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 1 

 2 8על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר 

 3 

 4 הצעות לסדר היום:

"בקשת השתתפות הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר  (1 5 

 Via." 6של משרד התחבורה חברת דן וחברת  בפיילוט

שחר "צביעת חניות בסביבת הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב  (2 7 

 8 המרכז המסחרי בכחול לבן וחלוקת תו תושב".

 9 סדר היום: להלן

 10 . 12/3/19מתאריך  7אישור פרוטוקול מישיבת מליאה מס'  (1

"כספים מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין  (2 11 

 12 תקווה למרכז השלטון המקומי".-ברים ממועצת גניהמוע

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין הצגת  (3 13 

 14 התכניות של הגוש הצפוני לחברי האופוזיציה".

מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה נעמה ברון בעניין "יעדי  (4 15 

 16 ". 2019תכנית העבודה לשנת 

עניין "הפעלת מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה נעמה ברון ב (5 17 

 18 מגרש הכדורגל התקני בקרית החינוך".

משכר  50% -אישור מינוי מנהלת מחלקת גביה, גב' רלי ניסנוביץ, ב (6 19 

 20 מנכ"ל, באישור משרד הפנים.

אישור מינוי דליה שמר, עובדת המועצה, כחברה מקרב עובדי  (7 21 

 22 המועצה בהנהלת עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה. 

אמנות ותרבות בגני תקווה, בהתאם אישור תיקון תקנון עמותת  (8 23 

לנוסח שאושר על ידי משרד הפנים וע"פ "נוהל אסדרת עמותה  24 

 25 עירונית" של משרד הפנים".
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אישור אכיפת "עבירות כלבים" על ידי מתן קנסות מנהליים לפי חוק  (9 1 

עבירות מנהליות וחוקי המדינה בעניין )חוק להסדרת הפיקוח על  2 

 3 יו"ב(.כלבים ותקנותיו, פקודת הכלבת וכ

אישור אכיפת "עבירות פסולת בניה" בהתאם לחוקי המדינה )במקום  (10 4 

.ב. לחוק הרשויות המקומיות 11חוקי העזר למועצה( בהתאם לס'  5 

 6 .2008-סמכויות פקחים( תשס"ח –)אכיפה סביבתית 

אישור שינוי מקום מבנה ציבור אשר ישמש לתנועות נוער מחלקה  (11 7 

א שינוי בפרוגרמה לצרכי לל 6717בגוש  49לחלקה  6717בגוש  165 8 

 9 ציבור. 

הצעת החלטה: "לאשר את שינוי מיקום מבנה תנועת הנוער בתשריט  10 

ידי מליאת המועצה -אשר צורף לפרוגרמה לצרכי ציבור שאושרה על 11 

 12 6717בגוש  49לחלקה  6717בגוש  165מחלקה  5/10/14מיום  12מס' 

 13 ללא שינוי בפרוגרמה עצמה.

 14 2016ת הפיתוח שנלקחה במרץ יתרת הלווא למחזורא. אישור   (12

)נכון למועד זה( לתקופה ₪ מיליון  5.5 -לבניית התיכון, ע"ס של כ 15 

, בכפוף 3.5%שנים בריבית קבועה לא צמודה של עד  15של עד  16 

 17 לאישור משרד הפנים. 

לתקופה של עד ₪ מיליון  6ב. אישור לקיחת הלוואת פיתוח על סך  18 

בכפוף לאישור משרד שנים בריבית משתנה עד גובה הפריים,  15 19 

 20 1 -ו 5169גני הילדים במ"מ  9מיועדים לבניית ₪ מיליון  5הפנים. 

 21 מיועד לרכישת רכבי עבודה בשנים הקרובות.₪ מיליון 

 22 תב"רים.  (13

 23 . 2018 4דיון בדו"ח הכספי לרבעון  (14

 24 דיון בדוחות כספיים של עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה.  (15

 25 ח גני תקווה. אישור דוחות כספיים של החברה לפיתו (16

 26 דיווחי ראש המועצה. (17

27 
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 1 פרוטוקול

 2 

בקשת השתתפות בפיילוט הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר "

 "Viaמשרד התחבורה חברת דן וחברת 

 3 

, מתחילים. הצעה לסדר 8ישיבת מליאת מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה: 4 

יום של חבר המועצה יניב שחר בקשת השתתפות בפיילוט  5 

 Via . 6ורה חברת דן וחברת משרד התחב

במרץ העברתי פנייה, כותב לנו אורן הלוי, אני  4ביום   7 

במרץ  4מקריאה את המכתב שאורן הלוי כתב, ביום  8 

העברתי פנייה לניר משה ממשרד התחבורה להשתתף  9 

בפיילוט תחבורה חכמה. זה כמובן היה לפני שהגיעה  10 

ט ההצעה לסדר. ההתייחסות של ניר היתה מדובר על פיילו 11 

של משרד האוצר ומשרד התחבורה. הפיילוט ממוקד במרכזי  12 

המטרופולינים מועד לבחון את האופן שבו משתלב השירות  13 

בשירות התחבורה הציבורית הקיים. אין צפי מתי יהיה  14 

 15 אפשר להצטרף או מתי הפיילוט יורחב. 

בנוסף להתכתבות, התקיימה שם שיחה טלפונית. ניר הסביר   16 

וני במקומות בהם יש עומסי תנועה. שמדובר בפרויקט ניסי 17 

בשלב הזה אנחנו לא נכללים, ורק אם הפיילוט יצליח הם  18 

ירחיבו את הפרויקט למקומות נוספים. לפיכך אני מבקשת  19 

 20 להוריד את ההצעה מסדר היום. 

אני רוצה רגע להגיד כמה מילים. אנחנו פנינו לחברת דן,  מר שחר: 21 

בדירקטוריון וגם  דיברנו שם עם אנשים בכירים בזה, הם גם 22 

 23 בהנהלה, 

 24 וואו, בדירקטוריון?  דובר:



 

 

  21.5.19                                 מליאת המועצה המקומית גני תקווה  

 

5 

והם אמרו שבעיקרון אפשר להצטרף לפיילוט הזה. אז אני  מר שחר: 1 

 2 לא יודע, 

 3 מעולה. עליך. צרף אותנו. תעשה משהו אחד טוב. גב' דלריצ'ה:

 4 אנחנו לא יכולים, ליזי, את צריכה לעשות את זה.  גב' פרימו:

 5 עשינו.  דובר: 

 6 מעולה. אנחנו קיבלנו תשובה שלילית. צ'ה:גב' דלרי

 7 בשמחה היינו עושים את זה אבל הם אמרו שם,  גב' פרימו:

 8 ניסינו, אי אפשר.  עו"ד מצליח:

 9 מי דיבר עם הדירקטוריון, את פרימו?  גב' דלריצ'ה:

 10 שמה?  גב' פרימו:

 11 את דיברת? מה הם אמרו לך, שהם מוכנים? גב' דלריצ'ה:

 12 צריכים לפנות למשרד התחבורה.  שכן, שאתם גב' פרימו:

 13 מעולה.  גב' דלריצ'ה:

 14 פנינו. דובר:

מעולה. פנינו, הם אמרו לנו שלא. אם את חושבת אחרת,  גב' דלריצ'ה: 15 

 16 בבקשה, את יכולה, את מוזמנת, 

 17 מה זאת אומרת אמרו לכם שלא? שכרגע לא ניתן להצטרף?  גב' פרימו:

 18 מית. אני מקריאה לך את התשובה הרש גב' דלריצ'ה:

 19 לא, בסדר. אבל בעתיד,  גב' פרימו:

 20 שייגמר הפיילוט,  גב' דלריצ'ה:

 21 , -הם מתכוונים להרחיב את ה גב' פרימו:

 22 כן, נכון, הנה.  גב' דלריצ'ה:

אלף איש הורידו את  20כרגע זה במקום שהוא מצליח, כבר  גב' פרימו: 23 

 24 האפליקציה, והם מתכוונים ממש להמשיך הלאה. 

 25 רך, נכון. מבו גב' דלריצ'ה:

 26 ואני מקווה שגם גני תקווה תצטרף. גב' פרימו:
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 1 נכון.  גב' דלריצ'ה:

 2 פשוט מי שצריך לפנות זה את, לכן פנינו, גב' פרימו:

. אמרתי, אני פניתי, קיבלתי תשובה, הקראתי את פניתיאני  גב' דלריצ'ה: 3 

 4 התשובה. 

 5 נכון, אני שמעתי.  גב' פרימו:

נכון, שהוא דיבר עם הדירקטוריון ואמרו יניב אמר שזה לא  גב' דלריצ'ה: 6 

 7 לו כן. 

 8 הוא לא אמר שזה לא נכון. גב' פרימו:

 9 כן.  גב' דלריצ'ה:

 10 מה זה דיבר עם הדירקטוריון? מר שלומוביץ:

 11 מה זה? אז מה אמרת?  גב' דלריצ'ה:

 12 הוא לא אומר שזה לא נכון.  גב' פרימו:

 13 אני אמרתי שהתשובה,  מר שחר:

 14 אי אפשר להצטרף? אפשר או גב' דלריצ'ה:

 15 מי זה הדירקטוריון שתדבר עם הדירקטוריון? מר שלומוביץ:

 16 התשובה שאני קיבלתי מחברת, שאפשר, אני לא אמרתי,  מר שחר:

 17 לא הבנתי מה השאלה, עומר. גב' פרימו:

 18 השאלה היא, השאלה היא,  מר שלומוביץ:

 19 אי אפשר. נו, בסדר. הכל בסדר.  גב' דלריצ'ה:

 20 הכוונה בלדבר עם הדירקטוריון?  מה מר שלומוביץ:

 21 רגע, רגע, עומר, אבל, אבל מה,  עו"ד עובדיה:

 22 מה זה הקטע הזה בכלל? לדבר עם הדירקטוריון.  מר שלומוביץ:

 23 מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? גב' דלריצ'ה:

 24 ממתי מדברים עם דירקטוריון?  מר שלומוביץ:

 25 סליחה,  גב' פרימו:

 26 זי ...אבל לי עו"ד עובדיה:
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 1 )מדברים ביחד(

סליחה, שכחת דבר אחד, אני ממשפחת דן, אני מכירה שם  גב' פרימו: 2 

 3 את כל האנשים. בוא עומר, בלי ללגלג. ברצינות.

 4 מי משפחת דן? את משפחת דן?  מר שלומוביץ:

 5 ברור, מה אתה לא יודע?  גב' פרימו:

 6 את משפחת פרימו.  מר שלומוביץ:

 7  קשורה למשפחת דן. גב' פרימו:

 8 דן זה לא משפחה, דן זה חברה.  מר שלומוביץ:

 9 סליחה, אנחנו קשורים, דן זה נקרא משפחה, בוא,  גב' פרימו:

 10 אה.  מר שלומוביץ:

בוא נתקדם. דיברתי עם בחור מהדירקטוריון. אני לא  גב' פרימו: 11 

ממציאה דברים. אוקי? שמעתי את התשובה של ליזי. הקטע  12 

שמי שצריך לפנות זה  היה שהם היו ממש בעד אל הם דרשו 13 

 14 ראש המועצה. 

אבל אושרת, זה לא עובד ככה שבאים ל... דיברתי עם  מר שלומוביץ: 15 

 16 הדירקטוריון. מה זה הילדותיות הזאת? 

 17 רגע, סליחה, אני רציתי להבין מה זה.  גב' פרימו:

 18 זה נורא ילדותי. סליחה.  מר שלומוביץ:

 19 למה ילדותי?  גב' פרימו:

 20 . כי ככה מר שלומוביץ:

 21 איך אתה רוצה,  גב' פרימו:

 22 לא מדברים ככה. כי בן אדם,  מר שלומוביץ:

 23 שאני אבין מה זה מיניבוס חכם?  גב' פרימו:

 24 אני,  מר שלומוביץ:

 25 אני יושבת ללמוד את הנושא לפני שמגישים הצעה.  גב' פרימו:

 26 עומר, ההתפרצות שלך,  מר שחר:
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 1 אני לא מבינה מה לא בסדר.  גב' פרימו:

 2 היתה ילדותית. ר:מר שח

 3 שלך, בסדר.  מר שלומוביץ:

 4 קיבלתי תשובה מליזי. מה לא בסדר?  גב' פרימו:

 5 אוקי, בסדר.  מר שלומוביץ:

 6 אני רוצה להאמין שברגע שהפיילוט הזה יצליח ויתרחב, גב' פרימו:

 7 טוב.  מר שלומוביץ:

אני מקווה שתפני שוב, כי אני רואה בזה דבר נהדר בסך  גב' פרימו: 8 

 9  הכל.

 10 כולם.  גב' דלריצ'ה:

 11 בזה יופי,  גב' פרימו:

 12 אבל זה לא רציני להגיד פה דיברתי עם הדירקטוריון. מר שלומוביץ:

 13 כולנו רואים בזה דבר נהדר. ממשיכים הלאה.  גב' דלריצ'ה:

 14 אתה רואה?  גב' פרימו:

 15 

צביעת חניות בסביבת הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר "

 "ל לבן וחלוקת תו תושבהמרכז המסחרי בכחו

 16 

הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר, חבל שאת  -2 גב' דלריצ'ה: 17 

 18 לא הגשת, דרך אגב, סתם הערה, אם זה משהו שאת בדקת. 

 19 באמת. זה לא משנה. אנחנו אותו דבר. זה בסדר.  גב' פרימו:

הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר, צביעת חניות  גב' דלריצ'ה: 20 

 21 ביבת המרכז המסחרי בכחול לבן וחלוקת תו לתושב. בס

 22 מה זה המרכז? מר אנגל:

 23 המסחרי ליד הסופר פארם.  גב' דלריצ'ה:

 24 מר רחמנינוב כהן: דיברנו על הנושא של תו תושב אז. 
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 1 כן, תו תושב, יופי. אז ככה, תחילה יובהר כי החניה מסביב,  גב' דלריצ'ה:

 2 רגע, אני רוצה, אפשר?  מר שחר:

 3 לא, אני קודם מדברת, אחר כך אתה.  דלריצ'ה: גב'

 4 אין בעיה.  מר שחר:

תחילה יובהר כי החניה מסביב למרכז המסחרי בגבעת  גב' דלריצ'ה: 5 

 6 סביון הינה שטח פרטי של חברת סטאר סיטי.

 7 ממש. מר שלומוביץ:

ידוע למועצה כי החברה ביקשה לאחרונה מתושבים הגרים  גב' דלריצ'ה: 8 

סחרי, מתוך התחשבות בלקוחות המרכז בסמיכות למרכז המ 9 

המסחרי, כי יימנעו מחניה בשטח המסחרי במועדים  10 

מסוימים. המועצה מודעת למצוקת החניה שקיימת באזור  11 

זה וכן באזורים נוספים ברחבי הישוב והיא שוקדת על  12 

פתרונות אפשריים בעניינה במסגרת הנטענת והקצאת  13 

 14 . מקומות לחניה מתוך סמכות המועצה המקומית

יחד עם זאת, הפתרון המוצע על ידי יניב שחר למצוקה זו   15 

אינו יכול להביא להקלה אלא ההפך, וזאת מהסיבות  16 

צביעת החניות ברחובות הסמוכים למרכז  -1הבאות:  17 

המסחרי בכחול לבן, כאמור, וחלוקת תו תושב לתושבי  18 

רחובות אלה תביא לכך שתושבי גני תקווה אשר לא גרים  19 

יוכלו לחנות בהם בכלל. כלומר אם יש לי ברחובות אלה לא  20 

חבר או קרוב משפחה אשר גר באזור לא אוכל לבקר אותו  21 

 22 כי לא יהיה לי מקום חניה ברחוב. 

 23 בנוסף,  

 24 לא הבנתי את זה. סליחה. גב' פרימו:

 25 באי המרכז המסחרי,  גב' דלריצ'ה:

 26 גם אני לא הבנתי את זה.  מר שחר:
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בקר אותו. אין חניה גם ככה. לא גם ככה הוא לא יכול ל גב' פרימו: 1 

 2 הבנתי את הקטע כאילו.

אז עוד, עוד להגביר את זה שיהיה כחול לבן ולא יוכלו  גב' דלריצ'ה: 3 

 4 לחנות שם? 

 5 לא הבנתי, תושבי גני תקווה?  מר שחר:

 6 או שאני אשלם?  גב' דלריצ'ה:

 7 רגע, תושבי גני תקווה?  מר שחר:

 8 רגע, תנו לי לגמור.  גב' דלריצ'ה:

 9 כן, תסיימי.  שלומוביץ:מר 

 10 לא, אני שואל,  מר שחר:

 11 בנוסף,  גב' דלריצ'ה:

 12 )מדברים ביחד(

יש לזה חוקים מסוימים, אני מקריאה, אחר כך אתם  גב' דלריצ'ה: 13 

 14 מדברים וממשיכים.

 15 בדיוק.  מר שלומוביץ:

בנוסף, באי המרכז המסחרי ויתר תושבי גני תקווה מבקשים  גב' דלריצ'ה: 16 

ר עד כה חנו גם במרכז המסחרי וגם לבקר באזור, אש 17 

ברחובות הסמוכים, ייאלצו לחנות רק במרכז המסחרי. דבר  18 

זה יכול להוביל למצוקת חניה בחניון ולגרום לחברה לשקול  19 

סגירת החניון באמצעות מחסום. בוא לא נשכח, זה אזור  20 

 21 שלהם, שטח שלהם. 

בכך למעשה תימנע חניה בחניון מתושבי הרחובות   22 

תושבי גני תקווה או מבקרים שאינם באי הסמוכים ומ 23 

 24 המרכז המסחרי בכל שעות היממה. 

נזכיר כי תושבי הרחובות הסמוכים למרכז המסחרי "נהנים"   25 

למעשה מחניון בשעות הלילה. על כן, אזכיר כי מדובר  26 
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בישוב קטן עם אווירה משפחתית אשר אינו מצדיק מעבר  1 

ה ביישוב. למערך של חניה בתשלום אשר לא היה קיים עד כ 2 

בכל נקודה ברחבי היישוב יש מוקדי עניין לציבור הרחב.  3 

פתרון כזה צריך להישקל בראייה רוחבית וביישוב קטן  4 

שרוצה לעודד עסקים זו גזירה שלא ניתן לעמוד בה ולא  5 

 6 תביא תועלת. כן יניב? 

כמה דברים. ואני אשמח גם שתעני כאילו, כי יש כמה  מר שחר: 7 

העובדה, עצם העובדה שהשטח דברים שלא הבנתי. עצם  8 

הוא שטח פרטי זה לא אומר שהם יכולים לעשות מה שהם  9 

רוצים. למועצה יש זיקת הנאה ולתושבים יש זיקת הנאה  10 

 11 בתוך השטח הפרטי הזה. הוא לא פרטי לגמרי. 

 12 מאיפה אתה מוציא את זה?  מר שלומוביץ:

 13 תפתח נסח טאבו ותראה.   מר שחר:

 14 ת הנאה יש? מה, איזה זיק מר שלומוביץ:

 15 יש זיקת הנאה, מר שחר:

, כרגיל -מאיפה אתה מוציא? בוא, הנה הזיקת הנאה, הנה ה מר שלומוביץ: 16 

 17 לא בודקים.

 18 הרחוב, הרחוב שמוביל אליו הביתה,  גב' פרימו:

כרגיל, לא בודקים, אז באים ואומרים, זורקים זיקות הנאה.  מר שלומוביץ: 19 

 20 מה אומרת זיקת ההנאה? 

 21 קת הנאה, שניה, אז רגע. יש זי מר שחר:

 22 אה, אוקי.  מר שלומוביץ:

 23 בוא אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אנחנו,  מר שחר:

 24 תבדוק לפני זה. במקרה, במקרה הזה, מר שלומוביץ:

 25 עומר,  מר שחר:

 26 לא ביקשת ניירות.  מר שלומוביץ:
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 1 ביקשנו ניירות.  מר שחר:

 2 כן, וקיבלת?  מר שלומוביץ:

 3 לא.  מר שחר:

 4 אה, אז איך העלית את זה? אז היית יכול לחכות קצת.  לומוביץ:מר ש

 5 שניה רגע.  מר שחר:

 6 והיית מקבל את הניירות.  מר שלומוביץ:

 7 זה שיטה יפה, שאנחנו מבקשים ניירות מהמועצה,  מר שחר:

 8 ממש.  מר שלומוביץ:

 9 המועצה,  מר שחר:

 10 עוד פעם בכי? בלי בכי היום.  גב' דלריצ'ה:

 11 בוא, בוא,  מר שלומוביץ:

 12 לא בוכה.  מר שחר:

 13 לא, רק בלי בכי. אוי כמה בכי.  גב' דלריצ'ה:

 14 לא, כי שניה,  מר שחר:

 15 לא,  מר שלומוביץ:

 16 הדבר האחרון שאני עושה זה בוכה.  מר שחר:

 17 התב"ע ברשת.  מר חמו:

 18 כן, זה אגב נמצא ברשת. אתה לא צריך להוציא שום דבר.  מר שלומוביץ:

 19 שניה רגע.  מר שחר:

 20 אתה יכול לבדוק.  מר שלומוביץ:

 21 אנחנו,  מר שחר:

 22 באנגלית,  easementאז תבין קודם מה אומרת זיקת הנאה,  מר שלומוביץ:

 23 שמעתי אותך. שמעתי.  מר שחר:

 24 ומה היא אומרת לגבי הבניינים.  easementזיקת הנאה  מר שלומוביץ:

 25 עומר, שמעתי אותך, עכשיו תן לי לדבר.  מר שחר:

 26 ברור לך,   ץ:מר שלומובי
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 1 עומר, מר שחר:

 2 שאי אפשר לעשות אי בבניינים. מר שלומוביץ:

 3 עומר, שמעתי אותך. תודה. מר שחר:

 4 אוקי. מר שלומוביץ:

 5 תן לי לדבר.  מר שחר:

 6 זה הזמן שלי לא לדבר?  מר שלומוביץ:

 7 יש זיקה, יש,  מר שחר:

 8 כן, אני עם שעון חול.  גב' דלריצ'ה:

 9 ? כמה זמן? כמה יש עוד מר שלומוביץ:

תודה שלקחת לי שתי דקות. יש, יש לתושבים ולמועצה  מר שחר: 10 

זיקת הנאה שם, לתושבים שגרים בבניין. זה לא שטח פרטי  11 

לגמרי. הם לא יכולים להקים סתם מחסום, כי מחסום דורש  12 

 13 . אי אפשר להקים מחסום,בניההיתר 

 14 אז מה אתה רוצה להגיד בזה אבל?  מר שלומוביץ:

 15 אומר עכשיו ואתה תיתן לי לדבר.  אני מר שחר:

 16 רגע, רגע, עומר, תכף, היועצת המשפטית,  דובר:

 17 מה הוא רוצה להגיד?  מר שלומוביץ:

. לא בניהבשביל להקים מחסום הם צריכים לקבל היתר  מר שחר: 18 

חייבים לתת להם אותו. עכשיו זה שטח פרטי. בשטח הפרטי  19 

המסחרי  הזה חונים תושבים ויש גם אנשים שבאים למרכז 20 

 21 לקניות וחונים בחניות של התושבים. 

 22 בסדר. מר שלומוביץ:

 23 עכשיו אם המקום רוצה לסגור את החניון הזה מיום חמישי,  מר שחר:

 24 נו? מר שלומוביץ:

 25 עד כניסת השבת,  מר שחר:

 26 מי אמר לך את זה?  מר שלומוביץ:
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 1 זה מה שכתוב.  מר שחר:

 2 הם שמו ... גב' פרימו:

 3 אם הוא כתב? אז בוא אני אגיד לך, לפני שאתה,  אז מה מר שלומוביץ:

 4 שניה, לא, אל תגיד לי.  מר שחר:

 5 לא,  מר שלומוביץ:

 6 תודה רבה. אחר כך תגיד לי.  מר שחר:

 7 אז בוא אני אגיד לך.  מר שלומוביץ:

 8 דקות שלך. 10 -יהיה לך את ה מר שחר:

 9 אז מה אם הוא כתב?  גב' פרימו:

 10  דקות. 10אין לי  מר שלומוביץ:

 11 דקות שלך.  10 -יהיה לך את ה מר שחר:

 12 לא, אני רוצה לקחת ממך.  מר שלומוביץ:

דקות שלך. אנחנו פנינו למועצה, ביקשנו  10 -יהיה לך את ה מר שחר: 13 

 14 לקבל את התשריט של זיקת ההנאה, לא נתנו לנו אותו.

