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 1 20מן המניין מספר  מליאה

 2 2020 ביוני 9ישיבה מיום 

 3 

 4 :משתתפים

 5 יו"ר המועצה - גב' ליזי דלריצ'ה

 6 חבר מועצה - מר עומר שלומוביץ

 7 חבר מועצה -  מר יניב אנגל

 8 חברת מועצה - גב' שרון גל דרור

 9 חברת מועצה - דורון לויגב' לירון 

 10 חבר מועצה - ד"ר דן אויירו קדרי

 11 חבר מועצה -  מר יניב שחר

 12 חברת מועצה - וגב' אושרת פרימ

 13 חברת מועצה -  גב' נעמה ברון

 14 חבר מועצה -  מר טל מתתיהו

 15 חבר מועצה - מר אמיר רחמנינוב כהן

 16 חבר מועצה -  מר עופר עזרא

 17 חבר מועצה -  מר מיכאל לוין

 18 

 19 :מוזמנים

 20 יועצת משפטית למועצה - עו"ד אושרת מצליח

 21 יועצת משפטית לועדה - עו"ד רונית עובדיה

 22 מנכ"לית המועצה -  גב' דליה לין

 23 דובר המועצה -  מר נחומי חי

 24 גזבר המועצה -  יוסי שמעוני

 25 מהנדס המועצה -  ערן חמו

 26 רו"ח-  גדעון רוני דנה



 

 

 

 9.6.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה

 

2 

 1 

 2 81על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר 

 3 

 4 להלן הצעות לסדר היום

מיכאל לוין בנושא "הקמת קרן הצעה לסדר יום של חבר המועצה  (1 5 

 6 הלוואות לשיפוץ בתים משותפים".

מתקנים "הקמת המועצה מיכאל לוין בנושא  הצעה לסדר יום של חבר (2 7 

 8 פוטו וולטאים על גגות מבנים ציבוריים חדשים". 

קבות משבר הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "בע (3 9 

 10 דחיית תשלומי קנסות". -הקורונה

הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "הקמת צוות  (4 11 

חשיבה, בשיתוף תושבים ובעלי הכלבים, למציאת פתרון גינות הכלבים  12 

 13 ולשחרור הכלבים בגינות הציבוריות".

 14 

 15 :סדר היום על

 16 .17/3/20מתאריך  19אישור פרוטוקול ישיבת מליאת מס'  (1

דיון בעניין "השפעת פתיחת  –לבקשת חברת המועצה נעמה ברון  (2 17 

 18 המע"ר על התנועה והחניה ברחוב דרך הים".

 19 דיון בעניין "מימון עמוד פייסבוק". –לבקשת חבר המועצה יניב שחר  (3

דיון בעניין "שימוש בשטח המועצה  –לבקשת חבר המועצה יניב שחר  (4 20 

 21 במע"ר". 

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין "פיתוח מעגל  (5 22 

 23 התנועה בדרך המשי". 

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין "הבהרה לגבי  (6 24 

 25 עלויות הקמת מגרש הכדורגל". 

 26 דיווחי ראש המועצה.  (7
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 1 .2019דיון בדו"ח רבעון רביעי לשנת  (8

 2 אלש"ח.  143,387ע"ס  ע"י משרד הפנים 2020דיווח על אישור תקציב  (9

 3 אישור תב"רים.   (10

אישור הצטרפות המועצה כחברה באיגוד ערים גוש דן לשירותים   (11 4 

 5 וטרינריים. 

אישור שכר בכירים לגב' מונה חולי, מנהלת אגף משאבי אנוש   (12 6 

 7 משכר מנכ"ל. 70%-60%במועצה, בין 

מינוי מנהלת מחלקת הגביה במועצה רלי ניסנוביץ, לתפקיד מנהלת   (13 8 

ה, לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ארנונ 9 

 10 .1976-התשל"ו

מינוי מנהלת החשבונות הראשית של המועצה, שירלי משולם, לכהונה   (14 11 

נוספת כדירקטורית מקרב עובדי המועצה בדירקטוריון מי תקווה  12 

 13 בע"מ. 

מינוי מנהלת מחלקת נכסים במועצה, יעל ספתי, לכהונה נוספת   (15 14 

 15 ית מקרב עובדי המועצה בדירקטוריון מי תקווה בע"מ. כדירקטור

און, לכהונה נוספת כדירקטור מטעם הציבור -מינוי עו"ד זיו בר  (16 16 

 17 בדירקטוריון מי תקווה בע"מ. 

מינוי גיא קושט, כדירקטור מטעם הציבור, בדירקטוריון מי תקווה   (17 18 

 19 בע"מ. 

תקווה מינוי לירן ארד, כדירקטור מטעם הציבור, בדירקטוריון מי   (18 20 

 21 בע"מ. 

מינוי יובל חלד, לכהונה נוספת כדירקטור מטעם הציבור,   (19 22 

בדירקטוריון החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ )חל"צ( במקום יוסי  23 

 24 קורן. 

מינוי אלי חורי, כדירקטור מטעם הציבור, בדירקטוריון החברה   (20 25 

 26 לפיתוח גני תקווה בע"מ )חל"צ( במקום יוסי קורן. 
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ועד הנהלה מקרב הציבור, בעמותת אמנות מינוי שבי לבון, כחבר   (21 1 

 2 ותרבות בגני תקווה.

מינוי מיכה ינון לכהונה נוספת כחבר ועדת הנהלה מקרב הציבור,   (22 3 

 4 בעמותת אמנות ותרבות בגני תקווה. 

מינוי מיכל יצחקי לכהונה נוספת כחברת ועדת הנהלה מקרב הציבור,   (23 5 

 6 בעמותת אמנות ותרבות בגני תקווה. 

הל הנצחה באמצעות תרומה שאושר במליאת המועצה אישור תיקון נו  (24 7 

 8 . 22.10.10מיום  13מס' 

 9 . 2016-2019דיון בדוחות ממונה על תלונות הציבור לשנת   (25

 10 אישור עדכון דרגת הרשות בעקבות עדכון הלמ"ס.   (26

לחוק עזר סלילת רחובות באופן בו מגבלת  22בקשה לתיקון סעיף   (27 11 

למועד קביעת תעריף חדש  או עד 31.12.2020הגביה תהא עד ליום  12 

 13 ופרסומו ברשומות לפי המוקדם מביניהם. 

לחוק עזר תיעול באופן בו מגבלת הגביה תהא  11בקשה לתיקון סעיף   (28 14 

או עד למועד קביעת תעריף חדש ופרסומו  21.12.2020עד ליום  15 

 16 ברשומות לפי המוקדם מביניהם. 

17 
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 1 פרוטוקול

 2 

אנחנו רוצים להתחיל בזמן. כמה דברים רק, סדרים יותר.  :דליה לין 3 

מסיכות כל הזמן על הפנים, מאוד מאוד חשוב. יש לכם את  4 

האלכוג'ל. אם מישהו לא מילא הצהרה, מאוד חשוב למלא את  5 

ההצהרה ולהירשם ולמדוד חום, אם במקרה פספסנו. יש לכם  6 

כיבוד בצד. הכיבוד כולו שמור ככה בצורה שאתם יכולים  7 

 8 שמור על סטריליות, אתם יכולים לקחת לכם. ל

 9 ואנחנו מתחילים כרגע בזמן. עוד משהו ליזי?  

 10 לא.  :ליזי דלריצ'ה

 11 תודה. בהצלחה.  :דליה לין

 12 

. הצעה לסדר יום של חבר המועצה מיכאל לוין בנושא "הקמת קרן הלוואות 1 13 

 14 לשיפוץ בתים משותפים"

 15 

, להלן 20ערב טוב לכולם. הזמנה לישיבת מליאה מספר  :ליזי דלריצ'ה 16 

הצעה לסדר היום של חבר המועצה מיכאל  -הצעות לסדר היום 17 

 18 לוין בנושא הקמת קרן הלוואות לשיפוץ בתים משותפים. 

ערב טוב לכולם. באמת ההצעה הזאת עולה בעקבות פנייה  :מיכאל לוין 19 

עוניינים של מספר תושבים. תראו, לפני הקורונה זה היה, שמ 20 

לעשות שיפוץ בבניין שלהם ולמעשה חלק מהדיירים ידם אינה  21 

 22 משגת ואין את ההון העצמי להוציא את השיפוץ לפועל. 

כמובן שמדובר במצב שכולם מרוויחים, גם הדיירים וגם   23 

 24 הרשות המקומית שמקבלת ישוב יפה יותר. 

ההצעה היא למעשה הקמה של קרן הלוואות לשיפוץ בתים   25 

 26 30יעמדו בקריטריונים מוסכמים ועד לסכום של משותפים ש
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אלף שקל לדירה, כאשר ההלוואה היא ללא ריבית והצמדה  1 

 2 שנים.  10ותקופת החזר של עד 

אני אוסיף ואני אגיד שלאחרונה קראתי גם שעיריית גבעתיים   3 

נותנת הלוואה באמצעות בנק מלווה וסופגת את עלויות  4 

אין ספק שזה עוד הריבית. מדובר בשני פתרונות טובים.  5 

שירות שהמועצה יכולה להעניק לתושב. הוא נדרש וכולם  6 

 7 מרוויחים.

אז אנחנו מבקשים לא להעלות את ההצעה לסדר היום. הסיבה  :ליזי דלריצ'ה 8 

 9 ,-שאנחנו מבקשים מאחר שלא קיב

 10 אפשר להגיב על זה גם כן? :יניב שחר

 11 יניים. בלי אמירות, אני לא שומעת, בלי אמירות ב :ליזי דלריצ'ה

 12 אפשר להגיב גם כן?  :יניב שחר

 13 אני אגמור לדבר ואני אגיד לך לדבר.  :ליזי דלריצ'ה

 14 טוב.  :יניב שחר

מאחר שלא קיבלתי פנייה קונקרטית מתושבים וגם לא דרשנו  :ליזי דלריצ'ה 15 

מהתושבים לשפץ חזיתות בהתאם לחוק העזר, אני לא רואה  16 

 17 סיבה לדון או לקבל החלטות בנושא.

אני רוצה, כן אני אגיב ואחרי זה אתן גם ליניב לדבר אם  :לויןמיכאל  18 

ירצה. יש הרבה בתים, בעיקר הייתי אומר בניינים גבוהים,  19 

, אין להם 38הרי יהודה גבוהים, שאין להם אפשרות לתמ"א  20 

בינוי כמעט. יש דרישה, אפשר לצאת בקול -אפשרות לפינוי 21 

תראי שאת  קורא, אפשר אפילו לצאת באיזה משהו בפייסבוק, 22 

תקבלי המון פניות. גם הבתים אפילו ברחוב הכרמל יש עוד  23 

מעט יצטרכו שיפוץ, בתים ברחוב הגליל. גם המגדלים עוד  24 

מעט יצטרכו שיפוץ. לא מדובר רק בחזיתות אלא גם במערכות  25 

ויש באמת הרבה תושבים, בניינים שלא עושים את השיפוץ  26 
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ם כסף, וזה הזה כי פשוט הם נתקלים בכמה אנשים שאין לה 1 

 2 הגיוני.

לראות את ההיתכנות ואני מציע לעשות איזשהו סקר ובדיקה   3 

של זה ולא לפסול את זה על הסף בלי לבדוק את ההיתכנות.  4 

כי אני אומר לך שאמרתי שמספר תושבים פנו אלי זה אמיתי,  5 

 6 אני לא ממציא את זה. אני לא ממציא רעיונות מהאוויר. 

על זה משהו. אני חושב שזו הצעה אני רוצה גם להגיד  :יניב שחר 7 

מצוינת. מן הסתם אם תושבים לא יודעים שהדבר הזה קיים  8 

אז הם גם לא יפנו, זה אחת הבעיות, הביצה והתרנגולת. אני  9 

יודע שבראשון זה קיים הרבה מאוד שנים, אפילו חמותי  10 

עכשיו עשתה דבר כזה, מקבלים הלוואה מהעירייה בלי ריבית  11 

 12 שנים,  10זה להרבה מאוד זמן, לאי

דווקא מראשון קיבלנו המלצה לא לגעת בגלל תביעות, שאחר  :ליזי דלריצ'ה 13 

 14 כך הם צריכים לעשות תביעות לתושבים שלא משלמים. 

 15 נכון, יש בזה גם חסרונות.  :מיכאל לוין

 16 אז דוגמה לא טובה. אבל,  :ליזי דלריצ'ה

 17 אפשר לקחת ערבויות,  :יניב שחר

 18 בסדר, בסדר.  :ליזי דלריצ'ה

 19 אפשר, מבקשים לראות,  :יניב שחר

 20 אפשר לעשות את זה דרך הבנק, כמו עיריית גבעתיים.  :מיכאל לוין

 21 זה דרך הבנק, הכל דרך,  :יניב שחר

 22 לא, בראשון זה לא דרך הבנק.  :מיכאל לוין

 23 ראשון זה לא דרך הבנק.  :ליזי דלריצ'ה

 24 אז אנחנו נעשה את זה יותר טוב.  :יניב שחר

 25 בגבעתיים זה דרך הבנק.  :יכאל לויןמ

 26 תתקדם. הבנו.  :ליזי דלריצ'ה
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אז אני אומר שאני חושב שצריך לאשר את הדבר הזה, לפחות  :יניב שחר 1 

לבחון את זה יותר לעומק וכמו שאמר מיכאל, אפשר באמת  2 

לצאת באיזשהו קול קורא לתושבים ולראות אם יש ביקוש.  3 

בואו נראה, ואם יש ביקוש לא לחכות שתושבים יפנו, בואו  4 

בה תפנו אתם, המועצה. ליזי, תפני, והתושבים, תגידי יש מחש 5 

כזאתי, אם יהיה רצון נבחן את זה, ונראה איך מתקדמים  6 

 7 משם. אני לא חושב שצריך לפסול כל דבר על הסף. חבל. 

מי בעד לא להעלות את ההצעה לסדר היום? לא משנה הנוסח.  :ליזי דלריצ'ה 8 

 9 ההצעה ירדה מסדר היום. 

 10 

 11 הוחלט שלא להעלות את ההצעה לסדר היום.  :החלטה

 12 

חבר המועצה מיכאל לוין בנושא "הקמת מתקנים פוטו . הצעה לסדר יום של 2 13 

 14 וולטאים על גגות מבנים ציבוריים חדשים"

 15 

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מיכאל לוין בנושא הקמת  :ליזי דלריצ'ה 16 

 17 מתקנים פוטו וולטאים על גגות מבנים ציבוריים חדשים. 

 18 אמת.  :מיכאל לוין

 19 בבקשה. כן,  :ליזי דלריצ'ה

אז תאים פוטו וולטאים, או בשפת העם, פאנלים סולריים  :מיכאל לוין 20 

שמייצרים חשמל, למעשה אנחנו מייצרים חשמל ומוכרים  21 

חזרה לחברת חשמל, או לכל הפחות מכסים את עלויות  22 

החשמל של מבנה הציבור. לאורך זמן כמובן שהדבר משתלם  23 

ות את זה. כלכלית. תחשיב כלכלי פשוט, אנחנו יודעים לעש 24 

זה כמובן עוד לפני שמדברים בכלל על נושא איכות הסביבה  25 

ושימוש בחשמל נקי. אנחנו שומעים כל הזמן בחדשות, לשם  26 
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העולם הולך גם המדינה הולכת לשמה, ואולי הגיע הזמן שגם  1 

 2 אנחנו נתקדם. במיוחד,  

מאיזה כיוון? למה, מאיזה כיוון אתה מעודד את ההצעה  :ליזי דלריצ'ה 3 

 4 ? הזאת

 5 ן?ומה זאת אומרת מאיזה כיו :מיכאל לוין

 6 המועצה, הכנסות, התושבים? מה כאילו? :ליזי דלריצ'ה

 7 קודם כל גם המועצה וגם הכנסות המועצה.  :מיכאל לוין

 8 אוקי.  :ליזי דלריצ'ה

אנחנו במיוחד בתקופת פיתוח, כל הזמן נבנים מבנים חדשים.  :מיכאל לוין 9 

בתכנון להכניס ולהתאים את אני חושב זה הזמן לשקול גם  10 

להתקנה, אפילו עתידית, של פאנלים  הגגות של מבני הציבור 11 

 12 כאלו, כי אני מאמין, 

 13 כולל בתי ספר ואולמות?  :ליזי דלריצ'ה

כולל בתי ספר, כן, כולל בתי ספר, יש פתרונות של קרינה  :מיכאל לוין 14 

לדבר הזה, אני מכיר בתי ספר שגם יש את זה עליהם. לפחות  15 

הכנה בסיסית, אם לא בעתיד, אם לא עכשיו אלא בעתיד אלא  16 

שנים זה עומד להיות  10בצורה הדרגתית. אני בטוח שעוד  17 

 18 , בכל המבנים. גם במבני מגורים יש היוםbasicבסיס, 

 19 פתרונות שמכניסים ייצור חשמל וגם אנחנו נראה בשנים

 20 הבאות כל מיני פתרונות ושימוש בחשמל נקי. 

אז אנחנו מבקשים לא להעלות את ההצעה לסדר היום אבל  :ליזי דלריצ'ה 21 

לא מהסיבה שאנחנו חושבים שזה לא נכון, אלא מהסיבה  22 

שהמועצה כבר התקשרה עם יועץ קרינה לפני מעל חצי שנה,  23 

ר סגן המהנדס מוביל את הפרויקט הזה. אנחנו יושבים, יאי 24 

עושים שיתוף ציבור, בוחרים את המבנים, בוחרים, ממקמים,  25 

 26 , -עושים מיפוי ו
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 1 עשיתם שיתוף ציבור?  :מיכאל לוין

 2 אנחנו יוצאים לתהליך של שיתוף ציבור.  :ליזי דלריצ'ה

 3 אה, לא פרסמתם עדיין?  :מיכאל לוין

 4 עוד לא.  :ליזי דלריצ'ה

 5 אוקי.  :מיכאל לוין

 6 זה פרצת לדלת פתוחה.  :דובר

 7 יפה מאוד.  :מיכאל לוין

 8 מי בעד לא להעלות את ההצעה לסדר היום? ההצעה יורדת.  :ליזי דלריצ'ה

 9 

 10 הוחלט שלא להעלות את ההצעה לסדר היום. :החלטה

 11 

הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "בעקבות משבר . 3 12 

 13 דחיית תשלומי קנסות-הקורונה

 14 

הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא בעקבות  :ליזי דלריצ'ה 15 

דחיית תשלומי קנסות. אז אני מניחה שאתה  -משבר הקורונה 16 

 17 מוריד את ההצעה מסדר היום, נכון?

 18 כן, כן, ההצעה תרד מסדר היום.  :יניב שחר

 19 אוקי.  :ליזי דלריצ'ה

 20 

 21 להעלות את ההצעה לסדר היום.הוחלט שלא  :החלטה

 22 

. הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "הקמת צוות חשיבה, 4 23 

בשיתוף תושבים ובעלי הכלבים, למציאת פתרון גינות הכלבים ולשחרר  24 

 25 הכלבים בגינות הציבוריות

 26 
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הצעה לסדר היום של חבר המועצה יניב שחר בנושא הקמת  :ליזי דלריצ'ה 1 

צוות חשיבה בשיתוף תושבים ובעלי הכלבים למציאת פתרון  2 

גינות הכלבים ולשחרור הכלבים בגינות הציבוריות. כן,  3 

 4 בבקשה יניב. 

רגע. יש בוא נגיד ככה, יש את ההצעה ואז אני אגיד כמה  :יניב שחר 5 

ת כלבים ברחבי היישוב, מילים. בהיעדר כמות מספקת של גינו 6 

 7 בהיעדר אכיפה מספקת, צריך לציין בעיקר בשעות הערב, 

, אחר כך תחזיר, אחרת לא המסכהרק שאתה מדבר תוריד את  :ליזי דלריצ'ה 8 

 9 קוראים שפתיים למי שקצת יותר קשה לו מרחוק. 

מדי ערב, בהיעדר כמות מספקת של גינות כלבים ברחבי  :יניב שחר 10 

הישוב, והיעדר אכיפה מספקת, בעיקר בשעות הערב, בעלי  11 

כלבים מוציאים את הכלבים שלהם, משחררים אותם בגינות  12 

ובפארקים ביישוב. השבוע, שבוע שעבר פורסם פוסט על ילדה  13 

שכלב רדף אחריה והיא נפלה ושברה את השיניים ואחת  14 

 15 שלה כנראה, בזמן שהיא ברחה מהכלב שרדף אחריה. מהגפיים 

אני חושב שטיפול המועצה בנושא גינות הכלבים והאכיפה   16 

 17 יחסוך עוגמת נפש לציבור התושבים, ראו מקרה הילדה הזאת. 

כמו כן יכול להביא לחיסכון לקופה הציבורית, כי מי שנופל   18 

ונפגע גם יכול לתבוע את המועצה ובסוף זה יוצא כסף  19 

ופה הציבורית. ובעצם צריך לקחת את הנושא הזה, מהק 20 

להגביר גם את האכיפה וגם לראות איך אנחנו בונים עוד  21 

פתרונות לבעלי הכלבים, מקומות שהם יוכלו לשחרר את  22 

 23 הכלבים שלהם.

הצעת ההחלטה שאני מציע, כי כבר העלינו את הנושא של   24 

וגם ביקשתם הקמת גינות כלבים ולא כל כך קיבלתם אותו,  25 

שנביא חתימות מתושבים והבאנו חתימות מתושבים וזה גם  26 



 

 

 

 9.6.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה

 

12 

המועצה תקים צוות חשיבה  -לא הספיקו, אז ההצעה שלנו זה 1 

בשיתוף נציגי השכונות ובעלי הכלבים והציבור בכלל, ביחד  2 

עם הצוות חשיבה נחשוב, נציע פתרון לנושא המחסור בגינות  3 

וות מסקנות הצכלבים ושחרור הכלבים בפארקים הציבוריים.  4 

יופנו, יובאו בפנינו, בפני מליאת המועצה, ונוכל לקבל  5 

 6 החלטה מושכלת איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת. 

טוב. אז אני מבקשת לא להעלות את ההצעה לסדר היום  :ליזי דלריצ'ה 7 

הנושא כבר נבחן על ידי המועצה, כפי  -מהסיבות הבאות 8 

מספר  שאתה יודע, מספר פעמים, ואף הועלה בישיבת מליאה 9 

, כפי שכבר השבנו, כל בקשה שתוגש עם 12.2.2019מתאריך  6 10 

הצעה להקמת גינת כלבים במקום מסוים ביישוב בצירוף  11 

חתימות רוב תושבי הבניינים הסכומים במיקום המוצע תיבחן  12 

לגופה. המועצה נמצאת בקשר רציף עם קהילת אוהבי חיות  13 

ת ואף גני תקווה, עובדים מול הלרן וגם יניב בצורה שוטפ 14 

ונעשו שיתופי פעולה, נבחנו עמם מספר הצעות לגינות כלבים  15 

ואין קשר בין אכיפה לבין גינות כלבים. ותכף אני אספר גם  16 

 17 על הסיפור של האכיפה אבל זה ללא קשר.

 18 אבל אנחנו הבאנו לך אז חתימות, ליזי. :אושרת פרימו

 19 לא הבאת לי חתימות של מי שגר ליד.  :ליזי דלריצ'ה

 20 מה?  :פרימואושרת 

 21 לא הבאת לי חתימות של,  :ליזי דלריצ'ה

 22 . 3 -ו 1, 28הבאתי לך התאומים,  :אושרת פרימו

 23 אבל למה בכלל צריך חתימות? :נעמה ברון

 24 ככה החלטנו.  :ליזי דלריצ'ה

 25 אבל יש, אני הבאתי.  :אושרת פרימו

 26 ככה הנהלת המועצה החליטה.  :ליזי דלריצ'ה
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 1 לך את החתימות. אז אני הצגתי  :אושרת פרימו

 2 בסדר. אוקי.  :ליזי דלריצ'ה

 3 נו, אז?  :אושרת פרימו

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

 5 אנחנו בעד.  :יניב שחר

 6 מי נגד? ההצעה יורדת מסדר היום. :ליזי דלריצ'ה

 7 

 8 הוחלט שלא להעלות את ההצעה לסדר היום. :החלטה

 9 

 10 17/3/20מתאריך  19מס' . אישור פרוטוקול ישיבת מליאה 1

 11 

 12 19על סדר היום, אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  :ליזי דלריצ'ה

 13 . מי בעד? 20במרץ  17מתאריך 

 14 אני נמנעת כי לא נכחתי.  :נעמה ברון

 15 אנחנו לא היינו.  :אושרת פרימו

 16 לא נכחתי בישיבה. :נעמה ברון

 17 למה לא נכחת?  :אושרת פרימו

 18 בעד הסיעה שלי, מי בעד? נמנעים אתם?אוקי, אז  :ליזי דלריצ'ה

 19 רגע, שניה, יש ליש אלה.  :יניב שחר

 20 לא, אני נמנעת כי לא נכחתי.  :נעמה ברון

 21 גם אני, לא נכחתי.  :אושרת פרימו

 22 נמנעת כי לא נכחת.  :ליזי דלריצ'ה

 23 היועצת המשפטית, אפשר לשאול שאלה?  :יניב שחר

 24 טית. יניב, יש שאלה ליועצת המשפ :ליזי דלריצ'ה

 25 אושרת.  :יניב שחר

 26 בבקשה, אושרת, כן, מה השאלה? :ליזי דלריצ'ה
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 1 מי היועצת המשפטית? :יניב שחר

 2 יניב, נו?  :ליזי דלריצ'ה

אני שואל אם הישיבה הזאת בדיעבד שהיתה בשיחת טלפון  :יניב שחר 3 

 4 אם היא קבילה מבחינה משפטית?

כן, כי כולם אישרתם. אני עונה. אני יודעת תשובות. אני  :ליזי דלריצ'ה 5 

 6 עונה. 

