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 תיקון-16/12/7מיום  72פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 
 

 ראש העיר   -    אפי דרעי נוכחים: 
 חבר -    ירון חדוות  

 חבר -    אבישי ברעם
 חברה  -   שושי כידור כחלון

 חבר  -    יצחק בראון   
 חבר  -    ברק אשרם  
 חברה  -    ליהי איינס   
 חבר -    אבנר משה   
 חבר  -    ערן לאופר  

 חברה -   יעל חן נחמן גב' 
 חבר-    דוד ששון 

 חברה -    טולדנו מיטל
 

 מר דני לוין, מנכ"ל  מוזמנים:
 עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש  

 גב' אסנת טל, עוזרת מנכ"ל
 מר יהודה גריבי, עוזר ראש העיר

 מר יחזקאל יחזקאל, גזבר
  בז'רנו, מבקרתאורית 

 
 

 חבר - קובי לאור ר מ נעדרים:  
   

 
 

  
 

 על סדר היום:
 

, בית ספר רימון 675, בנק פועלים, סניף 314518אישור שינוי זכויות חתימה בחשבון  .1
מבוטלת בזאת. יו"ר וועד  032313629כספי הורים, זכויות החתימה של שטורם נתן, ת"ז 

, זכויות החתימה של מנהלת בית ספר 23829138ההורים הנכנס הינו טל רז, ת"ז 
 ומזכירת בית ספר נותרות ללא שינוי.

 
 אישור פתיחת חשבונות בנק לטובת פרויקטים שמבוצעים מתקציבי מפעל הפיס. .2
 
 שינוי מיקום ישיבות מליאת מועצת העיר .3

 
 אישור לעבודה נוספת למדריך מוגנות יוסף מאירוביץ .4
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 שאילתות
 

 . 72טוב אנחנו עוברים לישיבת מליאה מן המניין מספר  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 שאילתות אפי.  ל"מר דני לוין, מנכ
 

 נו איפה השאילתות? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 תודה ניצן.  יעל חן נחמן: 'גב
 

 בי ניצן, תודה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 את זה קיבלו כולם, לא?  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא הוצאתם עדכון ממש בדקות... כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מה? ל"מר דני לוין, מנכ
 

 אתה שלחת הודעה שעשיתם שינוי של סדר היום. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מה נמחק? מה על סדר היום נשאר? מה נשאר? מר אבישי ברעם:
 

 הורדנו את נושא התב"רים. את כל התב"רים ואת הנושא של מינוי סיגל,  ל"מר דני לוין, מנכ
 

 ארבעה נושאים. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

מה? יותר מארבעה. כל התב"רים זה שישה שבעה תב"רים. אה נשארו ארבעה  ל"מר דני לוין, מנכ
 כן.

 
 כן, נשארו ארבעה נושאים. כחלון:-שי כידורשו 'גב
 

 כן, כן, בסדר. ל"מר דני לוין, מנכ
 

טוב יש לכם פה מכתב של דני, מה שנקרא רענון על אופן הגשת  מר אפי דרעי, ראש העיר:
שאילתות. אבל כל אחד שיקרא אותו אח"כ, אנחנו לא נתעכב עכשיו על קריאה. יש פה שאילתות 

 אני צריך לקרוא גם את השאילתא, בשביל שהם ידעו על מה מדובר.  שאני אתן עליהם תשובה,
 

 תתחיל גם השאילתות שלי כי פעם שעברה היא לא הייתה ואז, ל"מר דני לוין, מנכ
 

 לא, לפעמים השאילתא היא לא שאלה אחת היא סיפור.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא אבל אתה רוצה שאנחנו ננחש על מה אתה עונה? מר ירון חדוות:
 

 אני אקרא את השאילתא, ואתה תקרא את התשובה. ל"מר דני לוין, מנכ
 

 גם צריך להקריא לפרוטוקול את השאילתא ותשובה לשאילתא.  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

ראשונה של ליהי איינס בנושא בחירת חברי  אוקי. דני תקרא שאילתא מר אפי דרעי, ראש העיר:
 דירקטוריון למתנ"ס.

 
טוב, אז אבקש לשאול כיצד נבחרים חברי הדירקטוריון למתנ"ס וכיצד נבחר  ל"מר דני לוין, מנכ

 יו"ר הדירקטוריון. האם כהונת חברי ויו"ר הדירקטוריון תחומה בזמן?
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ני אקריא את זה, אני צריך להקריא את זה, זה טוב, התשובה היא? א מר אפי דרעי, ראש העיר:
מוקלט. הדירקטוריון מתמנה ... בהתאם לכללים החלים על חברת מוסדות חינוך תרבות 

 והתחדשות שכונות בכפר יונה משותף עם הסוכנות היהודית, לא יודע מה זה ל"א, חל"צ? 
 

 בור. זה אמור להיות חל"ה, חברה לטובת הצי ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

חברה לתועלת הציבור, סוכנות היהודית,  חברה לתועלת הציבור,  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 בסדר?

 
 זה שפה של עו"ד.  ל"מר דני לוין, מנכ

 
והכל בהתאם לקבוע בתקנון החברה הנ"ל. אז זו התשובה וברור  מר אפי דרעי, ראש העיר:

ם, יש לי זכות וטו, הם לא יכולים שהסוכנות היהודית מה שנקרא מתייעצת אתי על הנבחרי
לקחת, למנות מישהו שהוא לא על דעתי, ויש גם להם זכות וטו למנות מישהו שלא מקובל על 
דעתם. אז אנחנו בינתיים, בינתיים בשלושים ושמונה שנות קיומנו כמתנ"ס, של החברה 

ת שיטת למתנ"סים  משותפת עם הסוכנות היהודית אז כמעט אין מתנ"ס שלא בא ללמוד א
הנבחרים אצלנו, כי זה המתכון, אני מרחיב בכוונה, למרות שזה לא בשאלה שלך, זה המתכון 
כמעט הכי נכון והכי בדוק שהוכיח את עצמו לאורך כמעט ארבעים שנה, שלא יוצר זעזועים כמעט 
כל שני וחמישי. אני לא רוצה לתת לכם דוגמאות מישובים סמוכים אלינו, שבכל קדנציה נבחרת 

ל ההנהלה ובתוך אותה קדנציה מתחלפת עוד שלוש ארבע פעמים יו"ר, הנהלה, מנכ"ל, כ
מתחלפים, בגלל כל מיני סיבות ומלחמות פוליטיות כאלה ואחרות. אני לא רוצה להזכיר שמות 
של אנשים שהכנסתי פה לחברי הדירקטוריון, חלקם אפילו היו מסיעות שפעלו נגדי, זה לא הפריע 

ו לטובת הפעילות השוטפת של המתנ"ס, ונתתי את ברכתי לעבודתם. אני חושב לי, ככל שהם תרמ
שככה זה צריך להיות גם בהמשך, אם יש לכם מועמדים טובים ואתם רוצים שהם יהיו חברים יש 
תקופת זמן שמתחלפים חברים, כל מי שמציע לי שמות אני מפנה אותם ליגאל, וככל שיגאל 

 נסים, אני לא, מתרשם מהם בצורה חיובית, הם נכ
 

 אנחנו מרוצים מעבודתו של יגאל. יעל חן נחמן: 'גב
 

כן, ואני מאד מרוצה מעבודתו של יגאל, אף פעם לא שאלתי אותו מה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
דעותיו הפוליטיות, מעולם הוא לא סיפר לי מה דעותיו הפוליטיות, והוא ממשיך לעשות את זה 

כל אחד מכם יעשה את החשבון ויגיד  ורדי, וצביה ארצי.בצורה טובה ומקצועית. קדמו לו מנחם 
 , -כל אחד מהם.  נעבור למה בדיוק, איפה בדיוק הם היו 

 
ברשותך רק עוד מילה אחת על מה שאמרת. אחד זה ברשותך שאלתי איך הם  ליהי איינס: 'גב

 נבחרים אוקי? ודרך הבחירה שלהם?  כי לדעתי המועצה אמורה להמליץ על איזה שהם שמות. 
 

לא, לא, לא בהסכם שלנו אין המלצה של המועצה. אנחנו בפעם  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 עמדות באופן אקראי?האחרונה שמנו מודעה ואנשים הגישו מו

 
 איפה הייתה המודעה? ליהי איינס: 'גב
 

מנהל המתנ"ס פרסם הודעה, תשאלי את דודי ליפשיץ הוא יגיד לך. גם  מר אפי דרעי, ראש העיר:
בתקופתו של דודי פרסמו מודעה. ואנשים הגישו את מועמדותם, אני לא התערבתי אפילו כהוא 

ם אתי וזה לא הפריע לי. חבר'ה זה צריך להיות המוטו זה, נכנסו אנשים שידעתי שהם לא מזוהי
של כולכם פה. לא לפחד ממי שרוצה לתרום, גם אם הוא לא שייך במאה אחוז לך, או תומך בך, 

 מה הוא יכול לקלקל פה במתנ"ס, מתנ"ס צריך לעבוד לתועלת הציבור. 
 

בר על תפקוד המתנ"ס, המבקרת שלנו על פי הדוח שד 2014כי בשנה שעברה ב  ליהי איינס: 'גב
 ששופך אור ששונה לחלוטין ממה שהרגע נאמר פה בשולחן. 

 
 ,-זה היה, זה היה על הצד, זה לא היה על ה מר אפי דרעי, ראש העיר:
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 גם סגניתך וגם אתה אומרים שאתם מרוצים  מאד מהתפקוד,  ליהי איינס: 'גב
 

 אוקי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

רק רגע ברשותך, אתם מרוצים מאד מהתפקוד של יו"ר הדירקטוריון של  איינס:ליהי  'גב
המתנ"ס, שעה שאנחנו אוחזים בדוח של ליקויים רבים מספור על ההתנהלות של המתנ"ס 

 ושאותו יו"ר עומד בראשו, בראש הדירקטוריון שלו. 
 

"ר הדירקטוריון אלו היו נושאים שלא היו בתחום אחריותו של יו מר אפי דרעי, ראש העיר:
למרות שהוא נושא באחריות מיניסטריאלית על כל מה שקורה, מלא דברים שנעשו בוא נגיד עקפו 

 אותו, וכל מי שהיה אז, איננו היום. חלק גדול מאלה שהיה אז איננו היום, 
 

 זה מתוקן.  יעל חן נחמן: 'גב
 

והיום אתם רוצים לעשות ביקורת על ניסן אני מרשה לכם. מרשה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 לכם.