 15 נו?  מר שלומוביץ:

ו שזה אז אנחנו לא יודעים בדיוק איפה זיקת ההנאה. הבנ מר שחר: 16 

 17 בכניסה, מהכניסה, 

 18 למה אתה צריך לפנות למועצה?  עו"ד עובדיה:

 19 מה זה מעניין אותך זיקות הנאה?  מר שלומוביץ:

זה הכל באינטרנט. כל התכניות באינטרנט. למה אתה צריך  עו"ד עובדיה: 20 

 21 לפנות למועצה? 

 22 , -אני לא צריך לחפש עכשיו ב מר שחר:

 23 נעמה לא מצאה.  גב' דלריצ'ה:

 24 מה זה לא צריך?  מו:מר ח

 25 כי אני חבר מועצה, מר שחר:

 26 אז אתה יכול,  עו"ד עובדיה:
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 1 שניה, אני חבר מועצה,  מר שחר:

 2 יש לך שטיח אדום.  גב' דלריצ'ה:

 3 לפתוח את האינטרנט,  עו"ד עובדיה:

אני חבר מועצה, אני חבר מועצה ואני יכול לפנות למועצה  מר שחר: 4 

כי זה מסמכים של  ולבקש לקבל מסמכים שיש למועצה, 5 

 6 המועצה.

 7 יש לכולם, תיקח לבד. גב' דלריצ'ה:

בוועדה לתכנון. והייתם צריכים להעביר אותם ולא  מר שחר: 8 

 9 העברתם. זה בדיוק, 

 10 אני, יניב,  גב' דלריצ'ה:

 11 זה סיפור אחר,  מר שחר:

 12 יניב,  גב' דלריצ'ה:

 13 של מה אנחנו מקבלים מהמועצה ומה לא.  מר שחר:

 14 ניב, יניב, בוא לא נבכה. אני מייפה את כוחך, י גב' דלריצ'ה:

 15 אני לא בוכה.  מר שחר:

 16 מי שנותן מקבל. מי שמקיים מקבל.  מר שלומוביץ:

אני מייפה את כוחך להיכנס לאינטרנט ולשלוף כל מסמך  גב' דלריצ'ה: 17 

 18 שתרצה. 

 19 אני, אני,  מר שחר:

 20 בדיוק.  מר שלומוביץ:

ברים כהווייתם. אנחנו פונים אני לא בוכה. אני מציג את הד מר שחר: 21 

ומבקשים נתונים מהמועצה והמועצה עושה הכל בשביל לא  22 

לתת לנו אותם. הם ישלחו אותנו לחפש באינטרנט, למרות  23 

שזה נמצא במועצה. הם יגידו לנו שלא צריכים לקבל את  24 

זה, כן צריכים לקבל את זה. יש דברים שאנחנו מחכים להם  25 

ר, אני גם לא הבנתי את חודשים ולא מקבלים אותם. בקיצו 26 
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מה שאמרת ליזי, שאם נהיה בכחול לבן אנשים שגרים בגני  1 

 2 תקווה במקומות אחרים לא יוכלו לחנות שם. 

 3 אני רוצה תו אחד לכל גני תקווה.  מר שלומוביץ:

 4 4בסופו של דבר עושים תו אחד, בוא, בתל אביב יש  מר שחר:

 5 אזורים וגני תקווה זה בקושי שכונה בתל אביב. 

אז אתה רוצה כחול לבן שקרית אונו לא יגיעו אלינו חס  גב' דלריצ'ה: 6 

 7 וחלילה בשלום? 

 8 כן.  מר שלומוביץ:

 9 לשתות קפה,  גב' דלריצ'ה:

 10 )מדברים ביחד(

 11 זה הבעיה?  גב' דלריצ'ה:

 12 אבל בקרית אונו יש כחול לבן.  גב' פרימו:

 13 , בקרית אונו יש אזורים מטורפים של מסחר ומשרדים גב' דלריצ'ה:

 14 רגע, תעצרו.  גב' פרימו:

 15 דקה. דקה.  מר שלומוביץ:

 16 תעצור.  גב' פרימו:

 17 לא. רגע.   מר שלומוביץ:

 18 )מדברים ביחד(

 19 יש בקרית אונו, אני רוצה להגיד משהו.  גב' פרימו:

 20 גם,  מר שלומוביץ:

 21 זה לא נכון. בקרית אונו יש כחול לבן,  גב' פרימו:

 22 נו אז בסדר.  מר שלומוביץ:

 23 איפה הכחול לבן בקרית אונו?  ו:גב' פרימ

 24 מה את מציעה?  מר שלומוביץ:

 25 זה ממש לא באזור מסחרי. בואו תדייקו. קודם כל תדייקו. גב' פרימו:

 26 מה את מציעה?  מר שלומוביץ:
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 1 לא, אז הצענו,  גב' פרימו:

 2 הצענו.  מר שחר:

 3 שמה?  מר שלומוביץ:

 4 שניה. מר שחר:

אונו אבוא לגני תקווה אשלם כסף שאני עכשיו גר בקרית  מר שלומוביץ: 5 

 6 בשביל ללכת לחנות חיות? 

 7 לא,  מר שחר:

 8 או לגולני?  מר שלומוביץ:

אבל אם אתה הולך לחנות חיות תחנה בחניון של הפרטי  מר שחר: 9 

 10 של החנות חיות. יש חניון פרטי. 

 11 ברור.  גב' פרימו:

 12 הרגע ליזי אמרה שהמרכז המסחרי יש להם,  מר שחר:

 13 אתה רוצה עכשיו,  מר שלומוביץ:

 14 יש להם חניון פרטי. תן לי לסיים. אתה, הם אומרים, מר שחר:

לא, לא הבנתי, אתה רוצה שאני אעשה כחול לבן בשטח של  גב' דלריצ'ה: 15 

 16 המסחרי?

 17 כן. לא.  מר שלומוביץ:

 18 לא. מה פתאום.  מר שחר:

 19 בשטח השני.  מר שלומוביץ:

 20 איזה שטח?  גב' דלריצ'ה:

 21 י, מרכז המסחר מר שחר:

 22 כן?  גב' דלריצ'ה:

 23 יש לו שטח חניה פרטי משלו?  מר שחר:

 24 כן. כן.  גב' דלריצ'ה:

הוא סוגר אותו לתושבי גני תקווה מיום חמישי עד כניסת  מר שחר: 25 

 26 השבת? 
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 1 הוא לא סוגר.  גב' דלריצ'ה:

 2 מי סוגר אותו?  מר שלומוביץ:

 3 הוא אמר שהוא סוגר.  מר שחר:

 4 אם הוא אמר? הוא אמר. אז מה  מר שלומוביץ:

 5 שניה.  מר שחר:

 6 התקשרתי אליו, הוא אמר לי מי אמר?  גב' דלריצ'ה:

 7 הוא אמר, מר שלומוביץ:

הוא אומר לי אני אתקשר  אמרתי לו אלעד גבע כתב פוסט. גב' דלריצ'ה: 8 

 9 למשטרה, אני אגיד להם. 

 10 סליחה, אבל רגע, ליזי, הם שמו לי על האוטו.  גב' פרימו:

 11 . לא אמר גב' דלריצ'ה:

 12 אז מה אם הם שמו?  מר שלומוביץ:

 13 , הם שמו לי על, -הם שמו לו על ה גב' פרימו:

 14 אז מה אם הם שמו?  מר שלומוביץ:

 15 הם שמו על כל החניות בחניון.   גב' פרימו:

 16 אז בשביל זה צריך שאילתה?  מר שלומוביץ:

הרגע אמרת שאת יודעת. הרגע אמרת שהמועצה יודעת  מר שחר: 17 

 18 ר את החניון. שהם הולכים לסגו

 19 אני אמרתי ששמעתי שהוא שם פתק. הוא אמר שהוא לא,  ב' דלריצ'ה:ג

 20 מה זה אומר?  מר שלומוביץ:

 21 עוד פעם, עוד פעם,  גב' דלריצ'ה:

 22 שניה, אני, רגע,  מר שחר:

 23 עוד,  גב' דלריצ'ה:

 24 ליזי, משפט אחד.  מר שחר:

 25 שם פתק.  מר שלומוביץ:
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א להתייחס לבן אדם ששם פתק מה זאת אומרת? עומר, ל גב' פרימו: 1 

 2 מבקש משהו? 

 3 אז אני, אז אם את רוצה לשמוע אז תרגיעי ... ואני אגיד.  מר שלומוביץ:

 4 לא, לא, משפט. אתה, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא,  מר שחר:

 5 מה שלהרגיע בינתיים ... גב' פרימו:

 6 )מדברים ביחד(

 7 אל ...  מר שחר:

 8 לנובמבר,  13בתאריך  מר שלומוביץ:

 9 לא, לא, לא, לא. אתה לא תדבר על הזמן שלי. מר שחר:

 10 נגמר הזמן.  מר שלומוביץ:

 11 )מדברים ביחד(

 12 אז גם לי יש זמן. תיקח את הזמן שלי.  גב' פרימו:

 13 לנובמבר,  13בתאריך  מר שלומוביץ:

 14 ברצינות, נו.  גב' פרימו:

 15 רגע, עומר, לא, עומר, לא, אתה תיתן לי לסיים לדבר.  מר שחר:

 16 לנובמבר,  13בתאריך  ומוביץ:מר של

אתה ... לסיים לדבר ואתה תתחיל כאן לדבר בכבוד ולתת  מר שחר: 17 

לאנשים אחרים גם כן לדבר ולא להתפרץ כל הזמן לדברים  18 

של אחרים ולהשתיק אותם. תודה. אם המרכז המסחרי  19 

פותח או רוצה לתת את החניה רק לבאי המרכז המסחרי,  20 

תקווה, אילת, לקנות כל אחד שבא מקרית אונו, פתח  21 

 22 במרכז המסחרי שלנו יחנה בחניון של המרכז המסחרי. 

הבעיה היא שלתושבים לא תהיה חניה בחוץ. אם אתה   23 

מסמן בחוץ בכחול לבן כל תושבי גני תקווה יכולים לחנות  24 

 25 שם בחינם. 

 26 תושבים יקרים,  גב' דלריצ'ה:



 

 

  21.5.19                                 מליאת המועצה המקומית גני תקווה  

 

20 

 1 בכלל לא סוגר.  דוברת:

 2 רגע, שניה.  מר שחר:

 3 חניון זה הינו פרטי.  ה:גב' דלריצ'

 4 רגע, ליזי.  מר שחר:

 5 אני מקריאה.  גב' דלריצ'ה:

 6 רגע, שניה.  מר שחר:

 7 הנכם מתבקשים שלא להחנות,  גב' דלריצ'ה:

 8 לא לחנות, נכון.  גב' פרימו:

 9 את רכבכם בכל שטח החניון,  גב' דלריצ'ה:

 10 נכון.  גב' פרימו:

 11 מיום חמישי עד הבוקר. גב' דלריצ'ה:

 12 עד הבוקר. נו?  ביץ:מר שלומו

 13 נכון.  גב' פרימו:

 14 מותרת החניה רק ללקוחות המרכז.  גב' דלריצ'ה:

 15 מיום חמישי,  גב' פרימו:

 16 תודה על שיתוף הפעולה. גב' דלריצ'ה:

 17 הוא מבקש. עכשיו אני חניתי בחוץ,  מר שלומוביץ:

 18 מבקש.  גב' דלריצ'ה:

 19 יום חמישי,  גב' פרימו:

ניתי בחוץ ליד חניה של בן אדם שאין לו חניתי בחוץ, ח מר שלומוביץ: 20 

 21 היתר, אין לו היתר לעשות מעטפה. 

 22 אפשר לעשות שאלה?  גב' פרימו:

 23 הוא בא שם לי פתק,  מר שלומוביץ:

 24 אפשר, אפשר,  גב' פרימו:

 25 אז כאילו אני אגיד בוא נגיש שאילתה של זה?  מר שלומוביץ:

 26 נעשה כחול לבן את כל,  גב' דלריצ'ה:
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 1 פשר לשאול שאלה? א גב' פרימו:

 2 נעשה כחול לבן את כל היישוב.  גב' דלריצ'ה:

 3 מה, מה השאילתה בכלל? אין עניין.  מר שלומוביץ:

 4 ההצעה לסדר,  גב' דלריצ'ה:

 5 אין פה שאילתה, יש פה הצעה. מר שחר:

 6 אין פה כלום.  מר שלומוביץ:

 7 מה אתה מציע? מה אתה מציע?  גב' דלריצ'ה:

 8 כלום. מר שלומוביץ:

 9 אני מציע, כמו שאמרתי,  חר:מר ש

 10 לשים כחול לבן ביישוב?  גב' דלריצ'ה:

 11 בא דוביק,  מר שלומוביץ:

 12 לא ביישוב,  מר שחר:

 13 נכון, זה דוביק. גב' פרימו:

 14 )מדברים ביחד(

היא שואלת אותי מה אני מציע, אתה לא נותן לי לדבר.  מר שחר: 15 

 16 כאילו מה זה הצורת התנהלות הזאת? נו באמת. 

, לפני 2018לנובמבר  13אז תקשיב. תקשיב שניה. בתאריך  יץ:מר שלומוב 17 

שנה, התקיימה פגישה במועצה, בפגישה עם כל נציגי  18 

המרכז, הבעלים של המרכז המסחרי. בפגישה הזאת היו  19 

מנכ"לית המועצה דאז אירית נתן, הבעלים של המרכז  20 

המסחרי דוד ואקנין, דוד, אורן הלוי, עומר שלומוביץ, נציגי  21 

התאומים, חבר מועצת העיר בנושא המרכז המסחרי.  בנייני 22 

הוחלט על שיתוף פעולה בין הנציגי בנייני התאומים לנציגי  23 

משרד ה... בכלל לא קשור, למה? כי הבין הבן אדם, כן?  24 

בניגוד למה שאתם מעלים עכשיו, שהוא יכול לבקש מה  25 
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וזאת למה? אם היית שהוא רוצה, לא חייבים לקיים את זה.  1 

 2 היית רואה שיש פה א' שפ"פ.  מסתכל פה

 3 אם הייתם מעבירים את זה.  מר שחר:

 4 אני לא צריך לתת לך כלום. אתה תעשה מה שאתה רוצה.  מר שלומוביץ:

 5 בטח, אתה לא צריך לתת לי כלום.  מר שחר:

 6 לא שאלת, ישר העלית שאילתה, נכון?  מר שלומוביץ:

 7 לא.  מר שחר:

 8 שאלת אותי? מר שלומוביץ:

 9 נכון.  לא מר שחר:

 10 פנתה אלי אושרת אמרה לי שמו לי פתק על האוטו? לא.  מר שלומוביץ:

 11 לא צריך לפנות אליך.  מר שחר:

 12 למה? כי ישר רצים להעלות שאילתות.  מר שלומוביץ:

 13 לא, לי,  מר שחר:

 14 כדי למלא את הזמן של השאילתות.  מר שלומוביץ:

 15 . מה זאת אומרת אושרת? שמו לכל מי שחנה שם גב' פרימו:

 16 אז מה אם הוא שם?  מר שלומוביץ:

 17  ... עומר גב' פרימו:

 18 ואם הוא היה שם פתק שאומר, מר שלומוביץ:

 19 אני מבקשת, גב' דלריצ'ה:

 20 שקלים,  5נא שלמו מחר  מר שלומוביץ:

 21 עומר, עומר,  גב' פרימו:

 22 אני מבקשת להוריד מסדר היום את ההצעה. גב' דלריצ'ה:

 23 יש לי, יש לי,  גב' פרימו:

 24 רגע.  שלומוביץ:מר 

 25 רגע, רגע, רגע.  מר שחר:

 26 שניה.  מר שלומוביץ:
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 1 מי בעד? אני ממשיכה. אני ממשיכה.  גב' דלריצ'ה:

 2 לפני, רגע, עוד מילה אחת.  מר שחר:

 3 רגע.  מר שלומוביץ:

 4 לא להלאות. אני מבקשת לא להלאות.  גב' דלריצ'ה:

 5 עומר,  דוברת:

 6 )מדברים ביחד(

 7 אחד. ליזי, עוד משפט  מר שחר:

 8 די נו.  גב' דלריצ'ה:

 9 חלק מהחניון שייך,  מר שלומוביץ:

 10 די, תשחקו בחוץ אחר כך.  גב' דלריצ'ה:

 11 חלק מהחניון שייך לדיירי בנייני התאומים. מר שלומוביץ:

 12 נכון. נכון.  גב' פרימו:

 13 הוא לא יכול לשים שמה,  מר שלומוביץ:

 14 נכון. גב' פרימו:

 15 את מה שהוא רוצה.  מר שלומוביץ:

 16 זיקת הנאה. נכון.  מר שחר:

אז מה אתה רוצה? זה לא זיקת הנאה. זיקת הנאה זה  מר שלומוביץ: 17 

easement . 18 

 19 רונית, את רוצה להגיד לו שזה לא זיקת הנאה?  גב' דלריצ'ה:

 20 רגע, יש לי שאלה. יש לי שאלה.  גב' פרימו:

 21 לא רוצה להגיד כלום, בשביל מה?  עו"ד עובדיה:

 22 שהוא ירים שם, יש מצב  גב' פרימו:

 23 אתה משתמש במושג שאתה לא מבין אותו.  מר שלומוביץ:

 24 עומר, עומר,  גב' פרימו:

 25 הוא לא מבין. מה אתה רוצה, מסכן, הוא לא מבין.  גב' דלריצ'ה:

 26 אז אתה מבין יותר טוב. סבבה.  גב' פרימו:
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 1 זה,  מר שלומוביץ:

 2 יש מצב שהוא ירים שם מחסום?  גב' פרימו:

והוא לא יכול לעשות כלום. פה זה החלק ששייך לבניינים  מר שלומוביץ: 3 

 4 זה החניה שזה בכלל, תקשיב,

 5 יש מצב שיקום שם מחסום?  גב' פרימו:

 6 לא. גב' דלריצ'ה:

 7 איך זה יכול להיות?  מר שלומוביץ:

 8 לא?  גב' פרימו:

 9 לא.  גב' דלריצ'ה:

 10 לא יקום שם מחסום. גב' פרימו:

 11 לא.  גב' דלריצ'ה:

 12 איך זה יכול להיות,  מר שלומוביץ:

 13 החניה תישאר באופן חופשי לכולם? גב' פרימו:

 14 כן.  גב' דלריצ'ה:

 15 איך זה יכול להיות, מר שלומוביץ:

 16 אוקי.  גב' פרימו:

 17 שהמועצה מנקה עד הבניינים וחזרה אם זה שטח פרטי? כי,  מר שלומוביץ:

 18 )מדברים ביחד(

 19 זה שפ"פ, זה לא,  מר שלומוביץ:

 20 ן סדר היום. להל גב' דלריצ'ה:

 21 רגע, עוד משפט אחד.  מר שחר:

 22 ,7אישור פרוטוקול מישיבת מליאה מספר  גב' דלריצ'ה:

 23 ליזי, לפני שאת מורידה, רגע, רגע.  מר שחר:

 24 . 12.3.2019מתאריך  גב' דלריצ'ה:

 25 ליזי, ליזי, ליזי, לפני שאת מורידה מסדר היום,  מר שחר:

 26 .אני די, יניב, תכבד, מספיק גב' דלריצ'ה:
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 1 אבל עוד לא הורידו.  מר שחר:

 2 תפסיק. אתה לא ילד קטן.  גב' דלריצ'ה:

 3 משפט אחד קטן.  מר שחר:

 4 ... לסדר.  עו"ד עובדיה:

 5 )מדברים ביחד(

 6 מי בעד להעלות את זה לסדר היום?  גב' דלריצ'ה:

 7 רגע, ליזי לפני זה.  מר שחר:

 8  אף אחד. גב' דלריצ'ה:

 9 אף אחד.  עו"ד עובדיה:

 10 סבבה. ממשיכים.  :גב' דלריצ'ה

 11 4רגע, אנחנו רוצים להעלות את זה על סדר היום. יש פה  מר שחר:

 12 שכן. 

 13 , מיכאל, אתה בעד להעלות לסדר היום? לא. 2, 1 גב' דלריצ'ה:

 14 ליזי, אני רוצה רק להגיד משפט אחד.  מר שחר:

 15 . 2 גב' דלריצ'ה:

יש חוק עזר גני תקווה, העמדת רכב וחנייתו, שמאפשר  מר שחר: 16 

 17 למועצה, 

תלמד קודם, אחר כך תבוא לשאול אותי מה שאתה רוצה.  גב' דלריצ'ה: 18 

 19 אני אענה לך במייל, נשבעת לך, אבל תבוא, 

 20 את לא עונה לי בחיים במייל.  מר שחר:

 21 אבל יש, רגע, אבל שניה, גב' פרימו:

 22 את שולחת את המיילים לעומר שיצעק עלי.  מר שחר:

 23 אבל יש חוק.  גב' פרימו:

 24 תתנהג יפה, ריצ'ה:גב' דל
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מתי ענית לי במייל? בחיים לא ענית לי במייל. על מה את  מר שחר: 1 

מדברת? את שולחת לעומר, עומר מתלהם איתי, מכתב את  2 

 3 כל העולם ואשתו.

 4 תכתוב יפה, תכתוב יפה אני אענה לך. יאללה. סולחה.  גב' דלריצ'ה:

 5 יאללה, מבטיח,  מר שחר:

 6 י. סבבה? סולחה. יופ גב' דלריצ'ה:

 7 שאני אכתוב את זה יפה ונבדוק את עומר בפעם הבאה.  מר שחר:

 8 גמרנו.  גב' דלריצ'ה:

 9 

 א להעלות את ההצעה לסדר היום. : הוחלט להחלטה

  10 

 12/3/2019מתאריך  7אישור פרוטוקול מישיבת מליאה מס' 

 11 

למרץ  12מתאריך  7אישור פרוטוקול מישיבת מליאה מספר  גב' דלריצ'ה: 12 

2019 . 13 

 14 יש לי משהו להגיד.  חר:מר ש

 15 אוקי. גם על זה, בבקשה. גב' דלריצ'ה:

 16 לכל דבר יש לי משהו להגיד.  מר שחר:

 17 רגע, שניה. כן. גב' דלריצ'ה:

 18 אבל זה יהיה קצר.  מר שחר:

 19 שחס וחלילה לא תעבור.  גב' דלריצ'ה:

אני לא מבין למה כל הפרוטוקול, הפרוטוקולים של ישיבות  מר שחר: 20 

 21 נעלמו מאתר המועצה.  2018-2019המועצה 

אני אגיד לך. הגיע חוק ההנגשה לפני שנתיים בערך, הם לא  גב' דלריצ'ה: 22 

, ביום שבו החלטנו -נעלמו, צריך להנגיש אותם. ולכן את ה 23 

שמעלים את התמלול במלואו במקום רק את הפרוטוקול אז  24 
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צריך או תמלול או פרוטוקול. אז הורדנו את הפרוטוקולים  1 

 2 להנגיש את הפרוטוקולים.  מכיוון שצריך

 3 מה זה להנגיש?  מר שחר:

חברה חיצונית שאנחנו משלמים לה על כל מסמך כדי  גב' דלריצ'ה: 4 

 5 להנגיש אותו. 

 6 יש תהליך.  דוברת:

 7 אתה לא יכול להעלות משהו, גב' דלריצ'ה:

 8 אבל זה כתוב.  מר שחר:

 9 לא, לא, להנגיש,  עו"ד עובדיה:

 10 בולט, ברייל.  גב' דלריצ'ה:

 11 בשביל אנשים שיש להם, בדיוק,  ו"ד עובדיה:ע

 12 בעלי צרכים מיוחדים.  דוברת:

 13 האתר של המועצה הוא אתר מונגש.  עו"ד מצליח:

 14 זה תהליך טכנולוגי שאתה צריך לעשות.  דוברת:

 15 הוא תהליך טכנולוגי. גב' דלריצ'ה:

 16 כל מסמך שעולה לאתר,  עו"ד מצליח:

 17 קורס שעברו פה אנשים.  גב' דלריצ'ה:

 18 צריך לעבור סוג של הגהה או בדיקה של המסמך הזה.  עו"ד מצליח:

 19 רגע, אבל התמלול שעולה?  מר שחר:

 20 התמלול גם מונגש. אבל כל מסמך שאתה מעלה, עו"ד מצליח:

 21 עולה הרבה כסף.  גב' דלריצ'ה:

 22 היום אסור להעלות בלי,  דוברת:

 23 תמיד זה הה שם. אתם הורדתם את כל המסמכים.  מר שחר:

 24 בגלל שלא תמלול.  דלריצ'ה:גב' 

 25 כל המסמכים שהיו שם לא היו מונגשים.  עו"ד מצליח:

 26 זה או או.  גב' דלריצ'ה:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 לא היה מונגש. לא היה צריך להנגיש.  עו"ד עובדיה:

 3 . 2או  1חוק ההנגשה זה שגרם לנו לוותר על או  גב' דלריצ'ה:

 4 על כל דף,קיצצנו במסמכים שמועלים כי  עו"ד עובדיה:

 5 כי זה עולה כסף.  דוברת:

 6 יש גם תמלול, גם פרוטוקול וגם הקלטות.  גב' דלריצ'ה:

 7 אין פרוטוקול.  מר שחר:

לא, רגע, דקה. יש גם, במושגים יש פרוטוקול, תמלול,  גב' דלריצ'ה: 8 

הקלטה. ביום שבא חוק ההנגשה והיה צריך להעלות, עלינו  9 

גש כדי לא לשלם תמלול מונגש, ויתרנו על פרוטוקול מונ 10 

 11 בכפילות. 

