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 סדר היום:דיון בהצעה להוספת סעיף ל

 בנושא הסכמים קואליציוניים., בקשת חבר המועצה אלי סוכריאנול .1
 

 להלן סדר היום:

 (.הועבר) אישור פרוגרמת הקצאת קרקע, בהתאם להמלצות הועדה המקצועית .1

 (.הועבר) בארנונה באופן רטרואקטיבי אישור כללים למתן הנחות .2

 .תאגיד "מי תקווה"ל  9השכרת קומת הקרקע במבנה המועצה ברח' הנגב אישור  .3

 )מצ"ל(. 1/10/14אישור עדכון החלטת ועדת תמיכות מיום  .4

 % משכר מנכ"ל.%100 משרה, 100-מועצה ב תומזכיר יתמינוי גב' אירית נתן למנכ"ל .5

לחוק הרשויות המקומיות,  17גב' אירית נתן, לפי סעיף  האצלת סמכויות למנכ"לית המועצה .6
 )בחירת ראש הרשות,סגנים וכהונתם( והסמכתה לשמש כמורשית חתימה מטעם המועצה.

 מרכז" ותרבות אומנות עמותת בהנהלת המועצה לית"מנכאירית נתן ' גב של חברותה אישור .7
 ".הבמה

 .תקווה-גני לפיתוח החברה הלתבהנ המועצה לית"מנכ אירית נתן' גב של חברותה אישור .8

,                השקעות ועדת, תמיכות ועדת: המועצה בועדות המועצה לית"מנכאירית נתן ' גב של חברותה אישור .9
 .קרקע להקצאת ועדה ר"יו, רכש ועדת ר"יו

 )עינת רז, זיו בר און(.   מינוי דירקטורים לתאגיד המים "מי תקווה" .10

 דיווחי ראש המועצה. .11

 

 קולפרוטו

 חברים בואו נתחיל, תשע ועשרים, שעה ועשרים דקות, ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 צור, איפה רונית? דובר: 

מקום, נתחיל להם חברי מועצה שצריכים לשבת בשולחן הדיונים, אין יש  :דיקון-דורון בן

 בזה.

 למה אין מקום?ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 שולחן חדש?  את רוצה שנאשר דוברת:

 יש בעיה שאין מקום? ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 נראה לי, לא? דובר:

 כולם יושבים פה, אין פה מישהו שלא יושב.ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אתה רוצה שאני אתלונן בצורה רשמית?  :מר עופר עזרא
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אירית נתן,  .תושבים נצטרך יותר חברי מועצה 30,000 -שנהיה בכ ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

המנכ"לית החדשה שאנחנו נאשר אותה היום בישיבת המליאה היא עברה 

. ועינת רז איתנואת ועדת האיתור ואת כל הנוהל במשרד הפנים והיא פה 

 העוזרת החדשה שלי, חדשה זה כבר חודש, אז התחדשתי גם בה. 

 בהצלחה. דובר:

 רים יחד(בבקשה, כן? )מדבתודה רבה. עכשיו נעשה סבב מידידיה.  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ידידיה צוריאל, חבר מועצה. מר ידידיה צוריאל:

 אודליה אורבך, חברת מועצה. אודליה אורבך: 'גב

 עופר עזרא, חבר מועצה. מר עופר עזרא:

 אלי אחי מרדכי, חבר מועצה, נקרא לזה. מר אחי מרדכי:

 זה לא חבר מועצה. דובר:

 ה.אלי סוכריאנו, חבר מועצ אלי סוכריאנו: מר

 סמדר מיוחס, חברת מועצה. סמדר מיוחס: 'גב

 דיקון, חבר מועצה, בהצלחה.-דורון בן דיקון:-מר בן

 תודה. :גב' אירית נתן

 דוד ברוש, חבר מועצה. מר דוד ברוש: 

 טל מתתיהו, חבר מועצה. מר טל מתתיהו:

 )מדברים יחד(

 חן קרמר, חבר מועצה. מר חן קרמר:

 עצה.צור, גזבר המו מר צור אוריון:

 עינת רז, עוזרת ראש המועצה. עינת רז: 'גב

 דליה, דוברת. דליה שמר: 'גב

 אילן בר, מהנדס המועצה. מר אילן:

 ,רונית עובדיה ארצי ד עובדיה:"עו

 שרון עזריאל.  מר שרון עזריאל:

 )מדברים יחד(

יום טוב חברים, לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להוריד מסדר ה ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

הסכמים האת הסעיף של בקשת חבר המועצה, אלי סוכריאנו, בנושא של 

 קואליציוניים. מי בעד? מי נגד?ה
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 מה זאת אומרת בקשה? לא הבנתי. דיקון:-מר בן

 שאילתה, ואנחנו לא רוצים לדון בה. הייתה ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 היום?דרך אגב, משפטית זה אפשרי להוריד נושא מסדר  מר אחי מרדכי:

 ,פעם אחת דובר:

 ,שנייה, שנייה מר אחי מרדכי:

 ,ותה על סדר היום, צריך לדון בהאלי ביקש לעלות א  ד עובדיה:"עו

אם אנחנו כחברי מועצה  .ברמה העקרונית, עזבי עכשיו את הנושא הספציפי מר אחי מרדכי:

 עורכים רשימה, רוצים לעלות לסדר היום נושא,

 כן.  ד עובדיה:"עו

 המועצה יכולה על פי קולות להוריד או לא להוריד? מרדכי:מר אחי 

עלות אותה לסדר היום ואם חברי המועצה לא רוצים הדנים בבקשה ל  ד עובדיה:"עו

 עלות אותה לסדר היום אז לא מעלים אותה על סדר היום.הל

זאת אומרת, יותר מתיאורטית, אנחנו כאופוזיציה רזה מה שנקרא, מעתה  מר אחי מרדכי:

זאת אומרת כל נושא שיהיה חשוב ככל שיהיה  .ך אלה החיים שלנוליוא

תהיה הצבעה ובאופן תיאורטי או לא תיאורטי לא  ,עלותהשאנחנו נרצה ל

 עלות. הידונו על שום נושא שאנחנו רוצים ל

 לדעתי זה לא מדויק. דובר:

לא משפטן, , לא חבר'ה, איך אתה? משפטן אני אפילו ראז זה מה שאני אומ מר אחי מרדכי:

 תן לי להעביר,

 אבל יש תקנון לדברים האלה. דובר:

 , אתה הגשת בקשה לסדר היום, צריך לדון בבקשה שלך, הייתהאלי, השאלה   ד עובדיה:"עו

 נכון. מר אחי מרדכי:

עלות אותה לסדר היום. אם יחליטו חברי המועצה לדון בה, ידונו בה. אם הל  ד עובדיה:"עו

 א ידונו בה.  יחליטו לא לדון בה, ל

 אז, התשובה, מר אחי מרדכי:

 אתה רוצה שאני אפנה לסעיף?  ד עובדיה:"עו

 לא, לא, עזבי, יכול להיות שזה נכון. מר אחי מרדכי:

 זה החוק,  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 כן, זה החוק.  ד עובדיה:"עו
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 אני אגיד לך, מר אחי מרדכי:

 ברמה העניינית,  ד עובדיה:"עו

רונית, אנחנו נבדוק, ובהנחה שזה החוק, אני לא הולך לבדוק אותך,  שנייה כי:מר אחי מרד

אני הולך להאמין לכל מה שאת אומרת, זאת אומרת שאנחנו צריכים למצוא 

 את הדרך האחרת שידברו על הנושאים שאנחנו רוצים שידברו עליהם.

