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 על סדר היום

 דיווח ראש המועצה .1

 תב"ריםאישור  .2

אחוז  50בשיעור של  7/2014הגדלת ההתקשרות עם חברת שתית בע"מ מכוח מכרז  .3

וזאת לצורך הקמת מבנה הספרייה, התחלת ביצוע עבודות בשצ"פ אפ"י וקירוי מגרש 

( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות 7)3ההגדלה הינה מכוח סעיף הספורט. 

 .ריטים לחוזה קיים)א( המאפשר הגדלת הוצאות על ידי הוספת פ

 תשל"ז –תיקון תעריפי ההיטלים הקבועים בחוק העזר לגני תקווה )תיעול(  .4

 –תיקון תעריפי ההיטלים הקבועים בחוק העזר לגני תקווה )סלילת כבישים(  .5

 התשל"

 2015לשנת  2עדכון תקציב מספר  .6

 2015דיון בדו"חות הכספיים רבעון ראשון  .7

החברה לפיתוח גני תקווה  – 2014וליים לשנת לדיון בדו"חות הכספיים והמי .8

 בע"מ

עמותת אומנות ותרבות בגני  – 2014דיון בדו"חות הכספיים והמילוליים לשנת  .9

 תקווה

 פרוטוקול

הזמנה לישיבת טוב, חברים יקרים, לסגור את הדלתות בבקשה.    ר:", יוריצ'ההדלליזי  'גב

. לפני שאנחנו מתחילים עם סדר היום, אנחנו 23מליאה מן המניין מספר 

רוצים להציג את טל דן, מנהלת מחלקת הנוער שלנו. טל תציגי את את 

 החברים פה. 

יושבים איתנו פה גם חבר'ה ממועצת הנוער. מועצת נוער, מי שהיה פעם  טל דן:

שעברה, זה הגוף שבעצם מייצג את הנוער, כמו שיש פה את מועצת העיר אז 
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הם המועצה של הנוער. שומעים מה יש לנוער להגיד והם יספרו  לכם תיכף 

 מה הם עושים במידע שהם אוספים. חוץ מזה, שאני אספר? 

 כן, כן, תנהלי את הדקות הקרובות. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

בשבועיים האחרונים ככה פתחנו את פעילות הקיץ לנוער, בגלל חוץ מזה  טל דן:

נמצאת פחות או יותר בשעות שרובנו אמורים שרוב העשייה החינוכית בקיץ 

לישון, אז הם ערים בשעות האלה ואנחנו החלטנו ככה לראות איך אנחנו 

שות חינוך נקי, משמעותי שכולל בתוכו גם הוואי וכיף בחופשת מצליחים לע

 הקיץ. עשינו איזה סרטון בשבוע וחצי האחרונים, צפייה מהנה. 

 )צפייה בסרטון(

 )ברקע מחיאות כפיים(

 100-130-תודה רבה. אני אספר שבפעילות השתתפו בשבוע וחצי האחרונים כ טל דן:

 ילדים בערב. 

 באיזה גילאים? :צוריאל

ח'. בימי שני, זה מה שקורה בימי -ז'-בימי ראשון ורביעי יש פעילות לעולים ל טל דן:

ז' עד עולים -שני במרכז הנוער, מגיעים כל הגילאים. אני מדברת מעולים ל

יב' ועד מסיימי יב' היו גם ביחד. זה באמת, אני לא יודעת להסביר את זה, 

שי בקנטרי אנחנו פוגעים אולי החבר'ה פה יוכלו להסביר את זה. בימי חמי

ט' ומעלה עד יב', כשבימי שני אנחנו גם, רוב, כל הימים, אבל -את העולים ל

בימי שני ככה יוצא צוות מיוחד שמסתובב ברחובות, אוסף את הנערים 

ומביא אותם לבית הנוער. אמנון פה וגם עמית פה, כמות ההטרדות של 

 השכנים,

 ותמיר. דובר:

מות ההטרדות של השכנים נראה לי ירדה באופן מאוד מאוד נכון, ותמיר, כ טל דן:

משמעותי. זה ככה העשייה שלנו ואני רוצה גם שהחבר'ה פה שבאו במיוחד 

ואנחנו גאים, אני אישית מאוד מאוד גאה בהם שיספרו ככה מה היה להם 

 השבוע אלא אם כן יש עוד שאלות. 

 טל, נכון? טל? דורון בן דקון: 

 כן. טל דן:

 זה היחידה לנוער?  דורון בן דקון: 
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 כן.  טל דן:

אחוז מהתקציב לפי מה שראיתי,  50אתם יודעים ש..  היחידה לנוער, נכון?   דורון בן דקון: 

 נכון? 

 לא. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 בואי נבדוק. חבל, זה פעילות טובה,  דורון בן דקון: 

 התשובה היא לא. אני זוכרת יותר טוב את המספרים.דורון ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 לא, רק תבדקי את זה.  דורון בן דקון: 

   )מדברים יחד(

 נעזוב, הכול בסדר.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 טוב. טל דן:

. באנו היום כמה נציגים, .. לי קוראים סתו ואני עכשיו יושבת ראש המועצה  סתו:

 הוא דובר המועצה, זה אליה וזה הדר .. ארבעתנו הגענו היום. בעצם, 

 אתם מפריעים ידידיה.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

התחלנו את הפעילות שלנו יחסית לא מזמן. הרבה דברים עכשיו קורים  סתו:

ליזי ועינת  ולאט לאט זאת ההתחלה. בעצם ביום ראשון האחרון נפגשנו עם

והייתה לנו באמת שיחה משמעותית. בעצם אנחנו, כמו שטל אמרה, אנחנו 

מקבלים ואוספים בעצם כל אחד מה שהוא שומע מה שהנוער צריך, מה 

שאנחנו מרגישים, מה שאנחנו צריכים, מה שחסר, רוצים לשנות, להשפיע 

סר אז ובעצם אנחנו מגיעים עם זה ועושים עם זה משהו. בין אם זה היה ח

עושים ..., חסר משהו פה אז משנים ועושים. בעצם עכשיו זה השלבים 

שאנחנו מתחילים, יש עוד הרבה דברים לעשות, אבל בעצם בפגישה 

האחרונה שהייתה אז הצגנו בפני ליזי את הבעיות העיקריות, דברים שאנחנו 

מאוד היינו רוצים לשנות, אם זה מקומות יציאה, תחבורה שחסרה עכשיו. 

אמת יצאנו עם נקודות של עשייה ודברים לעשות כדי באמת להגיע שדברים ב

יקרו ובאמת זה גם ..., בעצם יש לנו עוד הרבה דרך לעשות והרבה דברים 

לשנות וכמובן שאנחנו מתחילים. מה שרציתם בסרטון, אז אנחנו ... אז 

בעצם אנחנו בחופש הרבה דברים קורים ומשתדלים שהנוער לא סתם 

שלא נלך לאיבוד או דברים כאלה, אז באמת העשייה, יש דברים  יסתובב,

 לעשות ואנחנו באמת פה כדי ל..., 
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 כל הכבוד לכם. אלי סוכריאנו: 

 )ברקע מחיאות כפיים(

אני אוסיף שבפגישה עם ליזי, ליזי ומועצת הנוער ביחד, קבעו שנפגשים פעם  טל דן:

 בשלושה חודשים, נכון? 

 כן.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 אני צודקת? טל דן:

 כן. סתו:

פעם בשלושה חודשים לראות איך כל המידע שמועצת הנוער אוספת, ככה  טל דן:

מצליח לבוא לידי ביטוי, גם להגיע אליכם, אלינו, אל ליזי, מה שנקרא 

מקבלי ההחלטות ולראות איך מתקדמים, הם יצאו עם הרבה שיעורי בית, 

 נכון?

 כן. סתו:

   ()מדברים יחד

קודם כל אני חושב שהם עושים עבודה מצוינת. .. בית הנוער ואני גדלתי  דורון בן דקון: 

בבית הנוער. אני חושב שבישיבה הזאת אולי ..., אנחנו ננסה גם להשאיר את 

 אחוז.  50ולא לגרום להפחתה של  2015כפי שהוא נקבע בתקציב התקציב 

 אין הפחתה.  דוברת:

 תסתכלו, אחר כך נעבור על זה ביחד. אחר כך נראה את זה. תודה.  דורון בן דקון: 

 מישהו מכם רוצה להגיד משהו?  טל דן:

 אני רוצה להגיד לפרוטוקול שאין הפחתה. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 יש גידול. דוברת:

 כל הזמן יש גידול. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 ילים לפני שאני הולך.ליזי ברשותכם, אני אגיד כמה מ תמיר:

 בבקשה.  אין בעיה.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

קודם כל האירועים לא פחתו, שתבינו. מה שאני מבקש, תעבירו אחד מול  תמיר: 

השני, כל עוד שהיא מרכזת את הילדים במקום אחד, ילדים של גני תקווה, 

הם לא מתחברים לסוג של ילדים לא מהאזור שמגיעים לגני תקווה. אז 

להיות מאופקים ולא להתקשר למשטרה כי המשטרה מגיעה ומפזרת אותם 

שה הכול שבזמן האירועים שלה לא תגיע ניידת ואני נלחם וזה לא ואני עו
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פשוט. זה אסור על פי חוק. ניידת צריכה להגיע ולהפסיק את העבירה. אז 

 להיות מאופקים, לא להתקשר. 

 מה העבירה?  דובר:

 הפרעה.  תמיר:

 הם במרכז הנוער. דובר:

 הפרעה.  תמיר:

   )מדברים יחד(

ני לא סתם אומר. זה גם בקנטרי וזה גם במרכז הנוער עוד פעם, הפרעה. א תמיר:

והגיע אלי, הגיעו אליה שוטרים, דיברו איתה, לקחו פרטים שלה, לא רשמו 

לה דו"ח. עוד פעם, אתם צריכים לדעת, זה הילדים שלכם, תעבירו את זה 

מאחד לשני, ותהיו מאופקים, לא להתקשר. זה החופש של הילדים שיהיו 

 יהיו פעילים בנוער. בנוער, ש מרוכזים

 תודה רבה תמיר.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

אם תראה את הילדים האלה תגיד להם יאללה לכו הביתה, לאן הם ילכו?  תמיר:

 הם ילכו הביתה? הם יסתובבו ברחובות וככה לא עשינו כלום. 

 נקצה לך מקום בפייסבוק. תודה תמיר. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

יש משהו במה שתמיר קורא ואני מאוד מצדיקה את מה שהוא אומר, ואני  סמדר מיוחס: 

חושבת שהכפפה הולכת אליהם ובמקומות כמו המסביב ומועצת הנוער 

 ומסביב  ללידר, אני חושבת ש, 

   )מדברים יחד(

זה אחת הנקודות שיצאה בפגישה ביום ראשון. רוב הנקודות .. דרך אגב, זה  סתו:

ורים ולכל הבתים כי באמת שאנחנו משתדלים להיות ילדים טובים מכתב לה

 מה שנקרא, אז אחד הדברים זה כן יהיה מכתב שיגיע מאיתנו.

 לא רק אלינו. סמדר מיוחס: 

 לא. סתו:

 למקומות המסוימים שבהם אתם שם.  סמדר מיוחס: 

   )מדברים יחד(

 אמרת אלינו ההורים.  סמדר מיוחס: 

 גם כל העסקים יגיע.  סתו:
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 אתם לא משתדלים כי אתם  ילדים טובים, נקודה. תמיר:

 בדיוק. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

   )מדברים יחד(

 טוב, תודה רבה תמיר. טוב, מתחילים את הישיבה. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 

 ראש המועצה דיווח   - 1סעיף 

 דיווח ראש המועצה. אז אני ככה בקצרה אסקור, ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 תודה רבה.  טל דן:

 תודה רבה לכם. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 ביי, להתראות.  סתו:

 80נושא של סייעת שנייה נסגר בגני הילדים. המדינה מממנת ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

אחוז בגני תקווה. יש מקומות שזה בתמהיל שונה. אז  20אחוז, הרשויות 

גנים הודיעה לספטמבר תהיינה סייעות. מאיה שירי מנהלת בית ספר  1-מה

על עזיבתה אתמול אז אנחנו יוצאים למכרז חדש לחיפוש מנהלת. אילן בר 

צה עוזב, הוא הודיע הבוקר, שלושה חודשים. יצאנו כבר למכרז מהנדס המוע

למהנדס, היום, יצאנו לפרסום, זה ייעשה השבוע. נבחרה מנהלת בית ספר 

 לבית ספר אילות. 

