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מועצה מקומית גני תקווה
ישיבת מועצה שמן המניין מס' 20
שהתקיימה בתאריך 05/05/2015
משתתפים:
ליזי דלריצ'ה – ראש המועצה
סמדר מיוחס – חברת מועצה
לירן דורון-לוי – חבר מועצה
חן קרמר – חבר מועצה
סוכריאנו אלי – חבר מועצה
אלי אחי מרדכי – חבר מועצה
ידידיה צוריאל – חבר מועצה
דוד ברוש-חבר מועצה
אודליה אורבך -חברת מועצה
טל מתתיהו – חבר מועצה
עומר שלומוביץ-חבר מועצה
עופר עזרא – חבר מועצה
מוזמנים:
גורן לין – גזברית המועצה
עו"ד רונית עובדיה – יועמ"ש
דליה שמר  -דוברת ומנהלת לשכת ראש המועצה
אירית נתן -מנכ"לית המועצה
אסתר מטלס – מבקרת המועצה
עינת רז -עוזרת ראש המועצה
על סדר היום
 .1דיווחי ראש המועצה.
 .2אישור תב"רים .
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 .3אישור תוספת  5%לשכרה של עוזרת ראש המועצה.
 .4אישור העסקת מנהל פרויקטים בשכר בכירים.
 .5אישור העסקת מנהלת חשבונות ראשית בשכר בכירים.
 .6אישור העסקת מנהל  GISבנושאים תכנוניים בשכר בכירים
 .7עדכון תקציב.
 .8אישור פתיחת חשבון נפרד לכל גן החל מהשנה הבאה.
 .9דיון בדו"חות ביקורת לשנת 2013

פרוטוקול
אישור תב"רים
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :חברים יקרים ערב טוב ,אנחנו פותחים את ישיבה מס'  ,20ישיבה מן
המניין ,הזמנו את איקה זוהר אני אתן לו להציג את עצמו ואחר כך נראה.
איקה:

שלום לכם אני איקה ,יש לי סדנאות התיאטרון במרכז הבמה ,יש שם קצת
יותר מ –  200תלמידים מכיתות ג' עד יב' ,אנחנו עובדים בקבוצות ובטכניקה
מאוד מסוימת  ,שכל קבוצה תמיד עובדת לקראת הפקה ,אנחנו בשנה מעלים
בין  21ל –  30הפקות בגדלים שונים ובדרגת קושי הולכת וגדלה .עכשיו אתם
ברגע זה ,ממש בשבוע הזה מפסידים את הלהקה ,מי שמכם יש לו שכל
שיבוא לראות את זה .הלהקה זאת הפקה כמו שאתם מתארים לעצמכם.

אלי אחי מרדכי :זה בגדי המלך החדשים מי שלא רואה את הבגדים הוא טיפש.
איקה:

נכון מי שלא בא לראות את הלהקה הוא טיפש ,אז אפשר גם לבוא לראות
שם שהמלך הוא עירום זה גם סקסי ,זה גם נחמד .אז הלהקה אנחנו עושים,
אנחנו מציגים שם  9הפקות האולמות מלאים ,מפוצצים באולם הקטן ,זאת
הפקה ראשונה שאנחנו עושים שהיא בסאונד לייב הכל אין שום דבר מוקלט
וזה מאוד מרגש ,מי שאוהב את השירים הישראליים ומי שזה תקופה
שנוגעת בו ,חייב לעצמו את זה ,יש עוד  3הצגות בלבד ,שלחתי לליזי אז
אפשר לדעת את התאריכים ואת השעות ואני חושב שאתם תיהנו מאוד .אני
בכלל חושב שאתם צריכים לבוא ולראות קצת תיאטרון קצת שונה עם נוער,
שהסטנדרט שלנו די גבוה ,אולי הכי גבוה שקיים בארץ ,והשנה עשינו פרויקט
ראשון מסוגו .פעם ראשונה לקחנו את התלמידים אצלנו לקבוצות ,יש לנו 9
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קבוצות ,הקבוצות הבוגרות יותר אצלנו נקראות בשם  ...גוש ,גושיות כי זה
דו שבועי וזה בנוי כמו באקדמיה ,יש לנו גוש א' עד...
(מדברים ביחד)
איקה:

חברים תודה לכם היה נורא נעים אני לא מגיע לאנשים שלא רוצים לראות
מה שאני עושה פה.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:טוב הזמנה לישיבת מליאה מן המניין מס'  20להלן סדר היום.
אירית נתן:

רגע ,רגע לפני כן ברשותך אני מבקשת להוריד מסדר היום תב"ר ,תב"ר 725
חברים אנחנו לא דנים בו אנחנו מורידים אותו מסדר היום.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו" ר :טוב דיווחי ראש המועצה אני משאירה לסוף לפי הנוהל הרגיל אני
לא יודעת למה זה עלה למעלה.
 .2אישורי תב"רים
לין גורן:

בתב"ר  727הצטיידות מוסדות חינוך במליאה הקודמת הוא נרשם 725
בטעות אז תיקנו את המספר ל –  ,727ובנוסף בוצעה הגדלה של עוד 500,000
 .₪תב"ר  708התקבלה התחייבות של משרד הפנים על עוד  347,000אז
הגדלנו את התב"ר .סגרנו את תב"ר  702בגלל שכספי משרד החינוך נכנסו
לחשבון .זהו.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :מי בעד?
אלי אחי מרדכי :אחד ,אחד הצטיידות ושיפוץ התאמת גני ילדים.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :שיפוץ והתאמת גני ילדים אמרנו סוגרים לא?
אירית נתן:

לא זה ירד ,ירד  725 .727ירד מסדר היום 727 .זה .708

אלי אחי מרדכי 727 :הצטיידות .500
אירית נתן:

הצטיידות ב ,המליאה הקודמת אישרתם  ,500ואנחנו מבקשים לאשר עוד
 500בהצטיידות.

אלי אחי מרדכי :למה היה צורך להוסיף?
אירית נתן:

כי יש לנו בתי ספר שנפתחים זה החלק בבית ספר אילות ,ובית ספר ראשונים
את המתחם החדש שלו והתחלנו לשבת עם החברה למשק על ההצטיידות
ואנחנו רואים שאנחנו לא גולשים ולכן הבאנו את זה להגדלה.

