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פרוטוקול
דיווחי ראש המועצה:
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :ערב טוב לכולם ,ערב טוב אלי ,הזמנה לישיבת מליאה מן המניין
מס'  , 32נתחיל בדיווחי ראש המועצה .טוב אני מתחילה ככה לא לפי סדר.
טוב אני מתחילה לדווח חברים .טוב ב –  16במרץ ,ערב הוקרה למערכת
החינוך אנחנו מזמינים מורים ,מורות ,סייעות ,כל צוות החינוכי ,כל הועדים,
עושים ערב במרכז הבמה .בעיקר המסר הוא תודה לכל מערכות החינוך ,כולל
הממלכתי דתי ,כולל החרדי ,עופר אתה שומע  16במרץ ערב הוקרה למערכת
החינוך ,כולם ,כל מערכות החינוך בגני תקווה מוזמנים לערב הזה ,זה יהיה
ערב ברכות ,כל נציג מכל מערכת החינוך ,מכל בית ספר יש לו  4 ,3דקות
לעלות על הבמה ולהגיד תודה למורים ,למחנכים כל מה שהוא בוחר
מארגנים את זה מאוד יפה ,בסוף יהיה מופע של דן שפירא וזמר שנותן
הופעה של שירים ארץ ישראלים ,גם אירית מכירה וגם הדס ,אני לא מכירה
אבל זרמתי אני מקווה שזה יהיה מוצלח .בנוסף הוספנו היום אני מקריאה
לכם ,הי יתה אצלנו אורנה איילינג בנושא גלישה בטוחה ברשת ,היא מובילה
מסרים ברמת משרד החינוך וגם ברמה של רשויות מקומיות איך מעבירים
מסרים ברשת במיוחד לנוער ולילדים ,באה יחד איתה אסתר ליברזון נמר
שהיא סמנכ"לית של חברת סטארטאפ ישראלית שפיתחה ,חברה של ...
שפיתחו אפליקציה דומה לוואצאפ אבל קוראים לה ססמי האפליקציה
הזאת שומרת על פרטיות שמועבר ברשת ,אני נפעמתי מהדבר הזה זה ברמה
שאם היום אני שולחת תמונה או מסר לכולם ואתם בשמועה ואתם העברתם
את השמועה הזאת הלאה ,והועברו הלאה ,והלאה ודקה אחרי ששלחתי את
זה הבנתי שעשיתי טעות או שהמידע לא נכון ,או שזה סתם משהו שפוגע
בפרטיות שלו או בכל דבר אחר ,בלחיצת כפתור אני יכולה למחוק את
ההודעה הזאת ממני ומכל מי שהמסר הועבר אליו.
אלי סוכריאנו  :כמה זמן אחרי שאת שולחת זה חי ,כאילו יום אחרי זה את יכולה למחוק?
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :גם יום אחרי זה ,נתתי לבת שלי שבוע ימים היא שיחקה עם כל
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החברות שלה ,אפילו לצלם מסך מהודעה פרטית אתה לא יכול ,אם אני
מגדירה את זה כהודעה פרטית זה ה  -ברירת מחדל של השיחה ,ואני שולחת
שיחה שתהיה רק ביני לבינך ,אתה לא יכול לצלם את המסך ,אתה לא יכול
לעשות העבר ,אתה לא יכול כלום .גם באנדרואיד וגם באייפון זה אפליקציה.
זה פיתוח של האנדרואיד ,היא הסבירה לנו את זה ,היום היא תגיע גם לערב
חינוך ל –  10דקות .היא בעצמה יש לה סיפור מאוד קשה שממנו היא הגיעה
לזה ,שהיא עברה ,אני אשאיר לה את הכבוד לספר ,מאוד מרגש ,אפליקציה
מאוד מאוד יפה ,היא תבוא לערב החינוך אנחנו ננחיל את זה בכל היישוב.
עשינו הכשרה לשימוש בדפיברילטורים ,מסרנו דפיברילטורים לכל מוסדות
החינוך והמרכזים גם הבמה ,גם לידר בכל המקומות שלנו יש ,עשינו הכשרה
פה במועצה לשימוש בהם.
אלי סוכריאנו :אני מבין שהתודה מגיעה לאדון לוי זוהר כן שהוא התעסק עם זה.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :תודה מגיעה לכל מי שרוצה .תודה אנחנו אוהבים לתת הכל בסדר.
משלחת נוער לגרמניה ,יצאו  20חבר'ה של כיתה ט' למשלחת בגרמניה ,מיטב
הנוער ,הצטרפתי אליהם ל –  3ימים ,יום אחד היינו בטיול בעיר אחן שהיה
מאוד ,מאוד מעניין וביום השני התארחנו בבניין המועצה ,היה מדהים
לראות את הדינאמיקה בין התלמידים ,לראות את המסרים את הערכים,
התארחנו שם ,אני חושבת שזה באמת היה יפה מאוד לראות את הדינאמיקה
בין הילדים שהתארחו אצל ילדים אחרים ,מה ההורים שלהם מתווים להם,
איזו תרבות ,איזו דרך ,איזה שוני בחשיבה ,אם היום מבלים או לא מבלים,
האם אחת שההו רים שלה לא מרשים לה לצאת יכולה לצאת עם החברים
האחרים ,אני נפעמתי באמת במיוחד מהכבוד שאותם ילדים מהמשלחת
שלנו נתנו לחברים שאירחו אותם ובאמת כל הדינאמיקה היתה מאוד מאוד
יפה .קבענו שאנחנו הולכים על כמה מיזמים משותפים .אחד משחק כדורגל,
אני מזמינה את המשלחת ,תקשיב אני מזמינה את הקבוצה של גרמניה של
לפתיחה של חנוכת מגרש הספורט שלנו בחנוכה חגיגית ,ואנחנו נקבל את
פניהם עם מה שתגיד .סגרנו את זה הם נורא שמחו ואנחנו נסגור תאריכים
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ביחד .דבר נוסף שאנחנו עושים הוא חילופי משלחות מחול ומוסיקה ,אנחנו
בודקים או מחול או מוסיקה ,אנחנו נפגשים עם האנשים ,משלחות ,ודבר
נוסף  15במרץ יום מעשים טובים כל בתי הספר משתתפים ,כל תנועות הנוער
משתתפות.
דליה שמר:

אנחנו השתדלנו השנה באמת לשתף את כל המגזרים ,כל בית ספר הכין
תכנית מיוחדת לבוקר ,חטיבת הביניים מאמצת את פגועי הנפש של מועדון
שלהבת יחד עם צביעת קיר בצורה גראפית ,הקיר שמחבר בין הצופים
למועדון ,בית ספר רביבים יארח את מתנדבי בית הספר הפעילים בבית
הספר ,בבית ספר גנים יעשו מעשים טובים אחד לשני ומשלוחים לבתי
חולים ,בית ספר אריאל גם עושה משלוח לבתי חולים של מתנות ,אילות
בנושא מחזור ,ואחר הצה ריים אנחנו נעשה ערב קהילתי עם כל מיני הפעלות,
כל בית ספר הכין ,כל הכספים יתרמו כמובן למשפחות נזקקות ,יהיה כמה
פינות ,אטרקציות .דרך הרווחה השנה גם התיאטרון של איקה זוהר מצטרף
לנושא ,הם יגיעו למועדוניות השיקומיות ויפעילו את הילדים ,טומי אלתגר
גם במועדוניות האחרות ,של הילדים היותר בוגרים.

דורון בן דיקון :שלהבת זה משרד הביטחון לא? כמה אנשים יש שם?
דליה שמר:

