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 1 2מליאה מן המניין מספר 

 2 8201 מברבדצ 18ישיבה מיום 
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 5 חבר מועצה - מר שלומוביץומר ע
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 1 1לישיבת המועצה מן המניין מספר  על סדר היום

 2 

 3 .27.11.2018מתאריך  1אישור פרוטוקול ישיבה מספר  .1

מינוי מר עומר שלומוביץ כסגן וממלא מקום ראש המועצה ללא שכר  .2 4 

 5 לחוק הרשויות המקומיות. 14לפי סעיף 

לחוק  15מינוי מר יניב אנגל כסגן ראש המועצה ללא שכר לפי סעיף  .3 6 

 7 הרשויות המקומיות.

לחוק  15ללא שכר לפי סעיף מינוי מר טל מתתיהו כסגן ראש המועצה  .4 8 

 9 הרשויות המקומיות.

מינוי ליזי דלריצ'ה, עומר שלומוביץ ודן אויירו כדירקטורים מקרב  .5 10 

 11 .המועצה בדירקטוריון החברה לפיתוח גני תקווה

מינוי ליזי דלריצ'ה, לירון לוי דורון ויניב שחר כדירקטורים מקרב  .6 12 

 13 .ההמועצה בדירקטוריון עמותת אמנות ותרבות בגני תקוו

מינוי יניב אנגל, עופר עזרא ונעמה ברון כדירקטורים מקרב המועצה  .7 14 

 15 בדירקטוריון תאגיד המים גני תקווה.

 16 מינוי ועדות חובה. .8

 17 .2017דיון בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת  .9

 18 .2018לשנת  2עדכון תקציב מספר  .10

 19 .2019אישור תבחינים לתמיכות לשנת  .11

 20 .נת הנושא על כל היבטיודיון בסוגיית צילום ישיבות המועצה ובחי .12

התקשרות למיקור חוץ למנהלת מחלקת הנהלת חשבונות שיוצאת  .13 21 

 22 .לחופשת לידה, ללא מכרז, על ידי פנייה לגורמים מקצועיים

 23 דיווחי ראש המועצה. .14

 24 

25 
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 1 פרוטוקול

 2 

בנושא הקמת מרכז צעירים ומקומות  – מיכאל לוין –היום הצעה לסדר 

 בילוי בישוב

 3 

 4 -. הסתיימה ישיבת הנהלת המועצה, עד עכשיו, מערב טוב גב' דלריצ'ה:

, כנהוג וכתמיד. אנחנו מתחילים את ישיבת 20:00עד  19:00 5 

 6 . 2מליאה מן המניין מספר 

הצעות לסדר היום. יש הצעה לסדר היום של חבר המועצה   7 

מיכאל לוין בנושא הקמת מרכז צעירים ומקומות בילוי  8 

ת את ההצעה לצעירים ביישוב. אנחנו מבקשים לא להעלו 9 

מהסיבה הבאה, זה כתוב בחזון שלנו, זה נמצא בהסכם  10 

 11 . 2019הקואליציוני שלנו. זה נמצא בתכנית העבודה של 

מיכאל ישב בשיחה אתי ועם עומר ושאל ועניתי לו שיוקם   12 

מרכז צעירים. אז חוץ מלהגיד הצעה לסדר כדי לדבר, לא  13 

הצעה הבנו כל כך על מה. ולכן אנחנו מבקשים להוריד את ה 14 

חברים של ההנהלה. מיכאל, אתה  9 -מסדר היום, כל ה 15 

 16 רוצה להגיד? 

 17 כן, אני אענה לך. מר לוין:

 18 ברור. זה בשביל זה התחלנו את התהליך.  גב' דלריצ'ה:

 19 ידעתי שתגידי את זה.  מר לוין:

 20 ברור. הכל ברור וידוע מראש.  גב' דלריצ'ה:

הצעת חוק שלפיה השבוע בכנסת ישראל הפילה האופוזיציה  מר לוין: 21 

קבלני שיפוצים יחויבו לתקופת אחריות. כמובן שמדובר  22 

בהצעת חוק חשובה ביותר. אבל את האופוזיציה זה לא  23 

עניין, העיקר להביך את הקואליציה ולהתנקם בה כמובן על  24 
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הצעות חוק אחרות ביוזמת האופוזיציה שהקואליציה  1 

 2 לדוגמה, את העלאת קצבת הזקנה בשבוע שעבר אוטרפדה. 

הצעות חוק חשובות אחרות, שאין להן משמעויות כספיות  3 

 4 אדירות, וזאת רק בגלל שהוגשו מטעם האופוזיציה.

הכנסת זאת לא המועצה ואין לנו צורך להתנהל כמותם.   5 

כולנו צריכים להבטיח לציבור שלא ננהג כך. בכל הצעה  6 

לסדר עלינו לבחון את האינטרס הציבורי בלבד ולשים בצד  7 

ות. כמובן שישנן סוגיות נוספות חשובות מחלוקות אישי 8 

שעלינו לבחון בבואנו לאשר החלטה כזאת או אחרת,  9 

לדוגמת שיקולי תקציב ושמירה על זכויות המיעוט. אבל  10 

טובת התושבים לכל, כך אנהג וכך אני מצפה מכל חברי  11 

 12 המועצה. 

לחבר מועצה ניתנה זכות גדולה להשפיע על מדיניות   13 

רבים, במיוחד לחבר מועצה כמוני המועצה, דרך אחת מבין  14 

באופוזיציה הינה הגשת הצעה לסדר. כמו בכנסת, גם אם  15 

ההצעה נדחית על ידי הקואליציה ובסופו של דבר ההצעה  16 

לא תאושר, הנושא עלה על סדר יומה של המועצה, הנושא  17 

 18 קיבל התייחסות ואי אפשר להתעלם ממנו יותר.

. 18-35בגילאי בני אדם  3,000 -בגני תקווה מתגוררים כ  19 

, כמעט 65בדומה לאוכלוסיית הותיקים בישוב מעל גיל  20 

אינה מיוצגת במועצה ואין מי שישמור על האינטרסים  21 

האישיים שלה. מה זה מרכז צעירים ולמי הוא מיועד?  22 

שיצאו מכל המסגרות או  18-35המרכז מיועד כמובן לבני  23 

אוניברסיטה, צבא, תואר  -נמצאים במעבר בין מסגרות 24 

 25 ון או שני. ראש
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המרכז בא לתת מענה לצעירים במספר דרכים. הראשון הוא   1 

מקום, מתחם ביתי גם לעבודה וגם ללימודים. יש אינטרנט,  2 

יש אנשים טובים וקפה טוב. הרצאות, קורסים, סדנאות  3 

במספר תחומים. החל מקורס הכנה ללידה לזוגות צעירים,  4 

יים אפיסט המתחיל, אירועים חברת-ועד לקורס לסטארט 5 

וכמובן ייעוץ אישי בנושאים של השכלה גבוהה, תעסוקה,  6 

 7 קידום קריירה וגם פיתוח אישי.

מרבית הפעילות מתבססת על מתנדבים מהקהילה ולא   8 

דורשת תקציבים גדולים. בשלב הראשוני נדרש להקצות  9 

מקום, תקציב לשיפוץ ואבזור, מנהל למרכז במשרה מלאה  10 

בשנה. לאחר תהליך  אלף שקל 50ותקציב לפעילות בסך של  11 

הרצה של שנה ובכפוף להצלחה נצטרך לתקצב את המרכז  12 

 13 בעוד חצי משרה. 

בפגישה שקיימתי עם ראש המועצה, מיד אחרי הבחירות,   14 

נמסר לי שבכוונתה להקים מרכז צעירים ביישוב. מאוד  15 

שמחתי לשמוע זאת. מטרת ההצעה הינה לתת רוח גבית  16 

שהנושא יוצב בראש לרצון המשותף להקמת המרכז ולוודא  17 

 18 סדר העדיפויות של המועצה. 

אני מבקש שהקמת המרכז תתבצע במהירות האפשרית,   19 

במקום ראוי, עם תקציב ראוי, וכמובן בעזרת שיתוף  20 

 21 החבר'ה הצעירים בישוב. אני בטוח שהמרכז יפרח ויצליח. 

 22 תודה. הצעה לסדר היום של חבר המועצה מיכאל לוין,  גב' דלריצ'ה:

 23 ם יש לי משהו להגיד על זה. ג מר שחר:

 24 אוקי, בבקשה.  גב' דלריצ'ה:

אני לא חושב שעצם העובדה שיש לכם את זה בהסכם  מר שחר: 25 

הקואליציוני או שזה נמצא בחזון או באיזשהו מסמך אחר  26 
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מונעת להעלות את הנושא הזה לסדר היום ולדון בו ולקבל  1 

אותו, וזה יכול להיות יריית פתיחה טובה להתחיל את  2 

נושא הזה ולא לדחות אותו למועד בלתי ידוע. כי אם ה 3 

אנחנו רוצים להתחיל עם זה, זה המקום וזה הזמן כמה  4 

 5 שיותר מהר לעשות את זה. 

מתי זה יעלה? עוד שנה? עוד שנתיים? לקראת סוף   6 

הקדנציה? לקראת הבחירות? אין שום מניעה לדון בזה  7 

 8 היום.  היום, להחליט על זה היום ולא להוריד את זה מסדר

 9 .2סעיף מספר  גב' דלריצ'ה:

 10 יש הצבעה על זה? מר שחר:

ברי חברי מועצה, ח 9עצם, זה כבר הוסר מסדר היום על ידי  גב' דלריצ'ה: 11 

את וחברת שגב. יש את הזמן המותר למציע ההצעה לסדר  12 

היום לדבר ואנחנו בגלל שזה בתכנית העבודה שלנו ונעשה  13 

להקמת מרכז  את מרכז הצעירים הנהלת המועצה תפעל 14 

 15 צעירים ולא האופוזיציה.

אני חושבת שיש דברים בסיסיים שאולי כדאי שתדעו,   16 

הנהלת המועצה מנהלת את המועצה. אופוזיציה יכולה או  17 

להיות בקואליציה, עדיין כולכם מוזמנים, או להמשיך לבקר  18 

ולשאול שאילתות. אתם לא חלק מהעשייה. זה נורא קשה,  19 

 20 . אבל זה חשוב שתדעו את זה

זה לא רק לנהל. שניה המועצה אמורה לקבוע את המדיניות  מר שחר: 21 

 22 של המועצה. 

היא כבר בתוך המדיניות. לכן אמרתי, חוץ מהזמן שלך  גב' דלריצ'ה: 23 

 24 לדבר, אחלה, סבבה, דברו, אבל זה במילא בתכנית העבודה. 

 25 הצעה לסדר היום, 

 26 רגע, שניה, רונית, שאלה.  מר שחר:
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 1 ויכוח.  זה לא גב' דלריצ'ה:

 2 יש פה יועצת  משפטית. אני רוצה לשאול.  מר שחר:

 3 ברור. אני לא עושה שום דבר,  גב' דלריצ'ה:

אפשר להוציא הצעה לסדר היום בלי להצביע עליה  מר שחר: 4 

 5 במליאה? 

תצביעו האם אתם רוצים להעלות את זה לסדר היום.  עו"ד עובדיה: 6 

 7 בבקשה, שתהיה הצבעה. 

 8 הו. מר שחר:

האם אנחנו רוצים להעלות את זה לסדר היום? לא. ההצעה  'ה:גב' דלריצ 9 

 10 הוסרה מסדר היום. 

 11 שיהיה רשום בפרוטוקול. מר שחר:

 12 

 הוריד את ההצעה מסדר היום. : הוחלט להחלטה

 13 

 צילום ישיבות המועצה

 14 

. אלעד מצלם את הישיבה דווח לי. איפה אתה 2סעיף מספר  גב' דלריצ'ה: 15 

ה אם לצלם את הישיבות או אלעד? עד שלא מתקבלת החלט 16 

לא לצלם את הישיבות, אף אחד לא מצלם ללא אישור את  17 

 18 ישיבות המועצה. אני מבקשת, 

אפשר לשאול את רונית עובדיה? כי אני בדקתי את זה  מר שחר: 19 

 20 משפטית ואין שום מניעה שמישהו מהקהל, 

רונית עובדיה היא היועצת המשפטית שלי וכל מה שאני  גב' דלריצ'ה: 21 

 22 ת מעוגן עם יועצת משפטית. אומר

 23 שתגיד.  מר שחר:

 24 היא אומרת. עו"ד עובדיה:
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 1 האם יש מניעה בחוק,  מר שחר:

 2 בוודאי,  עו"ד עובדיה:

 3 שמישהו, שמישהו מהקהל,  מר שחר:

 4 עומר שלומוביץ: תסבירי לו כמו שהסברת לנו. 

רק שניה. יש פסק דין, אני לא יודעת אם אתה מכיר, של  עו"ד עובדיה: 5 

ית הרצליה, בוודאי, שאנשים צילמו את ישיבות עירי 6 

 7 המועצה באופן מגמתי ונקבע, 

 8 אבל זה לא מגמתי.  מר שחר:

 9 אני לא יודעת מה זה ואני לא יודעת מי מצלם. עו"ד עובדיה:

 10 רק הקלטות מקצועיות יהיו פה.  גב' דלריצ'ה:

א ואני לא מבינה באיזה, את מי הוא מצלם, מאיזה זווית הו עו"ד עובדיה: 11 

מצלם, מה הוא עושה עם הדברים האלה. וכיוון שאתה  12 

העלית הצעה לסדר היום ורצית שידונו בעניין הזה, אז אני  13 

חושבת, סליחה, שאתה צריך להיות זה שיתמוך בכך שלא  14 

 15 יצלמו עד שלא תהיה החלטה, ולא שתגיד שעכשיו מצלמים. 

ההחלטה כרגע, וזה מעוגן ומי שמתנגד יכול להגיש עתירה   16 

ין הזה, אני מבקשת גם, ואני מבקשת לא להעלות את בעני 17 

התמונות האלה בבקשה לאינטרנט ולא להשתמש בהן, היא  18 

לא לצלם את ישיבות המועצה. ואם מישהו הולך ומצלם  19 

אותן ומראה אותן בצורה מסוימת ולא בצורה אחרת, אז  20 

 21 בוודאי שאפשר למנוע את זה. 

על הרצליה. הוא  אז קודם כל אני קראתי את פסק הדין מר שחר: 22 

מועצה, עורך מדבר על כך שחבר מועצה היה מצלם ישיבות  23 

אותן איך שהוא רוצה, מעלה קטעים מהן מסולפים ובגלל  24 

זה ההצעה שלו, בגלל זה העתירה שלו לבית המשפט העליון  25 

נדחתה. השופטים אמרו שבגלל שהצילום היה מגמתי והיה  26 
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עצה ויעל ערוך ובגלל שחבר המועצה הוא כבר לא חבר המו 1 

גורמן היא כבר לא ראשת עיר הם מורידים את הנושא הזה  2 

ומצדיקים את החוסר, בוא נגיד חוסר מהימנות של  3 

 4 הצילומים. 

 5 והיא גם אמרה, והשופטים גם אמרו,  

 6 שלא יצלם. הוא עומד ומצלם.  עו"ד עובדיה:

אלעד, אתה מצלם? אתה מצלם את הישיבה? אמנון, תוציא  גב' דלריצ'ה: 7 

 8 ד בבקשה.את אלע

 9 והשופטים גם אמרו,  מר שחר:

 10 זה לא פייסבוק פה.  גב' דלריצ'ה:

 11 שהם לא דנים, מר שחר:

 12 זה ישיבות מכובדות ושיח מכובד. מה שמבקשים עושים.  גב' דלריצ'ה:

השופטים גם אמרו שהם לא דנים בכך שהאם אפשר או אי  מר שחר: 13 

 14 אפשר, 

 15 זה וזה גם כן, מעניין שדווקא אלעד מצלם את עומר שלומוביץ: 

 16 והם אמרו גם כן שאם הנושא הזה, אם ירצו פעם לדון, מר שחר:

 17 תתביישו לכם. גב' דלריצ'ה:

האם אפשר או אי אפשר, אפשר לגשת לבית המשפט. זה  מר שחר: 18 

 19 אומר שההחלטה שהבאתם כאן,

 20 הוא בא היום והחליט לצלם.עומר שלומוביץ: 

 21 של הרצליה לא אמרה שאסור לצלם.  מר שחר:

 22 אין בעיה.  ו"ד עובדיה:ע

 23 היא אמרה שצילום מגמתי אסור. מר שחר:

ההחלטה של המועצה המקומית גני תקווה זה שלא מצלמים  עו"ד עובדיה: 24 

ישיבות מועצה, אלא אם כן מתקבלת החלטה כזאת. אם  25 

 26 מישהו רוצה להגיש עתירה, 
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 1 איפה יש החלטה כזאת? מר שחר:

 2 נגד ההחלטה,  עו"ד עובדיה:

 3 ע. איפה, רגע, רג מר שחר:

 4 בבקשה, ראש המועצה אמרה לך,  עו"ד עובדיה:

 5 איזה החלטה?  מר שחר:

 6 הסעיף הבא. יניב, זה לא צ'ט, אני מצטערת.  גב' דלריצ'ה:

 7 ההחלטה יכולה להתקבל בהצבעה.  מר שחר:

 8 יניב, הדיון הסתיים. אתה לא מנהל את סדר היום. גב' דלריצ'ה:

 9 אני לא מנהל. מר שחר:

 10 יניב, יש לי חדשות בשבילך, הבחירות הסתיימו.  'ה:גב' דלריצ

 11 יש פה יועצת משפטית, ענתה לך.  דוברת:

 12 אז אני שואל את היועצת המשפטית, מר שחר:

 13 אתה יכול להגיש עתירה.  גב' דלריצ'ה:

 14 האם אפשר לקבל החלטה,  מר שחר:

 15 היא ענתה שלא.  גב' דלריצ'ה:

 16 . תגידי לי, בניגוד, בלי שהיתה הצבעה במועצה מר שחר:

 17 אתה לא נותן לדבר. גב' דלריצ'ה:

 18 האם מותר לקבל החלטה בלי הצבעה במועצה, במליאה?  מר שחר:

 19 מה זאת אומרת האם אפשר לקבל החלטה?  עו"ד עובדיה:

 20 את אומרת המועצה החליטה.  מר שחר:

 21 יש החלטה לצלם? יש החלטה לצלם?  עו"ד עובדיה:

 22 לא לצלם.  לא, אבל יש, אין גם החלטה מר שחר:

בבקשה. אז ההחלטה, התבקש לא לצלם. אם יש לו משהו  עו"ד עובדיה: 23 

 24 והוא רוצה לפנות לבית המשפט שיפנה. 