 בישיבה הבאה אתה יכול להעלות את זה. דובר:

 ה לא ככה,למה? למה זה? ז דובר: 

אם לא תהיה לנו כאן במה לגיטימית לדון על הנושאים שאנחנו רוצים  מר אחי מרדכי:

עלות כאן, לא מדבר עכשיו על נושא כזה או אחר, אם אנחנו נבין שיש כאן הל

משהו שיטתי על מנת לבטל את מה שאנחנו רוצים לדון עליו, אנחנו נצטרך 

ר יידע על איזה נושאים אנחנו שהציבו ,לבחור את הדרכים שעומדות בפנינו

 רוצים לדבר ונמצא במה אחרת לדון על הנושאים.

לצו המועצות המקומיות, לתוספת השלישית  27אלי, אני מפנה אותך לסעיף   ד עובדיה:"עו

"חבר המועצה רשאי להגיש הצעה לסדר היום" בסדר? "ובכל  :וכתוב ככה

יקבעו יהצעות שיוגשו ה .ישיבה ידונו ארבע הצעות לסדר היום אם יוגשו

לדיון וידונו בהתחשב בגודלן של הסיעות", זה הצעות לסדר היום, ואז דנים 

בהצעה ומחליטים, "הצעה לסדר היום יביא אותה בפני המועצה מגיש 

 עלות את זה לסדר היום.הההצעה" ואחר כך מצביעים אם מחליטים ל

 אז הוא לא, הוא לא, הוא לא הביא את ההצעה שלו. דובר:

 עוד לא, לא נתתם לו אפילו לדבר, כבר טיק טראח, אמרתם לו. מר אחי מרדכי:

 לא אמ,  דוברת:

הוא שלח לכולם אלי,  שלחת לנו את זה, מה זאת אומרת? לכולם, ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ,-אלי שלח ל

 לא כתוב שלח, כתוב יציג, לא כתוב שלח. מר אחי מרדכי:

 ל להציג אותה.כן, כן, הוא יכו  ד עובדיה:"עו

 מה זו הצגה ...? ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לא נתתם לו להציג אפילו, לא נתתם לנו להציג. מר אחי מרדכי:

 הוא זכאי להציג את ההצעה. דובר:



 ד.נ.                                                               09404

____________________________________________________________ 
 הקלטה ותמלול –"חבר"                                              

6 

או לפחות, תיצמדו לאותיות הקטנות, או באיזה קלות בלתי נסבלת  מר אחי מרדכי:

 סדר היום. מאת הנושא  הורדתם

 אם משפטית אני צריכה לעשות אחרת ו,  ד עובדיה:"עו

 לא, אני מאזין למה שאת הקראת לי עכשיו,  מר אחי מרדכי:

 כן.  ד עובדיה:"עו

 ,מרוב שאתם להוטים לא לדון על הנושא הזה .יציג את הנושא, ואז יחליטו מר אחי מרדכי:

 אפילו לא קיימתם את הוראות החוק כפי שהקראת כרגע.

  .חיל הדיון, אליעוד לא הת  ד עובדיה:"עו

 למה? התחיל כבר טראח, מי נגד? או, מר אחי מרדכי:

 הוא לא התחיל, ,רגע  ד עובדיה:"עו

, אתם קודם יורים ואחר כך מסיימים את ה.. בסוף, זה משהו בואי הנה מר אחי מרדכי:

 מדהים.

 אלי, אלי,   ד עובדיה:"עו

 פה טעות, הייתה דובר:

טעות, אתה שם לב, כל דיון יש איזו  זהה? אבל כל פעם אז שתגיד טעות, מ מר אחי מרדכי:

 טעות תורנית.

אלי, אלי, מי אמר טעות? ומי לא? אני אמרתי שאני אפנה אותך לסעיף,   ד עובדיה:"עו

 הסעיף אומר שהוא יציג את ההצעה,

 על פי מה שהקראת כרגע, מר אחי מרדכי:

 נכון.  ד עובדיה:"עו

 ד לחוק.נעשה משהו בניגו מר אחי מרדכי:

 לא נעשה עדיין שום דבר, למה אתה סתם מתווכח?  ד עובדיה:"עו

או שאני מטומטם, את יודעת מה? או שמשהו כאן לא מובן, מה אני אגיד  מר אחי מרדכי:

חבר'ה, הבנת הנקרא, בוא, תנו קצת קרדיט אבל לך? נכון, אני לא משפטן, 

 לאינטליגנציה הטבעית של האנשים.

 לא מבינה מה, אני  ד עובדיה:"עו

 אתם לא מבינים, אה? מר אחי מרדכי:

 אלי, אמרתי שאתה תעלה את ההצעה.  ד עובדיה:"עו

 , אז רונית, אלי, אתה יכול להפסיק בבקשה?או קיי דובר:
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לא, זה לא מה שאת אמרת, סליחה, אם אני כרגע לא מדבר אתם עוברים  מר אחי מרדכי:

 כל הכבוד. לנושא השני. אל תמרחו אותנו, רונית, עם

 , בוא נתקן את זה. אלי, הבמה שלך.שנייהאלי,  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

את הנושא  יעלהאו לפחות תגידו, תעירו, עכשיו תתחילו את ההצגה, אלי  מר אחי מרדכי:

 ועכשיו תגידו מי בעדו וההצגה תושלם.

 לפחות שההצגה תהיה על פי הכללים. דובר:

לפחות שמרו  מנושאים., תשמרו לפחות ולא לנפנף אותנו או, תקפידובו מר אחי מרדכי:

עלינו, תנו לנו את הזכות לעשות את ההצגה שאתם עד הסוף תעשו את 

 ההצגה.

 , אלי יכול להתחיל.או קיי דובר:

הצבעה? לא שמת לב? לא היית  הייתההצבעה, לא שמת לב ש הייתהאבל  מר אחי מרדכי:

 איתנו כאן?

 הצבעה, ואני לא,  הייתהלא   ד עובדיה:"עו

 לא, דוברת:

 , חבר'ה,בואו הנה מר אחי מרדכי:

 ,אני מבקשת שלפחות  ד עובדיה:"עו

 אני עכשיו, אני צובט את עצמי, זה לא אמיתי, זה אמיתי מה שאת אומרת? מר אחי מרדכי:

 אה, אלי, זה וויכוח, די, דובר:

 לי די! די!אלי, אלי, בוא, בוא נעצור, אלי, א ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 )מדברים יחד(

לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא ... את מה שאני אומרת, סליחה, אתה יכול   ד עובדיה:"עו

 להגיד מה שאתה אומר.