 7 אוקי.  :יניב שחר

 8 מי בעד אישור פרוטוקול? :ליזי דלריצ'ה

 9 כל השאר בעד? אוקי. :דליה לין

 10 

ברוב של חברים הוחלט לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה  :החלטה 11 

 12 .20/3/71מתאריך  91מס' 

 13 

דיון "בעניין פתיחת המע"ר על  –לבקשת חברת המועצה נעמה ברון . 2 14 

 15 התנועה והחניה ברחוב דרך הים"

 16 

לבקשת חברת המועצה נעמה ברון, דיון בעניין השפעת  :ליזי דלריצ'ה 17 

פתיחת המע"ר על התנועה והחניה ברחוב דרך הים. זה  18 

 19 שאילתה שהפכה לסדר יום? ככה זה עובר? לא הבנתי. 

 20 כן, דיון.  :דליה לין

 21 אוקי. בבקשה נעמה.  :ליזי דלריצ'ה

טוב, בגדול, אני מניחה, אם משהו לא השתנה, לפחות ממה  :נעמה ברון 22 

שמדברים בשכונה כמו שאומרים, זה שהאכלוס הצפוי של  23 

, אולי 2020המע"ר, או התחלת אכלוס, הוא איפשהו סוף  24 

. עכשיו יש המון חששות בגלל שהרחוב הוא 2021בתחילת  25 

דה באמצע ורוחב נתיב שלא שני נתיבים חד כיווניים עם הפר 26 
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מאפשר גם עקיפה. איך למעשה זה ישפיע? אז כיוון שמן  1 

הסתם עוד לא נתקלנו בבעיה בכלל ואולי גם לא ניתקל  2 

בבעיה, אבל עדיין זה מעניין מאוד הרבה מאוד אנשים איך  3 

המועצה בעצם רואה את זה, אם זה בכלל צפוי להשפיע.  4 

זאת אזור מסחר מאוד  באיזה דרך זה צפוי להשפיע? כי זה בכל 5 

מאוד גדול בלב מגורים עם הרבה בנייה שגם מצטרפת עכשיו  6 

המחיר למשתכן, רותם שני הנמוך ויש שם עוד הרבה מאוד,  7 

ככה הכיכר של דרך הנגב הולכת להיות מאוד מאוד צפופה עם  8 

הרבה כניסו ויציאות מחניות, וגם היציאה לחניון. והייתי  9 

, שזו היתה השאילתה, שמחה פשוט לשמוע מכם איך אתם 10 

למעשה איך אתם רואים את ההשפעה של זה על התחבורה  11 

 12 ברחוב. 

אוקי. אז אני אענה כשאילתה, עם זה שאנחנו מורידים את  :ליזי דלריצ'ה 13 

 14 ההצעה לסדר היום, כדי למנוע, 

 15 לא, זה לא הצעה.  :נעמה ברון

 16 זה לא הצעה.  :דובר

 17 זה דיון.  :דוברים

כניסות למע"ר נקבעו בתכניות התקפות בתב"ע מעולה. ה :ליזי דלריצ'ה 18 

בהתאם לנספחי התנועה בתכניות. הכניסה למע"ר תהיה  19 

מרחוב ההדרים המשוקע. רחוב זה ייפתח לתנועה בסמוך  20 

לפתיחת המרכז המסחרי. דרך הים תוכננה תוך שנלקחו  21 

 22 בחשבון השימושים המתוכננים לאורכה. 

כן, אבל הכניסה מדרך ההדרים היא רק, מי שיוצא לצורך  :נעמה ברון 23 

, שזה אפריקה ודוניץ, יש לו אך ורק 10 -ו 8העניין מדרך הים  24 

ימינה. כבר היום יוצא מצב שמי מקפיץ את הילד לגנים, כי  25 

לצערנו הם לא צמודים לבית, אז אנחנו צריכים, גם שרון  26 
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אנחנו מכירה את זה מן הסתם כי היא גרה הכי קרוב אלי,  1 

צריכים או לנסוע עד הכיכר במיני פקק כדי לחזור אחורה  2 

לדרך הבשמים, או שאנחנו צריכים למעשה להמשיך עד הכיכר  3 

שהיא דרך אילות, שהיא גם כיכר דפוקה, מהסיבה שקרית  4 

החינוך בשעות שיא מביאה אליה המון תנועה. אז במידה  5 

בור, מסוימת זה לא פותר את כל מי שצריך להוריד למבנה הצי 6 

ומה לעשות, עם כל הרצון הטוב שזו תהיה עיר הליכתית,  7 

 8 אנשים מורידים את הילדים ברכב, זה המצב. 

 9 אוקי.  :ליזי דלריצ'ה

 10 אז השאלה היא, התב"ע אושרה לפני כמה שנים, זאת אומרת,  :נעמה ברון

גם הידע כמה תושבים יגיעו אושרה לפני כמה שנים. הכל היה  :ליזי דלריצ'ה 11 

ן איזה נתון חדש שאת מביאה שלא היה ידוע בעת ידוע. אי 12 

 13 תכנון התב"ע. מה,

 14 , קודם כל,-לשיטת :נעמה ברון 

 15 אם תקחי לדוגמה את קניון קרית אונו, כל הכניסות,  :יניב אנגל

 16 אבל גם כל מבני הציבור תוכננו בקרית אונו,  :נעמה ברון

 17 איכשהו הקניון חי בשלום,  :יניב אנגל

כן, אבל אוקי, זה נכון, השאלה אם החישובים, כי גם כל מבני  :נעמה ברון 18 

הציבור תוכננו לפי התב"עות הקיימות והם לא מספיקים  19 

 20 היום. אז יתכן גם שהכבישים לא יספיקו. 

יתכן גם שיהיה פה רכבים חשמליים בגובה, אני לא יודעת,  :ליזי דלריצ'ה 21 

 22 יתכן הכל. 

 23 וני. לא, אבל אני שואלת גוף שלט :נעמה ברון

הגוף, אני עניתי, שיש תכנון תב"עי שלקח את כל הנתונים  :ליזי דלריצ'ה 24 

 25 בחשבון ואנחנו צופים שהכל יהיה בסדר. 

 26 זאת אומרת לא צופים, לא צופים שום בעיה,  :יניב שחר
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 1 לא צופים שום בעיה.  :ליזי דלריצ'ה

 2 ב... תנועה באזור הקניון ... :יניב שחר

לבעיות נקודתיות בעת הורדת הילדים בבית ספר לא מעבר  :ליזי דלריצ'ה 3 

 4 או מה שקורה בכל מדינת ישראל ואולי העולם כולו.

 5 

 6 דיון בעניין "מימון עמוד פייסבוק" –. לבקשת חבר המועצה יניב שחר 3

 7 

לבקשת חבר המועצה יניב שחר, דיון בענייני מימון עמוד  :ליזי דלריצ'ה 8 

על חשבון  הפייסבוק. העמוד של ליזי לא מומן מעולם 9 

 10 המועצה, אך ורק מחשבונה הפרטי. 

 11 מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין,  

 12 רגע, שאלות. יש לנו כמה שאלות בקשר לזה.  :יניב שחר

 13 יש לך שאלת המשך אחת, כן?  :ליזי דלריצ'ה

 14 זה לא שאילתה.  :יניב שחר

 15 זה לא שאילתה. זה דיון עכשיו.  :אושרת פרימו

 16 אוקי, נו, תדון, בבקשה. כן? מה הדיון?  :דלריצ'הליזי 

 17 נעמה תשאל.  :יניב שחר

 18 טוב, האמת שאם העמוד פרטי והיה פרטי מאז ועד היום? :נעמה ברון

 19 עמוד פרטי. אני במו ידיי.  :ליזי דלריצ'ה

 20 לא, בסדר גמור.  :נעמה ברון

 21 סבבה? יפה.  :ליזי דלריצ'ה

 22 אין לי שום טרוניה בנושא.  :נעמה ברון

 23 מהממם.  :ליזי דלריצ'ה

 24 

דיון בעניין "שימוש בשטחי המועצה  –. לבקשת חבר המועצה יניב שחר 4 25 

 26 במע"ר
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 1 

מענה לשאילתה, רגע. לבקשת חבר המועצה יניב שחר, דיון  :ליזי דלריצ'ה 2 

בענייני שימוש בשטחי המועצה במע"ר. צפוי להתפרסם מכרז  3 

להשכרת השטח. המכרז יפרט את מגוון השימושים האפשריים  4 

 5 בהתאם לתוכנית החלה במקום. אנחנו עדיין בחשיבה. 

 6 מור,  500 -מדובר על ה :יניב שחר

 7 מטר, כן.  500 -ין בחשיבה, האנחנו עדי :ליזי דלריצ'ה

 8 מטר בקניון, זה הכוונה? 500 :יניב שחר

 9 במע"ר.  :ליזי דלריצ'ה

 10 יש כוונה לצאת למכרז על כל השטח, על חלק?  :יניב שחר

 11 . מה ששלנו. 600ולא על  400מטר, לא על  500 -על ה :ליזי דלריצ'ה

 12 על הכל?  :יניב שחר

 13 נראה לי. נשב ונחשוב ואולי נחליט אחרת.  :ליזי דלריצ'ה

 14 עוד לא החלטתם?  :יניב שחר

 15 )מצקצקת בלשון( :ליזי דלריצ'ה

 16 זה גם בסדר להגיד שעוד לא החלטתם. :יניב שחר

 17 אני עניתי.  :ליזי דלריצ'ה

 18 אוקי.  :יניב שחר

 19 

. מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין "פיתוח מעגל 5 20 

 21 המשי"התנועה בדרך 

 22 

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין פיתוח  :ליזי דלריצ'ה 23 

 24 מעגל התנועה בדרך המשי. 

 25 כן.  :יניב שחר

 26 לפני מספר חודשים החלו עבודות פיתוח במעגל התנועה.  :ליזי דלריצ'ה
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 1 רגע, שניה. :יניב שחר

 2 אה, אוקי, בבקשה.  :ליזי דלריצ'ה

ן רב מעגל התנועה בדרך המשי טרם אז אמרנו שבחלוף זמ :יניב שחר 3 

פותח ונמצא במצב מוזנח, שלא לומר מהווה מפגע. את האמת  4 

מאז כבר סידרו טיפה את האבני שפה שם אז הוא פחות  5 

בעייתי. יש שמה בור פתוח, היה פתוח גם נכון לשבוע שעבר,  6 

חוטית תיל זרוקים שם וכולי. ונמצא כך ... זמן, השאלה היא  7 

לטפל במפגעים שם ולפתח את מעגל  מתי בכוונת המועצה 8 

 9 התנועה, שיהיה מעגל תנועה נורמלי ולא, 

אוקי. לפני מספר חודשים החלו עבודות פיתוח במעגל  :ליזי דלריצ'ה 10 

התנועה על ידי המועצה, כחלק מתכנית עבודה של המועצה  11 

. העבודות הופסקו מכיוון שהפיתוח נפגע באופן 2019לשנת  12 

דים במקום בבניית המבנים תדיר על ידי הקבלנים העוב 13 

מסביב. קוטר מעגל התנועה קטן ולכן כל משאית שעוברת  14 

 15 במקום עוברת על מעגל התנועה. 

לאחרונה, עם אכלוס המבנים של שבירו, אנו נערכים להמשך   16 

 17 הטיפול במעגל התנועה. 

 18 

יין "הבהרה לגבי נ. מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בע6 19 

 20 הכדורגל"עלויות הקמת מגרש 

 21 

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין הבהרה  :ליזי דלריצ'ה 22 

 23 לגבי עלויות הקמת מגרש הכדורגל. אתה רוצה להגיד קודם? 

הועלתה  15כן. אני אקריא בגדול. בישיבת מועצה מספר  :יניב שחר 24 

שאילתה בעניין הקמת מגרש הכדורגל ... החינוך. בתשובה  25 

מיליון  5 -ויות הקמת המגרש יסתכמו בלשאילתה השבת כי על 26 
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שקלים. בחלוף זמן רב, לאחר התערבות משרד הפנים, כי  1 

אנחנו ביקשנו לראות את הנתונים של המגרש ואתם לא  2 

נתתם לנו לראות אותם במשך חודשים רבים, ולאחר שמשרד  3 

הפנים התערב, הוצגו לנו המסמכים המבוקשים ואז ראינו  4 

טוטו ולקבלת המימון דיברו שבמסמכים המסמכים שהוגשו ל 5 

שקלים, שזה כמעט כפול ממה  9,577,166על עלות של  6 

 7 .15שהצגתם בשאילתה שהעלינו בישיבת מועצה מספר 

לפיכך מבקש מענה מאת ראשת המועצה, מדוע הצגת בתשובה   8 

 9 5 -לשאילתה הקודמת שעלות הקמת המגרש הסתכמה ב

רבות מיליון שקלים, כשבפועל במסמכים שנשלחו למשרד הת 10 

והספורט, הרשמיים של המועצה, העלות שנרשמה בטפסים  11 

 12 . 9,577,000 -מסתכמת ב

מהשאילתה החדשה לא ברור לאילו נתונים הפונים מתכוונים,  :ליזי דלריצ'ה 13 

שכן לא צורפו לשאילתה הסבר לגבי הנתונים המתוארים  14 

שנמצאו ומה הקשר ביניהם לבין המגרש. לפיכך, בכדי שניתן  15 

השאילתה, ראוי היה להציג את הנתונים  יהיה לענות על 16 

 17 בצורה מפורטת כך שניתן יהיה לענות עליה.

 18 ההפרש נובע מעלויות פיתוח סביבתי, קירות תמך בעיקר.  

 19 לא הבנתי, רגע. אז אני רוצה להבין,  :יניב שחר

 20 חודשים?  3חודשים,  4רגע, כמה זמן השאילתה הזו הוגשה,  :נעמה ברון

 21 במרץ היא הוגשה.  :יניב שחר

 22 זאת שאילתה? כמה זמן,  :ליזי דלריצ'ה

לדעתי כבר דיון, כי זה הוגש במרץ והיה צריך לדיון באפריל,  :יניב שחר 23 

 24 מאי. 

אתם רוצים להגיד ששלושה חודשים התשובה שלכם היא  :נעמה ברון 25 

 26 שהשאילתה היא לא ברורה? 
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 1 כן.  :ליזי דלריצ'ה

 2 ר? זה נשמע, זה נשמע סבי :נעמה ברון

 3 כן, היינו עסוקים, את יודעת. לא מחכים לשאילתה, עובדים. :ליזי דלריצ'ה

 4 לא, אם מקבלים,  :נעמה ברון

 5 לא כולם, חלקם.  :ליזי דלריצ'ה

אתם מקבלים שאילתה במייל, לא פותחים את הקובץ, מחכים  :נעמה ברון 6 

 7 שלושה חודשים, רואים שהיא לא ברורה ואז,

עובדים יומיים לפני השאילתות שלכם אנחנו פותחים  :ליזי דלריצ'ה 8 

 9 ועובדים. לא היו ישיבות, לא פתחנו. האמת. 

 10 קודם כל היו ישיבות. קודם כל היו ישיבות.  :נעמה ברון

 11 נכון, רק חירום. לא עסקנו בשאילתות.  :ליזי דלריצ'ה

 12 לא, בסדר, קודם כל זה חלק מעבודת המועצה.  :נעמה ברון

 13 תשובה. -עניין, לא עכשיו אווירה. שאלה ל :ליזי דלריצ'ה

 14 זה לא אווירה. :נעמה ברון

 15 אוקי.  :ליזי דלריצ'ה

 16 ולא צריך את ההערות האלה.  :נעמה ברון

 17 תשובה.  –לא, אני שואלת. שאלה  :ליזי דלריצ'ה

 18 מותר לי להיות מופתעת מעצם העובדה ששלושה חודשים, :נעמה ברון

 19 ברור.  :ליזי דלריצ'ה

 20 לקח לענות שהשאלה לא ברורה.  :נעמה ברון

 21 כן.  :ליזי דלריצ'ה

אני יש לי שאלה גם כן, ליזי. בלי הציניות, להשאיר אותה  :יניב שחר 22 

בבקשה בצד. אני מבין שפתחתם את השאילתה אתמול  23 

ופתאום הבנתם שצריך להציג מסמכים. איך בדיוק אני אציג  24 

לך את הנתונים? הרי אתם לא מעבירים לנו את הטפסים.  25 
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אנחנו ביקשנו לעיין במסמכים האלה, כי העתקים ממסמכים  1 

 2 נותנים לנו. אתם לא 

 3 נו עיינתם, לא באתם שעות, :ליזי דלריצ'ה

רגע, שניה, תני לי לסיים. לקח לנו כמה חודשים, אחרי  :יניב שחר 4 

התערבות של משרד הפנים, נתתם לנו לעיין, אתם לא נותנים  5 

עמודים. איך  30-40לנו לצלם את המסמכים, זה היה בערך  6 

י יכול להכניס בדיוק אם את לא נותנת לי לצלם את המסמך אנ 7 

 8 אותו לשאילתה בשביל להסביר לך מה לא בסדר? 

 9 או להעביר.  :נעמה ברון

האלה בזמן שאת  9,577,000 -או לפרט לך את איך הגיעו ל :יניב שחר 10 

מיליון? אני זוכר שהיה שם טופס שהיה כתוב  5אמרת שזה רק  11 

 12 כתב כמויות להקמת מגרש הכדורגל, 

 13 קנו את שאלה לקיר תמך ולמגרש. לא, גם אנחנו לא חיל :נעמה ברון

זה לא עניין של זיכרון, בוא, זה עובדות, יש מסמכים בתוך  :ליזי דלריצ'ה 14 

 15 הכרטסת. אז בוא לא נעסוק כאילו,

 16  אבל אין לי את הכרטסת, איך אני יכול להכניס את הנתונים? :יניב שחר

 17 תבקש את הכרטסת. יניב, תפסיקו להיתמם.  :ליזי דלריצ'ה

 18 אני לא מיתמם.  :יניב שחר

 19 קיבלת תשובה.  –שאלת שאלה  :ליזי דלריצ'ה

 20 לא קיבלתי. את אמרת שאני הייתי צריך לפרט לך יותר.  :יניב שחר

הקירות תמך היו בעלויות בהפרש בין העלויות. אנחנו  :ליזי דלריצ'ה 21 

 22 מתקדמים הלאה. 

 23 , -לא, רגע, אני רוצה להבין. אמרת לי ש :יניב שחר

את השאלה שלנו לעלויות ולתמך, זה חילקנו נחנו לא לא, א :נעמה ברון 24 

 25 לא, זה לא הז'רגון שאנחנו,
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אז תשאלו כמו בן אדם את השאלה, תקבלו תשובה כמו בן  :ליזי דלריצ'ה 1 

 2 אדם. 

 3 מה אנחנו,  :נעמה ברון

 4 שאלה, איך זה יכול להיות שאת אמרת, :יניב שחר

 5 )מדברים ביחד(

 6 זה מה שהייתי אמורה לענות אותה. ככה הבנתי את התשובה. :ליזי דלריצ'ה

מיליון כשבמסמכים  5איך אמרת לנו שהמגרש כדורגל עלה  :יניב שחר 7 

הרשמיים שהוגשו למשרד התרבות והספורט כתוב שהמגרש  8 

 9 ?9,577,000הולך לעלות 

יכול להיות שרציתי לקבל יותר כסף. אני לא יודעת, אין לי  :ליזי דלריצ'ה 10 

יד לי על מה, יכול להיות את הנתונים מול העיניים. תג 11 

 12 שכללתי, 

 13 ככה את מתחמנת את משרד התרבות והספורט? אני לא מבין.  :יניב שחר

הפיתוח בתוך לא, יכול להיות שכללתי סעיפים נוספים של  :ליזי דלריצ'ה 14 

 15 העלויות. מה אתה לא יודע עלות ישירה, עלות אכיפה? 

 16 יש לי שאלה.  נעמה ברון:

 17 תקורה? ככה מגישים מסמכים.  ליזי דלריצ'ה:

 18 אני לא,  יניב שחר:

אני לא מבינה, כשמכינים מענה לשאילתה הרי זה לא שמישהו  נעמה ברון: 19 

 20 יושב ומשרבט מה שבא לו, זה על בסיס בדיקה. 

לא הבנתי מה את לא מבינה. זה התשובה. את לא אוהבת עו"ד רונית עובדיה:  21 

 22 את התשובה, 

. אני לא אמרתי שאני לא אוהבת לא מכבד לא, קודם כל זה נעמה ברון: 23 

אז יכול להיות  את התשובה, אני לא מבינה את התשובה. 24 

 25 שההבנה של,
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התשובה היא שהיא לא מבינה את השאלה. אז את לא עו"ד רונית עובדיה:  1 

 2 מבינה את התשובה. אני לא מבינה בכלל על מה,

היא כנראה מבינה, כי היא אומרת שיש פער בין השווי לזה.  נעמה ברון: 3 

 4 אז אני מצפה שהיא תסביר לי. מה שהיה פה הוא לא נכון. 

 5 )מדברים ביחד(

 6 אז אני אשאל שאלה, לא, אני רוצה לתקן להבא. אוקי?  נעמה ברון:

 7 תשאלי.  ליזי דלריצ'ה:

וג של בדיקה נניח לצורך העיין שאני רוצה לתקן להבא. איזה ס נעמה ברון: 8 

עוברת שאילתה כשהיא מגיעה למועצה? בא בן אדם, אני  9 

 10  מניחה שזה נעשה על סמך בדיקה של מסמכים, נכון?

 11 כנון. ליזי דלריצ'ה:

 12 וזה עובר ייעוץ משפטי? זה לא מידע חסוי.  נעמה ברון:

 13 למה, לא תמיד. עו"ד רונית עובדיה: 

 14  שאילתה צריכה לעבור ייעוץ משפטי? ליזי דלריצ'ה:

 15 אני שואלת. אני לא יודעת.  נעמה ברון:

תלוי. אם אני חושבת שאני צריכה ייעוץ משפטי במענה  ליזי דלריצ'ה: 16 

 17 לשאילתה אני בודקת ייעוץ משפטי. 

למה, אני לא חושבת, רונית, אני שואלת. אני באמת לא  נעמה ברון: 18 

 19 יודעת. 

 20 לא, אני, אמרת זה עובר ייעוץ משפטי, כאילו זה ברור. עו"ד רונית עובדיה: 

 21 אני, סימן שאלה, כן.  נעמה ברון:

שאילתה היא שאלה מקצועית בדרך כלל שמופנית לראש עו"ד רונית עובדיה:  22 

 23 המועצה, ראש המועצה מחליט למי הוא מעביר אותה. 

 24 מחליטה, נשמה, היי.  ליזי דלריצ'ה:

כון, סליחה. מחליטה את מי היא שואלת, ממי מחליטה, נעו"ד רונית עובדיה:  25 

 26 היא מקבלת נתונים לא כל דבר מגיע פה, 
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 1 אני באמת רוצה רוצה לחדד באמת.  יניב שחר:

 2 אני לא יודעת. אני שאלתי. בסדר גמור. נעמה ברון:

אני באמת ארצה לקבל תשובה לשאילתה הזאת. אם את לא  יניב שחר: 3 

 4 ה בישיבה הבאה. יכולה לתת תשובה עכשיו אז תתני אות

 5 זה מצריך לעיין שוב. אין לנו את הנתונים.  נעמה ברון:

 6 לא, רגע, אבל זה מאוד פשוט, רגע.  יניב שחר:

אבל אני לא כל כך מבינה מה השאלה. ראיתם את כל עו"ד רונית עובדיה:  7 

 8 הנתונים, קיבלתם, 

קיבלתם את כל הקלסרים, ישבתם כמה שעות, לא הבנתי מה  ליזי דלריצ'ה: 9 

 10 השאלה. 

 11 )מדברים ביחד(

רונית, סליחה, אני אחדד טיפה ואני רוצה גם להבין מה לא  יניב שחר: 12 

בסדר בשאילתה ואיך אני מתקן אותה. כתוב בהצגת התשובה  13 

לשאילתה הקודמת, ששאלנו כמה עלה מגרש הכדורגל,  14 

יו ביקשנו לראות את מיליון שקלים. עכש 5אמרתם  15 

המסמכים, את כל המסמכים של מגרש הכדורגל, לקח כמה  16 

חודשים, אחרי התערבות של הממונה על המחוז נתתם לנו  17 

סוף סוף לראות את המסמכים. הסתכלנו במסמכים, רשום  18 

9,577,166 . 19 

 20 לא חיפשנו את זה, זה היה במקרה לחלוטין. נעמה ברון:

שואל, מה הפער? עכשיו מה, איך את  שניה. רגע. עכשיו אני יניב שחר: 21 

 22 מיליון, 5רוצה שאני אשאל את זה?  אני שואל למה אמרת 

, סליחה, -לא, אבל אני, אבל יניב, עם כל הכבוד, חוץ מעו"ד רונית עובדיה:  23 

 24 אני יועצת משפטית, אבל זה נשמע כמו שיש לך את התשובות,

 25 אין לי. אין. יניב שחר:

 26 לא, אין לנו.  נעמה ברון:
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, אז לא הבנתי 9וראיתי  5מה השאלה? אמרת היא אמרה עו"ד רונית עובדיה:  1 

 2 ? אתה צריך שאני אענה לך? 5פחות  9מה השאלה, כמה זה 

 3 לא. יניב שחר:

 4 לא. נעמה ברון:

 5 ? 9ובמסמכים רשום  5למה ששאלנו אמרנו  יניב שחר:

 6 איזה מסמך אתם, עו"ד אושרת מצליח: 

 7  מה השאלה?עו"ד רונית עובדיה: 

 8 לאיזה מסמך אתה מפנה?עו"ד אושרת מצליח: 

 9 יש,  יניב שחר:

 10 לא, אני, לא, עו"ד אושרת מצליח: 

 11 אני אגיד לך בדיוק לאיזה מסמך אני מפנה. יניב שחר:

 12 )מדברים ביחד(

 13 קודם כל כשאתם שואלים את השאלה, עו"ד אושרת מצליח: 

 14 אנחנו ביקשנו,  יניב שחר:

 15 ת, רגע, חייבים להפנועו"ד אושרת מצליח: 

 16 כתבתי.  יניב שחר:

 17 כששואלים את השאלה, עו"ד אושרת מצליח: 

 18 בטח. יניב שחר:

לא, לא כתבתם. כתבתם עיינו במסמכים. אתם עיינתם עו"ד אושרת מצליח:  19 

 20 בכל מסמכי התב"ר, זה,

 21 לא.  יניב שחר:

 22 נכון? עו"ד אושרת מצליח: 

 23 לא, לא, לא, לא, סליחה, לא. אני עיינתי,  יניב שחר:

 24 אז תגיד במה עיינת, תצטט, בואו, יניב, זה לא מקצועי. ליזי דלריצ'ה:

במסמכים שנשלחו למשרד התרבות והספורט, כתבתי, זה  יניב שחר: 25 

המסמכים שעיינתי בהם. לא בתב"ר, לא בכרטסות, המסמכים  26 
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שנשלחו למשרד התרבות והספורט, שבהם המועצה ביקשה  1 

 2 כסף. 