 25 רגע. מר שחר:

 26 אני לא, לא, אני לא עונה לך.  עו"ד עובדיה:
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 1 אמרת הרגע שהמועצה החליטה.  מר שחר:

 2 אני לא אמרתי כלום.  עו"ד עובדיה:

 ושא שקיפות בהליכי התכנוןבנ –מיכאל לוין  –הצעה לסדר 

 3 

הצעה לסדר היום של חבר המועצה מיכאל לוין בנושא  גב' דלריצ'ה: 4 

שקיפות בהליכי התכנון. קיימת שקיפות של כל התהליכים.  5 

כל הפרוטוקולים נמצאים בתוך אתרי הועדות המחוזיות,  6 

. ניתן מהבית, ניתן GIS -הועדה המקומית, אתר המועצה, ה 7 

 8 מה ברון, סליחה. מפה. זה הצעה של נע

 9 לא, לא. גב' ברון:

 10 שלי. שלי.  מר לוין:

מיכאל, סליחה. סתם, חשבתי שזה. ולכן אנחנו לא כל כך  גב' דלריצ'ה: 11 

 12 מבינים מה ההצעה, מה רצית להציע. אנחנו,

 13 אז קודם כל אני אסביר.  מר לוין:

 14 בבקשה.  גב' דלריצ'ה:

דיברת. באתי לא באתי לדבר על שקיפות דור א' מה שאת  מר לוין: 15 

לדבר על שקיפות דור ב' גם. אנחנו נמצאים בתקופה של  16 

שקיפות דור ג'. דור א' היה לפרסם את הפרוטוקולים של  17 

המועצה, המועצה באתר האינטרנט של המועצה, נכון.  18 

אחלה, הכל, עומדת בחוק, הכל בסדר. דור ב' היה להזמין  19 

את התושבים לשמוע ולשאול שאלות בקשר להחלטות   20 

צה במפגשים יזומים. גם עושים את זה. דור ג' זה כבר המוע 21 

קפיצת מדרגה. התושב רוצה להיות מעורב יותר, משפיע  22 

 23 יותר ולקחת חלק בקידום תהליכים בסביבת מגוריו. 

כדי להגשים את החזון הזה אנחנו צריכים לאפשר לתושב   24 

נגישות גבוהה יותר למידע, וזאת על מנת שישקול את  25 
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ע להאיר ולהעיר הערות וינסה להשפיע צעדיו בחוכמה. יד 1 

על קבלת ההחלטות לפני שמקבלים אותן, עוד בשלב  2 

התכנון. כדי שהתושב יוכל באמת ליישם זאת עלינו לפרסם  3 

ולשתף את הציבור גם בישיבות הפנימיות, גם בדוחות  4 

 5 הפנימיים וגם בנאמר בישיבות המקדמיות. 

בכל  אני מבקש לאשר ולפעול לפרסום כל חומר מקדים  6 

הקשור לתהליכי התכנון בישוב, החל מהקמת בית ספר,  7 

הקמת גן ילדים ועד לתכנון הגוש הצפוני. דוחות, סיכומי  8 

 9 ישיבות מקדימות, ישיבות הכנה וכדומה. 

כמו לשאר אירועים שונים בישוב, התבשרתי באמצעות   10 

הפייסבוק אודות מפגש תושבים בקשר להקמת בית ספר  11 

עה, אבקש לפעמים הבאות בדרך המשי. בלי קשר להצ 12 

לשלוח הזמנה מסודרת לכלל חברי המועצה בקשר  13 

לאירועים שונים שעורכת המועצה ביישוב. אני חושב שזה  14 

יכבד את כולנו. גם אירועים בתיכונים, אני חושב שחברי  15 

המועצה צריכים לקחת חלק באירועים הללו, לבוא לשמוע,  16 

 17 להתעניין ולדעת. 

עים כי לא מפרסמים את זה. אני לא יודע על הרבה אירו  18 

סתם דוגמה, מפגש פולין או אני לא יודע מה. אני חושב  19 

 20 שחשוב לשלוח הזמנה מסודרת. 

ראשית, אני אברך על היוזמה למעורבות הקשורים בנושא   21 

חשוב זה. זאת הזדמנות טובה ליישם את שקיפות דור ג'  22 

ולשלוח חומרי הכנה לכלל המשתתפים במפגש על מנת  23 

כמו כן, חשוב נים לקראתו, עם רעיונות והערות. שיגיעו מוכ 24 

 25 לפרסם סיכום של המפגש לכלל התושבים. 
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לחזק את אם החומר יהיה נגיש לציבור אני בטוח שנוכל   1 

אמון הציבור ונבחריו. בישוב קיימים בעלי מקצוע מהשורה  2 

הראשונה, אנשים יצירתיים במגוון תחומים. אני בטוח  3 

רלוונטי לקבל אולי שנוכל בחשיפה נכונה לחומר ה 4 

פרספקטיבה שונה, רעיונות אחרים, רעיונות יצירתיים  5 

 6 שונים מהתושבים שיקדמו את טובת הישוב. תודה. 

 7 אנחנו לא,  גב' דלריצ'ה:

 8 הבנתי אבל ... מר לוין:

 9 )מדברים ביחד(

 10 אנחנו מבקשים להציע להוריד את ההצעה מסדר היום.  גב' דלריצ'ה:

 11 לא הבנת.  מר לוין:

אנחנו חושבים שהנהלת המועצה היא אמונה על קביעת  ריצ'ה:גב' דל 12 

מדיניות, ישיבות פנימיות, תהליכים פנימיים והשתתפות  13 

. ההצעה 9 -באירועים ואנחנו מצביעים. מי בעד? כל ה 14 

 15 יורדת מסדר היום. 

 16 

 להוריד את ההצעה מסדר היום.: הוחלט החלטה

 17 

 ניקוז בנושא התקשרות עם יועץ –יניב שחר  –הצעה לסדר 

 18 

הצעה לסדר היום של חבר המועצה יניב שחר בנושא  גב' דלריצ'ה: 19 

התקשרות עם יועץ ניקוז. במקום לשאול הצעה לסדר  20 

שנים נהגת לכתוב בפייסבוק ולפעמים גם  5ובמקום,  21 

להוציא ברושורים ואז רק לוודא אם הם נכונים או לא  22 

י האם יש יועץ ניקוז לגנ -נכונים, היית פשוט יכול לשאול 23 

תקווה? האם יש תכנית ניקוז לגני תקווה? התשובה היא  24 
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כן. יש את חברת סירקין בוכנר, יועצי הניקוז שלנו, יש  1 

, כבר יצאה וכבר 2018תכנית עבודה שנמצאת בחוברת  2 

וגם באתר. יש תכנית  2018 -נמצאת אצל כל התושבים מ 3 

 4 , שגם היא נמצאת בתכנית העבודה שלנו.2019

וב הגליל מה שקרה, חשוב לי ולגבי העניינים שברח  5 

לפרוטוקול שייאמר, מערכת הניקוז שלנו עבדה מצוין,  6 

הבעיה שהיתה היא בעיה של קולטנים, סתימה בקולטנים  7 

ולא מערכת הניקוז שלנו. יניב, בבקשה. אני מניחה שהכנת  8 

 9 גם נאום.

 10 לא נאום גדול מדי.  מר שחר:

 11 אוקי. גב' דלריצ'ה:

 12 דקות שלי.  10 -אבל יש לי את ה מר שחר:

 13 בטח. גב' דלריצ'ה:

אז ככה, בגדול, גני תקווה פעם היתה ישוב קטן עם הרבה  מר שחר: 14 

מאוד שטחים פתוחים. בשטחים פתוחים מן הסתם המים  15 

מחלחלים. עם הזמן גני תקווה גדלה, הישוב גדל, נבנו  16 

בניינים, כבישים, נבנו, יש גגות לבניינים. הם אוספים את  17 

ם לרחובות והמים האלה צריכים המים הם מורידים אות 18 

 19 להיות מנוקזים. 

אני הסתובבתי בגני תקווה בזמן הגשם. בשכונות החדשות   20 

סנטימטר  10יש הרבה מאוד קולטנים של מים שנמצאים  21 

מעל גובה הכביש. אין להם שום סיכוי בעולם לאסוף את  22 

המים בכלל. ומה שקרה בשיטפון האחרון, זה לא שירד גשם  23 

ציף אותו, אלא כל המים מכל הישוב כמעט, ברחוב הגליל וה 24 

נהרות של מים, עברו מהשכונות הצפוניות, מהחלק הגבוה  25 

של רחוב הכרמל. לא היו הצפות לדוגמה ברחוב הכרמל,  26 
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לא היו הצפות ברחוב האילות נכון? כי המים ירדו למטה.  1 

כי המים בכבישים המשיכו למטה. רוב המים לא נקלטו  2 

 3 בקולטנים בכלל. 

אשמח לקחת את ערן ולעשות איתו סיבוב ולהראות לו ואני   4 

שיש המון קולטנים בשכונות החדשות שלא יכולים, גם אם  5 

הם ממש ירצו, לאסוף את המים של הגשמים שעוברים  6 

 7 ברחוב. 

מה שקרה בסופו של דבר, שכמויות אדירות של מים הגיעו   8 

לרחוב הרי יהודה והציפו אותו. משם המשיכו לרחוב הרמה  9 

ו גם את רחוב הרמה, ומשם המים הגיעו לחלק הכי והציפ 10 

נמוך בגני תקווה, שזה רחוב הגליל, והציפו את רחוב הגליל.  11 

ועם כל הכבוד, אף מערכת ניקוז ברחוב הגליל לא יכולה  12 

 13 לקחת את כל המים שמגיעים מכל גני תקווה ולאסוף אותם. 

ואני חיפשתי בועדות, באתר של הועדה אם יש תכנית אב   14 

 15 ת לניקוז. אני לא מצאתי באתר של הועדה דבר כזה. ישובי

 16 יש תכנית. הוא אמר לנו שיש תכנית. עומר שלומוביץ: 

 17 נשלח לך את הלינק.  גב' דלריצ'ה:

אז אני אשמח שתשלחו תכנית אב ישובית לניקוז, שאומרת  מר שחר: 18 

 19 בעצם איפה, 

 20 , יש. -תסתכל בתכניות העבודה ותראה את ה גב' דלריצ'ה:

 21 לא בתכניות העבודה, תכנית אב לניקוז. איפה יש,  :מר שחר

יש תכנית אב לניקוז עם שלבים, עם אבני דרך. הכל קיים.  גב' דלריצ'ה: 22 

 23 אין צורך, אמרתי לך, היית שואל היית,

אבל העובדה היא, העובדה היא שכמעט כל שנה, כמעט כל  מר שחר: 24 

 25 שנה, חוץ משנה שעברה, רחוב הגליל, 
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נים ברציפות, מאז שטופל, אין שיטפונות בגני תקווה. ש 3 גב' דלריצ'ה: 1 

התקלה הזו היתה תקלת סתימת קולטנים ולא תקלת ניקוז.  2 

הפרויקט עוד לא הסתיים ויש לו פרויקט על כמה שנים. אי  3 

אפשר לטפל בכל הניקוז ביום אחד. לקחנו על עצמנו  4 

בקדנציה הזאת הרבה מאוד כסף, תכנית עבודה מאוד  5 

 6 שיך. מסודרת וככה נמ

האם אתם הולכים לטפל בקולטנים בשכונות החדשות  מר שחר: 7 

 8 שנמצאים הרבה מעל גובה הכביש? 

זהו. יש לך עוד שאלה? זה לא, זה אתה מדבר וערן לא עונה  גב' דלריצ'ה: 9 

 10 לך פה. זה לא צ'ט.

 11 טוב. מר שחר:

 12 מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? ירדה מסדר היום.  גב' דלריצ'ה:

 13 

 הוריד את ההצעה מסדר היום.הוחלט ל :החלטה

 14 

 בנושא עריכת מיפוי וסקר מבני ציבור –נעמה ברון  –הצעה לסדר 

 15 

הצעה לסדר יום של חברת המועצה נעמה ברון בנושא  גב' דלריצ'ה: 16 

עריכת מיפוי וסקר מבני ציבור. גם פה, נעמה, להחמיא לך  17 

ים על הסדר, לפחות יש תוכן לדבר הזה. יש לנו יועץ, קורא 18 

שנים לקחתי  5לו צביקה מינץ, שעשה, יועץ צרכים. לפני  19 

 20 אותו, יש דו"ח שהוא הכין. 

בנוסף על זה, יש תכנית מתאר כוללנית של הישוב, שבשלבי   21 

גיבוש סופיים ותוצג לכל הישוב במרכז הבמה. אנחנו  22 

מחפשים תאריך, כנראה בחודש ינואר, ששם רואים את כל  23 

. GIS -של הנכסים נמצא ב המיפוי של הנכסים. כל המיפוי 24 
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זה מערכת עם רבדים שניתן לראות את זה בלינק מהבית.  1 

ברשות המקומית. היא תחת ויעל ספטי ממונה על נכסים  2 

הטיפול שלה, מיפוי וצרכים. מיפוי אגף ההנדסה וזה  3 

 4 וצרכים הדבר הזה כבר קורה. 

 5 יש לך משהו להגיד, אז זה הזמן שלך. 

ההצעה לא היתה על מנת שכל אחד  מן הסתם המטרה של גב' ברון: 6 

ידע בדיוק איפה נמצאים השטחים החומים של הישוב, אני  7 

פשוט מה מניחה שכל אנשי המקצוע יודעים איפה הם.  8 

שאני הופתעתי לגלות, קודם כל גני תקווה מכה את  9 

פלוס  6717התחזיות ברמת האכלוס, וזה מתבקש לאור גוש  10 

 11 יחידות דיור.  2,000הצפוי של עוד 

ני כשביררתי עם גורמים במשרד החינוך הופתעתי לגלות א  12 

שהאכלוס של בתי הספר לצורך העניין, שזה המוסדות  13 

ציבור הגדולים ביותר, הוא לא בדיוק מה שצפינו, לא מה  14 

שאני צפיתי, סליחה. למשל שאילות זה בית ספר של  15 

 16 34השכבות הגבוהות, שהן כבר נמצאות באכלוס של כמעט 

יובלים, שאמנם יש לו רקורד טוב, אני תלמידים לכיתה. ש 17 

מקווה מאוד שכך הוא ימשיך, הוא באכלוס מאוד מאוד  18 

מאוד דליל של רבע בית ספר. לכן אני לא חושבת שתמונת  19 

שנים, כשהבת  5המצב שמצולמת כיום היא זו שתהיה עוד  20 

 21 שלי לצורך העניין תהיה בכיתה ב' או ג'. 

יתן לומר מה יקרה ואני לא יודעת, אני לא חושבת שכרגע נ  22 

עם הגוש הבא ומה יהיה עם הפיתוח של מבני הציבור, אם  23 

זה משהו שיקדים את הבינוי, יאחר את הבינוי. אני חושבת  24 

שצריכה להיות איזה סוג של תכנית מגירה כבר היום, מעבר  25 

 26 למיפוי הקיים של הישוב הקיים היום. 
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בדיוק מה  הכל קיים. רק היית שואלת. הכל קיים. זה גב' דלריצ'ה: 1 

 2 שאנחנו יושבים על זה ברמה היומיומית. 

קודם כל אני שואלת ובדרך כלל כשאני שואלת אומרים לי  גב' ברון: 3 

 4 שאני שואלת יותר מדי, אז אני לא, 

זה גם נכון. הריטיינר של רונית עובדיה עוד רגע עולה.  גב' דלריצ'ה: 5 

אנחנו לא יכולים לעבוד כל היום בלענות לכם, אז גם את  6 

ה תבינו. אבל באמת, אין לנו, יש לנו מספר עובדים פה ז 7 

 8 מוגבל. 

אני מבקשת אם אפשר, אם אפשר רק, קודם כל זה, אני, זה  גב' ברון: 9 

לא מעמד פשוט לדבר בו ואני חברת מועצה חדשה,  10 

והרקורד שלי עם רונית עובדיה או תכתובת המיילים, א' לא  11 

לכבד את  ב' זה לא נעים. אז אפשר -ידעתי שיש מכסה. ו 12 

המעמד שלנו גם כן. אנחנו עשינו כברת דרך לא פשוטה כדי  13 

להגיע לפה. אנחנו מייצגים כרבע מהאוכלוסיה. אני חושבת  14 

 15 שאפשר לראות בזה איזה סוג של משהו שהוא נקודה לשבח.  

 16 אני קוראת לך להצטרף לעשייה. נעמה, בכל האמת.  גב' דלריצ'ה:

 17 אני בהחלט רוצה, אבל,  גב' ברון:

 18 את תשבי בכל הישיבות, יהיה לך הכי מעניין בעולם.  ב' דלריצ'ה:ג

 19 אין שום בעיה. גב' ברון:

 20 אבל אם לא, תמשיכי לשאול שאילתות.  גב' דלריצ'ה:

אוקי. אבל חוץ מזה אני גם רוצה לתרום, ואני לא מחפשת  גב' ברון: 21 

 22 ,  -להעלות הצעות פופוליסטיות. אני חושבת ש

ה, את יודעת, גם יאיר לפיד רוצה לתרום. הוא באופוזיצי גב' דלריצ'ה: 23 

 24 יושב באופוזיציה, 

 25 אוקי.  גב' ברון:
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כמו, כמו כולם. אין מה לעשות. יש קואליציה ויש  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 אופוזיציה. אפשר לקרוא בגוגל. זה לא כזה מסובך. 

