
 17/6/28מיום  83מן המניין מספר שלא פרוטוקול ישיבת מליאה 
 

   ראש העיר -    אפי דרעי נוכחים: 
 סגנית ומ"מ ראש העירייה -    יעל חן נחמן  
 חבר -    ירון חדוות  

 חבר -    אבישי ברעם
 חברה  -    מיטל טולדנו  
 חברה  -    ליהי איינס  

 חברה  -   שושי כידור כחלון
 חבר  -    ק בראון יצח  
 חבר  -    דוד ששון  
 חבר  -    מר קובי לאור  
    חבר   -    אבנר משה   

 
 חזקאל יחזקאל, גזברי מוזמנים:

 עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש
 אסנת טל, עוזרת מנכ"ל

 בני סעד, מנכ"ל חכ"ל  
 אבריאל בן דור, דובר העירייה  
 ניצן מזרחי   

 
   נכ"למ -    דני לוין  חסרים:
 חבר -    נעים אחיעד  
 חבר-    ערן לאופר  

 
 על סדר היום: 

 
 מינוי הרכב ועדת הנהלה  .1

 מאשרים את הרכב ועדת הנהלה שחבריה יהיו : הצעת החלטה:
אפי דרעי, יעל חן, קובי לאור, איציק בראון, דוד ששון, אבנר משה, נעים אחיעד, מיטל יצחקי, ערן 

 לאופר.
 
 המיועדים להקמת מגרש כדורגל 464חלקה  8124מקרקעין גוש:אישור זכות שימוש ב .2

  464חלקה  8124מחליטים לתת זכות שימוש במקרקעין במגרש הכדורגל שיקום בגוש  הצעת החלטה:
וכן לאגודות הספורט ולעמותות  580375681( מס' עמותה: 2001לעמותת שוחרי הספורט כפר יונה )

 ם.שני 10 של לתקופה הספורט העירוניות,
 
 בי"ס יפה נוף–גביית כספי הורים באמצעות כרטיס אשראי  .3

 675בבנק הפועלים בסניף  391962מאשרים את מורשי החתימה בחשבון הורים מס'  הצעת החלטה:
 בכפר יונה:

  028515492הספר ת.ז: בית גילה קמה, מנהלת
 025497033חני ערבה , מזכירת ביה"ס ת.ז.
 24927949רונית נעמן, הנהגת הורים ת.ז 

כמורשי חתימה לעבודה מול חברת האשראי לאומי קארד לצורך גביית תשלומי הורים בי"ס יפה נוף 
 באמצעות כרטיסי אשראי.



 
 אישור לעבודה נוספת לדפנה אבן ליכוב , מנהלת מחלקת החינוך יסודי .4

יית מאשרים עבודה נוספת לדפנה אבן ליכוב, מנהלת מחלקת החינוך יסודי  בהנח הצעת החלטה:
ש"ש( כל עוד שעבודתה כמנהלת מחלקת החינוך יסודי  לא תיפגע ולא יהיה  4קבוצות לערב בשבוע )עד 

 ניגוד עניינים בין התפקידים, תוקף האישור לשנה.
 
 תכנית להקמת מבנה למרפאה עבור קופת חולים ברח' הברוש .5

 ברוש.מאשרים תכנית להקמת מבנה למרפאה עבור קופת חולים ברח' ההצעת החלטה: 
 

 

 הארכת כהונה חברי דירקטוריון בחברה הכלכלית .6
מאשרים הארכת כהונה לגב' ישראלה רוזן ומר רמי מראלי אשר מינויים אושר במשרד  הצעת החלטה:

 6.8.2017הפנים ביום 
 
אישור התקשרות עם חברת חשמל לעסקה במקרקעין לצורך הפעלת חדר שנאים )טרנספורמציה(  .7

 )חדר המוכר בשם  8120בגוש  324לקה בשכונת שרונה על חלק מח
 תיקון הסכום בהסכם ההתקשרות תמורת זכות השימוש והחזקה בחדר וברצועת הקרקע-"(3"ינוב 

 לעסקה חשמל חברת עם מועצת העיר מאשרת את תיקון הסכום בהסכם ההתקשרות הצעת החלטה:
 8120 בגוש 324 מחלקה קחל על שרונה בשכונת( טרנספורמציה) שנאים חדר הפעלת לצורך במקרקעין

 "(.3 ינוב" בשם המוכר חדר)
 

אישור התקשרות עם חברת חשמל לעסקה במקרקעין לצורך הפעלת חדר שנאים )טרנספורמציה(  .8
 )חדר המוכר בשם  8120בגוש  335בשכונת שרונה על חלק מחלקה 

 הקרקע עתוברצו בחדר והחזקה השימוש זכות תמורת ההתקשרות בהסכם הסכום תיקון -"(8"ינוב 
 לעסקה חשמל חברת עם מועצת העיר מאשרת את תיקון הסכום בהסכם התקשרות הצעת החלטה:

 8120 בגוש 335 מחלקה חלק על שרונה בשכונת( טרנספורמציה) שנאים חדר הפעלת לצורך במקרקעין
 "(.8 ינוב" בשם המוכר חדר)

 
*** 

 
 
 



 
 וי הרכב ועדת הנהלה מינ .1

 : ועדת הנהלה שחבריה יהיו מאשרים את הרכב הצעת החלטה:
דוד ששון, אבנר משה, נעים אחיעד, מיטל  אפי דרעי, יעל חן, קובי לאור, איציק בראון,

 יצחקי, ערן לאופר.
 

אני מבקש מרגע זה אנחנו מתחילים את הישיבה, תודה רבה. יש לנו  מר אפי דרעי, ראש העיר: 
מינוי הרכב וועדת הנהלה, כפי שמופיע  , ישיבה שלא מן המניין, סדר היום,83את, ישיבה מספר 

אפי דרעי, יעל חן, קובי לאור,  :חברי הקואליציה התשעכוללת בהצעת ההחלטה, ההנהלה את 
איציק בראון, דוד ששון, אבנר משה, נעים אחיעד, מיטל יצחקי וערן לאופר. אם יש לכם הערות, 

 הצעות, תוספות?
 

 יש לנו עוד הסכם קואליציוני? דובר:
 
לא אין לנו הסכם קואליציוני. בישיבות הנהלה לא צריכים הסכמים  אפי דרעי, ראש העיר:מר  

 קואליציוניים, עם כל הכבוד. 
 

