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מועצה מקומית גני תקווה
ישיבת מועצה שמן המניין מס' 13
שהתקיימה בתאריך 12/11/2014
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עדכון תב"ר .633

 .3אישור פרוטוקול וסיכום ועדת ביקורת.
 .4אישור שעבוד לבנק לאומי לישראל בסך  9מיליון

ש"ח.

 .5דיווח ראש המועצה.

פרוטוקול
(מדברים ביחד עד דקה )3:00
גב' ליזי דלריצ'ה :ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,13להלן סדר היום :עדכון תקציב 2014
בקשה צור.
סעיף  – 1עדכון תקציב 2014
מר צור אוריון :טוב המליאה מתבקשת לאשר עדכון תקציב  2014בסך של ₪ 2.134.000
בהכנסות ובהוצאות .עדכון התקציב התבצע על פי נתוני הביצוע בפועל,
באומדן שביצענו בסוף שנת  .2014אני אעבור כרגע על הסעיפים המהותיים.
תוספת בארנונה של  ₪ 300.000תוספת בעצמיות חינוך של  ,₪ 89.000תוספת
בעצמיות אחרת שנובעת כתוצאה מגידול והשתתפות רשויות אחרות בפנסיה,
ושינוי שיטת רישום ,רישום הלוואה מתאגיד המים ותוספת בהכנסות של לוד
בעיקר .תוספת בהכנסות ממשרד הרווחה ,מתקבולים ממשלתיים אחרים.
במקביל תוספת בהוצאות בעיקר פעולות כלליות ,תוספת ותשלומים לאיגוד
ערים והוצאות גינון ,ופעולות חינוך תוספת שנובעת מקייטנות הקיץ שזו
פעולה שלא הייתה ידועה לנו ופעם ראשונה שהיא קרתה פלוס גידול
בתשלומים של אגרות חוץ לרשויות אחרות .תוספת בפעולות רווחה כתוצאה
מהשמות של משרד הרווחה זהו.
סוכריאנו אלי :סה"כ התוספת היא .2.134.000
מר צור אוריון :אמרתי בהתחלה  2.134.000אלף שקל בהכנסות ובהוצאות מקביל ,מביא
אותנו סה"כ לתקציב של .79.529.000
גב' ליזי דלריצ'ה :יש שאלות?
מר אחי מרדכי :כן התוספת הזאת יש בה גם מרכיבים של שכר ,תוספות שכר ודברים כאלה,
שמצביעים נגיד על גידל?
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מר צור אוריון :כל שנה יש עדכוני שכר ,יש ,קודם כל ,שכר הוא תמיד הוא לפי התקשיר או
לפי החוק כמובן אבל מה שחל עלינו זה התקשיר .ישנן תוספות שקורות אבל
הן בדרך כלל מתוקצבות .עדכונים בשכר יש כתוצאה מאיזה שהיא פעילות
אולי שלא הייתה אבל אין פה איזה משהו חוקי.
גב' ליזי דלריצ'ה :סייעות למשל  3חודשים שלקחנו עכשיו תוספת לגני טרום ,טרום .סייעות
לגני ילדים.
מר אחי מרדכי :סייעות הם תחת קטגוריה של עובדים או יועצים?
גב' ליזי דלריצ'ה :עובדים ,חוזה ושכר.
מר צור אוריון :סייעות במקרה הזה זה סייעות ל –  3חודשים שלקחנו כדי לחזק את הטרום,
טרום חובה ,בעקבות חוק טרכטנברג שהכניס ילדים בני  3עד  4שהם עדיין
לא נגמלו אז הוכנס כאיזה שהוא חיזוק .יש שינויים שקורים מדברים
שתוקצבו ולא בוצעו ,דווקא זה גם יכול להיות .זהו פחות או יותר.
סוכריאנו אלי :המטרה של הדיווח הזה זה עדכון בתקציב .2014
מר חן קרמר :יש פה איזה סעיף מהותי אחד שנקרא אגרות בניה נכון שהוא המפתיע
העיקרי פה  2.500.000שקל נכון?