בכל מקרה, אני חושבת שהתחזיות עד היום אני לא חושבת  גב' ברון: 3 

לא סקרים וללא מיפוי. ברור לי שכן. אני שהישוב התבצע ל 4 

חושבת גם שניתן לראות, וגם מספיק להיכנס לאתר הלמ"ס,  5 

 6 לראות שאנחנו די מכים את התחזיות. 

 7 אנחנו גם את זה יודעים.  גב' דלריצ'ה:

 8 אז אולי צריך, אוקי. גב' ברון:

 9 כל הזמן. אני ביום יום מעדכנת את התחזיות.  גב' דלריצ'ה:

 10 וקי. אז,א גב' ברון:

 11 יום יום. מישהו נולד, אני יודעת. גב' דלריצ'ה:

אז אני חושבת שזה משהו שצריך לשים עליו אולי אקסטרה  גב' ברון: 12 

 13 דגש. ואגב לא רק בעניין הזה. 

אקסטרות  100יש עליו אקסטרה. לא אקסטרה, יש עליו  גב' דלריצ'ה: 14 

 15 דגש. 

 16 שמח, אאז אני  גב' ברון:

 17 ם שלי. זה היום יו גב' דלריצ'ה:

את הרפרנט המתאים לשאול אותו, על מנת שלא להלאות  גב' ברון: 18 

 19 במיילים.

 20 מעולה.  גב' דלריצ'ה:

 21 תודה רבה.  גב' ברון:

 22 יניב, רצית לדבר?  גב' דלריצ'ה:

אני חושב שהצעות לסדר במקרים מסוימים אפשר לפתור  מר אנגל: 23 

 24 אותם במייל או בשאלה.

 25 או בטלפון. גב' דלריצ'ה:
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לא דווקא להעלות אותם, או בטלפון, ולא דווקא להעלות  מר אנגל: 1 

 2 אותם לסדר היום. 

 3 הבעיה שבמיילים לא עונים. מר שחר:

אנחנו מורידים את ההצעה לסדר היום. מי בעד הורדת  גב' דלריצ'ה: 4 

ההצעה לסדר היום? מי בעד הורדת הסעיף מסדר היום על  5 

 6 הדבר שכבר במילא נעשה? 

 7 מסדר היום.ההנהלה הורידה  גב' נתן:

 8 ההנהלה הורידה מסדר היום. גב' דלריצ'ה:

 9 

 להוריד את ההצעה מסדר היום.: הוחלט החלטה

 10 

ממיכאל, אחד מנעמה ואחד מיניב. אנחנו  2שאילתות,  4יש  גב' דלריצ'ה: 11 

בישיבה הבאה, על פי חוק, גם ציפית לזה, כתבת את זה,  12 

 13 אנחנו נעלה עליהן בצורה מסודרת. 

 14 

 27.11.2018מתאריך  1שיבה מספר אישור פרוטוקול י

 15 

 16 1. אישור פרוטוקול ישיבה מליאה מספר 1להלן סדר היום:  גב' דלריצ'ה:

נמצא לפניכם. מי בעד אישור  27.11.2018מתאריך  17 

 18 הפרוטוקול?

רגע, שניה, את כל השאילתות את מעבירה לישיבה הבאה?  מר שחר: 19 

 20 חלקן כבר לא יהיו רלוונטיות. 

 21 שות? זכות חוקית. מה לע גב' דלריצ'ה:

 22 זו הכוונה? הבנתי. מר שחר:

 23 דרך המשי? שלא נענו חודשיים? דוברת:

 24 לא רלוונטי. כל השאילתות ייענו על פי חוק בישיבה הבאה.  גב' דלריצ'ה:
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מתאריך  1אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר   1 

 2 , מי בעד? מי נגד? 27.11.2018

 3 אני רוצה להגיד משהו על זה.  מר שחר:

 4 רגע, עוד לא סיימתי. ני נמנע? דלריצ'ה: גב'

 5 )מדברים ביחד(

 6 לא, אני בעד.  דובר:

 7 אתה בעד?  גב' דלריצ'ה:

 8 , אני עדיין בשוק מההתנהגות.-את לא, אני לא עוקב אחר מר שחר:

 9 סבבה.  גב' דלריצ'ה:

 10 אני, רגע, לפני,  מר שחר:

 11 נגד. כן.  גב' דלריצ'ה:

אפשר לדבר. ההצבעה היא  רגע, לא נגד ובעד. קודם כל מר שחר: 12 

 13 אחרי שחברי המועצה מתייחסים. 

בישיבה האחרונה העלינו הצעה לסדר בנושא המצלמות.   14 

משום מה לא הכנסתם את ההצעה הזאת לסדר כחלק מסדר  15 

 16 היום, למרות שהחוק מורה. 

 17 . 12סעיף מספר  גב' דלריצ'ה:

בישיבה הקודמת. אנחנו מאשרים את הפרוטוקול של  מר שחר: 18 

 19 בה הקודמת?הישי

 20 אם מורידים אז לא מכניסים לסדר היום, יניב.  גב' דלריצ'ה:

 21 עדיין,  מר שחר:

 22 איך מצביעים על זה?  דובר:

 23 רגע, הנושא, מר שחר:

 24 בחרנו להוריד את זה מסדר היום בישיבה הקודמת.  גב' דלריצ'ה:

 25 הבחירה,  מר שחר:

 26 לא היה רוב להעלות את זה.  גב' דלריצ'ה:
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 1 עכשיו ...אבל גם  דובר:

נו, אז זה לא יהיה בפרוטוקול כהצעות לסדר היום, כי זה  גב' דלריצ'ה: 2 

 3 ירד מסדר היום. 

 4 הבחירה, מר שחר:

 5 פשוט טכני.  גב' דלריצ'ה:

אני, רונית, תקני אותי אם אני טועה עוד פעם, את היועצת  מר שחר: 6 

המשפטית פה, לפי החוק שמעלים הצעה לסדר היום אמור  7 

הלה, ממי שמארגן את הישיבה, במקרה לצאת עדכון מההנ 8 

הזה אירית, שיש עדכון לסדר היום ויש הצעות לסדר היום  9 

 10 , -כחלק מה

 11 התשובה היא לא.  גב' דלריצ'ה:

העדכון לסדר היום זה עדכון שיש הצעה לסדר היום. אם  עו"ד עובדיה: 12 

החליטו להעלות אותה לסדר היום אז היא על סדר היום.  13 

 14 ותה על סדר היום, אם החליטו לא להעלות א

 15 אז היא לא על סדר היום.עומר שלומוביץ: 

היא לא על סדר היום. ההצעה שלך הובאה בפני המועצה,  עו"ד עובדיה: 16 

לא עלתה לסדר היום ולכן בפרוטוקול היא לא רשומה תחת  17 

 18 על סדר היום. 

לא, היא צריכה להיות על סדר היום. היא צריכה להיות  מר שחר: 19 

זה נפרד מסדר היום, אבל זה צריך הצעות לסדר היום.  20 

 21 להופיע. 

 22 זה הופיע בפרוטוקול. עו"ד עובדיה:

 23 זה לא הופיע. לא. זה לא הופיע בפרוטוקול.  מר שחר:

 24 זה היה בפרוטוקול.  עו"ד עובדיה:

לא הופיע בפרוטוקול. לא הופיע. זה הופיע רק בדיון, לא  מר שחר: 25 

 26 בכותרת, לא כמו שזה אמור להיות. 
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 1 , -איזה כותרת? הפרוטוקול הוא לא של ה ה:עו"ד עובדי

 2 מה זה אם לא מופיע?  דוברת:

 3 בפרוטוקול עצמו יש את הנושאים על סדר היום, רשימה, מר שחר:

 4 נכון. זה לא היה על סדר היום.  עו"ד עובדיה:

 5 ואמור להיות הצעות לסדר היום. אמור להיות רשימה.  מר שחר:

 6 טוקול. אבל אתה מדבר על הפרו עו"ד עובדיה:

 7 ואז אמור להיות דיון.  מר שחר:

מדבר על הפרוטוקול. הפרוטוקול כתוב מה אוי יניב, אתה  עו"ד עובדיה: 8 

שהיה על סדר היום והדיון שהיה, נכון? איפה הפרוטוקול?  9 

 10 , סליחה. -אני לא רואה את ה

טוב, רונית, חבל על הזמן. אם יש טעות אז צריך לתקן  גב' דלריצ'ה: 11 

 12 אישור הפרוטוקול? אותה. מי בעד 

 13 אני מבקש שישנו אותו.  מר שחר:

מי נגד? אם יש צידוק אנחנו לא נעכב את כולם שרונית  גב' דלריצ'ה: 14 

תבדוק אם יש טעות. כתבת לה במייל, היא לא ענתה לך.  15 

 16 אם כן, נתקן אותו. הכל בסדר. 

 17 מי נגד,  

 18 ין? אולי נעשה ישיבת הנהלה לאופוזיציה ונסגור עניעומר שלומוביץ: 

 19 זה גם יכול להיות רעיון.  גב' דלריצ'ה:

 20 . 2סעיף מספר  

 21 רגע, מי נגד?  מר שחר:

 22 הסיעה של שלושתכם נגד וכולנו בעד, נכון?  גב' דלריצ'ה:

 23 

מינוי מר עומר שלומוביץ כסגן וממלא מקום ראש המועצה ללא שכר 

 לחוק הרשויות המקומיות 14לפי סעיף 

 24 
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לומוביץ כסגן וממלא מקום ראש המועצה מינוי מר עומר ש גב' דלריצ'ה: 1 

לחוק הרשויות המקומיות. אני אציין  14ללא שכר לפי סעיף  2 

שההסכם הקואליציוני מונח על שולחנכם. אפשר לחלק  3 

 4 אותו. בנוסף, לא צריך להתאמץ, הוא נמצא באתר המועצה. 

 5 מי בעד מינוי עומר שלומוביץ? מי נגד?  

 6 . רגע, אני רוצה להגיד משהו מר שחר:

 7 אוקי. גב' דלריצ'ה:

 8 אם אפשר לפני.  מר שחר:

 9 כן.  גב' דלריצ'ה:

בגדול, מינוי סגנים זה מינוי של ההנהלה של המועצה. זה  מר שחר: 10 

מינוי של ראש המועצה. אנחנו מברכים על זה שיש סגנים,  11 

אנחנו מקווים באמת שיעשו את עבודתם נאמנה. קצת  12 

של המועצה. עם חורה לנו שאין אף סגנית ברשימת הסגנים  13 

כל הכבוד, רשימת את שחרטה על דגלה שוויון הזדמנויות  14 

 15 וקידום נשים, 

 16 יש ראש מועצה אישה. והבנות איתי בסדר.  גב' דלריצ'ה:

 17 חוץ מזה, אנחנו בעד.  מר שחר:

 18 אנחנו לא רוצות.  דוברות:

 19 אתם בעד כולם? גב' נתן:

 20 מי בעד? גב' דלריצ'ה:

 21 כולם בעד.  גב' נתן:

 22 

מר עומר שלומוביץ כסגן וחלט לאשר פה אחד את מינויו של : ההחלטה

לחוק הרשויות  14וממלא מקום ראש המועצה ללא שכר לפי סעיף 

 .המקומיות

 23 
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לחוק  15מינוי מר יניב אנגל כסגן ראש המועצה ללא שכר לפי סעיף 

 הרשויות המקומיות

 1 

י סעיף מינוי מר יניב אנגל כסגן ראש המועצה ללא שכר לפ גב' דלריצ'ה: 2 

לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש הרשות לסגנה  15 3 

 4 וכהונתם. מי בעד? מי נגד? 

 5 כולם בעד?  גב' נתן:

 6 כן. דובר:

 7 

מר יניב אנגל כסגן ראש מינוי את : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 .לחוק הרשויות המקומיות 15המועצה ללא שכר לפי סעיף 

 8 

 מינוי מר טל מתתיהו

 9 

נוי מר טל מתתיהו כסגן ראש המועצה ללא שכר לפי מי גב' דלריצ'ה: 10 

 11 . מי בעד? 1975-לחוק הרשויות המקומיות, תשל"א 15סעיף 

 12 כולם בעד. גב' נתן:

ייאמר שאני מתפללת למי שאתה מתפלל שנצליח להביא  גב' דלריצ'ה: 13 

עוד תקציבים לרשות המקומית כדי שתוכל לעבוד גם  14 

 15 בשכר. 

 16 

מינוי מר טל מתתיהו כסגן ראש את : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 לחוק הרשויות המקומיות. 15המועצה ללא שכר לפי סעיף 

 17 

מינוי ליזי דלריצ'ה, עומר שלומוביץ ודן אויירו כדירקטורים מקרב 

 המועצה בדירקטוריון החברה לפיתוח גני תקווה
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 1 

מינוי ליזי דלריצ'ה, עומר שלומוביץ ודן אויירו כדירקטורים  גב' דלריצ'ה: 2 

רב המועצה בדירקטוריון החברה לפיתוח גני תקווה. מי מק 3 

 4 בעד? 

שניה רגע, אני רוצה, רונית, למה אין נציג של האופוזיציה  מר לוין: 5 

 6 בדירקטוריון הזה? 

 7 אין חובה חוקית.  גב' דלריצ'ה:

 8 זו חוות דעת משפטית, אין חובה חוקית? מר לוין:

 9 לא.  גב' דלריצ'ה:

 10 , 9על  2ם, והיחס של הדירקטורי מר לוין:

 11 לפי המפתח. עומר שלומוביץ: 

תלמד אצל אבא שלך, הוא לימד אותי את הכל, תאמין לי.  גב' דלריצ'ה: 12 

 13 שנה הייתי.  15אני בבית הכי טוב 

 14 לא צריך, לא צריך לדבר על משפחה.  מר לוין:

 15 טלפון אחד הוא יספר לך את הכל.  גב' דלריצ'ה:

 16 .ליזי, לא צריך לדבר על משפחה מר לוין:

 17 אתה הבן שלו, מה.  גב' דלריצ'ה:

 18 לא צריך לדבר על משפחה. מר לוין:

 19 חובת ייצוג ... דוברת:

קדנציות ברציפות, הכל עובר. תאמין  3אני עושה לו את זה  גב' דלריצ'ה: 20 

 21 לי זה היתה הדרישה שלו. ראיתי כי טוב, אני ממשיכה. 

 22 היו לא,  אולי לא הכל היה כמו שצריך ויש דברים שהם אולי מר לוין:

 23 אנחנו נמשיך עד שיגידו לנו אחרת.  גב' דלריצ'ה:

 24 אני לא יודע.  מר לוין:

 25 היועצת המשפטית שלי היחידה ש... עלי.  גב' דלריצ'ה:
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, גם הפסיקה ששלחת מדברת ככל הניתן -אני שלחתי את ה מר לוין: 1 

ומסייגת את זה גם ככל האפשר. אם לאופוזיציה יש למעשה  2 

, אז 0.3לעוד דירקטור ולקואליציה יש  0.7מבחינה אחוזית  3 

 4 ככל הניתן אי אפשר באמת, אבל ככל האפשר, 

 5 . 8במקום  9%קיבלת  גב' דלריצ'ה:

 6 שניה, שניה, שניה. מר לוין:

 7 . 23במקום  24 -ו גב' דלריצ'ה:

 8 קיבלתם יותר באחוז. עומר שלומוביץ: 

 9 היינו לארג'ים. אחוז ואחוז.  גב' דלריצ'ה:

 10 זה בנפרד. ני דיברתי על התאגידים. שניה, א מר לוין:

 11 זה גם לא מספיק. עומר שלומוביץ: 

 12 החישוב בנפרד, גם הפסיקה מדברת.  מר לוין:

 13 אבל החישוב הוא בסדר בתאגידים. עו"ד עובדיה:

 14 , נכון?9מתוך  2לא, החישוב הוא  מר לוין:

 15 ככל הניתן, מיכאל.  גב' דלריצ'ה:

 16 תן. שניה. לא. ככל הניתן זה ני מר לוין:

 17 לא, זה לא ניתן. גב' דלריצ'ה:

זה כן ניתן. זה ככל האפשר וככל הניתן. ככל הניתן זה  מר לוין: 18 

אופן היחסי ה, לאופן היחסי כמה שיותר קרוב. -להגיע ל 19 

 20 לתת אותו לאופוזיציה ולא לקואליציה. 0.7הוא 

אבל יש פסקי דין. אני לא   מאיפה אתה מוציא את זה?עומר שלומוביץ:  21 

 22 מבין.

 23 אני מדבר על פסקי דין, עומר.  ר לוין:מ

 24 נו, בסדר.עומר שלומוביץ: 

 25 אני מדבר על פסקי דין.  מר לוין:

 26 שלחת את פסק הדין. עומר שלומוביץ: 
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 1 קודם כל רונית שלחה אותו. מר לוין:

 2 בסדר. שלחתם את פסק הדין הרלוונטי. עומר שלומוביץ: 

 3 כן.  מר לוין:

, או יש פה גם עורכי דין שקוראים את כולנו עורכי דיןעומר שלומוביץ:  4 

 5 זה. אם רוצים להתפלפל אפשר עד מחרתיים. 

 6 לא להתפלפל. האם היועצת המשפטית של המועצה,  מר לוין:

 7 מדברים על המפתח.עומר שלומוביץ: 

דרך אגב, ליזי אמרה יועצת משפטית שלי, היא לא שלך,  מר לוין: 8 

 9 היא של המועצה, נכון? אני לא טועה.