)ב( מדבר על זה שחברי  147אני רק רוצה הבהרה מהיועמ"ש, סעיף  כחלון:-שושי כידור 'גב
את מספרם וועדת ההנהלה יהיו ראש העיריה, סגניו, וחברי מועצה אחרים שהמועצה תקבע 

 ותבחר אותם, מאחר והמועצה זה כולנו, נכון, 
 

 נכון. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

אז, ומביאים פה, מה שנקרא קבעו שאלה  חברי ההנהלה אז אני  כחלון:-שושי כידור 'גב
מבקשת להבין עד כמה לרביעייה פה שלא הייתה שותפה לקבלת ההחלטה, יש אפשרות להשפיע 

 על ההחלטה. 
 
 היא הנותנת מה שנקרא.  אפי דרעי, ראש העיר:מר  

 
, זה לא שאומרת הזה, אומרת המועצה, היא -לא, זה לא מה שאומר ה כחלון:-שושי כידור 'גב

 לא אמרה שהקואליציה היא אמרה המועצה.
 

 כמו כל החלטה יש הצעת החלטה ומצביעים עליה. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 אהה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אפשר לקבל אותה ואפשר לא לקבל אותה.  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 אהה.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 זאת מסגרת הדיון בכלל בכל זה.  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 אל אף שאנחנו לא היינו שותפים בבחירה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 ודאי. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 לכן זה מובא למליאה אחרת היה צריך להביא את זה לאישור. ש:"יועמד שלומית גבע, "עו
 

 טוב.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 אני מציע לאשר  את חברי וועדת ההנהלה, תודה. מי נגד? תודה.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 



 
 צחק בראון, דוד ששון, קובי לאור.אפי דרעי, יעל חן נחמן, י בעד:
 כחלון, ליהי איינס.-י ברעם, שושי כידוראביש ירון חדוות, נגד:

 
על אחת וכמה שלא הוצע כאן שום כאן של היחס שביניכם כקואליציה  כחלון:-שושי כידור 'גב

 וכמה זה יעלה לנו כציבור, אין סיבה שנאשר הרכב ועדת הנהלה. 
 
 אוקי זכותכם להצביע נגד והצבעתם נגד.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 

 החלטה:
 

 דוד, בראון איציק, לאור קובי, חן יעל, דרעי את הרכב ועדת הנהלה שחברי יהיו: אפי מאשרים

 .לאופר ערן, טולדנו מיטל, אחיעד נעים, משה אבנר, ששון

 

 
 

 אבנר משה הצטרף לישיבה
 מיטל טולדנו הצטרפה לישיבה

 המיועדים להקמת מגרש כדורגל 464 חלקה 8124אישור זכות שימוש במקרקעין גוש: .2
 מחליטים לתת זכות שימוש במקרקעין במגרש הכדורגל שיקום בגוש ת החלטה:הצע

כן ו 580375681( מס' עמותה: 2001לעמותת שוחרי הספורט כפר יונה )  464 חלקה 8124
 שנים. 10 של לתקופה ,תועירוניות הספורט העמותלאגודות הספורט ול

 
במקרקעין, יש לנו תקציב מיועד  , אישור זכות שימוש2סעיף מספר  מר אפי דרעי, ראש העיר:

או איך שהיא נקראת בכדי שהם יאפשרו לנו להשתמש  33מקרן המתקנים של רשות הספורט, 
בכסף, אנחנו צריכים לתת אישור, כפי שמופיע פה, החלטה שאושרה שנוסחה על ידי היועמ"ש 

ה שנתיים שגם אומרת מאחר והעמותה שלנו של המתנ"ס הייתה עדיין לא פעילה הייתה צריכ
זמן בשביל להיכנס לפעילות, אז אנחנו עדיין משתמשים בעמותה הקודמת, וזה מה שאומר, 
שיהיה להם זכות לשימוש במקרקעין במגרש הכדורגל שיקום, אנחנו אמורים, זה עוד לא הגיע 
כתב"ר, אנחנו עדיין יושבים עם היועצים למיניהם כדי לטפל בנושא של שיקום שני מגרשי 

אנחנו אמורים להשקיע שם סכום נכבד מאד, כולו מקרן המתקנים, אנחנו עשינו שם הכדורגל, 
 בין שני תקציבים. רכהאיזה שהיא הצ

 
 מה מקור הכסף של קרן המתקנים? מר ירון חדוות:

 
 כספי מדינה, והטוטו, הטוטו.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 גודות הספורט.ורק הערה אפי, זה לא רק לעמותה, לכל א מר איציק בראון:

 
 ודאי, בוודאי.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 שאני אגיד רגע מילה? ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 
 כן בבקשה שלומית תרחיבי, את יותר בקיאה בזה ממני.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 



הטוטו מתנה את סוג מענק ספציפי הזה בהתחייבות של העירייה  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
תת זכות שימוש לעמותות מכיוון שאנחנו עוד לא יודעים איזה עמותה ומי השתמש, דיברתי עם ל

מי שמרכז שם את העניין, הוא אמר שאנחנו יכולים לא להתחייב רק לעמותה הספציפית, היא 
חייבת להיות בפנים, אבל גם להגיד שזה לכל עמותת ספורט עירונית ועמותת ספורט שנמצא 

וצה להזכיר שבשביל שזה יעבור ונוכל לקבל החלטה, צריך רוב של חברים כי זו לנכון, אני רק ר
זכות שימוש במקרקעין, לא רוב של מי שנמצא, אלא רוב חברי המליאה, וכרגע זה ללא התנאים, 
ז"א זה שאנחנו מאשרים את השימוש, שלא יתפרש לרגע שזה בחינם ושזה לכל הזמן... כל 

 התנאים,
 

אז זהו אני אשמח אם תפרטי מה זה זכות שימוש במקרקעין, אוקי? מה  לון:כח-שושי כידור 'גב
שזה להשתמש במקרקעין, אוקי, בפשט של העניין, ומה זה אומר, שעד היום  תזה אומר? אני יודע

 לא היה להם זכות שימוש במקרקעין? ועל איזה מקרקעין אנחנו מדברים?
 