 3 עמודים, זהו. 5-6 נעמה ברון:

 4 על המגרש כדורגל.  יב שחר:ינ

 5 יש שם מספר. נעמה ברון:

 6 .9.600, כמעט 9.5כתוב  יניב שחר:

 7  ?5וליזי אמרה  9אז מה השאלה, למה היא כתבה עו"ד רונית עובדיה: 

 8 כן.  יניב שחר:

 9 זאת השאלה? עו"ד רונית עובדיה: 

 10 ?5למה ששאלתי בהתחלה אמרתם  כן. מאיפה הפער? יניב שחר:

אני אענה לך, אני לא יודעת ממה חישבתי, לא בדקתי עו"ד רונית עובדיה:  11 

 12 את הדבר הזה. 

 13 את בדקת או ראש המועצה בדקה? יניב שחר:

לא, זה מה שהיא אמרה לפני שתי דקות. אני בכלל לא עו"ד רונית עובדיה:  14 

 15 שמעתי את הדבר הזה עד שלא ראיתי,

 16 אחרי שתבדקי את זה? אז אפשר לקבל תשובה לשאלה הבאה  יניב שחר:

 17 קירות תמך. אם זה מה שהבנתי ששאלת. -עניתי ליזי דלריצ'ה:

 18 אמרת שלא בדקת בכלל.  יניב שחר:

 19 אני עניתי.  ליזי דלריצ'ה:

 20 אולי, אמרת אולי קירות תמך. יניב שחר:

 21 כי אני לא בטוחה על מה שאלת.  ליזי דלריצ'ה:

 22 עכשיו?תגיד מה אתה בחקירה נגדית עומר שלומוביץ: 

 23 )מדברים ביחד(

 24 אז אני מבקש, עומר, אל תתערב. יניב שחר:

 25 יאללה, ממשיכים. ליזי דלריצ'ה:

 26 אני מבקש לישיבה הבאה, אפשר לבקש ... יניב שחר:
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 1 אתה יכול לבקש ממני במייל. אתה לא מבקש ממני.  ליזי דלריצ'ה:

 2 

 3 . דיווחי ראש המועצה 7

 4 

. עדכונים בנושא קורונה; 7מספר  דיווחי ראש המועצה, סעיף ליזי דלריצ'ה: 5 

חולים משתי  3ביוני יש בגני תקווה  9נכון להיום  -תחלואה 6 

משפחות. נתון זה לא משפיע על מערכת החינוך ביישוב והיא  7 

ממשיכה לפעול כסדרה. לגבי מסיבות סיום, בהתאם להנחיות  8 

משרד הבריאות, היקף המשתתפים במסיבת סיום יכול להכיל  9 

מבוגרים, כולל הקפדה על הנחיות של שמירת איש כולל  50עד  10 

גיינה, הורים, ילדים, צוותי הוראה, ימרחק, עטיית מסכה וה 11 

 12 ביוני.  14 -אמנים, צלם וכו'. הנחיות אלה תקפות עד ל

עדיין חשובה השמירה על ריחוק ככל הניתן, עטיית מסכה   13 

גיינה. אם תהיה עלייה בשיעור התחלואה יולהקפיד על ה 14 

 15 היות נסיגה לאחור בהקלות. בארץ עלולה ל

עדיין חל איסור על שימוש במתקני שעשועים. מותר לעשות   16 

שימוש במתקני כושר במרחב הציבורי. הרכבת עדיין לא חזרה  17 

 18 איש.  250לפעילות. אירועים עד 

בעלי עסק שימו לב, מותר להפעיל את כל החנויות ברחוב   19 

לקוחות בכפוף לעמידה בתנאים הנוגעים להיגיינה, מספר ה 20 

מטרים מאדם לאדם. יש למדוד חום  2ושמירה על מרחק של  21 

לנכנסים לחנות. העובדים צריכים ללבוש כפפות ולעטות  22 

מסכות כל הזמן. יש להציב בדלפק מחיצה, יש להציב שילוט  23 

 24 בולט בו מידע על מספר הלקוחות שמותר להכניס למקום. 

עונשה מי שמפעיל עסק בניגוד לתקנות עובר עבירה פלילית ש  25 

שקלים. חפשו את העסקים שקיבלו את  2,000קנס בסך  26 
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מדבקת התו הסגול מהמועצה אנחנו עושים ביקורת כדי  1 

לעודד בעלי עסקים לפעול לפי ההנחיות ולקבל מדבקה, אז  2 

 3 צריך לעקוב אחריה. 

שאיפה לצמצום בהגעה פיזית למועצה וחיזוק הדיגיטציה   4 

ין שאין בעצם והשירות לתושבים. הקורונה גרמה לנו להב 5 

הרבה סיבות להגיע למועצה. לאנשים המבוגרים אנחנו  6 

מתחילים לפתח שיטה איך מגיעים אליהם, או למקומות  7 

שבהם הם מתכנסים במהלך היום או אל הבתים שלהם על ידי  8 

מתנדבים מהמועצה. ולחבר'ה הצעירים, הם בכלל לא רוצים  9 

העברת להגיע אלינו, אז כל התהליכים של רישום בטאבו, של  10 

נכסים, של ארנונה, הכל אפשר לעשות היום כבר בדיגיטל.  11 

אנחנו עובדים על שיפור ככה, שיפורים ומקצים ואפשר יהיה  12 

 13 באמת להיות כמו בהייטק, באמת לא צריך להגיע.

. בדיון מקצועי 2021גני תקווה תמנע העלאת ארנונה בשנת   14 

ת במאי, לקראת אישור צו הארנונה לשנ 26שקיימנו בתאריך  15 

, קיבלנו החלטה והנחיתי את גזבר המועצה ומנהלת אגף 2021 16 

ההכנסות לא להעלות לישיבת המליאה סעיף אישור להעלאת  17 

הארנונה ולפעול מול הממשלה להקפיא את העלאת הארנונה  18 

. אנחנו מאוד מקווים שבממשלה ישכילו שהעלאת 2021-ב 19 

ההכנסות של הרשויות הארנונה היא לא מה שתשפר את  20 

ת והיא תבין את המצוקה שאנשים נמצאים בה בעת המקומיו 21 

 22 הזו. 

תקופת הקורונה גרמה לתושבים ולנו אתגרים משמעותיים   23 

כלכליים ובכלל, אחוזי אבטלה גבוהים ומקומות עבודה שעוד  24 

 25 לא חזרו לפעילות סדירה מחייבת אותנו לגלות רגישות. 
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קו אוטובוס חדש מגני תקווה לבית חולים איכילוב ולבורסה   1 

. בעוד חודש ימים יתחיל לפעול בגני תקווה קו חדש 28קו  – 2 

שייצא מגני תקווה, יעבור את גבעת שמואל, בני ברק, בורסה  3 

ובית החולים איכילוב. מידע על מסלול הקו ועל התחנות  4 

 5 יתפרסם בקרוב. 

תאגיד המים מי תקווה החל בפרויקט חשוב ומתקדם להתקנת   6 

קר"מ, בקרב כלל מדי מים לקריאה מרחוק, מה שנקרא  7 

הצרכנים. זה כבר עובד בהרבה רשויות אחרות. כל ההסברים  8 

 9 וההנחיות, זאת אומרת יש באתר המועצה, אפשר לקרוא. 

עדכון בנושא שירותי הדואר בגני תקווה, אנחנו פועלים רבות   10 

לשפר את שירותי הדואר, אין שירותי דואר תקינים. כתבנו  11 

דה ולא נוכל, לא נקבל מכתב לשר, אתמול הוצאנו אותו. במי 12 

 13 מענה אז אנחנו נפנה לערכאות. 

ביוני, תחל לפעול ביישוב סיירת לילה. מדובר  9החל מהלילה,   14 

בניידת מטעם מוקד אמון אם מאבטח מורשה שיסייר ביישוב  15 

בבוקר, כולל שישי שבת,  05:00עד  23:00כל לילה בין השעות  16 

 17 עד לסוף אוגוסט. 

, הורים שרוצים ורוצות -אנחנו מזמינים הורים שרוצים ו  18 

להצטרף ולהיות חלק מפרויקט משמעותי, ערכי וקהילתי  19 

 20 למען הנוער ולמען שמירה על איכות החיים. 

הקמנו פורום שוויון ומניעת אפליה בגני תקווה עם נערים   21 

ונערות, התחלנו כבר את הישיבה הראשונה. אנחנו נביא  22 

ות במגדר ופניות למשרדי ממשלה, בדיקות הרצאות של, הרצא 23 

כל הטפסים שיוצאים לציבור, שילוט חוצות, לוודא שכל  24 

השפה המגדרית וכל הבאמת השוויון המגדרי הוא חזון  25 

 26 שממומש גם בקרב התלמידים וגם בקרב ההנהלה. 
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המאבק על סגירת השער עם סביון בלילות הגיע לכדי החלטה,   1 

 2 א איוש שומר. הם לא יכולים לסגור את זה לל

שמחה לבשר כי היום נפתח הבית החדש של גמלאי וגמלאיות   3 

גני תקווה, מקום מקסים. הגיעו היום בהתרגשות רבה אחרי  4 

עוצר וסגר גדול של הקשישים וחלוקת מזון אליהם הביתה.  5 

 6 אז אני חושבת שזה משהו מאוד משמח. 

המועצה מזמינה הצעות להשכרת חלק ממבנה המצוי ברחוב   7 

לשימוש לצורך הפעלות,  343חח  6720בגני תקווה, גוש  9ב הנג 8 

מרפאות, טיפולים פרטיים או כל שימוש אחר המותר על פי  9 

 10 התב"ע. ויש קישור לכל המכרזים באתר המועצה.

 11 מלגות לסטודנטים יצא לפרסום.  

 12 .8עוברים לסעיף  

 13 שניה רגע, שניה. זה הצעה לסדר, אני רוצה להגיב.  מיכאל לוין:

 14 בבקשה.  דלריצ'ה: ליזי

אני רוצה להגיב בעיקר על הניידת של מוקד אמון. איך זה  מיכאל לוין: 15 

יעזור למנוע את מטרדי הרעש? אין לו שום סמכויות פיקוח,  16 

הוא לא יכול לתת קנסות, הוא לא יכול ל... שוטר בשכר. מה  17 

הוא, הוא יגיע לקבוצת נערים, פיזית, אני רוצה לדעת, הוא  18 

 19 ערים שמרעישה מתחת לבית, יגיע לקבוצת נ

 20 אוקי.  ליזי דלריצ'ה:

 21 מה הוא יעשה?  מיכאל לוין:

 22 מה אתה מציע? מה אתה מציע?  ליזי דלריצ'ה:

 23 הילדים האלו, הילדים האלו,  מיכאל לוין:

 24 מה אתה מציע? מיכאל, מה אתה מציע?  ליזי דלריצ'ה:
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הילדים יגידו אני אגיד מה אני מציע. אני אגיד לך, רק שניה.  מיכאל לוין: 1 

לו לך מפה. אני מכיר אותם, אני ירדתי אליהם ואני מתעמת  2 

 3 לילה ברחוב ...-איתם כמעט לילה

 4 שמעתי שאתה הופך להיות מטרידן משטרתי. כן. ליזי דלריצ'ה:

 5 מטרידן משטרתי?  מיכאל לוין:

זה מה שאומרים לי במשטרה. אני מתקשרת למשטרה כל לילה  ליזי דלריצ'ה: 6 

 7 , -ים אליהם כל לילה. הם לא יכוכי אתם מתקשר

, מה את רוצה שאני אעשה, שאני לא -תגידי, מה את רו מיכאל לוין: 8 

 9 אתקשר למשטרה? 

 10 שניה, מיכאל, מה הפתרון? ליזי דלריצ'ה:

 11 את קוראת לי מטרידן משטרתי?  מיכאל לוין:

 12 מה הפתרון, מיכאל? ליזי דלריצ'ה:

איזה חוצפה. את רוצה ללכת לתושבי רחוב הגליל לשאול  מיכאל לוין: 13 

 14 אותם אם ישנים בלילות? 

 15 מיכאל, מה הפתרון? ליזי דלריצ'ה:

 16 הפתרון הוא ברור, גם משטרת מסובים אומרת את זה.  מיכאל לוין:

 17  מה? ליזי דלריצ'ה:

 18 צריך פקח ושיטור עירוני.  מיכאל לוין:

 19 לפקח אין סמכויות.   ליזי דלריצ'ה:

 20 מי זה, המשטרה זה לא ... מיכאל לוין:

לפקח אין סמכויות. אתה רואה שאתה לא יודע מה שאתה  ליזי דלריצ'ה: 21 

 22 מדבר? 

 23 יש לו, יש לו סמכות.  מיכאל לוין:

 24 אתה נותן הרצאה. לפקח אין סמכויות. ליזי דלריצ'ה:

 25 יש לו סמכויות. יש לו סמכויות.  מיכאל לוין:

 26 יות. לפקח אין סמכו ליזי דלריצ'ה:
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 1 יש לו סמכויות.  מיכאל לוין:

 2  לפקח אין סמכויות.  ליזי דלריצ'ה:

 3 תני לו, ניתן לו סמכויות.  יניב שחר:

 4 חכי, יש,  מיכאל לוין:

 5 מה אתה אומר? באמת?  ליזי דלריצ'ה:

 6 שניה. אני אמרתי שיטור עירוני עם פקח ביחד.  מיכאל לוין:

 7 )מדברים ביחד(

 8 בסופי שבוע,צריך להעסיק  מיכאל לוין:

 9 אתה מדבר על שוטר ופקח ביחד?  ליזי דלריצ'ה:

 10 כן.  מיכאל לוין:

 11 מי משלם למשטרה? ליזי דלריצ'ה:

 12 המועצה.  מיכאל לוין:

 13 הבנתי.  ליזי דלריצ'ה:

 14 ברור.  מיכאל לוין:

 15 אז אתה רוצה שיהיה שיטור קהילתי ביישוב?  ליזי דלריצ'ה:

 16 המועצה.  מיכאל לוין:

 17 שיטור עירוני? כן, באמת?  ליזי דלריצ'ה:

 18 לא, אני רוצה שיהיה פקח, יניב שחר:

 19 )מדברים ביחד(

 20 צריך שיטור עירוני בגני תקווה.  מיכאל לוין:

סבבה. אז אני עושה שיתוף ציבור ואם זה מה שהציבור יהיה,  ליזי דלריצ'ה: 21 

 22 יהיה שיתוף ציבור, יהיה ...

 23 למה צריך לחכות? למה צריך לחכות? מיכאל לוין:

 24 מה זה אומר? יזי דלריצ'ה:ל

 25 שמשהו יקרה? מיכאל לוין:

 26 לא הבנתי. מי משלם על זה? ליזי דלריצ'ה:
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 1 המועצה.  יניב שחר:

המועצה, ליזי, זה שירות. התושבים סובלים. זה לא מעניין  מיכאל לוין: 2 

אותם מה שאת עושה בכל היישוב אם הם לא ישנים בלילה.  3 

את צריכה להבין, זה יותר חשוב מחינוך, זה יותר חשוב מהכל,  4 

 5 זה איכות חיים בסיסית. ואת קוראת לי מטרידן משטרתי?  

 6 מיכאל,  ליזי דלריצ'ה:

 7 תתקשרו למשטרה לכל השנים שפונים אלייך,כשאת אומרת  מיכאל לוין:

 8 כולם צריכים לפנות למשטרה.  ליזי דלריצ'ה:

תתקשרו למשטרה. את אומרת תתקשר למשטרה, איך את  מיכאל לוין: 9 

 10 קוראת לי מטרידן משטרתי? חוצפנית אחת. 

 11 כי אתה עושה פרובוקציה.  ליזי דלריצ'ה:

 12 שום פרובוקציה אני לא עושה.  מיכאל לוין:

 13 פרובוקציה. דלריצ'ה: ליזי

 14 אני דואג לילדים שלי.  מיכאל לוין:

 15 פרובוקציה. ליזי דלריצ'ה:

 16 אני דואג לילדים שלי, לשכנים שלי, מיכאל לוין:

 17 פרובוקציה. ליזי דלריצ'ה:

 18 ולאיכות חיים שלי.  מיכאל לוין:

 19 יש הבדל בין שאתה מתקשר למשטרה,  ליזי דלריצ'ה:

 20 שום פרובוקציה. אני גר שמה, אני גר,  מיכאל לוין:

 21 ליד כולם וצורח ועושה הקלטות ושולח ... ליזי דלריצ'ה:

 22 אני עושה מה שאני רוצה כדי שתזיזי את, את,  מיכאל לוין:

 23 לא.  ליזי דלריצ'ה:

 24 ותעשי משהו עם זה.  מיכאל לוין:

 25 אם זה תפקיד המשטרה,  ליזי דלריצ'ה:

 26 את לא עושה כלום,זה מה שאני עושה.  מיכאל לוין:



 

 

 

 9.6.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה

 

35 

 1 אם זה תפקיד המשטרה, ליזי דלריצ'ה:

 2 את לא עושה כלום ללא לחץ של תושבים.  מיכאל לוין:

 3 יאללה, בלי שטויות, מיכאל. יאללה. ליזי דלריצ'ה:

 4 את לא עושה כלום אם זה לא מגיע לפייסבוק. ככה את פועלת.  מיכאל לוין:

 5 אבל זה היה כבר בפייסבוק. ליזי דלריצ'ה:

 6 ככה את פועלת.  ל לוין:מיכא

 7 אתה הבאת את זה לפייסבוק.  ליזי דלריצ'ה:

 8 פניתי לדליה, פניתי אלייך במיילים.  מיכאל לוין:

 9 היית, הבאת לפייסבוק. ליזי דלריצ'ה:

 10 זה לא עוזר.  מיכאל לוין:

 11 הנה אתה תושב, העלית לפייסבוק, נכון?  ליזי דלריצ'ה:

 12 הנה, מה, לא הבנתי.  מיכאל לוין:

 13 מה הבעיה?  י דלריצ'ה:ליז

 14 אפשר להגיד משהו? אפשר להגיד משהו?  יניב אנגל:

 15 חצוף שאין כדוגמתו.  ליזי דלריצ'ה:

 16 קוראת לי מטרידן משטרתי? את אומרת לפנות למשטרה. מיכאל לוין:

 17 פגעתי לך באגו? פגעתי לך באגו? התנפחת?  ליזי דלריצ'ה:

האגו שלי כבר בתחת, אין לי תקשיבי, ליזי, את מכירה אותי,  מיכאל לוין: 18 

 19 שום אגו.

 20 אני מכירה אותך,  ליזי דלריצ'ה:

 21 אין לי שום אגו.  מיכאל לוין:

 22 . האגו שלך פה בשמים.4אני מכירה אותך מגיל  ליזי דלריצ'ה:

 23 לא, לא, לא, לא, מיכאל,  יניב אנגל:

 24 האגו שלי פה בשמיים? האגו שלך פה בשמיים.  מיכאל לוין:

 25 יורדים למקום נמוך. אנחנו  יניב אנגל:

 26 האגו שלך פה בשמיים מאז ומתמיד. מיכאל לוין:
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 1 סליחה. סליחה.  ליזי דלריצ'ה:

 2 ,-די, נציג העומר שלומוביץ: 

 3 חושבת שהשמש זורחת לה מהתחת.  מיכאל לוין:

 4 די, די, די.  יניב שחר:

 5 איך הוא מתחמם מהר.  ליזי דלריצ'ה:

 6 איזה דיבור זה?  דליה לין:

 7 איזה דיבור זה? מיכאל לוין:

 8 מה זה הדיבור הזה?  דליה לין:

 9 דיבור זה איך היא מדברת אלי, מטרידן משטרתי.  מיכאל לוין:

 10 מיכאל ... דובר:

 11 קודם אומרת לכולם להתקשר למשטרה.  יניב שחר:

סליחה, את אומרת לי איזה דיבור, אני מדבר עליה? מה  מיכאל לוין: 12 

 13 סה? אמרתי? תחת, אני אמרתי תחת, זה מילה ג

 14 )מדברים ביחד(

אני אגיד משהו בנושא הזה, תקשיב. לפקח, תתרכז רגע. לפקח  יניב אנגל: 15 

 16 אין סמכויות בנושא רעש. שניה רגע. אל תקטע אותי גם אתה. 

 17 אני לא קוטע. מיכאל לוין:

 18 לא אתה, הוא.  יניב אנגל:

 19 לפרוטוקול ... נעמה ברון:

לפקח, לפקח, תקשיב רגע עד הסוף. לפקח אין סמכויות  יניב אנגל: 20 

בנושא רעש, אוקי? עכשיו, אם אתה מדבר וכולם פה בעד  21 

שיטור קהילתי, כולנו רוצים שיטור קהילתי, זה נמצא על  22 

. 24/7יש לזה משמעויות. בודקים את זה. כולנו רוצים הפרק.  23 

יהיה מענה.  106 -בלילה בום שישי ל 2:00 -שתרים טלפון ב 24 

 25 עכשיו אם, 

 26 כמה זמן ליזי ראש מועצה?  מיכאל לוין:
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 1 דקה. דקה. דקה.  יניב אנגל:

 2 כמה זמן ליזי ראש מועצה? מיכאל לוין:

 3 דקה. דקה.  יניב אנגל:

לא היה לי מוקד אפילו כשנכנסתי. ימי הביניים נכנסתי. מוקד  ליזי דלריצ'ה: 4 

 5 לא היה ליישוב. 

 6 אז תקשיב רגע, אז תקשיב.  יניב אנגל:

 7 ... ליזי, אז תעשי את זה.  מיכאל לוין:

אני עושה פי כמה מכל מה שאף, בחיים לא עשו מה שעשיתי  ליזי דלריצ'ה: 8 

 9 בקדנציה.

 10 לא, לא, את, את באת להגיד את זה, תגידי, מיכאל לוין:

 11 אז אל, תירגע.  ליזי דלריצ'ה:

 12 באת להגיד את זה, תגידי.  מיכאל לוין:

 13  תירגע ותרגיע. ליזי דלריצ'ה:

 14 באת להגיד את זה.  מיכאל לוין:

 15 תירגע ותרגיע.  ליזי דלריצ'ה:

 16 באת להגיד את זה, תגידי, זה לא מפריע לי.  מיכאל לוין:

 17 אני אגיד מה שאני רוצה ולא שואלת אותך.  ליזי דלריצ'ה:

 18 את יכולה להגיד, ברור.  מיכאל לוין:

 19 מה שאני רוצה אני אומרת, אתה רואה.  ליזי דלריצ'ה:

 20 ברור. את הבוס, את השריף, את המלכה של היישוב.  לוין: מיכאל

 21 יאללה, נו, תתקדם כבר, תינוק.  ליזי דלריצ'ה:

 22 ברור.  מיכאל לוין:

 23 די. נו, די. די.  יניב אנגל:

 24 תתקדם כבר, תינוק.  ליזי דלריצ'ה:

 25 ברור ליזי.  מיכאל לוין:

 26 הסיפור, הסיפור של השיטור הקהילתי, יניב אנגל:
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 1 תתקדם, תינוק, אתה מדבר עם עצמך.  דלריצ'ה:ליזי 

 2 ותעיד דליה,  יניב אנגל:

 3 מכירים אותך, ליזי.  מיכאל לוין:

 4 מיכאל,  יניב אנגל:

 5 את היחידה שביישה את עצמה, מיכאל לוין:

 6 ... את עצמך. ליזי דלריצ'ה:

 7 שקראת לי מטרידן משטרתי.  מיכאל לוין:

 8 מיכאל.  יניב אנגל:

 9 לחת אותי למשטרה. שאת שו מיכאל לוין:

תקשיב, הנושא של השיטור הקהילתי נמצא על השולחן. יש  יניב אנגל: 10 

 11 פה משמעויות, יש פה בדיקה, אה?

 12 שיטור עירוני. קהילתי כבר יש.  דליה לין:

 13 נו יאללה,  ליזי דלריצ'ה:

שיטור עירוני, סליחה. לא קהילתי, שיטור עירוני, כן? וזה  יניב אנגל: 14 

נמצא בבדיקות ונערכו פגישות וזה, יש לזה משמעויות. הדבר  15 

 16 הזה צריך לצאת בסופו של דבר לציבור ואנחנו נחליט. 

 17 הנהלת המועצה תחליט.  ליזי דלריצ'ה:

א למה צריך כל דבר, אוקי? כל דבר החלטה של כל הציבור? הי מיכאל לוין: 18 

 19  ברורה. היא ברורה. אם צריך לגבות ארנונה,

 20 כי אתה גובה כסף מתושבים. דליה לין:

 21 צריך לגבות ארנונה. צריך ... מיכאל לוין:

 22 אז אתה בעד שיטור קהילתי?  יניב אנגל:

 23 ברור. מיכאל לוין:

 24 שיטור עירוני?  יניב אנגל:

 25 ברור.  מיכאל לוין:

 26 אתה בעד שיטור עירוני, שחר? כן או לא?  יניב אנגל:
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 1 בטח. יניב שחר:

 2 )מדברים ביחד(

 3 כולם בעד שיטור עירוני? רציתי לשמוע את הזה.  יניב אנגל:

 4 )מדברים ביחד(

 5 דקה, דקה, אני רוצה רגע לשמוע, אתם בעד שיטור עירוני? יניב אנגל:

אני בעד שיטור אבל שלא תכניס את היד לכיסים של  יניב שחר: 6 

 7 התושבים ותיקח מהם כסף על זה. 

