תוציא את כל הדוחות אני מוכנה שהם יעמדו לדיון ציבורי.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אנחנו נקיים עליהם דיון ציבורי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אין שום בעיה בכיף. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 ו הדוחות.אנחנו נקיים שיוגש מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 כן בקמפיין שלך תוציא.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 ודאי אני שומר את כל החומר, כולל ההודעות של אבישי.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 וגם אני שומרת את כל החומר. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 את לא רוצה שנוציא.  יעל נחמן: 'גב
 

 לא אני לא רוצה? אף אחד לא מאיים עלי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 : מה קרה לכם? מה זה שנת בחירות? מה השתגעתם שושי. מר קובי לאור:
 

 אני רוצה.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אני מציעה לאשר את השינוי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

אני רוצה, כן לא כדאי לי, את יודעת חסרה פה חברת מועצת העיר שהאשימה אותי  כחלון:-שושי כידור 'גב
 בגניבה, שאני גנבתי מכספי עיר ללא אלימות.

 
 מעולם לא אמרתי את זה.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 



 לא רגע, אני אסיים את דבריי.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 שושי.  מעולם לא אמרתי את זה מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

עיר שאמרה שאני גנבתי מכספי עיר ללא אלימות,  תבה פה חברת מועצאמרתי שיש כחלון:-שושי כידור 'גב
שהוכיחה מעל ללא כסף ששקל לא נלקח אוקי? ללא אלימות  עיר עם הדוחות התקציביים של את חשבוןהבאנו רו

 כיסי.ל
 

 בוודאי שלא, מי אמר את זה? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אוקי? אז אל תבלבלו את המח.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא שמעת את זה ממני. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא שמעת את זה.  יעל נחמן: 'גב
 

שבטעות דרשה החינוך אגף אני מציע לאשר את השינוי בנושא של שכר אגף מנהלת  מר אפי דרעי, ראש העיר:
בקש אחוז, אני מ 70-75ין הקידום שלה הוא בכאשר מסלול  ,אחוז 60-70בהמלצה שהשכר, מרכיבי השכר הם בין 

 לתקן את הטעות הזו, אני מקווה שתתנו את ידכם מי בעד ירים את ידו. 
 

 רגע אני רציתי להגיד משהו. מר ירון חדוות:
 

 אה בקשה תגיד. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

נבנה תקציב על סמך ובאים מכובדים שש שמצד אחד קלהתפשאיכשהו מצליחים אחד הדברים  חדוות:מר ירון 
ו חנמרכיב קבוע וידוע מראש, זה לא שאנ ששכר זה הם מבוססות שכרהנחות האלה ה של שברובן, הנחות עבודה

בתוך עכשיו . האת זבונים  חנומהרגע הראשון איך אנבדיוק יודעים  חנואנ ,יורולא ללדולר ולא צמודים 
ברור ו ,יש תוספות שכר כאלה וכאלהשאנחנו צריכים, ים רמגלים חדשות לבק חנושבו אנאוקי? הסיטואציה הזו 

קף תברור לי שזה לא משעוד יותר זה נפלה טעות והברור לי שבתחשיב דבר שני  ,בגירעוןאחד אנחנו נמצאים לי ש
על גירעון על גירעון, ובתוך הולכים לגירעון עוד פעם  חנואנהסיטואציה הזאתי בתוך עכשיו שהוגש.  מותקציב כב

התהליך הזה מה שאנחנו עוד יותר רואים, זה שאחד הדברים ברמת הלקות, חוסר ההבנה, קהות חושים, אנחנו 
ם עוד ועוד מגלי חנווכל הזמן אנ ,כמה הדבר הזה הולך לעלות לנונכנסנו לתוך מבנה של עיר, בלי שאף אחד יבין 

 .שלפי זה שאנחנו עיר אנחנו חייבים לא' ולב' ולג' בורות
 

 ? בדיוק מה זה קשור לעירשזה על זה שאנחנו עיר? איפה כתוב  מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 אני נותן דוגמא על דוגמא, על דוגמית. מר ירון חדוות:
 

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

 זה קשור גם. חדוות:מר ירון 
 

 לא, איפה? אם עכשיו היינו מועצה מקומית, מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 אם אתם בניתם תקציב, מר ירון חדוות:
 

 אם עכשיו היינו מועצה מקומית אז היה צריך לשלם לה פחות? :ירון חדוותמר 
 

ר מחירון כזה, והיית צריך את הייתה שאני לוקח מחי אם בנית תקציב והנחת העבודה שלך מר דוי לוין, מנכ"ל:
 המחיר מחירון האחר,

 



יודע שזה לא נלקח? איך אתה יודע? בגלל שנעשתה טעות והוגש בסדר היום הזה, איך אתה  :לוין, מנכ"ל דנימר 
 לא הייתה, היא אולי גם שכחת ששנה שלמה לא שולם שכר למנהלת אגף חינוך כי ולא נלקח? אז זה אומר שזה 

 
 כי הייתה סגנית בהתנדבות שנה. יעל נחמן: 'גב
 

למה בסעיף הזה לא להגיד? אז בסעיף הזה, למה לא להגיד, והייתה סגנית בהתנדבות,  מר דני לוין, מנכ"ל:
 כנראה ששכחת. 

 
 זה עוד יותר מדהים, איך אתה בגירעון לא שילמת לזה, לא שילמת לזה,  מר ירון חדוות:

 
אנחנו קודם כל, קודם כל אל תטעה את הציבור, אנחנו לא בגירעון. אתה לא בגירעון תירגע,  מר דני לוין, מנכ"ל:

 נו לא בגירעון. אתה יכול להירגע, להשמיץ הכי קל, אנח
 

 מי בעד ירים ידו? מי נגד? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 מה זה מי בעד? לפי החוק אנחנו חייבים לשלם לה את זה. זה חוזר מנכ"ל.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אז אתם בעד.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ברור.   כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כולם בעד, תודה רבה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 
 : חלטהה

 .שכר בכירים 75%-70%שכר למנהלת אגף החינוך, הגברת אסנת חכמון לפי  מאשרים
 

 מאשרים פה אחד
 
 
 
 
 
 
 

 דני     לוין         אפרים )אפי( דרעי 
 מנכ"ל העירייה       ראש העירייה    


