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 1 4מליאה מן המניין מספר 

 2 9201ינואר ב 8ישיבה מיום 

 3 :משתתפים

 4 המועצהיו"ר  - דלריצ'הליזי גב' 

 5 חבר מועצה - מר שלומוביץומר ע

 6 חברת מועצה - גב' לירון דורון לוי

 7 חברת מועצה - גב' שרון גל דרור

 8 חבר מועצה -  מר יניב אנגל

 9 חבר מועצה - מר דן אויירו קדרי

 10 ועצהחבר מ -  מר יניב שחר

 11 חברת מועצה -  גב' נעמה ברון

 12 חברת מועצה - גב' אושרת פרימו

 13 חבר מועצה - מר אמיר רחמנינוב כהן

 14 חבר מועצה -  מר עופר עזרא

 15 חבר מועצה -  מר מיכאל לוין

 16 

 17 מוזמנים:

 18 גזברית המועצה - גב' גורן לין אלרגנד

 19 יועצת משפטית למועצה - עו"ד רונית עובדיה

 20 צת משפטית למועצהיוע - עו"ד אושרת מצליח

 21 מהנדס המועצה -  מר ערן חמו

 22 עוזרת יו"ר המועצה -  גב' הלרן בשן

 23 מנהל אגף תפעול-  מר ניר אריאלי

 24 מנהל אגף חינוך-  מר קובי זמיר

25 
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  1 

 2 4על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר 

 3 

 4 .18.12.2018מתאריך  2אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  .1

 5 כות מחדש בהתאם לפירוט בטבלה המצ"ל. הכרזה על סלילת מדר .2

אישור הארכת תקופת עבודתו של יצחק רפאלוביץ מעבר לגיל  .3 6 

 7 . 4/2014הפרישה, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

אישור מחודש של מליאת המועצה למינוי ולשכר עובדים אשר שכרם  .4 8 

הוא נגזרת של שכר בכירים, בהתאם להודעת אגף בכיר לבקרת הון  9 

 10 י במשרד הפנים. אנוש

אישור הקצאת ביהכנ"ס של חב"ד מעל מבנה מרכז רב שירותי  .5 11 

 12 . 165חלקה  6717לאזרח הותיק בגוש 

 13 דיווחי ראש המועצה.  .6

 14 

 15 

16 
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 1 פרוטוקול

 2 

 יוםההצעות לסדר 

 3 

יש הצעות לסדר יום. הצעות לסדר יום יש את חברת  גב' דלריצ'ה: 4 

 5 30%המועצה אושרת פרימו בנושא קריטריונים למתן 

 6 ארנונה לאזרחים ותיקים. כן, אושרת, בבקשה. דברי. ב

אני פשוט כתבתי בהצעה, אני הבנתי שמבקשים תדפיסים  גב' פרימו: 7 

 8 5% -הנוספים. על ה 5% -חודשים על מנת לקבל את ה 3של 

 9 מבקשים את התדפיסים. 

 10 , את כל החסכונות שלהם. -וגם את ה מר שחר:

 11 כן.  גב' פרימו:

 12 טור מה ביקשתם שם. הו, אללה איס מר שחר:

לבקש מהם לחתום על  -ואני ביקשתי אם אפשר במקום גב' פרימו: 13 

תצהיר בלבד. כי בשיחות שהיו לי עם תושבים ותיקים הם  14 

פשוט לא מוכנים מה שנקרא להציג את התדפיסים האלה.  15 

זה צנעת הפרט, זה חשבון פרטי שלהם, וחלקם אפילו לא  16 

תם. אני בהחלט , לטענ5% -מתכוונים לבוא ולקחת את ה 17 

יכולה להבין אותם, זה מאוד מביך להציג את התדפיסים. אז  18 

 19 אני הצעתי לחתום פשוט על תצהיר, כמו שהיה עד היום. 

אוקי. אז קצת נתונים כדי ככה לעשות סדר. הנחות  גב' דלריצ'ה: 20 

ללא ₪. מיליון  8 -מארנונה ללא הנחות מימון מסתכמות ל 21 

. 2017, בדומה לביצוע 2018 -שינוי לעומת ביצוע משוער ב 22 

מסך החיוב של הארנונה.  15%ההנחות מארנונה הן  23 

המועצה נותנת את האחוז המקסימלי הניתן על פי חוק בכל  24 
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הקטגוריות בהנחות. זאת אומרת אם כתוב עד אנחנו  1 

 2 נותנים את המקסימלי. 

 3 אני יודעת. הייתי אצל רלי והיא הסבירה לי את זה.  גב' פרימו:

וקי. בנושא אזרחים ותיקים, כל אזרח ותיק המחזיק בנכס א גב' דלריצ'ה: 4 

כשוכר או כבעלים והמקבל את אחת הקצבאות הבאות  5 

 6 25מביטוח לאומי, זקנה, שארים, נכות, זכאי להנחה של 

מטר. לצורך קבלת הנחה זו על האזרח  100ארנונה עבור  7 

הותיק לגשת פעם אחת למועצה ולבקש את ההנחה. ההנחה  8 

ומטית גם לשנים הבאות, וזאת לאחר הזאת תינתן אוט 9 

שהמועצה תבדוק מול ביטוח לאומי את המשך זכאותו  10 

 11 להנחה.

כמובן, זה  5% -, מדובר בהפרש של ה30%לגבי ההנחה של   12 

הנחה הניתנת לפי חוק אזרחים ותיקים. על מנת לקבל את  13 

ההנחה נדרש כי האזרח יהיה אזרח ותיק, מחזיק בנכס ואינו  14 

 15 11 -וצע במשק, שעומד היום על כמשתכר מעל השכר הממ

לכן ההנחה היא מותנית למעשה במבחן הכנסה. ₪. אלף  16 

של בית המשפט העליון בהליך כן נוכח הוראות פסק דין  17 

לזקן נגד עיריית ירושלים, מדובר בהנחה שאינה אוטומטית  18 

. 5% -ויש להגיש בקשה בעניינה מדי שנה, רק על ה 19 

שבעבר קיבל הנחה  המועצה, כשירות לתושב, פנתה לכל מי 20 

על מנת שיהיו מודעים להמשך הזכאות שלהם  30%של  21 

 22 ויבואו למלא את כל המסמכים הנדרשים. 

מדובר במנהל תקין. המועצה מחויבת לבצע מבחן הכנסה,   23 

ויחד עם זאת עשינו כמה בדיקות שאני אראה לכם את  24 

הנחה,  30%גמלאים שקיבלו  580היו  2017הנתונים. בשנת  25 

התחלנו לעשות עוד בדיקות  2018 -. ב25%לו שקיב 270 -ו 26 
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מעבר להצהרה, זה ירד באופן יחסי מספר אלה שקיבלו  1 

 2 440 -, ו30%קיבלו  580במקום  350. זאת אומרת 30%

. בפועל מחלקת הגבייה ביקשה 25%נשארו על  270במקום  3 

נתונים בהרבה מקרים בהם סברה שיש מקום לבקש, כאשר  4 

 5 היו מגיעים למחלקה. 

כבר את חלק המקרים וראינו  2018 -ר יישמנו בכלומ  6 

לאנשים  5%הפרש של ₪ אלף  130 -שמדובר בעצם ב 7 

שקיבלו באמת כי מגיע להם ולא אולי בקלות ולא בבדיקה  8 

של חתימה. ואני לא חלילה טוענת למישהו שמנסה לסלף,  9 

אבל כשאת לא מצליחה להוכיח אז הרבה יותר קל לך.  10 

 11 אלף שקל.  130 -מדובר ב

אכלסו במגדלי הים התיכון הרבה מאוד אוכלוסיית הת  12 

גמלאים שהיא לא בהכרח נזקקת, וכדי שהכסף יגיע לאן  13 

אלף עדיף שיגיעו לועדת נזקק  130 -שהוא צריך באמת ה 14 

ולאנשים שבאמת אין להם, תמורת הטרחה הזאת ואת  15 

העזרה במילוי טפסים אנחנו מוכנים לעזור ועוזרים  16 

 17 ברווחה. 

א, את זה אני הבנתי. הבעיה הא פשוט עם התדפיסי כן, ל גב' פרימו: 18 

חשבון. תראי, באופן עקרוני מי שרוצה יכול גם להחזיק שני  19 

חשבונות בבנק ולהציג את החשבון שנכנס לו שם רק קצבת  20 

זקנה. ואי אפשר באמת לעלות עליו ולדעת אם באמת המצב  21 

או לא. זאת אומרת מי שרוצה מה  5% -שלו הוא מגיע ב 22 

וד, יכול לעשות את זה. אני פשוט מדברת על שנקרא לעב 23 

אלה כי אני נותנת את הקרדיט לתושבים שהם באמת לא  24 

באים בקטע של לקחת את מה שלא מגיע להם. ואני חושבת  25 

 26 , 5% -שלהתפשט מול המועצה בשביל ה
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 1 זה לא להתפשט, זה מנהל תקין.  גב' דלריצ'ה:

 2 מהם תדפיס חשבון,אבל זה ככה, ליזי. כי ברגע שמבקשים  גב' פרימו:

 3 אבל ראית שזה יורד.  גב' דלריצ'ה:

אגב, לא, בסדר. אבל אגב אני אומרת שוב, יש, תראי, אני  גב' פרימו: 4 

הוצאתי מבחני הכנסה של כל מיני ערים ומועצות אחרות,  5 

ושמה אין למשל, לא כולם מבקשים את התדפיסי חשבון.  6 

חלקם מסתפקים גם בהצהרה. הצהרה כמובן שגם שם  7 

במידה ובן אדם כתב משהו שלא נכון הוא צפוי  -ובכת 8 

 9 לעונש על פי חוק. 

 10 פשוט, אני פשוט דיברתי עם תושבים. זה נראה לי  

זה לא רק, מה שאנשים לפעמים לא מבינים, הכנסה היא לא  עו"ד עובדיה: 11 

רק הכנסה משכר או מה אתה מקבל מהפנסיה או, הכנסה  12 

לכן יכול להיות  יש לה ה... והיא הכנסה מכל מקור שהוא. 13 

שבן אדם לא מבין בכלל כשהוא חותם הוא אומר אתה  14 

משתכר פחות מזה, אתה חותם. אבל זה לא משתכר  15 

שפנסיונר משתכר מקרן הפנסיה שלו. אם יש לו עוד דירה  16 

 17 שהוא מקבל שכר דירה זו גם נחשבת הכנסה. 

 18 נכון.  גב' פרימו:

ת, אם מישהו הדרך לבדוק את הדברים האלה היא באמ עו"ד עובדיה: 19 

היא לבדוק את ההכנסות שלו. כך שבן  5%רוצה את העוד  20 

אדם בא וחותם אני, שוב, אף אחד לא חושד פה שמישהו  21 

עושה משהו לא בסדר. אלה שרוצים לעבוד יעבדו עליך גם  22 

 23 אם יש עוד חשבון או לא. 

 24 נכון. זה מה שאני גם טוענת. גב' פרימו:

 25 בוד. אבל זה לא העניין של לע עו"ד עובדיה:

 26 לחייב יותר.  גב' דלריצ'ה:
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ההבנה של על מה אתה חותם כשאתה אומר אתה משתכר  עו"ד עובדיה: 1 

אלף שקל, אז הם פשוט  11 -או יש לך הכנסה של פחות מ 2 

יגידו אין לי. אבל שפתאום אתה אוסף את כל ההכנסות  3 

שלהם אתה מבין שאולי יש להם הכנסה כזו, הם פשוט לא  4 

 5 הבינו כשהם חתמו. 

 6 אז מסבירים. אז מסבירים. שחר: מר

 7 אז מסבירים להם, נכון.  עו"ד עובדיה:

אני ראיתי למשל במקומות אחרים אז יש טופס, הצהרה של  מר שחר: 8 

כמה אתה מקבל קצבאות? כמה אתה  -הכנסות ורשום שם 9 

מקבל מהשכרה של נכסים? כמה אתה מקבל משכר שאתה  10 

 11 עובד? 

 12 , -להתפשט אז מה ה אז בכל מקרה הם צריכים עו"ד עובדיה:

 13 לא צריך להתפשט, הם רושמים את זה וחותמים על זה.  מר שחר:

 14 לא, יש הבדל.  גב' פרימו:

 15 ואתם ביקשתם לא רק, אתם לא ביקשתם,  מר שחר:

 16 הם יכולים להשחיר את כל מה שהוא,  עו"ד עובדיה:

 17 )מדברים ביחד(

ם פשוט אם לא רוצים שתראה מה הם מוציאים הם יכולי גב' אלרגנד:  18 

למחוק את כל טור ההוצאות, להראות לנו מה בטור  19 

 20 ההכנסות. זה מבחן הכנסה. 