מר צור אוריון :זה לא מפתיע עיקרי אני אסביר לך איך זה הולך יש מנגנון שהוא מאזן את
עצמו ,מחלקת ההנדסה וכל מה שקשור לעולם הפיתוח שזה נמצא בתקציב
הרגיל יש מנגנון שמאזן את זה ,זאת אומרת איזה שהיא הכנסה שנרשמת
מקרנות הרשות .מה שקורה שאת אגרות הבניה אף פעם אי אפשר לצפות ,כי
אנחנו אף פעם לא יודעים כמה היתרי בניה ינתנו באותה שנה יש עם זה
דחיות ,יש עם זה הפתעות גם טובות ואז לקראת סוף שנה שאנחנו יודעים
והשנה זה היה מהותי מאוד אנחנו עושים איזה שהוא עדכון שאנחנו בעצם
מפחיתים את העברה מקרנות הרשות ,ומעלים את ההכנסה מאגרות בניה,
בסופו של דבר אתה רואה שזה כמעט אותו דבר .אם תסתכל על זה בסביבות
 2.500.000מיליון שקל זה לא סתם לא אותו דבר כי יש גם שינוי קטן שהוא
אמיתי ,אבל השינוי הוא מינורי.
מר אחי מרדכי :שאנחנו אישרנו ובנינו את תקציב  2014סה"כ התקציב תוכנן שהוא יתאים
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להכנסות שאנחנו צריכים ב –  2014נכון?
מר צור אוריון :נכון.
מר אחי מרדכי :אם היה גידול בהוצאות בסדר גודל של איזה  2.000.000שקל ,מה יש בצד
השני של המשוואה ,מה תומך בהוצאה הזאת?
סוכריאנו אלי :גידול באגרות.
מר צור אוריון :קודם כל יש ,אף פעם אתה לא צופה בדיוק את ההתרחשויות ,אתה רואה יש
תוספת בארנונה ,יש תוספות של משרד החינוך .אבל פחות או יותר זה עדכון.
מר חן קרמר :האם אנחנו צפויים כאן להגדלת הגירעון זה השאלה בעצם?
מר צור אוריון :לדעתי הוא לא יגדל.
מן חן קרמר :מה יהיו מקורות הכיסוי ל –  2מיליון שקל האלה.
מר צור אוריון :אתה רואה ,עצמיות אחר אמרתי ,הלוואת התאגיד ,הלוואה ,יש הלוואה
שהיא ניתנה הלוואת בעלים סיפרתי לכם עליה ,שנרשמה לנו יש תוספת
בהכנסות משילוט ,יש שינוי בשיטת רישום של נושא הפנסיה ,של השתתפות
רשויות ,יש איזה שהיא תוספת בארנונה ,אמנם לא גדולה אבל ישנה ,ויש
תוספת ממשרד הרווחה ,זה המקורות אתה רואה את זה ממש מול העיניים.
יש לך את זה גם מפורט בגיליון האחרון וגם מרוכז לפי סעיפים שיקל עליך
להבין .זהו.
גב' ליזי דלריצ'ה :מי בעד עדכון תקציב  ?2014מי נגד? נמנע? אלי ואלי נמנעים ,כל השאר
בעד .לפני שאנחנו ממשיכים רציתי לבקש מחברי המועצה לתת זכות דיבור
לנציגה ,או נציג מהחברים שנמצאים פה ,בגלל שאני רואה ילדים קטנים אני
לא רוצה למשוך את זמנם ,עד שאנחנו מסיימים אז בבקשה נציג אחד תציג
בדיוק את הבעיה ונשמע.
חני צ'סנר:

שמי חני צ'סנר אני תושבת גנים  10שנים בגני תקווה שבעצם בשנה האחרונה
אני עברתי לשכונת גנים ולפני הבחירות.