 12 אבל אפשר להעלות אותו כמו שהוא.  מר שחר:

 13 אסור לי.  גב' דלריצ'ה:

 14 )מדברים ביחד(

 15 זה בניגוד לחוק.  דוברת:

כל מה שעולה לאתר חייב להיות מונגש. אז יש את זה  גב' דלריצ'ה: 16 

במועצה ומי שרוצה יכול לקרוא וזהו. אולי יום אחד נחליט  17 

 18 גם על זה. יופי. 

 19 אז מי בעד אישור פרוטוקול? כולם פה אחד. 

 20 

 -מ 7פה אחד הוחלט לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס' : החלטה

12/3/2019 . 

 21 

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין "כספים 

 תקווה למרכז השלטון המקומי"-המועברים ממועצת גני

 22 
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ב שחר בעניין מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יני גב' דלריצ'ה: 1 

כספים המועברים מהמועצה המקומית גני תקווה לשלטון  2 

 3 המקומי. שאילתות. 

 4 רגע, היתה עוד הצעה לסדר שביקשתי.  מר שחר:

 5 איזה הצעה?  גב' דלריצ'ה:

 6 לפתוח את הבריכות של לידר וקאנטרי גנים,  מר שחר:

 7 לא קיבלתי כלום במייל.  גב' דלריצ'ה:

 8 אותה ביום ראשון בערב. בטח שקיבלת. שלחתי  מר שחר:

 9 מעבר לזה ששתי הצעות לכל אדם, ועברת שתי הצעות,  גב' דלריצ'ה:

 10 הצעות,  4לא שתי הצעות לאדם, זה שאילתות לכל אדם.  מר שחר:

 11 הצעות לכל היותר ושתי הצעות לכל בן אדם.  4 גב' דלריצ'ה:

 12 , 2הצעות לישיבה. היו  4 מר שחר:

 13 לכל בן אדם.  2 -הצעות לישיבה ו 4 גב' דלריצ'ה:

 14 לכל בן אדם. לא.  2לא, אין  מר שחר:

 15 רונית,  גב' דלריצ'ה:

 16 לבן אדם.  2רק שאילתות זה  מר שחר:

 17 שאילתות.  2 עו"ד מצליח:

 18 אה, שלישית. לא משנה, אבל לא קיבלתי.  גב' דלריצ'ה:

 19 אבל לא היה. גב' לין:

 20 . מה לא קיבלת? שלחתי לכולם, כל חברי המועצה קיבלו מר שחר:

 21 המייל הגיע ריק.  שרון גל דרור:

 22 לא קיבלתי.  גב' דלריצ'ה:

 23 הגיע ממך מייל ללא קובץ.  גב' לין:

 24 שלחת מייל ללא קובץ.  שרון גל דרור:

 25 לא קיבלתי כלום.  גב' דלריצ'ה:

 26 היה נראה כמו טעות. תסתכל.  גב' לין:
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 1 תבדוק.  דובר:

לם מסכימים אז אני רוצה להעלות הצעה לסדר היום. אם כו מר שחר: 2 

 3 אפשר להעלות אותה, נכון?

 4 לא, ממש לא.  גב' דלריצ'ה:

 5 למה לא?  מר שחר:

 6 ככה, כי יש לנו יום,  גב' דלריצ'ה:

 7 זה לטובת הנוער של גני תקווה.  מר שחר:

 8 אני לא רוצה את העובדים שלי בשתים עשרה,  גב' דלריצ'ה:

 9 זה נורא עמוס.  גב' לין:

 10 לנו פגישות. בשמונה בבוקר יש  גב' דלריצ'ה:

 11 לא, לא, אבל יש, יש לנו מחר את ערב,  גב' פרימו:

 12 למה?  מר שחר:

 13 זה חשוב, ליזי. גב' פרימו:

 14 מעולה, אז אחר כך.  גב' דלריצ'ה:

 15 דקה, אני אסביר.  גב' פרימו:

 16 תני לי לעבוד בסדר היום ואחר כך.  גב' דלריצ'ה:

 17 אחר כך, בסדר.  גב' פרימו:

 18 ל להיות. זה בהתחלה רק יכו מר שחר:

 19 אה, אם זה, מה לעשות?  גב' דלריצ'ה:

 20 בהתחלה זה בסדר.  מר שחר:

לא, אם אתה צריך את האישור שלי זה יכול להיות בכל  גב' דלריצ'ה: 21 

 22 מקום. קדימה. 

 23 אז נעביר את זה בסוף?  מר שחר:

 24 ,ענה לשאילתהמ גב' דלריצ'ה:

 25 כן.  גב' פרימו:
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ועצה המקומית גני תקווה המועברים מהמבעניין כספים  גב' דלריצ'ה: 1 

למרכז השלטון המקומי. התשובה היא כן על מה? רגע.  2 

שניה. האם המועצה מעבירה כסף למרכז השלטון המקומי?  3 

התשובה היא כן. במידה וכן, מהו הסכום שהועבר השנה  4 

? הסכום שהועבר בשנים 2019ומתוכנן להעברה לשנת  5 

2014-2018 ,2014- 60,900 ,2015- 86,770 ,2016- 56,452 , 6 

2017- 76,575 ,2018- 77,760 . 7 

מותר רק שתי שאלות. אני אהיה נחמדה אליך היום ואני   8 

אענה על כל השאלות. פעם אחרונה שאתם שואלים יותר  9 

משאלה אחת בשאילתה, כי לא תקבלו תשובה. תלכו לאן  10 

 11 שאתם רוצים. 

 12 . 2 -יותר מ מר שחר:

, שאלה 2אילתה מותר לך , שאלה אחת בשאילתה. ש-יותר מ גב' דלריצ'ה: 13 

 14 אחת כל שאילתה. 

 15 טוב.  מר שחר:

 16 כמה, היום אני נחמדה במיוחד.  גב' דלריצ'ה:

 17 תודה.  מר שחר:

כמה כסף הועבר בכל אחת, בבקשה. כמה כסף הועבר בכל  גב' דלריצ'ה: 18 

למרכז השלטון המקומי? הקראתי  2014-2018אחת מהשנים  19 

לות לא, אה, ', נכון? הסדר של השא19הרגע. עכשיו על  20 

 21 שקל. 64,000 2019הסכום שהועבר בשנת 

מאיזה סעיף תקציבי יוצא הכסף? הסעיפים התקציביים   22 

דמי חבר בארגונים,  1616000523מהם יוצא הכסף  23 

עו"ש והדרכה והשתלמויות, סכומים נמוכים  161000521 24 

מזכירות וספרות מקצועית,  1613000522יצאו גם מהסעיפים  25 

 26 ומועצה והוצאות אחרות. הנהלה 161100780 -ו
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מהי הסמכות החוקית להעברתו? המקור החוקי להתקשרות   1 

עם מש"מ הוא בשל היות מש"מ, מרכז השלטון המקומי,  2 

הספק היחיד לעניין ועל כן קיים פטור מהתקשרות עמו לפי  3 

דיני המכרזים. מש"מ הוא הגוף היחיד המהווה את הגוף  4 

עט המועצות היציג של הרשויות המקומיות בישראל, למ 5 

האזוריות, והוא היחיד שיכול לפעול בשם המועצה וכלל  6 

הרשויות המקומיות ברמה הארצית מול גורמים בממשלה  7 

 8 וגורמים רלוונטיים אחרים ... 

מה יוצא לתושבי גני תקווה מההעברות האלה? באם  -6  9 

מגיש השאילתה אינו יודע, מרכז השלטון המקומי הוא גוף  10 

ג היחיד של עיריות ומועצות המהווה את הארגון היצי 11 

מקומיות בישראל בכל הנוגע לייצוג האינטרס של השלטון  12 

המקומי מול הכנסת, משרדי ממשלה וכן בעניין הסכמי  13 

עבודה של עובדי השלטון המקומי. הוא זה שמרכז את הידע  14 

המקצועי בנושא המוניציפלי בישראל ומהווה מכפיל כוח  15 

ד למען האינטרסים של כל הערים בישראל בבואן לפעול יח 16 

של התושבים מול גזירות כלכליות של המדינה, כמו למשל  17 

במאבק להוספת סייעת שניה, ברפורמות הצהרונים,  18 

בתוספת של החופש הגדול. עכשיו עם התאגידי מים, ועוד  19 

 20 נושאים רבים,

 21 מועצה דתית.  מר מתתיהו:

שלא  מועצה דתית עכשיו, נכון מאוד. ועוד נושאים רבים גב' דלריצ'ה: 22 

היו קורים ללא מש"מ. דוגמה אקטואלית לפעילות של  23 

המש"מ, בימים אלה מש"מ פועל לשנות את ההתייחסות  24 

של גני תקווה  8למדד הסוציואקונומי, מדד סוציואקונומי  25 

הוא מדד סוציו תושבים ללא מדד סוציו הרשות, ואנחנו  26 
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עובדים מול משק וכלכלה, מול מש"מ לטפל בזה מול  1 

קי איזון, לדאוג למענקי איזון ולעשות מדד הממשלה, והמענ 2 

, מה שיעזור לישוב כמו גני תקווה ליהנות חוסן רשותי 3 

 4 מעוד תקציבים. 

במקביל, מש"מ מאפשר גם לעגן משאבים כדי להציע   5 

שירותים לעיריות ומועצות מקומיות במחיר נמוך  6 

משמעותית מכל אופציה אחרת, תשתיות, התייעלות  7 

חכמה, וזאת בין היתר באמצעות אנרגטית, מכרזים, עיר  8 

החברה למשק וכלכלה שהיא חברה בבעלות מרכז השלטון  9 

 10 המקומי. 

כל שקל שרשות מקומית כלשהי משלמת כדמי חבר למרכז   11 

השלטון המקומי חוזר אליה ברווח של פי כמה וכמה בכל  12 

מאבק ציבורי משותף המנוהל ומלווה באמצעות מש"מ וכל  13 

ריים כתוצאה מהתקשרות חיסכון בהוצאות משאבים ציבו 14 

 15 עם מש"מ. זהו. שאלה? 

 16 יש לי שאלה.  מר שחר:

 17 כן.  גב' דלריצ'ה:

אני שאלתי מה הסמכות החוקית, נכון אמרת שהוא הגוף  מר שחר: 18 

 19 היחיד וכולי, אבל מה הסעיף בחוק שמאפשר, 

 20 יש סעיף בחוק,  גב' דלריצ'ה:

 21 )מדברים ביחד(

 22 זה פטור ממכרז.  עו"ד מצליח:

ני לא מצפה, זה לא פטור ממכרז. אני לא מצפה שתתנו א מר שחר: 23 

 24 תשובה עכשיו, כי זה זה. אני מבקש לקבל על זה תשובה.

 25 את יודעת להגיד?  גב' דלריצ'ה:
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כבר בדקנו את זה. בגלל שהוא הגוף היחידי בעצם, זה כמו  עו"ד מצליח: 1 

בעצם הספק היחידי, הגוף היחידי שיכול לספק את  2 

 3 המקומית, השירותים האלה לרשות 

 4 מותר לי להתקשר אליו בפטור ממכרז.  גב' דלריצ'ה:

 5 זה בפטור ממכרז.  עו"ד מצליח:

 6 הוא ספק,  גב' דלריצ'ה:

ספק יחיד. הוא ספק יחיד. אין ארגון יציג אחר עבור עיריות  עו"ד מצליח: 7 

 8 ומועצות מקומיות. 

 9 מכרזים למשל. תבוועדכי לא ראיתי שזה אף פעם היה  מר שחר:

ההתקשרות עם מש"מ היא מימים ימימה. זה לא מהשנה  ליח:עו"ד מצ 10 

 11 שנתיים האחרונות. 

 12 אני יודע שיש עם זה בעיה אבל נבדוק את זה.  מר שחר:

 13 

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין "הצגת התכניות 

 "של הגוש הצפוני לחברי האופוזיציה

 14 

יניב שחר בעניין הצגת מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה  גב' דלריצ'ה: 15 

התכניות של הגוש הצפוני לחברי האופוזיציה. וואי איזה  16 

 17 ישיבה ... היום היתה. 

התכנית נמצאת בשלבי עבודה. לאחר גיבושה אוקי. תשובה,   18 

היא תובא לדיון בפני הועדה המקומית, ובטרם הדיון  19 

 20 תישלח לעיון חברי הועדה בכפוף לתנאי החוק. 

 21 אבל,  מר שחר:

 22 אבל?  יצ'ה:גב' דלר

בתור חבר מועצת גני תקווה אם אני מבקש לראות תכניות  מר שחר: 23 

 24 שגם הן בעבודה אמורים להציג לי אותן. 
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 1 , -אין מסמך סגור, זה רק דיונים ו גב' דלריצ'ה:

 2 לא משנה. מסמכים הם לא סגורים. ביקשנו,  מר שחר:

 3 פה. אתה יכול לבוא, אתה צריך לבוא בשביל זה לעבוד גב' דלריצ'ה:

 4 אני לא צריך לבוא לעבוד פה.  מר שחר:

 5 אני כל היום בפגישות על התכנית.  גב' דלריצ'ה:

 6 אני יכול לבוא, מר שחר:

 7 היום הייתי שעתיים. כל יום. שיא העניין דרך אגב.  גב' דלריצ'ה:

אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מאוד מעריך את הזמן שאת  מר שחר: 8 

 9 משקיעה בעבודה שלך. 

 10 ראית היום? יצ'ה:גב' דלר

 11 האזנתי מבחוץ.  מר מתתיהו:

 12 ראית היום את התשובה? גב' דלריצ'ה:

אני מאוד מעריך את הזמן שאת משקיעה בעבודה שלך  מר שחר: 13 

חבר מועצה לטובת הישוב, אבל מצד שני, עוד פעם,  14 

 15 שמבקש לעיין במסמכים, 

 16 שיהיו מסמכים לפי חוק תקבל.  גב' דלריצ'ה:

 17 רת שכבר כל כך הרבה זמן אתם עובדים ויש, מה, את אומ מר שחר:

 18 נכון.  גב' דלריצ'ה:

כנראה התכתבויות ויש תכניות ושרטוטים ומסמכים, אנחנו  מר שחר: 19 

 20 מבקשים לראות אותם דרך אגב, 

 21 שיהיו מסמכים לאישור תקבל.  גב' דלריצ'ה:

 22 לא, לא, לא, לא,  עו"ד עובדיה:

 23 לא לאישור. מר שחר:

 24 לראות כל טיוטת עבודה.  לא צריך עו"ד עובדיה:

 25 לא כל טיוטה.  מר שחר:

 26 לא, בסדר. עו"ד עובדיה:
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 1 אני רוצה לראות,  מר שחר:

 2 אין מה להראות.  גב' דלריצ'ה:

 3 אז אין, אם אין, עו"ד עובדיה:

 4 מה זה אין מה להראות? אמרת שאת עבודת על זה כל הזמן.  מר שחר:

חושב שכל עוד הם לא אני גם חושב, סליחה, סליחה, אני  מר שלומוביץ: 5 

 6 חתמו על המסמכי זה, 

 7 נכון. גב' דלריצ'ה:

 8 אני לא רוצה להראות לכם שום דבר. מר שלומוביץ:

 9 אתה יכול לחשוב, אבל יש חוק.  מר שחר:

 10 אני חושב, בסדר גמור.  מר שלומוביץ:

 11 אבל ... אין בכלל מה, גב' דלריצ'ה:

 12 לא צריך להראות.  מר שלומוביץ:

 13 שום בעיה.  עומר, אין מר שחר:

, אתה אם אתה עובד -לא, לא, לא, סליחה, אתה יכול לש מר שלומוביץ: 14 

עכשיו במקום מסוים ואתה עכשיו רואה את התכניות  15 

האלה, אני יש לי חשש שאתה תשתמש בזה לטובת העבודה  16 

 17 שלך. סליחה. 

 18 רק שניה.  עו"ד עובדיה:

 19 איזה עבודה?  מר שחר:

 20 תשתמש? אם זה טיוטה,  סליחה, מה זאת אומרת עו"ד עובדיה:

 21 מה זה תשתמש, לטובת מה?  מר שחר:

 22 לא, לא צריך להראות טיוטות. גם מחשבות לא צריך, עו"ד עובדיה:

 23 נכון.  מר שלומוביץ:

 24 לספק לאנשים. עו"ד עובדיה:

 25 בדיוק. נכון. מר שלומוביץ:

 26 אם זה משהו שעוד לא גובש,  עו"ד עובדיה:
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 1 מעולה.  מר שלומוביץ:

 2 לא צריך להתחיל למסור אותו לציבור.  :עו"ד עובדיה

 3 במיוחד לא על זה שלא חתמו על הנייר הזה. אז מה?  מר שלומוביץ:

אבל מה הקשר נייר? החוק אומר לי שאני צריך לחתום על  מר שחר: 4 

 5 איזשהו נייר? 

 6 אתה עושה מה שאתה רוצה. אל תדרוש. מר שלומוביץ:

 7 אה, אתה אומר על החוק, אתה צודק.  מר שחר:

 8 ברור. מר שלומוביץ:

 9 החוק הכל.  אתה מחליט מעל מר שחר:

 10 נכון.  מר שלומוביץ:

 11 . 4 גב' דלריצ'ה:

 12 אנחנו מבקשים, ליזי, אנחנו ביקשנו, מר שחר:

 13 עניתי.  גב' דלריצ'ה:

כבר בדצמבר, לעיין במסמכים האלה. גם מיכאל ביקש, גם  מר שחר: 14 

 15 אני ביקשתי. 

 16 מעולה.  מר שלומוביץ:

 17 עמה ביקשה. גם נ מר שחר:

 18 מיכאל מוזמן לקואליציה.  גב' דלריצ'ה:

 19 רגע, רגע,  מר שחר:

 20 לא מצליח להבין את זה.  מר שלומוביץ:

 21 אמרתם לנו,  מר שחר:

 22 נגיד ויש טיוטה,  מר שלומוביץ:

כל מי שרוצה להיות חלק, דרך אגב, יש יום עיון מהמם  גב' דלריצ'ה: 23 

 24 ביולי. 
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, והיא טיוטה שהיא עדיין לא סגורה, נגיד ויש טיוטה והיא מר שלומוביץ: 1 

, מה, והוא לא חותם על בניהועובד פה מישהו בחברת  2 

NDA .3 , לא חותם על שום דבר שקשור לחיסיון 

 4 מה, מה הקשר, עומר? מי אמר את זה? תגיד לי.  מר לוין:

 5 אני אומר לך את זה.  מר שלומוביץ:

 6 זה לא,  עו"ד עובדיה:

 7 זה רע מאוד.  מר שלומוביץ:

 8 ומה אתה,  ד עובדיה:עו"

 9 בדיוק, זה רע מאוד.  מר שלומוביץ:

 10 מה נתת את הדוגמה המטומטמת הזאת תגיד לי? מר לוין:

 11 בסדר, זה דוגמה מטומטמת, זה לא עליך.  מר שלומוביץ:

 12 מענה לשאילתה,  גב' דלריצ'ה:

 13 זה האיש מטומטם, לא הדוגמה.  מר שלומוביץ:

דיה בזמנו שמיכאל ביקש יש פה תשובה שנתנה רונית עוב מר שחר: 14 

 15 את המסמכים, וגם אנחנו, 

 16 אז הוא ביקש.  מר שלומוביץ:

רונית עובדיה כתבה, לפיכך בשל הרגישות הגדולה הנודעת  מר שחר: 17 

 18 למסירת מידע תכנוני שלא בשלבי, שהינו בשלבי גישוש,

 19 ברור.  מר שלומוביץ:

 20 נכון.  עו"ד עובדיה:

מידע תכנוני כאמור אלא  ביקשתי שלא יועברו מסמכים או מר שחר: 21 

לאחר שיובאו בפני חברי הועדה המקומית הוראות החוק,  22 

הוראות החוק הנוגעות לאיסור ניגוד עניינים ובחינת  23 

האפשרות של חברי הועדה המקומית לכהן כחברי הועדה  24 

 25 המקומית. במצב בו קיים ניגוד עניינים כאמור. אוקי? 

 26 נו?  מר שלומוביץ:
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 1 , -שיאשרו את ה מה אמרת? אחרי מר שחר:

לא, לא, לא, לא, תקרא את כל ההתכתבות. מיכאל ביקש,  עו"ד עובדיה: 2 

הוא אמר אני חבר ועדה מקומית, מי אמר? הוא אמר, מה  3 

 4 זה היה? 

חבר מועצה בכלל ביקשתי. על מה אתה מדבר בכלל? למה  מר לוין: 5 

 6 אתה מוציא את הדברים מהקשרם?

 7 . עוד פעם אתה טועה, יניב מר שלומוביץ:

 8 אני עניתי לשאלה מסוימת, עו"ד עובדיה:

 9 ואחרי שאתה פה עובר על כולם שטועים,  מר שלומוביץ:

אם אתה רוצה לשאול שאלה אחרת אני פה, אני יכולה  עו"ד עובדיה: 10 

 11 לענות לך. 

 12 אתה טועה והחבר שלך טועה.  מר שלומוביץ:

 13 לא, לא, מר לוין:

הזיות, חשיבות, אני גם אני אחדד. אני אחדד. מסמכים,  גב' דלריצ'ה: 14 

בבוקר, אני לא אתקשר אליכם. יש לי  4:00 -מתעוררת ב 15 

הרבה דברים שמטרידים אותי בתכנון של העיר כמו כל  16 

הנהלת המועצה. שרון נמצאת בהרבה מאוד פגישות. עומר,  17 

יניב, כולנו. זה רק הנהלת המועצה. בכל מסמך שעל פי חוק  18 

 19 ונים לפני.אתם צריכים לאשר אתם תקבלו את כל הנת

 20 לא, אבל אני, מר שחר:

שניה, שניה, יניב. מה שיניב ביקש, שלי אסור לקבל את זה,  מר לוין: 21 

 22 אני הבנתי. 

 23 נו, ברור.  מר שלומוביץ:

 24 ברור לכולם. אלא יניב ביקש את זה, לא אני. מר לוין:

 25 גם נעמה ביקשה את זה.  מר שחר:
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רולינג, -לא ענית לי שאסור לי לראות ישיבות פרה מר לוין: 1 

רולינג של הועדה המחוזית -פרוטוקולים של ישיבות פרה 2 

 3 לדוגמה שקיימים,

 4 יש בתוך הועדה המחוזית.  גב' דלריצ'ה:

 5 לך תראה.  מר שלומוביץ:

 6 לא, לא, לא, לא, לא.  מר לוין:

 7 . הבוועדזה לא נמצא  מר שחר:

 8 מסמכים פנימיים לא נמצאים באתר.  מר לוין:

 9 מיים של הועדה, אין לי.מסמכים פני גב' דלריצ'ה:

שיוצא פרוטוקול מסודר, אני אוקי? זה ישיבות רשמיות  מר לוין: 10 

בטוח שקיבלת המון פרוטוקולים כאלו בישיבות שניהלת  11 

 12 עם מתכנן המחוז. זה מה שיניב כביכול מבקש. 

 13 הוא לא ביקש מסמך, הוא ביקש לעיין בתכנית. עו"ד עובדיה:

 14 וזה מסמך חתום.  מר לוין:

 15 לא, לא. מה פתאום.   :מר שחר

 16 לא, מה פתאום, מה.  מר לוין:

 17 נתתי רשימה ארוכה מאוד.  מר שחר:

 18 הצגת התכניות, בוא, השאילתה, מיכאל, זה לא קשור.  גב' דלריצ'ה:

 19 ביקשתי ככה,  מר שחר:

 20 לא מדבר ספציפית על,  מר לוין:

 21 )מדברים ביחד(

 22  יניב, השאילתה שלך עכשיו, בואו נקצר. גב' דלריצ'ה:

 23 לא עכשיו, אני לא מדבר, מר לוין:

 24 אז עזוב, בשביל מה עכשיו להאריך על דברים?  גב' דלריצ'ה:

 25 אבל אני אומר ביקשתי את הפרוטוקולים של הישיבות,  מר שחר:

 26 הצגת התכניות,  גב' דלריצ'ה:
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 1 את הפרוטוקולים של ועדת, מר שחר:

זיציה. עניתי, הצגת התכנית של הגוש הצפוני לחברי האופו גב' דלריצ'ה: 2 

 3 ברור, שנציג לכם. 

