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. 1. להלן סדר היום. 11ה לישיבת מליאה מן המניין מספר טוב, הזמנ ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אישור תב"רים. צור בבקשה. 

 אישור תב"רים:

 בניית כיתות בחט"ב 703של שני תב"רים  עדכוןאוקי, מוגש לאישורכם  מר צור אוריון:

שקלים, תוספת בתקציב משרד החינוך.  376,810, תוספת של םראשוני

 ועדכון תב"ר שיפוצי קיץ בגין תוספת 7,876,810עמיד את התב"ר על מ

בגין הנגשות אקוסטיות בשלוש כיתות, מעמיד  ,שקל ממשרד החינוך 90,000

 עוד עדכון,שקלים.  1,590,000את התב"ר על 

 . מי בעד? מי נגד? פה אחד. עכשיו תמשיך.  715ותב"ר  703רגע, תב"ר  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב
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שאנחנו כבר אישרנו את מסגרת ההכנסות  601ווח בגין תב"ר אוקי. יש פה די מר צור אוריון:

שלו כולל הכנסות ממשלתיות במליאה קודמת, אבל אני מביא לידיעתכם 

שקלים בגין בית ספר יסודי וזה  6,727,446שהגיעה השתתפות ראשונה של 

 ישלח לאישור משרד הפנים. לתב"ר קרית אחים. 

 מספרים, אין שום דבר? זה רק דיווח. אין שינוי אלי סוכריאנו:

 לא. זה הכל בתקציב הכנסות ממשלה. הגדול שאושר.  מר צור אוריון:

 לא. זה רק עדכון, זה לא הגדלה ולא הקטנה.  אלי סוכריאנו:

 זה דיווח? ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 זה דיווח למשרד הפנים.  מר צור אוריון:

יה לנו בעיה. מי בעד דיווח בגין תב"ר שלא תה בוא ליתר ביטחון ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ? פה אחד. תב"רים לסגירה. 601

 מלח וסביבתו.אחד זה שיפור מחסן  אוקי. אנחנו סוגרים פה שני תב"רים. מר צור אוריון:

 671 פה אני מוסיףסביבה שם שנשרפה. וה וכל הקירותשנשרף מחסן מלח 

 831,908ח היה מחברת הביטו שקלים בגין חברת הביטוח, סך הכל התקבול

ה שהביטוח לא השתתף שזה יותר ומשלים את החלק של קרנות הרשות מ

שקלים, סך הכל  165,008סך הכל , שזה ודברים כאלהמסביב התשתיות 

 . 996,916מעמיד את התב"ר על 

 ? 695מי בעד סגירת תב"ר  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

שיקום של המבנה? זה הסגירה המשמעות שלה שהושלם הרק שנייה.  דוד ברוש:

 המשמעות? 

 ,-כל הרכישת כולל  מר צור אוריון:

 אין בעיה. אוקי.  דוד ברוש:

 ? מי נגד? פה אחד. 695תם סיפור. מי בעד סגירת תב"ר  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

, רכישת רכבי עבודה למחלקת התפעול, קנינו 707אוקי, גם סגירה של תב"ר  מר צור אוריון:

ממשרד  שקלים 154,466פחות מהמסגרת, סך הכל ₪  543יבלנו ק מיולים שני

 . ה..

? פה אחד. ממשיכים דיון בתקציב המועצה 707מי בעד סגירת תב"ר  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב
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 . 2014שנת הדתית ל

 

 2014דיון בתקציב המועצה הדתית לשנת 

דון בתקציב, אנחנו של המועצה ולאוקי, אנחנו נדרשים לאשר את התקציב  מר צור אוריון:

של  תשאולעשינו איזה שהוא אינטראקציה של סקירה שנעשתה באמצעות 

עובדים במועצה הדתית ומסמכים שקיבלנו מהם לבדוק את הממצאים, בסך 

אות, הכל לא מצאנו איזה שהוא יותר מדי דברים חריגים, עברנו על כל ההוצ

ה הדתית בעצם נכון לעכשיו המועצ נראה סביר מלבד נושא של מקוואות.

מהרגע שנכנס  2011-משתמשת עדיין בתעריפים היסטוריים שהיו נהוגים מ

כנראה משרד הדתות יוציא איזה  2013-נכון ל גבריםמכללות הנושא של 

גברים, המועצה לא  מקוואותשהם הוראות ספציפיות לגבי תעריפים של 

ת של עומדת כרגע בהוראות האלה, היא נותנת הנחות שהן לא לפי הנחיו

משרד הדתות וזה הסעיף היחיד שאני מצאתי בו איזו שהיא בעיה אבל עדיין 

התקציב כמו שהוא מובא לאישורנו ואושר על ידי משרד הדתות כן משקף 

את ההכנסות כפי הנראה שמתקבלות, אמנם לא לפי התקנות אבל זה כרגע 

 ההחלטות שמתקבלות. זה פחות או יותר הדברים. 

 שור או רק דיווח? זה גם אי דוד ברוש:

 אתה מאשר את החלק שלך בתקציב שלך, למעשה אישרנו.  מר צור אוריון:

 יש פה כמה? דוד ברוש:

 שקל.  974,000 מר צור אוריון:

 ? 60%זה  דוד ברוש:

 כן. מר צור אוריון:

 . 60-40 ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 זהו פחות או יותר.  מר צור אוריון:

 צריך לאשר?  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לא.  מר צור אוריון:

 ליתר ביטחון צריך?  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב
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 לא. צריך לשלוח מכתב בעניין הזה של הסעיף.  מר צור אוריון:

 רוצים לשלוח מכתב בעניין של הסעיף? ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

ירים על כלום, לא. אם התקציב הוא די מסודר, וזה סתם להעלות את המחמר טל מתתיהו: 

אני חושב שלא צריך. יהיה התנגדות גם בציבור וגם בעבודה. מתנגדים 

במועצה גם ככה, כל חברי המועצה הדתית מתנגדים לסעיף הזה. תשאירי 

 את זה ככה. 

