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פרוטוקול
דיווחי ראש המועצה
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אני שמחה לפתוח את הישיבה מן המניין מס'  .30דיווחי ראש
המועצה .קודם כל יש לנו ישיבת פיתוח ב 1 -לפברואר במרכז הבמה שיכלול
בערב שני חלקים בשעה שבע וחצי הוזמנו כל הורי תלמידי החטיבה שעולים
שנה הבאה לתיכון ,עם הסבר על המבנה הפיזי ,הפדגוגי ועל ההליכים .בשעה
שמונ ה יהיה כנס פיתוח שבו נציג לתושבים את כל תכניות הפיתוח ,של
השכונות הותיקות ושל השכונות החדשות עם כל התכניות שלנו לשנתיים
הקרובות .דורון אנחנו צריכים לשבת ,לא משנה אנחנו צריכים לשבת על הכל
ביחד .נציג שם את הגוש החדש ,את גוש  ,6716את התכניות העתידיות את
גני תקווה ,איפה זה עומד.
אלי אחי מרדכי :סליחה ליזי בעניין של התיכון ,גם כהורה וגם כחבר מועצה זה רלבנטי
לגביי בוודאות התיכון יהיה בספטמבר?
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:שבוע הבא ב  19לחודש 17 ,או  19 ,19אני פוגשת את כל התלמידים,
אחר כך אנחנו פוגשים את כל ההורים ואנחנו הולכים יד בד ,המטרה היא
בספטמבר אנחנו פותחים את התיכון ,שכבה ראשונה.
אלי אחי מרדכי :לא צריך פול בק לא צריך שום דבר.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:עליי.
אלי אחי מרדכי :בהצלחה.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :כמובן שחס וחלילה אם אבל אנחנו שם.
דוד ברוש:

פרסום איך? איך תפרסמו את העניין הזה?

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:אנחנו קודם כל מגיעים לחטיבה יושבים עם כל הילדים.
דוד ברוש:

לא התושבים.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :גן גפן ,פייסבוק ,ווצאפים ,כל מה שיש לנו שמשוניות.
דוד ברוש:

יש הרבה שזה יעניין אותם ,יש הרבה שזה יעניין אותם על הפיתוח של
היישוב.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:נעשה אצלם כל מה שתגידו כל רעיון .לגבי שאטלים אנחנו ממש
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באישורים אחרונים של משרד התחבורה .אנחנו עדיין אני לא רוצה להגיד
שהחיינו אבל אנחנו כנראה שבוע הבא ,עוד שבועיים גג מקבלים אישור לקו
 ,9קו  9זה קו כניסה ליישוב ממקום למקום ,גו' לסופר פארם ,סופר פארם
ללידר ,למועצה ,מהמועצה ללידר ,מלידר לקו הבמה ,מקו הבמה לקנטרי,
מהקנטרי לשכונות גנים .סבב כל חצי שעה עגולה.
אלי סוכריאנו :אנחנו בזמנו דיברנו על שאטלים לילדים בגילאים שלא כל כך עולים
לאוטובוסים ואוחזים מה שנקרא יושבים ,חגורים וכך הלאה ,אלה עדיין לא
קיבלו עדיין את המענה שלהם ,הם נוסעים במוניות ,ומה שאפשר ומגיעים
לגנים ,משכונת גנים.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:יש להם בית ספר מה זאת אומרת רוב הילדים.
אלי סוכריאנו :לא בסדר אבל יהיו ילדים שעוד לומדים פה נכון.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:הגדולים.
אלי סוכריאנו :הגדולים יותר .מאיזה.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :א'  ,ב' כבר לא מגיעים לשם .פתרנו את הבעיה ביחד מה שנקרא.
אנחנו עושים ערב הוקרה בחינוך 16 ,במרץ אומרים תודה לכל צוותי החינוך
בישוב ,הורים ,מורים ,ומנהלים ,גננות ,סייעות ,אנחנו עובדים עכשיו על
תכנית ,אנחנו מכינים כיתת אומן ,פ ...גולדה מגיעה לכאן אנחנו עושים כל
ילדי החטיבה שולחים קליפים של קטעים מוסיקליים ,כישרונות צעירים
בקליפ לפין גולדה הוא עושה מן איתור כזה בוחר את הילדים ,ומזמין את
כולם לכיתת אומן ,כיתת אומן זה מדבר על המוסיקה ,על התהליכים אנחנו
עושים ערב יחד איתו .שאטלים אמרתי .ריצוף גנים בית ספר גנים רק לעדכן,
חברת מורדי שעשתה את הריצוף של בית הספר ,על הפנים של ריצוף ,אי
אפשר לנקות את זה ,הריצוף נראה נורא ,אנחנו עושים החלפת ריצוף בפסח
מול מורדי או בתביעה משפטית ,או בהסכמה אנחנו לא משאירים את
הריצוף שם .כנס פיתוח אמרתי .נראה לי שזה בעיקר .הנושא של הפחים
הכתומים ,חתמנו עם חברה חדשה לאיסוף האשפה ,אנחנו בחתימת ,קבלת
ערבויות וחתימת החוזים ,אנחנו יוצאים לדרך בפינוי הפחים הכתומים גם
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מהמבנים ,הדירות בנייני המגורים וגם ביישוב ,הבתים הפרטיים אנחנו
מפזרים פחים כתומים אחת לשלושה בתים פרטיים .דבר נוסף וחשוב
שעכשיו נזכרתי ,אנחנו עושים סקר נכסים ,על פי חוק ,כל  5שנים אנחנו
צריכים לעשות סקר נכסים .היה פסק דין שבו אנחנו צריכים היום להגיש את
המדידות בארנונה 2 ,נקודות אחרי,
אלי סוכריאנו :בת"א אנחנו ב –  3למה סתם הכריחו אותם.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :לא משנה אנחנו לא מודדים את השכונות החדשות שכבר נמדדו
בעבר ,אנחנו לא מודדים את הכרמל שכבר נמדד בעבר ,יש שם לנו נתוני
מדידה  2נקודות אחרי ...
אלי סוכריאנו :אז למה פיזרו בכל התיבות דואר את המכתבים.
דורון בן דקון :בבתים הפרטיים.
אלי סוכריאנו :לא אצלי בתיבה מצאתי מכתב ,לא צריך חבל על ,פיזרו בכולם .סתם פיזרו.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:היה אבל כוכבית זה היה לך ברור שלא עושים את זה.
אלי סוכריאנו :כן ברור היה אבל סתם פיזרו.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:בע יקר בבתים הפרטיים ובשכונות היותר ותיקות כולל הגנים כל
היתר יש לנו נתונים הנכונים לפי פסקי הדין ואת המדידות האחרונות ב – ,7
 8השנים האחרונות.
דורון בן דקון :זה יגדיל את הארנונה.
אלי אחי מרדכי :אפרופו פחים אני שוב מעלה ומבקש לבחון מחדש את החזרת הצפרדעים
הירוקים ,לדעתי אחד מהאינדיקציות לכך או אחד מהסיבות שהישוב נראה
פחות נקי ,רואים יותר אשפה מתגוררת ברחובות אני כמעט משוכנע שזה
עצם הרעיון להוציא את הצפרדעים הירוקים.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:בכמה מילים על הצפרדעים בשביל שכולם יסנכרנו למה היה המניע
להוציא אותם .אחד קבלנים מהישוב ומחוץ לישוב הגיעו לצפרדעים הירוקים
המוכרים שלנו שפכו שם פסולת בניין.
אלי אחי מרדכי :לא צריך להעניש אותנו בשביל זה אבל.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:שניי ה ,עלות פינוי הפסולת עלתה בשנה הקודמת ואלי העלה את זה
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גם מעל מיליון  ,₪הכספים האלו מוכחים ירדו בצורה משמעותית .אחד היו
זורקים במיכלים הירוקים גם פסולת רטובה ,דבר שהיה מעלה ריח מאוד רע
בשכונות .במקרים ספציפיים שיש בעיה מסוימת צריך להגיע לשטח ניר
נמצא פה ולבדוק ספציפית מה תופעה ,למה יש גזם או אין גזם ,הרי אם
תראו צריך לבדוק כל דבר לגופו ,בגדול אני מברכת את היום שבו המיכלים
יצאו.
אלי אחי מרדכי :אני לא שותף לדעה הזאת.
אישור תב"רים
גורן לין:

תב"ר  639שלבי תשתיות תקשוב ,מגדילים ב –  100אלף שקל לצורך שיפור
מערכת המוקד ,שדרוג מערכת השפך ורכישת מכונות חכמות שאנחנו בוחנים
אותם.