לא יודעת אבל הם גם יגיעו ויופיעו.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :טוב עשינו סקר תכנית אב יישובית בספורט דרך המועצה בשיתוף
פעולה עם לידר ,אנחנו יוצאים לסקר לראות בדיקה של כל המתקנים שיש
בישוב ,מול כל הצרכים שיש לנו בספורט ולראות ולהתאים את המבנים
והמתקנים .עבודות קרצוף וריבוד בהרי יהודה ,עין חנוך ועין שמש יוצאים
דרך על ידי התאגיד .עין חנוך ,הרי יהודה ועין שמש .כבר ביום ראשון,
הוצאנו .עשינו קליטת תושבים חדשים ,מיזם חדש ,היינו בבתי התושבים
היינו בשבירו הזמנו את שבירו ואת אפריקה ישראל ,פתחנו בלובי למטה
במגדל של שבירו פינת תשלום ארנונה ,פינת נציגת משרד הפנים להחלפת
כתובת ופינה של תאגיד המים לרישום נכסים בתאגיד המים ,רישום מהיר,
הגיעו  30אנשים היו מרוצים ,ניר הציע הצעה מצוינת בפעם הבאה נעשה
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שמרטפייה לילדים ,אז אמרתי לו אהבתי ובפעם הבאה נשקלל את זה ,אבל
באמת היה מאוד יעיל אני חושבת לכולם .זה היה בהחלט יעיל .היינו במשרד
החינוך ביום ראשון בקשר לשני נושאים אחד זה הרחבת המיפוי סמדר לא
פה אבל דיברתי איתה בטלפון ,בקשר להרחבת המיפוי לבתי הספר בנים,
בנות ,גבעת שמואל ופ"ת וקיבלנו אישור למיפוי.
דורון בן דיקון :אני מקבל עוד אופציות לבית הספר.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :וקיבלנו אישור נוסף לפתוח כמובן עוד מיפוי לתיכון ,זאת אומרת
רק מי שנמצא בחוץ ,לא מי שמגיע לתיכון שלנו אבל בשלב ביניים הזה כן
עזרנו לכמה אנשים שנוסעים לבליך ורמת גן ,גם להם נחזיר את הכספים ,הם
היו אצלי בפגישה אמרתי להם שאני מוכנה לנסות ,ניסיתי וגנדי הסכים .כל
מי שלא עולה ל – ט' ,כאילו עכשיו מי שעולה ל – י' בדיוק זה השגנו ואני
חושבת שזה היה מאוד ...הפגישה השניה נערכה עם תמיר בן משה ואגף
המיפוי ביקשנו מהם לתת לנו לסיים את כל התיכון  30כיתות להקדים לנו
את ההרשאות והוא אמר שתוך שבועיים הוא יטפל לנו בזה ,ואנחנו נוכל
להמשיך .בבית ספר אילות קיבלנו אישור לבנות את כולו ,לא את המדרגות
את כל ה –  24כיתות מ – א עד ו' 4 .כיתות בשכבה כפול  6זה  24כיתות ,שזה
יתן לנו בעצם גיבוי לבית הספר הנוסף החדש שאנחנו צריכים באפריקה
ישראל שלא נוכל לקבל עליו ב –  2016הרשאה ,ואז נוכל לקלוט ,כרגע
לכיתות א' בבית ספר אילות בשנה הבאה יש  6כיתות 6 .כיתות א'.
דורון בן דיקון :אנחנו לא לוקחים בחשבון את הירידה שתהיה עם הזמן פה.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :ההיפך יש לנו עוד פרויקטים ,עדיין אכלסנו רק  50אחוז2000 ,
במקום  4000אז אנחנו בבית ספר השלישי נתלבט לא ביובלים ולא באילות.
אודליה אורבך :בית ספר רביבים מתדלדל.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :בית ספר רביבים הוא ,איך שהוא התייצבו על  3 ,2כיתות שזה בסדר
כי המומלץ על ידי משרד החינוך זה  3כיתות ויהיה לנו סוף כל סוף אופציה
לכיתות יחודיות לילדים מתקשים ,ואחר כך יש את הגידול של האוכלוסייה
בעקבות תמ"א  38אני מאמינה שזה יתאזן ,והלוואי שיהיו לנו כיתות פנויות
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לפעילויות אחרות כי אין לנו כמעט שום אופציה להזיז כלום אין לנו מקום.
הכנות לעדלוידע ,אנחנו עושים תהלוכה יישובית בשיתוף פעולה של כל בתי
הספר ,בין תחומי ביום שישי ,עושים תהלוכה ממש יפה יוצאת מגן השלום
מפה נפגשים בסיום בשדרת התקוות ,לכל בית ספר יש נושא משלו ,הילדים
הקטנים יגיעו ישר לשם ,יש תחרות פרסים ,מקסים ,לקחנו חברה שתפיק לנו
את זה ,לא בתקציב גדול כי אנחנו עדיין ישוב קטן והרבה כוחות פנימיים,
אבל בהחלט יהיה משהו מכובד בתור שנה ראשונה .בבוקר כל המורים יעזרו,
בתי הספר כל כוח האדם הנוסף שיהיה לנו זה צוותי ההוראה וההורים .גם
את גני הילדים נשלב חלקית ,אבל גני הילדים לא ילכו הם יגיעו ישר לשם ,ו –
א' יקצרו ,יש תכנית מאוד יפה מגבשים אותה עם אירית והדס ויהיה וועדי
הורים בתמונה .מלגות ,יוצאים לפרסום היום ישבנו על  ...אותו תקציב 100
אלף שקל הוספנו קריטריון נוסף למלגות בספורט ,ניתן גם למצטיינים
בספורט .הקרי טריונים לא שינינו אותם בכלל הדבר היחיד ששינינו שעד כה
היינו נותנים את הכסף ומבקשים מהם להתנדב ,בפועל היה מאוד קשה
להשיג אותם להתנדב ,בדקנו ברשויות אחרות ,הלרן עשתה ממש פרויקט
התקשרה להרבה מאוד רשויות ,קיבלה את הקרטריונים שלהם מכל מקום
ומה שעושים זה נותנים מקדמה ובסוף השנה אחרי שהתנדבת ובעצם תרמת
אתה מקבל את ההשלמה ,ככה זה עובד ,גם באור יהודה ,וגם בגבעת שמואל,
וגם בקרנות פרטיות ומלגות ואנחנו נעשה את זה גם פה עם ועדה פנימית
שתשב ,ברכה ,רותי ,סמדר מיוחס יש נציג ציבור .יהיה גם בגל גפן הקרוב,
באתר של המועצה ,בפייסבוק ,אפשר גם בפיילרים מצידי.
דורון בן דיקון :כמה סה"כ?
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר 100 :אלף שקל המקסימום שכל אחד יכול לקבל זה  5000אנחנו
נותנים מ –  1500עד  5000יש כאלה שצריכים אבל לא מלגה מלאה .בין  20ל
–  40סטודנטים .אוקיי רק עדכון לגבי התיכון בתהליך ,אנחנו עכשיו עושים
סגירת ההקצבות ,ב –  15במרץ יש ועדת מכרזים לאיתור מנהל התיכון,
בינתיים אירית ודלית ורותי עושות את המיון הראשוני של האנשים ,הגיעו
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איזה  20טפסים בערך 20 ,טפסים של מועמדים .דלית שטאובר ,אירית ורותי
מראיינות אותם של מנהלים לבית ספר ואז ב –  15למרץ נבחר .במקביל
עשינו סקר גם בין התלמידים ,גם בין המורים ,סליחה בין ההורים איזה
מגמות רוצים ,גיבשנו איזה טיוטה רעיונית עדיין לא הוצגה בפניי ,בגדול
אנחנו כנראה יודעים מה יהיה ,איפה אנחנו עושים העשרות ,יצרנו קשר עם
מכון דוידסון של מכון ויצמן ,העשרה בכימיה ,אנחנו מוציאים תכנית מאוד
עשירה שתיתן מענה ,גם ברמה הכלכלית וגם ברמה הפדגוגית.
דורון בן דיקון :אפשר להביא איזה מישהו לפחות לשנתיים הראשונות.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :מה מנהל?
דורון בן דיקון :כן מישהו כמו שרון חולדאי היה בת"א היה לו שם תיכוניסט מאוד חזק,
משהו שיתן לנו ככה מעבר חלק לכל אלה שמתלבטים יש לנו שם כזה שאנחנו
יכולים למצוא אותו?
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אני לא ראיתי אבל הפצנו את המודעות.
דורון בן דיקון :שעשה מהפך בדרום ,בצפון במרכז שם כזה שאפשר ככה לחטוף אותו עם
תמלוגים מסוימים,אירית יש כזה מועמד?
אירית נתן:

אנחנו נראה אותם ,לפי הקורות חיים יש לנו  7שמות.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :הפצנו את זה לכל מי שגמר את פרויקט מנדל שזה פרויקט להכשרת
מנהלים אחד הטובים בארץ הפרויקטים האלה ,וכל מי שאנחנו מכירים
ביקשנו שישלחו לנו מועמדים טובים .אני מאמינה שיגיע מישהו טוב ,אני
מקווה אני תמיד אופטימית.
אלי סוכריאנו :בדרישות צץ משהו בנושא מחשבים למה אני מציין את זה? כי כולם יודעים
מחשבים וכולם רוצים מחשבים שאתה מגיע להרבה בתי ספר אין את
המגמה הזאת כולם מחפשים את זה ,ושיש דרישה כזאת?
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אני יכולה לשלוח לך את הסקר ,עישנו מאוד יפה גם סקר של הורים
וגם סקר של תלמידים והלבשנו אחד על השני  .היו מקצועות בעיקר מדעים,
היה ספורט ,היה אומנות שזה בעיקר מוסיקה שזה הבולט ביותר שאני
זוכרת ,זה היה מוסיקה ,סייבר ,מדעים ,כימיה ,פיזיקה ,ביולויגה ,ספורט
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מאוד רצו ,ומנהיגות וכישורי חיים שגם ביקשנו שאנחנו נשלב את זה כנראה
עם האקדמי.
אלי סוכריאנו :זה חותך לכולם כישורי חיים.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :כן אבל אם אתה עושה למשל מנהל עסקים או משפטים קורסים
כאלה בתואר מינהל עסקים דרך האקדמית באונו ,אפילו עם נקודות זכות
בבגרות ,אנחנו בונים באמת משהו מאוד ,מאוד יפה.
מתתיהו טל :ליזי בקשר למלגות יש ציבור שהוא לא לומד ,לומד לימודים גבוהים
שמתאימים מבחינת הממשלה לתואר ,אפשר גם להגיש?
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :שיגיש ,כן ,כן .זהו נראה לי זה מבחינתי.
תב"רים:
לין גורן:

תב"ר  620שיקום ושיפוץ מבנה דת בבעלות המועצה מגדילים ב –  500אלף
שקל ,חלקו לבית כנסת בר נפשי שיש כבר בתב"ר ,אושר לזכות הבעלים 300
אלף שקל ועכשיו אושר החלק של המועצה,

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :זה אותם  300פעם אחת זה הבעלים פעם אחת זה המועצה לכן זה
נראה לנו כפול.
לין גורן:

זה עוד סכום לתב"ר סל הזה תב"ר סל של שיפוץ מבנה דת בבעלות המועצה.

דורון בן דיקון :לא מדובר על נגישות ,נגישות לזה.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אנחנו עדיין כרגע ב –  500 ,620 ,620אלף שקל 300 ,אלף שקל
לברנפשי עוד  200אחרות שהשארנו בסל פתוח לתיקונים כאלה ואחרים
שנצטרך .תב"ר  620מי בעד? פה אחד.
תב"ר 661
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :תב"ר  661נגישות ובטיחות הוספנו מיליון שקל שזה לצורך יישום
החוק של נגישות בתי הכנסת ,וזה תהיה תכנית כללית לכל בתי הכנסת
בישוב .לכל המבנים כולל בתי הכנסת נעשה תכנית חמש שנתית .אנחנו
מתחילים.
דורון בן דיקון :בוא נגיד שברובו זה המבנים הציבוריים של הישוב והחלק הקטן זה בתי
כנסת.
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אלי סוכריאנו :אני לא יודע יכול להיות שאצלנו כבר יש חלק.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אנחנו עושים תכנית הנגשה עם יועץ הנגשה לכל המבנים הציבוריים.
כולם בעד? מי בעד  ?661כולם בעד.
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תב"ר 694
לין גורן:

תב"ר  694שינויים גיאומטריים ברחוב ים המלח ,מוגדל במיליון וחצי
בהתאמה לאומדן הפרויקט.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :מי בעד תב"ר .694
אלי סוכריאנו :אפרופו ים המלח ליזי ,הנושא של הכנסת הקו החדש השאטל ברחובות
השכונה אצלנו זה סיפור ים המלח ,סיפור ים המלח ,האוטובוס יעמוד האוטו
יבוא ממול ,משחקי חתול ועכבר.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :ברשותך אני אסיים עם התב"רים ואני אתייחס לזה .בסדר.
דורון בן דיקון :ליזי כמו שאני יודע ים המלח זה בגלל שיש הקצאה של משרד התחבורה וכל
הבעיות שיש עם הכבישים.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :נכון קיבלנו אחרי כל הפתרונות התחבורתיים שהיינו במשרד
התחבורה והסכימו לאשר לנו בעקבות הצעקות שעשינו למרות שאין תאונות
יש כמעט תאונות והם הסכימו לאשר לנו את זה.
לין גורן:

תב"ר  703הרשאה ממשרד החינוך להצטיידות .59.200

אירית נתן:

כולם בעד? כולם בעד.

לין גורן:

תב"ר  717שיפור קו הניקוז לטובת גוש  6717זה עבודות ברחוב הגליל ,זה גם
התאמה לאומדן הפרויקט.

אלי סוכריאנו :מתי זה מתחיל?
לין גורן:

זה הגליל ,זה התאמה לאומדן זה לא כל הפרויקט .זה התאמה לחלק
הראשון של הפרויקט.

אלי סוכריאנו :באיזה תאריך החפירה ערן?
ערן חמו:

זה  4מיליון רק שהעלות גדלה כי העומקים מאוד רציניים של איפה שהקו
צריך להיות לכן העלות גדלה ,ואנחנו ממשיכים עוד קצת הלאה כדי לקדם
את הפרויקטים הבאים .בעצם הפרויקט הכללי זה רחוב הגליל ,רחוב הרמה
ורחוב הרמה העמקים.

דורון בן דיקון :אז מה אתה פותח תב"ר לכל הרחובות האלה כבר עכשיו?
ערן חמו:

לא כרגע זה רק הגדלה .זה יהיה פרויקט אחד בסופו של דבר.
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אלי סוכריאנו :מתי זה הפתיחה?
אירית נתן:

באזור פסח.

דורון בן דיקון :גם העיצוב הכל בפנים נכון ,כל התכניות בפנים של העיצוב?
ערן חמו:

החזרה חזרה כן.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :החזרה חזרה יותר יפה .כולם בעד.
לין גורן:

תב"ר חדש  737שיפוץ פארק הגליל מיליון שקל לפי האומדן.

דובר:

מה זה פארק הגליל.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :שיפוץ פארק הגליל זה  11דונם 11 ,דונם זה כמעט יותר מקריית
החינוך שלא שופץ מעולם .פארק הגליל קפה גו' הכניסה מצפון כל הפארק.
(מדברים ביחד)
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :הרחבנו את כל השדרה עצמה עד לידר ,ההופעות ירוכזו פה אבל כל
יתר התחנות יתפרסו עד לסוף לידר זאת אומרת גם האוכל יהיה הרבה יותר
אוכל ,כל הדברים שלמדנו מהאירוע הקודם ניישם הזה הפעם הזו .מה שהיה
חשוב להם זה יותר מרחב ,יותר אוכל ,יותר אפשרות לקנות דברים ,ויותר
פינות לאירועים קטנים.
דורון בן דיקון :ליזי זה יספיק גם למזרקה מנגנת הסכום הזה?
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :מי בעד תב"ר  ?737כולם בעד.
לין גורן:

תב"ר  672סוגרים תב"ר ,מגדילים תקציב ב  ... -סוגרים תב"ר בשיקום
ופיתוח סמטת ...

אירית נתן:

כולם בעד? כולם בעד.

מינוי הדוברת שירלי משולם כדירקטורית בתאגיד המים מי תקווה.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :שירלי משולם מחליפה את אתי גניקובסקי בתפקיד היא מנהלת
חשבונות ראשית כפופה לגורן ,אנחנו רוצים למנות אותה לתאגיד המים כדי
לסייע שם ,יש לה הבנה בכספים ,היא רואת חשבון ,בחורה מאוד רצינית
ותוכל לעזור שם לדוד ברוש שיתמנה בקרוב בעזרת השם.
אירית נתן:

כולם בעד.

