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 1 5מליאה מן המניין מספר 

 2 1731 פברוארב 17ישיבה מיום 

 3 :משתתפים

 4 המועצהיו"ר  - דלריצ'הליזי גב' 

 5 חברת מועצה - גב' לירון דורון לוי

 6 חברת מועצה - גב' שרון גל דרור

 7 חבר מועצה -  מר יניב אנגל

 8 חבר מועצה - מר דן אויירו קדרי

 9 חבר מועצה -  מר יניב שחר

 10 מועצהחברת  -  גב' נעמה ברון

 11 חברת מועצה - גב' אושרת פרימו

 12 חבר מועצה - מר אמיר רחמנינוב כהן

 13 חבר מועצה -  מר עופר עזרא

 14 חבר מועצה - מר טל מתתיהו

 15 חבר מועצה -  מר מיכאל לוין

 16 

 17 מוזמנים:

 18 גזברית המועצה - גב' גורן לין אלרגנד

 19 יועצת משפטית למועצה - עו"ד רונית עובדיה

 20 צהמהנדס המוע -  מר ערן חמו

 21 עוזרת יו"ר המועצה -  גב' הלרן בשן

 22 מנהל אגף תפעול -  ימר ניר אריאל

 23 לשכת ראש המועצה -  גב' דליה שמר

 24 מנכ"לית המועצה -  גב' דליה לין

25 
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  1 

 2 5על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר 

 3 

 4 הצעות לסדר היום:

צעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "פינוי פחי ה (1 5 

 6 המוטמנים". האשפה 

הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "שימוש בכספים  (7 7 

 8 שיתקבלו בגין נתב"ג".

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מיכאל לוין בנושא "שינוי מספר  (0 9 

 10 נפשות בתאגיד המים".

הצעה לסדר יום של חברי המועצה אושרת פרימה ומיכאל לוין  (4 11 

 12 . בנושא "הקמת גינות כלבים ברחבי הישוב"

 13 :על סדר היום

 14 .5.1.11מתאריך  4 -ו 0ישור פרוטוקולים מישיבות מליאה מס' א (1

לחוק  16אישור שכר לסגן ראש המועצה, מר טל מתתיהו, לפי ס'  (7 15 

-הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות, סגניו וכהונתם( התשל"ה 16 

1126 . 17 

אישור האצלת סמכויות לסגן ראש המועצה, מר טל מתתיהו,  (0 18 

)בחירת ראש הרשות, לחוק הרשויות המקומיות  12בהתאם לס'  19 

. מר מתתיהו ישמש כאחראי על 1126-סגניו וכהונתם( התשל"ה 20 

תרבות תורנית ועל גיוס  משאבים ממשרדי ממשלה, ולשם כך  21 

 22 יואצלו לו סמכויות ראש המועצה ותפקידיו בתחומים אלו. 

מ"ר ברמת  642דיון בהמלצת ועדת הקצאות להקצות שטח של  (4 23 

חלקה  5212בקומה השניה של מבנה ציבור הממוקם בגוש מעטפת,  24 

 25 לעמותת בית חב"ד לצרכי בית כנסת.  1בדרך המשי  156
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משרה,  133% -מינוי גב' דליה לין למנכ"לית ומזכירת המועצה ב (6 1 

 2 משכר מנכ"ל.  133%

לחוק  12האצלת סמכויות למנכ"לית המועצה גב' דליה לין, לפי ס'  (5 3 

אש הרשות, סגנים וכהונתם( הרשויות המקומיות )בחירת ר 4 

 5 והסמכתה לשמש כמורשית חתימה מטעם המועצה. 

אישור מינוי גב' דליה לין, מנכ"לית המועצה, כחברה מקרב עובדי  (2 6 

 7 המועצה בהנהלת עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה. 

אישור מינוי גב' דליה לין, מנכ"לית המועצה, כדירקטורית מקרב  (5 8 

 9 ברה לפיתוח גני תקווה. עובדי המועצה בדירקטוריון הח

אישור חברותה של גב' דליה לין, מנכ"לית המועצה, בועדות המועצה  (1 10 

הבאות: ועדת תמיכות, ועדת השקעות, יו"ר ועדת רכש, יו"ר ועדת  11 

 12 הקצאות. 

אישור מינוי מר יואל כלפון, מנהל מחלקת הספורט במועצה,   (13 13 

גני כדירקטור מקרב עובדי המועצה בדירקטוריון החברה לפיתוח  14 

 15 תקווה. 

אישור מינוי מר ינון הראל, כדירקטור מטעם הציבור בדירקטוריון   (11 16 

 17 החברה לפיתוח גני תקווה )במקום נמרוד גלנטה(.

אישור מינוי מר יאיר אהרוני, כדירקטור מטעם הציבור   (17 18 

 19 בדירקטוריון תאגיד המים והביוב מי תקווה. 

ות שמירה על התנהלות מכובדת וראויה בישיב הצעת החלטה:  (10 20 

המועצה. מניעת הקלטות לא רשמיות. חברי המועצה ו/או נוכחים  21 

אחרים בישיבה לא יהיו רשאים להקליט את ישיבות המועצה. כל  22 

ישיבות המועצה מוקלטות ומתומללות והחומר עולה בשקיפות  23 

 24 13לאתר האינטרנט של המועצה תוך פרק זמן סביר ממועד הישיבה )

 25 ימים לכל היותר(. 
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מועצה, בתור בעלת המניות היחידה בתאגיד המים ה הצעת החלטה:  (14 1 

והביוב "מי תקווה", מתנגדת להצטרפות של התאגיד למודל "תאגיד  2 

 3 . 7331-לחוק תאגידי מים וביוב תשס"א 05אזורי" כמפורט בסעיף 

 4 אישור תב"רים.  (16

 5 . 7315דיון בדוחות הכספיים רבעון שני   (15

 6 . 7315דיון בדוחות הכספיים רבעון שלישי   (12

ן בהחלטה לפיה כל הצעה לסדר היום שיש לה משמעות כספית, דיו  (15 7 

 8 תוגש עם תחשיב תקציבי מתאים. 

מענה לשאילתא מטעם חברת המועצה, עו"ד נעמה ברון, בעניין   (11 9 

 10 וביטול פרויקט גני הילדים.  277סגירת תב"ר 

 11 דיווחי ראש המועצה.   (73

12 
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 1 פרוטוקול

 2 

 3 . 5ישיבה מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה:

דרך אגב, אני, שלא תגידו, אני מקליט את הישיבה והיא  מר שחר: 4 

משודרת גם כן. אז שלא תגידו לא אמרת לנו זה, כמו פעם  5 

 6 קודמת. 

זה לא אומר שאם אתה אומר זה בסדר. אבל נגיע לזה  גב' דלריצ'ה: 7 

 8 בהמשך. 

רגע, ליזי, אני רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו מתחילים  עו"ד עובדיה: 9 

שבועיים אני הייתי בבית משפט וגיליתי  את הישיבה. לפני 10 

שאחד מחברי המועצה הוא תובע בתיק שאני ייצגתי בו  11 

וחזרתי למשרד ובדקתי ובטופס שהוא מילא כאן של הניגוד  12 

עניינים זה לא היה כתוב. ואחר כך פניתי לחבר המועצה אז  13 

הוא אמר לי שזה לא היה ברור מהדברים שאמרתי ושאולי  14 

 15 י חברי המועצה. צריך לחדד את זה בפנ

אז אני מבקשת להגיד לכולכם, שכל הישיבה הראשונה של   16 

הועדה המקומית אנחנו הקדשנו לנושא הזה של ניגוד  17 

עניינים ודיברתי רק על ניגוד עניינים ונתתי לכם את  18 

הטופס הזה. ומי שלא היה ברור לו, הועדה המקומית מה  19 

 20 היה פעם מצפה אפק זה היום גני תקווה. ואם יש לכם

הליכים שמתנהלים מול הועדה המקומית מצפה אפק הם  21 

אתם חייבים לעדכן אותנו בעניין הזה. היום גני תקווה.  22 

בגלל שלא יכול להיות מצב שבו אחר כך אני אביא משהו  23 

לדיון בועדה המקומית ויצא שאחד מכם לא אמור להשתתף  24 

בדיון הזה, לא אמור להצביע, אני אספר לו דברים שהוא לא  25 

 26 עת. אמור לד
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זה אם לא היתה הבנה בנושא הזה אז אני מבקשת שאתם   1 

תחזרו הביתה ותקראו את מה שחתמתם עליו ותבדקו שזה  2 

בסדר. ולכל מי שיש לו שאלה אם צריך להודיע על משהו או  3 

 4 לא להודיע על משהו, אז תפנו אלי ואני, 

מה שאת אומרת זה דבר באמת לא תקין. אני רק רוצה  מר אנג'ל: 5 

אנחנו כרגע נמצאים בתוך הסיפור הזה או לא להבין אם  6 

 7 בתוך הסיפור הזה. 

 8 כן, לא הבנתי, רונית.  גב' דורון לוי:

 9 זאת אומרת זה משהו שעבר?  מר אנג'ל:

 10 לא.  עו"ד עובדיה:

 11 זה עדיין כרגע בהתרחשות?  מר אנג'ל:

 12 מה זה בהתרחשות? זה משהו שקרה ואני,  עו"ד עובדיה:

 13 סבירי לנו אם זה משהו פה שצריך,תמקדי אותנו. ת מר אנג'ל:

זה לא, שניה. אני רוצה להפריד בין הדבר שקרה, שאני  עו"ד עובדיה: 14 

פניתי לחבר מועצה הזה ואמרתי לו שמה שהוא עשה זה לא  15 

בסדר, ביקשתי ממנו לתקן את זה והוא רצה לשוחח איתי  16 

 17 ואני לא, 

 18 אנחנו כרגע מופרעים בעבודה שלנו?  מר אנג'ל:

 19 מה זה מופרעים בעבודה?  :עו"ד עובדיה

 20 כרגע.  מר אנג'ל:

אני לא יודעת על מה, מה אתם כתבתם ומה לא כתבתם.  עו"ד עובדיה: 21 

 22 אני רוצה להגיד שחשוב שאם, 

 23 אז בואי נפתח את זה.  גב' דורון לוי:

 24 , -כשאני פניתי לחבר מוע עו"ד עובדיה:

 25 אם אנחנו רוצים שקיפות, גב' דורון לוי:

 26 )מדברים ביחד(
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 1 יניב, לא, לא, לא,  "ד עובדיה:עו

 2 הבעיה שלי שזה מטיל דופי בכולנו כרגע. מר אויירו קדרי: 

 3 לא, שניה.  עו"ד עובדיה:

 4 כן, את אומרת את זה עכשיו,  גב' דורון לוי:

 5 ממש לא.  דוברת:

לא, רק שניה. רק שניה. אני רוצה להסביר משהו. אני פניתי  עו"ד עובדיה: 6 

אני רואה את מה שקרה לחבר המועצה ואמרתי לו ש 7 

בחומרה רבה. אז הוא אמר, הוא השיב לי שהוא לא הבין  8 

ושאני לא הסברתי מספיק טוב ושהוא לא ידע שצריך לכתוב  9 

ככה וככה וככה. בסדר? אז אם לא הסברתי מספיק טוב אז  10 

אני, חשוב לי להגיד לכם את זה כאן שכל דבר, ודרך אגב  11 

י ושאלו אותי האם היו חברי מועצה שפנו אלי באופן ספציפ 12 

צריך לציין את זה והאם צריך לציין את זה? וכל מי שלא  13 

הבין ופנה אלי קיבל הבהרה מדויקת למה צריך למלא. אבל  14 

 15 לא משנה. 

 16 למען הסדר הטוב,  

 17 את תעברי אתנו קודם כל?  מר אנג'ל:

אני לא אעבור על כלום. אתם תלכו הביתה, תקראו את מה  עו"ד עובדיה: 18 

ה משהו לא מדויק או חסר במה שאתם שכתוב ואם הי 19 

אמרתם, אני מבקשת שתביאו את זה לתשומת לבי. זה יכול  20 

להיות מאוד חמור במובן הזה שלא יכול להיות שאני לא  21 

אדע דבר כזה ואתם תשתתפו בדיון שכרוך במשהו אישי  22 

 23 שאתם מעורבים בו. זהו. תיקחו הביתה, תקראו.

ה מוקלט ומשודר אז מי, זה מישהו לצורך העניין, מאחר וז גב' דורון לוי: 24 

מחברי סיעת את? שאנחנו נדע כאילו, אני מבחינתי אם אני  25 
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כאילו, אני רוצה לדעת אם מישהו מהחברים של הסיעה  1 

 2 שלי. 

 3 תשאלי את החברים שלך. אני לא,  עו"ד עובדיה:

 4 איתי היא לא דיברה.  מר אנג'ל:

 5 גם איתי לא. אני דיווחתי.  דוברת:

אז לפרוטוקול, זה לא מישהו מחברי סיעת את, זה מה  גב' דורון לוי: 6 

 7 שחשוב לי. 

 8 גם אני, אני לא יודע שזה מישהו מאצלנו.  דובר:

אני לא, לא, אני לא מסתכלת על אף אחד ואני לא רוצה  עו"ד עובדיה: 9 

 10 שתהיה זה, 

 11 לא, את יכולה גם להסתכל.  דובר:

 12 )מדברים ביחד(

נו מופרעים בעבודה שלנו מה שמטריד כרגע זה אם אנח מר אנג'ל: 13 

 14 כרגע. 

 15 מי שזה יודע שזה הוא.  עו"ד עובדיה:

 16 יש הפרעה לעבודה כרגע? מר אנג'ל:

 17 מי שזה הוא יודע?  דוברת:

 18 , -חבר המועצה ש מר אנג'ל:

אז בואו נשים את הדברים על השולחן, טוב? את מנסה  מר שחר: 19 

 20 למשוך את וזה ולמשוך את זה. 

 21 למשוך, יניב.אני לא מנסה  עו"ד עובדיה:

וחברי הסיעה שלך מנסים למשוך את זה. אני מילאתי את  מר שחר: 22 

הטפסים, אני מילאתי את הטפסים. דיברתי איתך לפני  23 

שמילאתי את הטפסים. הסברת לי מה צריך למלא. לא  24 

הבנתי שזה, בכלל העתירה לבית משפט היא בנושא כספי,  25 

לשני. היא לא בנושא של בינוי. לא חשבתי שזה קשור אחד  26 
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ביקשת ממני לתקן, יתוקן. ביקשתי לדבר איתך בהזדמנות  1 

הראשונה שיש לך, חיכיתי שבוע, לא חזרת אלי, אני אשמח  2 

 3 שנשב אחרי הישיבה ונמלא את זה כמו שצריך.

 4 יניב,  עו"ד עובדיה:

 5 אבל אין בעיה.  מר שחר:

 6 אני לא,  עו"ד עובדיה:

נעשה מזה  סרט, סבבה,אתם רוצים לעשות מזה עכשיו  מר שחר: 7 

 8 סרט. בואו, 

, אני לא -אני לא רוצה לעשות מזה סרט. אני לא פתח עו"ד עובדיה: 9 

 10 אמרתי מי זה ואני גם כתבתי, יניב, 

 11 לא, נו, לא פתחתי,  מר שחר:

 12 סליחה,  עו"ד עובדיה:

וזה לא את וזה לא את וזה כן מסיעת את, וזה לא מסיעת  מר שחר: 13 

 14 ה לא אתם.את. זה משחקים על שגב, שגב תגידו שז

 15 אני הסתכלתי, אני לא,  עו"ד עובדיה:

אני יניב שחר, מסיעת כוח לשנות, מילא את הטפסים של  מר שחר: 16 

ניגוד עניינים, רשם את כל הנכסים שיש לו בגני תקווה וכל  17 

הנכסים שיש למשפחה שלו בגני תקווה ולא חשב, למרות  18 

שהוא דיבר איתך, לא ציינת שצריך גם נושאים שהם  19 

 20 .כלכליים

 21 זה לא כלכלי. עו"ד עובדיה:

 22 כספיים. מר שחר:

 23 יניב, סליחה,  עו"ד עובדיה:

 24 רגע, רגע, רגע, רגע,  מר שחר:

 25 אתה, אתה אומר כאן דברים,  עו"ד עובדיה:

 26 אבל נתתי לך לדבר.  מר שחר:
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 1 לא, אבל הערר שאתה הגשת, עו"ד עובדיה:

 2 רונית,  מר שחר:

 3 ספי.הוא ערר תכנוני, הוא לא כ עו"ד עובדיה:

 4 רונית,  מר שחר:

 5 אני לא יודעת אם אתה, אם אתה,  עו"ד עובדיה:

 6 זה תוקן כרגע או לא תוקן?  דובר:

 7 שניה רגע.  מר שחר:

אם אתה שמת לב על מה אתה חותם, אבל הערר שאתה  עו"ד עובדיה: 8 

 9 הגשת, 

 10 רונית,  מר שחר:

 11 שמונח בפני הועדה,  עו"ד עובדיה:

 12 יד. אבל רונית, תני לי להג מר שחר:

ועדת הערר הוא ערר תכנוני, הוא לא כספי. אז אל תנסה  עו"ד עובדיה: 13 

 14 להגיד כאן. 

הוא ערר תכנוני שהתחיל בפני הועדה המקומי מצפה אפק,  גב' ברון: 15 

 16 ולא כל בן אדם, בתור עורכת דין, 

סליחה, כל בן אדם שיודע לשאול את כל השאלות יכול גם  עו"ד עובדיה: 17 

 18 משנה, זה לא רלוונטי כרגע, יניב. לשאול שאלות כאלה. לא 

 19 רונית, לא, רצית להעלות את זה ובכוח נכנסתם לזה.  מר שחר:

 20 אני לא רציתי להעלות את זה.  עו"ד עובדיה:

 21 אז בואי ניכנס לזה עד הסוף.  מר שחר:

 22 מי נכנס לזה? אני לא מדברת איתך.  עו"ד עובדיה:

בעיה, תבטלי את  ביקשתי ממך, את ישר, את, אמרתי לך אין מר שחר: 23 

המינוי שלי כרגע. ביטלת אותו. אף אחד לא נמצא בניגוד  24 

עניינים, לא מוניתי לועדה, משכו בחזרה את המינוי שלי  25 

בגלל הסיפור הזה. ביקשתם שימשכו אותו ומשכו אותו.  26 
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ביקשתי מרונית גם שתחזור אלי, היא אמרה לי שהיא  1 

ים. אלי אחרי החופש, לפני כמה ימבחופש והיא תחזור  2 

ועדיין לא חזרת אלי. ואני לא מציק לך, שיהיה לך זמן  3 

 4 תחזרי אלי. את רוצה נשב אחרי הישיבה, 

 5 אני גם אמרתי שאני, אני, יניב,  עו"ד עובדיה:

 6 סעיף. -נמלא את זה ביחד, סעיף מר שחר:

 7 אני לא אמלא.  עו"ד עובדיה:

הערר הוא היה ערר על גובה של היטל השבחה. לא חשבתי  מר שחר: 8 

 9 שזה קשור לתכנון. עם כל הכבוד, 

 10 היטל השבחה לא קשור,  דוברת:

 11 עם כל הכבוד, העסק שלי,  מר שחר:

 12 הוא לא שמאי והוא לא עו"ד.  גב' ברון:

אני לא שמאי כמוך ואני לא עו"ד בתחום הנדל"ן כמו רונית,  מר שחר: 13 

 14 ואף פעם לא הייתי בוועדות תכנון ובנייה. 

 15 תה מבין בהכל. אתה מבין בשאילתא, יניב, יניב, א עו"ד עובדיה:

 16 אז הנה, עכשיו למדתי יותר.  מר שחר:

 17 שעות, אתה מבין בזה,  45 , בתוך-אתה מבין ב עו"ד עובדיה:

 18 נכון. מר שחר:

 19 אבל אתה לא יודע שערר היטל השבחה הוא ערר תכנוני? עו"ד עובדיה:

 20 לא.  מר שחר:

 21 הערר,אתה לא יודע שמגישים את זה לועדת  עו"ד עובדיה:

 22 עכשיו, מר שחר:

 23 לתכנון ובנייה?  עו"ד עובדיה:

 24 תראי, אני,  מר שחר:

 25 זה לא רלוונטי. יניב, זה לא רלוונטי וזה לא לישיבה הזאת.  עו"ד עובדיה:

 26 פתחת את זה, בואי נפתח את זה.  מר שחר:
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 1 לא פתחתי. אני רוצה שכולכם תלכו הביתה, עו"ד עובדיה:

יכם למה זה צריך עכשיו היה לעלות אבל אם דיברתם בינ גב' פרימו: 2 

 3 כאן? אני לא הבנתי.

 4 סליחה, יניב כתב לי,  עו"ד עובדיה:

 5 כי זה נותן הרגשה מאוד לא נעימה, אני חייבת להגיד.  גב' פרימו:

 6 אז אני, לא,  עו"ד עובדיה:

 7 לא, הכל בסדר. מר שחר:

זרה, אני לא, אני רוצה להגיד לך ככה, יניב כתב לי מייל ח עו"ד עובדיה: 8 

אחרי שאני פניתי אליו ואם זה מעניין אתכם ויניב רוצה  9 

 10 שישלח לכם גם את כל ההתכתבות. 

 11 אין שום בעיה.  מר שחר:

והוא אמר לי, אני פניתי אליו באופן אישי ואמרתי לו שאני  עו"ד עובדיה: 12 

רואה את זה בחומרה רבה והוא אמר לי אני לא ידעתי ולא  13 

 14 הנה הפורום,הסברת את זה לחברי המועצה. אז 

 15 לא, לא,  מר שחר:

 16 של כל חברי המועצה, ואני מסבירה לכולם.  עו"ד עובדיה:

אני הייתי מכותבת למייל, זה מה שכתבת, שהיא לא  גב' דלריצ'ה: 17 

 18 הסבירה לך טוב. 

 19 ולא אמרתי, ולא אמרתי, עו"ד עובדיה:

אני אשלח את המייל לכולם, אני גם אעלה אותו לאינטרנט.  מר שחר: 20 

 21 שום בעיה. אני אומר דבר פשוט, וגם כתבתי לך, אין לי

יניב, אני, אני כל מה שאמרתי, היה לי חשוב להגיד לכל  עו"ד עובדיה: 22 

 23 , ובכוונה, -חברי המועצה שאני מבק

 24 כן, והיה לך חשוב, ולכולם היה חשוב שידעו שזה אני.  מר שחר:

כן, אבל את הדגשת, אבל את הדגשת שמדובר בחבר   גב' פרימו: 25 

 26 עצה, מו
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 1 אז זה אני,  מר שחר:

 2 בסדר. עו"ד עובדיה:

 3 יניב שחר מילא את הטופס בטעות.  מר שחר:

 4 יש הבדל. את אמרת שזה חבר מועצה.  גב' פרימו:

 5 נו?  עו"ד עובדיה:

 6 אז יש הבדל, גב' פרימו:

 7 מה אני אגיד?  עו"ד עובדיה:

אם היית באה להסביר ולא היית אומרת שיש כאן חבר  גב' פרימו: 8 

 9 צה, מוע

 10 , סליחה, -, הסב-כת עו"ד עובדיה:

 11 אז היינו מבינים שאת רוצה להסביר משהו.  גב' פרימו:

 12 אז מה אני באה להסביר?  עו"ד עובדיה:

 13 אבל זה נותן הרגשה לא נעימה.  גב' פרימו:

 14 אושרת, מה אני באה להסביר? עו"ד עובדיה:

 15 הכל בסדר.  מר שחר:

 16 זה. בפרט שכבר אתם דיברתם על  גב' פרימו:

 17 )מדברים ביחד(

 18 אושרת, תקשיבי, יניב שחר, חבר סיעת,  מר שחר:

זה שיניב שחר אמר שאני לא הסברתי משהו שהייתי צריכה  עו"ד עובדיה: 19 

 20 להסביר אז אני חושבת, 

 21 יכול להיות שמישהו לפעמים לא מבין,  גב' פרימו:

 22 אז בסדר, אז הסברתי עכשיו,  עו"ד עובדיה:

 23 )מדברים ביחד(

 24 זהו. נגמר.  צ'ה:גב' דלרי

 25 שתלכו הביתה ותקראו את החוות דעת.  עו"ד עובדיה:

 26 נגמר. נגמר.  גב' דלריצ'ה:
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יניב שחר, חבר סיעת כוח לשנות מילא את הטפסים בטעות  מר שחר: 1 

ולא חשב שערר על גובה היטל השבחה הוא ערר תכנוני.  2 

וואלה, אני תושב מן המניין, לא מתעסק בנדל"ן. נכון, שאני  3 

וואלה למדתי דבר -לדברים אני יודע ללמוד אותם, ונכנס  4 

שנים הקרובות יד ביד איתך אני  6 -חדש, ואני בטוח שב 5 

 6 אלמד המון דברים חדשים. 

 7 יד ביד פחות.  דוברת:

בעיקר בתחום התכנון והבנייה והמשפטי, ויש לנו כבר  מר שחר: 8 

סשנים ארוכים. המיילים שלנו נשלחים ובדרך כלל לא  9 

נענים אני לומד. וגם עכשיו למדתי. וביקשתי  נענים, וכשהם 10 

שתחזרי אלי ועוד לא חזרת. ואני אשמח אחרי הישיבה  11 

למלא איתך את הטפסים ביחד. וגני תקווה לא נמצאת  12 

 13 בשום בעיה. המינוי שלי, גם לבקשתי, משכו אותו. 

