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 1  0מן המניין מספר שלא מליאה 

 2 1731ינואר ב 5ישיבה מיום 

 3 :משתתפים

 4 המועצהיו"ר  - דלריצ'הליזי גב' 

 5 חבר מועצה - מר שלומוביץומר ע

 6 חברת מועצה - גב' לירון דורון לוי

 7 חברת מועצה - גב' שרון גל דרור

 8 חבר מועצה -  מר יניב אנגל

 9 חבר מועצה - מר דן אויירו קדרי

 10 חבר מועצה -  מר יניב שחר

 11 חברת מועצה -  גב' נעמה ברון

 12 חברת מועצה - גב' אושרת פרימו

 13 חבר מועצה - מר אמיר רחמנינוב כהן

 14 חבר מועצה -  מר עופר עזרא

 15 חבר מועצה -  מר מיכאל לוין

 16 

 17 מוזמנים:

 18 גזברית המועצה - ב' גורן לין אלרגנדג

 19 יועצת משפטית למועצה - עו"ד רונית עובדיה

 20 יועצת משפטית למועצה - עו"ד אושרת מצליח

 21 מהנדס המועצה -  מר ערן חמו

 22 עוזרת יו"ר המועצה -  גב' הלרן בשן

 23 מנהל אגף תפעול-  ימר ניר אריאל

 24 מנהל אגף חינוך-  מר קובי זמיר

25 
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 4 0מן המניין מספר שלא לישיבת המועצה  על סדר היום

 5 

 6 7311אישור תקציב ותב"רים לשנת  .1

 7 
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 1 פרוטוקול

 2 

 3117אישור תקציב לשנת 

 3 

. אישור תקציב 0מתחילים עם ישיבה שלא מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה: 4 

. נתחיל עם אישור התקציב.  גורן, 7311ותב"רים לשנת  5 

your time .תעשי סקירה על הדו"ח. לא צריך את המצגת . 6 

אנחנו עברנו בישיבת הנהלה על כל הדברים. בעצם אם יש  7 

להתחיל לשאול  לכם, כולם קיבלו את התקציב, אתם יכולים 8 

אחד. הכי טוב ככה. -את השאלות שיש לכם ונעבור אחד 9 

 10 מיכאל, אתה רוצה להתחיל?

 11 לא, הם יתחילו. אני תכף אמשיך.  מר לוין:

 12 אוקי, נעמה? יניב? אושרת? גב' דלריצ'ה:

 13 על התקציב?  מר שחר:

על התקציב, שאלות אם יש לכם, או שלא, נאשר ונעבור  גב' דלריצ'ה: 14 

 15 לתב"רים. 

יש את האמת כמה וכמה שאלות. קודם כל, ביקשנו,  שחר: מר 16 

עמודים, אפילו לא  53התקציב הזה הוא משהו כמו כמה זה,  17 

יודע, לא הספקתי לספור. לצערי, אי אפשר לשבת לעבור על  18 

התקציב הזה גם שאנחנו שלושה לבד. ביקשנו, בידיעה  19 

שגורן עמוסה, לעשות איתה שיחת טלפון, לשאול כמה  20 

נינו בשלילה. שלחנו גם כמה שאלות במייל, לא שאלות, נע 21 

 22 קיבלנו שום התייחסות. 

 23 לא קיבלנו התייחסות?  דוברת:

קיבלנו התייחסות שנקבל התייחסות בישיבת מועצה. לעבור  מר שחר: 24 

מיליון שקל בישיבה של שעה זה נראה  143על תקציב של  25 
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טיפה מוגזם. גם היום עשיתם כנס תקציב וישיבת עבודה,  1 

שאת חברי הנקרא לזה אופוזיציה לא מצאתם לנכון כמובן  2 

להזמין, למרות שישבו ודיברו פה על התקציב, וגורן הציגה  3 

את התקציב. אפילו לחלק של התקציב לא ראיתם לנכון  4 

להזמין את חברי האופוזיציה. אז את האמת ההתנהלות  5 

 6 הזאת נראית לי קצת מוזרה. 

כם וסתם ליזי, אני אקריא פה איזה שורה מההס  7 

 8 -7.5הקואליציוני שחתמת עליו בין רשימת את לשגב. סעיף 

בין הצהרות הצדדים בניהול הקואליציה, חברי הקואליציה  9 

ינהגו בכבוד כלפי חברי אופוזיציה באשר הם, מתוך הבנה  10 

כי גם הם נציגי ציבור אשר מעוניינים למלא תפקידם. ועם  11 

 12 כל הכבוד, את לא עומדת בהסכם שאת חתמת עליו, סעיף

שאת חתמת עליו. קשה לנו למלא את התפקיד שלנו,  13 

שאנחנו מגישים שאלות ולא מקבלים תשובות, שאנחנו  14 

שולחים מיילים ולא נענים, שיש ישיבות הסבר ואנחנו לא  15 

 16 מוזמנים. 

וזה בכלל בכל הנושא של התנהלות, בכלל, מול חברי   17 

מועצה. לא קשור כרגע אם זה קואליציה או אופוזיציה,  18 

בחרו אותנו. ציה בפרט. גם אנחנו חברי מועצה, ולאופוזי 19 

סיעת כוח רבע מתושבי היישוב הצביעו לנו, במטרה  20 

שאנחנו נייצג אותם. והמינימום זה לתת לנו את הכלים  21 

לעשות את זה בצורה מכובדת, ואת זה אנחנו לא מקבלים.  22 

 23 ואני מקווה שזה ישתנה בהמשך. 

יף? את רוצה לגבי התקציב, אנחנו הולכים לעבור סעיף סע  24 

 25 להקדים למה שאמרתי? לא. 

 26 לי יש, אם סיימת.  מר לוין:
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 1 יש לנו הרבה שאלות. בוא תתחיל.  מר שחר:

אז אני אמשיך גם את העניין שלי, אני רוצה לחדד וגם אני  מר לוין: 2 

אעבור לכמה שאלות, ספציפית שאלה אחת אפילו על  3 

 4 התקציב, לא יותר מדי.

יבת המועצה השלישית מאז בלי לשים לב הגענו באמת ליש  5 

הבחירות, מאז שנבחרנו, לשמש כנבחרי ציבור. למרות  6 

שישנם אנשים היושבים בשולחן זה שלא מבינים למה צריך  7 

אופוזיציה במועצה. הרי שהכל מתנהל בצורה מדהימה,  8 

 9 נכון? מושלמת. מה בכלל יש לנו לתרום לעשייה הציבורית? 

ציה זה להגביל כוח זה דבר משכר. אחת ממטרות האופוזי  10 

את הכוח הבלתי מוגבל הזה, במיוחד במועצה. מי כמוני  11 

יודע כמה כוח יש לראש המועצה ברשות מקומית, יותר  12 

 13 משר, יותר מחבר כנסת, ויותר מראש ממשלה. 

התפקיד הזה של האופוזיציה גם לפקח, גם לבקר אחרי   14 

פעולות השלטון, הנהלת המועצה, ליזום ולהציע תכניות  15 

חליפיות לתכניות השלטון. אבוי לנו אם לא  נוספות או 16 

תהיה אופוזיציה מעורבת ופעילה במועצה. זה גם חלק  17 

 18 מהאינטרסים שלכם. 

כדי לא לרמוז למעשים פסולים, חס ושלום, לא אתן   19 

דוגמאות לניצול לרעה של השלטון, גם במועצות אחרות  20 

וגם בממשלה. אבל אתם מכירים את הסיפורים לצערי מה  21 

 22 העיריות וגם בממשלה שלנו.  קורה בשאר

לצערי גורמים שונים במועצה לא מאפשרים לנו חברי   23 

האופוזיציה למלא את תפקידנו כנדרש. אני מדגיש ואומר,  24 

ישנם גורמים במועצה שפועלים בניגוד לחוק ולדין. לא  25 

ברור לי הסיבה למה חברי מועצה באופוזיציה מסורבים או  26 
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ה ועיון במסמכים, בכלל לא מקבלים תגובה לבקשה לקבל 1 

בניגוד לחוק. האם אתם רוצים שאני אפעל בניגוד  2 

להתחייבות שלי כלפי התושבים? לא ברורה לי הסיבה למה  3 

 4 הנכם ממשיכים להסתיר חומרים ומידע מחברי המועצה. 

במצע הבחירות של ראשת המועצה היא הדגישה את נושא   5 

השקיפות. איפה היישום של הדבר הזה? למה סירבתם  6 

זה היה כל כך מסובך? זה ח קובץ פתוח של התקציב? לשלו 7 

היה גורם לפגיעה אנושה במערכת? הרי זה היה מסייע לנו  8 

 9 בהבנה שלו וגם בניתוח שלו. 

במצע שלכם וגם בישיבה קודמת דיברנו על תקציב לבניית   10 

והקמת מרכז צעירים. ראיתי דברים אחרים שהיו חשובים  11 

רורה לי הסיבה למה לכם וקידמתם אותם וכן רשמתם. לא ב 12 

הסעיף הזה לא נכנס כבר לשנת התקציב הזאת ואני אשמח  13 

מאוד אם נוכל לשנות את זה, או שאולי טעיתי ולא ראיתי  14 

 15 סעיף כזה, וזה כן קיים, אני מקווה. 

עד היום פעלתי בסובלנות ובסבלנות, למרות שחלקכם   16 

חושבים שבאנו להציק לכם או לבזבז את זמננו היקר. לא,  17 

 18 א. זה לא מצחיק, עומר. גם לי יש דברים לעשות. ממש ל

 19 צחקתי?  מר שלומוביץ:

כן, אתה צוחק וזה מזלזל. ואתה רשמת שאתה חיברת בטח  מר לוין: 20 

את ההסכם קואליציוני עם שגב, ואתה רשמת תכבדו את כל  21 

חברי המועצה. תכבד אותנו. כולנו בשולחן הזה במטרה  22 

ש מכם. אין לי מה אחת, טובת תושבי גני תקווה. אני מבק 23 

לעשות חוץ מלהתחנן בפניכם. מה אתם רוצים, שאני אלך  24 

להגיש עתירות כל היום, לבזבז את הזמן שלי, שלכם ואת  25 

הזמן של רונית? תעזרו לנו להגשים את המטרה הזאת.  26 
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אנחנו לא באנו לפגוע בכם, אנחנו לא באנו להציק לכם,  1 

ת את אנחנו לא באנו להשפיל אתכם. אנחנו רוצים לעשו 2 

 3 העבודה שלנו. תודה.

 4 שאלות בקשר לתקציב? גב' דלריצ'ה:

יש לי שאלה. הישיבה הזאת עכשיו משודרת בפייסבוק? יש  מר שלומוביץ: 5 

 6 מצב כזה? 

 7 השמע, כן.  מר שחר:

 8 אה. למה, יש אישור? המועצה הצביעה בעד?  מר שלומוביץ:

 9 דיברנו על כבוד, לא?  גב' דלריצ'ה:

 10 עה בעד. המועצה גם לא הצביעה נגד. המועצה לא הצבי מר שחר:

 11 הצביעה נגד. אמרו שלא ישודר.  מר שלומוביץ:

אני ביקשתי, אני פניתי אחרי המועצה, הישיבה הקודמת  מר שחר: 12 

 13 לרונית,

 14 מכבד את ההחלטה.  גב' דלריצ'ה:

 15 המועצה לא הצביעה נגד. אנחנו לא היינו בישיבה,  גב' פרימו:

 16 לא, לא היתה הצעה.  גב' ברון:

 17 לא, זה לא היה הצעה.  מר שחר:

 18 מצביעים על הצעות.  גב' ברון:

 19 הצבעתם. הצבעתם. היה דיון, עו"ד עובדיה:

 20 ברור שהיתה הצבעה.  מר שלומוביץ:

 21 זה היה על סדר היום.  עו"ד עובדיה:

 22 היה הצבעה,  מר שחר:

 23 יש הבדל, יש הבדל,  גב' ברון:

 24 והייתם נגד. עו"ד עובדיה:

 25 בין לא לאשר לבין לאסור. יש הבדל  גב' ברון:
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לא, לא, היה דיון, זה היה על סדר היום והחלטתם לא  עו"ד עובדיה: 1 

 2 לצלם. 

 3 מה שהחלטנו, ההחלטה היתה,  מר שחר:

 4 )מדברים ביחד(

 5 כן, החלטתם כן,  עו"ד עובדיה:

ההחלטה, אנחנו העלינו על סדר היום שהמועצה תצלם את  מר שחר: 6 

יב בפייסבוק או באתר ישיבות המועצה ותעביר אותן בלי 7 

המועצה או בכל פלטפורמה אחרת שהמועצה תעשה את זה.  8 

אתם טענתם שהמועצה לא יכולה לעשות את זה כי זה יקר  9 

אלף שקל שהבאנו הצעה זה יקר מדי. ושמישהו  75מדי,  10 

יכול אולי להוריד את הסרט, לערוך אותו, להעלות אותו  11 

 12 עוד פעם, נושא של אבטחת מידע. 

ה שהמועצה, דרך אגב אם אני לא טועה ההחלטה הית  13 

 14 הורדתם אותה מסדר היום. 

 15 דחינו אותה ודנו בה פעם הקודמת.  גב' דלריצ'ה:

 16 , אבל לא, -ו מר שחר:

 17 והחלטנו לא לצלם.  גב' דלריצ'ה:

 18 נכון, שהמועצה לא תצלם. מר שחר:

 19 ברוב קולות.  גב' דלריצ'ה:

 20 והמועצה לא תצלם,  מר שחר:

 21 אז אתה יודע,  בסדר. מר שלומוביץ:

 22 אף החלטה לא היתה, מר שחר:

הפוסל במומו פוסל. תמשיך לעשות דברים בניגוד להחלטות  מר שלומוביץ: 23 

 24 ותצפה שיעשו, 

 25 בחוסר שקיפות.  גב' דורון לוי:



 

 

 3365705-30 :פקס       5172216-30 טל:   "    בע"מ "אבני שרותי הקלטה

  5.1.11                                   וה מליאת המועצה המקומית גני תקו

 

9 

, האדון נדהם פה מהזה, זה שלפני -הנה, והאדון יושב פה ו מר שלומוביץ: 1 

גיד לו דקה תקף פה את כולם. בוא בבקשה דבר איתו, ת 2 

 3 שיעמוד בהחלטות מועצה. 

 4 יניב, למה לא אמרת ... גב' דורון לוי:

 5 )מדברים ביחד(

קדימה, מיכאל, תגיד לו. זה שיצאת פה נגד הזה. היתה  מר שלומוביץ: 6 

 7 החלטה והיא לא,

 8 אין קשר בין שני הדברים, עומר. מר לוין:

 9 אה, זה לא אותו דבר?  מר שלומוביץ:

 10 בר. לא, זה לא אותו ד מר לוין:

 11 אוקי.  מר שלומוביץ:

 12 זה לא אותו דבר.  מר לוין:

 13 דרך אגב,  מר שחר:

 14 הפוסל במומו פוסל.  מר שלומוביץ:

יש חוק. זה שהוא, אתה טוען שהוא פועל בניגוד להחלטת  מר לוין: 15 

 16 המועצה, 

 17 לא, בניגוד להחלטת המועצה. מה זה משנה?  מר שלומוביץ:

סר שקיפות לשדר בלייב ישיבת רגע, מיכאל, זה לא חו גב' דורון לוי: 18 

 19 מועצה,

 20 לא, לא.  מר לוין:

 21 ולא להגיד לנוכחים שהוא מצלם בלייב?  גב' דורון לוי:

 22 בדיוק. זהו.  מר שלומוביץ:

 23 קודם כל, קודם כל,  מר לוין:

 24 כן? זה לא חוסר שקיפות?  גב' דורון לוי:

 25 יכול להיות שיניב היה צריך להגיד את זה, נכון.  מר לוין:

 26 מאה אחוז.  ומוביץ:מר של
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 1 אוקי?  מר לוין:

 2 בסדר גמור.  מר שלומוביץ:

 3 אבל אין קשר לשקיפות.  מר לוין:

 4 והישיבה הקודמת גם הוקלטה והכל בסדר. מר שלומוביץ:

 5 אבל להפך.  מר לוין:

 6 אבל יש תמלול, אז מה עכשיו הזה?  מר שלומוביץ:

 7 להפך.  מר לוין:

 8 מה, מה ה?  מר שלומוביץ:

 9 עתם שהוא הקליט פעם אחרונה, נכון? יד מר לוין:

 10 אני אגיד יותר מזה, מר שחר:

זה מה שמדהים אותי. שבאים, מחליטים פה החלטות ואחר  מר שלומוביץ: 11 

כך אנשים באים, עושים בניגוד להחלטה ועוד מצפים  12 

מאתנו, והוא מצטט לנו את זה שצריכים להתנהג לפי,  13 

נוהג א גם לא לנהוג בכבוד אחד בשני. הוא נוהג בכבוד? הו 14 

 15 בכבוד. 

לא, קודם כל זה לא אחד כלפי השני, זה הסכם בין סיעת  גב' ברון: 16 

 17 את לבין שגב, אנחנו לא צד לו.

זה לא משנה. זה לא משנה. אתם גם אתם לא צד, הוא  מר שלומוביץ: 18 

ציטט את זה כמשהו שצריכים לעשות אותו. אז אם אתם  19 

 20 רוצים, 

 21 ושבת, אני לא חושבת, אני לא ח גב' ברון:

 22 , -אז תגידי לא צריך לנהוג אחד בשני ב מר שלומוביץ:

 23 עומר, קודם כל אני לא מתווכחת.  גב' ברון:

 24 בהגינות וזהו.  מר שלומוביץ:

 25 אני מקשיבה לדעתך ואני מכבדת אותה.  גב' ברון:

 26 מאה אחוז. בסדר גמור.  מר שלומוביץ:
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אם מישהו יחד עם זאת, זה לא מידה כנגד מידה. זה לא  גב' ברון: 1 

עושה משהו שהוא לשיטתכם לא בסדר אז מענישים אותנו  2 

 3 וממדרים אותנו. 

זה לא קשור להענשה, זה קשור ליחס. הוא ציטט דבר  מר שלומוביץ: 4 

 5 מההסכם הקואליציוני שדיברנו על יחס. 