האלה?  130 -כמה עולה למועצה במירכאות לחסוך את ה גב' ברון: 21 

 22 זאת אומרת להחזיר, 

 23 . 130 עו"ד עובדיה:

זה מה שתקבלו לאחר שתערכו את הבדיקה הזו.  130לא,  גב' ברון: 24 

ר מקיפה של מה יש לבן אני מעריכה שלעשות בדיקה יות 25 

אדם, מה אין לו, אלה תעצומות. יכול להיות שזה לא  26 
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להוציא כסף אבל זה בן אדם שיושב וקודם לכן לא עשה  1 

משהו, עכשיו הוא כן עושה משהו. זה עולה בשעות אדם  2 

 3 ואני לא יודעת מה. 

עצם הבקשה הורידה את הפניות. זה עוד לא הגיע לשלב  גב' דלריצ'ה: 4 

 5 , כזה של בדיקה

 6 כן, אבל זה לא מטעמים צודקים בהכרח. גב' ברון:

 7 ברור. זאת הבעיה, ליזי.  מר שחר:

 8 זה מה שהיא מנסה לומר. גב' ברון:

 9 מה עם תצהיר עו"ד אימות חתימה?  מר לוין:

 10 )מדברים ביחד(

 11 , -אפשר להעמיד מתנדב במועצה ו מר לוין:

 12 אין שום משמעות לאם עו"ד מאשר לך,  עו"ד עובדיה:

שאתה בא חותם בפני עו"ד שהוא מקריא לך גם את  וין:מר ל 13 

התצהיר שאתה צפוי ואתה אומר אמת, זה נותן לזה איזשהו  14 

 15 קצת יותר רצינות. 

אני רוצה להגיד לכם שהמועצה בודקת מזה שנים רבות את  עו"ד עובדיה: 16 

של מבחן הכנסה, שזה מצבים כל אלה שמבקשים הנחות  17 

בקשים מהם את כל הרבה יותר קשים, והם כן באים ומ 18 

 19 ההכנסות שלהם והם משתפים פעולה.

 20 זה סיפור אחר. זה בן אדם,  מר שחר:

 21 למה? עו"ד עובדיה:

 22 אין לו כלום. עכשיו יש בן אדם,  -שתסתכלי לו בחשבון מר שחר:

 23 זה לא נכון. דובר:

אז הוא מגיע לו יותר ואני מכריחה אותו להתפשט. למה בן  עו"ד עובדיה: 24 

תה לא רוצה שיראה לי מה יש לו? למה אדם שיש לו מלא א 25 

 26 זה סיפור אחר? 
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לא, אבל יש, לא, שוב, אנחנו, אז זה מה שאנחנו הסברנו.  גב' פרימו: 1 

ישנם מקומות אחרים שבמבחן ההכנסה לא מבקשים תדפיס  2 

 3 הכנסות. 

 4 )מדברים ביחד(

 5 יש מקומות שמבקשים יותר. מה שהמועצה עשתה,  :דוברת

הלכתי להביא גם כן משהו, יצא לי לבדוק יש מקומות, אני  :אנגלמר  6 

את זה, ראיתי הרבה רשויות, קודם כל במבחן הכנסה אין  7 

 8 מחלוקת, נכון? השאלה היא מהו מבחן הכנסה. 

 9 לא, ברור, זה גם, לא, זה מנהל תקין.  גב' פרימו:

אוקי, רגע, רגע, דקה, דקה, בדקתי המון מקומות. יש כאלה  מר אנגל: 10 

חשבון ויש כאלה שמבקשים  שמבקשים באמת תדפיסי 11 

תלושי גמלה משכורת. יש כאלה שמבקשים טפסים מביטוח  12 

לאומי. יש כאלה ראיתי בקרית אונו שמורידים טפסים  13 

 14 מורכבים מאוד שמתחילים שם, 

 15 בקרית אונו אגב לא מבקשים תדפיסי חשבון.  גב' פרימו:

דקה, דקה, דקה. יש שם טפסים של הצהרת הכנסה מפה  מר אנגל: 16 

 17 , כמו שרונית תיארה. ומשם

 18 נכון, נכון. צריך לראות מה כתוב. מר שחר:

 19 בסדר.  גב' פרימו:

רגע, דקה, דקה, עכשיו יצא לי לשבת באמת שלשום מול  מר אנגל: 20 

 X 21הנחות,  Xרלי ובזמנו כשהיתה חתימה בלבד אז היה 

איזה  הפונים. וכשנשאלו שאלות נוספות מעט יותר, לא הי 22 

פר הפניות בצורה דרסטית, שיצר משהו דרמטי, כבר ירד מס 23 

כביכול הפרש שניתן לתעל אותו באמת לנזקקים. מה זה  24 

 25 אומר? בוא תסביר לי, רגע, דקה, דקה, 

 26 זה אומר, שניה,  מר שחר:



 

 

 0058236-03 :פקס       6127715-03 טל:   "    בע"מ "אבני שרותי הקלטה

  8.1.19                                   מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

10 

 1 לא, לא, לא, תקשיב,  מר אנגל:

מה שרונית אמרה, שיכול להיות שיש אנשים שלא מבינים  מר שחר: 2 

 3 מה זה כל הכנסה.

 4 יות רק חותמות? סתם, יש לך שמות?איזה רשו מר אנגל:

 5 רוב הרשויות רק חותמות?  מר שחר:

איזה? איזה? אני לא יודע, לי יצא לבדוק את הרולס רויס  מר אנגל: 6 

 7 , -של הרשויות, מרמת גן ותל אביב ופתח תקווה ו

 8 אנחנו לא רולס רויס. גב' פרימו:

 9 וקרית אונו ויהוד,  מר אנגל:

 10 ר את הפרטי חשבון? תל אביב אתה משאי גב' פרימו:

 11 )מדברים ביחד(

 12 אני רוצה רגע להגיד כמה מילים. אני רוצה לדעת,  מר שחר:

בוא נשווה. בואו נראה למי יותר קל. בואו נראה מי יותר  מר אנגל: 13 

 14 קל.

רגע, סליחה. הנחות ארנונה לקשישים בתל אביב הרולס  גב' ברון: 15 

 16 ₪אלף  130 -רויס של הערים במדינת ישראל הסתכמו ב

 17 חיסכון? 

 18 לא, לא, לא, מה דורשים מהם, מה דורשים.  מר אנגל:

 19 אבל אני יכולה להבין,  גב' ברון:

 20 גם התקציב שלהם הוא אחר.  גב' דלריצ'ה:

 21 מה דורשים.  מר אנגל:

 22 אני לא מזלזלת.  גב' ברון:

 23 אלף שקל זה כסף שיכול להגיע לדברים אחרים.  130 גב' דלריצ'ה:

, אבל זה לא נכון להשוות את גני תקווה לתל אבל אנחנו לא גב' ברון: 24 

 25 אביב. 

 26 ₪. מיליון  140אבל גם התקציב שלנו רק  גב' דלריצ'ה:
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 1 , כמו גני תקווה. -אלף שקל זה המון כסף ל 130 דובר:

 2 )מדברים ביחד(

 3 בואי נשב, נצליב נתונים.  מר אנגל:

 4 יניב, לא, שוב, מדובר באנשים מבוגרים. גב' פרימו:

 5 אף אחד לא הולך לחקור אותם.  אבל מר אנגל:

קודם כל, דקה. דקה. יש פה עניין רגיש. יש פה מה שנקרא  גב' פרימו: 6 

חדירה לפרטיות. תקשיב, אני ישבתי ודיברתי. אני לא סתם  7 

הגשתי את ההצעה הזו. אני הייתי כאן, אני בדקתי גם כאן  8 

במועצה, ישבתי גם עם תושבים ותיקים שממש אמרו לי  9 

שיסתכלו לי בחשבון, ואני  י אנחנו לא רוציםאנחנו נוותר כ 10 

 11 מבינה אותם. 

 12 אז אני רוצה,  מר שחר:

 13 תקשיבי,  מר אנגל:

אתה יודע מה? אני גם מכירה כמה אנשים שצריכים גם את  גב' פרימו: 14 

האלה והם לא רוצים לבוא עכשיו בגלל התדפיסי  5% -ה 15 

 16 חשבון. ובגללם הגשתי את ההצעה הו. 

 17 להם שימחקו את ההוצאות. תגידי  גב' אלרגנד: 

 18 , -אני אומר לך שוב פעם ש מר אנגל:

 19 אני רוצה להגיד,  מר שחר:

 20 המערכת לא בעד להקשות.  מר אנגל:

 21 אחד ולעזור להם? -לא, תגידי אני צריכה לשבת אחד גב' פרימו:

 22 )מדברים ביחד(

 23 היום אין בנקים ללכת להוציא תדפיסי חשבון.  מר לוין:

אלינו אומרים לו תמחק, אם אתה לא רוצה שנראה  מי שבא גב' אלרגנד:  24 

 25 את צד ההוצאות תמחק את צד ההוצאות. 

 26 אז הוא גם יכול למחוק את,  גב' פרימו:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 חברים, לא להפוך את זה לדיון. מי בעד,  גב' דלריצ'ה:

 3 רגע, רגע, אני רוצה להגיד משהו.  מר שחר:

 4 לא, הערב לא פה,  אבל אתה, בוא, יניב, זה גב' דלריצ'ה:

 5 פעם בחודש, תני ליהנות.  מר שחר:

זה לא הצגה. בוא, יש במרכז הבמה הצגות, אבל זה לא  גב' דלריצ'ה: 6 

 7 הצגה. אנשים פה סובלים. 

 8 עומר, אני מצטער שאתה סובל.  מר שחר:

 9 אנחנו מהבוקר.  גב' דלריצ'ה:

 10 לא, אני התגעגעתי אבל לא עדי כדי כך.  מר שלומוביץ:

 11 אנחנו נורא רצינו להיות פה מהבוקר אבל לא הזדמן לנו.  ן:גב' ברו

 12 הזמנתי אתכם, זה רק לקואליציה.  גב' דלריצ'ה:

 13 לא קיבלנו.  גב' ברון:

 14 הנהלת המועצה זה הנהלת המועצה.  גב' דלריצ'ה:

 15 ככה, רגע, רגע, שניה, ליזי.  מר שחר:

 16 כן?  גב' דלריצ'ה:

ומשהו בתי אב.  500 -המדבר על כל ₪ אלף  130אז ככה,  מר שחר: 17 

 18 48מטרים שלא משלמים עליהם ארנונה, של  5המדובר על 

הזה  5% -שקל בשנה. זה אומר שסך ההנחה לבית אב על ה 19 

 20 שקל בערך. אוקי?  240זה 

בתי אב שדיברת עליהם שפעם ביקשו  500, 580 -אם כל ה  21 

לא יקבלו אותה, אז באמת מדובר על משהו  2017 -את זה ב 22 

בתי אב  370אמרת שזה רק  2018 -שקל. באלף  130כמו  23 

 24 ? 370 -, נכון? זה נכון ה5% -קיבלו את ההנחה הזאת של ה

 25 אתה רוצה שאני אקריא מה כתבתי? הקראתי.  גב' דלריצ'ה:

 26 בתי אב,  370. 370משהו כמו  מר שחר:
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אני לא הולכת לעשות עכשיו וידוא הריגה על מה  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 שהקראתי. 

 3 -את ה 2018 -, שקיבלו ב30 -י אב שמבקשים את הבת 370 מר שחר:

 4 370 -אלף שקל בלבד. עכשיו מתוך ה 88מדובר על  30%

האלה סביר  370 -. מתוך ה88,800, זה 240כפול  370האלה,  5 

להניח שלפחות חצי מהם באמת יהיו זכאים להנחה. זאת  6 

אומרת שהפעילות הזאת שהולכים לעשות, לבקש מהם בואו  7 

ל הנתונים הכלכליים שלכם, יכולה לחסוך תציגו לנו את כ 8 

 9 אלף שקל במקרה הטוב.  40למועצה 

אז למה אתה מערער? אתה מערער על  130כבר אמרתי  גב' דלריצ'ה: 10 

 11 החישוב? אתה בודק לי את החישוב? 

, אני אישרתי את החישוב 130 -לא, לא, לא, אני אמרתי ש מר שחר: 12 

 13 שלך. 

 14 אוקי. גב' דלריצ'ה:

אלף  130דובר על  2017 -ומשהו בתי אב שהיו ב 500על  מר שחר: 15 

 16 בתי אב.  370רק  2018שקל. בשנת 

 17 . 130הירידה הזו גילמה  מר אנגל:

 18 זו הירידה.  130 -ה גב' דלריצ'ה:

 19 . 130הירידה הזו גילמה  מר אנגל:

אתה לא צריך מזה לעשות חשבון. יש לי גזברים, הם יודעים  גב' דלריצ'ה: 20 

 21 לעשות חשבון.

