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 1 51מן המניין מספר שלא  מליאה

 2 2019 בדצמבר 30ישיבה מיום 

 3 

 4 משתתפים:

 5 יו"ר המועצה - גב' ליזי דלריצ'ה

 6 חבר מועצה - מר עומר שלומוביץ

 7 חברת מועצה - גב' שרון גל דרור

 8 חבר מועצה -  מר יניב אנגל

 9 חברת מועצה - גב' לירון דורון לוי

 10 מועצהחבר  - ד"ר דן אויירו קדרי

 11 חבר מועצה -  מר יניב שחר

 12 חברת מועצה - וגב' אושרת פרימ

 13 חברת מועצה -  גב' נעמה ברון

 14 חבר מועצה -  מר טל מתתיהו

 15 חבר מועצה - מר אמיר רחמנינוב כהן

 16 חבר מועצה -  מר עופר עזרא

 17 חבר מועצה -  מר מיכאל לוין

 18 

 19 מוזמנים:

 20 גזברית המועצה - גב' גורן לין אלרגנד

 21 יועצת משפטית למועצה - אושרת מצליחעו"ד 

 22 יועצת משפטית לועדה - עו"ד רונית עובדיה

 23 מנכ"לית המועצה -  גב' דליה לין

 24 מהנדס המועצה -  מר ערן חמו

 25 עוזרת ראש המועצה -  גב' הלרן בשן

 26 מנהל אגף תפעול-  מר ניר אריאלי
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 1 

 2 51מן המניין מספר שלא על סדר היום לישיבת המועצה 

 3 

 4 

 5 סדר היום:להלן 

 6  .2020אישור תקציב לשנת  (1

7 
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 1 פרוטוקול

 2 

 3 2020אישור תקציב . 1

 4 

ביחד. אנחנו מתחילים עם  16 -ו 15ת מליאה מספר ישיב דלריצ'ה: ליזי 5 

. על סדר היום אישור תקציב 15ישיבה שלא מן המניין מספר  6 

. מצ"ב נספח א'. גורן תעשה קצת סריקה וניתן 2020לשנת  7 

לכם ככה לשאול שאלות. התקציב היה מונח לפני כולם, היתה  8 

ישיבת הנהלה גם שהוצג בפני כולם התכניות והתקציב. גורן,  9 

 10 בבקשה, וניתן לכם לשאול שאלות. 

₪. מיליוני  143 -מסתכמת ל 2020גורן לין אלרגנד: הצעת התקציב לשנת  11 

לעומת תחזית ביצוע ₪ מיליון  1.7 -היקף התקציב עולה ב 12 

 13 . 1%', גידול של 19שנת 

הנושאים המהותיים בתקציב, תקציב הכנסות מארנונה לשנת   14 

₪ מיליון  3.9גידול של ₪. מיליון  55.5עומד על סך של  2020 15 

 16 430. הגידול הוא בעיקר מאכלוס של 2019ביצוע מול תחזית 

יחידות דיור  640' וצפי אכלוס של 19יחידות דיור במהלך  17 

 18 וכן צפי לגביית יתרות.  2020בשנת 

 19 תקציב ההכנסות משקף בפנים,  

 20 , -שנתנו בארנונה של הרגע, זה כולל את ההנחה  יניב שחר:

זה המשפט הבא שלי. התקציב כולל, מגלם בתוכו את גורן לין אלרגנד:  21 

ההפחתה בתעריף הארנונה למגורים בחלק מהשטחים  22 

 23 המשותפים. 

 24 כמה זה הפחית? יניב שחר:

 25 מיליון.  1.7הפחית בסביבות גורן לין אלרגנד: 
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שוב, אני חוזרת ומציינת שהכנסות מארנונה שאינה למגורים   1 

ה. ולכן המועצה מסך ההכנסות מארנונ 7% -מהווה פחות מ 2 

נדרשת כל הזמן לבצע התייעלות ולהגדיל את עוגת ההכנסות  3 

 4 שלה. 