 6 אוקי.  גב' ברון:

יחס זה דבר שהוא הדדי. אם הוא לא ממלא את ההחלטות  מר שלומוביץ: 7 

 8 נגד מה שאנחנו מתכוונים והצבענו, ועושה הכל 

 9 קודם כל,  גב' ברון:

 10 אז בסדר גמור. אז הוא לא יכול לבוא אחרי זה ולהגיד לנו,  מר שלומוביץ:

 11 אני לא חושבת שזה ראוי להכליל.  גב' ברון:

 12 חבר'ה, לא עשיתם, כן עשיתם.  מר שלומוביץ:

 13 אני לא חושבת שזה ראוי להכליל. גב' ברון:

אז בואו תגידו עכשיו מה בכוונתכם לעשות. האם בכוונתכם  מר שלומוביץ: 14 

להמשיך לשדר ולהקליט, בסדר גמור. יושבים פה אנשים  15 

שלא רצו שיצלמו אותם. יניב, אני לא יודע מה אתה עושה,  16 

טופ, לא יודע. אני לא -יכול להיות שאתה מצלם עם הלפ 17 

 18 יודע מה אתה עושה עם זה. 

על ידי חברי המועצה, היתה פה החלטה שהיא לא ממולאת   19 

 20 בסדר? זהו. 

 21 קודם כל אני, גב' ברון:

גם אם האופוזיציה, קואליציה, זה לא משנה. זה דבר שיכול  מר שלומוביץ: 22 

 23 להרתיח אותי.

אני רוצה להקריא לכם, לא, אני רוצה להקריא לכם את  עו"ד עובדיה: 24 

ההחלטה. כתוב ככה, מליאת המועצה החליטה שלא לצלם  25 
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שיבות מועצה בשידור ישיר, וזאת לאחר או להסריט את י 1 

 2 קיום דיון בנושא. 

 3 בבקשה.  מר שלומוביץ:

 4 וזה לא מצולם.  גב' ברון:

 5 זו ההחלטה.  עו"ד עובדיה:

 6 אוי, נו, אז מוקלט?  מר שלומוביץ:

 7 לא מצולם.  מר שחר:

אתה רוצה שנעלה החלטה אם אפשר להקליט ואז זה יהיה  מר שלומוביץ: 8 

 9 בסדר? 

 10 בעיה. תעלה, תעלה הצעה שאסור להקליט,אין  מר שחר:

 11 לא מבין את הראש. הבנת, אתה מספיק, אתה מספיק,  מר שלומוביץ:

 12 עומר,  מר שחר:

אתה מספיק נבון כדי להבין מה היתה ההחלטה. אם אתה  מר שלומוביץ: 13 

 14 רוצה לשחק אותה ראש קטן, אז קדימה, אז קודם כל, 

מועצה לחוק ושל עומר, אל תשווה אבל החלטה של ה מר לוין: 15 

 16 הממשלה. 

 17 אני יודע, יש פה יועצת משפטית,  מר שלומוביץ:

 18 של הכנסת.  מר לוין:

 19 ודיברנו על זה מספיק.  מר שלומוביץ:

אז תודה, רגע, אז אני הפניתי שאלה ליועצת המשפטית  מר שחר: 20 

אחרי הישיבה הקודמת, ביקשתי לקבל ממנה חוות דעת  21 

 22 ות המועצה, כי, משפטית מדוע אסור להקליט את ישיב

 23 והחלטנו.  גב' דלריצ'ה:

 24 בישיבה קודמת,  מר שחר:

 25 אבל קיבלנו החלטה. למה צריך לקבל,  גב' דלריצ'ה:

 26 בישיבה הקודמת הוצאתם תושב החוצה,  מר שחר:
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 1 אם קיבלנו החלטה,  גב' דלריצ'ה:

 2 ההחלטה היתה, אז שניה, אז תני לי. אני, אני,  מר שחר:

י לא מעניין אותי ההקלטות, מעניין אותי באופן איש מר שלומוביץ: 3 

ההתנהלות. ההתנהגות שלכם זה מה שמפריע לי. אני לא  4 

 5 אכפת לי, ממילא זה מתומלל. 

מר אויירו קדרי: יש בזה איזשהו משהו, אני ישבתי רגע בצד והקשבתי, זה  6 

שזה נעשה בסתר ככה במחבוא בלי לעדכן, בלי לדבר, שוב,  7 

ינטליגנטים ומבינים את אני מניח שאתם ושכולנו פה א 8 

החלטת המועצה שהתקבלה בצורה דמוקרטית בפעם  9 

הקודמת. אבל באמת, זה נעשה עכשיו בסתר בצורה קצת  10 

 11 אפילו מבזה. אז שימו מראה מול, 

אני רוצה להגיד, יניב פנה אלי אחרי ישיבת המועצה  עו"ד עובדיה: 12 

הקודמת ואמר לי אני רוצה חוות דעת. אמרתי לו אני  13 

אמרתי לו זה ייקח זמן, כי אני מאוד עמוסה.  אשלח לך. 14 

 15 אחרי כמה ימים הוא פנה אמר לי עבר מספיק זמן. לא, 

 16 לא, לא אמרתי, כתבתי לך עבר לך מספיק זמן?  מר שחר:

 17 כן, כתבת לי אחרי כמה ימים,  עו"ד עובדיה:

 18 סליחה, לא כתבתי לך עבר מספיק זמן.  מר שחר:

 19 כן, כן, כן.  עו"ד עובדיה:

 20 סליחה, את קצת מתבלבלת.  ר:מר שח

כן, אני אשלח, אתה רוצה שאני אציג בפני כולם את  עו"ד עובדיה: 21 

 22 המיילים? 

 23 אני, כן. תציגי. בבקשה,  מר שחר:

 24 אז,  עו"ד עובדיה:

 25 אני מבקש ממך,  מר שחר:

 26 לא,  עו"ד עובדיה:
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 1 שתציגי את המייל שכתבתי עבר מספיק זמן. מר שחר:

 2 לא האישיו. היועצת המשפטית היא לא האישיו.יניב, היא  מר שלומוביץ:

 3 כתבת לי כמה זמן אני צריך לחכות או משהו כזה.  עו"ד עובדיה:

 4 לא, גם את זה לא כתבתי לך.  מר שחר:

 5 אז אני לא, אז אני תכף אקרא את המייל.  עו"ד עובדיה:

 6 לא, סליחה, סליחה, רונית, סליחה,  מר שחר:

 7 תי לך, אז ... אני לא אמר עו"ד עובדיה:

 8 אני שלחתי לך,  מר שחר:

 9 אני לא אמרתי שאני לא,  עו"ד עובדיה:

 10 בקשה,  מר שחר:

 11 אני לא אמרתי ש... עו"ד עובדיה:

 12 ולא פניתי אלייך מאז ואני עדיין מחכה להתייחסות.  מר שחר:

 13 לא פנית אלי מאז?  עו"ד עובדיה:

 14 לא. מר שחר:

ואתה יכול מאז.  תכף אני, אני אזכיר לך שפנית אלי עו"ד עובדיה: 15 

להמשיך לחכות, כי אני לא מתכוונת, לאור מה שאתה עושה  16 

 17 בכלל להשיב לך. 

 18 צודקת במאה אחוז.  מר שלומוביץ:

אני לא, אני לא, אני לא היועצת המשפטית שלך. אם אתה  עו"ד עובדיה: 19 

 20 צריך, 

 21 ממש לא.  מר שחר:

חוות  אתה יכול לקחת יועצים משפטיים שיתנו לך איזה עו"ד עובדיה: 22 

דעת. אבל אני חושבת שאחרי שפנית אלי בנימוס ואמרת לי  23 

שאתה רוצה חוות דעת ואמרתי לך שאני אכתוב לך אבל  24 

שזה ייקח זמן אז המינימום שלפני שאתה מקליט ישיבה כזו  25 



 

 

 3365705-30 :פקס       5172216-30 טל:   "    בע"מ "אבני שרותי הקלטה

  5.1.11                                   וה מליאת המועצה המקומית גני תקו

 

15 

או נוהג בדרך שלא כמו שהחליטה המועצה, אתה צריך  1 

 2 להגיד שזה מה שאתה עושה. 

 3 יתן כבוד בחזרה. וכשתנהגו בכבוד נ גב' דלריצ'ה:

 4 כן. כן.  עו"ד עובדיה:

 5 יש הבדל בין כבוד לבין, מר לוין:

 6 אני לא מבקשת כבוד.  גב' ברון:

 7 חוק ולפעול על פי דין. מר לוין:

 8 אני אישית, גב' ברון:

 9 קודם כל נתחיל עם חוק ועל פי דין. מר לוין:

 10 , -אני, אני אפילו לא מד גב' ברון:

 11 ם, בסדר? אחרי זה נתקד מר לוין:

 12 זה לנהוג על פי חוק ודין? מר שלומוביץ:

 13 אני לא מדברת, אני לא מדברת על דין.  גב' ברון:

 14 , -כן, זה לנהוג לפי הדמוקרטיה ש מר שלומוביץ:

שניה, אתה מדבר על חוק ואתה מדבר בניגוד להחלטת  מר לוין: 15 

 16 המועצה. זה שני דברים שונים. 

 17 לדין.  נו, זה בניגוד לחוק, בניגוד מר שלומוביץ:

 18 זה שני דברים שונים.  מר לוין:

אם יש לך בעיה יש לך, יש לך את כל הסעדים המשפטיים  מר שלומוביץ: 19 

 20 , -שאתה רוצה בשביל ל

סבבה. נורא קל להגיד על כל דבר שעושים לך להגיש  מר לוין: 21 

 22 עתירה. נו באמת. 

ה אני לא ראיתי עד היום שאיזו עתירה התקבל. סימן שיש פ מר שלומוביץ: 23 

 24 איזה בעיה.

 25 אני לא הגשתי עתירה. תאמין לי שאני אגיש היא תתקבל.  מר לוין:

 26 לא אתה. וחוץ מזה, אתה יודע,  מר שלומוביץ:
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שאלות לגבי התקציב? בואו נוריד את האמוציות ונתחיל  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 לעבוד. 

 3 אמוציות למה?  גב' ברון:

 4 , -את רוצה שאני אציג בקצרה את ה גב' אלרגנד: 

ימים. את  13יש, הם קיבלו את התקציב, הם קיבלו אותם  ' דלריצ'ה:גב 5 

 6 רוצה להציג בקצרה? 

אני יכולה כמה דברים שכתובים בדברי הסבר. הדברי הסבר  גב' אלרגנד:  7 

זה תמצית התקציב, הדברים העיקריים בתקציב. היקף  8 

 9 1 -ב 7311. הוא עולה בשנת ₪מיליון  143.7התקציב הוא 

. הכנסות מארנונה עומדות על 7315שנת לעומת  ₪מיליון  10 

. 7315מיליון שקל בהכנסות מול  0, עלייה של 67.5סך של  11 

' וגם צפי 15 -הגידול בעיקר כתוצאה מאכלוס גם יחידות ב 12 

 13 . 7311 -אכלוס ב

המועצה פועלת מול המשרד לתקן את העיוות שקיים   14 

ברוטו, שהתאימה לצורת -בארנונה. השיטה של ברוטו 15 

ה מקובלת בישוב בעבר. במהלך השנים נבנו הבנייה שהית 16 

פה מגדלים עם שטחים משותפים מאוד רחבים, לובי, חדרי  17 

עגלות, שמחות ועוד. ועד פה כל בקשותינו ממשרד הפנים  18 

נענו בשלילה. גם השנה המועצה ממשיכה לפעול לתיקון  19 

העיוות ולהגיש, צו ארנונה יבוא לאישור במליאה הבאה,  20 

 21 ה להגיש בקשה חריגה. אבל המטרה היא גם השנ

 22 בקשה במה, על סמך מה? מר שחר:

 23 מה?  גב' אלרגנד: 

 24 איזה בקשה?  מר שחר:

 25 תהיה, היא תגיע למליאה הבאה. גם, לתיקון העיוות.  גב' אלרגנד: 

 26 אבל מה הבקשה?  מר שחר:
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 1 היא תידון בישיבה הבאה.  גב' אלרגנד: 

 2 אוקי.  מר שחר:

 3 בשלבי החלטה מה לבקש. אנחנו בשלבי החלטה,  גב' אלרגנד: 

מההכנסות מארנונה הן הכנסות שאינן  5%חשוב לציין שרק   4 

מהשטח. וכמו שכולם  7%מההכנסות ורק  5%למגורים.  5 

יודעים, ארנונה למגורים לא מספיקה בשביל לתת שירותים  6 

במועצה רק, אם מודדים לפי מטר כמו שצריך לתושבים.  7 

ורים. ברשויות לנפש אז זה רק מטר אחד לנפש ארנונה למג 8 

 9 מטר ומעלה.  17איתנות מדובר על 

יש, המועצה עובדת על תכנית מתאר שבה בגושים החדשים   10 

מתוכננים להגדיל את שטחי המסחר והשטחים המניבים  11 

 12 ארנונה שלא למגורים. 

התקציב כולל גם הכנסות מתאגיד המים בסך של בסביבות   13 

אושר . ההכנסות האלה הן בעקבות מתווה ש₪מיליון  1.7 14 

לנו על ידי משרד הפנים לרישום בתקציב השוטף של פירעון  15 

מוקדם של הלוואת הבעלים שנתנו לתאגיד המים. תקציב  16 

 17 3.0. קיטון של ₪מיליון  7.1מענק האיזון עומד על סך של 

 18 . 7312מיליון מול  1.7 -ו 7315מיליון מול 

מיליון  7בתקציב נכלל מענק מותנה ממשרד הפנים של   19 

 20 ות פיצוי על אי תשלום ארנונה על ידי נתב"ג, שקל, בעקב

 21 מיליון שקל האלה שנקבל,  7 -אנחנו מכניסים את ה מר שחר:

על סמך בירור מול משרד הפנים מה אנחנו אמורים לקבל,  גב' אלרגנד:  22 

וזה סכום שהוא גם שמרני. זאת אומרת לקחנו את מה  23 

 24 שצפוי להתקבל ועוד הורדנו. 

 25 שקיבלנו,  זה על פי נתונים מר שחר:
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על פי נתון שקיבלנו ממשרד הפנים, בשיחות ממשרד  גב' אלרגנד:  1 

מול  .הפנים, ולכן זה מותנה עד שלא תהיה אסמכתה 2 

ההכנסה המותנית הזאת יש הוצאות מותנות שעד שלא  3 

 4 תהיה אסמכתה הן לא יתממשו. 

מיליון שקל, ללא  53 -ההשקעה בחינוך, סך ההשקעה הוא כ  5 

', עלייה של 15בתחזית ביצוע  67.1ת ה, לעומשעלויות פרי 6 

בהשקעה בחינוך.  10% -מיליון שקל. גידול של כ 2בערך  7 

מסך תקציב המועצה,  44% -ההשקעה בחינוך מהווה כ 8 

' והשקעה, השקעה המועצה, 15בתחזית ביצוע  47%לעומת  9 

המימון העירוני בחינוך, כולל עלויות של פרישה של פנסיה  10 

מיליון  2 -אחרונות בערך בשנים ה 6 -תקציבית, עלתה ב 11 

 12 שקל. 

 13 גורן, מה ההבדל בהיקף התלמידים משנה שעברה להשנה?  מר לוין:

 14 אין לי את הנתון פה כרגע. קובי, יש לך את זה בראש?  גב' אלרגנד: 

 15 קובי יצא רגע.  מר שחר:

 16 הוא יצא רגע. כשהוא יחזור הוא יגיד לך בעל פה.  גב' דלריצ'ה:

 17 רים האלה לא יושבים לי בראש.זהו, המספ גב' אלרגנד: 

טוב, כמובן שבתקציב נכלל גידול בכל ההוצאות הנדרשות   18 

 19 0 -לשנת הלימודים הנוכחית, התיכון שצמח והגיע ל

שכבות, גני ילדים חדשים, גידול במספר התלמידים ועוד.  20 

חודשים של תש"פ, שתתחיל בספטמבר  4 -וגם כמובן את ה 21 

7311 . 22 

מיליון, כולל עלויות  53.4 -הוצאות השכר מסתכמות ב  23 

 24 7 -הוצאות מותנות, שזה חלק מה 1.7וכולל  6.4פרישה של 

מיליון לעומת  5.2 -מיליון שדיברתי קודם. עלייה של כ 25 

 26 6.7משרות נוספות, שמתוכן  71.2. תוקצבו בתקציב 7315
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. הגידול ברובו 7315משרות גידול מול  71.2משרות מותנות.  1 

זה נובע מחינוך, כתוצאה  71 -בתוך ה 11נובע מהחינוך.  2 

שכבות, גני ילדים חדשים, סייעות  0הוא מזה שהתיכון  3 

 4 שילוב וכדומה. 

מהתקציב.  40%הוצאות השכר כולל עלויות פרישה מהוות   5 

כמובן שנכללו בתקציב גידול בהוצאות ניקיון רחובות,  6 

איסוף אשפה, תאורת רחובות, הכל כתוצאה מגידול הישוב  7 

, המועצה עושה צעדי התייעלות מאוד ואכלוס צפוי. מנגד 8 

נרחבים. למשל כל החלפת הישוב ללדים, אנחנו כבר  9 

 10 מקווים שזה ישפיע על הוצאות החשמל בשנה הקרובה. 

מימון המועצה בגין תרבות, שזה כולל גם את  -תרבות  11 

הספריה, את היחידה לנוער, קידום נוער, ספורט, מסתכם  12 

 13 '. 15ע בתחזית ביצו 4.4מיליון מול  6.7 -ב

מיליון ללא עלויות  11.4 -הוצאות הרווחה מסתכמות ב  14 

 15 מסך הוצאות הרווחה.  01%פרישה. מימון הרשות הוא 

יש בספר תקציב גם טבלה של כל התב"רים המאושרים על   16 

ידי משרד הפנים נכון למועד הוצאת הספר. תב"רים חדשים  17 

 18 יהיו בנושא השני ברשימת התב"רים. 