 8 הבנתי.  יניב אנגל:

 9 זה שירות בסיסי שהמועצה צריכה לתת. יניב שחר:

 10 דיון,   ליזי דלריצ'ה:

 11 כמו בהרבה מקומות אחרים. יניב שחר:

 12 , הזמן נגמר לברברת. 8סעיף  ליזי דלריצ'ה:

וצים לקחת מהתושבים על הדבר הזה ברוב הכסף שאתם ר יניב שחר: 13 

 14 היישובים בארץ ביטלו את זה כבר. 

 15 אתה עכשיו התקדמת קדימה.  יניב אנגל:

 16 בסדר גמור.  ליזי דלריצ'ה:

 17 שאלתי אם אתה רוצה שיטור עירוני אמרת כן,  יניב אנגל:

 18 אבל זה אני יודע ... יניב שחר:

 19 )מדברים ביחד(

 20 . 8 ליזי דלריצ'ה:

ה רוצה ל... כסף מהתושבים. עוד כמה עשרות שקלים את יניב שחר: 21 

 22 בחודש.

 23 ליזי, אמיר רחמנינוב: 

 24 מה?  ליזי דלריצ'ה:

 25 שאלה. אמיר רחמנינוב: 

 26 בבקשה.  ליזי דלריצ'ה:
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משתתפים באירועי הסוף שנה, את מדברת על  50 -לגבי האמיר רחמנינוב:  1 

 2 ? 14.6 -אירועי סוף שנה של יולי או עד ה

ליוני. ביום ראשון צריכות לצאת הנחיות חדשות או  14 ליזי דלריצ'ה: 3 

 4 להמשיך את ההנחיות הקיימות. 

 5 את מתכוונת גם לתלמידים?  50זאת אומרת שאת אומרת אמיר רחמנינוב: 

 6 , -אפילו כיתה לא יכולה לעש ליזי דלריצ'ה:

 7 גם לתלמידים?אמיר רחמנינוב: 

 8 גם תלמידים, כן.  ליזי דלריצ'ה:

 9 ה, תלמידים יעשו לבד? מאמיר רחמנינוב: 

 10 לא הבנתי.  ליזי דלריצ'ה:

 11 מה הרעיון? עדיף להגיד לא לעשות. אמיר רחמנינוב: 

 12 כל אחד מקבל החלטה.  ליזי דלריצ'ה:

 13 נעשה את זה בזום. אמיר רחמנינוב: 

 14 יש לי עוד שאלה לגבי אחד הנושאים.  יניב שחר:

 15 אני ממשיכה הלאה. בסוף אם יהיה זמן. ליזי דלריצ'ה:

 16 את לא יכולה להמשיך, זה בסדר היום. אני רוצה,  ניב שחר:י

 17 אני יכולה להמשיך. בוא תראה איך אני ממשיכה.  ליזי דלריצ'ה:

 18 לא, לא,  יניב שחר:

 19 כן, כן.  ליזי דלריצ'ה:

 20 אני רוצה לשאול שאלה,  יניב שחר:

 21 דיון בדו"ח רבעון רבעוני לשנת,  ליזי דלריצ'ה:

 22 , לא, ליזי, סליחה יניב שחר:

 23 לא מסכימה,  ליזי דלריצ'ה:

 24 דקות לדבר.  10יש לי  יניב שחר:

 25 לא יעזור. לא על הסעיפים האלה.  ליזי דלריצ'ה:

 26 ,-רונית, רונית, זה סעיף ל יניב שחר:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 עברה לסדר יום, גמרנו. יניב אנגל:

 3 היועצת המשפטית, סליחה,  יניב שחר:

 4 נגמר, נגמר נגמר.  ליזי דלריצ'ה:

 5 דקות לדבר. 10יש לי  יניב שחר:

 6 על איזה נושא?  על מה? יניב אנגל:

 7 , אתה לאאפשר לשבת ככה עוד שבוע.  ליזי דלריצ'ה:

 8 )מדברים ביחד(

 9 אף שאלה לא ... ליזי דלריצ'ה:

 10 , -רונית, רונית, זה דיון בס יניב שחר:

נספח . מצ"ל 2019עוד ... בבקשה, דיון בדו"ח רבעוני לשנת  ליזי דלריצ'ה: 11 

 12 א'.

זה סעיף בסדר היום. יש פה יועצת משפטית, סליחה, אני  יניב שחר: 13 

רוצה תשובה. רונית, אני דורש תשובה לנושא הזה. רונית  14 

 15 עובדיה, היועצת המשפטית. רונית, אל תתחמקי.

 16 אני לא יודעת מה הוא רוצה, הוא מחפש ... ליזי דלריצ'ה:

 17 שא וזה נושא בסדר היום.דקות לדבר על כל נו 10אני יש לי  יניב שחר:

 18 לא על כל נושא.  ליזי דלריצ'ה:

 19 תמשיכי ושיגיש עתירה. עומר שלומוביץ: 

 20 רונית,  יניב שחר:

 21 אני בסדר, אין בעיה.  ליזי דלריצ'ה:

 22 תגיש קבילה למשרד הפנים. עומר שלומוביץ: 

 23 לא תדבר.  ליזי דלריצ'ה:

 24 אני יודע, כואב לכם שהגשנו עתירה מנהלית. יניב שחר:

כל עוד אני פה לא תדבר. תגיש עתירה. קדימה, יאללה,  ליזי דלריצ'ה: 25 

 26 תתקדם.
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 1 זה זכות שלי לדבר עכשיו.  יניב שחר:

 2 עתירה, עתירה. יש לכם זמן עכשיו,  ליזי דלריצ'ה:

רונית, תורידי את המסכה ותגידי שאסור לי לדבר. רונית,  יניב שחר: 3 

 4 תורידי את המסכה, תגידי שאסור לי לדבר. 

 5 אני לא אומרת. "ד רונית עובדיה: עו

 6 אני לא מסכימה שהוא ידבר.  ליזי דלריצ'ה:

רק, רק שניה. שניה. יש סעיפים על סדר היום, כתוב עו"ד רונית עובדיה:  7 

 8 בדיוק מה זה. לדעתי דיברתם פה, 

 9 אני דיברתי דקה וחצי.  יניב שחר:

 10 מה זה דקה וחצי. עומר שלומוביץ: 

 11 דקות. יאללה, קדימה. 8וחצי.  מה זה דקה ליזי דלריצ'ה:

אז אני רוצה לשאול שאלה על הנושא. לא, רגע, רגע, אתה לא  יניב שחר: 12 

 13 תמשיך. 

 14 אתה לא תגיד לו מה לעשות.  ליזי דלריצ'ה:

 15 יש לי זכות לדבר.  יניב שחר:

 16 אמנון, אמנון,  ליזי דלריצ'ה:

 17 יש לי זכות לדבר.  יניב שחר:

 18 ,-מפריע ל ליזי דלריצ'ה:

 19 לא, לא, לא, אל תגזימי. אל תגזימי.  לוין:מיכאל 

 20 למה, הוא יוציא אותי מהישיבה?  יניב שחר:

 21 ליזי, אל תגזימי. מיכאל לוין:

 22 הישיבה ממשיכה.  ליזי דלריצ'ה:

 23 זה ...  יניב שחר:

 24 )מדברים ביחד(

 25 זה מוגזם. מיכאל לוין:

 26 
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 1 2019. דיון בדו"ח רבעון רביעי לשנת 8

 2 

 3 לסדר היום.  8 ליזי דלריצ'ה:

דקות  10, דיווחי ראש המועצה, לכל חבר מועצה יש 6יש סעיף  יניב שחר: 4 

להגיב עליו. דרך אגב, אני יכול על חשבון אחד מהחברי מועצה  5 

 6 דקות. אני מבקש,  20שלי גם לדבר 

 7 לא תקבל.  ליזי דלריצ'ה:

 8 לשאול שאלה אחת לגבי הנושא הזה.  יניב שחר:

 9 לא מקבל.  ליזי דלריצ'ה:

רונית, אני רוצה שאת בתור יועצת משפטית תגידי שזה בסדר  יניב שחר: 10 

 11 שלא נותנים לי לדבר. 

 12 יניב, תדבר וזהו, מה קורה לכם? באמת. תדבר וזהו.  אושרת פרימו:

 13 רוני, בבקשה.  ליזי דלריצ'ה:

 14 אני רוצה להבין האם בנושא,  יניב שחר:

 15 מה זה הדבר הזה?  אושרת פרימו:

 16 וצה להבין האם בנושא של הקריאת מונים מרחוק,אני ר יניב שחר:

רוני, טוב, אני לא אגרום לך לזה אבל אני לא אשב ולא  ליזי דלריצ'ה: 17 

 18 שומעת. 

 19 האם בנושא הקריאת מונים מרחוק נבדק הנושא של הקרינה.  יניב שחר:

 20 אני נותן לכם דיווח,  רוני דוד:

 21 רגע, רוני, רוני, רוני, עו"ד רונית עובדיה: 

 22 על הביצוע הכספי,  דוד:רוני 

 23 אל תתן רגע, ראש המועצה קמה,  יניב שחר:

 24 .2019לשנת  רוני דוד:

 25 תן לה לחזור לכיסא. יניב שחר:

 26 המועצה סיימה את השנה,  רוני דוד:
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 1 ליזי, אני רוצה להבין אם זה ... קרינה בנושא הקריאת מוני,  יניב שחר:

 2 המועצה סיימה את השנה,  רוני דוד:

 3 תקרא באתר המועצה. תפסיק לבלבל את המוח. קדימה.  ה:ליזי דלריצ'

 4 סליחה? תפסיק לבלבל את המוח?  יניב שחר:

יש לכם את ₪. אלף  85המועצה סיימה את השנה בעודף של  רוני דוד: 5 

תוכלו לקבל את  4הדוחות הרבעוניים, אז אם תפתחו בעמוד  6 

תמונת המצב. הארנונה הכללית היתה לנו גבייה מעבר  7 

, עצמיות -ההכנסות העצמיות גם כן ב₪. אלף  683 -לתקציב ב 8 

ועצמיות אחרות יש לנו חוסר של ביצוע ₪, אלף  303החינוך  9 

שנובעים מאי העברת כספים מקרנות ₪ מיליון  4 -של כ 10 

הרשות לתקציב. זה מתווה שהיה מול משרד הפנים שלא היינו  11 

 12 בעודף. זקוקים לו, מפני שסיימנו 

כן עלו על התקציב במיליון שקל  תקבולים ממשרד החינוך גם  13 

במעוגל, שזה בעיקר מימון שכר גננות בגני הילדים וסייעות  14 

לשילוב. אלה הדברים העיקריים בצד ההכנסות. כשיש עוד  15 

דבר אחד בתקבולים אחרים יש לכאורה הכנסה גדולה מאוד  16 

אבל היא נובעת מאקט טכני של מיחזור מלוות שנעשה, שזה  17 

, רואים את זה גם בצד 4,880,000גם בהכנסה וגם בהוצאה  18 

ההוצאה בהוצאות והעברת חד פעמיות שיש את אותה סטייה  19 

 20 במקביל.

פעולות החינוך היה לנו תת ביצוע, זאת אומרת פעלנו בחוסר   21 

מיליון שקל. זה בא בכל, בעקבות מכרזים שהיו וכל מיני  2של  22 

דברים, והמים בגינון שנחסכו. וזה התמונת מצב של  23 

 24 הפעולות. 

 25 איך נחסכו מים בגינון? יניב שחר:
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עכשיו בפרעון המלוות, שניה, בסוף תשאל אותי מה שאתה  רוני דוד: 1 

 2 רוצה, אני אנסה לענות לך. 

אלף שקל שנובע בעיקר  400פרעון המלוות היה תת ביצוע של   3 

 4 מנושא המיחזור שדיברתי עליו קודם. 

יש לנו את תמצית המאזן שבו אנחנו רואים גרעון  2במועד   5 

 6 85 -. ה14,188,000המועצה המצטבר משנים עברו עומד על 

. המזומנים בבנק, אם 14,103,000 -אלף עודף מקזזים אותו ל 7 

. הכנסות מתוקצבות שטרם 1,071,000אתם רואים אותם,  8 

נתקבלו זה בעיקר משרדי ממשלה, משרד החינוך בעיקר  9 

ההשקעות יר את הכספים במאוחר, בינואר ובפברואר. שמעב 10 

המיועדות לכיסוי קרן עבודות פיתוח זה המלל כאן לא  11 

מספיק, זה קרן עבודות פיתוח ועודפי תב"רים זמניים. ויש  12 

 13 לנו כאן כיסוי מלא של כל התב"רים וקרן עבודות הפיתוח.

 14 עכשיו אם אני, אשמח לענות לשאלות.  

 15 ם בגינון? כמות הגינות רק גדלה. איך נחסכו מי יניב שחר:

 16 לא שומע.  רוני דוד:

 17 איך נחסכו מים בגינון אם כמות הגינות גדלה?  יניב שחר:

 18 שאלה טובה. לא יודע.  רוני דוד:

 19 ניר, אתה רוצה להתייחס לזה אולי?  דובר:

לא השקינו מסוף נובמבר עד, היינו צריכים להתחיל להשקות  ניר: 20 

באפריל. בגלל שאפריל עדיין היה חודש גשום התחלנו להדליק  21 

 22 את ההשקיה רק למעשה מסוף חודש אפריל. 

 23 רק בגלל החורף. היה חורף מאוד ארוך. נעמה ברון:

 24 )מדברים ביחד(

המערכות הן מערכות נשלטות על ידי מחשב אז יכולנו  ניר: 25 

 26 להפעיל אותנו כאשר היה צורך בימים חמים. 
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 1 רק שתדעו לכם שכל הצמחייה בדרך הים פשוט מתה לגמרי.  נעמה ברון:

 2 כל הצמחייה ...  ניר:

 3 שאילתה מהר. שאילתה. עומר שלומוביץ: 

 4 ...  ניר:

 5 עומר שלומוביץ,  נעמה ברון:

 6 שאילתה, להגיש מיד.עומר שלומוביץ: 

 7 האינפוט. אני מודה לך על  נעמה ברון:

 8 ... להגיש שאילתה אם אתה לא עונה?  יניב שחר:

פתרתי לך בעיה, פתרתי לך בעיה לישיבה הבאה, את מבינה? עומר שלומוביץ:  9 

 10 שלא, יום לפני לא תגישי את השאילתות.

 11 קודם כל אין לי בעיות, הכל בסדר.  נעמה ברון:

 12 בסדר? פתרתי לך את הבעיה. עומר שלומוביץ: 

ושנית, אתה מוזמן להגיש עוד הצעה לסדר היום שנוגדת את  נעמה ברון: 13 

 14 עקרונות הדמוקרטיה. 

 15 , -עוד שאלות לגבי ה ליזי דלריצ'ה:

 16 בסדר גמור. בסדר. עומר שלומוביץ: 

 17 דו"ח הרבעון הרביעי? ליזי דלריצ'ה:

 18 )מדברים ביחד(

 19 כמה היה עלייה בגביית ארנונה?  יניב שחר:

 20 בבקשה?  רוני דוד:

 21 העלייה בגביית ארנונה.  יניב שחר:

 22 זה נובע מנכסים חדשים שנכנסו במהלך השנה.  רוני דוד:

 23 כמה, בכמה כסף?  יניב שחר:

 24 ₪. אלף  683כתוב לך,  רוני דוד:

 25 ?683 יניב שחר:

 26 מסך הכל, זה לא הפרש משמעותי.  1%כן, זה  רוני דוד:



 

 

 

 9.6.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה

 

47 

 1 זה אומר שתכלס יש לנו יותר הכנסות. יניב שחר:

 2 אלף, כן.  683תר הכנסות של היה יו רוני דוד:

 3 טוב. תודה רבה רוני.  ליזי דלריצ'ה:

 4 

 5 אלש"ח 143,387ע"י משרד הפנים ע"ס  2020. דיווח על אישור תקציב 9

 6 

על ידי משרד  2020, דיווח על אישור תקציב 9סעיף מספר  ליזי דלריצ'ה: 7 

 8 מצ"ב נספח ב'. ₪, אלף  143,387הפנים על סך 

ב טוב לכולם. יוסי שמעוני, הגזבר החדש, למי טוב, אז ער יוסי שמעוני: 9 

 10 שעדיין לא הכיר אותי.

 11 ישן חדש.  ליזי דלריצ'ה:

ישן חדש, כבר שלושה חודשים. שמח להצטרף למועצה. אז  יוסי שמעוני: 12 

, אחרי שתקציב המועצה -לגבי הסעיף הזה, מדובר בעצם ב 13 

מאושר במליאה, מה שנקרא בדצמבר, זה מועבר למשרד  14 

. מי שמאשר את זה זה הממונה על המחוז, לאישורהפנים  15 

מעירים את ההערות אם יש. בדרך כלל הם לא מעירים הערות,  16 

במקרה הזה אני מזכיר לכם שבתקציב המועצה אושר בעצם  17 

מענק מותנה, אפרופו מענק האיזון, וכנגדו הוצגו מספר  18 

סעיפים של הוצאות שגם הם הוגדרו כמותנים, אוקי? שניים  19 

פים המותנים האלה משרד הפנים החליט להוציא מתוך הסעי 20 

 21 אותם כיוון שהם היו כנגד שכר. 

אלף שקל. זה  130מדובר בפער שהוא לא משמעותי, פער של   22 

מובא כאן רק לדיווח ולא לאישור. מבחינת משרד הפנים  23 

התקציב אושר ואנחנו עוברים איתו קדימה. ליזי, זה לגבי  24 

 25 הסעיף הזה. 

 26 בה.תודה ר ליזי דלריצ'ה:
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 1  את רוצה שנדבר על סעיף הבא כבר? יוסי שמעוני:

 2 כן, בדיוק. ליזי דלריצ'ה:

 3 

 4 . אישור תב"רים10

 5 

 6 , אישור תב"רים. 10סעיף מספר  ליזי דלריצ'ה:

טוב, אז לגבי התב"רים, יש לכם כאן נספח של התב"רים.  יוסי שמעוני: 7 

ככלל, אני רק רוצה להגיד הערה שאנחנו גם שהחומר מופץ  8 

במליאה אני ממש הייתי רוצה בנושא של התב"רים להביא  9 

אותו ממש, כי לפעמים יש תב"רים, הרשאות שאנחנו מקבלים  10 

ממש ברגע האחרון וחבל שלא להכניס אותם כי זה מתעכב  11 

 12 ך. אחר כ

אז ככל שיהיו אישורי תב"רים שיוצגו גם לאחר החומר   13 

שהופץ, אני חושב שזה נכון להציג אותם ולהביא אותם  14 

 15 כאישור. 

מדובר על  683בואו נסקור את זה ככה ממש בקצרה, תב"ר   16 

אלף שקל,  600בסך הרשאה שקיבלנו ממשרד התחבורה  17 

. כפי שאתם רואים גם 180הרשות זה  matchingשמתוכו  18 

מיליון שכבר אושרו מאז, מזמן, כבר  59תוך בנו, מדובר בכת 19 

שמחליפים את כספי  420ובעצם יש פה  180 -נמצא שם ה 20 

הרשות בכספי משרד התחבורה, זה טכני והכסף הזה מוחזר  21 

 22 לקרנות.  

 23 , 724התב"ר השני  

 24 רגע, כולם בעד? נעשה בעד נגד.  דליה לין:

בסוף את הכל? אין בעיה, מה אה, אוקי, אתם לא רוצים  יוסי שמעוני: 25 

 26 שתגידו.
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 1 בעד? כולם בעד? דליה לין:

 2 בעד.  דוברים:

 3 אוקי, תודה. דליה לין:

 4 מישהו מתנגד? הכל בסדר? אוקי.  יוסי שמעוני:

 5 

 6 .683הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 7 

מדובר בהרשאה נוספת שקיבלנו ממשרד החינוך.  724תב"ר  יוסי שמעוני: 8 

. בפועל אנחנו, אתם רואים 2,366,000גובה ההרשאה שקיבלנו  9 

, כיוון שחלק מההרשאה כבר 1,349,000שזה רק הדלתא זה  10 

. 1,349,000אושר בזמנו במליאה ולכן מדובר רק בהגדלה, שזה  11 

 12 כולם מאשרים? מישהו רוצה, 

 13 כולם בעד?  דליה לין:

 14 איזה תב"ר? דובר:

 15 יש לנו רק שאלה, יכול להיות, נעמה ברון:

 16 . 724 יניב אנגל:

 17 שה... זה עולה כמו הבית ספר היסודי?  נעמה ברון:

 18 סליחה? אני לא שומע.  יוסי שמעוני:

אני אומרת יכול להיות, אני לא מכירה את המספרים, אבל זה  נעמה ברון: 19 

 20 20, 20גנים ומבנה לתנועות נוער, הוא עולה  6מתחם של 

 21 24מיליון שקלים זה בערך סדר גודל של בית ספר יסודי של 

 22 כיתות, פלוס מינוס. 

 23 ערן, אתה רוצה להתייחס אולי?  יוסי שמעוני:

 24 בית ספר יסודי לא עולה ככה.  ערן חמו:

 25 מיליון שקל.  20 -אז? יובלים בערך שהסתכלתי ... היה סביב ה נעמה ברון:

 26 אולי זה ... עבודה חלקי. בית ספר יסודי לא עולה ככה. ערן חמו:
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 1 אז כמה עולה?  נעמה ברון:

 2 מיליון.  30 -עולה סביב ה ערן חמו:

 3 הבנתי.  נעמה ברון:

 4 אז כולם בעד?  דליה לין:

 5 בעד.  יניב שחר:

 6 תודה.  דליה לין:

 7 יופי.  יוסי שמעוני:

 8 

 9 .724הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 10 

... מוסדות חינוך זה יש פה גם מעבר טכני וגם  764תב"ר  יוסי שמעוני: 11 

 12 316שינוי בתמהיל. אז החלק הראשון זה בעצם העברה של 

, אתם 784אלף עוברים לתב"ר  250אלף מכספי הפיס מתוכם  13 

אלף שקל מכספי  60רואים את זה בשורה האחרונה, ובעצם  14 

הרשות מחליפים את כספי הפיס. לפעמים זה קורה בחיי  15 

הש... הזה. ואנחנו בהמשך ברגע שתסתיים פה  תב"ר, 16 

 17 הפעילות אנחנו נסגור את התב"ר בהמשך. מי מאשר בבקשה? 

 18 כולם בעד?  דליה לין:

 19 אני רוצה רגע להבין.  יניב שחר:

 20 בבקשה.  יוסי שמעוני:

שאתה אומר שאתה רוצה לסגור אותו, בעצם קיבלת  764 -ה יניב שחר: 21 

 22 אותו,

 23 לא עכשיו, לא, בעתיד.  יוסי שמעוני:

כן, כן, ברור. אתה לא יכול לסגור אותו כרגע, הוא צריך  יניב שחר: 24 

בעצם פיצלת אותו לשני  674להיסגר מבחינה כספית. אבל  25 
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תב"רים לבתי ספר ולגני ילדים, שזה השניים הבאים, זה  1 

 2 הרעיון? 

 3 -ו 783הוא תב"ר יחסית ותיק, אוקי?  764לא, תראה, תב"ר  יוסי שמעוני:

הם יחסית חדשים. הדרישה של מפעל הפיס בזמנו, עוד  784 4 

לפני שנכנסתי לתפקיד, היתה לפצל את הזרם של הכסף  5 

להצטיידות של בתי ספר בנפרד וגני ילדים בנפרד. זה אושר  6 

 7 כבר במליאה, זה פשוט המעבר של הרשאה ממקום למקום. 

ר, חלק בעצם אתה לוקח כסף מהכללי ומעביר חלק לבתי ספ יניב שחר: 8 

 9 לגני ילדים. 

 10 בדיוק. יוסי שמעוני:

 11 במטרה לסגור את הכללי ולהישאר עם השניים האחרים.  יניב שחר:

כן, כן. ובהתאם להנחיות של הפיס, אחרי שישבתי עם מירית  יוסי שמעוני: 12 

 13 בן מנחם, שהיא אחראית בפיס, בסדר? 

 14 אוקי.  יניב שחר:

 15  "ר הזה, את השינוי?אז מישהו, כולם מאשרים את התב יוסי שמעוני:

 16 כן.  יניב שחר:

 17 יופי. תודה.  יוסי שמעוני:

 18 

 19 .764הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 20 

אלף שקל מתכנית  200יש כאן בעצם שני שינויים, אחד זה  783 יוסי שמעוני: 21 

אלף שקל מקרנות הרשות  100החומש של מפעל הפיס, ועוד  22 

ילך ויגדל לטובת הצטיידות של בתי ספר. שוב, התב"ר הזה  23 

שנים סוגרים  5, 4, 3עם הזמן ובדרך כלל מה שעושים אחרי  24 

 25 ופותחים חדש.

 26 כתוב מותנה באישור תכנית חומש.  יניב שחר:
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 1 כן, אני אסביר. אני אסביר. יוסי שמעוני:

 2  זה שלנו או של מפעל הפיס? יניב שחר:

אני אסביר. אני אסביר בשני משפטים מפעל הפיס במסגרת  יוסי שמעוני: 3 

הקצאות שלו מדי שנה הוא מקצה לכל רשות קווטה ה 4 

כסף בשנה והיא יכולה לפצל  Xמסוימת, וגני תקווה מקבלת  5 

 6 את זה איך שהיא רוצה. שוב, במגבלות של הפיס.

