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 1 30על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר 

 2 

 3 סדר היום:הצעות ל להלן

בנושא "גישה לחניות יניב שחר הצעה לסדר יום של חבר המועצה  (0 4 

 5  משאיות ארעי".

המועצה יניב שחר בנושא "הקמת קירוי מעל  הצעה לסדר יום של חבר (2 6 

 7 שביל הולכי הרגל בפארק התבור". 

אושרת פרימו בנושא "הקמת המועצה  תהצעה לסדר יום של חבר (3 8 

 9 עמדות הטענה לפלאפונים ומילוי אויר בגלגלים וכדורים".

 10 

 11 להלן סדר היום:

 12 . 01.1.01מתאריך  02פרוטוקול ישיבת מליאה מס' אישור  (0

המועצה יניב שחר בעניין "הכנסות  מענה לשאילתה מטעם חבר (2 13 

 14 והוצאות קייטנות בלידר". 

 15 אישור תב"רים. (3

 16 . 02שהוצג בישיבה מס'  2101לשנת  2אישור עדכון תקציב מס'  (4

 17 אישור קריטריונים להנצחה ע"י הרשות המקומית.  (5

 18 .2102שנת דיון בדו"ח ביקורת ל (6

הרחבת ההתקשרות עם חברת עגיוב שלמה בנין והנדסה בע"מ לצורך  (2 19 

( לתוספת 2)3, על פי סעיף 2105ביצוע עבודות פיתוח מכוח מכרז פומבי  20 

הרביעית לצו המועצות המקומיות, המאפשרת הגדלת הוצאות  21 

אם המועצה קבעה  51%המועצה המקומית, על פי החוזה הקיים או על  22 

 23 ת. שעריכת המכרז לא תביא תועל

 24 דיווחי ראש המועצה.  (8

25 
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 1 פרוטוקול

 2 

 3 הצעות לסדר היום

משאיות  ן. הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "גישה לחניו0 4 

 5 ארעי"

 6 

. מתחילים. הצעה 03הזמנה לישיבת מליאה מן המניין מספר  דלריצ'ה: ליזי 7 

לסדר היום של חבר המועצה יניב שחר בנושא גישה לחניון  8 

 9 משאיות ארעי. כן יניב? 

טוב, מזה מספר שנים, לאחר שנסגר החניון משאיות הישן,  יניב שחר: 10 

שהיה בסוף דרך הים, אין לתושבי גני תקווה שבבעלותם  11 

ודי להחנות את רכביהם. לפני המרתון רכבים כבדים מקום ייע 12 

, 04חלקות  6206של גני תקווה הכשירה המועצה שטח בגבול  13 

, צמוד לדרך התקווה, כחניון רכבים לבאי המרתון. 61 -ו 05 14 

היה שם גם שילוט, חניון וכולי. חניון ארעי זה שימש עד לא  15 

מזמן את נהגי המשאיות והרכבים הכבדים בישוב. עם תחילת  16 

לילת דרך התקווה נחסם המעבר לחניון ארעי זה עבודות לס 17 

ולנהגי הרכבים הכבדים לא נותר מקום מסודר בו הם יכולים  18 

להחנות את רכביהם. החוסר במקום חניה מסודר לרכבים  19 

כבדים גורם לבעליהם להחנות אתה רכבים ברחבי הישוב,  20 

במקומות אשר מפריעים לתושבים, דבר שאף גורר תשלום  21 

אלה. לפיכך אנחנו מבקשים לאפשר גישה  קנסות בגין חניות 22 

לרכבים הכבדים לחניון ארעי ששימש אותם בזמן האחרון, או  23 

לחליפין להכשיר בשבילם מקום חדש לטובת העניין לתושבי  24 

גני תקווה, ומגיע להם שירות מהמועצה של מקום להחנות  25 

את הרכבים שלהם. ואנחנו מבקשים להעלות הצעת החלטה  26 
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בחן הכשרת חניון לרכבים כבדים, בין שמועצת גני תקווה ת 1 

אם על ידי מציאת מקום חדש או הכשרת מקום קיים, על כל  2 

המשתמע מכך, לטובת בעליה רכבים וכלל תושבי גני תקווה.  3 

 4 זאת ההצעה. 

אוקי. אז אני לא רואה סיבה להעלות לסדר יום נושא שממילא  ליזי דלריצ'ה: 5 

באופן תדיר. נמצא על סדר יומה של המועצה, נבדק ונבחן  6 

באשר למקום שהצעת, לא ניתן להכשיר אותו כחניון קבוע,  7 

 8 כי צריך היתר בנייה. 

 9 לא קבוע, ארעי. ארעי, כתבתי את זה בכוונה.  יניב שחר:

 10 צריך גם שימוש חורג, תן לי לדבר.  ליזי דלריצ'ה:

 11 נכון,  יניב שחר:

 12 גם שימוש חורג,  ליזי דלריצ'ה:

 13 אפשר להגיש שימוש חורג למקום.  יניב שחר:

צריך לדבר רק על קרקע שהיא לא קרקע בבעלות פרטית.  ליזי דלריצ'ה: 14 

מאחר שהקרקע היא לא שלנו ולא בבעלות שלנו, לא ניתן  15 

לעשות שום שימוש חורג באדמה שהיא לא שלנו. נכון להיום  16 

בי המועצה במקומות בעלי רכבים כבדים יכולים להחנות ברח 17 

 18 ור. מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום? בהם אין איס

 19 רגע, שניה. אני רוצה להסביר משהו.  יניב שחר:

 20 אה, שאלת, כן.  ליזי דלריצ'ה:

זה לא שאלת המשך. תראו, כיום אין לבעלי הרכבים הכבדים  יניב שחר: 21 

מקום להחנות את הרכבים שלהם. רוב המקומות בישוב הם  22 

לים לחנות בתוך הישוב לא יכולים לחנות שמה. הם גם לא יכו 23 

כי הם לא מוצאים חניה לרכבים שלהם. זה שהקרקע שם היא  24 

קרקע פרטית, אפשר להגיע להבנות עם בעלי הקרקע. עדיף  25 
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להם שאנחנו נטפל בהם במקום הזה, במקום שיגדלו להם שם  1 

 2 קוצים ודרדרים. 

דרך אגב, המועצה כבר השתמשה במקום הזה. שהלכתם   3 

 4 ואישרתם את הקרקע, 

 5 חד פעמי למרוץ, זי דלריצ'ה:לי

 6 אבל איך,  יניב שחר:

 7 או ל"ג בעומר.  ליזי דלריצ'ה:

 8 קיבלתם אישור על זה?  יניב שחר:

 9 כן, חד פעמי כן.  ליזי דלריצ'ה:

 10 אז אותו דבר.  יניב שחר:

 11 יניב, יש לי רעיון מצוין.  ליזי דלריצ'ה:

 12 , -אפשר ל יניב שחר:

 13 יים שלך. קח פרויקט אחד על היד ליזי דלריצ'ה:

 14 טוב.  יניב שחר:

 15 לך.  ליזי דלריצ'ה:

 16 תביאי קצת תקציב, אין לי שום בעיה.  יניב שחר:

שום דבר. מה זה תקציב? אני, אני אכשיר את הקרקע. תשיג  ליזי דלריצ'ה: 17 

את כל האישורים. תבדוק בועדה המחוזית, תבדוק בועדות,  18 

 19 תראה איפה מותר. תעשה פעם אחת וואלק עבודה. 

איך החברי מועצה שלך אומרים? אנחנו פה בהתנדבות.  שחר:יניב  20 

 21 התפקיד של המועצה, 

 22 אתה לא מייעץ, ליזי דלריצ'ה:

 23 רגע.  יניב שחר:

 24 על שטח שהוא לא שלנו,  ליזי דלריצ'ה:

 25 יש,  יניב שחר:
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בוא נעשה בפרדס חנה מסיבה. זה לא שטח שלנו, אני לא  ליזי דלריצ'ה: 1 

 2 יכולה לעשות שם שום דבר. 

 3 עובדים.  211יש מעל  יב שחר:ינ

אתה חושב שאפשר? תביא לי הוכחה שאפשר. תביא, קח  ליזי דלריצ'ה: 4 

 5 פרויקט פעם אחת. 

 6 יש מעל,  יניב שחר:

 7 תעשה משהו טוב למען נהגי המשאיות.  ליזי דלריצ'ה:

 8 עומר שלומוביץ: תבדוק מהתחלה ועד הסוף.

 9 ב בשבילם. הרי הם הפעילו אותך. תעשה משהו טו ליזי דלריצ'ה:

 10 אין שום בעיה.  יניב שחר:

 11 אין שום בעיה?  ליזי דלריצ'ה:

שניה. אפשר גם כן. אבל רק שאני בא להגיד דבר מאוד מאוד  יניב שחר: 12 

 13 פשוט. 

 14 פעם אחת משהו טוב.  ליזי דלריצ'ה:

 15 2:11-8:11 -את אומרת לי לך תעבוד. אני בעבודה שלי נמצא מ יניב שחר:

 16 ובד במועצה, בבוקר עד הערב. אני לא ע

 17 אז איך אתה עונה כל הזמן לווטסאפים? לא מבין. עומר שלומוביץ: 

 18 פוסטים, במקום פוסט אחד. ליזי דלריצ'ה:

כל הזמן עונה לווטסאפים ופייסבוק. איך אתה עובד? לא מבין עומר שלומוביץ:  19 

 20 את זה. 

עומר, המועצה, המועצה התפקיד שלה זה לשרת את התושבים.  יניב שחר: 21 

 22 ללכת, המועצה יכולה לפנות, יש,אפשר 

 23 חברי המועצה גם תפקידם לשרת את התושבים.  ליזי דלריצ'ה:

עובדי המועצה בהנחיה שלך יכולים לפנות לבעלי הקרקע, לקבל  יניב שחר: 24 

 25 את השירות שלהם. לבקש אישור חורג, 
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תבדוק אם זה חוקי. תביא הנה, אני נותנת לך לפני שאני פונה  ליזי דלריצ'ה: 1 

 2 ה אחת נורמלית וחוקית. לך תבדוק,הצע

 3 מה זה הצעה נורמלית וחוקית? יניב שחר:

 4 מה שהצעת היום זו לא הצעה חוקית.  ליזי דלריצ'ה:

זה לא חוקי? רגע, מה שאת עשית שם ויישרת את הקרקע  יניב שחר: 5 

 6 לקראת המרתון זה חוקי? 

 7 פעם אחת חד פעמי קיבלתי אישור.  ליזי דלריצ'ה:

 8 מה ההבדל פעם, מה זה משנה?  יניב שחר:

 9 אבל אישור שימוש חורג, חניון משאיות צריך היתר בנייה.  ליזי דלריצ'ה:

 10 אוקי.  יניב שחר:

 11 אושרת, את יכולה אולי לעזור בפירוש המשפטי? ליזי דלריצ'ה:

 12 עו"ד אושרת מצליח: לא, זה נכון. 

 13 בסדר גמור.  יניב שחר:

 14 אז הוא ממציא רעיון ועכשיו אני צריכה להסביר למה לא.  ליזי דלריצ'ה:

ארעי זה לא אומר חד פעמי. מה שהמועצה היתה חד עו"ד אושרת מצליח:  15 

פעמי באישור קיבלה את כל מה שצריך. הארעי זה לכמה  16 

חודשים. צריך פה את כל ההיתרים, זה קרקע פרטית. איפה?  17 

שלהם בוא תדבר עם הבעלים הפרטיים. אם תקבל אישור  18 

 19 נחשוב על העלויות של המועצה. 

 20 )חילופי דברים ברקע(

 21 אסור.  ליזי דלריצ'ה:

 22 לא, אי אפשר לדבר. אפשר להקשיב אבל לא לדבר. דליה לין:

 23 מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום? מי בעד לאשר,  ליזי דלריצ'ה:

 24 אי אפשר. אי אפשר. דליה לין:

 25 יא לא, היא יכולה לאשר לך לדבר אבל ה יניב שחר:

 26 )חילופי דברים ברקע(
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מי בעד לאשר, אתה רוצה לקבוע פגישה אתה מוזמן. אם אתה  ליזי דלריצ'ה: 1 

עד  06:11 -תושב שלי, בשמחה ובאהבה. כל יום שלישי מ 2 

 3 אני מקבלת כל תושב אצלי בחדר.  08:11

 4 )חילופי דברים ברקע(

ק מיכאל מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום? מי נגד? ר ליזי דלריצ'ה: 5 

 6 לא שמתי לב אם אמרת נגד או לא. 

 7 אני נמנע.  מיכאל לוין:

 8 נמנע. אוקי. ההצעה ירדה מסדר היום.  ליזי דלריצ'ה:

 9 

 10 ברוב של חברים הוחלט לא להעלות את ההצעה לסדר היום. החלטה:

 11 

 12 

. הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "הקמת קירוי מעל 2 13 

 14 התבור"שביל הולכי הרגל בפארק 

 15 

הצעה לסדר היום של חבר המועצה יניב שחר בנושא הקמת  ליזי דלריצ'ה: 16 

 17 קירוי מעל שביל הולכי הרגל בפארק התבור. יניב, בבקשה. 