 19 אשתדל, טוב, אני  גב' ברון:

 20 שאלות לגבי התקציב הרגיל קודם, לפני שעוברים לתב"רים.  גב' דלריצ'ה:

כן. קודם כל בנושא הארנונה, כי פשוט העלית את זה  גב' ברון: 21 

בנקודה ראשונה. תקנו אותי אם אני טועה, אני פשוט  22 

זוכרת מזיכרון. נאמר שבנוסף לצעדים שהולכים לנקוט כדי  23 

למתן את העלייה, זה  להפחית את הארנונה או לנסות 24 

 25 להגיש בג"צ. יש תכנון כזה? 
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הייתי ביום ראשון האחרון במשרד הפנים, אחרי הצהרים,  גב' דלריצ'ה: 1 

ישבתי עם האחראים על הארנונה, אנחנו מנסים לעשות  2 

רולינג, מתווה. אנחנו עומדים בקריטריונים השנה, -פרה 3 

להבדיל משנה שעברה, מפעם קודמת שהם פסלו אותנו על  4 

ירעון מצטבר. ויש עדיין, אחרי שעומדים בקריטריונים, ג 5 

מודל שהם בנו, מודל שהם לא יודעים להגיד, לא מוכנים  6 

לחשוף אותו בפנינו, ששם בודקים כמה פרמטרים, כולל  7 

סוציו, כולל כל מיני נתונים. ואם ניכנס למודל והם יאשרו  8 

אז הם יפחיתו לנו, יאשרו לנו להפחית את הארנונה לפי  9 

 10 וה שנבקש. המתו

נתנו לנו כמה רעיונות לחשיבה, אנחנו עושים עכשיו   11 

 12 ניגש לבג"צ.  -בדיקה. והודעתי להם שאם לא

ומה לשיטת המועצה הבסיס להגיש בג"צ? כי בג"צ זה  גב' ברון: 13 

 14 משהו, זה טענה של חוסר סבירות.

עיוות. הטענה היחידה לבג"צ זה עיוות בין השטחים  גב' דלריצ'ה: 15 

 16 יינים, המשותפים בבנ

אבל מצד אחד אנחנו בגירעון. זאת אומרת זה עובדה, זה  גב' ברון: 17 

 18 נתון.

 19 שנים ברציפות.  0אני סוגרת אותו  גב' דלריצ'ה:

אז השאלה היא מה הסיכון שמהלך בג"צי באמת יניב  גב' ברון: 20 

תוצאה ולא סתם מה שנקרא יבזבז כספים נוספים על  21 

 22 הליכים משפטיים?

 23 ה שלא נגיע אליו. אני מקוו גב' דלריצ'ה:

יש תוחלת למהלך כזה? כי חוסר סבירות, להגיד זה לא  גב' ברון: 24 

סביר לא להפחית לנו את הארנונה כשאנחנו בגירעון  25 

 26 מצטבר וזה המצב זה נשמע לי דווקא סביר. 
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אז אני עובדת בשני המצבים, ואני גם אומרת שזה שיש  גב' דלריצ'ה: 1 

ת הדרך וככה רק גירעון ואנחנו פועלים לסגור אותו זא 2 

שנים אין לנו גירעון.  0מנהלים את התקציב. ולכן תוך  3 

בנוסף, אם יש עיוות בתוך הישוב אז צריך לתקן אותו, גם  4 

אם המחיר הוא לשמור על משק סגור. ויש לנו פתרונות איך  5 

לשמור על משק סגור. אבל לא יתכן לאורך זמן שיהיה  6 

 7 עיוות בתהליך חישוב הארנונה בישוב. 

 8 אוקי.  רון:גב' ב

 9 זאת אומרת מה שלא יקרה יש עיוות. וזה צריך לתקן.  גב' דלריצ'ה:

או  7311רק שאלה, כי לא היית, מה כמות התלמידים בשנת  מר שחר: 10 

 11 עכשיו במערכת החינוך? 

עד י"ב. בשנה הבאה  0תלמידים בגילאי  6,333היום יש לנו  מר זמיר: 12 

ק מדעית, זה . זה לא נתון מדוי13% -יש צפי של גידול בכ 13 

 14 תלוי אכלוס. 

 15 ? 7311או  7373אתה מדבר על  מר לוין:

 16 .7311ספטמבר  מר זמיר:

 17 זה לא שנים קלנדריות.  גב' דלריצ'ה:

זה לא שנים קלנדריות. זה שנים, אנחנו לא מתנהלים  מר זמיר: 18 

 19 ספטמבר. -מינואר לינואר, אנחנו מתנהלים ספטמבר

 20 אז ספטמבר האחרון כמה היה?  מר לוין:

 21 4,111ספטמבר האחרון היו, התחלנו את השנה עם  ר זמיר:מ

 22 תצמידים.

 23 ולפני זה, ספטמבר לפני זה?  מר לוין:

 24 13 -ל 6, משהו כזה בערך. זה גדילה של בין 4,233לא זוכר,  מר זמיר:

 25 .0-15אחוזים כל שנה. אנחנו מדברים על גילאי 

 26 מערכת החינוך הפורמלית.  מר שחר:
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הספר העצמאיים והתורניים, תלמוד תורה,  כן. כולל בתי מר זמיר: 1 

 2 בני יעקב ותלמוד תורה. 

, טוב, קודם כל אני הדפסתי וכרכתי לעצמי. -שאלה לגבי ה גב' ברון: 3 

הייתי שמחה לקבל את זה לפני. אבל אני, טוב, בצער רב  4 

מה שהבנתי אני אשאל. אני גם כי העברתם את ההסכם  5 

ת ואני רואה הקואליציוני בישיבה הקודמת, ואני מסתכל 6 

שתחת הנהלה יש הוצאות מותנות של משכורת כוללת אחת  7 

אלף  513משרות, בסך מצטבר של  1.2ומזכירות מותנית  8 

 9 שקלים בשנה לשנת התקציב הזו. 

והשאלה שלי היא, ויכול להיות שהיא נובעת מחוסר ידע,   10 

זה כנגד איזה, כנגד איזה תקבול זה? כי למעשה מה  11 

ר, וככה אני מבינה אותו, זה שההסכם הקואליציוני אומ 12 

שלמעשה צריכים להיכנס כספים וכנגד הכספים הללו אז,  13 

 14 אני אומרת אז, 

 15 בדיוק, בדיוק הבנת.  גב' דלריצ'ה:

 16 אז איך צובעים את זה? אז, אני, אם יש משהו, גב' ברון:

לכן קוראים לזה מותנה. יש הוצאות מותנות ויש הכנסות  גב' דלריצ'ה: 17 

ותנות זה מענקים שאנחנו עובדים מול מותנות. ההכנסות מ 18 

משרדי הפנים, משרדי הממשלה, עוטף נתב"ג. יש תקציבים  19 

 20 שמחלקים לרשויות, לעשות, 

אוקי. אבל זה לא היה אמור להתקבל ללא קשר להסכם  גב' ברון: 21 

 22 הקואליציוני?

 23 לא.  גב' דלריצ'ה:

 24 סליחה שאני שואלת.  גב' ברון:

 25 לא.  גב' דלריצ'ה:

 26 תולדה של שיתוף פעולה? אוקי. זה  גב' ברון:
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כן, זה עבודה מאוד קשה שאני עשיתי ולא כל כך הצלחתי,  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 ועכשיו אנחנו כרגע מתקדמים לעבר פתרון. 

 3 אוקי. גב' ברון:

וגם הסכום עצמו הוא ניכר, משמעותי. ומולו יש את  גב' דלריצ'ה: 4 

 5 , -ההוצאות ש

עצמו כספים נוספים נוסף אוקי. עכשיו גם רשום בהסכם  גב' ברון: 6 

על אלה שמועברים. אז רק פשוט שאלה אם הועברו כספים.  7 

 8 כי פשוט הנוסח נראה שכבר משהו עבר.

 9 עוד פעם, לא הבנתי.  גב' דלריצ'ה:

אמרתי בהסכם הקואליציוני רשום שבכפוף להוראות הדין  גב' ברון: 10 

וכולי וכולי, לנושא של השכר וההעסקה. אז רשום בכפוף  11 

 12 ספים נוספים על אלה שמועברים במועד החתימה. לקבלת כ

לכן אין נכון. זאת אומרת חתמנו, עוד לא התקבלו כספים,  גב' דלריצ'ה: 13 

כרגע תשלום סגן בשכר. כשיתקבלו, אם יתקבלו, שההערכה  14 

היא שיתקבלו, כי מה שמשרד הפנים אישר לנו לרשום  15 

 16 מיליון,  7במותנה זה 

 17 אוקי. גב' ברון:

 18 ה מה שמותנה בהמצאות. וז גב' דלריצ'ה:

 19 ליזי, אני חושבת,  עו"ד עובדיה:

 20 אני לא חושבת שזה מה שכתוב.  גב' ברון:

 21 יש כספים שהרשות מקבלת ממשרדי ממשלה באופן שוטף,  עו"ד עובדיה:

אה, הכוונה בנוסח של הסעיף זה שבלי קשר למה שאנחנו  גב' ברון: 22 

 23 מקבלים בתקציב ממשרדי הממשלה, 

 24 עכשיו משרדי הממשלה יעבירו את מה שממילא,  אם עו"ד עובדיה:

 25 מה שנקרא.  down paymentלא, חשבתי שכבר היה איזה  גב' ברון:

 26 לא, לא, לא.  עו"ד עובדיה:
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הכוונה היא שכספים שהתקבלו עד אותו מועד וכספים  מר שלומוביץ: 1 

 2 שבאים מאז. זאת אומרת שלא יהיה קשר.

וימת? כלומר המספרים שיש אוקי. וזה לא נצבע בצורה מס גב' ברון: 3 

פה הם מספרים שהם, זאת אומרת זה העלות? אני לא  4 

 5 יודעת להגיד איך מנהלים שכר, אז, 

 6 בהוצאות או בהכנסות? גב' דלריצ'ה:

 7 בהוצאות.  גב' ברון:

 8 הוצאות יש לנו גזברית,  גב' דלריצ'ה:

בהוצאות למשל סגן בשכר, אז כימתי כמה עולה סגן בשכר,  גב' אלרגנד:  9 

מה עולה מזכירה לסגן בשכר, והכנסתי את זה לתקציב כ 10 

 11 כהוצאה מותנית.

לא, כי נגיד בישיבה האחרונה אישרנו עדכון תקציב בסוף  גב' ברון: 12 

השנה וחלק ניכר ממנו למשל היה שעות נוספות, הוצאות  13 

 14 רכב, הוצאות, 

 15 זה לא קשור לזה.  גב' אלרגנד: 

 16 . וזה יקרה גם זה לא קשור גב' דלריצ'ה:

 17 ', לא קשור בכלל,15זה שנת  ' אלרגנד: גב

אנשים ללילה בגלל הסופה, אז יהיו שעות  4עכשיו השארתי  גב' דלריצ'ה: 18 

 19 נוספות. זה קשה מאוד לכמת את זה ברמה של דיוק. 

 20 אוקי. לצערי אלה השאלות שלי כרגע לתקציב.  גב' ברון:

וברים שאלות בנוגע לתקציב השוטף, קודם לפני שאנחנו ע גב' דלריצ'ה: 21 

 22 לתב"רים? 

יש לי כמה שאלות, יש לי המון שאלות את האמת אבל אני  מר שחר: 23 

 24 -רוצה לתת את השאלות המרכזיות. יש פה סעיף של מנגנון

אלף שקל. כתוב פה משאבי  033 -ל 733 -מ 63%עלייה של  25 

 26 אנוש מותנה. למה זה מוקצה? 
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 1 מיליון, 7 -בקבלת הכספים. ה גב' אלרגנד: 

 2 יוס תקן חדש למשאבי אנוש. זה זה. ג גב' דלריצ'ה:

זה לא, זה לא תקן. זה לא המשרה. המשרה מופיעה  גב' אלרגנד:  3 

 4 במזכירות במשרות. זה משאבי אנוש, זה לעובדים. למנגנון. 

 5 רווחת עובדים?  גב' דלריצ'ה:

 6 למנגנון, רווחת עובדים. גב' אלרגנד: 

 7 רווחת עובדים?  מר שחר:

 8 כן.  גב' אלרגנד: 

 9 אוקי.  מר שחר:

 10 אמרתי לך, קשה מאוד,  גב' דלריצ'ה:

 11 זה המנגנון. עכשיו זה משאבי אנוש. לכי תמצאי שם,  גב' אלרגנד: 

 12 שנה נראה לי.  73מנגנון זה מלפני  מר שחר:

 13 אז שינינו את זה למשאבי אנוש עכשיו.  גב' אלרגנד: 

 14 יש פה גם כן ראיתי מנהל כספי, משכורת מותנית. מר שחר:

 15 נכון.  גב' אלרגנד:

 16 מה זה כאילו אפס נקודה,  מר שחר:

 17 עזרה למחלקת הנהלת חשבונות.  גב' אלרגנד: 

אוקי. יש פה במחלקת גבייה גביית ארנונה עבודות  מר שחר: 18 

 19 . 633 -ל 133 -קבלניות. יש ירידה מ

נכון. יש כוונה להכניס את מחלקת, לא לעבוד עם חברה  גב' אלרגנד:  20 

 21 חיצונית אלא לגייס, 

 22 בהתאם להחלטה של בית המשפט. :מר שחר

 23 בית המשפט עוד לא ממש החליט או שהחליט,  גב' אלרגנד: 

 24 נתן שנה.  מר שחר:

 25 , -היו צריכים ל גב' אלרגנד: 

 26 בינתיים,  עו"ד עובדיה:
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 1 הוא נתן שנה להסדר.  מר שחר:

 2 בלי קשר להחלטה המועצה חושבת שנכון יותר לעבוד לבד.  גב' אלרגנד: 

 3 ההחלטה הוקפאה כרגע.  גב' דלריצ'ה:

 4 כן, זה מה שרציתי להגיד. ביניים כרגע,  עו"ד עובדיה:

 5 אבל בלי קשר להחלטה,  גב' אלרגנד: 

בית משפט החליט שצריך להפסיק את זה והוא נתן שנה  מר שחר: 6 

 7 להתארגנות. 

 8 נכון. אבל זה הוקפא בינתיים.  גב' אלרגנד: 

 9 אוקי.  מר שחר:

 10 הקפיאו את ההחלטה., -ביטלו את ה גב' דלריצ'ה:

 11 עדיין לא, בגלל שהכנסת יצאה,  דוברת:

 12 הקפיאו את ההחלטה.  גב' דלריצ'ה:

 13 עוד לא דנו בה. דוברת:

 14 בחירות הגיעו.   מר לוין:

 15 כן, אפילו לא דחו בשנה, הקפיאו פשוט.  גב' דלריצ'ה:

 16 . 1,113,333יש נושא של פירעון מלוות ביוב. אז מן הסתן זה  מר שחר:

 17 זה מה שהסברתי,  ד: גב' אלרגנ

 18 סליחה, פירעון מתאגיד המים.  מר שחר:

נכון. תאגיד המים גמר לפרוע את ההלוואה שלו השנה. לפי  גב' אלרגנד:  19 

' אנחנו עדיין יכולים 11המתווה של משרד הפנים בשנת  20 

לרשום, לא רשמנו עדיין בתקציב השוטף את כל הפירעון  21 

, לפי מתווה 7311 -. חלק אנחנו נוכל לרשום ב??שלהם, 22 

 23 שמשרד הפנים אישר לנו. 

אוקי. עכשיו כנגד זה יש תשלומים פירעון מלוות ... קרן  מר שחר: 24 

 25 וריבית.
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יש הלוואת ביוב שהמועצה לקחה מבנק דקסיה, עוד בזמנו  גב' אלרגנד:  1 

אותה לפני איזה שנתיים  מחזרנוכשהקימו את התאגיד.  2 

 3 נק דקסיה.בתנאים טובים. זה הפירעון, שאנחנו פורעים לב

אוקי. שאלה כללית, יש את הנושא של שירות וטרינרי, הוא  מר שחר: 4 

פה נכנס כל הנושא של נשאר פחות או יותר אותו דבר.  5 

תקציב של עיקורים וסירוסים של חתולי רחוב וכל מה  6 

 7   שקשור להדברות ודברים כאלה?

 8 כן.  גב' אלרגנד: 

יתושים,  גם פה יש נושא של תברואה מונעת, הדברת מר שחר: 9 

למרות שיש הרבה יתושים בקיץ ותמיד יש על זה תלונות,  10 

 11 התקציב שמה לא עלה. 

 12 עלה בקצת.  גב' אלרגנד: 

 13 אלף שקל.  75 -אלף שקל ל 76 -עלה באלף שקל. הוא עלה מ מר שחר:

 14 יש עוד סעיף של הדברת מזיקים.  גב' דלריצ'ה:

 15 יש הדברות מזיקים עלו שם.  גב' אלרגנד: 

 16 מדבר על יתושים.  אני מר שחר:

 17 יתושים זה גם מזיק.  גב' דלריצ'ה:

 18 אבל זה שני סעיפים שונים.  מר שחר:

נכון. אבל פתחנו אחד חדש והשארנו את הישן. פשוט  גב' דלריצ'ה: 19 

פתחנו עוד אחד חדש לגמרי שלא היה שנה שעברה. פשוט  20 

לא רצינו לערבב, שזה לא ייראה עלייה לא מובנת, אז שמנו  21 

 22 סעיף חדש. 

מקבלים תשובות. זה לא, אם היינו  -לא מובנת שואלים מר שחר: 23 

 24 באים בצהרים בכלל, 

 25 הכל היה נחשף.  גב' ברון:

 26 תכנית בניין עיר,  מר שחר:
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 1 צריך להכין הסכם קואליציוני דרך אגב.  מר שלומוביץ:

 2 תכנית בניין עיר, הכנסות מימון והחזרות אחר.  מר שחר:

. לפי הנחיות משרד הפנים תקציב זה נוסחת ההנדסה גב' אלרגנד:  3 

הפיתוח יכול לממן חלק מהתקציב השוטף. לוקחים את כל  4 

תקורה, מוסיפים  16%ההנדסה פלוס הועדה, מוסיפים לזה  5 

 6 לזה פירעון מלוות פיתוח, 

 7 ומהקרנות רשות,  מר שחר:

מורידים אגרות בנייה וזה כספי השבחה שמממנים את  גב' אלרגנד:  8 

 9 התקציב השוטף. 

 10 התקציב השוטף של ההנדסה בעצם.  חר:מר ש

 11 כן. אני קוראת לזה נוסחת ההנדסה.  גב' אלרגנד: 

 12 )מדברים ביחד(

נו באמת ליזי, אם יש הצעה רצינית יש הצעה רצינית. זה  מר לוין: 13 

 14 לא היה רציני. 

