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 פרוטוקול

, פתחתי את ישיבת 18קודם כל רציתי לפתוח ישיבת מליאה מס'  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

מן המניין. קודם כל מזל טוב לעופר עזרא, מזל טוב לדוד  18מליאה מס' 

ברוש לימי ההולדת. דיווחים שיש לי לדווח. קודם כל אני אכבד את גב' גורן 

לין תספרי ככה קודם על עצמך שכולם יכירו, הגזברית החדשה שלנו 

 ובהצלחה.

בעיריית נתניה בתור חשבת אני גורן לין, אני עובדת היום, עד היום עדיין  גורן לין:

בעניין חינוך, בערך ארבע וחצי שנים, אני רו"ח, עבדתי לפני כן במשרד רו"ח 

 גרה בתל מונד והגעתי לפה. 4שנה, נשואה +  19סומך חייקין 

 יש התקרבות מהמקום שאתה גר היא התקרבה קצת כן. :צוריאל ידידיה

שנות שירות צבא הגנה לישראל לפני  32נעים מאוד אני ניר אריאלי, סיימתי  ניר אריאלי:

חודשיים, כל המסלול הכשרה שלי הוא בחדר לוגיסטיקה, נושם לוגיסטיקה, 

כל התחומים , כל מה שקשור ללוגיסטיקה עסקתי בו עם זה תשתיות, 

משאבים, הובלה, תובלה אין תחום שהוא די דומה למה שאני יעסוק אצלכם 

 .4. מתגורר בקדימה, נשוי + במועצה. שמח להיות, תפקיד מאוד מאתגר

 לתושבים בכלל. הללוגיסטיקבהצלחה בתפקיד אתה באמת נושק  :צוריאל ידידיה

אני אתרום את הידע לקדם את המועצה. עוד לא השתחררתי אני עדיין  ניר אריאלי:

 ביוני. להשתחררבשירות, אמנם בחופשה אבל אני אמור 

 דברים.איפה שצריך עבודה קשה אם לוקחים  :ברוש דוד

ר: דבר נוסף בעיני מאוד משמעותי ומרגש, ישיבת מועצה אחרונה של "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

צור. רציתי ככה מעבר למסיבת הפתעה שנעשה לו עם מלא, מלא אנשים 

באולם וכל זה, רציתי להגיד תודה. אז רציתי להגיד לך תודה רבה על השנים 

נושיות, באמת אין דברים המדהימות, על האיכות, על המקצועיות, על הא

כמוך צור באמת מכל הלב. אני מאחלת לגורן שתלמד את הדברים הטובים 

ממך ואני בטוחה שכך יהיה, בישיבת המועצה האחרונה אני אקליט לך ואחר 

 כך העביר לך תמליל שלא יחסר לך.

 אנחנו מצטרפים לברכות של ליזי. :מתתיהו טל

גדול אני התמזל מזלי ובאמת היה לי תקשורת האמת שבאמת היה לי מזל  :אוריון צור

טובה ויחסים טובים איתכם, זה באמת בא ממקום אמיתי זה היה רווח כולו 
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שלי, זה לי עשה לי את החיים הרבה יותר קלים, ובסופו של דבר שיש בסיס 

טוב של קשר, אז זה פתוח הרבה דלתות ועושה את העבודה הרבה יותר 

י חושב שהתברכתם ביישוב מדהים, לא סתם מעבר לזה שאנחלקה ונעימה. 

חזרתי בפעם השניה, ובאמת היה לי גם מזל להיות שותף פה לעשייה מאוד 

מיוחדת של יישוב שבאמת התפתח ככה בעשר שנים האחרונות, להיות פה 

ככה בשתי תקופות מעניינות, ואני חושב שהוא בכיוון הנכון, הוא עם 

ושיהיה באמת בהצלחה לליזי איכויות גבוהות מהם שאתם חלק מהם 

 בעשייה הזאת, לכל הצוות, ותודה לכם.