 
 .2017תהיה ביקורת ב  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 . בקדנציה הבאה?2018שתפורסם ב  ליהי איינס: 'גב
 

כן אתם תקראו לו ותבדקו אותו, שושי? תעשו בדיקה, תעשו בדיקה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
דוחות הקודמים ומה שיש היום ותראו את ההבדלים, פשוט מאד. בוא לעומק, על כל מה שהיה ב

 נעבור לשאילתא הבאה. 
 

גם שאילתא של ליהי. האם חברי דירקטוריון המתנ"ס וחברי ההנהלה של  ל"מר דני לוין, מנכ
 המתנ"ס יצאו במשלחות לחו"ל בשם תפקידם ואם כן מי הם אותם חברים/הנהלה ולהיכן נסעו?

 
טוב מאחר ולא מדובר במשלחות שיצאו מטעם העירייה, אז העירייה  ראש העיר:מר אפי דרעי, 

לא החליטה, לא אישרה ולא מימנה את הנסיעות האלה ככל שהיו. ומדובר בהחלטת חברת 
מוסדות חינוך תרבות והתחדשות שכונות בכפר יונה שהיא חברה עצמאית ונפרדת ובד"כ 

 שמוציאים משלחת, בעיקר של בני נוער,
 

 קריטריונים משלהם. יעל חן נחמן: 'גב
 

יש להם קריטריונים משלהם וכל פעם יוצא נציג גם של ההנהלה וגם  מר אפי דרעי, ראש העיר:
נציג של העובדים, אחד מהעובדים כדי להיות בשליטה מלאה על קבוצת בני נוער שנמצאת בחו"ל. 

כה המתכון הזה הוכיח את עצמו.  אנחנו לא רוצים להתבזות שיהיו שם בני נוער ויעשו בושות. עד
הוא הולך ומתחזק, אנחנו מקבלים משם משלחות, אנחנו  שולחים לשם  אורנג' קאונטיהקשר עם 

משלחות, אנחנו מקבלים משם משלחות, השנה התווסף גם משלחת ממקסיקו אחרי שילדי כפר 
יונה התארחו במקסיקו, והעסק הזה בינתיים מוכיח את עצמו כדבר חיוני וטוב גם לנו ככפר יונה, 

א בעיקר יותר בוא נגיד על בסיס ציוני של חיבור,  זה יותר וגם לעם ישראל, כי החיבור הזה הו
 חשוב להם מאשר לנו זאת האמת. שאני הייתי שם, 

 
 כן אבל אם זה, אבל זה חשוב להם ויותר מאשר לנו ואנחנו משלמים. ליהי איינס: 'גב
 

את לא משלמת, אני אגיד לך הבת שלי פשוט יצאה במשלחת אז אני  כחלון:-שושי כידור 'גב
 יכולה להגיד לך.

 
 מי, מי מממן את... ליהי איינס: 'גב
 

 למתנ"סים מממנת את מנהל המתנ"ס ואת חבר הדירקטוריון.החברה  כחלון:-שושי כידור 'גב
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 מסייע.  JCCגם  יעל חן נחמן: 'גב
 

 יש תקציב ייעודי בתוך המתנ"ס. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מסייעת, אנחנו לא משתתפת, המועצה לא משתתפת. JCCאבל  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 בראון: עירייה. מר איציק בראון:
 

 העירייה סליחה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 הארגון שם מסייע.  יעל חן נחמן: 'גב
 

 שוש כידור. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 שאילתא בנושא בינוי פינוי. ל"מר דני לוין, מנכ
 

כן, זה הייתה שאילתא ארוכה מאד עם איזה שש שאלות. אבל אני  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 אענה על כולן.

 
ככל הבנתי מועד היציאה לדרך עם פרויקט הבינוי פינוי בשכונה המזרחית  ל"מר דני לוין, מנכ

 נדחה ואינו ידוע בשלב זה. 
 

בתי שיש כאן רגע, סליחה, סליחה, דני? אני ממש מתנצלת שאני מפריעה כאן. חש ליהי איינס: 'גב
 עוד שאילתא שלי, אבל אני רואה, בנושא הזה,

 
 לא סיימנו, נגיע גם עוד אחת. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 איזה? אני לא... ל"מר דני לוין, מנכ

 
 ,-בנושא של ה ליהי איינס: 'גב
 

 שתיים כבר קראנו. ל"מר דני לוין, מנכ
 

 צהרונים והקייטנות.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא לא לא לא בנושא של המתנ"ס. ליהי איינס: 'גב
 

 לא זה של שושי. ל"מר דני לוין, מנכ
 

אז אני לא רואה את זה כאן, אבל מה שאני רוצה לומר, עוד מילה אחת בנושא  ליהי איינס: 'גב
פניתי מספר פעמים  הזה של המתנ"ס, לפני שאתה עובר לנושא של שושי לגבי פינוי בינוי, זה שאני

פניתי למנכ"ל, פניתי ליועמ"ש שלנו, וגם אליך שלחתי מכתבים אדוני בנוגע לפרסום דוחות 
הדירקטוריון של המתנ"ס. מאחר והעירייה מעבירה כספים למתנ"ס לא ברור לי מודע במאה 

ריון, עשרים ואחת, בעידן של שקיפות, ומדובר פה בכספי ציבור, איך יכול להיות שיושב דירקטו
מחליט על חלוקה של כספים, על ניהול של כספים, ושם דבר מזה לא פתוח לציבור, לא ברור לי? 

 מדובר פה בגוף שהוא לטובת הציבור ללא כוונת רווח.
 

 הייתה שאילתא כזו דני? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ולא ברור לי, ליהי איינס: 'גב
 

 איך? ל"מר דני לוין, מנכ
 

 הייתה שאילתא כזו שהיא הגישה? העיר: מר אפי דרעי, ראש
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 אני אומר שלזה שלחנו לך תשובה במייל כאילו שהמתנ"ס הוא גוף עצמאי,  ל"מר דני לוין, מנכ

 
 עצמאי להחליט. ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

אנחנו לא יכולים להתערב בדרך שלו לפרסם, אפשר להגיד לנו את דעתנו אם  ל"מר דני לוין, מנכ
 בכלל, אבל לא, בטח לא לכפות או לדרוש לקבל עבור חבר מועצה. 

 
 סליחה כמה כסף אנחנו מעבירים בשנה למתנ"ס? ליהי איינס: 'גב
 

 חבל שחזי עכשיו יצא, אני לא יודע, סדר גודל של, ל"מר דני לוין, מנכ
 

 עשרים מיליון? הי איינס:לי 'גב
 

 לא, שני מיליון שקל.  ל"מר דני לוין, מנכ
 

 שני מיליון.  גב' מיטל טולדנו:
 

 אני יודעת, אני יודעת.  ליהי איינס: 'גב
 

 , עם כסף שהולך לתנועות הנוער וזה. -גג עם כל ה ל"מר דני לוין, מנכ
 

 סליחה, עשרים אחוז. סליחה, סליחה, עשרים אחוז. גב' ליהי איינס:
 

, בסעיפי המתנ"ס יש שני -לא אנחנו לא עשרים אחוז. יש בתוך סעיפי ה מר אפי דרעי, ראש העיר:
 חלקים, יש סעיף אחד שהוא, 

 
 שישה מיליון? ליהי איינס: 'גב
 

 שני מיליון. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא שני מיליון שקל, בערך שניים, שניים ומשהו. ל"מר דני לוין, מנכ
 

זה לא שני מיליון שקל, בדוח מבקרת העירייה שהיה על המתנ"ס, אוקי?  כחלון:-שושי כידור 'גב
יש שמה שישה מיליון שקל שהעירייה שילמה למתנ"ס, בדוח עצמו.  אני לא מכירה את הנתונים, 

 כי אני הרי לא יושבת במתנ"ס.
 

חבל שלא שאלתם את חזי, אני לא חושב שזה נכון אבל אני לא רוצה להגיד  ל"מנכמר דני לוין, 
 בוודאות. 

 
אתה יודע מה? אני רוצה להגיד כאן משהו. מעבירים עשרה שקלים שהם כספי  ליהי איינס: 'גב

 ציבור שלנו, איך יכול להיות שאנחנו לא, אין לנו שום פיקוח למה נעשה בכסף הזה?
 

 מה ז"א אין לנו שום פיקוח? ל"מר דני לוין, מנכ
 

מה ז"א ? אתה לא מקבל שום מידע. למה זה לא לגיטימי לבקש מידע, הלא אם  ליהי איינס: 'גב
 הכל בסדר, למה לא,

 
 אני אגיד יותר מזה בהמשך למה שאת אומרת. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

בסדר, למה להסתיר? אנחנו בעידן של שקיפות, אנחנו בעידן  שנייה. אם הכל ליהי איינס: 'גב
שהכל פתוח לציבור, למה הם יושבים במחשכין ואומרים אצלנו לא תקבלו מידע? למה? מה 

 הסיבה?
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 ,-לא יודע אני לא יכול להשיב בשם ה ל"מר דני לוין, מנכ
 

ה אני מוכן לשים שם אנשים ולמה אנחנו מסכימים לזה? אומר פה ראש העיריי ליהי איינס: 'גב
שאני יודע שהם לא מטעמי, אין בעיה עם זה, אני אגב מורידה את הכובע לכבוד זה, אבל בוא 
נעשה את זה גם עוד שלב אחד קדימה. למה אין לנו ביקורת? אנחנו מעבירים שני מיליון שקלים, 

 אני אמרתי בצחוק עשרים, אבל שני מיליון שקלים...
 

תוכנן שנה הבאה ביקורת, שנה הבאה זה עוד חודש, תזמינו אותם  דרעי, ראש העיר:מר אפי 
בתחילת שנה, אל תחכו לסוף השנה, תעשו את זה בעוד חודש, תהיה לך תמונת מצב מסודרת כמה 

 אנחנו מעבירים, אנחנו לא מעבירים שישה מיליון. 
 

 מה פתאום. ל"מר דני לוין, מנכ
 

ה שאנחנו מעבירים, יש כסף צבוע שהמועצה תהווה צינור, זה כל מ מר אפי דרעי, ראש העיר:
 הנושא של תנועות נוער, וכל הנקודות האחרות שמבצע עבורנו. 