אני לא מוניתי כרגע לועדה לתכנון ובנייה ומחכים לאישור   14 

 15 מחדש. נמשיך? 

 16 

סדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "פינוי פחי האשפה הצעה ל

 המוטמנים"

 17 

, הצעות לסדר היום. הצעה לסדר 5ישיבה מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה: 18 

יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא פינוי פחי האשפה  19 

 20 המוטמנים. כן יניב? 

ם אז ככה, הרקע, ואני מקריא את ההצעה לסדר, כי אמרו ג מר שחר: 21 

להקריא אותה. ברחבי הישוב ובפרט בשכונות הותיקות  22 

ואזור ישמח משה, נוף סביון, שכונת הרמה, פזורי פחי  23 

אשפה שכונתיים מוטמנים. זה פחים מאוד מאוד גדולים  24 
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שקבורים באדמה. הפחים האלה מרוקנים על ידי משאיות  1 

 2 מנוף מיוחדות והריקון שלהם מלווה ברעש רב לסביבה. 

משאיות הפינוי מפנות את המוטמנים בשעות במקרים רבים   3 

ואפילו  5:33בבוקר המוקדמות מאוד, לעתים אפילו בשעה  4 

בבוקר, והיו גם שעות מוקדמות יותר. אני יודע שגם  6:33 5 

נעשתה פנייה למבקר המדינה בנושא והוגשו כל מיני  6 

תלונות. אני לא בכלל מבין למה צריך להגיע לדברים האלה.  7 

רד לדיירים הגרים בקרבת האזורים הדבר הזה גורם למט 8 

ההם ואני בטוח שאף אחד מחברי המועצה לא היה רוצה  9 

שתבוא משאית פינוי של פחים מוטמנים מול הבית שלו  10 

בבוקר ויתחילו להרעיש ולהעיר את  5:33או  6:33בשעה  11 

 12 הילדים.

ההצעה היא מאוד פשוטה, פינוי פחי אשפה מוטמנים יבוצע   13 

בערב, ובימי  11:33בבוקר עד  2:33בימים א' עד ה' בשעות  14 

בצהרים בלבד, באופן ששעות  10:33עד  2:33ו' בין השעות  15 

 16 המטרד יצומצמו. זה הכל.

גורמי המועצה, גורמי המקצוע  -שלנואוקי. אז התשובה  גב' דלריצ'ה: 17 

המוצעת לפינוי בהצעה זו  2:33במועצה ציינו כי השעה  18 

נסיעה  הינה שעת שיא בעומס התחבורתי ביישוב, עקב 19 

למקום העבודה, הורדת ילדים בגני הילדים, תלמידים בבתי  20 

הספר. פינוי בשעה זו יהווה פגיעה ממשית בזמן הקצר  21 

העומד לרשות התושבים המשתמשים בכלי הרכב לצאת מן  22 

היישוב. חוק העזר בפינוי אשפה קבע כי הפינוי ייעשה החל  23 

בבוקר. יחד עם זאת, המועצה חייבה את  5:33מהשעה  24 

 25 בבוקר.  5:03לן לא להתחיל בפינוי לפני השעה הקב
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קיים קושי רב בפינוי מוטמנים בשכונת ישמח משה, עקב   1 

הצפיפות במקום וסמיכותו למרכז המסחרי. לכן שעות  2 

הבוקר הן קריטיות לפינוי במתחם זה. על פי חוזה  3 

שעות עבודה ביום ואין  5 -ההתקשרות הקבלן מחויב ל 4 

עות הערב. בין השאר מכיוון אפשרות לבצע פינוי אשפה בש 5 

שבשעות אלה עמוס מאוד וברוב המקרים הפינוי מצריך גם  6 

 7 פקח צמוד עקב חסימת הגישה למוטמן. 

 8 מי בעד ההצעה של יניב?  

 9 11:33 -בבוקר ל 2:33עוד פעם, אני רק אומר שזה בין  מר שחר:

 10 בערב. יש את שעות הבוקר המאוחרות. 

 11 אתה אמרת את הכל.  גב' דלריצ'ה:

 12 יש בצהרים.  גב' פרימו:

 13 אני רוצה רק להוסיף,  מר אנג'ל:

 14 5:33 -יש אחרי הצהרים, יש בערב. לא חייב לעשות את זה ב מר שחר:

 15 בבוקר ואפילו בשעות מוקדמות יותר. 

קשורים אני רוצה להוסיף משהו. אני חושב שהדברים האלו  מר אנג'ל: 16 

באה  לאיכות הסביבה. היו יכולים להעלות בועדה, והועדה 17 

ואנחנו יכולים לטפל גם בדברים האלו, לקבל שאלות,  18 

 19 להציע הצעות, ולאו דווקא כהצעה לסדר. 

 20 היתה ישיבת ועדה. גב' דלריצ'ה:

 21 הוא גם חבר שם, לא?  דוברת:

 22 טוב, אז מי בעד ההצעה של יניב? מי נגד? אוקי.  גב' דלריצ'ה:

 23 

 24 

בכספים הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "שימוש 

 שיתקבלו בגין נתב"ג"
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 1 

הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא שימוש  גב' דלריצ'ה: 2 

 3 בכספים שיתקבלו בגין נתב"ג. יניב, בבקשה. 

בישיבה האחרונה למדנו שבעקבות הקרבה הגאוגרפית של  מר שחר: 4 

מועצת גני תקווה לשדה התעופה בן גוריון צפויה המועצה  5 

 6 7311בדים שהוערכו בתקציב לשנת לקבל סכומי כסף נכ

מיליוני שקלים. בפועל יתכן ויתקבלו סכומים  7בסך של  7 

גבוהים יותר מהסך הנ"ל. וגורן אם תוכלי להגיד אם קיבלנו  8 

 9 כסף או כמה כסף קיבלנו אני אשמח. 

 10 7הצעת ההחלטה היא שהשימוש שייעשה בסכום העולה על  

ון שקלים, שלא מילי 7 -מיליון שקלים, במידה ונקבל יותר מ 11 

יובאו קודם כל לדיון והחלטה  7311תקצבו בתקציב  12 

במליאת המועצה, ולא כמו שקרה שנה שעברה, שהתקציב  13 

מיליון שקל ובסוף  0.7 -פתאום גדל, ההכנסות גדלו ב 14 

דצמבר הבאתם לאישור ישיבת המועצה בדיעבד מה עשיתם  15 

 16 עם הכסף. 

יב אני אומר שאם מקבלים כספים מעבר למה שיש בתקצ  17 

הנושא של לאן ילכו הכספים האלה צריך לבוא פה לדיון  18 

במועצה בפני כל החברים, וביחד אולי נקבל החלטה לאן  19 

 20 הכי טוב לקחת את הכסף הזה. 

 21 אפשר גם רק אני ואתה אחד על אחד,  גב' דלריצ'ה:

 22 דוברת מהקהל: שניה, רק דקה. 

 23 אסור לדבר,  גב' דלריצ'ה:

 24 דוברת מהקהל: אסור לנו להעיר? 

 25 אסור להעיר, אני מצטערת.  גב' דלריצ'ה:
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דוברת מהקהל: רק כדי שנבין. כלומר זה בגלל שאמורים לטוס עכשיו  1 

 2 מעלינו מטוסים? 

רגע, רגע, לא. אין שום שינוי. ואני ממש מבקשת, יש חוקים  גב' דלריצ'ה: 3 

 4 לישיבה. 

 5 דוברת מהקהל: אוקי, בסדר. לא הכרתי את החוק. 

לחדד. אני מצטערת. כי הרגע הוא ביקש ואמרתי  אני אנסה גב' דלריצ'ה: 6 

 7 לו לא. הקהל לא יכול להרשות לעצמו. 

את יכולה להכניס פתקים לאחד מחברי המועצה. הוא ישאל  דובר: 8 

 9 פשוט.

את יכולה לשאול אותי אם את רוצה משהו, אני אענה לך  גב' דלריצ'ה: 10 

על כל השאלות. גם אני יכולה להישאר אחרי ואני אענה לך,  11 

 12 סדר? ב

טוב, אז ככה, קודם כל מי שזוכר, בישיבת התקציב שהיתה   13 

מיליון שקל כתקציב מותנה. זה התקציב שכבר  7אושרו  14 

הכנסנו אותו לתוך התקציב גם בהוצאות מותנות וגם  15 

בהכנסות מותנות. מדיניות הקצאת כספים והשימוש  16 

שייעשה בסכום הנ"ל, נקבעים על ידי ראש המועצה והנהלת  17 

 18 תאם למנדט אשר קיבלו מהציבור. המועצה בה

הדיון לפיכך ייעשה בהנהלה. החלטה תעבור כחוק לאישור   19 

מליאת המועצה. אחת המטרות לתקציב זה הוא תיקון  20 

העיוות בצו הארנונה, כפי שהובטח לציבור, הגברת נושא  21 

 22 האכיפה ביישוב ועיר חכמה בהתקנת מצלמות. 

רות שלא ניתן. לגבי עוטף נתב"ג, אני אסביר, כי שאלו, למ  23 

יש תקציבים, עד היום שדה התעופה לא שילם ארנונה בגין  24 

השימוש במתקנים של שדה התעופה. בעקבות פסק דין,  25 

בעקבות בג"צ הוכנסו כספים למשרד הפנים בגין הארנונה  26 
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וחולקו בין הרשויות הסמוכות. היה מאבק מאוד קשה  1 

 2 להיכנס גם אלינו, שגם גני תקווה תיכנס, כי אנחנו לא

גובלים. ועשינו מלחמה מאוד גדולה, בעזרתו הרבה של טל  3 

 4 מתתיהו. והצלחנו לקבל תקציבים. 

. לא 7315אנחנו קיבלנו מכתב שהכסף יכנס. נכנס כבר בגין   5 

. מחכים לאישור הסופי. אבל קיבלנו 7311נכנס עדיין בגיל  6 

 7 מכתב רשום שאנחנו מקבלים את הכסף. 

 8 ? 7315 -כמה קיבלנו ב מר שחר:

 9 כמה מה, כמה הסכומים?  לוין:מר 

 10 . 0.731 7315 -. ב7כרגע  גב' דלריצ'ה:

 11 ?0.731 מר שחר:

 12 כן.  גב' דלריצ'ה:

 13 , -ומה עשו עם ה מר שחר:

 14 ? 1 -עם ה גב' דלריצ'ה:

 15 מה עשו עם הכסף הזה? הוא לא תוקצב.  מר שחר:

 16 מה עשו? הוא נכנס.  גב' דלריצ'ה:

שתמש בו, אי אפשר נכנס, אבל הוא תוקצב? אפשר לה מר שחר: 17 

 18 להשתמש בו? 

 19 חלק מהסיפור,  עו"ד עובדיה:

 20 . 7311לא, זה על  גב' דלריצ'ה:

לא, של מה שאנחנו מבקשים עכשיו בארנונה זה בדיוק  עו"ד עובדיה: 21 

 22 אנחנו צריכים את מקורות המימון,

 23 אז אמרתי,  גב' דלריצ'ה:

 24 זה לא הולך לסעיפי תקציב מותנה אבל?  מר לוין:
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אחת המטרות לתקציב, אחת המטרות לתקציב הוא תיקון  ה:גב' דלריצ' 1 

העיוות בצו הארנונה, כפי שהובטח, ואנחנו מגישים את  2 

 3 התיקון עכשיו.  

 4 , 0,731,333אז רגע, אמרת  מר שחר:

 5 לישיבה הבאה יובא עדכון תקציבי.  גב' אלרגנד: 

', אפשר 15 -, ב7311 -שניה, אני שואל רק, זה נכנס ב מר שחר: 6 

 7 עם זה משהו? לעשות 

אפשר. אנחנו מתלבטים מה לעשות עם זה. אנחנו נעביר  גב' דלריצ'ה: 8 

 9 את זה לישיבת המליאה כשתהיה החלטה. 

 10 מי בעד ההצעה של יניב?  

רגע, שניה, אני רוצה להבין. אז בעצם את אומרת  מר שחר: 11 

 12 בישיבת המועצה? שהדברים, בכל מקרה הדבר יובא לדיון 

 13  זה החוק. גב' דלריצ'ה:

 14 לא דיון, לא דיון, לא דיון. מר לוין:

 15 הו, הנה, מיכאל יחדד לו.  גב' דלריצ'ה:

 16 לאישור.  מר שחר:

 17 אישור חובה, דיון, דנים הנהלה.  גב' דלריצ'ה:

עכשיו מה אני אומר, שהנושא הזה יבוא לדיון והחלטה  מר שחר: 18 

 19 -במליאה לפני שתשתמשו בכסף. לא כמו שנה שעברה שב

 20 בדצמבר,  72

 21 הבנו. הבנו את ההחלטה.  דלריצ'ה:גב' 

 22 מיליון שקל.  0.7אישרנו בדיעבד מה עשיתם עם  מר שחר:

 23 הבנו. בישיבה הבאה נעביר את העדכון תקציב.   גב' דלריצ'ה:

 24 . 0.7 -דרך אגב, העדכון תקציב של סוף דצמבר לא נכנס ה גב' אלרגנד: 

 25 לא, בלי זה, מר שחר:

 26 של נתב"ג.  גב' אלרגנד: 
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 1 בלי קשר.  0.7בלי נתב"ג. זה היה  מר שחר:

 2 נתב"ג הגיע אחרי.  גב' אלרגנד: 

הולך לתקציב המותנה בתקציב  7311חלק מהתקציב של  מר לוין: 3 

'? יש תקציב מותנה, יש סעיפי תקציב מותנה 11בתקציב  4 

 5 , נכון? 7311בתקציב של 

 6 '. 11זה נתב"ג  גב' אלרגנד: 

 7 '.11 -כן, התכוונתי ל מר לוין:

הנה, אז לפי מה שאת אומרת יכול להיות שנקבל עוד איזה  מר שחר: 8 

 9 מיליון,  1.7

נדון איתך. נקרא לך לקפה. נשב איתך על קפה, נגיד  לך מה  גב' דלריצ'ה: 10 

 11 אתה רוצה לעשות בכסף. 

 12 פעם אחרונה שביקשתי שנשב אמרת לא. מר שחר:

 13 יאללה, מי,  גב' דלריצ'ה:

 14 אז אני אשמח מאוד לקפה. מר שחר:

 15 גם הפעם אני אגיד לא.  ריצ'ה:גב' דל

מי בעד הצעת התקציב של יניב, לדון איתו על הכסף? מי   16 

 17 נגד? יופי. 

 18 אפילו לא הרמתם ידיים. היא יודעת כבר מראש מי נגד.  מר שחר:

עברנו כבר ישיבת הנהלה. גם אתם לא צריכים להרים  גב' דלריצ'ה: 19 

 20 ומתקדמים. 1, 4ידיים. אנחנו יודעים, 

 21 ודם כל זה לא נכון. ק גב' ברון:

 22 האמת שזה לא נכון.  מר לוין:

 23 זה ממש לא נכון.  גב' ברון:

לא נכון. דווקא ההצעה הזאת מאוד הגיונית, אני חייב  מר לוין: 24 

 25 להגיד. 

 26 
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הצעה לסדר יום של חבר המועצה מיכאל לוין בנושא "שינוי מספר 

 נפשות בתאגיד המים"

  1 

מועצה, מיכאל, אנחנו איתך. הצעה לסדר יום של חבר ה גב' דלריצ'ה: 2 

הצעה לסדר היום של חבר המועצה מיכאל לוין בנושא  3 

 4 שינוי מספר נפשות בתאגיד המים. כן מיכאל? 

תודה רבה. ראשית, ברצוני לאחל הצלחה רבה לדליה  מר לוין: 5 

בתפקידה החדש. אני חושב שתפקיד מנכ"ל המועצה הינו  6 

ר במקום התפקיד הכי חשוב במועצה. יצא לי במקצת להכי 7 

את עבודתה של דליה, ואני בטוח שאת העבודה הקודם שלי  8 

תמלאי אותו באנושיות, ברגישות, בהקשבה לתושב,  9 

 10 במקצועיות, ביושר ובהצלחה רבה. 

 11 תודה.  גב' לין:

 12 מהמועצה, פיצול תאגיד המים  מר לוין:

 13 שינוי מספר נפשות בתאגיד המים, זה ההצעה לסדר היום. גב' דלריצ'ה:

כן, כן. כן, כן, הנה. פיצול תאגיד המים מהמועצה, כמובן  מר לוין: 14 

מסיבות שלא תלויות בנו, גרם להמון בירוקרטיה מיותרת  15 

אשר פוגעת בתושבים. מתפקידנו למצוא פתרונות יצירתיים  16 

 17 על מנת לפתור את הנושאים. 

לפני שאגיע לעיקרי ההצעה, אני מציע להקים צוות מקצועי   18 

קיימות. בעזרת שיתוף ציבור אני שימצא פתרונות לבעיות ה 19 

בטוח שנצליח לפתור אותן. יש הרבה כאלו. יש לי הרבה  20 

 21 רעיונות. אם יש לכם זמן אני גם אדבר על זה. 

כיום כל משפחה שנולד לה ילד או ילדה מקבלת ברכה   22 

אישית מהמועצה, מאוד יפה, לרגל האירוע המשמח. אני  23 

ים, תקנו מאמין שאת העדכון מקבלת המועצה ממשרד הפנ 24 
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אותי אחרי זה אם אני טועה. הצעתי היא פשוטה, אם  1 

המועצה מקבלת עדכון אוטומטי מגורם מוסמך, לשם מה  2 

ההצהרה בדבר שינוי מספר הנפשות? במידה ואי אפשר  3 

לעדכן באופן אוטומטי את מספר הנפשות מבחינה משפטית,  4 

אולי זה התקנות שחייבים להגיש הצהרה, אני לא בטוח את  5 

מציע להוסיף לברכה דבר מאוד פשוט, תזכורת  זה, אני 6 

בדבר האופציות שעומדות בפני התושבים לעדכון מספר  7 

 8 לעניין צריכת המים. הנפשות 

במעמד הברכה לשלוח בין השאר כמו כן, אני חושב שנכון   9 

את כל הפעילויות אשר נועדו להורים הנמצאים בחופשת  10 

דשים לא לידה ולרך הנולד. לדוגמה, הרבה מאוד הורים ח 11 

מכירים את מעון תלתן. שמעתי עליו דברים טובים. השבוע  12 

ראיתי גם פרסום באתר המועצה בדבר הכפתור המיוחד  13 

 14 המציג את הפעילות לילדים הקטנים. יפה מאוד. 

אני מציע גם בעקבות הכסף הנוסף שהגיע ממשרד הפנים,   15 

להוסיף פעילויות חינמיות להורים בחופשת לידה ולילדיהם,  16 

 17 בר מאוד חסר בישוב, לאוכלוסייה הזאת ספציפית. שזה ד

דרך אגב, גם מרכז צעירים בהחלט היה יכול לתת מענה נכון   18 

לעניין זה. אני בטוח שדליה מעיריית רמת גן מכירה את  19 

הנושא ויכולה להקים פה בזמן קצר מרכז צעירים לתפארת,  20 

 21 שיטפל גם בנושא הורים צעירים. 

 22 זהו?  גב' דלריצ'ה:

 23 כן.  :מר לוין

אוקי. אז התשובה היא כזאת, הגורם אשר אמון על פי חוק  גב' דלריצ'ה: 24 

בעדכון התאגיד בדבר ילודה היא רשות האוכלוסין של  25 

מדינת ישראל. ובהתאם לכך, כל חודשיים מועבר לתאגיד  26 
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קובץ מעודכן מרשות האוכלוסין עם מספר הנפשות העדכני.  1 

ו ולחלופי הדו"ח כולל ילודים, נפטרים, תושבים שעזב 2 

תושבים חדשים שעברו לגור ביישוב, על פי הרישום במרשם  3 

 4 עדכוני כתובת במשרד הפנים.  -האוכלוסין

על פי הנחיות רשות המים, התאגיד מעדכן אוטומטית את   5 

בסיס הנתונים שלו על פי הקובץ שמתקבל מרשם  6 

האוכלוסין. בהתאם להנחיות רשות המים, התאגיד מעדכן  7 

, קרי שנה, את מספר הנפשות בנכס תקופות אחורה 5עד  8 

לצרכי זיכוי כמות מוכרת וזאת ככל שהתושב פונה ומציג  9 

אסמכתאות המוכיחות כי בנכס מתגוררים מספר צרכנים  10 

 11 שאינו תואם את הרישום של מרשם האוכלוסין.

התאגיד מבקש מתושב לעדכן כמות נפשות כמה שיותר   12 

ין לא תמיד צמוד לשינוי, מכיוון שהעדכון של רשם האוכלוס 13 

תואם את תאריך החיוב של התאגיד. הנהלים הם של רשות  14 

המים, תאגיד המים כפוף על פי חוק לרשות המים והוא  15 

 16 נפרד מהמועצה מתוקף החוק. 

מזל  -הברכה שהמועצה המקומית שולחת לתושבים לפניכם  17 

בשם כל מועצת גני תקווה, אני מברכת אתכם על הרך  18 

כם עוד שנים רבות הנולד שנוסף למשפחה ומאחלת ל 19 

 20 וטובות של אושר, בריאות ונחת. 

נ.ב. אל תשכחו, בין החלפת טיטולים למילוי בקבוק לקפוץ   21 

למשרדי תאגיד המים ולעדכן את מספר הנפשות החדש  22 

 23 בביתכם. 

 24 מתי זה עודכן ההזמנה הזאת?  מר לוין:

 25 זה תמיד היה. זו אותה גלויה.  גב' דלריצ'ה:

 26 ב על זה קודם. מישהו חשמר אויירו קדרי: 
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 1 לא היית תושב גני תקווה כשהבן שלך נולד ולכן,  גב' דלריצ'ה:

 2 )מדברים ביחד(

 3 אם תרצה אני אעביר לך באהבה.  גב' דלריצ'ה:

 4 את לא צריכה לזרוק. אין צורך לזלזל.  מר לוין:

 5 לא מזלזלת. אני צוחקת.  גב' דלריצ'ה:

מתושבים לדבר יש זלזול. בכל מקרה, אני קיבלתי פניות  מר לוין: 6 

 7 הזה, יכול להיות שהם פספסו. 

 8 אני לא קיבלתי ככה. מר שחר:

 9 הנה, יניב לא קיבל את זה.  מר לוין:

 10 גם אני לא.  גב' ברון:

 11 גם נעמה לא. מר שחר:

 12 שולחים את זה כל רבעון.  גב' דלריצ'ה:

 13 אבל שניה, שניה,  מר לוין:

. היא אסרה היא לא הסכימה שאני אשלח בשנת בחירות גב' דלריצ'ה: 14 

 15 עלי. זה הדבר היחיד. 

 16 )מדברים ביחד(

ליזי, רוב ההצעות שלי, לא, אני לא ממציא אותן, הן באות  מר לוין: 17 

 18 מפניות של תושבים. אוקי? אני לא המצאתי את זה. 

 19 בסדר. אין בעיה.  גב' דלריצ'ה:

 20 זאת אומרת שיש, מר לוין:

 21 אבל הוכחתי לך. גב' דלריצ'ה:

שניה. גם בתאגיד האם באמת מעדכנים  תעשו בדיקה, מר לוין: 22 

 23 באופן אוטומטי על פי מרשם, 

 24 כל חודשיים.  גב' דלריצ'ה:

 25 אני אומר לך שלא.  מר לוין:

 26 זה לא רק זה, הם גם מאפסים.  גב' ברון:
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 1 זה לא,  מר לוין:

 2 בדרך כלל הם מורידים את זה למטה. מר שחר:

 3 לא, חבר'ה, לא קורה. מר לוין:

 4 ,מלא תושבים מר שחר:

 5 תעשו בדיקה. מר לוין:

פתאום איפסו להם, הורידו להם לשני ילדים, לשני  מר שחר: 6 

 7 תושבים.

גם לי איפסו. היה להם תקלה במערכת, שלחתי את בעלי,  גב' גל דרור: 8 

 9 חודש הבא קיבלתי זיכוי. 

היתה ספציפית, היה כתוב על זה בפייסבוק. היתה תקלה  גב' דלריצ'ה: 10 

כנראה לכולם, גם אלי הוא פנה.  של איפוס. יניב יהודה פנה 11 

 12 עזבו, היתה תקלה חד פעמית. 

 13 נכון, היה תקלה אצלם במחשב.  גב' גל דרור:

תאגיד המים מקבל עדכונים. עניתי את התשובה המקורית.  גב' דלריצ'ה: 14 

 15  ממשיכים לסעיף הבא.

חכי רגע, אני לא סיימתי. מותר לי גם להגיב לך על התגובה  מר לוין: 16 

 17  שלך.

 18 אוקי, מה אתה רוצה להגיד? ריצ'ה:גב' דל

הנה, אני אומר. קודם כל, אני אומר לך ואני אגיד שוב, זה  מר לוין: 19 

לא מתושב אחד ולא משניים שגילו את הבעיה הזאת,  20 

אוקי? וגם בדברים האלו גם ביקשתי להוסיף פעילויות לרך  21 

 22 הנולד ולהוסיף את זה ואני מאוד אשמח שזה יקרה. 

