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 1 המועצה המקומית גני תקווהמליאת 

 2 34מליאה מן המניין מספר 

 3 2016 בדצמבר 22ישיבה מיום 

 4 :משתתפים

 5 המועצהיו"ר  - דלריצ'הליזי גב' 

 6 חבר מועצה - מר עומר שלומוביץ

 7 מועצה חבר - צוריאלידידיה מר 

 8 חבר מועצה -  קרמרמר חן 

 9 חברת מועצה - גב' לירון לוי דורון

 10 חברת מועצה - גב' אודליה אורבך

 11 חברת מועצה - גב' סמדר מיוחס

 12 חבר מועצה - מר דורון בן דקון

 13 חבר מועצה - מר אלי סוכריאנו

 14 חבר מועצה -  מר דוד ברוש

 15 

 16 מוזמנים:

 17 מנכ"לית המועצה -  גב' אירית נתן

 18 גזברית המועצה - גב' גורן לין אלרגנד

 19 מהנדס המועצה -  מר ערן חמו

 20 יועמ"ש המועצה - אושרת מצליחעו"ד 

 21 יועמ"ש המועצה - רונית עובדיהעו"ד 

 22 מנהל אגף תפעול -  מר ניר אריאלי

 23 מנכ"לית עמותת תרבות ואומנות בגני תקווה- גב' כרמית יעקובסון

 24 מנהל אגף חינוך-  מר קובי זמיר

 25 עמותהרו"ח - רו"ח דוד בן יעקב

 26 יגאל רודה מר

  27 
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 1 על סדר היום:

 2 43ישיבה מן המניין מספר 

 3 .2015. דיון בדו"ח כספי לשנת 1

עמותת אומנות ותרבות  – 2015. דיון בדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2 4 

 5 בגני תקווה.

 6 . יונח על שולחן המועצה:3

 7 .1.12.16פרוטוקול וישיבת ועדת נזקק מיום -

8 
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 1 פרוטוקול

 2 2015כספי לשנת דיון בדו"ח 

. 2015. דיון בדו"ח כספי לשנת 43ישיבה מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה: 3 

 4 גורן. 

רגע לפני זה אני רק אומרת משפט אחד שאני רוצה להוסיף.  גב' גורן: 5 

ההלוואה שאושרה לנו כבר בחלקה על ידי משרד הפנים  6 

ואישרנו אותה במליאות קודמות, לא צוין בפרוטוקול שהיא  7 

וד כלל ההכנסות של הרשות. אז אני רוצה שזה כנגד שעב 8 

 9 יהיה מצוין בפרוטוקול, למען הסדר. 

 10 2015. הגרעון בשנת 2015עכשיו אני אעבור לדוחות שנתיים  

 11 1.6', שהוא 14אש"ח. דומה לגרעון של שנת  1.67הוא 

. 2015מהביצוע בשנת  1.8% -אש"ח. הגרעון השוטף הוא כ 12 

 13 16%הוא בערך ₪. מיליון  14.3' הוא 15הגרעון הנצבר לסוף 

 14 . 2015מביצוע 

 15 2015 -כמו שאמרתי בכנס, למי שלא היה, התוצאות ל 

. 2.2כוללות פרעון מוקדם של הלוואה מתאגיד מי תקווה של  16 

שקל הקטין גרעון  675,000נרשם בתקציב השוטף ועוד  1.5 17 

 18 נצבר באישור משרד הפנים. 

 19 . אם למישהו יש שאלות נוספות אני אשמח לענות 

? מול זה שהולכים להוריד 2015 -מה היה מענק האיזון ב מר סוכריאנו: 20 

 21 אותו.

 22 .4.4היה  16 -ב גב' דלריצ'ה:

 23 ' היה פחות. 15', 16 -היה ב 4.4 גב' גורן:

 24 לא היה במגמת ירידה? מר סוכריאנו:

 25 שרוצים להוריד לנו.  5.7 -עכשיו יש את ה גב' דלריצ'ה:

 26 תמשיכו.  גב' גורן:
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עמותת  2015דיון בדוחות הכספיים והמילוליים לשנת  דלריצ'ה:גב'  1 

אמנות ותרבות בגני תקווה. כרמית בבקשה. זה בעיקר  2 

 3 נושאים כספיים.

 4 תגידו כמה מילים.  גב' נתן:

תגידו רק מסגרת של התקציב עצמה, כמה, תגידו בכמה  גב' דלריצ'ה: 5 

 6 מילים, כמו שגורן עשתה. 

 7 יון.זה בלי הצבעה, זה ד גב' נתן:

 8 , עד אז, 1.3 -מיכל אהרוני מנהלת מרכז הבמה, היא נכנסת ב גב' דלריצ'ה:

 9 . 5.2 -ב דוברת:

אנחנו ניפרד מכרמית. נעשה לה  1.3 -, סליחה, בו5.2 -ב גב' דלריצ'ה: 10 

 11  בנפרד.