 5 נושא נוסף, בהתאם למתווה שאושר במועצה,  

בכמה הוא העלה?  2.58 -רגע, שאלה. הטייס האוטומטי של ה יניב שחר: 6 

 7 בערך אותו, 

 8 ? 2020כמה הוא העלה בשנת גורן לין אלרגנד: 

 9 , נכון? 2.58 יניב שחר:

 10 אני חושבת שמשהו כזה, אבל אם, עוד שניה אני אגיד לך, לין אלרגנד:  גורן

 11 אחר כך שאלות, בסוף.  ליזי דלריצ'ה:

 12 אולי שאלות בסוף.  דליה לין:

 13 כאילו מה קרה? תנו לסיים לדבר.  ליזי דלריצ'ה:

 14 תכתבו את השאלות.  דליה לין:

הפנים בהתאם למתווה שאושר למועצה על ידי משרד גורן לין אלרגנד:  15 

שנים,  5לרישום הכנסות בתקציבה השוטף לפריסה על פני  16 

, שכולל פרעון מוקדם של הלוואת הבעלים שניתנה 2019-2023 17 

לתאגיד המים, כספי הארנונה נתב"ג שחולקו על ידי משרד  18 

ודיבידנד שהתקבל מהתאגיד במהלך  2018הפנים בסוף דצמבר  19 

רשמה  שנים וכתוצאה מכך 5 -, כל אלה נפרסו ל2019שנת  20 

מיליון שקל  2 -סך של כ 2020המועצה בתקציבה השוטף שנת  21 

 22 בסעיף העברה מקרנות אחר מתווה. 

אלפי  918הוא עומד על  2020תקציב מענק האיזון ירד. בשנת   23 

מיליון מול  2.6ושל  2019מיליון מול שנת  1.8קיטון של ₪,  24 

 25 . 2018שנת 
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המענק,  על פי נוסחת גדיש, שזה נוסחת משרד הפנים לחישוב  1 

רשות מקומית נטולת מענק  2020המועצה הפכה להיות בשנת  2 

איזון. בגלל שמשרד הפנים הוריד את מענק האיזון בהדרגה,  3 

מיליון שקל. מכיוון  918מענק האיזון הועמד על סכום של  4 

הוא משמעותי, המועצה פנתה למשרד  2019שהקיטון מול  5 

י לכך הפנים על מנת שיגדיל את מענק האיזון למועצה. א 6 

וכנגד מענק  1,360,000נרשם מענק איזון מותנה בסכום של  7 

 8 האיזון המותנה נרשמו הוצאות מותנות באותו סכום. 

מיליון שקל מענק בכספי ארנונה  3.2בנוסף, כולל התקציב   9 

נתב"ג שהוקצה לרשות ונכלל בסעיף מענקים נוספים משרד  10 

 11 . 2019הפנים, בדומה לשנת 

 12 65.2בחינוך צפויה לעמוד על ההשקעה בחינוך, ההשקעה  

הוצאות ₪ אלף  465 -עלויות פרישה ו₪ מיליון  2מיליון, כולל  13 

', עלייה של 19בתחזית ביצוע ₪ מיליון  62.2מותנות, לעומת  14 

מסך תקציב  45%ההשקעות בחינוך מהוות ₪. מיליון  3 15 

 16 '. 19בתחזית ביצוע  44%המועצה לעומת 

 17 2015מיליון שקל בשנת  12.4 -המימון העירוני בחינוך עלה מ 

השנים  6 -מיליון ב 6.7, עלייה של 2020מיליון בשנת  19.1 -ל 18 

 19 האחרונות. 

תקציב החינוך גודל בעיקר מהוצאות נדרשות בגין שנת   20 

הלימודים הנוכחית שזה תש"פ, פתיחת גני ילדים חדשים,  21 

גידול במספר התלמידים בישוב עקב פיתוח מואץ, פתיחת  22 

מיוחד ברביבים ובחטיבת ביניים, טיפוח מרחבי כיתות חינוך  23 

למידה תומכי שונות בבתי הספר ובגני הילדים, טיפוח תהליכי  24 

הייחודיות, העשרת צוותי ניהול, ליווי של מנהלים, תכנית  25 

 26 הכשרת אקדמאים, תכנית אוטונומיה בחינוך.
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כמובן שהתקציב כולל גם את החלק היחסי של שנת הלימודים   1 

 2 '. 20עד דצמבר תשפ"א, ספטמבר 

כולל עלויות ₪, מיליון  66.1 -הוצאות השכר מסתכמות ל  3 

בתחזית ביצוע ₪ מיליון  61.5לעומת ₪ מיליון  6.3פרישה של  4 

 5 46%הוצאות השכר מהוות ₪. מיליון  4.6', עלייה של 19

 6 מתקציב המועצה. 