 10 אני מנהלת את המועצה, מיכאל. נראה לי שקשה לך להבין.  ריצ'ה:גב' דל

 11 לא קשה לי.אני לא,  מר לוין:

 12 לא, בתור ראש המועצה.עומר שלומוביץ: 

 13 למה קשה לי, ליזי? אני מפרגן.  מר לוין:

מה זאת אומרת? מה, אני אדם פרטי? מה, היא מוכרת לי  גב' דלריצ'ה: 14 

, אני מנהלת את את הבתים? מה אתה רוצה? היא יושבת 15 

 16 המועצה, 

 17 . ההיא מייצגת את האינטרס של המועצ מר לוין:

 18 הוסמכתי על ידי ציבור. גב' דלריצ'ה:

 19 אני חושב,עומר שלומוביץ: 

 20 ולא רק את האינטרס של ליזי.  מר לוין:

 21 זה לא ליזי, זה המועצה.  גב' דלריצ'ה:

 22 בסדר.  מר לוין:

 23 עצה. אין כמעט זהות נפרדת. כל מה שאני אומרת כאן זה מו גב' דלריצ'ה:

היא בסופו של דבר צריכה להגן על זה אם במידה ממונה  מר לוין: 24 

 25 המחוז יפנה אליה,

 26 חד משמעית.  גב' דלריצ'ה:
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 1 או נגיש עתירה נגד זה. מר לוין:

 2 חד משמעית. גב' דלריצ'ה:

 3 נכון. עומר שלומוביץ: 

 4 האם את עומדת מאחורי ההחלטה, אני רוצה שיירשם מר לוין:

 5 לפרוטוקול,

 6 בסדר גמור.  גב' דלריצ'ה:

שניתן להגיע לחלוקה יחסית בין הקואליציה יותר קרובה  מר לוין: 7 

 8 וככל הניתן, ובכל זאת מצביעים בניגוד לדין. 

 9 תנסו לנסח לה גם את מה שהיא תענה.  גב' דלריצ'ה:

 10 זה מה שאני שואל.  מר לוין:

 11 מיכאל, לא, באמת, עו"ד עובדיה:

 12 תעני לו. הוא רוצה בדיוק לפרוטוקול, גב' דלריצ'ה:

 13 לא, מה, אני שואל רציני. מר לוין:

 14 לא, אני אענה. אני ראיתי,  עו"ד עובדיה:

 15 לא, אני רציני לגמרי.  מר לוין:

אני הבנתי את האחוזים. אני ראיתי שאף אחד לא נפגע. אם  עו"ד עובדיה: 16 

 17 יש לך בעיה באיך שחולקו פה הדירקטורים, 

 18 ,אלייך ניתי, מה זה יש, יש לי בעיה. אני פניתי במיילאני פ מר לוין:

במייל שפנית אלי גם קיבלת תשובה מאוד מנומקת עם פסק  עו"ד עובדיה: 19 

 20 דין שהסביר,  

 21 לא, לא, קיבלתי מעומר תשובה מאוד מנומקת.  מר לוין:

 22 אבל הוא מבוסס על פסק הדין.עומר שלומוביץ: 

 23 עם פסק דין, עו"ד עובדיה:

 24 מה, אני מחליט בעצמי? יץ: עומר שלומוב

 25 )מדברים ביחד(

 26 למה טעית בבקשה שלך, נכון?  עו"ד עובדיה:
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 1 לא, לא, זה, זה משהו, מר לוין:

 2 )מדברים ביחד(

 3 לא פנית אלי,  עו"ד עובדיה:

 4 אני אגיד עוד דבר,עומר שלומוביץ: 

אני לא מבינה מה אתה רוצה. אבל אני לא ראיתי שמישהו  עו"ד עובדיה: 5 

 6 באופן חריג. אני לא מבינה.קופח כאן 

שניה. היתה איזה טענה אלמותית שחייב להיות נציג אחד עומר שלומוביץ:  7 

 8 בכל ועדה של האופוזיציה. 

 9 נכון. עו"ד עובדיה:

זה גם לא נכון. חברים, יש מפתח. המפתח הוא מפתח עומר שלומוביץ:  10 

סיעתי. הוא מתחלק לפי הועדות ולפי התאגידים והדברים  11 

ועצה. עכשיו אם יש איזה בעיה דיברנו, דיברנו שקשורים למ 12 

 13 עם יניב, דיברתי גם איתך. בואו, יש, 

 14 לא דיברת. לא דיברת איתי, עומר.  מר לוין:

 15 לא דיברת. מר שחר:

 16 אתה שולח מייל, זה לא נקרא לדבר. מר לוין:

 17 אבל,עומר שלומוביץ: 

 18 עומר, רגע, אני רוצה להגיד משהו.  מר שחר:

 19 דיברת.  מר לוין:

 20 רגע, אני רוצה להגיד משהו.  מר שחר:

 21 שאלת אותי משהו? מר לוין:

 22 בסדר. אז, אז כרגע, עומר שלומוביץ: 

 23 עומר, אני רוצה,  מר שחר:

 24 התייעצת איתי? מר לוין:

אז כרגע בגלל שאי אפשר לחלק אנשים לחלקים זה מה עומר שלומוביץ:  25 

 26 שקרה. 



 

 

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

  18.12.18                                מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

31 

 1 שאלת את דעתי?  מר לוין:

 2 י רוצה רגע להגיד, עומר, אבל אנ מר שחר:

 3 אנחנו יכולים להמשיך את זה באוף ליין. עומר שלומוביץ: 

 4 שניה, רגע, לא, לא,  מר שחר:

 5 זה חשוב שזה לא יהיה בזה. עומר שלומוביץ: 

 6 בנושא הזה, שניה.  מר שחר:

 7 כי יש פה החלטה. עומר שלומוביץ: 

 8 דקות דרך אגב, זה נושא, 10רגע, זה מילה. יש לי  מר שחר:

 9 על זה גם? ר שלומוביץ: עומ

 10 רגע. מר שחר:

 11 על כל סעיף הוא יכול פה לנגן.  גב' דלריצ'ה:

 12 כן.  מר שחר:

 13 אפשר גם להביא כלי נגינה בזמן הזה.  גב' דלריצ'ה:

 14 דקות. אני בדרך כלל מדבר פחות, אבל,  10אני יכול לדבר  מר שחר:

 15 אפשר קפה.  גב' דלריצ'ה:

בל בדרך כלל אני מדבר הרבה דקות א 10אני יכול לדבר  מר שחר: 16 

פחות. אוקי? ועם כל הכבוד לאופוזיציה, עם זה שהם לא  17 

 18 מנהלים שום דבר, כמו שאמרת, יש לנו גם כן זכויות בחוק. 

 19 דקות בחוק. קדימה.  10יש לכם  גב' דלריצ'ה:

נציגים בכל הדירקטורים בשלושת  9ברמה העקרונית יש  מר שחר: 20 

ח לשנות וסיעת מי ביחד התאגידים שיש במועצה. סיעת כו 21 

 22 , 3, שזה כמעט 13מנדטים מתוך  4

 23 . 4זה לא  1 -ו 3לא, זה עומר שלומוביץ: 

 24 לא, לא, גם הפסיקה,  מר שחר:

 25 )מדברים ביחד(

 26 גם הדין מתייחס לקואליציה נגד אופוזיציה.  :שחרמר 
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אז שאלתי אותך, אתה, אתם ביחד? אז תגידו ליו"ר עומר שלומוביץ:  1 

 2 י מנהל אותו. מוהאופוזיציה 

 3 על פי הדין אנחנו ביחד, כן. :שחרמר 

 4 מיכאל, אתה, אתה עובד אצלו או שהוא עובד אצלך? עומר שלומוביץ: 

 5 , -מה הקשר? מה הקשר ל :שחרמר 

 6 זאת השאלה.עומר שלומוביץ: 

 7 למה ההערה הזאת, עומר?  :שחרמר 

 8 ,-תתייחס בבקשה לעומר שלומוביץ: 

 9 למה ההערה הזאת?  :שחרמר 

 10 כי יש קואליציה, אז אני יכול להגיד שאנחנו איתה. מר שלומוביץ: עו

אבל הפסק דין, אתה עו"ד, אתה קראת אותו. מדברים על  :שחרמר  11 

 12 קואליציה ואופוזיציה. 

 13 לא, מדברים על סיעות. עומר שלומוביץ: 

 14 לא נכון. :שחרמר 

 15 סיעה זה יניב וסיעה זה מי. עומר שלומוביץ: 

 16 לא נכון. מר שחר:

 17 ,אני אוציא לך ואם אתה רוצהלא נכון.  לוין:מר 

 18 במקרה הזה, עומר שלומוביץ: 

חברים, אם אין משהו חדש להגיד בואו לא ניצור ריב ודיון  גב' דלריצ'ה: 19 

 20 על כל דבר. יש פה הרבה אנשים, 

 21 זה לא דיון, אני רוצה,  :לויןמר 

המועצה היא, המועצה, שניה, אבל שניה, לא, לא, לא,  :שחרמר  22 

 23 יבות האלו נועדו לא ליצור ריב, ליצור דיון, ליזי. היש

 24 בסדר.  גב' דלריצ'ה:

 25 זה בסדר שיש דיון.  :שחרמר 

 26 אין בעיה.  גב' דלריצ'ה:
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 1 זה בסדר שאני ועומר מדברים.  :שחרמר 

 2 בסדר גמור. גב' דלריצ'ה:

 3 זאת הבמה.  :שחרמר 

 4 נכון, זאת הבמה.  גב' דלריצ'ה:

 5 זאת הבמה.  :שחרמר 

 6 במסגרת הסעיפים ואני מנהלת את סדר היום.  צ'ה:גב' דלרי

 7 את צודקת.  :שחרמר 

 8 שת, סיימתם לדבר? עכשיו אני מבק גב' דלריצ'ה:

 9 אני רוצה, לא, אני רוצה את הזמן שלי.  :שחרמר 

 10 יאללה, בבקשה. בבקשה, קח.  גב' דלריצ'ה:

לא, את גורמת לנו, את גורמת לי להרגיש רע שבכלל אני  :שחרמר  11 

 12 ה. פוצה פ

 13  עומר שלומוביץ: חס וחלילה.

ה העקרונית גם הפסק דין ששלחת, עומר, אז ככה, ברמ :שחרמר  14 

ואתה נתלה עליו, מדבר על אופוזיציה מול קואליציה. היום  15 

מה לעשות, סיעת כוח לשנות וסיעת מי באופוזיציה. אולי  16 

 17 4זה ישתנה בעתיד, אני לא יודע. כרגע שאנחנו 

ין שאתם שלחתם ונתליתם עליו, באופוזיציה, ולפי פסק הד 18 

 19 הוא מדבר על יחס בין קואליציה לאופוזיציה. 

 20 הוא לא קבע חד משמעית כמו שהוא נקרא.  דוברת:

, זה 13מתוך  4ואם, ואם אנחנו מדברים על כך שאנחנו  :שחרמר  21 

כמעט שליש, וגם תסתכל באחוזים, השארית שלנו יותר  22 

 23 גדולה מהשארית של הקואליציה. 

 24 . 3פי  :מר לוין
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ואנחנו האופוזיציה כולה, כל ארבעתנו, צריכים לקבל עוד  :שחרמר  1 

מינוי באחד הדירקטורים של התאגידים, מן הסתם זה  2 

 3 בלידר. 

 4 ואנחנו לא מסכימים.  גב' דלריצ'ה:

 5 למה? עומר שלומוביץ: 

 6 ואתם לא מסכימים. למרות שזה,  :שחרמר 

 7 למה זה בלידר? לא הבנתי.עומר שלומוביץ: 

 8 למרות שזה נראה לך ולנו לא נראה. לריצ'ה:גב' ד

למה? כי יש לנו נציג, יש לנו נציג, לנו, לכוח לשנות, יש  :שחרמר  9 

 10 בתאגיד המים, נציג אחד 

 11 ואם יש, אז אם יש את תאגיד המים? עומר שלומוביץ: 

 12 ויש נציג אחד,  מר שחר:

 13 ויש לו את הנציגים שלו, שניים,  גב' דלריצ'ה:

 14 ה לא משנה. זעומר שלומוביץ: 

 15 בתאגיד המים ומרכז הבמה, הוא מסודר. גב' דלריצ'ה:

 16 עוד פעם, זה מכלול. בסדר. עומר שלומוביץ: 

לא, אני גם לא רציתי את מרכז הבמה. עדיין אתם  מר שחר: 17 

מתעקשים שאנחנו לא ניכנס ללידר. זו שאלה טובה למה.  18 

יש לי כמה השערות בנושא הזה. וגם עכשיו, למרות  19 

 20 ייצוג של אופוזיציה מול קואליציה, שמבחינת ה

 21 אנחנו פשוט רוצים לעבוד. זה הכל. אתם מפריעים.  גב' דלריצ'ה:

 22 וואו.  דוברת:

 23 , וואו, -אני בטוח מר שחר:

 24 מה לעשות? גב' דלריצ'ה:

 25 זה משפט מאוד קשה להגיד. מר שחר:

 26 מה לעשות? האופוזיציה מפריעה תמיד, לא? גב' דלריצ'ה:
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 1 יציה לא אמורה להפריע. והאופוזיציה פה,לא. אופוז מר שחר:

 2 יש תלי תלים של פסקי דין על החשיבות של האופוזיציה, גב' ברון:

 3 אבל עכשיו באמת כבר נגמר הזמן.  גב' דלריצ'ה:

מינוי ליזי דלריצ'ה, עומר שלומוביץ ודן אויירו כדירקטורים   4 

. מי 5מקרב המועצה בחברה לפיתוח גני תקווה. סעיף מספר  5 

 6 מי נגד? אופוזיציה בעד, כל ההנהלה, בעד? 

 7 כל ההנהלה בעד, אופוזיציה נגד.  גב' נתן:

 8 כל ההנהלה, וכל האופוזיציה. גב' דלריצ'ה:

 9 

מינוי ליזי דלריצ'ה, עומר הוחלט לאשר ברוב של חברים : החלטה

שלומוביץ ודן אויירו כדירקטורים מקרב המועצה בדירקטוריון החברה 

 לפיתוח גני תקווה.

 10 

נוי ליזי דלריצ'ה, לירון לוי דורון ויניב שחר כדירקטורים מקרב מי

 המועצה בדירקטוריון עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה

 11 

מינוי יניב אנגל, עופר עזרא ונציג סיעת כוח, מי מכם הנציג  גב' דלריצ'ה: 12 

 13 לתאגיד המים? 

 14 יניב, מי תאגיד המים? עומר שלומוביץ: 

 15 אני. גב' ברון:

 16 מה. נע מר שחר:

 17 נעמה ברון. עומר שלומוביץ: 

 18 אז אני חוזרת על הסעיף עם הנוסח הנכון.  גב' דלריצ'ה:

 19 אני אשתדל לא להפריע.  גב' ברון:

 20 מינוי ליזי דלריצ'ה,  גב' דלריצ'ה:

 21 זה לא יקרה.עומר שלומוביץ: 
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לירון דורון לוי, נעמה ברון, כדירקטורים מקרב המועצה  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 תת אמנות ותרבות בגני תקווה. בדירקטוריון עמו

 3 מה, עוד פעם?  מר לוין:

מי בעד? סליחה, הקראתי טעות? אז אני חוזרת לסעיף  גב' דלריצ'ה: 4 

 5 . פספסתי סעיף. 6מספר 

 6 עמותת אמנות ותרבות מי הנציג? נעמה ברון.  

 7 לא, רגע, דיברת על התאגיד מים. מר שחר:

דילגתי בטעות על סעיף עכשיו אני חוזרת ושואלת אותך.  גב' דלריצ'ה: 8 

 9 . מי בתאגיד המים, מי במרכז הבמה. 6מספר 

 10 נעמה בתאגיד המים, אני במרכז הבמה.  מר שחר:

 11 למה לא עוד אישה בתאגיד? עומר שלומוביץ: 

 12 נכון, אחד שדוגל בנשים. גב' דלריצ'ה:

 13 לא הבנתי.  מר שחר:

 14 אה, למה לא כל הנשים בתאגידים?  גב' ברון:

 15 ן. כעומר שלומוביץ: 

 16 יש לנו חלוקת משימות.  גב' ברון:

 17 , -אתה דרך אגב הבטחת שתיתן את המקום שלך לאושרת ב מר שחר:

 18 מה שהבטחנו זה לא לישיבה פה, באמת. עומר שלומוביץ: 

מינוי ליזי דלריצ'ה, לירון לוי דורון ונציגת סיעת כוח, נעמה  גב' דלריצ'ה: 19 

מותת ברון, כדירקטורים מקרב המועצה בדירקטוריון ע 20 

 21 אמנות ותרבות בגני תקווה. מי בעד? 

 22 יניב.  מר שחר:

 23 יניב. דוברים:

 24 אני בעמותה לתרבות. זה לא את? גב' דלריצ'ה:

 25 יניב.  גב' נתן:

 26 סליחה. סליחה. לא קלטתי את הסיפור הזה. בסדר גמור.  גב' דלריצ'ה:
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 1 אל תהיי כל כך אנטי אופוזיציה. זה לא זה.  מר שחר:

 2 ? כולם בעד.6ד סעיף מספר מי בע גב' דלריצ'ה:

 3 

מינוי ליזי דלריצ'ה, לירון לוי דורון שר פה אחד את : הוחלט לאהחלטה

ויניב שחר כדירקטורים מקרב המועצה בדירקטוריון עמותת אמנות 

 .ותרבות בגני תקווה

 4 

מינוי יניב אנגל, עופר עזרא ונעמה ברון כדירקטורים מקרב המועצה 

 תקווהבדירקטוריון תאגיד המים גני 

 5 

, מינוי יניב אנגל, עופר עזרא ונעמה ברון 7סעיף מספר  גב' דלריצ'ה: 6 

כדירקטורים מקרב המועצה בדירקטוריון תאגיד המים גני  7 

 8 תקווה. מי בעד? 

 9 כולם בעד.  גב' נתן:

 10 

מינוי יניב אנגל, עופר עזרא ונעמה  את: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 .יון תאגיד המים גני תקווהברון כדירקטורים מקרב המועצה בדירקטור

 11 

 מינוי ועדות חובה

 12 

 13 מינוי ועדות חובה. אוקי, עכשיו,  גב' דלריצ'ה:

 14 אנחנו ממנים ועדה ועדה או שמצביעים,  מר שחר:

 15 אחד ומאשרים. -אנחנו הולכים אחד גב' דלריצ'ה:

 16 ועדת הנהלה, כל חברי ההנהלה. מי בעד?  