 
 לגבי המתנ"ס אני פניתי לכולם, למבקרים שלהם, לכולם.  גב' ליהי איינס:

 
 בסדר אבל זה עדיין כסף. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 דר זה כסף צבוע זה לא  משמש את המתנ"ס.כן בס מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אבל זה לא מגיע לשישה, אני לא חושב שזה מגיע. ל"מר דני לוין, מנכ
 

אם מעבירים לצופים דרך המתנ"ס, זה כסף שעובר לצופים, אם  מר אפי דרעי, ראש העיר:
שים, וכל מעבירים לבני עקיבא זה כסף שעובר לבני עקיבא, יש עוד כמה תחומים כאלה שאנחנו עו

השאר זה מה שאנחנו אמורים, היינו אמורים לסבסד בכל מקרה אם זה היה תחת הכובע שלנו, כל 
 הנושא של התחזוקה של כל המערכות, 

 
 זה לא חברת פנים. קצא"אבראון:  מר איציק בראון:

 
 למה אתה מפריע? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 בראון: לא יש לי הרגשה שכאילו דירקטוריון המתנ"ס הוא כמו קצא"א.  מר איציק בראון:

 
 כן.  גב' ליהי איינס:

 
 לא, לא, לא. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 בראון: הכל סודי, בטחוני. מר איציק בראון:

 
 מה זה סודי... ליהי איינס: 'גב
 

 לא, לא. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 בראון:  מה אסור לחבר מועצה אפילו לקבל את הפרוטוקול? מר איציק בראון:
 

אסור לחבר מועצה לקבל פרוטוקול של דיון. למה  אסור לי לקבל כחברת מועצה  ליהי איינס: 'גב
 פרוטוקול של דיון?

 
 בראון: העיריה מקבלת פרוטוקולים? מר איציק בראון:

 
 אני באתי ושאלתי שאלה.  ליהי איינס: 'גב
 

 היא לא מתערבת בזה יש להם מדיניות משלהם. ן נחמן:גב' יעל ח
 

 היא לא דורשת. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 המתנ"ס שינה, המתנ"ס שינה, ליהי איינס: 'גב
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 אני לא  דורש, אז מה אני צריך לקבל פרוטוקולים. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
אדוני, אדוני אולי אתה לא יודע. המתנ"ס שינה את שיטת ההנחות שנתנו לחוגים  ליהי איינס: 'גב

 השנה. אוקי? שינה את השיטה.
 

 נו אז מה? זה מדיניות מתנ"ס. מה זה ענייני? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 מצוין אפשר לקבל מידע על זה? למשל האם הם בחנו עוד שיטות? מי הצביע בעד? ליהי איינס: 'גב
 

אם הם שינו את המדיניות אז הם פרסמו את המדיניות, מה זה? מה זה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 זה סודי?

 
 מה? ליהי איינס: 'גב
 

 ,-המדיניות פורסמה. כי אם שינו את המדינות אז מי ש מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אם שינו את ניסן, הוא יגיד את זה.  גב' יעל חן נחמן:
 

מי שנהנה מהשינוי מדיניות, יודע, מי שהגיש בקשה יודע, וכל מי  העיר: מר אפי דרעי, ראש
 שמסביב יודע. איך את יודעת ששינו את המדיניות?

 
 כי אני משלמת כסף אדוני. ליהי איינס: 'גב
 

אז כל מי שמשלם , כל מי שפעיל פה יודע, יודע שהמדיניות שונתה. מה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 ר? אני לא מבין?זה קשור לכל הציבו

 
 אבל אתה מסכים איתי... כל הציבור, לכולם שונה, אדוני. ליהי איינס: 'גב
 

, תראה -אני רוצה להגיד יותר מזה. ליהי אני רוצה לחזק את מה ש כחלון:-שושי כידור 'גב
בסיפור של הרחבת הספריה אני במקרה ישבתי על הכרטסת של הרחבת הספריה כדי לבדוק על 
מה יצא הכסף. אחד הדברים שאתם השתמשתם בכסף שהגדלתם את התב"ר, לא משנה, לא 

ומרת עכשיו אין לי בעיה, אין לי בעיה באישורנו, ואגב אין לי בעיה עם זה, עם מה שאני א
שמשפצים את האולם, אין לי בעיה שמשפצים את הרב תחליטי, אין לי בעיה עם זה, אוקי? כי זה 

, באמת, אבל בסופו של דבר יש לי שאלה, המתנ"ס הוא כאילו לא -לתועלת הציבור, מה ש
שאתה אומר, יש לו דירקטוריון באחריותנו, אין לו שום קשר לעירייה, הוא עובד כגוף עצמאי כמו 

, בוחרים אותו, מי שממנה זה הסוכנות היהודית, המבנה הזה הוא בחכירה ללא עלות, אוקי? 
 בסדר? ועכשיו אנחנו גם מתחזקים.

 
 אני מתחזק את זה. נכון. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 מתחזקים את המבנה הזה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 בהסכם אני אחראי על התחזוקה של כל המבנים. מה.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

אין לי בעיה, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מתחזקים את המבנים,  כחלון:-שושי כידור 'גב
 אנחנו מעבירים תקציב מתקציב העיריה, אוקי?

 
 כן, ועדיין חסר להם כסף. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 עזוב, אני יודעת שחסר להם כסף.  זה לא משנה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 
 

 גב' ליה איינס: רגע, רגע,
 

 נו אז מה? מר אפי דרעי, ראש העיר:
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עכשיו הציבור, הציבור כאילו שותף, הציבור, כספי הציבור, שותף בעצם  כחלון:-שושי כידור 'גב
לניהול של המקום, להתנהלות ולניהול של המקום הזה, חוץ מהשכר של ניסן שמשולם על ידי 

 החברה למתנ"סים הרי הכל מתוחזק פה על ידי העירייה. 
 

 לא זה לא מדויק, לא זה משק סגור. יעל חן נחמן: 'גב
 

 לא, הכנסות, יש הכנסות עצמיות. י, ראש העיר:מר אפי דרע
 

בסדר, יש להם את המשק שלהם אבל אנחנו כולנו יודעים שהם לא  כחלון:-שושי כידור 'גב
 עומדים בזה, ועוזרים להם פה ושם. 

 
 בראון: יש להם סבסוד. מר איציק בראון:

 
 נכון. כי יש את התחומים שהם גירעוניים. גב' יעל חן נחמן:

 
 הסבסוד הוא על התחזוקה בעיקר ועל הרכזים דרעי, ראש העיר: מר אפי

 
 מה שאני רוצה לומר זה שלא יכול להיות, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

הרכזים והתחזוקה, שאילמלא היה פה מתנ"ס, נניח קחי ישובים כמו  מר אפי דרעי, ראש העיר:
ם רצף של מתנ"סים והשאר נתניה, חלק גדול מהפעילות של נתניה, חוץ מרשת המתנ"סים יש ש

פועל בגופים, הרי מנהל אגף הספורט הוא עובד עירייה, מנהל אגף התרבות, חלק מאגפי התרבות 
 הם בעירייה.

 
 אם אתה שואל אותי למה שזה לא יהיה תאגיד עירוני כמו החכ"ל? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 זה שאלות אחרות, אלה שאלות אחרות. גב' יעל חן נחמן:
 

זה שאלה במקומה, אבל זה בוא נגיד דיה לשאלה בשעתה. אנחנו נגיע  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 גם לזה.

 
אם את תוציאי רק את הספורט כתאגיד עירוני אז את לא תצליחי לתחזק את  גב' יעל חן נחמן:

 המתנ"ס.
 

, אם אנחנו כחברי -אז תענה לי על השאלה הזו למה אין לנו שקיפות לגבי ה ליהי איינס: 'גב
 המועצה רוצים לראות את הפרוטוקולים.

 
 אבל בואי בואי, בוא אנחנו לא רוצים להתמקד בזה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 זה נושא אחר, נושא אחר. מר דוד ששון:

 
בנפרד. אין לי בעיה להכין את מנהל לישיבה  אנחנו נקיים על זה דיון מר אפי דרעי, ראש העיר:

 מסודרת.
 

 אפי אני רוצה להגיד רגע משהו. ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 בקשה שלומית. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

אני רוצה רגע להגיד משהו כי יש פה, זה שני צדדים של אותה  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
שאלה שלך על הנתונים. אני חושבת שזה ברור וחשוב, וחייב מטבע, אבל זה שני צדדים, בהתיחס ל

להיות שהעיריה תדע על מה היא מוציאה את הכסף, כל כסף לאן הוא הולך ומה עושים אתו, אני 
 לא חושבת שיש על זה וויכוח ולצורך העניין גם חייב להיות הסכם מסודר שקובע על מה העירייה 

 
 
 
 
 

יא מקבלת, וזה מהלך שהתחלנו אותו בחודשים האחרונים משלמת, מה היא רוצה לממן ומה ה
וכבר אני מקווה שנצליח להתקדם אתו בקצב טוב. מהצד השני יש את הנושא של הפרוטוקולים 
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של המתנ"ס, שזה  עניין אחר, בשביל לדעת למה העיריה משקיעה את הכסף, את לא צריכה את 
 הפרוטוקולים של המתנ"ס.

 
 אז רגע. ליהי איינס: 'גב
 

זה את יכולה לשאול את העירייה, על מה את, איזה כסף את  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
מעבירה ולאיזה פעילויות. עכשיו עוד דבר שעלה פה שצריך לשים אליו לב, ואני חושבת שהוא 
מאד מאד חשוב, כל כסף שהעירייה רוצה להעביר לעמותה, אם זה צופים ואם זה כל דבר אחר, 

 לעשות אך ורק דרך תמיכות נקודה. לא יכול להיות שמועבר כסף דרך המתנ"ס לעמותות.חייב 
 

 מצוין.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אבל זה מה שעכשיו אמר, מר ירון חדוות:
 

 נכון עד עכשיו זה ככה עובד. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 עד עכשיו זה, כרגע מה שאפי הציג את זה ככה. מר ירון חדוות:
 

לכן היא אומרת את מה שהיא אומרת. עכשיו דווקא בהמשך למה  כחלון:-שושי כידור 'גב
 שאמרת לגבי הרכב הדירקטוריון יש לי שאלה אליך. אתה תהיה פתוח לאפשרות,

 
 אתה מכיר את זה? גב' יעל חן נחמן:

 
אני מכיר, אני לא בטוח, הנושא ייבדק, גם אם שלומית אני מכיר,  מר אפי דרעי, ראש העיר:

אמרה. אם זה מה שמחויב אז זה מה שיקרה, אבל אם זה לא מחויב, אני לא רוצה לתת לכם 
דוגמאות מעשרות מתנ"סים מסביב, ועשרות עיריות שאין להם מתנ"סים, כמה עולה להם מה הם 

כל מה שקורה מסביב. הרי אנחנו  מתחזקים, ואיך הם מתחזקים, ומה המחויבויות שלהם על
מחויבים, בהסכם המקורי המקורי, זה הנושא של תחזוקת כל המבנים, מגרשים וכו', והרכזים, 
שאלמלא היו במתנ"ס כי אני צריך אותם על זה אני צריך להתקזז. עכשיו יש מצבים שבהם רמת 

וך, בכל מה שקשור ההכנסה מהפעילויות מכסה חלק מהרכזים, יש מקומות שבהם זה בדיוק הפ
לתרבות אנחנו בעיקר מסבסדים. כל מה שקשור לאומנות אנחנו מסבסדים, ומוזיקה זה תחום 
הכי כבד שאנחנו מסבסדים בצורה משמעותית. אז שאת לוקחת את הכדורגל את אומרת יש פה 

בל איזה שפיץ קטן, יש פה שפיץ קטן הוא נשאר, ובכדורסל יש שפיץ קצת יותר גדול הוא נשאר, א
הוא, הוא לא מכסה את התחומים שבהם אנחנו באמת מפסידים כסף, ואנחנו מכניסים כסף כדי 

 ששום דבר מהדברים האלה לא יינזק. כן איציק?
 