אלי סוכריאנו :שאלה הדבר הזה היה לפני כמה זמן הצבענו על תשתיות תקשוב.
גורן לין:

תקשוב בתי ספר ,זה תקשוב של המועצה.

אלי אחי מרדכי :אני רק רוצה לעשות גילוי נאות ולכן אני אמנע חלק מהנושאים שמופיעים
כאן אני הייתי שותף למכירתם בהיותי מנכ"ל החברה לאוטומציה ולכן אני
מנוע להשתתף בהצבעה.
אירית נתן:

אז כולם בעד רק אלי נמנע.

גורן לין:

תב"ר  663זה הכנת תכנית מתארית לגוש  ,6716מגדילים אותו במיליון שקל
קרנות רשות לצורך מתכננים שונים.

אלי סוכריאנו :באיזה אזור  ?6716באיזה אזור של הגוש?
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:כל הגוש לא מדברת על  6717לא שכונות הצפוניות הקיימות כל הגוש
החדש ,הכי קרוב לפ"ת ששם אנחנו עושים את התכנית שהיום נעמה מליס
מול הועדה המחוזית והיועצים פרה רולינג.
אלי אחי מרדכי :רגע שניה מה הקשר בין הכנת תכנית מתארית לפינוי פסולת מה הקשר
במשפט הזה לשני הסעיפים האלה?
גורן לין:

זה  ...יכול להיות שבעבר היה שם פינוי פסולת לא בדקתי את זה.

אלי אחי מרדכי :נראה לי מין שאינו במינו הדבר הזה.
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כנראה תוכנן לעשות שם לעשות פינוי פסולת.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:היה אתר אשפה שמכרו שם פסולת.
אלי אחי מרדכי :תפתחו שתי תב"רים שנוכל לראות את החלק היחסי.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:היה חשוב לנו להפריד את הגוש.
אלי אחי מרדכי :בתכנית המתארית ופינוי פסולת.
גורן לין:

היה כנראה פסולת ואני יכולה להסתכל ולראות על מה יצא אם יצא.

אלי סוכריאנו :מה שאלי אומר שמן הראוי שפסולת בנפרד.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :נתבקשתי על ידי משרד הפנים להפריד את התב"רים לפי גושים,
אפשר היה לפתוח שתיים פסולת בניין .6717
אלי אחי מרדכי :אנחנו רוצים לדעת מה החלק היחסי הצבוע לפינוי הפסולת ,ומה החלק
היחסי להכנת התכנית המתארית.
גורן לין:

זה רק מה שיצא עד היום אם יצא.

אלי אחי מרדכי :אני מבקש שזה יופיע בשתי תב"רים.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:כולם בעד מה עם אלי.
אלי סוכריאנו :ביחד עם שינוי שם.
אלי אחי מרדכי :אני לא יכול להיות בעד אם אני לא יודע.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:אוקיי אז נמנע.
אלי אחי מרדכי :תחלקו את זה לשתי תב"רים שיצבע את הכסף לכל סוג של פעילות ,אי
אפשר להצביע ,אי אפשר בטח להצביע בעד.
גורן לין:

טכנית כבר יצאו סכומים גם על זה וגם על זה .אם לא צפוי עוד פינוי אני לא
רואה טעם להפחית את זה עכשיו.