מיותרת. אם יש את זה אז באמת  ואני חושב שההצבעה  23 

ההצבעה מיותרת. אבל כן תעשו בדיקה כי זה הגיע  24 

 25 מהתושבים. 

 26 
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הצעה לסדר יום של חברי המועצה אושרת פרימו ומיכאל לוין בנושא 

 "הקמת גינות כלבים ברחבי הישוב"

 1 

הקמת גינות כלבים ברחבי הישוב. אמרת  -הצעה לסדר היום גב' דלריצ'ה: 2 

 3 , בבקשה. 4מספר שתגיד את הסעיף 

כן. אז יש גינות כלבים בישוב, זה בסדר? יש גינות כלבים?  מר לוין: 4 

 5 שאני לא סתם, 

 6 יש, שתיים.  גב' פרימו:

 7 יש שתיים. מר לוין:

אוכלוסיית בעלי הכלבים הינה קבוצת מיעוט בישוב. לצערי   8 

עד היום המועצה לא דאגה לה מספיק. אנו רואים בשנה  9 

ות התושבים בנושא. קמה קהילה האחרונה עלייה במעורב 10 

מאוד גדולה שתומכת ופועלת לטובת העניין ואף מארגנת  11 

פעילויות קהילתיות, חלקן בשיתוף המועצה. חלקם גם  12 

 13 נמצאים כאן היום אתנו. 

כל שיחה בנושא קהילת הכלבים תמיד, כמעט תמיד   14 

מתחילה ונגמרת בסוגיית גינות הכלבים. בהחלט סוגיה  15 

תנו להתחשב באוכלוסיות השונות. מורכבת שמצריכה מא 16 

הגענו לנקודת זמן בה אנו צריכים להחליט האם אנחנו  17 

 18 רוצים לתמוך בקהילה הגדולה הזאת או לא. 

כל הפתרונות שבוצעו עד היום אינם מספקים. גינת כלבים   19 

צריכה לקום בכל גינה בישוב. זאת החלטה, זאת מדיניות  20 

 21 וזה בדיוק המקום לדון עליה. 

א פשוטה, להקים גינות כלבים בישוב, בלי הצעתי הי  22 

תירוצים ובלי חתימות. שאנחנו שמים עמוד תאורה אנחנו  23 

 24 לא הולכים להחתים תושבים, נכון?
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בגינת התבור ניתן להקים גינת כלבים במרכז הפארק, רחוק   1 

מספיק מבנייני המגורים ברחוב התבור, מבנייני התאומים  2 

ם גינת כלבים. את ומרחוב הרמה. בפארק הילד ניתן להקי 3 

גינת הכלבים בפארק הכרמל חייבים להרחיב. ניתן להקים  4 

גינת כלבים נוספת בשצ"פ מצפון לדרך התקווה. פשוט  5 

כשמקימים גינה חייבים להתייעץ עם התושבים ועם  6 

 7 הקהילה. 

רק לפני יומיים שמעתי שיש פה מישהי פעילה, ענת,   8 

יך תושבת מהישוב, הקימה, בנתה חוברת מאוד יפה א 9 

מקימים גינת כלבים. שווה להתייעץ עם הקהילה ולשאול  10 

אותם ולא לבנות גינות שפשוט לא מתאימות לכלבים.  11 

 12 לדוגמה, גינת הכלבים ליד בית אבות. 

גינות הכלבים צריכות להיות חלק מהקהילה וחלק   13 

מהשכונות ואין כל צורך לחשוש מהן. לכל בעיה קיים  14 

 15 פתרון, צריך רק רצון. 

כזאת, לבקש להקים צוות בשיתוף הציבור  הצעתי היא  16 

 17 0גינות כלבים חדשות תוך  0ולבנות תכנית לבניית 

 18 חודשים. זהו. 

אוקי. אז אני עונה. המועצה פועלת להקמת מתחמי כלבים  גב' דלריצ'ה: 19 

באזורים בהם ישנה דרישה לכך. במפגשי תושבים ובמענה  20 

לפניות בנושא בעבר נאמר והוסבר לתושבים כי כל מי  21 

שמעוניין בהקמת גינת כלבים ליד ביתו מוזמן להחתים את  22 

דיירי הבניינים הסמוכים למקום המוצע לגינה ובהתאם   23 

לכך ולאחר בדיקה מול כלל הצרכים בשכונה המועצה תדאג  24 

 25 להקמת גינת כלבים. 
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זה הנוהל שהמועצה קבעה ולפיו היא פועלת. זו לא חוכמה   1 

ם מבלי להבין לקבל החלטה כללית על הקמת גינות כלבי 2 

 3 שיש צורך ורצון לכך מטעם הציבור.

מה שאני מנסה להגיד זה שכל אחד יכול לבקש גינת כלבים   4 

מתחת לבית שלו. הפעם האחרונה שפנתה אלי אושרת  5 

פרימו ולירן וגנפלד להקמת גינת כלבים ועשיתי להם גינת  6 

 7 כלבים ברחוב הרמה,

 8 אני לא פניתי, זה היה לירן.  גב' פרימו:

 9 קיבלתי פולסא דנורא, קללות בבית,  ריצ'ה:גב' דל

 10 נכון, ובצדק.  גב' פרימו:

 11 כמעט הרביצו לי. גב' דלריצ'ה:

 12 נכון.  גב' פרימו:

 13 למה? כי זה מתחת לחלון של מישהו.  גב' דלריצ'ה:

 14 סליחה, ממש לא.  גב' פרימו:

 15 אה, הבנתי. גב' דלריצ'ה:

את וניר יודע שהייתי אני לא פניתי. אני הייתי נגד הגינה הז גב' פרימו: 16 

 17 נגד הגינה הזאת. 

 18 אתם החתמתם והבאתם לי חתימות.  גב' דלריצ'ה:

 19 ממש לא. אני לא הייתי שם. ממש לא.  גב' פרימו:

 20 החתימות פה. החתימות פה. אני יכולה להראות לך אותן.  גב' דלריצ'ה:

 21 לא, אני רוצה לראות את החתימות.  גב' פרימו:

 22 את אותן חתימות לבטל, אחר כך היו  גב' דלריצ'ה:

 23 ליזי, שניה.  גב' פרימו:

 24 וליד בית כנסת אסור גינת כלבים, וליד החלון של השכנה.  גב' דלריצ'ה:

אין חתימות של תושבים ברחוב הרמה. אין חיה כזאת.  גב' פרימו: 25 

 26 תושבי רחוב הרמה לא רוצים את הגינה הזאת מהתחלה. 
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 1 ים שלהם, בתבור. רוצים גינת כלבים אצל השכנ גב' דלריצ'ה:

 2 ממש לא.  גב' פרימו:

 3 אין דבר כזה.  גב' דלריצ'ה:

 4 אני הייתי, אני הייתי,  גב' פרימו:

, את רוצה גינת כלבים? איפה את גרה? אני עושה -כל מי ש גב' דלריצ'ה: 5 

 6 אצלך בבית, מתחת לבית. 

 7 דקה. דקה.  גב' פרימו:

כלבים כל גינת  לא אצל השכן שלך. זה ככה עובד, גינות גב' דלריצ'ה: 8 

 9 כלבים בבקשה, זה בקשה, 

היתה גינת כלבים בפארק התבור על פי בקשה של תושבים  גב' פרימו: 10 

 11 אוקי? שגרים שם מסביב. 

 12 נכון. גב' דלריצ'ה:

הגינה פעלה יפה מאוד שנה וחצי. ידוע לי שהיו מעט  גב' פרימו: 13 

 14 מתנגדים.

 15 . מעט? בואי תראי מה הלך פה במועצה, מעט גב' דלריצ'ה:

 16 ליזי, שניה.  גב' פרימו:

 17 את לא יודעת אבל.  גב' דלריצ'ה:

תקשיבי. אני עברתי שם בניינים שלמים. הגינה שאנחנו  גב' פרימו: 18 

 19 -ו 6בחרנו לאחרונה היא קרובה לרחוב הרמה. רחוב התבור 

ממש כבר לא קשורים, אוקי? בנייני התאומים רחוקים.  2 20 

 21 שם גינת כלבים. היא קרובה לכביש. אין שום בעיה להקים 

גינת כלבים פועלת תחת חוקי עזר. אפשר, א' אני רוצה   22 

שתבינו דבר אחד, אין מפגשי כלבים בבוקר, אין מפגשי  23 

כלבים בצהרים, זה יותר בשעות הערב. אז אפשר לקבוע  24 

 25 חוקי עזר. 
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אבל לא יכול להיות שלכלבים לא יהיה איפה לרוץ, איפה   1 

אונו בשביל זה. למה?  להשתחרר. אני צועדת כל יום לקרית 2 

 3 יש בגני תקווה למעלה מאלף בעלי כלבים. 

אז למה את לא רוצה ברחוב הרמה, בפארק ברמה? מה  גב' דלריצ'ה: 4 

 5 פארקים.  4הבעיה? יש לך כאן 

 6 ליזי, ליזי,  גב' פרימו:

 7 אני אעשה.  4כל סמטה אני אעשה לך גינת כלבים,  גב' דלריצ'ה:

 8 שזה לא הגיוני לשים שם גינה. ליזי, שתינו יודעות גב' פרימו:

 9 למה לא? למה לא?  גב' דלריצ'ה:

 10 משום ששם המרחקים בין הבתים,  גב' פרימו:

 11 אני יכול לענות?  מר לוין:

 12 הם משהו כמו,  גב' פרימו:

 13 אה, ובתבור זה יותר רחוק?  גב' דלריצ'ה:

 14 ברור.  גב' פרימו:

 15 לא, אבל זה מפריע למי שגר בתבור.  גב' דלריצ'ה:

 16 ברור, רחוק מאוד. לוין:מר 

 17 ממש לא.  גב' פרימו:

 18 אבל הם היו אצלי. אני כבר שתי גינות כלבים מפרקת.  גב' דלריצ'ה:

בזמנו  2 -ו 6ליזי, תקשיבי, מי שהתנגד היו בבניינים של  גב' פרימו: 19 

וגם התאומים, אוקי? ידוע לי גם על שכן שהתרברב, לפחות  20 

ה שהוא יפרק את לפי מה שהוא אמר, שהוא איים על המועצ 21 

 22 הגינה ובאותו יום הגינה פורקה. אבל עזבי את זה. 

 23 לא יודעת. לא הייתי, לא הייתי ראש מועצה שזה קרה. גב' דלריצ'ה:

לא משנה. מה שאנחנו כרגע רוצים להציע זה הגינה שהיא  גב' פרימו: 24 

, אין 2 -ו 6 -קרובה יותר לרחוב הרמה. היא רחוקה מאוד מ 25 
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גם מהבניינים של רחוקה מאוד שום קשר אליהם, היא  1 

 2 התאומים. אני לא רואה למה לא לעשות את זה. 

 3 אוקי. גב' דלריצ'ה:

 4 למה לא? למה לא לתת צ'אנס לזה?  גב' פרימו:

 5 )מדברים ביחד(

 6 -ו 1 -היא תהיה קרובה ל 2 -ו 6 -השאלה אם היא רחוקה מ מר מתתיהו:

 7 ? מי אמר ששם מסכימים? 0

, לא, היא רחוקה. צריך לראות. ערן יודע, לא, לא, לא. לא גב' פרימו: 8 

 9 הוא היה אתנו. 

 10 אושרת, אני רוצה, אני רוצה להוסיף. קודם כל, מר לוין:

 11 -ו 0, 1 -מטר מ 53מטר מהתאומים, רחוקה  53היא רחוקה  מר שחר:

6 . 12 

כמו שאמרתי, גינות כלבים זה, כלבים וקהילת הכלבים זה  מר לוין: 13 

נחנו נצליח להשיג רוב, אוכלוסיית מיעוט. אוקי? אם א 14 

הם בעלי כלבים כנראה  63%אנחנו לא נצליח, כי מעל  15 

בבניינים האלו. ולא על כל דבר צריך להצביע. יש גם  16 

מתנגדים לקומה רביעית בחטיבה או לא יודע, להקמת  17 

מגרש כדורגל, זה לא אומר שלא לא צריך להקים אותו. לכל  18 

 19 דבר יש מתנגדים ואנשים שבעד. 

של מדיניות, האם אנחנו רוצים בתוך הקהילה  יש פה עניין  20 

שלנו לאפשר לכלבים ולקהילת כלבים לנהל אורח חיים  21 

מכובד והומני ואיכותי. זה המדיניות. זה לא קשור  22 

מטר  63למתנגדים או לא. נכון, צריך לקבוע כללים, להגיד  23 

 24 מחלון של בית לא תקום גינת כלבים, נשמע לי הגיוני. 

 25 .נכון, אבל .. דוברת:

 26 רגע, ליזי, אבל את אמרת שאת פועלת להקים.  דובר:
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אמרתי זה המדיניות של המועצה היא מי שרוצה גינת  גב' דלריצ'ה: 1 

שעות ניר מגיע  74כלבים ליד הבית שלו יקבל גינת כלבים  2 

 3 עם הגינות.

 4 גן הילד. למה לא להקים בגן הילד?  מר לוין:

 5 ם, למה? אף אחד לא יכול לבקש גינות כלבי גב' דלריצ'ה:

 6 כן.  מר לוין:

 7 כי כל מי שגר פה היה אצלי והגיש התנגדות.  גב' דלריצ'ה:

 8 בסדר.  מר לוין:

 9 רגע,  מר שחר:

 10 יופי.  גב' דלריצ'ה:

 11 ליזי, ברור שיהיו התנגדויות.  מר לוין:

 12 אני עובדת למען הציבור. זכותך לעבוד למען הכלבים.  גב' דלריצ'ה:

ת על דברים אחרים שאת עושה. אבל יש הרבה התנגדויו מר לוין: 13 

 14 ובכל זאת את עושה אותם. 

 15 זה האני מאמין שלי. מה לעשות?  גב' דלריצ'ה:

 16 זה המאמין שלך?  מר שחר:

 17 שניה, שניה יניב.  גב' דלריצ'ה:

 18 )מדברים ביחד(

יש דברים שאני מבינה שזה לכלל הציבור, ויש דברים שזה  גב' דלריצ'ה: 19 

 20 פחות. 

האני מאמין שלך להקים גינות כלבים. תגידי תגידי שזה לא  מר לוין: 21 

 22 את זה. 

 23 ליזי, יש המון כלבים בגני תקווה. גב' פרימו:

 24 אני בעד גינות כלבים ליד הבתים של האנשים. גב' דלריצ'ה:

 25 את הרגע אמרת שזה לא האני מאמין שלך, מר לוין:

 26 לא, זה לא האני מאמין שלי,  גב' דלריצ'ה:
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 1 את זה. נכון או לא? שאת במצע שלך רשמת מר לוין:

לעשות גינת כלבים אצל השכנים שלך. אתה רוצה גינת  גב' דלריצ'ה: 2 

 3 ? מחר בבוקר. 22כלבים בגליל מאחורי 

 4 ליזי, קודם כל, אין לי בעיה, מר לוין:

 5 מחר בבוקר. מחר בבוקר.  גב' דלריצ'ה:

 6 להקים. לי לא מפריע, דרך אגב.  מר לוין:

 7 שלך, תחתים את הבניין  גב' דלריצ'ה:

 8 מטר,  63אבל זה לא  מר לוין:

 9 מחר בבוקר.  גב' דלריצ'ה:

 10 מטר מחלון של בית, כי אז הבתים, 63לא  מר לוין:

 11 מטר, הבנתי. 63אה, לא  גב' דלריצ'ה:

 12 מטר, לקבוע נהלים ברורים.  63כן, אני מוצא לך מכל בית,  מר לוין:

 13 אין, אוקי. גב' דלריצ'ה:

 14 ת, נעבור הלאה. תגידי שזה לא המדיניו מר לוין:

ליזי, את יודעת שבפארק התבור ברגע זה רצים כלבים  גב' פרימו: 15 

 16 משוחררים? פשוט רצים. אין להם גינה.

 17 אז אסור על פי חוק. צריך השירות הוטרינרי, גב' דלריצ'ה:

 18 מה זה אסור? גם ברחוב הגליל,  מר לוין:

 19 תודה שאת מודיעה,  גב' דלריצ'ה:

 20 מה לעשות? את צודקת. אבל גב' פרימו:

 21 )מדברים ביחד(

את יכולה להגיד את אותו דבר על חניה. את יודעת  גב' דלריצ'ה: 22 

 23 שאנשים חונים לא כחוק, 

 24 שניה. דקה.  גב' פרימו:

 25 מה לעשות?  גב' דלריצ'ה:
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לגדר, מה דקה אחת ליזי. כלבים רצים בתוך גדר או מחוץ  גב' פרימו: 1 

בית, ההבדל? כלבים נמצאים בפארק קשורים עם הבעל  2 

 3 נובחים מחוץ לגדר ובתוך הגדר. מה ההבדל?  

 4 אני לא אחראית על, גב' דלריצ'ה:

 5 אפשר להגיד לכלב לא לנבוח?  גב' פרימו:

על אם, אם בן אדם אחראי על הכלב שלו והוא מסתובב  גב' דלריצ'ה: 6 

במקום והוא שומר עליו, אז זה בסדר גמור. אם אני מכינה  7 

 8 גינת כלבים,

 9 הוא שומר עליו. אוקי,  גב' פרימו:

 10 אם אני,  גב' דלריצ'ה:

 11 )מדברים ביחד(

בין הבניינים, אצלנו כולם גרים ליד החצרות. ניסיתי  גב' דלריצ'ה: 12 

באפריקה ישראל, עצומות, ניסיתי, האמת יש לי מספיק  13 

עצומות והתנגדויות על גינות כלבים. מי שמבקש גינת  14 

 15 יקבל.  -כלבים שיבקש עם חתימות

ולא  22י, היה לך עצומה להזיז ספסל ברחוב הגליל תגידי ל מר לוין: 16 

 17 הזזת אותו. למה?

 18 כי לא מצאתי לנכון שהספסל הזה מזיק.  גב' דלריצ'ה:

 19 לא מצאת לנכון, אז זה החלטה שלך. מר לוין:

 20 קראתי לשכנה והיא שוכנעה שזה בסדר.  גב' דלריצ'ה:

 21 זה, זה,  מר לוין:

 22 לא רבתי עם הגברת.  גב' דלריצ'ה:

 23 אז הרבה שכנים אחרים לא שוכנעו.  ן:מר לוי

 24 בסדר.  גב' דלריצ'ה:

עכשיו לי זה לא מפריע, צריך ספסלים. הילדים צריכים  מר לוין: 25 

 26 לשבת. 
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 1 אתה רוצה גינת כלבים, מיכאל, בגליל? גב' דלריצ'ה:

 2 את שומעת? מר לוין:

 3 תחתים תביא מחר,  גב' דלריצ'ה:

 4 ליזי, ליזי, לא צריך חתימות,  מר לוין:

 5 מחר גינת כלבים בגליל ליד הבית מאחורה. ב' דלריצ'ה:ג

 6 לא צריך חתימות, וזה קטנוני מה שאת עושה.  מר לוין:

 7 אני עושה, אבל אני אומרת לך. מה אתה רוצה? זה בתבור.  גב' דלריצ'ה:

 8 אני מדבר, אני מדבר לקבוע נהלים מסודרים.  מר לוין:

 9 הבנתי. מדיניות.  גב' דלריצ'ה:

 10 בוע מרחק סביר.לק מר לוין:

 11 המדיניות קבועה כבר.  גב' דלריצ'ה:

 12 לקבוע, ולפעול לפי זה. מר לוין:

 13 אז בסדר, הבנתי אותך.  גב' דלריצ'ה:

אז תגידי שהמדיניות נגד גינות כלבים בשכונות, תגידי את  מר לוין: 14 

 15 זה. 

לא, אני לא אגיד. אתה מנסה להוציא ממני משפט שהוא לא  גב' דלריצ'ה: 16 

 17 נכון.

 18 , אבל זה עובדה. -זה מה ש וין:מר ל

 19 היא עשתה גינות כלבים. היא עשתה גינות כלבים.  גב' דורון לוי:

 20 אבל יש. יש גינות כלבים. מר אויירו קדרי: 

 21 )מדברים ביחד(

מה שהיא אומרת אבל זה דברי טעם והיגיון. לא לבוא מר אויירו קדרי:  22 

ו ולהגיד אני רוצה גינת כלבים כאן, מתחת לאף של מישה 23 

 24 אחר. 

 25 אבל אנחנו,  גב' פרימו:

 26 לא מתחת לאף, מה הקשר?  מר לוין:
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 1 אתם באים ואומרים, מר אויירו קדרי: 

 2 קודם כל הרבה דברים בישוב מוקמו כי אמרו שהם רוצים, גב' ברון:

שניה, נעמה, אנחנו לא מדברים על דברים בישוב, מר אויירו קדרי:  3 

 4 מדברים,

 5 )מדברים ביחד(

 6 בואי נהיה ענייניים. יש לנו, יש לנו עוד דברים לעשות. מר אויירו קדרי: 

מה ההבדל בין גן שעשועים לגינת כלבים? אני חייבת  גב' פרימו: 7 

 8 להבין. 

 9 רגע. מר אויירו קדרי: 

 10 מה ההבדל?  גב' פרימו:

 11 אפשר שאלה?  גב' ברון:

 12 לא, אני באמצע המשפט, את לא יכולה. מר אויירו קדרי: 

 13 ל הוא מדבר.רגע, אב גב' דלריצ'ה:

אני באמצע משפט אז תקשיבי או שאל תקשיבי, אבל תני מר אויירו קדרי:  14 

לי לדבר. יש גינות כלבים בישוב. הן במקומות שחשבו  15 

עליהם שהם לא מפריעים לאנשים אחרים. כנראה שמניסיון  16 

היו גינות כלבים, למשל בפארק התבור, שהפריעו, עובדתית  17 

 18 הפריעו לאנשים.

 19 יודע לכמה אנשים הן הפריעו? אתה  ב' פרימו:ג

 20 אני לא יודע, אבל הן הפריעו.מר אויירו קדרי: 

 21 אז אני אגיד לך לכמה אנשים הן הפריעו.  גב' פרימו:

 22 אבל הם הפריעו. מר אויירו קדרי: 

 23 אנשים.  13 -הן הפריעו ל גב' פרימו:

 24 אבל עובדה שהיה פה רעש, מר אויירו קדרי: 

דירה בכל -בניינים. עברתי דירהאני עברתי את כל ה גב' פרימו: 25 

 26 הבניינים. 



 

 

 3365705-30 :פקס       5172216-30 טל:   "    בע"מ "אבני שרותי הקלטה

  17.7.11                                  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

38 

 1 היה פה, היה פה רעש גדול. עובדה שהפריע לאנשים. מר אויירו קדרי: 

 2 חברים,  גב' דלריצ'ה:

 3 למה לא למצוא מקום?מר אויירו קדרי: 

 4 מי בעד ... ההצעה לסדר? גב' דלריצ'ה:

 5 ,-למה לא למצוא מקום שמר אויירו קדרי: 

 6 )מדברים ביחד(

דן, מה שכולם צעקו אין טעם בגינה. מה עתיד לקרות לגינת  גב' ברון: 7 

הכלבים או לדיור המוגן ברגע שייבנה המגדל של המחיר  8 

 9 למשתכן? 

 10 )מדברים ביחד(

 11 אבל היא באה לפני.  גב' דלריצ'ה:

 12 היא באה לפני. כשאתה קונה דירה, גב' גל דרור:

 13 זה ההבדל. גב' דלריצ'ה:

 14 יים,ואתה רואה מול העינ גב' גל דרור:

 15 להבדיל מבן אדם שקנה דירה ופתאום נוחת לו,  גב' דלריצ'ה:

 16 (, מתנהלות מספר שיחות במקביל)מדברים ביחד

כן, אם נמצא לנכון שזה בעייתי אז נטפל בזה. נעלה את זה  גב' דלריצ'ה: 17 

 18 ונחשוב על זה. 

 19 באשדר גידרו את,  גב' ברון:

 20 מי בעד המדיניות של מיכאל?  גב' דלריצ'ה:

 21 שניה, דקה,  מו:גב' פרי

לא, אי אפשר, זה לא דיון. זה לא, עברתם את כל הזמן  גב' דלריצ'ה: 22 

 23 האפשרי. 

לא, לא, אבל שניה. אפשר לעשות גינה כפיילוט? בואו ניתן  גב' פרימו: 24 

 25 ניסיון.

 26 יש שניים כפיילוט. גב' דלריצ'ה:
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 1 לא, בואי נעשה דבר, גינה כפיילוט.  גב' פרימו:

 2 לא מותאמות, הגינות האלו  מר לוין:

 3 בואי נעשה ברחוב הרמה גינה כפיילוט.  גב' דלריצ'ה:

 4 הגינות האלו לא מותאמות לכלבים.  מר לוין:

בואי ברחוב הגליל גינה כפיילוט. מה זה, כל אחד יכול  גב' דלריצ'ה: 5 

 6 לעשות פיילוט בבית שלו או בחצר שלו. 

 7 מה הפתרון של ליזי לכל תושבי השכונות הותיקות?  מר שחר:

 8 אין פתרון. גב' פרימו:

 9 כי היום יש גינת כלבים אחת בכל רחבי, רגע,  מר שחר:

 10 אני נותנת פתרונות, הרמה, הגליל, גב' דלריצ'ה:

 11 )מדברים ביחד(

 12 לא רוצים בתבור.  גב' דלריצ'ה:

 13 רגע. מר שחר:

 14 מי זה לא רוצים?  גב' פרימו:

 15 את גרה בתבור, גברתי?  גב' דלריצ'ה:

ור? אני גרה מול פארק התבור. מה זה את גרה מה זה קש גב' פרימו: 16 

 17 בתבור? 