(הפסקת הקלטה על פי בקשתם)
סעיף  – 2עדכון תב"ר 633
גב' ליזי דלריצ'ה :נושא שני עדכון תב"ר .633
מר צור אוריון :טוב מוגש לאישורכם תב"ר  633תשתיות מחשבים בבתי ספר בגין תוספת של
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תקציב ממשרד החינוך עבור פיילוט ספרים דיגיטליים ,בסך של 123.987
התוספת מעלה את התב"ר לסה"כ .₪ 19.665.534
גב' ליזי דלריצ'ה :מי בעד? כולם בעד.
סעיף  – 3אישור פרוטוקול וסיכום ועדת ביקורת
גב' ליזי דלריצ'ה :אישור פרוטוקול וסיכום ועדת ביקורת.
מר אחי מרדכי :בהקשר הזה למרות שכתבתי מה ההמשך אני בכל אופן שאני קורא את זה
בקריאה.
גב' ליזי דלריצ'ה :על מה על התב"ר?
מר אחי מרדכי :לא ,לא על ועדת ביקורת ,תב"ר כבר גמרנו .הייתה איזה סוגיה שעלתה על
איזה עבודה שהתקבלה ללא מכרז ואני לא רואה אזכור לעניין הזה.
מר צור אוריון :יש ,יש אזכור ,לדעתי זה נמצא אני אגיד לך בדיוק איפה.
גב' סמדר מיוחס :כתוב בסעיף למטה יו"ר הועדה העלה טענות לגבי כמות העובדים
המועסקים לגבי התקשרות שבוצעה ללא פרסום מכרז.
מר דוד ברוש :דרך אגב בהקשר הזה אני לוקח על עצמי לא יודע את הסמכות לדבר בשם מי
שלא נמצא פה דווקא היום אני דיברתי איתו על זה ,לא הייתה שום
התקשרות בינו לבין המועצה הדתית ,מדובר פה על דורון לא הייתה
התקשרות בין דורון למועצה הדתית ,דורון לא קיבל שקל מאף אחד עבור
ביצוע עבודה כלשהי בעניין הזה לא הוציא חשבונית ,לא קיבל שקל לא
מהמועצה הדתית ,לא מהמועצה.
מר חן קרמר :אז אתה אומר שהממצא של דו"ח הביקורת לא נכון.
מר דוד ברוש :פשוט לא נכון.
מר חן קרמר :אני לא בטוח שזה המקום לדון בזה.
מר דוד ברוש :אני רק אומר הדברים עולים.
גב' סמדר מיוחס :דוד יש פה בעיה אחרת ,אנחנו דנים בפרוטוקול כאשר בתוך הפרוטוקול
עצמו לגבי המועצה הדתית גם אם אתה רוצה להסיר את המכרז ,או את
העניין של הנוכחות של העובדים או כל מה שהיה כתוב לנו בתוך הפרוטוקול,
בעצם אין לנו כל כך מה לדון אם לא התקבלה תשובת הרשות בכלל.
מר לירון דורון לוי :התקבלה.
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גב' סמדר מיוחס :ככה כתוב פה.
מר חן קרמר :זה על נושא אחר.
גב' סמדר מיוחס :האם בועדת הביקורת ,הביקורת של המועצה הדתית התקבלה
התייחסות? למה אנחנו לא רואים אותה ,היא לא כתובה אפילו.
מר דוד ברוש :איפה ראית את דו"ח הביקורת?
גב' סמדר מיוחס :אני בעד הערה.
מר לירון דורון לוי :הפרוטוקול אומר עלו  2נושאים אחד מהם היה דו"ח ביקורת על
המועצה הדתית ,לדו"ח ביקורת הזאת התקבלה תגובה המועצה הדתית .פה
מה שצוין היה דו"ח ביקורת נוסף לגבי הקצאת קרקעות .לדו"ח הביקורת
הזאת לא התקבלה.
מר חן קרמר :וסירבנו לדון על זה מכיוון שלא התקבלה עדיין עמדה של המועצה.