 22 אני אומר,  מר שחר:

 23 אלף שקל בשנה.  130זה הנזק,  גב' דלריצ'ה:

 24 בתי אב שביקשו,  370 מר שחר:

 25 )מדברים ביחד(

 26 הירידה גילמה חיסכון. מר אנגל:
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 1 . 270 -אם לא יהיה את הדבר הזה אז אתה תכפיל את ה עו"ד עובדיה:

תני לי לסיים. אני מסביר את עצמי עוד פעם, כי לא הבנתם  מר שחר: 2 

 3 ,370 -אותי. ה

 4 )מדברים ביחד(

מדובר על  2018 -בתי אב שקיבלו את ההנחה פה ב 370 -ה מר שחר: 5 

האלה לא יבקשו את  370 -אלף שקל. זה לא שפתאום ה 88 6 

ההנחה, סביר להניח שחלקם יבקשו וחלקם גם יקבלו. אז  7 

לא מדובר על הנחה, הצעד שרוצים לעשות עכשיו הוא לא  8 

וא יחסוך כנראה עוד , ה88, הוא גם לא יחסוך 130יחסוך  9 

אלף  48בתי אב.  200אלף שקל, עוד  24בתי אב, שזה  100 10 

 11 שקל. 

 12 אז למה לא לתת לנזקקים?  דובר:

 13 מדובר על מנהל תקין. אני לא מבינה על מה מדובר בכלל.  גב' דלריצ'ה:

 14 אני אומר,  מר שחר:

 15 אבל למה לא לתת לנזקקים?  דובר:

 16 נחנו לא לא רוצים. אנחנו רוצים לתת להם. א גב' דלריצ'ה:

 17 אני אגיד לך, אם רוצים לתת,  מר שחר:

 18 אנחנו רק רוצים לתת למי שבאמת צריך.  גב' דלריצ'ה:

 19 אם רוצים לתת, הבעיה הכי גדולה,  מר שחר:

 20 מה זה, דין פרוטה כדין מאה. מה,  גב' דלריצ'ה:

 21 שניה.  מר שחר:

 22 מה, עכשיו בגלל שזה מעט כסף לדעתך,  גב' דלריצ'ה:

 23 לא, לא.  חר:מר ש

 24 אז אפשר רק לחתום?  גב' דלריצ'ה:

 25 אני רק אומר שזה,  מר שחר:

 26 מקסימום ניתן למי שלא מגיע לו?  גב' דלריצ'ה:
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שליש ממה שאמרת. אבל, אני רק מפנה זה שליש ממה  מר שחר: 1 

 2 שאמרת.

 3 אולי זה דרך לעקוף את שיטת החישוב.  מר לוין:

 4 המטרה של המועצה,  מר שחר:

 5 זה ממש לא. כי זה פוגע רק באוכלוסיה מסוימת.  :גב' דלריצ'ה

 6 אני צוחק. אני צוחק.  מר לוין:

 7 אתה רוצה לעשות סדר לכולם.  גב' דלריצ'ה:

אני רוצה עכשיו להגיד משהו. אני רואה את המטרה של  מר שחר: 8 

המועצה כלעזור לכל מי שיכולה לעזור לו. אוקי? ואני יוצא   9 

 10 מנקודת הנחה, 

 11 י שצריך. למ גב' אלרגנד: 

 12 אנחנו רוצים לעזור רק למי שצריך.  גב' דלריצ'ה:

ואני יוצא מנקודת הנחה שרוב האנשים הם לא שקרנים.  מר שחר: 13 

ואני יוצא מנקודת הנחה שאלה ששיקרו קודם הם ישקרו  14 

נות בנק, גם עכשיו. הם יכולים לבוא ויש להם כמה חשבו 15 

ים אלף שקל בחודש הם מקבלים מהשכרה של נכס 20 -את ה 16 

שיש להם להיכנס לחשבון בנק שלא יציגו לכם, והם יציגו  17 

חשבון בנק רק של ההבטחת הכנסה שלהם ואז תתנו להם  18 

את ההנחה. זאת אומרת את האנשים שהם שקרנים מטבעם  19 

לא נוכל לתפוס, כי הם ימצאו את הקומבינות לקבל את  20 

 21 ההנחה הזאתי. 

ים אלף שקל האנש 40-50מצד שני, לבוא ולהגיד בשביל   22 

בואו תציגו לנו את כל תדפיס חשבון הבנק שלכם ואת כל  23 

החסכונות שלכם, אתם ביקשתם גם לבקש, לקבל את  24 

 25 החסכונות, מה ההיגיון? איזה הכנסה יש מחסכונות? 

 26 )מדברים ביחד(
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רגע, רגע, יניב, פה אני חייבת לעצור. המועצה מבקשת את  עו"ד מצליח: 1 

 2 תי, וזה, רגע,  המינימום הנדרש כדי לתת את ההנחה הזא

 3 זה לא המינימום, זה המקסימום שלא ראיתי בשום מועצה.   מר שחר:

לא, זה מינימום, זה מינימום. היא לא מבקשת דו"ח יתרות  עו"ד מצליח: 4 

 5 והיא לא מבקשת תלושי שכר והיא לא מבקשת, 

מה דו"ח יתרות? ביקשתם את התדפיס חשבון בנק ועם כל  מר שחר: 6 

 7 החסכונות. 

 8 היא מבקשת, לא,  יח:עו"ד מצל

 9 כן.  מר שחר:

חודשים של שנה אחרונה, כדי לתת,  3היא מבקשת רק  עו"ד מצליח: 10 

 11 לבדוק ולהעריך מההכנסות האלה מהן ההכנסות. 

ביקשו פירוט של כל  הוותיקיםבמכתב שקיבלו האנשים  מר שחר: 12 

 13 החסכונות שלהם. 

 14 הפירוט הוא,  עו"ד מצליח:

 15 רו. אנחנו מעלים להצבעה, ברשותכם. דקות נגמ 10 -ה גב' דלריצ'ה:

 16 רגע, בואו, דבר אחד, משפט אחרון.  מר שחר:

 17 שניה. די, יניב, באמת, זה לא,  גב' דלריצ'ה:

משפט, משפט אחרון. בסופו של דבר המועצה רוצה לתת  מר שחר: 18 

לכל אחד, כמו שאמרת, את מה שמגיע לו. אבל הבעיה היא  19 

לא יקבלו את זה  שיש הרבה אנשים שבאמת מגיע להם והם 20 

כי הם יחליטו שהם לא רוצים להציג את החשבון בנק  21 

שלהם למועצה. בעצם אנחנו פוגעים גם באנשים שבאמת  22 

 23 צריכים לקבל את זה. 

 24 אני גם מקבלת תושבים ואני גם רואה תושבים,  גב' דלריצ'ה:

 25 מר רחמנינוב כהן: רגע, שניה, אני רוצה להגיד משהו בנושא הזה.
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וגם ביקשו ממני שאני אעזור, והזמנתי אלי לעזור להם. מי  גב' דלריצ'ה: 1 

שצריך באמת את ההנחה יואיל בטובו למלא את המסמך  2 

בעזרתנו האדיבה ולקבל את הכסף. בואו, תפסיקו להיות,  3 

 4 תעשו לי טובה.

 5 אז שימלא מסמך ויתחייב, מר שחר:

 6 שלו. 5% -שיגיש את המסמך כמו שנדרש, הוא מקבל את ה גב' דלריצ'ה:

 7 )מדברים ביחד(

 8 אני הייתי ברעיון אתכם, עד שהסבירו לי את התמונה.מר רחמנינוב כהן: 

 9 זה מנהל תקין. ככה עובדים. ככה צריך לעשות.  גב' דלריצ'ה:

ואני לוקח את זה, כאילו אני מסתכל אחורה, שנים מר רחמנינוב כהן:  10 

אחורה, שבא ביבי נתניהו בזמנו, אם אני לא טועה, ובא  11 

דים את הקצבה למשפחה מרובת ילדים ובאו ואמר מורי 12 

ואמרו כולם, מה זה, למה הוא מוריד לנו את זה? זה כסף  13 

שמגיע לנו, שכל הזמן קיבלנו. אבל הוא עשה את זה במטרה  14 

כי הבני מיעוטים רצו לעשות איזשהו איזון עם הנושא של  15 

הבני מיעוטים, שבאו וחגגו על זה. אז אני רואה גם את  16 

ים ואומרים, רגע, יש לנו פה מגדלי הים הרעיון הזה, שבא 17 

אקונומי גבוה, שהם -התיכון, שיש שם אנשים עם סוציו 18 

חוגגים על הרעיון הזה, שבעצם צריך לתת איזון פה. והכסף  19 

הזה באמת יכול ללכת לאחרים שבאמת זקוקים לזה. ואנחנו  20 

 21 ומשהו שקל למשפחה. 400מדברים פה על שנה של 

 22 שאלה קטנה, שניה, מר לוין:

 23 שזה באמת קריטי אבל לא כזה. מר רחמנינוב כהן: 

 24 לא, לא,  מר לוין:

 25 , בואו ניתן להם, -שקל יבואו וו 40אנשים בשביל עוד  גב' פרימו:

 26 מי שצריך יבוא.  דוברת:
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 1 )מדברים ביחד(

דליה, אפשר למצוא מתנדבים ולפרסם שמתנדבים יוכלו  מר לוין: 2 

להם למלא את להגיע לבתים של התושבים הוותיקים לעזור  3 

 4 , מהמאגר? -הטפסים האלו? אפשר ל

 5 הם באים לפה, אני שאלתי.  גב' פרימו:

 6 הם באים אלינו, לא צריך נציגים.  גב' דלריצ'ה:

 7 שניה. יש אנשים שצריכים מתנדבים. יש.  מר לוין:

 8 אנחנו עוזרים להם. הם באים אלינו. אנחנו עוזרים להם.  גב' דלריצ'ה:

, שייגשו אליהם, שהם אפילו -ם שצריכים לאבל  יש אנשי מר לוין: 9 

 10 לא מסוגלים.

 11 אבל לא רק בשביל זה, גם בשביל עוד דברים צריכים. גב' דלריצ'ה:

 12 נכון.  מר לוין:

במקרה הזה מגיעים למחלקה אסנת, רלי, חיה, עוזרים  גב' דלריצ'ה: 13 

 14 לכולם. תאמינו לי, עוזרים להם. 

 15 עה ירדה. מי בעד ההצעה לסדר שהעלינו? מי נגד? ההצ 

 16 נגד, כולם.  מר שחר:

 17 

 הוחלט להוריד את ההצעה לסדר מסדר היום.: החלטה

 18 

הצעה לסדר היום של חבר מועצה יניב שחר, בנושא עדכון  גב' דלריצ'ה: 19 

הנחה לתושבי גני תקווה בתאגידים העירוניים. אז קודם כל  20 

אני אשמח לשמוע ממך, יניב, שהעלית את ההצעה, על איזה  21 

בר, מה מקור התקציב שלך לדבר הזה, מאיפה עלות אתה מד 22 

מיליון שלמדת  140אתה אמור להוריד במסגרת התקציב של  23 

 24 הרגע ואישרת. 
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אז אני אגיד כמה דברים בקשר לסיפור הזה של ההנחות. רק  מר שחר: 1 

 2 שניה אחת.

אנחנו אמורים לאשר את התקציבים של התאגידים,  מר לוין: 3 

 4 המועצה?

 5 ועצה. זה עולה למ גב' דלריצ'ה:

 6 מה, פעם הבאה? מר לוין:

 7 התקציב של,  עו"ד מצליח:

 8 התקציב מאושר כאן.  עו"ד עובדיה:

 9 התקציב של הרשות, של המועצה,  גב' דלריצ'ה:

 10 התקציב לא מאושר על ידי,  עו"ד מצליח:

 11 רק הדוחות.  מר לוין:

הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לפיתוח מאושרים  עו"ד מצליח: 12 

צה כאסיפה הכללית. הדוחות הכספיים של על ידי המוע 13 

 14 העמותה העירונית מגיעים לכאן לידיעה. 

 15 רק לידיעה?  מר לוין:

 16 לידיעה.  עו"ד מצליח:

וחשוב להגיד שגם מרכז הבמה וגם לידר זה לא תאגידים  גב' דלריצ'ה: 17 

 18 נתמכים על ידי הרשות המקומית. התקציב שלהם הוא, 

 19 יד עירוני?לפי הגדרה זה לא אבל תאג מר לוין:

בתאגיד עירוני זה הזרוע הארוכה של המועצה לביצוע  גב' דלריצ'ה: 20 

 21 פעולותיה אבל אין למועצה תמיכה בהם. כן? כן יניב? 

אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. היום תושבי גני תקווה  מר שחר: 22 

משלמים למרכז הבמה על הצגות, על מנויים, לקאנטרי, על  23 

אוד גבוהים. הם מקבלים כניסה לקאנטרי מחירים מאוד מ 24 

הנחה, בעוד שאנשים מחוץ לגני תקווה,  5%במקרה הטוב  25 

, סתם, -שלדוגמה חברים בהסתדרות או שהם נמצאים ב 26 
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תעשייה אווירית, מקבלים הנחות משמעותיות בכניסה גם  1 

 2 למרכז הבמה, 

 3 בסבסוד מקומות העבודה שלהם. זה אתה יודע? גב' דלריצ'ה:

מות העבודה. לא, זה לא רק סבסוד זה לא בסבסוד מקו מר שחר: 4 

מקומות העבודה. אני יודע בוודאות שאני גם חבר  5 

בהסתדרות ויותר משתלם לי לקנות כרטיסים לקאנטרי  6 

מההסתדרות ולא מגני תקווה. ואף אחד לא משלם,  7 

ההסתדרות לא מסבסדת לי את זה. אוקי? זה לא מקום  8 

 9 העבודה שלי.

המקומות שמסבסדים זה  ,50% -, ה50%דיברת על  גב' דלריצ'ה: 10 

 11 , -המקומות עבודה. זה לא ה

, דיברתי שמקבלים הנחות הרבה 50%אני לא דיברתי על  מר שחר: 12 

יותר גדולות, אנשים מחוץ לגני תקווה, משלמים במרכז  13 

הבמה, בקאנטרי, אנשים שיש להם כל מיני ועדי עובדים או  14 

 15 כרטיסים משלמים הרבה פחות מתושבי גני תקווה.

אין בעיה. מאיפה המקור התקציבי? אתה מעלה הצעה,  'ה:גב' דלריצ 16 

 17 מאיפה המקור התקציבי שלה?

 18 יש לנו,  מר שחר:

 19 היא עולה כסף מה שהצעת.  גב' דלריצ'ה:

 20 מאיפה המקור התקציבי למרכז לגיל הרך?  גב' ברון:

 21 מרכז לגיל הרך זה תב"ר. גב' דלריצ'ה:

 22 לא פתחנו,  גב' ברון:

 23 ף. יהיו שם שני עובדים, שלושה עובדים. זה בסוף יעלה כס מר שחר:

אבל זה יהיה מרכז רווח. זה מעגל סגור של כסף. אנשים,  גב' דלריצ'ה: 24 

 25 יהיה מרכז יהיה הצעות. 

 26 אני אומר דבר מאוד פשוט,  מר שחר:
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 1 מאיפה המקור התקציבי פה?  דובר:

 2 מאיפה המקור התקציבי? גב' דלריצ'ה:

 3 לא הגיוני,  מר שחר:

 4 אתה מציע הצעה מאוד יפה. גב' דלריצ'ה:

 5 אז אני אגיד לך,  מר שחר:

 6 מאיפה המקור התקציבי? גב' דלריצ'ה:

 7 לא הגיוני, את יודעת מה,  מר שחר:

 8 . 30, לא 50%אני בעד  מר אנגל:

 9 שתבוא לפה המנכ"לית של, של לידר,  מר שחר:

 10 נו? גב' דלריצ'ה:

 11 שהבנתי שהיא צריכה להתחלף מתישהו, לא התפטרה?  מר שחר:

 12 מה, מה השאלה? תמשיך. רכילות אחר כך.  גב' דלריצ'ה:

שתבוא המנכ"לית של לידר, שתבוא המנהלת של מרכז  מר שחר: 13 

הבמה, שתסביר כמה, כמה אנשים יש מגני תקווה, שיראו  14 

 15 את ההנחות שמקבלים, 

אבל למה לא בדקת קודם? אתה רוצה להעלות הצעה לסדר  גב' דלריצ'ה: 16 

 17 העלויות האלה?  היום בלי לדעת אפילו את

 18 אני אגיד לך למה,  מר שחר:

 19 צריך לראות נתונים. מר שלומוביץ:

אני הייתי שמח מאוד לבדוק קודם, אבל כל שאלה שאנחנו  מר שחר: 20 

 21 מפני אליכם אנחנו לא מקבלים תשובות. 

 22 אתה יודע לחשב, תחשב בערך, גב' דלריצ'ה:

 23 אותם.  אז קצת קשה לי להביא נתונים כי אני לא מקבל מר שחר:

 24 אז הצעה לסדר היום היא לא רצינית.  מר אנגל:

 25 נכון, הצעה לסדר יום, מר שחר:

 26 היא לא רצינית.  מר אנגל:



 

 

 0058236-03 :פקס       6127715-03 טל:   "    בע"מ "אבני שרותי הקלטה

  8.1.19                                   מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

22 

 1 אז אנחנו רוצים לא להעלות את ההצעה לסדר היום הזאת.  גב' דלריצ'ה:

 2 היא לא רצינית.  מר אנגל:

 3 מי בעד,  גב' דלריצ'ה:

 4 הנחה.  50%סליחה, גם אני בעד  מר אנגל:

 5 מי מתנגד להצעה?  ' דלריצ'ה:גב

אני אגיד לך משהו, זה אבסורד שאני בתור תושב גני תקווה  מר שחר: 6 

 7 , צריך לקנות כרטיס

 8 אבל תבוא מסודר. תבוא תציג נתונים, תבוא תציג,  מר אנגל:

איזה נתונים? הם לא נותנים נתונים. אני לא מקבל שום  מר שחר: 9 

ה כמה בקשות נתונים. אתה רוצה לראות כמה, תכף תרא 10 

 11 אתה תראה ביקשנו ולא קיבלנו אף אחת. 

אני רוצה להתנגד להצעה. מי בעד להתנגד להצעה הזאת?  גב' דלריצ'ה: 12 

כולנו בעד להתנגד. ואני רוצה גם להסביר. החברה לפיתוח  13 

גני תקווה מפעילה את מרכז הספורט לידר וקאנטרי גלים,  14 

ספורט מעניקה כיום הנחות לתושבי גני תקווה כדלקמן,  15 

, 5%אחוז, ספורט מרכז לידר תושבים  10 -ל 5ילדים בין  16 

 17 . 20%, גמלאים 10%. קאנטרי גלים תושבים 10%גמלאים 

להלן העלויות הנוספות השנתיות בהתאם להצעה שעל סדר   18 

אלף שקל,  340היום על מתן הנחות נוספות. קאנטרי גלים  19 

ף אל 345אלף שקל, ספורט מנויים לידר  330ספורט ילדים  20 

ללידר, שלא נתמכת על ידי  1,015,000שקל. סך הכל  21 

 22 המועצה. 

 23 350דבר שני, עמותת אמנות ותרבות מרכז הבמה מקיים  

אירועים בשנה, במסגרתם מעניק מגוון הנחות הן לתושבי  24 

גני תקווה והן לאזרחים ותיקים. בהצגות תאטרון לדוגמה  25 
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 1 95לכרטיס, משלמים תושבי גני תקווה ₪  190במקום 

 2 ים ולעתים יש הנחות נוספות.שקל

כמו כן, יצאנו במבצע מיוחד לכל תושבי גני תקווה,   3 

ברכישת מנוי תאטרון יקבל התושב כרטיס נוסף לבחירה  4 

ממגוון ההרצאות המתקיימות במרכז, כך שערך הכרטיס  5 

 6 שקלים בלבד.  73הוא 

ועדי עובדים מסבסדים את המנוי וחברי הועד מקבלים   7 

 8 בל השלמה למחיר מהועד עצמו. הנחה. מרכז הבמה מק

עלויות ההצעה מתן הנחות רק במצב הקיים היום בלי   9 

אלף שקל,  260 25%תושבים נוספים שיצטרפו, עלות סבסוד  10 

 11 720 -אלף שקל, והגענו ל 460אלף שקל  33עלות סבסוד 

אלף שקל של הארנונה  130 -אלף שקל. סך הכל עם ה 12 

 13  ₪.מיליון  2יש פה  הבשניישאפשר לוותר 

אני חושבת שלישוב בשלוש שנים מאוזן שתמהיל ההכנסות   14 

מסחר ומשרדים ורוצה  5% -אחוז מגורים ו 95, 93שלו זה  15 

להוריד את הארנונה ולתקן את העיוות שנמצא, לא יכול  16 

 17 להרשות לעצמו להציע הצעות פופוליסטיות כאלה.

 18 שנים. אז,  5להוריד את הארנונה לא הצלחתם  מר שחר:

 19 י נצליח, חכה. אולי נצליח. אול מר אנגל:

 20 אולי. מר שחר:

 21 אולי. אבל תבוא מוכן עם הצעה יותר מסודרת.  מר אנגל:

 22 

 הוריד מסדר היום את ההצעה לסדר.: הוחלט להחלטה

 23 

 24 . 4ישיבה מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה:

 25 יניב, זו הערה לא במקום.  גב' ברון:
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 1 )מדברים ביחד(

שות שביקשנו מ... ומה קיבלנו תכף אנחנו נדבר על הבק מר שחר: 2 

 3 בחזרה. 

 4 

 18.12.18מתאריך  2אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 5 

 6 אישור,  גב' דלריצ'ה:

 7 אלא אם כן ידחו את זה לישיבה הבאה.  מר שחר:

. מי בעד 18.12.2018מתאריך  2פרוטוקול ישיבה מספר  גב' דלריצ'ה: 8 

 9 אישור הפרוטוקול? מי נגד אישור הפרוטוקול?

 10 נגד.  ' ברון:גב

 11 מיכאל? גב' דלריצ'ה:

 12 אני נמנע.  מר לוין:

 13 . 2נמנע. בסדר? אתן רושמות? סעיף  גב' דלריצ'ה:

אני רוצה רק להסביר למה, כי אולי זה יחסוך עוד מייל אחר  גב' ברון: 14 

כך. בישיבה הקודמת הועלו למיטב זכרוני שתי הצעות. היו  15 

א זוכרת שם שאילתות, היתה שם עוד איזה משהו, אני ל 16 

כבר מה, ובכל ההצבעות שההנהלה הצביעה נגד נכתב בעד.  17 

 18 שזה פשוט עובדתית לא נכון, בסיכום. 

 19 לא הבנתי. עוד פעם.  גב' דלריצ'ה:

בסיכום שיצא ועדת ההנהלה החליטה להצביע נגד על אם  גב' ברון: 20 

אוקי? בעניינים הללו בסיכום עניינים.  5אני לא טועה  21 

לפי  שהאופוזיציה או סיעת כוחנכתב שחברי הנהלה בעד ו 22 

העניין נגד, שזה לא נכון, וזה ההפך. אז אנחנו מבקשים  23 

 24 לתקן את הסיכום. 

 25 אה, בבקשה.  גב' דלריצ'ה:
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 1 זה טעות סופר.  דובר:

 2 נתקן. את רוצה רגע לבדוק את הפרוטוקול?  -אם יש טעות גב' דלריצ'ה:

 3 )מדברים ביחד(

 4 תמלול עוד לא קיבלנו.  מר שחר:

 5 התמלול עוד לא עלה לאתר.  ון:גב' בר

 6 לא יכול להיות.  עו"ד עובדיה:

 7 היועצת המשפטית אומרת לא יכול להיות.  גב' דלריצ'ה:

 8 ... טען שזה עולה אחרי יומיים.  גב' ברון:

 9 תכף נבדוק.  גב' דלריצ'ה:

 10 יפה נעמה. דובר:

אוקי, אני עוברת רגע לסעיף הבא ואם היא תראה שזה  גב' דלריצ'ה: 11 

 12 טעות, 

 13 לא, שקיפות, חודש עבר, בכל זאת.  גב' ברון:

 14 התמלול באתר.  גב' בשן:

 15 הכרזה, גב' דלריצ'ה:

 16 אתמול הוא לא היה. גב' ברון:

 17 עכשיו הוא באתר.  גב' בשן:

 18 אוקי, נפלא.  גב' ברון:

 19 

 הכרזה על סלילת מדרכות מחדש בהתאם לפירוט בטבלה המצ"ל

 20 

ש בהתאם לפירוט בטבלה הכרזה על סלילת מדרכות מחד גב' דלריצ'ה: 21 

 22 המצורפת. ניר, מי, ערן, מי מכריז? תכריז. 

 23 שאילתות, היו שאילתות גם כן. מר שחר:

 24 נגיע. נגיע לזה.  גב' דלריצ'ה:

 25 אבל שאילתות בתחילת הישיבה.  גב' ברון:
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 1 בתחילת הישיבה אמור להיות.  מר שחר:

 2 הצעות לסדר בתחילת הישיבה. גב' דלריצ'ה:

 3 תות.והשאיל גב' ברון:

 4 לא.  גב' דלריצ'ה:

כינרת, הר סיני, שביל מהרי יהודה לתבור, גולן, חרמון,   5 

הגלעד, רב און, סמטת השרון, סמטת ירושלים, הגליל בין  6 

רחוב העמקים לרחוב הרמה, זאב, הרי יהודה, הכרמל,  7 

העמקים, הגפן, תל חי, הרמה, הר נבו, הפסגה, המצפה,  8 

סלילת מדרכות הנספח פה לפניכם. מי בעד הכרזה על  9 

 10 מחדש בהתאם לפירוט בטבלה המצורפת? כולם בעד. 