 אלי סוכריאנו, תגיש את הצעה, תייצג, תציג את ההצעה. ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

מת שבו שאלנו וקיבלנו . אנחנו קיימנו דיון קצר במליאה הקודאו קיי מר אלי סוכריאנו:

תשובה חלקית בנושא ההסכם הקואליציוני שבין סיעתו של דורון יחד עם 

וב, ש"ס בינכם לבין הסיעה המובילה במועצה וקיבלנו תשובה, אין הסכם כת

 2009חקרתי קדימה, ומסתבר שבשנת ו הכל בעל פה. עכשיו הלכתי קצת

בא  .1995 -בקים מהומה גדולה בארץ בנושא הזה ואז תוקנו החו הייתה

הסכם בכתב והסכם בעל פה דינו היינו הך,  ,מבקר המדינה ואומר חבר'ה
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כמו בהסכם  ,זאת אומרת, זה לא משנה אם עשיתם משהו בעל פה או בכתב

מסחרי, הוא תופס, ועל כן אני ממליץ מאוד מאוד מאוד לחברי הסיעות 

מקרה הזה זה סליחה, למזכיר של המועצה, ב ,לגשת לגזבר של ה, לא לגזבר

המנכ"ל/מנכ"לית, תגישו את מה שסיכמתם בעל פה או בכתב לידיעת 

הציבור. והוא ממליץ על זה בחום רב כיוון שהיו אז המון המון המון תביעות 

ועפו אפילו ראשי מועצות וראשי ערים כתוצאה מההסכמים שלא פורסמו 

עצה תקינה ואחר כך התגלו כל מיני דברים. ולכן, אני מעלה כדי להיות מו

ולהיות מועצה שמכבדת אחד את השני, אני מעלה הצעה לקבל החלטה שלא 

משנה אם זה הסכם בכתב, הסכם בעל פה, שזה יובא לידיעת הציבור בדיוק 

להגיש למזכיר המועצה את עיקרי ההסכם בעל  ,כמו שמבקר המדינה ביקש

פה. אם הוסכם שזה יהיה סגן בשכר או לא בשכר, אם הוסכם שתהיה 

זכות  ,רוטציה בשכר או לא בשכר, אם הוסכם שיהיה ראש ועדה כזה ואחר

 הציבור לדעת.

אז אלי, ידידי, לפרוטוקול,  אין הסכם בכתב ואין הסכם בעל פה  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

דיקון. דובר על נושאים שונים ואנחנו צריכים -ביני לבין הסיעה של דורון בן

חוק אני אארגן את  שיהיה הסכם על פיכד עדיין לשבת ולקבל החלטות. מי

 .זה כפי שצריך

 השאל, מר אלי סוכריאנו:

 אם היה הסכם הייתי נותנת את פרטיו. ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אני גם אחזק את מה שליזי אומרת, שאמרנו, דיקון:-מר בן

 ... תשובה, דובר:

ואז ככה  סבב איתך משולש אני רוצה רגע להגיב, אני אעשה ,שאמרנו, טוב דיקון:-מר בן

בגלל שאלי החליט בשלב מסוים  ,נוכל לדבר. אני מחזק את מה שליזי אמרה

 שהוא פורש מהקואליציה, 

 זה דרך אגב, אלי את אלי, מר אלי סוכריאנו:

זה אלי כפול שתיים, אז אני החלטתי בשלב, אנחנו  אני בכוונה,אלי את אלי,  דיקון:-מר בן

לטנו כרגע לתת גיבוי להנהלה וליצור קואליציה כסיעה, אנחנו ביחד, הח

החודשיים -שתוכל בימים אלו לתת לליזי לתפקד ואמרנו שבמשך החודש
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נפרסם אותו,  ,יחתםישההסכם כהקרובים אנחנו נשב על הסכם ותאמין לי 

 לא תהיה בכלל בעיה.

 יכול להיות שנחליט גם שהוא יהיה בעל פה. ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

אני יכול להבטיח לך שאני לא אסתיר אם זה סגן, אם זה רוטציה, שכר, או  יקון:ד-מר בן

ממלא מקום, או כל הדברים האלה כמו שאתה מתמקד בהם. אני דווקא 

זה . אם הייתי חושב שהייתי מתמקד בדברים אחרים שיותר מעניינים

אבל זה אנחנו מתמקדים  .ארנונה, תכנון ובניה, וכל החזון של כל הישוב

 רגע,כ

 הקואליציוני. זה לא קשור להסכם מר אלי סוכריאנו:

 יוני. קואלצהזה לא קשור להסכם  דובר: 

 קשור להסכם, תאמין לי, אלי, מאוד מאוד קשור,לא זה מאוד  דיקון:-מר בן

 ממש לא קשור, מר אלי סוכריאנו:

 להסכם זה מאוד קשור. דיקון:-מר בן

 ... מה שאתה עושה. מר אלי סוכריאנו:

ממש לא, ממש לא, אני חושב שהסכם היום מניסיון אולי קצת יותר ממך פה  דיקון:-בן מר

במועצה, הסכם כדי שתוכל להראות באמת אתה צריך למקד מה אתה רוצה 

לעשות ולא מה אתה רוצה שיהיה לך איזה תואר כזה או אחר. בשביל זה 

 התעכבנו איתו, אנחנו כרגע יושבים כל ה,

 שיו אני מבין שאתם חושבים על החזון ועל הזה,עכ מר אלי סוכריאנו:

 כן, דיקון:-מר בן

 ההסכם, תגבשו את ועד אז אתם  מר אלי סוכריאנו:

 נכון. דיקון:-מר בן

וא כי עכשיו אתם מגבשים את החזון. אתה יודע? מעניין, נמתין חודש, ב מר אלי סוכריאנו:

 ,נראה, אם עברו שלושה חודשים

 הסכם כרגע, אין הסכם. למה? מה? מה? אין דובר: 

 לא. בסדר. דובר:

 שמגבשים את החזון כרגע. גם זה סוג של הסכם דובר:

 ,אבל אתה יודע את זה, אמרו לך :דובר

 ,גם זה סוג של מידע שצריך דובר:
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הסכם בעל פה, לא משנה, לא כבר לא, כי תראה, ברגע שיש מינויים זה  מר אלי סוכריאנו:

 יה סגן, וזה יהיה ראש ועדה כזה או אחר,משנה, כי אם סיכמתם שהוא יה

סיכמנו שהוא יהיה או סגן או ממלא מקום או סגן או ראש ועדה או  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 רוטציה או בשנה הבאה או בעוד שנתיים, ועוד לא סיכמנו את זה, 

 את מסכימה עם מה ש, דובר:

 יפה. מר אלי סוכריאנו:

 ם נודיע.שנסככר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

אבל אני שואל אותך שאלה, אלי, שהיינו בקואליציה ביחד ולא היה לנו הסכם,  דיקון:-מר בן

למה לא שאלת איפה ההסכם? היית בקו, היית סגן כביכול עם עתיד מובטח 

 השאלה הזאתי? הייתהכסגן בשכר, איפה 

 דרך אגב, מר אחי מרדכי:

 ם הזה? אלי, איפה אתה?למה לא היה לכם הסכם? איפה ההסכ דיקון:-מר בן

 פה. מר אחי מרדכי:

 איפה ההסכם הזה? דיקון:-מר בן

 ... מר אחי מרדכי:

 ... חצי שנה. דיקון:-מר בן

 שאלת, אני אענה לך, יש לי תשובות בשבילך, מר אחי מרדכי:

 אז תן לי תשובה. דיקון:-מר בן

הגינותה אני חייב נהפוך הוא, דווקא כשאנחנו היינו בקואליציה ברוב  מר אחי מרדכי:

 להגיד, ליזי, העבירה לנו את טיוטת ההסכם שלה אתכם, היה,

 נכון, כך הייתי נוהגת אם היה לי ... ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 חתימה? הייתה דיקון:-מר בן

 איך? מר אחי מרדכי:

 חתומה? דיקון:-מר בן

 טיוטת הסכם,  הייתהזה היה מתגלגל,  מר אחי מרדכי:

 נכון. ר:"ה, יו'צליזי דלרי 'גב

 שאתם הייתם אמורים לחתום. מר אחי מרדכי:

 ,מתי? לפני דיקון:-מר בן

 טיוטת הסכם. הייתהתשובה לשאלה שלך,  מר אחי מרדכי:
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 ?אלי ,זה רק מראה לך שאני ישרה, לא ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 היה הסכם חתום? דיקון:-מר בן

 איך? מר אחי מרדכי:

 היה הסכם חתום? בקואליציה,ביחד ישבנו פה דיקון:-מר בן

 , הייתה מר אחי מרדכי:

 ... דובר:

 אתם שמים לב.  זה מה שאתם עושים כרגע זה התחכמות. מר אחי מרדכי:

 אלי, סליחה על ההערה, חבר, זה אומר לך שאני כן ישרה?  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לא, זו תשובה, מר אחי מרדכי:

אם היה הסכם, הייתי מעבירה? אם היה הסכם הייתם יכולים אז ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 להעביר?