דורון בן דקון :חשוב לציין שאנחנו לקחנו כבר בשנת  2002את השטחים האלו אנחנו נתנו
כתבי שיפוי לעיריית פ"ת שאנחנו מפנים את כל הפסולת ,כמובן שזה חלק
מהתכנון וכמובן שבזמנו זה עלה מיליון שקל לעומת  4מיליון שהיינו אמורים
לקבל אז זה חלק מדברים שאנחנו חייבים.
אלי אחי מרדכי :כן אבל מה הקשר בין תכנון לבין פינוי פסולת.
דורון בן דקון :מבחינת הגוש הזה אני מדבר.
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תב"ר  732זה רק תיקון טכני.

אלי אחי מרדכי :אתם מאשרים ולא מחלקים את הת"ברים לשניים אני רק רוצה להבין.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :הרגע באישור משרד הפנים אנחנו לא משנים אם יהיה ,נעשה בדיקה
ויהיה צורך בעתיד אז אנחנו נביא את זה מפוצל.
אלי אחי מרדכי :רשמתם לפניכם שאנחנו נגד.
גורן לין:

אם יהיה עוד פינוי פסולת נביא תב"ר חדש בנפרד.

אלי אחי מרדכי :אנחנו רואים בעין לא יפה את הערבוב של הנושאים אנחנו נגד כמובן.
גורן לין:

תב"ר  732בניית שלוש כיתות מעונות יום ,יש פה תיקון טכני ,במליאה 24
אישרנו פיתחית תב"ר על  1.235.000אישור משרד הכלכלה וחצי מקרנות
רשות ,לאחר מכן קיבלנו הגדלה ממשרד הכלכלה להרשאה ולמליאה 26
הבאנו הגדלה של ההרשאה ,בעוד  1.200.000כלומר הגענו ל –  2.525.000אבל
לא ציינו שם את ה –  1.500.000שכבר אושר מקרנות רשות ולכן אני מביאה
את זה שוב לפה להראות שיש  2.500.000משרד הכלכלה ו – 1.500.000
קרנות רשות.

אלי אחי מרדכי :לא הבנתי החידוש כאן בתב"ר הזה שקיבלנו ממשרד הכלכלה.
גורן לין:

לא כבר הבאנו למליאה  26את זה שמשרד הכלכלה הגדיל לנו את ההרשאה
מ –  1.200.000ל –  2.500.000אבל במליאה  26בטעות לא כללנו את מה
שכבר אושר קרנות רשות את  1.500.000 -הוא לא נכלל בדף בטעות ולכן
עכשיו אני מצאתי לנכון להביא את התיקון הרשאה שזה  2.500.000ועוד
קרנות רשות .1.500.000

אירית נתן:

כולם בעד?

אלי אחי מרדכי :לא אני נמנע.
גורן לין:

סגירת תב"ר  ,691במליאה  24אישרנו את סגירת התב"ר ,אבל במקום היה
חילופי טורים בין תוספת להחלטה לאישור לבין תקציב מעודכן ,גם פה
רציתי לסדר את זה ולהביא את זה שוב .התקציב המעודכן בתב"ר הזה עם
הסגירה שלו הוא  ,₪ 700.000היה רשום  1.500.000במליאה הקודמת,
במליאה שזה אושר .זה גם טכני.
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סעיף 3
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:דיון בדו"חות הכספיים רבעון  2לשנת  ,2015כמובן שדנו בישיבת
ההנהלה ,שואלים את אלי ,אלי אתה רוצה לשאול.
אלי אחי מרדכי :כן קודם כל הגירעון השוטף אני מבין גודל בחצי שנה לשנה  1.500.000צפי
ל –  3.000.000בסוף השנה?
גורן לין:

הצפי הוא בהערכה גסה שהשנה תיגמר בסביבות .1.500.000

אלי אחי מרדכי :עדיין יישאר במחצית .1.500.000
גורן לין:

אני אסביר לאור המתווה שהגשנו למשרד הפנים לרשום את התקציב
השוטף ,חלק מהפירעון מוקדם את תאגיד מי תקווה פרע לנו לקראת השנה,
לקראת סוף השנה.

