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פרוטוקול
מעוצב:רמה 3

אישור תב"רים
ליזי דלריצ'ה :נתחיל בתב"רים.
(מדברים יחד)
ליזי דלריצ'ה :נא להתרכז.
גורן לין:

תב"ר  ,636חידוש והוספת ...קווי חשמל ,מוגדל ב 500,000-שקל בעיקר
לצורך תאורה ...פארקקרקע תבור ( ...מדברים ברקע)

אלי אחי מרדכי :רגע ,התחלת מהר .שנייה.
ליזי דלריצ'ה :מי בעד תב"ר ?636
אלי אחי מרדכי:שנייה ,מה זה?
ליזי דלריצ'ה :תקרא.
אלי אחי מרדכי:אז חבל על הישיבות .תשלחו את החומר הביתה ,תגידו נקרא ו-
ליזי דלריצ'ה :שלחנו את החומר הביתה.
אלי אחי מרדכי:ולשלוח בפקס גם או ב -
ליזי דלריצ'ה :מה שתרצה .אתה רוצה פקס?
אלי אחי מרדכי :באפליקציה סלולרית .מישהו יכול להסביר מה זה?
אירית נתן:

כן.

אלי אחי מרדכי :בבקשה.
אירית נתן:

אנחנו משדרגים את פארקקרקע תבור ,את כל נושא התאורה .ובכלל בכל
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ישוב רצוי שיהיה תב"ר חשמל כי תמיד מתקנים ומחליפים תשתיות של
חשמל וזה ,הפעם זה ,הרוב צבוע לתבור.
אלי אחי מרדכי :מה זה משדרגים? זה תאורה ירוקה ,לדים?
ערן:

תאורה ירוקה ( ...שיעול ברקע)

אלי אחי מרדכי :אז לקרוא לא מספיק ,נכון? צריך לשאול שאלות גם .זה לדים?
ערן:

כן.

אירית נתן:

הכול עובד בלדים.

ערן:

כולל העמודים.

ליזי דלריצ'ה :מי בעד תב"ר  ?636כולם בעד?
אירית נתן:

כולם בעד.

אלי אחי מרדכי:תב"ר .671
גורן לין:

תב"ר  671בית כנסת ...ישמח משה ,התאמה ל.אומדן ..מוגדל במיליון שקל.
כולל שינוי שם.

אלי אחי מרדכי:מותר לשאול שאלות או שגם זה לקרוא ו ?-
ליזי דלריצ'ה :אלי ,אם יש לך שאלה תשאל.
אלי אחי מרדכי :איך אומרים הילדים הקטנים ,את התחלת.
ליזי דלריצ'ה :יאללה ,קדימה.
אלי אחי מרדכי :נתחיל קודם עם הדברים הטכניים .שינוי שם ועדכון תב"ר ,מה היה השם
הקודם?
גורן לין:

השם הקודם היה בית כנסת ססוב .בית הכנסת הזה ייבנה על ידנו ויצטרך
לעבור תהליך הקצאת קרקע.

אלי אחי מרדכי :צריך לכתוב ,שינוי שם לבית כנסת ססוב,
גורן לין:

כתוב שינוי שם .אני מסבירה.

אלי אחי מרדכי:חבר'ה ,תהיו רציניים .שינוי שם ממה? זה נכנס אחר כך לתוך המסמכים,
פרוטוקולים ששומרים .מבית כנסת ססוב?
גורן לין:

הוא בטעות נפתח בשם שנקרא ססוב.

אירית נתן:

לפני שנים.
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לא נכון לפתוח אותו בשם בית כנסת ססוב כי בית הכנסת יצטרך לעבור
תהליך הקצאת קרקע.

אלי אחי מרדכי:של מי בית הכנסת?
גורן לין:

זה בית כנסת שהעירייה בונה.

אלי אחי מרדכי :של מי בית הכנסת?
גורן לין:

אין כרגע –

אלי אחי מרדכי :לא ,כשהוא ייבנה של מי הוא יהיה?
אירית נתן:

אנחנו לא יודעים ,הוא יעבור הקצאה ,יפורסם לציבור.