 18 את גרה ברחוב הרמה?  גב' דלריצ'ה:

 19 אני לא מבינה. כן, מול פארק התבור.  גב' פרימו:

 20 שעות.  74אני מוכנה לעשות לך גינת כלבים תוך  גב' דלריצ'ה:

 21 לא, בפארק התבור. גב' פרימו:

 22 למה, זה מפריע לך ברמה?  גב' דלריצ'ה:

 23 ממש לא.  ימו:גב' פר

 24 ליזי, זה קרוב מתחת לחלון אבל.  מר לוין:

 25 זה הרבה יותר מתאים.  גב' פרימו:

 26 אה, זה כן מפריע, הבנתי.  גב' דלריצ'ה:
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שניה, אני לא אמרתי להקים מתחת לחלון. את לא  מר לוין: 1 

 2 מקשיבה. 

 3 מטר ומעלה. 53...  גב' פרימו:

 4 הבנתי.  גב' דלריצ'ה:

 5 לון. מטר מכל ח 63 מר לוין:

 6 בחלון של מישהו אחר. בחלון של מישהו אחר.  גב' דלריצ'ה:

 7 מטר מהחלון.  63 מר לוין:

 not in my back 8בדבר הזה. כולם  nimbyכולם צועקים  דובר:

yard. 9 

 10 בואי נתקדם.  דובר:

 11 מה זה, זה מלחמת עולם נהיה לי עם הגינות.  גב' דלריצ'ה:

 12 אבל זה לא נכון.  גב' פרימו:

 13 גינות כלבים הקיימות לא מתאימות. ה מר לוין:

 14 אם היית טוען מטרד שלא נמצא בחצר שלך, גב' ברון:

 15 בעד.  4מי בעד, מי בעד המדיניות של מיכאל?  גב' דלריצ'ה:

 16 )מדברים ביחד(

 17 יש גינה בכרמל, יש גינה בשכונות החדשות.  מר שחר:

ק? די. הדיון הסתיים. אני לא רוצה לצעוק. למה צריך לצעו גב' דלריצ'ה: 18 

 19 נגמר הזמן. 

 20 מה הפתרון של המועצה לגינות כלבים בותיקה?  מר שחר:

מי בעד ההצעה לסדר היום של מיכאל בנושא גינות  גב' דלריצ'ה: 21 

 22 . תרימו את היד. מי נגד? תודה רבה. 4הכלבים? 

 23 אפשר רק לא לחזור על ההצעות? זה לא נעים. גב' ברון:

 24 הכלבים ממשיכים לרוץ חופשי?  דובר:

 25 

 26 
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 לדחות את ההצעה לסדר.הוחלט ברוב של חברים : החלטה

 1 

 5.1.11מתאריך  4 -ו 0אישור פרוטוקולים מישיבות מליאה מס' 

 2 

 3 4 -ו 0אישור פרוטוקולים ישיבות מליאה מספר  -סדר היום גב' דלריצ'ה:

 4 . מי בעד אישור הפרוטוקולים? 5.1.7311מתאריך 

 5 הדבר הכי חשוב,  דוברת:

 6 טוקול? לא, לא, רגע.איזה פרו מר שחר:

באנו הנה במיוחד בגלל הגינות האלה. ואמרו פה משהו  דוברת: 7 

 8 אחד שהתעלמו ממנו. 

אבל אני אמרתי לך פעם קודמת, תמי, ואני גם אומרת לך  גב' דלריצ'ה: 9 

פה הכל, אני נורא מצטערת לצאת הבן אדם הרע, בישיבות  10 

י מועצה זה לא דיון. את מוזמנת אלי כמו שאת מוזמנת אל 11 

תמיד, והיית אצלי ואת עדיין מוזמנת לכל נושא בכל נושא  12 

אלי לחדר. זה ישיבות מועצה סגורות לקהל. צופים בה ולא  13 

 14 מדברים בה. 

 15 -מ 4 -ו 0אישור פרוטוקולים מישיבות מליאה מספר  

 16 . מי בעד? 5.1.7311

 17 אני רגע רוצה לדבר על זה.  מר שחר:

 18 על האישור פרוטוקול? גב' דלריצ'ה:

 19 כן.  ר:מר שח

 20 אוקי. גב' דלריצ'ה:

 21 י שלי בעיה.  4אין בעיה. פרוטוקול  0פרוטוקול  מר שחר:

 22 יאללה. מה הבעיה?  גב' דלריצ'ה:

. מליאת המועצה דנה, ואני מדגיש, 7אני מצטט את סעיף  מר שחר: 23 

 24 חבר'ה, אני מצטער מאוד שככה, 
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 1 קציה. אתה ידעת שככה זה ייגמר, אתה עושה בכוונה פרובו גב' דלריצ'ה:

קודם כל שניה, יניב לא הגיש את זה ואני לא חשבתי שככה  מר לוין: 2 

 3 ייגמר. 

 4 פרימו, פרימו הגישה את זה יחד עם יניב. זה בסדר.  גב' דלריצ'ה:

 5 פרימו הגישה את זה ביחד איתי אחרי שאני פניתי אליה.  מר לוין:

 6 , כתבתם וסימסתם היום בכל הקבוצות של הכלבים גב' דלריצ'ה:

 7 לא.  שחר:מר 

 8 בואו תעשו בלגאן.  -קיבלתי את כל ההעתקים גב' דלריצ'ה:

 9 לא סימסנו.  מר לוין:

 10  הלאה. הלאה. הלאה. הלאה. דובר:

 11 אני לא נמצא בכלל בגינות כלבים האלו.  מר לוין:

 12 נו אז מה? נו אז מה? לא הבנתי.  גב' פרימו:

אין דיון פה? אז למה את מזמינה אנשים שלא יכולים לדון ו גב' דלריצ'ה: 13 

 14 דיון אצלי יש בקבלת קהל. 

 15 סליחה, הישיבות האלה פתוחות.  גב' פרימו:

פתוחות אבל לא לדבר, והם לא ידעו את זה ועכשיו הם  גב' דלריצ'ה: 16 

 17 יוצאים מאוכזבים. 

 18 אני לא נותנת להם הוראה לדבר.  גב' פרימו:

לצאת עכשיו יוצאים מאוכזבים כי אסור לדבר. גורמת לי  גב' דלריצ'ה: 19 

 20 לא בסדר. 

 21 אבל מה את רוצה שאני אעשה שאנשים, גב' פרימו:

 22 את יכולה לתת להם לדבר, דרך אגב.  מר שחר:

מהפרוטוקול,  7מליאת המועצה, אני מקריא את סעיף   23 

מליאת המועצה דנה, אני מדגיש את המילה דנה, בהצעה  24 

לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא עדכון הנחה  25 

קווה בתאגידים העירוניים, וציינה כי להצעה לתושבי גני ת 26 
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לא להעלות לסדר  -לא צורף מקור תקציבי. הצעת החלטה 1 

 2 היום את ההצעה. 

 3 עכשיו תקשיבו,  

 4 אה, עוד פעם, ..  גב' דלריצ'ה:

 5 אי אפשר,  מר שחר:

 6 על הדברים האלה. גדול עלי.  גב' דלריצ'ה:

לדון בהצעה, עכשיו ככה, אי אפשר לעבור מבחינה חוקית ו מר שחר: 7 

 8 כי דנו בה, ואז להחליט לא להעלות אותה לסדר היום. 

טוב. נתקן את זה לדנה בבקשה של יניב להעלות את זה  עו"ד עובדיה: 9 

 10 לסדר היום. 

לא, אבל זה לא מה שזה. אנחנו דנו. למה, כי אתם העליתם  מר שחר: 11 

 12 את הטיעונים. 

 13 . נתקן את זה. דנו בבקשה של יניב והחליטה לא להעלות עו"ד עובדיה:

 14 אז יש פה,  מר שחר:

 15 תודה על ההערה. עו"ד עובדיה:

לא, רגע, לא. זה קצת יותר מסובך מזה. כי נו מה, נתקן  מר שחר: 16 

וזהו. אנחנו דנו בהצעה הזאת. תכלס הצבעתם נגד. לא  17 

 18 הצבעתם בעד להוריד אותה מסדר היום כי דנו בה. 

, כי אני לא הצבעתי אתה לא מסתכל עלי ואומר הצבעתם עו"ד עובדיה: 19 

 20 על כלום. 

 21 לא, אבל,  מר שחר:

 22 מה, מה,  עו"ד עובדיה:

 23 נסיים ונצביע, נו.  גב' דלריצ'ה:

הסעיף, הכל ככה, את יודעת, זה בגלל שאני איתך וזה, סעיף  מר שחר: 24 

א' לצו המועצות המקומיות כתוב הצעה לסדר יביא  03 25 

מנו אותה בפני המועצה מגיש ההצעה או מי שמגיש ביקש מ 26 
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להביאה, היתה התנגדות לדיון בהצעה, יישמע דברי המציע   1 

 2 13ודברי המתנגד אחד למשך ההצעה בזמן שאינו עולה על 

דקות. אם מחליטים לא לדון בזה, אה ולהוריד את זה מסדר  3 

היום, אז מורידים את זה מסדר היום. אם דנים בזה אז  4 

ט דנים בזה. ודנו בזה. אז אי אפשר לדון בזה ואז להחלי 5 

 6 להוריד את זה מסדר היום. דרך אגב, 

 7 לא. יניב,  עו"ד עובדיה:

 8 ככה אני אבוא ואני אגיד לך,  מר שחר:

 9 אתה טועה.  עו"ד עובדיה:

 10 עוד, רגע, עוד משפט אחד. מר שחר:

 11 רגע, אתה רוצה שאני אסביר לך איך זה עובד? עו"ד עובדיה:

 12 כן. תני לי משפט אחד.  מר שחר:

 13 מחליטים,  קודם כל עו"ד עובדיה:

 14 רגע. מר שחר:

להעלות את זה לסדר היום ואז דנים בבקשה. הבקשה שלך  עו"ד עובדיה: 15 

 16 לא עלתה לסדר היום. 

 17 אבל דנו בה.  מר שחר:

 18 וצריך להצביע, קודם כל מצביעים, עו"ד עובדיה:

 19 אבל דנו בה.  מר שחר:

על, אז תקרא טוב טוב את הסעיפים שאתה מקריא לי  עו"ד עובדיה: 20 

 21 שההצעה לסדר היום,ותראה 

 22 כל,  מר שחר:

 23 צריך להצביע על זה שמעלים אותה לסדר היום.  עו"ד עובדיה:

 24 לא.  מר שחר:

 25 נכון?  עו"ד עובדיה:

 26 לא.  מר שחר:
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 1 בוודאי. עו"ד עובדיה:

 2 לה על סדר היום.אי אפשר להצביע שמתנגדים  מר שחר:

 3 אפשר להצביע להעלות אותה לסדר היום. עו"ד עובדיה:

 4 להוריד אותה.  מר שחר:

 5 ? 4 -ו 0מי בעד אישור פרוטוקול מישיבה מספר  גב' דלריצ'ה:

 6 הבאתי את כל הספר בשבילך,  עו"ד עובדיה:

 7 מי נגד?  גב' דלריצ'ה:

 8 אם אתה רוצה לעיין.  עו"ד עובדיה:

 9 מי נמנע?  גב' דלריצ'ה:

 10 יש לי אותו.  מר שחר:

 11 מי נמנע?  גב' דלריצ'ה:

 12 תק, דרך אגב. אני צריך לקבל עו מר שחר:

 13 כולם בעד? רק תכוונו אותי. יניב, אתה נגד?  גב' דלריצ'ה:

 14 לא, אני נגד.  מר לוין:

 15 נגד.  4 גב' ברון:

 16 נגד? מיכאל, אתה נגד?  4נגד?  גב' דלריצ'ה:

 17 נגד. כן.  מר לוין:

 18 נגד.  גב' דלריצ'ה:

 19 

ברוב של חברים הוחלט לאשר פרוטוקול מישיבות מליאה מס' : החלטה

 . 5.1.11מתאריך  4 -ו 0

 20 

לחוק  16אישור שכר לסגן ראש המועצה, מר טל מתתיהו, לפי ס' 

-הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות, סגניו וכהונתם( התשל"ה

1126 

 21 
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אישור שכר לסגן ראש המועצה, מר טל מתתיהו לפי סעיף  גב' דלריצ'ה: 1 

לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות, סגנם  16 2 

 3 . מצ"ב אישור גזבר. 1126וכהונתם 

 4 רגע, שניה, איזה סעיף אנחנו?  מר שחר:

 5 . 7סעיף  גב' דלריצ'ה:

 6 אישור תב"רים אמור להיות.  מר שחר:

 7 אישור תב"רים.  גב' פרימו:

 8 אני שיניתי את סדר היום ושלחתי לכם את המעודכן.  גב' דלריצ'ה:

 9 אז אנחנו רוצים לעבור לשאילתות.  גב' ברון:

 10 אגב, אמורים להגיש שאילתות קודם. דרך מר שחר:

 11 בסוף שאילתות.  גב' דלריצ'ה:

 12 לא, שאילתות זה בהתחלה. מר שחר:

 13 פרק שביעי אומר,  גב' ברון:

 14 רגע. עו"ד עובדיה:

 15 שאילתות בהתחלה? גב' דלריצ'ה:

 16 לא, לא. עו"ד עובדיה:

 17 כן.  גב' ברון:

ם אנחנו רגע, רק שניה. שניה, שניה, שניה. קודם כל א עו"ד עובדיה: 18 

 19 מאשרים אותך,

רגע, אבל לפני כן יש ויכוח על הסעיפים מה, מה, על  גב' דלריצ'ה: 20 

 21 השאילתות. מותר לי, 

 22 קודם אמורים לענות על שאילתות. מר שחר:

 23 ד' תשובות לשאילתות יוקראו ...74פרק שביעי סעיף  גב' ברון:

 24 )מדברים ביחד(

 25 בסוף. טל, תצא.  טוב, אז אחר כך נדון בזה. כרגע זה גב' דלריצ'ה:

 26 מה? לא הבנתי. מה זה? מר שחר:
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 1 רונית,  גב' ברון:

 2 תתלונן אחר כך לזה, ואנחנו,  גב' דלריצ'ה:

 3 נעמה,  עו"ד עובדיה:

 4 זה הסדר יום.  גב' דלריצ'ה:

 5 מה זה תתלונן אחר כך?  מר שחר:

יש הודעה שאני רוצה להקריא. יש הודעה שאני רוצה  גב' דלריצ'ה: 6 

ומוביץ, הבטחתי לו. הודעה מטעם סגן להקריא מעומר של 7 

אבקש  -ממלא מקום ראש המועצה עומר שלומוביץ 8 

שההודעה הנ"ל תהיה לפרוטוקול. עקב אילוצי עבודה לא  9 

הצלחתי להגיע לישיבה היום ואני מצטער על כך. ברצוני  10 

לברך את חברי היקר ושותפי לדרך טל מתתיהו על קבלת  11 

, הצלחתך התפקיד החדש ולאחל לו הצלחה רבה. טל 12 

 13 הצלחתנו.

 14 חכי, הוא לא מונה. היית צריכה לקרוא אחרי ההצבעה.  מר לוין:

 15 ברצוני לאחל לגברת, בסדר, סליחה.  גב' דלריצ'ה:

ברצוני לאחל לגברת דליה לין הצלחה רבה בתפקיד החדש   16 

ולהודות לאירית על שנים של עבודה משותפת. לו הייתי  17 

ם. כמובן בהצלחה במליאה הערב הייתי מצביע בעד המינויי 18 

 19 לכולם.

אישור שכר לסגן ראש המועצה מר טל מתתיהו. מי בעד? מי   20 

 21 נגד? 

רגע, אני רוצה לציין, שניה, שניה, אני רוצה לציין לחברים  עו"ד עובדיה: 22 

כאן שבנוסף לחוות הדעת של גורן יש חוות דעת שלי שאני  23 

כתבתי אותה והיא מונחת פה לפניכם בכתב, מי שרוצה  24 

 25 אותה, 

 26 אני מבקש לקבל אותה.  שחר: מר
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 1 לגבי, בבקשה, אני אתן לך. בבקשה.  עו"ד עובדיה:

 2 פעם הבאה בבקשה לפני הישיבה.  מר שחר:

 3 כן.  עו"ד עובדיה:

 4 אנחנו מעלים להצבעה. מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 5 רגע, אני רוצה לדבר על זה.  מר שחר:

 6 אוקי.  גב' דלריצ'ה:

אמת שבמועצה שלנו שגדלה אז קודם כל, אני חושב שב מר שחר: 7 

צריך שיהיה סגן במשרה מלאה, סגן בשכר. אנחנו כמובן  8 

אבל יש לי בעיה אחת קטנה בכל הנושא, ואנחנו נדבר בעד.  9 

על זה, בנושא של הסמכויות. תכלס להביא סגן בשכר דרך  10 

 11 אגב כמה משלמים לסגן בשכר, גורן? 

 12 אלף שקל.  633כתבתי את זה ב... בערך  גב' אלרגנד: 

 13 אלף לשנה ומזכירה גם, נכון? 633 מר שחר:

 14 אלף שקל.  633מפברואר זה  גב' אלרגנד: 

 15 ומזכירה? מר שחר:

 16 מזכירה זה בנפרד. לא כרגע. גב' דלריצ'ה:

 17 קצת יותר מתחילת שנה.  גב' אלרגנד: 

 18 מזכירה זה עוד משהו.  מר שחר:

 19 כרגע לא.  גב' דלריצ'ה:

אלף  43-63ר זה בסביבות זאת אומרת שעלויות, עלויות שכ מר שחר: 20 

שקל בחודש ואני חושב שבסכום כזה סגן אמור לקבל הרבה  21 

 22 יותר סמכויות. 

 23 עם הזמן אתן לו הרבה יותר סמכויות.  גב' דלריצ'ה:

זה נראה כאילו פה קניתם לכם שקט קואליציוני, אבל נדבר  מר שחר: 24 

 25 על זה יותר שנדבר על הסמכויות של הסגן ראש המועצה.

 26 נגד.  תצביע דובר:
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 1 אנחנו בעד. מר שחר:

מי בעד? אז אני אגיד לפרוטוקול, מאחר שהועלתה איזה  גב' דלריצ'ה: 2 

 3 הערה, אז אני רוצה להגיד. אף אחד שנמצא,

זה קצת לא פייר. קצת לט פייר שהוא אומר קניתם לכם  מר אנג'ל: 4 

 5 שקט קואליציוני,

 6 מגעיל. מגעיל.  גב' דלריצ'ה:

 7 . זה לא פייר. ובסוף מצביעים בעד מר אנג'ל:

 8 אני רוצה להגיד,  גב' דלריצ'ה:

 9 זה לא, לא הוגן.  מר אנג'ל:

אני רוצה להגיד כזה דבר, אין אדם שיקבל שכר ולא יעבוד,  גב' דלריצ'ה: 10 

זה לא כסף של אבא שלי, זה כסף ציבורי. לכן טל יודע  11 

שמהרגע שהוא מתחייל והוא מקבל את הסמכויות יש הרבה  12 

רים להיות מאושרים בועד, כמו מאוד תפקידים שלא אמו 13 

איגוד התאגידים, ויש פה רשימה מאוד גדולה של דברים  14 

שהוא יעשה. הבן אדם יגיע לעבודה בבוקר וילך מהעבודה  15 

אחרי הצהרים. אף אחד אצלי לא קונה אף אחד, אני לא  16 

 17 משלמת על שקט קואליציוני.

 18 זה משפט חמור. מר אנג'ל:

בשכר זה רק אחרי שמצאנו בזכותו  אם החלטתי לגייס סגן גב' דלריצ'ה: 19 

ובעזרתו הרבה מימון תקציבי ורק אחרי שהובא לידיעתי  20 

 21 שהוא מוותר על העבודה האחרת שלו והוא יעבוד במועצה. 

 22 הוא חייב על פי חוק לוותר על עבודה אחרת שלו.  מר שחר:

 23 נכון מאוד. לכן,  גב' דלריצ'ה:

 24 אין אופציה אחרת.  מר שחר:

ן. לכן הובהר שהוא בא לעבוד, הוא לא בא לזה. ויהיה נכו גב' דלריצ'ה: 25 

 26 לו הרבה מאוד סמכויות. 
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 1 מר כהן רחמנינוב: אתה שם פה הימור גדול.

 2 

 3 

שכר לסגן ראש המועצה, מר טל מתתיהו, לפי ס' : הוחלט לאשר החלטה

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות, סגניו וכהונתם(  16

 1126-התשל"ה

 4 

לסגן ראש המועצה, מר טל מתתיהו, בהתאם סמכויות  אישור האצלת

)בחירת ראש הרשות, סגניו וכהונתם( לחוק הרשויות המקומיות  12לס' 

. מר מתתיהו ישמש כאחראי על תרבות תורנית ועל גיוס 1126-התשל"ה

משאבים ממשרדי ממשלה, ולשם כך יואצלו לו סמכויות ראש המועצה 

 .ותפקידיו בתחומים אלו

 5 

אישור האצלת סמכויות לסגן ראש המועצה מר טל מתתיהו,  ריצ'ה:גב' דל 6 

לחוק הרשויות המקומיות. מר מתתיהו  12בהתאם לסעיף  7 

ישמש כאחראי על תרבות תורנית, על גיוס משאבים  8 

ממשרדי ממשלה ולשם כך יואצלו לו סמכויות ראש  9 

המועצה ותפקידיו. בהמשך יואצלו לו עוד הרבה מאוד  10 

 11 עבוד. סמכויות והוא בא ל

 12 אז אני אומר, מר שחר:

 13 ? 0מי בעד סעיף  גב' דלריצ'ה:

אז רגע, אז אני אומר גם כן, אני חושב שטל צריך לקבל, אם  מר שחר: 14 

כבר הוא הוא מקבל סגן בשכר ועובד פה במשרה מלאה, אני  15 

חושב שצריך לתת לו הרבה יותר סמכויות, יש הרבה תיקים  16 

ע, טל פה עושה תיק הרווחה, לא יודשאפשר לתת, שפ"ע,  17 
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הרבה פעילויות בתחום הרווחה גם ואני חושב שצריך לתת  1 

 2 לו, 

 3 הוא ימשיך לעשות אותן.  גב' דלריצ'ה:

תיק הרווחה ואפילו עוד תיקים, כי הוא צריך למלא משרה  מר שחר: 4 

 5 מלאה ואפילו יותר. 

 6 מי בעד? כולם בעד.  גב' דלריצ'ה:

 7 מפתיע?  מר שחר:

חות טלפון, התלבטת איתו, הבנתי שזה לא כן, אחרי השי גב' דלריצ'ה: 8 

 9 בטוח יקרה.

 10 מתי דיברתי עם טל מתתיהו בשיחת טלפון?  מר שחר:

 11 המון פעמים. גב' דלריצ'ה:

 12 לא.  מר שחר:

 13 טל, בהצלחה. יש לך גם מעומר פה מכתב ומכולנו.  גב' דלריצ'ה:

 14 אפילו בפה אחד, תראה מה זה. בניגוד לכל,  מר שחר:

 15 קט קואליציוני.וקניתם ש מר אנג'ל:

 16 וקניתם שקט קואליציוני. גב' דלריצ'ה:

 17 תזכור את המשפט הזה.  מר אנג'ל:

 18 היה לו אמירה.  גב' דלריצ'ה:

 19 קניתם.  מר אנג'ל:

 20 

האצלת סמכויות לסגן ראש המועצה, הוחלט לאשר פה אחד  :החלטה

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש  12טל מתתיהו, בהתאם לס' 

. מר מתתיהו ישמש כאחראי על 1126-כהונתם( התשל"ההרשות, סגניו ו

תרבות תורנית ועל גיוס משאבים ממשרדי ממשלה, ולשם כך יואצלו לו 

 סמכויות ראש המועצה ותפקידיו בתחומים אלו.

 21 
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מ"ר ברמת מעטפת,  642דיון בהמלצת ועדת הקצאות להקצות שטח של 

בדרך  156חלקה  5212בקומה השניה של מבנה ציבור הממוקם בגוש 

 לעמותת בית חב"ד לצרכי בית כנסת. 1המשי 

 1 

 2 דיון בהמלצה ועדת,  גב' דלריצ'ה:

 3 )מדברים ביחד(

 4 אני לא אשכח את המשפט הזה.  מר אנג'ל:

 5 ברור. כי תמיד זה ככה. ככה עובד.  גב' דלריצ'ה:

 6 אני לא אשכח את המשפט הזה.  מר אנג'ל:

מטר  642צות שטח של דיון בהמלצת ועדת הקצאות להק גב' דלריצ'ה: 7 

מרובע ברמת מעטפת בקומה השניה של מבנה ציבור  8 

לעמותת בית  1בדרך המשי  156חלקה  5212הממוקם בגוש  9 

חב"ד לצרכי בית כנסת. מצ"ב המסמכים הרלוונטיים. רונית,  10 

 11 בבקשה.