בראון: רציתי לשאול את היועצת בעניין שהיא אמרה וזה קל להעביר שאסור  מר איציק בראון:
ולה לתת כסף למתנ"ס ולהגדיר לה את להעביר דרך המתנ"ס, ומצד שני את אומרת שהעירייה יכ

 הפעילות שעל זה.
 

 נכון שהמתנ"ס עושה לא שהוא מעביר כצינור לעמותות. שלומית גבע, יועמ"ש: עו"ד
 

בראון: שהמתנ"ס עושה. והמתנ"ס יכול לקבל למשל תקציב לטובת תנועות  מר איציק בראון:
 לו.נוער, פעילות תנועות נוער לחלק אותו על פי קריטריונים ש

 
 לא הוא לא יכול לחלק. עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:

 
 לא, את הקריטריונים העיריה קובעת. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מה? מר איציק בראון:
 
 
 
 
 

 המתנ"ס לא יכול לחלק כסף של העיריה. שלומית גבע, יועמ"ש: עו"ד
 

 בראון: הוא לא מחלק.  מר איציק בראון:
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 הוא כן. איך אנחנו בודקים, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אם הוא לא מחלק אז אין בעיה אם הוא כן מחלק הוא לא יכול. זה  עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:
 נורא פשוט. הוא לא יכול להעביר כסף של העיריה.

 
, רגע ואם הוא מעסיק למשל שאת אומרת הרכזים מה הוא -בראון: ואם הוא מ מר איציק בראון:

 בעצם, זה איזה שהוא, אתה מעסיק את הרכב, אבל זה שיטה עקיפה. עושה? הוא 
 

 אבל זה הדבר הכי פשוט. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

בראון: אתה אומר לא הוא לא עובד עיריה, הוא יעבוד דרך המתנ"ס אני אעביר  מר איציק בראון:
 להם את הכסף והם יעשו את זה. זה כן? זה, זה מותר?

 
אם יש לך רכז, אבל זה כבר דיון שלם, אני רק רציתי להבהיר את  יועמ"ש: עו"ד שלומית גבע,

 , -הענין של ה
 

אני מציע שנביא גם את הנושא הזה לישיבה מסודרת נזמין את מנהל  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 המתנ"ס, נעלה את כל הנושאים נקיים רק על זה. שיחה, דיון, איך שאתם רוצים.

 
 עד הישיבה, עד הישיבה, בסדר, מר אבישי ברעם:

 
 אז אדוני אני ביקשתי בדיוק את זה. ליהי איינס: 'גב
 

 זה לא נכון. ל"מר דני לוין, מנכ
 

 אני ביקשתי לזמן אותו ואמרו לי שאי אפשר, נכון שביקשתי? ליהי איינס: 'גב
 

 אפי אבל עד הישיבה, מר אבישי ברעם:
 

 אני יכול לזמן אותו. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני כתבתי לך שאנחנו מבקשים לזמן, ליהי איינס: 'גב
 

לא ביקשת לזמן את ביקשת לקבל את הפרוטוקולים ולקבל את החלטות. לא  ל"מר דני לוין, מנכ
 ביקשת לזמן.

 
לא אני גם כתבתי לך שאני מבקשת לזמן את יו"ר הדירקטוריון של המתנ"ס כי  ליהי איינס: 'גב

 ה שאמור לענות לנו על השאלות.הוא ז
 

לא זכור לי. אני מוכן שתחפשי את זה ותגידי לי אני לא זוכר שביקשת לזמן  ל"מר דני לוין, מנכ
 אותו לישיבה. מותר לכם להעלות נושאים כאילו זה לגיטימי.

 
אפי אבל עד לאותה ישיבה שאתה רוצה לזמן שיהיה אפשרות לחבר מועצה  מר אבישי ברעם:

ת הפרוטוקולים של המתנ"ס, אנחנו נותנים כסף למה שלא נראה את הפרוטוקול? מה לראות א
 הבעיה?  

 
 אחרי הישיבה הזו, מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 למי יש מה להסתיר פה זה הכור הגרעיני?  מר אבישי ברעם:

 
 
 
 
 

 איזה כור גרעיני בחייך? אתה מדבר שטויות. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 נו בסדר אז מה הבעיה, מה הבעיה? הרי הכל פתוח. מר אבישי ברעם:
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אין בעיה, כשאנחנו נקבל החלטות אתם כולכם תראו מה שצריך  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 לראות, נקודה, חבל להיכנס לזה עכשיו למה כן, למה לא, כתבה היועמ"ש, 

 
 נו? ברעם:מר אבישי 

 
הם לא מחויבים לתת שום דיון, אנחנו נקיים דיון בינינו, וככל שנסכם  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 את הדברים ונסכים על האופן,
 

 שאין הבלגה.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

האופן שבו זה יתבצע, ככה זה יתבצע. זה מעתה ואילך. ככה אנחנו  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 ל תיכנס לזה, אבישי. נחכה, חבל, א

 
רגע תן לי לגמור משפט. זה, זה גורר אותנו, דוחף אותנו ללכת לחוק חופש  מר אבישי ברעם:
 המידע, וכל, למה? 

 
 לא איזה חופש המידע, יש לך פה יועמ"ש, והיא לא מחופש המידע.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 למה לא? סליחה? עם כל הכבוד. מר אבישי ברעם:

 
 אני לא בטוחה שהם כפופים לחוק חופש המידע.  לומית גבע, יועמ"ש:עו"ד ש

 
 לא הם לא. לא.  גב' יעל חן נחמן:

 
 הם לא גוף ציבורי? עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:

 
 הם לא מחויבים לתת את הפרוטוקולים.  גב' יעל חן נחמן:

 
 יש חוק במדינה שהחוק לא חל עליה? מר אבישי ברעם:

 
 בראון: כן. הנה היא אומרת לך לבד. מר איציק בראון:

 
 מחוץ לחוק. מר אבישי ברעם:

 
 בראון: היא אומרת לך שחוק חופש המידע לא חל עליהם. מר איציק בראון:

 
אני לא אומרת לך, אני אומרת שאני לא יודעת כי הם לא תחתיי ואין  עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:

 לי מושג. 
 

 , חוק חופש המידע לא חל עליהם.קצא"אבראון: בגלל זה אמרתי לך זה כמו  מר איציק בראון:
 

 זה מה שאני אמרתי גם כן. גם פניות הציבור של רשות המתנ"סים, ליהי איינס: 'גב
 

 נו את זה, תקשיב אני בדקתי את זה גם עם המבקר.  בדק כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אבל זה לא, אל תעלו עכשיו אתם רוצים להרחיב את הנושא הזה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 לפתוח אותו לדיון. זה לא בסדר היום, אנחנו רוצים להתקדם. 

 
 אני יכולה ללכת? יעל חן נחמן: 'גב
 
 
 
 
 
 

 נושא של פינוי בינוי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 , -אפי תקריא, אפי תקריא ישר את התשובה כי אין קהל, אז נראה לי ש ל"מר דני לוין, מנכ
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 למה? יש שתיים? מר ירון חדוות:
 

 טוב, אבל יש לכם את זה קרוי, מול אבל מול עיניך.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא, לא, צריכים לפרוטוקול.  ליהי איינס: 'גב
 

 קהל הכי מתמיד פה. דובר:
 

 בראון: זה קהל. מר איציק בראון:
 

 זה נכון בזה אתה צודק. אז אני חוזר.  ל"מר דני לוין, מנכ
 

 דני תקריא את הסעיף כבר, נו?  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 בשכונה המזרחית... ככל הבנתי מועד היציאה לדרך עם הפינוי בינוי ל"מר דני לוין, מנכ
 

 חמש  שאילתות שאלתי לך.  ליהי איינס: 'גב
 

 מה? ל"מר דני לוין, מנכ
 

 אני יכולה לשלוח לך אותם שוב.  ליהי איינס: 'גב
 

תשלחי שוב. אני חושב שעל חלק קיבלת תשובות, וחלק זה, אבל אני לא יכול  ל"מר דני לוין, מנכ
לזכור משהו שהיה לפני חודשיים שלושה. תשלחי לי שוב אני אגיד מה, אבל אני חושב שאני לא 

 חייב לך שום, שום שאילתא. אבל אם, אם אני חייב לך אז אני אשיב. אני מצטער.
 

 ת. דני קרא את השאלו ליהי איינס: 'גב
 

פינוי בשכונה המזרחית נדחה ואינו ידוע בשלב זה, נוכח חוסר וודאות זו מצב  ל"מר דני לוין, מנכ
השכונה בדגש רמת האחזקה הנמוכה של הבניינים, התשתיות השחוקות והחזות החסרה מקבלת 
את פני הגרים בה והבאים כולם, אני מבקשת לדעת ולשאול אלו פעולות אם בכלל מתכוונת 

ה לבצע לצורך שיפור איכות חייהם ותחושותיהם של תושבי השכונה? מה לו"ז שנקבע העיריי
 לביצוע? מה אומדן הכולל של פעולות האלה? מהו המקור התקציבי לביצוען?

 
 זה הרבה שאלות. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

ציבי כן זה, זה, זה ההתייחסות שלי לגבי מה זה שאילתא.מהו המקור התק ל"מר דני לוין, מנכ
 לביצוען? מי מבין גורמי העירייה אמון על הובלת המיזם, האם תושבי השכונה שותפים לו? 

