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 1 66לישיבת המועצה מן המניין מספר  על סדר היום

 2 

 3 אישור תב"רים. .1

 4 הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה הבעל"ט. .2

 5 דיווחי ראש המועצה. .3
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 1 פרוטוקול

 2 

 אישור תב"רים

 3 

אישור תב"רים.  -1. 66הזמנה לישיבה מליאה מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה: 4 

עברנו בהנהלה על אישור התב"רים, נעבור גם עכשיו. גורן,  5 

 6 בבקשה.

נגישות ובטיחות. קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך  661תב"ר  גב' אלרגנד: 7 

אלף משרד התחבורה וחלק  50לסימון כבישים, חלק המשרד  8 

 9 , אלה הגדלות בתב"ר. 21,429הרשות 

 10 נקריא את הכל או אחד אחד? נקריא את הכל ברשותכם.  גב' נתן:

. הרשאה נוספת של 5157, מתחם גני ילדים, מ"מ 701תב"ר  גב' אלרגנד: 11 

. אז יש מיון, גידול במשרד החינוך 124,765משרד החינוך של  12 

 ... 13 

 14 )מדברים ביחד(

 15 מקרנות רשות באותו סכום. גב' אלרגנד:

חידוש והוספת מתקני משחק, זה תב"ר סל למתקני  748תב"ר   16 

אלף שקל מקרנות  300לאומדן, גידול של  תאמהמשחק. ה 17 

 18 רשות. 

מה לתלמוד תורה. כאן היה לנו השלמת פרוגר 750תב"ר   19 

שהיה כפוף לקבלת הרשאה ממשרד החינוך. קיבלנו  1,700,000 20 

הרשאה קיימת ולכן  120אלף. אז יש  120בינתיים הרשאה של  21 

. בנוסף, הגדלנו 1,580,000 -הסכום שמותנה בהרשאה ירד ל 22 

אלף שקל, כי יש דרישה לפיקוד  200 -את קרנות הרשות ב 23 

כום של משרד החינוך והקרנות לא העורף לממ"ד וכרגע הס 24 
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 1 200 -מספיק. אז אנחנו נאלצנו להגדיל את קרנות הרשות ב

 2 אלף שקל. 

 3 . כולם בעד? כולם בעד גב' נתן:

 4 מי בעד התב"רים? גב' דלריצ'ה:

 5 כולם בעד. גב' נתן:

 6 כולם בעד.  גב' דלריצ'ה:

 7 

 .750, 748, 701, 661תב"רים את : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 8 

 הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה הבעל"ט/  דיווחי ראש המועצה

 9 

דיווחי ראש המועצה, אני עושה את זה ממש בקצרה אבל  גב' דלריצ'ה: 10 

פתיחת יובלים, אריזה  -שמתי לפניכם את הדף הארוך יותר 11 

וחלוקת מזון, כנס מתנדבים, היערכות לפינוי אשפה לחגים  12 

. 3לילדים בגיל לידה עד וקול קורא למנהלי מסגרות טיפול  13 

 14 .20:00וביום חמישי יש מסיבה בשדרה בשעה 

 15 5תודה רבה לכולם.  -אני רוצה להגיד לכם שני דברים: אחד  

ישיבות, זה לא הולך ברגל. זה באמת כל הכבוד.  66שנים,  16 

הכל, כולם עשו את זה בהתנדבות מלאה. לא היה סגן בשכר  17 

ול מועצה לתפארת בקדנציה הזו, וצריך להגיד שאפו על ניה 18 

מדינת ישראל. גם על האופוזיציה מגיע להגיד מילים טובות.  19 

גם האופוזיציה היתה אופוזיציה עניינית שלא מקשה איפה  20 

, חוץ מפשלה -שלא צריך ובאמת בחרה גם פה במשורה את  ה 21 

 22 אחת של בית אריה, פיקס. אבל סך הכל בסדר. 