משרות נוספות מול תחזית ביצוע  33.3תוקצבו  2020בתקציב   7 

 8 רות הוא ברובו מגידול במשרות החינוך. '. הגידול במש19

נכללו הוצאות בגין הועדה  2020, בתקציב 2020תקציב   9 

בדומה ₪, מיליון  2.3המקומית לתכנון ובנייה בסך של  10 

'. כמו כן, תוקצבו הכנסות בגין השתתפות 19לתחזית ביצוע  11 

 12 ₪. הממשלה בועדה המקומית בסך של חצי מיליון 

ההוצאות נטו בגין אגף הנדסה ההוצאות נטו בגין הועדה ו  13 

 14 ממומנות מכספי ההשבחה. 

בתקציב המועצה נכללו הערכות לגידול בהוצאות ניקיון   15 

הרחובות, איסוף אשפה, גינון עקב גידול בישוב. מנגד, נכללו  16 

 17 הערכות המועצה לחיסכון והתייעלות בנושאים אלה. 

 18 -כולל כ₪, מיליון  5 -מימון המועצה בגין תרבות מסתכם בכ 

היחידה  1.3ספריה עירונית,  1.3פעולות תרבות, ₪ מיליון  1.9 19 

 20 לנוער וחצי מיליון ספורט. 

מיליון  0.4כולל ₪, מיליון  12.8 -הוצאות הרווחה מסתכמות ב  21 

מסך  33%בגין עלויות פרישה. מימון הרשות מהווה ₪  22 

 23 הוצאות הרווחה. 

₪  מיליון 3.4פרעון מלוות והוצאות מימון מסתכמות לסך של   24 

מיליון. הקיטון  4.3', קיטון של 19מיליון בשנת  7.7לעומת  25 

נובע בעיקר מפרעון מלוות פיתוח שהגיעו בחלקן לסיומן  26 
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'. וגם עם מחזור 20' וחלקן הגיעו לסיומן בתחילת 19בסוף  1 

. 2019מיליון שהשארנו פה במהלך שנת  5 -הלוואה בסך של כ 2 

פה בסך  מנגד, נלקחו שתי הלוואות פיתוח חדשות שאושרו 3 

 4 שנה.  15 -ל₪ מיליון  5.8מצטבר של 

 5 פרעון מלוות הפיתוח ממומן מכספי ההשבחה לפיתוח.  

זהו. מצורפים לחומר צורפו רשימת תב"רים וספר התקציב   6 

במלואו. רשימת התב"רים הפתוחים והמאושרים נכון להיום  7 

 8 וכל ספר התקציב במלואו. 

 9 שאלות, בבקשה. יניב, מתחילים איתך? ליזי דלריצ'ה:

 10 לא יודע, לכם בדרך כלל אין שאלות.  יניב שחר:

 11 .2.58מה שאמרת זה  2.58 -הגורן לין אלרגנד: 

מיליון שקל בהכנסות  1.3-1.4זה תוספת של כמה בערך?  יניב שחר: 12 

 13 מארנונה?

 14 ? 2.8 -הגורן לין אלרגנד: 

 15 תעשה מתמטיקה.  ליזי דלריצ'ה:

 16 כן. אני תכף אגיד לך כמה זה אם אתה רוצה. גורן לין אלרגנד: 

זה אומר שכמעט כל ההנחה בארנונה, כמעט כולה נעלמה  יניב שחר: 17 

 18 האוטומטי. בעקבות הטייס 

 19 . 2.58 -, ה1,400,000גורן לין אלרגנד: 

 20 נקודה,  1 -והעלינו ב 1.7זה עוד  יניב שחר:

 21 זה הפוסט. כן.  ליזי דלריצ'ה:

אוקי. טוב, כמה שאלות קטנות. יש בתשלומים בהנהלת  יניב שחר: 22 

 23 מועצה יש שם שתי משכורות, מה זה השכר הזה? 

רק לפרוטוקול אני רוצה להגיד, לכם יש שאלות, לנו פשוט  ליזי דלריצ'ה: 24 

אחרי  16:00בבוקר עד  8:00 -היתה ישיבת הנהלה יום שלם מ 25 

 26 בבקשה. הצהרים, אז השאלות שלנו נשאלו. 