אני לא מכיר את הסיפור הזה, אבל אם הייתי סיפור שעכשיו דנתם בו אני   דורון בן דיקון:

המקרה למה אני יודע שגם הייתי חלק שם  מכיר קצת את ההיסטוריה של

לחייב עוד כסף שותף לגיוס של כספים לשפץ אותו שבכלל יגיע לרמה שיוכלו 

 100%מה שהיה בעבר, במצב הנוכחי שנתיים אחרונות הוא עשה מקפצה של 

 גבייה לעומת, 

 כולם בסדר עם זה? יש מישהו שרוצה להוציא מכתב? ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לא.   בן דיקון:דורון 

 גמרנו.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 למה להעלות את המחירים? אלי סוכריאנו:

כי אנחנו לא דנים פה במחירים, אנחנו דנו כרגע אם מה שמצא צור צריך  סמדר מיוחס:

להציף או לא. זה מה שהוא אמר, הוא לא אמר מה יהיה עם המחירים. אני 

הוא דיבר פה על התנהלות. וזה ההבדל. לא חושבת שצור דיבר פה על מחיר, 

 צור, תקן אותי. 

אני אמרתי שני דברים, אחד, אמרתי שההתנהלות כרגע כמו שהם הביאו  מר צור אוריון:

 לידיעתי היא לא לפי הספר. כרגע יש תעריפים של, 

 מה למשל? דוגמא.   דורון בן דיקון:

 זה לא התעריפים שקבועים אצלנו.  מר צור אוריון:

 רק זה?  ון בן דיקון:דור

 כן. התקציב משקף את המצב.  מר צור אוריון:

שקלים ביום  10שקלים ביום רגיל,  8אלי היום אתה נכנס למקווה משלם מר טל מתתיהו: 

שקלים ביום רגיל.  10-שקלים ביום שישי ו 20-חול, רוצים להעלות את זה ל
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 . זה כבר נהיה מחירים שקשה לציבור שמגיע לשם לעמוד בהם

 זה מחירים נמוכים ממה שמקובל במשרד הדתות.  אלי סוכריאנו:

 מוכתב על ידי משרד הדתות או מקובל? ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 שקלים. להגיד לך,  120משרד הדתות הכתיב תעריף של  מר צור אוריון:

 שקלים למה? 120 ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

אני לא מאמין שאני שומע את זה, זה פשוט מקווה, מה זה? יש מקווה ויש   דורון בן דיקון:

 חוצפה. 

 רגע אבל זה מנוי חודשי, כמה זה לפעם אחת? ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 זאת חוצפה.   דורון בן דיקון:

 )מדברים ביחד( 

 שקל כניסה, זה מנוי חודשי.  120זה לא   :ר"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

שקלים תחשבי  8כל יום. מי שבא כל יום משלם  ברור, אבל יש כאלה שבאים דוד ברוש:

 כמה זה. 

 זה לא קשור למחירים, זה קשור להתנהלות.  סמדר מיוחס:

 ביחד(  ם)מדברי

מאיפה הכסף הזה שמגיע מכל הסביבה? רק בזכות אנשים שהשקיעו שם,   דורון בן דיקון:

 לא בזכות המועצה הדתית ולא מועצה מקומית. 

 . ,-אבל מי שנותן את התקציה זה ה ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 התקציב לא משלם המקווה.   דורון בן דיקון:

שקל לאברך שאשתו עובדת,  70שקל לאדם שעובד,  90קבעו בזמנו שיהיה מר טל מתתיהו: 

 1,500שקלים. היום מקבל בן אדם  50שקל לאברך שאשתו לא עובדת.  50

מאיפה להוציא. הציבור על המקווה גם ככה אין לו  120בכולל תיקח לו 

 שמגיע זה הרוב אברכים שאין להם גם ככה מאיפה לשלם. 

עכשיו זה שלקחו תעריפים יותר נמוכים זה גרם לכך שמישהו אחר צריך  אלי סוכריאנו:

 להשלים את הכספים? 

 אתה שואל אותי שאלה כאילו אני גזבר של המועצה הדתית.  מר צור אוריון:

זה גרם התעריפים  האם זה ... אתאני אשאל? אני שואל אותך. אז את מי  אלי סוכריאנו:
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 לכך שמישהו אחר ישלים? את מי אני אשאל?

אני חושבת שיש תקציב שנתי שבנוי מהכנסות והוצאות ולפי  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

, נכון, ככה זה 40%ומשרד הדתות . 60%התקציב שמאושר אנחנו משלמים 

 עובד?

 , זה בסוף כן מייצר איזשהם נגזרות תראי, אלי סוכריאנו:

לא  ע להגיד. אולי זה לא מהותי, אני לא נכנסתי לזה.זה אתה גם יוד ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 יודעת מה ההכנסות מהמקווה,

בסך הכל היכרותי את  גם מהותיות וגם מה שנקרא רציונליות של העניין. אלי סוכריאנו:

שים במקווה זה לא אף אחד התושבים כאן סך הכל התושבים שמשתמ

 מאיתנו מסביב לשולחן. אני לא רואה, 

 אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

לא הבנת. מבחינת יכולות כספיות אני מתכוון. על זה דיברתי. אני לא חושב  אלי סוכריאנו:

 שנעשה כאן איזה מעשה שצריך לשלוח מכתב אני הייתי מחליק את זה. 