מפעל הפיס לפני שנתיים יצא בהנחיה חדשה שהוא מאפשר   7 

שנים, אוקי? המועצה של גני  5 -לכל רשות לצאת לתכנית ל 8 

שנים. אגב, אפשר לשנות  5 -הי תכנית לתקווה נתנה איזוש 9 

אלף שקל האלה כבר  200 -אותה תוך כדי תנועה. ולמעשה ה 10 

נצבעו לטובת הנושא הזה. ואנחנו בעצם, הסיבה שזה מותנה  11 

כיוון שברגע שהמליאה מאשרת מפעל הפיס צריך להציב את  12 

, להציב את זה כמענק ממש, לראות את זה במרכבה ואז -זה ב 13 

 14 .אנחנו רואים ..

 15 טוב. יניב שחר:

 16 לכן אנחנו רושמים את זה כ... בסדר?  יוסי שמעוני:

 17 אוקי.  יניב שחר:

 18 כולם בעד?  יוסי שמעוני:

 19 בעד.  יניב שחר:

 20 ? 783 דליה לין:

 21 . 783 יוסי שמעוני:

 22 

 23 .783הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 24 

. אז כאן יש את אותו מעבר שדיברתי עליו 784התב"ר האחרון  יוסי שמעוני: 25 

אלף שקל שהם מותנים, שוב,  60אלף ועוד  250קודם של  26 
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אלף שקל  100מתכנית החומש. זה החלק של גני הילדים, ועוד  1 

מקרנות הרשות, שזה בעצם נותן מענה לשנה הקלנדרית  2 

הזאת. אנחנו בעצם כמעט נותנים מענה מלא לכל מה שקשור  3 

 4 הצטיידות. ב

בשנה הבאה אנחנו נציג את הנתונים בהמשך. כולם בעד   5 

 6 הסעיף הזה גם, התב"ר הזה? 

 7 כן.  יניב שחר:

 8 אוקי, תודה רבה.  יוסי שמעוני:

 9 

 10 .784הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 11 

 12 היתה לך ישיבה ראשונה טובה.  יניב שחר:

 13 זו ישיבה רגועה.  יוסי שמעוני:

 14 תודה רבה.  אושרת פרימו:

 15 

אישור הצטרפות המועצה כחברה באיגוד ערים גוש דן לשירותים . 11 16 

 17 וטרינריים 

 18 

כחברה באיגוד , אישור הצטרפות המועצה 11סעיף מספר  ליזי דלריצ'ה: 19 

 20 ערים גוש דן לשירותים וטרינריים, אושרת. 

קודם כל שלום לכולם. נכון להיום המועצה מקבלת עו"ד אושרת מצליח:  21 

שירותים מהאיגוד הוטרינרי איגוד ערים דן. היא בעצם  22 

מקבלת את השירותים בפטור ממכרז שנכנס לתוקף לפני  23 

כשנתיים של התקשרות בין רשויות מקומיות בין איגודים.  24 

הנושא נדרש להיבחן על ידי הרשות מאחר שיצאה בשלהי  25 

משרד החקלאות לפיה הרשות המקומית חוות דעת של  2018 26 
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אמורה למנות וטרינר רשות שהוא בעצם עובד מטעמה, היא  1 

לא יכולה לקבל שירותים וטרינריים על ידי נותני שירות  2 

 3 חיצוניים. 

מה שזה אומר מבחינת הרשות לבחון שתי חלופות. אחת זה   4 

בעצם להעסיק וטרינר רשותי ולהפעיל את כל האופרציה  5 

לבחון את  -2ל כל המשמעויות שלה. הזאת בעצמה, ע 6 

האפשרות איך לקבל את השירותים עדיין מאיגוד ערים. איגוד  7 

ערים התנגד כמובן לחוות הדעת של משרד החקלאות, שקל  8 

לנהל הליכים משפטיים בעניין. בסופו של יום הוא החליט  9 

לפתור את הנושא בלהציע לכל הרשויות שמקבלות ממנו  10 

רים. לכל איגוד כזה יש צו הקמה. שירות להצטרף לאיגוד כחב 11 

צו ההקמה הזה זה צו, זה חוק לכל דבר ועניין. ברגע שרשות  12 

מקומית מבקשת להצטרף לאיגוד ערים צריכים לתקן את צו  13 

ההקמה. יש גם הסכם הצטרפות שצריכים לחתום עליו.  14 

מבחינת המועצה זה פתרון אידאלי מאחר שהוא נבחן גם  15 

 16 ירותי. מההיבט הכלכלי וגם מההיבט הש

מההיבט הכלכלי, הרשות המקומית תשלם פחות או יותר את   17 

מה שהיא משלמת היום, גם ככה לאיגוד ערים, אבל היא תקבל  18 

שירות הרבה יותר טוב. היא תהיה חברה באיגוד, היא תוכל  19 

להשפיע על ההחלטות. מבחינת הצו זה אומר שלכל רשות  20 

דל שלה. שתהיה חברה באיגוד יש קול שווה לא משנה מה הגו 21 

גם אם רשות תחליט שלא מתאים לה אז יש תהליך פרישה  22 

מוסדר מהאיגוד, שבעצם ניתן גם לקיים ככל שלא מתאים  23 

 24 בסופו של יום, וזה בעצם המהלך שאנחנו רוצים לקדם. 

במשך נראה לי כמעט חצי שנה אנחנו בחנו את המהלך להבין   25 

בה מה כדאי למועצה, מה לא כדאי למועצה. ושוב, האלטרנטי 26 



 

 

 

 9.6.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה

 

55 

זה או להקים מחלקה רשותית או להצטרף לאיגוד ערים  1 

 2 כחברים. אז זה המהלך שאנחנו, 

מי בחן את זה כלכלית? מי בחן כלכלית מה עדיף, להקים  יניב שחר: 3 

 4 מחלקה?

 5 היה צוות חשיבה, של גורן בזמנו, דליה, אושרת וניר. עו"ד אושרת מצליח: 

 6 ולאיזה מסקנות הגעתם?  יניב שחר:

 7 גם יוסי היה בשלהי התהליך. מצליח:  עו"ד אושרת

 8 אז זה היה בחודשים האחרונים. אז מה הגענו, מה ההבדל?  יניב שחר:

 9 בחצי שנה. עו"ד אושרת מצליח: 

 10 כמה זה עולה וכמה זה עולה? יניב שחר:

כל הנתונים נמצאים בזה, אתה רוצה להתייחס למשהו  יוסי שמעוני: 11 

 12 ספציפי?

 13 אנחנו לא צירפנו. דליה לין:

 14 אה, לא צירפתם? יוסי שמעוני:

 15 לא, אני אומר,  יניב שחר:

 16 להקים מחלקה,  דליה לין:

היא אמרה שיש שתי אופציות, או שאנחנו בונים מחלקה  יניב שחר: 17 

 18 משלנו או שאנחנו מצטרפים לאיגוד ערים דן הזה. 

 19 יש לך את הנייר הזה?  יוסי שמעוני:

 20 כן, כן.  דליה לין:

 21 לא, נבחן ... פרמטרים.לא, עו"ד אושרת מצליח: 

אלף שקל  400 -כן. להקים מחלקה זה עולה בסביבות ה דליה לין: 22 

כשאתה צריך להשיג גם וטרינר בהיקף משרה מסוים לפי גודל  23 

 24 הרשות. אבל מתלווה לזה, 

 25 שזה חלק מה...  יניב שחר:
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גם מרפאה וציוד וכלבייה, תאים בכלבייה, שגם יש חוסר  דליה לין: 1 

שי לרשויות שמפעילות לבד יש תאים. קשה בסיפור הזה, בקו 2 

מאוד להשיג. כלומר ישבנו עם רשות מקבילה, בדקנו מה הם  3 

 4 עושים, להם יש מחלקה, זה המון המון כסף. 

 5 אלף שקל בשנה?  400 יניב שחר:

 6 כן. זה הרבה. דליה לין:

 7 ולהצטרף לאיגוד ערים?  יניב שחר:

חישבנו את זה לפי וטרינר כשזה יכול ללכת ולעלות, כי אנחנו  דליה לין: 8 

מתחיל. אחרי שנה אחת וטרינר מתחיל השכר שלו קופץ, ואז  9 

 10 אנחנו עשויים לשלם גם יותר. 

 11 אוקי. וכמה זה עולה להצטרף לאיגוד ערים?  יניב שחר:

 12 לאיגוד הערים זה, יוסי שמעוני:

 13 אלף שקל.  140-כ דליה לין:

אורך הזמן, תלוי מה אלף שקל. אבל צריך לציין של 140זה  יוסי שמעוני: 14 

ההשקעות של האיגוד, החלק היחסי של הרשות הוא נכנס  15 

 16 בפנים. 

אני רוצה לציין עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. בסופו של דבר   17 

השיקול המכריע בקטע הזה זה היתרון לגודל, כמו שאמרה  18 

 19 דליה, אני חושב שזה המונח שצריך להשתמש בו. 

 20 לא הוא מתורגם לכסף. יניב שחר:

הוא מתורגם לכסף, בין אם זה בנייה של כלבייה, בין אם זה  יוסי שמעוני: 21 

 22 הניהול, בין אם זה, וכולי וכולי. 

 23 שתי שאלות קטנות. יניב שחר:

רק שניה לסיים את המשפט. ובסופו של דבר המבחן הגדול  יוסי שמעוני: 24 

 25 זה הנושא של מעבר לכסף זה גם השירות. 

 26 ין להקים פרטי שלנו,אז בעצם ההבדל הוא ב יניב שחר:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 . 140 -לבין להצטרף ב יניב שחר:

עוד שאלה אחת, היחס שלנו באיגוד ערים מה זה, לפי כמות   3 

 4 תושבים, איך זה הולך?

 5 כן. עו"ד אושרת מצליח: 

 6 , -איך מחשב את היחס שלנו ב יניב שחר:

 7 כן, כן, לפי כמות תושבים.עו"ד אושרת מצליח: 

 8 כל קול שווה, זה לא משנה, אבל  דליה לין:

 9 לא, ברור. קול שווה. אבל ההשתתפות הכספית שלנו,  יניב שחר:

 10 לפי היחס שלנו.  דליה לין:

יניב, כרגע המועצה בכל מקרה משלמת על כל עו"ד אושרת מצליח:  11 

 12 אלף שקל בשנה.  140השירותים באזור 

 13 אוקי.  יניב שחר:

 14 בכל מקרה היא משלמת את זה לאיגוד כנותני שירות. עו"ד אושרת מצליח: 

אז זה ברור  400לא, ברגע שהוא אמר שלעשות לבד זה עולה  יניב שחר: 15 

 16 שאנחנו בעד. אבל רציתי להבין את המספרים ולא סתם. 

 17 צריך לבחון את הכל.  יניב אנגל:

 18 יכול להגיע להרבה יותר.  דובר:

 19 חוץ מזה השירות שניתן על ידם, עו"ד אושרת מצליח: 

 20 השירות הוא טוב. דליה לין:

הוא שירות טוב, וגם הם ירגישו יותר מחויבים כלפינו עו"ד אושרת מצליח:  21 

 22 כשאנחנו באיגוד וגם יכולים להשפיע.

 23 חברים באיגוד ולא סתם מבחוץ.  יניב שחר:

שהוא  אגב יש עוד נתון שכדאי לציין אותו, וזה נתוןעו"ד אושרת מצליח:  24 

מאוד חשוב, שהפקחים והוטרינר שם יוכלו לתת קנסות  25 
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בעצמם, קנסות מנהליים בנושא כלבים. אז יהיה גידול גם  1 

 2 בנושא הקנסות והאכיפה. 

 3 הפקחים של מי, שלנו או של האיגוד?  יניב שחר:

 4 של האיגוד.  דליה לין:

 5 של האיגוד. יניב שחר:

הפקחים והוטרינר הם  ברגע שאנחנו חברים באיגודעו"ד אושרת מצליח:  6 

 7 עובדים שלנו. אז הם יכלו לתת, 

 8 כן, אבל הם בין כל הערים מסתובבים.  יניב שחר:

נכון. אבל כולם מעסיקים אותם במשותף. אז הם יוכלו עו"ד אושרת מצליח:  9 

 10 , בעצם לתת קנסות

 11 אנחנו נקבל את החלק היחסי שלנו שזה שעתיים בשבוע.  יניב שחר:

 12 גם היום אנחנו מקבלים את זה. מגיעים תמיד.  דליה לין:

 13 טוב.  יניב שחר:

 14 בעד כולם?  דליה לין:

איך אפשר להגדיל את השעות של הפקחים ביישוב? זאת  יניב שחר: 15 

 16 השאלה בכל הסיפור.

 17 זה לא קשור לסעיף.  ליזי דלריצ'ה:

 18 זה לא,  דליה לין:

 19 יש אפשרות כזאת?  יניב שחר:

 20 בה. בעד. תודה ר 11 דליה לין:

 21 

הצטרפות המועצה כחברה באיגוד ערים גוש דן  הוחלט לאשר החלטה: 22 

 23 לשירותים וטרינריים.

 24 

 25 . 12סעיף  ליזי דלריצ'ה:

 26 לא, שאלה באמת, דליה.  יניב שחר:
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 1 אישור שכר בכירים,  ליזי דלריצ'ה:

 2 האם אפשר לבוא לאיגוד ולהגיד להם,  יניב שחר:

 3 תשאל.  דליה לין:

מה אתה מדבר, רק על הפקחים של הוטרינר, השירות  ליזי דלריצ'ה: 4 

 5 הוטרינרי? 

אני אומר נגיד יש את הפקחים, הם מחלקים גם דוחות  יניב שחר: 6 

לכלבים שעושים את הצואה שלהם בזה או שאנשים  7 

מסתובבים בלי רצועה. השאלה אם אפשר לבקש מהם, לשלם  8 

 9 להם עוד קצת כסף ושיבואו לתת דוחות גם בערב. 

אנחנו עכשיו עושים חשיבה מחדש על כל הנושא של הפיקוח  יצ'ה:ליזי דלר 10 

כי המצב לא טוב בנושא הפיקוח. גם רמת השעות, גם רמת  11 

ההיקפים. עכשיו אנחנו בכלל לוקחים יעוץ לגבי רישות  12 

במצלמות, מה ההבדל בין אכיפה לבין הבטחה, מצלמות בכל  13 

אה הפארקים, מה רואים דרך המצלמה, המוקד צריך להיות רו 14 

 15 כדי שהוא יוכל להשתמש. 

ביום חמישי יש פגישה ליוסי ולערן אנחנו ממש נראה לי מחר,   16 

עם יועץ בנושא ואנחנו נצא לפעילות הגברת פקחים יחד עם  17 

ניר, הולכים לעשות קפיצת מדרגה בנושא של הפיקוח ביישוב.  18 

לא רק בנושא של הכלבים, בכל הנושאים. יש הרבה מאוד  19 

 20 ות מדרגה. נושאים שזה צריך לעל

 21 טוב, תודה.  :דובר

 22 

. אישור שכר בכירים לגב' מונה חולי, מנהלת אגף משאבי אנוש במועצה, 12 23 

 24 משכר מנכ"ל 70%-60%בין 

 25 
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. אישור שכר בכירים לגב' מונה 12אישור שכר בכירים. סעיף  :ליזי דלריצ'ה 1 

אחוז  70 -ל 60חולי, מנהלת אגף משאבי אנוש במועצה, בין  2 

 3 לחודש.  1 -משכר מנכ"ל. מנהלת אגף חדשה. היא התחילה ב

 4 מתי מינו אותה? לא אמורים למנות אותה? :יניב שחר

 5 לא, זה לא סטטוטורי.  :ליזי דלריצ'ה

 6  אוקי. :יניב שחר

 7 לא צריך.  :ליזי דלריצ'ה

 8 מה קרה לאבי אליאב? לפני שנה ... :יניב שחר

נכון, אבי לא התאים לחזון שלנו. הוא ואנחנו ביחד חיפשנו  :ליזי דלריצ'ה 9 

 10 , -משהו אחר. אנחנו חיפשנו משהו אחר ו

 11 פוטר, בקיצור. :יניב שחר

 12 מה?  :ליזי דלריצ'ה

 13 פוטר?  :יניב שחר

 14 התפוטר.  :ליזי דלריצ'ה

 15 התפוטר. אוקי.  :יניב שחר

 16 זה לא את, זה אני.  :נעמה ברון

 17 . רגע, סליחה, מי בעד? 13סעיף  :ליזי דלריצ'ה

 18 כולם בעד?  :דליה לין

 19 זה הטווח של השכר שמותר למנהלי אגפים.  :ליזי דלריצ'ה

 20 בעד.  :מיכאל לוין

 21 מינוי מנהלת,  :ליזי דלריצ'ה

 22 היתה, נכון? היא לא,  מונה חולי היא עובדת של הרשות :יניב שחר

 23 לא, :דליה לין

 24 מכרז חיצוני? :יניב שחר

 25 מכרז חיצוני.  :דליה לין

 26 אוקי.  :יניב שחר
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 1 

הוחלט לאשר שכר בכירים לגב' מונה חולי, מנהלת אגף  :החלטה 2 

 3 משכר מנכ"ל. 70%-60%משאבי אנוש במועצה, בין 

 4 

מנהלת . מינוי מנהלת מחלקת הגביה במועצה רלי ניסנוביץ, לתפקיד 13 5 

ארנונה, לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(  6 

 7 1976-התשל"ו

 8 

מינוי מנהלת מחלקת הגבייה במועצה רלי ניסנוביץ לתפקיד  :ליזי דלריצ'ה 9 

. שאלה? מי 1976מנהלת ארנונה לפי חוק הרשויות המקומיות  10 

 11 בעד? 

 12 בעד.  :אושרת פרימו

 13 בעד.  :דוברים

 14 

מינוי מנהלת מחלקת הגביה במועצה רלי  הוחלט לאשר :החלטה 15 

ניסנוביץ, לתפקיד מנהלת ארנונה, לפי חוק הרשויות  16 

 17 1976-המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( התשל"ו

 18 

 19 

. מינוי מנהלת החשבונות הראשית של המועצה, שירלי משולם, לכהונה 14 20 

 21 בע"מנוספת כדירקטורית מקרב עובדי המועצה בדירקטוריון מי תקווה 

 22 

מינוי מנהלת החשבונות הראשית של המועצה, שירלי משולם,  :ליזי דלריצ'ה 23 

לכהונה נוספת כדירקטורית מקרב עובדי המועצה  24 

 25 בדירקטוריון מי תקווה בע"מ. 
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כשאתם אומרים כהונה נוספת, כמה זמן היא כבר  :יניב שחר 1 

 2 בדירקטוריון? 

 3 כמה זמן היא? :ליזי דלריצ'ה

 4 שלוש שנים.  :עו"ד רונית עובדיה

 5 קדנציה אחת היא סיימה?  :יניב שחר

 6 

מנהלת החשבונות הראשית של המועצה, הוחלט לאשר מינוי  :החלטה 7 

שירלי משולם, לכהונה נוספת כדירקטורית מקרב עובדי  8 

 9 המועצה בדירקטוריון מי תקווה בע"מ

 10 

. מינוי מנהלת מחלקת נכסים במועצה, יעל ספתי, לכהונה נוספת 15 11 

 12 מקרב עודי המועצה בדירקטוריון מי תקווה בע"מכדירקטורית 

 13 

, מינוי מנהלת מחלקת נכסים במועצה, יעל 15סעיף מספר  :ליזי דלריצ'ה 14 

ספתי, לכהונה נוספת כדירקטורית מקרב עובדי המועצה,  15 

 16 אותו דבר? זה שלוש שנים היא היתה? 

 17 כן, כן.  :עו"ד רונית עובדיה

 18 שלוש שנים? בעד.  :יניב שחר

 19 

הוחלט לאשר מינוי מנהלת מחלקת נכסים במועצה, יעל  :החלטה 20 

ספתי, לכהונה נוספת כדירקטורית מקרב עודי המועצה  21 

 22 .בדירקטוריון מי תקווה בע"מ

 23 

און לכהונה נוספת כדירקטור מקרב הציבור -מינוי עו"ד זיו בר :ליזי דלריצ'ה 24 

 25 בדירקטוריון מי תקווה בע"מ. 

 26 כמה קדנציות?  :יניב שחר
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 1 זו כהונה שלישית ואחרונה.  :צליחעו"ד אושרת מ

 2 הוא עשה שש שנים?  :יניב שחר

 3 . 2013 -הוא כבר סיים שש שנים, כן. מ :עו"ד אושרת מצליח

 4 הזמן טס. :ליזי דלריצ'ה

למה, אבל למה דח"צ? זאת אומרת ברמה עקרונית, למה  :נעמה ברון 5 

 6 שנים? זה, 10למנות דח"צ לתקופה של 

כשדח"צ עושה את תפקידו נאמנה ועושה את תפקידו  :עו"ד אושרת מצליח 7 

 8 טוב אז אין סיבה שלא. 

 9 למה לא? למה לא? זה מצוין.  :ליזי דלריצ'ה

מטבע הדברים, אני לא מכירה את הפרסונה מן הסתם. מטבע  :נעמה ברון 10 

הדברים, דירקטור חיצוני הוא מישהו שאמור סוג של בערך  11 

ם חבר בועדת ביקורת לפקח או להיות איזה עין מפקחת, הוא ג 12 

 13 -אם אני לא טועה. יש היגיון מסוים ברענון נקרא לזה אחת ל

X כבר ממונה, זאת אומרת  2013 -שנים ולדעתי הוא מ 14 

 15 מהקמה, 

 16 ,-את לא מכירה את זיו, זיו הוא ה :עו"ד רונית עובדיה

 17 אני לא מכירה. התחלתי בזה.  -אמרתי :נעמה ברון

 18 , -באמת עושה עבודה מדהימה ו לא, הוא באמת :עו"ד רונית עובדיה

 19 , -לא יודע, הדירקטוריון לא התכנס יותר משנה לפי מה ש :יניב שחר

 20 מתי הדירקטוריון התכנס פעם אחרונה?  :נעמה ברון

 21 , מה שזיו הצליח לעשות בתאגיד, -לא, זה לא קשור ל :עו"ד רונית עבודה

ים את שלו. אנחנו לא מכירלא, אין חולק על ההישגים  :נעמה ברון 22 

 23 ההישגים שלו. אני מדברת ברמה העקרונית. 

אני חושבת להפך למה שאת אומרת, זה נכון שחשוב  :עו"ד אושרת מצליח 24 

לרענן, אבל גם חשוב לשמור על המשכיות. לא הגיוני שכולם  25 



 

 

 

 9.6.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה

 

64 

יתחלפו ולא יהיה מישהו שישמור ויזכור גם ויבדוק יישום של  1 

 2 החלטות באופן קבוע. 

 3 מתי הדירקטוריון התכנס פעם אחרונה?  :נעמה ברון

הם מתכנסים. זה שלא מקבלים החלטות כי אין קוורום  :עו"ד אושרת מצליח 4 

 5 זה לא אומר שהם לא מתכנסים.

 6 מתי פעם אחרונה שהיה קוורום?  :נעמה ברון

 7 אני לא זוכרת. אני גם לא זוכרת להגיד לך במדויק.  :עו"ד אושרת מצליח

 8 זו סוגיה,  :נעמה ברון

 9 לא, אבל את מכירה את כל הפרטים. אני לא מבינה,  :ו"ד רונית עובדיהע

 10 אני לא מכירה את כל הפרטים, בגלל זה אני שואלת.  :נעמה ברון

 11 אוקי, לא, שאלת כמה פעמים. היה פקק מאוד גדול.  :עו"ד רונית עובדיה

 12 ,-דיברתי על קוורום של דח"צים. זה לא מותנה ב :נעמה ברון

 13 זה לא, אין קוורום של דח"צים.  :דיהעו"ד רונית עוב

 14 יש קוורום.  :נעמה ברון

 15 יש קוורום של הדירקטוריון,  :עו"ד רונית עובדיה

 16 דרושים, סליחה. מינימום דח"צים אוקי,  :נעמה ברון

 17 חלק מהדירקטוריון הוא גם דח"צים.ו :עו"ד רונית עובדיה

 18 מתי נפלנו מדח"צ שלישי?  :נעמה ברון

 19 מה?  :עו"ד רונית עובדיה

 20 מתי נהיו פחות משלושה דח"צים?  :נעמה ברון

 21 אני לא זוכרת בעל פה את הרשימות. יש,  :עו"ד רונית עובדיה

 22 בערך.  :יניב שחר

 23 אמיתי אני לא זוכרת.  :עו"ד רונית עובדיה

 24 שנה, שנתיים?  :יניב שחר

 25 לא, מה פתאום.  :עו"ד רונית עובדיה

 26 אז רגע, אז מה,  :נעמה ברון
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 1 הכל קרה במהלך השנה האחרונה, :עובדיה עו"ד רונית

 2 לפני חודשיים שלושה.  :עו"ד אושרת מצליח

במהלך השנה האחרונה מינויים שהוגשו לא נדונו על ידי  :עו"ד רונית עובדיה 3 

הועדה ואנשים שכבר היו ממונים המינוי שלהם פקע בגלל  4 

 5 שעבר הזמן. זה הכל קרה, 

 6 אז מה עושה דירקטוריון שלא,  :נעמה ברון

אושר על ידי עוד התקציב של שנה שעברה ו :עו"ד רונית עובדיה 7 

 8  , לא, הדירקטוריון. לא יודעת, מתישהו במהלך השנה

 9 אז מה עושה דירקטוריון שלא יכול לקבל החלטות?  :נעמה ברון

 10 הוא מתכנס, מה הוא עושה? מה זאת אומרת? עו"ד רונית עובדיה: 

הוא מתכנס אבל הוא לא יכול לקבל החלטות, אז איך מתנהל  נעמה ברון: 11 

 12 התאגיד?