 17 כולם בעד.  גב' נתן:

 18 
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כל חברי  -את חברי ועדת הנהלהפה אחד  : הוחלט לאשרהחלטה

 . ההנהלה

 1 

 2 ועדת ביקורת, כל חברי האופוזיציה. ומי היו"ר?  גב' דלריצ'ה:

קודם כל יש לי משהו להגיד. גם שדיברתי עם עומר דיברנו  מר שחר: 3 

על זה שאנחנו נשים שני נציגים שלנו בועדת ביקורת ולא  4 

 5 שלושה. אתם החלטתם על דעת עצמכם, 

 6 כל האופוזיציה זה ועדת ביקורת.  יצ'ה:גב' דלר

לא, לא תמיד. לא חייב בכלל. זה גם לא היה בשנים  מר שחר: 7 

קודמות. ואנחנו אומרים שאנחנו צריכים שני חברים בועדת  8 

 9 ביקורת. 

 10 מי יו"ר הועדה?  גב' דלריצ'ה:

 11 אני.  גב' ברון:

 12 נעמה.  מר שחר:

 13 את לא יכולה.  גב' דלריצ'ה:

 14 יכולה? אני לא  גב' ברון:

 15 את לא תוכלי להיות דירקטור בלידר, תחליטי.  גב' דלריצ'ה:

 16 זה או זה או זה. עומר שלומוביץ: 

 17 , -זה לא יכול להיות בעומר שלומוביץ: 

 18 ,-ועדת ביקורת מבקרת על ה מר שחר:

כן. בגלל זה ביקשתי שאושרת תהיה בזה, יו"ר ועדת עומר שלומוביץ:  19 

 20 ביקורת. לא אמרתי סתם. 

אז אם אתם רוצים לחזור אחורה לנסח סעיפים מחדש אתם  יצ'ה:גב' דלר 21 

 22 מוזמנים.

 23 לא הבנתי את זה סתם, יניב, הבנתי את הבעיה. עומר שלומוביץ: 

 24 לא אמרת סתם אבל לא הסברת, כרגיל. זה חצאי מידע. מר שחר:
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 1 לא, זה לא יכול להיות שלא קראת, עו"ד עובדיה:

 2 כך יודעים הכל בעל פה. לא יכול להיות. אתם כל  גב' דלריצ'ה:

 3 , -עמודים ש 400 -מה, את ה מר שחר:

 4 אני צריך לרמוז לך?עומר שלומוביץ: 

 5 יו"ר ועדת ביקורת, עו"ד עובדיה:

 6 לא יכול להיות חבר בתאגיד. עומר שלומוביץ: 

 7 )מדברים ביחד(

 8 אז אושרת תהיה.  גב' ברון:

 9 אז מה קבענו? אושרת? ביקורת? אוקי.  גב' דלריצ'ה:

ת ביקורת אושרת פרימו. חברים מיכאל, יניב, נעמה ועד  10 

 11  מי בעד? מי נגד? יש מישהו נגד?ואושרת. 

 12 כולם בעד.  גב' נתן:

 13 כולם בעד. גב' דלריצ'ה:

 14 

את הרכב ועדת ביקורת: אושרת פרימו : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 מיכאל לוין, יניב שחר, נעמה ברון. -יו"ר הועדה, חברי הועדה

 15 

ועדת מכרזים, עומר שלומוביץ יו"ר, יניב אנגל חבר מועצה,  ה:גב' דלריצ' 16 

שרון גל דרור חברת מועצה, אמיר רחמנינוב חבר מועצה,  17 

 18 יניב שחר חבר מועצה. מי בעד? 

 19 כולם בעד.  גב' נתן:

 20 לא אישרנו את היו"ר.  דוברת:

 21 רק לאשר את היו"ר.  מר לוין:

 22 אז אני חוזרת, הכל בסדר.  גב' דלריצ'ה:

 23 

את הרכב ועדת מכרזים: עומר שלומוביץ יו"ר, : הוחלט לאשר החלטה
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 חברי ועדה.  -יניב אנגל, שרון גל דרור, אמיר רחמנינוב כהן ויניב שחר

 1 

 2 עכשיו עומר אתה יכול לכתוב יו"ר.  מר שחר:

דרך אגב, אמיר צריך להישבע למועצה. כל ההצבעות שלו  מר לוין: 3 

 4 ות מושבע. לא תקפות אבל נוותר לו והוא צריך להי

 5 , -הוא יחתום על ה גב' דלריצ'ה:

 6 עכשיו הוא יכול להישבע.  מר עזרא:

 7 מר רחמנינוב כהן: הוחתמתי היום בשביל ההשבעה הזאת. 

אמיר רחמנינוב יו"ר, לירון דורון  -ועדת נזקק וועדת הנחות גב' דלריצ'ה: 8 

 9 חברת מועצה. מי מכם בועדת נזקק, יניב? 

 10 אושרת.  מר שחר:

אושרת פרימו. גזבר, מנהל וכל יתר האנשים המקצועיים. מי  'ה:גב' דלריצ 11 

 12 בעד?

 13 כולם בעד. גב' נתן:

 14 

את הרכב ועדת נזקק וועדת הנחות: : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

חברות  –אמיר רחמנינוב כהן יו"ר, לירון דורון לוי ואושרת פרימו 

 . , והאנשים המקצועייםועדה

 15 

ה, יניב אנגל יו"ר, דן אויירו חבר ועדת איכות הסביב גב' דלריצ'ה: 16 

 17 המועצה, נציג שגב, מי בחרתם לועדת איכות סביבה? 

 18 איכות סביבה אני אהיה.  מר מתתיהו:

 19 טל מתתיהו. נציג כוח באיכות סביבה?  גב' דלריצ'ה:

 20 יניב. מר שחר:

 21 יניב שחר. והאנשים המקצועיים.  גב' דלריצ'ה:
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חיים שלו נמצאים נציגי ציבור ולדימיר דוידסון, הקורות   1 

פה, ושחר פנחסוביץ', גם הקורות חיים שלו נמצאים פה.  2 

יתר מנהל התפעול ולוגיסטיקה, נציג ארגון איכות הסביבה  3 

 4 הארצי, ונציג השר להגנת הסביבה, מי בעד? 

יפית, שניה, אני מכיר את ולדימיר והכל בסדר, ואני ספצ מר לוין: 5 

 6 פני. רוצה להיות בעד, אבל תשלחו קורות חיים ל

 7 יש, יש פה.  גב' דלריצ'ה:

 8 לפני. למה לא לשלוח לפני?  מר לוין:

 9 , ועדה למאבק, -אוקי. מי ב גב' דלריצ'ה:

 10 כולם בעד.  גב' נתן:

 11 כן. גב' דלריצ'ה:

 12 

את הרכב ועדת איכות הסביבה: יו"ר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

חר וכן הועד יניב אנגל, חברי הועדה: דן אויירו, טל מתתיהו, יניב ש

,  -האנשים המקצועיים, נציגי ציבור ולדימיר דוידסון ושחר פנחסוביץ'

 נציג ארגון איכות הסביבה ונציג השר להגנת הסביבה. 

  13 

ועדה למאבק בנגע הסמים. מישהו רוצה להיות יו"ר בועדה?  גב' דלריצ'ה: 14 

 15 כוח, רוצים להיות יו"ר? 

חנו ביקשנו נציג אנחנו בכלל, בקשר לועדה הזאת גם כן, אנ מר שחר: 16 

אחד. ועדה לנגע הסמים, אני חושב שזאת ועדה מאוד מאוד  17 

 18 חשובה, 

 19 מאוד חשובה, לכן אני נותנת לכם אותה.  גב' דלריצ'ה:

 20 ומשום מה אין אף נציג של סיעת את.  מר שחר:

 21 כי אנחנו בכל דבר. אנחנו עמוסים. גב' דלריצ'ה:
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שמתם עצמכם בכל כן, אני יודע. זה מה שמפריע לי, שאתם  מר שחר: 1 

דבר שמתאים לכם ודחפתם הרבה נציגים שלנו בכל דבר  2 

 3 שלא מתאים לכם. 

 4 הרגע אמרת שזה חשוב, אז תחליט.  גב' דלריצ'ה:

זה חשוב, נכון. זה חשוב שיהיה ייצוג של כל המועצה שם,  מר שחר: 5 

בטח של הסיעה הכי גדולה במועצה, שחרתה על דגלה  6 

וקידום נשים. אני לא מבין חינוך, חוץ משוויון הזדמנויות  7 

 8 למה אתם לא נמצאים שם. 

 9 יש לנו שני נציגי ציבור שם. עומר שלומוביץ: 

 10 ואני יותר מזה לא מבין, מר שחר:

 11 הכל בסדר, מה.  גב' דלריצ'ה:

 12 או אני יכול לחשוב שאני חושב שאני מבין,  מר שחר:

 13 מה שנכון, לא מבין הכל.  גב' דלריצ'ה:

למה, למה שמתם שני נציגים שלנו. לא ביקשנו את זה.  מר שחר: 14 

אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו ביקשנו נציג בועדת משנה  15 

לתמיכות. משום מה החלטתם שאתם, שאנחנו לא צריכים  16 

 17 להיות שם. 

 18 מיכאל שם. עומר שלומוביץ: 

 19 מיכאל שם, נכון. אבל,  מר שחר:

 20 כרגע אמרת שאנחנו שתי סיעות נפרדות.  דוברת:

 21 נציג האופוזיציה אחד, בחרנו אותו לפי המפתח סיעתי.  גב' דלריצ'ה:

 22 . 4נציג אופוזיציה אחד מתוך עומר שלומוביץ: 

 23 עכשיו זה בסדר.  מר שחר:

 24 לפי סיעה. רק סיעה אחת מהאופוזיציה. גב' דלריצ'ה:

 25 בדיוק. עומר שלומוביץ: 
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המחוקק במה שאמר מפתח סיעתי לא התכוון לכך  מר שחר: 1 

לה יכולה לשים את עצמה בועדות שהיא רואה לנכון שההנה 2 

 3 שהן יותר חשובות,

 4 אף אחד לא דיבר עם המחוקק.  גב' דלריצ'ה:

ובשביל, ובשביל לתת ייצוג סיעתי לקחת על דעת עצמכם  מר שחר: 5 

את הסיעות של האופוזיציה, להדיר אותן מועדות שנוח  6 

לכם להדיר אותן, ולהכניס הרבה נציגים שלהם לועדות  7 

 8 אתם מעדיפים שהם יהיו שם. ש

 9 אתה בכל הועדות נמצא.  גב' דלריצ'ה:

 10 לא. מר שחר:

 11 כן.  גב' דלריצ'ה:

 12 ועדת משנה לתמיכות אני לא נמצא, למרות שאני, מר שחר:

 13 אנשים.  3כי אתה לא צריך להיות שם. יש לנו  גב' דלריצ'ה:

 14 , -ואני לא ביקשתי שני נציגים בועדה ל מר שחר:

י רוצה להיות יו"ר מאבק בנושא הסמים, בנוגע לסמים? מ גב' דלריצ'ה: 15 

 16 מישהו מכם רוצה להיות יו"ר?אתה רוצה להיות יו"ר? 

 17 לא.  מר שחר:

 18 לא. טל מתתיהו, תתחדש.  גב' דלריצ'ה:

 19 אני רוצה להיות יו"ר. מר רחמנינוב כהן: 

אז אני מחליפה, אמיר רחמנינוב במקום טל, וגם אתה יו"ר.  גב' דלריצ'ה: 20 

 21 וב מאוד, זה עובד מאוד. זה חש

 22 זה פעם ברבעון נראה לי צריך להתכנס.  דובר:

 23 יש עוד כל מיני פורומים. עומר שלומוביץ: 

 24 נציגי כוח, מי אתם רוצים פה?  גב' דלריצ'ה:

 25 נעמה.  מר שחר:

 26 יש לך עוד אחד.  גב' דלריצ'ה:
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 1 אני לא מכניס עוד אחד.  מר שחר:

 2 .לא רוצה להכניס. אוקי גב' דלריצ'ה:

 3 כרגע לא. אנחנו רוצים להיכנס לועדת משנה,  מר שחר:

 4 )מדברים ביחד(

נציגי ציבור סתו עציוני, נציג ציבור, ורביב הדר נציג הדר.  גב' דלריצ'ה: 5 

הקורות חיים מונחים לפניכם. שני אנשים ראויים מאוד,  6 

שאולי היו נמצאים פה ואולי לא, אבל הם יובילו את  7 

 8 הועדה. 

 9 ? כולם בעד גב' נתן:

 10 נציג כוח ייקבע בהמשך, הוא יעביר לנו. מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 11 כולם בעד?  גב' נתן:

 12 מי נגד?  גב' דלריצ'ה:

 13 אני נגד בגלל שלא שלחתם. אני לא מכיר אותם.  מר לוין:

 14 אנחנו גם נגד המינוי של הועדה הזאת.  מר שחר:

 15 אוקי. סבבה. נגד. עבר ברוב קולות. גב' דלריצ'ה:

 16 

למאבק בנגע לט לאשר את הרכב הועדה וב של חברים הוחבר: החלטה

נעמה ברון. הסמים. יו"ר הועדה אמיר רחמנינוב כהן. חברי הועדה: 

 נציגי ציבור: סתו עציוני ורביב הדר.

 17 

ועדה למיגור אלימות, שהיא גם ועדת אקלים. אני יו"ר של  גב' דלריצ'ה: 18 

לי. הועדה ועומר שלומוביץ, הממלא מקום, ייאלץ לעזור  19 

לירון דורון חברת המועצה בפנים, נציג כוח מי אתם  20 

 21 רוצים? 

אני. יהיה לנו הרבה זמן של אופוזיציה וקואליציה. מה זה  מר שחר: 22 

 23 ועדת אקלים? 
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ועדת אקלים זה סוג של ועדת חינוך שנפגשת כמעט אחת  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 לחודש ועובדת,

 3 זה חובה? מר שחר:

דת מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד זה ועדת חובה. ועוב גב' דלריצ'ה: 4 

 5 מעניין. וזה קובי זמיר מנהל אגף החינוך מוביל. 

יניב שחר, לירון דורון, ליזי דלריצ'ה, מנכ"ל, מנהל אגף   6 

החינוך, מנהל אגף פיקוח, קב"ט, מנהל קידום נוער, מנהל  7 

 8 שח"ם, נציג משטרת ישראל. מי בעד? 

 9 כולם בעד. גב' נתן:

 10 כולם בעד.  גב' דלריצ'ה:

 11 

ועדת  -את הרכב הועדה למיגור אלימותהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

ליזי דלריצ'ה. חברי הועדה: יניב שחר, לירון דורון  -אקלים. יו"ר הועדה

מנהל אגף החינוך, מנהל אגף פיקוח, קב"ט, מנהל קידום וי, מנכ"ל, ל

 נציג משטרת ישראל.ונוער, מנהל שח"ם 

 12 

של נרצחי טרור. עד היום ניסינו לקבל ועדה להנצחת זכרם  גב' דלריצ'ה: 13 

פטור מהועדה הזאת, כי אין לנו מישהו שאיתרנו שהוא  14 

 15 נרצח טרור. 

 16 יש בגני תקווה.  גב' פרימו:

 17 יש? אז אנחנו נשמח,  גב' דלריצ'ה:

 18 משפחת מנוס.  גב' פרימו:

 19 לא, זה צבא.  גב' נתן:

 20 לא, הם לא מוגדרים נרצח טרור.  גב' דלריצ'ה:

 21 מוכרים אבל על ידי הצבא, לא נפגעי טרור. הם  גב' נתן:

 22 הוא חייל. עומר שלומוביץ: 
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 1 במילוי תפקידו. גב' דלריצ'ה:

 2 הוא היה חייל? אז אני כבר לא זוכרת.   גב' פרימו:

 3 דוד מנוס היה חייל. עומר שלומוביץ: 

לא מצאנו לא במשרד הביטחון, לא ברשימות שלנו. אנחנו  גב' דלריצ'ה: 4 

חדשים, אנחנו עושים בדיקה מול משרד בודקים בתושבים ה 5 

המאגרים שלנו. בכל מקרה אנחנו צריכים הביטחון ומול  6 

להקים את הועדה הזאת, היא ועדת חובה. אם יש מישהו אז  7 

 8 ננסה,  -נעשה, נקיים, ואם לא

 9 שלא נדע ולא נצטרך.  דוברת:

מישהו רוצה להיות יו"ר, נציג כוח? יניב, יו"ר? מי מכם  גב' דלריצ'ה: 10 

 11 יג בועדה הזאת? נצ

 12 אני, אושרת.  גב' פרימו:

אז אושרת, אני שמה אותך גם יו"ר. אולי את תכירי ותכירי  גב' דלריצ'ה: 13 

 14 את האנשים. 

 15 חס וחלילה, שלא נדע. גב' פרימו:

מיכאל לוין, חבר מועצה, נציגי המשפחה שאנחנו מחפשים  גב' דלריצ'ה: 16 

 17 עכשיו. מי בעד? 

 18 כולם בעד.  גב' נתן:

 19 

הנצחת זכרם של פה אחד הוחלט לאשר את הרכב הועדה ל: טההחל

יו"ר הועדה: אושרת פרימו. חברי הועדה: מיכאל לוין,  .נרצחי טרור

 נציגי המשפחה. 

 20 

ועדה לשימור אתרים. ליזי דלריצ'ה יו"ר ויניב אנגל יחליף  גב' דלריצ'ה: 21 

 22 אותי. נציג שגב, מי אתם רוצים בועדה לשימור אתרים?

 23 זרא. עופר ע מר עזרא:
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 1 עופר עזרא. נציג כוח?  גב' דלריצ'ה:

 2 אושרת.  גב' פרימו:

מיכאל לוין, יעל ספטי מנהלת הנכסים, מהנדס המועצה,  גב' דלריצ'ה: 3 

נציג הועדה לתכנון ובניה ומתכנן המחוז. מי בעד הועדה  4 

 5 לשימור אתרים? 