 מסכימה איתך. לא עושים כלום.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

אני רוצה לחזק את מה שאמרה סמדר ולא הבנתי. תסביר לי, היא לא מר טל מתתיהו: 

יכול להגיד יש משהו שאתה אם דיברה על מחיר היא דיברה על התנהלות, 

 את זה עכשיו. 

 זה הכל. דוברת:

. אין סודות. יש חשב מלווה שחותם גם הוא. אין זה מציף את הכל ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לנו מה לדאוג. 

 טוב.  מר צור אוריון:

 . 2014לשנת  1-2דיון בדוח רבעון  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 

 2014לשנת  2-ו 1דיון בדוח רבעון 

לדיון הדוח הפנימי שלנו, זה עדיין לא הדוח המבוקר, הדוח הפנימי  מוגש מר צור אוריון:

שקל גירעון, הדוח המבוקר שיועבר אליכם אני מניח  170,000ל נסגר ע

 70,000 נסגר עלשקל פחות בגירעון,  100,000-נסגר ב ,במליאה הבאה כבר



 מ.כ.                                                            08275

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר"                                              

8 

ארנונה גבינו ב ככה, שקל. אני אסקור בקצרה את הסעיפים העיקריים.

מדנו. הכנסות לא ע 95%ביעד של  ,שקל יותר. בעיקר גביית חובות 645,000

חינוך יש לנו את  עצמיות לא מהותי. גבינו אבלקצת ים גם מכירת ממ

-א'ילדי ל מקדמות בגין בית ספר של הקיץ. מה שהופעל פעם ראשונה השנהה

אחר ההפרש  עצמיותמהותי.  הפרשפה איזה רווחה אין  עצמיותבהצלחה.  ב'

משרד מ תקבוליםמשהו מוחשי.  ולא מאיזה נובע בעיקר משינויים בקרנות

ע הפרש בעיקר מעונתיות בגלל שהתקציב חולק לשניים, למרות החינוך נוב

, ובנוסף יש קצת גידולים 10מתך  6 מהשנה כבר היה בחצי הזה, 60% -ש

בפעולות חינוך במסגרות ותוספת בהכנסות. שימו לב גם בהוצאות שהסטייה 

 של גני חובה גם בעיקר כתוצאה מסטייה בהתחשבנות₪ ון מילי 1.464היא 

ותוספת בחשמל,  בה, וכתוצאה מתוספת של מורות בתגבוריםחורום וגני ט

 150,000תחזוקה. תקבולים משרד הרווחה הפרש לא מהותי של ובניקיון, ב

שקל גם משינויים בהשמות, אותו דבר בפעולות רווחה. תוספות של בעיקר 

השמות חיצוניות מכל מיני מסגרות לכל מיני אוכלוסיות. פעולות כלליות יש 

בתשלומים לאיגוד חירייה פינוי אשפה, סליחה בפת משמעותית בלנו תוס

שזה הסטייה ₪   300,000סביבות  בגין התמנה והטיפול של איגוד עריםערים 

שולם מהכי גדולה שם. יש עוד סטיות קצת בדמי חבר, גם עניין עונתי 

ין ריביות במימון קבוצים בחסר יש בגיבתחילת שנה בגין כל השנה. ת

וסטיות  עם משרד הפנים.עצמי בגלל שינוי במחזור שעשינו  ותובפרעון מלו

ניקוי רחובות. זהו. מבחינת המצב בנוספות יש בחשמל, יש בשכר דירה ו

 , עבור פיתוח עתידי בגדול כרגע הכסף הגדול שלנו זה כסף ,הכספי

 תגיד באיזה עמוד אתה מתכוון.  אלי סוכריאנו:

 כמספר?אוקי. אתה רוצה עמוד  מר צור אוריון:

 עמוד כמשל.   אלי סוכריאנו:

שימו לב שיתרת . רבעון שני. אני לא עובר על הכל, 30.6. 10מתוך  2זה  מר צור אוריון:

. הקרן זה הכספים שמיועדים 9.8-ל 12.8-ירידה משמעותית מ הספקים

, בנוסף יש לנו עודפי מימון מיליון שקל 10יושבת על  לביטוח אבל לא יועדו
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, משיעור עודפים בתקציב הבלתי רגיל למטה, זה יון שקלמיל 35זמניים 

האלה כנגד  מיליון שקל 10-ו 35 -הבעיקר עבודות פיתוח שאמורות להיעשות 

עבודות מיועדות לכיסוי קרן השל השקעות  מיליון שקל 40 -ה בסביבות

פיתוח, זה בעצם גם כסף שמיועד לבניית בית הספר היסודי ולהמשך פיתוח 

 צד מזרח ומצד מערב. זהו לגבי הדוחות. מ 717של גוש 

 בדיון או אישור?  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 כמה שאלות.  אלי סוכריאנו:

  דיון, בבקשה, אם יש מישהו שרוצה לשאול שאלות. ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ?0המשמעות של מה פה,  0כן. הגירעונות הסופיים בתב"רים  אלי סוכריאנו:

 בתב"ר.  אין גרעון סופיש מר צור אוריון:

קרנות הרשות. מה היו  מיליון שקל 47-כי הכנסות שראיתי משום מה היו כ אלי סוכריאנו:

 הכנסות משאר גופים שהיו צריכים להגיע בתב"רים? 

. כרגע בתקופת הדוח קיבלנו 3בוא תלך, יש את דוח תקציב בלתי רגיל טופס  מר צור אוריון:

 שקל ממשרדים אחרים.  230,000, שקל ממשרד הפנים 199,000רק 

 מקרנות הרשות? מיליון שקל 47לעומת  אלי סוכריאנו:

 בדיוק.  מר צור אוריון:

זה אומר שאנחנו אוכלים את הכסף שלנו ושום דבר מגיע מאף אחד בשלב  אלי סוכריאנו:

 הזה?