 מדברים, ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

כי כשאני מקבלת גוש וחלקה, ולא שולחים לי תשריט אז אני צריכה גם  כחלון:-כידור שושי 'גב
לחפש, כן? על מה מדובר, אוקי? והאם זה מדובר על המקום הקיים היום, או משהו שהוא יהיה 

 לכתתמחר, במקום אחר, אוקי? כל עוד האינפורמציה בכלל לא, לא נמצאת מול עיני, אני צריכה 
 צוא את זה שאני לא חושבת שזה צריך להיות ככה, וזהו, זה השאלות.את רגלי כדי למ

 
 הנושא הזה זה הנדסה, באמת. עו"ד קובי לאור:

 
 אז זה כבר הנדסי אני לא נכנסת לעניינים האלה.  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 שלומית, זה ... של עירייה זה לא הנדסי.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לומית תוכלי להסביר למה יש כאן הזה של עשר שנים? מדוע עשר שנים?ש עו"ד ליהי איינס:
 

אוקי אז אני רגע אתייחס לשני דברים: מבחינת איפה זה בדיוק  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
וזה לא יודעת להגיד לך, העניין 3תשריט וזה לא יודעת להגיד לך, העניין הוא שמתוכנן הבקשה 

שנו כי אנחנו בעצם בתחילת דרך של הגשת בקשה לתקציב, הוא שמתוכנן הבקשה שאנחנו הג
ולכן עוד אין שום דבר מעבר לגוש חלקה, וזה שזה מיועד למגרש לכדורגל, יותר מפורט מזה 

 אפשר אולי, 
 

 אולי ראש העיר יכול להסביר לנו.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 אם תיכנסו לגוש חלקה,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 נכנסתי לגוש חלקה. כחלון:-ידורשושי כ 'גב
 
בתב"ע תכנית בניין עיר ששייכת לאותו אזור  464חלקה  8124תגלו ש  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 זה מגרש הכדורגל. 
 

 הקיים.  מר אבישי ברעם:
 
 כן אנחנו מדברים על הקיים בוודאי. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 לא כתוב. מר אבישי ברעם:

 
 לא מתכוונים לעשות מגרש חדש.  ראש העיר:מר אפי דרעי,  

 
 כתבת מיועדים להקמת מגרש כדורגל, זה מה שמבלבל גם הניסוח.  כחלון:-שושי כידור 'גב



 
מבחינת זה הקמת מגרש, זה לא מעניין אותם שיש קיים, זה לא  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

דש, זה מתקני שירותים, בסטנדרטים שלהם ולכן הם מדברים על חידוש כל המגרש, זה דשא ח
 מתקנים לשירותים, חדרי הלבשה לעובדים ולקבוצות המקומיות ועוד כהנה וכהנה. 

 
אני רק מבקשת שתצרפו באמת תשריט של המקומות פה פעם הבאה  כחלון:-שושי כידור 'גב

 ותציינו לנו גוש וחלקה. 
 
 מי לך את העניין הזה. הערה מקובלת, אני מסכים אתך, אסנת תרש מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 רגע ליהי שאלה על הנושא של העשר שנים. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 עשר שנים.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 תודה שלומית.עו"ד ליהי איינס: 
 

 זה התנאי של קרן המתקנים.  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 תודה. עו"ד ליהי איינס:
 

 ,וציםהם ר ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 כדי שלא יהיה פחות כאילו ליהי. עו"ד קובי לאור:
 

מולם היה שאנחנו לא  את העמותה, אנחנו מה שהיה הדיבור שלנו ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
רוצים שזה יהיה רק עמותת שוחרי הספורט כי ברור שכל עמותה לפי הצרכים עד שהמתקן יקום 

השימוש יהיה לכל עמותה שהעירייה תהיה, ועד שנדע מה הצרכים אנחנו שזה יהיה ברור ש
 תחשוב שצריכה לקבל  את השימוש.

 
 והשימוש הוא חינם? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

זה יוסדר כמו כל עמותה, אין דבר כזה, שימוש חינם.  יש פעילות  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
כות שאתם מאשרים או עירונית שאז העירייה מפעילה, פעילות של עמותה, זה תמיד או דרך תמי

באיזה שהוא הסכם שגם אתם מאשרים של שימוש במקרקעין, כרגע אנחנו בהליך המקדמי 
שלצורך קבלת התקציב אנחנו צריכים להביא את ההתחייבות הזאתי שכמובן את הפרטים שלה 

 אנחנו נוכל,
 

 גובה המענק ידוע כרגע? כחלון:-שושי כידור 'גב
 
בין מש"ח, אנחנו עשינו הצרכה  6.2ה המענק הוא סדר גודל של גוב מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 שני פרויקטים, שהם הסכימו להם,
 

 איזה פרויקטים? עו"ד ליהי איינס:
 



אולם ספורט שמתוכנן לשנים הבאות ומגרש כדורגל כדי שלא תהיה  מר אפי דרעי, ראש העיר: 
פגישה שלנו עם השרה, למי , פה בעקבות ה50%, 50%לנו השתתפות של עצמנו, בד"כ לוקחים 

שזוכר הייתה פגישה עם שרת התרבות והספורט מירי רגב והיא שם נתנה, לא אגב לא רק לכפר 
יונה, היא שינתה את הכללים, היא אמרה לא יכול להיות מצב, יש ישובים שבהם נותנים להם 

מישים אחוז, תקציב למגרש כדורגל, ואז הם לא מצליחים להקים אותו כי הם צריכים להפסיק ח
מגרש עולה שישה מיליון, אז במקרה שלנו, במקרה שלנו מאחר, ולנו, אנחנו א' קיבלנו כבר אולם 
ספורט לשרונה, למי שלא יודע אישרנו את זה במליאה, אנחנו אוטוטו מתחילים לבנות אותו, אז 

י אין לנו את אנחנו וויתרנו על אולם הספורט הנוסף כי אנחנו לא נוכל להרים עוד אולם ספורט כ
המצ'ינג לאולם ספורט נוסף, ביקשנו לאחד את שני הפרויקטים, מגרש כדורגל, ואולם ספורט, 
וכל הכסף יבוא מקרן המתקנים, ז"א תקציב של שני מתקנים ישמש למתקן אחד בלי שתהיה 

 מש"ח, 6.2השתתפות שלנו, אני מניח, כמו שאני מכיר את החיים, שאנחנו נתחיל עם 
 

 אנחנו נגיע לעשרה מיליון.  כחלון:-כידורשושי  'גב
 
 ועל הדרך נרצה לשפץ, לא לא, זה יהיה עוד עשרה אחוז ועל הדרך,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 השאלה מתי נדווח על כך. מר ירון חדוות:

 
בשיקום המגרש הקיים, הוספת כל מיני אלמנטים שם, הוא באמת  מר אפי דרעי, ראש העיר:

הזה מעולם לא תוקצב על ידי גופים, מפעם מפעם נתנו לנו תקציב לשיפוצים  בוא נגיד המגרש
אבל הוא לא נבנה תלאי על תלאי כל פעם שהייתה לנו הזדמנות הוספנו עוד איזה חדר הלבשה, 
ואחר כך מבנה שירותים ליד, וכן הלאה וכן הלאה, והוא גם ככה נראה, אז יש לנו סוף סוף 

 הזדמנות. 
 