 15 המחלקה, אני מוכן לתווך ביניכם.  מר שחר:

 16 בחיים לא הייתי רצינית כל כך.  גב' דלריצ'ה:

 17 אז עומר לא היה רציני.  וין:מר ל

 18 דקות, אמרתי לך כנס,  6הקצבתי לך  גב' דלריצ'ה:

 19 אני אף פעם לא רציני. מר שלומוביץ:

 20 אז עומר לא היה רציני. מר לוין:

 21 עומר כשיש לך בעיה אני מוכן להיות מגשר ביניכם.  מר שחר:

המחלקה הטכנית, עכשיו קנו שני רכבים חדשים, הולכים   22 

, אבל לא -בים חדשים, את המנוף סל ואת הלקנות שני רכ 23 

ראיתי פה סעיפים על אחזקה וביטוח שלהם. זה לא נכנס  24 

 25 לתקציב. 
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את האחזקה והביטוח של הסעיפים עצמם באמת לא נכנס.  גב' אלרגנד:  1 

המשרות של הנהגי משאיות נכנסו. כשיגיעו המשאיות או  2 

 3 נעדכן. -כזה יהיה אם יהיה צורך

 4 צי מיליון רכישת מנוף?זה התב"ר ח גב' ברון:

 5 היה תב"ר כזה.  גב' אלרגנד: 

כן, זה היה בועדת מכרזים. שתי משאיות, אחת לתברואה  מר שלומוביץ: 6 

 7 ואחת לזה. 

המועצה צריכה להיות הבעלים המאושר של מנוף בחצי  גב' ברון: 8 

 9 מיליון שקל? כאילו זה, אני לא, 

מכרזים. ישבנו על  זה הוסבר, רגע, אבל זה הוסבר בועדת מר שלומוביץ: 10 

 11 , -זה ו

 12 בסדר, אני לא בועדת מכרזים.  גב' ברון:

 13 אני אומר, מה,  מר שלומוביץ:

 14 עכשיו אנחנו במועצה, אנחנו רק אישרנו את המכרז.  מר שחר:

אבל הוא הסביר את הרעיון של למה צריך, נשאלה אותה  מר שלומוביץ: 15 

 16 שאלה בועדת מכרזים. 

 17 ורן בנפרד. כן, אני אפנה שאלה לג מר שחר:

 18 , -הוסבר שב מר שלומוביץ:

 19 אני רוצה לקבל מידע רשמי מוסמך.  גב' ברון:

 20 )מדברים ביחד(

 21 יש מנוף,  גב' אלרגנד: 

 22 כן, יש מנוף שעשה את שלו כבר.  מר אריאל:

 23 )מדברים ביחד(

'. אנחנו היום 51יש מנוף, אני יכול לענות? יש מנוף משנת  מר אריאל: 24 

ת האחזקה שלו והביטוחים שלו . עלויו03, בן 7311כבר  25 

מאוד מאוד יקרים, והתחזוקה השוטפת. קנינו מנוף שייתן  26 
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מענה יותר טוב ממה שהיה לנו וייתן לנו דברים להשתמש  1 

בו שלא עשינו עד היום. יותר משוכלל, יותר גם בטיחותי.  2 

היום כל הנושא של מנופים נכנס וצריך לשמור על העובדים  3 

 4 גם. 

וף סף שאני מברך על זה ולא לראות את והיה את המנ מר שחר: 5 

 6 העובדי מועצה על הכף של הטרקטור. 

את זה, את זה לא ראית בישוב, אני בטוח. אין, זה לא על  מר אריאל: 7 

 8 הכף של הטרקטור. אין סיכוי. 

 9 רק גורן צריך להכניס את זה פה.  מר שחר:

שניה, היה לי, את השאלות הקטנות אני אשאיר. ועד   10 

 11 אלף שקל.  53פות ועד עובדים מופיע עובדים, השתת

כעיקרון התקציב שקיים היום ובלי המותנה זה מתנות,  גב' אלרגנד:  12 

מתנות לחגים. כסף שאנחנו מעבירים לועד. הועד קונה  13 

 14 53 -מתנות לכל העובדים, כולל אלה שלא חברי ועד. וה

אלף זה כוונה להגדיל את ההשתתפות לא במתנות, בסל  15 

 16 תרבות, בטיולים.

בדיוק, רציתי לשאול אם זה קשור לסל תרבות, כי הבנתי  ר שחר:מ 17 

 18 של מקבלים, 

 19 נכון להיום הם לא מקבלים. גב' אלרגנד: 

 20 אוקי. מר שחר:

התקציב היחיד שקיים זה למתנות, מתנות לפסח, וגם  גב' אלרגנד:  21 

 22 בסכום נמוך. 

 23 אלף הזה זה לסל תרבות מיועד?  53 -אז זה, ה מר שחר:

 24 כן.  גב' אלרגנד: 

 25 אפשר רק לברך על זה.  מר שחר:

 26 מבורך.  מר שלומוביץ:
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ויש פה נושא של ביטוחים. רציתי לשאול איפה נכנס ביטוח  מר שחר: 1 

 2 מתנדבים. 

 3 בסל הביטוחים של המועצה.  גב' אלרגנד: 

 4 ביטוח מתנדבים זה על ידי הביטוח הלאומי. דוברת:

שום דבר?  זה הביטוח הלאומי? המועצה לא משלמת על זה מר שחר: 5 

 6 אז מה, רק מדווחים על השמות שלהם? איך זה עובד? 

רגע, עכשיו יש לי כמה שאלות לגבי תקציב החינוך. קודם   7 

כל הסתכלתי על חינוך קדם יסודי. בתקבולים, רגע. חינוך  8 

 9 -ל 6.202 -יסודי, קודם כל התקבולים פה משום מה קטנו מ

וה, כאילו , ואני מאמין שיש יותר תלמידים בגני תקו6.233 10 

התווספו עוד ילדים למערכת החינוך היסודית. אז השאלה  11 

 12 היא למה יש ירידה בהכנסות. 

 13 צריך לעבור סעיף סעיף כדי להבין איפה הירידה.  גב' אלרגנד: 

יש פה למשל, אני יודע, בתי ספר יסודיים אגרות ..., אין  מר שחר: 14 

 15 המשך למשפט. אותה, חינוך מיוחד תלמידי חוץ. 

יש חינוך מיוחד תלמידי חוץ, כן, פה הירידה. אני אגיד לך  גנד: גב' אלר 16 

' 12היא חריגה.  7315למה. כי בשנת, אם תשים לב שנת  17 

 18 755' יש 15אלף, בשנת  133' יש רק 11 -אלף ו 14היה רק 

אלף. זה נובע מזה שהשנה עשינו חריש עמוק בגביית אגרות  19 

ה מטופל. תלמידי חוץ גם על העבר. זה נושא שלא כל כך הי 20 

 21 אנחנו ישבנו על זה,

 22 מה, מקבלים שירותים בגני תקווה מבחוץ?  מר שחר:

זה ילדים תלמידי חוץ שלומדים בגני תקווה. הם היו  גב' אלרגנד:  23 

מגיעים בכיתה א' והיו שוכחים מהם אחר כך עד כיתה ו'.  24 

שלנו לעשות את  הכוונהוישבנו ועבדנו על זה, במסגרת  25 

 26 הדברים כמו שצריך. 
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 1 גם אל תשכחי שקלטנו את כפר מעש.  זמיר:מר 

 2 גם, נכון.  גב' אלרגנד: 

 3 היתה קליטה מסיבית בשנתיים האחרונות של כפר מעש. מר זמיר:

 4 זה אמור להכניס יותר. פה זה הוריד טיפה.  מר שחר:

 5 , 7315 -לא, ב מר זמיר:

', אז הסברתי לו 11 -' ל15 -לא, הוא שואל למה יש ירידה מ גב' אלרגנד:  6 

 7 ' עשינו, 15 -שב

 8 הרטרו זה המסיבי שהיה. גב' דלריצ'ה:

 9 עבודה.  גב' אלרגנד: 

 10 בשוטף כפר מעש נכנסים. גב' דלריצ'ה:

 11 . 56הוצאות רק  135תל"נ אריאל, יש הכנסות של  מר שחר:

 12 תל"נ אריאל.  גב' אלרגנד: 

 13 נו? ואז הכסף נשאר, אוקי,  מר זמיר:

תי לכם את זה כשהייתם אצלי יש פה שיפטינג, אני הסבר גב' אלרגנד:  14 

פעם קודמת. יש קצת שיפטינג בגלל שזה שנת לימוד מול  15 

שנת תקציב אז זה תלוי מתי יוצא הכסף ומתי נכנס הכסף  16 

מבתי הספר. אז לא תמיד יש אחד לאחד הכנסה מול  17 

 18 הוצאה. בדרך כלל ההפרשים קטנים. 

 19 זאת אומרת זה כסף שתגבו אותו שנה הבאה?  מר שחר:

 20 כן. או הפוך.  נד: גב' אלרג

 21 לא, למה? גביתם אותו עכשיו,  מר שחר:

 22 במקרה הזה אתה צודק. אבל בכלל שיפטינג,  גב' דלריצ'ה:

 23 כן, אני אומרת או הפוך. יכול לקרות מצב הפוך גם.  גב' אלרגנד: 

 24 השאלה אם הם לא קיבלו פחות.  מר שחר:

להוצאה.  לא, אין מצב. אין מצב. בתל"נ ההכנסה שווה גב' אלרגנד:  25 

 26 בפועל, לפי שנות לימוד ההכנסה שווה להוצאה. 
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גם פה, אולי זו אותה תשובה, תל"נ חטיבה עליונה, יש  מר שחר: 1 

 2 אלף, הוצאות,   707הכנסות 

דרך אגב, תל"נ אריאל לא דייקת. יש תל"נ אריאל שהוא  גב' אלרגנד:  3 

 4 . 135, שהוא פעולות. ביחד זה 56. ויש תל"נ אריאל 40 -שכר

 5 תל"נ אריאל.  חר:מר ש

 6 הכנסה.  135מול  135, זה 56 -וה 40 -תחבר את ה גב' אלרגנד: 

 7 אה, אוקי. מר שחר:

עדיין אני אומרת שלא תמיד זה יהיה אחד מול אחד. היה  גב' אלרגנד:  8 

 9 בית ספר אחר שזה לא אחד מול אחד. 

 10 אה, זה שני סעיפים. מר שחר:

 11 אבל זה לא משמעותי.  גב' אלרגנד: 

טוב. זה אותו דבר, אבל תל"נ חטיבה עליונה יש הכנסות  מר שחר: 12 

 13 אין הוצאות. זה גם כן אותו סיפור?

כי זה בתוך השעות של המורים שמלמדים בבית ספר.  גב' אלרגנד:  14 

 15 המורים שהשכר, זה בתוך השכר של המורים. 

 16 הבנתי. אז זה יוצא כאילו בסעיף של השכר,  מר שחר:

 17 . בתוך שכר מורים גב' אלרגנד: 

 18 , 765יש פה נושא של ביטוח תלמידים הוצאה של  מר שחר:

 19 נכון. גב' אלרגנד: 

 20 אבל לא ראיתי הכנסה. מר שחר:

ההכנסה היא פשוט מחולקת בסעיפים עצמם. בתוך למשל  גב' אלרגנד:  21 

חינוך על יסודי יש סעיף שנקרא ביטוח תלמידי חטיבה  22 

 23 עליונה, בהכנסות. בתקבולים שורה רביעית, 

 24 אוקי.  מר שחר:

 25 אותו דבר יש בחטיבה.  גב' אלרגנד: 

 26 אז זה הכל מתנקז להוצאה אחת.  מר שחר:
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 1 הכל מתנקז להוצאה, בדיוק.  גב' אלרגנד: 

, הוצאה 1,533,333הסעות תלמידים יש הכנסה של  מר שחר: 2 

7,133,333. 3 

 4 נכון. גב' אלרגנד: 

 5 זה כסף שהמועצה בעצם משתתפת? מר שחר:

הנטו המועצה משלמת, כן. משרד החינוך לא, גם  נכון. את גב' אלרגנד:  6 

, זה גם, התעריפים שלהם הם לא תעריפים matchingיש  7 

מעודכנים לפי מכרזים קיימים היום בשוק. יש פער בכל  8 

 9 הרשויות. זה צעקה גם של כל הרשויות למשרד החינוך. 

 Matching , 10הם עושים  מר שחר:

וגם עוד  matching, גם זה שהוא matching -הם עושים, ה גב' אלרגנד:  11 

הם  matching -התעריפים שעל בסיסם הם עושים את ה 12 

 13 נמוכים. 

יש שינוי עכשיו בעקבות השינוי מיקום של החטיבה בעניין  גב' ברון: 14 

הסעות בתוך הישוב בעניין חינוך, או שאנחנו ישוב מספיק  15 

 16 קטן כדי לא להיכנס לשם? 

 17 לשם.  מספיק קטן בשביל לא להיכנס גב' דלריצ'ה:

קילומטרים, זה  0המרחקים בחטיבות שדורש הסעה זה מעל  מר זמיר: 18 

 19 קילומטרים.  7לא 

 20 . 7יסודי זה  גב' דלריצ'ה:

 21 0ה' ומעלה זה  -קילומטרים ו 7ועד כיתה ה' זה  מר זמיר:

 22 קילומטרים.  0קילומטרים. אין פה רדיוס של מעל 

 23 נכון. נכון.  גב' ברון:

הסעות החינוך המיוחד. בכל הארץ. ההסעות מתייחסות ל מר זמיר: 24 

כלומר לאן שהם צריכים, זה כולל את החינוך המיוחד, זה  25 

 26 הסעה גם בתוך העיר שלו. 
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זה אומר שאם מביאים אותם ללמוד פה חוסכים מיליון  מר שחר: 1 

 2 שקל בהסעות. 

חוסכים מיליון שקל בהסעות אבל אתה מוציא בדברים  מר זמיר: 3 

 4 אחרים. אתה מבין? כלומר, 

 5 בכל מקרה,  שחר: מר

 6 )מדברים ביחד(

גם אתה צריך לזכור עוד משהו אחד, שהסיפור של חינוך  מר זמיר: 7 

מיוחד הוא סיפור שלא נפתח אותו עכשיו ... דורנר, שקבע  8 

שמבקשים שילוב ולא פתיחת מסגרות של חינוך מיוחד, ולא  9 

נותנים תקציבים של פתיחת מסגרות חינוך מיוחד, למרות  10 

ו שניים. הם מעדיפים, הם מבקשים אגב שהשנה פתחנ 11 

לצמצם דורנר את, על המשמעויות של תיוג, על  12 

המשמעויות של השתלבות אחר כך בתוך המסגרת הרגילה  13 

 14 וכולי וכולי, מעדיפים שילוב ולא מסגרת ייעודית. 

 15 תרבות למה יש ירידה? אוקי. פעולות  מר שחר:

 16 ירידה? איזה סעיף אתה רואה פעולות תרבות יש  גב' דלריצ'ה:

 17 איזה פעולות תרבות? אתה מדבר על השכר? גב' אלרגנד: 

 18 השכר, בכלל.  מר שחר:

 19 לא, גם על הספריה אולי.  מר זמיר:

 20 לא, הוא מדבר, תמקד אותי בסעיף עצמו.  גב' אלרגנד: 

 21 יש פה,  מר שחר:

, 6.7כי סך הכל פעולות התרבות עלו. המימון העירוני הוא  גב' אלרגנד:  22 

 23 תרבות.  5.7הפרק . כל 4.4... 

 24 כל הפרק כולו, פעולות תרבות,  מר שחר:

 25 כל הפרק כולו עלה.  גב' אלרגנד: 
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הספריה עלתה מן הסתם כי יש יותר כוח אדם, כי הספריה  מר שחר: 1 

 2 גדולה. 

 3 נכון. בעיקר בגלל הספריה הוא עלה.  גב' אלרגנד: 

 4 הוא עלה ויש פה פעולות תרבות,  מר שחר:

 5 שאר פחות או יותר אותו דבר. השאר נ גב' אלרגנד: 

 6 יש פה פעולות תרבות שירד.  מר שחר:

הפעולות לא ירדו. האירועי תרבות הוצאות, המיליון ותשע  גב' אלרגנד:  7 

 8 מיליון ותשע. תמקד אותי. 

 9 .1577אירועי תרבות הוצאות הסעיף הראשון באותו,  מר שחר:

 10 השכר הקובע?  גב' אלרגנד: 

 11 הסעיף, בתשלומים. אני מסתכל על כל  מר שחר:

 12 כל התשלומים, אוקי. אז זה נובע מהשכר הקובע, כן.  גב' אלרגנד: 

אוקי. עוד שאלה קטנה גם כן. תרבות נשאר אצלנו פחות או  מר שחר: 13 

, 755יותר אותו דבר. תרבות תורנית יש פה הכנסה מותנית  14 

 15 . 655הוצאה מותנית 

הכנסה מותנית  755 -זה כנגד ה 655 -מתוך ה 755אז  גב' אלרגנד:  16 

ממשרד החינוך. יש תקציבים שמשרד החינוך מקצה לתרבות  17 

 18 תורנית. 

 19 נכון. מר שחר:

בגלל שאנחנו לא יודעים אם נקבל אותם שמנו אותם  גב' אלרגנד:  20 

בהכנסה מותנית ואמרנו אם יהיו הם יוכלו להוציא את  21 

אלף שקל שזה הוצאה  033ההוצאות. חוץ מזה יש עוד  22 

 23 מיליון שקל של נתב"ג.  7 -מותנית כנגד ה

 24 זה הכנסה מותנית ממשרד החינוך? 755 -אז ה מר שחר:

 25 נכון.  גב' אלרגנד: 

 26 אוקי. מר שחר:
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 1 033כנגד משרד החינוך ועוד  755 -פוצל ל 655 -כאילו ה גב' אלרגנד: 

 2 כספי נתב"ג.

אוקי. תנועות נוער יש פה את הנושא של תשלומים. למה  מר שחר: 3 

אר אותו דבר, אבל כמות החניכים אין תוספת פה? זה נש 4 

 5 בתנועות הנוער כדלה בצורה משמעותית.

תקציב תמיכות עלה. תמיכות כולל גם במותנה, תמיכות  גב' דלריצ'ה: 6 

 7 כולל, 

לא, הוא מדבר על התמיכות, יש תמיכות בסעיף תמיכות של  גב' אלרגנד:  8 

 9 מוסדות דת  וחינוך וכאלה, ויש סעיף בתנועות נוער. 