 11 

הכרזה על סלילת מדרכות מחדש על פי הוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 הפירוט שהוצג.

 12 

אישור הארכת תקופת עבודתו של יצחק רפאלוביץ מעבר לגיל הפרישה, 

 4/2014בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

 13 

אישור הארכת תקופת עבודתו של יצחק רפאלוביץ מעבר  גב' דלריצ'ה: 14 

לגיל הפרישה, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר  15 

. יצחק רפאלוביץ הוא עובד מחלקת הנדסה. ערן, תן 4/2014 16 

 17 עליו כמה מילים יפות.

 18 מנהל מחלקת תשתיות.  מר חמו:

 19 אנחנו גדלנו עליו. מר רחמנינוב כהן: 

 20 כולם. גב' דלריצ'ה:

 21 לא צריך להסביר לנו הרבה. אולי לחבר'ה פה. נינוב כהן: מר רחמ

 22 מנהל מחלקת תשתיות. הרבה, צעיר מגילו. מתפקד מעולה.  מר חמו:
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הוא מומחה בתחום ולכן אנחנו, וגם במילא גם הפנסיה  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 תהיה באותו סכום, אז גם אין פה איזה, 

סף גם. אז ככה כן. גם אם הוא יוצא לפנסיה הוא עולה לנו כ דובר: 3 

 4 שימשיך לעבוד. 

 5 מי בעד? כולם בעד.  גב' דלריצ'ה:

 6 

פה אחד הוחלט לאשר הארכת תקופת עבודתו של יצחק : החלטה

רפאלוביץ מעבר לגיל הפרישה, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

4/2014. 

 7 

רשום מליאת המועצה מחליטה שלא להעלות, אז מר אויירו קדרי:  8 

ת אז אנחנו בעד לא להעלות. זה רשום ההחלטה שלא להעלו 9 

 10 בסדר גמור. 

לא, אתה מצביע על ההצעה, לא על הנוסח של ההתנגדות.  גב' ברון: 11 

 12 אתה לא, 

 13 אתה לא יכול להפוך את זה.  מר לוין:

אנחנו לא ביקשנו להוריד משהו מסדר היום, אנחנו ביקשנו  גב' ברון: 14 

 15 להעלות משהו על סדר היום. 

 16 להעלות.  גב' פרימו:

ההנהלה התנגדה  תשוועדאגב, בדומה לכך, בסיכום הראשון  גב' ברון: 17 

הנהלה מתנגדת, ובאמת אכן ההצעה לא  תשוועדנכתב  18 

 19 עלתה על סדר היום. 

, אנחנו ביקשנו להעלות הצעה לסדר -לא חוכמה לקחת ו מר שחר: 20 

 21 ואתם התנגדתם. את לא יכולה לרשום את זה הפוך. 

, איך שלא תנסח את -זה מהות ה לא משנה איך תנסח את גב' ברון: 22 

זה מהות ההחלטה, ולכן היא גם לא עלתה על סדר היום,  23 
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אנחנו לא מתנגדים, ההנהלה, ברוב, התנגדה.  תשוועדמפני  1 

 2 זו לא ההצעה. ועדת ההנהלה מצביעה ביחד, 

 3 היא התנגדה, נגד ההצעה. מר לוין:

 4 לא.  עו"ד עובדיה:

 5 איך לא?  גב' ברון:

 6 יא מחליטה להעלות משהו לסדר היום, או שה עו"ד עובדיה:

 7 כמו שעשינו עכשיו.  גב' דלריצ'ה:

 8 או שהיא מתנגדת.  מר שחר:

 9 )מדברים ביחד(

אז לפי הרציונל הזה ועדת ההנהלה יכולה להיות תמיד בעד,  גב' ברון: 10 

 11 זה תלוי איך היא תנסח את ההצעה. זה לא נשמע לי הגיוני. 

 12 מסדר היום.  אנחנו בעד להוריד את ההצעה מר לוין:

 13 בדיוק.  גב' ברון:

 14 לא להוריד, היא לא עלתה לסדר היום. עו"ד עובדיה:

 15 אתם התנגדתם,  מר שחר:

אתם ביקשתם להעלות, אני לא אתם. אתם ביקשתם  עו"ד עובדיה: 16 

 17 להעלות לסדר היום, 

 18 אבל היא לא עלתה לסדר היום מהסיבה שהתנגדתם. גב' ברון:

 19 בסדר. אוקי.  גב' דלריצ'ה:

 20 אל תאשרו את הפרוטוקול. סבבה. ד עובדיה:עו"

 21 עורכי הדין שלנו סבורים שזה נוסח בסדר.  גב' דלריצ'ה:

לא, אבל חברים, זה לא המצאת הגלגל. בישיבה הראשונה  גב' ברון: 22 

 23 תשוועדתראו את הסיכום שאתם עצמכם הוצאתם, כתוב 

ההנהלה מתנגדת להצעה לצלם את הישיבות. כתוב  24 

 25 נהלה. חברים ה 6מתנגדים. 

 26 לא, יש הבדל, העלינו והתנגדנו.  גב' דלריצ'ה:
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 1 לא.  מר שחר:

 2 פה בחרנו לא להעלות. יש קצת הבדל בין השניים. גב' דלריצ'ה:

 3 , -לא. לא עלה ב גב' ברון:

 4 נבדוק. נו, ייבדק.  מר אנגל:

אנחנו מבקשים להעלות הצעה לסדר היום. את יכולה לקבל  מר שחר: 5 

את יכולה להתנגד ולא להעלות  ולהעלות אותה לסדר היום, 6 

את לא יכולה להגיד בעד לא להעלות אותה לסדר היום.  7 

 8 אותה לסדר היום. 

 9 מה היום קרה למעשה? היום כביכול שמענו והצבענו.  מר אנגל:

 10 והתנגדתם. גב' ברון:

 11 התנגדתם להצעה. מר שחר:

 12 פעם שעברה מה היה? העבירו.  מר אנגל:

 13 יניב, גב' דלריצ'ה:

 14 יחד()מדברים ב

 15 אישרנו את רפאלוביץ. אני רק חוזרת.  3סעיף  גב' דלריצ'ה:

 16 

אישור מחדש של מליאת המועצה למינוי ולשכר עובדים אשר שכרם 

הוא נגזרת של שכר בכירים, בהתאם להודעת אגף בכיר לבקרת הון 

 אנושי במשרד הפנים.

 17 

ם , אישור מחדש של מליאת המועצה למינוי ולשכר עובדי4 גב' דלריצ'ה: 18 

אשר שכרם הוא נגזרת של שכר בכירים, בהתאם להודעת  19 

 20 אגף בכיר לבקרת ההון האנושי במשרד הפנים.

יש דרישה בתחילת הקדנציה לאשרר את השכר. הטבלה   21 

, שאלת מה שכר מנכ"ל, כתוב -הועברה לידיכם. השכר של ה 22 
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אלף שקל,  30 -את זה אפילו בגוגל אם תעשי, זה באזור ה 1 

 2 גורן? 

 3 י, את לא תאמיני, אנ גב' ברון:

 4 . 29,730 גב' אלרגנד: 

אוקי, הנה, את רואה, אני מצאתי כמה סכומים בגוגל, אז  גב' ברון: 5 

 6 כנראה שזה לא, 

 7 אוקי, לא, בסדר. אני עונה לך. אבל אני אומרת אני מצאתי,  גב' דלריצ'ה:

אגב, זה אחת, זה אחת מהדוגמאות שבסך הכל ביקשנו  מר שחר: 8 

 9 מנכ"ל, במייל לדעת מה שכר 

 10 הנה, אנחנו עונים, עונים.  גב' דלריצ'ה:

 11 מספר,  מר שחר:

 12 כן, אבל, גב' ברון:

 13 ולא מצאתם לנכון לענות תשובה במייל. מר שחר:

 14 ? 4מי בעד סעיף  גב' דלריצ'ה:

אלא לחכות לישיבת מועצה ולהגיד את זה שניה לפני  מר שחר: 15 

שמצביעים על זה. וזה לא התנהלות תקינה של המועצה.  16 

ואלים אתכם שאלה, אפילו השאלה הכי פשוטה, להחזיר ש 17 

 18 מספר. 

 19 , מי בעד? 4סעיף  גב' דלריצ'ה:

 20 אפילו לא בבקשה, סליחה. זה לא התנהלות.  מר שחר:

אישור המשרות? מי נגד? מי נמנע? אוקי.  -4מי בעד סעיף  גב' דלריצ'ה: 21 

 22 אז מיכאל ו... כאילו זה עם הקואליציה וכוח, 

 23 לא תגידי נגד סתם. נמנעים. ש מר שחר:

לא, זה הימנעות מהסיבה שאני באמת לא רואה סיבה למה  גב' ברון: 24 

לא לענות על דבר כזה פשוט במייל. אני לא מצופה לקבל  25 

 26 החלטה או,
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אנחנו לא עומדים בקצב. בחיי. אנחנו עושים המון המון  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 עבודה, יש פה המון לחץ, באמת, 

 3 חלק מהעבודה שלכם, אני מבינה, אבל  גב' ברון:

 4 זה חלק מהעבודה שלכם,  מר שחר:

 5 חלק.  גב' דלריצ'ה:

 6 זה לעזור לנו לעשות את העבודה שלנו.  מר שחר:

 7 נוסף.  90%רק חלק. רק חלק אבל. יש לנו  גב' דלריצ'ה:

 8 אני בטוח, אני בטוח,  מר לוין:

 9 אבל לא עניתם אפילו על חלק מהחלק.  מר שחר:

 10 וח שאם תתני לגורן, שניה. אני בט מר לוין:

 11 מנכ"לים השבוע. במיילים, במייל, במייל,  30ראיינתי  גב' דלריצ'ה:

אני בטוח שאם תתני לגורן אישור לענות לנו על השאלות  מר לוין: 12 

 13 היא תשמח ולא נציק לה. 

 14 אני לא מצפה שכבוד ראש המועצה תשיב לי על השאלה.  גב' ברון:

 15 ממני.גורן לא צריכה אישור  גב' דלריצ'ה:

 16 היא קודם כל כן צריכה אישור ממך.  מר לוין:

גורן יודעת להבדיל בין, בפעם הראשונה היא הסכימה  גב' דלריצ'ה: 17 

וישבה אתכם והסבירה, אבל באמת שלא היה לה זמן  18 

 19 ובאמת שלא הספקנו, 

אז גורן, פעם הבאה שאת לא עונה על שאלה אני אגיד שאת  מר לוין: 20 

 21 סירבת לי, לא ליזי. בסדר?

 22 לא, פשוט מה שזה גרם,  גב' ברון:

 23 ביקשת פגישה והיא לא הסכימה? גב' דלריצ'ה:

 24 ברמה,  גב' ברון:

 25 אני צוחק.  מר לוין:

 26 ביקשנו טלפון. וברמה האופרטיבית,  גב' ברון:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 ברמה האופרטיבית מה שזה גרם,  גב' ברון:

 3 לא, אקסל פתוח ביקשנו.  מר לוין:

 4 פרטיבית, ברמה האו גב' ברון:

 5 לא קיבלנו. מר לוין:

 6 , -במקום חצי שעה שיחת טלפון בזבזנו במירכאות, כדי ש גב' ברון:

 7 בכל מקרה אתם מבזבזים, כי זה לפרוטוקול ולהקלטה.  גב' דלריצ'ה:

 8 אני קצת מוחה על זה. קודם כל זה לא נכון.  גב' ברון:

 9 

ולשכר אישור מחדש של מליאת המועצה למינוי  : הוחלט לאשרהחלטה

עובדים אשר שכרם הוא נגזרת של שכר בכירים, בהתאם להודעת אגף 

 בכיר לבקרת הון אנושי במשרד הפנים.

 10 

 אישור עובד המועצה, יואל כלפון, כנציג ציבור בלידר

 11 

רציתי להוסיף בבקשה, להוסיף סעיף לסדר היום שאושרת  גב' דלריצ'ה: 12 

יבור מנסה לאשר את עובד הציבור יואל כלפון כנציג צ 13 

ללידר. עובד המועצה, סליחה. בדירקטוריון, עובד המועצה  14 

יואל כלפון. בגלל שזה תחילת קדנציה אנחנו צריכים  15 

לאשרר את השם שלו, כי כשהקראנו הקראנו רק את הנציגי  16 

ציבור ולא את העובדים. אז אם זה בסדר מבחינתכם  17 

 18 להעלות את זה אז נעלה את זה. 

 19 ה, נכון? הסכמ 100%היא צריכה  מר לוין:

 20 הסכמה. 100%היא צריכה  גב' דלריצ'ה:

 21 אני לא מכירה את הנושא, אני לא יודעת,  גב' ברון:
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שליש. -שליש-אני אגיד לך. בדירקטוריון של לידר יש שליש גב' דלריצ'ה: 1 

 2 שליש נציגי ציבור, שליש עובדי מועצה ושליש נבחרי ציבור. 