איך את אומרת, לפרוטוקול, אתם אומרים שאין הסכם, רשמנו לפנינו שאין  מר אחי מרדכי:

 הסכם. 

 גמרנו, גמרנו, ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 זה הכל. מר אחי מרדכי:

 עוברים לסעיף הבא.ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

טיוטת הסכם. אחר כך כשהוא  הייתהלפחות זו תשובה לשאלה איפה היינו?  מרדכי:מר אחי 

 בא אלינו לאישור אפילו, אני מגלה סוד.

דרך אגב, אנחנו נשנה שמה הרבה סעיפים כי הם כבר לא רלוונטיים, ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לכן אין לי הסכם, אם היה משהו הייתי מראה לך, זה הכל. 

 

 רוגרמת הקצאת קרקע בהתאם להמלצות הוועדה המקצועית פישור א – 1סעיף 

אישור פרוגרמת הקצאת קרקע בהתאם להמלצות הוועדה גב' ליזי דלריצ'ה, יו"ר: 

המקצועית שהעברנו ודנו בה בוועדת ההנהלה, הוזמנו כולם כולל 

 האופוזיציה. מי מאשר?

 איזה סעיף? דובר:

 ,1סעיף  דובר:

 דר היום.לס 1סעיף  ד עובדיה:"עו

 לסדר היום. 1 דובר: 
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 כולם פה אחד? יש מישהו ש? ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לא, אנחנו מתנגדים. מר אחי מרדכי:

 תנגדים.מ מר אלי סוכריאנו:

 , 9מתנגדים,  2ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 בעד. 11 דובר:

 בעד.  11 ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

ן? שאנחנו נאשר רגע את הפרוגרמת ואחר כך נעשה ישיבת ליז, אין בעיה, נכו דיקון:-מר בן

 סיעה ונלמד את כל ...?

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

 בסדר, אז אין בעיה. דיקון:-מר בן

 אבל כפוף לזה ש, דובר:

 בסדר, אנחנו מאשרים, בסדר. דיקון:-מר בן

 ,נסת נעשה גםבכפוף לזה שבבית כ ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

לא, לא בבית כנסת, עזבי את הבית כנסת, הם חושבים שהבית כנסת מעניין  דובר: 

 אותי,

 זה נכון. דובר: 

 דוד, דובר: 

 אלי אחי מרדכי עם השחור, ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ם מתנגדים, שניהלא, לא, שאמרנו ש...  דובר: 

 אלי אמר שמתנגדים, ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 י,שני אל דובר: 

 ם מתנגדים.יהשנאחי מרדכי, לא אמרנו ש ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ואלי סוכריאנו. דובר: 

 ם קוראים אלי.השניל דובר: 

 שהתמלול ייצא מדויק. ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 

 אישור כללים למתן הנחות באופן רטרואקטיבי – 2סעיף 

 ופן רטרואקטיבי, צור. אישור כללים למתן הנחות באר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 זה לא משהו שחוזר עליו כל שנה? דיקון:-מר בן
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 לא, לא, לא,  מר צור אוריון:

 מה? מה שונה מכאן? דיקון:-מר בן

 ? הנוהל הזה,או קיייש נוהל למחיקת חובות שהוציא משרד הפנים,  מר צור אוריון:

 חדש? דיקון:-מר בן

 הנוהל, אם הוא חדש? מר צור אוריון:

 ם יחד()מדברי

 סליחה שאני קוטע אותך, פשוט קראתי את זה קודם, רציתי לדעת מה, דיקון:-מר בן

 .2012 :גב' סמדר מיוחס

אבל הוא נותן לנו קשת של נוהליים פנימיים שלנו להחליט עליהם  2012 -מ מר צור אוריון:

 בתוך המועצה שלנו ולהתוות איזושהי דרך שמתאימה לנו.

 לאישור של? דיקון:-מר בן

 ,הבאישור מועצה, במסגרת ז מר צור אוריון:

 אה, אה, דיקון:-מר בן

 אישרנו כבר אצלכם את נוהל מיצוי הליכי גבייה, אם אתם זוכרים? מר צור אוריון:

 ן, נכון.כ דיקון:-מר בן

לא מזמן. ועשינו הוצאנו איזשהו נוהל שלא הצריך את האישור שלכם, שזה  מר צור אוריון:

גבייה על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה שמאפשר לנו נוהל שיהוי הליכי 

 ,לעשות איזשהו השהייה של גביית חוב באישור בוועדה פנימית שלנו

? או קייושאנחנו לא מאבדים למעשה את ה, זאת אומרת החוב לא מתיישן, 

עכשיו, כרגע, הבאנו את הנוהל השלישי שזה נוהל של מתן הנחות בארנונה 

? הנוהל הזה בעצם מאפשר לנו, הוא נוגע בשני או קיי באופן רטרואקטיבי,

זה כללים לגבי נישומים ללא  -סוגים של הנחות רטרואקטיביות, הראשונה 

? ויש פה או קיילו הנחה,  החוב רשום, זאת אומרת בא נישום וטוען שהגיע

את הכללים שחלים על זה, כמובן שיש תמיד את המצב שמישהו קיבל 

קטיבי ממשרד הביטחון נניח לצורך הדוגמה בלבד, איזשהו אישור רטרוא

שהוא קיבל איזשהו הנחה בדיעבד, זאת אומרת איזשהו שיעור נכות בדיעבד, 

 אז פה יש איזושהי החרגה.

 בקשה לפי הנחה לפי חוק? או בקשה לפי נוהלים? סמדר מיוחס: 'גב

 ?או קייזה תמיד על פי חוק,  מר צור אוריון:
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 .בל יש לך לפי נוהלים פנימיים של המועצהלא, א סמדר מיוחס: 'גב

 לא, אני אומר פה זה על פי חוק, פה זה על פי חוק. מר צור אוריון:

 ...זה החוק. דובר:

 .או קיי סמדר מיוחס: 'גב

? על פי חוק מותר למי שאין לו חוב, זאת אומרת שילם את הארנונה או קיי מר צור אוריון:

? במידה, או קיינה הוא יקבל אותה, כדת וכדין, לבוא ולדרוש הנחה עד ש

 במידה,

 הנחה קדימה או אחורה? מר אחי מרדכי:

 אחורה. :מר צור אוריון

 לא, אחורה. סמדר מיוחס: 'גב

 אחורה. מר צור אוריון:

 וזה השינוי שלא היה? דובר:

או ? זה עד שלוש שנים. או קייכן, עכשיו, אם קיבל אישור ממוסד חיצוני,  מר צור אוריון:

 ?קיי

 ושיקול דעת של מי זה, כאילו? דובר:

 ללא שיקול דעת. דובר:

 ,לא, זה על פי כללים דובר:

 זה הכללים, זה החזקות,  סמדר מיוחס: 'גב

 זה כבר נותן לנו עד, מר צור אוריון:

 .או קיי סמדר מיוחס: 'גב

משרד אנחנו כמובן שאם הוא שילם שנתיים, אם העילה שאם האישור מ מר צור אוריון:

הביטחון הוא רק לשנתיים אחורה אז ברור שהוא לא יקבל שלוש, זאת 

אומרת דברים כאלו, אבל הרעיון הוא לתת לתושב את מה שמגיע לו. 