 
תשובה פרויקט פינוי בינוי לא נדחה ההיפך הוא הנכון, חשוב להבין כי  מר אפי דרעי, ראש העיר:

גרת לא מדובר בפרויקט קצר מועד, וכי מדובר בתהליכים מורכבים וארוכים. לגופו של עניין, במס
הפרויקט חשוב להדגיש כי קיים מתחם משלים לקרקע משלימה לפרויקט, המתחם יתוכנן על ידי 
משרד הבינוי והשיכון מזרחית לשכונת יפה נוף, ואילו המתחם עצמו בשדרות מנחם בגין יתוכנן 
על ידינו בהתאם לסיכומים אחרונים עם משרד הבינוי והשיכון. למותר לציין כי למרות 

אינם שטח פרטי, העירייה נותנת שירותיה במסגרת האפשרויות העומדות לרשותה. שהבניינים 
 אני לא רוצה להרחיב פה מה אנחנו נותנים, כי פעם אחת כבר ניסיתי לעשות משהו בשכונה הזאת, 

 
 
 
 
 
 
 
 

במליאת מועצה, בקדנציה הקודמת והזהירו את חברי המועצה שלי שזה חיוב אישי, אם את 
 גם היית בישיבה הזו כאזרחית. זוכרת שושי, את 

 
 כן? כחלון:-שושי כידור 'גב
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כן. אני הצעתי שהמועצה, העירייה תיקח על עצמה לטפל בנושא שלה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
המקלטים אם את זוכרת ואת זוכרת, אני הצעתי שאנחנו ניקח על עצמנו, יש אפשרות לקבל 
חמישים אחוז השתתפות ממשרד השיכון על דלתות, וחלונות, כי אף דלת וחלון שם הם לא 

 ל אחד מהמקלטים שם, וכדרכו בקודש אבישי תקניים, וזה היה אמור לעלות בהרבה כסף על כ
אמר זה יהיה חיוב אישי, אם תרצה אני אוציא את הפרוטוקול, וחברי הקואליציה אמרו בשום 
אופן אנחנו לא ניקח סיכון והעסק הזה ירד. אנחנו לוקחים את הדברים, בוא נגיד שהם על הדרך. 

יך לבצע אני עושה את זה עם נושא של ביוב אני לא מחכה לאף אחד, למרות שהתאגיד צר
העובדים שלי, אני לא מחכה שמישהו פה, פתאום יגידו לי מחלות עניינים, אני לא רוצה להגיד 
איך נראה הביוב שם, את כתבת לי פעם אחת, אני מכיר את זה, הביוב נמצא מתחת לבניינים, 

רדום, בבתים במקום שהוא לא נגיש, אגב הוא נמצא מתחת לבניינים גם ברחובות עולי הג
הפנימיים, והדרישה שלי היא לעשות שיקום של מערכת הביוב, לאו דווקא הציר המרכזי אלא כל 
החיבורים המאד בוא נגיד זה היה של שנות השישים, אני זוכר שעשו את העבודה פה, זה היה 

יו בשישים ושתיים, שלוש, אז אלה היו הסטנדרטים של משרד השיכון, לא רוצה לתת ציונים עכש
לאף אחד, לא רוצה גם לבקר אף אחד, זה הכל מאחורינו. נושא של בעיות מים אנחנו פותרים 
בעצמנו, אנחנו במקרים מסוימים נכנסים אפילו לבתים פרטיים עושים שם תיקונים, מגייסים כל 
מני תרומות מכל מיני אנשים, מטפלים בארונות מטבח שמתפרקים, אנחנו מוצאים תרומות, לא 

ל על חשבוננו, אנחנו עשינו את זה בעבר, אנחנו נמשיך לעשות את זה בעתיד, ואני מקווה תמיד הכ
שבקרוב מאד אנחנו מחכים למינוי של מנהל פרויקט לפי הקריטריונים של משרד השיכון, חשבנו, 

שהוא היה  הורוביץכבר לקחנו מנהל פרויקט, בוא נגיד שעל הנייר היה לנו מנהל פרויקט אורי 
מועדפים של משרד השיכון, ואז כששאלו, ששאלה היועמ"ש את המנהלת במשרד ברשימת ה

השיכון האם אפשר לקחת מי שרוצים? לא צריך מכרז? אז היא פתאום אמרה לא צריך מכרז, 
צריך לעשות התמחרות וכו' וכו' ואז הכניסה אותנו פה לסרט שצריך להכין מכרז מסודר. אנחנו 

 זה עומד? נמצאים בשלב סופי, נכון? איפה
 

 כן. אני מקווה.  ל"מר דני לוין, מנכ
 

לא אל תקווה, אני רוצה שתקבעו לו"ז, אל תקוו לי לעוד שנתיים.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
, אני מתעסק עם 2001חיכיתי חמש עשרה שנה לפרויקט הזה. חמש עשרה שנה אני מתעסק מ 

פינוי בינוי. עכשיו אתם תעכבו לי אותו עם הנושא של המנהל פרויקט, תגמרו  את זה,  תקבעו 
 לו"ז.

 
 ר.טוב, נגמו ל"מר דני לוין, מנכ

 
מתי? אני רוצה לשמוע את זה פה דני? לפני שבוע אמרת לי ביום ראשון  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 יהיה גמור.
 

 נכון. ל"מר דני לוין, מנכ
 

 נכון? איפה יום ראשון? אנחנו ביום רביעי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אל תיתן לו חופש עד שהוא לא מסיים. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

לא שלומית אני רוצה לדעת מתי זה גמור? באמת? אנחנו כבר שלושה  דרעי, ראש העיר:מר אפי 
 שבועות מתעסקים עם זה, מה אתם בסדר?

 
 עכשיו אתה רוצה את כל ההיסטוריה? ל"מר דני לוין, מנכ

 
 לא אני לא רוצה את ההיסטוריה, אני רוצה לדעת מתי. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 
 
 

 כן, אנחנו רוצים מה זכותנו לדעת. כחלון:-כידורשושי  'גב
 

 אתם רוצים נגיד לכם, אין, זה לא סודי, אין פה זה, אנחנו.... ל"מר דני לוין, מנכ
 

 כן. נו? נו? אהזה לא סודי? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 זה פרויקט מורכב. עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:
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 כן. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 זה מכרז שצריך לדעת איך לעשות אותו.עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש: 
 

 אוקי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אנחנו השקענו הרבה מאד אנרגיה בשביל ללמוד פה מתחת לפרויקט  עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:
 שעשו את הפרויקט הזה.

 
 ולקחו מי שרצו.כי עד עכשיו לא היו מכרזים, הייתה רשימה  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אז עכשיו נהיה מכרז כי כפר יונה רוצה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

לא, רגע, שנייה, בהתחלה מה שמשרד השיכון עשה הם פרסמו מכרז  עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:
משותפים. וקיבלו אישור משרד הפנים, יש אפשרות כמו מכרזי משכ"ל לקבל אישור למכרזים 

ובהתחלה נתנו לנו להבין שהאישור הזה עדיין בתוקף, וכשביקשתי לראות אותו בעין, לקבל אותו 
, אתם צריכים 2005כדי להכניס אותו לתוך התיק, אז אמרו אה לא, זה בעצם פג תוקף כבר ב 

 לעשות לבד. עכשיו אני מעולם לא עשיתי מכרז כזה. 
 

 מכרז משותף? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 זה מאד מורכב, זה מאד מסובך. כסף יש למשרד השיכון.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

לא, לא מכרז משותף, לא עשיתי מכרז למנהל, אנחנו הרי עושים את  עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש:
 התב"ע זה למנהל תב"ע לפינוי בינוי.

 
ע פה כמיליון שקל משרד השיכון מתקצב את הפרויקט, הוא משקי מר אפי דרעי, ראש העיר:

לטובת העניין, אנחנו לא יודעים מה המחויבות שלו, בכל המקומות אמרו לנו שאלה שנבחרו על 
ידי משרד השיכון סיימו את הפרויקט ולא הייתה להם מחויבות יותר, בזה נגמר הסיפור, ואז כל 

כבות של הפינוי הצרות נופלות על העירייה, אנחנו רוצים לחסוך את העניין הזה. עכשיו מה המור
בינוי? קודם כל הסיפור של ההשלמת שטח, אני חושב שאנחנו אולי הראשונים שיש השלמת שטח 
על ידי ממ"י. בכל המקומות, יש מקום אחד שפינוי הבינוי עובד זה בקרית אונו, שההשלמה הייתה 

ם. לא צריך ממגרשים של העירייה, שהעירייה תרמה לטובת הפינוי בינוי. שם גם היחסים הם שוני
 לעשות,

 
 בתלמונד זה היה לא? מר ערן לאופר:

 
לא בתלמונד עוד לא היה, עוד אין פינוי בינוי בתלמונד. אנחנו הצלחנו  מר אפי דרעי, ראש העיר:

, הייתה סופיה אלדור המתכננת הראשית של משרד השיכון, וכל מי 2001 –אחרי מלחמה של, מ 
, כל, לכולם אמרתי, בלי קרקע משלימה לא יהיה פה פינוי בינוי. לא -שאחריה קרלוס, וכל מי ש

רוצה להגיד לך כמה כסף הוציאו על מתכננים. לקחו פה מתכננים שעשו פה סתם עבודה. אני לא 
הזה, לא יודע מי הממונה על התכנון במשרד השיכון שמקבל, גוזר  יודע מי השותף שלהם בתכנון

 קופון על כל עבודה כזו. שלושה מתכננים כבר התחלפו, 
 
 
 
 
 

 גם עכשיו. ל"מר דני לוין, מנכ
 

קומות, איפה  25יחידות בתוך המתחם, זה  1800הכינו פה פינוי בינוי ל  מר אפי דרעי, ראש העיר:
ות? אין להם תשובות, הם סימנו בתים והגישו לי תכנית. זרקתי ההכנות? והיציאות? והיציא

אותה מכל המדרגות, פעם אחת כבר הגעתי גם לעימות עם קרלוס, לא חשוב עכשיו הוא כבר לא 
במשרד השיכון, עד שסוף סוף אמרו אוקי, הולכים על זה, לקח שנה מהפגישה עם אביגדור יצחקי 

דני אם אני טועה, ישבנו עם עינת גנון, וסגרו את הכל,  שהייתה בנובמבר שנה שעברה, תקן אותי
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חיכו עד אפריל מאי עד שעינת גנון התחילה לזה, להניע את הגלגלים ועד שקבעו את הישיבה עם 
 המנהל, הגענו. מתי הייתה הישיבה? ביולי? יוני? אוגוסט? 