 4 לא תקבלו אותם. מר שחר:

 5 למה? מה פתאום. גב' דלריצ'ה:

 6 .הלוועדרק אחרי שנגיש אותם  מר שחר:

 7 במועד. במועד. לא, לא בטיוטות. במועד נגיש לכם.  גב' דלריצ'ה:

 8 אני אומר עוד פעם,  מר שחר:

 9 

די תכנית מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה נעמה ברון בעניין "יע

 "2019העבודה לשנת 

 10 

מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה נעמה ברון בעניין  -4 גב' דלריצ'ה: 11 

. התשובה: לשאלה אם הוגשה 2019 -יעדי תכנית העבודה ל 12 

התשובה היא חיובית. לשאלה אם רשימת מבנים לשיפוץ,  13 

הוכנה פרוגרמה לכל מבנה לשיפוץ עם מסגרת תקציב,  14 

אודות המבנים הנכללים  התשובה חיובית. פרטים 15 

בפרוגרמה יימסרו בדיווחי ראש המועצה בישיבה הקרובה.  16 

 17 לא בזו, בבאה בתור. 

 18 טוב, אנחנו נבקש לקבל את זה קודם.  מר שחר:

 19 ימים קודם.  10בזימון,  גב' דלריצ'ה:

 20 

מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה נעמה ברון בעניין "הפעלת מגרש 

 "הכדורגל התקני בקרית החינוך

 21 
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עוד אחד, מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה נעמה ברון  גב' דלריצ'ה: 1 

בעניין הפעלת מגרש הכדורגל התקני בקרית החינוך.  2 

. מתי בפעם האחרונה נערך מכרז 2שאלות.  4שאלות, גם  3 

להפעלת חוג הכדורגל? אני רואה, רגע, אני מקריאה לה את  4 

חבר  התשובה שכתבנו. כידוע, בהתאם להוראות החוק כל 5 

מועצה רשאי להגיש שתי שאילתות, את הגשת שאילתה  6 

בעניין יעדי תכנית העבודה הכוללת שתי שאלות, וכן  7 

שאלות. מאחר  4שאילתה בעניין מגרש הכדורגל הכוללת  8 

וכוונת המחוקק היתה לאפשר שאלה קצרה ותשובה קצרה  9 

בלבד, בחרתי מתוך השאלות ששלחת להשיב על אלה  10 

 11 ותך. שחשבתי שהכי יעניינו א

 12 אמרת שתעני על כולן היום. מר שחר:

 13 עניתי על ההוא על כולן. גב' דלריצ'ה:

 14 שתהיי נחמדה.  מר שחר:

 15 לא נעמה גם לא פה. גב' דלריצ'ה:

האם מפעיל חוג הכדורגל הפועל כיום שייך ללידר? תשובתי   16 

היא אין לי מושג מה זה שייך ללידר. ככל שהשאלה היתה  17 

הכדורגל היא דרך החברה  האם ההתקשרות עם מפעיל חוק 18 

לפיתוח גני תקווה אז התשובה היא חיובית. ההתקשרות  19 

 20 . 2019עתידה להסתיים בסוף חודש יולי 

לגבי שאלתך האם בכוונת המועצה לאפשר משחקים ביום   21 

שבת, לא מתוכננת פעילות בימי שבת במגרש הכדורגל של  22 

הישוב במסגרת פעילויות המועצה. אז כן עניתי על הכל,  23 

 24 ול להיות. יכ

אפשר, דרך אגב, ביקשנו לקבל את התשובות לשאילתות  מר שחר: 25 

 26 בישיבה. 
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 1 הנה. בבקשה. גב' בשן:

 2 אני מה זה מודה לך. תודה.יש?  מר שחר:

 3 

משכר  50% -אישור מינוי מנהלת מחלקת גביה, גב' רלי ניסנוביץ, ב

 מנכ"ל, באישור משרד הפנים

 4 

נהלת מחלקת גביה גב' רלי ממשיכים. אישור מינוי מ גב' דלריצ'ה: 5 

משכר מנכ"ל, באישור משרד הפנים. גורן,  50%ניסנוביץ,  6 

 7 תספרי קצת. 

ער, שהיא חברת גגב' לין אלרגנד: עד לא מזמן עבדנו בגביה דרך חברת מ 8 

 9 גביה. 

 10 רגע, היתה עוד שאילתה אחת שאושרת הגישה.  מר שחר:

 11 שלי. לא קיבלתם? של התמ"א.  גב' פרימו:

 12 דחיה בחודש.  גב' דלריצ'ה:

 13 דחית אותה לגבי התמ"א?  מר שחר:

 14 שאלתם אם, תמיד אני דוחה, אתם יכולים,  גב' דלריצ'ה:

 15 , -וגם פה אני חייב להגיד שאני קצת מתפלא על זה שמי ש מר שלומוביץ:

 16 אנחנו התרגלנו שאתה מתפלא.  מר שחר:

גוד לא, אני מתפלא שאחרי שמדברים פה כל כך הרבה על ני מר שלומוביץ: 17 

עניינים אז אדם שגר בפרויקט שואל על הפרויקט, ויש לו  18 

 19 שם נכס. סליחה. זה לא, 

 20 מה לא בסדר? אני הצהרתי,  גב' פרימו:

 21 תגישי את זה, את פתאום, פתאום את זה ופתאום, מר שלומוביץ:

 22 ברור, מה, מה, גב' פרימו:

 23 הכל הפוך. הכל הפוך.  מר שלומוביץ:

 24 ך? אני גרה שם.מה הפוך? למה הפו גב' פרימו:
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 1 , -ככה. כי ב מר שלומוביץ:

 2 לא הבנתי.  גב' פרימו:

שאילתות שאת צריכה להגיש הוא מגיש, שאילתות שהוא  מר שלומוביץ: 3 

 4 צריך להגיש את מגישה. 

 5 מה זה משנה מי מגיש?  מר שחר:

 6 אתה רוצה לנהל אותנו, עומר? לא הבנתי מה הקטע.  גב' פרימו:

אני לא יכול. את זה אפילו אני לא יכול לא, לא, לא,  מר שלומוביץ: 7 

 8 לעשות. 

 9 כמו שאמרתי,  מר שחר:

 10 ברור. ברור שאתה לא יכול.  גב' פרימו:

 11 כמו שאמרת לי בבן עמי,  מר שחר:

 12 מה זאת אומרת? אני גרה בשכונת הרמה,  גב' פרימו:

 13 אז מה?  מר שלומוביץ:

 14 מה זה אז מה?  גב' פרימו:

 15 אז מה?  מר שלומוביץ:

 16 , -אתה רוצה ל ו:גב' פרימ

 17 אבל את שואלת על משהו שמניב לך, מניב לך עניין כלכלי.  מר שלומוביץ:

 18 אני שואלת בשבילי?  גב' פרימו:

 19 זה תכנית שאושרה. היא לא,  מר לוין:

 20 אני שואלת בשבילי?  גב' פרימו:

 21 מה זה קשור?  מר שלומוביץ:

 22 היא לא משפיעה על ההחלטה.  מר לוין:

 23 ה קשור?מה ז מר שלומוביץ:

 24 משפחות, עומר.  408אני שואלת בשביל  גב' פרימו:

 25 ושואלת, הלוועדבוודאי שכן. היא פונה  מר שלומוביץ:

 26 יש פה תכנית תב"ע שאושרה. היא לא יכולה,  מר לוין:
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 1 ושואלת.  הלוועדהיא פונה  מר שלומוביץ:

 2 איזה ועדה?  מר לוין:

 3 . הלוועד מר שלומוביץ:

 4 לאיזה ועדה?  מר לוין:

 5 היא פונה למועצה ושואלת. ר שלומוביץ:מ

 6 ברור, אז את מי אני אשאל?  גב' פרימו:

 7 לא צריך לחפש,  מר לוין:

 8 לא את צריכה לשאול את זה.  מר שלומוביץ:

 9 לדעת עומר.  גב' פרימו:

 10 לא צריך לחפש סיפורים איפה שאין סיפורים.  מר לוין:

 11 ברור שלא.  מר שלומוביץ:

 12 אלת אותך ואני כן שואלת. אז אני לא שו גב' פרימו:

 13 תשאלי.  מר שלומוביץ:

 14 בדיוק.  גב' פרימו:

 15 עומר, רוצה שנתחיל לחפש? אתה רוצה שנתחיל לחפש?  מר לוין:

 16 תתחיל לחפש.  מר שלומוביץ:

 17 חבל שאני אפתח את הפה.  מר לוין:

 18 רונית, אני מילאתי שאני גרה בשכונת הרמה, את זוכרת?  גב' פרימו:

 19 כאל, לא, תפתח את הפה, בבקשה. מי מר שלומוביץ:

היה משהו בניגוד עניינים של חברי המועצה ואני מילאתי  גב' פרימו: 20 

 21 את זה. 

 22 אם יש לך מה להגיד,  מר שלומוביץ:

 23 אני לא,  עו"ד עובדיה:

 24 אם אתה מסתיר אתה עבריין.  מר שלומוביץ:

 25 מה לא בסדר?  גב' פרימו:

 26 )מדברים ביחד(
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ונית, יש איזשהו ניגוד עניינים שאושרת אתה זרקת משהו. ר מר שחר: 1 

 2 בתור תושבת, 

 3 לא.  גב' פרימו:

 4 שכונת הרמה תשאל שאלה?  מר שחר:

 5 לא. היא בדקה את זה.  גב' פרימו:

 6 לא אמרתי, אני אמרתי,  מר שלומוביץ:

 7 איפה,  מר שחר:

 8 שזה לא ראוי.  מר שלומוביץ:

 9 רק תגידי לי, מר שחר:

 10 עת על מה אתם מדברים. לא ראיתי, לא יוד עו"ד עובדיה:

 11 עומר,  גב' פרימו:

 12 אמרתי שזה לא ראוי.  מר שלומוביץ:

 13 עומר, בוא אני אעשה לך סדר.  גב' פרימו:

 14 אני מבקש לקבל על זה חוות דעת.  מר שחר:

 15 עומר, אבל, אבל רגע,  גב' פרימו:

 16 , עזבי, תעשי מר שלומוביץ:

 17 רק, היא עובדת רק אצלי.  גב' דלריצ'ה:

 18 רגע, שניה. לא, לא, אל תגיד לי תעזבי.  גב' פרימו:

אני יודע שהיא עובדת רק אצלך. למרות שהיא עובדת אצל  מר שחר: 19 

 20 כולם. 

 21 סליחה, רק שניה, סליחה.  גב' פרימו:

 22 שיגעתם אותה. עכשיו רק אני,  גב' דלריצ'ה:

 23 רונית, אני מילאתי בנוכחותך, ביחד איתך,  גב' פרימו:

 24 תקשיבו רגע,  עו"ד עובדיה:

 25 שניה,  גב' פרימו:

 26 אני לא זוכרת,  עו"ד עובדיה:
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 1 זה נבדק,  גב' פרימו:

 2 מה כתוב בניגוד עניינים שלכם.  עו"ד עובדיה:

 3 שלחתם לי שאין ניגוד עניינים. נגמר הסיפור.  גב' פרימו:

 4 זה לא קשור.  גב' דלריצ'ה:

 5 מה זה קשור?  מר שלומוביץ:

 6 אתה אומר מוסרית,  גב' פרימו:

 7 מה זה קשור?  ה:עו"ד עובדי

 8 מוסרית אני לא צריכה לשאול?  גב' פרימו:

 9 כן.  מר שלומוביץ:

 10 תשאיר את המוסר שלי לעצמי.  גב' פרימו:

 11 רגע, רק שניה.  עו"ד עובדיה:

 12 מה זה מוסר?  מר שלומוביץ:

 13 שניה, שניה, שניה, שניה.  עו"ד עובדיה:

 14 חבר'ה מוסריים. יושבים שלושה מוסריים.  מר שלומוביץ:

 15 מה שאמרנו,  "ד עובדיה:עו

 16 )מדברים ביחד(

 17 כן, מה, רצית להגיד משהו?  מר שלומוביץ:

 18 מתפקידה להגן על האינטרסים. מר לוין:

 19 משפחות בשכונת הרמה.  408 גב' פרימו:

 20 אה.  מר שלומוביץ:

 21 מה הקטע?  גב' פרימו:

 22 זה מתפקידה. היא נציגת השכונה, מה הבעיה? מר לוין:

 23 גת השכונה? היא נצי מר שלומוביץ:

 24 לא הבנתי,  גב' פרימו:

 25 כן, היא נציגת השכונה.  מר לוין:

 26 מה זאת אומרת? אני גם בועד ואני גם גרה שם.  גב' פרימו:
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 1 בשבילה היא נציגת השכונה. מר לוין:

 2 טוב, אין בעיה.  מר שלומוביץ:

 3 לא הבנתי מה לא בסדר. גב' פרימו:

 4 היא רק שאלה שאלה.  מר לוין:

 5 , -מיכאל, אני מחכה ש מר שלומוביץ:

 6 אני מקבלת את מה שליזי אמרה. למה אתה כל פעם מעיר?  גב' פרימו:

 7 לא, לא, לא, מיכאל,  מר שלומוביץ:

 8 אני לא מבינה.  גב' פרימו:

 9 היא שאלה שאלה.  מר לוין:

 10 אתה אמרת פה משהו שאני מחכה שתפתח על כולם.  מר שלומוביץ:

 11 לא, אני אתחיל,  מר לוין:

 12 מה שאמרת שאתה יודע,  יץ:מר שלומוב

 13 אתחיל לחפש איפה שלא צריך לחפש. בסדר? מר לוין:

 14 אה, חשבתי שאתה אומר שכולם פה מושחתים ועבריינים.  מר שלומוביץ:

 15 חס ושלום.  מר לוין:

 16 לא הבנתי, אמרתם, אמרתם,  גב' פרימו:

 17 , לא. -זה מה ש מר שלומוביץ:

 18 ק מה שאני אומר. זה בדיוק מה שאני אומר. זה בדיו מר לוין:

 19 בסדר גמור. אז תגיד, מצוין. מר שלומוביץ:

 20 תגיד דברים לפרוטוקול,  מר לוין:

 21 אה, אוקי. בסדר.  מר שלומוביץ:

 22 תגיד דברים,  מר לוין:

 23 לא, תוציא את מה שאמרת.  מר שלומוביץ:

 24 תתחיל לנסות לרמוז שמי זה הדברים. מר לוין:

 25 ליזי,  גב' פרימו:

 26 אם אני אפתח את הפה, אמרת  מר שלומוביץ:
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 1 זה נדחה לחודש הבא? גב' פרימו:

 2 עומר, עומר,  מר לוין:

 3 אם אני אפתח את הפה,  מר שלומוביץ:

 4 אפילו לא פתחתי. זה נדחה לישיבה הבאה.  גב' דלריצ'ה:

 5 עומר, אתה לא מושחת, זה בסדר. אל תדאג.  מר לוין:

 6 פתח את הפה. פתח את הפה.  מר שלומוביץ:

 7 ר, אתה לא מושחת, זה בסדר.עומ מר לוין:

 8 פתח את הפה.  מר שלומוביץ:

 9 אתה הרבה דברים,  מר לוין:

 10 עומר, עומר, בוא,  מר שחר:

 11 מושחת אתה לא.  מר לוין:

 12 לא, אני רוצה שתפתח את הפה.  מר שלומוביץ:

עומר, אתה בתור בן אדם מבוגר ועו"ד הייתי מצפה ממך  מר שחר: 13 

 14 טיפה יותר לדרך ארץ,

 15 לא, ברצינות, כאילו מה.  גב' פרימו:

 16 וטיפה יותר לכבוד.  מר שחר:

 17 בסדר גמור. בסדר.  מר שלומוביץ:

 18 כולם מכבדים אותך פה ואתה משתין על כולם בקשת.  מר שחר:

 19 לא רוצה, משתין על כולם בקשת? מר שלומוביץ:

 20 די, עומר, ברצינות.  גב' פרימו:

 21 ממך.לא צריך, אל תכבד אותי. לא ביקשתי  מר שלומוביץ:

 22 די, למה אתם עונים בכלל? ששש. שקט.  גב' דלריצ'ה:

 23 לא צריך שתכבד אותי, לא אתה ולא היא ולא הוא.  מר שלומוביץ:

 24 )מדברים ביחד(

 25 תבואו מוכנים לישיבות, תעלו דברים,  מר שלומוביץ:

 26 )מדברים ביחד(
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 1 עומר, שכונת הרמה התרגלה שאומרים, גב' פרימו:

 2 ? בשביל מה? למה את מדברת גב' דלריצ'ה:

 3 כל פעם עוד שנה, הפעם אמרו כל חודש ... גב' פרימו:

 4 רק אמרתי שלא את צריכה להעלות את זה. זה הכל.  מר שלומוביץ:

 5 גמרנו. אני אשאל גם בפעם הבאה.  גב' פרימו:

 6 אני רוצה להגיד משהו שיהיה ברור.  עו"ד עובדיה:

 7 מאה אחוז.  מר שלומוביץ:

 8 שניה.  עו"ד עובדיה:

 9 תמשיך.  פרימו:גב' 

 10 מאה אחוז. מר שלומוביץ:

אני רוצה להגיד משהו, אושרת כאן אמרה שהיא מילאה  עו"ד עובדיה: 11 

 12 איזה טופס של ניגוד עניינים,

 13 נכון. גב' פרימו:

 14 רגע.  עו"ד עובדיה:

 15 על מה?  מר שלומוביץ:

 16 אני רוצה להסביר משהו. זה שמילאתם טופס,  עו"ד עובדיה:

 17 .עומר .. גב' דלריצ'ה:

מסוים ואמרו לכם אוקי, אתם יכולים להיות חברים  עו"ד עובדיה: 18 

 19 , זה לא אומר שאם יש משהו,הבוועד

 20 בדיוק. מר שלומוביץ:

 21 שנוגע לעניינכם אתם לא אמורים להשתתף בדיון,  עו"ד עובדיה:

 22 אז אתם לא בניגוד עניינים. מר שלומוביץ:

ברים, בסדר? אבל אני לא יודעת, דרך אגב, על מה אתם מד עו"ד עובדיה: 23 

אתם לא אמורים לא להשתתף בדיון על דבר שהוא נוגע  24 

 25 לעניינכם.

 26 איפה זה כתוב?  גב' פרימו:
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 1 מה זה איפה זה כתוב? זה מובנה. מר שלומוביץ:

 2 , 44מה זאת אומרת? בסעיף  עו"ד עובדיה:

 3 אני כתבתי לך.  גב' פרימו:

 4 , 44בסעיף  עו"ד עובדיה:

 5 זה מובנה.  מר שלומוביץ:

 6 את שלחת,  ' פרימו:גב

 7 לחוק התכנון והבניה.  עו"ד עובדיה:

 8 לתכנון ובניה את לא יכולה, הבוועד מר שחר:

 9 ברור. ברור. גב' פרימו:

 10 את לא אמורה. את לא אמורה.  עו"ד עובדיה:

 11 אבל לא דיון עם החלטה.  מר לוין:

 12 נכון, זה ברור לכולנו.  גב' פרימו:

 13 נו? אוקי.  עו"ד עובדיה:

 14 אבל אני לא יכולה לשאול שאלה? לא הבנתי. :גב' פרימו

 15 , הבוועדמה, זה שאמרתי לך שאין ניגוד עניינים להיות חבר  עו"ד עובדיה:

 16 נכון. גב' פרימו:

 17 זה לא אומר שאת יכולה להשתתף, עו"ד עובדיה:

 18 נכון.  גב' פרימו:

 19 בישיבות.  עו"ד עובדיה:

 20 אין בעיה.  גב' פרימו:

 21 שורים אלייך. שבעניינים שק עו"ד עובדיה:

 22 נכון. זה בסדר.  גב' פרימו:

 23 נכון.  מר שחר:

 24 זה בסדר. גב' פרימו:

 25 מסכימים לחלוטין.  מר שחר:
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אל תגידי לי מילים מטופס ואחרי זה אני יכולה לשאול כל  עו"ד עובדיה: 1 

 2 דבר. 

 3 זה כמו, כמו סיפורי הגז. כמו סיפורי הגז. מר שלומוביץ:

שמילאתי זה קשור לניגוד עניינים. זה . מה הלוועדזה קשור  גב' פרימו: 4 

 5 לא הקטע.

 6 בסדר.  מר שלומוביץ:

 7 אני לא יכולה לשאול על שכונת הרמה? נו ברצינות.  גב' פרימו:

 8 , אתה יודע. -זה דומה לסיפורי הגז ככה ב מר שלומוביץ:

 9 הרווחת בגדול על הגז.  מר שחר:

 10 מעולה. מעולה. אה, כן? אני הרווחתי. אתה יודע מה, שקט,  מר שלומוביץ:

 11 , -אני רציתי שתתאגדו, תתאגדו ל גב' דלריצ'ה:

 12 תקשיבי מה הוא אמר.  מר שלומוביץ:

 13 מה מה מה? דובר:

 14 הקוטג' נורא יקר.  גב' דלריצ'ה:

 15 תקשיבי מה אמר יניב שחר עכשיו. יניב שחר אמר שהוא,  מר שלומוביץ:

 16 ראיתם את המחירים של הקוטג'ים?  גב' דלריצ'ה:

 17 יניב שחר אמר שהוא הוריד לי את מחיר הגז,  ץ:מר שלומובי

 18 ... נהנית מזה.  מר שחר:

ואני, ואני נהניתי מזה. זאת אומרת שאם אני עכשיו דייר  מר שלומוביץ: 19 

 20 ברחוב הרמה בתאומים, 

 21 אסור לך לדבר על זה.  מר שחר:

ואתה, אתה הורדת לי את מחירי הגז, מחר אני אצביע  מר שלומוביץ: 22 

 23 לי שוחד. עבורך, שילמת 

 24 מה את האומר?  מר שחר:

 25 ברור.  מר שלומוביץ:

 26 אוי, נו ברצינות. גב' פרימו:
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 1 בוודאי. מר שלומוביץ:

 2 עומר, אתה עו"ד.  מר שחר:

 3 זה שוחד בחירות.  מר שלומוביץ:

 4 באמת. אפילו רונית עובדיה צוחקת עכשיו.  מר שחר:

 5 זה שוחד בחירות.  מר שלומוביץ:

 6 בחייאת רבאק.  מר שחר:

 7 מה לעשות?  ר שלומוביץ:מ

 8 וואלה, עו"ד טוב. הוא עו"ד טוב. מר לוין:

 9 )מדברים ביחד(

 10 תפסתי ממך בחור רציני, אתה מתנהג כמו ליצן. מר שחר:

שתבין, שתבין שזה לא התפקיד שלך להוריד את מחירי הגז  מר שלומוביץ: 11 

 12 תבין מה אתה עושה פה. 

 13 אני לא יודעת מה מדברים.  עו"ד עובדיה:

 14 את צודקת. את צודקת.  רימו:גב' פ

את לא צריכה לדעת, זה שהוא אומר שזה שוחד בחירות,  מר שחר: 15 

 16 אפילו אותך זה הצחיק. 