 לא. זה תלוי בשנה ובהתנהלות של הזה, כרגע יש לנו,  מר צור אוריון:

 חצי שנה כבר עברנו.  נו:אלי סוכריא

. כרגע יש לנו שני יםזה תלוי בהתנהלות של הפרויקטאני אומר לא.  מר צור אוריון:

השלושה גנים שנבנו פרויקטים די גדולים שאנחנו נקבל עליהם את הכסף וזה 

ליגן, מה שעשינו ווינשטיין, ויש עוד את ההתאמה של  לשבניין הם באזור ש

, אז זה מיליון שקלסביבות ה למה אני מתכוון, עודהישן, אתה יודע  ברביבים

 עומדים לקבל אותם ממשרד החינוך. אנחנו שני כספים גדולים ש

 תמיד יש פער,תמיד אנחנו משלמים ואחר כך מקבלים.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

כן. אבל בחצי שנה זה אמור להתבטא באיזה שהוא תקצוב שמגיע גם מגופים  אלי סוכריאנו:
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 מקודם. מם.  מתגלגל אחרי

הקבלה של בפועל. את  התקבוליםתקשיב, פה אתה רואה את התקצוב,  מר צור אוריון:

ה, עכשיו אישרתי בתב"רים אתה רואהנה קיבלת. הכסף, התקצוב קיים ו

 , כל תב"ר דווקא עשו עבודה טובה563,598מיליון  4חטיבת ביניים יושבת על 

, אני רק אומר כרגע הכספים שאנחנו משתמשים בהם לא. אני לא אומר שלא אלי סוכריאנו:

 הם קרנות הרשות, נכון? בפועל. 

זה זה תמיד משתמשים בתמהיל שהוא בעיקר קרנות הרשות ופחות מאנחנו  מר צור אוריון:

ים ויש גם כספ משרד החינוך. יש גם את אמת המידה של מפעל הפיס, אוקי?

 ממשרד התחבורה שהם לא גדולים, אוקי?

לפי מה שזכור לי כשאישרנו את בית הספר מה היו היחסים של התב"ר שם?  סוכריאנו:אלי 

 כמה משרד החינוך וכמה אנחנו? סתם דוגמא. 

 הוצאות. מיליון שקל 170סביבות מיליון הכנסות על  75בית ספר היה לדעתי מר צור אוריון:

 של כל קרית החינוך. ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב 

 ן. כ אלי סוכריאנו:

זה תלוי בפרויקט. בפרויקט של בית ספר התמהיל, שוב, זה תלוי איזה  מר צור אוריון: 

אורגנים אתה מכניס בפרויקט. שם יש גם את הספרייה וגם את פינוי 

הפסולת ויש גם סטיות מהפרוגרמה שמאושרת על ידי משרד החינוך וסטיות 

 בתעריף הבנייה שמייצר איזה שהוא הפרש. בגני ילדים, 

 ?-שהוא מכביד עלינו או ש  אלי סוכריאנו:

בסוף זה קובע את ההשתתפות שלך. אתה בסופו של דבר משתתף בהפרש  מר צור אוריון:

 שבין התקבולים משרדים ממשלתיים מסך הכל עלות הפרויקט מן הסתם. 

שעולות הרבה שאלות, זאת אומרת אנחנו לא חלילה אני חושב בעניין הזה אלי אחי מרדכי:

לא חושבים שיש כאן משהו לא בסדר, אבל זה לא ברור. אם אנחנו דנים וחס 

בדוחות רבעוניים אבל לא כל חודש או כל ישיבה אחת לרבעון בצמוד לדוחות 

רבעוניים הייתי מצפה ונדמה לי שגם ביקשנו את זה בישיבה קודמת שננהל 

בצורה דינאמית ונושמת את כל הנושא הזה של התב"רים אז כל השאלות 

נשאלות כאן היום מיותרות, כי היחסים בזמנו נקבעו בישיבה שאנחנו ש
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 אישרנו את התב"ר, אני צודק בעניין הזה? 

 וודאי. אתה צודק.  מר צור אוריון:

עכשיו בוא נראה אחת לרבעון איך העניין הזה נושם, אך זה מתקדם, מה אלי אחי מרדכי:

ממן, אני חושב שזה היחסים בין הקרנות הרשות לאותו משרד שהיה צריך ל

 היה עושה לכולם סדר וגם לך היה עושה סדר. 

 אתה יכול גם בביקורת לבקש את זה לפני הישיבה.   דורון בן דיקון:

אני יכול לשחק את הכובע של וועדת ביקורת וזה בסדר, זה יהיה יותר אלי אחי מרדכי:

 אגרסיבי ואסרטיבי, אנחנו רוצים להיות ענייניים. 

וכמו כל שנה אנחנו עובדים  30.6אלי, בוועדת ביקורת נביא את הדוח של  ן:מר צור אוריו

 לשימוש וועדת ביקורת, הוא עובר עליו וכותב שאלות. ככה, הדוח מגיע 

רק תרשום את הבקשה, לא שאלה, אני מבקש שצמוד לדוח הזה יהיה ריכוז אלי אחי מרדכי:

של כל התב"רים שאושרו בישיבות המועצה לדורותיה שעדיין הם פתוחים 

ויש שם סעיף של אחוז ניצול או ניצול אוטומטי, מה הסטאטוס של אותו 

 תב"ר באותה נקודת זמן. 