 

 

 

 30.12.19  מליאת המועצה המקומית גני תקווה

 

8 

כן, אני יודע. גם אתם לא מזמינים אותנו. זו לא ישיבת  יניב שחר: 1 

 2 הנהלה, היה לכם ישיבת תכנית עבודה, זה משהו אחר לגמרי. 

 3 על מה אתה שואל עוד פעם? גורן לין אלרגנד: 

 4 משכורות כוללות בתשלומים.  יניב שחר:

 5 אתה מדבר על מזכירות, על איזה פרק? גורן לין אלרגנד: 

 6 . 61ק , פר61סעיף  יניב שחר:

השאלה אם משכורות כוללות של מנהל כללית או מזכירות גורן לין אלרגנד:  7 

 8 מזכירות כוללות? 

 9 לא, יש משכורות כוללות. שתי משרות.  יניב שחר:

 10 ... זה ראש המועצה והסגן.גורן לין אלרגנד: 

 11 שקל.  2,000הבנתי. יש פה הנעה ומועצה קידום מעמד האישה  יניב שחר:

יש לנו יועצת לקידום מעמד האישה שהיינו צריכים למנות, : גורן לין אלרגנד 12 

 13 לי רוטנברג, תקציב קטן כדי לעשות משהו עם,  

 14 שקל? 2,000 יניב שחר:

 15 עם קידום מעמד האישה. גורן לין אלרגנד: 

 16 שקל? 2,000 -אפשר לקדם משהו ב יניב שחר:

ידום אנחנו מממנים את זה מההוצאות של האירועים, כל הק ליזי דלריצ'ה: 17 

של מעמד האישה זה הוצאות אירועים, הוצאות כנסים, הכל  18 

 19 בפנים. אין הפרדה. 

 20 יש הפרדה, עובדה.  יניב שחר:

בגלל שהיא קיבלה תפקיד, שניה, בגלל שהיא קיבלה מינוי גורן לין אלרגנד:  21 

חדש היא ביקשה בכל זאת שיהיה לה בשביל לעשות איזה  22 

בדיקה שהיא צריכה, איזה סקר, איזה משהו, מנהלות, אז  23 

שקלים. כל יתר האירועים זה לא נכנס  2,000אישרנו לה  24 

שקלים, זה דרך כל התקציב של הרשות  2,000 -בכלום ב 25 

 26 המקומית. 
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 1 3.2 -מיליון שקל ל 2 -אוקי. איסוף וביעור אשפה, קפצנו מ יניב שחר:

 2 כמעט, מה, מה קרה? 

אתה רוצה להסביר או אני? איסוף וביעור אשפה קבלניות. גורן לין אלרגנד:  3 

 4 לא מדבר על איגוד ערים, אלא איסוף וביעור אשפה. 

 5 לא יודע, כתוב איסוף וביעור אשפה.  יניב שחר:

דלנו בכמויות המכלים שאנחנו אוספים בישוב בגלל ג ניר אריאלי: 6 

 7 האכלוסים. 

 8 גדלנו? מה, נוספו,  50% -ב יניב שחר:

לא, סליחה, אני יודעת מה עכשיו, אוקי. היו שני סעיפים גורן לין אלרגנד:  9 

לסעיף הזה, היה איסוף וביעור אשפה קבלניות, זה היה ניקוי  10 

 11 . חצרות, שני סעיפים. איחדנו אותם לסעיף אחד

 12 הניקוי חצרות זה רק גזם. נעמה ברון:

 13 שנה קודמת.  700לעומת  0ולכן בניקוי חצרות הראה עכשיו גורן לין אלרגנד: 

 14 אה, אוקי. אז מה, איחדתם את זה ביחד?  יניב שחר:

תאחד את שני הסעיפים האלה ביחד. אז יש גידול אבל לא גורן לין אלרגנד:  15 

 16 כמו שתיארת. 