 17 )מדברים ביחד(

 18 זה התפקיד שלו?  מר שלומוביץ:

 19 הוא פנה לגז בתור לקוח של מלא אנשים,  גב' דלריצ'ה:

 20 תפקיד שלו להוריד את מחירי, מר שלומוביץ:

 21 מחירים ... וביקש גב' דלריצ'ה:

אני פונה לספק של גז, שאני לא יודע מה טיב היחסים בינו  מר שלומוביץ: 22 

 23 לבין יניב שחר, אני אומר לו תוריד את מחירי הגז, 

 24 אתה שם לב שאתה מאשים?  מר לוין:

 25 תוריד את מחירי הגז,  מר שלומוביץ:

 26 אתה מאשים.  מר לוין:
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 1 עומר, אתה חוצה גבולות פה, חביבי.  מר שחר:

 2 אתה יכול לתבוע אותי, זה בסדר.  ר שלומוביץ:מ

 3 לא אתבע אותך. מר שחר:

 4 תוריד את מחירי, מר שלומוביץ:

 5 אבל תראה איך אתה נראה. אתה מאשים אותי.  מר שחר:

 6 תוריד את מחירי הגז,  מר שלומוביץ:

 7 אתה יכול ללכת, אני אפתח לך את החשבון בנק שלי.  מר שחר:

לאנשים האלה, אתה לוקח, אנשים בכלל לא אתה עושה פה  מר שלומוביץ: 8 

 9 חשופים לזה, אתה עושה להם הנחות במוצרים, 

 10 אני לא עושה הנחות. אני עשיתי הנחה?  מר שחר:

 11 זה יכול להיות גם דרך צד שלישי.  מר שלומוביץ:

 12 אני עשיתי הנחה?  מר שחר:

 13 כן. בוודאי.  מר שלומוביץ:

 14 איזה שוחד בחירות?  מר לוין:

 15 י, אנ מר שחר:

 16 עומר, באמת.  מר לוין:

 17 אני הורדתי,  מר שחר:

 18 ואז מפרסמים,  מר שלומוביץ:

 19 אני הורדתי,  מר שחר:

 20 , בזה יניב שחר ... הורידו את מחירי הגז. -מפרסמים ב מר שלומוביץ:

 21 עומר,  מר שחר:

 22 וזה נציגי ציבור שיושבים פה והתפקיד שלהם זה לדאוג,  מר שלומוביץ:

 23 לשרת את הציבור.  מר שחר:

 24 לא בצורה הזאתי. מר שלומוביץ:

 25 למה, באיזה צורה שאתה תגיד לי?  מר שחר:

 26 לא, בצורה שאתה תבוא ותעלה פה שאילתות,  מר שלומוביץ:
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 1 אה, נכון, אתה צודק.  מר שחר:

 2 ענייניות.  מר שלומוביץ:

כמו שאמרת לי בבן עמי תבוא, אני אלמד אותך איך להיות  מר שחר: 3 

 4 יה.אופוזיצ

 5 ברור.  מר שלומוביץ:

 6 אתה מורה דגול. מר שחר:

 7 אתה לא עושה את העבודה. אתה לא עושה את העבודה.  מר שלומוביץ:

 8 אז אני אבוא אליך לשיעור,  מר שחר:

 9 בסדר, עומר. גב' פרימו:

 10 אתה לא עושה את העבודה.  מר שלומוביץ:

 11 איך להיות נבחר ציבור.  מר שחר:

 12 ו להתחיל לבשל הרבה יותר מפעם.אתה יכול עכשי גב' פרימו:

 13 בן אדם שלא היה שניה באופוזיציה.  מר שחר:

 14 אין לי גז בבית, הכל בסדר.  מר שלומוביץ:

 15 תסתכלי, תקראי שפתיים, אני ממשיכה.  גב' דלריצ'ה:

 16 עומר, עומר,  גב' פרימו:

משכר  50%אישור מינוי מנהלת מחלקת גביה רלי ניסנוביץ  גב' דלריצ'ה: 17 

שור משרד הפנים. גורן, תסבירי על זה כמה מנכ"ל באי 18 

 19 מילים. 

עד לא מזמן עבדנו בגביה עם חברה חיצונית, מגער, זה גב' לין אלרגנד:  20 

היה מכוח מכרז. החלטנו, בעיקר בשביל חיסכון כספי  21 

לעלויות המועצה, לעבור להפעלה עצמית. פרסמנו מכרז  22 

, מנהלת מחלקת גביה רלי, שעבדה -כוח אדם. ניגשה ל 23 

עם מגער אצלנו כמה שנים. היא החליטה שהיא רוצה מט 24 

לגשת למכרז של המועצה. היא נבחרה על ידי הועדה  25 

 26 ואנחנו רוצים,
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 1 לא קיבלתם קנס?  מר לוין:

משכר  50%ואנחנו רוצים לפנות למשרד הפנים לבקש גב' לין אלרגנד:  2 

 3 10, זה משתלם לה לעבור. היו עוד איזה -מנכ"ל, כדי ש

 4 חרה פה אחד, מועמדים והועדה ב

 5 פה אחד.  גב' דלריצ'ה:

 6 , -היה פער גדול בכישורים בינה לבין האחרים. וגב' לין אלרגנד: 

 7 משכר מנכ"ל? 50%שאלה, כמה זה  מר שחר:

 8 שכר מנכ"ל, לחלק לשתיים. 29 גב' דלריצ'ה:

 9 לא, אני מדבר על,  מר שחר:

 10 פעם אחרונה שאני מחשבת לך.  גב' דלריצ'ה:

 11 דמת לא באמת חישבת לי, בואי, נו.גם פעם קו מר שחר:

 12 , איך זה? 14,500, 29למה,  גב' דלריצ'ה:

תעשה חשבון לבד, בסוף זה לא  79%פעם קודמת אמרת לי  מר שחר: 13 

 14 , זה רק מסכום מסוים. עזבי, בואי, נשים את זה בצד.79%

 15 למה?  גב' דלריצ'ה:

 16 אני רוצה להבין אם, כמה כסף המועצה חוסכת על זה. מר שחר:

 17 המועצה חוסכת כמה מאות אלפי שקלים בשנה.' לין אלרגנד: גב

 18 כמה מאות אלפי? מתנתקים ממגער בכלל בנושא של גביה?  מר שחר:

 19 כן, כן. גב' לין אלרגנד: 

 20 זאת אומרת הגביה תהיה עצמית שלנו?  מר שחר:

שאפו לגורן, נלחמה בכוח, חוסכת כסף למועצה. עברה  גב' דלריצ'ה: 21 

 22 הרבה איומים. 

גורן אני מאוד מאוד מעריך אותה בלי שום קשר לכלום  חר:מר ש 23 

והיא עושה עבודה מעולה, ואני איתה בוועדות ואין מילים  24 

 25 רעות להגיד עליה, באמת. רק מילים טובות. 

 26 מהמם. יש לך מילים טובות גם או רק לא רעות?  גב' דלריצ'ה:
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וון כן. אפילו גם לך אמרתי מילים טובות. ובאמת אני מתכ מר שחר: 1 

אליהן. לא בציניות. זה לא שאני הולך להיות חבר שלך  2 

 3 בואו נמשיך. מחר, אל תדאגי. 

 4 מרגש. מרגש. רגע.  גב' דלריצ'ה:

 5 )מדברים ביחד(

 6 הצבעה.  עו"ד מצליח:

 7 להצביע בבקשה.  גב' דלריצ'ה:

 8 איזה מילים טובות?  מר שלומוביץ:

 9 . פה אחד גב' דלריצ'ה:

 10 

נוי מנהלת מחלקת גביה, גב' רלי מיד אשר פה אח: הוחלט להחלטה

  .משכר מנכ"ל, באישור משרד הפנים 50% -ניסנוביץ, ב

 11 

אישור מינוי דליה שמר, עובדת המועצה, כחברה מקרב עובדי המועצה 

  בהנהלת עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה

 12 

אישור מינוי דליה שמר, עובדת המועצה כחברה מקרב  גב' דלריצ'ה: 13 

הלת עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה עובדי המועצה בהנ 14 

עם חוות דעת יועצת המשפטית בדבר ייצוג הולם. אושרת,  15 

 16 תסבירי את. 

אני אתן. כן. אתן הסבר. קודם כל דליה שמר היתה מאז  עו"ד מצליח: 17 

, נראה לי -באסיפה הכללית של העמותה. כמעט מומתמיד  18 

מרגע היווסדה. פשוט רוצים להעביר אותה להיות חברת,  19 

יא, קיבלנו החלטה להפוך אותה לחברת הנהלה. היא ה 20 

בפועל גם ישבה בישיבות הנהלה ובשנים האחרונות יש כל  21 

מיני בדיקות של משרד הפנים שהם עושים, עניינים טכניים,  22 
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האם זה התקיים, האם התקיים, האם התקיים. פשוט גילינו  1 

שחסר אישור מליאה של מינוי שלה כחברה מטעם עובדי  2 

 3 הלת העמותה. המועצה בהנ

 4 זה מה ששאלתי בשאלה של ההנהלה?  מר שחר:

 5 כן. זה סוג של תיקון.  עו"ד מצליח:

אז באמת היתה ישיבה של ההנהלה לפני שבוע ושאלתי  מר שחר: 6 

 7 באמת, כי אני לא זכרתי שדליה אושרה, וזה,

היה ביחד, היה, פשוט הגדילו את חברי ההנהלה כדי לעמוד  עו"ד מצליח: 8 

את מספר חברי  2017 -ליש, הגדלנו בש-שליש-בשליש 9 

ההנהלה והעמותה. עכשיו צריך לשמור על הרכב של שליש  10 

 11 חברי המועצה. 

, הרעיון הוא שכל אחד שממונה -ברור. אבל כל אחד ש מר שחר: 12 

או בתאגיד עירוני חייב לעבור אישור להנהלה בעמותה  13 

 14 חברי מועצה. 

 15 משרד הפנים.  גם מועצה וגם אישור ועדת מינוי של עו"ד מצליח:

 16 אז אנחנו מתקנים פה משהו שהיה צריך לעשות אותו מזמן. מר שחר:

 17 משהו טכני אבל צריך לעשות אותו, כן. עו"ד מצליח:

 18 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 19 .פה אחדפה אחד?  גב' לין:

 20 

ר מינוי דליה שמר, עובדת המועצה, כחברה מקרב שאופה אחד : החלטה

 . נות ותרבות בגני תקווהעובדי המועצה בהנהלת עמותת אמ

 21 

אישור תיקון תקנון עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה, בהתאם לנוסח 

שאושר על ידי משרד הפנים ועל פי "נוהל אסדרת עמותה עירונית" של 

 םמשרד הפני
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 1 

אישור תיקון תקנון עמותת אמנות ותרבות גני תקווה,  גב' דלריצ'ה: 2 

ם ועל פי נוהל בהתאם לנוסח שאושר על ידי משרד הפני 3 

 4 אסדרת עמותה עירונית של משרד הפנים. אושרת. 

כן. אני אסביר. משרד הפנים עשה קצת סדר עם חברות  עו"ד מצליח: 5 

עירוניות ועמותות עירוניות ופרסם נהלי הסדרה עם כללים  6 

מה התקנונים שלהם צריכים לכלול ומה הם לא צריכים  7 

קמו כבר לכלול. וכמו שאתם יודעים יש הרבה חברות שהו 8 

' והלאה, עם תקנונים ותסקירים מאוד מאוד 80משנות  9 

 10 ושדרוג ועדכון.  ןריענוישנים, שצריכים לעבור 

, העמותה 2007תקנון החברה לפני התיקון הזה תוקן בשנת   11 

סליחה. ונדרש לעמוד בנוהל הסדרה חדש שיצא בסביבות  12 

. היה ... במשרד הפנים, יש נוסח שהוא 2012-2013השנים  13 

מוסכם, גם אושר על ידי משרד הפנים, נדרשים לאשר סופי ו 14 

אותו במליאת המועצה סוג של פורמליקה, ומכאן זה עובר  15 

 16 לרשם העמותות והלאה. 

 17 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 18 . פה אחד גב' לין:

 19 

פה אחד אושר תיקון תקנון עמותת אמנות ותרבות בגני : החלטה

ועל פי "נוהל תקווה, בהתאם לנוסח שאושר על ידי משרד הפנים 

 . םאסדרת עמותה עירונית" של משרד הפני

 20 

אישור אכיפת "עבירות כלבים" על ידי מתן קנסות מנהליים לפי חוק 

עבירות מנהליות וחוקי המדינה בעניין )חוק להסדרת הפיקוח על 

 כלבים ותקנותיו, פקודת הכלבת 
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 1 

נהלים אישור אכיפת עבירות כלבים על ידי מתן קנסות מ גב' דלריצ'ה: 2 

לפי חוק עבירות מנהליות וחוקי המדינה בעניין חוק  3 

 4 הפיקוח על כלבים ותקנותיו, פקודת הכלבת וכיוצא בזה. 

 5 מנהלי זה הרבה יותר יקר, לא?  מר אנגל:

 6 אושרת.  גב' דלריצ'ה:

כן, אני אסביר. קודם כל עד עכשיו אין עבירות מנהליות  עו"ד מצליח: 7 

ק עבירות מנהליות. במועצה. המועצה לא אוכפת לפי חו 8 

 9 היא אוכפת רק לפי חוקי העזר, אוקי? 

עצם המעבר למתן קנסות מנהליים צריכים לקבל אישור   10 

 11 לזה במליאת המועצה. זה אחד. 

שתיים, אנחנו רוצים, יש מה שנקרא עבירות מקבילות. יש   12 

עבירות שנמצאות גם בחוקי המדינה וגם בחוקי עזר  13 

ק אנחנו אוכפים וצריכים לקבל החלטה לפי איזה חו 14 

 15 ולהתמיד כמובן בזה.

עד עכשיו נגיד למשל עבירות של כלבים העבירות היחידות   16 

שבעצם נאכפו זה צואת כלבים לפי חוק העזר, ושוטטות,  17 

 18 שזה גם היה לפי חוק העזר. 

מבוקש להתחיל אכיפה מלאה של עבירות כלבים, שזה לא   19 

הוא רק שוטטות וצואה, זה גם החזקת כלב ללא מחסום אם  20 

מסוכן וללא רצועה, וחיסונים וכולי וכולי וכולי, בשיתוף  21 

 22 עם השירותים הווטרינריים. זה סוג של עבודה ביחד. אז, 

 23 זה למעשה יגדיל את הקנסות, נכון?  מר לוין:

 24 500לגבי שוטטות זה לא יגדיל בהרבה, כי העבירה היא  עו"ד מצליח:

, יתר בחוק העזר. אבל העבירות האחרות שלפי 475לעומת  25 

העבירות של עבירות כלבים הן באמת בסכומים גבוהים. אי  26 
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חיסון זה נראה לי אלף ומשהו שקל, אי שימת מחסום וכל  1 

 2 אלה זה קנסות באמת, 

 3 רק לכלבים מסוכנים?  מר שחר:

גם כלבים מסוכנים, גם כלבים רגילים. גם כלב רגיל צריך  עו"ד מצליח: 4 

 5 שהוא יהיה בעצם קשור.

 6 לא עם מחסום.  קשור, גב' פרימו:

 7 לא עם מחסום.  מר שחר:

 8 ,-מחסום זה רק אם הוא מסוכן. אז זה מה ש עו"ד מצליח:

אנחנו עושים סדר קצת, רוצים להעלות את הרמה של  גב' דלריצ'ה: 9 

, שתכף נדבר בניההפיקוח לגבי צואת כלבים ועבירות  10 

עליהן. אנחנו כמובן צריכים את האישור ואחר כך נצא גם  11 

ר ובהתרעות ואחר כך נעשה את התהליך. מי בהסברה לציבו 12 

 13 . פה אחדבעד? 

יש לי שאלה. יש לי שאלה פה בקשר לזה. מצד אחד אנחנו  מר שחר: 14 

הולכים לאכוף את הנושא של שוטטות כלבים, כלבים  15 

שהולכים בלי רצועה וכמובן בעלי כלבים לא אמורים ללכת  16 

עם הכלבים שלהם בלי רצועה והם אמורים ללכת עם  17 

זה לטובת הציבור. אבל מצד שני לא בונים מספיק  רצועה, 18 

גינות כלבים, בשביל לתת לכלבים מקום שיוכלו להיות  19 

 20 משוחררים. 

השאלה מה המועצה הולכת לעשות. יש גינת כלבים במזרח   21 

 22 גני תקווה, בכרמל, ויש גינת כלבים ליד בית הדיור המוגן.

ר בבית שלו ורוצה נכון. אני אענה לך בקצרה. כל תושב שג גב' דלריצ'ה: 23 

שיהיה לו גינת כלבים מתחת לבית שלו מוזמן לפנות אלי  24 

שעות מיום הבקשה, בחתימת  24ויהיה לו גינת כלבים תוך  25 

 26 השכנים. בכיף גדול. 
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 1 איזה אחוז חתימה?  מר לוין:

 2 . 80% מר שלומוביץ:

 3 . 70רוב לפחות,  גב' דלריצ'ה:

 4 טות. אבל פה בשביל זה יש מועצה, שתקבל החל מר שחר:

 5 בסדר. בשביל זה המועצה קבעה את,  גב' דלריצ'ה:

 6 רגע, רגע,  גב' פרימו:

 7 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 8 חתימות של הדיירים?  70% גב' פרימו:

 9 )מדברים ביחד(

מי שגר שם ורוצה ליד הבית שלו, או שלא, לא אצל  גב' דלריצ'ה: 10 

 11 השכנים. מי שגר. 

 12 ? מה זה גר שם ורוצה ליד הבית גב' פרימו:

 13 גן הילד, יחתום גן הילד. הגליל,  גב' דלריצ'ה:

 14 אני מדברת על פארק התבור, הרוב שמה, יש שמה,  גב' פרימו:

 15 תושבי רחוב התבור.  גב' דלריצ'ה:

נכון. לא, גם התאומים שייכים לפארק התבור. אלה שגרים,  גב' פרימו: 16 

למרות שהם נקראים רחוב הרמה אבל הם בעצם כמוני  17 

 18 בדיוק.

 19 אבל אספת חתימות,  ן:מר לוי

 20 אספתי חתימות.  גב' פרימו:

 21 לא קיבלת?  גב' דלריצ'ה:

ונכון, יש שמה, התאומים חתמו כמעט שם כולם, בעד גינת  גב' פרימו: 22 

 23 כלבים. 

 24 מהמם, אני אעשה להם איפה שהם רוצים. גב' דלריצ'ה:
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הם הרוב, זאת אומרת באופן יחסי יש יותר  3 -ו 1 -ו גב' פרימו: 1 

מה שנגד. יש שם גם נגד אבל יש שם יותר רוב. חתימות מ 2 

 3 אוקי? 

אז זאת אומרת אם אושרת מעבירה לך את החתימות האלה  מר שחר: 4 

 5 אפשר לעשות גינת כלבים בתבור? 

אני צריכה לראות בתקנון שכתבנו, כי אני לא רוצה לטעות  גב' דלריצ'ה: 6 

 7 באחוזים.

 8 . 3 -ו 1 גב' פרימו:

 9 בדיוק.  עו"ד עובדיה:

 10 אני, תשלחי לי את זה. אני אבדוק אם האחוזים, ריצ'ה:גב' דל

 11 יש תקנון שכתבתם?  מר לוין:

 12 כן, כן. לפני הקדנציה הקודמת.  גב' דלריצ'ה:

 13 תקנון למה?  מר שחר:

ההנחיה, זה לא תקנון. גינות כלבים יוקמו במקומות שבהם  גב' דלריצ'ה: 14 

התושבים יפנו לבקש בחתימה של רוב התושבים. אני לא  15 

רת רק את האחוזים שכתבתי. אני אבדוק ואם זה עומד זוכ 16 

 17 בתקנון, 

 18 ... 75%לא, אבל יש אחוזים שהם על פי חוק. ודרך אגב  גב' פרימו:

זה לא קשור. במקומות חדשים יש תקנות אחרות. מקומות  גב' דלריצ'ה: 19 

קיימים יש רוב. אני רק לא רוצה לטעות, אני אבדוק עם  20 

 21 ה. רונית, ומה שעומד בתקנון יהי

 22 מי בעד אישור אכיפת, אמרנו כבר, הצביעו כולם?  

 23 כן.  דוברים:

 24 כלבים, כולם בעד?  גב' דלריצ'ה:

 25 כן. דוברים:

 26 
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אכיפת "עבירות כלבים" על ידי מתן קנסות  השרואפה אחד : החלטה

מנהליים לפי חוק עבירות מנהליות וחוקי המדינה בעניין )חוק להסדרת 

 .ודת הכלבתהפיקוח על כלבים ותקנותיו, פק

 1 

אישור אכיפת "עבירות פסולת בניה" בהתאם לחוקי המדינה )במקום 

.ב. לחוק הרשויות המקומיות 11חוקי העזר למועצה( בהתאם לס' 

 2008-סמכויות פקחים( תשס"ח –)אכיפה סביבתית 

 2 

בהתאם לחוקי המדינה  בניהאישור אכיפת עבירות פסולת  גב' דלריצ'ה: 3 

. ב. לחוק 11, בהתאם לסעיף במקום חוקי העזר למועצה 4 

הרשויות המקומיות אכיפה סביבתית, סמכויות פקחים  5 

 6 . אושרת. 2008

 7 אני אסביר שוב. על אותו משקל שיש,  עו"ד מצליח:

 8 בין מה שהיה. תגידי לנו מה ההבדל, מה ההבדל  מר שחר:

אני אגיד לכם מה ההבדל. שוב, יש המון עבירות שנמצאות  עו"ד מצליח: 9 

למשל חוק עזר למניעת מפגעים, שנמצאות גם  בחוקי עזר, 10 

בחוקי המדינה. אפשר לאכוף אותן לפי חוק שמירת ניקיון  11 

וכל מיני חוקים אחרים. בדרך כלל הקנסות של המדינה הם  12 

יותר גבוהים, בדרך כלל. לפעמים הניואנס הוא מאוד קטן  13 

 14 אבל בדרך כלל הקנסות הם יותר גבוהים. 

כשיצא בעצם החוק הזה של  המועצה קיבלה החלטה בזמנו,  15 

, להישאר עם חוקי העזר, -אכיפה סביבתית, לאכוף את ה 16 

כאילו להישאר עם חוקי העזר ולאכוף לפי חוקי העזר. יחד  17 

עם זאת, עכשיו לגבי עבירות מסוימות שפתאום סוג של  18 

מכה שרוצים להחמיר את הענישה עליה, הרי לפי חוק עזר  19 
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. 730 -ת הדרגה להמקסימום שניתן לתת דו"ח, להעלות א 1 

 2 זה המקסימום שאתה יכול לתת לפי חוק העזר. ₪  730

 3 וזה נמוך מאוד.  מר לוין:

 4 וזה מאוד מוך.  עו"ד מצליח:

 5 , לא? 1,500עכשיו זה  דובר:

 6 זה לא מרתיע. זה לא מרתיע.  עו"ד מצליח:

 7 מתחיל.  גב' דלריצ'ה:

צריך  לטפל במכות מדינה מה שנקרא, שזה עבירת בניה, עו"ד מצליח: 8 

לעבור, לעלות מדרגה. אז אם אומרים לגבי העבירה  9 

הספציפית הזאת בחוקי מדינה אז אנחנו מגיעים לקנסות  10 

לתאגיד וכולי. שלב  3,000ליחיד,  1,500יותר גבוהים, שזה  11 

 12 נוסף שבאכיפה, ונראה לי שהוא מבורך. 

 13 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 14 ירות שהיום, רגע, איזה, לדוגמה, תני דוגמאות של עב מר שחר:

 15 פסולת בניה.  עו"ד מצליח:

 16 פסולת בניה?  מר שחר:

שקל זה חוק העזר, במקום זה מקבלים  475פסולת בניה,  עו"ד מצליח: 17 

 18 שקל.  1,500

 19 פי שלוש.  דובר:

 20 )מדברים ביחד(

 21 בדרך כלל זה קבלנים או אנשים שבונים. עו"ד מצליח:

 22 לא יזיז להם.  1,500גם  מר שחר:

 23 יזיז. פעמיים שלוש ביום, יזיז.  גב' לין:

 24 כל שעה,  דובר:

 25 .1,500כל שעה  גב' דלריצ'ה:

 26 )מדברים ביחד(
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 1 כל שעה שולח אליהם. גב' לין:

 2 דליה, יש לנו פקח שיטפל בזה?  מר שחר:

 3 כן.  גב' לין:

 4 שהוא על זה, עבירות בנייה? מר שחר:

 5 כן.  גב' לין:

חים שמוסמכים יש לנו פקחים שמוסמכים לפי חוק, זה פק עו"ד מצליח: 6 

לפי חוק עבירות סביבה. זה הם עוברים הכשרה מיוחדת,  7 

 8 , 3הם מפורסמים ברשימות ויש לנו 

 9 יש לנו פקח שלא אוהבים, אז אני אוהבת.  גב' דלריצ'ה:

 10 )מדברים ביחד(

 11 . מי בעד? כולם? אוקיטוב,  גב' דלריצ'ה:

 12 

 אכיפת "עבירות פסולת בניה" בהתאם לחוקי השרואפה אחד : החלטה

.ב. לחוק הרשויות 11המדינה )במקום חוקי העזר למועצה( בהתאם לס' 

 . 2008-סמכויות פקחים( תשס"ח –המקומיות )אכיפה סביבתית 

 13 

 165אישור שינוי מקום מבנה ציבור אשר ישמש לתנועות נוער מחלקה 

 ללא שינוי בפרוגרמה לצרכי ציבור 6717בגוש  49לחלקה  6717בגוש 

 14 

, אישור שינוי מיקום מבנה ציבור אשר ישמש 11ף סעי גב' דלריצ'ה: 15 

 16 , 6717בגוש  165לתנועות נוער מחלקה 

 17 )ניר אריאלי עוזב את הישיבה(

, ללא שינוי בפרוגרמה לצרכי ציבור. 6717בגוש  49לחלקה  גב' דלריצ'ה: 18 

הצעת ההחלטה לאשר את שינוי מיקום מבנה תנועות  19 

ור, הנוער בתשריט אשר צורף לפרוגרמה לצרכי ציב 20 

 21 5.10.14מיום  12שאושרה על ידי מליאת המועצה מספר 
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ללא שינוי  6717בגוש  49לחלקה  6717בגוש  165מחלקה  1 

 2 בפרוגרמה עצמה. יש פה את התשריט. ערן, בבקשה.