 6 כולם בעד. גב' נתן:

 7 

"ר הועדה: את הרכב הועדה לשימור אתרים. יו: הוחלט לאשר החלטה

יעל חברי הועדה: עופר עזרא, אושרת פרימו, מיכאל לוין, ליזי דלריצ'ה. 

ספטי מנהלת הנכסים, מהנדס המועצה, נציג הועדה לתכנון ובניה 

  ומתכנן המחוז.

 8 

ועדת תמיכות. אני רוצה לעשות סדר. ועדת תמיכות היא  גב' דלריצ'ה: 9 

ועדת ועדה מקצועית שמתכנסת עם אנשי המקצוע במועצה.  10 

תמיכות מורכבת ממנכ"ל, גזבר ויועץ משפטי. יש ועדת  11 

משנה לועדת התמיכות, שזה ועדת רשות לכל דבר. ויו"ר  12 

עופר עזרא, טל מתתיהו חבר מועצה, אמיר רחמנינוב חבר  13 

מועצה, יניב אנגל חבר מועצה ומיכאל לוין חבר מועצה. מי  14 

 15 בעד? 

 16 להגיד על זה עוד פעם, ואני רוצה  מר שחר:

 17 ?2018על איזה סכומים מדובר בשנת  :דוברת

 18 אלף שקל בערך. 300-400 גב' דלריצ'ה:

 19 ואני עוד פעם רוצה להגיד, מר שחר:

יש תבחינים שתכף נעבור עליהם ונאשר אותם והם נמצאים  גב' דלריצ'ה: 20 

 21 באתר המועצה. 

 22 אני רוצה שוב להגיד, מר שחר:
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 1 ה רוצה להגיד, . סליחה. כן? את550כולל תנועות הנוער  גב' דלריצ'ה:

אני רוצה שוב להגיד מה שאמרתי קודם, ועדת תמיכות גם  מר שחר: 2 

לפי מפתח סיעתי אנחנו צריכים להיות שם גם כן, נציג של  3 

כוח אמור להיות שם גם כן. ועוד פעם, למרות שדיברתי עם  4 

עומר וסיכמתי שנכניס בטבלאות הוצאתם אותנו משם  5 

 6 ושמתם אותנו, 

 7 ה. לא התאפשר לו. הוא ניס גב' דלריצ'ה:

 8 זה מאוד פשוט. ולכן אנחנו מתנגדים. מר שחר:

 9 לא, הם לא הסכימו לחתום לנו על קואליציוני.  גב' דלריצ'ה:

גם אומר אמר שדרשו, אומר גם אמר לנו שיש מי שדרש את  מר שחר: 10 

מיכאל שם, וכנראה זה לא כל כך נכון. אבל לא משנה,  11 

 12 , -ציג באנחנו עדיין אומרים שאנחנו צריכים נ

 13 אוקי. מי בעד הרכב ועדת התמיכות? מי נגד?  גב' דלריצ'ה:

 14 זה אמנה פלוס מיכאל בעד,  גב' נתן:

 15 נכון, והאופוזיציה, גב' דלריצ'ה:

 16 לא האופוזיציה, כוח.  מר שחר:

 17 יניב ונעמה, וכוח נגד.  גב' נתן:

 18 כן.  גב' דלריצ'ה:

 19 

ר "יומיכות: חברים הוחלט לאשר את הרכב ועדת התברוב של : החלטה

הועדה: עופר עזרא. חברי הועדה: טל מתתיהו, אמיר רחמנינוב כהן, 

 יניב אנגל ומיכאל לוין. 

 20 

ועדת בחינה. ועדת בחינה זה ועדה למיון כוח אדם. ראש  גב' דלריצ'ה: 21 

המועצה, אני, יו"ר, דפנה גרינפלד היא נציגת ציבור שהיתה  22 

שהיתה ותמשיך להיות. הילדה נבון היא נציגת ציבור  23 
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ותמשיך להיות. הקורות חיים גם נמצאים לפניכם. נציג  1 

ועדת מנהל השירות, נציג ועדת שירות העובדים, נציג  2 

הסתדרות, נציג ועד העובדים. מי בעד ועדת בחינה? מי  3 

 4 נגד? 

 5 כולם בעד.  גב' נתן:

 6 לא, אנחנו נמנעים. מר שחר:

 7 כוח נגד.  גב' דלריצ'ה:

 8 נמנעים.  דוברים:

 9 נמנעים. סליחה. סליחה.  גב' דלריצ'ה:

 10 אנחנו לא הכל נגד, ליזי. הכל בסדר. לא צריך להילחץ.  מר שחר:

 11 מינוי ועדת חובה סיימנו. גב' דלריצ'ה:

 12 

ברוב של חברים הוחלט לאשר הרכב ועדת בחינה. יו"ר הועדה: : החלטה

 -נציגת ציבור, הילדה נבון -דפנה גרינפלדה: ליזי דלריצ'ה. חברי הועד

ור, נציג ועדת מנהל השירות, נציג ועדת שירות העובדים, נציגת ציב

 נציג הסתדרות, נציג ועד העובדים.

  13 

 2017דיון בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 

 14 

. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 8סעיף מספר  גב' דלריצ'ה: 15 

 16 . גורן, בבקשה. 2017

 17 לישון.  גורן לין אלרגנד: היה מעניין עד עכשיו. עכשיו ילכו

דקה, הערה קטנה. ועדה לתכנון ובניה מי שממנה את  גב' דלריצ'ה: 18 

הועדה זה המועצה, שמסתיימת ישיבת המועצה ופותחים  19 

את ישיבת הועדה, ואז נמנה את האנשים של ועדת המשנה  20 
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לועדת תכנון ובניה. בסדר? אז תינעל הישיבה, תיפתח  1 

 2 הישיבה. 

פרוטוקול, יגיד את נוסח לפרוטוקול שאמיר יישבע ל עו"ד מצליח: 3 

 4 ההצהרה.  

סעיף נוסף שאנחנו מבקשים להעביר זה השבעת אמיר  גב' דלריצ'ה: 5 

 6 רחמנינוב. אמיר, בבקשה. 

 7 )מדברים ביחד(

אני אמיר רחמנינוב כהן מתחייב לשמור אמונים למדינת מר רחמנינוב כהן:  8 

ישראל ולמלא באמונה שלמה את שליחותי במועצה  9 

 10 בסיעתא דשמייא. 

 11 בהצלחה. דלריצ'ה: גב'

 12 )מחיאות כפיים(

 13 עכשיו גורן. גב' דלריצ'ה:

', הדוחות 17'. הדוחות השנתיים לשנת 17דוחות שנתיים גורן לין אלרגנד:  14 

הכספיים זה דוחות מבוקרים על ידי רו"ח מטעם משרד  15 

 16 2017הפנים. הם אושרו על ידי משרד הפנים. העודף לשנת 

 17 121 -וצאות הוא כאלף שקל. ביצוע הכנסות, הה 119הוא 

 18 2017מיליון שקל. הגירעון הנצבר של המועצה לסוף שנת 

מהביצוע בניכוי  12.7%ומהווים ₪ מיליון  14.3 -הוא כ 19 

 20 .2016שהיו בדוחות  15.2%הנחות ארנונה. לעומת 

תקבולים ותשלומים לפי פרקי  -6אני עוברת לעמוד    21 

התקציב. ואני עוברת על הסעיפים המהותיים. הכנסות  22 

הביצוע בארנונה בפועל היה גבוה יותר  -ארנונהמ 23 

מהתקציב. הדבר נובע מהערכה שמרנית להכנסות הארנונה,  24 

 25 -' והמשיך ב16 -בעיקר לתוצאות סקר המדידות שהתחיל ב
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'. עשינו איזושהי הערכה שבסופו של דבר היתה שמרנית, 17 1 

 2 כמו שצריך. 

כמו כן, האכלוסים החדשים, אנחנו שמרנים בארנונה   3 

וקחים אותם כאילו יהיה בניין ריק ופטור נכס ריק ול 4 

 5 ובפועל היו פחות הנחות של בניין ריק ושל פטור נכס ריק. 

, דומה 96%אחוז הגבייה בארנונה מהחיוב השוטף הוא   6 

 7 לשנה קודמת. 

 8 גבייה מארנונה. להריע. כן. 96% גב' דלריצ'ה:

ים ממפעל רואים גם את הסעיף של התקבול 6בעמוד גורן לין אלרגנד:  9 

הביוב, שהביצוע שם נמוך משמעותית מהתקציב. אני  10 

אסביר שניה על מה מדובר. יש לנו מתווה למשיכת כספים  11 

שאושר על ידי משרד הפנים לפירעון מתאגיד המים  12 

ההלוואה העצמית שהמועצה נתנה בעת הקמת התאגיד על  13 

 14 '. 19-'15פני השנים 

שוטף פלוס משרד הפנים אישר לנו לרשום את זה בתקציב ה  15 

לרשום דיבידנד, אם יהיה. כרגע לא היה דיבידנד מתאגיד  16 

המים. חשוב לציין שלא ניצלנו את כל מה שמשרד הפנים  17 

נתן לנו לרשום בתקציב השוטף, היתרות של נוצלו, שהן  18 

במצטבר, נמצאות בקרן התאגוד. חלקן ינוצלו  2.4בסך  19 

וחלקן נפנה למשרד הפנים, אולי ננצל אותם  2019בשנת  20 

 21 בשנים, להמשיך את המתווה לעוד שנים. 

שני הדברים האלה שציינתי עכשיו, בתוספת עם זה   22 

שבמועצה נעשים הרבה צעדים להתייעלות וחיסכון,  23 

את מערכת הרכש שנותנת לנו  2015הטמענו כבר בסוף  24 

אפשרות לבקר על התקציב. יש מוטיבציה בקרב העובדים  25 

כנסות. הדבר להתייעל ולחסוך. וגם הגדלנו את עוגת הה 26 
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', רק 18 -', וזה גם הצפי ל17-'16הזה הביא לזה שבשנים  1 

 2 צפי, אין התחייבות, לסיים סביב האיזון.

... ממשרד החינוך, הביצוע גבוה ביחס לתקציב, נובע מזה   3 

שהיו ערעורים על כספים שקיבלנו ממשרד החינוך בשנים  4 

על קודמות ועיתוי התקבול הוא תלוי גם בבדיקת הדיווחים  5 

ידי משרד החינוך. לפעמים הם מאחרים, ואז יש לנו  6 

שיפטינג בין שנים. אחוז ההשקעה בחינוך מסך התקציב  7 

 8 . 40% -הוא כ

יש פירוט על התקבולים  17בעמוד  -תקבולים לא רגילים  9 

הביצוע נמוך  -הלא רגילים. העברה מקרנות הפיתוח 10 

מהתקציב עקב זה שנוסחת ההנדסה, מה שאנחנו מושכים  11 

הפיתוח, התקציב השוטף בפועל היתה פחות ממה מתקציב  12 

 13 שתוקצב. 

היתה גם פשרה עם מקורות על ריבית על זכויות שנרשמה   14 

. היה גם ביטול הפרשה בגין תביעות שכר 2017בשנת  15 

. הביצוע שלה 2017עובדים, פשרה שהגענו אליה בסוף  16 

 17 מופיע בשכר וביטול ההפרשה מופיע בתקבולים לא רגילים.

. הביצוע גבוה 17רגילים, גם יש פירוט בעמוד תשלומים לא   18 

ביחס לתקציב, בעיקר בגלל הפרשה לתלויות בגין  19 

 20 השתתפות עצמית בתביעות. 

משרד הפנים דרש מאתנו לכתוב את זה, לעשות הפרשה   21 

ככה חשבונאית גם נכון, לעשות הפרשה על כל התביעות  22 

הקיימות. בעבר זה היה נרשם בעת התשלום בפועל, ובשנת  23 

 24 רשמנו את ההפרשה על כל מה שקיים באותה עת.  2017

זה הסכום של, אפשר הבהרה על הנקודה הזאת? אני רואה  גב' ברון: 25 

 26 ?15שאם, זה ביאור 
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 1 . 4ביאור  17. עמוד 17בעמוד גורן לין אלרגנד: 

 2 לא, סליחה. גב' ברון:

 3 בסדר? אוקי. גורן לין אלרגנד: 

. אחוז עמוס 28עומס מלוות. מלוות לפירעון נמצא בעמוד   4 

המלוות מהכנסות הכוונה ליתרת ההלוואות חלקי הביצוע  5 

 6 . 7% -. ואחוז הפירעונות הוא כ28% -בניכוי ההנחות, הוא כ

 7 289משרות, בפועל בוצעו  303. תוקצבו 34משרות, בעמוד  

משרות בעיקר בחינוך  15 -משרות. תת הביצוע נובע מ 8 

 9 שתוקצבו ביתר. 

 10 הערכה. גב' דלריצ'ה:

 11 מהביצוע בניכוי הנחות.  41% -כן. והשכר מהווה כלין אלרגנד:  גורן

דיון, לא צריך להעלות להצבעה. אבל אם אתם רוצים את  גב' דלריצ'ה: 12 

 13 דקות שלכם אז בבקשה. אם לא, עוברים לסעיף הבא.  10 -ה

 14 לא מצביעים על זה?  דובר:

 15 לא, זה רק דיון. גב' דלריצ'ה:

 16 

 2018לשנת  2עדכון תקציב מספר 

 17 

. צריך לפני סיום שנה 2018לשנת  2עדכון תקציב מספר  גב' דלריצ'ה: 18 

לעשות עדכון תקציב או לא לעשות בכלל. גורן הכינה את  19 

התקציב, מאחר שהיא אדם מאוד שמרן וקצת גם פסימי אז  20 

 21 התקציב טוב יותר מהניבוי או שונה, ולכן בבקשה. 

 22 3.3 -יב המועצה בכהגדלת תקצ -2עדכון תקציב מספר גורן לין אלרגנד: 

 23 131.3מיליון לתקציב של  127.9מתקציב של ₪ מיליון 

מיליון. אני אעבור על הסעיפים העיקריים. אם מישהו ירצה  24 

 25 אחרי זה לשאול, מוזמן. 



 

 

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

  18.12.18                                מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

54 

מיליון. שוב, זה נובע  1.9גידול של  -ארנונה כללית למגורים  1 

, נובע בעיקר מזה 2017ממה שאמרתי קודם גם בשנת  2 

ים, רק הבניינים החדשים שהייתי שמרנית שבניינים חדש 3 

מיליון שקל.  2ולקחתי בניין ריק ופטור נכס ריק זה בערך  4 

 5 זה בערך הגידול הזה. 

עכשיו, בזכות זה בעמוד השלישי הביוב הכנסות שונות, מה   6 

אלף שקל,  650 -שרצינו למשוך מתאגיד המים הוקטן ב 7 

 8 שישאר לנו בקרן התאגוד בשביל השנים הבאות. 

אלף שקל. זה מופיע גם בהוצאה  620 -חות ארנונה עלו בהנ  9 

וגם בהכנסה. זה נובע גם כשגדלה הארנונה גם ההנחות  10 

תושבים חדשים וגם היו לנו הנחות של מילואים גדלות.  11 

 12 שנתנו השנה. 

אלף שקל, בעקבות  405במענק חד פעמי יש תוספת של   13 

ר מענק תמרוץ אתרי בנייה שמשרד הפנים נתן לנו. אי אפש 14 

היה לרשום אותו גם, למרות שצפיתי שיהיה את המענק  15 

הזה, אי אפשר היה לרשום אותו בבסיס התקציב, הם לא  16 

אישרו. רק אחרי שקיבלנו אותו היה אפשר להכניס אותו  17 

 18 לתקציב. 

 19 577יש פה קיטון של  -גני ילדים חובה, מימון שכר גננת 

אלף שקל. זה הכנסה מול הוצאה. זו איזושהי פעולה  20 

את הגננות ומית שמשרד החינוך, משרד החינוך מממן ריש 21 

בגני ילדים, בגני חובה. הוא מבקש מאתנו לרשום את זה גם  22 

 23 בהכנסה וגם בהוצאה, כדי לשקף את מימון השכר. 

יש גידול של  -סייעות חוק שילוב, השתתפות משרד החינוך  24 

אלף שקל. במקביל גם תראו גידול בהוצאה בשירותים  428 25 

 26 ספר של המשכורות של הסייעות. אחרים, בתי 
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אלף  456יש גידול של  -משרד החינוך, שכר לימוד על יסודי  1 

שקל. גם פה הרבה פעמים אני שמרנית, כי קשה לצפות את  2 

הנוסחאות של משרד החינוך, איזה מורים יהיו בתיכון. זה  3 

תיכון צומח, אף פעם אי אפשר לדעת מראש באיזה רמה  4 

 5 יתקצב. יגיעו המורים ואיך המשרד 

 6 ואיזה מגמות תיפתחנה, לפי המספר של התלמידים.  גב' דלריצ'ה:

 7 229גידול של  -השתתפות משרד החינוך בתרבות תורניתגורן לין אלרגנד: 

אלף שקל, זה היה בהכנסה מותנית במהלך השנה וכל פעם  8 

שקיבלנו כספים אפשרנו את ההכנסה המותנית להכנסה  9 

 10 אות. אמיתית. ובמקביל הגדלנו את ההוצ

אלף שקל. זה  360יש קיטון של  -אחזקה אוטיסטים במסגרת  11 

 12 במימון מדינה. יש קיטון בהכנסה וקיטון בהוצאה.  100%

 13 עד עכשיו זה היה תקבולים, עכשיו אני בתשלומים. 

אלף שקל, התאמה  213יש גידול של  -איסוף וביעור אשפה  14 

 15 לצפי. היו תגבורים בחגים שלא נצפו מראש. 

 16 מה זה ניקוי חצרות אגב? גב' ברון:

ניקוי חצרות זה גם, איסוף וביעור אשפה מפוצל לשני גורן לין אלרגנד:  17 

 18 סעיפים. 