חשוב לו, אני עשיתי איזו שהיא עבודה,  אני אגב עשיתי, כי אני יודע שזה מר צור אוריון:

 אתם רוצים שנתייחס אליה?

 כן. מאוד חשוב. אלי אחי מרדכי:

 אוקי, היא לא מדברת על שיעור ניצול.  מר צור אוריון:

 הסטאטוס של התב"ר באותה נקודת זמן, זה מה שאנחנו רוצים. אלי אחי מרדכי:

 את היתר נעשה בוועדת ביקורת. אני אספר על התב"רים העיקריים ו מר צור אוריון:

 אוקי.אלי אחי מרדכי:

ככה, קודם כל ואני מדבר על נכון  2014. בשנת 2014ככה, מה שעשו בשנת  מר צור אוריון:

להיום. מדבר איתך הוצאתי דוח אקסל ואני אביא לכם אותו. בגדול עבודות 

 19רבי שזה הצד המע 683-הכי גדולות שעשינו עד עכשיו זה עבודות הפיתוח ב

 . מיליון שקל

 זה השלמה של גנים?  דורון בן דיקון:

 גנים, זה גני בר ועוד עבודות שעושים שם. זה השלמה של  מר צור אוריון:
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 . 19הגנים והפיתוח ביחד   דורון בן דיקון:

 פרויקט גנים, פרויקט גנים צפון, כל שצ"פ לוינשטין.  מר צור אוריון:

 ם או רק גנים?גם גני ילדי  דורון בן דיקון:

 לא מוסדות. אלא פיתוח השטח. ניקוז, סלילה ושצ"פים, זה מה שנכנס שם.  מר צור אוריון:

 אוקי.   דורון בן דיקון:

יש שם גם את סגירת חשבון מול נווה גן שאני רק מיידע אתכם שאני מעביר   מר צור אוריון:

ה, אני מהיטלי השבחה, יש בנווה גן איזה שהוא חלק קטן ששייך להשבח

 מעביר את זה. 

 כמה הוא נסגר בסוף? אלי אחי מרדכי:

 זה מה שהיה בישיבה קודמת, לא?   דורון בן דיקון:

 ? 12או  14הסדר בסופו של דבר מרדכי:אלי אחי 

 נטו.  12-קצת פחות מ מר צור אוריון:

 בפועל.  18במקום אלי אחי מרדכי:

 איך אנחנו משלמים להם את זה?   דורון בן דיקון:

 כשיגיע הכסף צריכים לתת אותו.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

, זה עיקר עבודה לפיתוח מה מיליון שקל 8.5כן. אוקי, גוש צפון מזרחי  מר צור אוריון:

שאמרתי קודם. עד עכשיו נרשם בתב"ר של גני ילדים לוינשטיין שניתנו 

ן לפני חשבון , עדיימיליון שקל 2.35באופן מאוד חסכוני יחסית, שלושה גנים, 

 בסופי אבל נגמר יחסית טוב. 

 מתי גוזרים שם את הסרט? אלי סוכריאנו:

 נכנסו כבר. רעות הגיעה.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אתה לא מחובר.  מר צור אוריון:

אני האדם היחידי על הקרקע. כולם מרחפים פה. תחיו אני לא מחובר?  אלי סוכריאנו:

 בפייסבוק. 

עוד פרויקט גדול שעשינו השנה זה אם גנים, הכיכר הכלל ציבורי. שזה בערך  מר צור אוריון:

 . גם בתב"ר שמומן באמצעות מפעל הפיס. מיליון שקל 1.9

 הכסף הגיע?  דורון בן דיקון:
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לא. אני אגיד למה, כי החשבון הסופי של הקבלן הוא בעצם כולל את הגן  מר צור אוריון:

טוב. פיתוח ותכנון קרית חינוך זה עוד  פי לא אושר.הציבורי והחשבון הסו

 זהו. ₪,  600,000הוצאה גדול 

 אז ממשיכים לסעיף הבא. אישור פרוטוקולים וועדת תמיכות.   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 

 אישור פרוטוקולים ועדת תמיכות 

 צור.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

לים של וועדת תמיכות. פרוטוקול אוקי. אז מוגשים לאישורכם שני פרוטוקו מר צור אוריון:

ראשון וועדה מקצועית ועוד הרבה חברי מועצה עברו על האישור של השלמה 

והובאה  2011ואישור שיפוץ של בית כנסת הגולן, זו תמיכה שאושרה בשנת 

גם  ,בגלל שעשינו להם חיים קשים, בגלל שהתקציב הזה הוא מאוד גדול

אחרי באמת מכים שדרשנו מהם. וגם במסבאופן ההתנהלות מול קבלנים, 

תקופה מאוד ארוכה שכל הסיפור הזה עבר גם את העין של מבקרת הפנים, 

וועדת תמיכות וגם של המפקח לענייני של וגם היועצת משפטית, גם שלי וגם 

הסגן של מהנדס המועצה, שזה תמיכות שבעיקר בענייני פיתוח שזה אורן, 

סופי שלכם בגלל שזו תמיכה ישנה  אנחנו מביאים לאישורהנחנו את דעתנו ו

, ובעצם סגירת החוב של המועצה לעמותה את הפרוטוקול של העניין הזה

נשאר להם שם עוד סכום ו הזאת שסיימה בעצם כבר לבנות את בית הכנסת

ניוד של תקציב מתרבות תורנית לטובת סופי לקבל. הפרוטוקול השני זה 

תנועת נוער בנות בתיה לטובת הוועדה אישרה את זה, זה בקשה של תמיכות 

 ביצוע של פעילות בתוך המועצה, זהו. זה שני הנושאים שמובאים לאישור. 