קיבלתם אותו צבעוני, הנשלח במייל. בעצם בחלקה הזאת,  מר חמו: 3 

 4 , -שזה החלקה ש

 5 דרך המשי.  מר שחר:

קרית החינוך המערבית, הייעודים שהיום  בדרך המשיב, מר חמו: 6 

רשומים שם בתשריט שמאושר זה בתי ספר, גני ילדים,  7 

מעון יום, בתי כנסת, מקווה, מועצה ותנועות נוער. עשינו  8 

 9 חשיבה והגענו למסקנה שהייעוד של תנועות, 

 10 אין מה לדחוף שם עוד.  מר שחר:

יהיה בחלקה  גם. והייעוד של תנועות נוער יותר נכון שהוא מר חמו: 11 

הזאת, פינת דרך המשי דרך התקווה. וזה מה שאנחנו  12 

 13 מבקשים. 

 14 מה הייעודים שמה? מר שחר:

 15 היום יש שם רק גני ילדים. מר חמו:

 16 רק גני ילדים? ומתוכנן שם גני ילדים ותנועת נוער?  מר שחר:

 17 גני ילדים ותנועת נוער במבנה שיודע להפריד את זה.  מר חמו:

 18 רוב שימושים. עם עי עו"ד מצליח:

 19 זה מבנה אחד שיהיה בו עירוב שימושים? מר שחר:

 20 מבנה אחד וחלוקה,  מר חמו:

 21 יש כבר תכנית עקרונית שם?  מר שחר:

היא הוצגה בתכנית העבודה. אתה יכול באתר לראות אותה,  מר חמו: 22 

 23 היא נמצאת שם. 

 24 מי בעד? גב' דלריצ'ה:

 25 הולך מהר.  דובר:

 26 ם.הם סעיפים קלי גב' דלריצ'ה:
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אשר שינוי מקום מבנה ציבור אשר ישמש לתנועות ל: הוחלט החלטה

ללא שינוי  6717בגוש  49לחלקה  6717בגוש  165נוער מחלקה 

 . בפרוגרמה לצרכי ציבור

 1 

לבניית  2016יתרת הלוואת הפיתוח שנלקחה במרץ  למחזורא. אישור 

 15ד )נכון למועד זה( לתקופה של ע₪ מיליון  5.5 -התיכון, ע"ס של כ

, בכפוף לאישור משרד 3.5%שנים בריבית קבועה לא צמודה של עד 

 הפנים. 

 15לתקופה של עד ₪ מיליון  6ב. אישור לקיחת הלוואת פיתוח על סך 

 5שנים בריבית משתנה עד גובה הפריים, בכפוף לאישור משרד הפנים. 

₪ מיליון  1 -ו 5169גני הילדים במ"מ  9מיועדים לבניית ₪ מיליון 

 עד לרכישת רכבי עבודה בשנים הקרובות.מיו

 2 

 3 , תתרכזו. גורן, תחדדי. 12אוקי, סעיף  גב' דלריצ'ה:

 4 )ערן חמו עזב את הישיבה(

יתרת הלוואת הפיתוח שנלקחה במרץ  למחזורא. אישור 12 גב' דלריצ'ה: 5 

מיליון נכון למועד זה, לתקופה  5.5לבניית התיכון, על  2016 6 

בכפוף  3.5%צמודה של עד  שנים בריבית קבועה לא 15של  7 

 8 לאישור משרד הפנים.

 9 15מיליון לתקופה של  6ב. אישור ללקיחת הלוואה על  

 10 שנים בריבית משתנה בכפוף לאישור משרד הפנים. 

 11 זה הצבעה על שניהם ביחד?  מר שחר:

 12 כן. למה, יש לאחד כן ואחד לא?  גב' דלריצ'ה:

 13 לא יודע.  מר שחר:

 14 ע על אחד מהם נאפשר לך. אם תרצה להצבי גב' דלריצ'ה:
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ומיליון  5169 -גני הילדים ב 9מיליון מיועדים לבניית  5  1 

 2 מיועד לרכישת רכבי עבודה בשנים הקרובות. גורן, בבקשה. 

שנים  5 -' ל16סעיף א' יש לנו הלוואה שלקחנו במרץ גב' לין אלרגנד:  3 

שכדאי לבניית התיכון. על מנת להקל על ההחזרים החלטנו  4 

 5 -שנה, לכן בקשתנו היא למחזר אותה ל 15 -ל לפרוס אותה

 6 שנה.  15

 7 לכמה היא היתה במקום?  מר שחר:

 8 . 5 -היא היתה לגב' לין אלרגנד: 

 9 שנים? 5 מר שחר:

 10 '.16היא נגמרת עוד, לקחנו אותה במרץ גב' לין אלרגנד: 

 11 אז היא עוד מעט נגמרת? מר שחר:

שנה. סעיף  15 -אותה ל נכון. עוד שנתיים. החלטנו לפרוסגב' לין אלרגנד:  12 

 13 ב', 

 14 ?5.5רגע, שניה. נשאר בה  מר שחר:

 15 .5.5נשאר בה גב' לין אלרגנד: 

 16 ומה, מר שחר:

 17 מיליון, 15לקחנו גב' לין אלרגנד: 

 18 ומה התנאים שהיו קודם? מר שחר:

התנאים שהיו קודם? התנאים היו יותר טובים, כי היא גב' לין אלרגנד:  19 

 20 . 0.45ינוס שנים. דקה. פריים מ 5 -היתה ל

אנחנו עושים את זה כי מה, כי אין לנו מספיק כסף להחזיר  מר שחר: 21 

 22 אותה, 

 23 במטרה לצמצם את ההחזר.  דובר:

כי זה מקל לנו על תקציב הפיתוח, כי ההחזרים הם יותר גב' לין אלרגנד:  24 

 25 נמוכים. ואנחנו צריכים את זה. 

 26 טוב.  מר שחר:
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 1 15מיליון לתקופה של  6תוח של אישור לקיחת הלוואת פיגב' לין אלרגנד: 

שנה בריבית משתנה עד גובה הפריים, זה כדי לגשר על  2 

הפער בין ההרשאות של משרד הפנים, עד שהוא ממציא  3 

גני ילדים. אנחנו קוראים לזה הלוואות  9לנו, לבניית  4 

לגישור למשרד החינוך, וגם לרכישת רכבי עבודה. רכישת  5 

ות מקרנות רשות. רכבי עבודה משרד הפנים לא מאשר לקנ 6 

זה רק מהרשאות או מהלוואות. אז לקחנו הלוואה כזו לפני,  7 

' לרכישת רכבי עבודה, קנינו בה 17או בתחילת  2016 -ב 8 

למשל את המשאית גזם והיא הולכת, הכסף שם הולך  9 

להיגמר ואנחנו רוצים שיהיה לנו איזשהו סכום לקניית  10 

 11 רכבי עבודה נוספים בשנים הקרובות. 

שנה, בדרך כלל  15 -אלה, לקחתם את ההלוואת גישור להש מר שחר: 12 

 13 אנחנו תוך שנה, 

 14 , 2016, את זאת של 5 -לקחנו אותה לגב' לין אלרגנד: 

 15 מיליון. 6 מר שחר:

שנים. הראשונה,  5 -מיליון שלקחנו ל 15, זה היה -לקחנו לגב' לין אלרגנד:  16 

 17 סעיף א'.

 18 לא, לא, אני מדבר סעיף ב'. אמרת,  מר שחר:

 19 שנה.  15 -מיליון ל 6סעיף ב' לין אלרגנד: גב' 

שנה, אבל זה אמור להיות הלוואת גישור.  15 -מיליון ל 6 מר שחר: 20 

 21 בדרך כלל בונים את הגנים תוך שנה מקבלים את הכסף. 

 22 נכון. גב' לין אלרגנד: 

 23 זה מה שקרה, כל הזמן זה מתמחזר במוסדות חינוך.  גב' דלריצ'ה:

 24  כל הזמן,גב' לין אלרגנד: 

 25 יש לנו עוד חטיבה, יש לנו עוד בית ספר יסודי. כל הזמן,  גב' דלריצ'ה:

 26 זה גם לא שנה, זה לוקח לפעמים שנתיים שלוש.  עו"ד מצליח:
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 1 כאילו זה לא רק לגני ילדים, זה מתגלגל.  מר שחר:

 2 )מדברים ביחד(

 3 הלוואות לגני ילדים זה מתגלגל, כן. גב' לין אלרגנד: 

השאלה מה, מתי מתכוונים לקנות את הרכבים זה מתגלגל. ו מר שחר: 4 

 5 האלה, כאילו שלוקחים עכשיו את המיליון שקל.

יש רכב, אני יודעת שיש רכב אחד שצריך אותו כבר לקנות גב' לין אלרגנד:  6 

אותו. הוא בליסינג ועשינו חישוב שיותר משתלם לנו  7 

 8 לקנות אותו. 

 9 ... הקטן.יש עוד רכב שאנחנו בודקים לגבי רכב ה גב' דלריצ'ה:

 10 נכון, ... אנחנו בודקים. גב' לין אלרגנד: 

ככל שאנחנו עושים יותר מהלכים של קניית רכבים זה יותר  גב' דלריצ'ה: 11 

חוסך לנו כסף בשוטף מול הקנייה וארגון נכון בתוך מחלקת  12 

 13 , -תפעול לעשות את זה ב

לא, השאלה, אתם אומרים בשנים הקרובות, אז כאילו אם  מר שחר: 14 

שנים אז למה לקחת עכשיו? אם זה לשנה  3 זה לעוד 15 

 16 שנתיים, 

תראה, אישור הלוואה זה ויה דלרוזה, זה לוקח כמה גב' לין אלרגנד:  17 

חודשים. עד שאני אראה פה אישור ממשרד הפנים יעבור  18 

 19 עוד חצי שנה. 

 20 הבנתי. מר שחר:

לא רוצים להיות כל פעם בסרט הזה. זה לא סכומים גב' לין אלרגנד:  21 

 22 אלף. 200אלף עוד  200ל פעם לבוא לבקש עוד עצומים שכ

 23 ? 12מי בעד סעיף  גב' דלריצ'ה:

 24 .פה אחד גב' לין:

 25 

יתרת הלוואת הפיתוח  מחזוראשר לא. פה אחד הוחלט: : החלטה
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)נכון ₪ מיליון  5.5 -לבניית התיכון, ע"ס של כ 2016שנלקחה במרץ 

של עד  שנים בריבית קבועה לא צמודה 15למועד זה( לתקופה של עד 

 פוף לאישור משרד הפנים. , בכ3.5%

 15לתקופה של עד ₪ מיליון  6ב. לאשר לקיחת הלוואת פיתוח על סך 

 5שנים בריבית משתנה עד גובה הפריים, בכפוף לאישור משרד הפנים. 

₪ מיליון  1 -ו 5169גני הילדים במ"מ  9מיועדים לבניית ₪ מיליון 

  ות.מיועד לרכישת רכבי עבודה בשנים הקרוב

 1 

 תב"רים

 2 

, גורן. רוב התב"רים, אם תסתכלו, זה קרנות, זה 13תב"רים  גב' דלריצ'ה: 3 

רק חלוקת הרשאות. אז ברשותכם אני אעבור, אם כולם  4 

 5 ראו את זה אני אעבור על המספרים ואאשר. 

 6 יש לי שתי שאלות.  מר שחר:

 7 אז בבקשה.  גב' דלריצ'ה:

 8 ת של משרד החינוך, גורן. יש פה שתי שורו 729אחד, בתב"ר  מר שחר:

 9 נכון. כי אחד, גב' לין אלרגנד: 

מיליון. מה  10מיליון ואחד הם נותנים  16אחד לוקחים  מר שחר: 10 

 11 ההיגיון?

מיליון זה היה משהו שהוא היה הערכה, על פי  16 -אוקי. הגב' לין אלרגנד:  12 

איזשהו מכתב שקיבלנו מהם לאישור תקציבי, לא הרשאה.  13 

 14 16.800 -ספציפיות. אז ביטלתי את ה אותכרגע קיבלנו הרש

 15 שהיה הערכה ושמתי אתה כסף בהרשאות הספציפיות, 

 16 במדויק.  גב' דלריצ'ה:

 17 המדויקות. גב' לין אלרגנד: 

 18 הבנתי. אוקי.  מר שחר:
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וגם כתוב למטה הערה, שצפויה הרשאה נוספת שכשהיא גב' לין אלרגנד:  1 

 2 תגיע קרנות הרשות ירדו ואני אביא את זה. 

 3 לשמה, באותו סעיף.  ר שחר:מ

 4 נכון. זה יהיה באותו סעיף וזה ירד מקרנות רשות. גב' לין אלרגנד: 

 5 עכשיו עוד שאלה,  מר שחר:

 6 בסך הכל התקציב לא משתנה. גב' לין אלרגנד: 

בניית שטחי  774עוד שאלה. ערן הלך, אבל יש פה את  מר שחר: 7 

 8 המועצה ...

 9 רונית תסביר. ב' לין אלרגנד: ג

 10 אנחנו יודעים להסביר.  דלריצ'ה:גב' 

מיליון שקל, השאלה שלי מה  3.9אז השאלה היא, שמנו פה  מר שחר: 11 

 12 מטר מרובע.  500מה הולך להיות שם. זה 

חניות תת  14מטר מרובע פלוס  500אוקי. קודם כל זה  גב' דלריצ'ה: 13 

קרקעיות, זה שטח חום, עדיין לא סגרנו את הייעוד שלו.  14 

לראות את כל הצרכים של הישוב  אנחנו רוצים לגמור 15 

מבחינת מוסדות חינוך, משרדי מועצה, משרדי, התנועות  16 

נוער, נגמור את כל הדברים הדחופים וזה ואז נראה. יכול  17 

להיות שזה משרדים, יכול להיות שזה נשכיר את הנכסים  18 

האלה לנכס מניב ואנחנו היום גם מנסים לראות איזה יזם  19 

 20 לנו כסף.  שיבוא ויעשה שם משהו שיכניס

 21 מיליון שקל על מה?  4השאלה היא אבל, שמים פה  מר שחר:

זה מעטפת בלבד. מעטפת. הערכת שמאי של המעטפת של  גב' דלריצ'ה: 22 

מטר פלוס כל החניות  500 -העלות של הבנייה של ה 23 

 24 והחפירה, 

 25 רגע, אנחנו לא, הבנייה עצמה אנחנו לא מקבלים מהיזם?  מר שחר:

 26 התב"ר. אתה לא מקבל מתנה מהיזם.אבל זה  גב' דלריצ'ה:
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 1 אתה צריך לשלם על זה. זה לא,  מר לוין:

 2 צריך לשלם. אתה, יש לך, עו"ד עובדיה:

אניא מור לשלם על זה כסף? הרי היה שם שטח מטרוקה,  מר שחר: 3 

 4 אני יודע, מה היה שמה, לא יודע,

 5 לא, לא, לא קשור.  עו"ד עובדיה:

שם איזה שטח שהיה שייך  אנחנו קיבלנו את זה כי היה מר שחר: 6 

 7 למועצה. 

 8 מה פתאום. גב' דלריצ'ה:

 9 לא?  מר שחר:

 10 אף פעם לא היה של המועצה.  גב' דלריצ'ה:

 11 ביקש וקיבל.  עו"ד עובדיה:

 12 ביקש וקיבל תמורת כסף.  גב' דלריצ'ה:

 13 )מדברים ביחד(

 14 רגע, הוא קיבל או שהוא ביקש וקיבל לבנות.  מר שחר:

מטר.  500 -ויות. רק שניה. הוא קיבל זכויות להוא קיבל זכ עו"ד עובדיה: 15 

 16 הוא לא קיבל את הבנייה,

 17 את המעטפת.  גב' דלריצ'ה:

 18 מטר. 500 -של ה  עו"ד עובדיה:

 19 .500הוא מקבל אדמה של  גב' דלריצ'ה:

 20 הבנתי.  מר שחר:

 21 קיבל את,  עו"ד עובדיה:

 22 אז אנחנו כאילו משלמים על הבנייה.  מר שחר:

 23 זזים אבל בהיטלי השבחה.בדרך כלל מק מר לוין:

 24 מטר על הנייר,  500קיבלנו  מר שחר:

 25 אז אנחנו, עו"ד עובדיה:

 26 )מדברים ביחד(
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 1 אבל אנחנו צריכים לשלם על הבטון.  מר שחר:

 2 בדרך כלל מתקזזים בהיטלי השבחה.  מר לוין:

ולקחנו להם את כל ההיטלי השבחה ואנחנו נשלם להם. כי  עו"ד עובדיה: 3 

 4 לא, אנחנו משלמים להם,

אז אני ברשותכם אני מקריאה, אם אין שאלות על הדף הזה  גב' דלריצ'ה: 5 

 6 , -אני מקריאה ברצף, בסדר? כי זה באמת הרש

 7 רגע, יש לי שאלה על החדשים. מר שחר:

, 772, 768, 729, 723, 601אז רגע, על החדשים אני תכף,  גב' דלריצ'ה: 8 

עד? , עדכון תב"רים. מי בעד? מי נגד? כולם ב776, 774 9 

 10 .כולם בעד התב"רים

 11 

, 774, 772, 768, 729, 723, 601: הוחלט לאשר עדכון תב"רים החלטה

776 . 

 12 

 13 עכשיו תב"רים חדשים, בבקשה. גב' דלריצ'ה:

 14 מה זה תכנון אסטרטגי לארגון. רציתי לדעת  מר לוין:

תכנון אסטרטגי לארגון, לקחנו יועץ ארגוני למועצה. אנחנו  גב' דלריצ'ה: 15 

קש את הכסף ממשרד הפנים אבל כרגע אנחנו מנסים לב 16 

 17 צריכים לעשות הסכם התקשרות. 

 18 לא צריך מכרז?  מר לוין:

 19 הם יושבים פה, יש הצעות. יש הרבה הצעות לקח, גב' דלריצ'ה:

 20 ראיינו גם. גב' לין:

 21 ראיינו פה איזה, גב' דלריצ'ה:

 22 מתחת סכום של מכרז. גב' לין אלרגנד: 

 23 . 7-8איזה  גב' לין:



 

 

  21.5.19                                 מליאת המועצה המקומית גני תקווה  

 

76 

והם יושבים פה והם עושים גם תכניות עבודה מוטות  לריצ'ה:גב' ד 1 

תקציב, משקללים את זה יותר, גם נהלי עבודה, גם שדרוג  2 

 3 , -המועצה, לקבל את פני התושבים החדשים וה

 4 התקבלה כבר החברה? מר לוין:

 5 התקבלה.   גב' דלריצ'ה:

 6 איך קוראים לחברה?  מר לוין:

 7 איך קוראים להם?  גב' דלריצ'ה:

 8 דברים ביחד()מ

 9 ... לפידות.  גב' לין:

 10 מתחת למכרז, גב' דלריצ'ה:

 11 )מדברים ביחד(

 12 הצעות מחיר.  3 מר לוין:

 13 זה מתחת סכום.  גב' לין:

 14 היה פה ראיונות אישיים ובחרנו ... גב' דלריצ'ה:

 15 הם טובים.  גב' לין:

 16 והם התחילו פה את העבודה. הם עושים סקירה וזה; גב' דלריצ'ה:

אלף ממפעל הפיס, הצטיידות  500תי ספר זה הצטיידות ב  17 

שיקום כבישים, מדרכות,  גם ממפעל הפיס 784גני ילדים  18 

תב"רים  785, 784, 83, 782תיעול ותשתיות ממשרד הפנים.  19 

 20 חדשים. 

 21 שאלה.  מר שחר:

 22 בבקשה. גב' דלריצ'ה:

תיקון כבישים, מדרכות, תיעול ותשתיות, אנחנו  785 מר שחר: 23 

 24 זה הולך? איזה כביש? איזה מדרכה? יודעים איפה, לאן 

 25 לפי תכניות העבודה של ניר. גב' לין אלרגנד: 

 26 מה?  מר שחר:
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 1 לניר יש את התכנית עבודה. גב' לין אלרגנד: 

לפי התכנית עבודה שהוצגה בישיבת מועצה. זה כסף  גב' דלריצ'ה: 2 

 3 שנכנס, קיבלנו.

 4 , -על מה שיאושר ב מר שחר:

 5 כן. לא חדשים. גב' דלריצ'ה:

 6 תכנית עבודה. אוקי.  מר שחר:

 7 צ'ופרים. מי בעד התב"רים החדשים? סבבה.  גב' דלריצ'ה:

 8 

 .785, 784, 83, 782רים אשר תב": הוחלט להחלטה

 9 

 2018 -4דיון בדו"ח הכספי לרבעון 

 10 

 11 אוקי. עברנו לכספים.  גב' דלריצ'ה:

 12 אישור דוחות כספיים עמותת אמנות ותרבות.  גב' לין:

. גורן 2018של  4אז עכשיו דיון בדו"ח הכספי לרבעון  :גב' דלריצ'ה 13 

 14 בבקשה. גורן, תגידי תודה, הקראתי לך את התב"רים.

 15 תודה.גב' לין אלרגנד: 

הוא דו"ח שהוא לא סקור על ידי  2018רבעון רביעי של שנת   16 

רואה החשבון. רואי החשבון בימים אלה מסיימים את  17 

הוא שאין  הביקורת של הדו"ח הכספי השנתי. המסתמן 18 

אלף שקל.  70הוא  31.12.18 -שינויים מהותיים. העודף ל 19 

' בנטרול 18מיליון. נכון לסוף  14.2הגירעון הנצבר הוא  20 

מהביצוע  11.7%הנחות ארנונה הגרעון הנצבר מהווה  21 

 22 השנתי.

 23 עוד פעם, הגירעון? מר שחר:
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' בנטרול 18מביצוע שנת  11.7%הגירעון הנצבר מהווה גב' לין אלרגנד:  1 

 2 הנחות ארנונה. 

 3 רגע. שאלה. מר שחר:

 4 '.17 -ב 12.7%לעומת גב' לין אלרגנד: 

 5 שקיבלנו ממשרד הפנים?  3.8 -זה אחרי ה מר שחר:

 6 חיכינו לשאלה.  גב' דלריצ'ה:

 7 . 3.2קיבלנו גב' לין אלרגנד: 

 8 .3.2 מר שחר:

 9 '. 18בסוף שנת גב' לין אלרגנד: 

 10 שנים קדימה.  5 -ל ופרסנו אותם 3.2 -לקחנו את ה גב' דלריצ'ה:

 11 '? 18זה לא נכנס לתוך הדוחות של  מר שחר:

 12 כלום. כלום. גב' דלריצ'ה:

לא. זה נכנס לקרן שביקשנו ממשרד הפנים לפרוס אותה גב' לין אלרגנד:  13 

 14 . 4או  3, 4 -, ו2023עד  2020לשנים 

 15 חבל.  מר שחר:

ה כדי שכל מה שיקרכדי שכל מה שנעשה, לא חבל בכלל.  גב' דלריצ'ה: 16 

במהלך השנים, במידה ולא נקבל מענקים, נוכל לעמוד בזה.  17 

 18 אחרת אתה מבטיח לדברים, 

ואז היה  10 -מתחת ל 11.7 -כן, אבל לפחות היינו יורדים מ מר שחר: 19 

 20 , -אפשר להוריד לנו את ה

 21 אני חושבת שעדיין,גב' לין אלרגנד: 

 22 ?, כמה מצטבר-זה בדיוק מה שעשינו. הבאנו את זה ל גב' דלריצ'ה:

 23 . 11.7 גב' דלריצ'ה:

 24 , לא? 10 -צריך מתחת ל מר שחר:

עדיין יותר חשוב לנו, אני חושבת, לדאוג לשנים הקרובות. גב' לין אלרגנד:  25 

, ניהול תקין זה 12.5%או  12ודרך אגב רשות יציבה זה  26 
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. זאת אומרת אנחנו כן מתחת כבר  לרף הזה. אני 12.5% 1 

 2 חושבת שזה מספיק טוב. 

, הממשלה לא תשנה את -א תשנה את הטייס העד של מר לוין: 3 

 4 הטייס אוטומטי שום הפחתה לא תעזור. 

 5 אוקי. מה עוד חשוב? גב' דלריצ'ה:

יש לי כמה נקודות שרציתי, אלא אם כן אתם רוצים גב' לין אלרגנד:  6 

 7 , -לשאול שאלות ו

 8 ? אוקי.  2018שאלות לגבי הדו"ח הכספי  גב' דלריצ'ה:

 9 

 עמותת אמנות ותרבות בגני תקווהדיון בדוחות כספיים של 

 10 

עוברים לדיון בדוחות הכספיים של עמותת אמנות ותרבות  גב' דלריצ'ה: 11 

בגני תקווה, זה גם מיכל אהרוני נמצאת פה אבל היא שאלה  12 

אותי אם תצטרך להציג, כי אז היא תביא רואה חשבון.  13 

מאחר וזה דן כבר גם בהנהלה וגם באסיפה הכללית וכולם  14 

, אז רק אם יש איזה שאלות, אם מישהו רוצה קיבלו את זה 15 

 16 לשאול משהו, לחדד משהו, בבקשה. ואם לא, אנחנו, 

כן, דיברנו על הדוחות הכספיים בהנהלה של עמותת אמנות  מר שחר: 17 

 18 ותרבות, היה שם את הסעיף של השמירה בחניון. 