 אני מאוד מאוכזב.  דובר:

כוכבית מיכאל, והיא תתחיל את עבודתה כבר מחר ואנחנו ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

לספטמבר. לגבי  1-בית הספר ייפתח בבהצלחה. מקווים ומאחלים לה 

השיפוצים, אז יש לנו שיפוץ בית ספר גנים, שיפוץ בית ספר רביבים, שיפוץ 

קל יותר, החלפת ריצוף ואם תרצו פרטים אז יש פה את האנשים לפרט. גני 

גני ילדים חדשים ייפתחו  2גני ילדים עוברים מתיחת פנים בישוב.  4הילדים, 

, אחד לידם אקליפטוס עובר גם כרמיתאורן ואלון בסמטת  לספטמבר, 1-ב

שדרוג ומתיחת פנים כדי לצרף את שלושת הגנים להיראות איכותיים ויפים. 

שיפוצי קיץ בכל גני הילדים, החלפת חול, טיוח, כל מה שצריך לעשות. מה 

 עוד? שכחתי עוד משהו? 

 גן שפתי. סמדר מיוחס: 
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 8גן שפתי חדש פותחים, נכון. פותחים גן שפתי חדש. יש לנו שם ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

ילדים אז קיבלנו אישור  לפתוח גן. זה יהיה הגן השלישי השפתי בישוב. 

 נראה לי ש, 

 גן המצפה. סמדר מיוחס: 

גן המצפה הוא בתהליכי שיפוץ. יש עוד מתקנים שצריכים להגיע ר:  ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

יפה. יאללה,  ועוד כמה דברים שבדרך וזה ייראה מאודועוד כלי מוזיקה 

 נתחיל, המשך. 

, אני רוצה שני משפטים. אני ביקשתי בישיבת ליזי לפני שאת מתחילה דורון בן דקון: 

מליאה, ביקשתי מהחברים שלי לסיעה שהחליטו מה שהחליטו אבל אני 

מבין ... היה חשוב לי להציג גם לפרוטוקול שזו הייתה הבקשה שלי ואני 

 מאוד מעריך את זה שהם הסכימו. 

 לא הבנתי, עוד פעם. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

אני רוצה להציג לפרוטוקול שלאחר השיחה שלי עם חברי הסיעה שלי,   דורון בן דקון:

 ביקשתי מהם שיישארו בהנהלה ואני יורד מהאופוזיציה. בסדר? 

 אני מאחלת לך בהצלחה. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 תודה.  דורון בן דקון: 

 אישור תב"רים  - 2סעיף 

 . אישור תב"ריםר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 300-שיקום ושיפוץ מבני דת בעלות המועצה. הגדלנו ב  620תב"ר   : גורן לין אלרגנדח "רו

אלף שקל השתתפות בעלים. מדובר בבית כנסת ברחי נפשי שהבעלים נותנים 

 חידוש והוספת תאורה,  636אלף שקל. תב"ר  300אלף שקל והמעוצה  300

 תב"ר?-צריך לאשר תב"ר דורון בן דקון: 

 מה? :  לין אלרגנד גורן ח "רו

 אחד? -את רוצה לעבור על הכול או לעבור אחד דורון בן דקון: 

נעבור על הכול ואחר כך נאשר את הכול ואם למישהו יש הסתייגות  :ר", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 שיגיד.

 אחד אבל אם רוצה, תעברי על הכול. -ממליץ לעבור אחדלא, אז אני  דורון בן דקון: 

   )מדברים יחד(

 אנחנו נעבור על הכול ונעשה הצבעה. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב
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הוגדל במיליון שקל. מדובר על תאורה, בעיות חשמל  636ב"ר :  תגורן לין אלרגנדח "רו

בית כנסת אדמור ישמח  671במתחם ... הישן, לכן התב"ר הוגדל. תב"ר 

התקבלה  691משה, התב"ר הוגדל במיליון שקל עקב הארכה לבנייה. תב"ר 

הרשאה ממשרד הכלכלה ולכן התב"ר גם הועמד על הסכום שמוערך 

שנצטרך וגם חלק מקרנות הרשות הועברו להרשאה למשרד הכלכלה והשם 

 726 ר"תבתוקן לשם הנכון יותר, המדויק יותר לפי ההרשאה.  ר"תבשל ה

החלפת ורכישת מיולים, מלכתחילה הוא הוערך נמוך מדי, בעיקר בגלל 

 אלף שקל.  50-שלא נלקח בטעות בחשבון בהתחלה ולכן זה הוגדל בהמע"מ 

 מה הסדר גודל של מיול?  אלי סוכריאנו: 

 אלף בערך כל אחד.  100יש פה שני מיולים. :  גורן לין אלרגנדח "רו

 אלף שקל?  100 אלי סוכריאנו: 

 לא, לא, לא. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 זה שלושה.  אירית נתן: 

 אה, זה שלושה, נכון, שלושה. :  גורן לין אלרגנדח "רו

 שלושה מיולים. אירית נתן: 

 ? 620 ר"תבמי בעד? מי בעד ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 אני רוצה לשאול שאלה.  דורון בן דקון: 

 כן.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

מיליון שקלים. זה תקציב שכבר יצא? זה כבר בטוח  2-בתוך ה ר"תביש פה  דורון בן דקון: 

 שזה כבר ...?

 ? ר"תבאיזה   : גורן לין אלרגנדח "רו

 . 620 ר"תב דורון בן דקון: 

 ? 620  : גורן לין אלרגנדח "רו

 כן.  דורון בן דקון: 

 מיליון? 2-מה יצא כבר מתוך ה:  גורן לין אלרגנדח "רו

 מיליון שקלים?  2כן, מה זה  דורון בן דקון: 

 אני צריכה?:  גורן לין אלרגנדח "רו

 לא, בזה אין שם היום כסף. יש שם מעט מאוד כסף. אירית נתן: 

 זה לא משנה. אנחנו,  דורון בן דקון: 
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 ? ר"תבמה יצא עד היום ב  : גורן לין אלרגנדח "רו

.. ומתי שאנחנו פני עצמו. הוא ב ר"תברגע, גם אתם צריכים לדעת שכל  דורון בן דקון: 

..., מה יצאו, יש לך איזה  ר"תברוצים לעשות את הדברים אנחנו  פותחים 

 פירוט מסוים?

 פה אין לי. יש לי במשרד.  : גורן לין אלרגנדח "רו

 או קיי.  דורון בן דקון: 

שנפתח ב, אני  ר"תבכעיקרון מדובר פה על שיפוצים למבני דת,   : גורן לין אלרגנדח "רו

מניחה, לפני שנתיים, עוד פעם אני לא באתי עם הנתונים האלה מוכנים. אני 

 יכולה להגיד שדבר כזה תשלחו לי, 

   )מדברים יחד(

 אני אגיד לך למה אני שואל, למה אני חושב שאנחנו, דורון בן דקון: 

אלף  300זה רק  620 ר"תבאפשר רגע להתערב שנייה? מה שאנחנו בודקים שב אירית נתן: 

 השתתפות הבעלים, לא שלנו. 

 אני הבנתי, אני הבנתי.  דורון בן דקון: 

המועצה בעצם אין לה כי אנחנו רוצים לצאת למכרז אחד יחד עם הכספים   אירית נתן: 

 שלהם, אבל כאן זה לא פוגע בשום לא קרנות רשות ולא שום דבר.

 , אלף 300כשאת אומרת לי השתתפות  דורון בן דקון: 

 מי זה הבעלים? דוד ברוש: 

 נפשי.   ברכי  אירית נתן: 

 לא, זה של המועצה, מה פתאום. דוד ברוש: 

 ברחי  נפשי, זה מתואם איתם.  אירית נתן: 

 מה פתאום.  דוד ברוש: 

 אנסים. המחזיקים. -הוא מדבר על שינויי ניו דובר:

 לא, אני לא מבין את זה, מי זה.  דוד ברוש: 

 עושים מצ'ינג. אירית נתן: 

 מה זה מצ'ינג?  דוד ברוש: 

   )מדברים יחד(

 אלף.  300הכוונה שהמועצה מקצה ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 זה המועצה.  דוד ברוש: 
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 הם יצטרכו ואתם. 300לא, היא אמרה שעוד ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 נכון.:  גורן לין אלרגנדח "רו

 זה משהו אחר.  דוד ברוש: 

 אבל בכל מקרה זה לא קניין של העירייה.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 מיליון שקלים, זה כתוב ברור,  2אני שאלתי שאלה, אני התחלתי, את אומרת  דורון בן דקון: 

 אבל זה היה כבר.  אירית נתן: 

 זה היה כבר. :  גורן לין אלרגנדח "רו

 לברכי ר"תבהזה ופותחים  ר"תבאו קיי, אז למה אנחנו לא סוגרים את ה דורון בן דקון: 

נפשי לצורך העניין, כולנו יודעים הרי שזה שטח שלנו, בסדר? כמובן זה ליזי, 

 אירית והגזברית החדשה, שמך עוד פעם?

 . גורן:  גורן לין אלרגנדח "רו

 איך?  דורון בן דקון: 

 .גורן:  גורן לין אלרגנדח "רו

. הרי אם אנחנו באמת רוצים כבר להתחיל משהו, להתחיל ולעשות כמו גורן בן דקון:  דורון

שצריך, אז בואו ... את האופי של המבנה הזה. הרי כולנו יודעים שהשכונה 

שם מתפתחת, מגיעים אנשים מ.., אנחנו עושים את זה כברירת מחדל .. כדי 

נסת ויש לנו, אנחנו להרחיב אותה, על מנת לא להקים שם בקריה עוד בתי כ

אני לא חושב שפה אנחנו עושים איזה עבודה צריכים בתי כנסת בישוב, 

יסודית. אף אחד לא ראה פה תוכנית, אף אחד לא ראה פה את העלויות של 

 פתוח.  ר"תבמיליון שקלים ככה ולזרוק את זה על  2המבנה הזה.. אי אפשר 

בית כנסת ודוד ברוש, אתה גם יודע, היית  אנחנו יודעים איזהר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 בחדר יותר מפעם אחת.

 אני שואל אתכם כרגע.  דורון בן דקון: 

 ידועה, אומדן ידוע,  התוכנית הזאתר:  ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 איך את יודעת את האומדן?  דורון בן דקון: 

-, זה הרבה יותר מ300א ישבתי עם אורן, מה זאת אומרת? זה לר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 .300. אנחנו הקצבנו 300

 ואם זה מיליון בסוף? דורון בן דקון: 

 ישנו. יש להם תוכנית עם אומדן. 300אז כל מה שמעל ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב
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 הבנתי.  דורון בן דקון: 

 זה החבר שלך, אתה יודע טוב מאוד. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 שנייה אחת, זה מה שנסגר?  דורון בן דקון: 

 כן.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

ספציפית  ר"תבאו קיי, אז למה אנחנו בתור מועצה לצורך העניין לא פותחים  דורון בן דקון: 

 לדבר הזה, 

 אין שום טעם, זה הרבה יותר נוח לעשות ככה. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 לכל פרויקט. ר"תבאבל אתם חייבים לפתוח  דורון בן דקון: 

 לא.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 כן. דורון בן דקון: 

 התשובה היא לא. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 לא?  דורון בן דקון: 

 כן.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 טוב, דורון בן דקון: 

 אתה יכול לבדוק.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

אלף  300עם מחטף של  ר"תבשעושים פה באני בכל אופן אומר שההתנהלות  דורון בן דקון: 

שקלים בלי לעשות שיעורי בית באמת מה הצרכים של האזור שם, אני חושב 

אלף שקלים. אני כרגע מייצג את  400, 200שזה טעות למועצה, אפילו אם זה 

ה ולדעת בדיוק מה חבריי, אני חושב שהייתם מספיק צריכים לעשות עבוד

 ... אבל אני מעדיף ... 700יגיע למיליון ...  300האומדן. אבל אם אומרים ככה 

 או קיי. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 מי בעד?  אירית נתן: 

 ? 620 ר"תבמי בעד ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 כולם בעד.  אירית נתן: 

 כן.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 כולם בעד. גם אתה אני מבינה דורון.  אירית נתן: 

 כן, כמובן.  דורון בן דקון: 

 או קיי.  אירית נתן: 

 , מי בעד? מי נגד?636תב"ר ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב
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רגע, רק שאלה קטנה, שאלה קטנה, הנושא של מיליון שקלים לתאורה, ...  דורון בן דקון: 

 להחלפה של ה..