נהלת, יש ת, מה, החברה מותנכון, הוא לא מקבל החלטעו"ד רונית עובדיה:  13 

 14  .לה מנכ"ל

 15 אז לא צריך דירקטוריון לפי מה שאת אומרת.  יניב שחר:

 16 לא על כל דבר צריך לקבל החלטה. עו"ד רונית עובדיה: 

 17 ברור שלא. אני שואלת שאלה כי אני לא יודעת.  נעמה ברון:

אם אין דירקטוריון אז הוא ? אין, דירקטוריוןמה עושה עו"ד רונית עובדיה:  18 

 19 לא מקבל החלטות והוא לא מתכנס. מקבל נתונים.

אז הפרויקט החדש של מי תקווה התקבל? זה לא מצריך  נעמה ברון: 20 

 21 דירקטוריון? 

 22 ת, מה? אני לא שומעעו"ד רונית עובדיה: 

 23 : הוא ישן. זה פרויקט מאוד ישן.מצליחעו"ד אושרת 

 24 אה, אוקי.  נעמה ברון:

זה פרויקט שכבר לפני שנה וחצי התקבלה החלטה  ד אושרת מצליח:"עו 25 

 26 בעניינו והם מקדמים אותו הרבה זמן. 
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 1 מה קרה איתם? קודם לכן אוקי. ושני הדח"צים שמונו  נעמה ברון:

 2 מי? עו"ד רונית עובדיה: 

 3 היו שני מינויים של דח"צים שעברנו,  נעמה ברון:

הם נמצאים. הם נמצאים ברשות המים. זה חלק מה...  ד אושרת מצליח:"עו 4 

 5 כרגע יש מינויים שנמצאים, 

 6 דח"צים, לא?  8אבל אז נגיע לאיזה  נעמה ברון:

 7 לא.  ד אושרת מצליח:"עו

 8 . 2018 -שהוגשו ב יםמה קורה עם המינוי 2018 -יש מ יניב שחר:

איזה עוד מינויים אתם מדברים? תפנו אותי ספציפית,  ד אושרת מצליח:"עו 9 

 10 כי אני לא יכולה, 

 11 היה את ציוני והיה,  נעמה ברון:

 12 דוד ציוני ממתין לאישור ועדה.  ד אושרת מצליח:"עו

 13 אוקי. נעמה ברון:

 14 הוא יחסית חדש. כן.  ד אושרת מצליח:"עו

 15 בכור.  יניב שחר:

 16 ובכור.  ברון: נעמה

 17 בכור, לא, זה, ד אושרת מצליח:"עו

 18 איזה בכור? לא מינינו בכור. ליזי דלריצ'ה:

 19 קרן, קרן בכור. ד אושרת מצליח:"עו

קרן בכור. היא הוגשה אבל מאיזושהי סיבה שמה היא ביקשה  אושרת פרימו: 20 

 21 באיזשהו שלב ל... זה לא המשיך. 

 22 און? -ו ברטוב. מי בעד מינוי עו"ד זי ליזי דלריצ'ה:

דח"צים?  5אז במצב היוצא אחרי כל המינויים שיאושרו, יהיו  נעמה ברון: 23 

 24 זו כאילו, זו השאיפה? 

 25 לא, לא,  ד אושרת מצליח:"עו

 26 שמכהנים?  2 -שממשיכים כהונה נוספת וה 3 נעמה ברון:
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 1 מי ממשיך לכהונה נוספת? רק מיקי כרגע דח"צ, עו"ד רונית עובדיה: 

 2 -אה, סליחה, לא, שניים חדשים, סליחה, של הסעיפים הבאים נעמה ברון:

 3 זיו ומי שקיים עכשיו? 

אחרי האישור יהיה את הכל בתוך האתר מול הזה אז יהיה  ליזי דלריצ'ה: 4 

 5 מאוד קל לראות את זה. 

 6 און?  -מי בעד עו"ד זיו בר 

 7 בעד.  יניב שחר:

 8 בעד?  ליזי דלריצ'ה:

 9 

און, לכהונה נוספת -זיו בר הוחלט לאשר את מינוי עו"ד החלטה: 10 

 11 כדירקטור מקרב הציבור בדירקטוריון מי תקווה בע"מ. 

 12 

 13 

 14 . מינוי גיא קושט, כדירקטור מטעם הציבור, בדירקטוריון מי תקווה בע"מ17

 15 

מינוי גיא קושט, דירקטור מטעם הציבור בדירקטוריון מי  ליזי דלריצ'ה: 16 

 17 תקווה בע"מ. מי בעד מינוי גיא קושט? 

 18 בעד.  יניב שחר:

 19 

 20 ,מינוי גיא קושט, כדירקטור מטעם הציבורהוחלט לאשר את  החלטה:

 21 .בדירקטוריון מי תקווה בע"מ

 22 

 23 . מינוי לירן ארד, כדירקטור מטעם הציבור, בדירקטוריון מי תקווה בע"מ18

 24 

מינוי לירן ארד כדירקטור מטעם הציבור בדירקטוריון מי  ליזי דלריצ'ה: 25 

 26 תקווה בע"מ. 
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לי שאלה. ראיתי שהשני קורות חיים פה אנשים כאילו  יש מיכאל לוין: 1 

 2 הגישו מועדות למשרה במועצה?

 3 ממ.-ממ ליזי דלריצ'ה:

זה איזה שיטה שאתם לוקחים אנשים שראיינתם למשרות  מיכאל לוין: 4 

 5 במועצה וממנים אותם לדירקטורים? 

 6 מה הכוונה שיטה? ליזי דלריצ'ה:

 7 אני רואה פה משהו חוזר. לא,  מיכאל לוין:

יש שני חבר'ה שהיו מאוד מרשימים והם גרים ביישוב והצעתי  ליזי דלריצ'ה: 8 

 9 להם להתנדב והם אמרו בשמחה. 

 10 יפה מאוד.  מיכאל לוין:

 11 והם מוכשרים אז,  ליזי דלריצ'ה:

 12 יפה מאוד. מיכאל לוין:

 13 לא כשיטה, כמשהו,  ליזי דלריצ'ה:

 14  לא, סתם, נראה קצת, קפץ מוזר. מיכאל לוין:

 15 כולם מאשרים? 18סעיף מספר  דלריצ'ה:ליזי 

 16  לירן ארד מאושר? דליה לין:

 17 לירן ארד, כן.  יניב שחר:

 18 

מינוי לירן ארד, כדירקטור מטעם הציבור, הוחלט לאשר את  החלטה: 19 

 20 בדירקטוריון מי תקווה בע"מ.

 21 

. מינוי יובל חלד, לכהונה נוספת כדירקטור מטעם הציבור, בדירקטוריון 19 22 

 23 גני תקווה בע"מ )חל"צ( במקום יוסי קורןהחברה לפיתוח 

 24 

, מינוי יובל חלד לכהונה נוספת כדירקטור 19סעיף מספר  ליזי דלריצ'ה: 25 

 26 מטעם הציבור בדירקטוריון החברה לפיתוח גני תקווה. 
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 1 עוד פעם, כהונה נוספת,  יניב שחר:

 2 במקום יוסי קורן. ליזי דלריצ'ה:

 3 שלישית.  ד אושרת מצליח:"עו

 4 שלישית.  :ליזי דלריצ'ה

 5 שלישית?  יניב שחר:

 6 מי בעד?  ליזי דלריצ'ה:

 7 כולם פה אחד? דליה לין:

 8 

יובל חלד, לכהונה נוספת כדירקטור הוחלט לאשר את מינוי  החלטה: 9 

מטעם הציבור, בדירקטוריון החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ  10 

 11 .)חל"צ(

 12 

החברה לפיתוח . מינוי אלי חורי, כדירקטור מטעם הציבור, בדירקטוריון 20 13 

 14 גני תקווה בע"מ )חל"צ( במקום יוסי קורן

 15 

מינוי אלי חורי כדירקטור מטעם הציבור בדירקטוריון החברה  ליזי דלריצ'ה: 16 

 17 לפיתוח גני תקווה בע"מ. 

יש לי שאלה בקשר לזה. כתבתם שיובל חלד מחליף את יוסי  יניב שחר: 18 

 19 קורן וכתבתם גם שאלי חורי מחליף את יוסי קורן. 

 20 כן, שניהם מחליפים את יוסי קורן.  ברון:נעמה 

לא, אלי חורי את יוסי קורן. יובל חלד עומד בפני עצמו,  ד אושרת מצליח:"עו 21 

 22 הוא לא מחליף. 

 23 טעות.  ליזי דלריצ'ה:

 24 טעות.  ד אושרת מצליח:"עו

 25 אי אפשר שני אנשים להחליף אחד. ליזי דלריצ'ה:

 26 אוקי, אז נתקן את זה.  יניב שחר:
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 1 , מי בעד? 20, סליחה, אלי חורי מספר אוקי. מינוי שבי לבון 'ה:ליזי דלריצ

 2 בעד.  יניב שחר:

 3 פה אחד?  דליה לין:

 4 

שר את מינוי אלי חורי, כדירקטור מטעם הציבור, הוחלט לא החלטה: 5 

בדירקטוריון החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ )חל"צ( במקום  6 

 7 יוסי קורן.

 8 

מקרב הציבור, בעמותת אמנות ותרבות . מינוי שבי לבון, כחבר ועד הנהלה 21 9 

 10 בגני תקווה

 11 

שבי לבון כחבר ועדת הנהלה מקרב הציבור בעמותת , 21מספר  ליזי דלריצ'ה: 12 

 13 אמנות ותרבות בגני תקווה. מי בעד? 

 14 בעד.  יניב שחר:

 15 אנחנו בעד.  מכיוון שזה לא יושב על התקן של חברי מועצה נעמה ברון:

 16 כן.  מיכאל לוין:

 17 

מינוי שבי לבון, כחבר ועד הנהלה מקרב הוחלט לאשר את  החלטה: 18 

 19 .הציבור, בעמותת אמנות ותרבות בגני תקווה

 20 

 21 

. מינוי מיכה ינון לכהונה נוספת כחבר ועדת הנהלה מקרב הציבור בעמותת 22 22 

 23 אמנות ותרבות בגני תקווה

 24 

מינוי מיכה ינון לכהונה נוספת כחבר ועדת הנהלה מקרב  ליזי דלריצ'ה: 25 

 26 מי בעד? הציבור.
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 1 פה אחד? דליה לין:

 2 מינוי מיכל יצחקי, ליזי דלריצ'ה:

 3 היות וזה לא בא על חשבון חבר מועצה אז אנחנו בעד.  יניב שחר:

 4 

הוחלט לאשר את מינוי מיכה ינון לכהונה נוספת כחבר ועדת  החלטה: 5 

 6 הנהלה מקרב הציבור בעמותת אמנות ותרבות בגני תקווה.

 7 

לכהונה נוספת כחברת ועדת הנהלה מקרב הציבור, . מינוי מיכל יצחקי 23 8 

 9 בעמותת אמנות ותרבות בגני תקווה

 10 

ת הנהלה מקרב מינוי מיכל יצחקי לכהונה נוספת כחברת ועד ליזי דלריצ'ה: 11 

 12  ?23הציבור, מי בעד 

 13 מה זה כהונה נוספת? יניב שחר:

 14 כהונה שניה. : מצליחעו"ד אושרת 

 15  שניה? ומיכה ינון כמה זה? יניב שחר:

זה גם כהונה שניה שלו. לפני כן הוא היה באסיפה עו"ד אושרת מצליח:  16 

כללית. מיכה ינון היה שנים באסיפה כללית. זה כהונה שניה  17 

 18 שלו כחבר הנהלה. 

 19  כולם בעד? 23סעיף  ליזי דלריצ'ה:

 20 כן.  יניב שחר:

 21 

הוחלט לאשר את מינוי מיכל יצחקי לכהונה נוספת כחברת  החלטה: 22 

הציבור, בעמותת אמנות ותרבות בגני  ועדת הנהלה מקרב 23 

 24 .תקווה

 25 
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. אישור תיקון נוהל הנצחה באמצעות תרומה שאושר במליאת המועצה 24 1 

 2 22.10.19מיום  13מס' 

 3 

אישור תיקון נוהלה הנצחה באמצעות תרומה שאושר  -24 ליזי דלריצ'ה: 4 

 5 . אושרת, את יכולה להסביר? 13במליאת המועצה מספר 

אני אסביר. אנחנו אישרנו את הנוהל ולאחר  כן.עו"ד אושרת מצליח:  6 

שאישרנו אותו מצאנו שיש מקום לעשות בו תיקונים קלים.  7 

, בעצם התחייבות המבקש, בנוהל 6התיקונים הם בסעיף  8 

הראשוני אנחנו בעצם אמרנו שאנחנו לא נאשר הנצחה אלא  9 

מסך עלות הנכס או  50% -אם כן שיעור התרומה לא יפחת מ 10 

 11 לפי הגבוה מביניהם. ₪  10,000 -הפרויקט או מ

ואז מצאנו שיש אירועים שאנחנו רוצים לאשר גם אם הם לא   12 

עומדים בקריטריונים האלה, בעצם אירועים שמכסים את  13 

 14 עצמם ויש תועלת לקהילה מהם. לכן יש, 

 15 שקל?  5,000 -מה, נגיד אירועים ב יניב שחר:

 16 מה זה? עו"ד אושרת מצליח: 

 17 שקל?  5,000 -נגיד אירועים ב יניב שחר:

שקל או משהו  5,000 -נגיד איזשהו אירוע קהילתי בעו"ד אושרת מצליח:  18 

שהוא לא זה, לא יותר מדי עם השקעות אבל משהו שיש רצון  19 

קהילתי לקדם אותו. אז בגלל זה החריגים שאחר כך אנחנו  20 

הוספנו, שבעצם ועדת ההנצחה רשאית לאשר חריגים ובלבד  21 

סכום שווי  -י התנאם המצטברים הבאיםשיתקיימו שנ 22 

התרומה יכסה את כל העלויות בנוגע לבקשת ההנצחה כולל  23 

עלויות המועצה ובכללן תקורות. הועדה מצאה כי קיימים  24 

טעמים על פי צרכי הקהילה לאשר את הבקשה להנצחה גם  25 

 26 ₪.  10,000 -בסכום נמוך מ
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אנחנו תיקון נוסף זה במקרה של אירוע ומלגות. בהתחלה   1 

שנים. גם  3נתנו איזושהי הגבלה שהם חייבים המשכיות של  2 

שנים, זה בסדר גם  3פה מצאנו שזה לא בהכרח צריך להיות  3 

שזה יהיה חד פעמי, בלבד שזה שוב, גם מכסה את עצמו באופן  4 

מלא, גם מכסה באופן מלא את הוצאות המועצה ויש לזה  5 

מבקש כמובן תועלת לציבור, כשתהיה עדיפות למי שבאמת  6 

 7 ולא חד פעמי.  משהו מתמשך

 8 יש לזה אישור? מישהו רוצה הערות?  

 9 בעד.  יניב שחר:

 10  בעד, כולם פה אחד? דליה לין:

 11 

הוחלט לאשר תיקון נוהל הנצחה באמצעות תרומה שאושר  החלטה: 12 

 13 .22.10.19מיום  13במליאת המועצה מס' 

 14 

 15 2019-206. דיון בדוחות ממונה על תלונות הציבור לשנים 25

 16 

, דיון בדוחות ממונה על תלונות הציבור לשנת 25סעיף מספר  ליזי דלריצ'ה: 17 

2016-2019 . 18 

 19 שאלה לפני זה, אני לא, אני עדיין לא,  יניב שחר:

 20 )מדברים ביחד(

 21 רגע, שניה, לפני זה אני שואל,  יניב שחר:

 22  ?25איפה אנחנו, בסעיף  נעמה ברון:

חנו ביקשנו לראות מתי מה ששלחו. אנ 24. 25, הוא 24זה  יניב שחר: 23 

מינו את הממונה על תלונות הציבור. אנחנו כבר כמה חודשים  24 

מבקשים לראות מתי מינו את הבחורה הנחמדה הזאת  25 
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במליאת המועצה להיות ממונה על תלונות הציבור, ועדיין לא  1 

 2 קיבלנו תשובה. 

 3 רגע, קודם כל, המבקרת עדיין בתפקידה?  נעמה ברון:

 4 , 15 -ה בהמבקרת פרש דליה לין:

 5 עדכנתי בדיווחי ראש המועצה בישיבה הקודמת.  ליזי דלריצ'ה:

 6 אז אין מבקרת למועצה כרגע?  נעמה ברון:

 7 )מדברים ביחד(

 8 מה?  נעמה ברון:

 9 יש הליכי מכרז. עו"ד אושרת מצליח: 

אבל זה המצב התקין, שהמבקרת סיימה את תפקידה ואין  נעמה ברון: 10 

 11 מבקר עד הודעה חדשה? 

 12 המבקרת הגיעה לגיל פרישה ותוך כדי, עו"ד אושרת מצליח: 

 13 זה לא שבא בהפתעה, את יודעת.  יניב שחר:

 14 ... שהיא יצאה לפנסיה. נעמה ברון:

 15 ידענו מתי היא מגיעה לגיל פרישה.  יניב שחר:

תלונות הציבור אז עד עכשיו למעשה לא היה ממונה על  נעמה ברון: 16 

 17 ציבור, ומעכשיו אין ממונה על תלונות ה

 18 למה את אומרת את הדברים האלה, עו"ד רונית עובדיה: 

 19 כדי שזה יישמע טוב.  ליזי דלריצ'ה:

 20 מה זה קשור?עו"ד רונית עובדיה: 

כי אנחנו ביקשנו לדעת מתי, כי ששאלנו אותה בזמנו היא  יניב שחר: 21 

 22 אמרה שהיא אף פעם לא מינתה, 

 23 הציבור?  רגע, מה תפקידו של הממונה על תלונות נעמה ברון:

וכשביקשנו לקבל את המסמך שמינו אותה עד היום לא קיבלנו  יניב שחר: 24 

 25 אותו. 
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יש לי שאלה. אתה ... דו"ח ממונה תלונות הציבור עו"ד אושרת מצליח:  1 

 2 . אז אם לא מונה,2016-2018לשנים 

 3 אז אם לא היה, איך?  ליזי דלריצ'ה:

 4 אז מה? עו"ד אושרת מצליח: 

לא, לא הבנתי, גם אני יכול לכתוב דו"ח. אני צריך לראות את  יניב שחר: 5 

 6 המינוי. 

קודם כל הדו"ח הזה נכתב, שניה רגע. הדו"ח הזה נכתב  נעמה ברון: 7 

 8 רטרואקטיבית, בואו לא נעמיד פנים, אוקי? 

 9 לא היו דוחות בשנים,  יניב שחר:

ממונה על תלונות הציבור מלבד זה שהוא מקבל תלונות  נעמה ברון: 10 

הציבור יש לו עוד כמה חובות וזה לערוך דו"ח שנתי, להביא מ 11 

 12 אותו בפני המליאה. זה קרה על בסיס דו"ח שנתי זה לא נקרא, 

אתם יושבים בועדת ביקורת, תשאלו אותה, היא באה עו"ד רונית עובדיה:  13 

 14 לועדת ביקורת, לא, אני לא, 

 15 מי באה לועדת ביקורת, המבקרת שפרשה? נעמה ברון:

 16 המבקרת, לא?ת עובדיה: עו"ד רוני

 17 נכון, אנחנו דיברנו, זה עלה מתוך ועדת הביקורת אגב.  נעמה ברון:

 18 אוקי. עו"ד רונית עובדיה: 

 19 אחרי שהיינו איתה בועדת ביקורת הנושא הזה בכלל עלה.  יניב שחר:

והיא בעצמה אישרה שהיא מעולם לא מונתה כממונה על  נעמה ברון: 20 

ין איפה פה בכלל הדילמה. תלונות הציבור. אז אני לא מב 21 

 22 לפעמים אפשר להגיד שקרתה טעות, זה בסדר.

 23 לא קרתה שום טעות. היא מונתה,  ליזי דלריצ'ה:

 24 אז איך לא,  נעמה ברון:

היא מונתה, היא קיבלה על זה תוספת בשכר, יש את המכתב  ליזי דלריצ'ה: 25 

 26 אל משרד הפנים.
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 1 ... היא קיבלה תוספת בשכר ומעולם לא יצאו נעמה ברון:

 2 מדברים ביחד()

איפה המכתב למשרד הפנים? אנחנו לא ראינו אותו. ביקשנו  יניב שחר: 3 

 4 לראות, לא שלחתם כלום. 

 5 זה שלא ראית אותו זה לא אומר,  ליזי דלריצ'ה:

 6 רגע, רגע, שניה,  נעמה ברון:

 7 אם יש מכתב אני רוצה אותו.  יניב שחר:

ממונה לפי חוק, אני רגע אני קצת יותר איטית. התפקיד של  נעמה ברון: 8 

שכחתי את השם של החוק, משהו ממונה על תלונות הציבור,  9 

היא אמורה להוציא דו"ח שנתי, זה אמור להגיע לדיון במליאה  10 

וזה אמור להיות מפורסם באתר, אוקי? אני עד היום לא  11 

מצאתי באתר שום דו"ח של ממונה על תלונות הציבור.  12 

 13 4, 2018, 2017, 2016 לראיה, יש פה דו"ח רטרואקטיבי על

שנים, איפה הדוחות הקודמים גם? אני לא יודעת. הקדנציה  14 

 15 . 2016 -ב של ליזי לא התחילה

 16 תשאלי אותה, אמרתי, את בועדת ביקורת, עו"ד רונית עובדיה: 

 17 שאלנו אותה.  יניב שחר:

 18 אז כשאני, אז רגע,  נעמה ברון:

 19 שאלנו.  יניב שחר:

 20 אז למה, למה,  נעמה ברון:

 21 היא אמרה שהיא אף פעם לא מונתה.  ב שחר:יני

 22 אז אוקי. עו"ד רונית עובדיה: 

למה ההתרעמות כשאני אומרת שקרתה טעות ומשהו לא  נעמה ברון: 23 

 24 נעשה עד הסוף כמו שצריך? 

מה זאת אומרת? יש מבקרת, היא לא כתבה דו"ח, את עו"ד רונית עובדיה:  25 

 26 שאלת אותה, 
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 1 שזה חלק מהתפקיד של ממונה על תלונות הציבור.  נעמה ברון:

 2 . 2016 -את אמרת שעיינת באתר ולא ראית דו"ח מעו"ד רונית עובדיה: 

 3 כי אין, כי לא היה, היא אמרה שאין.  נעמה ברון:

 4 נו, אז מה השאלה? אני לא מבינה. עו"ד רונית עובדיה: 

 5 אני, אז למה,  נעמה ברון:

 6 לנאום או לשאול שאלה? את רוצה עו"ד רונית עובדיה: 

 7 לא.  נעמה ברון:

 8 את יודעת את התשובה.עו"ד רונית עובדיה: 

 9 , -אני בסך הכל אמרתי ש נעמה ברון:

, נכון? יש מחלוקת על 2012 -אבל היא לא כתבה דו"ח בעו"ד רונית עובדיה:  10 

 11 זה? 

עכשיו גם ליזי הוסיפה שהיא גם קיבלה שכר על משהו שהיא  נעמה ברון: 12 

 13 לא עשתה. 

 14 זה לא שהיא קיבלה שכר והיא לא עשתה, עו"ד רונית עובדיה: 

 15 אתם כאילו מזלזלים בעובדה שזה צריך להגיע למליאה לדיון?  נעמה ברון:

היא עובדה שהיא ממונה על תלונות הציבור והיא לא עו"ד רונית עובדיה:  16 

 17 כתבה דו"ח. זהו. 

 18 וזה לא פורסם באתר, וזה לא הגיע למליאה.  נעמה ברון:

 19 אז מה, מה את רוצה להגיד? עו"ד רונית עובדיה: 

 20 אנחנו ביקשנו, אנחנו ביקשנו, יניב שחר:

 21 )מדברים ביחד(

 22 רגע, שניה, לפי החוק,  יניב שחר:

 23 היא לא הגישה דו"ח. עו"ד אושרת מצליח: 

איך, אני לא מבינה, אני לא מבינה איך הייעוץ המשפטי כאילו  נעמה ברון: 24 

מור להיות, הוא קבוע בדין והוא מקטין כאילו דבר שהוא א 25 

 26 צריך להיעשות מדי שנה.
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 1 מה את רוצה שאני אעשה, שאני אלך להכות אותה? מה, עו"ד רונית עובדיה: 

 2 גם אני חשבתי על זה.  ליזי דלריצ'ה:

 3 אני לא מבינה מה, מהקטין?  עו"ד רונית עובדיה: 

 4 למה לקחת את זה,  נעמה ברון:

הממונה על תלונות הציבור שהיא מבקרת  2012בשנת עו"ד רונית עובדיה:  5 

 6 המועצה לא כתבה דו"ח. מה הייעוץ המשפטי אמור לעשות? 

 7 ? 2012בשנת  נעמה ברון:

 8 מה את רוצה, עו"ד רונית עובדיה: 

 9 . 2012 -היא לא כתבה ב יניב שחר:

אני מוניתי להיות מבקרת המועצה? היא מבקרת עו"ד רונית עובדיה:  10 

"ח, היא יכולה לעשות עם זה מה המועצה, היא לא כתבה דו 11 

 12 שהיא רוצה. 

 13 מי מנהל את המועצה? אני לא באה בטענות אלייך.  נעמה ברון:

לא, את אומרת אני לא מבינה מה הייעוץ המשפטי עו"ד רונית עובדיה:  14 

 15  מקטין. מה את רוצה שאני אגיד לך?