? עם חוב או קייזה כלליים לגבי נישומים עם חוב רשום,  –האופציה השנייה 

ר שלוש שנים מאפשרשום, פה הנוהל, זאת אומרת, זה, זה, נדבק לנוהל, גם 

עילת הנחה אז, זאת  הייתהגם אם לא  ,פה יש תוספת .לנו לתת לו הנחה

אומרת עילת הנחה היא היום, זאת אומרת, מישהו בא במצב קשה אבל יש 

 , עם כמובן בשיקול דעת עם כמה שהם ,לעזור לו ,לו חוב, אני יכול לתת לו
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נים איזשהם אילוצים, לתת לו עד שלוש שנים אחורה צמוד, כן? לא שלוש ש

 ? שלוש שנים צמוד.או קייבעבר, 

 רצוף. סמדר מיוחס: 'גב

 זאת אומרת, שלוש שנים שקדמו לשנת המס שבה הוא הגיש את הבקשה. מר צור אוריון:

 גם אם בשלוש שנים לא היה לו חוב. סמדר מיוחס: 'גב

 בדיוק, בדיוק. מר צור אוריון:

 אבל נלחמנו על הסיפור הזה שנים, דיקון:-מר בן

 בעצם אנחנו באים לטובת התושב. דובר:

 למה לפתוח את הפתח הזה? ... שנלחמנו על כל מחי החובות האלו, ו, דיקון:-מר בן

 אבל דורון, דובר:

 זה לא קשור למחיקת חובות. סמדר מיוחס: 'גב

 ויצרנו איזו דרך שאין היסטוריה.  דיקון:-מר בן

יש אולי כמה חובות גדולים  .שהיהאתה לא מוסיף פה ולא גורע כמעט ממה  מר צור אוריון:

 שיאפשרו לנו קצת יותר גמישות, אבל הגמישות הזאת קיימת ...

 מי מחליט אבל? מר דוד ברוש: 

 דורון, דורון, זה רק אנשים שמגיעה להם הנחה. ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אתה מחליט, דוד, אתה מחליט עכשיו על הנוהל. מר צור אוריון:

 )מדברים יחד(

 זה אנשים שמגיעה להם הנחה. ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

עם משרד הביטחון, קיבל באוגוסט  2012 -אדם התחיל תביעה בן ב, בתקשי מר צור אוריון:

 אישור... 2014

 חברים, מי בעד? מי נגד? ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 )מדברים יחד(

 עדה מחליטה?ואבל מי מחליט? הו מר דוד ברוש: 

 גד?יש נ דובר: 

 אין לי סבלנות,  : מר דוד ברוש

 אנחנו הצבענו בעד, תתפלא. דובר: 

 אנחנו הצבענו בעד. דובר:

 תפלא?מלמה  דובר: 
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 תפלא?מלמה  דובר:

 לא, כי אתה כל הזמן מתפלא, למה אתם יושבים ככה? למה ככה? דובר: 

 וואוי אתה עכשיו ציני, איזה יופי. דובר: 

 יניים.אתה כל הזמן פותח את הע דובר: 

 

 תאגיד מי תקווה 9, רחוב הנגב אישור השכרת קומת קרקע בידי המועצה – 3סעיף 

 אישור השכרת קומת קרקע בידי המועצה, ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 זה שטחים בארנונה, זה לא,  דובר: 

 חברים אני ממשיכה, ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ... צריך להילחם ביחד, ... דובר: 

לתאגיד  9אישור השכרת קומת הקרקע במבנה המועצה, רחוב הנגב  ר: "ה, יו'דלריצ ליזי 'גב

 משהו? מי תקווה. מישהו רוצה להגיד 

 מתי הם עוברים? דובר: 

 לקחת מהם הרבה כסף. דובר: 

 כמה שיותר מהר. ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 וכמה כסף אנחנו נקבל? דובר: 

 רכת שמאי?עשינו הע ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 כמה? דובר: 

 כמה יצא הערכה? תסביר. ד עובדיה:"עו

 פלוס מע"מ. 8,400 : מר צור אוריון

 צור, צור יסביר. ד עובדיה:"עו

 על איזה שטח הם יושבים? דובר: 

 הנה הוא יסביר לך.  ד עובדיה:"עו

ה, יש היום הסכם, תקשיבו, חבר'ה אני מזכיר לכם תאגיד המים מי תקוו מר צור אוריון:

תאגיד חד רשותי. דורון, תן לי רגע להסביר. תאגיד חד רשותי, שאנחנו בסופו 

של דבר אנחנו צריכים לחיות איתו וגם קצת לדאוג לו. נכון להיום הוא יושב 

 בבנייני המועצה, וצפוף לכולם. הועלתה אופציה להשכיר לו את הבניין ש,

 הצופים, למעלה? למטה? של שבט דיקון:-מר בן

 למטה, קומת הקרקע. אוריון:מר צור 
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 ולמעלה מי? למעלה זה הצופים. דיקון:-מר בן

 ההנהגה.  :גב' ליזי דלריצ'ה, יו"ר

 ההנהגה המחוזית. זה: מר צור אוריון

 ולמטה ... שהיו להם ואנחנו משחררים אותם? דיקון:-מר בן

 כן.  מר צור אוריון:

יד כיתת האומנים שנותנים להם, מעבירים אותם למקום אחר, ל ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 נכון?

 .או קיי דיקון:-מר בן

 כרגע ישנן שתי חלופות שאנחנו בעצם שוקלים, למנות את החלופות, רונית? מר צור אוריון:

 כן. ד עובדיה:"עו

התאגידים לא על ממונה ה? או קיייש לתאגידים יש היום בעיה להתחייב,  מר צור אוריון:

משחקים פה בין מצב שבו אנחנו נשקיע את אוהב את זה. והם, אנחנו 

 השיפוץ אבל הם יחזירו לנו את זה באמת בהשכרה, 

 .או קייאה,  :גב' ליזי דלריצ'ה, יו"ר

או או שהם ישקיעו את השיפוץ אבל ישלמו לנו השכרה קצת יותר נמוכה,  מר צור אוריון:

יאשר  ? זאת אומרת, זה הכל לפי דו"ח שמאי כמובן, כי רק ככה הממונהקיי

את זה. שתי החלופות האלה ירוצו לממונה על התאגידים לאישור. כרגע 

 אנחנו מאשרים עקרונית למרות שלדעתי משפטית אנחנו לא צריכים.

 לא צריך. ד עובדיה:"עו

אם זה יאושר ואם באמת נלך קדימה עם זה, יכול להיות שנאשר איזשהו  מר צור אוריון:

 תב"ר.

 ץ, אנחנו לא נראה שנתיים כסף, מה?אם יעשו שיפו דיקון:-מר בן

 מה זה? מר צור אוריון:

 אם יעשו שיפוץ, אנחנו שנתיים לא נראה כסף, אז מה? דיקון:-מר בן

לא, לא, אנחנו נראה מהחודש הראשון אבל מופחת. אני אתן לך את  מר צור אוריון:

 המספרים אחר כך, אני לא רוצה לפרסם אותם.