 10 אוקי. אה, הפרדת אותם? גב' דלריצ'ה:

 11 תמיד היה מופרד.  גב' אלרגנד: 

 12 -ו 7312 -השאלה היא למה לא מעלים טיפה יותר. כי עוד, ב מר שחר:

 13 ' זה אותו, אותו סכום. 11 -' ו15

 14 אנחנו משקיעים להם גם בתב"רים וגם בתקציב הרגיל.  גב' דלריצ'ה:

 15 שהם עושים. זה דבר אחד, זה כאילו לפעילות  מר שחר:

מה שהם צריכים הם מקבלים מאתנו. הם מרוצים מאוד  גב' דלריצ'ה: 16 

 17 והם אומרים תודה רבה ומוקירים. 

 18 אני בטוח שהם אומרים תודה על כל דבר שמקבלים.  מר שחר:

 19 הם מקבלים מה שהם צריכים.  גב' דלריצ'ה:

 20 אבל אם הם עלו בכמה עשרות אחוזים שם אז לדעתי,  מר שחר:

תתכנס ככה לדברים בסדר. מקבלים מה שהם צריכים.  צ'ה:גב' דלרי 21 

 22 הגדולים כי, 

כן, אני בדברים הגדולים. אם הייתי בא קודם היינו מדברים  מר שחר: 23 

 24 על הרבה דברים אחרים גם. 

 25 בגלל זה ביקשנו פגישה. זו הסיבה.  גב' ברון:
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אלף שקל, יש צמצום  63 -ביחידה לנוער ירדו המשכורות ב מר שחר: 1 

 2 אדם או משהו כזה?  בכוח

זה, זה שיפטינג בין, תסתכל על המימון העירוני, הוא לא  גב' אלרגנד:  3 

 4 השתנה. זה פשוט שהקטינו. 

 5 מה, הנוער?  מר שחר:

 6 היחידה לנוער?  גב' אלרגנד: 

 7 , 63היחידה לנוער עדיין יש  מר שחר:

ג . סך הכל כל הנוער. זה שיפטינ1,701,333מול  1,766,333 גב' אלרגנד:  8 

בין שכר לפעולות. זאת אומרת אם הוא מעדיף לקחת מדריך  9 

 10 חיצוני,

 11 ירידה. עדיין יש  מר שחר:

תכלס אם מנהל מחלקת הנוער יחליט במהלך השנה שהוא  גב' אלרגנד:  12 

 13 רוצה לגייס ולא לקחת זה אז אנחנו נעביר לו. 

. יש עדיין 1.401 -ו 1.421לא, אני, אני מבין. אבל יש פה  מר שחר: 14 

 15 . ירידה

 16 איפה אתה מסתכל?  גב' אלרגנד: 

 17 בתשלומים יחידת הנוער.  מר שחר:

, כן, אבל המימון העירוני, אני תמיד מסתכלת 1.4מול  1.401 גב' אלרגנד:  18 

על המימון העירוני. אבל בסדר. אוקי, אפשר להסתכל עוד  19 

 20 פעם סעיף סעיף. זה לא ירידה משמעותית. 

 21  ,-לא, יש איזה סיבה מסוימת ש מר שחר:

, לא, אין איזה סיבה מסוימת. בשנה -תראה, בשנה ש גב' אלרגנד:  22 

שעברה היה להם תקציב ממשרד החינוך, תקציב משרד  23 

אלף  51אלף שקל, אז הם יכלו להוציא עוד  51החינוך של  24 

 25 שקל. 

 26 השנה אין?  מר שחר:
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השנה אולי יהיה. כרגע אנחנו לא יודעים. יש קולות  גב' אלרגנד:  1 

 2 יקבל.  -ממלאים קולות קוראים. יהיהקוראים. אנחנו 

 3 אוקי. זה השאלות.  מר שחר:

 4 המימון העירוני לא, לא ירד.  גב' אלרגנד: 

? מי נגד? מי נמנע? 7311תב"רים? מי בעד אישור תקציב  גב' דלריצ'ה: 5 

 6 כוח נמנע, מיכאל נגד ואנחנו מאשרים.  -רשום

 7 

 8 

 . 7311את תקציב הוחלט לאשר ברוב קולות : החלטה

 9 

 ב"ריםת

 10 

 11 תב"ר. נאשר כל תב"ר בנפרד. -תב"רים. נתחיל תב"ר גב' דלריצ'ה:

תב"ר, אני תוך כדי ההצגה של התב"רים אני אענה על  גב' אלרגנד:  12 

, המרכז 566השאלות שקיבלתי אתמול במייל מנעמה. תב"ר  13 

לגיל הרך בשדרה, אני מביאה אותו רק לשינוי שם. השם  14 

. שינינו אותו למרכז ריה בשדרהפהקודם שלו היה קפה סי 15 

 16 לגיל הרך בשדרה. 

. הוצאו 7331 -התב"ר הזה נפתח במליאה ובמשרד הפנים ב  17 

אלף שקל. הוצאו או בהזמנות  573 -עד כה בתב"ר הזה כ 18 

 19 אלף שקל.  573 -שמחכות כ

 20 ? 7331 -אלף שקל מ 533אז על מה יצא  גב' ברון:

 21 מה?  גב' אלרגנד: 

 22 וגידים, אז,  הפרויקט הזה לא קרם עור גב' ברון:

על מה יצא? תכננו. אחד אני לא, צריכה להביא את  גב' אלרגנד:  23 

 24 הכרטסת כדי להגיד לך בדיוק על מה. 
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 1 אוקי.  גב' ברון:

אולי ערן יכול להגיד מה בינתיים יצא בפרויקט הזה. היה  גב' אלרגנד:  2 

 3 תכנון אני מניחה של, 

 4 היה שם תכניות.  מר חמו:

 5 ות כסף, טרום ביצוע. תכניות עול גב' דלריצ'ה:

אלף שקל והתכלס הוא נשאר אותו דבר כמו שהוא היה  573 מר שחר: 6 

 7 לפני, או שזה הבנייה שלו? 

 8 מה נשאר אותו דבר? מה נשאר?  מר חמו:

 9 הקפה בשדרה.  גב' אלרגנד: 

 10 המבנה? הוא לא נשאר אותו דבר בכלל.  מר חמו:

 11 המקום?  אלף שקל שהושקעו שם, במה? בבנייה של 573 מר שחר:

בתקציב של הבנייה. כן. זה ישן  ממש וזה תקציב של  מר חמו: 12 

 13 הבנייה. 

 14 . 7331 -תב"ר שנפתח ב גב' אלרגנד: 

 15 הוא היה פעיל לאורך השנים?  גב' ברון:

 16 לא.  מר חמו:

 17 ,-או ש גב' ברון:

 18 לא, היו שנים שהוא לא היה פעיל, עכשיו הוא חזר לפעול.  גב' אלרגנד: 

 19 תיקונים, כל מה שעשיתם חתכתם מהתב"ר הזה?  היו גב' דלריצ'ה:

 20 )מדברים ביחד(

 21 לא, הוא לא היה פעיל אף פעם. על מה אתם מדברים?  מר חמו:

 22 אלף שקל בינתיים. 533לא, היא אומרת שיצא ממנו  גב' אלרגנד: 

בשביל לבנות אותו, המרכז לגיל הרך. הוא היה בניין שלא  מר חמו: 23 

 24 שימש לכלום. 

מרת שנים התב"ר הזה היה פתוח, לא נעשה בו שום זאת או מר שחר: 25 

 26 שימוש. 
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 1 כי היה תכנית לעשות.  גב' אלרגנד: 

 2 היה צריך לעשות תב"ע והיתר חדש.  מר חמו:

 3 זה הרבה לפני התקופה שלך. מר שחר:

 4 נכון. מר חמו:

 5 שנים.  0אתה פה כבר  מר שחר:

 6  אבל אתה שאלת, זו התשובה. הוא היה מבנה בלי היתר, מר חמו:

 7 השאלה שלי היא אחרת.  מר שחר:

 8 ובלי תב"ע.  מר חמו:

החוק אומר שאם יש שנה שלמה אין תנועה בתב"ר צריך  מר שחר: 9 

 10 לסגור אותו.

לא אומר. אם יש לך הסבר למה אז אתה לא צריך לסגור  גב' אלרגנד:  11 

 12 אותו. 

 13 התב"ר הזה,  מר שחר:

לי, בדוחות יש לי שאלות ממשרד הפנים, לפעמים, היו  גב' אלרגנד:  14 

למה אין תנועה בתב"ר? נתנו  -ביקורת של משרד הפנים 15 

 16 הסבר הגיוני, בסדר. 

 17 שנים. 13 מר שחר:

 18 הנה, הוא עבר את משרד הפנים, הכל בסדר. גב' דלריצ'ה:

על התב"ר הזה הם לא בדקו ספציפית. על תב"ר אחר אני  גב' אלרגנד:  19 

ומרת מדברת. לא על התב"ר הספציפי הזה. לא על זה. אני א 20 

שאם יש הסבר הגיוני למה התב"ר נשאר פתוח, כי היה  21 

 22 תכנון לעשות כן משהו במבנה. 

 23 ? מי נגד? כולם נגד? 566מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 24 אני אומר התב"ר,  מר שחר:

 25 אני הצבעתי בעד. דובר:

 26 זה רק שינוי שם.  גב' אלרגנד: 
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 1 שינוי שם.  גב' דלריצ'ה:

 2 זה שינוי שם.  גב' אלרגנד: 

 3 רק שינוי שם?  מר שחר:

 4 זה רק שינוי שם תב"ר. אין פה שינוי בתקציב. גב' אלרגנד: 

 5 נעמה צודקת אבל,  גב' דלריצ'ה:

 6 )מדברים ביחד(

 7 לא התנצלתי, הכל בסדר.  גב' ברון:

 8 לא, ישר נלחצת.  גב' דלריצ'ה:

לא, גם לא נלחצתי. האמת, אם להיות כנה, אני לא כל כך  גב' ברון: 9 

ושים מזה מרכז לגיל הרך, אבל זו דעתי מבינה למה ע 10 

 11 האישית, אני אחסוך אותה מכם. 

 12 מאושר.  566תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 13 

 .566תב"ר הוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 14 

 15 . 531תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 16 מאושר או מאושר שינוי שם?  מר שחר:

 17 מאושר שינוי השם. זה מה שביקשנו. גב' דלריצ'ה:

 18 צביעו בעד או נמנעו? אז רגע כולם ה דוברת:

 19 בעד כולם.  גב' דלריצ'ה:

 20 73 -פיתוח ותכנון קרית החינוך. האומדן עולה ב 531תב"ר  גב' אלרגנד: 

. יש פה מיונים בתוך הסעיפים 773 -ל 733 -מיליון שקל מ 21 

של מקורות המימון. התאמתי את ההרשאות שהיו. היה  22 

בעבר רשמנו במשרד החינוך או מפעל הפיס, וזה היה  23 

ותנה בקבלת הרשאה. ואנחנו היום כבר יודעים מה קיבלנו מ 24 

ממשרד החינוך, מה קיבלנו ממפעל הפיס. יש אחר כך  25 
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בהמשך פירוט גם של כל ההרשאות שהתקבלו עד היום,  1 

 2 בעמוד השני, ומאיזה מקורות. 

מיליון שקל שזה כפוף לקבלת הרשאה שעדיין  17יש עדיין   3 

לא קוראת לו  , כבר-לא קיבלנו. זה על המבנה של ה 4 

 5 אודיטוריום, קוראת לו, איך אתה קורא לו? 

 6 מרכז תגלית. מר חמו:

 7 שמה זה? סליחה על הבורות.  דוברת:

 8 מעבדה, בית קפה וחלל התכנסות.  גב' דלריצ'ה:

 9 , 7.0וגם יש עוד  גב' אלרגנד: 

 10 מה זה? מה זה? עוד פעם.  מר שחר:

 11 מעבדות לתיכון, חלל התכנסות,  גב' דלריצ'ה:

 12 איפה זה?  שחר:מר 

 13 במבנה הנותר שנשאר מגודר בתוך הקריה.  גב' דלריצ'ה:

 14 , מה שהיה צריך להיות פעם האודיטוריום? -איפה ש מר שחר:

 15 כן.  מר חמו:

 16 כן.  גב' אלרגנד: 

 17 אז לא בונים שם אודיטוריום? מר שחר:

 18 זה נמצא בהיתר המקורי.  גב' ברון:

 19 נכון.  מר חמו:

 20 המקורי.  זה נמצא בהיתר גב' ברון:

אודיטוריום. אז רגע, אני רוצה להבין, לא בונים  מר שחר: 21 

 22 אודיטוריום? 

 23 לא. -אמרתי לך גב' דלריצ'ה:

 24 אוקי. ובונים מה?  מר שחר:

 25 מעבדות, חלל בית קפה וחדר התכנסות.  -מרכז תגלית גב' דלריצ'ה:

 26 זה באותו גודל כמו האודיטוריום?  מר שחר:
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 1 יותר קטן.  מר חמו:

יותר קטן? על זה גם אפשר לברך. כמה מקומות חניה תת  מר שחר: 2 

 3 קרקעיים מתוכננים שם? 

ליים. לא ילא תת קרקעיים. יהיו מקומות בקומת הכניסה. ע מר חמו: 4 

 5 מקומות.  73תת קרקעיים. עוד משהו כמו 

 6 אין מחשבה לעשות שם חניון תת קרקעי בשביל, מר שחר:

 7 מיליון שקל.  13 גב' דלריצ'ה:

 8 גרים פה, כל יום נורא קשה ברחוב.  גב' ברון:

 9 אין חניות. אין חניות בכלל באזור.  מר שחר:

 10 עושים חניות.  גב' דלריצ'ה:

דונם כדי להיכנס למבנה אחד  43גם להקיף שטח של אגב,  גב' ברון: 11 

 12 זה לא ידידותי בעליל. 

 13 ... רמת גן ...  דובר:

אנחנו גרים  כן, אבל אנחנו לא חיים ברמת גן. נכון, אבל גב' ברון: 14 

בגני תקווה, לא רמת גן. אני לא חושבת שזו השוואה נכונה.  15 

 16 אם תסתכל על התקציב של רמת גן, אנחנו לא שם. 

 17 ליים? יכמה מקומות חניה ע מר שחר:

 18 . 73 -כ מר חמו:

 19 תת קרקעיים שם.  53תוכננו בהתחלה  מר שחר:

 20 נכון, זה היה מבנה הרבה יותר גדול.  מר חמו:

 21 בשביל האודיטוריום.  גב' דלריצ'ה:

בסדר. ראינו איך בבניינים עושים חניון ענק והבניין הוא  מר שחר: 22 

 23 יותר קטן. אפשר לעשות את זה.

 24 53מיליון שקל. חניה תת קרקעית של  13עניין של תקציב.  מר חמו:

מיליון שקל. אם תעשה את התעדוף יכול  13מקומות זה  25 

 26 סף. להיות שיש דברים יותר חשובים לעשות עם הכ
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 1 מיליון שקל, 13 מר שחר:

 2 בנינו מגרש כדורגל עם,  גב' ברון:

 3 חניות בערך.  103עם חניה של  מר שחר:

 4 מה זה?  מר חמו:

 5 מכוניות.  103מיליון שקל זה חניון של בערך  13 מר שחר:

 6 , -זה מה שיוצא פה ב מר חמו:

חניות  103עיליות במקום, לא ביקשתי  73אז אתה עושה  מר שחר: 7 

 8 מיליון שקל.  13 -קעיות בתת קר

 9 נו?  מר חמו:

 10 מיליון שקל. 13 53הוא אומר  גב' דלריצ'ה:

 11 זה לא,  53לא, זה לא,  מר שחר:

מקומות חניה בחניה תת  53אמרת שבתכנון הקודם היו  מר חמו: 12 

מיליון שקל החניה הזאת.  13קרקעית. אמרנו זה עולה  13 

 14 איפה השאלה? 

אלף  113 -ל 13עולה בערך בין  אני יודע שחניה תת קרקעית מר שחר: 15 

 16 שקל למקום לחניה. 

 17 בסדר.  מר חמו:

 18 אלף שקל לחניה.  633אתה נותן פה מחיר של  מר שחר:

 19 אני לא. אבל זה התכנון שנעשה ונבדק, זה מה שזה יוצא.  מר חמו:

 20 אלף שקל.  733 דובר:

 21 אלף שקל לחניה.  733 מר שחר:

 22 זה התכנון שנעשה.  מר חמו:

 23 , מי בעד? 531תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 24 רגע, מה זה מוסדות שונים?  גב' ברון:

 25 מוסדות שונים זה הטוטו בעיקר.  גב' אלרגנד: 
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יש לי שאלה. לפני שמצביעים על כזה דבר או לשלוח עם  מר לוין: 1 

הנספח תב"רים איזשהו כמה מלים על התכנית או, למשל  2 

סתם, שינוי שם זה היה, בונים פה איזה משהו. אני מאשר  3 

את התקציב או מאשר שינוי שם, מאשר תקציב, אני מאשר  4 

בלי שאני יודע בכלל מה עומד להיבנות שם. אז נכון  5 

הזאת לבניית  בישיבת ההנהלה כנראה הצגת את התכנית 6 

 7 החדר פעילות קהילתית למגזר החרדי. אבל אתה, 

עדיין אין, עדיין אין תכניות. אנחנו מאשרים תב"ר כדי  גב' דלריצ'ה: 8 

 9 לתכנן. אתה לא יכול לתכנן,  להתחיל

 10 הרעיון, רעיון, אבל שורה של חדר פעילות קהילתית,  מר לוין:

 11 שניה. מיכאל, אני עונה לך.  גב' דלריצ'ה:

 12 אני לא יודע מה זה.  מר לוין:

אתה לא יכול אפילו להזמין אדריכל או לבקש תכנית בלי  גב' דלריצ'ה: 13 

 14 שיהיה לך תב"ר. 

 15 את צודקת.  מר לוין:

אז אתה קודם פותח תב"ר, מאשר במשרד הפנים, זו   דלריצ'ה: גב' 16 

בירוקרטיה שלוקחת זמן, ולכן קודם כל ברעיונית פותחים   17 

תב"ר, מתחילים לעבוד דרך התב"ר. ללא שום קשר אתה  18 

 19 אומר אני רוצה גם לדעת מה. 