אלי סוכריאנו 708 :ההתייעלות אנרגטית יש איזה שהיא תכנית? מה התכניות?
אלי אחי מרדכי :לא סליחה אנחנו צריכים להצביע קודם על .727
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גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :רגע ,מי בעד תב"ר  ?727כולם פה אחד .הלאה .708
אלי סוכריאנו 708 :קצת בשר מה קורה שם?
אירית נתן:

התב"ר הזה בעצם מיועד להחלפת גופי תאורה בעיקר ,או עמודי תאורה ,רק
ציבוריים .אנחנו עוברים לתאורת לד ,חלק מהכסף זה לגן המצפה יש תכנית
סדורה של כמה גנים אנחנו עושים את זה ,בעיקר בגנים ציבוריים ,זה גן
מצפה והתכנית הבאה זה מתחם רביבים הישן ,כל המתחם הזה נכנס
לעבודה.

אלי סוכריאנו :מכלל היישוב באיזה אחוזים אנחנו עומדים עכשיו אחרי ההצטיידות?
אירית נתן:

שאתה מדבר הצטיידות על מה?

אלי סוכריאנו :יש  1000עמודים ביישוב.
אירית נתן:

אה בהתייעלות לא בהצטיידות .מספרית אני לא יודעת להגיד לך אבל אנחנו
רחוקים יש עוד הרבה ,זה לא משפר אבל זה בסה"כ אפילו.

אלי סוכריאנו :אז למה לא לעשות את זה כבר בבת אחת.
אירית נתן:

כי זה מיליון שקל ,תשים עוד  10מיליון זה יהיה ,הכספים היום כל כסף
שהיום נכנס לא כולו אבל רובו ,לקריית החינוך.

אלי סוכריאנו :תוך כמה זמן יש החזר השקעה?
אירית נתן:

שלוש שנים ממה שאני יודעת.

אלי אחי מרדכי :לדים זה חלק מעיר חכמה וזה הכיוון.
אירית נתן:

כן זה נכון לעשות.

אלי אחי מרדכי :שאלתי היא אחרת ,נוספת לא אחרת ,יש לנו תוספת של משרד הפנים ,האם
התוספת הזאת היא לא מקלה על כך שאנחנו יכולים להוריד מקרנות
הרשות?
אירית נתן:

בוודאי אנחנו עשינו את זה ,אבל המיליון שקל זה כלום ,אמרתי שוב זה כסף
קטן להתייעלות אנרגטית .אם תוריד אז זה יהיה פחות התייעלות אנרגטית.

אלי אחי מרדכי :צריך את כל המיליון שקל?
אירית נתן:

בוודאי ויותר ,אתה צריך הרבה יותר .סגירת  702ברשותכם.

אלי אחי מרדכי708 :
אירית נתן:

לא  708זה אישור וסגירה היא  702סגירת תב"ר .כולם בעד  ?708כולם בעד
אוקיי .סגירה של .702
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גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :סגירת תב"ר ,תב"ר  ,702בניית  2גני ילדים מבנה לי גן ,התקציב היה
 1.200.000אנחנו הוספנו  125.978סה"כ התב"ר  1.325.978נבנה סוגרים.
אירית נתן

כל הכסף הגיע.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :מי בעד תב"ר  ?702סגירה.
חן קרמר:

יש תוספת של .125

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :זה גם תוספת וגם סגירה.
 .3אישור תוספת  5%לשכרה של עוזרת ראש המועצה
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:אישור תוספת  ,5%אישור תוספת  5%לשכרה של עוזרת ראש
המועצה ,כך שיעמוד על  45%משכר מנכ"ל .מדובר על עינת היא התחילה את
העבודה שלה כ –  40%משכר מנכ"ל אנחנו יכולים לתת לה על פי חוק 45%
אחוז משכר מנכ"ל באישור מליאה .מי בעד? כולם בעד?
חן קרמר:

כמה זה בערך?

אירית נתן:

 28בערך.

אלי אחי מרדכי :אנחנו נמנעים.
אירית נתן:

לגבי עינת כולם בעד חוץ משני אלי נמנעים.

 .4אישור העסקת מנהל פרויקטים בשכר בכירים
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו" ר :אישור העסקת מנהל פרויקטים בשכר בכירים .השכר המבוקש 35%
משכר מנכ"ל .הוא היה עובד בחשבונית נותן שירותי ביקור חוץ אנחנו
מגייסים אותו זה אורן הלוי בחור שכבר עובד במועצה ,אנחנו נותנים לו 35%
משכר מנכ"ל.
עופר:

הוא יעסוק דרך המועצה?

אירית נתן:

כן ,כן .זה יחסוך לנו הרבה כסף.

אלי אחי מרדכי :לא השאלה בהנחה שמאשרים  ,35%כמה זה יוצא ביחס לחשבונית שלנו?
אירית נתן:

אותו דבר.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :לא נכון זה יוצא הרבה יותר זול .35%
אירית נתן:

יש לו עוד דברים מסביב ,זה פחות או יותר בשכר שהוא נמצא היום .עשינו
כדי לא לפגוע בו.

אלי סוכריאנו :האם התפקיד שלו בתכנון ערים או משהו כזה ,או מה התפקיד שלו?
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הוא הנדסאי ש –  4קומות הוא חצי מהנדס ,מנהל הפרויקטים ,כל הפיתוח
של הישוב הוא עושה.

אלי סוכריאנו :כל הפיקוח והכל הוא עושה?
אירית נתן:

לא ,לא פיקוח על מבנים.

אלי סוכריאנו :הוא לא כפוף לאילן או משהו?
אירית נתן:

הוא כפוף לאילן.

אלי אחי מרדכי :תחת הדיווח שלכם ש –  35%הזה הוא לא יותר מסכום החשבונית שמוגשת
אנחנו בעד.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אוקיי אז מי בעד? כולם בעד.
 .5אישור העסקת מנהלת חשבונות ראשית בשכר בכירים
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו" ר :אישור העסקת מנהלת חשבונות ראשית בשכר בכירים ,השכר
המבוקש  35%משכר מנכ"ל .אתי גניקובסקי יצאה לגמלאות ב 1 -במאי
גייסנו את שירלי משולם ,אנחנו רוצים לתת לה שכר בכירים .35%
אלי אחי מרדכי :שניה את הקודמת אישרנו בפעם הקודמת שאנחנו מעסיקים אותה.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :פעמיים בשבוע משהו כזה.
אלי אחי מרדכי :אם ככה למה צריך גם אותה ,וגם אותה?
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :היא עובדת אירוח והיא זמנית עושה חפיפה.
אירית נתן:

חפיפה ,גורן לא מתמצאת בנושא גזברות.