 17 , אוקי. 10% -. זה גידול ב50% -הבנתי. אז זה לא גידול ב יניב שחר:

 18 . 8, אפילו 10% -ב ניר אריאלי:

 19 זה יותר הגיוני.  יניב שחר:

 20 זה כלום יחסית לאכלוס. דליה לין:

 21 נכון, לעומת האכלוס.  ניר אריאלי:

 22 . 7.3, פרק 7.3יש הכנסות  ר:יניב שח

 23 הכנסות איזה? מה? גורן לין אלרגנד: 

 24 התקבולים, הכנסות מימון, החזרות אחר,  יניב שחר:

 25 כן, זה,גורן לין אלרגנד: 

 26 ואז זה נעלם.  13שהיה  יניב שחר:
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 1 מיליון?  13גורן לין אלרגנד: 

 2 .2019 -כן. ב יניב שחר:

סעיפים. כעקרון זו נוסחת,  3 -לנו לאוקי, אני אסביר. פיצגורן לין אלרגנד:  3 

 4 זה הכסף של תקציב פיתוח, 

 5 )מדברים ביחד(

 6 אוקי.  יניב שחר:

עכשיו בגלל שיש לנו גם את המתווה וגם את ארנונה נתב"ג גורן לין אלרגנד:  7 

סעיפים. יש  3 -וגם את ההנדסה, אז פיצלנו עכשיו את זה ל 8 

לי החזרות מימון אחר, מתווה, יש לי החזרות מימון אחר  9 

פעם בעבר הכל פרעון מלוות והחזרות מימון אחר הנדסה.  10 

 11 מיליון.  13 -היה ביחד ה

 12 מימון הנדסה זה בעצם מהתקציב, הבנתי. אז קרנות  יניב שחר:

הנדסה זה נשאר בסעיף הזה ופתחנו עוד שני סעיפים אחרים גורן לין אלרגנד:  13 

 14 לפרעון מלוות ולמתווה. 

תאורת רחובות. למרות  7.4.3 -היה לי עוד איזה שאלה. יש ב יניב שחר: 15 

 16 כל ההתייעלות האנרגטית שעושים עלינו שם בהוצאות. 

 17 אבל במעט, כי נוספים לנו שטחים.  עלינוגורן לין אלרגנד: 

הוסיפו רחוב אחד בזה. אני הייתי מצפה שבעקבות התייעלות  יניב שחר: 18 

 19 אנרגטית ההוצאות של תאורת רחובות תרד. 

בוא נגיד שאם לא היה זה היה עולה הרבה יותר. אבל תן גורן לין אלרגנד:  20 

, אתה מדבר 2019לי רגע לפתוח את הסעיף הזה, שניה. שנת  21 

 22 סעיף תאורת רחובות חשמל, כן?על 

 23 כן.  יניב שחר:

. 750ואנחנו צופים  700התקציב המעודכן הוא  2019בשנת גורן לין אלרגנד:  24 

 25 אני לא רואה בזה גידול כזה גדול לעומת כל תוספת הישוב.  
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הוסיפו רחוב אחד כולה. בסדר. אוקי. כאילו ההתייעלות  יניב שחר: 1 

 2 האנרגטית לא רואים כל כך. 

 3 רואים אותה, זה אחרת היה הרבה יותר. גורן לין אלרגנד: 

 4 . 2020 -הפרויקטים הגדולים ב ניר אריאלי:

 5 אוקי.  יניב שחר:

 6 ואנחנו נראה עוד ירידה. אנחנו לא נראה עלייה אבל,  ניר אריאלי:

 7 '. 21אתה אומר לבדוק את תקציב  יניב שחר:

 8 נכון.  ניר אריאלי:

 9 ביטוח.  יניב שחר:

. 820' בסעיף הזה היה 18דרך אגב, התקציב המקורי של גורן לין אלרגנד:  10 

כשראינו שיורד. תסתכל בעדכון  700 -הקטנו אותו לאנחנו  11 

 12 . 700 -, הורדנו אותו ל3תקציב מספר 

ביטוח, הנהלה ומועצה ביטוח.  7.6.7.0הורדנו. אוקי. סעיף  יניב שחר: 13 

קודם כל מה הכוונה, למה זה משמש וגם פה זה כאילו ירד  14 

 15 בצורה, 

, 2019אמצע שנת אני אסביר מה קרה פה. אנחנו שילמנו בגורן לין אלרגנד:  16 

באמצע שנה שילמנו שנה. ואז כל ההוצאה נרשמה  2018בשנת  17 

' שילמנו שנה 19באמצע  2019' שנה שלמה. בשנת 18בשנת  18 

וחצי. אז החצי שנה נרשמה, שילמנו חצי שנה ונשלם עוד שנה  19 

 20 ספגה רק חצי שנה.  2019. אז שנת 2020תחילת  2019בסוף 

 21 הבנתי. יניב שחר:

 22 כרגע בתקציב. גורן לין אלרגנד: 

 23 ביטוח של מה זה?  יניב שחר:

ביטוח המועצה. כל הביטוח של המועצה. המבנים, הצד ג', גורן לין אלרגנד:  24 

 25 הכל. 
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 1 950, פיקוח עירוני, אז יש פה הכנסות 7.8רק להבין בפרק  יניב שחר:

 2 אלף, אני מבין שזה מדוחות וכולי, מאיפה זה בדיוק? 