 לא, לא, לא.  אירית נתן: 

 אז מה זה?  דורון בן דקון: 

 מה שדיברתם על, מה שדיברנו אז, חיסכון באנרגיה, זה משהו אחר לגמרי.   אירית נתן: 

 אז מה זה המיליון שקלים האלה?  דורון בן דקון: 

 המיליון שקל האלה זה כל מתחם רביבים הישן. יש שם,  אירית נתן: 

 איפה? דורון בן דקון: 

 הישן. : אירית נתן

 הצופים.  דוברת:

 כל מתחם הצופים,  אירית נתן: 

 רביבים הישן.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 רביבים הישן.  אירית נתן: 

 מיליון שקלים?  דורון בן דקון: 

כמיליון שקלים. זה להחליף את כל התשתיות, להחליף את ארונות הזה, כל  אירית נתן: 

החשמל. יש שם עומס מאוד גדול של חשמל התשתיות שם צריך להחליף של 

 וזה פשוט חייבים לעשות את זה דחוף כי זה כבר מסוכן.

 בזבוז כסף.  דורון בן דקון: 

 אם גן יישרף, אתה לוקח אחריות?  אירית נתן: 

 לא. דורון בן דקון: 

 זה ברמה הזאת.  אירית נתן: 

 , מי בעד? מי נגד? 636תב"ר ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 רגע, רגע, אני צריכה לרשום.  אירית נתן: 

 דורון, אתה נגד?ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 כן. דורון בן דקון: 

 לירון אתה נגד?  אירית נתן: 

 נמנע, רגע.  לירון:

 אני רוצה לפרט למה אני נגד, דורון בן דקון: 

 לירון נמנע. אירית נתן: 
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אתם מבזבזים את הכסף של המועצה בלי שום חשיבה. אפילו לא הצגתם  דורון בן דקון: 

 שום תוכנית.

 ? 671או קיי.  אירית נתן: 

 , מי בעד?671 ר"תבר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 פה אני רוצה להגיד,  דורון בן דקון: 

 מי נגד? ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 מישהו מודע ... של המבנה הזה? שנייה,  דורון בן דקון: 

 ...ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 כן? דורון בן דקון: 

 כן.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

  את יודעת כמה זה יעלה? דורון בן דקון: 

 כן.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 כמה?  דורון בן דקון: 

 מיליון. 3ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 כמה יעלה כל הפרויקט הזה?  דורון בן דקון: 

 אין לי מושג, לא מעניין אותי.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 לא, רגע, לא ראית את התוכניות?  דורון בן דקון: 

 ראיתי הכול.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 ... דורון בן דקון: 

 ראיתי הכול, ראיתי הכול.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 שתי קומות,  דורון בן דקון: 

ראיתי הערכות, ראיתי אומדן, ראיתי כל מה שהוועדה שלי ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 מחייבת לראות.

 מיליון.  13-14  דורון בן דקון: 

 כן.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 ואנחנו היום לצורך העניין .. בחצי מיליון, עלינו בעוד מיליון, בעוד מיליון,  דורון בן דקון: 

 אנחנו עושים רק שלד ולא מוסיפים יותר. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 למה? השאלה למה?  דורון בן דקון: 

 כי זה ...ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב
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 למה צריך לתת לאדמור לצורך העניין את הכסף הזה?  דורון בן דקון: 

 כי אני חושבת שזה חלק מהקהילה שלנו. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 יש כבר בתי כנסת שם. דורון בן דקון: 

 ר:  בית הכנסת מלא שם. ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 מישהו פה מקבל מיליון שקל מבתי הכנסת פה בישוב?  דורון בן דקון: 

 קיבלו הרבה מאוד.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 מיליון שקל, על מה?  2   דורון בן דקון: 

ישמח משה תראה מה קיבלו שם בימים -קיבלו הרבה מאוד. לך לר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 מיליון קיבלו. 10עברו. 

 אני יודע בדיוק,  דורון בן דקון: 

 נתתי לאף אחד ואני חושבת שמה שאני נותנת .. יחסית לאר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 ואת יודעת מה בואי נשים את ה.. בצד, בסדר? עכשיו לצורך העניין,  דורון בן דקון: 

 אני בטוחה שזה לא יעבור.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 שנייה,  דורון בן דקון: 

 ה הכול פוליטיקה בסוף.אם זה היה מישהו אחר היית מסכים. זר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 עזבי, פוליטיקה, זה פוליטיקה. דורון בן דקון: 

 הכול פוליטיקה.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

קומות. הולכת להיות  4אני אלך לטובת המועצה, בסדר? הולך להיות שם  דורון בן דקון: 

שם קומה של  מקווה, מקוואות. הולך להיות שם קומת קונגרסים, אולם 

אירועים. הולך להיות שם קומת בית כנסת ועזרת נשים. הולך להיות שם 

ציר מטרים מרובע.  2,500בערך אם אני לא טועה והזיכרון שלי, בסביבות 

ה קצר, כל יום שישי יש שם אירועים, יש שם זה, אנשים לא יכולים כז

להיכנס לגני תקווה. איך את בכלל יכולה לתת לפרויקט הזה לצאת לפועל? 

את יודעת מה, אני רוצה  להגיד לחברים שלי, איך את יכולה לתת לפרויקט 

הזה לצאת לפועל? אני יכול להשתגע מזה. האמת, אני אומר לך את האמת. 

ני אומר לך זה יירשם על שמך, תיקחי את זה בחשבון ואני מצביע נגד, זה א

 אחד. 

 )מדברים יחד(
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דבר שני, דבר שני, אין בעיה, דבר שני, מעבר לזה, אני אומר לך שאם  דורון בן דקון: 

הפרויקט הזה יאושר על ידי כל החברים, זה תיבת פנדורה שתיפתח. הנה, 

החוצה ותסגרו את זה ביניכם, את הסעיף  אני מודיע לכם, אני מוכן לצאת

הזה יאושר היום, תיפתח תיבת פנדורה  ר"תבהזה. אני אומר לכם שאם ה

שאני .. לא אוהבים אותה. אני אומר לכם מראש, הסעיף הזה זה סעיף 

שאסור לו להיות מאושר. זה נזק לישוב, נקודה. ואני מאוד מתפלא עלייך, 

, 14חסכונית, יודעת לנהל תקציבים, יודעת הכול, כשאת רואה תוכניות של 

שתיים ואחר כך יהיה לך איזה פיל לבן  ומאשרת מיליוןמיליון שקל,  13

 שיעמוד שם בכניסה לגני תקווה, 

 ? מי נגד? מי נמנע? 671מי בעד תב"ר ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 רגע, נגד ..,  אירית נתן: 

 כיתות מעון יום. מי בעד? מי נגד?  3, בניית 691תב"ר מספר ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 כולם בעד?  אירית נתן: 

 כולם בעד.  דובר:

 כולם בעד. אירית נתן: 

 מיולים חדשים. 3החלפה ורכישת מיולים לאגף תפעול. ר:  ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 לא, זה אושר.  אירית נתן: 

  )מדברים יחד(

 נכון, נכון.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 זה הגדלה של הטעות שלנו. אירית נתן: 

 אז מה, צריך לאשר את ההגדלה של הטעות?ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 אלף. 50כן, כי זה עוד  אירית נתן: 

 מי בעד? ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 כולם בעד?  אירית נתן: 

 מי נגד? ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 בעד, כולם בעד.   אירית נתן: 

 50בשיעור של  7/2014הגדלת ההתקשרות עם חברת שתית בע"מ מכוח מכרז  - 3סעיף 

אחוז וזאת לצורך הקמת מבנה הספרייה, התחלת ביצוע עבודות בשצ"פ אפ"י וקירוי מגרש 

 הספורט 
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, הגדלת 3ההתקשרות, הגענו לסעיף או קיי, נעבור להגדלת ר: ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

אחוז  50בשיעור של  7/2014ההתקשרות עם חברת שתית בע"מ מכוח מכרז 

וזאת לצורך הקמת מבנה הספרייה, התחלת ביצוע עבודות בשצ"פ אפריקה 

( לתוספת 7)3ישראל וקירוי מגרש הספורט. ההגדלה הינה מכוח סעיף 

הוצאות על ידי הוספת  הרביעית לצו המועצות המקומיות המאפשר הגדלת

 אילן? פריטים לחוזה קיים. 

 אילן. תסביר. אירית נתן: 

 כן, מה זה בדיוק?  דובר:

ההגדלה היא לצורך הקמת מבנה ספרייה שבו מרוכזים גם הצרכים של בית  אילן בר: 

הספר היסודי, גם של החטיבה, גם של התיכון לאיגום משאבים. הבניין 

מיליון שקל  6-7משמש כספריה ציבורית והצפי הוא שהמבנה הזה בסביבות 

 יוביל אותנו מעבר למסגרת של המכרז ולכן נדרשת אישור. 

 שאלה, למה אנחנו צריכים לעבוד עם קבלנים של ...?  דורון בן דקון: 

 המכרז הוצא על ידי משכ"ל. משכ"ל פרסמו את המכרז.  אילן בר: 

 אתם מרוצים מהעבודות שלו?  דורון בן דקון: 

 מהקבלן הספציפי הזה כן.  אילן בר: 

 אפשר לקבל דו"חות טיב לא בסוף העבודה אלא היום? אלי סוכריאנו: 

 זה דו"חות טיב?  מה אילן בר: 

 יש פיקוח, טיב הבנייה, היום, אנחנו רוצים לראות את זה.  אלי סוכריאנו: 

 אני שאלתי, דורון בן דקון: 

דורון, אני רוצה לחדד משהו, שנייה. זה לא מכרז של משכ"ל. זה מכרז ד רונית עובדיה:  "עו

שהמועצה הוציאה. זה מכרז פומבי של המועצה. זה לא שהתקשרנו דרך 

 המועצה. הוא פורסם.

 סתם אני שואל, בגלל עמידת זמנים, דורון בן דקון: 

 כן, כן, כן. ד רונית עובדיה:  "עו

זאת אומרת אנחנו לא, זה השאלה, אני עובר משם, אני רואה את איכות  דורון בן דקון: 

 הבנייה, בגלל זה אני ככה בספק, אתה מבין? 

 אני אענה לך על הכול. אילן בר: 

 יש לי ספק. בן דקון: דורון 
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כל ה, קודם כל לוחות הזמנים, הבניין הזה ככל זה בגלל שתי סיבות. קודם  אילן בר: 

שהוא  ייפתח יותר מוקדם, ייתן מענה גם לבית הספר היסודי שגם ייפתח 

עכשיו וגם כמו שאמרתי לצרכים האחרים של קריית החינוך. דבר שני, יש לנו 

כרז הזה, מכיוון שהוא בסכום גדול, שכלל את מחירים נוחים במכרז הזה. המ

בת הספר היסודי על כל החלקים שלו, המחירים שקיבלנו הם מחירים נוחים 

ובהשוואה למה שאנחנו יכולים לקבל היום במכרז, שווה לנו להוסיף את זה, 

במיוחד כשהקבלן עושה עבודה בסדר. לשאלתך אלי, אני לא מכיר מושג כזה 

 דו"חות פיקוח.