אלי סוכריאנו :כמה זמן פעמיים בשבוע?
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אמרנו עד שנה .לא יותר משנה.
אלי אחי מרדכי :השכר המבוקש למנהלת חשבונות החדשה ,הוא שכר יותר ,זהה או פחות
מהיוצאת.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו" ר:אתי היה לה הרבה יותר בגלל הוותק של השנים כבר עם השנים
השכר עלה .אתי היא גם לא היתה בשכר בכירים וגם עם השנים היא עבדה
 40שנה ,אז השכר הולך ועולה לפי דרגה ,לפי וותק .מי בעד? כולם.
 .6אישור העסקת מנהל  GISבנושאים תכנוניים בשכר בכירים
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אישור העסקת מנהל  GISבנושאים תכנוניים בשכר בכירים 30%
משכר מנכ"ל .מדובר על עובדת שהכשרנו אותה במכרז יעל שפתי שעובדת
בהנדסה גם תחת אילן ,ואנחנו מבקשים שכר בכירים .30%
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זה הסדרה זה כבר קיים כמה שנים .זה לא עובדת חדשה אנחנו עושים
הסדרה .הסדרה שאנשים שהתקבלו לא בהתאם לנהלים ,משרד הפנים פונה
ומבקש לעשות או הסדרה ,בכל מקרה יצא מכרז והיא ניגשה למכרז בצורה
מסודרת .אוקיי אז כולם בעד? כולם בעד לשלושת הסעיפים האחרונים.

 .7עדכון תקציב
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:עדכון תקציב  ₪ 82,000במקום  100,000מה שכתוב מסעיף ישיבות
וכוללים ועדת הקצבות לסעיף תקציבי חדש מגידי שיעורים.
עופר:

אני ביקשתי תוספת של  ₪ 5,000יותר לנץ דוד על חשבון  ...אני דיברתי עם
כולם .דיברתי עם כל חברי הועדה ,הם יודעים אני מדבר איתך עכשיו.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :זה לא עובד ככה תתכנסו אם אתם רוצים תעשו הערות.
אלי אחי מרדכי :שאל אותי עופר עכשיו אם אני מוכן אמרתי בסדר אין בעיה.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו" ר :לא עובד ככה זה לא החלפת משמרות .אני רוצה שכולם יבואו ויגידו
שכולם מרוצים ברגע שכל החברים מרוצים ,אני מרוצה .נעביר את ה –
 82,000ומקסימום אחר כך נעשה את התיקון .בוא נעמוד כרגע על .82,000
בוא נתחיל .82,000
אירית נתן:

בישיבה הבאה אתם תמיד יכולים לעשות שינוי.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :נא לאשר את הסעיף כמו שהוא עכשיו במקום ₪ 82,000 ,₪ 100,000
מי בעד? יש נגד? יש נמנעים? לא אוקיי.
 .8אישור פתיחת חשבון נפרד לכל גן החל מהשנה הבאה.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו" ר:אישור פתיחת חשבון נפרד לכל גן ילדים החל מהשנה הבאה ומתן
זכות חתימה לגננת ,סייעת ונציג ועד הורים ושניים מתוך השלושה שהגננת
בכל מקרה חותמת או המנהלת בית ספר ,זה על פי חוק ואנחנו מסדירים גם
נוהל.
אלי סוכריאנו :זה לא אמור להיות גם בתי ספר?
אירית נתן:

בתי ספר עשינו.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :מי בעד? פה אחד.
 .9דיון בדו"חות ביקורת לשנת 2013
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :דיון בדו"חות ביקורת לשנת  2013על ידי יו"ר הועדה לענייני ביקורת
ומבקרת המועצה.
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אלי אחי מרדכי :יש לנו כאן הערה שלדעתי אנחנו לא רשאים לדון היום על דו"ח הביקורת
על הקצאות הקרקע ,כי בסיכום ועדת הביקורת כפי שסוכם ,וכפי שנכתב
וכפי שצורף לכאן הדו"ח צריך לחזור חזרה לועדת הביקורת ,הוא עדיין לא
נדון בועדת הביקורת.
אירית נתן:

למה זה ממתין?

אלי אחי מרדכי :שהמבקרת תזמין אותנו ותגיד שהיא רוצה לדון בדו"ח הביקורת הזאת.
אסתר מטלס :היתה אסיפה ,היתה התכנסות של ועדת ביקורת במרץ ולא דנו בזה מסיבות
שלכם.
אלי אחי מרדכי :לא סליחה אני אזכיר לך גם כתוב לא צריך לזכור אפילו .היתה טיוטת
דו"ח ביקורת על הנושא הזה ,בועדת ביקורת קודמת ואחרונה הגיעה מבקרת
הדו"ח שאלנו אותה האם המבוקר העיר את הערותיו היא אמרה שעדיין לא,
ה ...תהליך של ביקורת דרך אגב ,אי אפשר לדון בדו"ח ביקורת לפני
שהמבוקר נתנו לו את ההזדמנות .שאלנו אותה האם המבוקר הביא את
הערות שלו היא אמרה כן ,המכתב ששלחה ראש המועצה הוא התגובה של
המבוקר ,אמרתי אם ככה עכשיו זה בשל לחזור לועדת ביקורת.
אסתר מטלס :אבל זה היה בנובמבר.
אלי אחי מרדכי :לא ,לא זה היה במרץ.
אסתר מטלס :המכתב והדו"ח נשלח חודש קודם לפחות.
אירית נתן:

אלי אפשר שניה ברשותכם ,אני אמרתי את זה בהנהלה ומאוד חשוב מה
שאני אומרת ,יש לנו כרגע ביקורת של משרד הפנים ,כל שנה יש ביקורת דרך
אגב זה לא משהו מיוחד .עכשיו זה הזמן להתחיל ועדה לענייני ביקורת
צריכה לדון בדו"ח מבקר של שנת 2014ופה עוד  2013לא נדון ואנחנו צפויים
לקבל על זה הערה ,והערה אתם יודעים משרד הפנים רשאי לזמן אותנו ואיך
זה קרה ,וכו' ,וכו' .מה שאני מציעה למרות שלא דנתם יש אפשרות להעלות
את זה לדיון בהיבט החוקי כי בעצם כל התהליכים בוצעו .אני אמרתי את זה
גם בהנהלה ,נושא שעלה זה בסה"כ נושא הקצאות שהוא נושא חשוב אבל
נושא אחד שהוא קשור למועצה .נושא הקצאות הוא נושא שאנחנו התחלנו
לדון בו מהרגע שאני הגעתי פה לתפקיד ,והנושא של הקצאות קיבל פה
תפנית מאוד גדולה כי ועדת הקצאות שהיא בראשותי עם אנשי מקצוע
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התכנסה מספר פעמים עם הועדה לתיקון ליקויים ,כך שאני כן יכולה לעדכן
אתכם בתיקון הליקויים שגם אם אתם לא המלצתם ,שכבר עשינו וקפצנו
כזה ולדעתי הם מחכים מחר.
אלי אחי מרדכי :אני מבין אותך ,אני מתנגד כיושב פה .יו"ר ועדת ביקורת שנדון כאן על
דו"ח שלא נדון ועדת ביקורת .זה א' ב' בכלל בתהליך ביקורת.
אירית נתן:

יכולתם לעשות את זה במרץ.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :בוא נשמע את רונית ,רונית אפשר לדון בדו"ח הזה אם הוא לא נדון
קודם בועדת ביקורת.
עו"ד רונית עובדיה :הם התכנסו לא דנו ,אני לא יודעת למה התכנסו.
אלי אחי מרדכי :לקבל את ההתייחסות של המבקר .האם התקבלה התייחסות המבוקר ,רק
בועדת ביקורת אחרונה הבנו שמכתב שיצא מראש המועצה זה ההתייחסות.
אסתר מטלס :אלי בוא נדייק.
אלי אחי מרדכי :לא צריך לדייק כתוב .א' זה מה שהיה בועדה ,ב' מה שאחרים לא יודעים,
ועדת הביקורת ואת יודעים לפני שהוצאתי את זה ,הוצאתי טיוטה לכל
המשתתפים בועדת הביקורת לרבות אלייך ואמרתי האם יש לכם הערות ,אף
אחד לא העיר.
אסתר מטלס :אני לא קיבלתי את הטיוטה הזאת ,אני ראיתי לראשונה במועצה אצל
רוחמה לקראת הכנת החומר.
אלי אחי מרדכי :אני ממליץ לך לבדוק במייל לפני שאת אומרת.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :בוא נעשה סדר ,שניה.
אסתר מטלס :דבר אחר ,הדו"ח הזה .לא על זה העניין הזה באמת ,כי הדו"ח הזה כולל
התגובה של ראש המועצה נשלח כבר לפחות בפברואר אם לא קודם לכן.
אלי אחי מרדכי :אבל הוא בא לדיון כל עוד לא היתה תגובת המבוקר ,אני לא מבין.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו" ר :חברים מאחר ויש פה לוחות זמנים מאוד קצרים אנחנו חייבים
להגיש דו"ח מבוקר אז אנחנו כן נדון בדו"ח הזה וכל אחד יגיד את דברו.
אלי אחי מרדכי :אני מתנגד ,לא קראנו ,לא דנו ,אני מוכן כן אם זה כל כך דחוף שאנחנו
ניקח על עצמנו לזמן במהלך שבוע הבא דיון על הדו"ח הזה ,זה אין בעיה.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אבל אנחנו צריכים שוב את המליאה זה עוד חודש נכון?
אירית נתן:

אי אפשר אני חייבת להעביר את הדו"ח למשרד הפנים.
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גב' ליזי דלריצ'ה ,יו" ר :צריכים להעביר את הדו"ח למשרד הפנים זה פשוט משבש את
העבודה .רונית אני יכולה.
עו"ד רונית עובדיה :אלי יש לי הצעה בוא נעשה ככה ,נדון בזה ,זה הועבר אליכם אף אחד לא
התנגד ,וחוץ מזה שנדון בזה ועדת הביקורת תדון בדו"ח תגבש המלצות
ותביא אותם למועצה.
אלי אחי מרדכי :לא אני לא מוכן .לא זה לא הסדר ,זה לא מקצועי ,ולא רציני.
עו"ד רונית עובדיה :תראה קודם כל אתם לא יכולים לשבת ולא לדון בדו"ח אחר כך
להגיד  ...אלי אחי מרדכי אני לא מכירה את הפרטים אבל אני מציעה לא
להיכנס לפינה.
אלי אחי מרדכי :זה לא פינה זה תהליך עבודה סדירה ונכונה.
עו"ד רונית עובדיה :יש דו"ח מ –  2013שיושב ועוד לא הועבר.
אלי אחי מרדכי :זה לא היה אצלנו לא מובן כיו"ר ועדת ביקורת זה  ...המקצועי שלנו דרך
אגב ,לא מוכן דרך אגב.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :בגלל הבעיה בלוחות הזמנים אני רוצה לשאול את החברים יש
מישהו שמתנגד לדון בדו"ח הביקורת היום? כל היתר בסדר.
אירית נתן:

רק אלי ,אז בוא נדון.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אסתר בואי נעשה סקירה.
אסתר מטלס :נושא הביקורת או הקצאת קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית.
אלי אחי מרדכי :אני בוחר לא להיות אפילו שותף בדיון.
(אלי אחי מרדכי יצא מהדיון).
אסתר מטלס :רשות מקומית היא לא רשאית למכור קרקעות ובוודאי לא לעשות את
הדברים ללא מכרז ,הדרך היחידה שמשרד הפנים אפשר לרשות מקומית
לפעול בקרקע ,ולמסור אותה למימוש של גופים אחרים ובאמצעות פטור
ממכרז היא באמצעות נוהל הקצאת קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית.
הנוהל הזה מאפשר לרשות מקומית להעביר את הקרקע לשימושם של גופים
שפועלים בתוך תחומי היישוב לטובת היישוב ,בנושאים שונים כמו חינוך,
תרבות ,רווחה ,דת ,ספורט וכיו"ב .בגני תקווה הנוהל הוא מאוד מסודר
ומכתיב בדיוק מה הצעדים שצריך ללכת עקב בצד אגודל ,ולבצע את הדברים
באופן המסודר ביותר .הצעד הראשון הוא ללמוד פרוגראמה שבעצם ממפה
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את כל הנכסים שיש למועצה ,את כל הקרקעות והמבנים שקיימים למועצה,
ואז להחליט לאילו ייעודים המועצה חושבת שנכון להקצות את הקרקעות
לגופים שונים.
דוד ברוש:

ליזי אני מציע תחשבו בואו נעשה את הדיון הזה ,אפשר לעשות אותו היום
בכפוף לזה שאם הועדה תרצה להביא את זה לדיון עוד פעם בפני.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אין שום בעיה .חייבים לדון בזה היום כי צריכים לתת למשרד
הפנים.
דוד ברוש:

לא אנחנו יכולים להחזיר את זה לדיון פה.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו" ר :אם יהיו עוד נושאים לדון בהם שלא דנו בהם עכשיו נדון בהם פעם
הבאה.
דוד ברוש:

אם הועדה תבקש להביא את זה לדיון חוזר אז יהיה אפשר להביא את זה
לדיון חוזר.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אין שום בעיה.
אירית נתן:

אבל הערה ,אבל כן הערה.