 עדכונים

, תתחילו לכוון את 106ר: טוב כמה עדכונים קטנים, הקמנו מוקד "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

בערב אנשי מועצה, כולל  9בבוקר עד  7 -, מ24/7התושבים להגיע לשם, פתוח 

כון, יש גם אפליקציה במשרות סטודנטים לפי שעות בלילה זה גלבוע נ

בטלפונים אמרתי את זה קודם תורידו את האפליקציה אלי ואפשר לשלוח 

לשם הודעות, נתחיל לראות אם זה עובד. יום חמישי הקרוב יש ערב במרכז 

הבמה לכל הורים וילדים שעולים לבית ספר אילות עם כל השאלות, וכל 

אישור תב"רים צור  הבקשות וכל ההבהרות אז מי שזה מעניין אותו מוזמן.

אה סליחה דקה לפני כן, תב"רים חשבתי שזה בעדכוני תבר"ים. יש  בקשה.

 איזה עדכון שאני אבקש מרונית להסביר בנושא של גני בר אז רונים בבקשה.

בישיבת המועצה ביוני אנחנו הבאנו לכאן למועצה הגדלה של התקשרות  :עובדיה רוניתעו"ד 

שהם יבצעו עבודות פיתוח ברחבי המועצה, עם גני בר במסגרת הסכם, ... 

למשל פנינו וביקשנו להגדיל את ההתקשרות והם אמרו אין בעיה תביאו את 

אישור המועצה, והבאנו את זה לפה בפני המועצה, היא קיבלה החלטה 

אחוז, ואחר כך הסתבר מול משכ"ל שהם  50 –להגדיל את ההתקשרות ל 

אחוז זה לא היה  50 –שר להגדיל ל חשבו שזה הגדלה בתנאים מסוימים, ואפ

ככה, אי אפשר היה להגדיל את ההסכם הספציפי הזה והמועצה לא הסכימה 

לשלם לקבלן בפועל העבודות האלה בוצעו והקבלן דרש את הכסף, ואנחנו 

ניסינו להגיע איתו לאיזה שהם, הגענו לאיזה שהם הבנות, על בסיס זה 

צד שני שהמועצה לא תקבל עבודות שמצד אחד לא יהיה לו מזה שום רווח ומ

הגענו עם ₪  840.000שהיא לא היתה אמורה לקבל ללא תמורה. אז במקום 
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משכ"ל לא יקבלו את התמורה ₪,  320.000הקבלן להבנות שהמועצה תשלם 

שלהם על העבודות שלהם וכל ההסכם הזה נעשה במסגרת איזה שהוא הליך 

פט שיתן לו תוקף. כל הסיבה של משא ומתן, ויתור ואנחנו ניתן לבית המש

שאנחנו מביאים את זה לפה ומדווחים למועצה זה באמת בגלל שביקשנו 

מכם בעבר את ההסכמה להגדלת התב"ר הזה, סליחה להגדלת ההתקשרות 

הזו אז רק כדי להגיד לכם מה קרה עם זה בסוף, אתם כל פעם מבקשים 

 לדעת איפה זה עומד, ואיך זה שאתם מאשרים לנו ככה. 

 מה ... אומרת? :קרמר חן

זה חלק, לא מבקשים אישור ולא כלום, חן זה באמת מתוך זה שקיפות  :עובדיה רוניתעו"ד 

 שהמועצה אישרה את זה ואנחנו מדווחים לה מה קרה עם האישור שלו.

 אישור תבר"ים

פיתוח  568טוב יש לנו סגירת תב"רים, עדכון תבר"ים ותב"ר חדש, תב"ר  :אוריון צור

ששירת אותנו לטובת הבית ספר,  2002 –בית ספר אריאל תב"ר ישן מ 

שיטופל עכשיו במסגרת שיפוצי קיץ הרגיל, כל עוד לא יהיה איזה שהוא 

מקרנות הרשות להעמיד ₪  206,334פרויקט גדול, אני מוסיף לו לתקציב 

ל שתי מיליון שש עשרה אלף שש מאות ארבעים ושלוש וסוגר אותו. אותו ע

 .578תב"ר 

יש לי שאלה בקשר לתב"ר הזה זה לא בשיפוצי קיץ או שאתה מוסיף  :סוכריאנו אלי

 לשיפוצי קיץ?