מר לירון דורון לוי :אבל אם אתה רוצה לראות תגובה של המועצה הדתית ,את מוזמנת
לבוא לראות .זה שאלה טובה.
מר חן קרמר :האם היה נכון לצרף לזה את הדו"ח ביקורת ואת ...
גב' סמדר מיוחס :בדיוק כי אנחנו צריכים לדון במה שנאמר.
מר חן קרמר :אני חושבת שאת צודקת.
גב' סמדר מיוחס :שני דברים.
מר לירון דורון לוי :אנחנו התלבטנו על זה אבל עשינו את זה גם בגללך כי אתה כיו"ר ציפינו
שיהיה חשוב לך שהפרוטוקול שיעלה באמת ישקף את מה שהיה בישיבה ,לכן
עשינו את זה ככה.
מר חן קרמר :אם חברת המועצה אומרת רק רגע אני לא יודעת על מה אתם מדברים כי אני
לא רואה את הדו"ח ואני לא רואה את התגובה.
מר לירון דורון לוי :אני חושב שנכון להסתכל על הקטע של המועצה הדתית כשלב א' ,כי.
מר חן קרמר :זה הנושא הבא היא מדברת עכשיו על המועצה הדתית.
גב' סמדר מיוחס :רק על המועצה הדתית ,על המחלקות האחרות הבנתי שיש עוד המשך זה
קראתי ,אני מדברת על דברים אחרים אם אומרים לנו לדון אז צריך לראות
את הממצאים ,אין לנו במה לדון.
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גב' ליזי דלריצ'ה :אבל הדו"ח לא הועבר אליה?
מר חן קרמר :לא.
מר לירון דורון לוי :חברי ועדת הביקורת קיבלה.
(מדברים ביחד)
מר אחי מרדכי :אני דווקא תומך בהערה של סמדר.
גב' סמדר מיוחס :אם תגיד לי שאני צריכה לבוא אליך לראות את הפרוטוקול ועכשיו אין
מה לדון אני אבוא רק תענה לי.
מר צור אוריון :הפרוטוקול יש אותו פה .את רוצה את הדו"ח ביקורת? בסדר אז בואו אפשר
לאשר את הפרוטוקול.
גב' סמדר מיוחס :לא צריך לאשר ,אירית אני בעד תשלחי לנו .אני רוצה לציין שני דברים
אחד הדו"ח הזה לפי מה שאני רואה מהפרוטוקול היוזמה הייתה של מבקרת
משרד הפנים לגשת לבדוק את המועצה הדתית ,לא של אף חבר המועצה כאן.
מר חן קרמר :לא ,לא מדויק .היוזמה של מבקרת המועצה לא מבקרת משרד הפנים.
גב' סמדר מיוחס :סליחה מבקרת המועצה אני מתקנת.
מר צור אוריון :אבל זה מסמכותה בגלל שזה גוף נתמך.
גב' סמדר מיוחס :אני מציינת את זה מאחר.
מר צור אוריון :סמכותה לבחור את זה כנושא ביקורת.
גב' סמדר מיוחס :צור אני מציין את זה כי המועצה הדתית טוענת שחברי המועצה המקומית
ביק שו את הדו"ח .אני לא שמעתי על זה וזה לא אושר באף מליאה וזה לא
נאמר ,הבנתי שזה מבקרת המועצה .אני שואלת זה יוזמה של מבקרת
המועצה נכון?
מר אחי מרדכי :א' הביקורת בוצעה לדעתי בתקופה של המועצה בהרכב הקודם שלה ,זה לא
ההרכב שכאן ,אני שאלתי כמוך  ...כיו"ר ועדת ביקורת אני מכיר את הנושא
הזה מחברות עסקיות אחרות והם הסבירו לי שזה לא ככה .שחבר מועצה
לרבות יו"ר ועדת ביקורת לא רשאי להציע נוספת ,זה מה שאמרו לי.
גב' סמדר מיוחס :בסדר יפה סיימתי.