עו"ד רונית עובדיה :זה מה שהצעתי לו ,אמרתי לו בוא תדונו אתם ובאמת.
אירית נתן:

אבל אתם חייבים להתכנס ללוחות זמנים  ...לביקורת.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אנחנו דנים בזה רוב אין שום בעיה.
אסתר מטלס :התחלנו לומר שהפרוגראמה הזאת לא התבצעה ,בעת עריכת דו"ח הביקורת
לא היתה פרוגראמה ,ולא היה ,לא היתה ,לא היה מיפוי של הקרקעות
והמבנים זה היה באיזה שהוא תהליך שמחלקת ההנדסה התבצע ,אבל
באמת לא היתה רשימה סגורה של כל הקרקעות והמבנים ,כמובן שלא היתה
שום החלטה לאילו ייעודים הם יוקצו בסופו של דבר .מעבר לכך צריכים
לפרסם תבחינים איך לחלק את הקרקע באופן הכי שוויוני בין הגופים
שמעוניינים לעשות שימוש בקרקעות ומבנים ,לפרסם את המידע הזה
לציבור ,לקבל פניות מהציבור ,בקשות לקבלת קרקע מבנה או מבנים
לשימוש הגופים ,כל התהליך הזה טרם נעשה ולכן כל הנוהל הזה שהוא כבר
נוהל שמשרד הפנים פרסם אותו בחוזר מנכ"ל בשנת  ,2001כל הנוהל הזה
הוא נוהל שעמד לפתחי של המועצה בשנה הזו ,ובעצם אני מבינה שדברים
נעשו עד כמה שלמיטב ידיעתי באמת היה באמת ,היתה באמת התקדמות
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בפעילות בנושא הזה .צריך לזכור שכל הקצאת קרקע מחייבת את אישור
חברי המועצה ,יש  ,כמובן שכל הקצאת קרקע מחייבת הסכם עם הגוף שלו
מקצים את הקרקע ולשימושו ,במידה וההקצאה היא לתקופה שמעל  5שנים
זה מחייב גם את אישור שר הפנים ,יש כאן הקצאות שמעל  5שנים ,ויש גם
חוזה חכירה עם גופים שונים ל –  25שנה וליותר מזה ,למעט הקצאה אחת
שנעשתה בשנת  80התהליכים לא נעשו באופן מסודר .מי שקרא היה הדו"ח
בידכם אז אתם יכולים לראות את כל הפרטים ,לגבי כל קרקע שכן מצאנו
איזה שהוא גוף שיושב על הקרקע או במבנה ומשתמש בו כל הקרקעות
האלה בדקנו.
דוד ברוש:

יש קרקעות שהם מוקצות ולא משתמשים בהם בכלל?

אסתר מטלס :כן יש קרקעות שעדיין לא הוחלט.
סמדר מיוחס :לפני כמה ישיבות ,שלוש.
אירית נתן:

סמדר אני ישלים את הדברים של אסתר ,פרוגראמה הוגשה והוצגה לכם על
ידי צביקה מינץ באחת הישיבות הראשונות שלי ,ותבחינים אתם אישרתם
גם באחת מישיבות המועצה שאני לא הייתי בהם ,היה ,היה .לכן אני אומרת,
למה אמרתי לאלי שזה יותר פשוט ממה שהוא חושב.

אלי סוכריאנו :לא אבל ועדת ביקורת באה ומבקרת את התהליך שהוא לא נכון.
אירית נתן:

היה לא נכון.

אלי סוכריאנו :לא היה ,היה זה קרה לפני ,התבחינים וההקצאות היו לפני שלוש ישיבות.
רונית עובדיה :גם הביקורת אומרת המהלך היה לא נכון.
סמדר מיוחס :הביקורת היתה בסוף  2013תחילת  2014אנחנו מדברים על הוצאת הביקורת
מודפסת ב –  .2/2015סוף  14לפני שהגישה את המודפס עשו פה את
התיקונים.
סמדר מיוחס :מה שעשית היום הסדרה ,הסדרה זה עשית לפני ...
אירית נתן:

רגע ,רגע סמדר רק עדכון קטן ברשותכם ,הקמתי ועדה לענייני ביקורת כפי
שנוהל משרד הפנים מחייב ,זה אומר שאני יושבת בראש הועדה זה הנחיות
של משרד הפנים לתיקון ליקויים ולקחתי  3עובדים בתחומים שונים ,אחד
גזברות ,אחד ,וכל אחד לוקח חלק מהביקורת ובודק אם הדברים תוקנו .יש
לנו  31נדמה בתי כנסת רובם דרך אגב אומרים זה ,אבל רובם זה בתי כנסת,
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 18משתפים פעולה מאוד יפה לקחו טפסים מאיתנו והם יצאו לפרסום
בקרוב ,יש  13שיש איתם בעיה ,רובם זה לא עמותות כי החוק מחייב לתת
רק לעמותות והם יכולים לקבל את זה רק אחרי איזה שהיא תקופה ,לצערי
חלקם לא עמותות ,היום כתבתי לזמן אותם לועדה לתיקון ליקויים ונשב עם
רונית ונראה מה אנחנו עושים איתם כי החוק מחייב שהם יהיו עמותה
מסודרת עם אישורים ומי שלא עמותה אי אפשר להקצות להם .עכשיו הם
יושבים שם המון שנים.
דוד ברש:

נחייב אותם לפתוח עמותה.

אירית נתן:

אוקיי לכן הם מוזמנים לועדה ,ואנחנו בועדה .אין פתרונות ,לפעמים אנחנו
מאחדים אותם עם עמותה קיימת או שהם יפתחו עמותה ויהיה עדכון .זה
בעיה רצינית אם הם לא עמותה.

ידידיה צוריאל :תערבו אותי.
אירית נתן:

נערב אותך.