לא זה תב"ר שהוא יועד רק לבית הספר, תב"ר מאוד ישן שכרגע אין לנו בו  :אוריון צור

זה תב"ר של תכניות אב גם תב"ר ישן  578תב"ר צורך ולכן אני סוגר אותו. 

ומחזיר ₪  48.853שכבר הרבה זמן לא בשימוש, אני לוקח ממנו תקציב של 

תב"ר תשתיות  675וסוגר אותו. תב"ר  121.147אותו לקרן מעמיד אותו על 

מחזור גם תב"ר ישן ששימש אותנו למרכזיות המחזור הקודמות, מה שאני 

, אני מפחית את התקציב 80.359 –ב קרן הרשות ב עושה אני מגדיל את תקצי

מה שאומר  72.533של משרד התשתיות, זאת אומרת פה הגיע בחסר כן, 

, ל 388.580, ומעלה אותו מתקציב של 7.826שבנטו אני מוסיף לו תקציב של 

 וסוגר אותו זה שלושת התב"רים. 396.406 –

 ? פה אחד. עדכון תב"רים.675, 578, 568ר: מי בעד סגירת תבר"ים "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב
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נגישות ובטיחות אני מעדכן  661תבר"ים פה שאני מעדכן.  3ככה יש לי  :אוריון צור

זה תב"ר שמשרת אותנו גם כן כמה שנים לטובת קירות תמך, ₪  200.000

דיפונים כל מיני עבודות דחופות בתחום הזה שקורות הרבה פעמים בעיקר 

מקרנות הרשות. תב"ר ₪ מיליון  1.7 –ל  1.5 –ותו מ בחורף, אז אני מעלה א

עדכון חוקי עזר היטלי פיתוח, זה תב"ר שמשרת אותנו לנושא של  666

חקיקת חוקי העזר של הפיתוח בעיקר, נושא שעכשיו הוא בטיפול, אני מזכיר 

לכם של נושא של חוק שהצעתם נמצא באישור משרד הפנים ואנחנו מחכים 

ורכם וכרגע גם נעשים עדכונים של תעריפים, גם זה הכל לו, הוא עבר את איש

₪  100.000במסגרת של קבלני משנה שמתחמים בתחום הזה, אז אני מוסיף 

שיפוצים במרכז  656מקרנות הרשות. תב"ר ₪  200.000 –ומעלה אותו ל 

למרות שהוא היה מאושר פעם ₪  1.150.000. תב"ר שמאושר כרגע על הבמה

נו הפחתנו אותו לפני כמה שנים כי היינו צריכים כסף אנח₪  2.000.000על 

ומעמיד אותו ₪  850.000 –לטובת קרנות הרשות. אני מחזיר אותו בעצם ל 

מקרנות הרשות לטובת תוספת של חדר לחוגים, ותחזוקות ₪  2.000.000על 

שבר שיש לעשות שם במתחם, כמו החלפת שטיח ועוד כל מיני עבודות 

פעם, אני מזכיר לכם שהנושא של הפיתוח של המבנה שאנחנו עושים מפעם ל

הזה הוא באחריות המועצה, למרות שהעמותה בעצם מקיימת את הפעילות 

 השוטפת.

 ר: תעשה גם תב"ר חדש גם ונספור את הכל ביחד, בגלל זה מעט."ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

במקביל לפתיחת שיפוצי הקיץ במוסדות החינוך אנחנו  –אוקיי תב"ר חדש  :אוריון צור

שזה שיפוץ והתאמת גני ילדים. אנחנו נסגור את  725פותחים תב"ר חדש 

באחת המליאות הקרובות, גורן את  610התב"ר האחר שלנו לגני ילדים שזה 

תעשי את זה אחרי שתקבלי את הכסף ממפעל הפיס נדמה לי יש שם קצת 

מקרנות ₪  1.000.000י פותח תב"ר חדש לשנה כסף שחסר, אז כרגע אנ

 הרשות. זהו.