 12 )מדברים ביחד(

 13 '. 16 -ב 4.4 -זה ירד ל 4.7אני אראה שניה.  גב' גורן:

 14 

עמותת אמנות ותרבות  – 2015דיון בדוחות הכספיים והמילוליים לשנת  15 

 16 בגני תקווה

 17 בבקשה.  גב' דלריצ'ה:

מיליון שקל. הקצבת  9.6 2015אז ההכנסות מפעילויות לשנת  רו"ח בן יעקב: 18 

, 1.4אלף שקל. נטו הכנסות מפעילות  700הרשות לעמותה  19 

 20 הוצאות הנהלה ... 

 21 )מדברים ביחד(

 22 אלף שקל.  354סך הכל עודף לסוף לשנה  רו"ח בן יעקב:

 23 בפלוס? מר סוכריאנו:

 24 כן.  רו"ח בן יעקב:

את ההקצבה של המועצה,  2016 -בעקבות הפלוס הורידו ב גב' יעקובסון: 25 

 26 לטובת, אני מניחה, פרויקטים חשובים לא פחות. 
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את מניחה שראשת המועצה יודעת את מה שכתוב בדוחות  גב' דלריצ'ה: 1 

. למישהו יש שאלות לגבי הדוחות הכספיים. הלאה 2 

 3 הכספיים? 
  4 



 

 0058236-03 :פקס 6127715-03 טל:" בע"מ הקלטה"אבני שרותי 

  22.12.16 מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

6 

 1 1.2.16יונח על שולחן המועצה: פרוטוקול ישיבת ועדת נזקק מיום 

, להניח על שולחן המועצה פרוטוקול ישיבת 3אוקי סעיף  גב' דלריצ'ה: 2 

 3 . תניחי בבקשה. 1.12.2016ועדת נזקק מיום 

ואי ותסכים אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך משהו, הלו מר בן דקון: 4 

איתי, לישיבות כאלו אתה גם יכול לבוא, אתה יודע למה?  5 

 6 אתה תראה בשפע, 

הנה, יש פה את ועדת הנזקק, אני שמה את זה בשולחן  גב' נתן: 7 

 8 המועצה. 

משאית גזם עכשיו קונים, ניקוי רחובות גם קונים. זה  מר בן דקון: 9 

 10 דברים שיכולים גם אותך לשמח. 

 11 אני התחלתי עם זה, אתה לא זוכר?  מר סוכריאנו:

אז יפה, אז השנה קונים את זה. זה יכול דווקא לתת לך,  מר בן דקון: 12 

הנה, ניר יכול להגיד לך, הרבה דברים טובים קורים. היית  13 

בא לפה לישיבה, היית מצביע בעד כל התב"רים. תשמע מה  14 

 15 אני אומר לך. 

 16 באמת? מר סוכריאנו:

 17 כן. פעם הבאה תבוא.  מר בן דקון:

 18 אני אשקול בכובד ראש את הצעתך.  מר סוכריאנו:

הנה, אני מציע לליזי, לישיבת תקציב הבאה אתה צריך  מר בן דקון: 19 

 20 להגיע, למה לא? 

 21 אין בעיה, הוא יודע.  גב' דלריצ'ה:

תאמיני לי אם הוא היה שומע את כל מה שהולכים לעשות  מר בן דקון: 22 

 23 הוא היה,

 24 על זה שנה שעברה, דרך אגב.  דיברנו דובר:

 25 ולא יצאה הזמנה.  מר סוכריאנו:

 26 של מה? גב' נתן:
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לא קרה שביקשתם להגיע ולא הגעתם. לא קרה שהתקשרתם  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 לבקש אינפורמציה ולא קיבלתם. 

במערכת היחסים בינינו אם היית מבקש והיית אומר  מר שלומוביץ: 3 

וצה להיות, באותה חשוב לי להיות בישיבה ואני ר -תקשיב 4 

שניה היית מקבל אישור ותאמין לי הייתי אומר לך תבוא.  5 

 6 אפשר לחשוב איזה סודות מחביאים שם, רק להתפאר.

 7 ביקשתי סודות?  מר סוכריאנו:

 8 לא, אני אומר, אז מה הבעיה? אני אומר הפוך, זו לא בעיה.  מר שלומוביץ:

בפני העיר וכל  אני הראשון שרציתי לטפל בחזות העיר, מר סוכריאנו: 9 

 10 הדברים האלה. 

 11 זה בדיוק היה מתאים לך.  מר בן דקון:

הוא הצביע בעד. מה אתה רוצה? כל התב"רים החדשים אלי  גב' דלריצ'ה: 12 

 13 הצביע בעד. 

 14 כן, אבל לישיבה כזאת הוא יכול להגיע גם. מה, אין בעיה. מר בן דקון:

 15 לא, אין בעיה.  גב' דלריצ'ה:

 16 טובים. זה רק דברים מר בן דקון:

 17 הוא היה עסוק בלהכין דוחות של בית אריה.  גב' דלריצ'ה:

 18 הישיבה הסתיימה חברים. חג שמח.  

אני אזכור את זה שהוצאת את זה מהקשרם. זה יעבוד לשני  מר סוכריאנו: 19 

 20 הצדדים. 

 21 אתה הוצאת מהקשרם.  גב' דלריצ'ה:

 22 

 23 -תמה ישיבת היום-
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