סעיף  – 4אישור שעבוד לבנק לאומי בישראל
מר צור אוריון :סעיף  4אישור שעבוד לבנק לאומי בישראל בסך של  9מיליון  .₪המליאה
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אישרה בעבר ,המליאה אישרה בעבר מימון של עבודות פיתוח בגוש 6717
באמצעות הלוואות מבנק .אנחנו כרגע ניצלנו הלוואה של  9מיליון  ₪כנגד
ההלוואה הזאת אנחנו נדרשים לתת שעבוד לבנק לאומי על כל ההכנסות של
הרשות מכל מקור שהוא למעט מים וביוב ,היות ובהחלטת המליאה הקודמת
לא היה אישור לשעבוד ,אנחנו מביאים את זה למען הסדר הטוב .משרד
הפנים כבר אישר את זה וזה מחכה לאישור שלכם לשעבוד באופן ספציפי,
ההלוואה אושרה .האישור שעבוד לבנק לאומי לישראל בסך של  9מיליון
הנוסח ,צריך לקרוא אותו?
גב' ליזי דלריצ'ה :לא .מי בעד?
מר אחי מרדכי :תן עוד מילה או שתיים למה השעבוד הזה הכרחי?
מר צור אוריון :קודם כל בנק לא נותן .תקשיב הרשויות להבדיל נניח ,יש מה שנקרא
הלוואות בערבות מדינה ודברים כאלה ,הרשויות הם לא בערבות מדינה ,הן
עובדות באופן עצמאי מול הבנקים ,לכן אתה נדרש כמו כל גוף לתת שעבוד
כנגד הלוואה ,שעבוד הוא שעבוד סף על כל ההכנסות ,וזה חלק מנהלי בנק,
אין אפשרות לקבל הלוואה נניח ללא שעבוד ואישור משרד הפנים גם מכיל
את הנוסח והנוסח דרך אגב הוא כמו בנוסח של משרד הפנים ,אחד לאחד.
מר אחי מרדכי :למה נזקקנו להלוואה זה בעצם.
מר עופר עזרא :שניה צור ,הדברים האלה נשלחים לפני זה אפשר את כל השאלות לעשות
לפני זה ,אני לא מבין למה עכשיו צריכים.
מר אחי מרדכי :בא לי .מותר לי לדבר רבע שעה ,מותר לי אתה גם תגיד לי איך מה אם
לשאול לא לשאול.
מר עופר עזרא :לא זה לא רציני לבוא לפה ולשאול את כל השאלות.
מר אחי מרדכי :יש גם משחק כדורגל.
מר עופר עזרא :משחק כדורגל יכול להיות שלך יש לי אין היום.
מר אחי מרדכי :בוא אני מזכיר לך נשכחות .אתה יודע מה אני רוצה תשובה.
מר עופר עזרא :בסדר אני אומר לך בפעם הבאה תבוא ותן לו תשובה אצלו במשרד.
מר אחי מרדכי :ליזי הוא מנהל את הישיבה אני רוצה להבין?
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מר עופר עזרא :אתה גם לא מנהל את הישיבה.
גב' ליזי דלריצ'ה :הוא לא מנהל את הישיבה ,אתה קיבלת תשובה ואפשר להמשיך.
מר עופר עזרא :סליחה קיבלת תשובה תודה ולהתראות אתה רוצה תצביע נגד.

סעיף  – 5דיווח ראש המועצה
גב' ליזי דלריצ'ה :מי בעד? מי נגד? טוב כמה עדכונים אנחנו יש איזה ילד חולה בגידול הוא
צריך זריקות ,כל זריקה עולה  50אלף שקל משפחה ביישוב ,אנחנו עושים
ערב התרמה ואנחנו מתכננים אותו ,חוץ מזה אנחנו נשלח מכתבים ברשימת
תפוצה של מי שיכול לעזור או הפקדה לבנק או מזומן פה במועצה ,או
שאנחנו ניגש למשפחות וניקח את הכסף נוציא קבלות כמובן מהעמותה
וננסה לסייע ,אז עדכון .יש ערב הוקרה לפצועי צה"ל ,יש הנחיות ממשרד
הפנים לקיים פעם בשנה ערב הוקרה לפצועי צה"ל אנחנו נקיים את זה
ביישוב ,נעשה ערב הוקרה לפצועי צה"ל זה ערב לוחמי צוק איתן ,יש לנו כבר
תורם לערב הזה ,אנחנו נעשה ערב ככה מאוד מושקע ויפה ,כי גם התושבים
יגיעו וייהנו .כמובן אני מזמינה את כולכם.