 18 רחוב הרמה, יניב שחר:

 19 )חילופי דברים ברקע(

 20 ברחוב הרמה מול פארק התבור ישנו אזור ... ילדים,  יניב שחר:

 21 למה אתה מצלם?  ליזי דלריצ'ה:

 22 אתה לא מצלם. דובר:

 23 יש החלטת מליאה לא לאשר.  ליזי דלריצ'ה:

 24 יש החלטת מליאה לא לצלם. עו"ד אושרת מצליח: 

 25 מי כבודו?  ליזי דלריצ'ה:

 26 אני מ... דובר:
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אתה צריך להודיע שאתה מגיע, אתה צריך לתאם שאתה מגיע.  ליזי דלריצ'ה: 1 

 2 אתה לא גנב. 

 3 לכולם.  הבנתי. זה ישיבת מועצה, זה פתוח דובר:

 4 נכון, אבל לא מקליטים.  ליזי דלריצ'ה:

 5 אני לא מקליט, אני מצלם.  דובר:

 6 לא.  ליזי דלריצ'ה:

 7 מה זאת אומרת לא?  דובר:

 8 את מי אתה מצלם?  ליזי דלריצ'ה:

 9 את חברי המועצה. אתם לא בשב"כ. דובר:

 10 לא, אתה רק צריך, ליזי דלריצ'ה:

 11 ישיבות מועצה, אתה יכול להיות פה, לשמוע, להקשיב, עו"ד אושרת מצליח: 

 12 לא להקליט.  דליה לין:

 13 ולא מקליטים. עו"ד אושרת מצליח: 

זה דמוקרטיה. אני לא מקליט כלום, אני מצלם תמונות סטילס  דובר: 14 

 15 שיהיה לי לדווח על מה שנעשה פה. 

 16 תמונות סטילס זה צריך פה אישור, עו"ד אושרת מצליח: 

חבל, לא עשיתי פן. אחרי החגים, אני בדרך כלל עושה, מסדרת  דלריצ'ה:ליזי  17 

את השיער. אם יש מישהו שלא רוצה שיצלמו אותו נא להגיד.  18 

 19 יש מישהו שלא רוצה שיצלמו אותו? 

אם אתה בא כעיתונאי, ד"ר דן אווירו קדרי: זה נראה לי לא אתי מקצועית  20 

ה בא ומצלם לא כאזרח, אז תציג את עצמך כעיתונאי. מה את 21 

 22  אותנו? אני יודע מה אתה מצלם אותי?

 23 הדיון הוא לא בי. דובר:

 24 זה הרמה של העיתון.  ליזי דלריצ'ה:

 25 עשית משהו אז קח אחריות על מה שעשית. ד"ר דן אווירו קדרי: 

 26 )מדברים ביחד(
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 1 טוב, נעבור. יניב, ההצעה שלך. כן.  ליזי דלריצ'ה:

ר ישנו אזור להורדת ילדים, מה ברחוב הרמה מול פארק התבו יניב שחר: 2 

שנקרא בעגה המקצועית "נשק וסע", המיועד לשמש את בית  3 

ספר רביבים. יחד עם זאת הרבה מציבור ההורים לא משתמש  4 

באזור לייעודו אלא נכנסים לתוך רחוב התבור, שהוא רחוב  5 

ללא מוצא, גורמים לעומסי תנועה גדולים ברחוב, לפקקים  6 

 7 מאוד גדולים. 

 8 )צוחקים(

 9 וואי, זה מה זה לא נעים לשבת ככה.  אושרת פרימו:

 10 סליחה.  ליזי דלריצ'ה:

 11 בחיי. אושרת פרימו:

 12 סליחה. באמת, זה משהו שקשור אלי, בדיחה פרטית.  ליזי דלריצ'ה:

הרחוב ללא מוצא והכניסה של הרכבים, של עשרות רכבים  יניב שחר: 13 

בבוקר להוריד את הילדים גורמים לעומסי תנועה גדולים  14 

 15 ברחוב. 

משיחות עם הורים רבים נאמר שההעדפה היא לקחת את   16 

הילדים לפתח בית ספר על מנת שלא ילכו בשמש הקופחת  17 

בקיץ או בגשם בזמן החורף. על מנת לפתור בעיה זו ולתמרץ  18 

ורים להוריד את ילדיהם באזור הנשק וסע, אנחנו מציעים ה 19 

להקים קירוי מעל השביל שמוביל מאזור הנשק וסע אל בית  20 

הספר. להבנתנו ככל הנראה גם הקמת קירוי זה הומלצה בעבר  21 

 22 על ידי יועץ שהמועצה שכרה. 

המועצה תבחן, ועוד פעם,  -הצעת החלטה שאנחנו מציעים  23 

אנחנו בסך הכל מעלים הצעה שתבחנו, גם מקודם, תבחנו,  24 

הקמת קירוי מעל שביל הולכי הרגל בפארק התבור מאזור  25 
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הנשק וסע לבית ספר רביבים, וזאת על מנת להקל על עומסי  1 

 2 התנועה ברחוב התבור ולתמרץ הורדת ילדים באזור המיועד. 

אנחנו סבורים שאין צורך להעלות את ההצעה לסדר היום.  י דלריצ'ה:ליז 3 

לא ניתן ליישם פתרון של קירוי אטום באזור המבוקש מאחר  4 

 5 שאין זכויות בנייה במקום. כל פרגולה, 

 6 אף אחד לא ביקש קירוי אטום. מי עושה היום קירוי אטום, יניב שחר:

 7 לירון דורון לוי: ביקשת שלא ירד גשם.

 8 מי עושה קירוי אטום,  :יניב שחר

 9 אז איך השמש,  ליזי דלריצ'ה:

 10 אז איך הגשם לא, לירון דורון לוי: 

 11 )מדברים ביחד(

 12 אז מה אתה רוצה?  ליזי דלריצ'ה:

 13 מי עושה קירוי אטום באמצע פארק?  יניב שחר:

 14 קירוי פתוח? גג פתוח? ליזי דלריצ'ה:

 15 אתם רציניים?  יניב שחר:

 16 רוצה?  גג פתוח אתה ליזי דלריצ'ה:

 17 ברור.  יניב שחר:

 18 אז על מה השמש,  ליזי דלריצ'ה:

 19 אז איך הגשם לא ירד? מר ינאי:

 20 מה זאת אומרת?  יניב שחר:

 21 אמרת שזה בחורף גם יעזור להם מהגשם. לירון דורון לוי: 

 22 נכון. יש אזור שבו לא ירד גשם, כי יש קירוי. יניב שחר:

 23 אז איך?  ליזי דלריצ'ה:

 24 איזה קירוי יהיה אם הגשם לא ירד? לירון דורון לוי: 

קירוי, קירוי זה נקרא, לא, לא, בוא נעשה סדר. אם זה קירוי  ליזי דלריצ'ה: 25 

צריך היתר בנייה. אם זה היתר בנייה צריך זכויות בנייה.  26 
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בנוסף, נשק וסע הינו בשעות הבוקר בהן בכל מקרה בדרך כלל  1 

 2 אין שמש קופחת, ולכן הדבר לא יהווה,

 3 אין גשם. ו יניב שחר:

תמריץ לאי כניסה לרחוב התבור. יוער כי גם אם היתה  ליזי דלריצ'ה: 4 

מבוצעת הצללה היא לא היתה אפקטיבית כי בשעות הבוקר  5 

השמש נמוכה וגם ניתן לראות שבימי החורף בהם אין שמש  6 

 7 קופחת אנשים עדיין נכנסים לרחוב התבור. 

 8 ובצהרים? יניב שחר:

 9 לירון, להגיד משהו?את גם רצית,  ליזי דלריצ'ה:

 10 ובצהרים גם אין שמש?  יניב שחר:

אם אין זכויות בנייה התשובה ברישא, אבל סתם אני עונה גם  ליזי דלריצ'ה: 11 

 12 את התשובה השניה. או שגם את הפרויקט הזה,

כשאת שמה הצללה בפארק את צריכה זכויות בנייה בשביל  יניב שחר: 13 

 14  זה?

 15 אה, לא? אוקי. אם אני, בוודאי. כל,  ליזי דלריצ'ה:

 16 אבל זה לא, הצללה לא, עו"ד אושרת מצליח: 

 17 אני לא הבנתי את ההצעה הזאת בכלל.לירון דורון לוי: 

 18 קירוי, קירוי.  דליה לין:

 19 קירוי כן. אבל, עו"ד אושרת מצליח: 

 20 השאלה מה עם התקן.  דובר:

קירוי אתם לא יכולים. הצללה אי אפשר כי זה, לא שאי עו"ד אושרת מצליח:  21 

 22 אפשר, אפשר, 

 23 לא אפקטיבי.  דליה לין:

 24 , את הבעיה. -אבל זה לא פותר את העו"ד אושרת מצליח: 

 25 לא אפקטיבי.  דליה לין:
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לא הבנתי לאן זה הולך בכלל מבחינת כאילו, ומה, למה שלא לירון דורון לוי:  1 

נעשה מסוע שיסיע את התלמידים עם התיקים הכבדים  2 

שלהם לוקחים אותם  שלהם, כי זה כבד להם, ואז ההורים 3 

 4 לבית ספר מרחוב התבור כי כבד להם. 

 5 לירון, אני אפילו לא,  יניב שחר:

 6 כן?לירון דורון לוי: 

 7 , -, על ה-אני אפילו לא אענה על ה יניב שחר:

 8 , מי, -לאן הולכת הלירון דורון לוי: 

 9 תשובה הפופוליסטית שלך.  יניב שחר:

 10 לאן הולכת ההצעה הזאתי? לירון דורון לוי: 

 11 ההצעה,  יניב שחר:

האם בדקת כספים, כמה כספים להוציא, כמה אנשים נכנסים לירון דורון לוי:  12 

, אתה אומר לי שהתשובה -לרחוב התבור? אתה מדבר על ה 13 

שלי פופוליסטית? לא ראיתי הצעה שלך שהיא פחות  14 

 15 מפופוליסטית. 

 16 שתי כיתות בשכבה. ליזי דלריצ'ה:

 17 תקשיבי, ההצעה הזאת שהצעתי,  :יניב שחר

 18 כולם מהרחוב, מהשכונה. ליזי דלריצ'ה:

היא הצעה, זאת הצעה שהועלתה על ידי יועץ, זה לא אני  יניב שחר: 19 

 20 הבאתי אותה, יועץ.

 21 אבל כבר חזרנו ליועץ מזמן. אתה פשוט לא,  ליזי דלריצ'ה:

 22 יועץ שהמועצה שילמה לו כסף, יניב שחר:

 23 חיפשתי איזה יועץ זה,  דליה לין:

 24 נתן בתור ייעוץ.  יניב שחר:

, אתה -אני מבקשת להציג את הדו"ח הזה, אם קיבלת את ה ליזי דלריצ'ה: 25 

 26 גם שמעת איזה משהו ברחוב? 
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 1 אני אבקש אותו, אולי אני אקבל אותו. יניב שחר:

 2 תבקש, אני אשמח.  ליזי דלריצ'ה:

קה היה קירוי. אתם זוכרים יש לי שאלה. בעבר בכניסה למזר אושרת פרימו: 3 

 4  אותו בעבר? גם לדבר כזה, לקירוי מסוג כזה צריך היתר?

 5 אני לא יודעת.  ליזי דלריצ'ה:

 6 היה קירוי,  אושרת פרימו:

 7 )מדברים ביחד(

אבל מה זה רלוונטי? מה שהצעתם עכשיו זה לא קירוי, זה  ליזי דלריצ'ה: 8 

 9 , -פס שיוביל את כולם בצורה סגורה שהגשם לא ייפול וה

 10 נכון,  אושרת פרימו:

 11 אוקי, אבל זה צריך,  ליזי דלריצ'ה:

 12 כניסה של מכוניות לרחוב התבור. זה יחסוך, יחסוך ו אושרת פרימו:

 13 יתר בנייה. בסדר?את זה בדקנו, את זה צריך ה ליזי דלריצ'ה:

 14 לצורך העניין בהצללה בגינה הגשם כן נופל. לירון דורון לוי: 

 15 איך? לא הבנתי.  אושרת פרימו:

 16 בהצללה בגינה, לירון דורון לוי: 

 17 את מדברת על מה שיש כיום.  אושרת פרימו:

 18 ממש לא. יניב שחר:

 19 הגשם,לירון דורון לוי: 

 20 זה לא מדויק. אפשר שמה,  אושרת פרימו:

 21 ממש לא.  ב שחר:יני

 22 לא, זה לא מדויק.  אושרת פרימו:

 23 ממש לא? רק אני נרטבת?לירון דורון לוי: 

 24 לא, לא, לירון, תקשיבי,  אושרת פרימו:

 25 אם את עומדת מעל החור אז כן, אבל ממש לא.  יניב שחר:
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יש לי כלב, אני יודעת, אני אומרת לך בוודאות, נכון, זה לא,  אושרת פרימו: 1 

בואי, זה לא משהו שאוטם לגמרי גשם, אבל זה בהחלט  2 

 3 משמש, זה הרבה יותר טוב. אבל דיברנו על קירוי, 

 4 מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום?  ליזי דלריצ'ה:

 5  בעד, מי בעד? דליה לין:

 6 מי נגד?  ליזי דלריצ'ה:

 7 נמנע.  :מיכאל לוין

 8 

 9 ברוב של חברים הוחלט לא להעלות את ההצעה לסדר היום. החלטה:

 10 

. הצעה לסדר יום של חברת המועצה אושרת פרימו בנושא "הקמת עמדות 3 11 

 12 הטענה לפלאפונים ומילוי אוויר בגלגלים וכדורים"

 13 

פרימו בנושא אושרת הצעה לסדר יום של חברת המועצה  ליזי דלריצ'ה: 14 

הקמת עמדות הטענה לפלאפונים ומילוי אוויר בגלגלים  15 

 16 וכדורים. 