 יש לי שאלה.  מר אבישי ברעם:
 

 בבקשה אבישי.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

אני אשאל את היועמ"ש, האם שימוש של עשר שנים באותו מתקן, לא מקנה  מר אבישי ברעם:
 למשתמש איזה שהן זכויות בקרקע?

 
 זהו זה בדיוק העניין, בשביל שלא יהיה לו בעלות. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
בעלות זה בוודאי שלא זה זכות שימוש, היא זכות שימוש שכרגע  :ש"ד שלומית גבע, יועמ"עו

כמו שאתה רואה, היא לא מוגדרת, לא במסגרת שעות, ולא במה העלות ולא בשום דבר, היא רק 
כמו איזה התחייבות הצהרתית של העירייה, שהיא הולכת לתת את השימוש במתקנים, אני 

שהיא מיועדת להקמת מתקנים לקבוצות אסביר מה שהסבירו לי, מדובר בקרן המתקנים, 
תחרותיות, ולכן הם רוצים לראות שזה לא שהם יתנו את זה למטרה אחת, ובסוף אתה תעשה 

 שמה חוגי כדור רשת. 
 

כן אבל ברשותך את לא עונה לי. אם בעוד שמונה שנים נרצה להוציא משם את  מר אבישי ברעם:
 החבר'ה מסיבה כזו או אחרת, אני אוכל או לא?

 
 אחרי עשר שנים. מר איציק בראון:

 
 עשר שנים.   כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אחרי עשר שנים לא שמונה.  מר איציק בראון:
 

 אני רוצה אחרי שמונה, אני יוכל להוציא אותם או לא? מר אבישי ברעם:
 
 למה שתוציא אותם? מר אפי דרעי, ראש העיר: 



 
 שימוש לעשר שנים. אתה נותן להם זכות כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לבנות נחליט לבנות שמה מגדל אייפל לא יודע.מר אבישי ברעם:
 

אבישי אם אתה נותן לו לעשר שנים אתה לא יכול להוציא אותו אחרי שמונה,  מר איציק בראון:
 אחרי עשר שנים.

 
 אתה לא יכול להוציא, אלא אם כן הוא לא עומד בהתחייבות. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אז יש לו זכויות. ישי ברעם:מר אב
 
 לא, לא. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 מהות ההתחייבות, ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 
יש לך התחייבות לעשר שנים כי הם נותנים לך את הכסף, אז שלא  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

עשות פה תעשה אחרי, בדיוק כמו שזה, זה לא, בעוד חמש שנים, בעוד שמונה שנים, תחליט ל
איזה שהוא מיזם אני לא יודע מה כלכלי, יגידו לך מה אנחנו שפכנו פה שש מיליון שקל על שלוש 
ארבע שנים, או חמש שנים שאתה רוצה, לא, אתה מתחייב לפחות על עשר שנים, כמו שאני מכיר 
את החיים זה יהיה פה יותר מעשר שנים, זה ישרת את כל, במיוחד את כל תחומי הספורט 

 צאים פה בסביבה, בסביבה של המגרש, כן. שנמ
 

שאלה נוספת ברשותך, כתוב כאן: לאגודות הספורט ולעמותות הספורט  מר אבישי ברעם:
 העירוניות.

 
 כן? מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אם תהיה אגודת ספורט שלא עירונית? מר אבישי ברעם:

 
 למנוע מאף אחד.  הם גם יכולים להשתמש, אי אפשר מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 זה לא כתוב כאן. מר אבישי ברעם:

 
לא משנה, אבל בהסכמים האחרים שאנחנו נעשה, כרגע זה מה  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 שיהיה. זה מה שהם רוצים.
 

 אולי כדאי לתקן את זה? מר אבישי ברעם:
 

חד אתם, כדי שזה לא, לא, מה שהיה, זה ניסוח שאנחנו ניסחנו בי ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 , -יעבור אותם ו

 
 זה מענק. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 כן זה מה שהם ביקשו אז אני לא הולך עכשיו לשנות את התמהיל. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 בסדר אני לא מתנגד. אני עושה בשביל לסגור חוב אפשרי.  מר אבישי ברעם:

 
אבישי זה בדיוק הפוך, שלא יהיה רק שם של  מה שלנו היה חשוב ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו

 עמותה אחת אלא שברור שמראש ההגדרה היא יותר רחבה, ואחר כך אם נצטרך לעדכן נעדכן.
 



גם אם מחר יתווספו קבוצות אחרות, קבוצות אחרות, כפר יונה גם  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 לאשר, מי בעד? תודה.  הם יוכלו לשחק במגרש, אני לא יכול להגיד לכם אתם, אני מציע

 
 

אפי דרעי, יעל חן נחמן, יצחק בראון, דוד ששון, מיטל טולדנו, קובי לאור, אבנר משה, ירון  בעד:
 כחלון, ליהי איינס.-חדוות, אבישי ברעם, שושי כידור

 
 החלטה:

חלקה  8124מחליטים לתת זכות שימוש במקרקעין במגרש הכדורגל שיקום בגוש 

וכן  580375681( מס' עמותה: 2001ספורט כפר יונה )לעמותת שוחרי ה  464

 שנים. 10 של לאגודות הספורט ולעמותות הספורט העירוניות, לתקופה

 פה אחד

 
 
 בי"ס יפה נוף– גביית כספי הורים באמצעות כרטיס אשראי .3

בבנק  391962מאשרים את מורשי החתימה בחשבון הורים מס'  הצעת החלטה:
 יונה:בכפר  675הפועלים בסניף 

  028515492הספר ת.ז: בית גילה קמה, מנהלת
 025497033חני ערבה , מזכירת ביה"ס ת.ז.
 24927949רונית נעמן, הנהגת הורים ת.ז 

כמורשי חתימה לעבודה מול חברת האשראי לאומי קארד לצורך גביית תשלומי הורים 
 באמצעות כרטיסי אשראי.בי"ס יפה נוף 

 
שלוש גביית כספי הורים באמצעות כרטיס אשראי, בית ספר  סעיף מר אפי דרעי, ראש העיר:

 יפה נוף, זה החלטה רוטינית שאנחנו, 
 

ו, אנחנו מאשרים אני רק רוצה להעיר הערה אחת לגבי החלטות האל כחלון:-שושי כידור 'גב
 יש את הסיפור של העמלות.בכרטיסי אשראי ו

 
שניה, לא, לא, לא, אתם, תשימי לב מה שאתם מאשרים זה את  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו

 המורשי חתימה, והבית ספר בניהול עצמי את התנהלות שהם עושים.
 

