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 מינוי הגברת רונית שוקרון לנציגת ציבור בוועדת חינוך .4

 

 פרוטוקול

 דיווח ראש המועצה

אין לי כל כך הרבה  דיווחי ראש המועצה. אני אעשה את זה בקצרה.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 להיות גזבר רעננה. מה  לדבר מאז ישיבת ההנהלה בסוף השנה. צור עובר 

 )מדברים יחד(

גזבר בנימינה, הוא גר שם, הוא הולך ברגל, הוא עושה כל מיני  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

לחודש יש ועדת מכרזים של  1-סימולציות עם האוטו. אנחנו יוצאים למכרז ב

מנהל התפעול, אני  מקווה שנבחר את המועמד המתאים. אישור תב"רים, 

 צור?

 

 "ריםאישור תב

טוב, יש פה את התב"ר שהבאנו למליאה הקודמת אבל לא עשינו את זה  צור אוריון:

₪ אלף  600דרך התקווה מזרח תוספת של  664בהתרעה מספקת. תב"ר 

לטובת תכנון של הכביש שעובר מזרחה לכיוון מועצה אזורית דרום השרון, 

המימון ₪, ן מיליו 1.100תקציב ₪ אלף  600לכיוון מחלף זרובבל. תוספת של 

 מקרנות הרשות.

 שניים נגד? מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אז כולם בעד.   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 כן. :אירית נתן

 

 2015אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת 

. צירפנו את 2015או קיי, אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 שאלה, כולם ראו. התמיכות. מי שירצה לשאול 

שהנוסח שלו זה המועצה  10רק לתמיכות התווסף במבוא בפרק א' סעיף   אושרת מצליח:

תדרוש מגופים המבקשים תמיכות לפי שיקול דעתה, פתיחת חשבון בנק 

ייעודי לניהול כספי התמיכות לצורך בקרה על שימוש בכספי התמיכה 

 ועמידת הגוף בתבחינים. 
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 מי בעד אישור התבחינים?  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אחי מרדכי: רק לפני כן, זה אותן תמיכות שוועדת התמיכות מטפלת בהן?אלי 

 כן.   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

אלי אחי מרדכי: אז רק אני רוצה להעיר כאן הערה. אנחנו עוד נעיר את הערותינו לגבי 

 ההסכם הקואליציוני. 

 דרך אגב,  ההסכם מונח על השולחן.  אירית נתן:

 אלי אחי מרדכי: שנייה.

לא, אני אומרת את זה לפרוטוקול כי לא אמרתי. הנה ההסכם פה, חוץ מזה  אירית נתן:

 שהוא הועבר לכם במייל.

 אלי אחי מרדכי: לא שמעת אותי מה רציתי להגיד.

 לא, אני יודעת, אבל החוק מחייב לשים את זה על שולחן המועצה. אירית נתן:

 לא קשור אליך אלי.  ר:"ה, יו'יצליזי דלר 'גב

 לא קשור אליך, בדיוק.  אירית נתן:

עשיתם שם כמה משפטים טכניים שם, אני לא יודע מי ניסח את אלי אחי מרדכי: טוב. 

ההסכם הקואליציוני, הוצאתם לפחות אותי מוועדת התמיכות, מיניתם 

ל ועדת תמיכות בהרכב אחר לגמרי, בניגוד לתקנות. בוועדת המשנה ש

 התמיכות חייב להיות נציג האופוזיציה. אתם לא יכולים ל הוציא אותי.

סליחה, מותר לי לעשות הבדל בין שני דברים. אחד, ההסכם  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

הקואליציוני שמחייב אותנו להקים את ההרכב מהאנשים שחתומים שם 

ין שני לבין ההרכב על פי חוק שנביא לישיבת המליאה. אין שום קשר ב

הדברים. בהסכם בינינו לבין דורון שהוא מקבל את ועדת התמיכות, מי 

שכתוב שם, אני לא ממש זוכרת, ומה שיש את המפתח שאשרת תגיד לנו 

 אנחנו נעשה.

 נכון, אבל ועדת משנה לא מונתה עדיין.   אושרת מצליח:

שור מליאה, נביא יש לנו הרבה דברים לעבור שם. מה שצריך אי  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לאישור מליאה. 

 אלי אחי מרדכי: תרשמו את זה רק אצלכם.