 17 כן, אפשר?  אושרת פרימו:

 18 כן. ליזי דלריצ'ה:

אוקי. אז ההצעה היא כזאתי, אנחנו הרבה פעמים נתקלים  אושרת פרימו: 19 

בסיטואציה של הורים שמנסים להשיג את הילדים שלהם  20 

. ההצעה מדברת על בפלאפון ואין בטריה, כמו רוב הילדים 21 

הקמת עמדות הטענה לפלאפונים, שגם מעבר לפלאפונים זה  22 

 23 גם יהיה עבור כדורים, עבור אופניים. 

 24 הטענה למבוגרים או לילדים?  ליזי דלריצ'ה:

 25 מה?  אושרת פרימו:

 26 ההטענה למבוגרים או לילדים? ליזי דלריצ'ה:
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 1 אפשר לכל אחד, פלאפון לכל מי שיש.  אושרת פרימו:

 2 אוקי.  דלריצ'ה:ליזי 

האופניים זה לכולם, למרות שאני מניחה שזה יותר לילדים.  אושרת פרימו: 3 

להעמיד עמדות הטענה כאלה בפארקים, במגרש הכדורגל,  4 

בקרית החינוך. רואים את זה היום דרך אגב בהמון מקומות,  5 

בספורטק של קרית אונו אפשר לראות את זה, אני ראיתי את  6 

אביב בכל מיני פארקים וגינות. זה גם בבת ים, גם בתל  7 

ובקדמה של היום לדעתי זה רעיון נהדר. מעבר לעובדה שלפני  8 

שבחרנו להעלות את ההצעה אנחנו העלינו סקר בפייסבוק,  9 

אנשים שהרוב המוחץ התלהב מאוד מהרעיון  021השתתפו בו  10 

הזה. וחשבנו שזה יכול להיות מאוד יעיל כאן. יש לנו הרבה  11 

ועמדה כזאת יכולה בהחלט לשרת את  ילדים פה שמסתובבים 12 

 13 הקהל הצעיר וגם את הקהל הבוגר. 

אז אין צורך להעלות הצעה לסדר היום מאחר שכבר מצויה  ליזי דלריצ'ה: 14 

על סדר יומה של המועצה. המועצה מצויה בתהליך של למידת  15 

הנושא. נקבעו פגישות ונבחנות מספר אופציות ואנחנו  16 

ת, הרעש, העלויות בודקים את כל ההשלכות הסביבתיו 17 

 18 הכספיות, 

 19 מהמתקנים שקיימים.  5 -כבר יש לך ב USBלגבי עו"ד אושרת מצליח: 

הם לא נמצאים בגינות. הם נמצאים במקומות שאנשים ...  יניב שחר: 20 

 21 בהם. 

 22 בהחלט רעיון ששווה לבדוק אותו. ליזי דלריצ'ה:

 23 אוקי.  אושרת פרימו:

 24 אז לא מעלים אותו לסדר?  יניב שחר:

 25 אין מה להעלות לסדר. רעיון, בודקים, מתקדמים.   דלריצ'ה: ליזי

 26 לא, זה כבר על סדר היום.  דליה לין:
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 1 זה לא,  ליזי דלריצ'ה:

 2 זה כבר על סדר היום.  דליה לין:

 3 בודקים את זה?  אושרת פרימו:

 4 כמה זמן.דליה כבר על זה  שרון גל דרור:

 5 הפגישה שם?  אתם רוצים להסתכל ביומן שלי ולראות את דליה לין:

 6 היא כבר לקחה הצעות ממזמן. שרון גל דרור:

 7 אני מזמן, דליה לין:

 8 )מדברים ביחד(

 9 

 10 לסדר היום.הוחלט לא להעלות את ההצעה  החלטה:

 11 

 12 להלן סדר היום:

 13 

 14 0111101מתאריך  02. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 0

 15 

אישור פרוטוקול, לא משנה, ההצלחה היא  -0להלן סדר היום.  ליזי דלריצ'ה: 16 

 17 של כולנו. אף אחד לא יעלה קרדיט בפייסבוק. 

 18 בסדר.  אושרת פרימו:

 19 01מתאריך  02אישור פרוטוקול ישיבה מליאה מספר  ליזי דלריצ'ה:

 20  בספטמבר. מי בעד?

 21 רגע, יש שאילתה מפעם קודמת.  יניב שחר:

אחרי אישור הפרוטוקול. מי בעד אישור  השאילתה היא ליזי דלריצ'ה: 22 

 23 הפרוטוקול? מי נגד? כולם בעד.

 24 

 25 02פה אחד הוחלט לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  החלטה:

 26 .0111101מתאריך  
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 1 

. מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בניין "הכנסות והוצאות 2 2 

 3 קייטנות בלידר"

 4 

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין הכנסות  ליזי דלריצ'ה: 5 

במהלך חודשים יולי  -והוצאות קייטנות בלידר. תשובה 6 

אוגוסט הפעילה החברה לפיתוח גני תקווה מגוון קייטנות  7 

, 02:11קיץ. שלושה מחזורי קייטנות גני הילדים עד השעה  8 

, 03:11בתוכן קייטנות ממשלתיות במחיר מפוקח עד השעה  9 

ספר של החופש הגדול והשלמת צהרון, מחנות קיץ  בית 10 

וספורט, קייטנות מחזור ב' לבתי הספר בקאנטרי גלים, שני  11 

 12 מחזורי קייטנות סל המדע. 

 13 3,208בסך הכל נהנו מקייטנות החברה לפיתוח גני תקווה  

, המהווים גידול של 2108 -ב 2,500לעומת  2101 -ילדים ב 14 

. 0,268,503סך הכל הוצאות  ,0,828,811. סך הכל הכנסות 028% 15 

 16 כמו כן, יש לקחת בחשבון עלויות שימוש במבנה ותקורה. 

 17 , 3סעיף מספר  

 18 , מה שאמרת קודם?-לא נלקחו, עלויות ה יניב שחר:

 19 אחר כך אתה תקבל את המלל.  ליזי דלריצ'ה:

 20 לא, ענית ואמרת שהעלויות נלקחו, שצריך לקחת בחשבון,  יניב שחר:

 21 כמו כן יש לקחת בחשבון עלויות שימוש במבנה ותקורה.  ליזי דלריצ'ה:

 22 הן לא נכללות במספרים האלה?  יניב שחר:

 23 ביקשת לא לכלול.  ליזי דלריצ'ה:

 24 שאלתי מה היה סך ההוצאות. יניב שחר:

 25 

 26 . אישור תב"רים3
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 1 

 2 אישור תב"רים. גורן.  ליזי דלריצ'ה:

 3 2. גידול של 6206, הכנת תכנית מתארית לגוש 663גורן לין אלרגנד: תב"ר 

 4 מיליון שקל בקרנות רשות עקב תכנון מחודש לגוש. 

 5 מי בעד?  ליזי דלריצ'ה:

רגע, אני רוצה לדבר על התב"ר הזה. הכנת התכנית המתארית  יניב שחר: 6 

. קודם כל כמה מתוך 2,611,111היה תקציב שם של  6206לגוש  7 

 8 ציב הזה נוצל? יודעים להגיד? התק

 9 כולו כמעט. גורן לין אלרגנד: 

כולו. אנחנו ביקשנו, נעמה ביקשה לפני מספר ימים לקבל  יניב שחר: 10 

פירוט של ההוצאות שהיו שם. וקיבלנו תשובה רק היום, לפני  11 

 12 הישיבת מועצה בצהרים, 

 13 היום חזרנו לעבודה.  ליזי דלריצ'ה:

 14  עבדתם גם בערב חג. יניב שחר:

 15 לא עובדים, רק המנהלים. ליזי דלריצ'ה:

אבל אנחנו מבקשים לדעת על מה יצא הכסף, מה מתכוונים  יניב שחר: 16 

להוציא את הכסף, איזה כספים יצאו ובשביל מה. כי נראה  17 

מיליון שקל ולא ברור אפילו למה עושים  2לנו פה שמוסיפים  18 

 19 את זה. משהו, תכנון מחדש. 

 20 לה תקבלו תשובה. אם ביקשתם שא ליזי דלריצ'ה:

אז נקבל תשובה. מה זה אומר תכנון מחודש? זורקים את  יניב שחר: 21 

 22 התכנית הישנה? 

עושים שינויים בתכנית. אתה לא יודע שעושים שינויים  ליזי דלריצ'ה: 23 

 24 בתכנית? 

אני לא יודע, כי אתם לא הסכמתם להציג לנו שום דבר  יניב שחר: 25 

 26 מה וכמה פעמים. מהתכנית הזאת, למרות שביקשנו את זה כ
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 1 הועדה המקומית תראה אותה.  ליזי דלריצ'ה:

 2 מה?  יניב שחר:

הועדה תראה אותה מתי שהם יציגו. אחר כך יראו כולם, כל  ליזי דלריצ'ה: 3 

 4 התושבים. 

 5 אנחנו לא כל התושבים,  יניב שחר:

 6 מספר תב"ר,  ליזי דלריצ'ה:

 7 כבר אמרתי לך לא פעם ולא פעמיים.  יניב שחר:

לפי החוק אתם כמו כל התושבים, אלא אם כן אתם צריכים  דלריצ'ה:ליזי  8 

 9 לעדכן על משהו. 

 10 לא, אני חבר מועצה.  יניב שחר:

 11 אתה חבר מועצה.  ליזי דלריצ'ה:

וגם שביקשנו לקבל את התכניות האלה ומה שעובדים עליהן  יניב שחר: 12 

לא הסכמתם לתת אותן. אמרתם אחרי שיאשרו אותנו בועדה  13 

ייה. אישרו אותנו אבל אתם הצגתם תירוצים לתכנון ובנ 14 

אחרים למה לא לתת לנו אותם גם כן. ואנחנו רוצים לדעת  15 

מה מחדשים, מה משנים, מה היה  ,מה זה תכנון מחודש 16 

 17 התכנון הקודם. אם אפשר לקבל את הנתונים האלה.

שאלתם היום שאלה, דליה שלחה לי בבוקר, דליה שמר,  ליזי דלריצ'ה: 18 

 19 ששאלתם. תקבלו תשובה. 

 20 לחודש.  08 -שלחנו ב יניב שחר:

 21 אתה לא יודע שסגור פה חול המועד?  ליזי דלריצ'ה:

 22 , -לא. לא ב יניב שחר:

 23 אתה לא יודע?  ליזי דלריצ'ה:

 24 לא בזה, כי יש, כי הייתי פה והיו אנשים, אבל בסדר.  יניב שחר:

 25 מה לעשות? מי שצריך לתת תשובות לא היה פה.  ליזי דלריצ'ה:

 26 טוב.  יניב שחר:



 

 

 

  22.01.01          מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

21 

 1 מי בעד?  663תב"ר  ליזי דלריצ'ה:

 2 אנחנו נגד.  יניב שחר:

 3 מיכאל?  ליזי דלריצ'ה:

 4 נגד.  מיכאל לוין:

 5 

 6 .663ברוב של חברים הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 7 

 8 גני ילדים בתכנית, 243תב"ר  ליזי דלריצ'ה:

 9 אלף שקל הרשאה ממשרד הפיס.  28גידול של  5036... גורן לין אלרגנד: 

 10 מי בעד? ליזי דלריצ'ה:

 11 כולם בעד.  יניב שחר:

 12 

 13 .243פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 14 

 15 . 282תב"ר  ליזי דלריצ'ה:

אלף  211תכנון אסטרטגי לארגון. הרחבת הפרויקט בעוד גורן לין אלרגנד:  16 

 17 שקל מקרנות רשות. 

אפשר לקבל הסבר מה בוצע עד עכשיו ומה רוצים עוד  יניב שחר: 18 

 19 לעשות? 

 20 מי זה הספק שמתכנן לנו תכנון אסטרטגי לארגון?  מיכאל לוין:

 21 דליה, את רוצה להגיד כמה מילים?  ליזי דלריצ'ה:

 22 כן. קודם כל, נבחרו, דליה לין:

 23 כמה מילים ממש.  ליזי דלריצ'ה:

מספר ספקים, זה עלה פה, הסברנו, נבחר ספק כן. נבחרו מבין  דליה לין: 24 

 25 מיכל בלאט, זה השם, זה חברת בלאט. הם מלווים אותנו.

 26 היה מכרז על זה?  יניב שחר:
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היה, זה יועצים, לכן ראיינו שישה, שישה יועצים, ופשוט  דליה לין: 1 

 2 בחרנו מתוך השישה. 