אני יודעת אבל אני רוצה להציף פה נושא שאח"כ בתי הספר מתמודדים  כחלון:-שושי כידור 'גב
קי? יש עמלה על זה אתם, אוקי? יש פה סיפור שכשאתה משתמש בכרטיס אשראי יש עמלה, או

וזה במאסה קריטית של תלמידים שמשתמשים וזה הרבה יותר נוח להשתמש בכרטיס אשראי 
מאשר בשיקים ובמזומן לרוב האוכלוסייה, אוקי? גם אפשר לסגור את זה טלפונית, ואז זה יותר 

לזה, פשוט, וזה גם לא מצריך גם להגיע לבית הספר, ואז, והשאלה באמת מי, אם בית ספר מודע 
 שהוא גם צריך בסופו של יום לשלם את העמלה, זה יכול לצאת באלפי שקלים, זה לא...

 
 בית ספר מודע לזה. גב' יעל נחמן:

 
בד"כ שוש, בד"כ אנחנו עושים את הכל להשוות גם לעמלה שהעירייה  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 משלמת.
 

 אהה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

ואנחנו נעשה הכל שגם הם ישלמו באותו סדר  0.8העירייה משלמת  :מר יחזקאל יחזקאל, גזבר
 גודל.

 



 אוקי.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 גם הנהגות הורים מודעים לזה.אבל הם מודעים לזה.  גב' יעל נחמן:
 

אני מציע לאשר, אתם עברתם על השמות? בעלי זכות חתימה הם  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 .ספרה בית מה, מנהלתק גילה

 .חני ערבה , מזכירת ביה"ס
 .הוריםההנהגת מרונית נעמן, ו

 אני מציע לאשר אותם, מי בעד. 
 

אפי דרעי, יעל חן נחמן, יצחק בראון, דוד ששון, מיטל טולדנו, קובי לאור, אבנר משה, ירון  בעד:
 כחלון, ליהי איינס.-חדוות, אבישי ברעם, שושי כידור

 
 החלטה:

בכפר  675בבנק הפועלים בסניף  391962בחשבון הורים מס'  מאשרים את מורשי החתימה

 יונה:

  028515492הספר ת.ז: בית גילה קמה, מנהלת

 025497033חני ערבה , מזכירת ביה"ס ת.ז.

 24927949רונית נעמן, הנהגת הורים ת.ז 

כמורשי חתימה לעבודה מול חברת האשראי לאומי קארד לצורך גביית תשלומי הורים בי"ס יפה 

 וף באמצעות כרטיסי אשראי.נ

 פה אחד

 
 
 לדפנה אבן ליכוב , מנהלת מחלקת החינוך יסודיאישור לעבודה נוספת  .4
 

 מנהלת מחלקת החינוך יסודי , לדפנה אבן ליכובמאשרים עבודה נוספת  הצעת החלטה:
לא  ה כמנהלת מחלקת החינוך יסודי כל עוד שעבודת ש"ש( 4בהנחיית קבוצות לערב בשבוע )עד 

 פגע ולא יהיה ניגוד עניינים בין התפקידים, תוקף האישור לשנה.תי
 
אישור לעבודה נוספת לדפנה אבן ליכוב, מנהלת מחלקת החינוך  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

היסודי. הצעת החלטה. זאת בקשה שהוגשה, ודני מכיר אותה טוב ממני, אבל אתם יכולים 
 לקרוא, יש פה לדפנה אפשרות, 

 
 בוא נעביר את זה לסוף.  ולדנו:ד מיטל ט"עו
 

 אז בואו אנחנו נדחה את זה לסוף. בסדר. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 כן. ד מיטל טולדנו:"עו
 

 אבל אי אפשר להוציא אותם ואחר כך, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא אין בעיה נעשה את זה בסוף.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 



 לא אחרי, לא אחרי שננעלת הישיבה הזאתי.  לא אבל ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 לא לא ברור, סוף הישיבה הזאת, סוף הישיבה הזאת. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 בסוף הישיבה הזו נעשה הפסקה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 סעיף זה ידון בסוף הישיבה. כי  הוחלט
 
 
 תכנית להקמת מבנה למרפאה עבור קופת חולים ברח' הברוש .5

 מאשרים תכנית להקמת מבנה למרפאה עבור קופת חולים ברח' הברוש.החלטה: הצעת 
 

חמש תכנית להקמת מבנה מרפאה עבור קופת חולים ברחוב הברוש.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 בני תציג את הנושא. 

 
לפני שלוש שנים אנחנו אישרנו באותו מתחם מרכז רפואי פרטי, לא ניתן כרגע  מר בני סעד:

 תו בגלל שאנחנו לא מצליחים לבצע ולהסדיר את הרישום בטאבו במתחם הזה. להקים או
 

 עו"ד ליהי איינס: למה?
 

 שנה אני כתבתי, 18כי  מר בני סעד:
 

 הוא כתב את זה.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 –ו  9, 5שנה העירייה ביצעה את חלקה, ביצעה את ההפקעה על פי סעיפים  18לפני  מר בני סעד:
19. 
 