 לא פיקוח, טיב, טיב.  אלי סוכריאנו: 

 מה זה טיב? ד רונית עובדיה:  "עו

 אני לא  מכיר דבר כזה. תראה,  אילן בר: 

 תשמע, בודקים את הצנרת לפני שסוגרים את הברז. אלי סוכריאנו: 

 אז אני אסביר לך. אילן בר: 

 בודקים את ה,  אלי סוכריאנו: 

משרד פיקוח מגיע לשטח כל הזמן, כמעט כל לך.  אני אסביר לך, אני אסביר  אילן בר: 

יום, יש מישהו שיושב מטעם מרגולין בשטח כל הזמן אז הוא בודק הכול כל 

הזמן. עכשיו, לא מוציאים דו"חות על מה שבסדר. אם יש משהו שלא בסדר, 

 . אין, אין דבר כזה, on lineאז אומרים לקבלן והוא מתקן 

 ב? אין דו"חות טי אלי סוכריאנו: 

 דו"חות טיב, יש דו"ח על איכויות בטון שנדרשים על פי החוק. אילן בר: 

 זה אחד מהם. אלי סוכריאנו: 

 למשל, זה מעבדה מורכבת, זה לא משרד מרגולין וזה לא קשור.  אילן בר: 

  )מדברים יחד(

 האמת שהנושא של ה,  דורון בן דקון: 

 דורון, אתה בענף.  אילן בר: 

לא, בסדר, אני אחלק לשניים, אני דיברתי על הזמן, דיברתי אם אתה מרוצה  דורון בן דקון: 

מהקבלן. זה שני דברים. אני אומר לך, כשאני מסתכל אני רואה, אתה יודע, 

בכל זאת ... שלנו ואני לפעמים מסתכל, אמרתי לכם בעבר .. ואני רואה את 
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י לא זה, אבל הדברים שם, יכול להיות שאני  טועה, אני אומר עוד פעם, אנ

 אני יש לי ספק קל.

בוא נעשה הפרדה. מה השקענו  ומה תכננו זה סיפור אחד. שאלת אותי לגבי  אילן בר: 

 הקבלן, 

 בסדר. דורון בן דקון: 

 לגבי הקבלן ביחס לטיב הקבלנים שיוצא לי לעבוד איתם, אין לי טענות.  אילן בר: 

 בעד התקשרות עם הקבלן הזה, לזרז זמנים.  בסדר. אז אם אין לך טענות אני דורון בן דקון: 

 בכל את אפשר לדבר עם חברת הפיקוח, עם מרגולין?  אלי סוכריאנו: 

 לא יודע איך עושים את זה. תשאל את היועץ המשפטי. אילן בר: 

בוא, בוא אני אגיד לך. מבחוץ, ולא אני, חבריי השכנים, שבאים מהענף,  אלי סוכריאנו: 

העירו לי על כמה וכמה ליקויים שהם רואים תוך כדי הבנייה. שאלו אותי יש 

דו"חות טיב בנייה כי זה נראה לא טוב, אז אני שואל. יש דו"חות טיב בנייה? 

 אתה אומר לי אין. אותו הדבר ענית לי דרך אגב, 

 אני רוצה לקבל אותם בחדר ולהבין ממה הם חוששים. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 זה לא נראה טוב.  אילן בר: 

 משהו שהוא לקוי, אני רוצה לדעת. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 כן. ד רונית עובדיה:  "עו

 פשוט נזמין אותם.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 בסדר.  אילן בר: 

טוב, רק ככה עוד דבר אחד. הספרייה שבעצם הולכת להיות בנויה ר:   ", יויצ'הרהדלליזי  'גב

קומות של ספרייה, קומה  3ואנחנו מנסים להאיץ את הבנייה שלה, זה 

 שלישית ראשונה לבית הספר היסודי, קומה שנייה לחטיבה ולתיכון, קומה

לקהל הרחב כולל חממת למידה, שותים שם קפה, לומדים ביחד, כולל 

מזרונים, מין פינה כזאת יותר שאנטי ובאמת האזורים שם מדהימים. אני 

עוד מעט אראה לכם את המצגת על הספרייה הזאת, באמת אחד המקומות 

 היפים בגני תקווה. 

 הצבעה. כולם בעד? אירית נתן: 

 כן. דובר:

 לם בעד. כו אירית נתן: 



 ד.נ.   06627

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

20 

 תיקון תעריפי ההיטלים הקבועים בחוק העזר לגני תקווה )תיעול(  - 4סעיף 

 תיקון תעריפי ההיטלים הקבועים בחוק העזר לגני תקווה )סלילת כבישים(  - 5סעיף 

תיקון תעריפי ההיטלים הקבועים בחוק העזר לגני תקווה.  - 4סעיף ר: ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

אני מקריאה גם את הסיפא. תיקון תעריפי ההיטלים הקבועים בחוק העזר 

אופיר הגיע ביחד. אנחנו רוצים לקבל הסבר.  5וסעיף  4לגני תקווה. זה סעיף 

 במקרה. 

  )מדברים יחד(

 ערב טוב. : בוחניקח אופיר "רו

 תציג את עצמך.ר: ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

, רואה בוחניקכמה דקות אני אתן רק לגבי הניסיון שלנו. שמי אופיר : בוחניקח אופיר "רו

אחוז מהרשויות בארץ בערך בנושא חוקי  95-חשבון. המשרד שלי עובד ב

העזר. אנחנו ומכינים את רוב חוקי העזר בארץ, גם את ה.. של משרד הפנים 

-הכנו כהרבה פעמים מטעם בתי המשפט בתחום הזה.  כתבנו ואנחנו בוררים

השנים האחרונות. נדרשנו להכין את התחשיב של  15-אלפים תחשיבים ב 3

העירייה כשבעצם חוקי העזר שלכם כבר קיימים היום והתחשיבים הישנים 

כבר היו ואתם עושים דבר די פשוט, אתם עונים על ההנחיה של חוזר המנכ"ל 

ים צריך לערוך חישוב של ההיטלים, גם כדי לבדוק שאומרת שמדי חמש שנ

את עצמכם וגם כדי לענות על חוזר המנכ"ל וגם כדי מה שנקרא להיות 

חזקים יותר עם יקרו תקיפות כאלה ואחרים של עורכי דין שתוקפים את 

הרשות, אתם בעצם .. על כל הצרכים האלה ומבצעים את התחשיב הזה 

או אחר שאני תיכף אסביר עליו, ולאחר מחדש ומגישים אותו בתהליך כזה 

מכן הוא אמור להיות מאושר כאן ובסופו של דבר זה יפורסם ברשומות. 

הוא בעצם אספנו את כלל העלויות וניתחנו את התב"עות תהליך שעשינו ה

העירוניות, הגענו לתעריף שהתעריף הזה הוא מאוד מאוד קרוב לתעריף שיש 

לכם אותו היום, הוא בהבדלים של שברי אחוזים. לאחר מכן, כדי לא להגיע 

לכאן ולאשר תעריף ואז לחזור למשרד הפנים ולקבל תיקונים או הערות, 

קדמי. פנינו כבר למשרד הפנים לפני שהגענו לכאן. התחשיב עשינו הליך מ

נבדק על ידי משרד הפנים, גם על ידי מהנדסים במשרד הפנים וגם על ידי 

כלכלנים. זה חברה חיצונית שנשכרה על ידי משרד הפנים בשם ג'יגה. 
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התחשיב אושר לאחר תיקונים שהם ערכו בו ואנחנו בעצם מגישים היום את 

עריפים לאחר שנבדקו על ידי המשרד שלי, נבדקו על ידי התחשיב, את הת

פקידי הרשות, ונבדקו על ידי משרד הפנים. עברו על זה כמה אינסטנציות. 

 אני יכול להקריא את התעריפים?

 כן.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

התעריפים שמצביעים עליהם היום הוא לשני חוקי עזר. חוק העזר : בוחניקח אופיר "רו

ון הוא חוק עזר הסלילה, שבתוכו נמצאים מספר תעריפים. תעריף הראש

אחד למדרכה, תעריף שני לכבישים, תעריף שלישי הוא תעריף משולב שהוא 

בעצם סכמה של שני התעריפים הראשונים. חוק העזר השני הוא חוק עזר 

לתיעול. אני אקריא ואנחנו נגיע לחלק השינויים ולחוק העזר הקיים נכון 

בין התעריף שיש לנו בחוק העזר החדש. אז חוק עזר למדרכה, להיום ל

 התעריף למדרכה, 

 )מדברים יחד(

 זה סכמה של שני התעריפים פשוט.: בוחניקח אופיר "רו

 בסדר.ד רונית עובדיה:  "עו

התעריף למדרכה הוא יחולק, כל תעריף שאני אקריא יחולק לשני : בוחניקח אופיר "רו

חלקים, לקרקע ולבנוי כפי שנהוג היום בחוק העזר הנוכחי וכפי שמונחה על 

ידי משרד הפנים וכפי שנהוג בכלל הרשויות בארץ. אז התעריף למטר מרובע 

, זה ירידה של כחצי שקל, זה פחות 53.63לעומת  53.27בנוי במדרכה זה 

התעריף שיש לכם היום , 51.78וז אחד. התעריף למטר מרובע קרקע זה מאח

 , 52.01זה 

 )מדברים יחד(

 אני אסביר, אני אסביר. אני רק אקריא. : בוחניקח אופיר "רו

 על מי זה חל? דוד ברוש: 

 אני אסביר. : בוחניקח אופיר "רו

 זה לא בנייה חדשה והשכונה החדשה?  דוד ברוש: 

 אני אסביר הכול. תנו לי להסביר ברצף. : בוחניקח אופיר "רו

 בכבוד. דוד ברוש: 
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. התעריף שיש לכם היום 86.18התעריף לכבישים למטר מרובע בנוי זה : בוחניקח אופיר "רו

. התעריף 83.76, עלייה של אחוז. למטר מרובע קרקע כבישים זה 85.16זה 

ולב בסך הכול זה , עלייה של אחוז. התעריף המש82.6שיש אותו היום זה 

 , עלייה של, 138.79לעומת  139.45

 עשית סכמה, זה סכמה?  עופר עזרא: 

לעומת  135כן, זה סכמה של שני הראשונים, בוודאי. כך גם בקרקע, : בוחניקח אופיר "רו

, עלייה של אחוז אחד. זה לגבי סלילה. לגבי תיעול, התעריף שמוצע 134.62

 43.68אגורות. תעריף לקרקע זה  10ה של , זה יריד42.31לעומת  42.23זה 

למה שיש היום וזה אחוז אבל זה די צמוד  0.16, זה ירידה של 43.75לעומת 

 בסך הכול התחשיב. אלו התעריפים ואני אשמח לענות על כל שאלה. 

 אם יש שאלות, בבקשה.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 )מדברים יחד(

 חל? על מי זה חל? על מי זה אירית נתן: 

 כן, כן, אבל למען הסדר הטוב, אומרים לי לענות ואני עונה.: בוחניקח אופיר "רו

 על מי זה חל?  אירית נתן: 

לא, לפעמים כולם שואלים ביחד. מי שישאל ראשון שישאל ראשון. על : בוחניקח אופיר "רו

 מי זה חל? 

 זה חל על כולם. כל מי שבונה עכשיו יידרש, ד רונית עובדיה:  "עו

 אני אענה.: בוחניקח אופיר "רו

לא מעכשיו, אחרי שהחוק עזר הזה יפורסם, כל מי שיידרש לשלם ד רונית עובדיה:  "עו

 במקום התעריפים שהוא שילם עד עכשיו, באחוזים של מה שזה יהיה. 

 אם מדובר היום על בנייה,  דורון בן דקון: 

 חדשה. דוברת:

 ומדובר על השכונות החדשות. על כל שכונה חדשה. בניית קרקע חדשה,  דורון בן דקון: 

גם אם אתה תרחיב את הבית שלך ותידרש לשלם היטלים, כי אתה ד רונית עובדיה: "עו

 42.75תידרש, אז במקום מה שהיה כתוב בחוק העזר עד עכשיו, במקום 

 . 43.65תשלם 

 )מדברים יחד(

 זה תיעול וסלילת כבישים. מה זה קשור?  דוד ברוש: 
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לא משנים את החלק המילולי של  חוק עזר לא השתנה. אנחנו ד רונית עובדיה: "עו

 ההוראות.

מה שאת אומרת, את כמועצה מחליטים לבצע כביש חדש באזור רחוב הגפן,  דורון בן דקון: 

 אז כל החישוב, 

קודם כל לא שינינו את חוק העזר. כל מה שמדובר כאן זה לא, לא, לא, ד רונית עובדיה: "עו

ק התעריפים שממילא גובים וזה הזדמנות לעדכן אותם. ההוראות של חוק ר

העזר ממי גובים, מתי גובים, מי צריך לשלם, על מי זה חל, לא השתנו. אז 

 מה שחל עד היום, חל גם ממחר. 