 אנחנו יודעים, יש שם עוד דברים.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אלי אחי מרדכי: טוב. אנחנו  נתייחס בנפרד. 



 ד.נ.                                                            00390

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר"                                              

4 

בסדר. מי בעד אישור תבחינים למתן תמיכות? מי נגד? אז אותו   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ם בעד, אלי ואלי נגד.הדבר, כול

 

 מינוי הגברת רונית שוקרון לנציגת ציבור בוועדת חינוך 

מינוי הגברת רונית שוקרון לנציגת ציבור בוועדת חינוך, סגנית גב' ליזי דלריצ'ה, יו"ר: 

של רביב הדר ביקשה יושבת ראש ועדת ההורים של בית ספר רביבים 

תה. מי בעד? מי נגד? כולם להצטרף לוועדת חינוך. אנחנו  מבקשים לאשר או

 בעד. תודה רבה. 

יש שני נושאים שהעליתי ולא קיבלתי התייחסות. על פי התקנון של המועצות  :אלי סוכריאנו

המקומיות, הסיעה הקטנה אמורה לקבל התייחסות לנושאים שהיא רוצה 

 להעלות. אנחנו הסיעה הקטנה והאופוזיציה גם.

 למי שלחת את הנושאים? או קיי,  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לאירית בתור מזכירת הישיבה. :אלי סוכריאנו

 איזה נושאים? קיבלת תשובה אבל היא לא מוצאת חן בעיניך, אבל קיבלת. אירית נתן:

 את ענית לי, סליחה, תשובה לא עניינית. :אלי סוכריאנו

 זה. תענה עלאז או קיי, אז  אירית נתן:

עניתי, אני שאלתי ואני אשאל את השאלה. מה קרה עם אני לא עניינית,  :אלי סוכריאנו

אחוז  30-במועצה פה ב של פינוי האשפההנושא של העלייה המשמעותית 

 תוספת,₪ שמדובר פשוט במיליון 

סליחה, אני רק רוצה לעשות סדר. כדי להציג נושא, הוא לא צריך   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 להודיע שהוא רוצה להציג את הנושא? 

 כן. רית נתן:אי

 בוודאי. :אלי סוכריאנו

 לא,   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אה, הבנתי, היא מזכירת ה,  :אלי סוכריאנו

 מה שצריך,  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לא, אתה צריך להגיש שאילתה.  אירית נתן:

 להגיש שאילתה.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 הוא רוצה לדון בזה במועצה. אירית נתן:
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 אנחנו רוצים להכין תשובה.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'בג

 אני יכול להעלות גם שאילתה מיידית.  :אלי סוכריאנו

 אלי אחי מרדכי: מה זה שאילתה?

שאילתה, הוא צריך להגיש איזשהו נושא שהוא רוצה ויש חוק באיזה שלב  אירית נתן:

קריאה את בדיוני מועצה זה עובר והוא מקבל את זה בכתב וראש המועצה מ

 התשובה של המכתב ואם הוא רוצה  להגיב, אבל אין דיון. 

 פשוט אין לי תשובה ואני רוצה לענות לך על זה.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אבל אני העליתי את זה פעם אחת שאילתה. :אלי סוכריאנו

 בסדר גמור. אני סומכת על האנשים המקצועיים שעושים את  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 העבודה.

 זה פעם שנייה. :אלי סוכריאנו

 אבל אי אפשר להעלות כאן.  אירית נתן:

אלי אחי מרדכי: שאילתה להבדיל מלהעלות  נושא, אני רק רוצה להבין. יש לנו נושא ויש 

 שאילתה?

 כן, כן.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 כן. אירית נתן:

להעלות את זה לא כשאילתה אלא  : אבל אם הוא נגיד, אנחנו, אלי, רוצהמרדכיאלי אחי 

 כנושא?

 אז הוא שולח מייל ומקבל תשובה, כמו שעשיתם.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 כן.  אירית נתן:

אם הוא לא קיבל תשובה, שיתעקש לקבל את התשובה שהוא רוצה   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לדעת.

: לא, השאלה אם אין לנו, על פי התקנות, עוד פעם, את הזכות לבקש איזה מרדכיאלי אחי 

 נושא ולא שאילתה עם תשובה.