 
 בקיץ, אני לא זוכר. ל"מר דני לוין, מנכ

 
צור הייתה ישיבה אחרונה בין המנהל, והמנהל נתן את הסכמתו בקי מר אפי דרעי, ראש העיר:

 900 –ל  800להשלמת קרקע לטובת הפינוי בינוי, וזה אומר שאנחנו בתוך המתחם נרים בין 
יחידות, אני רוצה פה כמה פחות כדי שלא יהיה צפוף וכמה שיותר בצד השני ששם אפשר לשחק 

קומות ואז המשחק יהיה טוב, הקריטריון  15עם המגדלים, גם ככה יש כבר שם מגדלים של 
אחוז, עושים  25-30הקובע, אני בכוונה מרחיב זה שיזם אמור ליהנות בסדר של רווח של בין 

שמאויות, בינתיים יש גם שמאות של משרד השיכון, של המינהל סליחה, שמשרד השיכון אמץ 
שברגע שיש מנהל פרויקט  אותו ואמר הוא מקובל גם עלינו, ז"א אנחנו נמצאים עכשיו בשלב

והתכנית של הצד המזרחי, שמאחרי יצחקי, מזרחי ליצחקי, הנה זה גם כן סיפור. היה מתכנן 
לפטר אותו. למה? לא יודע הוא לא מצא חן  רשוויליגימור מתכמעט סיים את התכניות, החליט 

בעיניו. עכשיו הוא מינה צוות חדש, הוא הבטיח לי שהשבוע אנחנו נראה את הצוות, השבוע 
הקרוב, לא השבוע הזה, השבוע אני לא יודע מה יש לו, כל מיני דיונים, היו ישיבות פנימיות, 

ציג לי את התפיסה של הצד השנים. בישיבות בוועדה בוודאי, ובשבוע הבא הם אמורים לבוא ולה
אנחנו רצים במקביל. על המתחם הזה יש כבר תכנית שהכינו היזמים. מי שינהל פרויקט הוא 
יצטרך לבחון אותה, לעשות הכל, אנחנו לא יכולים פה בצוות הזה לעשות את כל הבחינות, מנהל 

ות את זה ממש עם עבודה הפרויקט גם יצטרך לטפל בליווי של מי עובר לאן, אנחנו צריכים לעש
סוציאלית שלא יצא לנו מצב שפתאום יפול לנו בלוק שאף אחד לא ירצה להיכנס אליו אח"כ, אז 
צריך לעשות את זה בחכמה יתרה, ובעדינות, וללכת בין הטיפול ושהכל יצליח. אבל העסק הזה 

 הוא על חזור, הוא חייב להתקדם והוא יתקדם. מה השאילתא האחרונה? צהרונים?
 

 כן. אני מבקשת לדעת מה עמדת העירייה בעניין זה, מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 בראון: לא יש אחרי זה שדה תעופה.  מר איציק בראון:
 

 אה שדה התעופה אני חושב שכבר קראתם את כל העיתונים. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אה, לא. מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 שזה לא נעשה ולא תיאמו איתנו, ולא שאלו אותנו.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 הם החליטו, הם החליטו כן. מר ערן לאופר:
 

הם החליטו וכל המדינה עכשיו הולכת נגד, ואף אחד לא יצליח להקים  מר אפי דרעי, ראש העיר:
פה שדה תעופה שכל ראשי הרשויות וכל התושבים מתנגדים לתכנית ויעצרו אותם בבג"צים, בתי 

 פט, כל מה שרק צריך, כל ראשי הרשויות רתומים לטובת מניעת מתחמי התעשייה האלה. מש
 

 שדה תעופה. מר ערן לאופר:
 

בנושא של הצהרונים, שדה  התעופה, כן. שדה התעופה. המתנ"ס הוא  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 גוף עצמאי... זה כבר דיברנו עליו. 

 
 תקשיב, אתה... כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 
 
 
 
 

אני מציע, אני מציע שאנחנו על הנושא של המתנ"ס נקיים דיון בנפרד  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 כי כל השאילתות האלה. 

 
אתה יודע למה כי אני כתבתי את זה למנהל המתנ"ס ועדכנתי אתכם אז  כחלון:-שושי כידור 'גב

אתם אמרתם לי: לא, את פנית למנהל המתנ"ס אז את רוצה שאפי ייתן לך תשובה? עכשיו תכתבי 
 לאפי, אז אפי ייתן לך,
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 מי אמר תכתבי לאפי? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 הנה דני אמר. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא, פעם שעברה זה היה, ל"ן, מנכמר דני לוי
 

 חצי שנה זה היה, משלושים במאי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

זה היה, היא שלחה באמת, שושי שלחה למנהל המתנ"ס, ושלחה העתק אלינו,  ל"מר דני לוין, מנכ
אבל הפנייה הייתה למנהל המתנ"ס. עכשיו היא שאלה מה עם השאילתא שלי? מה עם השאילתא 
שלי? אמרתי לה את שלחת את זה לניסן ולא אלינו, אז עכשיו היא הכניסה את זה פעם נוספת 

 כשאילתא. 
 

 אז עכשיו אני צריכה לחזור לניסן.  ן:כחלו-שושי כידור 'גב
 

 היית כותב לה אין לנו מה לענות, כי זה לא בתחום אחריותנו. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 בסדר, אבל לא, שאילתא עונים פה, מה אני אעשה? ל"מר דני לוין, מנכ
 

 טוב מכל מקום, בואו אנחנו סיימנו את השאילתות הנושא של מר אפי דרעי, ראש העיר:
 המתנ"ס,

 
 אז עכשיו אני יכולה לפנות לניסן עם תשובת ראש העיר? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

לא, אנחנו נזמין אותו, שושי נזמין אותו, תשאלו את השאלות, נו חבל  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 אנחנו חוזרים למסלול. 

 
 

ית ספר רימון , ב675, בנק פועלים, סניף 314518אישור שינוי זכויות חתימה בחשבון  .1
מבוטלת בזאת. יו"ר וועד  032313629כספי הורים, זכויות החתימה של שטורם נתן, ת"ז 

, זכויות החתימה של מנהלת בית ספר 23829138ההורים הנכנס הינו טל רז, ת"ז 
 ומזכירת בית ספר נותרות ללא שינוי

 
 , יו"ר וועד הורים23829138מאשרים את מר טל רז, ת"ז  הצעת החלטה:

 , מנהלת בית ספר.22555569גב' סימה אטיאס, ת"ז 
 –, מזכירת בית ספר 58705542גב' אורנה בן יעקב, ת"ז 

כמורשי חתימה בחשבון כספי הורים בית ספר רימון, חתימת המורשים שלעיל תחייב את 
ל המסמכים הנדרשים ע"י הבנק לצורך ניהול החשבון. כמו כן מסמיכים אותם לחתום ע

 החשבון.
 

 בואו נעבור לסדר יום. הסדר יום, איפה הסדר יום? :עירמר אפי דרעי, ראש ה
 

 יש לך אותו. אישור זכויות חתימה של בית ספר רימון. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 טוב בואו זה באמת טריוויאלי, ראיתם את השמות, בית ספר רימון... :עירמר אפי דרעי, ראש ה
 
 
 
 

 אני מבקש, ל:"מר דני לוין, מנכ
 

מאשרים את מר טל רז, יו"ר וועד ההורים. וסימה ואורנה , -יש שינוי ב :עירמר אפי דרעי, ראש ה
 בן יעקב כמורשי חתימה. מי בעד?

 
 בשלב זה מתקיימת הצבעה: 

 
 דרעי, ברק אשרם, אבנר משה, יעל חן נחמן, דוד ששון.בעד: אפי 
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 .ליהי איינס,ערן לאופר ירון חדוות, אבישי ברעם, שושי כידור כחלון, יצחק בראון,
 
 
 

 החלטה: 
 , יו"ר וועד הורים23829138את מר טל רז, ת"ז פ"א מאשרים 

 , מנהלת בית ספר.22555569גב' סימה אטיאס, ת"ז 
 –, מזכירת בית ספר 58705542גב' אורנה בן יעקב, ת"ז 

כמורשי חתימה בחשבון כספי הורים בית ספר רימון, חתימת המורשים שלעיל תחייב את 
 החשבון. כמו כן מסמיכים אותם לחתום על המסמכים הנדרשים ע"י הבנק לצורך ניהול החשבון.

 
 
 
 

אני, סליחה אפי, אם כבר בענייני חתימות, אני קיבלתי אתמול בקשה גם לגן  ל:"מר דני לוין, מנכ
מיכל להחליף זכויות חתימה, אז גם כן אם אתם רוצים, שם הגננת שרה אמסלם, שם הסייעת 

 נועה.
 בהסכמת חברי המליאה הנושא הוכנס לסדר היום לקבלת החלטה

              "ח   ממ לגן מיכל בחשבון חתימה זכויות ואישורהפועלים בנק באישור פתיחת חשבון      .2
 035677160גב' שרה סאלם, גננת ת.ז  

 055490304גב' נועה גיטה סייעת ת.ז 
    
 חלטה: צעת הה

 035677160 ז.ת גננת, סאלם שרה' גבאת  פ"א מאשרים 
 055490304 ז.ת סייעת גיטה נועה' גב

, חתימת המורשים שלעיל תחייב את החשבון. גן מיכל בבנק הפועליםחתימה בחשבון  כמורשי
 כמו כן מסמיכים אותם לחתום על המסמכים הנדרשים ע"י הבנק לצורך ניהול החשבון.

 
 

 מאושר.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 איפה זה גן מיכל? מה זה גן מיכל? איפה זה? מר איציק בראון:
 

 של חב"ד. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 איפה זה? מר ירון חדוות:
 

שאינו רשמי לממלכתי  ממוכר/מגןגן מיכל זה גן של חב"ד שהוא עבר הקיץ  ל:"מר דני לוין, מנכ
 חרדי.