אני רק מבקש לפרט יותר מכותרת, שורה וחצי מה בתכנון,  מר לוין: 20 

כמה מטר, או פחות או יותר איך זה יראה. כמה, מה החזון,  21 

נכון, ערן יודע בדיוק איך זה יראה, ברעיון שלו. לפני שהוא  22 

הלך לאדריכל. גם את יודעת. זה כנראה את היית שותפה  23 

לזה. להרחיב טיפהלה קצת יותר מהשורה הזאת כדי שאני  24 

 25 אדע מה מתכוונים לעשות עם הכסף הזה.
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ת על זה רק. מה הצפי פירעון של שאלות זריזו 0יש לי  גב' ברון: 1 

מיליון שקל הלוואות. מתי  77המלוות מהבנקים? כי יש שם  2 

נתבקשו הרשאות? בכוכבית יש פה גם את הנושא של מפעל  3 

 4 זה המגרש כדורגל.  7.033 -הפיס וגם אני מניחה שה

מיליון זה משרד  17 -זה המגרש כדורגל וה 7.033נכון.  גב' אלרגנד:  5 

 6 לית. החינוך למבנה תג

אז מתי נתבקשו הרשאות ומה הצפי של הקבלה של  גב' ברון: 7 

 8 הכספים? כי בתיאוריה יכולים גם, 

 9 אני לא יודעת להגיד לך.  גב' אלרגנד: 

 10 לאשר או לא לאשר או לאשר פחות ואז,  גב' ברון:

אני אסביר לך, אני יודעת את התהליך. ברגע שאנחנו  גב' דלריצ'ה: 11 

, אנחנו פונים למשרד החינוך, עושים, יש לנו הכרה בצורך 12 

משרד החינוך מאשר לנו. ואז אחרי שהוא מאשר לנו יש  13 

אישור תקציב. בדרך כלל הם עובדים לפי שנות תקציב. זאת  14 

תקציב על הם יכולים לתת לנו  7311אומרת עכשיו בינואר  15 

בניית בית ספר. אבל אם אני רוצה שבספטמבר הבית ספר  16 

קבלת את התקציב רק יעמוד אני לא אספיק, אם אני מ 17 

. ואז אני באה למשרד החינוך, יש להם מסמך 7311בינואר  18 

שחתום על ידי החשב של משרד החינוך ומנהל הבינוי תמיר  19 

בן משה, והם חותמים שהם יקצו לי את הכסף. ועל ידי כך  20 

אני הולכת לבנק ואני אומרת יש לי הוכחה שאני מקבלת  21 

ו מלווה למשרד את הכסף, תתנו לי הלוואה. אני בעצם כמ 22 

החינוך כסף, כדי להספיק לעמוד ביעדים ובלחץ של הפיתוח  23 

 24 של הישוב. 

 25 יש מצב שבזמן ביניים הזה סכום ההרשאה יורד או פוחת?  גב' ברון:

 26 אם הם כתבו לי במכתב,  גב' דלריצ'ה:
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 1 מסיבות שלהם.  גב' ברון:

 2 זה מחייב. החשב חותם. הוא לא יכול להתחרט. גב' דלריצ'ה:

אוקי. ומה שקשור לטוטו, פיס, לוטו, אני לא יודעת מה,  רון:גב' ב 3 

 4 שמממן את המגרש כדורגל? שזה, 

ברגע שמגישים את המסמכים יכולים לתת ויכולים לא לתת.  גב' דלריצ'ה: 5 

אם הם לא יאשרו לנו את זה לפי הקריטריונים שמבקשים,  6 

אנחנו עכשיו מגישים להם את המסמכים, מתקנים, מגישים,  7 

 8 שוב, אז אנחנו נעשה שינוי לתב"ר. הלוך ו

 9 אז למעשה יכול להיות מצב שזה יצא מקרנות הרשות? גב' ברון:

 10 כן.  -יכול להיות מצב. אם לא יאשרו לנו גב' דלריצ'ה:

 11 לא, פשוט, גב' ברון:

 12 משהו ששונה ממשרד החינוך.  גב' דלריצ'ה:

אם זכור לך, אני חושבת שהקראת לנו את זה פשוט  גב' ברון: 13 

יבה, שהסכומים יצאו מה שנקרא מתוקצבים כבר. מפה ביש 14 

 15 אני מבינה שזה לא המצב. 

סביר להניח שנקבל את הכסף. אין סיבה שלא. הטוטו  גב' דלריצ'ה: 16 

 17 מממנים,

 18 את יודעת סבירות.  גב' ברון:

 19 בסדר. יודעת. צריכים להתקדם ולבנות.  גב' דלריצ'ה:

א מקובל לפתוח אני יש לי עוד שאלה אחת. בדרך כלל ל מר שחר: 20 

תב"ר לקרית חינוך, מקובל לפתוח תב"ר למבנה. לפרויקט.  21 

מיליון  773ומן הסתם יש פה מלא שאלות, כי יש פה תב"ר  22 

שקל. אז השאלה היא למה לא באים ואומרים, וזה לא  23 

משנה הפירוט שיש אחר כך ששמו אותו לא מזמן, צריך  24 

ונים בלהיות תב"ר לפרויקט. בונים תיכון, תב"ר לתיכון.  25 

אילות, תב"ר לאילות. בונים מגרש כדורגל, תב"ר למגרש  26 
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כדורגל. זה פה כמו איזשהו תב"ר סל כזה, אלוהים יודע  1 

 2 כמה נכנס, למה הלך ולאן הולך. 

אז אני כאילו לא יכולה  7337הזה נפתח בשנת  תברה -אחד גב' אלרגנד:  3 

הוא עבר  -כרגע להתייחס למה פתחו אותו אז ככה. שתיים 4 

הפנים כך שמשרד הפנים כן אישר לפתוח תב"ר  את משרד 5 

ם בתוך הקריה שמאוד קשה ריעל קריה שלמה. יש המון דב 6 

להפריד, דברים שקשורים לפיתוח הקריה, שמאוד מאוד  7 

קשה אם זה היה בנפרד להפריד, מה שייך לזה, מה שייך, יש  8 

 9 שטחים באמצע, 

 10 ב"ר פיתוח, ואז ת -זה ברור. תב"ר פיתוח קרית חינוך מר שחר:

תב"רים במקום תב"ר אחד ועוד תב"ר  2היה אפשר לפתוח  גב' אלרגנד:  11 

אחד לפיתוח. אני לא יודעת אם זה היה נותן. ברגע  12 

שמציגים טבלה שמפרטת כל מבנה כמה הוא עלה, מצורפת  13 

 14 לכם טבלה מפרטת, אז יש את המידע. 

 15 גם הכספים על התכנון היו קריה אחת.  גב' דלריצ'ה:

 16 חת. זה תוכנן כקריה אחת. קריה א מר חמו:

 17 כל האדריכל, כל האנשים, מה, הם לקחו פר פלח של,  גב' דלריצ'ה:

כן. ולכן כן הבנתי למה מי שפתח פתח את זה ככה. זה כן  גב' אלרגנד:  18 

 19 היה נכון. 

למשל פיתוח קרית החינוך המערבית, זה גם, עשיתם תב"ר  מר שחר: 20 

 21 אחד גם. 

 22 בית שינינו. אני תכף אגיע לזה. קרית החינוך המער גב' אלרגנד: 

 23 אוקי. מר שחר:

 24 יש פה טעות.  גב' אלרגנד: 

 25 ? מי נגד? 531מי מאשר תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 26 אנחנו נגד.  מר שחר:
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אללה, אז בואו נעשה -כל כך הרבה שאלות בסוף נגד? יא גב' דלריצ'ה: 1 

 2 את זה בתוך שניה. 

 3 אחרי ששאלתי והבנתי אני נגד.  מר שחר:

 4 שניות.  6אם ממילא אתם נגד בואו נסגור עניין  צ'ה:גב' דלרי

 5 לא, אחרי השאלות ששאלתי והבנתי מה עושים פה, מר שחר:

 6 אנחנו רוצים לענות לכם אבל, גב' דלריצ'ה:

 7 אני רוצה,  גב' ברון:

 8 כי אני לא חושב שצריך,  מר שחר:

 9 

 . 531את תב"ר : הוחלט לאשר החלטה

 10 

 11 חינוך מערבית. גורן, בבקשה. , פיתוח קרית 515 גב' דלריצ'ה:

יש פה, אחד זה רק שינוי שם. זה היה קרוי קרית חינוך  גב' אלרגנד:  12 

חרדית דתית ושינינו את זה לפיתוח קרית חינוך מערבית.  13 

יש פה, אני מתנצלת, יש פה טעות במספרים. גם הסך הכל  14 

לא מתאים, המספרים לא נכונים. זה הועתק מטבלה לא  15 

ם עומד לפי אישור מליאה קודם שנעשה נכונה. התקציב היו 16 

מיליון מקרנות רשות. ומדובר בו רק על  6לתב"ר הזה  17 

 18 הפיתוח של קרית החינוך המערבית. 

 19 לא הבנתי.  מר שחר:

 20 השינוי שם רק.  גב' דלריצ'ה:

כל הטבלה פה היא לא נכונה. הבאנו את זה רק לשינוי שם,  גב' אלרגנד:  21 

 22 6בתב"ר הזה הוא  לא לאישור תקציב. התקציב המאושר

מיליון שקל קרנות רשות מהמליאה הקודמת שדנה בתב"ר  23 

 24 הזה. כל מה שכתוב פה טעות. 

 25 רק מה זה בעלים? כאילו, גב' ברון:
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 1 אין, זה טעות. זה לא,  גב' אלרגנד: 

 2 אה, גם זה לא נכון? חסכת לי שאלה.  גב' ברון:

 3 יב בתב"ר. מיליון שקל קרנות רשות. זה התקצ 6כן. רק  גב' אלרגנד: 

 4 ,515מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 5 זה הועתק מטבלה לא נכונה.  גב' אלרגנד: 

 6 שינוי שם לפיתוח קרית חינוך מערבית?  גב' דלריצ'ה:

 7 בעד. גב' ברון:

 8 בעד.  מר שחר:

 9 

 10 

 .515תב"ר : הוחלט לאשר החלטה

 11 

 12 . 5212, שדרוג קו ניקוז לגוש 212 גב' דלריצ'ה:

 13 ריכים שדרוג? אנחנו כבר צ גב' ברון:

 14 שדרוג קו ניקוז.  גב' דלריצ'ה:

, אבל מדובר על כל הניקוז 5212 -שם התב"ר הוא קו ניקוז ל גב' אלרגנד:  15 

 16 של כל הרחובות, זה היה הגליל וזה ימשיך לעמקים. 

 17 ניקוז של הגוש הצפוני עובר,  מר חמו:

 18 זה שם התב"ר, אבל מדובר עלככה קראו, בגלל שהניקוז,  גב' אלרגנד: 

 19 הניקוז בעצם שמושפע מהגוש ההוא. 

 20 עד איזה חלק משדרגים אותו? איזה חלקמ מר לוין:

מה שיקרה השנה, זה ברחוב  ,יש שני שלבים. שלב אחד מר חמו: 21 

העמקים, וקצת בבארי. ושלב שני זה ברחוב הרמה שנה  22 

 23 הבאה, שנה אחרי. 

 24 רמה עד הגליל?  מר לוין:

 25 יהודה. רמה עד הגליל, כן. כולל הרי  מר חמו:
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 1 זה המשך של השדרוג של הקו שהיה בגליל?  מר שחר:

במסגרת תכנית האב זה השלמה של העבודות של תכנית  מר חמו: 2 

 3 האב. מה שבוצע ברחוב הגליל זה חלק מתוך תכנית האב. 

יצטרכו לשדרג את הקו ברחוב הגליל בשנים הקרובות עוד  מר לוין: 4 

 5 פעם? 

 6 לא.  מר חמו:

 7 לא?  מר לוין:

מה שבוצע ברחוב הגליל, מה שבוצע עד היום בעצם זה  :מר חמו 8 

 9 החלק הראשון שקולט את כל מה שאמור להגיע. 

 10 וניקוז של מי גשמים?  מר שחר:

 11 כן.  מר חמו:

 12 לא ביוב?  מר שחר:

ברור, מי גשמים. ניקוז זה רק מי גשמים. ביוב זה משהו  מר חמו: 13 

 14 אחר. 

 15 אוקי. מר שחר:

 16 ולם בעד. , מי בעד? כ212 גב' דלריצ'ה:

 17 

 .212 : הוחלט לאשר פה אחד תב"רהחלטה

 18 

 19 , הנגשת מבני חינוך ברשות. 211 גב' דלריצ'ה:

טוב, פה התקציב הוגדל כתוצאה מקבלת הרשאה ממשרד  גב' אלרגנד:  20 

 21 אלף שקל. זה הגידול בתב"ר הזה.  53החינוך של 

 22 הגדלה של תקציב משרד החינוך? כולם -211מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 23 בעד. 

 24 

 .211 : הוחלט לאשר פה אחד תב"רהחלטה
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 1 שלטי חוצות.  -273 גב' דלריצ'ה:

 2 מה זה? רק הסבר.  גב' ברון:

 3 , תסבירי.273 גב' דלריצ'ה:

שלטי חוצות, עיקר התקציב פה הוא למכרז פרסום שיזמו  גב' אלרגנד:  4 

להקמת בילבורדים בישוב. אנחנו משלמים על הקמת  5 

הבילבורד, כל המכוונים, איך  הבילבורדים, המפרסם, לא 6 

אתה קורא לזה ניר? ולאחר מכן אנחנו נקבל כסף על  7 

 8 הפרסום שיכנס לתקציב השוטף.

 9 הוצאה לצורך הכנסה? בקיצור.  גב' ברון:

 10 הוצאה מתקציב פיתוח לצורך הכנסה, כן.  גב' אלרגנד: 

 11 עוד פעם, מה זה הבילבורד הזה?  מר שחר:

 12 כנסה, גם היום יש לנו ה גב' אלרגנד: 

שלטי חוצות, אנחנו משלמים על ההקמה שלהם ונקבל יותר  מר אריאל: 13 

 14 כסף על השטחי פרסום. 

 15 מה זה, שלטי חוצות ... או רק העמוד הזה עם הריבוע?  מר שחר:

 16 עמוד, מה שיש בגני תקווה. מר אריאל:

 17 תסתכל על דרך הים, כל אורכו כזה.  גב' דלריצ'ה:

 18 .דרך הים, דרך התקווה מר אריאל:

 19 אוקי.  מר שחר:

 20 אלף שקל באומדן לפי מכרז השילוט.  733יש פה גידול של  גב' אלרגנד: 

 21 צפי כמה הכנסות בשנה אמור להיות מזה, יש?  מר שחר:

 22 יש את זה בתקציב. כמה? אתה זוכר בעל פה?  גב' אלרגנד: 

 23 אלף.  233כמעט  מר אריאל:

 24 ...אלף, אני מוכן לשים כמה  233 מר שחר:

 25 מתי זה אמור להתחיל להחזיר את עצמו?  :גב' ברון

 26 החתימה על המכרז בימים הקרובים.  מר אריאל:
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 1 אוקי.  גב' ברון:

 2 חתמנו.  גב' אלרגנד: 

 3 המועצה חתמה כבר. זה בתהליכים.  מר אריאל:

 4 היה מכרז?  מר שחר:

 5 כן.  מר אריאל:

 6 עומר? מר שחר:

 7 היה מכרז בקדנציה הקודמת.  מר אריאל:

 8 מזמן.  מר שלומוביץ:

 9 פספסתי אותו? מר שחר:

 10 חבל. איך יכולנו להרשות לעצמנו?  מר שלומוביץ:

, מי בעד? בינתיים היא תביא את הנתון של 273טוב, תב"ר  גב' דלריצ'ה: 11 

 12 ההכנסות. 

 13 

 .273את תב"ר : הוחלט לאשר החלטה

 14 

 15 033יסודי יובלים. יש לנו פה התאמה לאומדן של  271תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 16 033, הוספנו 02,633כדי לסגור את הביצוע. היה  אלף שקל,

 17 . 02,533ואנחנו 

 18 מה הצפי פירעון מהלוואות?  גב' ברון:

 19 אלף שקל.  473 גב' אלרגנד: 

 20 אלף שקל הכנסות לשנה?  473 מר שחר:

 21 ולשאלה השניה, הלוואות מבנקים של יסודי יובלים, גב' דלריצ'ה:

 22 צפי פירעון של יובלים.  גב' ברון:

 23 מתי צפי פירעון?  ריצ'ה:גב' דל

 24 זה הלוואות שלקחנו, גב' אלרגנד: 

 25 זה כנגד הרשאות?  גב' ברון:
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 1 כן.  גב' דלריצ'ה:

 2 של משרד החינוך.  מר שחר:

 3 אותו סיפור.  גב' דלריצ'ה:

אז זאת אומרת ההרשאה חלק ממנה אמורה לסגור הלוואה  גב' ברון: 4 

 5 וחלק ממנה אמורה להיכנס בחזרה לקרנות? 

 6 בול.  נד: גב' אלרג

 7 האלה סוגרים את בית ספר יובלים? זהו? 033 -ה מר שחר:

 8 כן.  גב' דלריצ'ה:

 9 כאילו תכלס מעבירים את זה וסוגרים את התב"ר?  מר שחר:

כן. נחכה לראות שהכל סגור ואין דברים יותר גדולים  גב' דלריצ'ה: 10 

 11 ונסגור את זה. 

, שבהתחלה הועמס שנה 16 -' ל15זה הלוואה שלקחנו בסוף  גב' אלרגנד:  12 

הכל על בית ספר יובלים ואחר כך חלק מההלוואה הועבר  13 

לקרית החינוך. וקיבלנו את ההרשאה על בית ספר יובלים  14 

לקרית והעברנו מה שהיה אפשר מההלוואה לקרית החינוך.  15 

שנה,  16 -'. זה ל15החינוך גם נלקחה הלוואה בתחילת  16 

 17 בקיצור, ההלוואה הזאת.