 3 את יודעת שבסכומים האלה,  יניב שחר:

 4 גם המחיר,  דליה לין:

 5 כבר צריך לעשות מכרז?  יב שחר:ינ

 6 . 041עד  דליה לין:

 7 . 321 -כבר עלינו ל יניב שחר:

 8 . 321 -לא עלינו ל ליזי דלריצ'ה:

 9 לא עלינו. גורן לין אלרגנד: 

 10 עוד לא עלינו.  דליה לין:

 11 . 211לעוד  021 -להעלות מ יניב שחר:

תב"ר זה לא, מועד הגדלה, בוא נעשה סדר, מועד הגדלת  ליזי דלריצ'ה: 12 

התב"ר הוא לא מועד הגשת המכרז. הכסף, הסכום הזה זה לא  13 

 14 בטוח לאותו ספק, אז בואו נרגיע. 

 15 זה אומר שהולך לצאת מכרז,  יניב שחר:

 16 אנחנו מכירים את החוקים.  ליזי דלריצ'ה:

 17 או שתחלקו את זה למלא מלא דברים קטנים, יניב שחר:

 18 יש לנו יועץ משפטי צמוד.  ליזי דלריצ'ה:

 19 במעט כסף?  יניב שחר:

לא יודעים. אנחנו עכשיו יושבים ועושים תכנית אסטרטגית  ליזי דלריצ'ה: 20 

ומלווים. עשינו עץ ארגוני, אנחנו מגייסים בעלי תפקידים,  21 

 22 יוצאים למכרז ואחר כך מסדרים ועושים, כן, תכניות. 

 23 אוקי. אפשר לשאול, יניב שחר:

 24 התאמה לעובדים וכל מיני דברים. ליזי דלריצ'ה:

אפשר לשאול מה היו התוצרים של התכנון האסטרטגי שבוצע  יניב שחר: 25 

 26 ומה אנחנו רוצים לעשות, 
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 1 הוא עוד לא הושלם. ליזי דלריצ'ה:

 2 עוד לא, עוד לא הושלם.  דליה לין:

 3 העובדים עוד לא יודעים, אף אחד עוד לא יודע. שנפרסם,  ליזי דלריצ'ה:

אתה לא יודע שכשנמצאים באמצע תכנון אסטרטגי אז זה   דליה לין: 4 

 5 באמצע? כרגע ראיינו, 

 6 ,-אני חשבתי ש יניב שחר:

 7 ראיינו עובדים.  דליה לין:

רגע, שניה, אני רוצה להגיד לך. אני חשבתי שאם הוצאתם,  יניב שחר: 8 

לף שקל זה היה אמור להספיק לתכנון א 021אישרתם  9 

 10 האסטרטגי, לפחות הראשוני. 

 11 לא. תכנון אסטרטגי זה דבר רחב. אתה יכול,  דליה לין:

 12 אני יודע בדיוק מה זה תכנון אסטרטגי. יניב שחר:

אתה יכול, יופי. אז עד עכשיו מה שעשינו זה עבדנו בעיקר  דליה לין: 13 

 14  על המבנה עץ ארגוני. המבנה כמעט מוכן. 

 15  אלף שקל? 021 -ב יניב שחר:

 16 ברגע שיושלם, לא, זה לא הדבר היחיד. מעבר לזה, דליה לין:

 17 אוקי. יניב שחר:

יש עוד מהלכים, תהליכי עבודה שהם הציעו שאנחנו צריכים  דליה לין: 18 

לעשות וחושבים שאנחנו צריכים להמשיך איתם, וזה מה  19 

 20 שאנחנו מעוניינים להמשיך. אתה לא בעד תכנון אסטרטגי? 

 21 אני לא בעד שאני לא יודע על מה הולך הכסף.  יניב שחר:

 22 מה זאת אומרת?  דליה לין:

 23 אוקי. עץ ארגוני הבנתי.  יניב שחר:

 24 אוקי.  דליה לין:

 25 אלף שקל, 021מה את רוצה מעבר לזה? ישב יועץ קיבל  יניב שחר:

 26 יש, היועץ,  דליה לין:
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 1 הוא בנה עץ ארגוני חדש.  יניב שחר:

של תהליכי עבודה שאנחנו יועץ ישב אתנו והציע לנו מהלכים  דליה לין: 2 

 3 41צריכים לעבוד עליהם מתוך הרעיונות שהוא ביצע עם מעל 

ובדים. ברגע שאנחנו נקבל החלטה מהם המהלכים הנכונים, ע 4 

אנחנו נמשיך ונעשה את זה, ולכן אנחנו צריכים את ההרחבה  5 

 6 הזאת. 

 7 ? 282מי בעד תב"ר  ליזי דלריצ'ה:

 8 אנחנו נגד.  יניב שחר:

 9 מי נגד?  ליזי דלריצ'ה:

 10 אנחנו נגד.  יניב שחר:

 11 

 12 .282ברוב של חברים הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 13 

 14 תב"רים חדשים.  ליזי דלריצ'ה:

 15 אלף שקל.  021 -אני לא הבנתי עוד מה יצא מה יניב שחר:

 16 מיליון קרנות רשות.  3בטיחות  286תב"ר  ליזי דלריצ'ה:

שהוא לנגישות  660טוב, היה לנו תב"ר, יש לנו תב"ר סל גורן לין אלרגנד:  17 

ובטיחות. הוא מתקרב לסיומו. אנחנו נסגור אותו בהמשך.  18 

קומו אנחנו פותחים שני תב"רי סל, אנחנו מפרידים בין ובמ 19 

מיליון שקל,  3בטיחות  286הבטיחות לבין הנגישות. תב"ר  20 

 21 מיליון שקל מקרנות רשות.  5נגישות  282ותב"ר 

 22 מי,  ליזי דלריצ'ה:

 23 ? כמה נוצל? כמה נשאר? 660כמה כסף היה בתב"ר  יניב שחר:

 24 היה בערך את הסיכום של שניהם ביחד. גורן לין אלרגנד: 

 25  ולא הוצא שום דבר? זה רק חלוקה של הכספים שנשארו? יניב שחר:
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הוא לקראת סיום. כעקרון  660כמעט נגמר. לא, התב"ר גורן לין אלרגנד:  1 

שנים אמורים לחדש ולפתוח  5-2תב"רי סל אמורים לפתוח כל  2 

חדשים. התב"ר הזה הוא כרגע לקראת סיום, הוא ייסגר  3 

 4 בקרוב. 

 5 כמה כסף היה בו?   יניב שחר:

אני לא בטוחה במה שאני אומרת, בערך סיכום של שני גורן לין אלרגנד:  6 

 7 האלה.  הסכומים

 8 מיליון שקל וניצלו כמעט הכל? 8 יניב שחר:

 9 כן. גורן לין אלרגנד: 

 10 ופה,  יניב שחר:

 11 אבל צריך לראות מתי הוא נפתח. הוא כמה שנים טובות. גורן לין אלרגנד: 

 12 מיליון שקל?  8ועכשיו רוצים לעוד  יניב שחר:

האלה. יש את חוק הנגישות, יש תכנית שלמה על הכספים גורן לין אלרגנד:  13 

בטיחות יוצאים כל מיני גם דברים שניר עושה בשיקומי  14 

, זה כל הזמן. בגלל זה זה -רחובות ובשורשים של עצים וב 15 

 16 תב"ר סל. 

 17 יש,  יניב שחר:

 18 זה לא פרויקט נפרד.גורן לין אלרגנד: 

יש תכנית כספית, תכנית כלכלית לסיפור הזה? יודעים בדיוק  יניב שחר: 19 

מיליון שקל? זה  5 -ל, איך הגיעו למיליון שק 3 -איך הגיעו ל 20 

 21 ים של כסף. 

 22 יש תכנית. תכנית של ערן ושל ניר. גורן לין אלרגנד: 

 23 )מדברים ביחד(

 24 ... תכנית עבודה.  ניר אריאלי:

 25 מה?  יניב שחר:
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בכל ספר תכנית עבודה מופיע החלק של הכסף, זה מותאם  ניר אריאלי: 1 

 2 לאותו כסף שמוקצה לי בתחילת השנה. 

 3 האלה?  5 -וה 3 -לכמה זה אמור להספיק ה ר:יניב שח

 4 זה בערך מיליון לשנה. כאילו זה מיליון לשנה בערך.  ניר אריאלי:

 5 זאת אומרת יש פה כסף לכל הקדנציה. יניב שחר:

 6 כמעט, כן. גם המכרז שיצא הוא מכרז למיליון שקל לשנה.  ניר אריאלי:

 7 יצא מכרז?  יניב שחר:

 8 '. 01בוודאי. הוא יצא בתחילת  ניר אריאלי:

 9 אז עוד לא הגישו אותו. אני לא זוכר מכרז,  יניב שחר:

לא, יצא. זה היה בסוף הקדנציה. יש מכרז לפיתוח ולטיפול  ניר אריאלי: 10 

 11 בשורשי עצים ותשתיות. 

 12 ? 286-282מי בעד תב"ר  ליזי דלריצ'ה:

 13 בעד.  יניב שחר:

 14 כולם בעד? ליזי דלריצ'ה:

 15 

 16 . 282 -ו 286פה אחד הוחלט לאשר את תב"רים  החלטה:

 17 

 18 02שהוצג בישיבה מס'  2101לשנת  2. אישור עדכון תקציב מס' 4

 19 

שהוצג בישיבה מס'  2101לשנת  2אישור עדכון תקציב מס'  ליזי דלריצ'ה: 20 

ורק בטעות לא הצבענו עליו. אז כבר עברנו את כל  02 21 

 22 ההסברים והכל. היתה טעות טכנית. 

 23 זה אותו עדכון תקציב שהוצג בישיבה הקודמת. רגנד: גורן לין אל

 24 ?2מי בעד אישור עדכון תקציב מספר  ליזי דלריצ'ה:

אבל לא, בישיבה קודמת זה לא היה עדכון תקציב, זה היה רק  יניב שחר: 25 

 26 עדכנתם אותנו. 
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 1 לא, היה עדכון תקציב, גורן לין אלרגנד: 

 2 רק לא הצבענו.  ליזי דלריצ'ה:

צורפו כל המסמכים, שאלתם אותי גם שאלות ועניתי. אבל ד: גורן לין אלרגנ 3 

 4 בטעות לא עשו הצבעה בסוף הדיון. 

 5 ,זה לא היה אמור להיות יניב שחר:

 6 )מדברים ביחד(

 7 עשו דיון ללא הצבעה. עו"ד אושרת מצליח: 

 8 זה היה דיון ללא הצבעה.  דליה לין:

 9 מי בעד?  ליזי דלריצ'ה:

רגע, רגע, אני יש לי שאלה על הסיפור הזה. שניה אחת. היו  יניב שחר: 10 

 11 לי הרבה שאלות, גם שאלתי פעם קודמת. 

 12 שאלת אותן פעם הקודמת. גורן לין אלרגנד: 

 13 שאלת את הכל.  ליזי דלריצ'ה:

 14 היה דיון מאוד ארוך. עו"ד אושרת מצליח: 

אלף שקל שמעבירים  44 -יש לי שאלה אחת. יש פה את ה יניב שחר: 15 

תקציב תמיכות לתקציב תנועות נוער וזה מיון, כתוב פה מ 16 

מיון לתנועות נוער לפי אישור ועדת תמיכות והמליאה. אבל,  17 

ליזי, כמו שאת יודעת הישיבה במליאה היתה בניגוד עניינים  18 

וצריך לעשות ישיבה חוזרת והצבעה חוזרת על ההמלצות של  19 

ועדת תמיכות. ולמרות שהיועצת המשפטית אמרה שצריך  20 

לעשות את זה עדיין זה לא בוצע, ועוד מעט נגמרת השנה.  21 

ואתם מכניסים פה הצבעה על תקציב שהיא מבוססת על  22 

הצבעה במליאה שבוצעה בניגוד עניינים של אחד מחברי  23 

 24  המועצה. איך בדיוק אתם מכשירים את זה?

אנחנו נצביע, נעלה את הסעיף הזה בפעם הבאה ועדכון  ליזי דלריצ'ה: 25 

והוסבר ואתה יכול לכתוב את ההסתייגות הזאת תקציב נעשה  26 
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ולאשר אותה אם אתה רוצה, או לא לאשר, מה שאתה רוצה.  1 

 2 מי בעד? מי נגד? 

אנחנו בעד בהסתייגות שהנושא הזה יעבור בישיבת המליאה  יניב שחר: 3 

הבאה, כי הוא כרגע לא בסמכות. ואני מבקש שזה ירשם  4 

 5 בפרוטוקול. 

 6 

 7 2101לשנת  2לאשר עדכון תקציב מס'  ברוב של חברים הוחלט החלטה:

 8 .02שהוצג בישיבה מס' 

 9 

 10 . אישור קריטריונים להנצחה ע"י הרשות המקומית5

 11 

אישור קריטריונים להנצחה על ידי הרשות המקומית, נספח  ליזי דלריצ'ה: 12 

 13 ג'. 

פורסם נוהל תרומות של משרד  2106 -אני אסביר. בעו"ד אושרת מצליח:  14 

, את הדרך שבה רשות מקומית -כל ההפנים. בעצם מסדיר את  15 

יכולה לקבל תרומה וכל ההליך הפרוצדוראלי שהיא צריכה  16 

לבצע אצלה כדי לקבל תרומה. רוב התרומות, ככל שבאמת  17 

ניתנות, הן כרוכות בבקשה מצד התורם להנציח, להנציח את  18 

 19 עצמו, קרוב משפחה, מישהו כלשהו באמצעות התרומה שלו. 