אסתר מטלס :רק צריך לזכור שהזכות הזו להשתמש בקרקע היא זכות שמוקנית לכל גוף,
זה לא דווקא לגופים המשתמשים היום בקרקע.
עופר:

אבל היום הם בחזקת מוחזק מה שנקרא.

אירית נתן:

עופר אתם סתם זה ,התהליך הוא שמגישים בקשה מפרסמים את זה בעיתון
לפרסום ,ויכולים להיות או מתנגדים או אנשים שמבקשים את זה לעצמם.
מן הסתם ועדת הקצאות היא שוקלת את הדברים ומקבלת המלצה
שמביאים את זה אחר כך להחלטת המועצה ,מי שמחליט בסוף התהליך זה
אתם ,והסבירות שאם מישהו יושב שם  30שנה ואם מישהו אחר עכשיו קופץ
ורוצה אז אנחנו עושים את השיקול הזה גם .אנחנו לא מוציאים אנשים
מבית כנסת אבל צריך למצוא פתרון שהוא יהיה תקין וראוי.

עו"ד רונית עובדיה :בכל אופן בשביל זה נקבעו התבחינים שבמסגרתם צריך לבחון כמה
אנשים משתמשים יכול להיות שיש מישהו שמשתמש אבל זה רק נשאר בן
אדם אחד בבית כנסת ,יכול להיות שיש עשרה ,יכול להיות שאפשר לעשות
איחוד ,יכול להיות רק בעמותות יכול להיות כל מיני דברים אבל כן חשוב
למפות את מה שקורה ולטפל בזה.
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סמדר מיוחס :לא רונית אני חושבת שהתהליך שאת מדברת עליו הוא מאוד יבש ,ואני
חושבת שחסר בו איזה שהוא משהו שאת צריכה להבין שאת אומרת לאחד,
ולבדוק את האפשרויות ואם הוא לא עמותה צריך למצוא לו פתרון .אני
אומרת  2דברים מכל מלמדיי השכלנו ,המועצה הזאת יכולה גם לבדוק
בשנתיים האחרונות אני יודעת על כמה רשויות שעוברות את התהליך הזה,
וזה גם לגבי בית כנסת .בתי כנסת לא סוגרים.
אירית נתן:

אף אחד לא אמר שסוגרים.

עו"ד רונית עובדיה :לא זאת היתה הכוונה.
סמדר מיוחס :בתי כנסת לא סוגרים ,התהליך צריך להיות מאוד מבונה שאם הוא ללא
העמותה וגם לא ת היה עמותה ,כי אם בית הכנסת הוא ותיק ויש מניין
מסוים הוא יגיד כרגע אין עמותה אנחנו מצפים שהרשות בייעוץ איתך תמצא
את הפיתרון אני לא יודעת מה לאחד את השם של הבית כנסת עם שם של
עמותה אחרת ,אבל להמשיך ולהקצות את הקרקע ,אוקיי שלא יהיה מצב.
עו"ד רונית עובדיה :אני בכלל לא יודעת מה המצב ,מה שאנחנו עושים עכשיו זה ממפים את
המצב ומנסים להבין מי מחזיק ברקע ,מכוח מה ,ומה הוא מבקש .אחרי
שאנחנו עושים את זה לפי הנוהל צריך לפרסם ,צריך לפרסם בעיתון.
עופר:

אני חושב שצריך לעשות שיקול חדש אני גם אמרתי את זה פעם שעברה,
לפרסם את זה מחדש או לעבור את כל התהליך זה לדעתי קצת בעייתי.

עו"ד רונית עובדיה :אין לך ברירה ,אלה ההנחיות .חייבים לפני הנוהל לפרסם בעיתון.
אירית נתן:

דוד זה לגמרי החשש שלכם מיותר .חברים זה רק הסדרות.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר:מכשירים את זה ,זה מה שצריך לעשות על פי חוק וזה מה שנעשה,
תהיה ועדה אם יהיו דברים חריגים נשב כולנו ביחד ונחשוב איך פותרים
אותם.
אסתר מטלס :זהו גמרנו ,זה מה שצריך לעשות ויפה שעה אחת קודם כי הנושא הזה הוא
נושא.
אירית נתן:

את נושא המועצה הדתית אנחנו לא מעלים.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אנחנו מטפלים בזה בצורה הראויה.
סמדר מיוחס :למה לא מעלים?
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אני לא טיפלתי בזה שאסתר רוצה שתעלה את זה .תדברי על זה כמה מילים
פשוט.

אסתר מטלס :הביקורת שלי במועצה הדתית סביון היא מכוח החוק שקובע.
ידידיה צוריאל :מועצה דתית גני תקווה.
אסתר מטלס :מועצה דתית גני תקווה .הביקורת שלי היא מכוח החוק שקובע שמבקר
מועצה ,מבקר רשות מקומית יכול וצריך לערוך ביקורות בכל הגופים
שממומנים לפחות מ –  10אחוז בתקציבם על ידי הרשות .כידוע על פי חוק
המועצה הדתית ממומנת בחלקה בכל רשות ,בחלקה על ידי הרשות
המקומית ובחלק די משמעותי ,זה לא זהה בין כל הרשויות אבל פה זה 50
אחוז.
אירית נתן:

האחוזים זהים.

אסתר מטלס :לא האחוזים גם לא זהים היום ,יש דיפרנזציה זה תלוי ברשות ,כמה הרשות
חזקה וכיו"ב .אבל זה נע בין  25אחוז ל –  75אחוז ,אנחנו נמצאים במקום
טוב באמצע  50אחוז זה המימון ולכן מתוקף העניין הזה אני בדקתי את
הנושא הזה ,את התנהלות המועצה הדתית .יש במועצה הדתית תחומי
פעילות שונים ,יש את המנהלה ,את המטה ,יש את הנושא של מקוואות,
נושא של כשרות ואלה בעיקר הנושאים המרכזיים שבהם מטפלת המועצה
הדתית .תקן כוח אדם של מועצה דתית מאושר על ידי משרד הפנים ,יש
מצבים ,מצא נו מקרים שבהם התקן הוא לא בדיוק זהה לתקן של משרד,
סליחה משרד לשירותי דת אישר ,זה משהו שצריך לתקן אותו כמובן אבל זה
יהיה ביוזמה של המועצה הדתית והיא צריכה לסדר את הדברים מול
המשרד לשירותי דת .אם אנחנו עוברים לנושא של נהלים ,נהלים במועצה
הדתית לא מצאנו נהלים בעיקרון אין נהלים כתובים ,מה שכן מחויב
המציאות ,כן מחויב המציאות על פי חוזרי מנכ"ל משרד לשירותי דת
לדורותיהם  ,למשל נוהל רכש והתקשרויות זה נוהל שלא קיים ובאמת ראינו
מצבים כן מי שקרא את הדו"ח יכול לראות מצב שבו נעשה שיפוץ די מסיבי
במועצה הדתית ,ונלקח קבלן ללא מכרז ,ללא קבלת הצעת מחיר ,וכמובן
באופן שהוא בלתי תקין.
עופר:

מתי זה היה?