 אתה צריך להחתים שליש מחברי המועצה.  אירית נתן:

 בתור שאילתה שאני רוצה להעלות?  :אלי סוכריאנו

 לא, בתור נושא להעלות לסדר היום. אירית נתן:

 ילתה?ואם אני רוצה שא :אלי סוכריאנו

 : אני לא בטוח אבל נבדוק את עצמנו.מרדכיאלי אחי 
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 תבדוק. אירית נתן:

 ובתור שאילתה? :אלי סוכריאנו

 אושרת?   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .. מועצות המקומיות, כתוב שם כל הזה.  דוד ברוש:

 קשה להעלות  נושא לסדר היום, צריך חתימה של מספר חברי מועצה. אירית נתן:

 : אני  לא בטוח שזה ככה.מרדכי אלי אחי

 צריך מראש למסור הודעה אישית.  אושרת מצליח:

 : זה בסדר, זה מה שהוא עשה. מרדכיאלי אחי 

 הוא לא העלה שאילתה. אושרת מצליח:

 הוא שאל שאלה. הוא לא העלה שאילתה שהוא רוצה להעלות אותה.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 שהבאתי,מה שהבאתי, מה  :אלי סוכריאנו

אתה רוצה למסור הודעה אישית, אתה יכול למסור הודעה, לא להעלות פה   אושרת מצליח:

 שאילתות.

 לא, לא, לא, מה שהעליתי, :אלי סוכריאנו

 : אנחנו רוצים להעלות נושא.מרדכיאלי אחי 

 העליתי, רציתי להעלות נושא. :אלי סוכריאנו

 יכולים להעלות נושא.: לפי ההסבר של אירית אנחנו לא מרדכיאלי אחי 

 אלא אם כן הגשתם הודעה.  אושרת מצליח:

 : אלא אם כן אנחנו מחתימים שליש מחברי המועצה. מרדכיאלי אחי 

 אלא אם כן רשום בסדר יום שאנחנו ...  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 )מדברים יחד(

 העלות אותו? אנחנו בפעם הבאה רוצים להעלות נושא. אנחנו לא יכולים ל: מרדכיאלי אחי 

 שעות קודם שמבקש להגיש שאילתה בנושא, 48הוא שולח מייל   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 : לא שאילתה, להעלות נושא.מרדכיאלי אחי 

 הוא רוצה  נושא, הוא יכול. אירית נתן:

 : בטח שאני יכול.מרדכיאלי אחי 

 .אבל רגע, רגע, לדעתי אתה יכול עם חתימת חברי מועצה אירית נתן:

 : ממש לא, ממש לא. מרדכיאלי אחי 

 אז אין בעיה. אירית נתן:
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ששועלי קרבות שנמצאים בעולם הניהול של הרשות, נותנים תשובות : וחבל מרדכיאלי אחי 

כאלה. אנחנו ממש צריכים להיות היועצים המשפטיים ולהגיד לכם את מה 

 שאמרתי לכם. 

 עשינו את זה לפי החוק.  :אלי סוכריאנו

 תקראו את החוק. ש:דוד ברו

 : אבל עשינו את זה לפי החוק.מרדכיאלי אחי 

 אני אומר לכם בידידות תכירו את החוק. דוד ברוש:

 : בידידות מכירים את החוק. הם לא מכירים את החוק. בידידות. מרדכיאלי אחי 

 אני לא, דוד ברוש:

 : אתה מכיר את החוק? מרדכיאלי אחי 

 אני כן. דוד ברוש:

 : אז מה החוק? אתה עורך דין. דכימראלי אחי 

 מעלים שאילתה, דוד ברוש:

 : לא שאילתה, להעלות נושא. מרדכיאלי אחי 

 שאילתה .. זה החוק. דוד ברוש:

 מכיר את החוק. לא : ממש לא, אתה גם מרדכיאלי אחי 

 אלי, אלי, בוא, בוא, אלי, אלי, אירית נתן:

 : זה חבל.מרדכיאלי אחי 

 ה של פינוי אשפה, אני חושבת שאפשר,הנושא הז אירית נתן:

 : לא נורא,מרדכיאלי אחי 

 לא, לא,  אירית נתן:

 תדבר על נושא על סדר היום. דוד ברוש:

 שנייה, שנייה, אלי, הנושא ואני גם עניתי לך שאנחנו יוצאים למכרז עכשיו, אירית נתן:

 זה לא ענית לי לתשובה, לשאלה. :אלי סוכריאנו

כי אמרתי לך שאנחנו מקבלים את ההטמנה לפי המשקל של חירייה. אז רגע,  אירית נתן:

זאת המציאות. זה לא, מה זה ההסבר לעלייה, זה האשפה של גני תקווה 

שנמדדה בחירייה ועל פיה אנחנו גם יוצאים למכרז כי זה הכמות של גני 

 תקווה.
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שאל איפה  איפה האופניים, מכיר את זה עומר,אירית, מישהו פעם שאל  :אלי סוכריאנו

האופניים, ענה לו החבר שלו ליד העץ. שאל אותו איפה העץ, הוא אומר ליד 

 האופניים. שתי התשובות נכונות ולא לעניין, או קיי?