מר אחי מרדכי :ליזי ברשותכם הנושא הזה של ההתרמה לאותו ילד צריך לבדוק משפטית
אם אנחנו יכולים כמועצה לתת כל מיני אפשרויות לדרכים לתושבים לתרום
כמיטב יכולתם?
גב' ליזי דלריצ'ה :לתושבים פרטיים כן ,אסור לנו מכספי המועצה ,יום חופש של עובדים.
מר אחי מרדכי :נתת כאן דוגמא של  ...שהוא כנראה הוא לא ,למשל ששולחים את שוברי
הארנונה מוציאים איזה הודעה אני חושב שזה סוגיה כזו או אחרת של מי
שרוצה לתרום נותנים איזה חשבון בנק .יכול להיות שהדוגמא לא נכונה.
עו"ד עובדיה :לא ,לא ממש לא.
מר אחי מרדכי :רציתי לפתוח אפשרויות נוספות.
עו"ד עובדיה :לא ,לא ,לא.
גב' ליזי דלריצ'ה :אוקיי מוקד ,אנחנו מקימים מוקד עירוני אנחנו ,המוקד ישב למטה אנחנו
בודקים עכשיו חדרים פנויים ,יהיו שם מ –  8עד  11בלילה שתי מוקדניות,
מסכי מחשב ,וזה יהיה טלפון שגם המפגעים ככה כמו עיר גדולה ואנחנו ממש
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מחפשים מקום .אירית עומלת על כל הפרטים של הפתיחה.
סוכריאנו אלי :זה יהיה במקום המוקדנית של בעצם מנשה שם?
מר אחי מרדכי :תב דקי מבחינת עלות תועלת יכול להיות יש החלטה מסוימת על ידי אירית
שכדאי להוציא את הנושא הזה של המוקד העירוני לעבודה ב...
גב' אירית נתן :משעה  11בלילה.
גב' ליזי דלריצ'ה :דרך אגב אנחנו עכשיו ב ...זה לא עובד ,אנחנו גלבוע און ליין זה לא עובד.
מר אחי מרדכי :אם בדקת ם בסדר אני אומר המלצה ככל שתבדקו תועלת ,אי אפשר ...
שלוקחות את השירות הזה ב ...בחברות שמתמחות .יש כל מיני חברות
כאלה.
גב' אירית נתן :תראה מניסיון ראשית ,גם פה היום זה עובד ,יש חברה כזאת התוצאה היא
לא טובה ,המוקדנים שמקבלים את השיחות בבאר שבע או כל מיני לא
מכירים את היישוב אז אתה שומע את זה שהם לא מכירים את היישוב ,לכן
אנחנו נקבע את השעות ,אנחנו נבדוק את הזמן כל עיר מתאים לה להחזיק
אנשים לפי  ...רק שאתה תדע שמשעה מסוימת זה יעבוד החוצה ושישי שבת
זה יעבוד גם מחוץ ליישוב.
גב' ליזי דלריצ'ה :נושא נוסף רציתי לבקש את אישורכם קודם כל אנחנו חוזרים על זה כל
ישיבת מועצה תהיה ביום שלישי ה –  1בכל חודש 7 ,הנהלה 8 ,מליאה.
דובר:

השינוי רק בשעה.

גב' אירית נתן :להקדים בשעה.
גב' ליזי דלריצ'ה :בסדר.
מר צור אוריון :יש העדכון שבקשתי לעשות.