ע כללים להנצחה, אבל זה די עכשיו משרד הפנים לא קב  20 

מתבקש שיחד עם נוהל תרומות יהיה גם נוהל הנצחה, כי לא  21 

כסף ותכתבו  Xיבוא כל אחד מהישוב ויגיד אני רוצה לשים  22 

 23 את השם שלי על בניין, זה לא הולך ככה. 

אז היתה בקשה ראשונה פה במועצה באמת לתרום ובגלל זה   24 

זה מובא לפניכם. הבנו שצריך, יש כאן צורך. ולכן הנוהל ה 25 

נראה לי שהנוהל הזה ממצה את כל מה שצריך להיות. תהיה  26 
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ועדה מקצועית שתקבל את הבקשות, היא תבחן אותן, יש  1 

תנאי סף, יש בדיקות שייעשו, יש התחייבויות שהם יצטרכו  2 

לעמוד בהן. כמובן שיש הסכמים שייחתמו עם התורמים  3 

 4 שמבקשים גם את ההנצחה וכולי. 

 5 רות. אם יש לכם הע 

כן, יש לי משהו. בסוף יש בקשות שידונו בהתאם לנוהל זה  יניב שחר: 6 

 7 ידווחו מעת לעת למליאת המועצה. אני לא מבין למה, 

 8 הם ידווחו. עו"ד אושרת מצליח: 

 9 הנושא האלה למה הם לא עולים להצבעה במליאת המועצה.  יניב שחר:

והל לא מחייב, כי הם לא נדרשים לעלות להצבעה. הנעו"ד אושרת מצליח:  10 

 11 גם אתם לא אמורים להצביע נגיד, 

 12 נוהל, בכלל לא מחייבים לעשות נוהל. יניב שחר:

בוא נתחיל ככה, זה נוהל שהוא נלווה לנוהל תרומות עו"ד אושרת מצליח:  13 

של משרד הפנים. למשל נוהל תרומות של משרד הפנים גם  14 

לא מחייב שהרשות תצביע אם לקבל תרומה או לא לקבל  15 

 16 תרומה. זו החלטה של ראש רשות בלבד. 

 17 הבנתי.  יניב שחר:

ר אז אם קל וחומר אם תרומות אתם לא צריכים לאשעו"ד אושרת מצליח:  18 

אז כמובן שהנצחה לא, כל עוד זה עומד בקריטריונים. את  19 

 20 הקריטריונים אתם מאשרים. 

 21 אוקי.  יניב שחר:

, כל בקשה שעולה אז אם הקריטריונים מקובלים עליכםעו"ד אושרת מצליח:  22 

על הקריטריונים היא אוטומטית בשיקול דעת של הועדה  23 

 24 המקצועית והיא תדווח לכם. 
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אחת. כתוב דיוני ועדת ההנצחה יתנהלו בדלתיים עוד שאלה  יניב שחר: 1 

סגורות. החלטות הועדה יהיו מנומקות. השאלה ההחלטות  2 

 3 של הועדה יפורסמו?

לא. כמו כל הועדות במועצה אנחנו לא מפרסמים את עו"ד אושרת מצליח:  4 

הפרוטוקולים. אם תהיה מתישהו החלטה לפרסם את  5 

נראה ההחלטות של הועדות הפנימיות באתר אז היא כ 6 

 7 תתפרסם יחד עם כל יתר הועדות. 

 8 אז למה להחליט את זה בנוהל אבל עכשיו? מיכאל לוין:

 9 זה נוהל ברמה הזאת כרגע, עו"ד אושרת מצליח: 

 10 גורף.  ליזי דלריצ'ה:

הוא גורף. אבל אם יהיה שינוי השינוי יחול גם על עו"ד אושרת מצליח:  11 

 12 הנושא הזה. זה עניין של פומביות. 

 13 מה, ל יניב שחר:

 14 פומביות אפשר לשנות אותה בהחלטה גורפת אחרת. עו"ד אושרת מצליח: 

למה שלצורך השקיפות למה שהם לא יפורסמו ברבים? אם  יניב שחר: 15 

 16 המועצה החליטה להנציח, 

 17 זה עלויות של הנגשה וכרגע,  ליזי דלריצ'ה:

 18 נו באמת, עלויות של הנגשה?  יניב שחר:

 19 )מדברים ביחד(

זה גם לא, אין דין של ועדה אחת לעומת זה לא קשור, : עו"ד אושרת מצליח 20 

 21 ועדה אחרת. זה החלטה של ועדה ...

 22 לדעתנו צריכים לפרסם את כל ההחלטות של כל הועדות.  יניב שחר:

 23 )מדברים ביחד(

ומי מתחזק את האנדרטות האלה? זאת אומרת מישהו צריך  מיכאל לוין: 24 

 25 , -לטפל בהן ב

 26 אז שוב, עו"ד אושרת מצליח: 
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אני יודעת שהרי במשך השנים אותיות נמחקות, אני מכירה  אושרת פרימו: 1 

 2 , -את ה

 3 זה תלוי מה. בגלל זה אנחנו עם כל תורם יש הסכם. עו"ד אושרת מצליח: 

 4 אוקי.  אושרת פרימו:

תורם כשהוא מגיש את הבקשה שלו לתרום בין יתר עו"ד אושרת מצליח:  5 

זוקה של מה השיקולים שהמועצה שוקלת זה את עלות התח 6 

שהוא מבקש לעשות. זאת אומרת אם זה למשל עץ, אז אם זה  7 

למשל עץ אז המועצה עושה בדרך שבשגרה היא מתחזקת עצם  8 

וצמחיה, אז העלות בשבילה היא שולית, אז אין שום בעיה  9 

שהוא יתרום רק את החלק החד פעמי הזה של ההקמה של  10 

על העץ והיא כבר תבצע את התחזוקה, משהו שהיא לוקחת  11 

 12 עצמה. 

אבל אם למשל בן אדם רוצה לתרום למזרקה, אז ברור   13 

שהדברים האלה יילקחו בחשבון ומן הסתם הוא יצטרך גם  14 

 15 לתרום סוג של סכום מסוים על ההוצאות. 

 16 אוקי.  אושרת פרימו:

 17 שוב, הכל בא בשקלולים.עו"ד אושרת מצליח: 

 18 אוקי.  אושרת פרימו:

 19 מי בעד אישור קריטריונים להנצחה על ידי הרשות המקומית?  ליזי דלריצ'ה:

 20 בעד.  אושרת פרימו:

 21 בעד? כולם פה אחד?  דליה לין:

 22 

פה אחד הוחלט לאשר קריטריונים להנצחה על ידי הרשות  החלטה: 23 

 24 המקומית. 

 25 

 26 
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 1 2102. דיון בדו"ח ביקורת לשנת 6

 2 

 3 . מצ"ב נספח ד'. 2102דיון בדו"ח ביקורת לשנת  ליזי דלריצ'ה:

יש לי רגע שאלה. לגבי השאילתה שהעלינו, יש את התשובה  יניב שחר: 4 

 5 שלך בכתב? 

 6 כן, פה.  דליה לין:

 7 יש שם? אוקי, אז אני מבקש לקבל,  יניב שחר:

 8 בניילונית. אתם יכולים להעביר את זה. זה  דליה לין:

נושא של הקמת מצללה שהעלינו קודם, ועוד דבר אחד, לגבי  יניב שחר: 9 

אני רק אומר שאם השטח שלה הוא קטן מרבע השטח של  10 

 11 הקרקע הבנויה מסביב אז לא צריך שום היתר בנייה. 

 12 נעמה.  ליזי דלריצ'ה:

 13 עומר שלומוביץ: חבר טלפוני. 

 14 חבר טלפוני. אפשר להעלות את נעמה לפה.  ליזי דלריצ'ה:

 15 חבר'ה, לכם יש יועצת משפטית צמודה.  יניב שחר:

בבית משפט אמרת שאין לך יועצת משפטית צמודה. אמרתי  ליזי דלריצ'ה: 16 

לך, יש לך את נעמה ברון, בהוצאת דיבה, שאתה לא יודע ה  17 

 18 שואלים, לא שואלים.

 19 היא לא היתה יועצת משפטית שלי.  יניב שחר:

 20 בגלל שאין לך יועצת משפטית.  ליזי דלריצ'ה:

 21 בואו, יש לנו עוד חצי שנה ... שחר: יניב

 22 .2102דיון בדו"ח ביקורת  לשנת  ליזי דלריצ'ה:

פה מדובר על דו"ח ביקורת של המבקר הפנימי מטעם משרד גורן לין אלרגנד:  23 

. זה דיון, אם 2102הפנים, שצורף לדוחות הכספיים של שנת  24 

 25 למישהו יש שאלות. 

 26 יש לך שאלות?  ליזי דלריצ'ה:
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ז יש לי. כן, יש את הדו"ח, אני רוצה, יש פה את הדו"ח שלנו א יניב שחר: 1 

דרך אגב, מי שרוצה יכול לקבל אותו מודפס, את ההתייחסות  2 

 3 של ועדת ביקורת. אז אני רוצה להקריא אותה, ברשותכם.

דו"ח ועדת ביקורת מועצה מקומית גני תקווה. דו"ח ועדת   4 

 5 2102נת ביקורת זה מוגש המלצתנו לדו"ח ביקורת המפורט לש

שבוצע על ידי מנהלת אגף בכיר בביקורת ברשויות המקומיות  6 

והממונה על החשבונות במשרד הפנים, שהצביעה על חריגות  7 

 8 מהנחיות מחייבות את הרשות המקומית. 

ועדת הביקורת מסבה את תשומת לב המועצה לכך כי מכתב   9 

נשלח  2102משרד הפנים בעניין טיפול בדו"ח הביקורת לשנת  10 

אך הועבר מאת ראש המועצה ליו"ר  24.01.2108 -ב למועצה 11 

הועדה כחצי שנה כמעט כעבור קבלתו. חברי הועדה רואים  12 

בחומרה רבה את ההתנהלות הזו של ראש המועצה כי מכתב  13 

משרד הפנים הועבר באיחור של חודשים רבים מיום קבלתו,  14 

 15 3כשהמועד הנקוב להשלמת כל העניינים המנויים בו היה 

 16 . 24.0.01 -לכן, ב חודשים קודם

בנוסף, כשהגיע הדו"ח לידי ועדת הביקורת, לא הוצגה   17 

העובדה כי עבר המועד להבאת הדו"ח בפני מליאת המועצה,  18 

ולא הוצגה הדחיפות בטיפול בממצאי הדו"ח, דבר שהעמיד  19 

 20 במכשול בפני ועדת הביקורת וביצוע תפקידה במועד. 

ות מאת דוחות ביקורת ו1או כל התכתב -המלצת הועדה  21 

משרדי הממשלה הנוגעות לפעילות ועדת ביקורת יועברו  22 

לחברי הועדה מיד עם קבלתן וללא דיחוי. יתרה מכך, בין  23 

תפקידי ועדת הביקורת לוודא יישום המלצות מדוחות  24 

הביקורת של שנים קודמות. לצערנו, חרף בקשות חוזרות  25 

 26 2102עד  2104ונשנות לקבלת העתק דוחות הביקורת לשנים 
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וע האמור נמנעה המועצה מלעשות כן ביחס לדוחות לביצ 1 

ואפשרה ליו"ר הועדה עיון בלבד, שעות בודדות  2106עד  2104 2 

לפני ישיבת הועדה וללא אפשרות לקבל העתק מהן או אפילו  3 

 4 לצלמם. 

ועדת הביקורת רואה התנהלות זו בחומרה רבה, שכן היא   5 

ורך מונעת מחברי ועדת הביקורת לקבל מידע הדרוש להם לצ 6 

מילוי תפקידם במסגרת ועדת הביקורת ולמעשה מונעת  7 

 8 מועדת הביקורת לבצע את תפקידה על פי חוק. 

אף שהדבר בגדר למעלה מן הצורך, המועצה  -המלצת הועדה  9 

תעביר כל מסמך אשר מצוי ברשותה ודרוש לחברי ועדת  10 

הביקורת במסגרת פעילותם בועדת הביקורת. וזה דרך אגב  11 

 12 סעיף בחוק. 

ם הקדמה זו יצוין כי ועדת הביקורת ערכה שני מפגשי לסיו  13 

עבודה, אחד עם מבקרת המועצה, הגברת אסתר מטלס, והשני  14 

עם גזברית המועצה הגברת גורן לין, אשר בחלקה גם נכחה  15 

מנכ"לית המועצה גברת דליה לין, זאת על מנת לקבל הבהרות  16 

 17 לסוגיות שהועלו בדו"ח. 