 
 לא ממלכתי חרדי, יש ממ"ח.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 ממ"ח, חרדי. ל:"נכמר דני לוין, מ

 
 זה כפוף למשרד החינוך. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 
 

 באגף החרדי החדשה. יעל נחמן: 'גב
 

 ממ"ח זה מנהל מחלקה.  מר איציק בראון:
 

 לא ממלכתי דתי, ממ"ח זה ממלכתי דתי. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 ממלכתי חרדי. כחלון:-גב' שושי כידור
 

 בסדר? .יטהגונועה בסדר, אז גן מיכל, שם הגננת שרה אמסלם  ל:"מר דני לוין, מנכ
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  בשלב זה מתקיימת הצבעה:
 

 בעד: אפי דרעי, ברק אשרם, אבנר משה, יעל חן נחמן, דוד ששון.
 .ליהי איינס,ערן לאופר ירון חדוות, אבישי ברעם, שושי כידור כחלון, יצחק בראון,

 
 החלטה: 
 035677160 ז.ת גננת, סאלם שרה' גבאת  פ"א מאשרים 

 055490304 ז.ת סייעת גיטה נועה' גב
, חתימת המורשים שלעיל תחייב את החשבון. גן מיכל בבנק הפועליםכמורשי חתימה בחשבון 

 כמו כן מסמיכים אותם לחתום על המסמכים הנדרשים ע"י הבנק לצורך ניהול החשבון.
 
 
 

 פרויקטים שמבוצעים מתקציבי מפעל הפיס.אישור פתיחת חשבונות בנק לטובת  .3
 

 2016-2018מאשרים פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים  הצעת החלטה:
 לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.

 יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל. 
 

הנושא של תקציבי מפעל הפיס גם זה ברור. אנחנו חייבים לפתוח לכל  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 פרויקט חשבון נפרד.

 
 איפה זה מפעל הפיס? מר ירון חדוות:

 
 אישור פתיחת,  ל:"מר דני לוין, מנכ

 
אישור פתיחת חשבונות בנק לפרויקטים שמבוצעים מתקציבי מפעל  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 הפיס.
 

 אנחנו כבר הצבענו על זה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

לא, לא. אני אסביר. בעבר, את צודקת הצבענו בשביל פרויקטים, אבל לטובת  ל:"מר דני לוין, מנכ
בון בבנק דקסיה, לטובת הזה, זה חשבון לטובת המחשבים. זה הנוסח שצריך לטובת פתיחת חש

 המחשבים.
 

 אז היית כותב לטובת המחשבים.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 .18-2016ופרויקטים אחרים עתידיים שהם יהיו בשנת  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אבל לא כתבתם פרויקט. מר אבישי ברעם:
 

 לא, לא כתוב, זה הנוסח שהם דורשים.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 כאן כתבתם לכל פרויקט, לא כתבתם לטובת מחשבים. אבישי ברעם:מר 
 
 
 
 

 אני אומר לכל פרויקט שיהיה, ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 מעתה ואילך. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 . 2018עד  2016. 2018עד, לא, עד  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 זה?נכנסים ב 18 –ל  16כל הפרויקטים של בין  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 עכשיו אנחנו משתמשים בו פעם ראשונה לטובת הנושא הזה של המחשבים. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 שמתקציב מפעל הפיס.  יעל נחמן: 'גב
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 זהו כי אנחנו כבר אישרנו בעבר את זה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 נכון, נכון.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אבל זה לטובת דברים אחרים, כמו ספרייה או דברים אחרים.נכון  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 טוב. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 פ"א אני מבין כן? ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 

 בשלב זה מתקיימת הצבעה: 
 

 בעד: אפי דרעי, ברק אשרם, אבנר משה, יעל חן נחמן, דוד ששון.
 .ליהי איינס,ערן לאופר ברעם, שושי כידור כחלון, יצחק בראון,ירון חדוות, אבישי 

 
  החלטה:
לכל פרויקט  2018-2016פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים  פ"א מאשרים

 שימומן על ידי מפעל הפיס.
 יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל. 

 
 
 
 שינוי מיקום ישיבות מליאת מועצת העיר .4

 
מאשרים את שינוי מיקום ישיבות מליאת מועצת העיר מהאולם הרב תכליתי  הצעת החלטה:

 במתנ"ס לחדר הישיבות הגדול בבניין העירייה החדש.
 

שינוי מיקום ישיבות מליאת מועצת העיר. אני העליתי את זה כמה  העיר:מר אפי דרעי, ראש 
פעמים, ואמרה היועמ"ש, אולי ניתן לה להסביר. שינוי מיקום ישיבות מליאת מועצת העיר. נושא 
של מיקום ישיבות המועצה. אמרנו שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו לא נעבור עד שלא יהיה וידאו 

ראות את ישיבות המועצה, זה מה שמחייב החוק, שהישיבות תהיינה יה, אנשים יוכלו לסקונפרנ
חשופות לקהל. מכל מקום אומרת היועמ"ש שההחלטה על מיקום הישיבה היא הפררוגטיבה של 

 ראש העיר, נכון שלומית תעדכני אותי אם אני טועה? או שלא הבנתי אותך נכון.
 

 רק בעברית מה זה אומר? מר ירון חדוות:
 

 הפררוגטיבה.  דרעי, ראש העיר:מר אפי 
 
 
 
 
 
 
 
 

מה שאני אומרת זה שברירת המחדל של קיום ישיבות מועצה הוא  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 בבניין העירייה, זה הברירת מחדל. פה הייתה איזה קונסטלציה מסוימת,

 
 כי לא היה מיקום, כי לא היה חדר מתאים. יעל נחמן: 'גב
 

שהמועצה החליטה לקיים את ישיבות המועצה במבנה שאינו בניין  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 העירייה. ועכשיו כשיש בניין עיריה והוא קיים, ויש בו חדר ישיבות, אז, 

 
 כי הוא נגיש. זה הסיבה שבגללה אנחנו לא שם. ליהי איינס: 'גב
 



21 
 

הוא נגיש, נכון, ונפתרו הבעיות. אין ולא אמור להיות דיון כי זאת  ש: "לומית גבע, יועמד ש"עו
 ברירת המחדל, זה מה שאמור להיות. ישיבות מועצה אמורות להיות,

 
ברירת המחדל זה אומר שזה האופציה המועדפת. זה לא אומר שזו האופציה  מר ירון חדוות:

 הנבחרת. 
 

 לא זה אומר שמה שצריך להיות.  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 זה הנחת המועצה.  יעל נחמן: 'גב
 

 אלא אם כן? מר ירון חדוות:
 

 אלא אם כן מחליטים איזה שהוא משהו אחר שצריכה להיות לו, ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 המועצה החליטה אחרת. מר אבישי ברעם:
 

 החלטנו אחרת.  מר ירון חדוות:
 

 המועצה החליטה אחרת.  מר אבישי ברעם:
 

 שצריכה להיות, החלטתם כשלא היה. ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 כשלא היה. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 כשלא היה, אבל היום יש. ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 אז צריך להביא להחלטה נוספת עכשיו כשיש. מר אבישי ברעם:
 

 לא.  יעל נחמן: 'גב
 

 אני, ש: "גבע, יועמד שלומית "עו
 

 אני חייבת להעיר, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אני כבר לא מבינה, מה אתם רוצים? אתם רוצים שזה יהיה כאן? או אתם רוצים  ליהי איינס: 'גב
 שזה יהיה שם?

 
 הם רוצים שזה יהיה שם. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 את מסתכלת עלי, אני לא רוצה שום דבר. אני אומרת שחור ע"ג לבן. ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 אני באה לאן שאומרים לי לבוא. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 
 
 
 

 מה אתה רוצה? ליהי איינס: 'גב
 

 ה.ילעירי ימינה מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני אסביר לך למה.כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 הם לא רוצים. מר אבישי ברעם:
 

 למה? ליהי איינס: 'גב
 

 כי זה מקום קטן. גם כולם יושבים לך על העורק שם. מר אבישי ברעם:
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 לא גם זה לא נעים גם.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 למה? החדר גדול. ליהי איינס: 'גב
 

 אנחנו עושים וידאו קונפרנס.  :, ראש העירמר אפי דרעי
 

, הציבור אתם שמים אותו מסביב, נושמים לנו -לא מאד גדול, גם כל ה כחלון:-שושי כידור 'גב
 פה בעורף, זה לא נעים, באמת לא נעים, באמת.

 
 לא שם לא יהיו מסביב. איך אפשר מסביב? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 שם לא יהיו מסביב.    ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 רק מקדימה זה נורא מעט.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מי שרוצה שיבוא יכנס, יסתכל.  80-70-60יש כאן מקום ל  :מר איציק בראון
 

 אז שהתחלפו כל עשר דקות. שיטת הכיסא החם, שוש. מר דוד ששון:
 

 אני לא חושב.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני לא מבינה כאילו למה זה. ליהי איינס: 'גב
 

 אבל אם זה, אם זה בהחלטתו, אז מה אנחנו יכולים לעשות? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא הוא לא מבקש, הוא מבקש לאשר. מר ירון חדוות:
 

 אני לא יודעת, כי זה קבוע לסדר היום, אז... ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 אל תתייחסי שאני מסתכלת עלייך, אני מאד מכבדת אותך ומחבבת אותך. ליהי איינס: 'גב
 

 זה נקבע לסדר היום. מר אבישי ברעם:
 

 מה העניינים? בשביל מה יש לנו בניין חדש? משרדים? מר דוד ששון:
 

ברגע שקבעו את זה לסדר היום, הם לא רוצים להביא את זה  ש: "ד שלומית גבע, יועמ"עו
 ,-להצבעה, אני לא מבינה את ה

 
 אין וידאו קונפרנס.  מר ירון חדוות:

 
 לא הוא אומר שזה לא יהיה עד שיהיה וידאו קונפרנס.  ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 
 
 
 

רנס אנחנו לא נעבור. בלי וידאו קונפרנס, עד שלא יהיה וידאו קונפ מר אפי דרעי, ראש העיר:
 אנחנו נעבור. יהיה וידאו, אנשים יוכלו לשבת כאן ולראות את הכל.

 
 שיהיה וידאו קונפרנס אנשים יוכלו לשבת, קהל גדול, יוכל לראות בכל מקרה.  :מר איציק בראון

 
 זה יהיה מהר, כי זה הקבלן. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 זה לא וידאו קונפרנס, אפי, זה צילום ושידור. לא וידאו קונפרנס.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 אני שמעתי ממנו, אני מבין בווידאו.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 זה נשמע לו אבל נורא יפה באנגלית. ליהי איינס: 'גב
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 אני לא מבין בווידאו.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 זה הגיע לכפר יונה חם חם על האש.הייטק.  זה נשמע לו מגניב כזה, ליהי איינס: 'גב
 

 הוא אומר, והוא אומר משהו אחר.  מר אבישי ברעם:
 

 לא, לא, זה שידור ישיר.  דני זה שידור ישיר? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 כן, כן. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 שידור ישיר.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 שידור ישיר.  ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 יאללה אפי נו תצביע, זה אושר? מר דוד ששון:
 

אני מציע שאנחנו נעשה על זה הצבעה אם אתם לא מוכנים כי אני כבר  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 הבאתי לסדר יום. אני מציע לשנות את המיקום. מי בעד ירים ידו? מי נגד? מי נמנע?