רונית בסדר, השאלה ככה, זאת הייתה  יוזמה שלנו כמועצה או שזאת הייתה  דורון בן דקון: 

 פנים? דרישה של משרד ה

 כל חמש שנים.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

הדרישה של משרד הפנים שמדי חמש שנים .., עבר יותר זמן פה, עבר : בוחניקח אופיר "רו

 הרבה מאוד זמן.

 כמה זה עולה לנו לעשות את כל העדכון הזה? כמה זה עולה למועצה?   דוד ברוש: 

 על מה?  דוברת:

 עדכון התעריפים הזה, כמה זה עולה?  דוד ברוש: 

 רק עם ייבנה.  דובר:

 לא, לא, לא. ד רונית עובדיה:  "עו

 )מדברים יחד(

 אני שאלתי שאלה אחרת. כמה זה עולה לנו לעשות את כל העדכון הזה?  דוד ברוש: 

 מה זאת אומרת?ד רונית עובדיה: "עו

 להביא בעלי מקצוע שיעשו את החישוב.   דוד ברוש: 

 זה משרד הפנים. ד רונית עובדיה: "עו

רגע, אתם לוקחים את הסכום שהיה אז, מעלים אותו במדד ומחלקים אותו  עופר עזרא: 

 במדד בסיס, זהו?

 לא, לא, לא. ד רונית עובדיה: "עו

 )מדברים יחד(

עופר, מה שעשו זה לקחו את כל התוכניות של גני תקווה. חילצו את ד רונית עובדיה: "עו

אלף מטר  100וך התוכניות האלה, אמרו יש עוד לצורך העניין המטרים מת
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מטרים  X-מטרים של כבישים שצריך לפתח. ה Xשהולכים לבנות ויש עוד 

של כבישים עולים ככה, לחלק למספר המטרים של הבנייה ומזה מגיעים 

לתעריף. בכלל לא קשור לתעריף הקודם. יצא שהתעריפים דומים. זה אומר 

התחשיבים הקודמים הגיעו פחות או יותר להערכות של שגם שכשעשו את 

 כמה שזה אמור לעלות. 

 )מדברים יחד(

 זה המועצה אשמה. זה מי שעושה את הנוהל הזה. דוד ברוש: 

 זה טוב.ד רונית עובדיה: "עו

 זה אומר שהשקענו הרבה כסף ומישהו ירוויח אבל זה לא אנחנו. דוד ברוש: 

לא, לא, אבל זה טוב שהגענו לאותם תעריפים. תאר לך שהיינו מגיעים ד רונית עובדיה: "עו

 למשהו אחר. 

אולי הנושא של המדידה כל חמש שנים, כל זה, בכלל בכל הבתים, אנחנו  דורון בן דקון: 

 הפסקנו להגיע לכל ה...

 לכל מה? : בוחניקח אופיר "רו

 ם תב"עות. זה לא קשור, זה לא קשור. אתה מודד עד רונית עובדיה: "עו

 אנחנו חייבים להתקדם.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 אתה מודד לפי התב"ע. ד רונית עובדיה: "עו

 מי נגד? מי נמנע? ? 5-ו 4מי בעד שני הסעיפים ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

כולם. זה לגבי, אני חוזרת שוב, זה לגבי תיקון תעריפי ההיטלים של התיעול  אירית נתן: 

 וסלילת כבישים, כן? 

 כן.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 כולם בעד, נמנע,   אירית נתן: 

 לא נמנע.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 לא, נמנע.  אירית נתן: 

 2015לשנת  2עדכון תקציב מספר 

 .גורן לין אלרגנד. בבקשה 2015לשנת  2עדכון תקציב מספר ר:  "יו ,ריצ'ההדלליזי  'גב

 תודה רבה. : בוחניקח אופיר "רו

 תודה רבה.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב
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עיקר העדכון הוא המענק בגין הוצאת היתרי בנייה שקיבלנו ממשרד : גורן לין אלרגנדח "רו

כנגדו נעשו תיקוני תקציב בסעיפים אלף שקל, שעדכנו ...  539הפנים, 

שתוקצבו נמוך מדי, בהכנסות שתוקצבו גבוה מדי. זה עיקר העדכון. מנגד יש 

תיקונים נוספים כמו כספים שהממשלה .. לדוגמה .. שלח לנו כסף וזה 

הכנסה מול הוצאה. יש את קול קורא למשל איכות הסביבה שאנחנו נותנים 

 יש עוד שאלות אני אשמח לענות. אלף נכנס פה, ואם  50אלף ..  50

 קודם כל קרן הבטיחות זה ירידה. אלי סוכריאנו: 

 זה .. ממה שאנחנו צפויים לקבל. : גורן לין אלרגנדח "רו

 הפיקוח על, אלי סוכריאנו: 

 זה הכנסות. : גורן לין אלרגנדח "רו

 זה שאנחנו מצביעים יורד בצורה דרסטית. אלי סוכריאנו: 

. בפועל 2014נכון, הוא תוקצב גבוה מדי כי עשו מבצע אכיפה בסוף  : אלרגנדגורן לין ח "רו

נכון להיום הייתה, נראה שזה פחות ממה שחשבו שזה תוקצב. אנחנו 

מתחילים עכשיו מהלך של עיקולי בנקים, אנחנו מקווים שזה יעלה את 

 ההכנסה אבל עדיין לא נגיע למה שתוקצב מלכתחילה. 

 ה, בקיצור השתתפות של משרד החינוך בכסף ליסודי. .. קש אלי סוכריאנו: 

זה תיקון של תקצוב יתר שנעשה. בדקנו שוב את התקצוב, הוא  : גורן לין אלרגנדח "רו

 תוקצב גבוה מדי. 

 הגיעה גזברית חדשה, עשתה סדר. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 אלפים שקל.  4איכות הסביבה נשאר עם איזה  דובר:

 מה?ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 אלפים שקל.  4-אלף ו 50באיכות הסביבה אני רואה שהיה  דובר:

 איפה? ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 תסתכלי. דובר:

כי לא, איכות הסביבה, היה בעבר, היה בעבר שכירות של המיכלים.  : גורן לין אלרגנדח "רו

חילטנו את הערבות לקבלן שהפסיק לשכור את  2014-. ב2013זה היה בשנת 

 ... 2015המיכלים ותקצוב 

 הבנתי.  דובר:

 אלף שקלים? 400בית ספר של קיץ כמעט , שאלה, מה זה גורן דורון בן דקון: 
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ת ספר של קיץ זה פשוט עדכון תקציב. תוקצב בהוצאה ולא תוקצב בי : גורן לין אלרגנדח "רו

בהכנסה למרות שאת כל הכסף אנחנו מקבלים ממשרד החינוך ולכן הוא 

הוסף פה בהכנסה ובהוצאה הוא עודכן לפי מספר הילדים שיש השנה. 

אלף שקל. אבל בהכנסה הוא לא  96בהוצאות יש גם קייטנות קיץ. עדכון של 

ך להיות מתוקצב ולא תוקצב ההכנסה. את הכול אנחנו תוקצב. היה צרי

מקבלים ממשרד החינוך. יכול להיות שבמקור זה לא תוקצב כי לא היה ברור 

 אם  יהיה או לא יהיה, 

 סביר להניח אירית נתן: 

 אבל אנחנו היום יודעים, מקבלים את כל הכסף ממשרד החינוך.  : גורן לין אלרגנדח "רו

 או קיי. דורון בן דקון: 

ולכן הוספה הכנסה וההוצאה עודכנה רק בגובה של מספר  : גורן לין אלרגנדח "רו

 התלמידים שנרשמו ונרשמו הרבה השנה. 

או קיי. אני רואה שיחידת הנוער בהכנסות היא יורדת ובהוצאות היא כמעט  דורון בן דקון: 

 מתאזנת אבל יש ירידה קטנה ביחידה לנוער.

לא, ההכנסה ירדה כי הסכום שאנחנו אמורים לקבל ממשרד החינוך  : דגורן לין אלרגנח "רו

ולכן הורדתי  2015ולכן הוא לא ייכנס לספרים של  2016יגיע רק במהלך 

 אותי. 

 אז לא טעיתי שם כשאמרתי שיש ירידה. דורון בן דקון: 

 לא, אבל איזנו גם את התקציב בהוצאות,  : גורן לין אלרגנדח "רו

 בהכנסה יש ירידה, בהוצאה אין ירידה.  אירית נתן: 

בהוצאה יש עלייה. הגדלנו את ההוצאות בערך באותו הדבר בסך  : גורן לין אלרגנדח "רו

הכול. סך הכול אין שינוי  משמעותי אבל הכסף הזה תקבל ממשרד החינוך, 

 רק הוא יתקבל בעיתוי של כמה חודשים קדימה. 

 , מי בעד?2015לשנת  2ן תקציב מספר טוב, עדכור:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 עוד שאלה אחת.  דורון בן דקון: 

 אה, סליחה.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 מה זה הוצאות ספורט?  דורון בן דקון: 

הוצאות ספורט זה ... של משרד החינוך. יש לזה גם בהכנסות.  : גורן לין אלרגנדח "רו

 המשרד הוסיף ... וגם את ההוצאות.
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 אלף שקל שעות, 31יש לי שאלה נוספת. בהסעות שמתם  אלי סוכריאנו: 

 במה?  : גורן לין אלרגנדח "רו

 הסעות בישוב. אלי סוכריאנו: 

זה הסעות של מחוננים שלא תקצבו מלכתחילה למרות שהיו בשנת  : גורן לין אלרגנדח "רו

2014. 

 אנחנו ביקשנו .. התייחסות.  אלי סוכריאנו: 

 יחד()מדברים 

 מה ביקשתם? אירית נתן: 

 ביקשנו התייחסות פנים יישובית. בין גנים לגנים. אלי סוכריאנו: 

 זה לא נמצא פה.  : גורן לין אלרגנדח "רו

 , מי בעד? 2015לשנת  2עדכון תקציב מספר ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 )מדברים יחד(

 או קיי, כולם בעד.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 כולם בעד.  אירית נתן: 

 

 2015דיון בדו"חות הכספיים רבעון ראשון  - 7סעיף 

 . זה רק דיון. 2015דיון בדו"חות הכספיים רבעון ראשון ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 או קיי.  אירית נתן: 

אלף שקל. הגירעון בשנת  231-ברבעון הראשון הסתכם הגירעון ב : גורן לין אלרגנדח "רו

לפי דו"ח מבוקר שעוד עדיין לא הובא לפה לדיון אבל נשלח למשרד  2014

מיליון. הגירעון הנצבר  1.233היה  2013בשנת מיליון.  1.597הפנים, היה 

. בהכנסות 2014אחוז מביצוע  16.5מיליון והוא מהווה  13.3הוא  2014בסוף 

מיליון שקל שמעוכבים בוועדה בגין ערר  14המתוקצבות שטרם התקבלו יש 

של קבוצת רכישה. צפוי דיון בנושא בספטמבר. נקווה שהנושא ייפתר ונקבל 

את הכסף. ארנונה, סף הכול נכון לסוף רבעון ראשון נראה שאנחנו עומדים 

 בתקציב. 

 אפילו גביתם,  דורון בן דקון: 

 מה?  : גורן לין אלרגנדח "רו

 אפילו גביתם עוד יותר.  דורון בן דקון: 
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 קצת יותר. נקווה שגם ביולי זה,  : גורן לין אלרגנדח "רו

 גבינו יותר .. הכוונה.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 כן, נראה שאנחנו גם בסדר, נקווה שזה יהיה יותר.  : גורן לין אלרגנדח "רו

 אפשר לשאול בנושא ארנונה? דובר:

 לא. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 לא?  דובר:

 לא. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 אם יש שאלות. : גורן לין אלרגנדח "רו

 י, אז דנו בדו"חות הכספיים. יש למישהו עוד שאלה, בבקשה.יאו קר: ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

אנחנו בגירעון.  שאלה. כרגע מה שאני מסתכל גורן את אני רוצה לשאול  דורון בן דקון: 

 נכון?