התייחסות  -2102ל שנת התייחסות ועדת הביקורת לדו"ח ש  18 

לפרק ב' שכותרתו ממצאים עיקריים שהועלו בביקורת השנה.  19 

על אף בקשות ועדת הביקורת לקבל את מכתב תיקון ליקויים  20 

, שמכתב כאמור לא הועבר לעיוננו אלא בישיבה 2106של שנת  21 

 22 חודשים מאז שביקשנו אותם.  4-5עם הגזברית, שהיתה כמעט 

להלן התייחסות לפרק ג' אשר כותרתו מעקב אחרי תיקון   23 

ליקויים. על אף הוראות החוק לא נפתחו חשבונות נפרדים  24 

להיטלי השבחה והשתתפות בעלים בעבודות פיתוח. הסבר  25 

הגזברית גם אם נהוג אינו יכול לבטל את הוראות החוק ונדרש  26 
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לקבל את אישור משרד הפנים על מנת לא לפצל את  1 

 2 ללו. החשבונות ה

יש לבדוק כי ועדות החובה של המועצה התכנסו את המספר   3 

המינימלי המוגדר בחוק. במסגרת הישיבה הוצע למנכ"ל  4 

לשלוח זימונים מרוכזים בתחילת שנה, כפי שנעשה המועצה  5 

בחלק מהועדות. זאת בקשר לסעיף שאמר שלא היו מספיק  6 

 7 ישיבות של ועדות חובה במועצה. 

 8 3שעלה בדו"ח, בהסבר מספר  2102התייחסות לתקציב  

נובע בעיקר מהפרשה  -לחריגה בתשלומים הלא רגילים נרשם 9 

לתלויות והפרשות בהנחות ארנונה. בבקשתנו להבין מה  10 

הכוונה בהפרשות תלויות מסרה הגזברית כי היא תשיב לאחר  11 

 12 בירור אולם מענה לא ניתן. 

 13 מיליוני שקלים. 6.5 -חובות התושבים בגין ארנונה הגיעו ל 

אמנם נרשמה הערת אזהרה בלשכת רישום מקרקעין רק בגין  14 

מסך החובות. וכמו  00.5% -, המהווה רק כ₪אלף  548 -כ 15 

שאמר משרד הפנים, על המועצה לדאוג שכל הנכסים לגביהם  16 

תירשם הערה אזהרה בלשכת הרישום, על יש חובות ארנונה  17 

 18 מנת שנוכל לגבות את החובות האלה כשיגיע זמנם. 

טרת הביקורת ברשויות המקומיות הן פנימית על ידי מ -סיכום  19 

ועדת ביקורת והן חיצונית היא להבטיח כי המועצה מתנהלת  20 

על פי דין וסדרי מנהל תקין. זאת באמצעות מעקב, בקרה  21 

ופיקוח על תיקון ליקויים בדוחות השונים. לשם כך ניתנה  22 

לועדת הביקורת סמכויות שונות בדין עליהן לא ניתן להתנות.  23 

חד עם זאת, מהתנהלות המועצה עולה כי התחושה כי אין י 24 

ברצונה לסייע בידי ועדת הביקורת לבצע את תפקידה, שלא  25 

לומר להכשילה או לעכבה. החל מסירוב העברת מסמכים אשר  26 
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נתבקשו על ידי חברי המועצה לצורך מילוי תפקדים ללא כל  1 

נימוק, העברת דוחות ממשלתי באיחור רב, הימנעות מהשבת  2 

הרות כפי שסוכם, התניית קיום פגישה עם הנהלת המועצה הב 3 

 4 בטענה של בירור צורך וכיוצא באלה. 

בשולי הדברים נציין כי המלצתנו למועצה היא לאפשר לועדת   5 

הביקורת לבצע תפקידה ולחדול ממניעת גישה למידע. כמו  6 

כן, להבא ככל שמתבקשות פגישות עם מי מגורמי הנהלת  7 

ור אינו נתון לשיקול דעתם, אלא אם המועצה, יובהר כי האמ 8 

 9 יובהר אחרת, ונדרשים לתפקידה של ועדת הביקורת. 

מניעה או עיכוב מידע היא התנהלות שאינה עולה בקנה אחד   10 

עם מנהל תקין ושקיפות, עקרונות בהם דוגלת המועצה בריש  11 

גלי, ואנו תקווה כי התייחסותה של המועצה לועדת הביקורת  12 

ר בדוחות תבאופן פורה יושיתוף פעולה לטובה בעתיד ונזכה ל 13 

 14 הבאים. 

 15 . 2למישהו יש שאלות? עוברים לסעיף  ליזי דלריצ'ה:

רק שכחת להוסיף משפט סיכום, שאפשר לספור,  דיון גורן לין אלרגנד:  16 

 17 מהותי בהערות בדו"ח אפשר לספור אפילו פחות מיד אחת.

 18 תודה.  ליזי דלריצ'ה:

 19 אבל אין את ההערות שלנו.  יניב שחר:

 20 . 2סעיף  ליזי דלריצ'ה:

 21 חלקן משמעותיות גם. יניב שחר:

 22 

ההתקשרות עם חברת עגיוב שלמה בנין והנדסה בע"מ לצורך . הרחבת 2 23 

( לתוספת 2)3, על פי סעיף 2105ביצוע עבודות פיתוח מכוח מכרז פומבי  24 

המועצה הרביעית לצו המועצות המקומיות, המאפשרת הגדלת הוצאות  25 
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אם המועצה קבעה שעריכת המכרז  %51המקומית, על פי החוזה הקיים או על  1 

 2 לא תביא תועלת

 3 

הרחבת ההתקשרות, הרחבת ההתקשרות עם חברת עגיוב  ליזי דלריצ'ה: 4 

שלמה בנין והנדסה בע"מ לצורך ביצוע עבודות פיתוח מכוח  5 

( לתוספת הרביעית לצו 2)3על פי סעיף  2105מכרז פומבי  6 

המקומיות, המאפשרת הגדלת הוצאות המועצה  המועצות 7 

אם המועצה קבעה  51%או על המקומית על פי החוזה קיים  8 

 9 שעריכת המכרז לא תביא תועלת. את רוצה להסביר, אושרת? 

 10 אני כן.גורן לין אלרגנד: 

 11 או גורן, מישהי מכן. ליזי דלריצ'ה:

 12 2105 -אין לי בעיה, אני יכולה להגיד. יש מכרז שיצא בעו"ד אושרת מצליח: 

שזה מכרז מסגרת לביצוע עבודות שבעצם מוגדר כאילו עד  13 

שנים, לפי המוקדם. המכרז הזה ניתנה לו  5מיליון או עד  01 14 

הצעה שהיא מאוד מאוד אטרקטיבית. הזוכה במכרז נתן הצעה  15 

 16 כספית מאוד מאוד אטרקטיבית. 

, 2108נים, לפני, לקראת סוף שנת מאחר, בחודשים האחרו  17 

כשראינו שהמיצוי של המסגרת הזה עומד להסתיים יצא מכרז  18 

הגיש גם הצעה,  2105נוסף. למכרז הזה הזוכה באותו מכרז של  19 

, סליחה, הרבה פחות -הרבה יותר נמוכה מההצעה שרק הצעה  20 

 21 . 2105 -משתלמת למועצה מאשר ההצעה שלו ב

 22 כשישבנו מבחינת תועלת,  

 23 היו עוד הצעות?  ב שחר:יני

 24 היו עוד הצעות. עו"ד אושרת מצליח: 

 25 היו יותר טובות או פחות טובות? יניב שחר:
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הוא נתן את ההצעה הכי טובה אבל לעומת ההצעה עו"ד אושרת מצליח:  1 

היא לא, זה לא אותו דבר, היא  2105 -שהוא נתן במכרז ב 2 

 3 פחות טובה. 

 4 בקיצור,  ליזי דלריצ'ה:

 5 בקיצור. ליח: עו"ד אושרת מצ

מקצועיות בצורה מרשימה. לא יודעת מי עלה על זה אבל זה  ליזי דלריצ'ה: 6 

 7 יפה מאוד. 

עשינו סוג של בדיקה על גבי שני המכרזים האלה וראינו עו"ד אושרת מצליח:  8 

כל עוד היא  2105שיותר שווה למועצה להגדיל את המכרז של  9 

 10 2105 -יכולה וליהנות מההצעה שלה הזולה יותר שניתנה ב

לביצוע אותן עבודות. זה בעצם הגדלה של, נותר עוד כמה?  11 

 12 . 51%הגדלה של 

 13 י?אנחנו פועלים באופן חד צדד יניב שחר:

 14 כן. מה זה? עו"ד אושרת מצליח: 

 15 אנחנו יכולים,  יניב שחר:

אפשר, כן, כן. זה על פי הוראות המכרז. על פי הוראות עו"ד אושרת מצליח:  16 

המכרז אתה יכול לבצע את ההגדלות בהתאם להוראות הדין.  17 

 18 . 51% -, אנחנו מבקשים להגדיל ל25% -כרגע הוגדל ל

 19 זים? מתי זה נדון בועדת מכר יניב שחר:

 20 זה בעצם הוסיף,עו"ד אושרת מצליח: 

 21 .2105 -זה לא, זה מכרז שהיה בגורן לין אלרגנד: 

 22 לא, אבל את אומרת שעכשיו יצא מכרז חדש. יניב שחר:

 23 . 2108יצא מכרז בסוף עו"ד אושרת מצליח: 

 24 גם החדש היה בקדנציה הקודמת. גורן לין אלרגנד: 
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בקדנציה הקודמת. לפני שאתם נכנסתם בדיוק היה, היה עו"ד אושרת מצליח:  1 

, אבל במחיר יותר 2108עוד מכרז. הוא זכה במכרז הזה גם של  2 

 3 . 2105גבוה מהמחיר של 

יותר  2105 -מבחינת תועלת למועצה, ההצעה שלו שהוא נתן ל  4 

, זאת אומרת 51% -טובה. עכשיו אם אנחנו מגדילים את זה ב 5 

 6 מיליון.  2.5את אומרת יש לנו עוד שהגדלנו ז 25 -מה 25%עוד 

 7 כבר הגדלנו?  יניב שחר:

 8 כבר הגדלנו.עו"ד אושרת מצליח: 

 9 על פי דין מותר.גורן לין אלרגנד: 

. היא עשתה את ההגדלה 25%מותר למועצה על פי דין עו"ד אושרת מצליח:  10 

 11 הזאת.

 12 בלי מליאת המועצה?  יניב שחר:

ר לה על פי דיני המכרזים. בלי מליאת מועצה. מותעו"ד אושרת מצליח:  13 

 14 -, זאת אומרת ב25%עכשיו, היא יכולה להגדיל את זה בעוד 

 15 סך הכל באישור של מליאת מועצה.  51%

 16 . 51, לא 25%זאת אומרת אנחנו מאשרים פה  יניב שחר:

 17 הנוספים, כן.  25% -אתם מאשרים את העו"ד אושרת מצליח: 

 18 הנוספים. יניב שחר:

הגדלה שהיתה לו. כן. זה אומר  51%שבסך הכל זה כן, עו"ד אושרת מצליח:  19 

מיליון  2.5מיליון, משהו כזה, עוד  2.5שזה משהו כמו עוד  20 

 21 במחיר אטרקטיבי מאוד למועצה. 

 22 מי בעד?  ליזי דלריצ'ה:

יש לי שאלה. למה לא הבאתם את כל הנתונים האלה ביחד  יניב שחר: 23 

 24 עם ההזמנה למליאה? 

מורים, אנחנו יכולים להסביר אותם כאן. אנחנו לא אעו"ד אושרת מצליח:  25 

 26 אנחנו יכולים להביא לך, 
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 1 כן, אבל אם אנחנו,  יניב שחר:

 2 את הסעיף הזה עם מספרי המכרז. כל מה שצריך לצורך, עו"ד אושרת מצליח: 

אין איזה ועדה מקצועית שצריכה לאשר את זה, ועדת  יניב שחר: 3 

 4 השלושה, ועדת השבעה, ועדת הזה?

 5 לא, מליאת מועצה. מליאת מועצה.עו"ד אושרת מצליח: 

 6 מי בעד?  ליזי דלריצ'ה:

רגע, בהסכם, נגיד, רק בשביל להבין, שלמשל הרחיבו את  יניב שחר: 7 

 8 , -ההסכם עם אשדר על הפיתוח שמה של ה

זה משהו אחר. זה סעיף של הסכם פיתוח בפקודת עו"ד אושרת מצליח:  9 

 10 העיריות. זה לא קשור למכרזים. 

 11 הבנתי. אוקי. בסדר גמור.  יניב שחר:

זו ועדה מקצועית של הסכמי פיתוח מפקודת העיריות, עו"ד אושרת מצליח:  12 

 13 זה משהו אחר. 

 14 ? 2מי בעד אישור סעיף מספר  ליזי דלריצ'ה:

 15 אנחנו בעד.  יניב שחר:

 16 כולם בעד.  ליזי דלריצ'ה:

 17 

ב ההתקשרות עם חברת עגיופה אחד הוחלט לאשר הרחבת  החלטה: 18 

שלמה בנין והנדסה בע"מ לצורך ביצוע עבודות פיתוח מכוח  19 

( לתוספת הרביעית לצו 2)3, על פי סעיף 2105מכרז פומבי  20 

המועצות המקומיות, המאפשרת הגדלת הוצאות המועצה  21 

אם המועצה קבעה  %51המקומית, על פי החוזה הקיים או על  22 

 23 .שעריכת המכרז לא תביא תועלת

 24 

ני לי רגע להגיד משהו על העדכון תקציב ועל רגע, תגורן לין אלרגנד:  25 

ההסתייגות שלך מהעדכון תקציב. להפך, בועדת תמיכות  26 
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אנחנו כותבים שהתמיכות מוקנות באישור עדכון תקציב. כי  1 

ועדת התמיכות לא יכולה לאשר משהו שהוא לא לפי תקציב  2 

המועצה. לכן הנכון הוא לאשר קודם את העדכון תקציב ואז  3 

כות וחלוקה שלהם. כי בכל מקרה אנחנו לאשר ועדת תמי 4 

 5 , נכתוב בועדת תמיכות שזה מותנה בעדכון תקציב. כי הרי

 6 , לפי החלטת ועדת תמיכות. -בתקציב שזה מותנה ב יניב שחר:

, כשאושרה -החלטת ועדת תמיכות שאישרת פעם קודגורן לין אלרגנד:  7 

ומביאים אותה עוד פעם היה כתוב שזה מותנה בעדכון  8 

 9 תקציב. לכן נראה לי שההסתייגות מיותרת אבל לא משנה.  