 .19 –ו  7, 5 אפי דרעי, ראש העיר: מר
 

והטאבו לא ביצע את הרישום, היום אחרי שלוש שנים שאנחנו משאים  19 –ו  7, 5 מר בני סעד:
ומתנים יחד עם היועמ"ש של שרונים, היועצת מטעמנו, בר חברת בר טכנולוגיות, ומשרד 

בהפקעות. פשוט המשפטים בטאבו, הם רוצים שנתחיל את כל ההליך מההתחלה של הרישום 
להתחיל את כל ההליך, אני לא כ"כ מבין בדיוק מה שהם הולכים להיות שמה, אני רק יודע 
שמבקשים מהעיריה להתחיל את כל ההליך מהתחלה. משמעות של ההליך הזה זה מספר שנים, 
שאני לא יודע כמה, מצד שני קופ"ח נוספת אחרי שראתה את העניין של קופ"ח כללית שדרך אגב 

ע הבא אנחנו פותחים את המכרז הקבלני, רא תה את זה והיא מאד רוצה לעשות על אותה שבו
קרקע בדיוק את ההליך שעשיתנו עם קופ"ח כללית, הווה אומר שהחברה הכלכלית תבנה עבורה, 

פלוס חמש שנים, ולאחר מכן אנחנו נחזיר את המבנה  10הם ישכרו את זה לתקופה ארוכה של 
לאחר תקופה שהחברה הכלכלית תחזיר את ההשקעה פלוס. זה ההצעה, פלוס הקרקע לעיריה, 

 ההצעה הזאת כבר עברה אישור בדירקטוריון של החכ"ל, כאשר,
 

 מה גובה ההלוואה שהחכ"ל? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אנחנו, במקרה הספציפי הזה, ובעקבות זה שאני יודע היום יותר בדיוק כמה עולה  מר בני סעד:
מאה אחוז מימון ₪, מעריך שאנחנו נצטרך הלוואה של שישה עד שבעה מיליון הפרויקט אני 

 בנקאי. 
 

 לכמה זמן תיקחו את זה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 חמש עשרה שנה. מר בני סעד:
 



 חמש עשרה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כן. מר בני סעד:
 

 אני רגע רוצה רגע,  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 אוקי. הדבר שאני כן רוצה לדבר עליו זה הנושא של החניה.  כחלון:-רשושי כידו 'גב
 

החניה שמה מה שיהיה שמה זה יהיה ככה: אם אתם שמתם לב בית הכנסת  מר בני סעד:
מטר אז גם  12שנמצא ממגרש למגרש הזה, בית הספר שבבניה כבר הרבה זמן, הוא בנסיגה של 

והחניה שגם שתהיה מול המגרש הנוכחית זה  כל השטח של מול בית הכנסת יהיה בית כנסת,
 צאלון פינת הברוש, צאלון זה רחוב צאלון. 

 
 הפקאן, הפקאן.  דובר:

 
הפקאן פינת הברוש, כל זה יהיה חנייה פלוס כמובן עוד קצת בשטח המגרש ואני  מר בני סעד:

 מזכיר לכם שיש גם חניה בגליל פינת הברוש, 
 

 ם להערכתך?כמה חניות יש ש מר איציק בראון:
 

 חמישים שישים מקומות חניה. מר בני סעד:
 

 הגליל? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מה אמור לקרות עם הקרוון.  ד מיטל טולדנו:"עו
 

 בגליל שישים זה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 חמישים שישים מקומות חניה זה די גדול. מר בני סעד:
 

יק את הצעת ההחלטה, כי הצעת ההחלטה כמו אני רוצה רגע לדי ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 שהיא מנוסחת כרגע היא בעיני לא מספיק ברורה. אנחנו לא מאשרים עכשיו,

 
 תכנית. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

את התכנית ואת ההסכם כי בשביל שתוכלו לאשר הסכם של  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 שימוש במקרקעין,

 
 ראות אותו.צריכים ל כחלון:-שושי כידור 'גב
 

צריכים להביא הסכם ואתם צריכים לראות בדיוק את כל הפרטים  :, יועמ"שעו"ד שלומית גבע
 שלו. מה שמאשרים עכשיו זה רק החלטה עקרונית שהחכ"ל תביא הסכם לאישור. 

 
 הבאנו את זה מההסכם. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 א.אנחנו בשלב יותר מקדים מה שנקר מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 ושוב, :ע, יועמ"שעו"ד שלומית גב
 
 אוקי בוא ננסח את ההחלטה. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 בני מה הולך להיות איפה שהקרוואן? ד מיטל טולדנו:"עו



 
 איזה קרוואן? מר בני סעד:

 
יש שמה בשטח של הברוש זה הולך בית ספר לבניה, התחום של המבנה  ד מיטל טולדנו:"עו

 והקרוואן. 
 

 תשאלי את אפי. בני סעד:מר 
 
 הוא יחזור אלינו, אז שהוא יחזור, מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 לא אבל מה הולך להיות? ד מיטל טולדנו:"עו
 
 אנחנו נחליט שיגיע העת. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 לא אני מעניין אותי פשוט לשמוע מה התכניות למגרש הזה.  ד מיטל טולדנו:"עו
 
המגרש הזה לפי הייעודים שלו... מה את שואלת את בני הוא מבין  ראש העיר:מר אפי דרעי,  

 את התכניות?
 

 הוא הגיש את התכנית הזאת.  מר בני סעד:
 
הוא הגיש תכנית לפינה היחידה ששם מיועד לפי התב"ע מבנה  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

י או מרכז רפואי או כל מה למרפאה, מבנה רפואי, זה לא חייב להיות מרפאה גם בית חולים פרט
שאת רק מעלה בדעתך. הצד השני באמצע יש לנו גינה לפי מיטב זכרוני שעוד לא ביצענו אותה 

 אנחנו גם לא ביצענו אותה, אנחנו גם קיבלנו מימון ממשרד השיכון, 
 

 יש לך טבלה שמפרטת את הייעודים של כל המשתמשים. מר בני סעד:
 

 ,לא, השאלה ד מיטל טולדנו:"עו
 
 והמשבצת מהצד השני יש גם אם אני זוכר מועדון, מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 הנה כתוב מעון יום בית ספר יביל.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 דונם. 1.6שטח  מר איציק בראון:
 

 אני פשוט מנסה להבין מה הכוונה? זה אמור להיות מעון שם? ד מיטל טולדנו:"עו
 

 וב מעון יום.כת כחלון:-שושי כידור 'גב
 
מעון יום. מה זה מה זה? לפי התכנון מעון יום, אם לא יהיה מקום,  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

אם לא יהיה שמה מעון יום, היום אין זה לא היום זה לא אני מחליט ומעביר צריך להביא את 
 לדיון במליאה.