 אתה אומר גידול בגירעון. : גורן לין אלרגנדח "רו

 זה אמור להיות עד סוף שנה ככה? דורון בן דקון: 

 תראה, נכון לאמצע יוני אנחנו עדיין בגירעון. בוא נגיד,  : גורן לין אלרגנדח "רו

 בכמה נסיים אותו? דורון בן דקון: 

 אין לי צפי בכמה נסיים אותו.  : גורן לין אלרגנדח "רו

 אחוז? 2אחוז,  6 דורון בן דקון: 

אין לי מדד. אני עוד לומדת את כל סעיפי התקציב ואת הצפי שלהם  : גורן לין אלרגנדח "רו

 ואנחנו נביא את זה. 

 כמה סיימנו בשנה שעברה? סליחה שאני שואל, אני לא זוכר. דורון בן דקון: 

 כמה מה?  : גורן לין אלרגנדח "רו

 כמה סיימנו שנה שעברה?  דורון בן דקון: 

 ?2014בסוף  : גורן לין אלרגנדח "רו

 כן. דורון בן דקון: 

 מיליון.  1.600יותר, כמעט . 2014מיליון גירעון לשנת   1.5אמרתי  : גורן לין אלרגנדח "רו

 .8טוב, סעיף מספר ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 )מדברים יחד(

 אין לי עדיין.   : לין אלרגנדגורן ח "רו

 . 2לא, ברבעון שאת מציגה במועצה, תציגי אותו, ברבעון מספר  דורון בן דקון: 
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 אנחנו נציג אותו במועצה.  : גורן לין אלרגנדח "רו

 תעשו תחזית.  דורון בן דקון: 

 עלינו באחוז ומשהו.  2013מול  2014 : גורן לין אלרגנדח "רו

 מה? דורון בן דקון: 

מה ש.. קודם, עלינו באחוז בערך בגירעון  2013-ו 2014סתם לידיעה,  : גורן לין אלרגנדח "רו

 ואני צופה שיוני לא יהיה שונה ממרץ. אנחנו נביא את זה לפה. 

 , אנחנו דנים בתקציב הרגיל. גורן אלי סוכריאנו: 

 כן. : גורן לין אלרגנדח "רו

ים? ר"תבים. מה קורה? מה מצב הר"תביהיו גם אנחנו ביקשנו בכל רבעון ש אלי סוכריאנו: 

 יצא דו"ח פעם אחת ומאז זה נעלם. מה קורה עם זה?

 מבחינת מה? כמה כסף יש?  : גורן לין אלרגנדח "רו

 ים,ר"תברשימת  אלי סוכריאנו: 

 ים מה כולל כל אחד? ר"תברשימת  : גורן לין אלרגנדח "רו

א' ב' ג' ד' וזה החלק הארי של התקציב. זה החלק  ר"תבאנחנו נמצאים ב אלי סוכריאנו: 

 המזערי. 

לא, יש לי, אני יכולה להגיד לך רשימה של העיקריים, יש לי פה שיש  : גורן לין אלרגנדח "רו 

להם, אבל זה לא, עדיף שאני אביא משהו, תגיד לי בדיוק מה שאתה רוצה 

 ונביא את זה. 

 הוא רוצה את הריכוז במפורט.  דוברת:

 ים, כן?ר"תבביקשנו די מפורט ומה שנקרא רשימת ה י סוכריאנו: אל

  ים מבחינת מה הם כוללים, איזה פרויקטים קיימים?ר"תברשימת ה : גורן לין אלרגנדח "רו

 אנחנו נגיש לכם מה שצריך. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 )מדברים יחד(

 מעקב אחרי התפתחות, או קיי. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

החברה לפיתוח גני תקווה  – 2014דיון בדו"חות הכספיים והמילוליים לשנת  - 8סעיף 

 בע"מ

החברה לפיתוח  – 2014דיון בדו"חות הכספיים והמילוליים לשנת ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 גני תקווה בע"מ. שרון בבקשה. מה שהדיון הזה, 

 שאלות. ביקשתם שאני לא אציג אבל,  אני  : פזשרון 
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 או קיי, ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 אם יש שאלות אני אשמח לענות.  : פזשרון 

 )מדברים יחד(

טוב, אני אעשה איזשהו סיכום כללי של השנה. השנה לא הייתה קלה משתי  : פזשרון 

סיבות. אחד, התחרות שנפתחה מ.. זה השפיע בעיקר של שני תחומים 

יקריים, פעילות הקנטרי ופעילות המנויים שלנו מלידר. הייתה לנו ירידה ע

אחוזים בשני המקומות. ציפינו לזה, ידענו את זה וגם  10-בהכנסות של כ

תכננו את זה תקציבית. אנחנו השנה, אם אני כבר באותה נשימה, אם אנחנו 

ם , אנחנו כבר רואים עליה לפחות בתחום המנויים וג2015כבר באמצע 

התאוששות עכשיו קטנה של הקנטרי. הקנטרי שנה שעברה, חוץ מהנושא של 

התחרות הישירה, סבלנו מאוד מהקיץ בגלל צוק איתן. בעצם צוק איתן הרס 

-את עונת הקיץ של הקנטרי. הפסד הכנסות שזה כמעט רווחים מלאים של כ

 פשוט הקנטרי, יכולתם לבוא, לבקר בקנטרי ולראות מעט₪. אלף  200-250

מאוד אנשים. למרות הבעייתיות הזאת וזה בפירוש הקטנת ההכנסות שלנו 

בתחומים האלה, אנחנו סיימנו בצורה מאוזנת את השנה. אנחנו בפירוש 

צמצמנו הוצאות בתחומים אחרים. בתחומי הספורט והצהרונים הייתה 

הגדלת הכנסה כי הייתה הגדלה של פעילות וזה היה פחות או יותר גם כן לפי 

אחוזים, יכולנו להגיע  5-נון. בסך הכול החברה הגדילה הכנסות בערך כהתכ

זהו, זה אחוזים אבל בעקבות צוק איתן והתחרות זה השפיע לרעה.  7-8-ל

איזשהו סיכום כללי ככה מבחינת דו"חות כספיים. אנחנו עומדים על מחזור 

 ₪. מיליון  18של מעל 

 .19  דורון בן דקון: 

 .19  : פזשרון 

חשוב לי גם להגיד בנוכחות שרון וכרמית, עקב שביעות רצון ר: ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 , כמה? 91שעשינו לגבי המתקנים של הישוב, 

 אחוז,  90מעל  אירית נתן: 

 אחוז שביעות רצון בפעילות בלידר ואתם הובלתם ב? 90מעל ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 .94 דוברת:

 אז אנחנו שמחים על הפעילות. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב
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 אני יש לי שאלה לשרון. דורון בן דקון: 

 כן. : שרון פז

 אנחנו דווקא רואים פה בדו"חות הכספיים, דורון בן דקון: 

 כן, : שרון פז

 שיש לך .. עלייה בצהרונים. אני מנסה לקשר מהישיבה הקודמת, דורון בן דקון: 

 כן, אז קודם כל יש גידול,  : שרון פז

.. על הצהרונים שיש לנו בישוב את הארנונה, לשמור על ההכנסה הזאת כדי  דורון בן דקון: 

 סתם אני רוצה לדעת איך זה קפץ. 

צהרונים חדשים. יש גידול טבעי  3-4-או קיי, אז קודם כל פשוט פתחנו כ : שרון פז

 במספר הילדים. 

לא, צהרון זה לא צהרון, צהרון פרטי אתה גובה ארנונה. צהרון ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 של המועצה אתה לא גובה ארנונה. זה מתקני רשות. 

 לא, אני שואל פה איך זה ... דורון בן דקון: 

 אתה מדברת על ההכנסות. : שרון פז

 מהתלמידים.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 ההכנסות.  : שרון פז

 הילדים גדלו.ר:   "ו, יריצ'ההדלליזי  'גב

 גם השנה יהיה גידול. הצרכים של הישוב גדלים. : שרון פז

 כמו התושבים.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

תושבים חדשים, ילדים חדשים, בעיקר. אנחנו עושים גם עבודת שיווק טובה.  : שרון פז

כלומר גם האחוזים, ברגע שמספר הגנים גדל אז בוודאי שיש יותר ביקוש 

לצהרונים. אני חושבת שהשם הוא, השם שלנו הוא טוב ברמה של  ניהול 

ים. הצהרונים, אז יש לנו גם האחוזים מתוך הגנים עולים שמגיעים מהצהרונ

המחיר כמעט ולא עלה וזה לא היה בגלל הגדלת מחיר. השנה אנחנו, המחיר 

 5בגלל דרישת ההורים לעבור לאוכל שנחשב לאוכל ביתי מלא, ₪  60-עלה ב

ימים. ככה לא תכננו בכלל להעלות מחיר אבל בגלל  3ימים בשבוע ולא 

 הדרישה של הלקוחות, 

 ירידה ב... זה בגלל צוק איתן? מה שאני רואה פה כרגע, .. דורון בן דקון: 

 כן, אנחנו בפירוש נפגענו, : שרון פז
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 אלף. 200וזה  דורון בן דקון: 

 כן. : שרון פז

 אחוז. 50אבל לעומת זאת אני רואה פה ירידה משמעותית ... של  דורון בן דקון: 

 רגע, אתה מדבר על היסודי.  : שרון פז

 ה זה?דמי ניהול ודמי שימוש, מ דורון בן דקון: 

 השכירות,דמי ניהול אולי  : שרון פז

 אחוז.  50 דורון בן דקון: 

 רגע.  : שרון פז

 באיזה עמוד אתה?  דוברת:

 )מדברים יחד(

 מנויים, דמי ניהול ודמי שימוש. אני אצטרך לחזור על זה., או קיי. 11ביאור  : שרון פז

 אז אין בעיה, תבדקי.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 אני אבדוק את זה.  : שרון פז

 גם לגבי ההכנסות ... מה הכוונה שרון? דורון בן דקון: 

זה וינגייט. הפעילות של וינגייט קצת הצטמצמה בגלל, יש להם מדיניות  : שרון פז

חדשה שהם כבר לא פותחים קורסים קטנים. יש מנכ"ל חדש, מדיניות 

 חדשה ולצערי קורסים שנפתחו על מעט אנשים, לא נפתחו השנה. 

 )מדברים יחד(

 לא, לא,ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

פתחו קורסים שלנו היו רווחיים גם אצלם. הם פשוט יש להם, בעבר הם גם  : שרון פז

אבל להם היו בהפסד. הגיע בחור שבמקרה אני מכירה אותו, בתחום הנדסה 

 תעשייה וניהול והחליט שלא יהיו קורסים בהפסד, נקודה. וזה השפיע.

 עכשיו בנושא של עלות פעילות ושכר. אני רואה ... דורון בן דקון: 

 איפה, ב? : שרון פז

 עלויות של פעילות ושכר.  דורון בן דקון: 

בעיקר בצהרונים בגלל הגדלנו, אנחנו משלמים את השכר למפעילות  : שרון פז

 ולסייעות. בעיקר מהצהרונים הגידול שם. 

 .. בכלליות ... דורון בן דקון: 
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גם מעסיקים את  אני אגיד לכם, הסיבה בכלליות שעלינו בין היתר, אנחנו : שרון פז

הנושא של האבטחה, שומרים וקבלני ניקיון, בגלל השינוי במדיניות 

בשנה אני ₪ אלף  100-הממשלתית, אנחנו בפירוש גדלנו בצורה, כמעט ב

 צריכה לשלם יותר לקבלנים.

 עכשיו יש לי גם שאלה לסיום. דורון בן דקון: 

 בבקשה. : שרון פז

 .. כבר חמש שנים? דורון בן דקון: 

 שלוש שנים. : רון פזש

 שלוש שנים. אני בטוח מניסיון שיש לך .. כבר כמה פעמים, הישוב הולך וגדל.  דורון בן דקון: 

 נכון. : שרון פז

איך את בונה תוכנית? אך את רואה בכלל שאת מסוגלת לחיות עם כל  דורון בן דקון: 

 ה.באמת, את יודעת, השאלה כמהתושבים חדשים במקרה הזה שנקרא ... 