 3 חברי קואליציה תגידי.  מר לוין:

 4 חברי קואליציה.  גב' דלריצ'ה:

 5 אוקי, שיהיה מדויק.  מר לוין:

מכל ההרכב הזה צריך למנות את העובדים. עובד אחד,  גב' דלריצ'ה: 6 

ניסינו לאשר את הלרן, לא אישרו לנו כי היא משרת אמון  7 

 8 וחזרו. ויש לכם כבר הנחיה, ההנחיה כבר הונחה לכם פה,

 9 , -לא, אני מקשיבה לך ב גב' ברון:

 10 להם שום הנחיה.  לא, אין מר שחר:

 11 אני,  גב' ברון:

 12 הוא ניתק לי את חוט המחשבה, גב' דלריצ'ה:

 13 אני לא בובה על חוט. אני באמת מקשיבה לך.  גב' ברון:

מהממם. סבבה. אז אני מסבירה. ויואל כלפון קיבלנו, כדי  גב' דלריצ'ה: 14 

לדון בבקשה ביקשו שישיבת מועצה חדשה בקדנציה אחרי  15 

העובד מועצה הזה, כדי לקבל  הבחירות תאשר שוב את 16 

 17 אותו, 

 18 את יואל אישרו פשוט. אישרו בישיבת מועצה,  עו"ד מצליח:

 19 אין בעיה. אני לא,  גב' ברון:

 20 בקדנציה הקודמת. עו"ד מצליח:

אני לא נגד אף אחד. אבל אין לנו פרטים. אנחנו לא יודעים  גב' ברון: 21 

 22 מה, מי זה, לא ראינו קורות חיים שלו, אנחנו לא יודעים 

 23 הוא עובד מועצה. הוא אחראי על מחלקת ספורט. גב' דלריצ'ה:

 24 אני מאמינה לכולכם. גב' ברון:

 25 בסדר. טוב. גב' דלריצ'ה:

 26 אבל אתם,  גב' ברון:
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את יכולה להתנגד, אבל את יכולה לאשר לנו להעלות אותו  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 ואז להתנגד או להיות נמנעת. 

 3 ה.אני מבינה מה אני יכול גב' ברון:

 4 פשוט אנחנו צריכים אישור, גב' דלריצ'ה:

 5 אני מתנגד להעלות את זה.  מר שחר:

 6 ברור לי.  גב' דלריצ'ה:

 7 ישיבה הבאה.  עו"ד מצליח:

מתנגד מסיבה פשוטה, לידר אנחנו דיברנו על זה ואנחנו גם  מר שחר: 8 

צריכים לקבל נציג בלידר, מישהו מהאופוזיציה, ואתם  9 

 10 בכוח,

 11 ת זה לישיבה הבאה. הובן. חבל על הזמן.נעלה א גב' דלריצ'ה:

ואתם בכוח לא מוכנים לתת לאף אחד מהאופוזיציה  מר שחר: 12 

 13 להיכנס ללידר. 

אין בעיה. אין בעיה. נעלה את זה בישיבה הבאה. תשימו  גב' דלריצ'ה: 14 

 15 את זה בסדר היום של הישיבה הבאה.

 16 

 שאילתות

 17 

 18 ומענה לשאילתות.טוב, אני אדווח דיווחי ראש המועצה  גב' דלריצ'ה:

 19 מה עם השאילתות?  גב' ברון:

 20 אל תדאגו. הכל טוב. הכל טוב.  גב' דלריצ'ה:

 21 אני די בטוחה שזה אמור להיות בתחילת הזה.  גב' ברון:

 22 יש לי רק יועצת משפטית אחת והרבה עורכי דין. גב' דלריצ'ה:

 23 ומה היועצת המשפטית אומרת? גב' ברון:

של מיכאל  שאילתאיות, הכוונות בקשר, מה התכנ -שאילתא גב' דלריצ'ה: 24 

 25 לוין, 



 

 

 0058236-03 :פקס       6127715-03 טל:   "    בע"מ "אבני שרותי הקלטה

  8.1.19                                   מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

35 

לא הבנתי מה הבעיה בו, סליחה. קראתי אותו וממש לא  עו"ד עובדיה: 1 

 2 הבנתי מה ההתנגדות. הכל כתוב כמו שצריך.

אז אני אסביר לאחר מכן. אני ממש לא אבזבז את זמנם של  גב' ברון: 3 

 4 כולם.

 5 לא, לא, לא.  עו"ד עובדיה:

, או שבלילה או שבשיחת ועידה pleaseאחר כך, אחר כך,  גב' דלריצ'ה: 6 

 7 איתי. 

 8 לא, לא, אין צורך.  עו"ד עובדיה:

 9 לא איתי.  גב' דלריצ'ה:

 10 אין צורך.  עו"ד עובדיה:

מהן התכניות, הכוונות בקשר לשטח שהוקצה יינתן למועצה  גב' דלריצ'ה: 11 

בפרויקט המסחר המרכז המסחרי לב גני תקווה? התשובה  12 

זה שטח ציבורי ואנחנו שוקלים כמה  שעדיין לא הוחלט, 13 

 14 אופציות. טרם נקבע.

 15 מה האופציות?  מר לוין:

 16 לא יודעת. הכל, משרדים, שטח מניב, במשא ומתן עם כמה,  גב' דלריצ'ה:

 17 , -היה ישיבה בנושא ו מר לוין:

 18 ,-לא, עוד לא. זה עוד לא ב גב' דלריצ'ה:

 19 ישיבה פנימית שדיברתם עליו, כלום?  מר לוין:

יש לי כמה רעיונות אבל עוד לא, עוד לא בר ביצוע. זה עוד  דלריצ'ה:גב'  20 

 21 שנה וחצי. 

מה התכניות, כוונות בקשר לשטח החום שצמוד לדרך   22 

. גני 6717בגוש  49 -ו 47התקווה גבול קרית אונו חלקות  23 

 24 ילדים וצופים.

 25 גם וגם? מר לוין:

 26 גם וגם. נכנס הכל.  גב' דלריצ'ה:
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 1 לפני כן יש לי את השאילתא, שאילתא של נעמה, רגע, 

 2 מתי, זה נכנס בתב"ר של השנה או לא?  מר לוין:

 3 , -זה נכנס בתב"ר של ה גב' דלריצ'ה:

 4 זה לתחילת, לביצוע שנה הבאה. מר חמו:

 5 אז לא נכנס לתב"ר.  מר לוין:

 6 אין עדיין תב"ר.  גב' אלרגנד: 

 7 אין תב"ר.  גב' דלריצ'ה:

ל במרכז הבמה, האם שאילתא בנושא מכרז בית הספר למחו  8 

יש חובת מכרז להפעלה של חוגי ריקוד? יש חובה לפרסם  9 

מכרז להפעלה של בית ספר למחול. מדוע עורכים את  10 

המכרז עכשיו? בהמשך לסקר שביעות רצון שנערך ביוני  11 

ולאור תוצאותיו, ובהמשך לבקשת מחולה שלא  2018 12 

להתנהל בהתאם להסכמות הקבועות בחוזה עליו חתמה  13 

ם לקבל עד לסוף חודש פברואר הודעה בדבר ולדרישת 14 

 15 המשך הפעילות, הוחלט לפרסם מכרז במועד הנ"ל. 

 16 .2015מתי התקיים המכרז האחרון?  

 17 האם התקבלה פנייה מגורם חיצוני לערוך את המכרז? לא.  

 18 . 354כמה תלמידים רשומים לבית ספר למחול?  

מה סך הכל ההכנסה החודשית הממוצע למרכז הבמה?   19 

 20 , אם מחשבים לפי שנת עבודה. 21,750

כמה כסף מתוך סך ההכנסות יילקח כל חודש בממוצע   21 

מסך ההכנסות מועברים בכל  79%למחולה לקיום הפעילות?  22 

 23 חודש למחולה. 

 24 כמה? כמה זה יוצא?  מר שחר:

 25 . 21,750 -מ 79% גב' דלריצ'ה:

 26 לא יכול להיות שזה ההכנסה.  21,750 מר שחר:
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 1 זה החלק של,  21,750לא,  גב' אלרגנד: 

 2 זה החלק של מרכז הבמה. 21,750 עו"ד מצליח:

 3 זה החלק של מרכז הבמה.  מר שחר:

 4 אה, נכון. אז תעשה את הנוסחה.  גב' דלריצ'ה:

 5 אלף שקל?  79אז מה, זה בערך  מר שחר:

 6 כמה שתעשה. אחר כך, גב' דלריצ'ה:

 7 אני לא יודע, אני שאלתי אותך.  מר שחר:

אני אקח מחשבון אני אעשה את הנוסחה אני אגיע לזה.  אם גב' דלריצ'ה: 8 

אתה רוצה שאני אעזור לך, תסתיים הישיבה ואני אראה לך  9 

 10 איך מחשבים. 

 11 אני אשמח מאוד.  מר שחר:

 12 אני אעביר לך, אין בעיה.  גב' דלריצ'ה:

 dance 13כמה תלמידים רשומים גם לפעילות שמרוכזת על ידי  

club פעילות ?dance club ולמועצה אין כל מידע  פרטית 14 

 15 בנושא. 

האם הם עברו מכרז על מנת להפעיל את החוג במקום? הם   16 

לא מפעילים מטעם המועצה או העמותה אלא מפעילים חוג  17 

פרטי תוך שהם שוכרים את חלל הריקוד מהמועצה במחירי  18 

 19 השכירות בעת חתימת ההסכם. 

 20 השאילתא הסתיימה.  

 21 רגע, שניה,  מר שחר:

 22 אילתא אחרונה. ש גב' דלריצ'ה:

 23 יש לי שאלת המשך. מר שחר:

 24 לא, אין שום שאלה,  גב' דלריצ'ה:

 25 רגע, לפי החוק. מה, רגע, רגע. רונית, מר שחר:

 26 מותר לו, גב' דלריצ'ה:
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 1 כן, כן, כן, מותר לו, מר לוין:

 2 )מדברים ביחד(

 3 שאלת הבהרה. שאלות הבהרה מותר לו.  מר לוין:

 4 אלוהים ישמור.  מר שחר:

 5 זה החוק. מר לוין:

 6 שאלה אחת  מותר לי, שאלת הבהרה. מר שחר:

 7 נו יאללה, דבר.  גב' דלריצ'ה:

 8 שאלות הבהרה.  מר לוין:

 9 לפי המספרים,  מר שחר:

 10 )מדברים ביחד(

ליזי, אני בסך הכל מנסה לעשות את העבודה שנבחרתי  מר שחר: 11 

 12 לעשות. 

לא  אבל כתוב בהמשך על שאילתא או על תשובה הניתנת עו"ד עובדיה: 13 

 14 יתקיים ויכוח במועצה. 

 15 . חלוויכועוד לא הגיע  גב' ברון:

 16 ... לשאול שאלה.  מר שחר:

 17 בסדר? אז תשאל,  עו"ד עובדיה:

 18 )מדברים ביחד(

לאחר שמיעת התשובה, ידעתי שזה יעלה, לשאול בעל פה  מר שחר: 19 

 20 שאלה קצרה נוספת. ויש לי שאלה קצרה נוספת.

להתווכח לאחר מכן. אגב, כי אני הזהרתי אותו גם שלא  גב' ברון: 21 

 22 קראתי את החוק. 

 23 יש לי יועצת משפטית צמודה. שלי, לא של,  מר שחר:

 24 אמרתי לו דיון מותר, ויכוח לא.  גב' ברון:

 25 באמת שלא.  מר שחר:

 26 כי שאלת אותה שאלה.  גב' פרימו:
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לפי הנתונים שהעברת זה אומר שמחולה עד היום, אם אני  מר שחר: 1 

ן, כי לא נתת את הנתונים, מקבלת, עושה את החשבון נכו 2 

מההכנסות עוברים למחולה. אוקי? במכרז  79%אמרת  3 

שיעבור למפעיל, אחר  45%שהעברתם שמתם רף גבוה של  4 

, זאת אומרת סך ההכנסות שעברו 32% -כך עדכנתם אותו ל 5 

למרכז הבמה, כי עכשיו כל הכסף הולך למרכז הבמה, עד  6 

ז הבמה, וזה מקובל במרכ ריישאיעברו למפעיל, השאר  62% 7 

תלמידים, זאת אומרת אם זה יורד אז אפילו מרכז  400 8 

הבמה יקבל יותר. השאלה שלי היא שאלה מאוד קצרה,  9 

האם את לא חושבת שאם המפעיל יקבל סכומים הרבה  10 

יותר נמוכים מההכנסות זה לא יפגע באיכות של החוגים  11 

 12 שיתקיימו, של החוגי ריקוד שיתקיימו שם?