 ל?מתי זה מתאזן ... שוא דובר: 

 מה? מר צור אוריון:

 מתי זה מתאזן? דובר: 
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 אם אנחנו מדברים על הנגב, דיקון:-מר בן

 אם אני לא משקיע, ההשקעה מתאזנת משלב אפס, לא? :מר צור אוריון

 אם אנחנו מדברים על הנגב, דיקון:-מר בן

 בקיצור אתה מפנה מקום פה ו, בסדר, דובר: 

 ות, שתי החלופות סבירות. חבר'ה שתי החלופות סביר מר צור אוריון:

 רגע, בוא, נסביר את זה רגע,  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

כזה קצר  ישובלא, לא, ברשותך, יש חלופה שלישית,לבטל את תאגיד המים,  מר אחי מרדכי:

זקן, אין לו שום הצדקה, הפכנו להיות למשל ושנינה,  קאטואני חוזר כמו 

בתי אב מקים לעצמו תאגיד  4,500 -את כל תאגידי המים, שישוב ש תבטל

מים. בזבוז משווע, לא נכון, לא חסכוני, לא רציונאלי, ולכן בואו נבטל את 

 , ולא,9תאגיד המים ולא צריך למצוא, לא בנגב 

 אתה לא יכול להרשות את זה, דובר: 

 .על פי חוק אנחנו לא יכולים לבטל ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 זה לא רלוונטי. דובר: 

אבל איך אומרים? הפה שאסר הוא הפה שמתיר, אנחנו יכולים גם לקבל  אחי מרדכי: מר

 החלטה שאנחנו מסרבים לתאגידים.

 לא, אבל החוק לא מאפשר, ד עובדיה:"עו

 הוא מאפשר לך. מר אחי מרדכי:

 לא. הוא לא מאפשר. ד עובדיה:"עו

 גיד.אתה יכול אולי להשהות את האישור, אתה לא יכול לפרק תא דובר: 

 )מדברים יחד( 

תשובות. התאגיד הוקם על פי חוק,  לתת לךאלי, רגע, אני רגע רוצה  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

סגר על פי חוק ולאחד אותנו אנשים אחרים עם עיריות יהתאגיד לא יכול לה

אחרות אני מאוד לא רוצה, כי אני רוצה שהשירות לתושב יהיה פה השירות 

 הכי טוב שיש. זהו.

 כולל הפיתוח לתושב. ר: דוב

 אבל בסדר. יודעים שזה לא בדיוק הולך בהלימהאנחנו כבר  מר אחי מרדכי:

 מה? אבל תשלח לתושבים בקרית אונו למשל? דובר: 

 ,זה אני חושב שזה עזוב, דובר: 
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 השירות שאנחנו, ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ,הקום כזגני תקווה, ... מקריית אונו ו ... מר אחי מרדכי:

בסדר, אבל זה גם לכאן זו טרחה, יכל לשלוח אותם לקניון עד שהם בונים  דובר: 

 שם,

 ?3מי בעד סעיף  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

נגמר החוזה שבנגב  2015, רק שאלה קטנה, ונזכיר את זה פה, במרץ שנייהרגע,  דיקון:-מר בן

 של משרד הביטחון, נכון?

 מאי. : מר צור אוריון

 מאי. ן:דיקו-מר בן

 הם צריכים להביא אישור מהמדינה, ד עובדיה:"עו

זה לא יכול להיות, אנחנו לא יכולים להאריך להם את זה בלי אישור של  דיקון:-מר בן

 המליאה, נכון?

 לא יכולים. ד עובדיה:"עו

 .או קיישדיברנו עליהם,  חומיםשטחים אין  דיקון:-מר בן

השכרת קומת הקרקע במבנה המועצה? מי נגד? מי מי בעד אישור  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 נגד? יש כאן מישהו נגד? 

 בעד. 11 דובר: 

 

 1.10.14אישור עדכון החלטת ועדת תמיכות מיום  – 4סעיף 

 ?. צור1.10.14, אישור עדכון החלטת ועדת תמיכות מיום 4סעיף  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 מה זה? מר צור אוריון:

 .ועדת תמיכות דובר: 

 ועדת תמיכות זה נקרא.ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

אה, ועדת תמיכות. אני מזכיר לכם שנושא המגידים, זאת פעילות שמבוצעת   מר צור אוריון:

בית יוסף ". "בית יוסף שלום"עד היום ניהלה את זה עמותת  .על ידי עמותה

ותר הודיעה לא מכבר שהיא לא מעוניינת לעשות את הפעילות הזאת י "שלום

. ועדת התמיכות בעצם "נץ דוד"אצלה, ועמותה שהתנדבה לבצע את זה, זה 

מאשרת את זה עבור השנה, שנה הבאה זה כבר יהיה מהתחלה, יתחיל עם 

והאישור פה שמובא  ,, אני מניח אם לא יהיה עוד שינוי"נץ דוד"עמותת 
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תרבות התורנית, אין קשר לאליכם הוא בעצם מתוך המקטע של התמיכות, 

בית יוסף "ק תמיכות, החלק של המגידים, השארית שלא שולמה עדיין לר

 ."נץ דוד", תועבר ל"שלום

 למה אתם לא עושים את זה? מר דוד ברוש: 

 מי זה אתם? דיקון:-מר בן

 ועדת תמיכות.  מר דוד ברוש: 

 נו, נצביע? שמה? דיקון:-מר בן

 נגד? יש נמנעים?. יש נגד? יש 4מי בעד? סעיף  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ... ועדת תמיכות. דיקון:-מר בן

 צריכים לעשות את זה? "נץ דוד"לא. לא, אבל למה   מר דוד ברוש: 

 פה אחד. דובר: 

 זה שינוי על פה אחד, אתה משנה את התמיכה. מר צור אוריון:

 כולם פה אחד. ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 

 זכירת המועצהמינוי גברת אירית נתן למנכ"לית, מ – 5סעיף 

 , מינוי גברת אירית נתן למנכ"לית, מזכירת המועצה.5סעיף  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אני אציג את עצמי, אירית נתן: 'גב

 לא? ,כולם מכירים כבר  ד עובדיה:"עו

 טוב, ככה באמת שעה מאוחרת אז בכמה שורות, שמי,  אירית נתן: 'גב

 בסדר, זה מוקדם. דובר: 

כן, היא אמרה לי שאתם מתחילים בתשע. שמי אירית נתן, אני גרה בראש  ן:אירית נת 'גב

 העין, אם לשלושה ילדים,

 שם נולדתי. דובר: 

אני יש לי שתי תקופות בחיים  .שלושה ילדים בוגריםעם שם נולדתי. אני לא.  אירית נתן: 'גב

סיימתי בדרגת סגן  .שנים 23זה ששירתתי בצבא  .שלי שהן המשמעותיות

לאחר שילדתי מיד החלטתי שאני בעצם לא חוזרת, והתפקיד  .ףאלו

המשמעותי השני, זה הייתי מנכ"לית עיריית ראש העין עשר שנים, ומיד 

 אחרי זה,

 סיני, דובר: 
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אצל סיני, נכון. ולאחר מכן, היום מנכ"לית באר יעקב, תשעה חודשים  אירית נתן: 'גב

 בדיוק.

 גוזלן. דובר: 

 ן, גוזל אירית נתן: 'גב

 שמה יש להם בלאגן. דובר: 

נכון, וזהו, ואני היום פה, מחליפה את שרון, את שרון אני מכירה הרבה  אירית נתן: 'גב

 שנים, אז זו הזדמנות גם להגיד לו תודה רבה ושיהיה לו גם בהצלחה בדרכך.