 כולם בעד. .725ותב"ר חדש  656, 666, 661ר: מי בעד עדכון תבר"ים "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אישור חוזה בכירים

משכר מנכ"ל לגזברית גב' גורן  95% –ל  85%ר:אישור חוזה בכירים בין "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לין.
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ואחרי זה  90 –בסדר שתבינו. בהמשך עוד שנתיים נמליץ ל  85חילים עם מת אירית נתן:

95. 

 ר: אז מאשרים את כל המסלול ביחד. מי בעד? כולם בעד. "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב
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 חתימה בחשבונות הבנק של המועצה כמורשיתמינוי גזברית המועצה  .4

 מנהלת ארנונה לפי חוק הרשויות המקומיות. לתפקיד. מינוי גזברית המועצה 5

 . מינוי גזברית המועצה לחברה בהנהלת החברה לפיתוח גני תקווה.6

 . מינוי גזברית המועצה לחברה בהנהלת עמותת אומנות ותרבות בגני תקווה7

ר: מינוי גזברית המועצה גב' גורן לין כמורשית חתימה בחשבונות הבנק "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

מי בעד? מינוי גזברית המועצה גב' גורן  7, 6, 5מועצה. מי בעד? סעיף של ה

לין לתפקיד מנהלת ארנונה לפי חוק הרשויות המקומיות. מינוי גזברית 

המועצה גב' גורן לין לחברה בהנהלת החברה לפיתוח גני תקווה. מינוי 

גזברית המועצה גב' גורן לין לחברה בהנהלת עמותת אומנות ותרבות בגני 

 את כולם. פה אחד כולם. שהקראתי 8עד  3 –תקווה. מי בעד המינויים מ 

 מינוי חבר המועצה עומר שלמה כסגן ממלא מקום ראש המועצה .8

מינוי חבר המועצה עומר שלמה כסגן ממלא מקום ראש  8ר:סעיף "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

יו לחוק הרשויות המקומיות ללא שכר וביטול מינו 14המועצה לפי סעיף 

 כמשנה לראש המועצה. מי בעד? כולם בעד.

 נושאים מחוץ לסדר היום

ר:דיון בדו"ח רבעוני. לפי הסקירה של הדו"ח אני רוצה להוסיף מחוץ "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לסדר היום.

אתם רוצים שאני אגיד מה להוסיף יש בעיה קטנה בחתימות במועצה  :עובדיה רוניתעו"ד 

ומי שמורשה חתימה  23/5 –לתפקיד רק ביוני, ב  תנכנס ליןכיוון שצור עוזב ו

מטעם המועצה זה ראש המועצה וגזבר. היום יש את ליזי ואירית בקבוצה 

אחת וצור שחותם כגזבר ואת אתי קנקובסקי שהיא ממלאת מקום של 

עוזבת. יוצאת לפנסיה. יש בערך חודש, אני לא סגורה על  הגזבר אבל גם היא

 התאריכים.

 למאי. 1 –היא עוזבת ב  :וןאורי צור

 יום לפי דעתי. 40ר: יש "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

יש איזה שהיא תקופה שאין מי שיחתום כגזבר, אנחנו מציעים את דוד  :עובדיה רוניתעו"ד 

ברוש. זהו מה שרצינו שבמקום שאירית תשמש כממלאת מקום של ליזי 

תשמש כממלאת בתקופה הזאת, כיוון שממילא היא חותמת, אז אירית 

 מקום של הגזבר בתקופה הזו ואז יוסדר כל העניין המורשה חתימה.
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 שבועות? 3כמה זמן זה  :סוכריאנו אלי

 .23/5 –לא, עד ההגעה של גורן ב  :עובדיה רוניתעו"ד 

 במאי.  23במאי עד  1 –ר: מ "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אני במקום הגזבר. :נתן אירית

 למאי. 1 –אתי יוצאת לפנסיה ב ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

היא מחליפה היא לא, אירית תיכנס לנעליים שלי ברגע שאני עוזב. אתי  :אוריון צור

 תהיה עדיין מחליפה שלי.

אני רוצה שאתם תמנו את אירית כממלאת מקום הגזבר עד שגורן  :עובדיה רוניתעו"ד 

 מתחילה לעבוד.