 13 לא. התשובה היא לא. גב' דלריצ'ה:

 14 אוקי. מר שחר:

אני חושבת שאם מנהלים מקצועי אז אפשר לעשות את זה  גב' דלריצ'ה: 15 

בצורה מקצועית וגם להשאיר גם למרכז הבמה את התקורה.  16 

מה צריך גם, אין לו תקציב חיצוני, הוא כי סוף מרכז הב 17 

, הוא משלם ויש לו הוצאות עבור -בסוף צריך לסגור את ה 18 

 19 החוג הזה ולכן אי אפשר שהוא לא יקבל כסף. ההפעלה של 

זה לא שאלתי. שאלתי רק אם את לא חושבת שהאיכות  מר שחר: 20 

 21 תרד. 

 22 רגע, רגע,  מר שלומוביץ:

 23 לא, אני,  גב' דלריצ'ה:

 24 אבל שניה,  מר שלומוביץ:

 25 בתנאי מכרז יש פה,  גב' דלריצ'ה:
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הועדה  אתה, אתה בועדת מכרזים. זה לא משנה שזה לא מר שלומוביץ: 1 

 2 הזאת. 

 3 זה לא הועדה הזאת בכלל. מר שחר:

שניה. אני יודע. בועדת מכרזים עכשיו תסתכל על מרכז  מר שלומוביץ: 4 

הבמה. יש תנאים למכרז. וחלק מהתנאים במכרז יהיה נושא  5 

 6 של איכות. אם עכשיו הם לא יעמדו בתנאים שנקבעו להם, 

 7 אין שם כל כך תנאים,  מר שחר:

 8 ש תנאים של איכות. י 30% גב' דלריצ'ה:

 9 יש.  מר שלומוביץ:

 10 ויש ניקוד עם אנשי מקצוע.  גב' דלריצ'ה:

 11 , -ואם הם לא יעמדו בתנאים, כמו שקורה בועדת מכ מר שלומוביץ:

 12 על איכות,  50%יש  עו"ד מצליח:

 13 לא, לא,  עו"ד עובדיה:

 14 כן, אבל איכות את לא יכולה לדעת. איכות זה אחר כך.  מר שחר:

 15 מתוך זה זה של הועדה.  30% עו"ד מצליח:

לא איכות, את לא יכולה לדעת איכות עד שהחוגים לא  מר שחר: 16 

 17 יתחילו לעבוד. 

 18 אין שום ויכוח. באמת למה אנחנו עונים לו עכשיו? בסדר.  עו"ד עובדיה:

 19 סבבה. דיווחי ראש המועצה.  גב' דלריצ'ה:

 20 רגע, מה עם השאילתא שלי? גב' ברון:

 21 רגע. מר שחר:

 22 אה, סליחה. אני מקריאה. סליחה. את צודקת.  יצ'ה:גב' דלר

המשך לפניות דיירי רחוב המשי בעניין הקצאת מבנה ציבור   23 

בשטח המועצה, מדוע לא ניתן מענה לתושבים שהגישו  24 

התנגדות? כיצד יתכן שבונים מבנה מבלי לדעת מה  25 

 26 השימוש?
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בניגוד  -אני מקריאה את התשובה של היועצת המשפטית  1 

סח השאלה, טענות המתנגדים להקצאה למשתמע מנו 2 

ומיום  3.10נשמעו ארוכות בדיוני ועדת ההקצאות מיום  3 

. ונמסר להם כי הועדה תשוב ותדון בבקשת ההקצאה 14.10 4 

 5 לאחר הבחירות. 

לשאלה כיצד יתכן כי בונים מבנה מבלי לדעת מה השימוש   6 

שייעשה בחלק ניכר ממנו, אשיב כי מוטב היה לו שאלה זו  7 

נשאלת, זו רונית, שכן למרבה הצער לא זו בלבד לא היתה  8 

שגם בשאלה זו מובלעת הנחה שגויה, אלא שמעידה על  9 

חוסר הבנה בסיסי של פעולות המועצה ושל הליך ההקצאה.  10 

לידיעת חברת המועצה ותושביה מובהר, כי המועצה  11 

החליטה זה מכבר כי המבנה ישמש הן כמרכז יום לתושבים  12 

והיתר הבנייה למבנה יצא  הוותיקים והן כבית כנסת, 13 

בהתאם. הליך ההקצאה נועד לאפשר הקצאה של המבנה  14 

לעמותה שתפעיל את בית הכנסת, ואין בו כדי לקבוע את  15 

השימוש במבנה כבית כנסת, שימוש שלגביו התקבלה  16 

 17 החלטה זו מכבר. 

אני חייבת. אז כדי לא לאכזב אני אשאל שאלת המשך אחת.  גב' ברון: 18 

שהתקיימה ישיבה, ישיבת הועדה  לפני כשבוע נענינו 19 

המקצועית, והפרוטוקול טרם נחתם ולכן גם לא הופץ.  20 

אתמול נודע לנו מתושבים שהתשובה שהם למעשה קיבלו  21 

זה שבכוונת ועדת ההקצאות להתכנס בימים הקרובים  22 

לצורך קבלת החלטה. עולה על פניו שהדברים לא  23 

 24 מתיישבים. אז השאלה אם התכנסה ועדה או לא התכנסה

 25 ועדה. 
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אז התכנסה ועדה כמה פעמים, הם קיבלו את הפרוטוקולים  עו"ד עובדיה: 1 

הקודמים, גם בינתיים עורכי הדין שלהם לדעתי קיבלו  2 

אתמול תשובה, או שלשום, והיום התכנסה עוד פעם ישיבת  3 

ועדת הקצאות והם גם יקבלו החלטה מסודרת אחרי  4 

 5 הישיבה הזו. 

 6 ניין? יש כמה ישיבות באותו ע גב' ברון:

 7 היו הרבה ישיבות באותו עניין, כן.  עו"ד עובדיה:

 8 טוב, אני, גב' ברון:

 9 לא התקבלה החלטה או כן התקבלה? זו השאלה. מר שחר:

 10 איזו החלטה?  עו"ד עובדיה:

 11 על ההקצאה.  מר שחר:

 12 קודם כל ההחלטה על ההקצאה, אם לא הבנתם, עו"ד עובדיה:

 13 לנו כחברי מועצה,  גב' ברון:

תבוא למועצה. כל מה שעושה ועדת ההקצאות זה ממליצה  דיה:עו"ד עוב 14 

למועצה. היום, היום ועדת ההקצאות התכנסה וקיבלה  15 

החלטה מה להמליץ למועצה וככל הנראה, אני מניחה,  16 

 17 שההמלצה הזאת תבוא לפה. 

כי לנו ענו שהיא התקבלה כבר אז ההחלטה התקבלה היום?  מר שחר: 18 

 19 החלטה. לינואר אמרת לנו שהתקבלה  1 -ב

 20 לא, ההחלטה של הועדה,  עו"ד עובדיה:

 21 זה מה שענית לנו במייל.  מר שחר:

 22 )מדברים ביחד(

 23 רק שאלת הבהרה, גמרנו.  גב' דלריצ'ה:

 24 לא, אני רוצה להבין את התשובה.  מר שחר:

 25 רשום לא ויכוח. גב' ברון:
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לא ויכוח, אני לא מתווכח. אני שואל. כתבת לנו שהועדה  מר שחר: 1 

 2 הפרוטוקול עוד לא הופץ כי הוא עוד לא אושר. התכנסה ו

 3 לא נחתם.  גב' ברון:

 4 לא נחתם.  מר שחר:

 5 הוא לא נחתם.  עו"ד עובדיה:

 6 אז היתה ישיבה קודם שהוחלט בה,  מר שחר:

היו כמה ישיבות בועדת ההקצאות. היום, לשאלתכם, היתה  עו"ד עובדיה: 7 

תם הישיבה שבה קיבלנו, החלטנו מה להמליץ למועצה, וא 8 

 9 תקבלו את ההמלצה הזו כשיחליטו להביא את זה למועצה. 

 10 טוב, דיווחי ראש המועצה.  גב' דלריצ'ה:

 11 יש עוד שאילתא.  מר שחר:

 12 אין עוד שאילתא.  גב' דלריצ'ה:

 13 כן, אני הגשתי.  מר שחר:

 14 הגשת? זה בישיבה הבאה.  גב' דלריצ'ה:

 15 את מעבירה אותה לישיבה הבאה?  מר שחר:

 16 ן, כן.כ גב' דלריצ'ה:

אוקי. רק בקשה, אם אפשר לקבל את התשובות לשאילתות  מר שחר: 17 

 18 , -בכתב, כי זה מה שאומר החוק. צריך לחלק אותן ל

 19 זה בתמלול של הישיבה.  גב' דלריצ'ה:

 20 לא, לא, לא.  מר שחר:

 21 רונית, מותר להקריא גם? או רק,  גב' דלריצ'ה:

רשאי חבר  לפני תחילת הישיבה,שעות  48 -לא יאוחר מ מר שחר: 22 

 23 המועצה להגיש לראש המועצה שאילתא בכתב. 

 24 רשאית לפני כן להשיב על השאילתא בכתב.  עו"ד מצליח:

 25 ראש המועצה ישיב בכתב,  מר שחר:

 26 או בעל פה במהלך הדיון.  עו"ד מצליח:



 

 

 0058236-03 :פקס       6127715-03 טל:   "    בע"מ "אבני שרותי הקלטה

  8.1.19                                   מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

44 

 1 או בעל פה.  גב' דלריצ'ה:

 2 ... כתובה באותה ישיבה, מר שחר:

 3 או, נעמה תעזרי לו. גב' דלריצ'ה:

 4 או לדחות אותה.  שחר: מר

 5 לא, הוא יודע לקרוא יופי דווקא.  גב' ברון:

 6 לא, אין או.  מר שחר:

יש לו יותר תארים ממני אגב. כאילו אנחנו לא, זה לא  גב' ברון: 7 

 8 תחרות. 

אני דרך אגב יודע מעיריות אחרות, הייתי בכמה ישיבות  מר לוין: 9 

מצורף, בעיריות אחרות, זה מופיע דרך אגב גם בפרוטוקול  10 

עוד לפני הישיבה, סליחה, להזמנה לישיבה, וגם בפרוטוקול  11 

 12 זה מופיע. 

 13 להזמנה קיבלתם כולכם את השאילתות. עו"ד עובדיה:

 14 לא, את התשובות.  מר לוין:

אז בואו רגע נדבר על נהלים. שתי מילים על נהלים.  מר שחר: 15 

שאילתא, ראש המועצה ישיב בכתב בקצרה, ויקרא את  16 

. הוא רשאי לדחות את התשובה לישיבה התשובה בישיבה 17 

מן המניין הבאה. השאילתא והתשובה בכתב יחולקו לחברי  18 

 19 צו המועצות המקומיות.  41המועצה. סעיף 

 20 אז אני אשמח לקבל את התשובות בכתב.  מר שחר:

 21 כן, תקבל אותן בכתב.  עו"ד עובדיה:

 22 בסדר? תודה.  מר שחר:

 23 כמה נושאים.אני בעד לתקן את הצו אגב, ב גב' ברון:

 24 אנחנו נעבוד על זה.  מר שחר:

 25 אפשר גם על זה.  גב' ברון:

 26 אוקי.  גב' דלריצ'ה:
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ועוד בקשה אחת, באמת, כי מדברים כבר על נהלים וזה.  מר שחר: 1 

שוב פעם, פעם שלישית, לא שלחתם עדכון או תוספת  2 

להזמנה לישיבה עם ההצעות לסדר, מה שהחוק אומר  3 

 4 שצריך לעשות.  

 5 אפשר להגיש אותן באותו יום גם, ככה,  'ה:גב' דלריצ

 6 לא, כתוב ההצעות,  מר שחר:

 7 כן, כתוב שזה יונח וזה,  עו"ד עובדיה:

 8 יונח ויעודכן.  גב' דלריצ'ה:

 9 לצו המועצות המקומיות,  28סעיף  מר שחר:

 10 אבל יניב, נו ברצינות, גב' דלריצ'ה:

 11 , 27... סדר היום של הישיבה כאמור בסעיף  מר שחר:

 12 , -אנחנו לא מתחילים עכשיו ללמוד את כל ה דלריצ'ה: גב'

 13 יפורט בהזמנה לאותה ישיבה,  מר שחר:

 14 היא מפורטת בהזמנה.  גב' דלריצ'ה:

 15 , 14לפי סעיף  מר שחר:

 16 היא מפורטת. תסתכל, מפורטת.  גב' דלריצ'ה:

 17 כן, פה, שקיבלנו לישיבה קיבלנו את זה.  מר שחר:

 18 לעשות. ... זה מה שמותר  גב' דלריצ'ה:

בשעות בדיוק לפני הישיבה, אז איך  48אתה מגיש אותן  עו"ד מצליח: 19 

 20 אתה מצפה בדיוק באותו רגע שיתקנו את זה? 