 19 זו חצר שצ"פ כאילו?  גב' ברון:

 20 כן, לא חצר פרטית, אם זאת הכוונה.  גב' דלריצ'ה:

 21 זה לא חצר פרטית, זה כמובן. גורן לין אלרגנד: 

 22 זה אסור על פי חוק.  גב' דלריצ'ה:

אני אמרתי לכם גם שלאט לאט אני משנה את השמות, לין אלרגנד:  גורן 23 

 24 אבל לא הכל ביחד. 

אלף שקל, זה גם  273גידול של  -גנים ונטיעות מים לגינון  25 

 26 התאמה לצפי. בעקבות גידול שצ"פים בישוב וכדומה. 
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אלף שקל. זה גננות  444גידול של  -השתתפות בשכר גננות  1 

מממנת ומשרד החינוך בגני טרום חובה, שזה המועצה  2 

משתתף. בחלקו יש גידול גם בהכנסה ממשרד החינוך  3 

 4 שמממנת את זה. 

זה מה שאנחנו משלמים לרשויות  -חינוך מיוחד, אגרות  5 

 6 212שאנחנו שולחים אליהן ילדים בחינוך מיוחד. גידול של 

 7 אלף שקל, התאמה לצפי. 

אלף שקל. גם פה  340קיטון דווקא של  -שכר הקובע מורים  8 

 9 ייתי שמרנית. ה

 10 ? 2018לשנת  2מי בעד עדכון תקציב מספר  גב' דלריצ'ה:

 11 שאלה לפני כן. גב' ברון:

 12 כן.  גב' דלריצ'ה:

אמרת רק בהתחלה שאפשר לא לעדכן את התקציב. רק  גב' פרימו: 13 

 14 רציתי לדעת מה המשמעות של זה. 

שהניבוי לא יהיה נכון. אם היא לא תעדכן את התקציב וש  גב' דלריצ'ה: 15 

טעויות אז זה לא נראה טוב בדוחות. וכשבונים את התקציב  16 

הבא מסתמכים על התקציב הקודם, אז זה תמיד ייראה לא  17 

נכון באומדן הבא. זאת אומרת זה מין כלי עבודה שהיא  18 

 19 צריכה להיעזר בו. 

 20 ומה המשמעות האופרטיבית?  גב' ברון:

 21 שום דבר.  גב' דלריצ'ה:

 22 פו של דבר, כי הכל הרי מדווח בסו גב' ברון:

שום דבר. מותר לנבא ולטעות בניבוי. היא פשוט כל כך  גב' דלריצ'ה: 23 

 24 יקית שהיא ביקשה ממני לפי, 

 25 לא, אבל כספים, להבנתי, גב' ברון:
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בואו נגיד שאם היינו עוברים את התאריך לא היינו כבר  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 , -יכולים לעשות את ה

ה, למעשה מדובר בכספים כן, אבל בגלל שמדובר פה בהגדל גב' ברון: 3 

 4 שיצאו כבר בפועל.

 5 ברור.  גב' דלריצ'ה:

 6 אוקי. גב' ברון:

 7 זה רטרו.  גב' דלריצ'ה:

אז פה אני רוצה להגיד משהו על הרטרו הזה. בכל סוף שנה  מר שחר: 8 

המועצה מאשרת את התקציב לשנה הבאה. האישור הוא  9 

 10 מראש. 

 11 א עושה כמה עדכונים. בינואר, ובמהלך השנה הי 8 -נכון, ב גב' דלריצ'ה:

במהלך השנה אנחנו היינו מצפים, אני הייתי מצפה  מר שחר: 12 

שהשינויים בתקציב יבואו לאישור המועצה לפני שמוציאים  13 

 14 את הכסף בפועל. 

 15 זה החוק.  גב' דלריצ'ה:

 16 זה החוק. אני מבין. אבל עוד פעם, המועצה מאשרת,  מר שחר:

 17 אה, פר סעיף? גב' דלריצ'ה:

עצה מאשרת את התקציב. המועצה שלנו מאשרת את המו מר שחר: 18 

התקציב, ואז המועצה בתור גוף חורגת בכל מיני סעיפים  19 

ולא מעדכנים אותנו בכלל, ואז באמצע דצמבר, רגע לפני  20 

 21 הסוף שנה אומרים לנו בואו, 

 22 אתה כבר סובל רטרו?  גב' דלריצ'ה:

 23 בואו,  מר שחר:

 24 זה שנה הבאה אתה מדבר?  גב' דלריצ'ה:

 25 בואו תאשרו לנו,  שחר:מר 
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, מה אתה 2019לא הבנתי על מה הוא מדבר. אתה מדבר על  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 מצפה שיקרה? 

 3 לא, אני אסביר את עצמי עוד פעם.  מר שחר:

 4 הערה כללית, עקרונית צופה פני עתיד.  גב' ברון:

 5 צופה.  גב' דלריצ'ה:

קציב המועצה אישרה את ת 2017מה שאני אומר שאם בסוף  מר שחר: 6 

מראש והמועצה בתור גוף אמור להתנהל לפי  2018 7 

הסעיפים התקציביים ועם המועצה חורגת מסעיפים  8 

מסוימים הגיוני שהיא תביא את זה לדיון  ואישור המועצה  9 

 10 לא, 

 11 בעת הזמנת העבודה? גב' דלריצ'ה:

ברגע שרואים שסעיף תקציבי מסוים הולך לחרוג, בישיבה  מר שחר: 12 

רג טיפה, באים מסבירים למה הקרובה, גם אם הוא ח 13 

ומאשרים את החריגה. נראה לי קצת לא הגיוני לבוא  14 

מיליון שקל  3.5באמצע דצמבר ולהגיד בואו תאשרו לנו  15 

 16 , -חריגות שהיו במהלך השנה. לכן אנחנו נמנעים מה

 17 אוקי, מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

אני רק רוצה להגיד, לציין לטובה את שיתוף הפעולה,  מר לוין: 18 

 19 גשנו עם גורן, ענתה על השאלות, שנפ

 20 נכון. מר שחר:

היו הרבה שאלות. נפגשנו איתה לשעה. ואני חושב שצריך  מר לוין: 21 

 22 ללמוד להבא מה שנקרא. 

 23 בברכתי זה היה.  גב' דלריצ'ה:

 24 אני שמח. מר לוין:

 25 רגע. מי בעד?  גב' נתן:

 26 . 10אישור, אנחנו בסעיף מספר  גב' דלריצ'ה:
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 1 , כולל מיכאל. ואתם נמנעים? הנהלה בעד גב' נתן:

 2 כוח נמנע.  גב' דלריצ'ה:

 3 נמנעים.  גב' נתן:

 4 

לשנת  2: ברוב של חברים הוחלט לאשר עדכון תקציב מספר ההחלט

2018. 

 5 

 2019אישור תבחינים לתמיכות לשנת 

 6 

, גם נשלח 2019אישור תבחינים לתמיכות לשנת  -11סעיף  גב' דלריצ'ה: 7 

ודמת, גם נמצא באתר אליכם, גם לא שונה משנה ק 8 

הזה. מי המועצה. מי בעד? ואם מישהו רוצה לדבר במסגרת  9 

 10 בעד? מי נגד? 

 11 כולם בעד. גב' נתן:

 12 מי נמנע? תן פקודה. מי נמנע? כולם נמנעים?  גב' דלריצ'ה:

 13 לא צריך פקודה. אנחנו בעד. אפשר גם,  גב' ברון:

 14 )מדברים ביחד(

 15 הכל בהומור.  גב' דלריצ'ה:

 16 א הומור. זה ציני סתם. זה ל מר שחר:

 17 אישור תבחינים לתמיכות אושר.  גב' דלריצ'ה:

 18 

 .2019תבחינים לתמיכות לשנת הוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 19 

 דיון בסוגיית צילום ישיבות המועצה ובחינת הנושא על כל היבטיו

 20 
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דיון בסוגיית צילום ישיבות המועצה ובחינת הנושא על  -12 גב' דלריצ'ה: 1 

. עשינו עבודה, יש פה מסמך. בדקנו את הדברים כל היבטיו 2 

 3 -3נושא אבטחת מידע.  -2נושא העלות.  -1מכמה היבטים. 

נושא הצילום המקצועי, איכות הקול  -4נושא ההנגשה.  4 

ואיכות התמונה. יש לנו פה כל את המסקנות שהגענו  5 

והמחירים. ישבנו בישיבת ההנהלה והחלטנו שאנחנו לא  6 

 7 ת.רוצים לצלם את הישיבו

 8   אפשר להבין למה? מר שחר:

בגלל שאנחנו לא מוכנים ששקל אחד ישולם על זה. זה  גב' דלריצ'ה: 9 

 10 נראה לנו,

 11 לא הבנתי. כמה כסף אמרו לכם שזה עולה?  מר שחר:

לא אמרו לנו. יש לנו פה, חופית עשתה עבודה. מה זה, לא  גב' דלריצ'ה: 12 

 13 אומרים לנו, אנחנו לא מרכלים ברחוב.

 14 אמרתם, בדקתם את העניין הכלכלי,  לא, מר שחר:

 15 כן, בדקנו את העניין הכלכלי.  גב' דלריצ'ה:

 16 ומה העניין הכלכלי אומר? מר שחר:

 17 אלף שקל לשנה.  60 -ל 40הגענו לבין  גב' דלריצ'ה:

אוקי, אז אני בדקתי את זה גם כן עם חברה שמצלמת את  מר שחר: 18 

תנו הצעת הישיבות בתל אביב, בראשון לציון, בטבעון, הם נ 19 

ישיבות  10מחיר, לפני משא ומתן, שמדברת על, יש לנו  20 

 21 אלף שקל.  28מועצה בשנה, זה 

 22 כולל ההנגשה, כולל אבטחת מידע?  גב' דלריצ'ה:

 23 איזה אבטחת מידע? זה באינטרנט.  גב' ברון:

 24 איזה אבטחת מידע?  מר שחר:

 25 מאוד אבטחת מידע.  גב' דלריצ'ה:

 26 דאו?על מה, שיגנבו את הוי מר שחר:
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 1 בבקשה. גב' דלריצ'ה:

 2 אני רוצה רק כמה דברים, צמח: 'גב

 3 חופית המנמ"רית שלנו. היא אשת המקצוע.  גב' דלריצ'ה:

לי קוראים חופית צמח, אני מנהלת מערכות המידע של  צמח: 'גב 4 

המועצה. כשעלתה הפנייה אני פניתי גם בעצמי לתל אביב,  5 

ון של רעננה, פתח תקווה, מספר גופים, ללמוד מניסי 6 

גורמים אחרים. פניתי גם למספר ספקים, גם כדי לקבל  7 

 8 הצעות, לקבל אומדן פחות או יותר על ההיבטים שלנו. 

היבטי אבטחת המידע, כי בטוחני שבדקת עלויות של צלם   9 

שמגיע לכאן ומצלם את האירוע. בהיבט אבטחת המידע היה  10 

כאן גם בתחילת המליאה כך שפתחנו מה קורה אם מישהו  11 

את החומר והחומר עובר עיבוד ועריכה. כשאני אעלה מצלם  12 

טיוב/לפייסבוק סרטון של המועצה אין לי שום אבטחת -ליו 13 

מידע שהסרטון לא ייפרץ, יורד מהרשת, ייערך ויוחזר בשם  14 

 15 המועצה. 

כדי שאני אוכל להעלות את זה בצורה מאובטחת, כפי שתל   16 

, אביב ורשויות אחרות, אני שוכרת חברה, מעבר לצילום 17 

שבה מאובטחים השרתים, כמין שרת מקומי, ארכיון, ומשם  18 

טיוב שהתושב עצמו יוכל לחפש -הם מוקרנים לפייסבוק וליו 19 

ולראות אותם הלאה. מטרת אבטחת המידע היא בעצם  20 

לשמור על מהימנות החומר. כאשר במקביל לכך שהתושב  21 

 22 גיש לו גישה יכולה גם המועצה לגשת לארכיונים ולהשי

 23 נישת אבטחת המידע. ים. זאת חומר

אנחנו בעולם שאבטחת המידע, לא צריך לומר, כל הזמן   24 

נמצאת בתודעה, אנשים מקבלים אס.אמ.אסים, מיילים,  25 
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ספאמים. אנחנו שם. ולכן חשוב שהמידע שלנו כרשות יהיה  1 

 2 מאובטח. 

מעבר לנושא אבטחת המידע, יש לנו את עולם הנגישות.   3 

ה לתת לו תמלול או אם אני מעלה סרטון וידאו אני צריכ 4 

 5 שפת הסימנים במקביל לסרטון עצמו. 

 6 ברוב הסרטונים אגב בישיבות זה לא ככה.  גב' ברון:

, אני אשאל שאלה קצת אחרת, אם זה -מה מהות הסרט צמח: 'גב 7 

 8 בסדר. 

 9 תרגישי נוח.  גב' דלריצ'ה:

ליין. אם אני -מה הערך המוסף של הסרטון? השידור און צמח: 'גב 10 

אני שמה את התמלול ואני שמה את רוצה שקיפות  11 

הפרוטוקול. מה הערך המוסף בזה ששידרתי את הוידאו  12 

ליין לתושבים בבית? הרי אין לי גורם שיושב על -און 13 

הסרטון ומתייחס ומנתח מה הגיבו התושבים בזמן אמת. אי  14 

לי יכולת כשהתושב צופה להוסיף לו את התמלול, את  15 

 16 התרגום,

 17 על פי חוק.  גב' דלריצ'ה:

או למי שיש לו מגבלה כזו או אחרת להוסיף לו ליין. -און צמח: 'בג 18 

את שפת הסימנים. אני יכולה לעשות את זה בתוספת  19 

הנגשה, וצריך להתייחס לכל הציבור וטובת הציבור שלנו  20 

 21 מחייבת. אז זו סוגיית ההנגשה. 

דיברנו על אבטחת המידע ודיברנו על ההנגשה. סוגייה   22 

ם ואיכות השמע. כשאני עושה שלישית היא איכות הצילו 23 

את אירוע ההקרנה של המליאה אני צריכה לתת כמה  24 

ששומעים את מה שאני אומרת בשידור. אם אני  -1 -נישות 25 

אעמיד את עצמי עם טלפון איכות השמע היא לא תמיד  26 
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מבחינת אקוסטיקה טובה. אני צריכה להעמיד אמצעי שמע  1 

או לא  או קלט מיטביים ואני צריכה צילום או מקצועי 2 

מקצועי, יכול להיות גם לא מקצועי. יכול להיות שאני אבוא  3 

ואני אגיד אני שמה מצלמה אחת שמצלמת את חלק מחברי  4 

המליאה מהגב, מצלמת חלק עם הפנים, היא לא באמת יש  5 

לה יכולת גמישות ותנועה אל הדובר עצמו, אלא היא  6 

 7 סטטית ואיתה אני משדרת. זאת גם אופציה. 

 8 ה שנעשה ברוב הרשויות. זה מ גב' ברון:

 9 לא ברוב, בחלקן.  צמח: 'גב

 10 ברשויות המאוד דומיננטיות,  גב' ברון:

לא, לא מדויק. אם תיקחי את תל אביב אז תראי שיש להם  צמח: 'גב 11 

מצלמות שמפוצלות לפי דובר, פיצול אנשים, זה גם אולם  3 12 

 13 רב תכליתי,

 14 והאיכות שם נוראית.  גב' ברון:

 15 המון בשביל לייצר את כל האקוסטיקה,  והושקע שם צמח: 'גב

ואין הנגשה והאיכות נוראית והם עדיין ראו לנכון נראה לי  גב' ברון: 16 

 17 לאשר את זה, 

 18 אני לא תל אביב.  צמח: 'גב

 19 לא, ברור. חד משמעית.  גב' ברון:

אני מציגה לך את הפן המקצועי ובסוף ההחלטות נעשות  צמח: 'גב 20 

 21 כאן. 

יון איתה. היא רק ביקשה להציג. תודה חופית. וגם לא הד גב' דלריצ'ה: 22 

 23 דרך אגב, 

 24 מעבר לכך, אני רוצה להוסיף שיש חברי מועצה,  :מתתיהומר 

 25 בבקשה, שניה.  גב' דלריצ'ה:

 26 קודם כל תודה על ההסבר.  גב' ברון:
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 1 )מדברים ביחד(

מעבר לזה, גם גילוי נאות, אני גם דיברתי על זה עם יניב  :מתתיהומר  2 

ל. אני אישית מתנגד לזה בלי קשר לעלות וגם עם מיכא 3 

הכספית, כי אנחנו מדברים בהנהלה שעה לפני על כל  4 

לפעמים אנשים שרואים מהצד רואים אותנו כמו  הסעיפים. 5 

בובות מרימים את היד, אחרי שכבר דנו בדברים ולעסנו  6 

 7 אותם. 

מעבר לזה, לא בא לי להתאפר לפני שאני בא לישיבת   8 

 9 מועצה. 

 10 ומה אני אגיד?  גב' דלריצ'ה:

 11 אז אני רוצה להגיד כמה דברים.  מר שחר:

 12 לירון, את רוצה להתייחס?  גב' דלריצ'ה:

אני רוצה להגיד שאין שום קשר בין שקיפות לבין צילום  גב' דורון לוי: 13 

וידאו. הנושא של שקיפות לא רלוונטי בכלל. אנחנו חיים  14 

בעולם של שקיפות. כל מי שרצה להגיע לישיבה הגיע.  15 

ישיבה מתומללת, הישיבה מוקלטת, כך ששקיפות זה לא ה 16 

 17 האישיו פה. ולכן גם אני מתנגדת. 