 נכון,   : שרון פז

 אולי צריך איזה תוכנית אב? אולי צריך לדבר על זה? חשבת מה לעשות?  דורון בן דקון: 

כך, אין ספק שיש לנו מגבלה של המתקנים בישוב. אז באופן כללי, קודם כל  : שרון פז

יש לנו את מרכז לידר ואני מתחילה לגלוש כלפי השימוש במתקנים של בתי 

הספר, שגם אין הרבה עדיין, רק עוד שנתיים יהיה את האולם הנוסף בקריית 

החינוך. למשל השנה אני משתמשת באולם של רביבים, האולם הפנימי, לא 

תת היענות לגוזלים של הכדורגל. אני נותנת כדוגמה, הכדור סל, בשביל ל

בחורף הם צריכים מקום סגור ואנחנו הולכים להשתמש באולם הזה. מה 

אחוז מבאי לידר מבחינת הספורט הם מחוץ לגני  40שכן כמדיניות שלנו, 

 אחוז מחוץ לגני תקווה. 40אחוז הם תושבי גני תקווה,  60תקווה. 

 זה גרוע. דורון בן דקון: 

 מה?  : שרון פז

 זה קצת גרוע.  דורון בן דקון: 

לא, בגדול לא, זה לא יהיה על חשבון תושבי גני תקווה. אם אין מקום, אני  : שרון פז

אגיד לא לאלה שהם מחוץ לישוב. זה כמדיניות. גם עשינו את זה השנה דרך 

 אגב. 

 אני עוזרת לך להסביר.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב
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 בבקשה. : ן פזשרו

אלף תושבים, הוא ענק ומפואר ואין  17מרכז לידר, לישוב יש ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

דוגמה בכלל ברשויות אחרות, בטח לא בגודל שלנו. יחד עם זאת, יש לנו את 

אחוז  40-אחוז רק מגני תקווה  נגיד ו 60קריית החינוך החדשה. אם היום 

וה, שקריית החינוך תסתיים, יהיה לנו שם עדיין זה מקום פנוי לגני תקו

מגרשים פתוחים, מגרשים סגורים, מגרש כדורגל, ספרייה, עוד סטודיו, ואוו 

אלף תושבים יהיה להם מקום לוקסוס אז אנחנו יכולים באמת  34-35 כאילו.

 מהבחינה הזאת לנשום ולהירגע. 

למשל, עוד רעיון למשל, אנחנו מתעניינים למשל להעביר את בית הספר  : שרון פז

 לג'ודו כי יש לנו מצוקה לעשות את זה באולם של אריאל. 

 טוב, תודה רבה שרון.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

עוד שאלה אחרונה. אני יודע שהעלינו בפעם שעברה את הנושא של הקנטרי.  דורון בן דקון: 

 א פועל היום זה מספק אותך? הקנטרי איך שהו

 סליחה? : שרון פז

 הקנטרי,  דורון בן דקון: 

 כן, : שרון פז

 איך שהוא פועל היום מספק אותך?  דורון בן דקון: 

 למה הכוונה? מה השאלה בדיוק? : שרון פז

 את יודעת, כדי להביא עוד .., כדי להביא עוד תושבים שיהיו שם.  דורון בן דקון: 

 קודם כל,   : שרון פז

 אני יודע שאני שיפוץ ככה,  דורון בן דקון: 

 שבפירוש עזר לפעילת הקיץ.  ר"תבלא, לא, היה  : שרון פז

 כמה הוא עלה?  דורון בן דקון: 

בסביבות החצי מיליון, גם השקענו ב, אנחנו השקענו ב, לקחנו הלוואה   : שרון פז

ים גם. בנוסף לכך באישור הדירקטוריון והשקענו במכשירי חדרי כושר חדש

באמת השקיעו בצורה יפה במתקני החוץ וזה נתן היענות יפה לקיץ שהיה 

ולהמשך. אין ספק שאנחנו נרצה לראות עוד אפשרות של השקעה בבניין קצת 

 יותר תקין מבחינת הסטודיו ואני מקווה שאנחנו נוכל לעשות את זה. 

 תודה שרון ויישר כוח.תודה. כרמית בבקשה. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב
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 אם יישאר.תודה.  : שרון פז

 יישאר, יישאר לך כוח. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 )מדברים יחד(

עמותת אומנות ותרבות בגני  – 2014דיון בדו"חות הכספיים והמילוליים לשנת  - 9סעיף 

 תקווה

 אז בבקשה. איפה הדו"ח עצמו, ככה כמה מילים. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 קודם כל שאפו על הרווח שהבאתם השנה.  דובר:

 באי תספרי כמה מנויים, כמה .., כמה דברים קטנים ואחר כך ...ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

או קיי, אז אנחנו בעצם, מרכז הבמה נמצא כרגע במצב, אני חושבת שהוא,  :כרמית

הייתי מגדירה אותו במצב טוב. אני מתחילה בהקשר דווקא הכספי כי זה 

אנחנו במשך שבע וחצי שנים שאני מנהלת אותו, אנחנו בדרך כלל השאלות. 

די גדלנו במשהו כמו, כמעט הכפלנו את ההכנסות וצמצמנו את הגירעון עד כ

מיליון שקל שזה  2.5-אפס לשנה זו. כשאני נכנסתי היה גירעון של למעלה מ 

אחוז מהמחזור באותה השנה. כרגע גם אין לנו גירעון,  40-בעצם היווה כ

מיליון, וזה אומר שתמיכת המועצה היום היא  10המחזור שלנו עלה לכמעט 

זה, בוא נגיד, אחוז מהמחזור של  מרכז הבמה. יש ב 7-פחות או יותר, פחות מ

זה הישג מאוד מאוד גדול. כרגע בשנים האחרונות הצטרפו לנו עלויות 

נוספות שלא היו ברגע שזה היה אפריקה ישראל, לא שילמנו אחזקה של 

המתחם, עכשיו אנחנו משלמים אחזקה של המתחם, כך שרובצות הוצאות 

 אלף שקל.  250כבדות חדשות שזה כמעט 

 על מה?  דורון בן דקון: 

 על אחזקת השטחים המשותפים. בזמנו,  :כרמית

 בדו"ח זה נקרא אבטחת חניון.  חן קרמר: 

 כן, בדיוק. :כרמית

ההסכם שנעשה עם אפריקה ישראל לא זהה עם ההסכם שנעשה ר:  ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 עם לוזון שהם מחייבים שם את השטחים המשותפים.

למה אתם לא משלמים   ואתם מחזירים לנו?למה המועצה משלמת את זה  דורון בן דקון: 

 ישירות?

 כי אנחנו השתמשנו במכרז של המועצה לחברת בטיחות. :כרמית
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  יש סיבה לזה או שזה סתם? דורון בן דקון: 

 הנחת העבודה שלנו, :כרמית

 למה?   בגלל המע"מ? דורון בן דקון: 

 לא.  : כרמית

 לא, המועצה ממילא יש לה מכרז ויש לה מאבטחים ואם יש לך,  ד רונית עובדיה: "עו

אם אני אגש לבד ואני מבקשת מאבטח אחד או שניים למשך כל השנה, לא  :כרמית

יתנו לי את אותו המחיר כמו שנותנים אם אני מבקשת עשרים או שלושים 

מאבטחים לאורך כל השנה. זה בעיניי חשבון פשוט וזאת הייתה הנחת 

א הייתי מקבלת את המחירים האלה בשביל שני מאבטחים לאורך להעבודה. 

השנה או שניים  וחצי. עכשיו מבחינת התוכן, אנחנו נמצאים במצב שיש לנו 

סדרות שונות. מבחינת בתי הספר, יש לנו בית ספר לתיאטרון  32-3כמעט 

והשנה  350-ילדים. יש לנו בית ספר למחול שמכיל כ 200-210-שמכיל כ

לוקה, זאת אומרת לא השנה, אלא לקראת ספטמבר במסגרת במסגרת הח

החלוקה של חוגי המועצה בין לידר לבין מרכז הבמה, בית הספר למוזיקה 

העירוני יעבור לתחום, לתחת החסות של מרכז הבמה ושם הם פעלו שנה 

תלמידים. אני די מאמינה ש, היום הייתי אתו  70ראשונה והם היו להם 

תלמידים בשנה הבאה, כך  100שלפחות נקפוץ לאיזה בישיבה, אני מאמינה 

שאפשר להגיד שגם כל הנושא של החינוך למקצועות האומנויות, שאחרי זה 

גם לדעתי ייתן פרי בתיכון האומנותי שהולך, עם מגמות האומנות שהולך 

ונבנה פה, יש גם כן התקדמות מאוד טובה. בית ספר לתיאטרון כבר שלוש 

בעולם הגדול, מה שפעם הם עשו בסוף שנה רק  שנים עושה מחזות זמר

פעמים  7פעמים,  6ילדים מופיעים, הם מופיעים בערך  80באולם הקטן, 

באולם, כך שזה בהחלט הצלחה גדולה. ה.. גם כן מגיעה להישגים מאוד 

 ש.. גם ילך בדרך הזאת. כמה פה תחרות סביבנו? טובים ואני מקווה 

 לעצור?אפשר שנייה  סמדר מיוחס: 

 כן. :כרמית

 כל הכבוד. ,קודם כל  סמדר מיוחס: 

 תודה רבה.  :כרמית
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אנחנו ... גם קודם אבל יישר כוח אבל אני שוב אומרת ואמרתי את זה בפעם   סמדר מיוחס: 

הקודמת. התעבורה לא בטוחה. כל עניין של שככל שתגדילי את הילדים ואת 

בטיחות ירודה גם לילדים  החוגים, אנחנו נתקלים ברחוב  הכרמל במצב של

 וגם לרכבים. 

 את מדברת על זה של ההורים שעוצרים, :כרמית

 כן, חמור מאוד. חמור מאוד.  סמדר מיוחס: 

 נראה לי שזה יותר בעיה של המועצה ולא שלה.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 לא, אבל אני חושבת שזה גם, סמדר מיוחס: 

 אבל לזה התכוונת.  :כרמית

 לא, צריך לבדוק את זה עם מחלקת התנועה אם יש  מה לעשות. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 ...  סמדר מיוחס: 

 צריך לבנות.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 כי הם חונים בכפול.  :כרמית

 המטרה שלה זה להמשיך להביא אנשים. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 כשהם נכנסים וכשהם יוצאים.ושהם יהיו בטוחים  סמדר מיוחס: 

 נכון.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

בסדר. נסתכל על זה. אמרתי שהתחילה תחרות, גם נפתח היכל תרבות בחבל  :כרמית

מודיעין נדמה לי קוראים לזה, שנקרא אייר פורט סיטי, שמתחרה במרכז 

הודה. הבמה, בעיקר בקהל שמגיע מאזור מודיעין ומונוסון ואולי אפילו אור י

גם כל נושא של ההרצאות מאוד מאוד התפתח, גם בקריית אונו הם פיתחו 

את הקתדרה. הם פיתחו שם, ראש העיר שם לקח את הקולנוע ושכר אותו 

בכל הבקרים, כי בזמנו הם רצו לסגור את הקולנוע והוא ניסה למנוע אז הם 

היה שכרו את כל הבקרים ובעצם הם מתחרים בנו על כל השוק שבסך הכול 

אצלנו מאוד חזק. אנחנו כמובן, בינתיים אפשר להגיד שאנחנו מצליחים 

לעמוד בזה אבל מתחילים להרגיש את הנגיסות. מה שעשינו עוד השנה, 

עשינו תוכנית רב תחומית במחיר מוזל מאוד לוותיקים של גני תקווה לאור 

בקשה של הדירקטוריון שלנו ולאור כנראה תלונות שהגיעו מתושבים 

פגישות שכל פגישה זה מרצה אחר, זה בתחומים שעשויים  16קים, אז יש ותי

לעניין מגוון של אנשים. כרגע יש הרשמה יחסית טובה ועברתי לאולם 
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אנשים הם מגני תקווה. זאת  22נרשמים, רק  105-העליון, אבל עדיין מתוך ה

אומרת שהמעורבות, אנחנו עכשיו עובדים חזק לגייס עוד אנשים ואתם 

מבקשים ממני כל מיני דברים ובסוף כשאני מנים לעזור, כי הרבה פעמים מוז

עושה את הדברים האלה, הקהל בחוץ רץ אלינו יותר מהר מאשר הקהל 

בתוך גני תקווה, למרות שבסקר שביעות הרצון מאיתנו הייתה מאוד גבוהה. 