 23 זה יחזור לך כבומרנג, חכי.  מר סוכריאנו:

 24 חקים()צו
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אבל בסך הכל באמת גם לאלי אחי מרדכי וגם לאלי סוכריאנו,  גב' דלריצ'ה: 1 

אבל גם לעופר עזרא וגם לטל מתתיהו וגם לדורון בן דקון  2 

דר מיוחס וגם לעומר שלומוביץ וגם מסרודה וגם לוגם ליגאל  3 

ללירון דורון וגם לאודליה אורבך וגם לידידיה צוריאל וגם  4 

 5 . לחן קרמר היקר. תודה רבה

 6 וגם דוד ברוש.  גב' שמר:

שנים. נתתם לי  5היה ופרש, גם לו. תודה רבה על עשייה ועל  גב' דלריצ'ה: 7 

לעבוד. בזכותכם יכולתי לעבוד ולעשות כל כך הרבה דברים  8 

 9 למען היישוב הזה. מודה ומוקירה. 

בפתח השנה החדשה, אני מאחלת לכולם שנה טובה, שנת   10 

שמחה, אושר, בריאות ואהבה ואי אפשר לא להגיד תודה לערן  11 

מהנדס המועצה, שאני קוראת לו התאילנדי. תראו איך הוא  12 

נראה כבר, הוא כל היום בשטח, בונה בתי ספר, אני כבר לא  13 

 14 מזהה אותו. 

התבלבל פה, לפי , שאני לא יודעת, מישהו 68לאירית, שחגגה   15 

 16 דעתי זה כמו אלו שהגיעו, 

 17 )מדברים ביחד(

זייפו את תעודת הזהות שלהם כדי לקבל עבודה. משהו פה  גב' דלריצ'ה: 18 

 19 לא תקין בעניינים האלה. 

 20 תודה ממי, תודה.  גב' נתן:

 21 היא רצה יותר ממני, היא פחות מתעייפת ממני. אני נשברת.  גב' דלריצ'ה:

אחת המסורות. שבאמת נלחמת על כל לגורן, הגזברית, באמת   22 

שקל ועושה עבודה בצורה מסורה בלתי רגילה. תודה לרונית  23 

עובדיה, היועצת המשפטית, שבאמת אני מרגישה כל כך  24 

בטוחה ומוגנת, שהיא מפחידה אותי כל יום מחדש. היא וגורן  25 
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אתה לא צריך כלום יותר, אתה יכול לטייל בעולם, לעבור  1 

 2 אתה מוגן. תודה רבה. באדום אתה יכול מרוב ש

ולדליה שמר, גם על הפקת ערב מתנדבים אתמול פיצוץ, עם   3 

לירון. חבל על הזמן, היה ערב מעולה. וגם על כל העבודה  4 

 5 המסורה. 

וגם להלרן שלא נמצאת פה, ובאמת כל עובדי המועצה וחברי   6 

המועצה, יש לנו אחלה מועצה, אחלה ישוב. שנה טובה  7 

 8 ואהבה. ומבורכת, בריאות, אושר 

בלילה. ואני מקווה  30בלילה,  31 -לנובמבר, ב 1 -ניפגש ב  9 

ימצא טוב אחר לעשות  -שמי שרוצה להיות פה יהיה, ומי שלא 10 

 11 במקום אחר. והכל באהבה. 

 12 שנה טובה.  כולם:

 13 בהצלחה לכולנו.  גב' דורון לוי:

ימים ברוטו  56 -בהצלחה לכולנו. והלוואי ושנת הבחירות וה גב' דלריצ'ה: 14 

. אנחנו כולם fightעברו ללא מדון, ללא ריב, באהבה, בלי י 15 

באותו בית. אין פה הרבה באמת דרמות, אז אפשר לעשות את  16 

 17 זה ברגוע. 

 18 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. מר צוריאל:

 19 אמן.  כולם:

 20 כל הכבוד, תודה רבה.  גב' אורבך:

 21 

 22 -תמה ישיבת היום-
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