 אני יושבת ביניכם. ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

ניסיון רב בתחום  .שנעבוד בהלימה, בשיתוף פעולהווה כן, וזהו, ואני מק אירית נתן: 'גב

המוניציפאלי יש לי, אז כל המושגים שיהיו כאן, מוכרים לי מן הסתם, ואני 

מאמינה ומקווה שנוכל לעבוד באמת בשיתוף ואני אוכל לעזור למקום הזה 

את עצמו, לחזון שאלי מדבר, ועוד כל מיני דברים שאני מניחה שאני  יגלהצ

אני אמורה להיכנס לתפקיד מיד אחרי  .שאני אכנס לתפקידאגע בהם איך 

הבטחתי להם ברגע  ניא ,ושוב .סוכות, זה לפחות הזמן שנתתי לבאר יעקב

שישיגו שם יהיה להם מנכ"ל אם יצטרכו אותי לקצת לחפיפה אז אני אגנוב 

כמה שעות מפה לשם ונסתדר. זהו, תודה, מישהו רוצה לשאול שאלות, 

 בבקשה.

 האמת היא לנו חשוב,  ון:דיק-מר בן

 כן. אירית נתן: 'גב

אנחנו בתור חברי מועצה, את רואה, כל אחד עם  איזה טיפ קטן הייתי אומר, דיקון:-מר בן

העבודה שלו, מגיעים אחד לחודש, אחת לשבועיים, אחת לחודש וחצי 

לפעמים, וקשה לנו עוד לספוג את כל מה שאת כל יום, כל דקה, בערב, סביב 

מועצה. ה יחברלזה יג את ומדת וצריכה אחת לחודש לבוא ולהצהשעון ל

נים, באים קצת פחות נחמדים, לפעמים גם החברי מועצה באים קצת טעו

קצת לגלות סבלנות במיוחד שאנחנו זו הבמה שצריך אני חושב . באים

אנחנו באים, רוצים לגלות שקצת שהיחידה שיש לנו, השולחן הזה. 

נו באמת, אנחנו כל היום, מהבוקר עד הערב, מתייחסים אלינו, למה אנח

נותנים שירות לציבור, אנחנו מדברים עם אנשים, אנחנו מטפלים בהם, 

אספקט הזה אנחנו מצפים לקבל בתור את הבשביל זה גם נבחרנו. אז לפחות 
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אחת שכמובן כמנכ"לית אמורה, הגוף המבצע, לבצע את מה שאנחנו לפחות 

 מבקשים, בסדר?

 לגיטימי לגמרי. ן:אירית נת 'גב

 ישיבת סיעה, דובר: 

 נגיע לזה גם, דיקון:-מר בן

 אפשר לשאול שאלה? מר עופר עזרא:

 בבקשה. אירית נתן: 'גב

אני מבין שבבאר יעקב זה מצב דומה לגני תקווה, זאת אומרת, ממצב כזה  מר עופר עזרא:

 סטטי, בבת אחת לתנופה של בניה, זה נכון? או שזה לא?

 לא. קודם כל גני תקווה לא קרובים לבאר יעקב, בכלל, ן:אירית נת 'גב

 : שלא נדע מה שנקרא,ר"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לא, לא, הוא מדבר על ההתפתחות, באר יעקב דומה לראש העין, אירית נתן: 'גב

 כן? מר עופר עזרא:

בבאר יחידות דיור, גם בראש העין וגם  20,000ששם הולכים, כן, לבנות  אירית נתן: 'גב

 יעקב. פה ממש לא, זה לא, 

 צריך לבנות במע"מ אפס. דובר: 

 כן, מע"מ אפס, כן. אירית נתן: 'גב

חודשיים תכניות המועצה, -בהמשך הדברים יש ... שיוצאים כל חודש :מר ידידיה צוריאל

 מה המועצה עושה? מה המועצה קדימה?

 ם, ובהנהלה,אני עושה את זה, אני אשב עם ניסים מן הסת אירית נתן: 'גב

 תמונה כללית, ככה מה שקורה במועצה. :מר ידידיה צוריאל

 אנחנו נבנה, בהחלט איך, בכלל, גם איך מדברים, בסדר, נשב,  אירית נתן: 'גב

זה החלום  .שנראה, בחודש הבא, יתחילו לבנות את בית הכנסת של האדמו"ר דיקון:-מר בן

 שלך, אה?

 )מדברים יחד(

דע מה? אני באתי לכאן ביום ראשון, וברשותכם, הדבר הראשון שאני אתה יו אירית נתן: 'גב

 הולכת להמליץ, לשים מעלית פה כי אין נגישות ואני חושבת, 

 יש מעלית, יש מעלית,דיקון:-מר בן

 יש מעלית. דובר: 
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 איפה? אירית נתן: 'גב

 יש מעלית מאחורה. דיקון:-מר בן

 כי שאלתי. אירית נתן: 'גב

 ךאנחנו מוכנים לחזק אות, סליחה אירית, , אנחנו מוכניםאתי, אתי :סמדר מיוחס 'גב

 ולעשות לכל בתי הכנסת גם נגישות. 

 עם מעלית? לשבת? דובר: 

 אצלנו אומרים אחרי יום כיפור, מקודש לקודש. : סמדר מיוחס 'גב

 זו רגישות אופקית אבל סמדר. דובר: 

 לא, זו מעלית שבת. דובר: 

 , מינוי הגברת אירית? פה אחד. 5מי בעד סעיף  : ר"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 

לחוק  17האצלת סמכויות למנכ"לית המוצעה, גברת אירית נתן, לפי סעיף  –6סעיף 

בחירת ראש הרשות, סגנים וכהונתם והסמכתה לשמש כמורשת הרשויות המקומיות, 

 חתימה מטעם המועצה

 17עצה, גברת אירית נתן, לפי סעיף האצלת סמכויות למנכ"לית המוגב' ליזי דלריצ'ה, יו"ר: 

לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש הרשות, סגנים וכהונתם והסמכתה 

 לשמש כמורשת חתימה מטעם המועצה? מי בעד? 

 פה אחד. דובר: 

 

אישור חברותה של גברת אירית נתן, מנכ"לית המועצה, בהנהלת עמותת אומנות  - 7סעיף 

 ותרבות מרכז הבמה

אישור חברותה של גברת אירית נתן, מנכ"לית המועצה, בהנהלת  ר: "ה, יו'ריצליזי דל 'גב

 עמותת אומנות ותרבות מרכז הבמה.

סמכויות לאירית, זה  להאצלתשנוגעים רק שאלה כאן טכנית, כל הסעיפים  מר אחי מרדכי:

 מה שהיה לשרון לפני כן?

 .מה ששרון, וגם חובה על פי חוק ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .חשוב היה להגיד את זה דיקון:-מר בן

 ,ן, כן, כן. לא הרחבנו כרגע אתכ ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לא, לא, גם מותר, ברמה הטכנית כזה. דיקון:-מר בן
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 בסדר, הלאה. דובר: 

 

אישור חברותה של הגברת אירית נתן כמנכ"לית המועצה בהנהלת החברה  - 8סעיף 

 לפיתוח גני תקווה

אישור חברותה של הגברת אירית נתן כמנכ"לית המועצה בהנהלת  ר:"ה, יו'ריצליזי דל 'גב

 החברה לפיתוח גני תקווה. 