גב' ליזי דלריצ'ה :רגע עוד לא סיימתי ,שי פירון ,השר שי פירון השר ,הרב ,מגיע ליישוב ב – 8
לדצמבר הוא נושא הנחת אבן פינה ,בא לטקס הנחת אבן פינה של הקריה
החינוכית החדשה ,ואנחנו אחר כך לוקחים אותו לבית ספר אריאל ,הוא
מעביר שיעור ,סליחה אריאל הוא מבקר וראשונים בחטיבה הוא מעביר
שיעור זה גם הציבור מוזמן ,וההורים ומי שרוצה ב 8 -בדצמבר אנחנו נשלח
לכם הזמנות.
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מר צור אוריון :ליזי יש עדכון תקציב שאמרתי לי שאני אבקש מהמליאה לעשות איזה שני
שינויים קטנים .אני רק ,אני רוצה לבקש אני חוזר לסעיף הראשון שאושר
כמו שנשלח ,יש לנו  2סעיפים שעודכנו אנחנו שלחנו לכם את החומר  10ימים
קודם הרי כי מדובר בתקציב .יש  2שינויים שאנחנו רוצים לעשות שבוא נגיד
החלטנו לעדכן אותם בימים האחרונים אחד זה נושא של הוצאות לא צפויות
שכנראה נוכל לשנות בו ,זאת אומרת להעביר איזה שהוא חלק מהכסף כנגד
סעיפים אחרים של תפעול ,ואין פה שום דבר ,זאת אומרת אין פה איזה
משהו שאני מחביא ,אני אומר לכם את הדברים כמו שהם ,לא בטוח שנעשה
את זה אני רק רוצה אישור.
מר אחי מרדכי :אתה לא חשוד בעיני אף אחד בסדר.
מר צור אוריון :אני לא מרגיש חשוד אני רק אומר את הדברים על השולחן שמה שאני אומר
זה פחות או יותר  ...הדבר השני זה נושא של הגדלה שקיבלנו במענק האיזון
שאנחנו רוצים גם לעדכן אותם מול פיצויים שלא היה לנו שם מספיק כסף
לעדכן את זה .זהו.
מר אחי מרדכי :את החלק השני לא הבנתי פיצויים למה?
מר צור אוריון :פיצויים זה לא במובן של דיני ,זה עדכון שלא היה ולכן אני אומר את זה.
לגבי מ ה שאמרתי פיצויים זה כולל גם דמי מחלה ,פדיון דמי מחלה לעובדים
בפנסיה תקציבית שעל פי התקשיר אנחנו מחויבים לתת ,וזה כולל גם פדיון
ימי חופש בסיום יחסי עובד ,מעביד ,וזה כולל גם את הפיצויים ואת הפרשי
הפיצויים .זאת אומרת זה לא פיצויים במובן שאנחנו מכירים.
גב' ליזי דלריצ'ה :לאשר צריך? מי בעד?
גב' אירית נתן :אתם נמנעתם באישור עדכון תקציב .באישור עדכון תקציב הם נמנעו.
גב' ליזי דלריצ'ה :את זה הם מאשרים.
גב' אירית נתן :זה ביחד ,הוא פספס את זה בעדכון הראשון.
מר צור אוריון :זה כרוך ביחד אלי תחליטו אתם אם אתם מאשרים או לא ,זה לשיקולכם.
מר אחי מרדכי :אנחנו נשארים נמנעים.
גב' אירית נתן :אוקיי אז אתם נמנעים והיתר בעד אוקיי מאה אחוז.