 3 הכנסות מדוחות, כן. כן. גנד: גורן לין אלר

 4 וההוצאות כאילו על הפיקוח זה מיליון וחצי?  יניב שחר:

 5 אוקי. אז השאלה?גורן לין אלרגנד: 

זה רק להבין שזה באמת, ההוצאות על הפיקוח הן מיליון וחצי  יניב שחר: 6 

 7 וההכנסות, 

אז תכף אני אגיד לך עם הוצאות הפיקוח הן מיליון וחצי. גורן לין אלרגנד:  8 

 9 רואים את זה בספר, 

 10 , 7.8כתוב בתשלומים, כאילו יש מתחת לסעיף  יניב שחר:

, 950זה הוצאות על הפיקוח וההכנסות הן כן, המיליון וחצי גורן לין אלרגנד:  11 

 12 כן. 

ם אוקי. שניה אחת אם יש לי עוד משהו. אני מצטער שכול יניב שחר: 13 

ספורט, מתכנס פה דמי  8.2.9ככה מחכים. יש תקבולים בסעיף  14 

 15 , -שימוש. זה על ההשכרה של כל ה

זה על ההשכרה של החדרים של לידר. אנחנו גובים את גורן לין אלרגנד:  16 

הכסף, מעבירים אותו ללידר. אתה תראה את זה גם ההכנסות,  17 

 18 גם בהוצאות. 

 19 ירה של אולמות, הבנתי. אז זה כאילו הכנסות משכ יניב שחר:

 20 שכירת חדרים בלידר. גורן לין אלרגנד: 

 21 למה הם דרך אגב לא ישר, למה זה לא בתקציב שלהם?  יניב שחר:

יש פה עניין של דיווח עסקת אקראי למע"מ, שאנחנו עושים גורן לין אלרגנד:  22 

ולא הם, כי אנחנו כבר יודעים איך עושים את זה יותר קל.  23 

ישירות אליהם. זה של המועצה. יכול להיות שנעביר את זה  24 

 25 מבנה שלי. 
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עו"ד אושרת מצליח: זה של המועצה. לידר רק מפעילה עבור המועצה. זה  1 

 2 מבנה של המועצה. 

 3 אוקי. טוב, זה בגדול השאלות העיקריות שיש לי. יניב שחר:

 4 נעמה, שאלות?  ליזי דלריצ'ה:

 5 לא, אם היו לי הייתי שואלת.  נעמה ברון:

 6 אושרת, שאלות? מיכאל?  ליזי דלריצ'ה:

שתי שאלות קצרות. אחד, לא ראיתי בתקציב סעיף לעניין  מיכאל לוין: 7 

 8 מרכז צעירים. אני מבין שהשנה לא יתוקצב. 

 9 לא, יש דווקא. גורן לין אלרגנד: 

 10 יש? אני לא,  מיכאל לוין:

 11 צעירים. תכף אני אגיד לך. יש סעיף של מרכז גורן לין אלרגנד: 

 12 בכמה הוא תוקצב? מיכאל לוין:

 13 . 1.8.2.8.2זה נקרא פעילות צעירים. סעיף גורן לין אלרגנד: 

 14 הכוונה היא למרכז צעירים,  מיכאל לוין:

נמצא בתוך היחידה לנוער. פרקים בתקציב זה נמצא בתוך גורן לין אלרגנד:  15 

 16 היחידה לנוער. 

 17 אני מבין. אני שואל אם זה,  מיכאל לוין:

 18 . לאלף שק 30גורן לין אלרגנד: 

 19 מרכז צעירים. זה מה שרציתם להקים  מיכאל לוין:

 20 אלף שקל זה לא מספיק.  30 יניב שחר:

 21 נכון? אלף שקל,  30זה לא מרכז צעירים  מיכאל לוין:

זה משהו שנתחיל עם הפעולות ונראה ונלמד. קיצוצים  ליזי דלריצ'ה: 22 

 23 בתקציב, מה שאנחנו יכולים אנחנו עושים. 