רונית, שניה רגע. אני חושב שמפאת זה שאני נמצא בניגוד  מר לוין: 12 

ב שאני בניגוד עניינים, אז אני עניינים, חשש, אני לא חוש 13 

אצא מהדיון, אני לא אשתתף בהצבעה ובדיון. מישהו רוצה  14 

לשאול למה? הרב גרשון חיתן אותי, חברים של המשפחה,  15 

 16 גם בגלל ההיסטוריה, האשמות כאלו ואחרות. 

 17 מקובל.  דובר:

 18 אז אני אצא.  מר לוין:

 19 לכולנו אבל יש איזה קשר אם הרב גרשון כאילו.  דובר:

 20 הוא הרב של היישוב. הוא רב חב"ד. אתה יודע.  גב' דלריצ'ה:

 21 ככה אני מנתח את החוק. מר לוין:

 22 לי אין ניגוד עניינים עם הרב גרשון. גב' ברון:

 23 בדיוק.  גב' דלריצ'ה:
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 1 חוץ מזה שהכרתי אותו פעם אחת והוא היה מאוד נחמד.  גב' ברון:

 2 רק שניה. ככה אני, ככה אני מרגיש.  מר לוין:

 3 אז אני אותו דבר, אני אמורה גם לצאת מהחדר.  ב' דלריצ'ה:ג

 4 יכול להיות.  מר לוין:

 5 הוא חיתן את הבת שלי. אז כאילו,  גב' דלריצ'ה:

 6 יכול להיות, זה, זה החלטה שלך. מר לוין:

 7 גם את אירית, גם,  גב' דלריצ'ה:

רונית הולכת תמיד לחומרא בחשש לניגוד עניינים. לא  מר לוין: 8 

 9 זה. ניכנס ל

 10 אוקי, בסדר.  גב' דלריצ'ה:

 11 אז אם חס ושלום, אני לא רוצה שיאשימו אותי במשהו.  מר לוין:

 12 טוב אתה עושה.  עו"ד עובדיה:

 13 אז אני אצא.  מר לוין:

 14 לא, מיכאל, טוב אתה עושה.  עו"ד עובדיה:

 15 עדיף ככה. בסדר גמור. מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

הוא גם חיתן את הבת שלך,  ליזי, את לא בניגוד עניינים? מר שחר: 16 

 17 אתם חברים טובים.

 18 אני רוצה להגיד לך משהו.  גב' דלריצ'ה:

 19 אוקי.  מר שחר:

אם אתה שואל אם אני בניגוד עניינים. אני בניגוד עניינים  גב' דלריצ'ה: 20 

כמעט, יש לי, בתושבים יש לי הרבה מאוד חברים ואנשים,  21 

, -למהתושבים בחרו בי. הרבה פעמים אני עוזרת  56% 22 

לתושבים ואני מוצאת את עצמי כבעלת תפקיד אני יודעת  23 

 24 לעשות הפרדה. אחד. 

דבר שני שחשוב לי מאוד להגיד, וזה לך נעמה, מאוד לא   25 

אהבתי לראות את המייל שכתבת ביום חמישי בלילה עם זה  26 
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הנה אני פה, כפי שאת רואה. שאת יודעת שנפתחה חקירה.  1 

 2 לא נפתחה שום חקירה, ההודעה, 

 3 אני לא, אמרתי שנמסר לנו,  ברון:גב' 

 4 עדיין.  גב' דלריצ'ה:

 5 אמרתי שנמסר, לא, לא עדיין.  גב' ברון:

נמסר, נמסר לכל חברי המועצה באותו רגע והופץ לכל  גב' דלריצ'ה: 6 

 7 היישוב באותו הרגע, המייל שלך.

 8 המייל שלי מופץ לכל היישוב?  גב' ברון:

 9 המייל שלך. המייל שלך.  גב' דלריצ'ה:

 10 באמצעות מי הוא הופץ? ב' ברון:ג

 11 המייל שלך הופץ.  גב' דלריצ'ה:

 12 מי העביר אותו לכל היישוב?  מר שחר:

 13 הוא נשלח לחברי המועצה.   גב' ברון:

 14 לא אנחנו.  דוברת:

 15 וגמרנו. לא צריך יותר כלום. גב' דלריצ'ה:

דם כל אני מבקשת לא לכוון האשמות בפורום של קו גב' ברון: 16 

 17 השולחן.

 18 מה לעשות? דוברת:

 19 זה מה שקרה אבל, אז חשוב לי שתדעי.  גב' דלריצ'ה:

 20 אני את המיילים שלי שולחת,  גב' ברון:

 21 בסוף אני גם בן אדם,  גב' דלריצ'ה:

 22 סליחה,  גב' ברון:

 23 גם לי יש משפחה,  גב' דלריצ'ה:

 24 אני את המיילים שלי, סליחה,  גב' ברון:

 25 עלי חקירה. אין חקירה. הנה אני פה. אין  גב' דלריצ'ה:

 26 סליחה, אני את המיילים שלי שולחת,  גב' ברון:
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 1 אני מבקשת לא להוציא דיבתי.  גב' דלריצ'ה:

 2 בתפוצה סגורה של אנשים.  גב' ברון:

 3 לא להוציא דיבתי. גב' דלריצ'ה:

ואם המייל הזה הופץ שלא על דעתי, כי אני זו שכתבה  גב' ברון: 4 

הו פה מסתכל אותו, אז זה חמור מאוד בעיניי. ואם מיש 5 

 6 לצד הזה של השולחן, אז סליחה, ברשותך, 

 7 את כתבת את המייל, לא אני. גב' דורון לוי:

 8 העובדה שכתבתי את המייל,  גב' ברון:

 9 סליחה, אנחנו מסתכלים עלייך כי את כתבת את המייל.  גב' דורון לוי:

 10 לא אומר שהופץ על ידי. סליחה.  גב' ברון:

 11 עלייך ככותבת המייל. אני מסתכלת  גב' דורון לוי:

בבקשה. אני בן אדם. אז מה אם כתבתי את המייל? אני בן  גב' ברון: 12 

 13 אדם, 

 14 אוקי.  גב' דורון לוי:

 15 . אז חבל. -כתבת מייל ששמעת ש גב' דלריצ'ה:

אני בן אדם. אני כתבתי שנמסר לנו, ואכן נמסר לנו. אגב,  גב' ברון: 16 

ה היא אם היה, אם הייתם בוחרים, ואני אמרתי שהעמד 17 

שלא להצביע לא לשלילה ולא בעד. אנחנו ביקשנו בכלל  18 

להוריד את העניין על סדר היום. עד עכשיו לא נעניתי אם  19 

המועצה נדרשת להגיש בקשה עוד יומיים, תגובה, סליחה,  20 

 21 תגובה לבקשה עוד יומיים לבית המשפט. 

אני לא מבינה, הרי בהתחלה אנחנו עשינו פה שיימינג לחבר   22 

הוא כתב משהו לא נכון ושאת קיבלת החלטה מועצה על ש 23 

על בסיס מידע חלקי ומגמתי. עכשיו אנחנו נדרשים לקבל  24 

 25 החלטה,
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נעמה, את רוצה שאני אעשה גם שיימינג על מה שאת כתבת  עו"ד עובדיה: 1 

 2 במייל הזה? 

 3 סליחה? גב' ברון:

את רוצה שאני אקריא את המייל הזה? איך את כותבת  עו"ד עובדיה: 4 

 5 ? דברים כאלה

 6 קודם כל מסתבר שהופץ לכל היישוב.  גב' ברון:

 7 אני לא הפצתי אותו לאף אחד.  עו"ד עובדיה:

 8 אז אני הפצתי אותו? גב' ברון:

 9 איך את כותבת דברים כאלה? את עושה שיימינג במייל,  עו"ד עובדיה:

 10 סליחה?  גב' ברון:

 11 ואת כותבת, עו"ד עובדיה:

 12 סליחה?  גב' ברון:

 13 ני דברים חמורים, כל מי עו"ד עובדיה:

 14 , -אני לא כ גב' ברון:

 15 את קיבלת, סליחה,  עו"ד עובדיה:

 16 אני כתבתי מה שהובא לידיעתי.  גב' ברון:

את קיבלת, נעמה, את קיבלת ממני את ההחלטה של בית  עו"ד עובדיה: 17 

 18 המשפט.

 19 לאחר שפניתי באופן יזום,  גב' ברון:

 20 כמו שידעת,  עו"ד עובדיה:

 21 שבוע,  גב' ברון:

 22 כמו שידעת,  "ד עובדיה:עו

 23 אפשר לדבר בבקשה? אני לא מעוניינת לצעוק. גב' ברון:

צריך את  45עמוד  2לא. כמו שידעת להגיד לי סעיף  עו"ד עובדיה: 24 

השאילתות לדון ככה וככה, יכולת לקרוא את ההחלטה  25 

 26 שכתוב בה מתי, 
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 1 שלא היתה בפני לפני כן.  גב' ברון:

 2 ת לפני זה, שכתוב בה, לא אמר עו"ד עובדיה:

 3 שלא היתה בפני. גב' ברון:

שעד עכשיו את לא יודעת מתי צריך להגיש את התגובה.  עו"ד עובדיה: 4 

 5 כתוב המשיבים יגישו תגובה, 

 6 כי נמסר לי. גב' ברון:

 7 תודה. עו"ד עובדיה:

 8 , סליחה, -נמסר לי ש גב' ברון:

בה אם , אז למה לא מסרו לך מתי צריך להגיש תגו-אז איך ל עו"ד עובדיה: 9 

 10 אני שלחתי לך את ההחלטה? 

 11 אותי למה מסרו לי מידע? את שואלת  גב' ברון:

 12 לא, אני,  עו"ד עובדיה:

 13 אני לא יודעת למה מסרו לי מידע.  גב' ברון:

 14 אני לא,  עו"ד עובדיה:

 15 אני אמורה להתעלם מקיומו של מידע כזה?  גב' ברון:

 16 את ההחלטה, פנית, פנית בתפוצת נאט"ו, שלחתי לך  עו"ד עובדיה:

 17 לא, פניתי לחברי, פניתי לחברי המועצה.  גב' ברון:

 18 , את הדברים שלך, -ועכשיו פתחת את ה עו"ד עובדיה:

 19 פניתי לחברי המועצה.  גב' ברון:

בזה שעד עכשיו, שעד עכשיו את לא יודעת מתי צריך להגיש  עו"ד עובדיה: 20 

 21 תגובה. את לא יודעת מתי צריך להגיש תגובה? 

 22 את ענית לי על המייל? גב' ברון:

 23 אני עניתי לך על המייל ושלחתי לך את ההחלטה.  עו"ד עובדיה:

 24 לא.  גב' ברון:

את רוצה שאני אאכיל אותך בכפית באיזה יום באיזה שעה  עו"ד עובדיה: 25 

 26 אני מתכוונת להגיש את התגובה? 
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 1 , -קודם כל אני מבקשת שת גב' ברון:

עניתי לך מתי צריך להגיש את אני מבקשת שתדייקי. אני  עו"ד עובדיה: 2 

 3 התגובה ושלחתי לך את ההחלטה.

יש לך העתק, יש לך העתק, לא, אם זה נפתח אנחנו נפתח  גב' ברון: 4 

את זה. יש לך העתק המייל שלי? אני אקרא אותו, בבקשה.  5 

 6 בבקשה. 

 7 תקראי.  עו"ד עובדיה:

 8 לא, אין לי את העתק המייל שלי.  גב' ברון:

 9 וצה? מה את ר עו"ד עובדיה:

 10 את החזקת נייר, אני לא יודעת.  גב' ברון:

 11 לא, החזקתי את ההחלטה,  עו"ד עובדיה:

 12 נו מצוין.  מר שחר:

 13 אוקי, בבקשה.  גב' ברון:

 14 ששלחתי לך את ההחלטה,  עו"ד עובדיה:

 15 אוקי, בבקשה.  גב' ברון:

 16 וכתבתי לך שבהחלטה,  עו"ד עובדיה:

 17 ו נקרא, אנחנו נקרא את העתק, אני, אנחנ גב' ברון:

 18 כתוב מתי צריך להגיש את התגובה.  עו"ד עובדיה:

 19 אנחנו נקרא, אני לא רוצה לדבר.  גב' ברון:

 20 לא נקרא. זה לא,  עו"ד עובדיה:

 21 אני לא רוצה להרים את הקול.  גב' ברון:

 22 ליזי, ליזי, זה לא על סדר היום. עו"ד עובדיה:

 23 ר היום. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה דיון על סד מר שחר:

 24 סליחה, סליחה,  גב' ברון:

את לא מחליטה, את לא מחליטה על מה דנים ועל מה לא  גב' דלריצ'ה: 25 

 26 דנים. קדימה, תתקדמו.
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 1 אני ננזפתי באופן אישי,  גב' ברון:

 2 אני ננזפתי גם באופן אישי.  גב' דלריצ'ה:

 3 על המייל,  גב' ברון:

 4 קדימה, תתקדמי.  גב' דלריצ'ה:

תי, והואשמתי על כך שאני הפצתי את המייל שלי. והואשמ גב' ברון: 5 

 6 להבא, 

 7 מי האשים אותך? מי האשים אותך?  גב' דורון לוי:

 8 סליחה,  גב' ברון:

 9 אנחנו, מישהו האשים אותך? גב' דורון לוי:

כשאת אומרת לי המייל הופץ ומסתכלת עלי זה נקרא  גב' ברון: 10 

 11 להאשים אותי. 

רה. ובאמת כתבת אותו. את במקום את כתבת אותו היא אמ גב' דלריצ'ה: 12 

 13 לנקוט באמצעי זהירות ולהפיץ שמועה עלי, 

 14 סליחה?  גב' ברון:

 15 שהיא לא נכונה, בחרת, גב' דלריצ'ה:

 16 סליחה?  גב' ברון:

 17 , -לכתוב לכולם ש גב' דלריצ'ה:

 18 אני אמור,  גב' ברון:

 19 נמסר לך,  גב' דלריצ'ה:

 20 אני אמורה לחשוב,  גב' ברון:

 21 כלו איתך שיש חקירה. זה מה שאמרת. רי גב' דלריצ'ה:

 22 אני אמורה, אני, זה לא כתוב במסמכי העתירה?  גב' ברון:

 23 זה מה שכתוב.  גב' דלריצ'ה:

 24 זה כתוב במסמכי העתירה? גב' ברון:

 25 מה, שמה?  עו"ד עובדיה:

 26 זה כתוב במסמכי העתירה?  גב' ברון:
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 1 שמה?  עו"ד עובדיה:

 2 שנפתחה אולי, גב' ברון:

 3 לא.  ה:גב' דלריצ'

 4 או הוגשה,  גב' ברון:

 5 לא.  גב' דלריצ'ה:

 6 סליחה,  גב' ברון:

 7 לא.  גב' דלריצ'ה:

 8 אוקי, בסדר גמור.  -זה לא כתוב במסמך גב' ברון:

 9 לא.  גב' דלריצ'ה:

 10 בעתירה?  עו"ד עובדיה:

 11 לא. לא כתוב בעתירה.  גב' דלריצ'ה:

 12 בעתירה זה כתוב?  עו"ד עובדיה:

 13 , שהוגשה פנייה, -א כתוב ש, ל-לא כתוב ב גב' ברון:

 14 לא.  גב' דלריצ'ה:

 15 בעתירה? אחרי,  עו"ד עובדיה:

 16 בדיוק.  גב' דלריצ'ה:

 17 שהגישו את העתירה,  עו"ד עובדיה:

 18 לא.  גב' דלריצ'ה:

 19 ואחרי שהם קיבלו את ההחלטה הזו,  עו"ד עובדיה:

 20 המייל שלך גם מיום אחרי,  גב' דלריצ'ה:

קיבלו את ההחלטה הזו, אז אותם לא, לא, אחרי שהם  עו"ד עובדיה: 21 

 22 עותרים, 

 23 דחו אותם מכל המדרגות. אז.  גב' דלריצ'ה:

ואחרי שבהחלטה הזו כתבו דרך אגב לאחר שעיינתי  עו"ד עובדיה: 24 

בעתירה בבקשה לצו ביניים לא מצאתי שיש להיעתר  25 

לבקשה בכלל, ובפרט לא בשלב זה. זאת אומרת בית  26 
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ר שם דבר. זה המשפט אמר שאין שום סיבה כרגע לעצו 1 

ההחלטה של בית המשפט. אז אחרי ההחלטה הזו אותם  2 

עותרים פנו לבית המשפט ומצאו לנכון לעדכן אותם שיש  3 

איזושהי בדיקה של המשטרה ובהודעה הזו לבית המשפט  4 

, אין שום דבר. -הם צירפו מייל שלהם, התכתבות עם הצ 5 

 6 אני אומרת לך, 

 7 עובדה?אני קבעתי מסמרות? אני קבעתי  גב' ברון:

 8 , אני לא קובעת. למה את שואלת שאלה בתפוצה, -ש עו"ד עובדיה:

 9 אני דיברתי בשם עותרים?  גב' ברון:

 10 בתפוצה כזאת?  עו"ד עובדיה:

 11 סליחה,  גב' ברון:

 12 באמת. עו"ד עובדיה:

אני לא רשאית, אני לא רשאית כחברת מועצה לפנות לחברי  גב' ברון: 13 

 14 המועצה? 

 15 עשות מה שאת רוצה. את רשאית ל עו"ד עובדיה:

 16 בתפוצה סגורה?  גב' ברון:

 17 לא אמרתי. עו"ד עובדיה:

 18 ... אולי תשאלי אותי? אולי תפני אלי? מה את אומרת? גב' דלריצ'ה:

 19 סליחה, אולי אתם לא עונים לי, גב' ברון:

 20 ותגידי לי, תגידי את בחקירה? גב' דלריצ'ה:

 21 מהתכתובות?   13% -ל גב' ברון:

 22 , בואי גב' דלריצ'ה:

 23 סליחה,  גב' ברון:

 24 אם תשאלי אותי אם אני בחקירה אני אענה לך הנה אני פה.  גב' דלריצ'ה:

 25 אני שולח לה מיילים את לא עונה לי בכלל,  מר שחר:

 26 סליחה,  גב' ברון:
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 1 ליזי, בחייאת רבאק.  מר שחר:

 2 אני גם לא אענה לך. הנה אני אומרת לך.  גב' דלריצ'ה:

 3 אני לא,  אני לא הזכרתי, גב' ברון:

 4 הנה, בבקשה.  מר שחר:

 5 ליזי, אני לא הזכרתי את שמך במילה. גב' ברון:

 6 אני לא אענה לך.  גב' דלריצ'ה:

 7 אני שמח שאמרת את זה.  מר שחר:

 8 למה שאני אענה לך?  גב' דלריצ'ה:

 9 אני לא הזכרתי את שמך.  גב' ברון:

 10 יש לי את דליה. דליה מיופת כוחי לענות.  גב' דלריצ'ה:

 11 ליזי, ליזי,  ברון:גב' 

 12 היא גם לא עונה לי.  מר שחר:

 13 תפסיק.  גב' ברון:

 14 היא עונה לך.  גב' דלריצ'ה:

 15 ליזי, אני לא הזכרתי את שמך במילה.  גב' ברון:

 16 עכשיו נכנסה לתפקיד.  דובר:

אם אני לא טועה גם לא כתבתי ראש המועצה. אני  גב' ברון: 17 

יתה בכלל מתייחסת למועצת גני תקווה והבקשה במקור ה 18 

 19 להוריד את העניין מסדר היום, לא לשלילה,

 20 למה, למה את שולחת את זה? עו"ד עובדיה:

 21 לא לשלילה ולא לחיוב.  גב' ברון:

 22 יש ישיבה, תבקשי להוריד את זה מסדר היום. עו"ד עובדיה:

 23 , -אני יכולה, אני יכולה ל גב' ברון:

 24 למה את מנהלת את הישיבה באינטרנט?  עו"ד עובדיה:

 25 כי אני לא רצית לנהל את הדיון הזה לפרוטוקול.  ' ברון:גב

 26 סבבה, הבנו, נגמר.  גב' דלריצ'ה:
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, אני רוצה -לא, סליחה, אני, אני רוצה לדעת, על מנת ל גב' ברון: 1 

 2 לדעת, 

 3 נגמר.  גב' דלריצ'ה:

 4 לא, זה לא נגמר.  גב' ברון:

 5 כן. סליחה.  גב' דלריצ'ה:

 6 . אז מבחינתי זה לא נגמר גב' ברון:

 7 אוקי.  גב' דלריצ'ה:

אם, אני רוצה, אני רוצה לדעת אם להיות נוכחת בהצבעה  גב' ברון: 8 

או לא. זכותי? אני רוצה לדעת אם להיות נוכחת בהצבעה  9 

 10 או לא. 

 11 תשאלי את היועצת המשפטית.  גב' דלריצ'ה:

 12 אמורה, אמורה להיות מוגשת,  גב' ברון:

 13 מה, להיות נוכחת מה?  עו"ד עובדיה:

יומיים הקרובים? זו היתה השאלה -תגובת המועצה ביום רון:גב' ב 14 

 15 שלי ולא נעניתי. 

 16 ביום חמישי. ביום חמישי.  עו"ד עובדיה:

 17 על פי חוק. גב' דלריצ'ה:

נפלא. בתגובת המועצה אני מציעה שתיכלל איזה, ייכלל  גב' ברון: 18 

 19 מידע כלשהו בדבר ההחלטה שהתקבלה במליאה הזו היום? 

 20  כן. עו"ד עובדיה:

 21 ברור.  גב' דלריצ'ה:

ואתם תודיעו לבית המשפט שאתם אישרתם את ההקצאה  גב' ברון: 22 

 23 או לא אישרתם את ההקצאה, אני לא יודעת מה? 

 24 אני לא יודעת אם יאשרו. נודיע על ההחלטה.  עו"ד עובדיה:

 25 נודיע על ההחלטה.  גב' ברון:

 26 בוודאי.  עו"ד עובדיה:
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 1 שתצוין, בסדר גמור. אוקי. אז רק  גב' ברון:

 2 אז אני לפני שאני,  מר שחר:

שתצוין העמדה שלי, כי אני מבינה שיש רגישות סביב  גב' ברון: 3 

 4 העניין הזה. ואנחנו גם דנו בזה קודם לכן בישיבת התכנון. 

 5 אוקי.  גב' דלריצ'ה:

אין לי שום עמדה לגופו של עניין. אני לא קראתי את  גב' ברון: 6 

אין לי שאלות לגופה של  המסמכים, אני לא, אין לי הערות, 7 

ההקצאה. אני לא יודעת אם הטוענות נכונות. זה לא  8 

רלוונטי בכלל בעיניי סיכויי העתירה, לא סיכויי העתירה.  9 

אני לא יודעת. אני כחברת מועצה הייתי מצפה לקבל את  10 

המידע הזה רק בעצם בדבר הגשת העתירה לאחר שליחת  11 

שאחרת,  ההזמנה. כי מתבקש שיהיה בפנינו כל החומר, 12 

שאחרת אתם מכשילים אותנו בביצוע תפקידנו. אני לא  13 

רוצה לקבל החלטה, גם לא לשלילה, כשזה עומד ותלוי בפני  14 

שופט במדינת ישראל. לא רוצה. עוד יומיים תגישו תגובה,  15 

תינתן תגובה ככל הנראה מספר ימים לאחר מכן, ניתן היה  16 

בעוד  לדחות את הישיבה הזו אפילו לישיבה שלא מן המניין 17 

שבוע והכל היה בסדר גמור, והיינו מצביעים לגופו של עניין  18 

 19 וזהו. 

 20 בהינתן שזה המצב,  

 21 טוב, אנחנו מעלים להצבעה.  גב' דלריצ'ה:

 22 רגע, אני גם רוצה לדבר על הסעיף הזה.  מר שחר:

 23 בטח, ברור, מה.  גב' דלריצ'ה:

 24 ברור שאני רוצה לדבר על הסעיף הזה.  מר שחר:

 25 5:33 -ערן, אתה משוחרר. אתה צריך להיות מחר בבוקר ב גב' דלריצ'ה:

 26 לאסוף אותי ליקנעם, קדימה. 
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ואני מבקשת שלא לומר שאני הוצאתי דיבה. כי זה פשוט  גב' ברון: 1 

 2 באמת, 

 3 זה מה שעשית. גב' דלריצ'ה:

 4 זאת לא הוצאת דיבה.  מר שחר:

סליחה, אני בן אדם שמאוד נזהר במילותיו ואני מאוד  גב' ברון: 5 

כבדת את כולם, גם כשאני לא מסכימה איתם. והאמירה מ 6 

הזאת באופן אישי מקוממת אותי. אם תסתכלו על המייל  7 

 8 שלי, 

 9 גם אותי המייל מאוד קומם.  גב' דלריצ'ה:

 10 תקראו אותו, תקראו אותו. גם אני מאוד התקוממתי,  גב' ברון:

 11  נדון בזה אחר כך. גב' דלריצ'ה:

תי שקיבלתי בקשה להחלטה על סדר גם אני מאוד התקוממ גב' ברון: 12 

היום כשבפועל יש הליך שתלוי ועומד בבית משפט ולא  13 

קיבלנו על זה שום מידע, שבוע לאחר מכן. זה הכל. ואם  14 

ברשותכם, אם לדעתכם ולשיטתכם, לשיטת היועצת  15 

 16 המשפטית והמועצה וחברי המליאה זה בסדר גמור, בבקשה. 