 אז בוא, אירית נתן:

 מה שענית לי עכשיו זה לא לעניין. :אלי סוכריאנו

 אז מה כן אתה חושב שלעניין?  אירית נתן:

 תראי, :אלי סוכריאנו

 היה גידול של מספר תושבים אבל המספרים שאתה מדבר עליהם, נתן:אירית 

 לא בקפיצה המטורפת. :אלי סוכריאנו

 אז או קיי, אירית נתן:

 לא בקפיצה המטורפת שקרה פה. :אלי סוכריאנו

 אבל זה האשפה של הפינוי. אירית נתן:

 ובכן, היה פה יועץ, עשה, :אלי סוכריאנו

 הוא עוד לא גמר. אירית נתן:

 הוא עשה סקר, הגיש אותו על שולחן המועצה באוגוסט שנה שעברה. :לי סוכריאנוא

 הוא זה שעושה לנו את ה, אירית נתן:

 , אתה צריך להעלות הצעה לסדר היום.27זה סעיף  דוד ברוש:

 זה אותו אחד, אלי, אלי,  אירית נתן:

 לא, זה לא מה שנאמר.  :אלי סוכריאנו

 ה לנו את המכרז. זה אותו אחד שעוש אירית נתן:

 רק שנייה,  :אלי סוכריאנו

 . 27זה סעיף  דוד ברוש:

 הגיע לפה לצור, הגיעו לפה,  :אלי סוכריאנו

 )מדברים יחד(

ביקשו ממנו ישיבה לדעת האם המועצה תוכל לעמוד בנטל של התשלום של   :אלי סוכריאנו

 ההטמנה. 

 או קיי. אירית נתן:

 ומדים בנטל. מאיפה לקחנו את הכסף? או קיי? אז אנחנו ע :אלי סוכריאנו

 )מדברים יחד(
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 מאיפה הכסף? סליחה רגע, אי אפשר  לדבר ביחד כולם. :אלי סוכריאנו

צור, אתה יכול לענות לו על הכסף, מאיפה הכסף להטמנה? ההטמנה היא  אירית נתן:

 הטמנה. 

 נה?איזה הטמ צור אוריון:

 לא יודעת. אירית נתן:

ככה זה עף באוויר? בגלל הקפיצה הזאת אתה ₪. תוספת של מיליון יש כאן  :אלי סוכריאנו

 משלם יותר כסף לאיגוד ערים, נכון? לחירייה. 

 א', קודם כל, :אלי סוכריאנו

 אבל זה קפיצה, זה קפיצה ש... אירית נתן:

 )מדברים יחד(

 תשמע אלי,  צור אוריון:

להגיש את ההצעה אבל יש בעיה,  זה לא נכון מה שהוא אמר. אפשר  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 . 30תקרא את סעיף 

 )מדברים יחד(

 אני כבר לא בסעיפים. אני שואל אותך,  :אלי סוכריאנו

בואו נענה בצורה מסודרת, יש פה פרוטוקול אז לכן צריך להיזהר   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 עם התשובות.

דעת מה אמר שם היועץ שנראה : בוודאי שצריך להיזהר עם התשובות. את יואלי סוכריאנו

 לו? מה כתב בסיכום?

 אני יודעת כי אני הייתי בישיבה.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 : יפה מאוד, אז אני אצטט. הוא חושב שהוטמן פה, אלי סוכריאנו

 תסגור את ה, סליחה, אתה יכול לסגור?   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ה. יש כזה מצב? אלי אחי מרדכי: בישוב ולא הגיע לחיריי

 לא שמעתי מה אמרת.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 : אמרתי שהוא חושב שהאשפה לא הגיעה לחירייה. אלי סוכריאנו

 

 ** ההקלטהסוף ** 
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