פתיחת חשבון
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גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :פתיחת חשבון פיתוח פיס כללי להקצבות ,מפעל הפיס בבנק דקסיה
בהתאם לתיקון מס'  50לחוק יסודות התקציב  .1989צריך לעשות חשבון
נפרד .מי בעד פתיחת חשבון.
לין גורן:

זה דרישה של מפעל הפיס לפי חוק יסודות התקציב לפתוח חשבון.

אלי סוכריאנו :קראנו.
לין גורן:

אישרנו הלוואה של  15מיליון שקל לפרוטוקול לא אמרתי שזה כנגד מישכון
הכנסות ,תמיד המועצה לוקחת כנגד משכון לבנק של הכנסות הצפויות לקבל.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :זה היטלי השבחה.
דורון בן דיקון :הכל ממושכן ,לא רק פיתוח הכל.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אני לא חושבת.
דורון בן דיקון :הכל בדוק ,הכל בדוק כל ההכנסות.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :נושא  ...הבהרה אנחנו להיפך רוצים שהשכונות החדשות לא יעברו
בהם יותר מידי אוטובוסים כדי לא להפוך את השכונה לשכונה סואנת ועיר
גדולה למרות שאנחנו כבר עיר גדולה .אני רוצה לענות אם אני כבר עונה אני
רוצה לשנות את כל התמונה ,ולכן עשינו שאטלים ,שאטלים זה קו פנימי
שנקרא קו  9שבדם יזע ודמעות אני שנתיים ורבע בתפקיד הזה מהיום
שפג שתי את אסי סוזנה אני אספר לפרוטוקול כמה עברנו כדי להגיע
להסכמה הסופית הזאת שיש לנו סוף כל סוף שאטלים ,הם בודקים בדיקות
עסקיות ,והם בודקים בדיקות כלכליות והם לא עובדים אצלי ,ואני לא יכולה
להכריח אותם ,והגענו סוף ,סוף להסכמה כל חצי שעה עגולה בכל מקום
בישוב מסלול מאוד ,מאוד מקצועי ,יכנס לכל השכונות ויוציא את האנשים
או לכיוון מהמסוף של קריית אונו בין קפה ג'ו לסופר פארם ,מהסופר פארם
למועצה ,גנים .הם לא נכנסים לים המלח ,זה לא באותו מקום בכלל .שניה,
שניה ,אנחנו נעביר את זה מהכרמל לקנטרי ,מקנטרי יורדים למטה לאפריקה
ישראל ונכנסים לשכונה ויוצאים דרך אילות ,חוזרים חזרה דרך האגמים
יוצאים חזרה ימינה לכיוון ישמח משה ,עושים סיבוב שם וחוזרים הלאה
וגמרנו .יכנס מיניבוס ולא אוטובוס זה בעוד חודשיים לא בהתחלה ,אבל
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אנחנו יוצאים לפיילוט .תחנות העצירה הם ברובם תחנות הקיימות ,התחנות
החדשות זה בשכונות החדשות.
אלי סוכריאנו :היה פקשוש בדרך אילות שם.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :עשינו בדיקה ותיקנו את זה היתה הוראה של משרד התחבורה.
דורון בן דיקון :אני כל בוקר נוסע לשם בבוקר זה המשרד שלי יש שם תאונות,ש אלתי את
ערן האם תושבי ים המלח פנו אליך בנושא הזה של האוטובוס.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :הם פנו אליי כל כך הרבה פעמים דיברתי כמעט עם כל אחד ,אנחנו
אחרי שהקו יעבוד כמו שצריך יכול להיות שבאמת הפניה הבאה מעומדת
לקצר את המסלול של ים המלח.
אלי סוכריאנו :אני מאמין שמה שקרה בים המלח יכול לקרות בדרך אילות ובדרך המלך,
דרך המלך הולך להיות פי שלוש תלמידים נכון שנה הבאה ,מ –  3כיתות ל –
 6כיתות ,עוד  50אחוז כלי רכב.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :הישיבה הסתיימה תודה רבה.

(סוף ההקלטה)
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