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גב' ליזי דלריצ'ה :דבר אחרון לפני שאנחנו מסיימים את הישיבה אני רוצה להגיד כמה
מילים על ההסעות ככה ראיתי שאנשים זזו בכיסאות אז חשוב שתדעו .לפני
שנ ה לפני הבחירות הייתי סגנית ,ממלאת מקום של אבישי באו אליי תושבים
משכונת גנים הביעו והציגו את הבעיה ,ניסיתי לעזור להם ואמרתי בוא נעשה
פיילוט ונראה מה העלויות ,איך זה יעבוד 50 ,אנשים נרשמו לבוקר ,שעות
הבוקר ,ילדים ב – א' ו – ב ,אמרתי להם בואו נצא לדרך ,כתבתי להם שאני
מאשרת צור כמובן צעק עליי ,אבל ניסיתי ככה לעשות הכול ,הייתי צריכה
לשלוח מכתב למשרד הפנים למה אני מאשרת את ההסעות וככה נגמר .אחרי
שנה לא עבד ,אני לא יודעת מה בדיוק קרה אחרי הבחירות הם באו לבקש
שוב הסעות ,והמחירים קפצו אצל בעלי האוטובוסים המסיעים ,חברות
ההסעה ואז אמרתי להם שאני לא יכולה למממן רק  50אחוז ,והם יצאו
בהפגנה מתחת למועצה שהם רוצים  100אחוז לא  50אחוז ,ואז אמרתי להם
ש –  100אחוז לא יהיה ,יהיה רק  50אחוז ,ואז באתי לדון בזה עוד פעם זה
בזמן שאחרי ההפגנה שפתאום כל היישוב ידע שהתושבים משכונת גנים 50
משפחות רוצים הסעות ,וזה עולה  50אלף שקל לשנה 50 ,אנשים שמסיעים
אותם ,עשינו חשבון עם כל הבקשות שהגיעו ,הגיעו גם אריאל ,והגיעו גם ...
לתיכון והגיעו גם לחטיבה וברשימה של ה –  50איש היו גם ילדי חטיבה ולא
א' -ב ,ג' ו – ד' ו – ה' וחטיבה וילדים גדולים שאני חושבת שהם יכולים ללכת
ברגל בחורף של  4ימים של חורף .לילדים הקטנים עוד חשבתי לעשות ואני
בכלל חשבתי על בוקר כדי לפנות את היישוב מרכבים שלא יגרמו פה
לפקקים .אחרי שקיבלתי רשימה של כמעט כל אוכלוסייה שרוצה הסעות
וישבנו אני ואירית וצור והגענו למעלה מחצי מיליון שקל לשנה אני חושבת
שרשות שאין לה מסחר ותעשייה ,ואני אדם אחראי ,ואני אחראית על כספי
המועצה כמו כולכם מצאתי אחרי ששמתי מיליון וחצי שקל תוספת על חינוך,
סייעות ועוד הרבה מאוד דברים ,ביטלנו את אגרות החינוך לתלמידי בן צבי,
ויהוד ,אני חושבת שעשינו הרבה מאוד דברים למען הקהילה והציבור,
והחינוך בעיקר וזה בעיני ,זו דעתי.
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מר אחי מרדכי :בכל אופן אנחנו נותנים רחמים כלפי התושבים האלה של גנים ,כרגע נעשית
פעילות מברוכת הקמת בתי ספר ,גנים ,זה לא טבעי המרחקים ,לפחות ביחס
לכל התושבים ,הגנים שעומדים כאן אנחנו נמצאים  300 ,250מטר.
גב' ליזי דלריצ'ה :אתה גר במקרה ליד גנים.
מר אחי מרדכי :אני אומר לא צריך להעניש את אלה שבינתיים שעד שנקים בתי ספר כי בוא
נגיד ככה מבחינתם כל המבט שלהם את צודקת זה שקם יישוב ,וזה שהם
נכנסו לבתים לפני שיש תשתיות זה בעיה שלנו ,לא שלהם דרך אגב ,ולכן
לתקופה של ש נה לטובת התושבים בגנים ,שהילדים שלהם לומדים כאן אני
לא חושב שזה דבר לא אחראי לתת להם הסעות.
גב' ליזי דלריצ'ה :אני חושבת שאי אפשר לעשות הפליה זו דרכי ,זאת האמונה שלי ,זה
הערכים שלי .הישיבה תמה.

(סוף ההקלטה)

"חבר"  -למען הרישום הטוב