כל ההצבעה שבוצעה היתה בניגוד עניינים וצריך להצביע  יניב שחר: 10 

 11 עליה עוד פעם. 

 12 , -אני אומרת שזה לא סוגורן לין אלרגנד: 

 13 והיה החלטה,  יניב שחר:

 14 זה לא סותר את האישור תקציב. גורן לין אלרגנד: 

 15 והיתה החלטה של היועצת המשפטית, יניב שחר:

 16 בסדר, עזבי.  דליה לין:

 17 בסדר. זה, עו"ד אושרת מצליח: 

 18 עזבי, אז תהיה הסתייגות.  דליה לין:

 19 )מדברים ביחד(

 20 אנחנו בהסתייגות ואנחנו רוצים לוודא,  יניב שחר:

 21 אנחנו נכתוב את ההסתייגות. הכל טוב.  דליה לין:

אנחנו רוצים לוודא שבישיבה הבאה יביאו את כל הנושא של  יניב שחר: 22 

תמיכות להצבעה חוזרת, שהיא תהיה לא בניגוד עניינים, על  23 

 24 פי חוק, שאף אחד לא יבוא בטענות אחר כך אלינו, 

 25 ת היתה הכוונה. זא דליה לין:
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או לכל אחד מחברי המועצה האחרים שהחלטות התקבלו  יניב שחר: 1 

 2 שלא על פי דין. זה בסך הכל להגן על כולם פה.

 3 

 4 . דיווחי ראש המועצה8

 5 

דיווחי ראש המועצה. מתן אישור לקבלת תרומה למטרה  ליזי דלריצ'ה: 6 

ראויה התורמת לקהילה. בישיבת ועדת תרומות מיום  7 

חלט להמליץ על קבלת תרומה של עץ בסך הו 28.5.2101 8 

שקל. ועדת התרומות סברה כי התרומה היא למטרה  01,111 9 

ראויה התורמת לקהילה וקיים בה צורך בהיבט הציבור. בחרנו  10 

 11 בעץ זית אשר ימוקם בשדרת התקווה. 

הועדה בחנה את קבלת התרומה בהתאם לנוהל משרד הפנים   12 

רשויות מקומיות, ומצאה לאישור גיוס וקבלת תרומות על ידי  13 

כי אין מניעה חוקית לאשר את קבלת התרומה בהתאם לנוהל  14 

 15 משרד הפנים. פרוטוקול ועדת התרומות באתר המועצה.

 16 מי בועדה הזאת, דרך אגב? יניב שחר:

זו ועדה שממונית על פי חוזר מנכ"ל. יושב בה גזבר עו"ד אושרת מצליח:  17 

 18 מועצה, מנכ"ל ויועץ משפטי. 

 19 השלושה הקבועים.  יניב שחר:

 20 עדכון בנושא,  ליזי דלריצ'ה:

 21 , -זה מה שעו"ד אושרת מצליח: 

 22 צר לנו.  ליזי דלריצ'ה:

עדכון בנושא בניית בית ספר יסודי בקריה המערבית. שמחה   23 

לעדכן אתכם שועדת הערר המחוזית דחתה ערר שהוגש על  24 

ידי מספר תושבים כנגד החלטת הועדה המקומית גני תקווה  25 
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נית המשנה את הבינוי בקריה המערבית ומוסיפה לאשר תכ 1 

 2 מטר בנוי לצורך הקמת חניון מקורה.  511

התכנית אותה יזמה ואישרה הועדה המקומית שינתה את   3 

פריסת המבנים על המגרש על מנת לאשר ולאפשר ניצול  4 

מיטבי של המתחם. התכנית אף שיפרה את זרימת התנועה  5 

ניה עלית מקורה במגרש והוסיפה זכויות לצורך הקמת ח 6 

שתאפשר שימוש רב תכליתי במתקני המשחק במגרש גם  7 

 8 לאחר שעות הפעילות של בית הספר.

בהחלטתה קבעה ועדת הערר כי הועדה המקומית היתה   9 

מוסמכת לאשר את התכנית כשהתכנית אשר משפרת את  10 

זרימת התנועה אל המגרש ומחוצה לו ולא מרעה אותו, כפי  11 

בע בהחלטה שהבינוי המוצע שטענו העוררים. בנוסף, נק 12 

מאפשר ניצול מיטבי של זכויות הבנייה במגרש וכי באיזון  13 

שבין צרכי הישוב והצורך בניצול נכון ויעיל של השטח  14 

הציבורי לבין חשש העוררים מההשלכות העלולות להיות  15 

 16  לשינוי הבינוי, נוטה הכף לטובת אישור התכנית.

לתכנון  אני בטוחה שבית הספר שיוקם במתחם בהתאם  17 

המוצע יתווסף לרשימת מוסדות החינוך המרשימים שהוקמו  18 

 19 ביישוב בשנים האחרונות ויהיה גאווה לכולנו.

התחלנו את שבוע הבריאות בגני תקווה. היום התחיל רשמית   20 

הפנינג בריאות עשיר ומגוון של פעילויות יתקיימו במתחם  21 

 22 מרכז הספורט לידר, הרצאות, תודה לדן, סדנאות, קורסים,

 23 מופעים ואפילו מוזיקה ויין.

אגף הרווחה והשירותים החברתיים עובר כתובת לרחוב הגליל   24 

 25 . 3.00.2101, למבנה חטיבת הביניים לשעבר, ביום 31



 

 

 

  22.01.01          מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

44 

מתייעלים אנרגטית. סקר תאורה והתקנת תאורת לד ברחבי   1 

הישוב, הסתיים שלב א' של התכנית, כולל במגרשי הטניס  2 

הוחלפה  2101ועל מגרש הכדורגל במתחם אתגרים. בשנת  3 

התאורה בגבעון, זאב, הכרמל, דגניה, מרחביה, קדושי השואה,  4 

ם ים המלח, הדקל, הרימון, ערבה, צאלון, הגליל, יודפת, מתח 5 

וכן במתחם החניה של החניה של לידר, של בית ספר גנים  6 

המועצה. יתר הרחובות בתכנית עבודה להמשך. עלות  7 

 8 מיליון שקל.  2הפרויקט מעל 

מגבירים את האכיפה על חוק למניעת העישון במקומות   9 

 10 ציבוריים. 

 11 חדש בגני תקווה משחק מציאות רבודה בשדרת התקוות. 

תקווה פותחת שנה שלישית. כיתת אזרחים ותיקים בגני   12 

אנחנו עושים מהלך למעבר לכלים רב פעמיים בצהרונים בגני  13 

 14 הילדים ובתי הספר. 

מתחילת השנה נערכו  -עדכון של הועדה לאיכות הסביבה  15 

שלושה מפגשים של הועדה אשר מטרתה להביא לשיפור  16 

בתחומי הניקיון, הקיימות והמחזור ואיכות החיים בישוב.  17 

סקרה הועדה את כלל פעילות אגף התפעול במפגש הראשון  18 

במועצה הקשורה לאיכות הסביבה. נושא המחזור נבחר  19 

. הועדה העבירה החלטה בישיבת 2121כתחום מרכזי לשנת  20 

המועצה הקשורה לחינוך, למחזור בבתי הספר, וכבר נעשים  21 

 22 צעדים לתקצוב ולביצוע בתחום.

עם לקראת הישיבה הבאה אנחנו נדון בכל נושא התקציב   23 

הנהלת המועצה והדברים נמצאים לפני החלטה. במקביל,  24 

נוצרו קשרים עם המשרד לאיכות סביבה, תאגיד תמיר  25 
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למחזור וארגוני סביבה ירוקים על מנת לבחון כיצד נוכל  1 

 2 לעבוד איתם יחד ולשתף פעולה. 

אני רוצה להוסיף משהו. קודם כל הועדה הזו עובדת יפה, היא  :יניב אנגל 3 

 4 2121פעם. אנחנו עומדים לתקצב את מתכנסת מפעם ל

ולעשות איזשהם כמה מהלכים שיגבירו את תחום המחזור  5 

בישוב. אין פה, או לא אמורה להיות פה אופוזיציה וקואליציה  6 

ואנחנו מציעים וההצעות נרשמו והועברו ומה שליזי ציינה  7 

 8 זה מה שיהיה. 

רוע אבל אני רוצה לציין פה איזשהו אירוע. אני רוצה לציין אי  9 

שכולנו כחברי מועצה צריכים לחשוב טוב וללמוד ממנו כיצד  10 

להתנהל, להתנהל בתוך הועדות שבהן אנחנו חברים. לפני  11 

יותר מחודש התקיים כנס יושבי ראש ועדות איכות הסביבה  12 

גיבוש פורום ארצי של יושבי ראש בלבד,  -בתל אביב. המטרה 13 

 14 איזשהו מנוף להשפעה. 

יבו טוב. בסיכום שנשלח על ידי הכנס היה מצוין. לא, תקש  15 

אחד הארגונים הסביבתיים שארגנו את הכנס נשלחו תודות  16 

ושבחים לכולם וגם ניתנו כלי עבודה שימושיים ליו"רים.  17 

באחד הסעיפים נכתב, שימו לב, שנפתחה קבוצת יו"רים  18 

בווטסאפ ולהצטרפות לקבוצת היו"רים יש לפנות אל יניב  19 

 20 פלאפון שלו. לא מצחיק. שחר מגני תקווה וגם מסרו את ה

שימו את עצמכם באותה סיטואציה. אני יו"ר הועדה לאיכות   21 

הסביבה של גני תקווה מקבל הודעה כזאת. שימו את עצמכם  22 

 23 בסיטואציה הזאתי. איפה מיכאל? תקשיב. 

 24 אני מקשיב.  מיכאל לוין:

ברור לכולנו, ברור לכולנו איך הרגשתי באותו רגע. הלא צוות  יניב אנגל: 25 

 26 -עובד יחד, הגיש המלצות -יכות הסביבה שלנו עובד יחדא
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הגיש המלצות, כתבנו, רשמנו, העברנו, אמור להיות מתוקצב.  1 

. אז מה קורה פה? אני שואל את עצמי 3 -, היית ב2 -היית ב 2 

 3 מה קורה פה? 

 4 אז בוא אני אסביר לך.  יניב שחר:

לי עד הסוף. עובדים ביחד. אני, תקשיב לי עד הסוף. תקשיב  יניב אנגל: 5 

עובדים יחד או לחוד? באמת חשבתי שפה בועדה אנחנו  6 

עובדים ביחד, שהצלחה של הועדה היא הצלחה של כולנו.  7 

 8 באופן מיידי ביקשתי מאותו ארגון, את מקשיבה?

 9 בטח, כל מילה. כל מילה.  ליזי דלריצ'ה:

 10 ביקשתי מאותו ארגון,  יניב אנגל:

 11  אני לא אקשיב לך? ליזי דלריצ'ה:

הסברים יחד עם הודעה מתקנת שזה לא קבוצה רשמית, לא  ב אנגל:יני 12 

קבוצת יו"רים. ביקשתי להבין מה קרה כאן. אין לי בעיה, אין  13 

להעשיר ידע עם אנשים לי בעיה שחבר ועדה פותח קבוצה כדי  14 

אחרים, מועצות אחרות, מעיריות אחרות הכל טוב. רוצה לבד,  15 

 16 אחלה, מצוין. לא רוצה לשתף, גם טוב. 

אני שואל את עצמי איך הוא הגיע אל אותו ארגון או אולי   17 

אותו ארגון הגיע אליו. ומה שיותר הפריע לי זה איך נוצר  18 

הרושם בפני אותו ארגון שהוא פעל כפי שפעל? זאת אומרת  19 

איך הצגת את עצמך גורם רשמי, אזרח שאכפת לו, אולי  20 

יך. מישהו אחר תיווך? יכול להיות שזה לא, בכלל לא קשור אל 21 

 22 יכול להיות שזה בכלל הכל פה לא דרכך. 