 על איזה סכומים זה עומד? אלי סוכריאנו:

 ₪.  8,000 מר צור אוריון:

 . 5מי בעד? מי נגד? פה אחד. סעיף  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב
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לחוזר מנכ"ל  1עצה וסגניה בשכר, לפי ס' החלטה בדבר צורת מתן מתנות על ידי ראש המו
השתתפות במתנות לראש  –מתקנות פרק י' –"עדכון תנאים נלווים 8/2009פנים משרד ה

 30.12.09רשות מקומית וסגניו בשכר מיום 

 תקריא את הסעיף.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

אמצעות ב הצעת ההחלטה היא מליאת מועצה מאשרת אפשרות מתן מתנות שרון עזריאל:

מתוקף מוזמנים ראש המועצה וסגניה בשכר המחאות לאירועים אליהם 

תפקידם כל זאת באופן ובתנאים הקבועים לחוזר מנכ"ל משרד הפנים יולי 

 שצורף גם לזימון.  30.12.2009ליום  2009

 מי בעד?  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 זה סעיף אחד מתוך מה שהקראת?אלי אחי מרדכי:

 זאת הצעת החלטה.  שרון עזריאל:

 זה העתק הדבק מהחוק?אלי אחי מרדכי:

יש שתי אופציות לתת מתנות או במזומן לקנות מתנות ולתת או לתת  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

הוא אז המחאה. ת לקבל את האישור לתת את המתנות באני מבקשהמחאה. 

 ניסח את ההחלטה. 

 חלטה. הזה נוסח ה שרון עזריאל:

 ,-יש נוהל שאומר מפורט של כל ה  :מר צור אוריון

  או שזה? שאלה טכנית, זה לשון החוקאלי אחי מרדכי: 

 מה שהוא הקריא זה לשון החוק?  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ,של ראש רשותהנוהל אומר שהמועצה צריכה לאשר אופן מתן מתנה,  שרון עזריאל:

 ,את צורת המתנה אלי סוכריאנו:

 או בהמחאה.  או במתנת כשי. את הצורה שרון עזריאל:

 וגובה מתנה זה אנחנו קובעים?  אלי סוכריאנו:

 שקל.  180עד  שרון עזריאל:

 זה גם קבוע? אלי סוכריאנו:

 זה קבוע בנוהל.כן.  שרון עזריאל:

 אבל דרך אגב, זה רק ראש מועצה, סגנים בשכר אין כאן. אלי אחי מרדכי: 

 נכון.  שרון עזריאל:

 ז אנחנו מדברים רק על ראש המועצה. א אלי אחי מרדכי:
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 נכון.  שרון עזריאל:

 כאן כתוב סגנים בשכר. כי אלי אחי מרדכי: 

 כי זה החוק. הנוהל.   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 מה שאנחנו כרגע נאשר או לא נאשר זה לגבי ראש מועצה בלבד, נכון? אלי אחי מרדכי: 

 מחדש.  נכון. אם יהיה סגן בשכר נביא שרון עזריאל:

 למה צריך להביא מחדש?  סמדר מיוחס:

בעניין הזה אני רוצה לפתוח סוגריים, איך אומרים שעומד הסף של כולנו, אלי אחי מרדכי: 

 ההסכם הקואליציוני שיש לכם לא הצגתם. על פי חוק חייבים להציג אותו. 

 אין לנו הסכם עדיין.   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 )מדברים ביחד( 

 שנייה. מרדכי:  יאלי אח

 לא חתמנו. עוד לא חתמנו.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

כשהבאתם לאישור באותה ישיבה את הסגנים כאן, תחת מה זה היה? זה אלי אחי מרדכי: 

 לא היה תחת הסכם? 

היה ראש מועצה לעולם לא עשה הסכם שנה אבישי  20דרך אגב,  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

הסכם קואליציוני. אנחנו רצינו להגיע והתחלנו עם  חתום, לא חובה לעשות

 זה. 

 אתם כותבים כאן לפרוטוקול שאין הסכם קואליציוני. אלי אחי מרדכי: 

אין הסכם חתום. יש הבנות אבל אין הסכם, זה לפי חוק אני חייבת  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 להגיד. 

בשכר, זה יהיה ככה בינינו או ברוב קולות שיהיה סגן אם אתם תחליטו אלי אחי מרדכי: 

 הסכם? שזה 

 אם נחתום על הסכם שמוגדר בשכר נצטרך להעביר את זה.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ברור. האם אפשר להכליל את סגן בשכר בלי הסכם?אלי אחי מרדכי: 

 בטח שכן.   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 . היא מחליטהבטח שכן. ראש מועצה,   דורון בן דיקון:

 לא נכון, זה המועצה צריכה לאשר.  דוד ברוש:
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 ר: אני צריכה להעביר את זה אישור מליאה."ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 )מדברים ביחד( 

 זה ברור. זאת לא השאלה. אלי אחי מרדכי: 

 אפשר לעשות הסכם כתוב. אין חובה לעשות הסכם קואליציוני.   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ולידיאת אומרת זה משהו אחר, אם יש הסכם שהוא לא בכתב וזה מה שאלי אחי מרדכי: 

 צריך להציג אותו. 

 אין הסכם. אני לא יודעת על הסכם.  :עו"ד רונית עובדיה

 לא. את אומרת, אלי אחי מרדכי: 

אמרתי אין חובה שיהיה הסכם בכתב. אם היה הסכם בכתב יש חובה  :עו"ד רונית עובדיה

 להציג אותו. 