אלי אחי מרדכי :מה ,קודם בונים ואחר כך יפורסם תהליך הקצאה? ולא יודעים של מי הוא
יהיה?
אירית נתן:

לא .הקרקע היא ציבורית.

אלי אחי מרדכי :אמיתית? זאת אומרת יכול להיות בית כנסת של תימנים גם? (צוחקים)
אירית נתן:

אם יהיה פרסום ויגיש גם תימני (צוחקים)

(מדברים יחד)
אלי אחי מרדכי :זה אותו תב"ר –
אירית נתן:

בסוף המועצה מאשרת את ההקצאה .אז ברגע שנעבור את כל התהליך זה
יבוא לפתחכם ממילא.

אלי אחי מרדכי:אבל בואו ,תרימו מסך .אנחנו יודעים למה הכוונה ולאיזה בית כנסת ,עם כל
ההערכה ויש המון הערכה לאדמו"ר הקדוש ,ואני לא ציני כשאני אומר
האדמו"ר הקדוש .אני כאן רוצה לסמוך על הזיכרון של חברי הטוב דורון.
א ני בישיבה הקודמת כשאושר התב"ר של המיליון שקל נדמה לי ,אני נבצר
ממני להיות והוא אושר .ואני יודע ,דורון ,שאתה עשית עבודת קודש בעניין
הזה .היו לך השגות מאוד מאוד קשות שהתב"ר הזה בכלל נולד בחטא
וכנראה חי בחטא ואולי צריך למות בחטא.
דורון בן-דיקון:קודם כל זה לא אותו עיקרון שדיברנו .מה שהיא אומרת –
אלי אחי מרדכי :אתה הוצאת מכתב .זה לא חלילה וחס שיחות פרטיות –
דורון בן-דיקון :מה שאומרת כרגע גורן ועושים את זה לכל בית כנסת ,כרגע אי אפשר
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להקצות קרקע או לתמוך בבית כנסת שהיא שייכת למישהו ספציפי .אז מה
שעושים כרגע לצורך העניין ,הם מקצים קרקע ל –
רונית עובדיה :לא מקצים.
דורון בן-דיקון :בונים .התב"ר הוא בית כנסת  ...ישמח משה.
רונית עובדיה :אבל יש צורך ציבורי בבית כנסת בשכונה .אחר כך מי שהפעיל או מי שיבקשו
להקצות לו את בית הכנסת יצטרך להגיש בקשה.
אלי אחי מרדכי :נכון לכרגע רשום בפרוטוקול ,לא יודעים למי הולכים להקצות את זה? אני
שואל.
רונית עובדיה :לא בוצע תהליך הקצאה.
אלי אחי מרדכי :כי אנחנו לא יודעים,
ליזי דלריצ'ה :אנחנו יודעים מי נמצא שם היום ,אנחנו יודעים מי יגיש בקשה להקצאת
קרקע.
רונית עובדיה :אנחנו יודעים מי רוצה –
אלי אחי מרדכי :בשביל מה כל הסחור-סחור הזה? אנחנו מדברים על תב"ר להקצאת 3
מיליון שקל בשלב הזה לבית הכנסת של האדמו"ר .תגידו את זה בקול רם,
יכול להיות שזה גם בסדר אבל בשביל מה -
ליזי דלריצ'ה :קדימה ,עוד למישהו יש שאלות? מי בעד אישור ?671
(מדברים יחד)
ליזי דלריצ'ה :לא ,אין פה הצגה .שאלות ענייניות .מי בעד –
אלי אחי מרדכי :ככל שתרימי את הקול זה לא עושה עליי רושם.
ליזי דלריצ'ה :מי בעד תב"ר ?671
(מדברים יחד)
אלי אחי מרדכי :אנחנו נגד תחת מחאה מאוד גדולה.
ליזי דלריצ'ה :תחת מחאה.
אלי אחי מרדכי :על הדרך שבה זה נעשה.
ליזי דלריצ'ה :על הדרך ,ברור .קדימה.
גורן לין:

תב"ר  731שיפוץ אנדרטה ,מוגדל ב 50,000-שקל לקרנות רשות ,תיקון
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לאומדן שעולה שיפוץ.
אלי אחי מרדכי :איזו אנדרטה?
גורן לין:

אנדרטה לחללי מערכות ישראל .שבתהליך שיפוץ כרגע.