____________________________________________________________
"חבר" – הקלטה ותמלול

04062

16

ב.ש.ג

אסתר מטלס :זה היה בשנת דווקא לא כל כך מזמן בשנת .2013
עופר:

את יודעת שהם קיבלו את פרס המצטיין משהו ככה אמר לי המזכיר הם
קיבלו פרס של הצטיינות על מינהל תקין.

סמדר מיוחס :כן נאמר במשרד הדתות שמאחר ,מאחר והרשות המקומית לא חשבה לנכון
להעלות את זה למעלה מעבר לרשות המקומית כנראה שהליקויים אינם
פוגעים בפרס ההצטיינות.
אלי סוכריאנו :אינם כל כך חמורים.
עופר:

יפה.

סמדר מיוחס :זאת התשובה.
חן קרמר:

חברה זאת לא הצגה מלאה של התמונה ,התמונה אני חושב שבגדול היא
חיובית ,נכון שנבחר בלי מכרז אבל הוא קיבל עשירית מהעלות האמיתית של
השיפוץ

עופר:

איזה שיפוץ מדובר של מקווה?

סמדר מיוחס :אנחנו לא מדברים על השיפוץ שמדברים על הפרס הצטיינות הוא דיבר על
הביקורת.
אסתר מטלס :חשמל עבודות חשמל בעיקר שנעשו שם .תראה אני לא יודעת ,אני לא רוצה
לומר שום דבר לגבי  10אחוז או משהו כזה ,אין לנו מושג בכלל ,כך התחילה
הבעיה אין לנו מושג מה היתה העלות הכוללת שהיתה אמורה להיות
משולמת בסופו של דבר ,לכן אני לא יודעת לומר כמה שולם.
חן קרמר:

אבל את יודעת כמה שולם לקבלן הזה ,כמה שולם לו? כמה שולם לו?

אסתר מטלס.₪ 50,000 :
חן קרמר:

 ₪ 4,000אני חושב.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :אני חושבת שאתם לא מדברים על אותו דבר.
סמדר מיוחס :בדיוק אתם מדברים על פרויקטים נפרדים.
אירית נתן:

היא מדברת על השיפוץ של המועצה.

אסתר מטלס :אני מדברת על השיפוץ של המועצה.
חן קרמר:

אז בואי נדבר על המקווה.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו" ר :בואו נדבר אחר כך ,אני רוצה לסיים את הפגישה אחר כך תשבו
תדברו בבית קפה.
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לא זה גם חלק מהדו"ח.

אסתר מטלס :לכן הקדמתי ואמרתי שהיה צריך להיות איזה שהיא פרוגראמה שמצביעה
על הצורך ,על העלות הצפויה ואז יותר קל להחליט האם נכון לקבל הצעה
כזו או אחרת ,בכל מקרה היה צריך לפתוח את זה ,סכום כזה אני מניחה
שגם שמדובר במשק בית פרטי גם אם כל אחד מאיתנו הולך לעשות שיפוץ ב
–  ₪ 50,000אז הוא קצת מתעניין האם יש איזה שהוא קבלן זול יותר או
יקר יותר.
עופר:

הם הביאו  3הצעות?

אסתר מטלס :לא ,לא.
עופר:

לא הביאו לא היה מכרז מסודר?

אסתר מטלס :זאת ההערה .בנושא המקוואות יש את עניין התעריפים ,התעריפים לא
תואמים לתעריפים שהמשרד לשירותי דת קבע ,היה איזה שהוא שינוי ממש
ב –  2013אבל לא משנה התעריפים לא היו תואמים גם לתעריפים הקודמים.
דובר:

זולים או יותר יקרים?

אסתר מטלס :זולים יותר ,ונכון באמת הנימוק היה שיש רצון לקרב את האנשים לשירותי
הדת ולא לגרום לכך שהעלות של השירותים האלה תמנע מאנשים להשתמש
בשירותים האלה .נושא של הפיקוח על התקבולים ,תקבולים ממקוואות ,כל
הנושא של הקרוסלה שלא הופעלה ,נקנתה ,נרכשה אבל לא הופעלה ,ואי
אפשר לדעת כמה כסף באמת היה צריך להתקבל לעומת מה שהתקבל בפועל,
אלה דברים שהיה צריך לטפל בהם ,אני חושבת שיש איזה שהוא רצון מצד
המזכיר וראש המועצה הדתית לטפל בעניין הזה.
עופר:

אני חושב שזה תוקן לא? הקרוסלה עובדת הכל עובד שם.

אסתר מטלס :אוקיי אז זה מה שיעלה הצוות לתיקון ליקויים.
אירית נתן:

אנחנו בודקים את זה ,אני חושבת שגם התעריפים תוקנו .אבל אנחנו נגיש
לכם את התיקון ליקויים.

אסתר מטלס :יש המלצות לכל סעיף יש המלצה .עניין של אגרות כשרות ,אין למועצה מידע
לגבי הסכומים שמגיעים לה בכלל מעסקים ,האגרות שנגבות היום או שנגבו
בשנת  2013הם בגין שנים קודמות ,יש חובות לעסקים שעדיין לא פרעו
אותם ,לא מצאנו רשימת חובות מסודרת שהמועצה יודעת עליה ,שאותם
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שאלה חובות שעסקים חייבים .יש משגיח כשרות כמובן ,הוא גם זה שעובר
בין העסקים וגם מקבל את הכספים ,אנחנו ביקשנו מעורבות יותר חזקה של
מזכיר המועצה בנושא הזה ,וקביעת נהלים בנושא הזה כדי שהדברים יהיו
מסודרים .יש היתה עוד התקשרות בנושא עירובים עם קבלן גינון גם כן לא
ראינו מסמך החלטה איך נעשתה ההתקשרות הזאת ,ובסופו של דבר
התשלום ששולם לקבלן היה גבוה ממה שהוחלט לפני היציאה לעבודה ,לא
ראינו החלטת מועצה בעניין הזה ,זה דברים שצריך פשוט לשים את הדעת
עליהם ולתת את הדעת ולתקן אותם לפחות לעתיד שיעבדו בצורה יותר
מסודרת ,סך הכל המועצה עושה עבודה ,המועצה הדתית עושה עבודה טובה.
אירית נתן:

המועצה מאמצת את דו"ח הביקורת.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו" ר :טוב תודה רבה אסתר .הביקורת תדון ,קודם כל אני מצפה שועדת
הביקורת תדון ותביא את המלצותיה בהקדם ,אז שנוכל לדון בזה.
חן קרמר:

על הדו"ח הזה דנו והעלנו המלצות.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :על הדו"ח הזה אנחנו דנים בדו"חות המבקרת והחלטנו לאמץ את
ההמלצות בדו"ח .מקווה שהועדה לתיקון ליקויים תוודא שאכן ההמלצות
מיושמות.
דיווחי ראש המועצה.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו" ר :טוב חברים דיווחי ראש המועצה ואנחנו משחררים אתכם .מכרז
למנהל בית ספר אלות שבוע הבא ביום שלישי ,מקווים שנמצא מנהלת ,בית
ספר יפתח בספטמבר כיתות א'  ,ב'.
אלי סוכריאנו :במועד ב –  1לספטמבר?
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו" ר :בעזרת השם .שיפוץ בית ספר גנים אנחנו עושים.שיפוץ בית ספר גנים
אנחנו עושים מתיחת פנים קלה לבית ספר גנים בקיץ הקרוב.
אירית נתן:

לא קלה.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :קלה .שיפוץ אולם ספורט.
עומר שלומוביץ :שום דבר לא קל.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו" ר :שום דבר לא קל ,האמת שלא בית ספר גנים הולך לעבור מתיחת
פנים כניסה ראויה ,החלפת ריצוף ,כמו שראוי לבית ספר להיות .את אולם
הספורט סיימנו לשפץ החלפנו מחסן ,שירותים ,חלונות ,מקלחות .דלת
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הכניסה ,מיזוג ע דיין לא .אי אפשר למזג כזה אולם צביקה ,תלוי כמה עולה.
הושלמה בניית האגף החדש בחטיבת ביניים ב –  1/9התלמידים כבר יכנסו
אליו .אנחנו מתחילים בבניית הספרייה בקריית החינוך ,אנחנו צריכים לבית
ספר יסודי ספרייה אז זה יהיה ספרייה לקהל הרחב ולבית הספר היסודי,
בעתיד ז ה גם יהיה לתיכון .מועדון שלהבת רק עדכון חידשנו איתם את
ההסכם באישור משרד הפנים ל –  5שנים נוספות ,אנחנו נוכל לפנות אותם
שנה מראש אם נדע שאנחנו צריכים דחוף מבנה ציבור אז נפנה אותם ,הם
היו משלמים עד היום  ₪ 100,000לשנה ,המחיר שעכשיו הם משלמים זה
 ₪ 240,000לשנה ,הוצאנו שמאות חדשה וביקשנו מחיר אחר ואני חושב שזה
בהחלט משפר את מצבנו .אנחנו ,אני התמניתי בועדת ארנונה במרכז השלטון
המקומי שזה ועדה שדנה ברפורמה שרוצים לעשות בארנונה ,חיים ביבס
מוביל אותה ,יו"ר מרכז השלטון המקומי ואני הצטרפתי לשם ואנחנו ככה
נבחן את כל החלופות ,ונראה מה הכי נכון ליישוב.
אלי סוכריאנו :מה עמדת
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :הם הביאו  5 ,4חלופות ומצגת ,המלצות יש אבל צריך לעבות את זה
יותר.
אלי סוכראינו :אני מבין שהם מתנגדים ל –  2אחוז.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו"ר :למע"מ ,לתוספת מע"מ כן.
עומר שלומוביץ :זה התנגדות מטעמים פוליטיים.
אלי סוכראינו :ברור.
עומר שלומוביץ :שם אפשר ...כי זה מעמיק את הגבייה.
אלי סוכראינו :השאלה אם זה נספר מבחינה.
חן קרמר:

אל תשכח ש –  2אחוז מע"מ זה אומר שלאילת יש פטור מארנונה ,זה לא
פשוט.

אלי סוכריאנו :זה לא קשור לאילת אבל.
גב' ליזי דלריצ'ה ,יו" ר :בנושא של התקשוב חברים ,בנושא התקשוב אנחנו נכנסנו ככה לעובי
הקורה ,לירון ,אודליה כמובן אירית כולנו אנחנו מכנסים ישיבה בנושא
הקרינה ,יועצי קרינה ואיכות הסביבה ,אנחנו הולכים ללמוד את הנושא הזה
ולראות האם יש אפשרות לעשות קווי ולא לפגוע בפדגוגיה ,איזה חלופות
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אנחנו יכולים למצוא והאם הם נכונות או לא .ביום ראשון אנחנו נפגשים
בבוקר עם נציגים של משרד החינוך כולל אורית טאטי שהיא הנציגה
שמובילה את התקשוב בנושא של הקרינה דווקא ,ונקבל החלטה ובשבוע
הבא אני חושבת ביום חמישי ,אני לא זוכרת איזה יום מגיעים לפה יועצי
קרינה בפורום מצומצם אנחנו נשב ונדון בזה .בנוסף אנחנו משתתפים
באבלה של אסתר המבקרת על מות אחיה ואנחנו כולנו פה מאחלים לרותי
החלמה מהירה ,בריאות ושתבוא אלינו במהרה תודה רבה.
דוד ברוש:

שאלה הגיעה אלינו שמועה לגבי איזה הפנינג שהמועצה מארגנת בשבת.

גב' ליזי דלריצ'ה ,יו" ר :אז הנה ידידיה שאל אותי ואני עונה גם לך זה משהו שקורה כבר 5 ,4
שנים זה לא הפנינג ,הם קוראים לזה הפנינג כדי שקהל יגיע מאוד ,זה בריכה
פתוחה בשבת כמו עד היום רק הם עושים יום פתוח ולא צריכים לשלם באים
בחינם כדי שהם יראו את המקום ואולי הם ירשמו זאת המטרה זה עובד
רצוף אף אחד לא שאל אותי בכלל .רגע הישיבה תמה או שאתם רוצים שזה
יהיה לפרוטוקול? הישיבה תמה.

סוף הישיבה
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