 אנחנו מנסים לעשות את זה, 

 את זה.מצליחים לעשות ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

כן, לא, אנחנו מנסים להגביר את המעורבות של תושבי גני תקווה ודרך אגב  :כרמית

היא עלתה בכל שנה ושנה, כדי שיותר אנשים מתוך גני תקווה ייקחו חלק, 

אני לא מדברת רק בחוגים. בחוגים זה לא בעיה. אני מדברת בזה, יש פה 

ורכת, היא נוסעת אוכלוסייה צעירה והיא פחות צורכת תרבות וכשהיא צ

לזאפה, היא נוסעת לקמרי והולכת למסעדה ליד או משהו כזה. נראה לי 

שמה שיעזור לנו זה שסותמים עכשיו את תל אביב והרבה אנשים אמרו אולי 

 לא ניסע, אולי הם יתחילו להתרגל לצרוך גם פה. 

אני אגיד לך כרמית, אני חושב שלמרות שאתם עושים פרסום, זה עדיין לא  חן קרמר: 

מספיק. זו התחושה שלי כי את צודקת, אנחנו כולנו מאלה שגם הולכים 

 לזאפה ובמקרה השבוע, 

 היא לא התכוונה צעיר אליך.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

שם הופעה של שלומי לא, לא, ובמקרה השבוע הגעתי למרכז הבמה והיית ה חן קרמר: 

שבן ואני לא חושב שאף אחד פה יודע שהייתה השבוע הופעה של שלומי שבן 

 במרכז הבמה. אני חושבת שאת עושה עבודה מדהימה, 

אתה נרשם למרכז חן אני יכולה לפתור לך את הבעיה בדקה. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

ד שמזכיר לי, אני הבמה, ואתה מקבל את כל ההופעות אליך, זה הדבר היחי

 קמה בבוקר ורואה מה יש. 

 תעשו את זה.  :כרמית

 כן.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

אנחנו עושים פעמיים בשבוע. תהיו מחוברים למיילים ובאמת אנחנו מנסים  :כרמית

עכשיו, גם דיברנו בעניין של הפייסבוק, אנחנו מנסים לעבוד. בוא נגיד ככה, 

 זה הטרגט שלנו, 
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 התוכן שאת נותנת, חן קרמר: 

 לנסות ... :כרמית

 הוא יותר טוב ממה שאנחנו משווקים אותו. חן קרמר: 

 נכון, נכון. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 ההוצאות הכספיות שלך בעיניי הן  יוצאות דופן.  חן קרמר: 

 כן, אבל שלומי שבן זה ...  דורון בן דקון: 

 אז זהו, :כרמית

 אז זה לא בדיוק אומנות. דורון בן דקון: 

 אז זהו,  : כרמית

 )מדברים יחד(

 רגע, שנייה, דורון, אז זהו שלא. :כרמית

 למה לא?  דורון בן דקון: 

מה לעשות, עכשיו אני אסביר לך איך אני עושה את זה. לא, כי אתה יוצא  :כרמית

 מתוך הנחה,

 לא, לא, ... דורון בן דקון: 

מה שקורה שבגלל שהאולם הזה הוא קטן ורוב האומנים לא מעוניינים  :כרמית

ואחוזים. הם  guarantyלבוא, אני עושה איתם איזשהו הסכם של מינימום 

לא שוכרים אותם, אני לוקחת על עצמי את האחריות לשווק, כדי שהם לא 

יהיה להם שום הוצאות ולשמחתי אני מצליחה כי תמיד האולמות האלה 

ים ברוב הפעמים וזה גורם להם להגיע, כי אם הייתי הולכת באמת  מלא

ומבקשת מהם שכר אולם, אף אחד לא היה משלם.  הם לא רוצים לקחת את 

שיש לי כלי,  הסיכון והם פוחדים. אני הוכחתי להם בשנים האחרונות

שעבודת השיווק שלנו היא טובה, היא מביאה להם תוצאות, וכל מי שפחד 

ר הזה. היום חלקם לפעמים חושבים, למשל כספית עשיתי אתו את ההסד

שזה משרד מאוד ידוע הוא כבר מבין שעדיף שלו לקחת את השכר אולם, כי 

אלפים.  6, משלומי שבן קיבלתי 4.5אני משלומי שבן השכר אולם שלי הוא 

זאת אומרת עשיתי עבודה ברוך השם ואני עושה גם לחווה אלברשטיין והם 

שוכרים. הם כבר הבינו את זה. אז אתה מנסה כי הם  4.5משלמים רק 

 בדרכים של בניית אמון והיום כבר יותר קל אבל עדיין יש, 
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אני לא חושב שהתושבים יודעים מי מופיע בגני תקווה. אני אומר את זה   חן קרמר: 

 בכאב. 

 )מדברים יחד(

ב שאולי .. החממה אני רוצה, אני רוצה לדבר על זה כבר הרבה זמן. אני חוש דורון בן דקון: 

שלך, את הכי רואה את זה בעולם. אני יכול להגיד לך שאנחנו, ואני מסתכל, 

הייתי גר בכרמל, יש לי בית בערבה, יש לי בעמקים, יש לי מנוי, אני מסתכל 

שם על כלל הציבור כנציג ציבור, אני חושב שזה מבחינתי להסתכל על איזה .. 

 תיכף אשאל אותך את השאלה הזאת.ואני אגיד לך למה אני מתכוון ואני 

 בשמחה. :כרמית

 מרכז הבמה צריך להחזיק את עצמו כל הזמן, כל הזמן. דורון בן דקון: 

 לא הבנתי את המשפט הזה. :כרמית

 מרכז הבמה צריך כל הזמן להחזיק את עצמו. דורון בן דקון: 

 מה זה להחזיק את עצמו? :כרמית

 עובדים,  דורון בן דקון: 

 כן, או קיי, הבנתי.  :כרמית

ואני קצת, אני קצת עשיתי שיעורי בית על מרכז הבמה וגם תתקני אותי אם  דורון בן דקון: 

זה פשוט פה כדי לבטח אני טועה, אני אשמח ללמוד דברים שאני לא יודע. 

את ההכנסה השנתית שלכם, מה שאתם עושים בסוף, אתם יוצאים קודם כל 

יניהם כדי להבטיח את הלקוח השבוי שזה במבצעים לחבר לכל הוועדים למ

מה שממלא לך כרגע את השנה כמעט. מה שזה פוגע, זה שני דברים. אחד 

קודם כל זה פוגע בך ביכולת לך, מה שאמר חן להוציא החוצה לתושבי 

המקום, אני אומר לך שאם תעשי סקר אמיתי בכל שכבות הישוב, את תראי 

.. ונראה לאן ך על הצד הפתוח של שבאמת אנחנו נופלים,  אני לא אומר ל

אחוז .. כלפי חוץ  70אחוז,  60אחוז,  70-נגיע, אני מדבר איתך על הקטע ש

ואנחנו היום לצורך העניין אין מה לעשות, אנחנו עושים את זה, אנחנו 

צריכים אולם תרבות בישוב, זה בסדר גמור, אבל צריך גם לפעמים להגיד 

א יוצאים מבחינת המנויים ליושבי המקום, את האמת. אנחנו לצורך העניין ל

 , 700אומרים להם חבר'ה במקום 
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שהשאלה הזאת לא אני חייבת לעצו ראותך דורון. אני חושבת ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

צריכה להיות מופנית למנהלת מרכז הבמה עם כל הכבוד, היא לא קובעת 

 מדיניות. היא מנהלת מרכז הבמה. 

 .. כספים, בסדר?  דורון בן דקון: 

מי שקובע, שנייה, מי שקובע כמה משקיעים זה מועצה והנהלה ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 וקבענו והעברנו תקציב וזה לא נושא לדיון. יש לך עוד שאלה לגבי ...

 על כספים, כן. דורון בן דקון: 

 )מדברים יחד(

 לא, אני רוצה לענות רק שנייה,  :כרמית

 .. אולם חתונות, זה ברור ...ר:   ", יויצ'הרהדלליזי  'גב

 לא, לא, אני לא מעדיפה לדבר הזה. :כרמית

 אני לא רוצה אולם חתונות. דורון בן דקון: 

 דורון תן שנייה,  :כרמית

 אל תהיי צינית. דורון בן דקון: 

 אני רק,  :כרמית

 אתם יודעים על מה אני מדבר. דורון בן דקון: 

 אני אגיב בשני משפטים. אני רק אגיב, : כרמית

 כמה באחוזים תושבי המקום כמה באחוזים תושבי חוץ? זה השאלה שלי.  דורון בן דקון: 

אין לי נתון כרגע מדויק כדי לתת לך אז אני לא אתן לך, אבל אני אבדוק  :כרמית

 אותו  ואשלח לך.

 אחוז? 60-70בסדר, עזבי. סדר גודל של  דורון בן דקון: 

 מה? :כרמית

 אחוז תושבי חוץ?  70-ל 60בין  ון בן דקון: דור

 זה לא משנה.  סמדר מיוחס: 

כן, כן, אבל שנייה, דקה, דקה, אבל מכיוון שנתת כמה אינפורמציות שבעיניי  :כרמית

יש לי מה לתקן אותן. הפנייה לוועדים לא גורעת בשום צורה את האפשרות 

 של תושבי גני תקווה. 

 )מדברים יחד(

 דורון, אבל תקנה דרכי. אף אחד לא מונע.  :כרמית
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 שקל, אני משלם מיסים, ...  100אני משלם מיסים, אני משלם פה  דורון בן דקון: 

 אבל סליחה,  :כרמית

 אנחנו מסבסדים את זה. למה זה מונע ממך? ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

דורון, ראשית כל, ראשית כל יש לנו הנחה מיוחדת לתושבי גני תקווה  :כרמית

למנויים. יש הנחה. מי שיש לו אפשרות לקנות דרך חבר, קונה דרך חבר וגם 

מקבל עוד סבסוד דרך חבר, אבל עדיין יש הנחה לתושבי גני תקווה, כך שאף 

להפוך  אחד, מה שניסיתי להגיד לך, אחד לא על חשבון השני. ב', אני רוצה

שהרבה אנשים מדברים על התרבות לך את כל התיאוריה. אתה יודע, כמו 

שהמדינה מסבסדת את התרבות, המיסים שהמדינה מקבלת מהמשכורות 

שהולכות בתרבות הם הרבה יותר ממה שהיא סבסדה את התרבות. כאן זה 

אותו הדבר. אם אתה רוצה להחזיק את האולם רק על תושבי גני תקווה 

ה מעט מהם בכלל מגיעים וכמה קשה להזיז אותם, זה אומר ותראה כמ

שבמקום, ואנחנו צריכים כפי שאתה מבין להחזיק את צוות העובדים לאורך 

כל הזמן, היינו נכנסים לגירעון של בערך והיינו עושים פעילות כל השנה, 

מיליון שקלים שהמועצה הייתה צריכה  3-4היינו נכנסים לגירעון של איזה 

עצם אתה צריך להגיד תודה לכל החיצוניים שמגיעים כי הכסף לממן. ב

שלהם מאפשר לנו, למועצה, להיות במחרי הכי נמוך שאיזושהי מועצה או 

מיליון שקל  3-מיליון ל 1.5עירייה משלמת. תלך לכל מקום, זה לפחות בין 

מיליון  3-מיליון ל 1.5כל עירייה, אירית יודעת את זה מראש העין וזה, בין 

 יכה, תמ

 תמיכה מבורכת, אני גאה בה. הכול בסדר.ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

אנחנו פה נותנים, בגלל שהמועצה היא קטנה היא נותנת הרבה פחות ובזכות  :כרמית

התושבים מבחוץ מצליחים בכלל לאפשר לך לרדת מהבניין ולהיכנס לאולם 

 שהוא אולם בית שלך. אז הכול הפוך. 

ב, זה גם נכון .. יש שם תמיכה של פחות מאחוז במועצה. זה מכספי דרך אג : שרון פז

 הציבור.

תודה רבה לכם חברות יקרות. אנחנו עושות עבודה מצוינת ואנחנו ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב

 באמת גאים במפעלים האלה, באמת, באמת. 

 אבל תעזרו לנו חבר'ה.  :כרמית
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 הישיבה תמה. ר:   ", יוריצ'ההדלליזי  'גב
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