 16 כן, כי אתם אומרים כולה וכולה וכולה. זה לא כולה.  נעמה ברון:

 17 ...לא כולה, אמרתי עו"ד רונית עובדיה: 

 18 )מדברים ביחד(

 19 את אומרת כולה לא מינו,  יניב שחר:

 20 מה את רוצה לעשות עם זה?עו"ד רונית עובדיה: 

כולה לא העלו את זה לישיבת מועצה, כולה היא לא הגישה  יניב שחר: 21 

דוחות, כולה זה לא הופיע באתר, כולה אין ממונה תלונות  22 

 23 שנים אחורה.  4הציבור, כולה עשינו לכם דו"ח רטרואקטיבית 

 24 לא, אז, עו"ד רונית עובדיה: 

 25 כולה.  יניב שחר:

 26 אוקי, אז, עו"ד רונית עובדיה: 
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 1 אז אולי,  נעמה ברון:

 2 דברים ביחד()מ

 3 לא חבל על השכר?  נעמה ברון:

 4 תגידי עשינו טעות, לא היתה ממונה,  יניב שחר:

 5 מה? עו"ד רונית עובדיה: 

 6 לא חבל על השכר?  נעמה ברון:

 7 עד היום לא מינינו אותה.  יניב שחר:

 8 נשמע שלא צריך. כאילו, נעמה ברון:

 9 זה לא משהו שאני יכולה להחליט. ליזי דלריצ'ה:

 10 פה הכל, הכל בסדר, לא צריך תלונות הציבור.  :יניב שחר

 11 תפקיד סטטוטורי, זה לא לשאלה.  ליזי דלריצ'ה:

 12 אם זה היה תלוי בך לא היתה מבקרת?  נעמה ברון:

 13 היתה מבקרת.  ליזי דלריצ'ה:

 14 אה, אוקי.  נעמה ברון:

 15 קודם כל טוב לדעת.  יניב שחר:

 16 לא, אני יודעת שכל שאלה את מבקשת, כן.  ליזי דלריצ'ה:

 17 לא, אבל, אבל,  נעמה ברון:

 18 זה תפקיד סטטוטורי.  ליזי דלריצ'ה:

 19 אבל אמיתי זה כזה, זה כזה,  נעמה ברון:

יכול להיות שהייתי עושה תהליכים אחרים אם זה היה  ליזי דלריצ'ה: 20 

 21 באחריותי. 

 22 זה כזה נורא לומר שקרתה טעות?  נעמה ברון:

 23   מה את רוצה, נעמה, מה? ריצ'ה:ליזי דל

 24 עושה טעות,  יניב שחר:

 25 , -שתכירו ב נעמה ברון:

 26 ... היא מונתה ולא הגישה דו"ח. איפה הטעות? עו"ד רונית עובדיה: 
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 1 אבל איך היא מונתה? יניב שחר:

 2 היא לא מונתה.  נעמה ברון:

 3 ביקשנו לראות את המינוי שלה, עד היום לא קיבלנו אותו.  יניב שחר:

 4 היא מונתה והיא יודעת שהיא מונתה. עובדה שעכשיו, עו"ד רונית עובדיה: 

 5 )מדברים ביחד(

אז למה עכשיו היא הגישה את הדוחות? היא יכלה לא להגיש,  ליזי דלריצ'ה: 6 

 7 כי היא אמרה שלא מונתה. 

 8 למה? כי אנחנו פנינו לממונה שבאופן ... לא ענה.  נעמה ברון:

, רגע, שניה. -א מונתה אז היא לא היתה חייאבל אם היא ל ליזי דלריצ'ה: 9 

הגיון פשוט, אם זה לא נכון שהיא מונתה אז היא לא היתה  10 

מגישה את הדוחות לפי מה שאת אומרת, נכון? כי היא לא  11 

 12 מונתה. 

 13 היא גם לא היתה מקבלת תלונות, עו"ד אושרת מצליח: 

 14 למה היא צריכה לעשות רטרואקטיבית?  ליזי דלריצ'ה:

דליה, אני ביקשתי ממך במייל לחפש את הפרוטוקול של  נעמה ברון: 15 

 16 המינוי, עד היום לא קיבלתי, 

אז הדיון הוא בפרוטוקול או הדיון אם היא קיבלה מינוי או  ליזי דלריצ'ה: 17 

 18  לא?

 19 לא, המינוי לא רלוונטי.  נעמה ברון:

 20 הדיון הוא על כל ההתנהלות, ליזי.  יניב שחר:

 21 עשתה את הדו"ח, הגישה את הדו"ח?היא עשתה, היא  ליזי דלריצ'ה:

אבל אני מדברת על שרשרת, על רצף של טעויות שקרה שבסך  נעמה ברון: 22 

 23 הכל גם זה בא לדיון כרגע, נכון?

 24 לא.  דליה לין:

 25 לא? זה לא בא לדיון?  נעמה ברון:

 26 לא, הדיון זה בדוחות.  דליה לין:
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 1 איך בכלל הגענו לדוחות האלה זה לא רלוונטי? נעמה ברון:

 2 שנים אחורה.  4אבל עכשיו את נותנת לנו דוחות של  יניב שחר:

הייתי מעלה את זה כעניין לביקורת אבל כנראה שגם לא תהיה  נעמה ברון: 3 

 4 . 2020-21מבקרת לשנת 

השאלה אם ... אם יש לכם שאלות על הדוחות שהיא הגישה.  דליה לין: 5 

 6 זה הדיון. 

 7 השאלה שלי למה עכשיו אני מקבל,  יניב שחר:

 8 )מדברים ביחד(

 9 שנים אחורה.  4השאלה שלי למה עכשיו אני מקבל דוחות  יניב שחר:

אני סליחה, ברמה העקרונית אנחנו לא סוקרים דוחות  נעמה ברון: 10 

 11 רטרואקטיביים. אני לא יודעת מאיפה הם באו ולמה הם באו. 

 12 אתם לא רוצים את הדוחות, אפשר להתקדם.  דליה לין:

היות חותמת גומי לטעויות שקרו שאפילו לא אני צריכה ל נעמה ברון: 13 

 14 מודים בהן?

 15 את לא חותמת. עו"ד רונית עובדיה: 

 16 )מדברים ביחד(

יש לי שאלה אחת, למה עכשיו מביאים דוחות רטרואקטיבית  יניב שחר: 17 

 18 שנים אחורה?  4

 19 שנים אחורה?  4את רוצה שאני אאשר רטרואקטיבית  נעמה ברון:

 20 )מדברים ביחד(

שנים אחורה? אני לא הייתי במועצה  4את רוצה שאני אדון  נעמה ברון: 21 

 22 שנים אחורה.  4

 23 אין בעיה. עו"ד רונית עובדיה: 

 24 אז לא צריך.  דליה לין:

 25 הכל בסדר. עו"ד רונית עובדיה: 
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אין בעיה. סבבה, סבבה, לא נורא שהיא לא מונתה, לא מצאו  נעמה ברון: 1 

 2 את הפרוטוקול, 

 3 .26סעיף מספר  ליזי דלריצ'ה:

 4 אגב, המבקרת אישרה, סליחה רגע, המבקרת עצמה,  נעמה ברון:

 5 אבל את, אבל את אומרת שני, עו"ד רונית עובדיה: 

 6 היא כתבה לא מינו אותי.  נעמה ברון:

 7 נעמה, את עושה קשר בין שני דברים, עו"ד רונית עובדיה: 

 8 אז אם לא מינו אותה למה היא הגישה את הדוחות?  ליזי דלריצ'ה:

 9 שהם לא נכונים. המבקרת מונתה, נית עובדיה: עו"ד רו

 10 למה היא הגישה את הדוחות?  נעמה ברון:

 11 )מדברים ביחד(

 12 קורה, מה קרה?  נעמה ברון:

לא, אז היא לא ידעה שהיא מונתה? כי היא אמרה אני לא  יניב שחר: 13 

 14 מוניתי, 

אם לא מינו אותה למה היא הגישה את הדוחות? לא הבנתי.  ליזי דלריצ'ה: 15 

 16 לא מינו אותה, אם 

 17 כי מה לעשות שיש,  נעמה ברון:

 18 מה, היא קיבלה בהתנדבות עבודה?  ליזי דלריצ'ה:

אני לא יודעת. קודם כל זה גרוע מאוד שהיא קיבלה תשלום  נעמה ברון: 19 

 20 על עבודה שהיא לא עשתה. אני, כאילו, 

 21 אז מה, אבל, עו"ד רונית עובדיה: 

 22 . 2019הקדמתם לה מימון על שכר שהיא ביצעה רק בשנת  נעמה ברון:

 23 נעמה, את קושרת שני דברים באותו משפט, עו"ד רונית עובדיה: 

 24 כן, כי מבחינתי זה היינו הך.  נעמה ברון:

 25 ... נוח לך. עו"ד רונית עובדיה: 

 26 שנים אחורה.  4אני לא אוהבת לדון בדוחות  נעמה ברון:
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 1 ונתה, זו העובדה. זה שהמבקרת לא כתבה, המבקרת מעו"ד רונית עובדיה: 

 2 איפה היא מונתה? תראי לי את המינוי שלה. יניב שחר:

 3 זה שהמבקרת לא כתבה, עו"ד רונית עובדיה: 

 4 דליה, סליחה,  יניב שחר:

 5 דליה,  נעמה ברון:

את אומרת שהיא מונתה, עדיין לא קיבלתי את המינוי שלה.  יניב שחר: 6 

 7 אני כבר חצי שנה מבקש. 

דליה, סליחה, היא לא מונתה. היא לא מונתה והיא ציינה  נעמה ברון: 8 

 9 שהיא לא מונתה. ואין פרוטוקול שהיא מונתה. 

 10 ... שהיא לא מונתה, יופי. עו"ד רונית עובדיה: 

והיא בעצמה הודתה שזו טעות מימים ימימה. אני לא מבינה  נעמה ברון: 11 

 12 , למה אתם מתווכחים. -למה כאילו את

 13 בא לכם להמשיך להגיד את זה, זה לא, זה לא ...עובדיה:  עו"ד רונית

לא, אז למה היא עשתה את זה עכשיו לא הבנתי, אם היא לא  ליזי דלריצ'ה: 14 

 15 מונתה. 

 16 לא, הם כאילו חושבים שהם ימשיכו, עו"ד רונית עובדיה: 

 17 כי אמרו לה. מה זה למה היא עשתה?  יניב שחר:

 18 עכשיו?למה היא עשתה את זה  נעמה ברון:

 19 )מדברים ביחד(

 20 ... אחורה.  יניב שחר:

 21 מה שאומרים לה היא עושה? הבנתי. אוקי.  ליזי דלריצ'ה:

 22 היא מונתה אבל היא לא עשתה. היא אמרה למה שאני אעשה?  יניב שחר:

 23 אנשים, אנשים פונים אליה,  נעמה ברון:

 24 אז היא כן מונתה?  ליזי דלריצ'ה:

מונתה היא אמרה לא מינו אותי כששאלנו אותה אם היא  יניב שחר: 25 

 26 בחיים שלי. 
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 1 היא כן מונתה או לא מונתה?  ליזי דלריצ'ה:

 2 היא אמרה שלא.  יניב שחר:

 3 למה היא עשתה את הדוחות? ליזי דלריצ'ה:

 4 ליזי, שחור על גבי לבן, היא כתבה בחיים לא מוניתי.  יניב שחר:

 5 למה?  ליזי דלריצ'ה:

 6 כי היא לא נכונה.  נעמה ברון:

אם היא אומרת שהיא לא מונתה למה היא עשתה את הדוחות  י דלריצ'ה:ליז 7 

 8 מתוקף מינוי? 

 9 לא, תביאו אותה נשאל אותה.  יניב שחר:

אני לא רוצה להסביר כי עומר יצחק עלי. לפי דין בגדול  נעמה ברון: 10 

כברירת מחדל המבקרת היא הממונה על תלונות הציבור.  11 

אתם שמתם לב, דליה לא מצאה פרוטוקול, באתר לא נמצאו  12 

בדוחות, בפועל ככל הנראה אכן לא היו קיימים דוחות. היא  13 

ככל הנראה לפי מה שאת אומרת קיבלה שכר על עבודה שהיא  14 

עשתה ולפיכך היא נאלצה להשלים שנים אחורה. כעת לא  15 

שזה מגיע למליאה חברי סיעת כוח לשנות, אני מניחה שגם  16 

 17 סיעת מי, לא יאשרו רטרואקטיבית משהו שמובא, 

 18 נכון.  דובר:

 19 כדי לתקן,  נעמה ברון:

 20 )מדברים ביחד(

 21 לא ידונו. אושרת פרימו:

 22 ה. שאתם גם לא מצליחים להגיד שקרתה פשל נעמה ברון:

 23 רגע, אני לא מבינה, דנים בדוחות. יש דוחות,עו"ד אושרת מצליח: 

 24 זה דיון.  -זה דיון, זה לא אישור דליה לין:

 25 ,-את רוצה להתייחס למשהו שעו"ד אושרת מצליח: 

 26 )מדברים ביחד(
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 1 , היא אמרה שהיא לא רוצה לדון. -היא לא רוצה לדון ב ליזי דלריצ'ה:

 2 שלא לדון בזה.  ... למה אני מבקשת נעמה ברון:

אני יש לי שאלה, יש את הדוחות, איך אני יכול לדון בהם  יניב שחר: 3 

בכלל אם היא לא נמצאת פה המבקרת? את מי אני צריך, עם  4 

 5 מי אני אמור לדון עליהם? 

 6 אישור עדכון סעיף,  ליזי דלריצ'ה:

 7 ... ביניכם. עו"ד אושרת מצליח: 

אול אותה שאלות. היא לא מה ביניכן? אני הייתי רוצה לש יניב שחר: 8 

הגיעה לפה בכלל לישיבה. הזמינו אותה בכלל? בדרך כלל  9 

כשמישהו מגיש דוחות יש, מדברים על דוחות כלכליים, בא  10 

הגזבר. מדברים על דברים שקשורים לשפ"ע בא ניר. מדברים  11 

 12 על מבקרת המועצה, 

 13 אין מבקר.  נעמה ברון:

אין, לא ... זה מאוד נחמד, היא הביאה דוחות, יצאה לפנסיה,  יניב שחר: 14 

אי אפשר לשאול אותה שאלות, הבאתם את זה לפה לדון בזה.  15 

 16 במה נדון בדיוק? עם מי אני אדון? 

אגב, אם הבאתם את זה לדון בזה כנראה שאתם חושבים שיש  נעמה ברון: 17 

 18 איזה משהו שטעון תיקון, אחרת זה גם לא היה מגיע, נכון? 

 19 )מדברים ביחד(

 20 שנים לא יצא דו"ח על, ביקורת.  4 יניב שחר:

 21 , 2019 -ו 2018, 2017, 2016 נעמה ברון:

 22 )מדברים ביחד(

היא הגישה דוחות. ברגע שהיא הגישה דוחות אני צריכה עו"ד אושרת מצליח:  23 

לפי החוק?  by the bookלהביא, נכון? את רוצה שאני אהיה  24 

 25 היא הגישה. ברגע שהיא הגישה זה פה. 

 by the book?  26, את מבינה שזה לא by the bookזה לא  נעמה ברון:
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 1 היא הגישה, עו"ד אושרת מצליח: 

 2 )מדברים ביחד(

 by the book . 3זה לא  2016-19ברגע שיש  נעמה ברון:

 4 היא לא חייבת להיות בישיבה.  דליה לין:

 5 שהיא חייבת להיות. לא אמרתי  נעמה ברון:

 6 היא חייבת להגיש את זה ואנחנו צריכים להעלות את זה,  דליה לין:

 7 מן ההגיון שהיא תהיה, לא אמרתי שהיא חייבת.  נעמה ברון:

 8 , עד סוף יוני. -עד סוף יוני. אנחנו כרגע לא ב דליה לין:

מתי תהיה מבקרת חדשה כך שנוכל לדון איתה בנושאים  נעמה ברון: 9 

 10 האלה? 

 11 נעדכן כשתהיה.  ליזי דלריצ'ה:

 12 אני רק רוצה רק לחדד. יניב שחר:

 13 נעדכן כשתהיה.  ליזי דלריצ'ה:

מי  רגע, רגע, רגע, מי אמור לקדם את המינוי של המבקרת, נעמה ברון: 14 

 15 שלא מעוניין בזה שיבקרו אותו? 

 16 מה זאת אומרת?  דליה לין:

 17 מי דוחף את המינוי של המבקרת?  נעמה ברון:

, מה זאת אומרת, יש מנהלת משאבי אנוש, זה -מנהל הרת מצליח: עו"ד אוש 18 

 19 מכרז כוח אדם, 

 20 לא, היא אמרה אני מקווה, כשמישהו אומר,  נעמה ברון:

 21 מה אני אמרתי?  ליזי דלריצ'ה:

 22 . -אמרת אנחנו מקווים ש נעמה ברון:

לא, את לא רואה אולי, אז אני אדבר יותר בקול רם. אמרתי  ליזי דלריצ'ה: 23 

, אם מישהו יתמנה. יוצאים למכרז, פורסם -אעדכן כש שאני 24 

 25 מכרז. 

 26 אוקי. נעמה ברון:
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 1 מה אמרתי? אוקי?  ליזי דלריצ'ה:

אז אני רק אסכם, ששאלנו אותה היא אמרה שבחיים היא לא  יניב שחר: 2 

מונתה, שביקשנו לראות את המינוי שלה לפני חצי שנה  3 

רגע, נכון,  -כמעט, עד היום לא קיבלנו, בדיעבד אמרו לנו 4 

חסרים דוחות, הנה היא כתבה את כולם, הבאתם את הדוחות  5 

 6 לדיון, 

ממונה היא לא היתה  זה התפקיד שלה כי אם היא לא היתה ליזי דלריצ'ה: 7 

 8 מתנדבת לעשות שום דבר. 

 9 הבאתם,  יניב שחר:

 10 בואו, מתקדמים. הבנו.  ליזי דלריצ'ה:

בואי, אני מסכם בדיוק מה היה. הבאתם את רגע, שניה, ליזי,  יניב שחר: 11 

שנים אחורה שהיו צריכים  4הדוחות עכשיו לדון בהם, דוחות  12 

בהם כשהיא  להיות, לדון כל שנה. ועכשיו אתם רוצים לדון 13 

כבר לא פה ואי אפשר לשאול אותה שאלות על שום דבר. וגם  14 

הדוחות האלה הם חלקיים ושמו שם רק עיקרי הדברים, מתוך  15 

, ממש מדהים, 2-3ומשהו תלונות ציבור היא דיברה על  20 16 

דו"ח ממש מטורף. ואי אפשר את מי לשאול כי היא יצאה  17 

ות, אין מבקרת, שנים אחורנית אין דוח 5לפנסיה, גמרנו, מת.  18 

היא הלכה, כמה נוח. והכי יפה, ליזי, הכל מתנהל פרפקט.  19 

 20 מבחינתך הכל עשר.

 21 

 22 . אישור עדכון דרגת הרשות בעקבות עדכון הלמ"ס26

 23 

, אישור עדכון דרגת הרשות בעקבות עדכון 26סעיף מספר  ליזי דלריצ'ה: 24 

אלף תושבים לפי המרכזית  20 -הלמ"ס. עברנו את ה 25 
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אלף תושבים אבל תודה  22נו כבר היום לסטטיסטיקה, אנח 1 

 2 שעדכנו את המספר, אז צריך להעביר את זה לאישור מליאה.

מה צריך להעביר? אמרת, כתוב, אני דבר אחד לא הבנתי.  יניב שחר: 3 

כתוב אישור עדכון דרגת הרשות. עכשיו הסתכלתי על המסמך  4 

הזה שצירפתם פה של הלמ"ס, אין פה שום דרגה, יש פה כתוב  5 

 6 רק, 

 7 . 4לדרגה  3 -הדרגה היא מ דליה לין:

 8 זה דרגה של מול משרד הפנים. עו"ד אושרת מצליח: 

 9 מה זה אומר?  דובר:

 10 מה זה אומר? מה המשמעות?  מיכאל לוין:

 11 מה המשמעות של זה?  דובר:

 12 שממספר מסוים של תושבים עד מספר מסוים יש דרגה,  דליה לין:

 13 מה, אנחנו מקבלים משהו? אנחנו עושים להם משהו?  מיכאל לוין:

 14 רגע, שניה, שניה.  ליזי דלריצ'ה:

 15 זה מתייחס ל...? יניב שחר:

כל דבר, כל דבר, זה לא קשור למעמד עיר או לא מעמד עיר  ליזי דלריצ'ה: 16 

אלף תושבים  20אלף תושבים, כל דבר שיהיה מותנה  20 -ב 17 

ואם זה דרגות אם זה דרגות שכר מעכשיו כולל אותנו.  18 

מענקים ואם זה מענקי איזון. ואם זה, כל דבר שיהיה כתוב  19 

בטבלאות לפי טבלאות, תקנים, הכל כתוב לפי מספרי תושבים  20 

 21 ולא מעמד עיר או לא עיר, לכן מעבירים את זה, 

למה המועצה צריכה לאשר את זה? כאילו זה לא אמור לקרות  מיכאל לוין: 22 

 23 בצורה אוטומטית? 

 24 לא.  דליה לין:

 25 ?20למה הם שואלים אותי אם הגענו מעל  מיכאל לוין:

 26 אנחנו צריכים להגיש בקשה.  דליה לין:
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 1 , -זה מה ש ליזי דלריצ'ה:

 2 , -זה הנוהל ש יוסי שמעוני:

 3 מה העלות התקציבית השנתית לעלייה בדרגה?  מיכאל לוין:

 4 אלף שקל.  120 דליה לין:

 5 בהוצאות.  מיכאל לוין:

 6 )מדברים ביחד(

קודם כל, בתקציב שכבר אישרתם , אני אגיד. אני אגיד לגבי יוסי שמעוני: 7 

זה נלקח בחשבון, אוקי? זה נלקח בחשבון. המשמעות  2020 -ב 8 

, כן? זה בערך תקציבית בשנה זה משהו כמו מבחינת השכר 9 

נתיים. , במונחים שאלף שקל מבחינת 300 -ל 250בין , 200 10 

 11 אוקי? במונחי שכר. 

 12 שכר עובדי המועצה?  נעמה ברון:

 13  סליחה? יוסי שמעוני:

 14 שכר עובדי המועצה?  נעמה ברון:

 15 כן. יוסי שמעוני:

 16 זה בעיקר שכר מנכ"לים, נכון? מיכאל לוין:

 17 שכר בכירים. דליה לין:

כן, זה כן, כי מה שקורה זה ששכר המנכ"ל הוא בעצם קופץ  יוסי שמעוני: 18 

וטומטית מדרגה אחת, והמאה אחוז פשוט עולה מדרגה זה א 19 

כל הנגזרת שלו. זה המשמעות. זה, ומעבר לזה מה שליזי  20 

אמרה, שיש עוד דברים שהם נוספים, שלא בהכרח הם  21 

 22 . 2020משמעות תקציב, אבל זה נלקח בחשבון לגבי 

אז אני רק רוצה רק להבין, כתבתם אישור עדכון דרגת רשות  יניב שחר: 23 

נספח בעקבות עדכון הלמ"ס. זה הסעיף בישיבה. הפניתם ל 24 

אלף תושבים. עכשיו  20י"א, בנספח כולה רשום שאנחנו מעל  25 

אלף תושבים  20אני מבין, אחרי שאנחנו שואלים, שמכאן עד  26 
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, ותכלס 4אלף תושבים זה דרגה  20, ואם עברנו את 3זה דרגה  1 

מה שזה אומר אם אנחנו, אנחנו צריכים לבקש את זה, יש לנו  2 

 3 ... דרגה, 

 4 שים בקשה עכשיו.נכון, אנחנו מגי דליה לין:

אנחנו מבקשים. ומה שזה אומר בעצם שההוצאות שכר שלנו  יניב שחר: 5 

 6  אלף שקל בשנה? 300 -ל 250, בין 250 -יגדלו מ

כן, זה המשמעות, אבל זה טכני, כיוון שזה המליאה היא בעצם  יוסי שמעוני: 7 

 8 20 -זה, היא יכולה כאילו לא לאשר, אבל זה לא שיש פחות מ

 9 אלף.  20 -אלף. יש יותר מ

-250 -בסדר, אבל אם לא נאשר אז לא יהיה את ההוצאה של ה יניב שחר: 10 

 11 אלף שקל.  300

אבל, זה, אבל כאילו זה אבסורד שהמליאה לא מכירה בזה  יוסי שמעוני: 12 

 13 אלף.  20 -שיש יותר מ

אני מכיר, אני לא רוצה לבזבז יותר כסף. התקציב שלנו לא  יניב שחר: 14 

 15 מי יודע מה. 

אלף. זה קצת, אתה יודע, זה קצת  22אבל יש כבר כמעט  יוסי שמעוני: 16 

 17 נראה, 

ובד בשכר בכירים אתה מה שאתה אומר בעצם זה שכל מי שע דליה לין: 18 

מבקש כרגע להשאיר את שכרו נמוך למרות שהוא משרת  19 

, זה מה 20,000מעל  10,000הרבה יותר תושבים. כלומר כמו  20 

 21 שאתה אומר? 

 22 , -שנציג את ה יניב שחר:

 23 לא, תגיד אם זה מה שאתה אומר.  דליה לין:

 24 קודם כל לא צריך להציג את זה בצורה פופוליסטית.  נעמה ברון:

 25 קודם כל, זה כן, קודם כל,   ב שחר:יני

 26 אני שואלת.  דליה לין:
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 1 את לא צריכה להציג את זה ככה.  יניב שחר:

 2 אני שואלת. דליה לין:

 3 )מדברים ביחד(

 4 , -כי זאת המשמעות. המשמעות היא ש דליה לין:

אתם באופן ... ביקשתם לא להעלות את הארנונה כי התושבים  נעמה ברון: 5 

ו בזמן בסוף הישיבה כשכולם עייפים קורסים תחת הנטל. ב 6 

אתם מבקשים לאשר משהו שלמעשה מגדיל את שכר הבכירים  7 

במועצה שיוצא מכספי הארנונה שאתם רוצים להוסיף  8 

לתושבים שאין להם כרגע עבודה ויושבים בבית בגלל  9 

 10 הקורונה, נכון? 

 11 ובמקביל רוצים להכניס,  יניב שחר:

דעת לנסח בצורה פופוליסטית. זה מה רגע, רגע, לא, אני גם יו נעמה ברון: 12 

 13 שאנחנו רוצים לעשות עכשיו? 