 אם יש הסכם בעל פה אין חובה להציג אותו?כי: אלי אחי מרד

 איך אפשר להציג הסכם בעל פה?עו"ד רונית עובדיה: 

 סיכמתם. זה מה שאת אומרת. או שזה הבנת הנקרא שלי או הבנת הנשמע. אלי אחי מרדכי: 

רגע, אם היה סיכום, אני אתן דוגמא, אם היה סיכום בעל פה שדורון  שרון עזריאל:

 ה בא למליאה. בתפקיד מסוים ז

 זה בסדר. זה אין בעיה. אלי אחי מרדכי: 

 אין שום דבר שהוא בא או מחייב הסכם.  שרון עזריאל:

 אין דברים אחרים שסוכמו בעל פה או בכתב?אלי אחי מרדכי: 

 נכון.  שרון עזריאל:

 כל דבר שמסוכם מובא לכאן להחלטה?אלי אחי מרדכי: 

 החוק. לגמרי. זה  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אוקי. קיבלתי תשובה. אלי אחי מרדכי: 

)מדברים אלא אם כן אני מציעה להזמין אותו מחר לארוחת ערב.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ? 5ביחד( מי בעד אישור סעיף 

 מי בעד הצעת החלטה הזו?  שרון עזריאל:

 שזה כולל סגנים וראש מועצה?  דורון בן דיקון:

 . כן.כמו שהקראתי שרון עזריאל:
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 מאה אחוז.   דורון בן דיקון:

 נגד.  2בעד.  11מי נגד?   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 

 אישור גב' אסתר גנקובסקי כמורשית חתימה 

 . 6אנחנו בסעיף   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 מי זאת?אלי אחי מרדכי: 

שזה או  2אתי, מנהלת חשבונות ראשית היתה בעלת זכות חתימה בקבוצה  מר צור אוריון:

קבוצה ראשונה זה או ליזי או אני, פשוט צריך לקבל ראש צוות  היא או צור. 

 סמכותי. 

 אבל יש איזה נוהל שזה עד תקרה של סכומים כל מיני דברים כאלה? אלי אחי מרדכי: 

רק כשאני לא נמצא. היא לא חותמת במקומי במקום, כשאני לא נמצא  מר צור אוריון:

 ברירה. וצריך לאשר משהו ואין 

 בסדר. אלי אחי מרדכי: 

אז אם ראש המועצה לא נמצא יש סמכות לשרון, אבל אם הגזבר לא  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 נמצא אף אחד לא יכול לחתום. 

 זה שיהיה מובן רק בהיעדרו של צור?אלי אחי מרדכי: 

 רק בהיעדרו של צור.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 החלטה? זה לא נוסחאלי אחי מרדכי: 

בוא נאשר אישור גברת אסתר גנקובסקי כמורשית חתימה בהיעדר  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 גזבר.  

 )מדברים ביחד( 

שאלתי אם זה קבוצת חתימה. אמרו לי לא. אם זה קבוצת חתימה אתה אלי אחי מרדכי: 

 צודק. 

 כשאני לא נמצא.  מר צור אוריון:

)מדברים ביחד( אנחנו נצביע בעד אם יהיה נוסח זה לא קבוצת חתימה. אלי אחי מרדכי: 

 שזה בהיעדר גזבר. 

מי בעד אישור גב' אסתר גנקובסקי כמורשית חתימה? מי נגד? מי  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב
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 . 2 –נמנע? נמנע 

 

משכר מנכ"ל בכפוף  %40משרה,  %100-אישור מינוי עוזרת לראש המועצה גב' עינת רז ב
 לאישור משרד הפנים

 . יש שאלות?7אנחנו בסעיף  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 מה זה שכר מנכ"ל?אלי אחי מרדכי: 

 . 28,300שקל.  30,000שכר מנכ"ל   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 . 11,500, זה 40%שכר שלה יהיה   שרון עזריאל:

ית בחורה למדה משפטים, היתה עוזרת אישית של גנסקי ראש עירי ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

קורות חיים והיא  120רעננה, היא עברה מבחנים של חברת השמה, הגיעו 

 נבחרה. 

 היה כאן תהליך של סינון?אלי אחי מרדכי: 

פטור ממרכז  22.8-קורות חיים, למרות שיש מה 120גם מכרז,  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

תי לעוזרת ולמנכ"ל כי זה משרות אמון, אבל אני עשיתי את זה לפני, לא לקח

סיכון, פרסמתי מכרז, לקחתי חברה לניהול הביאו מועמדים אחרונים ראיינו 

 אותם ובחרנו. מי בעד? פה אחד. 

 

 בכפוף לאישור משרד הפנים %70-ל %60-אישור עדכון שכר מנהלת אגף החינוך מ

שנים לא קיבלה העלאת  4. רותי שמואל היא עובדת 7אנחנו בסעיף  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

מהיום שהיא התחילה לעבוד, מותר לה על פי חוק אחרי שנתיים לקבל שכר 

 העלאה, מבקשת לאשר לה. כמובן משרד הפנים יחזור אלינו באישור. 

 אפשר להציע מה שאמרתי.   דורון בן דיקון:

כן. אילן בר שאישרנו במליאה קודמת היום קיבל מכתב שלא אישרו  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

תושבים  15,000-גלל מספר התושבים. כי מעודכן פחות מלו את ההעלאה ב

 . 16,700שיש לנו ולנו יש 

 אוקי.אלי אחי מרדכי: 

 בכל מקרה עושים תהליך של אישור. מי בעד? פה אחד.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב
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 אישור פרוגרמת הקצאת קרקע 

ליו בישיבה נפרדת ואחר כך . ירד מסדר היום, ידונו ע9אנחנו בסעיף   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 נעביר את זה. 