 21 לא, יש לך יומיים.  מר שחר:

בערב ואז הוא שולח. אני כבר במתח  19:00 -הוא  מחכה ל גב' דלריצ'ה: 22 

 23 שעות לפני. 48כל יום, 

 24 אני, אני שמח שאת במתח.  מר שחר:

 25 ממש. אני אומרת איזה הגיג הפעם.  ' דלריצ'ה:גב

 26 אבל ההזמנה נמצאת כאן על השולחן. עו"ד עובדיה:
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 1 כן, אבל זה צריך לצאת מסודר, במייל,  מר שחר:

 2 )מדברים ביחד(

 3 קודם כל אם אפשר להעיר רגע הערה,  גב' ברון:

 4 אושרת, אושרת הגישה הצעה לסדר לפני הרבה זמן,  מר שחר:

ואו, סיימנו את הישיבה. אני עוברת לדיווחי ראש ב גב' דלריצ'ה: 5 

 6 המועצה. 

ועדיין, ועדיין, רגע, שניה. ועדיין לא הוספתם אותה להצעה  מר שחר: 7 

 8 לסדר ולא שלחתם אותה. ורונית, את היועצת המשפטית. 

 9 אני לא מחלקת את ההצעות לסדר.  עו"ד עובדיה:

 10 זה לא תקין.  מר שחר:

 11 תה רוצה. לא יודעת מה א עו"ד עובדיה:

 12 לא הבנתי.  מר שחר:

אני לא מחלקת את הפרוטוקולים, אני לא יודעת מה היא  עו"ד עובדיה: 13 

 14 עושה. 

 15 אז תנחי. מר שחר:

 16 קיבלת עכשיו פרוטוקול,  עו"ד עובדיה:

 17 יש לי שאלה אלייך.  מר שחר:

קיבלת עכשיו את הסדר יום של המועצה זה מצורף לסדר  עו"ד עובדיה: 18 

 19 יום שקיבלת? 

 20 דקה לפני הישיבה. חר:מר ש

 21 על מה אתה מתלונן?  עו"ד עובדיה:

 22 אני רוצה לקבל את זה במייל.  מר שחר:

 23 קיבלת במייל.  עו"ד עובדיה:

 24 לפני זה. לא. דקה לפני הישיבה?  מר שחר:

 25  ... שליח ידני לפה. גב' דלריצ'ה:

 26 לא, רגע, מה את אומרת קיבלתי?  מר שחר:
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 1 נה פה. אני לא שולחת את זה. אני מביאה לו בהזמ גב' דלריצ'ה:

 2 לא, לא קיבלתי במייל כלום. שום דבר.  מר שחר:

ואני מבקשת ברצינות לא ללגלג עלינו. אנחנו לא מחכים  גב' ברון: 3 

שעות לפני כי אנחנו עושים דווקא. אנחנו  48לשלוח את זה  4 

 5 אנשים עסוקים. 

 6 חכים. בול שאתם מאת רצינית שאתם לא מחכים? זה נראה  גב' דלריצ'ה:

לא, אנחנו אנשים עסוקים. יש לנו ילדים חולים, גם אנחנו  גב' ברון: 7 

 8 מצוננים, יש לנו עבודות. 

 9 לא דיברתי עלייך. דיברתי על, גב' דלריצ'ה:

לא משנה. כולנו, אנחנו באמת, אנחנו בקושי מצליחים  גב' ברון: 10 

לדבר אחד עם השני לפעמים. אז, אז בבקשה. זה לא, גם  11 

 12 .90 -ים בדקה האתם עושים דבר

אז אם אתם לא מצליחים אז מה יעזור אם ישלחו לכם את  עו"ד עובדיה: 13 

 14 זה עוד פעם, 

כי זה מה שהחוק אומר והחוק לא הגיוני, אבל אנחנו  גב' ברון: 15 

 16 מקשיבים לחוק. מה לעשות? 

אז הניחו, אז הניחו לכם את זה על השולחן. אז אם אתם  עו"ד עובדיה: 17 

 18 מתעקשים אז, 

 19 אז אנחנו מבקשים, כן.  מר שחר:

 20 )מדברים ביחד(

 21 די מספיק. נו, הרגתם אותנו. בחייאת. נו, די. גב' דלריצ'ה:

 22 אנחנו מבקשים ומבקשים.  מר שחר:

 23 די.  גב' דלריצ'ה:

 24 בבקשה לשלוח, כמו שהחוק אומר.  מר שחר:

אנחנו מבקשים להפסיק להקליט אותנו בלי אישור. אנחנו  גב' דלריצ'ה: 25 

 26 לה, נו, מספיק. גם מבקשים. יאל
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 1 אבל זה לא ... זה החוק. מר שחר:

 2 

 עדכוני ראש המועצה

 3 

שכולל בשורה ממשית  2019אני גאה להציג את תקציב  גב' דלריצ'ה: 4 

לתושבי גני תקווה. מבחינתי החינוך הוא המשאב החשוב  5 

ביותר שלנו כקהילה, ובהתאם הנושא הזה ממשיך להיות  6 

השנה ההשקעה גם  44%סעיף ההוצאה הגדול ביותר,  7 

בתקציב החינוך, אשר צמח ₪ מיליון  7בחינוך גדלה בכמעט  8 

 9 השנים האחרונות. 5 -בכל אחת מ

במקביל, אנחנו ממשיכים בשיח מאומץ מול משרד הפנים   10 

במטרה להביא להפחתת תעריף הארנונה של שטחים  11 

משותפים, מה שיאפשר הורדת גובה התשלומים לתושבים  12 

 13 רבים. 

לתקציב התרבות,  18%תוספת של התקציב השנה מציג   14 

מיליון  11 -מיליון הנחה בארנונה לזכאים, יותר מ 8כמעט  15 

 16 מיליון לשיפור פני הישוב.  8 -לרווחה, מ

כמו כן, אנחנו ממשיכים בתנופת שדרוג התשתיות בבנייני   17 

מוסדות הציבור והחינוך בישוב. התכניות המלאות בתחום  18 

 19 וברת. הבינוי והניקוז גם מוצגות בפניכם בח

ישנם עוד סעיפים רבים אשר כולם יחד ממחישים את   20 

הדאגה שלנו לכל תושב ותושבת, נוער, צעירים, הורים, בני  21 

הגיל השלישי ותושבים בעלי מוגבלויות. אנחנו כאן בשביל  22 

 23 כולם. 

לידיעת ההורים והרוכבים, מתחילים לאכוף באופן מלא   24 

רדים עבירות של אופניים חשמליים בתחום המועצה. נפ 25 
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ממנכ"לית המועצה אירית נתן. אירית מסיימת את תפקידה  1 

 2 בגני תקווה ומתקדמת לאתגרים הבאים בחייה, בסוף ינואר.

החתמנו ועדות החובה במועצה. ועדות החובה במועצה   3 

מורכבות מהנבחרים. שימו לב, כל יו"ר ועדה הוא זה  4 

שאחראי לכנס את הועדה. אז יש כאלה שזה מכרזים וועדה  5 

ן ובנייה, שזה עובד בצורה כבר בסדר רץ. אבל כל יתר לתכנו 6 

הועדות, ועדת ביקורת אושרת צריכה לכנס אותה וללמוד  7 

 8 את הנושא הזה.

 9 פרויקט הרחבת דרך התקווה, 

 10 אושרת עסוקה.  מר שחר:

פרויקט הרחבת דרך התקווה יצא לדרך פעמים בשנה.  4 גב' דלריצ'ה: 11 

והכניסה לישוב.  לשני נתיבי תנועה, דבר שיקל על היציאה 12 

העבודות יבוצעו במקטעים שלב אחרי שלב ואי הנוחות  13 

 14 שקיימת עכשיו היא למען מטרה טובה והקלה לאחר מכן. 

 15 יש צפי, יודעים להגיד כמה ייקח הפרויקט בכללותו?  גב' ברון:

 16   חודשים. 4 גב' דלריצ'ה:

 17 לא, כל המקטעים יחדיו? כי,  גב' ברון:

 18 עבודה. זה מופיע בתכנית  מר חמו:

 19 דקות לפני הישיבה?  10שקיבלנו  מר שחר:

 20 אמרת את זה כבר אלף פעם.  מר חמו:

מפגש דיירי רחוב דרך המשי בנושא הקמת בית הספר  גב' דלריצ'ה: 21 

היסודי בשכונה. פיצלנו את המפגש לשני מועדים, אז יש  22 

 23 בינואר.  22 -מפגש נוסף ב

 24 כמה הגיעו למפגש הראשון?  מר שחר:

לינואר,  29מפגש דיירי רחוב המצפה יתקיים בתאריך  :גב' דלריצ'ה 25 

 26 בחדר הישיבות במועצה. 17:00המפגש יתקיים בשעה 
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, יש את הלוח 256קו חדש בגני תקווה לכיוון תל אביב, קו   1 

 2 שלו, אני לא אקריא עכשיו את כל הדברים, אבל באינטרנט. 

 3 הבנו שזה לא קו חדש, זה פשוט,  גב' ברון:

 4 ,56ותו מסלול של זה א גב' פרימו:

 5 קו, קו חדש.  גב' דלריצ'ה:

 6 אלא שדרגו לו עוד תחנות בגני תקווה.  גב' פרימו:

 7 . 256, 56 -קו חדש, במקום, חוץ מ גב' דלריצ'ה:

 8 קו חדש שנכנס לגני תקווה.  זה  דוברת:

 9 נכנס,  56 מר לוין:

 10 . 56לא, זה אותו מסלול של  גב' פרימו:

 11 זה קו חדש.  256אבל זה קו חדש,  גב' דלריצ'ה:

 12 שדרגו לו עוד תחנות. גב' פרימו:

 13 גם נראה לי צמצמו לו, צמצמו לו עצירות אם אני לא טועה.  מר לוין:

 14 הוא לא עושה את כל הסיבובים,  דוברת:

 15 . הוא לא מסתובב. 471הוא עולה על  דוברת:

 16 בדיוק אותן התחנות ברגע שיוצא לקרית אונו.  גב' פרימו:

 17 )מדברים ביחד(

הציבור בחר, עשינו סקר, הציבור בחר, אברהם טל יופיע  דלריצ'ה: גב' 18 

 19 . 2019באירועי עצמאות 

ממשיכים בתכנית לידר לקהילה, פעילות ספורט חינמיות   20 

לתושבי גני תקווה. אימונים פונקציונליים והקבוצות  21 

 22 הליכה. 

אירועים ופעילות לאזרחים הוותיקים, הרצאה בנושא   23 

לינואר. טיול אל יינות, מערות  14 -הטבות מס לוותיקים ב 24 

 25 בינואר, וקורס ניו מדיה לגמלאים.  18ותלים עתיקים 
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בימים אלה מותקנים בכל גני הילדים מתקני סינון וצינון   1 

מים. המתקנים החדשים בפארק התבור ובפארק מגדל המים  2 

 3 על ידי מכון התקנים, מוכנים לשימוש. אושרו 

קחת חלק בטקסי אנחנו מזמינים את תושבי הישוב ל  4 

 5 הזיכרון. יש קול קורא. 

במרץ, מרוץ גני תקווה  10 -אירועים קרובים, כנס נשים ב  6 

 7 באפריל.  5 -ב

דברים שקרו לאחרונה, היה מפגש הכנה לגני ילדים   8 

ולעולים לכיתות א', קובי פה, אם הוא לא פה אז מגיע לו  9 

 10 תודה רבה על הארגון, באמת אחלה של ערבים. 

 11 -מתוך ה 11ות רשויות נשים בגני תקווה, היה מפגש ראש 

ופועלים  14 -נשים היו כאן ואנחנו מקימים את פורום ה 14 12 

 13 ביחד לקיום מטרות. 

שיתופי פעולה בין המועצה לתנועת הצופים, ומציאת מקום   14 

חדש לשבט גנים, היו אצלנו השבוע מהנהגת השבט, הראינו  15 

ני להם את הפרוגרמה, ישבנו על הפרוגרמה ובהחלט א 16 

שמחה לבשר שמצאנו להם מקום. ותשובות להצעה לסדר  17 

 18 היום עניתי. 

 19 תודה רבה לכם.  

יש לי שאלה קצרה. דיווחי ראש המועצה זה הצעה לסדר,  מר לוין: 20 

 21 נכון? זה כאילו הצעה לסדר לסדר היום, נכון? 

 22 לא, זה בסעיפים.  עו"ד עובדיה:

 23 לא, זה הצעה לסדר היום?  מר לוין:

 24 ה בסעיפים. ז עו"ד עובדיה:

 25 אז אפשר להגיב על זה גם, נכון?  מר לוין:

 26 מה זאת אומרת?  עו"ד עובדיה:
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 1 על דיווחי ראש המועצה אפשר להגיב?  מר לוין:

 2 כן, אפשר להגיב.  גב' דלריצ'ה:

 3 זה כמו סעיף רגיל.  מר לוין:

 4 כן. אפשר להגיב על הכל.  גב' דלריצ'ה:

 5 

 6 -תמה ישיבת היום-
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