ליזי דלריצ'ה :מי בעד אישור תב"ר ?731
דוברים:

כולם בעד.

(מדברים יחד)
גורן לין:

 ,738רכישת מנוף לאגף תפעול 500,000 ,שקל ,במקום המנוף הישן ששבק.

ליזי דלריצ'ה :מי בעד אישור ?738
דובראירית נתן:
גורן לין:

לא.

דוברתאירית נתן:
גורן לין:

זה יגיע לפני יום העצמאות?

כולם בעד.

מחזור הלוואות ,מחזור הלוואה אושר כבר פה במליאה ,המחזור עצמו פלוס,
יש לנו כבר אישור משרד הפנים .טכנית לא פתחנו תב"ר אז אני פותחת את
התב"ר עכשיו.

ליזי דלריצ'ה :מי בעד?
אלי אחי מרדכי :ההבנה שלי היום קצת לא מי יודע מה .מה זה התב"ר הזה?
גורן לין:

העברנו אישור מליאה למחזר את הלוואות הביוב שנלקחו בעבר על ידי
המועצה לשנים ארוכות .מחזרנו אותם בתנאים יותר טובים .וכבר התקבל
אישור.

אלי אחי מרדכי :אז למה צריך –
גורן לין:

כי לא נפתח תב"ר .טכנית לא נפתח מספר תב"ר .זה אושר על ידי המליאה,

אלי אחי מרדכי :זה מחזור בתנאי שיפור של ההלוואה.
גורן לין:

נכון.

ליזי דלריצ'ה :בסדר? כולם בעד? מי בעד?
דוברת:

כולם בעד.

גורן לין:

 ,740הצטיידות מוסדות חינוך 500,000 .שקל ,הצטיידות לקראת שנת
הלימודים הבאה.
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אלי אחי מרדכי :כמו מה?
גורן ליןליזי דלריצ'ה  :כמו בתי ספר חדשים ,כמו ריהוט בתיכון ,ואנחנו מניחים ,היום
ישבנו עם חברה בבוקר של ריהוט מאוד עדכני ,אנחנו מניחים שנצטרך
להגדיל את התב"ר אבל אין לנו עדיין אומדנים .התחלנו ב.500-
אלי אחי מרדכי :דרך אגב ,זה לרבות וילונות איפה שצריך בבתי הספר?
גורן לין:

בבתי הספר הקיימים,

אלי אחי מרדכי :כמו וילונות למשל?
גורן לין:

למשל.

ליזי דלריצ'ה :מי בעד תב"ר ?740
דוברת:

.700

ליזי דלריצ'ה.740 :
דוברתאירית נתן:
גורן לין:

כולם בעד.

יש פה עדכון תב"ר  601שאישרנו ,הרשאות שצפויות להגיע ל 22-מיליון
במליאה הקודמת ,בכוכבית שזה כפוף לקבלת הרשאה .בינתיים עד היום
הגיעו בערך  14.5מיליון מתוך הסכום ועוד הרשאה שקיבלנו בימים
האחרונים ולא הספיקה להיכנס לטבלה של עוד  600,000שקל.

אלי אחי מרדכי :זה כסף שמשרד החינוך נותן?
גורן לין:

כן ,פשוט אני מעדכנת –

אלי אחי מרדכי :זה דיווח ,זה לא –
גורן לין:

כן ,זה רק דיווח.