 
 ך לעשות שינוי.אגב יש שמה, כן.... גם ילדים, שצ"פ, צרי כחלון:-שושי כידור 'גב
 

נכון, צריך לעשות גם שינוי תב"ע. ברגע שיש ייעודים מוגדרים את לא  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 יכולה, כתוב לך מעון יום לעשות מזה מועדון ברידג' אין מושג כזה.

 
 אפשר בתוך מעון היום לעשות מועדון ברידג'.  כחלון:-גב' שושי כידור

 
 משהו אחר.  זה מר אפי דרעי, ראש העיר: 



 
 ברידג' לילדים שזה יהיה מעון יום. מר איציק בראון:

 
אז בואי שלומית תנסחי במדויק את ההחלטה שאותה אנחנו נעשה  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 והיא תהיה מנוסחת מדויק.
 

 אסנת תקריא את זה לפרוטוקול.  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 
 ת.תקריאי אסנ מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
מאשרים קידום הפרויקט באמצעות החכ"ל בהתאם להסכם שיובא לאישור  :טלגב' אסנת 

 המליאה בנפרד.
 
 אוקי, מי בעד? פ"א תודה.  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 

אפי דרעי, יעל חן נחמן, יצחק בראון, דוד ששון, מיטל טולדנו, קובי לאור, אבנר משה, ירון  בעד:
 כחלון, ליהי איינס.-כידורחדוות, אבישי ברעם, שושי 

 
 החלטה:

קידום הפרוייקט באמצעות החברה הכלכלית בהתאם להסכם שיובא מאשרים 

 לאישור המליאה בנפרד.

 פה אחד

 
 
 הארכת כהונה חברי דירקטוריון בחברה הכלכלית .6

מאשרים הארכת כהונה לגב' ישראלה רוזן ומר רמי מראלי אשר מינויים  הצעת החלטה:
 6.8.2014ים ביום אושר במשרד הפנ

 
הארכת כהונת חברת דירקטוריון בחכ"ל בני תציג, לא  6סעיף מספר  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 חושב שתהיה בעיה. 
 

על פי החלטת משרד הפנים חברי דירקטוריון שהם נציגי ציבור חייבים להיות,  מר בני סעד:
להאריך את זה בשלוש סליחה הם נמצאים, תקופת הכהונה שלהם היא שלוש שנים, ואפשר 

 אמורים לסיים את תקופת הכהונה הראשונה? לי וישראלה רוזןארמי מרשנים נוספות. 
 

 מה עם חדווה סיימה? לא את השש שנים שלה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 ואנחנו ניפרד ממנה.חדווה סיימה שש שנים בעשרים ושבע לתשיעי  מר בני סעד:
 

 שיש לכם בעיה באיזון של נשים וגברים. זה אומר כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 נכון. מר בני סעד:
 
 לא אנחנו, הבאים, כולם יהיו נשים. מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 אני שמחה לשמוע את זה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 אין ברירה, זה היה על תנאי. מר אפי דרעי, ראש העיר: 



 
 י בגלל זה.לא זה דירקטוריון ציבור כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 ובשביל שאף אחד לא יגיד אנחנו נפרסם "קול קורא" מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 מעולה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
שכל מי שמעוניינת תציג את מועמדותה ומי שתעמוד בדרישות  מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 שמשלימות לנו את הדירקטוריון היא תיכנס.
 

 ן.מצוי כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אז אני מציע לאשר את הארכה, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני רגע רוצה לשאול שאלה, זה חייב לאשר את זה לשלוש שנים? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כן. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 כן זה הדרישות. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא, אפשר פחות משלוש שנים? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 תקופת הכהונה זה לא דרישות משרד הפנים. ש:"שלומית גבע, יועמ ד"עו
 

 לא שיש לי בעיה עם שני הפרסונות האלה, אבל, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

רגע, אני רוצה רגע לתקן לא מדובר בדרישות של משרד הפנים,  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
לתקנות קובע  7תאגיד עירוני, סעיף מדובר בדרישות שנקבעו בתקנות העיריות נציגי העירייה ו

שנציג עירייה  בגוף המנהל של תאגיד עירוני שהוא נציג מקרב הציבור יתמנה לתקופה של שלוש 
 שנים, והוא יכול לשוב ולהתמנות לתקופת כהונה אחת נוספת. ז"א שלוש שנים נוספות.

 
 סיפור הזה,אבל מה שחשוב שלומית, דבר הכי חשוב בכל ה מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא היא לא שמעה את מה שאני... כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 זה שלראש רשות יש אפשרות, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני יודעת. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 להחליף את כל מי שמתחשק לו. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אותם אין לי מה להחליף. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אז יופי. ראש העיר: מר אפי דרעי,
 

 מצוין, כן אנחנו בעד. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

שתדעי שאם אחרי הבחירות למי שישב פה יהיה חשק להחליף את כל  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 הוא יחליף את כל הדירקטוריון. אני מציע לאשר מי בעד?הדירקטוריון 

 
 זה לא עניין של חשק. פ"א. כחלון:-שושי כידור 'גב
 



אפי דרעי, יעל חן נחמן, יצחק בראון, דוד ששון, מיטל טולדנו, קובי לאור, אבנר משה, ירון  בעד:
 כחלון, ליהי איינס.-חדוות, אבישי ברעם, שושי כידור

 
 החלטה:

מאשרים הארכת כהונה לגב' ישראלה רוזן ומר רמי מראלי אשר מינויים אושר 

 6.8.2014במשרד הפנים ביום 

 פה אחד

 
 
התקשרות עם חברת חשמל לעסקה במקרקעין לצורך הפעלת חדר שנאים אישור  .7

 )חדר המוכר בשם  8120בגוש  324)טרנספורמציה( בשכונת שרונה על חלק מחלקה 
תיקון הסכום בהסכם ההתקשרות תמורת זכות השימוש והחזקה בחדר -"(3"ינוב 

 וברצועת הקרקע
 חברת עם כם ההתקשרותמועצת העיר מאשרת את תיקון הסכום בהס הצעת החלטה:

 על שרונה בשכונת( טרנספורמציה) שנאים חדר הפעלת לצורך במקרקעין לעסקה חשמל
 "(.3 ינוב" בשם המוכר חדר) 8120 בגוש 324 מחלקה חלק

 
 ר איציק בראון יוצא מחדר הדיוניםמ
 

 . שבע, אישור התקשרות עם חברת חשמל לעסקה במקרקעין. בני תציג מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא אני אציג, אני, אני אציג.  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 את תציגי.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 עוד פעם אתה לא משתתף. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 בשני הסעיפים. מר איציק בראון:
 