 מעכשיו ועד חודשיים. :סוכריאנו אלי

 . 23/5מעכשיו ועד  :עובדיה רוניתעו"ד 

 ר: חודשיים שיש את אתי ברקע. "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אתי ברקע ואת גורן שהכל כל התהליך כבר הסתיים שאם יהיו עיכובים. :נתן אירית

 את צריכה לשנות תפוצה לבנקים. :אוריון צור

 אנחנו נשנה. :נתן אירית

 סדרת בבנקים רק רונית תשנה להם את ה...היא תשנה, אבל אירית לא מו :אוריון צור

אני רוצה שכאן יהיה מינוי זמני של אירית כממלאת מקום גזבר עד  :עובדיה רוניתעו"ד 

 ואז זה לא בעיה היא עוברת תפוצה. 23/5

 ר: מי בעד? כולם."ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 שניה יש עוד עניין אותו דבר. :אוריון צור

 י כפקידת גבייה במקום צור עד שתבוא מנהלת חשבונות.אותו דבר גם אנ :נתן אירית

 )מדברים ביחד(

 הורידו לי את התפעול עכשיו אז עכשיו משעמם לי. :נתן אירית

טוב הדבר הבא אנחנו רוצים למנות את אירית כפקידת גבייה. מה שקורה  :אוריון צור

שבגלל שאתי עוזבת וגם אני, יש פה בעצם עיקולי בנקים, חיים צפים 

מערכות שאנשים עלולים לבוא לשלם, ונצטרך לשחרר להם אותם, ואנחנו ב

צריכים בעצם שיהיה מישהו פה, אינסטנציה שכשאתי עוזבת יכנס לנעליים 

של אתי עד שגורן תגיע כדי שיהיה אפשר לשחרר עיקולי בנק, זה נושא מאוד, 

 מאוד חשוב בגזברות
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 לרשום. :שלומוביץ עופר

נעשה, לרשום זה הגזבר הבא מנהל הארנונה, היא מנהלת לרשום לא  :אוריון צור

הארנונה היא תעשה את העיקולים אבל הביטולים יכול לעשות פקיד. עכשיו 

בעצם מה שרצינו למנות את אירית כפקידת גבייה כבר היום שברגע שהיא 

תיכנס לפועל היא כבר תחליף את אתי ותרוץ עם זה, עד שתבוא מנהלת 

 אתי.חשבונות שתחליף את 

 ואז להביא את זה שוב לאישור. :נתן אירית

 ר: מי בעד? כולם. "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 דיון בדו"ח הרבעוני.

ר:דיון בדו"ח הרבעוני אם יש שאלות אולי כי אנחנו כבר עברנו על זה "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 בהנהלה אז כדי לקצר את הזמן.

 96.000.000המאזן שלנו היקף שלו הוא טוב על המאזן אני מדבר בגדול,  :אוריון צור

שקל  66.000.000מורכב נכון להיום מכספים ששייכים לפיתוח בגובה של 

חלק מהם נמצאים בהכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו, וחלק נמצאות 

בהשקעות המיועדות לכיסוי קרן עבודות פיתוח, אני מדבר איתכם ממש ... 