 אוקי. אני שמח שזה ירד. גם בפעם הבאה נקבל את המפה הזאת?אלי אחי מרדכי: 

 נעשה ישיבה.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לא. יהיה דברי הסבר לנושא?אלי אחי מרדכי: 

שרון ומקבל תמיד אתה יכול לקבל דברי הסבר, אתה פונה לצור ו ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 דברי הסבר. תמיד. 

 בפעם הבאה מצורף. מרדכי:  אלי אחי

אני חושבת שאם נזמין את מי שערך את הפרוגרמה יהיה לנו יותר  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 קל להבין עם מצגת. 

שעות לפני זה, ממני דרשת את  24הערה לסדר היום, אני קיבלתי את זה  אלי סוכריאנו:

 חות יומיים לפני זה. הנושאים החדשים לפ

 זה לא חדש. ממש לא.   שרון עזריאל:

 שעות.  24-לקרוא כזה ב אלי סוכריאנו:

אלי, שנייה, עזוב, אתה צודק, אמרתי לצור ולשרון אני לא הייתי  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 רוצה לקבל את זה יום קודם. 

 בוודאי.  אלי סוכריאנו:

 ם. אמרתי לכ ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ליז אמרה, אבל למען הדיוק זה לא נושא חדש. כדי שנהיה מדויקים.  שרון עזריאל:

אז לא צריכים לחזור על זה. מאושר  4אישרנו את זה בסעיף  10סעיף  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 . 10בפרוטוקול וועדת תמיכות. אוקי. אז סעיף 

 

 828920.820בות תורנית לסעיף תר 827000.780מסעיף ₪  8,000אישור מיון תקציבי בסך 
 תנועת בנות יעקב בתיה 

? פה אחד. טוב. תמה הישיבה. אני רוצה לעדכן 10מי בעד סעיף  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 עדכונים. 

ביום  9אני רק מבקש לעשות תיקון טכני בפרוטוקול ישיבת מועצה מספר  שרון עזריאל:
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של והמילוליים כספיים הות אנחנו רשמנו שהמועצה דנה בדוח.  17.6.2014

 החזיר לנו ריג'קט, הוא מבקש ופשוט רשם החברות  "לידר", החברה לפיתוח

נוהל אישור תקין, יבקש שיהיה כתוב מאשר להוציא את  כדי לתת להם

 , זה מה שאנחנו רוצים. והמילוליים הדוחות הכספיים

 מי בעד?  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 עליהם כבר? דוחות שדנו אלי סוכריאנו:

כן. מי בעד? פה אחד. עדכונים. וועדת חינוך התכנסה, יו"ר הוועדה  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

אודליה ואני נכחתי, הזמנו את האנשים, אני חושבת שהיתה וועדת חינוך 

מצוינת, התחלקנו עכשיו לתתי וועדות וכל אחד יעשה את העבודה בקבוצות. 

ת בכל גני הילדים ובתי ספר, היו ליקויים נפתחה שנה מצוינ 1.9פתיחת שנה 

, לא הרבה אבל לצערנו קלים בגני הילדים. טיפלנו בהם, כמו גזם שלא ניקו

. וועדת חובה, יש חובה לכנס את הוועדות והשנה נפתחה מצויין טיפלנו בהכל

זו  בלתבךבירגיש לכן אני מבקשת ששרון ישלח מייל לכולם מיו"ר הוועדה. 

גרמניה שמבקשת לארח אותי בפסטיבל אני נוסעת בשבוע עיר תאומה שלנו ב

עם נציג מבית ג'אלה, זה ברית משולשת, הם כבר פנו אלי אחרי  11.9-הבא ב

לא יכולה כי אין לי קואליציה ולא  שהבחירות הסתיימו, כתבתי להם שאני 

יכולה לשלם את זה. הם חזרו אלי שהם משלמים את הנסיעה, אז אני 

ייתי צריכה כסף מהמועצה הייתי צריכה אישור לכן אני מכבדת אותם. אם ה

מדווחת. היערכות לשעת חירום, נגמרה המלחמה אני מקווה והפסקת אש 

תישאר. אני רוצה לציין שהיתה פה היערכות מצוינת של קב"ט המועצה, 

שעות  24מנכ"ל מועצה, פיקוד העורף, היו פה שני נציגים של פיקוד העורף 

 נתנו מענה אני מאוד התרשמתי.  ביממה לכל התקופה,

בכל אופן זה בלי ביקורת גם קרית אונו, זה היה אותו ליקוי שראיתי אלי אחי מרדכי: 

כצופה, מרחבים מוגנים של בתי ספר, אני מדגיש, זה מאוד צרים לי היו 

 סגורים. 

 נפתחו כולם.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 הכל היה פתוח.  שרון עזריאל:
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 נפתחו כולם.  ר:"ה, יו'ריצליזי דל 'גב

בשבתות. אם מישהו היה עובר כאן ליד בית הספר והיתה אזעקה והיה יכול אלי אחי מרדכי: 

 להיכנס למרחב מוגן בבית הספר?

 אני חושבת שכן.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 בשבתות היה פתוח.  שרון עזריאל:

 אני חושב שלא. אלי אחי מרדכי: 

 אני צריכה לשאול.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אני אומר זה צרם לי גם. אלי אחי מרדכי: 

 רק בשבת ראית את זה?  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

כיוון שאתם לא מרשים לנו לשחק כדורגל במתקנים שצריך לפתוח אותם אלי אחי מרדכי: 

בשבתות הלכנו לשחק ברימונים ותפסה אותנו האזעקה שם ומרחב מוגן היה 

 נים.  סגור ברימו

 רק שנייה.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ראיתי את אותו ליקוי.  אלי אחי מרדכי: 

 תכף נביא את ההחלטה.  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 

 סוף הקלטה