 18 בסוף אנחנו נוציא את הכסף הזה. אז בקיצור אז מר שחר:

 19 , -לא מבינה, חלק מה גב' ברון:

זה שהעברנו את זה לקרית החינוך בחשבון הרשאות שנקבל  מר שחר: 20 

 21 , -גם שם, או שזה כסף שאנחנו משקיעים שם ו

 22 כסף שאנחנו צריכים שם.  גב' אלרגנד: 

 23 אלה כספים, לא,  גב' ברון:

 24 ת. בכל מקרה יש קרנות רשו גב' דלריצ'ה:

אלה כספים, רגע, שניה. המלוות שרשומות בבית ספר  גב' ברון: 25 

 26 יובלים נועדו לשמש בחלקן את קרית החינוך? 
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 1 לא, כרגע מה שרשום בית ספר יובלים זה בית ספר יובלים.  גב' אלרגנד: 

 2 אוקי.  גב' ברון:

' היא היתה מיועדת לבית 15כשלקחנו את ההלוואה בסוף  גב' אלרגנד:  3 

 4 , כי עוד לא היתה לנו הרשאה. ספר יובלים

 5 אוקי.  גב' ברון:

לא היתה לנו את כל ההרשאה. שהתקבלה יתרת ההרשאה  גב' אלרגנד:  6 

 7 אז חלק מההלוואה העברנו לקרית החינוך. 

זה כבר אחרי שהועברו כספים? זה כאילו זה כספים של  גב' ברון: 8 

 9 העברה מתב"ר לתב"ר? 

 10 כן, כן.  גב' אלרגנד: 

 11 י. אוק גב' ברון:

 12 את ההלוואה העברנו מתב"ר לתב"ר.  גב' אלרגנד: 

 13 ואז בעצם בסוף אנחנו נוציא את הכסף הזה. זה לא שנקבל, מר שחר:

 14 כן, כן, נוציא את הכסף הזה.  גב' אלרגנד: 

 15 מי בעד?  271 גב' דלריצ'ה:

 16 

 . 271את תב"ר : הוחלט לאשר החלטה

 17 

 18 ורן, תסבירי. . ג5147, לא 6147ממ/ -גני ילדים ב גב' דלריצ'ה:

 19 זה גם, זה רק שינוי שם.  גב' אלרגנד: 

 20 אוקי.  גב' דלריצ'ה:

, זה שינוי שם, כי שינו מיקום 6147זה גם זה צריך להיות  גב' אלרגנד:  21 

 22 . 6147 -והם עברו ל 6105של גני הילדים. הם היו ממ/

 23 ? 1זה ליד רותם  6105 גב' ברון:

 24 שיש חניה. זה פה, זה במשולש של החניה. איפה מר חמו:

 25 מה שהיה מיועד להיות שטח חום, המשולש,  מר שחר:



 

 

 3365705-30 :פקס       5172216-30 טל:   "    בע"מ "אבני שרותי הקלטה

  5.1.11                                   וה מליאת המועצה המקומית גני תקו

 

57 

 1 הוא עדיין שטח,  מר חמו:

 2 הוא שטח חום, עדיין שטח חום.  גב' דלריצ'ה:

 3 אוקי. למבנה ציבור בעיקרון, ועכשיו עושים שם חניה. מר שחר:

 4 עשו שם חניה.  גב' דלריצ'ה:

 5 עשו שם. מר שחר:

 6 בעבר.  גב' דלריצ'ה:

 7 כולם בעד. ? 240מי בעד  

 8 

 . 240את תב"ר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 9 

אלף שקל  533, 1,133,333, חידוש והוספת מתקני משחק 245 גב' דלריצ'ה: 10 

 11 , התאמה לאומדן. גורן, יש לך משהו? 7.6 -תוספת ל

לא, זה לפי תכנית של ניר למתקני משחק בישוב בשנים  גב' אלרגנד:  12 

 13 הקרובות. וזה האומדן.

כנ"ל, ניר, ליזי, אם אפשר לשלוח את תכנית הזאת. זה לא,  מר לוין: 14 

אם אני מצביע עבור התקציב הזה צריך לראות תכנית למה  15 

 16 אני מצביע. 

 17 בספר התקציב הוא מופיע. מר אריאל:

 18 מעולה. אבל לפני.  מר לוין:

 19 דקות לפני הישיבה.  13ספר התקציב קיבלנו אותו  מר שחר:

 20 ני מקבל את זה עכשיו. לפני. זה לא עוזר שא מר לוין:

 21 מה הביצוע של התב"ר הזה? את יודעת להגיד?  גב' ברון:

 22 מיליון. 1.5הביצוע עד היום? כן,  גב' אלרגנד: 

 23 ? 1.5הביצוע  גב' ברון:

 24 זה כל השדרוג של גני משחק.  מר אריאל:

 25 ? כולם בעד.245מי בעד  גב' דלריצ'ה:
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 1 

 . 245את תב"ר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 2 

מדרכות, מיליון, , עבודות תשתיות, חשמל וריבוד 241 ב' דלריצ'ה:ג 3 

 4 מיליון.  11 -מיליון ל 13מוסיפים 

זה שינוי שם והתאמה לאומדן, כשהמקור הוא היתר סלילה.  גב' אלרגנד:  5 

מדובר על עבודות של סלילה מחודשת של רחובות, שורשי  6 

 7 עצים, עמודי חשמל. המקור הוא היתר סלילה. 

 8 מיליון שקל בהיתרי סלילה? 13ש י מר שחר:

 9 אפשר להשתמש בהיטלי סלילה להזזת עמודי חשמל? מר לוין:

 10 כן. גב' אלרגנד: 

 11 גורן לא היתה מאשרת.  -אם לא גב' דלריצ'ה:

 12 יש כאלו הרבה עמודים שצריך להוריד פה.  מר לוין:

 13 ? 5273זה בגוש  גב' ברון:

ו תמיד בשביל , אנחנ-גם בותיקה, תכף תראו את ה גב' דלריצ'ה: 14 

להשתמש בכספים של היטלי הסלילה אנחנו צריכים בישיבה  15 

 16 הבאה לאשר את הרשימת, ההכרזה על סלילה. תסתכלו. 

 17 13 -זהו. אני הייתי רוצה להסביר מה זה, לאן הולכים ה מר שחר:

 18 מיליון האלה. 

 19 זה לא סכום מבוטל.  :דובר

 20 זה חתיכת סכום.  מר שחר:

 21 יש רשימת,  מר שלומוביץ:

 22 זה קשור להצבעה בישיבה שתיפתח לאחר מכן?  גב' ברון:

 23 כן.  גב' דלריצ'ה:

 24 אוקי.  גב' ברון:

 25 ? 5273זה הרשימה הזאתי ששלחתם? החלפת .. בגוש  מר שחר:
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 1 כן.  גב' דלריצ'ה:

 2 מיליון שקל הולכים, 13 -ה מר שחר:

 3 לא, זה כרגע מה שאנחנו מכריזים. גב' אלרגנד: 

וכל פעם נכריז וכשמכריזים אומרים באיזה  זה תב"ר סל גב' דלריצ'ה: 4 

רחובות מטפלים והתב"ר לא נגמר, ואז הוא הולך ופוחת עד  5 

 6 שהוא נגמר ומחדשים אותו. 

מיליון שקל, שזה  13זאת אומרת אנחנו מעבירים היום  מר שחר: 7 

 8 הרבה מעבר למה שצריך לאישור הזה? 

 9 בשביל הזה, כן.  גב' דלריצ'ה:

 10 מיליון שקל?  13 אז למה מעבירים מר שחר:

כי ההערכה היא שזה מה שיהיה צריך בשנים הקרובות. לא  גב' אלרגנד:  11 

 12 כל פעם להביא לאישור, 

למה לא? כאילו את אומרת לי בוא תאשר לי קארד בלאנש,  מר שחר: 13 

מיליון שקל  13 -לא יודעת כמה שנים ייקח לי לבזבז את ה 14 

 15 האלה, תאשר לי את זה עכשיו. מה ההיגיון? 

 16 יש לי איזושהי תכנית קדימה אבל,  אלרגנד: גב' 

 17 זה מה שעושים, יש תב"רי סל, שהם לא תב"רים שנתיים. גב' דלריצ'ה:

 18 לא, זה לא מה שעושים. זה לא מה שעושים.  מר שחר:

 19 בסדר. אז זה מה שאנחנו עושים.  גב' דלריצ'ה:

זה לא מה שעושים, כי את אמורה להעביר לתב"ר כסף שאת  מר שחר: 20 

, זה לא אמור להיות תב"ר -להשתמש בו, לא כסף ש הולכת 21 

מיליון  13שנים קדימה. כאילו מה, קחי לי  6סל שהולך  22 

שנים קדימה, תעשי איתם מה שאת רוצה. אין לי  6שקל,  23 

שום בעיה, עברנו על הרשימה שאמרתם של הכרזה של  24 

סלילת מדרכות, סבבה, מוכן לאשר תקציב לדבר הזה, לא  25 

 26 לאשר תקציב,
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אנחנו לא מבזבזים את הכסף אם אנחנו לא צריכים. אנחנו  ריצ'ה:גב' דל 1 

 2 מכריזים, 

 3 אז למה, אז למה לעשות עכשיו?  מר שחר:

אבל כל פעם שאתה מכריז על אז אל תאשרו את ההכרזה.  גב' דלריצ'ה: 4 

 5 סלילה אתה מוציא את זה מהתב"ר. אתה עוקב אחרי זה. 

אשרים להכניס לא, כל פעם שמכריזים על סלילה אז מ מר שחר: 6 

לתב"ר כסף לסלילה שאישרו אותה. אבל פה זה לא עובד  7 

שנים קדימה את יכולה  6 -ככה. את לוקחת פה תב"ר ש 8 

 9 לעשות איתו מה שאת רוצה, תכלס. 

 10 , -רק מהיטלי סלילה ורק לשפר את התשתיות של ה גב' דלריצ'ה:

 11 לא משנה. אבל את עושה מה שאת רוצה. מר שחר:

 12 עיה בזה? מה הב מר שלומוביץ:

 13 מה הבעיה?  גב' דלריצ'ה:

 14 לצורך העניין המועצה כבר אישרה ואם נגיד,  מר שחר:

 15 מה הבעיה בזה? אתה רוצה שנבוא ונאשר כל רחוב בנפרד?  מר שלומוביץ:

 16 לא, פעם בשנה לאשר את הרחובות שרוצים לעשות השנה. מר שחר:

הבין שיש בסדר. אבל אתה מכיר, אתה מספיק נבון כדי ל מר שלומוביץ: 17 

 18 תכניות עבודה רב שנתיות.

 19 אין שום בעיה.  מר שחר:

 20 אז בסדר. אז עושים תכנית רב שנתית לשיפור התשתיות.  מר שלומוביץ:

 21 13יש פה את החוברת הזאת, תכנית עבודה, שקיבלנו אותה  מר שחר:

 22 717דקות לפני הישיבה, וואלה לא הספקתי לעבור עליה, 

 23 עמודים. 

 24 עליה ותחזור אלי עוד שבוע ותגיד לי מה ...תעבור  מר שלומוביץ:

 25 , -עמודים, אני מאמין שכאן מדברים על סלילה ו 717 מר שחר:
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אבל אנחנו עושים תכניות, יניב, אנחנו עובדים על תכניות  מר שלומוביץ: 1 

 2 ארוכות טווח ולא, 

 3 שנים?  6 -אין בעיה. הצעת תכנית ארוכת טווח ל מר שחר:

 4 ו תכנית סלילה למספר שנים. כן. הנה, ז מר שלומוביץ:

 5 תקציב רגיל הוא שנתי, תב"רים הם רב שנתיים.  גב' דלריצ'ה:

 6 מה הבעיה? בוודאי.  מר שלומוביץ:

 7 לא הבנתי. מר שחר:

 8 , -לא באים ומאשרים כל שנה את ה מר שלומוביץ:

 9 תב"ר זה לא שנתי, זה לא נגמר בסוף שנה.  גב' דלריצ'ה:

 10 ברור שלא נגמר.  מר שחר:

 11 בדיוק. שלומוביץ:מר 

 12 אבל מקובל, מר שחר:

 13 ותראה, סליחה,  מר שלומוביץ:

 14 איפה מקובל? איפה מקובל? גב' דלריצ'ה:

תכף תגלה, בהמשך תגלה שיש תב"רים שנסגרים ומחזירים  מר שלומוביץ: 15 

 16 את הכסף.

 17 שקל.  14שקל,  2שקל,  7כן, ראיתי,  מר שחר:

 18 אלף.  53, נכון, לא נכון, יש שם גם יותר, יש שם מר שלומוביץ:

 19 עבודות,  241טוב, תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 20 )מדברים ביחד(

 21 , -... זה לטוטו, זה לא ל מר שלומוביץ:

 22 תב"ר? מי נגד?  241מי בעד  גב' דלריצ'ה:

 23 אנחנו נגד.  מר שחר:

 24 את בעד. -כוח נגד, מי בעד ושגב גב' דלריצ'ה:

 25 

 . 241 תב"ר את: הוחלט לאשר החלטה
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, 033, חדר פעילות קהילתית למגזר החרדי, עומד על 255 גב' דלריצ'ה: 1 

מיליון. אומדן ראשון לפי  7, יהיה 1,233,333מכשירים עוד  2 

 3 מטרים. אין עדיין תכנית, אין עדיין, זה,

 4 איפה זה אמור לקום?  מר לוין:

המקומות שאפשר לעשות את זה כרגע זה כנראה ליד בית  גב' דלריצ'ה: 5 

ח חום והם צריכים מקום ספר אריאל. יש שטח שהוא שט 6 

לפעילויות מתנ"ס אחרי הצהרים, לחוגים. החוגים שלהם  7 

 8 בדרך כלל זה לא בלידר. וזאת המציאות. 

 9 מה זה, מבנה מאפס או לשפץ מבנה?  מר לוין:

 10 כרגע זה מבנה מאפס. אין שמה,  גב' דלריצ'ה:

 11 אדמה יש שם.  מר שלומוביץ:

 12 אנחנו עכשיו נתחיל לעשות,  גב' דלריצ'ה:

 13 זה חלק מההקצאה של השטחים החומים בהסכם?  גב' ברון:

 14 חלק מההקצאה של השטחים החומים. גב' דלריצ'ה:

 15 זה כאילו, זה קשור לאחת משתי ההקצאות?  גב' ברון:

 16 ממ. -ממ גב' דלריצ'ה:

 17 לאומי? זה רק לחרדים? -מה זה, לא למגזר הדתי מר לוין:

 18 לא, לכל המגזר. דובר:

 19 גם וגם.  מר שלומוביץ:

 20 כתוב קהילתי, לא, זה לכולם.  גב' דלריצ'ה:

 21 המגזר החרדי רשום. מר לוין:

 22 זה כולם.  גב' דלריצ'ה:

 23 לא, זה לכולם.  דובר:

עוד פעם, השאלה שלי, כאילו עוד לא יודעים אפילו איפה  מר שחר: 24 

בונים אותו, לא יודעים עוד מה בונים, אין, למה לא, יש פה  25 

תציגו תכניות כמו שצריך,  אלף, להעביר תקציב לתכנון, 033 26 
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, זה לא קשור עכשיו למי, זה קשור למנהל -נאשר את ה 1 

מיליון שקל.  7תקין. אתם עוד פעם רוצים פה קארד בלאנש  2 

רים לאשר . אתם אמוהוואלה לא יודע מה, לאן ילך הכסף הז 3 

 4 תקציב לפי, לפי התקדמות פרויקט.

 5 ? מי נגד? מי נמנע? 255מי בעד  גב' דלריצ'ה:

 6 נמנעים.  ר:מר שח

 7 נמנעים.  גב' ברון:

 8 כוח ומי נמנעים, ואת ושגב בעד.  גב' דלריצ'ה:

 9 

 . 255את תב"ר : הוחלט לאשר החלטה

 10 

, עיר חכמה פלוס מוקד רואה צופה במצלמות. 220תב"ר  גב' דלריצ'ה: 11 

, זה יהיה סך 7.6מיליון, אנחנו מוסיפים  7תקציב מאושר  12 

 13 אמה לאומדן ראשוני. , קרנות רשות. שינוי שם והת4.6הכל 

 14 מה הביצוע פה? גב' ברון:

 15 אין ביצוע עדיין.  גב' אלרגנד: 

 16 אין ביצוע בכלל?  גב' ברון:

 17 אין ביצוע.  גב' אלרגנד: 

 18 ועדיין אתם,  מר שחר:

 19 הוא עדיין לא הוגש למשרד הפנים.  גב' אלרגנד: 

 20 מיליון לא מספיקים,  7 -ה גב' דלריצ'ה:

ד לא השתמשתם בשקל ומוסיפים עוד מיליון, עו 7שמתם  מר שחר: 21 

 22 מיליון.  7.6

 23 לא השתמשנו בזה.  גב' אלרגנד: 

 24 מיליון אי אפשר לעשות שום דבר ואנחנו רוצים,  7כן. עם  גב' דלריצ'ה:

 25 שום דבר?  מר שחר:
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 1 גם לשדרג את המוקד.  גב' דלריצ'ה:

תכנית, משהו, בוא הנה, אני מתעסק בעיר חכמה, זה חלק  מר שחר: 2 

מיליון שקל אפשר לעשות המון. ואתם  7 -שלי. ב מהעבודה 3 

מיליון כשעוד לא התחלתם לעשות שום  7.6מוסיפים עוד  4 

דבר? כאילו מה ההיגיון? מה היה השם הקודם שלו דרך  5 

 6 אגב? 

השם הקודם שלו היה מצלמות למוקד רואה. הוספנו את  גב' אלרגנד:  7 

 8 המילים עיר חכמה. זה לא רק מצלמות ומוקד רואה. 

 9 , מי בעד? מי נגד? 220 דלריצ'ה: גב'

 10 אנחנו נגד.  מר שחר:

 11 כוח נגד,  גב' דלריצ'ה:

 12 עוד פעם, אתם שמים כאן, מר שחר:

 13 מי בעד? מיכאל, אתה בעד? את ושגב עבד.  גב' דלריצ'ה:

 14 זה לא נגד עיר חכמה. קודם כל אנחנו לא עיר, נתחיל מזה.  גב' ברון:

 15 אין מועצה חכמה, יש עיר חכמה.  ככה קוראים לזה, סליחה. גב' דלריצ'ה:

, למה שלא תהיה מועצה חכמה? זה גם -קודם כל למה ש גב' ברון: 16 

 17 במין נשי. וזה לא נגד, אני בעד להיות חכם תמיד, אבל, 

 18 לא, בסדר.  גב' דלריצ'ה:

אם היה פה, אם היה פה ביצוע, אגב, זה עוד איכשהו היה  גב' ברון: 19 

 20 כאילו מוסבר. אבל אם אין ביצוע, 

מיליון  7.6עוד לא הוצאתם שקל אחד ואתם מבקשים עוד  מר שחר: 21 

שקל. בואו תגידו הנה, השתמשנו במיליון וחצי, זה מה  22 

שאנחנו הולכים לעשות, זה כמה שזה הולך לעלות, נאשר  23 

 24 בכי. אבל לאשר מראש כאילו סכומים כאלה? 