 19 נכון.  גב' דלריצ'ה:

 20 ומשהו אלף שקל.  300אמרתם שתבדקו שם  מר שחר:

 21 נכון.  דלריצ'ה:גב' 

 22 בשנה.  מר שחר:

 23 עוד לא בדקנו. זה דברים שלוקחים זמן.  גב' דלריצ'ה:

 24 זה תהליך של בדיקה. אנחנו בודקות את זה.  גב' לין:

 25 זה בתהליך של בדיקה.  גב' אהרון:
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 1 זה עדיין בבדיקה? מר שחר:

 2 נכון.  גב' אהרון:

 3 , -טוב. שיהיה אתם תציגו לנו את ה מר שחר:

 4 כמובן.  גב' אהרון:

 5 הלוואי. ואז נוכל לחסוך כסף.  גב' דלריצ'ה:

 6 זה מטרה משותפת של כולנו.  גב' אהרון:

 7 אז זה הדיון.  גב' דלריצ'ה:

 8 

 אישור דוחות כספיים של החברה לפיתוח גני תקווה.

 9 

, אישור דוחות כספיים של החברה לפיתוח גני 16לגבי סעיף  גב' דלריצ'ה: 10 

ן. נמרוד, אתה רוצה ככה תקווה, פה זה אישור ולא דיו 11 

 12 להגיד כמה מילים? תצטרף אלינו.

ישיבת דירקטוריון, הוצגה קודם כל ערב טוב. היתה לנו  מר גלנטה: 13 

 14 , -. אני יכול להגיד ש2017אל מול  2018תכנית, דו"ח תקציב 

 15 אתה יכול להצטרף לפה. מיכל, לילה טוב. גב' דלריצ'ה:

 16 יום מקסים. תודה. גב' אהרון:

 17 וני עזב את הישיבה()מיכל אהר

אושר בישיבת דירקטוריון. אני אגיד  2018הדו"ח כספים של  מר גלנטה: 18 

ממש בכמה שורות עקרוניות. המרכיבים המרכזיים  19 

, נקרא לזה 2018 -שנכנסים אלינו, שנכנסו אלינו ב 20 

כאתגרים, זה הנושא של מעון היום. אנחנו עדיין לא  21 

וד שבתש"פ, הצלחנו לייצב אותו כלכלית. אני מקווה מא 22 

בשנת הלימודים הבאה, אנחנו נצליח לפתוח את המרכז על  23 

ילדים והוא יוצר לנו סוג של  70בסיס אותו מקסימום  24 

 25 גירעון. 
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 1 זה תלתן? דובר:

 2 איפה זה?  מר שחר:

 3 מעון יום תלתן.  מר גלנטה:

 4 זה שני מעונות, לא? שמה.  מר שחר:

 5 זה שתי שכבות גיל.  מר גלנטה:

 6 גיל.  שתי שכבות מר שחר:

 7 בעיקרון זה כיתות גן. זה בנוי לפי כיתות גן.  מר גלנטה:

המרכיב השני שאנחנו מתכנסים אליו זה הנושא של מערך   8 

החוגים שיושב במוסדות החינוך. חלק ממסגרות החוגים  9 

שיושבות במוסדות חינוך ואין להן הצדקה מקצועית או  10 

הצדקה ברמה של ציוד לשבת במוסד חינוכי, אם זה בית  11 

פר יסודי, אם זה גן ילדים וכולי וכולי, אנחנו נחזיר אותם ס 12 

 13 למבנה לידר ולקאנטרי גלים.

אל תשכחו ששנה הבאה אנחנו לשמחתנו נפתח גם את   14 

 15 המרכז לגיל הרך, אז חלק מהדברים יעברו לשמה. 

למה אבל? כי פשוט החוגים מתפזרים לכל הישוב, לשכונות  מר לוין: 16 

גלים או ללידר ואולי יותר  מסוימות שלא מגיעות לקאנטרי 17 

 18 נוח, או שאני טועה? 

 19 אני אענה.  מר גלנטה:

וגם הם מקבלים כסף לניהול העצמי שלהם, טיפה, כמה  מר שחר: 20 

 21 גרושים.

אני אענה ברשותכם. אני אענה. כשיש בבית ספר יסודי,  מר גלנטה: 22 

בעיקר ביסודי, כן? מתקן ייעודי נוח, למשל כמו החדר  23 

לים, יש הצדקה להחזיק שמה. כשאני ספורט בבית ספר יוב 24 

נכנס עם חוג לכיתה, לכיתת לימוד, ואנחנו רואים את  25 

הכיתות המדהימות שלנו בגני תקווה, גם מבחינת התחזוקה  26 
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וגם מבחינת הציוד שהילדים משאירים וכולי וכולי, זה הופך  1 

להיות יותר מעמסה מאשר רווח עבור ההורים או עבור מה  2 

 3 שזה לא יהיה. 

פר לא מצליחים להכיל את המרכיבים האלה. זאת בתי הס  4 

אומרת אם אני מסתכל על אולמות ספורט, כמובן שמגרשי  5 

ספורט ולמשל חדר אמנות בבית ספר כזה או אחר, יישארו  6 

שם החוגים, כי זה חדרים ייעודיים לחוג. בחוגים שפועלים  7 

ללא הצדקה טכנית או הצדקה מהותית בתוך בית ספר,  8 

מתועלת, דורשים מאתנו תשלום תקורה יוצרים יותר נזק  9 

לבית הספר, דורשים מאתנו החזקת כוח אדם כמו אב בית,  10 

ניקיון, שמירה וכולי וכולי, ודורשים מאתנו בסופו של דבר  11 

בסופו של יום להתמודד עם משמעויות של מי הרס למי  12 

 13 וכולי וכולי. 

 14 אני מבין את העניין הכלכלי. מר לוין:

יין כלכלי, זה ממש לא עניין כלכלי. אם זה לא, זה לא ענ מר גלנטה: 15 

 16 היה עניין כלכלי זה היה נפתר. זה עניין של איך,

 17 הדיון הוא על הדוחות הכספיים, בסדר?  גב' דלריצ'ה:

 18 כן, הם שואלים שאלות. מר גלנטה:

 19 בואו לא נגלוש. גב' דלריצ'ה:

 20 בסדר גמור.  מר גלנטה:

 21 ם. אחר כך, בסדר, אבל זה רק דוחות כספיי גב' דלריצ'ה:

 22 לא, לא קרה שום דבר. לא שאלנו,  מר לוין:

 23 כן, בסדר. רק שזה לא יהפוך להיות דיון.  גב' דלריצ'ה:

 24 הוא עונה יפה, בסדר, הכל טוב, מה? מר לוין:

 25 אני יודעת שהוא עונה יפה. ברור. הוא בחור רציני.  גב' דלריצ'ה:

 26 בסדר. אז לא קרה, אל אל תשתיקי אותו.  מר לוין:
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 1 כל מה שאני אומר, לא, הכל בסדר. גלנטה:מר 

 2 אני ממקדת אותו, לא משתיקה אותו.  גב' דלריצ'ה:

כל מה שאני אומר זה שהנושא של שחרור מסה מאוד גדולה  מר גלנטה: 3 

של מסגרות חינוך בלתי פורמלי בבתי הספר יצר מתח  4 

כלכלי לחברה, שאנחנו כרגע לא מסוגלים לעמוד בה. עד  5 

חזיר למבנים, למבנים שגם ככה אנחנו כמה שניתן אנחנו נ 6 

 7 מפעילים. 

ההורים, שואלים סקרי דעת קהל אתם עובדים מול  מר לוין: 8 

וכדומה? האם אתם מתכוונים להוציא את החוגים  9 

מהמקומות האלו? אני לא יודע. אני באמת רוצה לדעת שזה  10 

מסוימת או  הבאוכלוסיילא יפגע פגיעה אולי מאוד קשה  11 

ך להיכנס ולחשוב לעומק כל חוג וחוג, בשכונה מסוימת. צרי 12 

, לא יודע עם מי. לחשוב -וגם להתייעץ עם ההורים, עם ה 13 

 14 לעומק. 

התשובה היא שיש לנו ישיבות סדורות גם בהקשר של  מר גלנטה: 15 

חוגים וגם בהקשר של הצהרונים עם ועדי ההורים של בתי  16 

 17 הספר. 

ר בגני אתה מבין אבל את המשמעות נגיד שהיום מישהו ג מר שחר: 18 

סביון, הוא מוריד את הילד שלו, או אפילו שולח אותו לבד  19 

 20 לחוג, ועכשיו הוא יצטרך להסיע אותו ללידר? 

 21 תראה, זה לא עיר מאוד גדולה.   מר גלנטה:

 22 עדיין, הוא יצטרך להסיע אותו. מר שחר:

בבוקר  7:30 -ב חהוויכוואתה צריך להבין את המשמעות של  מר גלנטה: 23 

 24 פר, הוא הרס לי ואני הרסתי לו. עם מנהלת בית הס

 25 אני יודע, אני הייתי שם.  מר שחר:

 26 ... חהוויכו מר גלנטה:
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 1 במסות מסוימות אנחנו גב' דלריצ'ה:

 2 בכמה כסף מדובר?  מר שחר:

אני רוצה רגע להגיד אמירה כללית. באופן עקרוני בתי  גב' דלריצ'ה: 3 

לנו  הספר נולדו להיות מהבוקר עד הלילה. ככה זה נכון. אין 4 

מספיק שטחים חומים, אין לנו מספיק מבנים ולכן בתי  5 

הספר צריכים להיות עבור הקהילה, מהרגע שהבית ספר  6 

 7 מסתיים, כולל המגרשים.

מצד שני, היו הרבה פעמים חוגים שהם היו קטנים מדי, של   8 

לא מספר מספיק מרשים של ילדים, שגרמו להוצאות אב  9 

רט, יוגורט בתוך, בית, אחזקה, כל הבית נהרס, ... יוגו 10 

ההורים ממתינים בתוך הבית ספר. עלות מול תועלת, אנחנו  11 

בחנו חלק מהדברים בהמלצה שנמרוד ביקש להציג וחלק  12 

 13 מהדברים ימשיכו. הכל בבנייה.

 14 ויש לך הערכה כלכלית? כבר מדברים על,  מר שחר:

אלף שקל לשנה  400 -ככה, מדובר על הוצאה כספית של כ מר גלנטה: 15 

 16 ה. ללא הצדק

 17 של כל או רק ההוצאה שאתם רוצים, מה שאתם רוצים,  מר שחר:

 18 של עצם הפעלת המנגנונים האלה במוסדות חינוך. שוב,  מר גלנטה:

 19 שאומר אבטחה, ניקיון, גב' דלריצ'ה:

  20 

בחוגים לא ייעודיים, אוקי? זאת אומרת אם יש לי בבית  מר גלנטה: 21 

מה. אני ספר, בבית ספר חדר ייעודי לקרמיקה זה נשאר ש 22 

מדבר על חוגים לא ייעודיים, שאין הצדקה להימצאותו של  23 

 24 החוג בכיתת לימוד כי בכיתת הלימוד אין שום דבר ייחודי. 
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מה גם ששנה הבאה אנחנו נלך על הקמפוס הפתוח, שזה   1 

יהיה תוספת לצהרון, שזה יהיה רק ארוחת צהרים וחוג אחד  2 

 3 בכיתות ג' ומעלה. זאת אומרת הילדים יקבלו,

 4 דרך אגב כמה נרשמו לזה עד עכשיו?  שחר: מר

 5 עוד לא פתחנו רישום. מר גלנטה:

 6 אה, עוד לא פתחנו?  מר שחר:

יצאנו לפרסום, עוד לא פתחנו רישום. אנחנו עושים את  מר גלנטה: 7 

הפרסום בשכבות שכבות. קודם כל הוצאנו את החוברת של  8 

 9 1,200כל קייטנות הקיץ. אגב, היקפי הרישום כבר עוד מעט 

ילדים, שזה מאוד יפה. ומיד אחרי שאנחנו נגמור את הנגלה  10 

של הקיץ אנחנו ניכנס לקמפיין מסודר בנושא של הקמפוס  11 

 12 הפתוח. 

 13 חוברת מצוינת.  שרון גל דרור:

 14 ממש יפה. שאפו.  גב' לין:

 15 )מדברים ביחד(

 16 בקבוצות של הבתי ספר.  שרון גל דרור:

 17 לא, גם החיבור עם,  גב' לין:

ת הזדמנות להגיד לראש המועצה שחשוב מאוד לראות זא מר גלנטה: 18 

את התמונה הזאת בצורה יסודית. וליזי הובילה את המהלך  19 

הזה, שאומר בסופו של דבר אנחנו ארגונים שונים, אנחנו,  20 

מרכז הבמה והמסגרות של אגף החינוך, כמו הספרייה, אבל  21 

בסופו של דבר מבחינת התושב המוצר הוא מוצר אחד  22 

יד יודע להגיע מי של מה מבחינה ארגונית, והתושב לא תמ 23 

 24 והובלנו את המהלך הזה. 

אני מניח שאנחנו גם נראה את זה לקראת שנה הבאה בכל   25 

 26 הנושא של חוברת חוגים וכולי וכולי. בסדר?
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טוב, אישור דוחות כספיים של החברה לפיתוח. שאפו. יישר  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 כוח. בחור רציני. 

 3 )מדברים ביחד(

 4 גמרנו את השנה בגירעון של,  מר שחר:

בכלל גם עם הכדורגל, מוביל מהלכים שמכניסים כסף  מר מתתיהו: 5 

 6 ליישוב, 

 7 נכון. גב' דלריצ'ה:

 8 ייעול. ייעול. מר לוין:

 IN house . 9אצלנו, זה  מר מתתיהו:

 10 תודה. תודה. מר גלנטה:

, זה מה שאני מבין 93גמרנו רק את השנה בגירעון של  מר שחר: 11 

 12 מהדוחות? 

 13 כן.  גב' דלריצ'ה:

 14 . 2018בשנת  מר גלנטה:

 15 כן.  מר שחר:

 16 כן. גב' דלריצ'ה:

 17 דייקת.  מר גלנטה:

 18 אוקי. וכמה המועצה,  מר שחר:

 19 תמיכה? גב' דלריצ'ה:

 20 נתנה את,  מר שחר:

 21 אין תמיכה.  גב' דלריצ'ה:

 22 רק את השכירויות אנחנו מעבירים. גב' לין אלרגנד: 

 23 נו מעבירים להם של המבנים. רק השכירויות אנח גב' דלריצ'ה:

אבל זה עניין טכני, סליחה. זה עניין טכני. כלומר השכירות  מר גלנטה: 24 

נעשית מול המועצה בגלל שהמועצה היא הבעלים של  25 

 26 המתקן. ההפעלה נעשית על ידינו. 
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 1 ברור.  מר שחר:

 2 זה עניין טכני לכל דבר ועניין. מר גלנטה:

 3 לא,  מר שחר:

 4 ב מועצה. אין תקצי גב' דלריצ'ה:

 5 אין תקציב מועצה פה?  מר שחר:

 6 )מצקצקת בלשון( מי בעד אישור?  גב' דלריצ'ה:

 7 לצערנו. לצערנו. מר גלנטה:

 8 לצערנו. לצערי אני רוצה דיבידנד, לצערי.  גב' דלריצ'ה:

 9 . פה אחד גב' לין:

 10 

  .דוחות כספיים של החברה לפיתוח גני תקווהפה אחד אושרו : החלטה

  11 

יונח על שולחן  15.4פרוטוקול ישיבת ועדת נזקק מיום  גב' דלריצ'ה: 12 

 13 המליאה. נתתם להם? 

 14 יש לכם אותו. גב' לין:

 15 יש פה.  גב' דלריצ'ה:

 16 

 דיווחי ראש המועצה

 17 

 18 דיווחי ראש המועצה ואני משחררת אתכם.  גב' דלריצ'ה:

 19 רגע, יש את הנושא הזה שרציתי להעלות.  מר שחר:

 20 צה רגע. דיווחי ראש המוע גב' דלריצ'ה:

 21 כן, כן, זה, זה.  גב' לין:

 22 מה זה,  גב' פרימו:

 23 הודעה, אוקי.  גב' דלריצ'ה:

 24 זה רק נותנים לנו את הפרוטוקול? מר שחר:
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 1 מניחים. גב' לין אלרגנד: 

הודעה על מזג אוויר קיצוני הצפוי מחר. חברים,  -1אוקי.  גב' דלריצ'ה: 2 

לך עוד גורן, לילה טוב. בא לי לפרגן לך. לילה טוב. יש  3 

 4 נסיעה רחוקה. הכל בסדר. לא כולם צריכים להישאר. 

אני מקריאה לכם הודעות. הודעה על מזג אוויר קיצוני   5 

הצפוי מחר ל"ג בעומר. השירות המטאורולוגי הודיע על גל  6 

חום קיצוני באזור במהלך ל"ג בעומר העלול אף להגיע  7 

 8 מעלות ומעבר לכך.  40לטמפרטורה של 

ואחת מכם המתכנן להקים מדורה גם חשוב לנו שכל אחד   9 

מחר יבין את הסיכונים של הדלקת מדורה במצב כזה.  10 

צמצמו את הדלקת המדורות, סייעו לנו למנוע חס וחלילה  11 

 12 אסון. 

במידה וכיבוי אש ימליץ למנוע כליל הדלקת מדורות נעדכן   13 

בהתאם. פירוט השטחים המורשים נמצא בתוך האתר. כרגע  14 

שים להדלקת מדורות בשטחים יש רק שני אזורים מור 15 

 16 הציבוריים, רחוב הכרמל ובגנים צפון. 

 17 , -ומדורה אחת בישמח ש מר מתתיהו:

היא לא מורשית על ידי המועצה. שיהיה ברור. היא לא  גב' דלריצ'ה: 18 

מורשית על ידי המועצה. זה שטח פרטי שלא מורשה על ידי  19 

 20 המועצה. משטרה וכיבוי יהיו שם מחר. 

 21 עשינו שם, אבל  מר מתתיהו:

אני הבנתי שהמשטרה נתנה לכם איזה ... לעשות שם את  גב' דלריצ'ה: 22 

 23 המדורה, 

נתנה, יש מכולה שסיכמנו עם כיבוי אש, מדורה אחת  מר מתתיהו: 24 

מרכזית בתוך מכולה וגם שמנו בה, הפיקוח שם שלטים  25 

 26 שאם יודלקו מדורות, 
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צריך לקיים אפילו יצאה היום הודעת רב שזה לא מנהג ש גב' דלריצ'ה: 1 

 2 כבר. 

 3 כן?  מר מתתיהו:

 4 כן, היה צריך לבטל את זה.  גב' לין:

 5 נשלח לך.  גב' דלריצ'ה:

 6 )מדברים ביחד(

 7 הוא טען שזה יצא מכל פרופורציה. על זה את מדברת? גב' פרימו:

אנחנו נערכים לשינוי מיקומי אגפי המועצה ומוסדות  גב' דלריצ'ה: 8 

לק מהשינויים יהיה החינוך במבנים השונים של המועצה. ח 9 

כרוך בשיפוצים והתאמות. אגף הרווחה שירות לאזרח עובר  10 

 11 למבנה הראשונים לשעבר, קוראים לו מתחם אופק. 

 12 את מדברת על המבנה החדש של החטיבה?  מר לוין:

 13 החטיבה הישנה.  גב' דלריצ'ה:

 14 לא, החטיבה הישנה, אבל המבנה החדש או המבנה הישן?  מר לוין:

 15 ה החדש. המבנ גב' לין:

 16 התוספת החדשה.  מר לוין:

 17 המבנה החדש, הספרייה. גב' דלריצ'ה:

 18 המבנה החדש. זה קומה אחת.  גב' לין:

מעבר של קידום נוער ותכנית היל"ה אל מבנה הראשונים  גב' דלריצ'ה: 19 

לשעבר, עד אוגוסט. מעבר של אגף החינוך מהמועצה אל  20 

ינוך, בית שניידר, מאחורי המועצה. יצירת מבנה לאגף ח 21 

הכולל בין היתר גם את השפ"ח, תאריך יעד אוקטובר.  22 

הסדרת בית ספר בית יעקב במבנה הראשונים לשעבר,  23 

מתחם אופק. קראנו לכל המקום הזה מתחם אופק, במהלך  24 

חופשת הקיץ. חוזה השכירות במבנה בית יעקב בוטל  25 
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אלף שקל  50והמבנה יוחזר לאחריות האדמו"ר. גם חסכנו  1 

 2 שכירות בחודש. 

אנחנו מעסיקים את אדריכל אילן צבי לתכנון ההתאמות   3 

במתחם לצורך קליטת האגפים החדשים. גם יהיה פה יותר  4 

 5 מקום בתוך המשרדים. 

עדכון בנושא עתירה על בניית בית הכנסת בדרך המשי. את   6 

 7 רוצה לעדכן? 

כן. בישיבה הקודמת היתה סערה גדולה סביב ההחלטה  עו"ד עובדיה: 8 

. היו שני דיונים בבית משפט. בדיון לאשר את ההקצאה 9 

באפריל, השופט אמר לעותרים  14 -הראשון התקיים ב 10 

שהוא לא רואה שום עניין בעתירה שהם הגישו לגבי  11 

הבנייה, היתרי בנייה, תכניות, הוא לא מבין למה זה הגיע  12 

עד עכשיו, זה הכל אושר לפני שנים, גם הפרוגרמה, גם  13 

ת המועצה שהיתה. הם הכל. והם ניסו להתעלות על החלט 14 

ביקשו לתקן את העתירה ואנחנו התנגדנו והוא נתן להם  15 

לתקן את העתירה. הוא אמר במקום שתהיה עוד עתירה  16 

 17 וקבע דיון אחרי פסח.

אחרי פסח התקיים דיון של, אני מנסה להיזכר בתאריך, לא   18 

שעות בבית המשפט בכל  3זוכרת בדיוק, התקיים דיון של  19 

העלו היה לנו תשובות. ובסוף, בין  טענה וטענה שהעותרים 20 

היתר דרך אגב הם העלו את הטענה מה פתאום זה נדון  21 

בישיבת המועצה ואיך המועצה מצביעה ככה ולמה לא היה  22 

דיון ענייני. והשופט אמר להם ברחל בתך הקטנה שאין שום  23 

בעיה בדיון שהתקיים במועצה, שהוא לא חושב שהיתה  24 

, שהוא לא מבין למה סיבה לא לקיים את הדיון במועצה 25 

האופוזיציה יצאה מהדיון ולא העלתה את הטענות שלה.  26 
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אם הם טוענים שלא היה דיון זה היה המקום לקיים את  1 

הדיון. ואם הם לא רצו להיות בדיון אז זה בעיה שלהם, הם  2 

לא יכולים גם לא להיות בדיון וגם אחר כך להגיד שלא היה  3 

 4 דיון. 

יעים בישיבת מועצה, כי הוא קיבל את העובדה שככה מצב  5 

היה שם טענות גם שלא נומקה ההחלטה וכל מיני טענות  6 

כאלה. ובסוף הדיון הוא המליץ להם למחוק את העתירה  7 

שעות והם באותו ערב הודיעו  24שלהם. הם, הוא נתן להם  8 

שהם מבקשים למחוק את העתירה. הוא דחה להם את  9 

שאם העתירה. הוא לא חייב, הוא המליץ, הוא אמר להם  10 

 11 הוא,

 12 אם ימשכו. גב' דלריצ'ה:

אם ימשכו את העתירה הוא לא יחייב אותם בהוצאות. הוא  עו"ד עובדיה: 13 

אפילו לא נתן לנו, הם הגישו את ההודעה בלילה ובבוקר  14 

כבר היתה החלטה שהעתירה נדחית ללא צו להוצאות. גם  15 

אנחנו וגם בית חב"ד הגשנו בקשה שישלמו הוצאות משפט  16 

ר כל העתירה הזו גזלה זמן רב ומשאבים כי בסופו של דב 17 

ולא היה לה שום סיבה. השופט באמת קיים דיון ארוך ונתן  18 

לכולם את ההזדמנות להשמיע את עמדתם ואמר ששום  19 

טענה מהטענות שהם העלו הוא לא מצא לנכון לקבל אותה.  20 

עוד אין החלטה בבקשה הזו שלנו, אבל אנחנו חשבנו  21 

דבר בטענות ואם גוררים  שצריך להיות ברור שאם אין שום 22 

את המועצה להליכים משפטיים אז שיהיה ברור, ולא רק  23 

את המועצה, גם את בית חב"ד, שנאלץ לקחת עורכי דין  24 

ולשלם על כל ההליך הזה, אז שיהיה ברור שיש לזה מחיר  25 

 26 , -ולכן הגשנו בקשה שכן יחייבו אותם בהוצאות. זה סוף ה
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רק. אמרת שהיתה סערה אני רוצה להעיר על זה משהו  מר שחר: 1 

בישיבת מועצה הקודמת סביב ההחלטה, לא היתה שום  2 

סערה סביב ההחלטה. היתה סערה סביב העיתוי של  3 

 4 זה הכל. ההצבעה. 