אלי אחי מרדכי :זה גירעון מול פירעון הלוואה .יש גירעון נכון ,גירעון זה לא החזר הלוואות.
גורן לין:

אני אחזור ,קיבלתי אישור עקרוני עוד לא כתוב ממשרד הפנים ,לזקוף חלק
לפירעון הלוואה שהתאגיד פרע לקראת סוף השנה בתקציב השוטף.

אלי אחי מרדכי :בניכוי אגרת הפירעון כמה יגיע הפירעון?
גורן לין:

הערכה גסה .1.500.000

אלי אחי מרדכי :בניכוי?
גורן לין:

אחרי רישום ההכנסה.

אלי אחי מרדכי :אם לא היינו רושמים את ההכנסה הזאת כמה היה? הבנתי קיבלתי את
התשובה.
אלי סוכריאנו :אני רוצה לשאול שאלה ,אנחנו לא נתחיל לעבור עכשיו על הסעיפים האם את
יודעת להצביע על משהו חריג ,או להסב את תשומת ליבנו בכל מה שקשור
לניצול התקציבי במחצית הראשונה של ?2015
גורן לין:

לא.

אלי סוכריאנו :אין משהו חריג או משהו שכדאי להסב את תשומת ליבנו?
גורן לין:

לא.

אלי סוכריאנו :שתי שאלות נוספות אני מבין שיש לנו עודפי מימון זמינים מהתב"רים 43
מיליון שקל נכון? כן זה במחצית השנה היה לנו בפלוס.
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חשוב לי לציין שזה נקודת מוצא נקודתית לאותו יום .זה משקף רק את
חשבונות שהגיעו ויצאו ,זאת אומרת יש הזמנות בדרך ,יש חוזים שנחתמו,
שהם לא משתתפים .זה לא משקף את המצב את ההתחייבויות של המועצה.

אלי סוכריאנו :את יכולה להבהיר קצת את עומס מלווה לפירעון משוערך לשנים הבאות,
שהוא משהו כמו  24מיליון שקל ,בסעיף חשבונות מקבילים .עמוד  .6עומס
המלוות לפירעון.
גורן לין:

אני יכולה להגיד לך שנכון להיום מבחינת עומס המלוות.

אלי סוכריאנו :זה מעמיס ,זה גורם לנו לעצירות של פרויקטים מה זה עושה?
גורן לין:

נכון להיום רוב ,קודם כל רוב ההלוואות פה זה הלוואות פיתוח שגם ההחזר
שלהם הוא נלקח בעצם מהפיתוח ,כמובן שזה גורע .עומס המלוות נכון
להיום יתרת ,לסוף שנת  2014יתרת ההלוואות מהביצוע הייתה בערך 27
אחוז הוא עדיין בעומס שמאפשר לקיחת הלוואה.

אלי סוכראינו :זה לא מעמיס יותר מידי?
גורן לין:

אין לנו הרבה ברירות.

אלי סוכריאנו :זה שאין לנו ברירה אני יודע אבל אפשר להיכנס עם ראש בקיר עם הסיפור
הזה זה לא.
גורן לין:

לא אנחנו בוחנים ,שאנחנו נגיע לסעיף של לקיחת הלוואה בוחנים את
האפשרויות שלנו להחזיר את זה ,לא בקטע.

סעיף 4
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :סעיף הבא  4אישור ללקיחת הלוואת פיתוח עד  15מיליון  ₪לתקופה
של  5שנים בריבית של עד גובה הפריים בכפוף לאישור משרד הפנים.
הבהרה :אנחנו עומדים בהרבה מאוד פרויקטים של פיתוח ,באותה שעה
ובאותו יום הרבה מאוד מוסדות חינוך ,הרבה מאוד דברים,א נחנו מוצאים
את עצמנו בהפרשי טיימניג בעייתיים ,אנחנו מקבלים הרשאות ממשרד
החינוך לבניית מוסדות חינוך ,אבל עד שהכסף מתקבל בפועל מול המסמך זה
באזור שנה ,שאנחנו אמורים למממן ,מנגד יש את כל הכספים שצריכים
להיכנס מהיזמים והקבלנים שבונים וצריכים לשלם ,והיטלי השבחה טרם,
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הכספים טרם נכנסו ,הוואקום שנוצר כדי לא להרחיק את העבודה וכדי לא
לעצור יום אחד של עבודה בבניית  6גני ילדים שאנחנו צריכים לפתוח
בספטמבר ,בית ספר אילות שאנחנו צריכים ג ,ד,ה ,והתיכון שאנחנו אמורים
לפתוח בספטמבר אנחנו חייבים הלוואת מימון ,יכול להיות שמחר כן כבר
יכנס הכסף מ  -א .דורי ,וכן נמצא את עצמנו מתייתרים מההלוואה אבל אני
כן רוצה שיהיה אישור של המליאה ,ואישור של משרד הפנים ואת ההלוואה
ניקח רק אם באמת נצטרך.
גורן לין:

רגע אני רוצה ,אחד זה לא תיקון קטן זה לא שיש הרשאות של משרד הפנים
עוד לא קיבלנו את ההרשאות ,ברגע שנקבל את ההרשאות נוכל להגדיל את
התקציב מול משרד הפנים ,הבעיה היא לא בעיה תזרימית ,הבעיה פה היא
בעיה תקציבית ולכן כל  ...ממשרד החינוך אני לא יכולה להגדיל את התקציב
בתב"ר,א ני לא יכולה לתת לקבלן צו התחלת עבודה .כדי לפתוח את התיכון
ב –  1לספטמבר ב לי צווי תחילת עבודה הוא לא יכול לבנות ,אנחנו יודעים,
לפי ישיבות שנערכו במשרד החינוך צפויות להיות הרשאות ,במידה ולא יהיו
הרשאות אנחנו נצטרך למממן כדי לפתוח את התיכון או את השלמת היסודי.
כרגע המצב שהובטח שיהיו הרשאות לא קיבלנו אותם עדיין .חוץ מזה כמו
שהיא אמ רה הקבלנים לא קיבלנו מהם עדיין את הכסף ויכול להיות שעוד
יומיים נקבל את הכסף .אנחנו אישרנו הלוואה באחת המליאות הקודמות
שלא לקחנו אותה ,כי התקבל כסף ,אחר כך התקבל כסף .בגלל כל הלחץ הזה
לתת צווי עבודה ולגמור את התיכון בזמן החלטנו בכל זאת כן לקחת
הלוואה ,ולקחת הלוואה לזמן ארוך כי משרד הפנים מאפשר לזקוף לתב"ר
רק הלוואות לזמן ארוך ולכן אנחנו ניקח הלוואה ל –  5שנים ,אלא אם כן,
נתחיל את התהליך מול משרד הפנים ,אלא אם כן נופתע לטובה וההרשאות
יגיעו ,נחליט בהתאם למצב ,יכול להיות שניקח את ההלוואה בכל זאת ,גם
אם ההרשאות יגיעו כדי לא להיות עם חרב ,כי אנחנו כל יום ,עם החרב פה
להוציא צו עבודה ,התחלת עבודה.

אלי סוכריאנו :מה הוא תאריך העל חזון מה שנקרא חייבים ,לא מגיע א .דורי ,לא מגיע
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אישור.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:אין כזה דבר.
אלי סוכריאנו :יש כי אחרת הוא לא יספיק לבנות את התיכון.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :מה יקרה אז הסנריו...
אלי סוכריאנו :הסינריו שאין כסף מ – א.דורי ,לא הגיע אישור של משרד החינוך.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :מאפריקה ישראל אז יהיה כסף מ  -צ .המרמן ,אין זה אין כסף
בונים.
אלי אחי מרדכי :אני רוצה לשאול שאלה אחרת בעניין ,לפי איך אתן שתיכן תיארתן את
הקונסטלציה שלפיה צריך את ההלוואה הזו ,אני כן מבין שזה עניין של
טיימינג תזרימי ,כי את היטלי פיתוח מהקבלנים צריכים להגיע ,שאלה בתוך
השאלה האם הם מפגרים בתשלומים או שעדיין לא הגיע הזמן.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:הם עוד לא הוציאו היתרי בניה .הם עוד לא הוציאו היתרי בניה.
אלי אחי מרדכי :אני הייתי רוצה לראות ,מכיוון שמדובר רק על גישור שצריך לגשר על
טיימינג בין האישורים לתקבולים קשה מאוד להרים את היד ולהצביע ביד,
יש איזה גיבוי ,לוקחים  15מיליון שקל ואני יודע איך בעצם אנחנו מכסים את
זה גם ממשרד הפנים וגם מההיטלים ,לתת אישור על הבבא באלה ולראות
אם זה ייפגש או לא זה מאוד קשה.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :משרד הפנים מיד אחרי האישור ממליאה אנחנו צריכים להמציא
למשרד הפנים עד סוף השבוע מסמך אחד שאומר איזה  ...בשנת 2016
מוציאים היתרי בניה ,מסמך שני איזה הרשאות ממשרד החינוך ,תמיר מכין
לי עכשיו את המכתב אנחנו הולכים לקבל ב –  ,2016על סמך שני המסמכים
האלה אנחנו מקבלים אישור ממשרד הפנים להלוואה .מי בעד אישור
ההלוואה? מי נגד?
אירית נתן:

כולם בעד  2 ,אלי נגד.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:הם נגד הלוואה לפיתוח מוסדות חינוך.
אלי אחי מרדכי :לא ,לא סליחה ,סליחה .לא סליחה אי אפשר לקבוע הם נגד הלוואה ,אנחנו
נגד הפרטצ' הזה לתת אישור לקחת הלוואה מהיישוב המסכן הזה והעני הזה
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של  15מיליון שקל ואנחנו לא יודעים איך זה בדיוק ייפגש בכספים שמגיעים
מפה ומשם .זה ממקום של אחריות ציבורית כנגד החוסר אחריות הציבורית
שלכם.
(דוד ברוש יצא)
סעיף 5
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :מינוי חבר המועצה דוד ברוש כדירקטור בתאגיד המים גני תקווה
בע"מ במקום חבר המועצה חן קרמר .אישרנו את זה כבר בישיבת המליאה,
פנו אלינו מתאגיד המים.
מרשות המים אנחנו פשוט מעבירים את המינוי וברשות המים הם צריכים

אושרת:

לאשר יש ועדה לבחינת מינויים ,והם אמרו שזה לא תקין שבאמת דוד ברוש
היה בישיבת מליאה אחרונה במעמד ההצבעה ,הוא צריך לצאת צריך לקבל
החלטה על המינוי והוא צריך לחזור ,זה משהו טכני ,צריך לאשרר את זה
כאן.
אלי אחי מרדכי :היינו נגד ,ואנחנו נגד גם עכשיו ,מאשררים מחדש את הנגד שלנו.
כל חברי המועצה בעד ,דוד יצא ושני אלי נגד.

אירית נתן:
(דוד ברוש חזר)
סעיף 6

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אישור לנסיעת ראש המועצה  ...לליווי משלחת היישובית בחודש
פברואר ב –  22אני חושבת אנחנו יוצאים עם משלחת נוער ,חטיבה 20 ,ילדים
שנבחרו מתוך רשימה מאוד ארוכה ,אנחנו מחכים לאישור משרד החינוך,
ואם כן אז יש צוות של המורות ,אני ורותי ...יוצאים.
אלי אחי מרדכי :מה העלות של הדבר הזה?
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:כל הורה משלם על עצמו.
אלי אחי מרדכי :המועצה?
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :המועצה רק הנסיעה של נבחר ציבור.
אלי אחי מרדכי :כמה נבחרי ציבור?
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:אני.
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אלי אחי מרדכי :רק את נוסעת או ש?
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:אני רותי עובדת מועצה ,היא לא צריכה אישור מועצה.
אירית נתן:

כולם בעד?

אלי אחי מרדכי:אנחנו נמנעים.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:תודה רבה לכולם הישיבה תמה .ישיבת מהמועצה הבאה אנחנו
מבקשים לדחות אותה ,אנחנו נתאם מועד אחר ,יש אירוע כולם מוזמנים.
אנחנו נודיע על זה .ערב טוב לכולם.
(סוף ההקלטה)
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