אוקי. מה, איך מבחינת המצב שקורה עם הבחירות בממשלה  מיכאל לוין: 24 

 25 זה משפיע עלינו מבחינה תקציבית?

 26 יודעים. קצת משפיע. אנחנו עוד לא  2019כרגע לשנת גורן לין אלרגנד: 
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 1 יהיה לך כל שנה.  ליזי דלריצ'ה:

... ייגמר. אני לא רואה בעיות גדולות בעיכובי כספים. גורן לין אלרגנד:  2 

 3 מדברים על עיכובי כספים, 

 4 לא, אתה מדבר על הוצאות הבחירות? ליזי דלריצ'ה:

 5 לא, לא, לא.  מיכאל לוין:

 6 הוצאות ישירות? ליזי דלריצ'ה:

 7 על הכנסות של מענקים,  מיכאל לוין:

 8 הוא אומר מה נפגע. גורן לין אלרגנד: 

 9 )מדברים ביחד(

חשבתי הוצאות מהבחירות עצמן. בסדר, לא מזה, כי גם זה  ליזי דלריצ'ה: 10 

 11 פתאום הלחיץ אותי. הבחירות עולות לנו כסף גם? 

 12 הבחירות של המדינה? גורן לין אלרגנד: 

 13 לא? אוקי. ליזי דלריצ'ה:

 14 לא. גורן לין אלרגנד: 

, אז יש 1/12לגבי מענקים, המדינה עכשיו תקציב המדינה זה  ליזי דלריצ'ה: 15 

לנו עיכובים בכל דבר. יש לנו עיכובים בהרשאות ממשרד  16 

החינוך ואנחנו מחכים, עכשיו דיברתי עם החשב בדיוק לפני  17 

שעה, שהוא כן ישחרר לנו את הגני ילדים. יש לנו בעיות עם  18 

שאם אתה פונה לפקידים אז אין להם כל כך המענקים,  19 

 20 תשובות. אין שר שיכול לטפל בדברים. כן, הכל תקוע. 

 21 )מדברים ביחד(

 22 באיזושהי אי ודאות. גורן לין אלרגנד: 

אין למי לבכות. מאוד משפיע. גם המענק שלנו, מענק האיזון,  ליזי דלריצ'ה: 23 

כסף. כמו שהיא סיפרה, זה אקוטי בשבילנו לאבד כל כך הרבה  24 

 25 גם ככה אנחנו מתייעלים עד הקשקש כבר. 
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אבל אנחנו מאבדים את זה בגלל הבחירות או בגלל שאיבדנו  מיכאל לוין: 1 

 2 אותו, 

, בקריטריונים של נוסחת -לא, בגלל שתמיד היינו מתחת ל ליזי דלריצ'ה: 3 

גדיש הרבה פעמים היינו במענק שלילי. כבר שנתיים או  4 

 5 שלוש, בגלל שיש לנו, 

לא. לא רק השנה אנחנו במענק, השנה היינו במענק בשלילי. אלרגנד:  גורן לין 6 

19 .' 7 

 8 לא, אבל הם אמרו שבדרך כלל,  ליזי דלריצ'ה:

' כבר היינו שלילי אבל נתנו לנו, כי הם עושים את זה 19 -בגורן לין אלרגנד:  9 

 10 בהדרגה. 

 11 לירון דורון לוי: ליזי צודקת. 

שרים לא עמדו בלחץ ונתנו כסף. ועכשיו ' היינו שלילי וה19 -ב ליזי דלריצ'ה: 12 

הפקידים מנהלים במקום השרים, אז הם עושים מינוס  13 

ונותנים מינוס, והיינו צריכים לעשות מלחמת עולם כולל כל  14 

 15 השלטון המקומי. 

 16 המדינה תהיה יותר מאוזנת שהפקידים מנהלים אותה.  עופר עזרא:

 17 ככה כולם, מבסוטים.יותר חסכוני. בגלל זה הם ממשיכים  ליזי דלריצ'ה:

 18 זהו.  

 19 נגד.  4? מי נגד? 2020מי בעד אישור תקציב  

 20 נגד, כל השאר בעד? אוקי.  4 דליה לין:

 21 

 22 .2020מתנגדים אושר תקציב שנת  4ברוב של חברים עם  החלטה:

 23 

 24 

 25 -תמה ישיבת היום-