מינוי מר רזי לבנת כנציג ציבור בועדת ערר לתכנון ובניה מחוז מרכז
ליזי דלריצ'ה :סעיף מספר  , 3מינוי מר רזי לבנת כנציג ציבור בוועדת ערר לתכנון בנייה
מחוז מרכז .רונית ,תגידי מילים על התהליך.
רונית עובדיה :פשוט מהוועדה המחוזית פנו אלינו ושאלו אם יש אנשים בקרב המועצה
שאנחנו חושבים שיכולים להיות רלוונטיים לשמש כנציגי ציבור .היו
קריטריונים שצריך לעמוד בהם .הועלה –
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אלי אחי מרדכי :והוא היחיד שעמד בקריטריונים האלה?
רונית עובדיה :הוא היחיד שהמלצנו עליו .זה בחירה של ראש הרשות.
(מדברים יחד)
אלי אחי מרדכי :דורון ,אני עכשיו רוצה דווקא לשמור על רזי לבנת .רזי לבנת הנ"ל הוא כל
כך עסוק בעבודה הציבורית שהוא משקיע בגני תקווה ,עד כדי כך
שבהתנגדות שלנו אישרו לו כאן תשלום על זה שהוא מנהל את הוועדה
להנחות .שאלנו למה ,אמרו שזה גוזל ממנו הרבה זמן.
רונית עובדיה :הוא לא מנהל ועדה להנחות.
אלי אחי מרדכי :הוא מקבל תשלום.
רונית עובדיה :הוא יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה.
אלי אחי מרדכי :או קיי ,הוא כל כך עסוק שהוא אפילו מקבל תשלום על זה .עכשיו לתת לו
עוד תפקיד ,חבל.
אלי סוכריאנו :אני רוצה להוסיף ,אני בדקתי ,בוועדת ערר הוגשה בקשה אחת כל השנה.
הוא כל כך עסוק ש-
(מדברים יחד)
ליזי דלריצ'ה :הכול בסדר .מי בעד מינוי מר רזי לבנת כנציג ציבור בוועדת ערר לתכנון
ובנייה? מי נגד?  ,4התקשרות לביצוע עבודות פיתוח .רונית,
רונית עובדיה :בעבר היה מקובל להתקשר עם יזמים לעבודות פיתוח בתור המלצה .אחר כך
היה פסק דין דירות יוקרה נגד עיריית יבנה שבית המשפט העליון קבע
שהסכמים מהסוג הזה הם הסכמים שלא ניתן לשחרר אותם .הרשות
הפסיקה עם ההתקשרויות האלה ,דרך אגב ,ככה נבנתה שכונת גנים ,גינדי,
זה היה מאוד מקובל גם כאן וגם בהרבה מאוד רשויות אחרות .הפסקנו
להתקשר עם היזמים לביצוע עבודות פיתוח והרשויות הסבירו למחוקק למה
הדבר הזה הוא לפעמים קריטי וחשוב גם לקידום פיתוח וגם לביצוע עבודות
בצורה טובה ומיטיבה לרשות .גם מבחינת מימון וגם מבחינת עצם ביצוע
עבודות של קבלן שכבר נמצא בשטח .בחוק ההסדרים אושר תיקון לפקודת
העיריות .הוסף סעיף  198א' והסעיף הזה מאפשר לכרות הסכמי פיתוח
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בתנאים מסוימים .הסעיף הזה הוחל גם על מועצות מקומיות והתנאים
האלה הם קודם כל שוועדה מקצועית שזה המהנדס ,הגזברית ,המנכ"לית
ואני נשב ונדון בנושא ונבין את הצורך הציבורי ונעמוד בקריטריונים שנקבעו
בסעיף ואחר כך נביא את זה למועצה .ואחר כך בהסכמים האלה צריכים
לפרט ולכתוב כל מיני תנאים כמו שמישהו עושה את הפיקוח ומוודא את
עצם קיומן של העבודות זה המועצה ,וכל זה אכן ייעשה .במקרה הספציפי
הזה מה שקורה ,מגדלי הים התיכון ,חלק מהמדרכה שסמוכה למתחם
שלהם היא מדרכה שמבחינה תכנונית היא מדרכה פרטית וחלק היא מדרכה
שהיא מדרכה ציבורית .ועל פי חוות דעת של המהנדס ,הוא הצביע על זה שזה
לא הגיוני שכל אחד מהגופים הרלוונטיים יבצע חלק מהמדרכה .זה גם
מבחינת יעילות וגם מבחינה מקצועית זה לא מתאים .והוא הציג בפנינו את
הצורך ואת היקף העבודות ואת כל הפרמטרים שצריכים .אנחנו קיימנו
ישיבה ,הכנו את זה ואנחנו מביאים את זה בפניכם ואנחנו מבקשים להתקשר
עם מגדלי הים התיכון.
אלי אחי מרדכי :יש לי דה ז'ה וו ,זה היה בישיבה הקודמת ,כל מה שאת אומרת.
רונית עובדיה :לא ,לא .חשו ב להבהיר שההסכמים ,ההסכם שייחתם איתם הוא בתנאים
שנקבעו מראש עם מחירים שהם המחירים הידועים היום בשוק לפי מכרזי
משכ"ל .זאת אומרת המחירים יהיו קבועים ,אנחנו לא יוצאים למכרז על פי
מחירונים וכתב כמויות שאנחנו ערכנו והפיקוח יהיה של המועצה.
דורון בן-דיקון:אולי כדאי לראות תכנית ,כשמדובר על שטח משותף ,עדיף ש( ...רעשי רקע)
תראי את זה לאלי כך שזה יהיה יותר נוח .שהאחריות תיפול עליהם.
ערן:

אלה מגדלי הים התיכון ,זו תכנית הפיתוח של המדרכות שאנחנו מדברים
עליהן .המדרכות האלה ,חלקן נמצא בתחום הפרטי שלהם וחלקן בדרך של
המועצה .אין קו הפרדה .זה בעצם בסופו של דבר הכול יהיה שטח ציבורי
פתוח .אי אפשר לבצע ,לעשות הפסקה של אבן שפה או –

אלי אחי מרדכי :מבחי נתי זה בסדר .אני אומר לך שדנו על זה בפעם שעברה .והצבענו פה
אחד בעד –
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(מדברים יחד)
אלי אחי מרדכי :תבדקו אותי.
אלי סוכריאנו :לפי התכנון הבניין הוא בקו .0
ליזי דלריצ'ה :מי בעד?
(מדברים יחד)
(חן קרמר יצא מהישיבה)
מעוצב:רמה 3

דיווחי ראש המועצה
ליזי דלריצ'ה :אני עוברת לעדכ וני ראש המועצה .גני תקווה ,קיבלנו אישור ממשרד
התחבורה לפתיחת כביש המחלוקת שהיה וקריית אונו ממשיכה ומשלימה
את סלילת הכביש עד לתחום קרית אונו .המועצה אישרה את התמרורים
הנדרשים ומשרד התחבורה אישר גם בדרום השומרון וגם בגני תקווה את
התמרורים .עדכון ראשון .עובדי המועצה –
אלי סוכריאנו :שאלה לגבי העדכון הזה ,מתי אנחנו מרחיבים את זה ל 4-מסלולים?
ליזי דלריצ'ה :לא כרגע .אנחנו נעשה תצפיות,
אלי סוכריאנו :כי זה משפך תמידי שם.
ליזי דלריצ'ה :בסדר גמור .כשנצטרך ,אני לא רוצה סתם להגדיל כביש אם כרגע אין תנועה.
נעשה מדידות ,נעשה בדיקות ונעקוב אחרי זה .האופציה קיימת .נסיעת עובדי
המועצה לגיאורגיה ,בסוף מרץ מאי יוצאים להשתלמות מתוך התקציב,
הנושא מתוקצב ,לגיאורגיה ל 3-ימים .טסים ביום ראשון בלילה ,חוזרים
ביום רביעי בלילה 50% .העובד משלם ב 4-תשלומים ,כ 1000-שקל ,ו50%-
המעביד משלם .יש כרגע  87עובדים שנרשמו .חלקם של לידר ,חלקם של
מרכז הבמה ,חלקם של התאגיד במסגרת התקציב .מפגש הורים ותלמידים –
גורן לין:

זה יוצא מהתקציב של ההדרכה ,זה מנגנון שנמצא בתקציב.