 הצבענו?  7 דובר: 

 זה היה, ,לאר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .7 דובר: 

 אני שואלת, מי בעד?  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לא קודם זה היה, דוברת: 

 ... תגידי פה אחד. דובר: 

 , מי בעד? כולם. מי נגד? אף אחד. פה אחד. 8בסעיף ו 7בסעיף  ,7 ר: "ה, יו'יזי דלריצל 'גב

 

אישור חברותה של הגברת אירית נתן, מנכ"לית המועצה, ועדת המועצה, ועדת   – 9סעיף 

 תמיכות, ועדת השקעות, יו"ר ועדת רכש, יו"ר ועדה להקצאת קרקע

הגברת אירית נתן, מנכ"לית המועצה, ועדת אישור חברותה של ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

המועצה, ועדת תמיכות, ועדת השקעות, יו"ר ועדת רכש, יו"ר ועדה להקצאת 

 קרקע. מי בעד?

 אותו הדבר. דובר: 

 אותו דבר,  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 

 מינוי דירקטורים לתאגיד המים מי תקווה – 10סעיף 

 .רים לתאגיד המים מי תקווהדירקטו מינוי ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 או תאגיד המים,  מר דוד ברוש: 

 , שנייה דיקון:-מר בן

 תאגיד המים גם, האם  מר דוד ברוש: 

 אתה רק חבר מועצה, לא, לא, זה נציג ציבור. דיקון:-מר בן

 דירקטור, אני כבר שנים דירקטור,  מר דוד ברוש: 
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 לא, אתה לא יכול להיות. ד עובדיה:"עו

 אני לא יכול להיות. אז למה אתם לא אומרים שאני לא יכול להיות?  וש: מר דוד בר

 אמרנו לו. ד עובדיה:"עו

 אמרתם שזמני. ,לא  מר דוד ברוש: 

אני לא מבין, רונית, בואי נעצור רגע אחד, מה זה לא יכול? לא הבנתי את  דיקון:-מר בן

 לא יכול. המשפט הזה, 

 עד עכשיו לא הבנו. מר דוד ברוש: 

 אתם יכולים, אנחנו לא יכולים? איך זה עובד? תסבירי לי שאני אבין. דיקון:-בן מר

 ,ם, במקרה, ... התקנון של תאגידלא, לא, לא, דירקטורי ד עובדיה:"עו

 אין בעיה. דיקון:-מר בן

 אי אפשר להפתיע אותך. מר דוד ברוש: 

לישים מחברי דירקטורים בתאגיד המים יהיו ככה: "לא יותר משני ש ד עובדיה:"עו

הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ועובדים ברשויות המקומיות ולא יותר מרבע 

מחברי הדירקטוריון יהיו חברי מועצה ברשות המקומית". זאת אומרת, 

 בשביל שדוד יתמנה להיות דירקטור,

 שאר פה.יאז תוציאי אחד מהעובדים והוא י דיקון:-מר בן

י מועצה ושני שליש עובדים ודירקטורים. היום המצב רגע, לא, לא. רבע חבר ד עובדיה:"עו

 הוא שיש רק ארבעה דירקטורים שאחד הוא חבר מועצה. 

 אז הוא רבע. דובר:

 אי אפשר למנות עוד חברי מועצה עד שלא ממנים עוד שלושה אחרים. ד עובדיה:"עו

 ,האז אנחנו נמנה שלושה אחרים ועוד  דיקון:-מר בן

 כל אלה שניסינו למנות, אז בסדר אבל ד עובדיה:"עו

יכול להיות תאגיד המים של גני  תקווה דורש, עוד שלושה ועוד אחד,  מר אלי סוכריאנו:

 למה לא?

אין שום בעיה, עד עכשיו כל מי שניסינו למנות, לא התמנה, ולא קיבל אישור,  ד עובדיה:"עו

ולקבל החלטות.  קוורוםואין לנו מספיק דירקטורים בכלל בשביל לקיים 

 ולכן, 

 שהוא בערך? מר אלי סוכריאנו:

 סליחה? ד עובדיה:"עו
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 לחמש.לאיזה מספר צריך להגיע?  מר אלי סוכריאנו:

 חמש,  ד עובדיה:"עו

 כי הם מחפשים עניין. מר אלי סוכריאנו:

 אה, זה לא, אמרת לי שעד ש, ד עובדיה:"עו

 אז אנחנו עכשיו מוסיפים את דוד ברוש,  דיקון:-מר בן

לא, אי אפשר. את דוד ברוש כבר הוסיפו אותו במועצה אבל אי אפשר לבקש  ה:ד עובדי"עו

 תמנו אחרים.יממנו עד שלא 

 ... מועצה, בסדר. דיקון:-מר בן

 אבל הוא רשום. דובר: 

 הוא רשום אבל, ד עובדיה:"עו

 הוא רשום ברגע שנמצא, ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אותך, כרגע אנחנו צריכים, ברגע שנגיע לשמונה נעביר גם  ד עובדיה:"עו

 אז אני אביא איתי כמה, מה הבעיה? זו לא בעיה. מר דוד ברוש: 

 ,עינת רז אתאת רוצה  דובר: 

אני רוצה, אפשר למנות עובדי מועצה, אבל עובדי מועצה צריכים לעמוד  ד עובדיה:"עו

בקריטריונים מסוימים. כשנכתב התקנון של התאגיד, אי אפשר היה למנות 

שאין נדס, לא מנכ"ל, לא גזבר ולא אחד מהעובדים האלה. כרגע, בגלל לא מה

 רום גם אי אפשר לשנות התקנון. בקיצור, שורה,קוו

 רונית, שורה תחתונה, לא עזבי את המריחות האלה, יש לך, יש פה שתי שמות?  דיקון:-מר בן

 כן. ד עובדיה:"עו

 נוסיף לך עוד שם אחד, וזהו. דיקון:-מר בן

 אתה לא מוסיף לי כלום, זו המועצה.  יה:ד עובד"עו

 אז אני מוסיף, נצביע על זה גם, נקודה. דיקון:-מר בן

אין בעיה, נוסיף ונצביע, מה הבעיה? גם ככה כל אחד בורח לנו, בוא  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ננסה.

 .או קיי דיקון:-מר בן

 ?תוסיף, מי ד עובדיה:"עו

 ,מאירוביץ'רלי אז אני מוסיף את או דיקון:-מר בן

 מי? ד עובדיה:"עו
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 ירוביץ'.אאורלי מ דיקון:-מר בן

 אתה בדקת לה שהיא עומדת בתנאים? ד עובדיה:"עו

 יש לה הכל. את ה,כן, יש לה  דיקון:-מר בן

 בסדר, ד עובדיה:"עו

 בסדר. דיקון:-מר בן

יד המים מי לא משנה, אם לא, יפנו אליה. מינוי דירקטורים לתאג ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

ירוביץ', מי בעד? מי בנגד? מה אתם לא אתקווה, עינת רז, זיוה רון, אורלי מ

 ביחד פה?

 לא,  דובר: 

 מדאיג. ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 מותר לנו, לא? שמת לב מה זה דמוקרטיה? דובר: 

 נגד. 1בעד,  12 דובר: 

דיווחי ראש המועצה,  רים יחד()מדבדורון, אלי, אלי אחי מרדכי.  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

השגתי לכם את עינת, השגתי לכם את אירית, פעם הבאה אני אשיג יותר. 

 שיהיה חג סוכות שמח.

  

 סוף הקלטה