ראשית כל, וחשוב לי שזה  אז אני רוצה להגיד כמה דברים. מר שחר: 17 

יהיה בפרוטוקול, אנחנו חברי סיעת כוח לשנות לא נגד בתי  18 

כנסת, לא נגד חב"ד, לא נגד הרב גרשון, להפך. לדעתנו  19 

נעשה עוול לקהילת חב"ד שבמשך שנים לא קיבלו בית  20 

כנסת של קבע. אבל בנוסף, ובנוסף לזה גם כן, הגישה שלנו  21 

זה, שבשכונת גנים היתה, וגם בחוגי הבית אמרנו את  22 

צריכים לקום לפחות שלושה בתי כנסת. גני תקווה הותיקה  23 

בתי כנסת. גני תקווה  73בתי אב, יש בה מעל  14 -יש בה כ 24 

בתי אב והולכים  7,333החדשה, בשכונה החדשה יש  25 

 26 ואין אפילו בית כנסת אחד.  7,333להיבנות עוד 
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 1 בתי כנסת 0אז קודם כל לדעתנו צריכים לקום לפחות  

בשכונת גנים. הבעיה שלנו, ופה יש לי גם כן מילים לא  2 

פשוטות להגיד למועצה, לפי מה שאני הבנתי ולפי מה  3 

 4 -, ב03.1 -שראיתי הוגשה עתירה לבית משפט, צו מנהלי ב

כנראה בבוקר קיבלתם  01.1 -ניתנה החלטת שופט, ב 03.1 5 

בצהרים הוצאתם ישיבה, את הסדר  01.1 -את זה במועצה וב 6 

הישיבה שמתקיימת עכשיו, שחלק מזה זה לאשר  יום של 7 

 8 את נושא ההקצאה, שבכלל לא נדון בבית משפט. 

ולמרות בקשות שלנו ושל נעמה לא אמרתם לרגע, לא   9 

לא אותנו, את סיעת כוח  יידעתם את חברי המועצה, לפחות 10 

לשנות שיש עתירה בבית משפט, שהנושא נמצא בפני שופט,  11 

למתן צו הפסקת עבודה ולא שיש פה בקשה למתן צו ארעי ו 12 

יודע עוד איזה צווים, כי אני לא עו"ד. כל זה הסתרתם  13 

אתנו במהלך כל השבוע האחרון. וגם שנעמה באה ופנתה  14 

ושאלה האם יש דבר כזה והאם זה נמצא בפני בית משפט  15 

לקח כמה ימים והגבתם, לא שלחתם את העתירה לידיעתנו,  16 

ה שנוח. בסופו רק את ההחלטה של השופט, כי כנראה זה מ 17 

של דבר אתם מביאים אותנו לכאן להצביע על נושא מהותי  18 

ואת, רונית, אומרת פה שאת תיקחי את ההצבעה הזאתי  19 

ותגיבי לבית משפט עם ההצבעה הזאתי. מה אני הולך  20 

 21 עכשיו להיות איזה חותמת גומי של המועצה? 

 22 יניב,  עו"ד עובדיה:

 23 אני לא מבין.  מר שחר:

 24 , אם אתה לא מבין, יניב עו"ד עובדיה:

 25 אז אני מבקש,  מר שחר:

 26 אז תשאל שאלות.  עו"ד עובדיה:
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 1 אז אני,  מר שחר:

 2 אבל אתה, אבל אתה לא שואל שאלות. עו"ד עובדיה:

 3 אז שאנחנו שואלים שאלות, מר שחר:

 4 ורק אוהב לא להבין.  עו"ד עובדיה:

 5 אז אני שואל.  מר שחר:

 6 רציתי לדבר,  אז בוא אני אסביר לך. אני עו"ד עובדיה:

 7 תלוי במה.  גב' דלריצ'ה:

 8 אבל אתם לא נותנים לדבר. עו"ד עובדיה:

 9 אז בואי תסבירי.  מר שחר:

ההליך של ההקצאה, ועם כל הכבוד  -1אז ככה, לשאלתכם,  עו"ד עובדיה: 10 

הבקשה לסעד ביניים, מי שסיפר לכם על הבקשה לסעד  11 

דיוק ביניים, על העתירה, על כל הדברים האלה יכול היה ב 12 

לספר לכם מה הוא ביקש. הבקשה לסעד ביניים היא לא  13 

למנוע את ההקצאה. אין בקשה כזו למנוע את ההקצאה.  14 

 15 דרך אגב, בתשובה לכל, 

 16 אני לא ראיתי את הבקשה, אז אני לא יודע.  מר שחר:

 17 אז רגע. אז בטח,  עו"ד עובדיה:

 18 כי לא שלחת אותה.  מר שחר:

אני כתבתי לכל חברי המליאה גם שאני  לא, רגע, תקשיב. כי עו"ד עובדיה: 19 

מביאה את זה כאן איתי ואף אחד לא בא וביקש לראות,  20 

 21 רגע, רגע, רגע, יניב, תן לי לסיים בבקשה. 

 22 סליחה, הגישה הזאתי, מר שחר:

 23 רק שניה. רק שניה.  עו"ד עובדיה:

 24 שזה נמצא אצלי ותבואו, מר שחר:

 25 רק שניה.  עו"ד עובדיה:

 26 , תצאו יותר מוקדם מהעבודה,לפני הישיבה מר שחר:
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 1 אני לא, אני, לא תבואו,  עו"ד עובדיה:

 2 ותבואו לפגוש אותי, מר שחר:

 3 אתם כאן, אתם כאן.  עו"ד עובדיה:

 4 עם כל הכבוד,  מר שחר:

 5 לא, לא, לא, לא.  עו"ד עובדיה:

 6  עם כל הכבוד,  מר שחר:

 7 אותם אנשים שסיפרו לכם,  עו"ד עובדיה:

 8 אם את מביאה,  מר שחר:

 9 רגע,  עו"ד עובדיה:

 10 אם המועצה, רגע, לא, לא,  מר שחר:

אבל אותם אנשים, רגע, יניב, תן לי לגמור להסביר, שיהיה,  עו"ד עובדיה: 11 

כמו שאתה אומר, בפרוטוקול. אותם אנשים שסיפרו לכם  12 

שהם הגישו את העתירה, הרי נעמה לא יודעת על העתירה  13 

עצה שיש מהאוויר. נכון? מישהו טרח לספר לחברת המו 14 

עתירה. אז נעמה במקום לשלוח מייל לכל חברי המועצה  15 

היתה יכולה לשאול את מי שסיפר לה שהוא הגיש את  16 

תגיד, מה כתוב בעתירה? אפשר לראות עותק  -העתירה 17 

 18 שלה? לא, זה לא מעניין. 

 19 ידעתם? מר אנג'ל:

 20 בסדר?  עו"ד עובדיה:

 21 סליחה,  מר שחר:

ה באופן אישי ידעת ממני שאני כל רגע, יניב, עכשיו את עו"ד עובדיה: 22 

שבוע שעבר בכלל לא הייתי בעבודה. הייתי בחופש. הנה  23 

 24 לכולם, לא הייתי פה, 

 25 אני מקווה שנהנית גם.  מר שחר:

 26 ולא חזרתי, נהניתי מאוד מאוד נהניתי. לא חזרתי,  עו"ד עובדיה:
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 1 גם לא שלחתי לך מיילים בתקופה הזאת, תשימי לב.  מר שחר:

לא חשבתי לעדכן אותך במהלך החופשה שלי על עתירות  :עו"ד עובדיה 2 

, זה שמישהו -שהוגשו. לא טיפלתי בעתירות האלה, עד ש 3 

במועצה מקבל את העתירה בבוקר זה לא אומר שאני  4 

מטפלת בה. ממילא זה לא רלוונטי. וכמו שאמרתי לנעמה,  5 

והשבתי לה גם במייל, כל הדברים האלה מתנהלים בישיבת  6 

היא מתקיימת. וכשדנים בדבר הזה  המועצה. לשם כך 7 

בוודאי שהייתי מספרת לכם שיש עתירה שמוגשת. וגם  8 

הייתי מספרת לכם על אותה החלטה שהתקבלה בעתירה  9 

הזו. אבל במקום לחכות לישיבת המועצה ולשמוע על מה  10 

מדובר, אז כבר שולחים מיילים, למה אתם לא בסדר, למה  11 

תבוא  דר היום.לא מסרתם לה? בשביל זה שולחים לך את ס 12 

לישיבה, אתה רוצה לקבל מידע? תשאל מידע. אתה לא  13 

שולח את המיילים האלה ואני לא מעדכנת אף אחד דרך  14 

אגב, אני עושה כאן הרבה דברים, מטפלת בהמון תיקים  15 

ואני לא טורחת לשלוח לחברי המועצה עדכונים על כל מה  16 

 17 שקורה בכל התיקים שמנוהלים.

במסגרת סעד הביניים  הבקשה הזו להקצאה היא לא  18 

שהתבקש. סעד הביניים שהתבקש הוא לעצור את בניית  19 

 20 בית הכנסת. רוצה לראות? הבאתי את זה כאן. 

 21 לא, אני לא רוצה לראות את זה עכשיו. מר שחר:

 22 סבבה.  עו"ד עובדיה:

 23 יש לי, יש לי,  מר אנג'ל:

 24 השאלה מאוד פשוטה.  מר שחר:

 25 יש לי שתי שאלות.  מר אנג'ל:

 26 רגע, רגע, שניה. רגע, אני פה,  :מר שחר
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 1 למה?  מר אנג'ל:

 2 תן לי לסיים איתה,  מר שחר:

 3 למה?  מר אנג'ל:

 4 ואחר כך תדבר כמה שאתה רוצה.  מר שחר:

 5 תראי, הגישה הזאתי,  

 6 אתה יכול לדבר. דבר.  גב' דלריצ'ה:

 7 אני יודע. אני אדבר. מר אנג'ל:

ישה סדר יום, לא , אני מג-של אני מגישה עכשיו משהו למ מר שחר: 8 

 9 אומרת במשך יותר משבוע לחברי המועצה, 

 10 אני לא מגישה סדר יום.  עו"ד עובדיה:

 11 רגע, לא את ספציפית,  מר שחר:

 12 אני לא מבינה מה אתה רוצה. עו"ד עובדיה:

 13 המועצה.  מר שחר:

 14 אתה ידעת על העתירה?  מר אנג'ל:

 15 אני ידעתי, מר שחר:

 16 ברור.  גב' דלריצ'ה:

 17 עת על העתירה? לא, אני שואל. יד מר אנג'ל:

 18 ברור.  גב' דלריצ'ה:

 19 ידעת על העתירה?  מר אנג'ל:

 20 שהגישו אותה? לא. רק,  מר שחר:

 21 מתי ידעת עליה פעם ראשונה? מר אנג'ל:

 22 בתחילת השבוע.  מר שחר:

 23 איזה יום?  מר אנג'ל:

 24 לא זוכר, או ראשון או שני.  מר שחר:

 25 לא, באמת.  מר אנג'ל:

 26 ני מדבר באמת. אבל, א מר שחר:
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 1 זה כן חשוב.  מר אנג'ל:

 2 עכשיו אני בא ואומר דבר כזה,  מר שחר:

 3 לא, אתה לא מופתע. זה נראה כאילו אתה מופתע פה.  מר אנג'ל:

לא, אני לא מופתע, כי הוצאנו מייל. אני מופתע מדבר אחד,  מר שחר: 4 

שהוציאו סדר יום לישיבה שיש בו נושא של הקצאה  5 

פטי על ההקצאה הזאתי, לא מעדכנים מסוימת, יש הליך מש 6 

 7 אותנו שיש הליך משפטי על ההקצאה הזאתי. 

 8 מתי אתה רוצה שיעדכנו אותך?  עו"ד עובדיה:

 9 אפילו לעדכן.  מר שחר:

 10 יש ישיבה, יעדכנו אותך בכל מה שקרה.  עו"ד עובדיה:

 11 לא, אבל זה לא,  מר שחר:

 12 מה קרה?  עו"ד עובדיה:

ריך לשלוח את הנושאים לסדר יום סליחה, החוק אומר שצ מר שחר: 13 

 14 וחלק מהישיבות, 

 15 שלח,  עו"ד עובדיה:

ימים מראש. בחלק מהישיבות ככה זה יומיים או  13זה  מר שחר: 16 

 17 שלושה, אני לא זוכר בדיוק.

 18 אתה זוכר בדיוק.  עו"ד עובדיה:

 19 מניין, לא מן המניין. מר שחר:

 20 אל תדאג, אתה זוכר. זוכר.  עו"ד עובדיה:

. אבל זה הסיבה, בשביל שחברי המועצה יוכלו לקרוא 45-27 מר שחר: 21 

 22 מראש,

 23 נכון. עו"ד עובדיה:

ולבוא מוכנים עם שאלות, אולי לשאול אותך. הגישה שלך  מר שחר: 24 

 25 , -ש

 26 אז הדבר הזה, עו"ד עובדיה:
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הגישה שלך, רגע, נתתי לך לדבר ולא הפרעתי לך. הגישה  מר שחר: 1 

 2 שלך של אני לא אשלח לכם שום דבר, 

 3 לא אמרתי שאני לא אשלח.  "ד עובדיה:עו

מי שרוצה שיבוא לפני הישיבה, כי אני פה, אני צריך  מר שחר: 4 

להפסיד חצי יום עבודה בשביל לבוא, ואז אני אשב איתך  5 

ותתני לי לקרוא ואני אצטרף לרפרף את זה מהר כי עוד  6 

כמה דקות ישיבת מועצה, ומקסימום נשאל בישיבת מועצה  7 

 8 שאלות. 

ר עקרוני. יש פה נושא עקרוני, שיש נושא שעולה יש פה דב  9 

לישיבת מועצה להצבעה חברי המועצה צריכים לקבל את  10 

 11 התמונה הכללית,

 12 נכון. עו"ד עובדיה:

מראש, מהמועצה, מה הולך לדון, אם יש עתירות בנושא  מר שחר: 13 

הזה. מה קורה בנושא הזה. וזה לא קשור כרגע להקצאה של  14 

ר שיעלה בעתיד. את לא יכולה בית חב"ד. זה קשור לכל דב 15 

לבוא, אה, רגע, פה לפני שאנחנו מצביעים אני רוצה להגיד  16 

 17 לכם שיש עתירה. לא, זה לא עובד ככה. 

 18 יניב,  עו"ד עובדיה:

 19 ולכן,  מר שחר:

אני מבקשת להפנות אותך לכל החומר שצורף לך, כל  עו"ד עובדיה: 20 

 21 קולים של ועדת ההקצאות, והפרוט

 22 ץ מהנושא של בית המשפט.הוקצו, חו מר שחר:

 23 זהו, נגמר הזמן. אנחנו מעלים להצבעה.  גב' דלריצ'ה:

 24 זה לא,  עו"ד עובדיה:

 25 אז רגע, לא,  מר שחר:

 26 סליחה, עם כל הכבוד, הזמן שלך נגמר.  גב' דלריצ'ה:
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 1 תצביעו. אני רוצה,  מר שחר:

 2 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 3 )מדברים ביחד(

 4 שתתף בישיבה. אני לא, רגע, אני לא מ מר שחר:

 5 אין בעיה.  גב' דלריצ'ה:

 6 אני לא משתתף בהצבעה הזאת.  מר שחר:

, דיון -כמובן גם את וקדימה. מי בעד האישור הקצאה, המלצ גב' דלריצ'ה: 7 

? תודה רבה. 4בהמלצת ועדת ההקצאות? מי בעד סעיף  8 

 9 , -יצאו ו 4. 6סעיף מספר 

אנחנו לא ואני מבקש שיירשם בפרוטוקול של הישיבה ש מר שחר: 10 

 11 נכחנו בהצבעה הזאת. 

 12 כתבנו.  גב' דלריצ'ה:

 13 לא, באמת, שזה יירשם בפרוטוקול.  מר שחר:

 14 

מ"ר ברמת מעטפת, בקומה  642הקצאת שטח של הוחלט לאשר : החלטה

 1בדרך המשי  156חלקה  5212השניה של מבנה ציבור הממוקם בגוש 

  לעמותת בית חב"ד לצרכי בית כנסת.

 15 

 %133משרה,  %133 -לין למנכ"לית ומזכירת המועצה במינוי גב' דליה 

 משכר מנכ"ל

 16 

 17 . די, יניב, 6סעיף  גב' דלריצ'ה:

 18 , לא, לא בתמלול.-לא ב מר שחר:

 19 אללה, זה לא ... יחיד. -אי אפשר לדבר בלי סוף. יא גב' דלריצ'ה:

 20 יניב, כשהייתם בחוץ זה נאמר פה. מר אויירו קדרי: 

 21 י כבר, די. אתה הרגת אות גב' דלריצ'ה:
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 1 אם לא הייתם בחוץ, מר אויירו קדרי: 

 2 )מדברים ביחד(

די, די. כן, הוא רוצה בתי כנסת. אחר כך יריבו איתו על  גב' דלריצ'ה: 3 

 4 האיפה, יגישו לו התנגדויות. בסדר הכל טוב. 

 5 , 6סעיף מספר  

 6 דרך אגב, אם היינו נפגשים,  מר שחר:

 7 , -מינוי גב' דל גב' דלריצ'ה:

 8 מו שהצעתי לך, כ מר שחר:

 9 די יניב. מספיק.  גב' דלריצ'ה:

 10 לא היה לך את ההתנגדויות האלה בכלל.  מר שחר:

 11 עזוב. לא רוצה.  גב' דלריצ'ה:

 12 נכון. לא רצית.  מר שחר:

 13 מינוי גב', פעם בחודש נגמור איתך. יאללה.  גב' דלריצ'ה:

 14 הלאה. הלאה. הלאה. הלאה.  מר אנג'ל:

 15 יה לין. מה? מינוי גב' דל גב' דלריצ'ה:

 16 אני רוצה ללכת.  דוברת:

 17 את יכולה ללכת. יש לה חתונה, מתנצלת.  גב' דלריצ'ה:

 18 מינוי גב' דליה לין, 

 19 ר שעיכבנו אותך. עמצט מר שחר:

משכר  133%משרה  133% -למנכ"לית ומזכירת המועצה ב גב' דלריצ'ה: 20 

 21 מנכ"ל. דליה, תציגי את עצמך, למי שעוד לא מכיר. 

 22 72מאוד, שמי דליה לין. חישבתי עכשיו בראש, מעל  נעים גב' לין:

שנים עוסקת בחינוך. בתפקידים האחרונים הייתי מנהלת  23 

שנים  6תיכון אביב ברעננה, מפקחת כוללת בכפר סבא.  24 

למי שלא אחרונות מנהלת אגף החינוך בעיריית רמת גן.  25 
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מכיר את עיריית רמת גן, אגף החינוך זה כמו עירייה בפני  1 

 2 חלקות. מ 15עצמה, 

 3 מהתקציב של גני תקווה.  4פי  גב' ברון:

 4 7,333כן. מעל חצי מיליארד תקציב אגף החינוך, מעל  גב' לין:

עובדים באגף החינוך. בין היתר אחריות על כל נושא  5 

הצעירים, זה היה תחת אחריותי, כוח אדם, בינוי,  6 

לוגיסטיקה, כל מה שקשור לעבודה מול ההנדסה ישב  7 

יני תחומים רבים שהם לאו דווקא בדרך אצלנו, ועוד כל מ 8 

 9 כלל יושבים בתוך אגפי חינוך. המון ניסיון בעבודה עם אגפי

 10 עירייה.  

ומתמיד, חוץ משנה אחת, עובדת רשות מקומית. מאז   11 

 12 ושמחה מאוד להיות כאן. 

 13 בהצלחה. בהצלחה, דליה.  דוברים:

 14 מי בעד מינוי, אה, דליה, את צריכה לצאת? גב' דלריצ'ה:

 15 רגע, אפשר להגיד מילה? אפשר להגיד מילה?  חר:מר ש

 16 נו באמת.  גב' דלריצ'ה:

 17 זה סעיף בסדר היום, מותר לי.  מר שחר:

 18 גם על זה אתה רוצה לדבר?  גב' דלריצ'ה:

 19 כן. אפשר?  מר שחר:

 20 היא צריכה לצאת.  דוברת:

 21 היא צריכה, צאי.  גב' דלריצ'ה:

 22 אני יוצאת. דוברת:

 23 רכי דין, זה בסדר. יש פה מספיק עו מר לוין:

אז קודם כל דליה, לפני שאת יוצאת, אני רק רוצה להגיד  מר שחר: 24 

שאני שמח שהביאו לפה מישהי מוכשרת, אנחנו כמובן בעד  25 

 26 המינוי הזה. 
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 1 תודה.  גב' לין:

את רואה פה, אני מקווה שנוכל לעבוד בשיתוף פעולה מלא.  מר שחר: 2 

ילך טיפה  זה לא כל כך פשוט, אז אני מקווה שאיתך זה 3 

יותר, יותר טוב. בסופו של דבר זה לטובת גני תקווה,  4 

לטובת התושבים, לטובת אלה שבחרו בנו לייצג אותם,  5 

 6 ושיהיה לך המון בהצלחה. 

 7 בהצלחה.  גב' פרימו:

 8 תודה רבה.  גב' לין:

 9 רק הביאו לנו, לא הביאו לי.  דובר:

 10 )גב' לין עזבה את החדר(

 11 133% -ין למנכ"לית ומזכירת המועצה במינוי גב' דליה ל גב' דלריצ'ה:

 12 , מי בעד? כולם בעד. 133%משרה, 

 13 

מינויה של גב' דליה לין למנכ"לית הוחלט לאשר פה אחד : החלטה

  משכר מנכ"ל. %133משרה,  %133 -ומזכירת המועצה ב

 14 

לחוק  12האצלת סמכויות למנכ"לית המועצה גב' דליה לין, לפי ס' 

ראש הרשות, סגנים וכהונתם( והסמכתה הרשויות המקומיות )בחירת 

 כמורשית חתימה מטעם המועצהלשמש 

 15 

 16 דליה.  דובר:

 17 רגע, לא, לא, האצלת סמכויות.  גב' דלריצ'ה:

 18 יש עוד כמה סעיפים.  גב' ברון:

האצלת, עוד לא. תגיד לה. האצלת סמכויות למנכ"לית  גב' דלריצ'ה: 19 

ת לחוק הרשויו 12המועצה הגב' דליה לין לפי סעיף  20 
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והסמכתה לשמש כמורשית חתימה מטעם המקומיות  1 

 2 המועצה. מי בעד? 

 3 

האצלת סמכויות למנכ"לית המועצה גב' דליה הוחלט לאשר  :החלטה

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות, סגנים  12לין, לפי ס' 

 .כמורשית חתימה מטעם המועצהוכהונתם( והסמכתה לשמש 

 4 

מנכ"לית המועצה, כחברה מקרב עובדי אישור מינוי גב' דליה לין, 

 המועצה בהנהלת עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה 

 5 

אישור מינוי גב' דליה לין, מנכ"לית המועצה, כחברה  -2 גב' דלריצ'ה: 6 

מקרב עובדי המועצה בהנהלת עמותת אמנות ותרבות בגני  7 

 8 תקווה. מי בעד? 

 9 פה אחד.  מר שחר:

 10 

י גב' דליה לין, מנכ"לית המועצה, מינו: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

כחברה מקרב עובדי המועצה בהנהלת עמותת אמנות ותרבות בגני 

 תקווה.

 11 

אישור מינוי גב' דליה לין, מנכ"לית המועצה, כדירקטורית מקרב עובדי 

 המועצה בדירקטוריון החברה לפיתוח גני תקווה

 12 

ה, כדירקטור אישור מינוי גב' דליה לין, מנכ"לית המועצ גב' דלריצ'ה: 13 

מקרב עובדי המועצה בדירקטוריון החברה לפיתוח גני  14 

 15 תקווה. מי בעד? 

 16 
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 1 

מינוי גב' דליה לין, מנכ"לית המועצה, : הוחלט לאשר החלטה

כדירקטורית מקרב עובדי המועצה בדירקטוריון החברה לפיתוח גני 

 תקווה.

 2 

צה אישור חברותה של גב' דליה לין, מנכ"לית המועצה, בוועדות המוע

הבאות: ועדת תמיכות, ועדת השקעות, יו"ר ועדת רכש, יו"ר ועדת 

 הקצאות 

 3 

אישור חברותה של גב' דליה לין, מנכ"לית המועצה בועדת  גב' דלריצ'ה: 4 

המועצות הבאות: תמיכות, השקעות, הקצאות ורכש, זה  5 

הכל ועדות מקצועיות. מי בעד? תקראי לדליה. נגמר לי  6 

 7 האוויר. 

 8 הו, אושר פה אחד. בהצלחה.. ז13סעיף מספר  

 9 תודה רבה. גב' לין:

 10 

חברותה של גב' דליה לין, מנכ"לית המועצה, הוחלט לאשר : החלטה

בוועדות המועצה הבאות: ועדת תמיכות, ועדת השקעות, יו"ר ועדת 

 רכש, יו"ר ועדת הקצאות.