ליזי דלריצ'ה :מפגש הורים ותלמידים לקראת הרישום לתיכון .אתמול התקיים מפגש
הורים ותלמידים עם המנהלת ,ד"ר קרן רז .היו כ 300-הורים ותלמידים.
ההרשמה מתחילה מחר .הציגו את המגמות .היום יש לנו עוד ,ממש עכשיו
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מתחיל ערב חשיפה לכיתת נחשון בבי"ס אילות .אנחנו מתקדמים כמצופה.
זהו.
סמדר מיוחס :מה זה כיתת נחשון?
ליזי דלריצ'ה :כיתת נחשון זו כיתה של תלפיות.
סמדר מיוחס :זה שם חדש עכשיו ,נחשון?
ליזי דלריצ'ה :כן.
סמדר מיוחס :מחוננים ,תלפיות ,נחשון.
ליזי דלריצ'ה :תלפיות ונחשון זה אותו דבר 8 .כיתות חדשות נפתחו השנה ואחת מהן בגני
תקווה ,מאוד יוקרתי .גם תלמידי סביון היום מגיעים אלינו ,היינו אצלם
אחה"צ ,הם קיבלו את כל החוברות של המגמות ,יש שם  30ילדים שכבר
מאותרים ורוצים ללמוד .היום הם הגיעו לכיתת נחשון .בימים אלה אנחנו
מסיימים את עבודות חידוש האנדרטה וקיר ההנצחה ,ב 10-במאי ,בטקס יום
הזיכרון האנד רטה תהיה משופצת ומשודרגת .קיבלנו הרשאה לבניית קומה
למעון היום שלנו בסך כ 3-מיליון .3.2 ,אנחנו בונים עוד קומה שתשמש גם
לגמלאים וגם לקשישים בטווח הגילאים ,נוכל להוריד את טווח הגילאים
שישתמשו במקום.
דורון בן-דיקון :ברחוב הנגב.
ליזי דלריצ'ה :ברחוב הנגב .קיבלנו תקן לעובדת סוציאלית ,יש ריבוי של אוכלוסייה בישוב,
אנחנו מתפתחים ,וגם המקרים שצריכים להיות מטופלים ,לכן קיבלנו תקן.
אנחנו בשלבי גיוס ,קיבלנו אישור לתקן לתדריך למדריך מאתר לאוכלוסייה
החרדית .זה מדריך שבדרך כלל עושה את העבודה טרום בעיה ,לאתר ילדים,
גם מועמדים לנשירה ממערכות החינוך וגם ילדים שיש להם בעיות במשפחה
וצריכים עזרה ממחלקת רווחה שלנו .הוא חרדי ,הוא עובד היום באלעד
ואנחנו נשלב אותו גם אצלנו .אנחנו נכנסים לתכנית השאלת ספרים בבתי
הספר .יצאנו בקמפיין גדול פשוט לתת לקראת חג הפסח בכל בתי הספר.
היינו בפגישה השבוע עם דסי  ..בארי ממשרד החינוך ,הממונה על החינוך
העל יסודי ,לבקש כספים גם עבור כיתות מב"ר ,לפתוח כיתות מב"ר בישוב,
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בתיכון שלנו ,וגם גמול בגרות .זה גמול שבדרך כלל ,משרד החינוך לא משלם
בדרך כלל  ,לא לכיתות מב"ר ולא על גמול בגרות ,מורים שמכינים לבגרות,
בשנה הראשונה של הקמת התיכון .אנחנו פנינו בבקשה כן לקבל את הכסף
הזה .יש לנו עוד פגישת המשך ,כל אחת בתחום שלה ,עם אסתי ועם אמנון
שאחראים כל אחד בתחומו ,אחד על המב"ר ואחד על גמול בגרות ,ואנחנו
מקווים לקבל את התקציבים .אירועים קרובים ,יום השואה ב ,04.05-יום
הזיכרון ב ,10.05-יום העצמאות ב ,11.05-ערב ל"ג בעומר ב .25.05-כולכם
כמובן מוזמנים .דבר אחרון ,יש ועידת מוזיקה של קריה אקדמית אונו.
הקריה האקדמית אונו מלווה אותנו ליווי אקדמי בבניית התיכון כולל
הקצאה של חדרי המוזיקה וכולל מלגות התלמידים שלנו ,ואנחנו נותנים
חסות ,אנחנו שותפים ביחד .הם החליטו השנה לעשות ועידת מוזיקה
הראשונה באקדמית אונו .זה ללא תשלום .כל מי שיש לו עניין ורוצה להגיע
כמובן מוזמן ,אפשר להירשם דרך האפליקציה שלנו ,דרך האתר ,ולהגיע
לשם .תודה רבה ,חג שמח.
(סוף ישיבה)
מעוצב:כניסה :לפני 0 :ס''מ,
שורה ראשונה 0 :ס''מ
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