הכי חשוב מבחינתי באמת להבין איך נוצר בפני אותו ארגון   23 

 24 256הרושם הזה שגרם לו לשווק אותו ולהוציא אותו בפני 

רשויות בתפוצת נאט"ו. לא הבנתי את הנקודה הזאתי. אנחנו  25 

 26 עשינו בירור. 
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 1 אתה רוצה תשובה? יניב שחר:

עשינו בירור. עשינו בירור. עשיתי בירור כדי להבין מה אנחנו  יניב אנגל: 2 

קורה פה. קודם כל אותו ארגון אמר לי שהפנייה שלי צודקת,  3 

מסר לי שהוא ביקש להצטרף לאותה קבוצה שהוקמה, תכף  4 

אני אגיד מתי הוקמה, מתוך מחשבה שניתן להשתמש בקבוצה  5 

ם הזו כקבוצת יו"רים. הם אמרו לי בפירוש, והכל כמובן, את 6 

מכירים אותי, הכל רשום, מגובה, הכל טובה, הם אמרו לי  7 

שהם הוטעו. כן, כן, הוטעו, ושהם מתנצלים על מה שקרה  8 

ושפנייתי צודקת בהחלט. הארגון תיקן מיד בהודעה לכלל  9 

היו"רים שלא מדובר בקבוצת יו"רים אלא ביוזמה עצמאית,  10 

 11 שהארגון עצמו יקים קבוצת יו"רים.

כל השיחות הכל אצלי, כן? אני את ההתכתבות הזו את   12 

 13 אשמור את זה אצלי. 

מה שעוד הבנתי שהקבוצה נפתחה במהלך חודש פברואר   14 

ושלא היתה בה יותר מדי פעילות. אבל שוב, בעצם הכוונה,  15 

אני מזכיר לכם שבתחילת פברואר, ממש בתחילת פברואר,  16 

בשבוע הראשון נפתחה ישיבה ראשונה של הועדה לאיכות  17 

מו של עניין, בסיכומו של עניין מי טעה, מה הסביבה. בסיכו 18 

קרה, מה היה, תבינו מזה מה שאתם רוצים. אני רק יודע  19 

 20 שככה לא בונים אמון בוועדות, לא בונים אמון ככה. 

כמובן שאפשר לנסות להסביר, להתנצל, אבל אני לא יודע איך   21 

נמשיך מכאן והלאה. אפילו לא ניסית להסביר, להתקשר,  22 

 23 דעה. לשלוח איזה הו

 24 אני רוצה לענות. אתה לא נותן לי.  יניב שחר:

זו, לא, זה לא מעניין אותי התשובה הזו, כי עצם המייל  יניב אנגל: 25 

שקיבלתי באותו מייל זה היתה מכת ברק, כי חשבתי שבאמת  26 
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אנחנו יכולים לעבוד, למצוא את המכנה המשותף הזה לעבוד  1 

 2 יחד.

 3 עכשיו אני יכול לענות?  יניב שחר:

זו היתה, תקשיב, אני אומר את זה ואני, תקשיב, אני אומר  אנגל: יניב 4 

 5 את זה, 

 6 הישיבה הסתיימה.  ליזי דלריצ'ה:

 7 מה זה הישיבה הסתיימה? סליחה, הוא העלה פה משהו.  יניב שחר:

 8 אני רק רוצה להגיד, לא, אני רוצה להעלות משהו.  יניב אנגל:

 9 . ... שהישיבה תסתיים בלי שאני מגיב יניב שחר:

רגע, לא סיימתי. אני לא סיימתי. ואני חוזר לקוד התנהגות  יניב אנגל: 10 

שהוצא פה בעבר לחברי מועצה, לחברי ועדה, איך להתנהל  11 

בתוך הועדות שלהם. אלו הנקודות שבהן אנחנו איכשהו  12 

יכולים למצוא איזשהו מכנה משותף ולעשות איזה משהו  13 

 14 לטובת הישוב. 

לא מסכימים על הרבה דברים,  בסדר, יש בינינו תהום, אנחנו  15 

על הדרך. אבל איך אמרת? ואיך אתה אומר? אנחנו עבדנו  16 

בועדת תמיכות, אנחנו עובדים יחד, יש לנו שאלות, יש לנו  17 

איזשהו מכנה משותף, וגם פה  בעיות, אנחנו מנסים למצוא 18 

 19 לא היה, מחודש פברואר.

 20 אז אני רוצה רגע, אני אתן לך תשובה.  יניב שחר:

 21 אני לא, לא יודע.  אנגל:יניב 

 22 היא לא תהיה ארוכה.  יניב שחר:

 23 אתה רוצה, אתה יכול לתת לי תשובה אחרי זה, אין לי בעיה.  יניב אנגל:

לא, לא, אני אתן את התשובה עכשיו כי אתה לא סתם העלית  יניב שחר: 24 

 25 את זה לפרוטוקול.
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לא  לא, לא, לא סתם, זה חשוב מאוד להעלות את זה ואני יניב אנגל: 1 

 2 עושה פה קרקס.

 3 אז חשוב גם שאני, בוא, נתתי לך לדבר, אז שאני שתי מילים.  יניב שחר:

 4 כן.   יניב אנגל:

אני חלק מיוזמה מסוימת שרצה כבר כמה שנים, להקים  יניב שחר: 5 

ארגון, ארגון חברי המועצות. ארגון חברי המועצות מאחד  6 

 7  תחתיו מאות חברי מועצות ברחבי הארץ, לקדם אינטרס,

 8 כמה שנים, עוד לפני שהיית חבר מועצה?  יניב אנגל:

 9 שנים.  01כן. הוא קיים כבר כמעט  יניב שחר:

 10 זה שאיפות רציניות.  יניב אנגל:

 11 יניב, נו, לא הפרעתי לך.  יניב שחר:

 12 לא, לא, בסדר גמור.  יניב אנגל:

 13 שנים? נו בחייאת.  01 ליזי דלריצ'ה:

 14 תשאלי את אורית רישפי.  יניב שחר:

 15 תשמע, אני לא קונה את זה.  יניב אנגל:

 16 הוא מקים חבר מועצה והוא לא חבר מועצה? עומר שלומוביץ: 

 17 , -עכשיו, חלק מ יניב שחר:

 18 זה כמו שהוא הקים יו"ר ועד הורים שהוא לא יו"ר, ליזי דלריצ'ה:

 19 אני לא קונה את זה.  יניב אנגל:

 20 חבר'ה,  יניב שחר:

 21 פייק.  ליזי דלריצ'ה:

 22 רגע, רגע, רגע, רגע.  פרימו:אושרת 

 23 רגע, רגע, לא, לא, לא, אושרת, רגע.  יניב שחר:

 24 זה לא פייר. לא, אבל זה מוגזם. זה מוגזם.  אושרת פרימו:

 25 עכשיו תתן לי לענות.  יניב שחר:
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הוא דיבר, אמר שהוא לא עושה קרקס ואתם עושים עכשיו  אושרת פרימו: 1 

 2 אחלה קרקס פה. 

 3 בול. כי יש ג ליזי דלריצ'ה:

 4 תנו לו לענות.  אושרת פרימו:

 5 לא, כאילו,  ליזי דלריצ'ה:

 6 סליחה, הוא לא דיבר.  אושרת פרימו:

 7 )מדברים ביחד(

 8 אתם מתנהגים נורא לא יפה. באמת, תפסיקו כבר.  אושרת פרימו:

 9 עזבי, עזבי.  יניב שחר:

 10 לא, גמרנו. כיבדנו את יניב, הקשבנו, לא הפרענו בשום מילה. אושרת פרימו:

 11 תנו לבן אדם לדבר. מה קורה לכם, אנשים? 

ארגון חברי המועצות. הקימו אותו  -יש ארגון שנקרא אח"מ יניב שחר: 12 

שנים. הארגון הזה רץ, אנחנו  01 -חברי מועצות לפני כ 13 

 14 הצטרפנו אליו. במסגרת החברות, 

 15 שנים?  01אתה שנה חבר מועצה, איך אתה בארגון  ליזי דלריצ'ה:

 16 שנים. 01שנים, הארגון קיים  01בארגון  אני לא יניב שחר:

 17 '. מה הקשר?48 -אה, אוקי. גם המדינה קיימת מ ליזי דלריצ'ה:

לפני קצת יותר מחצי שנה. הארגון עצמו מקדם את מעמד  יניב שחר: 18 

חברי המועצות בארץ. הוקמו קבוצות ווטסאפ לכל מיני  19 

ועדות שם. יש גם קבוצה שנקראת, הקבוצה נקראת, יניב  20 

 21 ועדת איכות הסביבה,  -תקשיב טוב, אח"מ

 22 כן.  יניב אנגל:

 23 לא יו"רים של ועדות איכות הסביבה.  יניב שחר:

 24 המנהל שלה? מי יניב אנגל:

 25 יש שם, אני מנהל ויש עוד כמה,  יניב שחר:

 26 )מדברים ביחד(
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 1 אתה מנהל, אוקי.  יניב אנגל:

 2 שנים אתה מנהל? 01לפני  ליזי דלריצ'ה:

שנים לא היה ווטסאפ. בקבוצה הזאת חברים  01לא, לפני  יניב שחר: 3 

הרבה מאוד חברי ועדות איכות סביבה, זה לא קבוצה של  4 

נו לא ארגון של יו"רים. אנחנו ארגון של יו"רים בכלל. אנח 5 

חברי מועצות. ויש שם חברי מועצות ועדות סביבה מכל  6 

הארץ, ונכנסו לשם גם אנשים מארגוני איכות סביבה שרוצים  7 

לקדם את האג'נדות שלהם. הם פרסמו שיש כנס יו"רים בתל  8 

 9 אביב. 

 10 תקשיבו,  -פניתי אליהם ואמרתי להם 

 11 אבל אני אבוא.  אני לא יו"ר ליזי דלריצ'ה:

 12 , -תפנו, רגע. לא הלכתי ל יניב שחר:

 13 תפנו אל יניב אנגל?  יניב אנגל:

 14 כן. אמרתי להם תקשיבו, אני לא יו"ר ועדה, יניב שחר:

 15 יש לי התכתבות.  יניב אנגל:

, אני לא יודע עם מי התכתבת שם, אני -יניב אנגל הוא יו"ר ו יניב שחר: 16 

 17 אתן לך את מי שאני דיברתי איתו. 

 18 יאללה, קדימה. יניב אנגל:

יניב אנגל הוא יו"ר הועדה ובגלל זה גם הם פנו אמרתי להם  יניב שחר: 19 

 20 אליך כנראה. 

אני בכלל, למרות שאמרו לי בוא תצטרף לקבוצה בתור נציג   21 

אח"מ, אמרתי להם שאני לא יכול להגיע ויש נציגות מספיק  22 

 23 גדולה שמה. 

אף אחד לא חותר תחתיך. הועדה לאיכות הסביבה היא ועדה   24 

שעובדת בשיתוף פעולה, ואתה יודע שאנחנו עובדים, כמו  25 

שאמרת אין קואליציה ואין אופוזיציה. וגם בישיבות מועצה  26 
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שיש דברים שהם לטובת הציבור אנחנו לא מצביעים  1 

אוטומטית על כל דבר נגד. אנחנו מאוד מאוד ענייניים ואנחנו  2 

 3 -וד מאוד החלטיים מתי אנחנו חושבים שזה בעד הציבורמא

אנחנו מצביעים בעד. מתי שאנחנו חושבים שזה נגד הציבור  4 

 5 אנחנו מצביעים נגד. 

אם אתה ברגע שקיבלת את ההזמנה הזאתי היית שואל אותי,   6 

אז הייתי אומר לך יניב אני שמח שפנו אליך, כי אני ביקשתי  7 

 8 שיפנו אליך.

 9 ודה שהפנית אותם אליף אם בכלל. אני מ יניב אנגל:

 10 עכשיו, דרך אגב,  יניב שחר:

 11 הם לא פנו אלי דרכך. יניב אנגל:

 12 אז עוד פעם אני אומר לך, אתה,  יניב שחר:

 13 אבל לא משנה.  יניב אנגל:

 14 אני אתן לך שם של בן אדם ותשאל.  יניב שחר:

הם לא פנו אלי דרכך. טוב, אני קיבלתי רושם אחר. בסדר,  יניב אנגל: 15 

 16 הבנתי. 

 17 אז שניה, אז רגע.  יניב שחר:

 18 הבנתי. יניב אנגל:

 19 אז אני שמח ששמנו, שניקינו את זה. קיבלת רושם מוטעה. יניב שחר:

 20 , עדיין, -אני לא ס יניב אנגל:

 21 יניב, קיבלת רושם,  יניב שחר:

 22 תקשיב, תקשיב,  יניב אנגל:

 23 יניב, קיבלת רושם מוטעה.  שחר: יניב

 24 לא סתם, אתה יודע,  יניב אנגל:

 25 אתה רוצה,  יניב שחר:

 26 שנים, לא, יש פה כמה דברם שמטרידים אותי.  01 יניב אנגל:
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 1 יניב, תקשיב,  יניב שחר:

 2 אתה אלוף בתחקירים, קדימה.  ליזי דלריצ'ה:

 3 תתחקר, תחקור. יניב שחר:

 4 נחקור.בסדר. בסדר. אנחנו  יניב אנגל:

אני אמרתי להם, ודרך אגב, יש להם אתר, יש להם אתר שיש  יניב שחר: 5 

את כל הועדות, ואמרתי להם תקשיבו תכניסו את גני תקווה,  6 

תפנו ליניב אנגל, תקבלו ממנו רשמית את חברי הועדה,  7 

תרשמו את זה כמו שצריך. אני תמיד אמרתי להם אני לא,  8 

 9 הקבוצה, 

 10 לם. אפשר לסגור את ההקלטה. תודה רבה לכו ליזי דלריצ'ה:

 11 

 12 -תמה ישיבת היום-