 
 בשלב זה מתקיימת הצבעה: 

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

 .ליהי איינס,ערן לאופר שושי כידור כחלון, יצחק בראון,
 

 ירון חדוות. נגד:
 

    .אבישי ברעם נמנע:
 
 

 החלטה: 
מאשרים את שינוי מיקום ישיבות מליאת מועצת העיר מהאולם הרב תכליתי במתנ"ס לחדר 

יוער, המעבר לא יתבצע עד שלא יהיה שידור ווידאו  הישיבות הגדול בבניין העירייה החדש.
  .לתושבי כפר יונה

שושי כידור כחלון, יצחק אבנר משה, יעל חן נחמן, דוד ששון,: אפי דרעי, ברק אשרם, בעד
 .ליהי איינס,ערן לאופר בראון,

 ירון חדוות. נגד:
    .אבישי ברעם נמנע:

 
 
 
 
 
 
 
 

 כשתהיה ישיבה ירון, תבוא לפה.  יעל נחמן: 'גב
 

 הוא יכול לראות בווידאו.  מר דוד ששון:
 

 עד שלא יהיה ווידאו אנחנו לא יוצאים מפה. מה אתה רוצה? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

כי כשאתה צועק על הטלוויזיה זה דבר אחד, והיו פה לא מעט מקרים שתושבים  מר ירון חדוות:
 באים ורוצים גם מדי פעם,

 
 נו ואז אתה לא יכול לנהל את הישיבה.  דובר:

 
 מדי פעם ראש העיר גם נותן זכות לדבר. מר ירון חדוות:

 
 בוא אני אומר, אני עכשיו מכריז פה בר' גלי,  מר אפי דרעי, ראש העיר:
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 הוא מדיר אותם מהתהליך. מר ירון חדוות:

 
 ם שם.לא הם יכולים להיכנס, אפשר יהיה להיכנס ג מר איציק בראון:

 
 אבל מוגבל. ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 אפשר, מוגבל. מר ירון חדוות:

 
רים מסוימים זכות דיבור, א' אין זכות דיבור לתושב, אבל במק מר אפי דרעי, ראש העיר:

שהבאתם לפה את היו"ר, הנושא של הגנים, הוא ביקש לדבר, לא נתנו לו לדבר? במקרים 
 להביע עמדה, ניתן לו לדבר. בקשה אבישי. מיוחדים, תבוא תגיד יש מישהו שרוצה

 
 אני רוצה למסור הודעה לפרוטוקול. מר אבישי ברעם:

 
 כן, בקשה, הודעה לפרוטוקול.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
היות שאמרת קודם שאני התנגדתי לשיפוץ מקלטים בקדנציה הקודמת, אני  מר אבישי ברעם:

 רוצה להבהיר הבהרה. זה נכון שהתנגדתי לשיפוץ מקלטים.
 

 איזה מזל שאתה זוכר? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 פרטיים, אמרתי שהמועצה לא יכולה, מר אבישי ברעם:
 

  נכון, אני מדבר על פרטיים. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 זה פרטיים. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 בוודאי פרטיים זה מה שאני הצעתי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 סליחה, תן לי לסיים משפט רבאק. מר אבישי ברעם:
 

 ואתה התנגדת בצדק.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 התנגדתי כי אי אפשר להשקיע כסף במוסד, מר אבישי ברעם:
 

 בסדר, אז מה אתה צריך להגיד? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אז תגיד את זה.  מר אבישי ברעם:
 
 
 
 
 

 אבל דיברנו על הבתים הפרטיים של הקומות. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אבישי התנגד, אבישי התנגד. מר אבישי ברעם:
 

 אמרתי שאני רציתי לעשות, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אבישי שונא דת, אבישי שונה בתי כנסת, מר אבישי ברעם:
 

לא, לא, לא, מדובר זה היה, אבישי? אבישי? זה היה ברור שאנחנו  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 מדברים על הקומות שהם בתים פרטיים, בוודאי.

 
 כן, אז  אתה לא יכול להשקיע שמה.  מר אבישי ברעם:

 
 נכון. מר אפי דרעי, ראש העיר:
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 אז תגיד את זה. מר אבישי ברעם:
 

 אני לא יכול להשקיע גם בביוב. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אז תגיד את זה. מר אבישי ברעם:
 

 אני לא יכול להשקיע גם בביוב. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא אמרת את זה כאילו שאני הרע. מר אבישי ברעם:
 

 לא אתה לא הרע, אתה היית בוא נגיד נאמן לחוק במקרה הזה. :מר אפי דרעי, ראש העיר
 

 תודה רבה לך. מר אבישי ברעם:
 

 יפה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני רוצה, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 נושא אחרון. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 סעיף אחרון. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 נושא אחרון. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

תראו אני לא אוהבת את הרעיון שעוברים לחדר דיונים, אבל אני חייבת  כחלון:-שושי כידור 'גב
לקבל את דעת הרוב, לצערי הרב. אבל מה שאני רוצה להציע, אם אתה, אם אנחנו כבר בענייני 

ום על הזה, קדמה ווידאו וכו' וכו', אני מבקשת שנעבור לישיבות ירוקות, עם הקרנה של הסדר הי
 והעברת החומר רק במייל. 

 
 בחדר ישיבות יש את זה. מר איציק בראון:

 
 ואנחנו מבזבזים הרבה מאד דפים. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 הללויה, אתם התנגדתם. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

אני לא מסכימה אתך, סליחה. ממש לא מסכימה אתך. לא, לא, אני לא מסכימה  ליהי איינס: 'גב
 .עמודים 150זה. סליחה אני לא  צריכה לשבת ולהדפיס אצלי במשרד, עם 

 
 
 
 
 

אני הצעתי אני מזכירכם בישיבה שהתקיימה בבית הספר הדר, זה אני פשוט  ל:"מר דני לוין, מנכ
 זוכר גם את המיקום, אז אמרתי אם יש,

 
 אולי תדביקו אז לכולם.  מר ירון חדוות:

 
ישיבה שיש בה יותר מניח עשרה עמודים, אגב לא  ,אם יש, דקה, אם ישיבה ל:"מר דני לוין, מנכ

כל דבר צריך להדפיס, אבל אם יש נניח חוברת שצריך זה, אז כמובן אנחנו נשלח אותה מודפסת, 
אבל אין טעם כשיש ישיבה שנספחים אליה ארבעה, חמישה, שישה עמודים, לשלוח זה גם כמו 

 י משלם לו כסף עם כל הכבוד. ששושי אומרת זה גם להדפיס, וזה גם מי שאני שולח ואנ
 

אם שושי רוצה ירוק, אז ששושי לא תדפיס אצלה, אני רוצה שאתם בבקשה  ליהי איינס: 'גב
תדפיסו לי את העמודים. עם כל הכבוד אני עושה כל כך הרבה על זמני, על חשבוני, לא מקבלת על 

 זה שקל, אני לא מסכימה להדפיס. 
 

, אתם לא מבינים, אני מתעסק עם הנושא של הנייר, אתם לא זה העניין שאתם לא מבינים דובר:
 , כל עץ שגודעים, -מבינים שהיום זה ככה, היום מייצרים עצים גם  כדי לייצר נייר, ועל כל עץ ש
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 רגע אפי יש עוד נושא אחד, לא נגמור. ל:"מר דני לוין, מנכ
 

 חבר'ה סעיף אחרון. סעיף אחרון. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 עוד נושא אחד, נו.  ל:"דני לוין, מנכמר 
 
 
 אישור לעבודה נוספת למדריך מוגנות יוסף מאירוביץ .5

 
+ פנסיון  ש"ש 3מאשרים עבודה נוספת לעובד יוסף מאירוביץ כמאמן כלבים עד  הצעת החלטה:

משפחתי לפי צורך, כל עוד שעבודתו כמדריך מוגנות לא תפגע ולא יהיה ניגוד עניינים בין 
 התפקידים. תוקף האישור לשנה.

 
סעיף אחרון. יהודה כל האורחים בחוץ, זה נושא פרסונאלי בלי  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 משתתפים. 
 

 אני מאשרת.  יעל נחמן: 'גב
 

 וף חבר'ה שאתם יוצאים לא לדחוף. במיוחד אתה.לא לדח מר דוד ששון:
 

 תודה רבה. דובר:
 

 יינס, לא לדחוף.אאדון  מר דוד ששון:
 

מדריך המוגנות רוצה לעבוד עבודה נוספת של שלוש שעות שבועיות  מר אפי דרעי, ראש העיר:
כמאמן כלבים. מדריך המוגנות יוסף מאירוביץ הגיש בקשה לעבודה נוספת כמאמן כלבים עד 

 שלוש שעות שבועיות.
 

 בסדר זה בסדר.  יעל נחמן: 'גב
 

 אין בעיה.  מר ערן לאופר:
 

בדיקה, ואם אין, לא בודקים שאין ניגוד עניינים,  זה לא מגיע לפה אם זה לא עובר יעל נחמן: 'גב
 ושזה סביר, שלא פוגע המשכורות שלהם הן כל כך נמוכות. 

 
 אין בעיה. זה מאושר. מר ערן לאופר:

 
 
 
 
 

 בשלב זה מתקיימת הצבעה: 
 

 בעד: אפי דרעי, ברק אשרם, אבנר משה, יעל חן נחמן, דוד ששון.
 .ליהי איינס,ערן לאופר כידור כחלון, יצחק בראון,ירון חדוות, אבישי ברעם, שושי 

 
 פ"א.  ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 אז אנחנו, אנחנו בעד. מר איציק בראון:

 
 תודה רבה.  ל:"מר דני לוין, מנכ

 
 אדם רוצה להתפרנס שיתפרנס.  מר איציק בראון:

 
 יש בקשות שהן בעייתיות.  יעל נחמן: 'גב
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 החלטה:
ש"ש + פנסיון משפחתי לפי  3עבודה נוספת לעובד יוסף מאירוביץ כמאמן כלבים עד פ"א מאשרים 

צורך, כל עוד שעבודתו כמדריך מוגנות לא תפגע ולא יהיה ניגוד עניינים בין התפקידים. תוקף 
 האישור לשנה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 
 

 ___________________    __________________
  

 
 לוין     דני                           דרעי( אפי) אפרים   

 העירייה ל"מנכ            העירייה ראש     
 

 