 11 

אישור מינוי מר יואל כלפון, מנהל מחלקת הספורט במועצה, כדירקטור 

 די המועצה בדירקטוריון החברה לפיתוח גני תקווה מקרב עוב

 12 

אישור מינוי מר יואל כלפון, מנהל מחלקת הספורט  גב' דלריצ'ה: 13 

במועצה, כדירקטור מקרב עובדי המועצה בדירקטוריון  14 

 15 החברה לפיתוח גני תקווה. מי בעד? 
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 1 רגע, אני רוצה להגיד משהו.  מר שחר:

 2 בטח.  גב' דלריצ'ה:

לברך על כך שהמועצה, בשעה טובה, צירפה את  אני רוצה מר שחר: 3 

קורות החיים של כל המועמדים למשרות, למשרות  4 

בתאגידים העירוניים, בהזמנה לישיבה. זה דבר שלא קרה  5 

 6 שנים האחרונות.  6 -לדעתי ב

 7 הישגים מרשימים במיוחד. קדנציה הזאת, גב' דלריצ'ה:

יבה חוות ואף התקבלה והוצגה לחברי המועצה לפני היש מר שחר: 8 

דעת משפטית של רונית היועצת המשפטית, שזה למיטב  9 

ידיעתי הפעם הראשונה שזה קורה. זה נקודה שאנחנו בתור  10 

סיעת אופוזיציה יכולים לזקוף לזכותנו היות וזה דבר  11 

שעמדנו עליו בישיבת מועצה הקודמת, שכל הקורות חיים  12 

 13 של האנשים שאנחנו מצביעים עליהם, 

 14 ... הסיעה,  הישגים גב' דלריצ'ה:

יגיעו ויישלחו, את לא צריכה להיות צינית, ליזי. יגיעו  מר שחר: 15 

ויישלחו כחוק לחברי המועצה לפני הישיבה, ועל כך אנחנו  16 

מברכים. יואל כלפון עובד מועצה, הוא אדם ראוי ביותר  17 

 18 ואנחנו כמובן בעד המינוי. 

 19 מי בעד אישור מינוי יואל כלפון? פה אחד.  גב' דלריצ'ה:

 20 

אישור מינוי מר יואל כלפון, מנהל הוחלט לאשר פה אחד : חלטהה

מחלקת הספורט במועצה, כדירקטור מקרב עובדי המועצה בדירקטוריון 

 החברה לפיתוח גני תקווה.

 21 

אישור מינוי מר ינון הראל, כדירקטור מטעם הציבור בדירקטוריון 

 החברה לפיתוח גני תקווה )במקום נמרוד גלנטה(
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 1 

אישור מינוי מר ינון הראל כדירקטור מטעם הציבור  ה:גב' דלריצ' 2 

בדירקטוריון החברה לפיתוח גני תקווה במקום נמרוד  3 

גלנטה, שהתפטר. מצד קורות חיים וחוות דעת יועצת  4 

 5 משפטית בדבר ייצוג הולם. מי בעד אישור, 

שניה. יש לי רק משהו להגיד, אני מצביע נגד אך ורק  מר לוין: 6 

ן מתנגדים לכך שלא מונה שום נציג מהסיבה שאנחנו עדיי 7 

מטעם האופוזיציה בדירקטוריון הזה. אני חושב שזה חברה  8 

שמרכזת המון פעילויות ומן הראוי, גם לפי דעתי גם החוק  9 

והדין קובע את זה, ועל זה עוד נדבר גם, וגם פנינו גם  10 

לממונה על המחוז בנושא הזה, הוא יגיד את דעתו. אולי  11 

אני לא יודע אם נחליט. ולכן אני  אנחנו גם נגיש עתירה, 12 

 13 אצביע נגד. 

 14 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

גם אנחנו, גם אנחנו נגד המינוי הזה ולו רק מהעובדה, אין  מר שחר: 15 

לנו שום דבר נגד ינון הראל, אבל עוד פעם, המועצה עושה  16 

הכל שביכולתה של האופוזיציה, לאף אחד, לא לסיעת כוח  17 

ציג בדירקטוריון של החברה לשנות ולא לסיעת מי, יהיה נ 18 

אנחנו רואים בזה חוסר שקיפות, חוסר דמוקרטיות לפיתוח.  19 

ואנחנו מחכים לתשובה של הממונה על המחוז, ובאמת  20 

 21 אנחנו נשקול מה אנחנו עושים בהמשך. 

ודרך אגב, עוד דבר אחד, כל המינויים שיש פה לתאגידים,   22 

 23 הכל גברים. לא מצאתם לנכון למנות קצת נשים? 

יש מספיק נשים. עוד מעט תהיה אפליה מתקנת פה. על מה  לוין: מר 24 

 25 אתה מדבר? לגברים. 

 26 אין אף נשים בכלל. הכל אנחנו ממנים רק גברים.  מר שחר:
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 1 נגד.  4 -ו 1מי בעד אישור מר ינון הראל? אושר.  גב' דלריצ'ה:

 2 

מינוי מר ינון הראל, כדירקטור מטעם הציבור הוחלט לאשר : החלטה

 יון החברה לפיתוח גני תקווה )במקום נמרוד גלנטה(.בדירקטור

 3 

אישור מינוי מר יאיר אהרוני, כדירקטור מטעם הציבור בדירקטוריון 

 תאגיד המים והביוב מי תקווה

 4 

אישור מינוי מר יאיר אהרוני, כדירקטור מטעם הציבור  גב' דלריצ'ה: 5 

בדירקטוריון תאגיד המים והביוב גני תקווה. מצב קורות  6 

 7 ם. מי בעד? חיי

 8 בעד. מר שחר:

 9 בעד כולם. גב' ברון:

 10 כולם בעד. גב' דלריצ'ה:

 11 

מינוי מר יאיר אהרוני, כדירקטור מטעם הוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 הציבור בדירקטוריון תאגיד המים והביוב מי תקווה.

 12 

וראויה בישיבות המועצה. ת הצעת החלטה: שמירה על התנהלות מכובד

מיות. חברי המועצה ו/או נוכחים אחרים מניעת הקלטות לא רש

בישיבה לא יהיו רשאים להקליט את ישיבות המועצה. כל ישיבות 

המועצה מוקלטות ומתומללות והחומר עולה בשקיפות לאתר 

ימים  13האינטרנט של המועצה תוך פרק זמן סביר ממועד הישיבה )

 .לכל היותר(

 13 
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התנהלות מכובדת  הצעת ההחלטה שמירה על -10סעיף  גב' דלריצ'ה: 1 

וראויה בישיבות המועצה, מניעת הקלטות לא רשמיות,  2 

 3 חברי המועצה,

 4 מה זה? איפה זה?  מר שחר:

 5 . 10. 10 מר אנג'ל:

 6 חברי המועצה ו/או נוכחים אחרים בישיבה,  גב' דלריצ'ה:

 7 רגע, רגע, אז אין לנו את זה.  מר שחר:

 8 זה דף, תהפוך את הדף מפה.  דובר:

 9 האחרון שנשלח. זה גב' דלריצ'ה:

 10 אולי תראו את האחרון.  מר לוין:

 11 גם לי אין.  גב' פרימו:

 12 יש פה, הנה, על השולחן.  גב' ברון:

 13 שנכנסו ההצעות לסדר היום סידרנו את הכל.  גב' דלריצ'ה:

שמירה על התנהלות מכובדת וראויה בישיבות המועצה,   14 

מניעת הקלטות, מניעת הקלטות לא רשמיות. חברי המועצה  15 

או נוכחים אחרים בישיבה לא יהיו רשאים להקליט את ו/ 16 

ישיבות המועצה. כל ישיבות המועצה מוקלטות ומתומללות  17 

על ידי אישה, בחרנו שוויון מגדרי, והחומר עולה בשקיפות  18 

לאתר האינטרנט של המועצה, תוך פרק זמן סביר ממועד  19 

 20 ימים לכל היותר.  13הישיבה, עד 

, הצעת ההחלטה היא שמירה -אני רוצה גם להגיד, אני מבק  21 

על התנהלות מכובדת. כאשר חברי מועצה מגיעים לישיבות  22 

עם ציוד הקלטה ומראש מדברים רק לפרוטוקול ולפוסטים  23 

בפייסבוק הדבר פוגע בישיבות המועצה, ובפרט בטיב  24 

השירות לתושבים אשר מגיע להם דיון רציני וענייני ולא  25 

 26 קרנבל פוליטי.
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ההקלטה הרשמי לא ייעשה כל בד מערך ללכן מוצע שמ  1 

שימוש בהקלטות במהלך הישיבה. זאת ההצעה שלנו.  2 

 3 מישהו,

 4 יש לזה תקדים בעירייה כלשהי?  גב' ברון:

 5 כל העיריות רק מקליטות. גב' דלריצ'ה:

 6 לא, יש לזה תקדים, גב' ברון:

 7 זה ממש לא.  מר שחר:

 8 שהן בנוסף אוסרות הקלטות?  גב' ברון:

 9 מה פתאום.אין דבר כזה.  מר שחר:

 10 . 762לא בדקתי את כל העיריות, יש  גב' דלריצ'ה:

 11 בדקתי. אין דבר כזה.  מר שחר:

 12 אתה בדקת את כולן, ברור.  גב' דלריצ'ה:

 13 לא, לא,  גב' ברון:

 14 יש, את רובן. מר שחר:

לא כדי להתריס, אני שואלת בכנות. יש עיריות, יש עירייה  גב' ברון: 15 

 16 מסוימת שידוע שאסרה הקלטות? 

אני לא יודעת מי מקליט, מי לא מכבד אנשים ומקליט  ' דלריצ'ה:גב 17 

 18 הקלטות, 

 19 אני לא שואלת. בסדר.  גב' ברון:

 20 השאלה שלך,  גב' דלריצ'ה:

 21 אני מבינה שיש מחלוקת.  גב' ברון:

 22 אין לי באמת מושג. לא בדקתי.  גב' דלריצ'ה:

 23 בוודאי שיש מחלוקת. אני מבינה את המחלוקת.  גב' ברון:

 24 לא בדקתי. לא בדקתי. ריצ'ה:גב' דל

גם לי לא נעים להיות משודרת באופן כללי. אני אוהבת את  גב' ברון: 25 

צנעת הפרט שלי ואת הפרטיות שלי. אבל בחרתי להיות  26 
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נציגת ציבור, זה אומר שיש לזה חבויות מסוימות בצד  1 

הדבר. אני שואלת שאלה פשוטה. יכול להיות שהתשובה  2 

 3 .הכל בסדרהיא גם לא יודעת. 

 4 אמרתי. עניתי ישר.  גב' דלריצ'ה:

 5 אוקי, בסדר.  גב' ברון:

אני יכול להצביע על חלק מההצעה? חלק מאוד הגיוני,  מר לוין: 6 

לכבד וכדומה. עדיין לא הבנתי מה הנפקות המשפטית של  7 

ההצעה הזאת מבחינת זאת האם המועצה תחליט לאסור על  8 

והבנתי יקליט, כי לעניות דעתי הקלטה ומה הסנקציה למי ש 9 

 10 למועצה אין סמכות לאסור על הקלטה. המשפטית 

 11 היה פסק דין בהרצליה. היה תקדים.  גב' דלריצ'ה:

 12 לא, זה לא,  גב' ברון:

 13 לא, ממש לא.  מר שחר:

 14 זה לא דומה בכלל. גב' ברון:

 15 ממש לא דומה בשום דבר.  מר שחר:

 16 ה תקדים בגני תקווה, מה זה משנה? אז יהי גב' דלריצ'ה:

 17 , -יכול להיות ש מר שחר:

 18 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 19 או שלא.  גב' ברון:

רגע, לא, אז אני רוצה להגיד כמה מילים. יש לי כמה וכמה  מר שחר: 20 

דברים. קודם כל, אנחנו מברכים על כך שלאחר הלחץ  21 

שהפעלנו על המועצה, ליזי, החלטתם להעלות את הקלטות  22 

 23 ישיבות המועצה לאתר המועצה.

 24 בה רבה. באה גב' דלריצ'ה:

רק להזכיר לכם את ההתנגדות להעלות כל חומר מעבר  מר שחר: 25 

לתמלול הישיבות לאתר המועצה שהיתה בעבר ואת  26 
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הטענות של המנמ"רית של המועצה בדיון שדנו בנושא של  1 

ובניית ארכיון של ישיבות  live -שידור ישיבות הוידאו ב 2 

המועצה והיא אמרה שאי אפשר לאבטח את ההקלטות  3 

בוא מישהו להוריד את הקבצים מהאתר, לשנות ויכול ל 4 

 5 אותם, ולהחזיר אותם ערוכים לאתר. 

אז מסתבר שאפשר לשמור על אבטחת מידע באתר המועצה,   6 

ואם אפשרי לעשות את זה לקבצי קול אני בטוח שזה גם  7 

אפשרי לקבצי וידאו. ואני מאמין שבסופו של דבר השקיפות  8 

בות המועצה ובניית תנצח והדרישה שלנו לצילום חי של ישי 9 

ארכיון הישיבות תצא לפועל. וזה אפשר להגיד, לא תאהבי  10 

את זה, עוד הישג שאנחנו כסיעת כוח לשנות יכולים לרשום  11 

 12 לעצמנו. 

אולם אליה וקוץ בה, ההחלטה שאוסרת על חברי המועצה   13 

להקליט את הישיבה, האם זו בכלל החלטה חוקית? אני  14 

ת עובדיה. אין לנו שואל אותך. רציתי לשאול את רוני 15 

יועצת משפטית פה. האם זה לא סותר את הוראות החוק?  16 

האם אין כאן אפליה בין חברי המועצה למועצה עצמה?  17 

למועצה מותר להגיד, לחברי המועצה אסור להקליט? מה  18 

ההבדל בינינו בכלל? למה המועצה מותר להקליט ולחברי  19 

 20 המועצה לא? 

. ואין פה בכלל ייעוץ ואני הייתי שמח שרונית תסביר את זה  21 

 22 משפטי אז לדעתי אי אפשר להצביע על זה בכלל. 

 23 אפשר.  גב' דלריצ'ה:

זה החלטה לא מידתית ולא שוויונית, להפך, זו החלטה  מר שחר: 24 

שוללת זכות יסוד של חברי שנוגדת את הוראות החוק ו 25 

 26 המועצה והתושבים. 
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אומר דבר  החלטה שנוגדת את הוראות החוק? איך אתה גב' דורון לוי: 1 

 2 כזה לפרוטוקול? 

 3 כי החוק לא אומר דבר כזה.  מר שחר:

איזה חוק אומר לך שאתה, אזה חוק אומר לך שאתה צריך  גב' דורון לוי: 4 

 5 להקליט ולשדר, 

 6 לא.  -צריך מר שחר:

 7 בשידור חי ישיבות מועצה? למה אתה אומר דבר כזה?  גב' דורון לוי:

 8 אין חוק שאומר שצריך. מר שחר:

 9 כי אין חוק שאומר שאסור.  ן:גב' ברו

 10 כי אין חוק שאומר שאסור.  מר שחר:

 11 אין כזה דבר, זה מה שאנחנו מחליטים כרגע.  גב' דורון לוי:

 12 לא שזה נוגד את החוק.  דובר:

 13 )מדברים ביחד(

 14 איזה חוק זה נוגד?  דובר:

 15 זה לא מופיע לא בצו המועצות המקומיות, מר שחר:

 16 הבנתי. איזה חוק זה נוגד? לא  דובר:

 17 לא פקודת העיריות, לא בחוקים,  מר שחר:

 18 לא, אתה לא מחוקק חוק אבל.  מר לוין:

 19 רגע, שניה אחת.  מר שחר:

 20 אומרים משהו חברי אתה יכול לעשות.  אנחנו מר לוין:

יש את חוק האזנות הסתר. זה גם סותר את חוק האזנות  מר שחר: 21 

שואל  הסתר. קיבלתי ייעוץ משפטי בנושא, לא משנה. ואני 22 

אותך, ליזי, עד לאן תגיעו עם הניסיונות שלכם להסתיר  23 

 24 מידע מהציבור הרחב, 

איך אתה אומר להסתיר מידע? איך אתה אומר דבר כזה  גב' דורון לוי: 25 

 26 להסתיר מידע,
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 1 זה אמירה חמורה.  דובר:

 2 יושבת לידך,  גב' דלריצ'ה:

 3 מסתיר, אתה מסתיר מידע מהציבור,  דוברת:

 4 , 0, 7, 1 גב' דלריצ'ה:

 5 זו אמירה חמורה.  מר אנג'ל:

 6 אז בוא נפתח את זה רגע.  דוברת:

 7 פשוט חצוף.  גב' דלריצ'ה:

 8 הסתרת מידע מהציבור זו אמירה חמורה.  מר אנג'ל:

 9 אתה מזייף מסמכים, אתה פועל בניגוד עניינים,  גב' דלריצ'ה:

 10 בניגוד עניינים,  גב' דורון לוי:

 11 תפסיק עם ההצגה הזאת יניב. די. ואתה עשוה פה הצגה.  גב' דלריצ'ה:

 12 הנה המקליט פה מולך. 

צופים בשידור שלך בכלל. את מי זה  15אתה פה ... ויש לך  גב' דורון לוי: 13 

 14 מעניין? 

ואתה מקליט רק מהצד שלך ושומעים רק אתכם ולא  גב' דלריצ'ה: 15 

 16 שומעים אף אחד אחר בפעם הבאה.

 17 אין לי,  מר שחר:

 18 יות, זה חוסר הוגנות. זה חוסר מידת גב' דלריצ'ה:

 19 יש לי, אז יש לי הצעה.  מר שחר:

 20 תפסיקו לבלבל את המוח.  גב' דלריצ'ה:

 21 אז יש לי הצעה.  מר שחר:

הנה היא מקליטה בצורה מקצועית. הנה מקליטים אותי  גב' דלריצ'ה: 22 

 23 ושומעים אותי. 

 24 אז שתקליט את זה.  מר שחר:

 25 מי מסתיר מידע?  מר אנג'ל:
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, יעלו live -ומר אין שום בעיה שיקליטו את זה באז אני א מר שחר: 1 

 2 את זה היום כבר לאתר המועצה. 

 3 זה לוקח זמן.  גב' דלריצ'ה:

 4 )מדברים ביחד(

חוק ההנגשה מחייב תמלול. אי אפשר להעלות ללא תמלול.  גב' דלריצ'ה: 5 

 6 התמלול חייב לבוא ביחד עם ההקלטה. נקודה. לא חייב.

 7 לא חייב. לא חייב.  מר שחר:

 8 חייב.  ברת:דו

 9 יש חוק. יש חוק. אולי לא הבנת את החוק אבל יש חוק.  גב' דלריצ'ה:

 10 החוק לא אומר שצריך לבוא ביחד. מר שחר:

חייב לבוא ביחד. אסור להעלות לאתר חומר לא מונגש.  גב' דלריצ'ה: 11 

 12 אסור להעלות לאתר, 

 13 ומה עושה עיוור?  מר שחר:

רק תמלולים עד היום. מה  חומר לא מונגש. אתם העליתם גב' דלריצ'ה: 14 

 15 עשו עיוורים? 

 16 הסבירו לך. יניב, מר אויירו קדרי: 

 17 התמלול מונגש. מה זאת אומרת?  גב' דלריצ'ה:

 18 הסבירו בישיבה הקודמת שהתמלול,מר אויירו קדרי: 

 19 התמלול מונגש לעיוורים.  גב' דלריצ'ה:

 20 .הסתרת מידע מהציבור זו אמירה חמורה מר אנג'ל:

 21 ש לאתר הנגשה. אתה לא מכיר. י גב' דלריצ'ה:

הסתרת מידע מהציבור זו אמירה חמורה ואני מציע, אני  מר אנג'ל: 22 

 23 קורא לך, 

 24 מי אומר את זה? מי,  גב' דורון לוי:

 25 )מדברים ביחד(

 26 אני קורא לך לחזור בך מזה, מהמשפט הזה.  מר אנג'ל:
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 1 הסעיף הזה של מניעת סמכות החוקית, מר שחר:

וזר בך מזה מהמשפט הזה, הסתרת מידע רגע, אתה ח מר אנג'ל: 2 

 3 מהציבור? אתה חוזר בך? 

 4 אם אנחנו אומרים בואו נעלה את זה,  מר שחר:

מהציבור. אבל אתה כרגע האשמת אותנו בהסתרת מידע  מר אנג'ל: 5 

 6 אתה חוזר בך מהמשפט הזה? 

 7 לא.  מר שחר:

 8 אתה לא חוזר בך?  מר אנג'ל:

 9 לא.  מר שחר:

 10  רים מידע?אז אנחנו מסתי מר אנג'ל:

 11 יש פה,  מר שחר:

 12 )מדברים ביחד(

 13 מר אויירו קדרי: אז זו הוצאת, זו הוצאת דיבה, דרך אגב.

 14 שיירשם בפרוטוקול שאנחנו מסתירים מידע מהציבור. מר אנג'ל:

 15 אתה גם מקליט ומשדר את זה בפייסבוק. מר אויירו קדרי: 

 16 אני אומר,  מר שחר:

 17 שיירשם בפרוטוקול.  מר אנג'ל:

אתה, יניב, אתה מקליט, משדר את זה בפייסבוק ואמרת ירו קדרי: מר אוי 18 

 19 שאני מוציא דיבה,

אני רוצה שיירשם בפרוטוקול שאנחנו מסתירים מידע  מר אנג'ל: 20 

 21 מהציבור.

 22 או שאתה, או שאתה חוזר, או שאתה חוזר בעצמך, מר אויירו קדרי: 

 23 אתה צריך לחזור בך מהמשפט הזה.  מר אנג'ל:

 24 או שאנחנו נדאג שתחזור בעצמך.  מר אויירו קדרי:

 25 נכון.  מר אנג'ל:

 26 כי באמת עברת, מר אויירו קדרי: 
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 1 בלי, בלי איומים. בלי איומים. מר לוין:

 2 לא, לא, נדאג בצורה משפטית. מר אויירו קדרי: 

 3 )מדברים ביחד(

 4 לא, לא, גם פועלים נגד החוק, גם הסתרת מידע. לא יתכן.  מר אנג'ל:

 5 י לא מוכן, אני לא מוכן שהוא יגיד, אנמר אויירו קדרי: 

 6 זה מבזה אותנו.  מר אנג'ל:

, שאני מסתיר מידע -שהוא משדר את זה בפייסבוק שמר אויירו קדרי:  7 

 8 מהציבור. אני לא מוכן לזה. 

 9 אני לפני כן הואשמתי בהוצאת דיבה, גב' ברון:

 10 אז אני אסביר. אז אני אסביר.  מר שחר:

 11 )מדברים ביחד(

 12 או שאתה תחזור בעצמך, י: מר אויירו קדר

אל תגידי במה הואשמת, כי אני לא האשמתי אותך בשום  גב' דורון לוי: 13 

 14 דבר. 

 15 סליחה, אני לא מסתיר שום דבר, מר אויירו קדרי: 

 16 לא, אתה צריך לחזור בך, יניב.  מר אנג'ל:

 17 מי שהסתיר פה, מר אויירו קדרי: 

 18 אותך במשהו? אני האשמתי  האשמתי אותך במשהו? גב' דורון לוי:

זה אתה, דיברנו על זה בתחילת הישיבה, ואתה משדר את מר אויירו קדרי:  19 

 20  זה וקורא לנו מסתירי מידע?