 14 את לא חייבת לענות.  ליזי דלריצ'ה:

 15 אה, היא לא חייבת לענות.  יניב שחר:

 16 אוקי. לא, כי להתנסח בצורה, כולם עושים עבודה. נעמה ברון:

אמיר רחמנינוב: בהמשך לגדילה, איך אנחנו רואים את התפעול של הטכני  17 

 18 , הישוב גדל, -וכל החבר'ה שם גדלים גם מבחינת ה

 19 הם גדלים.  דליה לין:

 20 הם גדלים? אמיר רחמנינוב: 

 21 בטח שהם גדלים. דליה לין:

 22 מכניסים להם שם עוד עובדים טכניים? אמיר רחמנינוב: 

 23 כן. כן.  דליה לין:

 24 )מדברים ביחד(

 25 שהמועצה יכלה לעמוד בזה,  יניב שחר:

 26 לא שומע. אמיר רחמנינוב: 
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 1 לגמרי.  דליה לין:

 2 ולא להיכנס עוד פעם לגרעון.  יניב שחר:

 3 לגמרי? אמיר רחמנינוב: 

 4 כן.  דליה לין:

 5 , -זאת אומרת אנחנו נראה גדילה באמיר רחמנינוב: 

 6 זה לא קשור לזה.  דליה לין:

 7 מה, מה הקשר,  ליזי דלריצ'ה:

 8 אני לא רואה סיבה לפגוע בעובדים בכירים,אמיר רחמנינוב: 

 9 )מדברים ביחד(

אתה שואל על תקנים של כוח אדם? תקנים של כוח אדם זה  ליזי דלריצ'ה: 10 

משהו שבהחלט עכשיו על הפרק, כי היישוב גדל וצריכים יותר  11 

 12 אנשים ויותר עובדים ועוד ... ועוד אב בית. 

 13 אני לא רואה סיבה לפגוע בהם.  עופר עזרא:

 14 )מדברים ביחד(

גם בחברות הממשלתיות, בכל מקום יש הגדרה של שכר, זה  עופר עזרא: 15 

 16 ביחס לכמות התושבים. את לא יכולה לפגוע בעובדים. 

 17 אני לא פוגעת באף אחד.  נעמה ברון:

 18 10,000למה, למה, למה שמנכ"לית תקבל לפי כמות של  עופר עזרא:

 19 ?20,000תושבים ולא 

 20 עומר שלומוביץ: כי הפופוליזם הוא הפוך, אתה לא מבין? 

 21 אני לא מבין את זה, סליחה.  עופר עזרא:

כמו שאתה מרבה להסתלבט אנחנו לא קובעים שום דבר, אז  נעמה ברון: 22 

 23 אני לא פוגעת באף אחד ברמה עקרונית.

 24 ... מה שתאם עושים להם.  עופר עזרא:

 25 נכון. עומר שלומוביץ: 
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אני פשוט מציינת את האבסורד, שמחד אנחנו רוצים מה  ברון:נעמה  1 

שנקרא להפחית את נטל הארנונה על תושבים שקורסים,  2 

 3 ומנגד להעלות את שכר הבכירים. 

 4 מה הקשר? זה עובדי מועצה. עומר שלומוביץ: 

 5 זה הכל. נעמה ברון:

 6 נעמה, המקום גדל. עופר עזרא:

 7 זה הכל.  נעמה ברון:

 8 הזה גדל. המקום  עופר עזרא:

 9 תעזוב, עומר שלומוביץ: 

 10 )מדברים ביחד(

אפשר לחכות טיפה, לאזן את התקציב יותר, לראות שיש  יניב שחר: 11 

 12 ואז,  מקורות תקציביים לדבר הזה

 13 יש מקורות תקציביים. זה בתקציב. הוא אמר לך יוסי.   ליזי דלריצ'ה:

 14 זה תוקצב.  דליה לין:

 15 זה נכנס בתקציב.  ליזי דלריצ'ה:

 16 אני די בטוחה,  ברון: נעמה

 17 )מדברים ביחד(

האנשים פה לא צריכים לעבוד ללא שכר. כל אחד שעובד  ליזי דלריצ'ה: 18 

ממה שעובד פה עובד מועצה ותפסיקו עם  2בהייטק מקבל פי  19 

 20 הפופוליזם הזה ... 

ליזי, את יכולה ללכת לעבוד הייטק. אין שום בעיה, כל אחד  יניב שחר: 21 

 22 הקשר להייטק?  מחליט איפה הוא עובד. מה

בסדר גמור. אז אם מגיע לו שכר אף אחד לא מחליט להוריד  ליזי דלריצ'ה: 23 

 24 לו את השכר. 

 25 לא מורידים לאף אחד שכר.  יניב שחר:
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אוקי? וגם לא לא להעלות לו, כי לא לא להעלות לו זה כמו  ליזי דלריצ'ה: 1 

 2 להוריד לו. 

 3 לא, לא נכון.  יניב שחר:

אנחנו גאים להעלות, הנה אני אגיד גם משפט, אני גאה  ליזי דלריצ'ה: 4 

 5 להעלות את השכר לעובדי המועצה, 

 6 הבכירים.  יניב שחר:

הבכירים, כולם. רק כרגע אני דנה בבכירים. אני דנה בכולם.  ליזי דלריצ'ה: 7 

אני מעלה למי שאפשר. אני נלחמת בשבילם גם בממשלה, כן,  8 

מגיע לעובדי המועצה לכולם להרוויח הרבה יותר ממה שהם  9 

מרוויחים. מהסייעת לעובדת רווחה ולבכירים. הבכירים פה  10 

 11 עובדים מאוד קשה. 

 12 אני פשוט בשוק.  דליה לין:

אין מהנדס בשוק הפרטי שיסכים לעבוד ברשויות מקומיות,  זי דלריצ'ה:לי 13 

 14 בגלל זה יש חוסרים גדולים ובגלל זה אנשים, 

 15 ... המהנדס עלא כיפק.  יניב שחר:

 16 קשה מאוד להביא אנשים טובים לשוק הציבורי,  ליזי דלריצ'ה:

 17 טוב, מה זה? עומר שלומוביץ: 

 18 רם. מי בעד? ואני גאה להעלות את שכ ליזי דלריצ'ה:

אני אגיד את זה אחרת, בקורונה כל העובדים הזוטרים היו אז  יניב שחר: 19 

 20 ... חופשה או בבית, בחל"ת או ב

 21 כולם בעד. אמיר רחמנינוב: 

 22 )מדברים ביחד(

יש להם, הם מאוגדים בהסכמים ואף אחד לא הוריד את  ליזי דלריצ'ה: 23 

 24 שכרם. 

 25 יפה, נכון. יניב שחר:

 26 אתה יכול להיות רגוע.  ליזי דלריצ'ה:
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 1 לא אומר. אז אני לא אומר, אני אומר בסך הכל,  יניב שחר:

 2 צריך לאשר,  דליה לין:

 3 מי בעד? ליזי דלריצ'ה:

 4 מי בעד?  דליה לין:

 5 את יודעת שהמצב הכלכלי שלנו במועצה,  יניב שחר:

 6 אתה בעד?  ליזי דלריצ'ה:

 7 הוא לא כזה טוב,  יניב שחר:

לא בעד? מה זה קשור? בן אדם לא צריך להרוויח טוב  בעד או ליזי דלריצ'ה: 8 

 9 ...כי הוא עובד במועצה מקומית 

 10 )מדברים ביחד(

 11 אז לשיטור העירוני נכניס יד לכיס? יניב אנגל:

עכשיו המצב של פלאפון לא משהו, הורידו לך את השכר?  ליזי דלריצ'ה: 12 

 13 אתה מוריד שכר? 

 14 , וואו, איזה נעמה ברון:

 15  ?מה הקשר יניב שחר:

 16 רגע, הוא אמר המצב הכלכלי ... יניב אנגל:

 17 ליזי, לקחת את זה אישית. זה מתייחס גם לשכר שלך.  יניב שחר:

 18 )מדברים ביחד(

 19 בעד או נגד? עומר שלומוביץ: 

 20 לא, אז רגע,  יניב אנגל:

 21 לא, לא הבנתי אם בעד או נגד.  ליזי דלריצ'ה:

הבנתי, את רוצה שנצביע פה אחד להעלות גם לך את השכר  יניב שחר: 22 

 23 ולדליה לין את השכר. 

 24 זה לא לה.  דליה לין:

 25 השכר שלי לא קשור.  ליזי דלריצ'ה:

 26 זה לא קשור.  דליה לין:
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 1 למה לא קשור?  יניב שחר:

 2 עוד פופוליזם. מה אתה מבלבל את המוח? עומר שלומוביץ: 

 3 תבדוק את עצמך.  דליה לין:

 4 אני נבחרת ציבור, אני לא בכירה, בסדר? תירגע.  דלריצ'ה:ליזי 

 5 אלף תושבים,  20בסדר. ...  יניב שחר:

מי בעד? מי בעד? אתם לא מעלים את השכר של ליזי,  ליזי דלריצ'ה: 6 

 7 לפרוטוקול. כן, מי בעד? 

 8 זה לא קשור לליזי, קשור לבכירים.  יניב שחר:

 9  ... מי מעלה את השכר של ליזי? נעמה ברון:

 10 המדינה, שרים, אני יודעת מה? מה שהמדינה מכתיבה.  ליזי דלריצ'ה:

 11 , -אבל זה אגב זה לשם ההבנה, אני זוכרת ש נעמה ברון:

 12 אז תבדקי בגוגל, לשם ההבנה.  ליזי דלריצ'ה:

 13 אם מספר ...  נעמה ברון:

 14 סבבה. מי בעד? מי נגד?   ליזי דלריצ'ה:

 15 מי בעד?  דליה לין:

 16 ... זה אוטומטית מעלים,  יניב שחר:

 17 מיכאל, בעד או נגד?  ליזי דלריצ'ה:

 18 בעד.  מיכאל לוין:

 19 בעד. כוח לשנות מה החלטתם? ליזי דלריצ'ה:

 20 נגד. יניב שחר:

 21 נגד. ליזי דלריצ'ה:

 22 

 23 הוחלט לאשר עדכון דרגת הרשות בעקבות עדכון הלמ"ס.  החלטה:

 24 
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באופן בו מגבלת הגביה לחוק עזר סלילת רחובות  22. בקשה לתיקון סעיף 27 1 

או עד למועד קביעת תעריף חדש ופרסומו  31.12.2020תהא עד ליום  2 

 3 ברשומות לפי המוקדם מביניהם

לחוק עזר תיעול באופן בו מגבלת הגביה תהא עד  11. בקשה לתיקון סעיף 28 4 

או עד למועד קביעת תעריף חדש ופרסומו ברשומות לפי  31.12.2020ליום  5 

 6 המוקדם מביניהם 

 7 

לחוק עזר סלילת רחובות באופן בו  22בקשה לתיקון סעיף  יזי דלריצ'ה:ל 8 

או עד למועד קביעת  31.12.2020 -מגבלת הגבייה תהיה עד ה 9 

תעריף חדש ופרסומו ברשומות, לפי המוקדם מביניהם.  10 

 11 אושרת מסבירה? 

 12 ביחד.  27ואת  26אני אציג, כן, אני אציג גם את עו"ד אושרת מצליח: 

 13 ביחד.  28 -ו 27אוקי,  ליזי דלריצ'ה:

 14 , סליחה. 27-28עו"ד אושרת מצליח: 

 15 11אז אני אקריא רגע את הסעיף הבא. בקשה לתיקון סעיף  ליזי דלריצ'ה:

 16 -לחוק עזר תיעול באופן בו מגבלת הגבייה תהיה עד ל

או עד למועד קביעת תעריף חדש ופרסומו  31.12.2020 17 

 18 ברשומות לפי המוקדם ביניהם. 

. 1.1.2020 -כן. מגבלת הגבייה בחוקי העזר הסתיימה בעו"ד אושרת מצליח:  19 

אנחנו ביקשנו להאריך את  2019בישיבה לקראת סוף שנת  20 

בגלל שאנחנו למעשה  30.6.2020 -מגבלת הגבייה לחצי שנה, ל 21 

 22 נמצאים בתהליך להכנת תחשיב לחוק עזר חדש. 

 23 ק העזר הקיים. לא להכנת, לעדכון תחשיב לחועו"ד רונית עובדיה: 

לעדכון, נכון, נכון. עדכון תחשיב לחוק העזר הקיים. עו"ד אושרת מצליח:  24 

אנחנו עדיין בתהליכים. היו קצת עיכובים בגלל תקופת  25 

הקורונה. המועצה נמצאת בהתקשרות עם רואה חשבון, עם  26 
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מומחה בתחום. אבל מאחר שאנחנו לא צופים שיתפרסם חוק  1 

עזר מתוקן מגבלת גבייה מתוקנת עד סוף השנה, אנחנו  2 

ישור המליאה לאפשר את הארכת מגבלת מבקשים את א 3 

כדי לשמור על הרציפות ולשמור על  31.12.2020 -הגבייה עד ה 4 

הקופה הציבורית. כמובן שאחרי אישור מליאת המועצה זה  5 

 6 גם עובר לאישור משרד הפנים. 

 7 יש לי שאלה. כמה פעמים מותר ככה להאריך בחצי שנה?  יניב שחר:

 8 כמה שצריך. עו"ד רונית עובדיה: 

 9  כמה שרוצים? יניב שחר:

 10 מה זה מותר? כמה שצריך. עו"ד רונית עובדיה: 

 11 כמה שצריך. עו"ד אושרת מצליח: 

אנחנו מעדכנים את חוק העזר. התחשיב עדיין לא מוכן. עו"ד רונית עובדיה:  12 

שנים. אנחנו נערכנו לנושא  5 -אמורים לעדכן אותו פעם ב 13 

, -יות, בגלל ההזה, נערכים עם כל מיני חישובים בגלל התכנ 14 

 15 מה שעושים זה, 

 16 זאת אומרת שנה לא הצליחו לעשות את התחשיב החדש.  יניב שחר:

 17 לא, אנחנו יותר משנה עובדים על זה. עו"ד רונית עובדיה: 

 18 באמת?  יניב שחר:

 19 יותר משנה אנחנו עובדים, זה אמיתי, יניב. עו"ד רונית עובדיה: 

 20 אוקי.  יניב שחר:

 21 באמת. זה מאוד מורכב. עו"ד רונית עובדיה: 

 22 ,-יש צפי שזה ייגמר עד סוף השנה או שיש מצב ש יניב שחר:

יש לנו פגישה השבוע והיו לנו כבר כמה פגישות שאנחנו עו"ד רונית עובדיה:  23 

באמת עובדים על זה. וגם ייקח זמן לאשר את זה במשרד  24 

 25 הפנים. 

 26 , -יש צפי שזה ייגמר עד סוף השנה או ש יניב שחר:
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 1 בוודאי, זה היה צפי, נית עובדיה: עו"ד רו

 2 אנחנו צפויים להאריך את זה עוד פעם לאמצע שנה הבאה? יניב שחר:

אני, יש צפי, זה, אנחנו לא יודעים. הכוונה היא היתה לסיים  ליזי דלריצ'ה: 3 

את זה קודם ואנחנו, זה לוקח זמן. זה לא משהו שאנחנו  4 

 5 עושים לבד.

היה כלפי מעלה או כלפי מטה אנחנו חושבים שהעדכון י יניב שחר: 6 

 7 שיהיה עדכון? 

 8 אני לא יודעת. עו"ד רונית עובדיה: 

מה, אתם שנה עובדים על זה, בטוח יש לכם כיוון, למעלה,  יניב שחר: 9 

 10 למטה, מעל מה שיש היום.

 11 אני לא מכינה את התחשיבים. עו"ד רונית עובדיה: 

 12 מי מכין, גזבר? יניב שחר:

 13 לא, יש לנו יועץ, עו"ד רונית עובדיה: 

 14 שעושה בתשלום.זה עובד ככה, יש יועץ חיצוני לא, לא,  יוסי שמעוני:

 15 ומתכלל את כל,עו"ד רונית עובדיה: 

אחר כך לוקחים גם משרד הפנים צריך לאשר את התחשיב.  יוסי שמעוני: 16 

 17 זה תהליך מאוד מאוד סיזיפי ארוך ולא פשוט. זה מורכב. 

 18 מי נמצא שם בצוות הזה?  יניב שחר:

אני רק עכשיו הצטרפתי, אז ערן אתה יכול להגיד מי היה  יוסי שמעוני: 19 

 20 בצוות? 

 21 ערן, אני, עו"ד רונית עובדיה: 

 22 וגורן היתה.  יוסי שמעוני:

אחרי שנה אנחנו לא יודעים אם אנחנו הולכים להעלות את  יניב שחר: 23 

 24 התעריף או להוריד?

ים להגיד אם אנחנו הולכים להעלות או לא עד אנחנו לא רוצ ליזי דלריצ'ה: 25 

 26 שלא יהיה תחשיב מדויק. 
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 1 אנחנו לא רוצים להגיד.  יניב שחר:

 2 בסדר?  ליזי דלריצ'ה:

 3 לא, אבל רק שניה, עו"ד רונית עובדיה: 

 4 אנחנו לא רוצים להגיד משהו לא מוסמך. בסדר? מספיק טוב? ליזי דלריצ'ה:

 5 לא.  יניב שחר:

יניב, זה עושים עבודה. זה לא משהו שהולכים להעלות עו"ד רונית עובדיה:  6 

או להוריד, עושים עבודה. לוקחים את כל המטרים, בודקים  7 

 8 את הבנייה, בודקים עבודת סלילה, בודקים את כל, 

בודקים כמה זה אמור לעלות, כמה מבנים אמורים להיבנות,  יניב שחר: 9 

 10 מחלקים אחד בשני, מקבלים תעריף. 

 11 נכון. ה: עו"ד רונית עובדי

 12 יפה. זה נשמע כזה פשוט, אני מבין שזה מאוד מסובך.  יניב שחר:

 13 נכון. עו"ד רונית עובדיה: 

 14 עובדים על זה כבר שנה.  יניב שחר:

 15 כן. עו"ד רונית עובדיה: 

אין לנו מחשבה אם זה הולך לעלות או לרדת? לא יודעים  יניב שחר: 16 

 17 עדיין?

 18 סיימנו? עומר שלומוביץ: 

אוקי, לשאלתך, זהו, סיימנו, זה הסעיף האחרון. מי בעד סעיף  ליזי דלריצ'ה: 19 

 20 ? 28 -ו 27

אנחנו בעד כי נראה לי ש... את התהליך זה רק יעלה, אז עדיף  יניב שחר: 21 

 22 להשאיר את זה כמו שזה. 

 23 אז בעד שני הסעיפים?  דליה לין:

 24 . 27אז בעד כולם סעיף  ליזי דלריצ'ה:

 25 
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לחוק עזר סלילת  22סעיף אשר בקשה לתיקון הוחלט ל החלטה: 1 

או  31.12.2020רחובות באופן בו מגבלת הגביה תהא עד ליום  2 

עד למועד קביעת תעריף חדש ופרסומו ברשומות לפי המוקדם  3 

 4 מביניהם.

לחוק עזר תיעול באופן  11הוחלט לאשר בקשה לתיקון סעיף  החלטה: 5 

או עד למועד  31.12.2020בו מגבלת הגביה תהא עד ליום  6 

 7 יף חדש ופרסומו ברשומות לפי המוקדם מביניהם. קביעת תער

 8 

לשאלתך, לגבי הקרינה, אז באתר אינטרנט אפשר למצוא את  ליזי דלריצ'ה: 9 

 10 כל האישורים. 

 11 אז רגע, תני לי לשאול.  יניב שחר:

 12 מה? ליזי דלריצ'ה:

 13 תני לי לשאול. יניב שחר:

 14 שאל.  ליזי דלריצ'ה:

 15 למה? אני יכול להסביר לך תכף.  יניב אנגל:

 16 שאל.  ליזי דלריצ'ה:

 17 שניה, אז אני באמת שואל.  יניב שחר:

 18 חקרתי.  יניב אנגל:

, תודה שאת נותנת לי לשאול את השאלה שלי ... לגבי -לגבי ה יניב שחר: 19 

הנושא של המדי קריאת מים מרחוק, יש מקומות שהתחילו  20 

ך, העוצמות שם לעבוד בשיטה הזאת, מדובר בתדר יחסית נמו 21 

הן לא כאלה חלשות. השאלה אם נלקח הנושא של העוצמות  22 

 23 קרינה והאם המערכות האלה הן רק, 

 24 לא כאלה חלשות או חזקות?  נעמה ברון:
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לא כאלה חלשות, הן די חזקות. והשאלה אם המדי קרינה  יניב שחר: 1 

האלה הם רק משדרים לכיוון אחד או שהם התקשורת היא דו  2 

 3 כיוונית?

 4 ערן, אתה רוצה לענות?  לריצ'ה:ליזי ד

זאת אומרת גם האנטנות הגדולות שהקימו על המתקן שאיבה  יניב שחר: 5 

 6 האם הן רק קולטות או הן גם משדרות? 

 7 ערן, זה מטריד הרבה תושבים.  נעמה ברון:

המון תושבים, לכן עשינו הסברה. יש מסמכים עם כל  ליזי דלריצ'ה: 8 

ל הכל בתוך האתר של האישורים, כולל מכון התקנים, כול 9 

המועצה. זה היה תנאי בסיסי להסכים להם לצאת לדרך. ולכן  10 

 11 תיכנסו לאתר, אם יש שאלה אחרי המסמכים שתראו, 

 12 אני אשלח לך חומר.  יניב אנגל:

 13 הכל כתוב. הכל כתוב באתר. הכל, לא צריך לשלוח.  ליזי דלריצ'ה:

בסדר, אני לא תושב, אני חבר מועצה, אני נמצא בישיבת  יניב שחר: 14 

 15 מועצה. 

 16 חבר מועצה לא יכול להיכנס לאינטרנט? מה הבעיה?  ליזי דלריצ'ה:

 17 אני יכול, אבל יש לי את הפריבילגיה לשאול ישירות.  יניב שחר:

 18 לכל התושבים יש,  ליזי דלריצ'ה:

 19 לכאורה.  יניב שחר:

שעות  20לכל התושבים יש אותה פריבילגיה. שואלים אותי  ליזי דלריצ'ה: 20 

 21 ביום, 

 22 החוק מאפשר לי.  יניב שחר:

החוק מאפשר לך והחוק מאפשר לי לענות לך שכל המסמכים  ליזי דלריצ'ה: 23 

 24 נמצאים באתר, כולל האישורים של מכון התקנים. 

 25 אוקי.  יניב שחר:

 26 . תפנה ואני אתן לךואם לא תמצא משהו  ליזי דלריצ'ה:
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השאלה, אז באמת, אני, גם אם תגידו לי שאתם לא יודעים  יניב שחר: 1 

 2 כרגע זה בסדר.

 3 לא, יודעים, יודעים.  יניב אנגל:

האנטנות שנמצאות על המתקן שאיבה הן גם משדרות או הן  יניב שחר: 4 

 5 רק קולטות? 

 6 תשמע, הרכזות בעיקרון הרכזות,  יניב אנגל:

 7 עזוב, אני מבין את המערכת מצוין.  יניב שחר:

דקה, תקשיב, אנטנה, רכזת, אתה, טוב, אתה רוצה, נרחיב  יניב אנגל: 8 

 9 אחרי זה. 

 10 היא משדרת או רק קולטת?  יניב שחר:

תראה, זה יש פה הסבר ארוך. אתה, אם אתה סומך על המשרד  יניב אנגל: 11 

להגנת הסביבה זה טוב, אם אתה לא סומך זה כבר משהו אחר.  12 

 13 וא נדבר אחרי. אני אראה לך, יספק אותך, ב

אני כולה שאלתי אם האנטנות שנמצאות על המתקן שאיבה  יניב שחר: 14 

 15 גם משדרות או רק קולטות. אתה יודע את התשובה? 

כן. האנטנה היא מקלט, היא מקבלת בתדר נמוך, אוקי?  יניב אנגל: 16 

ונותנת שידור סלולרי כמו פלאפון מדי, מספר פעמים ביום  17 

 18 רכזייה. למ

 19 היא משדרת גם למדי מים או שלא?  יניב שחר:

 20 לא, לא, לא, היא מקבלת רק מהמדי מים.  יניב אנגל:

 21 היא רק קולטת? יניב שחר:

 22 היא רק קולטת בתדר נמוך, אתה מכיר אותו. יניב אנגל:

 23 ברור שזה תדר נמוך, זה חייב להיות.  יניב שחר:

מכיר אותו. אוקי, ומספר פעמים יש מה שנקרא הצצות,  יניב אנגל: 24 

 25 שליחות, זה כמו שיחת טלפון, 

 26 ... זה לא מעניין,  יניב שחר:
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 1 זה לא מעניין. יניב אנגל:

 2 אפשר גם לעשות את זה,  יניב שחר:

 3 יש את המסמך מהמשרד להגנת הסביבה שאני תכף , יניב אנגל:

 4 זה אני מתקין אות. אני מכיר. מכיר את כל המערכות.  יניב שחר:

 5 לא, אתה לא מכיר. למה אתה תמיד ככה לא, אני מכיר מכיר?  יניב אנגל:

 6 כי פלאפון עושה את זה. אני מכיר את המערכות האלה,  יניב שחר:

 7 אבל למה ככה עם הזלזול?  יניב אנגל:

 8 אני מכיר ... יניב שחר:

 9 למה? תהיה פעם אחת קצת מקשיב יניב אנגל:

על זה אני שואל, אם היא גם משדרת או קולטת. אתה אומר  יניב שחר: 10 

 11 שהיא רק קולטת. 

 12 אז אתה עוד רגע תראה את הכל. יניב אנגל:

 13 אוקי, בסדר גמור.  יניב שחר:

 14 תודה רבה לכולם.  ליזי דלריצ'ה:

 15 תודה רבה.  דליה לין:

 16 

 17 -תמה ישיבת היום-