ים כבר הסברתי לכם את זה שנה שקל שייך לתאגיד מ 16.000.000יתרה של 

 –ביחד משלים אותנו בעצם ל  12.5שעברה, זה השקעת ... שלנו, והגירעון 

מיליון שקל כידועות  17.500.000. מנגד בזכאים יש לנו בסביבות 96.000.000

... של התאגיד. יש לנו את קרן הפיתוח שמיועדת שוטפות, יש לנו את הקרן 

יון שקל, ויש לנו תב"רים בעודפים זמניים מיל 26.000.000לתב"רים שזה 

לטובת בניה של בית הספר  601שמחכה לנו בעיקר, בעיקר, בעיקר תב"ר 

היסודי, ובית הספר התיכון, מחכה לנו שם כסף גדול שכבר מיועד ונמצא 

בתוך התב"ר , נח לו בשקט, שינצלו אותו. זה המאזן בכללי. מבחינת 

המשמעות  4%ובהוצאות  3%וספת של התקציב הרגיל בהכנסות היה לנו ת

המגמה הכללית שלנו טובה בשנים האחרונות, ₪,  800.000היא גירעון של 

, היו 1.7 –שנה קודם היינו ב  1.3מזכיר לכם שנה שעברה היינו בגירעון של 

, אני מזכיר לכם שברקע הפחתת מאזן 1.8לנו כמה שנים של גירעונות של 

וציא לנו פה רווחים מאוד גדולים בעצם כמו האיזון ותאגוד המים והביוב שה

זה לא ₪  800.000 –להרבה רשויות, אז השנה הצלחנו לגמור איך שהוא ב 
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מצטיין אבל זה סביר. בארנונה הכללית גבינו יותר בעיקר בגלל איזה שהוא 

אפסילון באחוז הגבייה ובגלל גביית חובות שתוקצבה בשמרנות יתר כנראה 

בעצמיות חינוך הבאנו עוד קצת כסף גם ₪.  900.000 שלי, אז שם הבאנו עוד

בשאר הדברים אין הרבה, בהכנסות איזה שהם ₪.  374.000לא משמעותי 

דברים היסטריים. היה לנו איזה שהוא מעבר משנה לשנה בקידום נוער אבל 

אין פה איזה משהו מעניין להגיד בהכנסות. בחינוך היה לנו קצת שינוי בין 

משהו היסטרי. בהוצאות אז הדף לא איתי אבל בגדול הסעיפים אבל לא 

שהיה שם, ₪  400.000, 300.000ההפרש הגדול שלנו הוא בפיצויים שזה איזה 

בפעולות כלליות ₪,  500.000בפנסיה, סה"כ ₪  100.000ועוד איזה סטייה של 

, פעולות כלליות היה לנו כל מיני גירעונות גם ב... כלליים תגירעונוהיה לנו 

אחזקת היישוב, גירעונות קצת תקצבנו חסכון במים שלא עבד, היה פה של 

סטייה בתקציב המים, קצת סטייה, היה פה איזה שהוא ייעוץ תכנוני שעשינו 

למועצה, כל מיני דברים כאלה שום דבר לא היסטרי אבל זה יצטרף בסוף ל 

ב היה בפעולות כלליות. פעולות חינוך כבר דיברנו על זה בתקצי₪  967.000 –

לנו קצת תוספות של השלמת שעות לבתי ספר, קצת סייעות טיטולים מה 

שאנחנו קוראים, השלמה לטרום, טרום חובה, שהביא אותנו קצת לאיזה 

 שהוא גירעון פה.

 לא טוב שעשיתם את זה חודשיים נכון? :ברוש דוד

 ר: חוץ מהשלושה שבכל מקרה."ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לא זה ארבעה ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר. זה ארבעה.  :אוריון צור

 חודשים. 4 –כן נתנו להם את זה ל  :ברוש דוד

תשימו לב יש פה גידול אדיר בהנחות, דווקא לא בהנחות בטרום אפס ריק  :אוריון צור

זה דברים שמקבלים מהמוסד  םקריטריונידרך אגב אלא הנחות על פי 

ת. ויש באמת גידול בהנחות, אחוז ההנחות שלנו לביטוח לאומי ומכל המוסדו

אפקטיבי גדל השנה, דווקא זה לא על פי ועדות, הדברים האלה הם בטלים 

זאת אומרת יותר  םקריטריוניבשישים, זאת אומרת מה שגדל זה הנחות 

 אנשים בגני תקווה זכאים להנחות. 

 או שניצלו אותם. :סוכריאנו אלי



 ב.ש.ג   02303

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

11 

תת להם את זה על פי חוק, אנחנו מקבלים את זה ישירות אנחנו צריכים ל :אוריון צור

 המוסד לביטוח לאומי.

 ניצלו את זה יותר. :סוכריאנו אלי

תודה רבה לכולם,צור בהצלחה, לכל הנכנסים בהצלחה, לכל  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 היוצאים בהצלחה.

 הישיבהוף ס
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