 21 יאללה, יאללה. גב' דלריצ'ה:

 22 אני רוצה,  מר שחר:

 23 הוא צריך לחזור בו מהאמירה הזאת.  מר אנג'ל:

 24 זהו, נגמר הזמן. אני מצטערת.  גב' דלריצ'ה:

 25 . רגע, יש לי עוד, לא נגמר הזמן מר שחר:

 26 , מי בעד?10נגמר הזמן. אני עכשיו עם מדידה. סעיף  גב' דלריצ'ה:
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 1 לא, לא, לא, לא.  מר שחר:

 2 הוא צריך לחזור בו מהאמירה.מר אויירו קדרי: 

 3  מי בעד? גב' דלריצ'ה:

 4 רגע, לא.  מר שחר:

 5 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 6 חוצפן. מר אויירו קדרי: 

 7 מידע מהציבור. לא להאמין. לא, זה הסתרת מר אנג'ל:

 8 , הצעת החלטה. 10סעיף מספר  גב' דלריצ'ה:

 9 דקות שלי.  13 -לא נתנו לי לדבר את ה מר שחר:

 10 לא, דיברת, עכשיו זה מדוד. נגמר.  גב' דלריצ'ה:

 11 לא, מדדו, דיברו במקומי מר שחר:

 12  ?10תסתכל בהקלטה. תסתכל בהקלטה. מי בעד סעיף  גב' דלריצ'ה:

 13 י, דיברו במקומי. ליז מר שחר:

 14 בעד.  גב' דלריצ'ה:

 15 ואני עומד על הזכות שלי לגמור לדבר. מר שחר:

 16 אתה לא יכול לגמור לדבר.  גב' דלריצ'ה:

 17 את לא יכולה לעצור אותי. מר שחר:

 18 אתה עברת, מי נגד? גב' דלריצ'ה:

 19  , -החוק מ מר שחר:

 20 את הזמן שלך. נקודה. גב' דלריצ'ה:

 21 זה שיניב ודן,  מר שחר:

 22 מדיד.  גב' דלריצ'ה:

 23 התרעמו והתפרצו,  מר שחר:

 24 זה היה כלול.  מר אנג'ל:

 25 התפרצו ולא נתנו לי לדבר,  מר שחר:

 26 מי בעד? מי בעד? גב' דלריצ'ה:
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 1 הכל כלול.  מר אנג'ל:

 2  מי בעד ההצעה? גב' דלריצ'ה:

 3 לא, רגע, אני אסיים להגיד מה שיש לי להגיד.  מר שחר:

 4 נגד? מי נגד? מי  גב' דלריצ'ה:

 5 רגע אחד. לא, לא,  מר שחר:

 6 זה הצבעה. אני עוברת לסעיף הבא. גב' דלריצ'ה:

 7 הלאה.  דוברת:

 8 לא, זה לא הצבעה, כי יש לי זכות להגיד.  מר שחר:

גמרת את, אני מחליטה, אני על סדר היום אומרת אתה  גב' דלריצ'ה: 9 

סיימת לדבר את הדברים שלך. בגלל שאני לא יכולה למדוד  10 

 11  זהו. מיכאל, תתחיל הייעוץ. מי בעד, מי נגד? את הזמן,

 12 לא, ליזי,  מר שחר:

 13 הצבענו. יאללה. מר אויירו קדרי: 

 14 אני רוצה לסיים.  מר שחר:

 15 אתה לא תסיים. מיכאל, אתה בעד או נגד?  גב' דלריצ'ה:

 16 דקות של חברי הסיעה האחרים שלי. 13 -אני צריך את ה מר שחר:

 17 אני?  מר לוין:

 18 כן. נגד.  גב' דלריצ'ה:

 19 )מדברים ביחד(

 20 דקות, 13סעיפים כפול  73דקות לכל סעיף,  13 מר אנג'ל:

 21 . 14נגד,  4 גב' דלריצ'ה:

 22 דקות.   733זה יוצא  מר אנג'ל:

 23 הצעת החלטה.  גב' דלריצ'ה:

 24 דקות.  733 מר אנג'ל:

 25 נגד.  גב' דלריצ'ה:

 26 זה לא הגיוני ולא מידתי.  מר אנג'ל: 
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ת החלטה: שמירה על התנהלות מכובדהצעת : הוחלט לאשר החלטה

וראויה בישיבות המועצה. מניעת הקלטות לא רשמיות. חברי המועצה 

ו/או נוכחים אחרים בישיבה לא יהיו רשאים להקליט את ישיבות 

המועצה. כל ישיבות המועצה מוקלטות ומתומללות והחומר עולה 

בשקיפות לאתר האינטרנט של המועצה תוך פרק זמן סביר ממועד 

 (.ימים לכל היותר 13הישיבה )

 1 

הצעת החלטה: המועצה, בתור בעלת המניות היחידה בתאגיד המים 

והביוב "מי תקווה", מתנגדת להצטרפות של התאגיד למודל "תאגוד 

 . 7311-ג לחוק תאגידי מים וביוב תשס"א5אזורי" כמפורט בס' 

 2 

יחידה הצעת החלטה: המועצה בתור בעלת המניות ה -14 גב' דלריצ'ה: 3 

בתאגיד המים והביוב מי תקווה מתנגדת להצטרפות של  4 

 5 התאגיד למודל תאגוד אזורי, 

 6 רגע, ליזי, אני רוצה לדבר.  מר שחר:

 7 , 5כמפורט בסעיף  גב' דלריצ'ה:

 8 רגע, אני רוצה,  מר שחר:

 9 הסעיף עבר. אין, גמרנו.  גב' דלריצ'ה:

ר סיעה יש לי אפשרות, יש לי אפשרות לדבר בזמן של חב מר שחר: 10 

 11 שלי. 

 12 ג לחוק תאגידי מים וביוב, 5זה סעיף  גב' דלריצ'ה:

 13 ליזי,  מר שחר:

 14 עברתי לסעיף הבא.  גב' דלריצ'ה:

 15 מותר לי,  מר שחר:

 16 אני יודעת. עברתי לסעיף הבא. גב' דלריצ'ה:

 17 לדבר, מר שחר:
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 1 .7331 גב' דלריצ'ה:

 2 על זמן של חבר סיעה שלי.  מר שחר:

תאגיד המים. מי בעד ההצעה על תאגידי מצביעים על  גב' דלריצ'ה: 3 

המים? המועצה בתור בעלת המניות היחידה בתאגיד המים  4 

 5   והביוב. מי בעד? מי נגד?

 6 רגע, אני רוצה לדבר על זה גם כן.  מר שחר:

 7 מי נגד?  גב' דלריצ'ה:

 8 רגע, יש לי משהו להגיד. מר שחר:

 9 אוקי, גב' דלריצ'ה:

 10 תגיד.  דובר:

 11 דבר. בבקשה.  גב' דלריצ'ה:

תודה. חוק תאגידי המים נולד בחטא ויישומו רק העלה את  מר שחר: 12 

מחירי, שמשלמים התושבים על המצרך הבסיסי הזה שנקרא  13 

מים. מסתבר שעל פי החוק אפשר להחזיר רווחים של  14 

התאגידים לתושבים, אבל בגני תקווה, לפי מה שאני יודע,  15 

רת ותקנו אותי אם אני טועה, זה אף פעם לא קרה. העב 16 

התאגיד למודל של תאגוד אזורי יוריד משמעותית את  17 

 18 תקורות הניהול. 

 19 מאיפה אתה יודע?  גב' דורון לוי:

 20 , -כי זה ה מר שחר:

 21 הוא לא יודע. הוא,  גב' דלריצ'ה:

 22 זה המהות,  מר שחר:

 23 מאיפה אתה יודע? גב' דורון לוי:

 24 16 -, זה המהות של להפוך ל-זה המהות של הבקשה של ה מר שחר:

אגידי מים. תוריד את תקורות הניהול תגדיל את הרווח, ת 25 

 26 מה שיאפשר לבצע החזר של הכספים לתושבים. 
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התירוץ שהתאגיד, שהכספים בתאגיד האזורי לא יוחזרו   1 

לתושבים הוא תירוץ, היות וניתן לעגן את הנושא הזה  2 

בהסכם שיתוף בין הרשויות החברות בתאגיד האזורי. לכן  3 

להשאיר את תאגיד מי תקווה  אנחנו כסיעה מתנגדים 4 

 5 כתאגיד בודד ואנחנו בעד להעביר אותו לתאגוד אזורי.

 6 כמו שהוא? מי נגד? מיכאל בעד.  14מי בעד הסעיף מספר  גב' דלריצ'ה:

 7 טל גם. טל נכנס עכשיו.  מר אנג'ל:

 8 

הצעת החלטה: המועצה, בתור בעלת המניות הוחלט לאשר  :החלטה

י תקווה", מתנגדת להצטרפות של היחידה בתאגיד המים והביוב "מ

ג לחוק תאגידי מים וביוב 5התאגיד למודל "תאגוד אזורי" כמפורט בס' 

 .7311-תשס"א

 9 

 אישור תב"רים

 10 

 11 אישור תב"רים. גב' דלריצ'ה:

מערב. קיבלנו הרשאה  5212, עבודות פיתוח בגוש 550תב"ר  גב' אלרגנד: 12 

עם  של משרד התחבורה לתיקון כיכר דרך המשי עד שמש. 13 

matching  אז התב"ר מוגדל בגובה 03-23של הרשות . 14 

אלף  133 -של הרשות, סך הכל ב matching -ההרשאה וה 15 

 16 שקל. 

כל התב"רים זה תב"רים, בואו נצביע על כולם ביחד. כל  גב' דלריצ'ה: 17 

התב"רים זה הכל הרשאות ממשרדי הממשלה. אין פה שום  18 

 19 כספים של קרנות הרשות. 
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מזרח, הרשאה של  5212, עבודות פיתוח בגוש 554תב"ר  גב' אלרגנד: 1 

משרד התחבורה בגין תכנון כיכר דרך הבשמים דרך הים,  2 

 3 אלף שקל.  753הגדלה של 

, הסדרי תנועה ברחוב הנגב. הרשאה של משרד 210תב"ר   4 

התחבורה לביצוע כיכר הר סיני הנגב, הסדרת הצומת, עם  5 

matching 6 קל. אלף ש 543 -של הרשות. התב"ר מוגדל ב 

, קיבלנו הרשאה של 6147מ"מ  -, גני ילדים ב240תב"ר   7 

. יש הגדלה של מפעל הפיס כנגד 744,134מפעל הפיס בסך  8 

 9 קיטון בקרנות רשות. 

, שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך, קיבלנו הרשאה 255תב"ר   10 

 11 אלף שקל. 725,561ממשרד החינוך על שיפוץ תלמוד תורה, 

קיבלנו הרשה של משרד , התייעלות אנרגטית. 227תב"ר   12 

כנגד  014אלף שקל. יש גידול במשרד הפנים  014הפנים של  13 

 14 . זהו. 014קיטון קרנות רשות של 

, 554, 550מי בעד אישור תב"רים? תקראו לי את המספרים.  גב' דלריצ'ה: 15 

 16 מי נגד? כולם בעד?  . מי בעד?227, 255, 240, 210

 17 

, 255, 240, 210, 554, 550פה אחד את תב"רים הוחלט לאשר : החלטה

227. 

 18 

 7315דיון בדוחות הכספיים רבעון שני 

 19 

. זה דיון, זה לא 7315דיון בדוחות הכספיים רבעון שני  גב' דלריצ'ה: 20 

 21 הצבעה. גורן, בבקשה. 

אוקי. אז קודם כל דוחות הרבעון השני הם דוחות שהם  גב' אלרגנד: 22 

רואה החשבון של משרד הפנים. דו"ח סקורים על ידי  23 
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סקירה שלהם מצורף לדו"ח. ולכן הוא מועלה יחסית ה 1 

באיחור, כי עד שזה משרד הפנים, עד שרואי החשבון  2 

מבקרים ומוציאים את הדו"ח סקירה אנחנו מקבלים את  3 

 4 הדו"ח חזרה, לוקח זמן. 

 5 51ביוני הגירעון בחצי שנה הוא  03 -הגירעון ליום, נכון ל 

. רק לציין 14.0ביוני הוא  03 -אלף שקל. הגירעון הנצבר ל 6 

 7 14.0לפי הדוחות המבוקרים היה ' 12שהגירעון הנצבר לסוף 

 8 ' בנטרול הנחות ארנונה. 12מביצוע  17.5%והיווה 

 9 עוד פעם. מר שחר:

' 12, לדוחות מבוקרים של 14' היה 12הגירעון הנצבר לסוף  גב' אלרגנד: 10 

', אחרי 12מביצוע שנת  17.5%מיליון, והוא מהווה  14.0היה  11 

 12 לים את הנחות הארנונה. שמנטר

יש לנו כבר את הרבעון השלישי, שעוד מעט נדון בו, אז אני   13 

מקצרת את הדיון על הרבעון השני, כי זה נראה לי כבר לא  14 

 15 רלוונטי לדיון פה שיש כבר את זה.  

דנו בדוחות הכספיים של הרבעון השני. נעבור לדיון  גב' דלריצ'ה: 16 

 17 בבקשה.  בדוחות הכספיים של הרבעון השלישי.

 18 

 דיון בדוחות הכספיים רבעון שלישי

 19 

. הגירעון ₪אלפי  60יש עודף קטן של  03.1.15 -נכון ל גב' אלרגנד: 20 

. דו"ח רבעון שלישי הוא דו"ח שלא סקור 14.7הנצבר הוא  21 

על ידי רואה החשבון של משרד הפנים. אני קצת אפרט.   22 

תציב רגיל קודם כל בהכנסות בטור תקציב נכלל  4בעמוד  23 

 24 '. 15' לפני העדכון שבוצע בדצמבר 15תקציב 
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אלף שקל.  033, שזה 2%בעצמיות חינוך יש תת ביצוע של   1 

זה נובע מכך שההכנסות לא מתפלגות באופן זהה על פני  2 

' נפתחה שכבה נוספת בתיכון 15השנה. בספטמבר  3 

שהתקצוב שלה רק מתחיל בחודש הזה ולא מתפרס על פני  4 

 5 כל השנה. 

מול  7,622,333שזה  16%תת ביצוע של עצמיות אחר יש   6 

התקציב. נובר בעיקר מכך שתוקצב מתווה משיכת הכספים  7 

מהתאגיד, שהסברתי לכם אותו בדיון הקודם על הדוחות,  8 

 9 ולא כולו נוצר. 

, שזה 01%תקבולים ממשלתיים אחרים יש תת ביצוע של   10 

אלף שקל. שוב, נובע מכך שההכנסות לא מתפלגות  401 11 

 12 פני השנה. באופן זהה על 

אלף שקל. נובע מכך  763מענקים מיועדים עודף ביצוע של   13 

שנרשם החלק היחסי של מענק תמרוץ היתרי בנייה, שעדיין  14 

במועד הוצאת הדו"ח לא הוכנס לתקציב. הוא עודכן אחר  15 

 16 כך, בעדכון שהיה אחר כך. 

, של 0%בהוצאות, הוצאות שכר חינוך יש תת ביצוע של   17 

 18 214עולות חינוך יש תת ביצוע של אלף שקל. וגם בפ 560

אלף שקל. גם פה זה נובע מזה שההוצאות לא מתפלגות  19 

באופן שווה על פני השנה, בעיקר בגלל פתיחת שכבה  20 

 21 נוספת בתיכון. 

, שכר ומשרות, יש תת ביצוע מצטבר מול החלק 1עמוד   22 

היחסי של התקציב, שוב נובע מהחינוך שלא מתפרס באופן  23 

 24 . 1.1.15 -רות שתוקצבו החל מזהה על פני השנה. מש

 25 -, עומס מלוות. אחוז עומס המלוות מהכנסות הוא כ0עמוד  

' יש, אחת ההלוואות נגמרת 15אני מציינת שבסוף  75% 26 
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אחוז. זהו. אם יש שאלות  71-77 -ועומס המלוות ירד ל 1 

 2 נוספות. 

תכלס הדוחות האלה, הרי ישבנו על התקציב, הצגתם את  מר שחר: 3 

 4 , נכון? כאילו זה כבר מוחל בפנים.  7315של התקציב הסופי 

 5 זה תקציב, זה ביצוע.  גב' דלריצ'ה:

אז אני אמרתי, קודם כל זה תקציב וזה ביצוע. אמרתי  גב' אלרגנד: 6 

 7 שהדוחות של ספטמבר,

אבל אנחנו עדכנו את הביצוע בתקציב. תכלס עדכנו את  מר שחר: 8 

 9 התקציב,

 10 ה כמה שיותר לביצוע הצפוי. עדכנו את התקציב שיהיה דומ גב' אלרגנד:

 11 אוקי. מתי,  מר שחר:

בדוחות, שזה תקציב מול  4כעיקרון כשמסתכלים על עמוד  גב' אלרגנד: 12 

ביצוע, התקציב שכרגע בטור שנמצא שם הוא לא התקציב  13 

', כי זה היה, הדו"ח יצא לפני שעשינו את 15הסופי של  14 

 15 העדכון.

 16  ?'15מתי אמור להיות הדו"ח הסופי של  מר שחר:

 17 רק במרץ סוגרים ספרים, משרד הפנים עושה ביקורת.  גב' אלרגנד:

 18 מאי כזה. -אפריל מר שחר:

יולי, עד שמביאים את, יש רואה חשבון מעיין -אפילו יוני גב' אלרגנד: 19 

 20 שהוא, זה תהליך. אבל יש רבעון רביעי, 

 21 , בסדר, -את ס גב' דלריצ'ה:

 22 י, שהוא עד סוף ...אנחנו נביא את אישור רבעון רביע גב' אלרגנד:

אני מורידה מסדר היום, הוא לא  15דנו בדוחות. סעיף  גב' דלריצ'ה: 23 

 24 נוסח נכון. נעביר אותו לפעם הבאה.  

 25 ? 15מה זה סעיף  מר שחר:
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דיון בהחלטה לפיה כל הצעה לסדר היום שיש לה משמעות  גב' דלריצ'ה: 1 

כספית, תוגש עם תחשיב תקציבי מתאים. אני אגיש את זה  2 

 3 הבאה כמו שצריך. פעם 

 4 

מענה לשאילתא מטעם חברת המועצה, עו"ד נעמה ברון, בעניין סגירת 

 וביטול פרויקט גני הילדים 277תב"ר 

 5 

מענה לשאילתא מטעם חברת המועצה עו"ד נעמה ברון  גב' דלריצ'ה: 6 

וביטול פרויקט גני הילדים. מצ"ב  277בעניין סגירת תב"ר  7 

נים, טרם הקמת גני המענה לשאילתא. הנה, לפני מספר ש 8 

הילדים בסמטת כנרת, נבחנו מספר חלופות למיקום הגנים,  9 

נבחנות כל הזמן. חלופה אחת בחנה את מקיום הגנים  10 

בשטח החום בין מתחם הצופים לחניה, חלופה שניה בחנה  11 

מיקום גני הילדים במיקום בו הוקמו בפועל. גני הילדים  12 

ספים באזור שנים ואין צורך בגני ילדים נו 0נפתחו לפני  13 

 14 הזה. לפיכך נסגר התב"ר.

השימוש בתב"ר היה לבחינת החלופה הסמוכה לצופים. לא   15 

 16 הוגשו התנגדויות.

 17 

 דיווחי ראש המועצה 

 18 

 19 דיווחי ראש המועצה.  גב' דלריצ'ה:

 20 רגע, היה עוד שאילתא אחת שהגשנו.  מר שחר:

 21 לא הגשתם שום שאילתא נוספת.  גב' דלריצ'ה:

 22 ראשון, בנושא של רצועת כלבים.  הגשנו ביום מר שחר:
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תמיד פעם הבאה ותנסח אותה כמו שצריך. תמיד סעיף  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 אחד. תשאל שלוש שאלות, תקבל תשובה על שאלה אחת. 

 3 לא נכון, אפשר כמה סעיפים. מר שחר:

 4 סעיף אחד. גב' דלריצ'ה:

זה רשום בדוגמאות גם של משרד הפנים. אפשר לשאול  מר שחר: 5 

 6 ת. כמה שאלו

 7 בנושא אחד. בנושא אחד מותר.  מר לוין:

בנושא אחד. בנושא אחד אפשר לשאול כמה שאלות  מר שחר: 8 

 9 שרוצים, 

 10 זה כמה שאלות.  מר לוין:

 11 כל עוד זה באותו נושא.  מר שחר:

 12 בפעם, אני אבדוק את זה, ואם כן אני אענה  גב' דלריצ'ה:

 13 , -הזה ש , רגע, רק אגיד לך, בחוברת-תבדקי. גם יש ב מר שחר:

איך אתה יודע את כל החוקים, חוץ מזה שמדובר בניגוד  גב' דלריצ'ה: 14 

 15 עניינים שלך. זה די מרשים האמת. 

 16 כן.  דוברת:

 17 כי, אני אגיד לך למה אני יודע,  מר שחר:

 18 לא, תקשיבי, הוא הכל קורא כל היום, גב' דלריצ'ה:

 19 כי בישיבת,  מר שחר:

 20 מה אין לו. חוץ מלהגיד מה יש לו ו גב' דלריצ'ה:

, לא הגעתי למצב של ניגוד עניינים. -קודם כל לא הייתי ב מר שחר: 21 

 22 אבל תשימי את זה בצד. 

 23 בטח שהגעת.  גב' דלריצ'ה:

מנכ"לית המועצה הקודמת אמרה לי לקרוא, היא נזפה בי  מר שחר: 24 

שאני צריך לקרוא את החוברת של משרד הפנים, אז קראתי  25 

? ושם מדברים על את החוברת של משרד הפנים. אוקי 26 
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שאילתא, נותנים דוגמה לשאילתא. כל עוד זה באותו נושא  1 

 2 אפשר לשאול הרבה מאוד שאלות קצרות וענייניות. 

 3 אנחנו נבדוק. במידה וכן, אני אבדוק את זה.  גב' דלריצ'ה:

 4 תבדקי. ותבדקו את הדוגמה בחוברת, ליזי.  מר שחר:

. 7311בארנונה לשנת  המועצה מגישה בקשה לאישור חריג גב' דלריצ'ה: 5 

סיפרתי בדיוק מה, מה יהיה בישיבה, אז אני גם מתמללת  6 

 7 את זה פה. 

תהליך איתור מנכ"ל חדש לחברה לפיתוח גני תקווה, למכרז   8 

עם מהמועמדים  77. 51מועמדים, למען הדיוק  13ניגשו  9 

הדירוג הגבוה ביותר יועברו לועדת איתור המורכבת מנציג  10 

ונציג מתאגיד מקביל. זה קורה  משרד הפנים, ראש מועצה 11 

 12 כבר ביום ראשון הקרוב, אחר כך יש ועדת מינוי. 

לתכנית המתאר הכוללנית לגני  7מפגש שיתוף ציבור מספר   13 

תקווה, תכנית המתאר תקבע את מדיניות התכנון ואת  14 

כיווני הפיתוח של הישוב לשנים הבאות. התכנית מתייחסת  15 

גורים, תעסוקה, מ -לכלל ייעודי הקרקע בתחום התכנית 16 

מסחר, שימושים ציבוריים, שטחים פתוחים ואחרים  17 

 18 וקובעת לגביהם הוראות כלליות. 

אנחנו מתאמים עכשיו מול החברה שעושה לנו את תכנית   19 

 20 11:03במרץ בשעה  74המתאר. אנחנו כנראה מתגבשים על 

 21 במרכז הבמה. 

פגישה שהתקיימה עם ראש מטה הדיור זאב ביילסקי בנושא   22 

תחומי התנועה והתחבורה ביישוב. יש שני נושאים  קידום 23 

ואחד המטרו, שני הנושאים האלה  715קריטיים, אחד כביש  24 

הועברו אליו לטיפולו. כבר קבענו פגישות גם עם מנכ"ל  25 

 26 נת"ע וגם עם המשנה למנכ"לית משרד התחבורה.
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הרחבת תחנות התחבורה הציבורית ביישוב. בשבועות   1 

מוד בתחנות ישיבה עם סככה האחרונים הוחלפו תחנות ע 2 

במיקומים הבאים: שתיים בדרך הים מול אשכול גני  3 

הילדים, תחנה מול המועצה, תחנה בסמוך לבית ספר  4 

אריאל, תחנה בסמוך לקאנטרי גלים ותחנה בסמוך למרכז  5 

 6 הבמה ברחוב הכרמל. 

שירותי הדואר, על מנת להביא לטובת שיפור השירות   7 

תפת עם דואר ישראל על והעומסים, התקבלה החלטה משו 8 

סגירת סניף החלוקה בלידר ופתיחת מספר מרכזי חלוקה  9 

בפיזור רחב יותר ביישוב. הסניפים הקיימים, מרכז הבמה  10 

. 40סוכנות הדואר, חנות הסמארט צ'יינג' ברחוב הרי יהודה  11 

המועצה תעדכן על פתיחת סניפי חלוקה נוספים בהמשך.  12 

רבה יותר, מענה מהלך זה יאפשר שעות פעילות נרחבות ה 13 

 14 רחב יותר לציבור ופיזור גדול יותר של נקודות החלוקה.

 15 נפתחה ההרשמה לתכנית עתידים. 

 16 חדש באתר המועצה, כפתור קטנטנים.  

החלו רשמית את עבודתם דליה לין, מנכ"לית המועצה,   17 

 18 והדר פרלוב, מנהלת מחלקת גני הילדים. בהצלחה להן. 

ירות אופניים חשמליים התקיים מבצע אכיפה ראשון של עב  19 

 20 70 -בשיתוף השיטור הקהילתי. מבצע האכיפה יתקיים ב

בינואר בסמוך לקרית החינוך. האכיפה נועדה לשמור על  21 

 22 כללי הבטיחות ועל הסדר הציבורי והיא תימשך בשוטף. 

בעניין נושא הפיקוח ביישוב, המועצה אישרה הגדלת מספר   23 

, כפועל 7311 -פקחים בגני תקווה במסגרת אישור תקציב ל 24 

יוצא מכך תוגבר החמרת האכיפה בכל נושא החניה הבלתי  25 

 26 חוקית, צואת כלבים, הפרעה לשקט ומניעת מטרדים.
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 1 -במרץ, הפנינג פורים ב 13 -אירועים קרובים: כנס נשים ב 

, 72.7-7.0במרץ, פסטיבל אמנויות הבנה במרכז הבמה  77 2 

 3 ל. באפרי 6במרץ, מירוץ גני תקווה  0-2שבוע הנוער 

אירועים שהיו לאחרונה, ממש בקצרה, שבוע חינוך בנושא   4 

ייחודיות בבית הספר, הפנינג יום המשפחה, פסטיגן שבט  5 

גנים, הפנינג משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, החופש  6 

 7 לבחור בחטיבת הראשונים, עם הרצאות מעניינות.

 8 תודה רבה לכם, הישיבה הסתיימה.  

סיף דבר קטן. דבר אחד, בנוגע לכל רגע, אני רוצה להו מר שחר: 9 

התכניות של הגוש הצפוני, ביקשנו כבר לפני איזה חודשיים  10 

 11 ועדיין לא קיבלנו שום התייחסות. לראות אותן 

 12 , תודה רבה.-עוד מעט יש לי הצגה של תכנית המתאר פה ל גב' דלריצ'ה:

 13 אבל אני לא תושב. אני חבר מועצה.  מר שחר:

 14 

 15 -תמה ישיבת היום-