 סתם אני צוחקת. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 ...הוא מקבל אחוזים מכל, מכל מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 
 זה כבר אושר. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אני רוצה רגע, אתם אישרתם גם את סעיף שבע וגם, ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 זה שונה אבל ממה שאישרנו בפעם הקודמת, לפחות בערך הכספי.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

הלך הדיון מי מה שקורה אנחנו הבאנו את ההסכם לאישור, ובמ ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
שהיה קבוע הוא בכלל  208ששמע את התמלול או קרא את הפרוטוקול בני אמר שהסכום של ה 

על ההקמה, והדמי שימוש הם רק סכום הרבה יותר קטן, לכן מיד חזרנו לחברת חשמל, בדקנו 
אתם את הדברים, ביקשנו מהם שיגידו לנו מהו אכן הסכום המדויק, ואנחנו מביאים את זה 

ק לתיקון, זה אותו הסכם,  השינוי המשמעותי זה הנושא של הסכום, זה אותו דבר גם בעצם ר
 . 8וגם בסעיף  7בסעיף 



 
 אין פה סכום. דובר:

 בהסכם עצמו, הסכום מופיע  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 זה היה מאתיים איך זה נהיה ממאתיים,  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 ף לכם הסכום המעודכן, זה עשרת אלפים,מצור ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 .218לא המאתיים קיימים, המאתיים קיימים, דמי הקמה זה  מר בני סעד:
 

 זה מתוך הזה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אנחנו מדברים כרגע על השימוש ולא על ההקמה.  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 וזה גם מה שאני אמרתי גם בפעם שעברה. מר בני סעד:
 

 )ועשרים אגורות(₪  10,735.20זה  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 בסדר. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 זה הסכום  הנכון והמדויק שחברת חשמל משלמת.  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 תודה על העדכון. עו"ד ליהי איינס:
 
ל כפי שמופיע אוקי אני מציע לאשר את ההתקשרות עם חברת החשמ מר אפי דרעי, ראש העיר: 

 בהצעה. מי בעד. 

אפי דרעי, יעל חן נחמן, דוד ששון, מיטל טולדנו, קובי לאור, אבנר משה, ירון חדוות,  בעד:
 כחלון, ליהי איינס.-אבישי ברעם, שושי כידור

 
 מר איציק בראון: לא משתתף בשל ניגוד אינטרסים.

 החלטה:
 לצורך במקרקעין לעסקה לחשמ חברת עם את תיקון הסכום בהסכם ההתקשרות יםמאשר

 חדר) 8120 בגוש 324 מחלקה חלק על שרונה בשכונת( טרנספורמציה) שנאים חדר הפעלת

 פה אחד"(.3 ינוב" בשם המוכר

 

אישור התקשרות עם חברת חשמל לעסקה במקרקעין לצורך הפעלת חדר שנאים  .8
 בשם )חדר המוכר  8120בגוש  335)טרנספורמציה( בשכונת שרונה על חלק מחלקה 

 בחדר והחזקה השימוש זכות תמורת ההתקשרות בהסכם הסכום תיקון -"(8"ינוב 
 הקרקע וברצועת

 חברת עם התקשרותאת תיקון הסכום בהסכם מועצת העיר מאשרת  הצעת החלטה:
 על שרונה בשכונת( טרנספורמציה) שנאים חדר הפעלת לצורך במקרקעין לעסקה חשמל

 "(.8 ינוב" בשם וכרהמ חדר) 8120 בגוש 335 מחלקה חלק
 



 . מי בעד?8אני מציע לאשר גם את סעיף  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
אפי דרעי, יעל חן נחמן, דוד ששון, מיטל טולדנו, קובי לאור, אבנר משה, ירון חדוות,  בעד:

 כחלון, ליהי איינס.-אבישי ברעם, שושי כידור
 

 .אינטרסים ניגוד בשל משתתף לא: בראון איציק מר

 ה:החלט
 לצורך במקרקעין לעסקה חשמל חברת עם את תיקון הסכום בהסכם התקשרות יםמאשר

 חדר) 8120 בגוש 335 מחלקה חלק על שרונה בשכונת( טרנספורמציה) שנאים חדר הפעלת

 "(.8 ינוב" בשם המוכר

 פה אחד

 

 אישור לעבודה נוספת לדפנה אבן ליכוב , מנהלת מחלקת החינוך יסודי .4
 

רים עבודה נוספת לדפנה אבן ליכוב, מנהלת מחלקת החינוך יסודי  מאש הצעת החלטה:
ש"ש( כל עוד שעבודתה כמנהלת מחלקת החינוך יסודי  לא  4בהנחיית קבוצות לערב בשבוע )עד 

 תיפגע ולא יהיה ניגוד עניינים בין התפקידים, תוקף האישור לשנה.
 

 הדיונים()לבקשת ראש העיר, מר אפי דרעי, בשלב זה הקהל יוצא מחדר 
 

 טוב חבר'ה הנושא של דפנה הוא באמת חשוב.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

אין לנו בעיה לאשר את זה, יש לנו בעיה שאנחנו מדברים על עובד עירייה  כחלון:-שושי כידור 'גב
 מול ציבור זה הכל. 

 
 לא מדברים על הזה, מדברים על בקשה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא אתה אמרת שם זה לא נכון.  חלון:כ-שושי כידור 'גב
 

 אני מתנצל על הטעות, אנחנו מאשרים. מי בעד? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 
 
 

אפי דרעי, יעל חן נחמן, יצחק בראון, דוד ששון, מיטל טולדנו, קובי לאור, אבנר משה, ירון  בעד:
 כחלון, ליהי איינס.-חדוות, אבישי ברעם, שושי כידור

 
 החלטה:
עבודה נוספת לדפנה אבן ליכוב, מנהלת מחלקת החינוך יסודי  בהנחיית  מאשרים

ש"ש( כל עוד שעבודתה כמנהלת מחלקת החינוך יסודי   4קבוצות לערב בשבוע )עד 

 לא תיפגע ולא יהיה ניגוד עניינים בין התפקידים, תוקף האישור לשנה.

 פה אחד

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכה
 
 
 
 

 ___________________    __________________
 לוין     דני                           דרעי( אפי) אפרים  

 העירייה ל"מנכ                     העירייה ראש               