 5 אז הסברתי שהשופט,  עו"ד עובדיה:

 6 לא, אני אומר.  מר שחר:

 7 שבבית המשפט, ודרך אגב,  עו"ד עובדיה:

 8 אני לא יודע מה הצגתם לו שם.  מר שחר:

 9 בסדר.  "ד עובדיה:עו

 10 אבל הישיבת מועצה,  מר שחר:

 11 לא אנחנו הצגנו, גם העותרים הציגו.  עו"ד עובדיה:

 12 לא יודע מה הוצג, סליחה.  מר שחר:

 13 בסדר. עו"ד עובדיה:

 14 אני לא יודע מה הוצג לשופט,  מר שחר:

הוצג הפרוטוקול והשופט אמר אני לא מבין, אני לא רואה  עו"ד עובדיה: 15 

א לקיים את הדיון. לא היה צו ביניים והדיון שום סיבה של 16 

היה כמו שצריך והועברו כל המסמכים ואם מישהו רצה  17 

לקיים דיון היה צריך לקיים דיון. לא, לא לצאת ואחר כך  18 

 19 להגיד לא התקיים דיון. 

 20 לא אמרתי שהתקיים דיון. אנחנו לא רצינו, מר שחר:

ה השופט אמר. אני אני לא אמרתי כלום, עדכנתי אותך מ עו"ד עובדיה: 21 

את הטענות שלי טענתי בבית משפט. סיפרתי לכם מה היה,  22 

בזו נגמרה העתירה, אבל היה חשוב לי להגיד את זה בגלל  23 

שהיו פה טענות במסגרת ישיבת המועצה, כולל של חברתך  24 

לסיעה שמה פתאום אנחנו בכלל מביאים את זה לדיון  25 

כנים במועצה כשיש, שהעניין תלוי ועומד ושאתם לא מו 26 
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להיות חותמת גומי. אז בית המשפט אמר שזה בדיוק היה  1 

המקום לקיים דיון לא בתור, לא חותמת ולא כלום, אלא  2 

 3 לקיים דיון על מה שהציק לכם, אם היה מציק לכם. 

 4 הציק לנו רק המועד של הדיון.  מר שחר:

 5 בסדר.  עו"ד עובדיה:

 6 העיתוי שלו. זה הכל. מר שחר:

 7 אז נקבע,  עו"ד עובדיה:

 8 השופט גם על זה דיבר, שאין קשר,  גב' דלריצ'ה:

 9 , -לא ראה שום סיבה ש עו"ד עובדיה:

 10 בין בעתירה לבין הדיון.  גב' דלריצ'ה:

לא יודע. אני לא ראיתי מה השופט אמר. אני שומע את זה  מר שחר: 11 

 12 פעם ראשונה. 

בסדר. יכולת לבוא לדיון, הוא פתוח. יכולת גם להקליט  עו"ד עובדיה: 13 

 14 . אותו

 15 אני לא הייתי צד לדיון הזה.  מר שחר:

 16 שדרוג קאנטרי גלים.  גב' דלריצ'ה:

 17 לא, אסור לו.  מר לוין:

 18 אסור, בבית משפט. מר שחר:

 19 מה פתאום? מר לוין:

 20 נו, באמת, רונית, בית משפט אסור בכלל. מר שחר:

 21 שדרוג קאנטרי גלים.  גב' דלריצ'ה:

 22 גם פה אסור.  עו"ד עובדיה:

 23 במהלך חג הפסח נסגר,  גב' דלריצ'ה:

אני לא ראיתי שזה מפריע. עכשיו תוך כדי הישיבה ראיתי  עו"ד עובדיה: 24 

 25 11 -שיניב שחר טרח לענות לי על מייל ששלחתי לו ב

באפריל, פתאום היום חצי שעה לפני הישיבה הוא טרח  26 
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לענות ולהודיע לכולם שהוא בעצם לא שם על מה שאני  1 

ני נותנת לו חוות דעת, אומרת לו והוא מבקש חוות דעת. א 2 

זה לא מעניין אותו. העיקר הוא אומר לי אני רוצה על זה  3 

חוות דעת. והודיע שהוא מקליט גם את הישיבה הזו. אז  4 

סבבה, שימשיך לבקש חוות דעת. אם זה לא מעניין אותו  5 

מה יש לי להגיד אז אני גם לא אענה. ולכן אמרתי לו שאני  6 

יה דחוף לו, דחוף לקבל באפריל ה 11 -לא אענה. אבל אני מ 7 

את חוות הדעת הזו והוא פנה אלי כמה פעמים אבל עכשיו  8 

חצי שעה לפני הישיבה הוא טרח לענות על זה. אז אני לא  9 

יודעת, אם הוא מקליט או לא מקליט זה לא משנה אם זה  10 

 11 אסור או לא, נכון? 

 12 לא, עכשיו אולי ... מר שלומוביץ:

הגיד לי מאשרת את מה רונית, לך לקח חודש וחצי ל מר שחר: 13 

שחתמת עליו. אז בואי. ודרך אגב, התלבטתי הרבה, לא  14 

 15 בגלל זה. 

 16 בסדר.  עו"ד עובדיה:

 17 טוב, בואי נמשיך.  מר שחר:

שדרוג קאנטרי גלים. במסגרת השיפוץ הותקן קירוי מקצועי  גב' דלריצ'ה: 18 

לבריכת השחייה הגדולה, שופצו המלתחות, מתחם הכניסה,  19 

טות, הקאנטרי נפתח לקהל הרחב שודרגו בריכת הפעו 20 

 21 ומאחלים לכם בהצלחה. 

גן הפסגה, משדרגים אותו והותקנו מתקנים חדשים. שופצה   22 

המדרכה להולכי הרגל. בשלב השני, שקורה ממש בימים  23 

אלה, יותקנו נדנדות, יוספו ספסלים ותישתל צמחייה חדשה  24 

 25 ומטופחת. 
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בגני מיזם הכי מהמם שיש, פסנתר פיס ברחוב יוצא לדרך   1 

תקווה. זכינו בקול קורא של מפעל הפיס למענק עבור  2 

הצבת פסנתר מבטון במרחב הציבורי. מי שיודע לנגן.  3 

הפסנתר יוצב ברחבת המועצה פה למטה. אתה נראה לי  4 

 5 חשוד, דן, אתה יודע על פסנתר?

 6 דר' אויירו קדרי: כן, נכון. 

 7 נכון?  גב' דלריצ'ה:

 8 דר' אויירו קדרי: כן. 

מטרת הפרויקט היא לטפל את המרחב הציבורי באמצעותו  גב' דלריצ'ה: 9 

יצירת מוקד לניגון והאזנה למוזיקה על ידי הציבור. פסנתר  10 

 11 אמיתי. פסנתר אמיתי מבטון, עמיד לבחוץ. מקסים. 

זירת השקיפות במועצה גני תקווה, אני גאה להציג ולהנגיש   12 

עבורכם מידע חשוב המשקף את כלל עשיית המועצה  13 

זירה תוכלו, תסתכלו כבר באתר, יש שקיפות בראשותי. ב 14 

בקליק, את כל השירותים. לקחנו את זה מהאתר הבינלאומי  15 

 16 לשקיפות בינלאומית. 

 Transparency international . 17שקיפות בינלאומית.  דובר:

ורשמנו שם את כל המדדים לשקיפות אמיתית, לא  גב' דלריצ'ה: 18 

ום, בלי לשקיפות מי מקליט ומתי מקליטים, ועם תרג 19 

 20 תרגום, שקיפות יענו אמיתית, המושג שקיפות. 

 21 אם דיברת על שקיפות, נדע מי מדבר מאחורייך כל הזמן?  מר לוין:

 22 היא הציגה אותו כבר.  גב' לין:

 23 לא, לא הציגה,  מר לוין:

 24 הוא דיבר איתך. למה אתה, למה אתה מתלכלך? גב' דלריצ'ה:

 25 הוא אמר את שמו.  מר לוין:

 26 הוא ישב איתך למטה בפעם הקודמת.  גב' דלריצ'ה:
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 1 הוא אמר את שמו,  מר לוין:

 2 הציג גם את מה הוא עושה.  גב' דלריצ'ה:

 3 לא, לא, לא, הוא לא הציג.  מר לוין:

 4 אתה אומר סתם. אני עמדתי לידך ואתה דיברת איתו. גב' דלריצ'ה:

 5 )מדברים ביחד(

 6 לא, לא, לא.  מר לוין:

 7 דמת ואת אמרת לו אל תענה. ליזי, אני שאלתי פעם קו מר שחר:

 8 עזוב, לא עניתי לך. אני עניתי למיכאל.  גב' דלריצ'ה:

 9 לא נכון. לא נכון.  מר לוין:

 10 מה, אתם דואט?  גב' דלריצ'ה:

 11 הוא זרק לי חצי תשובה.  מר לוין:

 12 מה אתם דואט? אה,  גב' דלריצ'ה:

 13 זרק לי חצי תשובה.  מר לוין:

, תראה, הוא יזרוק לך את התשובה אז תשאל אותו אחר כך גב' דלריצ'ה: 14 

 15 המלאה. 

 16 אבל למה את לא יכולה לענות? שיגיד.  מר לוין:

 17 )מדברים ביחד(

 18 ליזי, שקיפות.  מר שחר:

 19 למה את לא עונה?  מר לוין:

 20 אני יכולה לענות אבל אני לא מבינה,  גב' דלריצ'ה:

 21 מה הבעיה לענות? למה לעשות מכל דבר עניין?  מר לוין:

 22 י, שקיפות. תעני על זה. ליז מר שחר:

 23 תעני. שאלה פשוטה. מר לוין:

 24 החל הרישום, גב' דלריצ'ה:

 25 ליזי, שקיפות באתר זה לא מספיק.  מר שחר:

 26 שאלת אתר, תקבל תשובה באתר.  גב' דלריצ'ה:
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 1 זה שאלה פשוטה. שאל באתר, נו.  מר שחר:

ל. החל הרישום לקייטנות הקיץ ולבית ספר של החופש הגדו גב' דלריצ'ה: 2 

 3 יש חוברת יפה ומהודרת, 

 4 העיקר מדברים על שקיפות.  מר שחר:

 5 של כל מה, שקיפות אמיתית אמרתי.  גב' דלריצ'ה:

אפילו אני לא, זרקת לי את השם, שכחתי דקה אחרי זה  מר לוין: 6 

 7 אפילו. 

 8 הוא לא יכול לענות.  גב' דלריצ'ה:

 9 אחרי שאמרת לי מה אני עושה,  דובר:

 10 שיבה הוא יענה לך. אחרי הי גב' דלריצ'ה:

 11 לא, לא, לא,  מר לוין:

 12 היא עוד פעם לא מרשה לו.  מר שחר:

 13 לא הסברת מה אתה עושה.  מר לוין:

 14 אסור לו. אני לא לא מרשה לו.  גב' דלריצ'ה:

 15 אמרת מאיזה תחום אתה.  מר לוין:

 16 אתה לא מבין?  גב' דלריצ'ה:

 17 לא אמרת מה אתה עושה ומה אתה קשור למועצה.  מר לוין:

 18 אסור לו.  גב' דלריצ'ה:

 19 )מדברים ביחד(

 20 אלא אם תתני לו לענות.  מר שחר:

 21 לא.  גב' דלריצ'ה:

כן. הוא בן אדם שלך. את מחליטה אם לתת לו לענות או  מר שחר: 22 

 23 לא. 

הוא לא אמר מה הוא עושה פה. הוא אמר בכללי באיזה  מר לוין: 24 

תחום הוא. הוא לא אמר לי מה הוא עושה ודרך אגב את  25 

 26 שלו שאלתי,  השם
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 1 ליזי, את יכולה להגיד לו,  מר שחר:

 2 שאלת, חקרת, הו.  גב' דלריצ'ה:

 3 את נותנת לו אישור לדבר והוא יגיד,  מר שחר:

 4 לא חקרתי, לא חקרתי ולא שאלתי.  מר לוין:

 5 בקיצור, חוברת החוגים. מחדשים את הדשא במגרש,  גב' דלריצ'ה:

 6 ... שיחה, שיחת חולין. מר לוין:

 7 העיקר יש מה,  מר שחר:

 8 די. די. מיכאל, די.  גב' דלריצ'ה:

 9 העיקר יש אתר שקיפות. זה הכי חשוב.   מר שחר:

 10 מה הבעיה לענות על זה אבל? אני לא מבין.  מר לוין:

 11 אבל זה הקטע.  גב' דלריצ'ה:

 12 זה שאלה פשוטה. מר לוין:

 13 כשזאת שקיפות אמיתית יש מדדים, לא חארטה. הבנת?  גב' דלריצ'ה:

 14 זה שאלה פשוטה.  וין:מר ל

מחדשים את הדשא במגרש הכדורגל בתחם אתגרים  גב' דלריצ'ה: 15 

 16 והצופים, רביבים הישן. שבוע הבא הוא ייפתח לקהל. 

אותר ואושר מיקום אשר ישמש לפעילות תנועת הנוער.   17 

. תכנית 6717בגוש הצפוני  165המיקום הוא בחלקה  18 

 19 מרגש. ופרוגרמה אחת היפות שגני תקווה עשתה. ממש 

 20 מה זה? מר רחמנינוב כהן: 

 21 מגבירים,  גב' דלריצ'ה:

 22 תנועת נוער.  גב' לין:

 23 מבנה תנועת הנוער.  גב' דלריצ'ה:

מגבירים את הפיקוח באתרי בנייה למען שמירה על בטיחות   24 

המרחב הציבורי. בשבועות האחרונים הוצאנו צו הפסקת  25 

ור עבודה למשך שבועיים לקבלן של פרויקט בונה רינה לא 26 
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פעולות שבוצעו שהן בניגוד לתנאי הבטיחות סביב המרחב  1 

הציבורי. אנו מקפידים להמשיך באכיפה קשה ובלתי  2 

מתפשרת סביב תחום הבנייה ביישוב ולא נתפשר על נושא  3 

 4 הבטיחות בסמוך למגורים ולשטחים הציבוריים.

הזמנה לשימוש בחדרי מרכז הגיל הרך ביישוב לצורך מתן   5 

חום הגוף והנפש. החברה לפיתוח גני שירותים לקהילה בת 6 

את המרכז לגיל הרך  2019תקווה תפעיל החל מאוגוסט  7 

. אנחנו רוצים שם להשכיר את 2בשכונת גנים דרך האגמים  8 

החללים להדרכת הורים, חוגים לגיל הרך, ג'ימבורי, חוגי  9 

תאטרון, תנועה לגיל הרך וכדומה ואנחנו מעוניינים לאפשר  10 

באמצעות מגוון אנשי מקצוע, שם מתן שירות לקהילה  11 

פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאית  12 

תקשורת, תזונאים, רפואה משלימה, טיפול רגשי וכדומה  13 

 14 בחדרי הפעילות הציבוריים המצויים במרכז. הפרטים, 

 15 זה כולל את השוק הפרטי? מר לוין:

ורי והזה, לא, מה פתאום. מעבר למרחב שאמרתי כל הג'ימב גב' דלריצ'ה: 16 

 17 השכרת חללים. 

 18 יהיה חדרים פרטיים.  מר לוין:

 19 פרטים מלאים באתר לידר ואתר המועצה.  גב' דלריצ'ה:

זה הצעה מעולה, זה יכול לשרת מאוד את הציבור מר רחמנינוב כהן:  20 

 21 בישוב. 

 22 הצעה מאוד יפה.  מר לוין:

 23 זו הצעה של נמרוד.מר רחמנינוב כהן: 

 24 היזם. מר לוין:

 25 היזם ונמרוד, כל הכבוד. כהן:  מר רחמנינוב

 26 יש לי שאלה בקשר לבית קפה.  מר שחר:
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 1 הצעה מעולה.מר רחמנינוב כהן: 

רגע, אף אחד לא ניגש למכרז של הבית קפה שרצו לפתוח  מר שחר: 2 

 3 שם.

נכון. ולכן ישבנו עם נמרוד והחלטנו לעשות את ההשכרת  גב' דלריצ'ה: 4 

 5 חללים האלה ולשים את הבית קפה לבד. 

 6 זה יכניס הרבה יותר כסף.רחמנינוב כהן: מר 

 7 )מדברים ביחד(

 8 עוד פעם, עוד פעם.  מר שחר:

 9 זה יכניס הרבה יותר כסף.מר רחמנינוב כהן: 

 10 הבית קפה יופעל על ידינו.  גב' דלריצ'ה:

ליזי, אפשר לקחת דוגמה מקפה חירייה. דליה מכירה את  מר לוין: 11 

 12 זה. דליה. 

 13 . קידום נוער. יפה גב' דלריצ'ה:

דליה, אפשר לקחת את קפה חירייה דוגמה מעולה, לשים  מר לוין: 14 

 15 את זה שמה. באותו סגנון. 

 16 מה?  גב' לין:

 17 קפה חירייה, את מכירה בטח. פרויקט מעולה, מדהים.  מר לוין:

 18 אני יודעת, מכירה את זה.  גב' לין:

 19 אני יודע שאת מכירה את זה.  מר לוין:

 20 מה זה קפה חירייה? גב' דלריצ'ה:

 21 קפה חברתי.  דובר: 

 22 זה כמו ליליות.  גב' לין:

אנחנו מתכוונים לקחת, נו זה אותו דבר. אנחנו מתכוונים  גב' דלריצ'ה: 23 

 24 לקחת את קידום נוער ושהם יפעילו את המקום. 

 25 זה זה. זה זה.  גב' לין:

 26 זה יהיה מיזם חברתי. ומעבר לזה יהיו שם השכרת חללים.  גב' דלריצ'ה:
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 1 ר ללמוד ... אז אפש מר לוין:

 2 כן, כן.  גב' לין:

עדכון לתושבים בנושא שירותי הדואר. משבר מאוד גדול  גב' דלריצ'ה: 3 

עם הדואר. הם סיימו את המכרז, הם יצאו למכרז חדש,  4 

עדיין אין זכיין. הם היו כבר פעם אחת גם אצל דליה, פעם  5 

אני לא יורדת אחת גם אצלי. לא מקבלת תשובות מספקות.  6 

אפילו בפייסבוק את המספר נייד שלו. אתם מהם. שידרתי  7 

 8 מוזמנים להציק לו. 

היה אחד אבל שזכה במכרז, הוא ביטל? היתה מישהי  מר שחר: 9 

 10 שזכתה במכרז שם. 

אבל זה עוד לא סגור. אחת שהגישה, עוד לא סגור. אחת רק  גב' דלריצ'ה: 11 

 12 שהגישה אבל עוד לא נסגר המכרז. 

 13 הועדה עוד לא התקיימה.  גב' לין:

קיבלה כמו מעטפות. יכול להיות שזה יסתדר, אבל יש  ב' דלריצ'ה:ג 14 

 15 משבר. 

ומה עם הסניף שהיה בלידר? למה סגרנו אותו? בינתיים  מר שחר: 16 

 17 לפחות.

הסניף שהיה בלידר סגרתי לפני שמרכז הבמה ביטל, בגלל  גב' דלריצ'ה: 18 

שזה היה גם הפסדי וגם השירות לא טוב וגם כל חודש היינו  19 

ז הבמה לשים כסף להפעיל שירותי דואר. הם צריכים מרכ 20 

לא היו מוכנים להשלים לנו את השכר. אני לא צריכה  21 

לפתור להם את הבעיות. שיפתרו את הבעיות שלהם. הם  22 

חייבים על פי חוק לספק שירותי דואר ליישוב, והם יתנו  23 

את זה. יעלה להם. יעלה להם כסף והם יבינו שאם לא בדרך  24 

י לשר התקשורת, אני מטפלת בזה הקלה בדרך הקשה. פנית 25 

 26 אבל יש משבר.
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קול קורא להצטרפות לצוותי חשיבה. ניתן להגיש בקשה עד   1 

, זה באתר. כל אחד לפי נושאים שהוא 23.5 -לתאריך ה 2 

 3 רוצה. 

 4 אנחנו יכולים להשתתף גם בצוותי חשיבה?  מר שחר:

 5 ה. יש לי אותך מספיק בישיבות מועצה. אמרתי תשובה נכונ גב' דלריצ'ה:

מועצת גני תקווה דוגמה ומופת לניהול תקין. מועצת גני   6 

תקווה נבחרה להוביל פיילוט בכלל הרשויות המקומיות  7 

מטעם תנועת אומץ, אשר גיבשה מבחן הבא לוודא שמירה  8 

על מנהל תקין, מניעת שחיתות, שקיפות וטוהר מידות  9 

ברשויות המקומיות. אני שמחה להגיד שביקשתי מהצוות  10 

עצה, זה לא חוכמה שאני אעשה את זה, כל הבכיר במו 11 

הצוות הבכיר במועצה עשה את המבחן, מרגיש מחויב.  12 

המבחן הזה יתעדכן אחת לכמה חודשים, אושרת, רונית,  13 

 14 ניר, 

 15 זה המבחן הזה שהוא עם חומר פתוח בלי הגבלת זמן?  מר שחר:

לא בלי הגבלת, כן. הרעיון הוא עם חומר פתוח והרעיון הוא  גב' דלריצ'ה: 16 

 17 ציון במבחן. 

 18 חומר פתוח בלי הגבלת זמן.  מר שחר:

 19 להכיר את החומר.  גב' דלריצ'ה:

 20 תקשיב, זה קשה.  דוברת:

 21 להכיר מה מותר, להכיר מה אסור.  גב' דלריצ'ה:

 22 עברתי אותו גם, דרך אגב.  מר שחר:

 23 איזה ציון?  גב' לין:

 24 עגול.  100 מר שחר:

 25 תביא לי את התעודה. גב' דלריצ'ה:

 26 . 100אין מצב  לין:גב' 
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אין מצב. הוא לא עבר את זה, אין לו קוד מוסד. סתם  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 חארטה. מילים כמו חול ואין;

התקיימה ישיבת התנעה ראשונה ליצירת מהלך מקיף לשיפור   3 

ושמירה על הניקיון ביישוב. בשלב הראשון אישרנו במליאה  4 

חנו עושים את אכיפת עבירות פסולת בניין ועבירות כלבים. אנ 5 

 6 קמפיין גדול עכשיו של גינון, ניקיון וכל מה שצריך. 

מוקירים את משרתי המילואים. יום חמישי נציין את יום   7 

ההוקרה למשרתי המילואים. כהוקרה למשרתי המילואים יהיו  8 

גם מגוון הטבות לחופשות הקיץ בשיתוף פעולה עם מרכז  9 

ביום  הבמה, לידר והספרייה הציבורית. ההטבות יפורסמו 10 

 11 חמישי במסגרת קמפיין הוקרה בערוצי המועצה. 

עדכונים קצרים. המשלחת השישית של בני הנוער מהעיר   12 

 13 הגרמנית התאומה בירגישגלדבך היו פה. 

 14 אירועי זיכרון יום העצמאות ויום השואה עברו בהצלחה. 

 15 חולקו מלגות השבוע לסטודנטים פעימה ראשונה.  

. 4.7 -. פסטיבל היין27.6 -םאירועים קרובים: כנס מתגייסי  16 

אירוע פתיחת הקיץ בשדרת התקוות עם הפרויקט של  -10.7 17 

 18 רביבו. ויש עוד אירועים שנפרסם בהמשך. 

 19 הישיבה תמה. תודה רבה. 

 20 רגע. רגע. יש לי, רגע,  מר שחר:

 21 הישיבה תמה. עכשיו אתה רוצה לדבר? גב' דלריצ'ה:

 22 לא, אמרת שבסוף תתני לי.  מר שחר:

 23 אמרתי שלא. הישיבה תמה.  צ'ה:גב' דלרי

 24 , -יש את ה מר שחר:

 25 , אני מחליטה שלא. -תסגרי את ה גב' דלריצ'ה:

 26 אמרת לי שתתני לי,  מר שחר:
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 1 אני אתן לך. אני אתן לך. אתה חייב לפרוטוקול.  גב' דלריצ'ה:

 2 לא, לפני שהישיבה תמה. ברור. מר שחר:

 3 הישיבה תמה. גב' דלריצ'ה:

 4 

 5 -תמה ישיבת היום-
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