 25 

 . 220את תב"ר : הוחלט לאשר החלטה
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, שיפוץ מבני דת בבעלות המועצה. זה 222 -תב"רים חדשים גב' דלריצ'ה: 1 

, שצפוי להיסגר 573מיליון שקל, תב"ר סל במקום תב"ר  7 2 

 3 ? 222. מי בעד 7311במהלך 

 4 איפה המבנה? מר לוין:

 5 איזה מבנה זה? גב' ברון:

 6 זה כל,  גב' אלרגנד: 

 7 זה כל מבני הדת.  גב' דלריצ'ה:

 8 כל בתי הכנסת? מר לוין:

 9 , -הנגשות וברבים. כל ה גב' דלריצ'ה:

 10 ה', י'.  -במקום ה מר שלומוביץ:

 11 , -זה כולל את ההרחבה של שני בתי הכנסת ב מר שחר:

 12 כל בתי הכנסת בישוב נכנסים לתב"ר הזה. גב' דלריצ'ה:

 13 וגם הרחבה של שני בתי כנסת?  מר שחר:

 14 כל בתי הכנסת בישוב נכנסים. גב' דלריצ'ה:

 15 זה יש איזשהו,  מר לוין:

-חוק הנגשה, לפי חוק ההנגשה אנחנו עוברים בית כנסת יש גב' דלריצ'ה: 16 

 17 בית כנסת. 

זה מחולק כאילו בית כנסת, זה לא מחולק לבית כנסת  מר לוין: 18 

 19 ספציפי? 

 20 לא.  גב' דלריצ'ה:

 21 אין איזשהו חוקיות?  מר לוין:

לכולם יש אותו דין. הדין אומר או הנגשה בלבד על חשבון  גב' דלריצ'ה: 22 

ים שיפוץ אז המועצה משתתפת לא המועצה או אם הם רוצ 23 

אלף שקל, והם כותבים וחותמים שהם  033 -יותר מ 24 

משלימים את היתרה. ככה אנחנו עובדים, יש לנו תכנית רב  25 

 26 שנים. 6 -שנתית ל
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 1 אני רוצה להבין, זה לשיפוץ מבני דת או הנגשת מבני דת?  מר שחר:

 2 הסברתי הרגע. גב' דלריצ'ה:

 3 הסבירה.  דובר:

במסגרת תכנית ההנגשה של מבני הדת אנחנו עושים סקר  גב' דלריצ'ה: 4 

בודקים, אם המעלית הנגשה, מגיעים לכל בית כנסת,  5 

נמצאת למטה, אם צריך מעלית, אם עזרת נשים למטה,  6 

מסתכלים עם האנשים האחראים על בתי הכנסת, מקבלים  7 

 8 החלטה. 

בתי כנסת שלא רוצים להשקיע, רק הנגשה, אנחנו משלמים   9 

, הם לא משתתפים. בתי כנסת שבאותה את ההנגשה 10 

הזדמנות שהם עושים גם את ההנגשה הם רוצים להגדיל,  11 

אלף שקל המועצה  033להרחיב, לשפץ, ליפות, להוסיף, עד  12 

אלף שקל  033 -משתתפת והם חותמים על טופס שמעבר ל 13 

יש להם כבר את הכספים והם מוכיחים לנו שהם יכולים  14 

 15 בישוב. לשלם. אותו דין לכל בתי הכנסת 

 16 מי בעד?  222 

 17 זה הכל מקרנות הרשות פה?  מר שחר:

הכל מקרנות. אף אחד לא נותן לנו כסף. מי נגד? מי נמנע?  גב' דלריצ'ה: 18 

 19 כולם בעד. 

 20 בעד. בעד. כולם. מר שחר:

 21 

 .222 תב"ראת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 22 

ן שקל, מיליו 4, שיקום ופיתוח גנים ציבוריים, זה גם 225 גב' דלריצ'ה: 23 

 24 . 7311 -שצפוי להיסגר ב 511תב"ר סל, במקום תב"ר 

 25 למה הוא נסגר אם ממשיכים,  מר שחר:
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תב"ר סל בדרך כלל הוא אמור להיות לכמה שנים, להיסגר  גב' אלרגנד:  1 

 2 . ולפתוח אחד חדש. זה לפי הנחיות משרד הפנים

 3 אוקי.  מר שחר:

 4 ? 225מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 5 פארקים אנחנו מדברים?  על איזה מר לוין:

 6 כל הפארקים. דובר:

 7 כל הפארקים.הכוונה פה ל גב' אלרגנד: 

מכינים תכנית שנתית על הפארקים אחרים. כל פעם אנחנו  גב' דלריצ'ה: 8 

 9 עשינו את התבור, 

 10 יש תכנית שנתית כזאת,  מר לוין:

 11 כן, בפנים בחוברת. מר אריאל:

 12 להשנה?  מר לוין:

 13 רת. בפנים בחוב גב' דלריצ'ה:

 14 מה, בתפעול? מר לוין:

 15 בתפעול, כן.  מר אריאל:

 16 ? שהיה שם, 551 -מה הביצוע, רגע, מה הביצוע ב גב' ברון:

 17 מיליון. 2.2 -הוא כרגע ב 551 גב' אלרגנד: 

 18 אה, הוא כאילו קרוב לניצול מלא.  גב' ברון:

 19 כן.  גב' אלרגנד: 

ופיתוח  אני רוצה לשאול מה ההבדל בין התב"ר הזה, שיקום מר שחר: 20 

 21 גנים ציבוריים, לבין חידוש והוספת מתקני משחק.

 22 זה מתקני משחק וזה מדשאות,  גב' אלרגנד: 

 23 זה שני דברים שונים. מר אריאל:

 24 זה רק המתקנים,  גב' דלריצ'ה:

 25 שיקום גנים ציבוריים זה כאילו, כל הדשא, תאורה,  מר שחר:



 

 

 3365705-30 :פקס       5172216-30 טל:   "    בע"מ "אבני שרותי הקלטה

  5.1.11                                   וה מליאת המועצה המקומית גני תקו

 

68 

דשא, התאורה, גנים ציבוריים זה גנים ציבוריים, זה כל ה מר אריאל: 1 

העצים וכל הדברים. מתקני משחק זה נטו מתקני משחק  2 

 3 וכל התשתית שמתלווה אליה. 

אז כשאתה אומר שיקום ופיתוח גנים ציבוריים, נגיד אתה  מר שחר: 4 

 5 אומר תאורה וזה, זה לא קשור לתב"ר של התאורה?

 6 זה ממש לא קשור.  מר אריאל:

 7 הבנתי.  מר שחר:

למשל דוגמה השנה שמנו, מטפל בגן הילד גנים ציבוריים  מר אריאל: 8 

בתכנית, מטפל במרכז הבמה, מטפל בשיפורים בתבור,  9 

 10 במסגרת התכנית. 

 11 מי בעד? מי נגד? כולם בעד.  225 גב' דלריצ'ה:

 12 

 . 225 תב"ראת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 13 

מיליון שקל. אז מיכאל אתה  7מרכז צעירים. תב"ר  -221 גב' דלריצ'ה: 14 

 15 יכול, 

 16 דיברתי תקציב שוטף.  לוין: מר

 17 אה, הבנתי.  גב' דלריצ'ה:

 18 לא הוקצב בתקציב שוטף, אז יהיה לך כסף לבנות, מר לוין:

 19 נוער וצעירים זה אותה מחלקה. גב' דלריצ'ה:

 20 מה?  מר לוין:

 21 נוער צעירים זה אותה מחלקה.  גב' דלריצ'ה:

 22 את לא יכולה להשתמש בסעיף של הנוער בלי לתקצב פה מר לוין:

 23 עוד משרה, נו מה. 

 24 , מרכז צעירים, מי בעד? 221 גב' דלריצ'ה:

 25 מה, שניה.  מר לוין:
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 1 איפה?  מר שחר:

 2 איפה הוא? מה זה? למה? גב' ברון:

מרכז צעירים, אנחנו עכשיו יוצאים לתכנון. יש כמה  גב' דלריצ'ה: 3 

מקומות אלטרנטיביים, אנחנו מגבשים. או בלידר או בית  4 

 5 ספר ראשונים. 

 6 וזה מקום קיים? ן:מר לוי

 7 חלל אקוסטי, זה ברור שיהיה מקום קיים. גב' דלריצ'ה:

 8 זאת אומרת תוך חצי שנה את יכולה להרים מרכז צעירים? מר לוין:

 9 נראה למי,  גב' דלריצ'ה:

 10 )מדברים ביחד(

 11 אבל עוד פעם, מאיזה כסף תתקצבי להפעיל אותו? מר לוין:

אני מאמינה מוכן לקראת סוף כשאני אבנה אותו, שזה יהיה  גב' דלריצ'ה: 12 

צבי, מנהל מחלקת הנוער, לוקח על עצמו גם מנהל  7311 13 

 14 ,-מחלקת נוער וצעירים. הוא כבר ישב עם ה

 15 )מדברים ביחד(

 16 באותו תקציב של מחלקת נוער, מר לוין:

 17 הפעולות, גב' דלריצ'ה:

 18 את תתפעלי גם מרכז צעירים?  מר לוין:

 19 הפעולות, כן.  גב' דלריצ'ה:

אם היה רוטשילד פה אז כנראה היה גם וגם וגם  תקשיב,  20 

וגם וגם. מאחר והוא עד לא הגיע לישוב אז אנחנו חיים רק  21 

 22 ממה שיש. 

 23 בסדר.  מר לוין:

 24 . מי בעד? 221מרכז צעירים  גב' דלריצ'ה:

 25 כולם.  דובר:

 26 
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 .221 תב"ראת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 1 

 2 ה רוצה להסביר פה?. את₪מיליון  6קרן חניה  -253 גב' דלריצ'ה:

כן. קרן החניה בעצם מאפשרת לנו לגבות מיזמים שלא  מר חמו: 3 

מצליחים או שהם מבקשים להפחית את תקן החניה במגרש  4 

שלהם לגבות סכום כסף בעבור כל מקום חניה שהם  5 

מטר מאותו בניין  033מוותרים עליו ולהקים במרחק של  6 

 7 שנבנה להקים חניה. 

עברנו החלטה בועדה המקומית אנחנו במקביל לקרן כבר ה  8 

שאנחנו מתחילים לגבות את הסכום הזה מיזמים, זה בעיקר  9 

, שלא יכולים למקם מקומות חניה, אנחנו במקביל 05תמ"א  10 

עושים, מקדמים תכניות כדי שאפשר יהיה לפתח מקומות  11 

 12 חניה כאלה. הם יהיו תת קרקעיים. 

 13 מי, מה הצפי שלכם להכנסות מהקרן הזאת?  מר שחר:

 14 ? 7311בשנת  לוין: מר

 15 אני לא יודע להגיד.  מר חמו:

אני מבינה שזה בעיקר התחדשות עירונית. כלומר אין סיבה,  גב' ברון: 16 

 17 אני לא רואה סיבה לוותר על תקן חניה ובנייה חדשה. 

 18 התחדשות עירונית.  מר חמו:

 19 רק התחדשות עירונית.  מר שלומוביץ:

 20 אני לא כל כך מבין. מר שחר:

 21 א, יש לך אופציה שאת לא יכולה. ל מר לוין:

 22 אתה לא, אתה לא יודע מתי יכנס הכסף,  מר שחר:

 23 נכון.  מר חמו:

מיליון שקלים  6אבל אתה כבר רוצה לאשר הוצאה של  מר שחר: 24 

 25 עליו. 
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 1 רק להיכנס.  גב' אלרגנד: 

 2 לא, אין פה הוצאה.  מר חמו:

 3 הכנסה.  מר שלומוביץ:

 4 הכנסת תב"ר. אני מאשר.  מר שחר:

 5 זה אתה מגדיר תב"ר.  ר חמו:מ

 6 זה יהיה צבוע לקרן,  גב' אלרגנד: 

 7 )מדברים ביחד(

 8 עוד פעם,  מר שחר:

 9 תהיה קרן נפרדת,  גב' אלרגנד: 

אתה לא תוציא עד שלא יהיה כסף בפנים, זה מה שאתה  מר לוין: 10 

 11 אומר? 

מיליון שקל הוצאה  6אתה אומר לי עכשיו בוא תאשר לי  מר שחר: 12 

ו שקל שנכנס. אתה גם לא יודע מתי הוא עוד לפני שראינ 13 

 14 יכנס. 

 15 זה אישור מסגרת. זה לא הוצאה.   גב' אלרגנד: 

 16 עוד פעם,  מר שחר:

יכנס כסף מהחניה, רק הכסף, זה יהיה בקרן נפרדת שרק  גב' אלרגנד:  17 

 18 ממנה יצאו כספים. 

 19 אומדן.  דובר:

 20 מתי לדעתך יכנס השקל הראשון?  מר שחר:

אחד, יזם אחד שיש לו בהחלטה שהוא צריך יש כבר קבלן  מר חמו: 21 

לשלם. אני מניח חתוך כמה חודשים. אבל זה לא אומר, זה  22 

 23 לא אומר שאנחנו מיד בונים. צריך לאגור כספים.

 24 לא, ברור.  מר שחר:

 25 ברור.  מר לוין:
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שנים לבנות,  13צריך לאגור כספים, אנחנו צריכים תוך  מר חמו: 1 

 2 צריך לעשות תב"ע. זה ייקח זמן. 

 3 יש שמה בעיה, כן?  מר לוין:

 4 קרן חניה?  253מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 5 בעד.  גב' ברון:

 6 כולם בעד.  גב' דלריצ'ה:

 7 

 . 253את תב"ר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

  8 

, ₪מיליון  7עבודות תשתיות כבישים, לרבות קרצוף,  -251 גב' דלריצ'ה: 9 

. מי 7311 שצפוי להיסגר במהלך 545תב"ר סל במקום תב"ר  10 

 11 ? 251בעד 

 12 איפה מדובר?  מר שחר:

 13 זה תב"ר סל, זה איפה שצריך, איפה שיהיה צריך.  גב' אלרגנד: 

 14 . 545 -יש כמה תב"רים כאלה, חוץ מ גב' ברון:

 15 , פותחים, 545סוגרים את  גב' דלריצ'ה:

לא, בסדר. אבל יש שלושה תב"רים שנקראים עבודות  גב' ברון: 16 

 17 ריבוד. תשתיות כבישים, ריצוף, 

, שזה 241לא, יש את התב"ר שעכשיו דיברנו עליו קודם,  גב' אלרגנד:  18 

 19 ריבוד רחובות. זה מההיטל סלילת רחובות בלבד. 

 20 אוקי. גב' ברון:

ויש את התב"ר של עבודות תשתיות כבישים. מה, איזה עוד  גב' אלרגנד:  21 

 22 יש? 

ות עבודות תשתי -251אני הולכת רק לפי שם. יש לי את  גב' ברון: 23 

 24 כבישים לרבות קרצוף.

 25 נכון, זה עכשיו אנחנו מדברים.  גב' אלרגנד: 
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 1 , 241יש את  גב' ברון:

 2 נכון.  גב' אלרגנד: 

 3 תשתיות, קרצוף, ריבוד. גב' ברון:

 4 שזה הרחובות סביב, גב' אלרגנד: 

 5 , שזה מה שיש פה.545 -ו גב' ברון:

נו נסגור אותו זה תב"ר סל ישן שעכשיו אנחנו סוגרים, אנח גב' אלרגנד:  6 

 7 . 251ובמקומו נפתח  7311במהלך 

 8 בסוף יהיה רק תב"ר אחד? גב' ברון:

בסוף יהיה שניים, אחד שזה עבודות תשתיות כבישים  גב' אלרגנד:  9 

לרבות קרצוף, והשני זה הריבוד רחובות שהוא מהיטל  10 

 11 סלילה. 

 12 אוקי.  גב' ברון:

 13 זה מאיפה זה, מאיזשהו היטל או שלא?  מר שחר:

 14 השבחה.  כספימ לרגנד: גב' א

 15 אוקי. השבחה?  כספי מר שחר:

 16 מי בעד? מי נגד? כולם בעד.  גב' דלריצ'ה:

 17 

 .251את תב"ר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 18 

טוב, סגירת תב"רים ברשותכם אני אקריא את כל התב"רים,  גב' דלריצ'ה: 19 

. מי 204, 272, 277, 216, 545אין הרבה מה לדבר עליהם.  20 

 21 תב"רים?בעד סגירת 

רק תגידי משפט, שכולם נסגרו בעודף, מסוים, חלק בדרך  גב' אלרגנד:  22 

 23 כלל נמוך, 

 24 שקלים. 7 -חלק ב מר שחר:
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אנחנו מנצלים עד הסוף. והיתרה עוברת לקרן עודפי תב"ר  גב' אלרגנד:  1 

 2 , -שמשמשת אותנו ל

 3 זה לא חוזר לקרנות עצמן?  מר שחר:

עודפי תב"ר אפשר להשתמש בה חוזר לקרנות רשות. קרן  גב' אלרגנד:  4 

, גם במה שרוצים, גם להיטלים, גם השבחה, גם סלילה 5 

 6  שצ"פ, לכל מקור. 

 7 כאילו כסף לא צבוע.  מר שחר:

מי בעד סגירת תב"רים לפי מה שהקראתי? כולם בעד סגירת  גב' דלריצ'ה: 8 

 9 תב"רים. מצוין. יופי. 

 10 

, 272, 277 ,216, 545תב"רים את סגירת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

204. 

 11 

, פותחים את 0סוגרים את ישיבה שלא מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה: 12 

 13 . 4ישיבה מן המניין מספר 

 14 

 15 -תמה ישיבת היום-