 18 אתה רוצה להגיד לפני שאנחנו מצביעים? גב' דלריצ'ה:

כן, אני רוצה להגיד כמה דברים. בנוסף, למה שאמרתי פעם  מר שחר: 19 

 live 20 -קודמת, הרבה רשויות משדרות את ישיבות המועצה ב

 21 קיפות, זה כן רואים, באינטרנט. זה כן ש

 22 זה לא שקיפות, הנגשה.  צמח: 'גב

 23 רואים איך האנשים, איך המועצה,  מר שחר:

 24 איך הם נראים? יש תמונה שלי.  גב' דורון לוי:

 25 מידע שנקלט במספר חושים בהכרח,  צמח: 'גב

 26 בפייסבוק. מה השקיפות פה?  גב' דורון לוי:
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אנשים במועצה, אז אני מסביר. רואים קודם כל את ה מר שחר: 1 

רואים מה הם אומרים,איך הם אומרים, רואים את זה באון  2 

ליין, לא צריך לחכות חודש לתמלול. לשבת ולקרוא תמלול  3 

 4 עמודים זה לא אותו דבר כמו לשמוע סרט.  15-20של 

 5 שיעלו ויבואו.  גב' דלריצ'ה:

בן אדם יכול לנסוע באוטו שלו ולהקשיב לישיבת מועצה,  מר שחר: 6 

עניין אותו. יש אנשים עם מוגבלויות, אתם דואגים אם זה מ 7 

לאנשים עם מוגבלויות שיש להם בעיות ראייה, נכון? את  8 

מדברת על הנגשה או שמיעה, שזה אחוז מאוד מאוד קטן  9 

אחוז מהאנשים כן  98או  95מהאוכלוסיה. לעומת זה מעל  10 

יראו בזה, יוכלו לראות את הסרטים האלה, כן יוכלו  11 

לראות. אז בעצם אתם אומרים בגלל שיש  לשמוע, כן יוכלו 12 

אחוז קטן מהאוכלוסיה שלא יכול לשמוע או לא יכול  13 

 14 לראות, 

 15 לא אמרתי בגלל. צמח: 'גב

 16 )מדברים ביחד(

 17 לא צריך.  גב' דלריצ'ה:

לצורך העניין כשאת עכשיו באה ומתמללת את הישיבה  מר שחר: 18 

ומעלה אותה חודש אחר כך מה עושים אנשים עיוורים שלא  19 

 20 כולים לקרוא? איך את מנגישה להם את זה? זה אותו דבר. י

 21 אוקי. ממשלת ישראל קיבלה את זה,  דוברת:

 22 את תוכלי לדבר אחר כך.  מר שחר:

 23 2%יש חוק הנגשה ואנחנו נשמור עליו, גם אם זה  מר אויירו:

האחרים ואנחנו לא  98% -אוכלוסיה, הם חשובים כמו ה 24 

 25 נגיד, 

 26 דן, דן,  מר שחר:
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האלה. בסדר? ופה  2% -ואנחנו לא נגיד שלא אכפת לנו מה רו:מר אויי 1 

 2 אני אומר, 

 3 )מדברים ביחד(

יש חוק הנגשה שאנחנו צריכים לעמוד בו. זה מישהו אחר  מר אויירו: 4 

 5 לא עובד לפי החוק זה עניין שלו, לא שלי. 

 6 )מדברים ביחד(

אנחנו לא נלך ונמשיך להיות פוגעניים. אנחנו ורוצים  מר אויירו: 7 

 8 התקדם.ל

אני יכול רגע לסיים את מה שיש לי להגיד? אז קודם כל  מר שחר: 9 

המצב היום הוא לא מונגש. הוא לא מונגש כי יש אנשים  10 

 11 שלא יכולים לקרוא את התמלולים של המועצה. 

 12 למה? מי לא יכול לקרוא?  גב' דלריצ'ה:

 13 אנשים עיוורים.  מר שחר:

וק ההנגשה. חופית, תמחי אבל זה מונגש. מה קורה לך? ח גב' דלריצ'ה: 14 

 15 בקול רם על הדבר הזה במיידי. 

הפרוטוקול מונגש בהתאמה לתוכנת קריאה לאוכלוסיה  צמח: 'גב 16 

 17 כבדת ראייה עד עיוורת. 

 18 אוקי.  מר שחר:

רוטוקול, כל מה שעולה לאתר מונגש, לכן גם שירשם לפ גב' דלריצ'ה: 19 

לפעמים מתעכב הדוחות הכספיים וכל מה שאנחנו מעלים  20 

תר. על פי חוק. חופית לא מאשרת, היא מורידה לנו את לא 21 

 22 זה במיידי אם זה לא מונגש. חוק במדינת ישראל. 

אלי שהעלינו את ההצעה פנו אלי כמה אנשים, אנשים עם  מר שחר: 23 

מוגבלויות שקשה להם להגיע למועצה, והם רוצים להשתתף  24 

ולראות ישיבות מועצה והם מאוד שמחו על זה שאולי יוכלו  25 

ות ישיבות מועצה. ההצעה שנתתי פה היא כוללת שתי לרא 26 
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מצלמות וידאו, מה שאמרתי, אם זה שאפשר גם לכוון  1 

מיקרופונים של איכות קול הכי טובה  4אותן. היא כוללת  2 

אלף שקל  28שיכולה להיות, וכל ההצעה הזאת מדברת על  3 

בשנה. אפשר גם לבקש מהם לתמלל את הישיבות האלה, זה  4 

קטנה של מחיר ואפשר לעשות את זה.  עולה בעוד תוספת 5 

 6 זה מחיר קטן בשביל השקיפות. 

לגבי אבטחת מידע, עם כל הכבוד, אני גם מטפל באבטחת   7 

מידע בפלאפון, מכיר אבטחת מידע טוב. אני בטוח שהאתר  8 

של המועצה מאובטח. את מסכימה איתי? הרי זה התפקיד  9 

 10 שלך. 

 11 מה הקשר אבל בין,  צמח: 'גב

העלות את הסרטים לאתר של המועצה אחר כך. הרי אפשר ל מר שחר: 12 

 13 שאת משדרת, 

 14 אפשר להגדיל את שטחי האחסון, נכון.  צמח: 'גב

 15 נכון.  מר שחר:

 16 לייצר שרת מקומי,  צמח: 'גב

 live , 17שאת משדרת  מר שחר:

 18 )מדברים ביחד(

אף אחד לא ינטר את המידע באון ליין  liveשאת משדרת  מר שחר: 19 

 20 כבוד זה ישיבת מועצה. וישנה אותו. עם כל ה

 21 מצביעים.  גב' דלריצ'ה:

 22 זה לא מסחר בבורסה בארצות הברית.  מר שחר:

 23 ? 12מי בעד סעיף מספר  גב' דלריצ'ה:

 24 דקות.  10שניה, עוד לא עברו  מר שחר:

 25 דווקא יש לך עוד כמה דקות. אני רוצה, גב' דלריצ'ה:

 26 יש לי עוד כמה דקות.  מר שחר:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 ... לא לעצור. קדימה.  יצ'ה:גב' דלר

זה לגבי אבטחת מידע. אפשר להעלות את התכנים האלה  מר שחר: 3 

לאתר של המועצה, האתר של המועצה מאובטח. אני ממש  4 

לא מבין למה המועצה כל כך נגד. זה כן שקיפות, זה כן  5 

לקשר, להגדיל את הקשר בין המועצה לבין התושבים.  6 

יונים מתנהלים פה. אנשים יוכלו לשבת ולראות איך הד 7 

יוכלו לראות את הנציגי ציבור שלהם עושים את העבודה  8 

 9 שלהם, לא רק לקרוא את זה בדיעבד, אחרי חודש.

ויש פה נושאים שיכולים לעניין אנשים, ולכן באמת אני לא   10 

מבין למה מועצת גני תקווה שונה ממועצות אחרות שכן  11 

יל אפילו רואות לנכון. ודרך אגב, לגבי הכסף, זה לא פרומ 12 

 13 של הפרומיל של התקציב של המועצה. זה כלום.

 14 . 1,900,000העליית ארנונה עכשיו זה היה  גב' ברון:

 15 -אלף שקל. לשכת מועצה ... ב 28עליית ארנונה,  1,900,000 מר שחר:

אלף שקל. למה בכלל אתם  28אלף שקל מדובר על  100 16 

 17 משווים את זה? 

 18 ועצה? מי נגד? מי בעד צילום ישיבות מ גב' דלריצ'ה:

 19 רגע, מיכאל, אתה בעד?  גב' נתן:

מי בעד צילום ישיבות מועצה? כוח ומי. מי בעד נגד? שגב,  גב' דלריצ'ה: 20 

 21 מי נגד? שגב ואת. 

 22 חבל.  מר שחר:

 23 רוב קולות אין. באמת חבל.  גב' דלריצ'ה:

 24 )מדברים ביחד(

 25 חינם בלי הנגשה, בלי,  גב' דלריצ'ה:

 26  זהו, הוא אמר חינם. דובר:
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 1 בהתחלה בלי שקל. אחר כך עם עלויות, אחר כך עם עלויות,  גב' דלריצ'ה:

 2 אני רוצה להגיד משהו. זה התחיל בחינם,  מר אנגל:

 3 נכון.  גב' דלריצ'ה:

ובחינם וברשתות התקשורת, דיברנו בינינו והוא אמר  מר אנגל: 4 

 5 בחינם. 

 6 גם פעם קודמת בתמלול כתוב בחינם. גב' דלריצ'ה:

בעד ציוד. אבל פתאום אנחנו רואים שיש לזה  אני מר אנגל: 7 

 8 משמעויות ופתאום הוא מגיש, 

 9 פתאום זה רק פרומיל. גב' דלריצ'ה:

 10 לא, לא,  מר אנגל:

 11 פתאום עלתה הארנונה.  גב' דלריצ'ה:

. אז קודם כל 60ואולי  50, 40אלף פלוס תוספות, ביחד  28 מר אנגל: 12 

לפי שקלים. אנחנו כבר בכמה עשרות א. 0 -אנחנו כבר לא ב 13 

השקיפות, אני לא חושב שזה פותר. יכולים לבוא לכאן  -ב' 14 

 15 לכל ישיבת מועצה. 

 16 אלף שקל, מאור, מין, חומרי ניקוי.  200יש פה בתקציב  גב' ברון:

 17 אנחנו לא דנים על זה עכשיו. בואו נעבור.  דוברת:

 18 ₪. 6,000חינוך יסודי כיבוד  גב' ברון:

 19 )מדברים ביחד(

 20 

 שלא לאשר צילום ישיבות המועצה.  הוחלטחברים ברוב של : החלטה

 21 

התקשרות למיקור חוץ למנהלת מחלקת הנהלת חשבונות שיוצאת 

 , ללא מכרז, על ידי פנייה לגורמים מקצועייםלחופשת לידה

 22 
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התקשרות למיקור חוץ למנהלת מחלקת  -13עברנו לסעיף  גב' דלריצ'ה: 1 

ז, על הנהלת חשבונות שיוצאת לחופשת ללידה, ללא מכר 2 

ידי פנייה לגורמים מקצועיים. שכן בנסיבות העניין עריכת  3 

)ח( לתוספת הרביעית 22מכרז לא תביא תועלת על פי סעיף  4 

 5 2018לצו המועצות המקומיות, וזאת לאחר שבמהלך שנת 

פורסמו שני מכרזים והמועמדים שניגשו לא עמדו בדרישות  6 

 7 המכרז וביקשו שלא לספק את השירות. 

 8 את. גורן, תספרי  

אנחנו מחפשים מנהלת חשבונות במיקור חוץ. המנהלת גורן לין אלרגנד:  9 

מחלקת הנהלת חשבונות צריכה ללדת כל יום. אנחנו יצאנו  10 

לשני מכרזים, בשניהם ניגש זוכה אחד. ראיינו את העובד  11 

שהוא הציע לנו והוא לא התאים. אפילו במקרה אחד העובד  12 

וא לא מתאים. יומיים וראינו שה-התחיל לעבוד פה יום 13 

ורצינו מישהו שמבין ברשויות, צריך להחליף פה את מנהלת  14 

 15 המחלקה.

בסופו של דבר, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי, פנינו   16 

יזום לאחד המשרדים שיש לו מנהלי חשבונות כאלה והם  17 

סיפקו לנו עובדת שכן עומדת בדרישות שלנו ואנחנו  18 

 19 מה שצוין. מביאים את הבקשה להתקשר ללא מכרז בגלל 

 20 כולם בעד?  גב' נתן:

 21 רגע, שניה. נעמה שאלה אם זה לתקופת ביניים. עו"ד עובדיה:

כעיקרון, לפי המכרז השני שיצא, היא אמורה לעבוד לפני גורן לין אלרגנד:  22 

שהיא יוצאת לחופשת לידה משרה לא מלאה. במהלך  23 

 24 3תקופת הלידה, שאנחנו לא יודעים אם זה יהיה עוד 

שנה, מלא, ואחרי זה משרה חלקית בהתאם חודשים, חצי  25 

 26 לצורך. 
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 1 אוקי. תקן שלא,  גב' ברון:

זה לא תקן זמני. את אומרת שיכול להיות שהוא ימשיך אחר  מר שחר: 2 

 3 כך. 

לא תקן זמני. יכול להיות שאנחנו נמשיך אחרי אם יהיה גורן לין אלרגנד:  4 

 5 צורך.

 6 אם יהיה כסף, בעזרת השם.  גב' דלריצ'ה:

 7 ש חוסר במחלקה.י גב' נתן:

 8 מי בעד התקשרות?  גב' דלריצ'ה:

 9 )מדברים ביחד(

 10 רגע, שניה.  גב' ברון:

 11 יש מישהו? גורן, תעני. עו"ד עובדיה:

 12 , -יש מישהו פרסונאלי ש גב' ברון:

יש כבר מישהי שאותרה, אחרי פנייה שלי, התחילה, כי גורן לין אלרגנד:  13 

 14 היא צריכה ללדת כל יום. 

 15 חיצונית. דרך חברה  גב' נתן:

עדיין לא עוברת סכום של מכרז, אבל היא תעבור סכום גורן לין אלרגנד:  16 

 17 של מכרז. ולכן אנחנו, 

 18 רוצים להכשיר.  גב' דלריצ'ה:

 19 מביאים את זה. גורן לין אלרגנד: 

 20 ? 13מי בעד סעיף  גב' דלריצ'ה:

בסופו של דבר, רגע, יש לי שאלה. אם זה כאילו משרה  מר שחר: 21 

ין שום בעיה. אבל אם אחר כך היא ממשיכה זמנית סבבה, א 22 

 23 ותצטרך, לעבור מכרז אחר כך או, 

 24 הבקשה היא פטור ממכרז.  גב' דלריצ'ה:

 25 המטרה היא לא להמשיך. גורן לין אלרגנד: 



 

 

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

  18.12.18                                מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

72 

 1 -אנחנו לא מחפשים עובדת מועצה. אנחנו פרסמנו מכרז ל עו"ד עובדיה:

out source,2  , למתן שירות. מתן שירות מי שניגש למכרז 

 3 זה לא משרה. גורן לין אלרגנד: 

מכל הסיבות שגורן הסבירה זה לא הסתדר. אבל אנחנו לא  עו"ד עובדיה: 4 

יכולים להתקשר עם נותן שירות בסכום שעולה על הסכום  5 

של מכרז אלא אם כן אתם מאשרים את הפטור. כיוון שזה  6 

 7 משהו שהוא יחרוג מהסכומים שמותרים במכרז אז, 

מאשרים פה לא לתקופה מוגבלת אלא שיכול בעצם אנחנו  מר שחר: 8 

 9 להיות שזה ימשיך, 

 10 עד הודעה חדשה.  גב' ברון:

 11 עד הודעה חדשה.  מר שחר:

 12 זה לא עד הודעה חדשה.  עו"ד עובדיה:

בעיקרון המטרה היא מתישהו לגייס עובדת נוספת גורן לין אלרגנד:  13 

להנהלת חשבונות. ברגע שנגייס עובדת נוספת נפסיק את  14 

ת. זה עולה לנו יותר כסף. נפסיק את ההתקשרות. ההתקשרו 15 

כרגע בגלל שהיינו צריכים גם מישהו עם מקצועיות של  16 

רשויות מקומיות וגם שינהל את המחלקה, אי אפשר למצוא  17 

 18 כזה דבר, בטח לא במשרה זמנית. ולכן פנינו למיקור חוץ. 

 19  מי בעד? גב' דלריצ'ה:

 20 כולם בעד? תודה. כולם בעד.  גב' נתן:

 21 

הוחלט לאשר פה אחד התקשרות למיקור חוץ למנהלת מחלקת  :לטההח

הנהלת חשבונות שיוצאת לחופשת לידה, ללא מכרז, על ידי פנייה 

 .לגורמים מקצועיים

 22 

 דיווחי ראש המועצה
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 1 

הגענו לדיווחי ראש המועצה. אני אנסה לא להלאות אתכם.  גב' דלריצ'ה: 2 

 3 אתר. נחתם הסכם קואליציוני עם סיעת שגב, נמצא ב

ממשיכים לקדם את הגוש הצפוני בישוב. בשבוע שעבר   4 

התקיימה פגישה עם הגברת נעמה מליס ממשרד אדריכלות  5 

ובינוי ערים מהמובילות בארץ. בפגישה השתתפו מהנדס  6 

המועצה, חברת המועצה שרון גל דרור. הצגנו את התכנון  7 

הראשוני של הגוש הצפוני, שטחי מסחר, ריכוז של  8 

 9 , פתיחת מחלף והשלמת דרך התקווה. מקסימום שטחים

התכנית שנגבש היא שלמה, מלאה ועונה על כל צרכי   10 

היישוב, ונמצאת כרגע בשלבי גיבוש עם הנהלת המועצה.  11 

 12 נציג אותה כמובן לכולם. 

מועצת גני תקווה פועלת להטמעת שיפורים בתכנית קווי   13 

המטרו של חברת נט"ע. יש קונגרס הנעה ראשונה לקווי  14 

, אמן. זה אחד מהדברים 2030 -שאמורים להיות בהמטרו  15 

הגדולים ביותר שידעה מדינת ישראל ובטח גם גני תקווה.  16 

יש שני קווים, שלושה קווים אבל שני קווים שיש להם  17 

. אנחנו קו אחד הוא בלוי אשכול M2 -ו M3 -ממשק אלינו 18 

פינת דרך רבין, שזה מאוד טוב ונגיש לנו. הקו השני אנחנו  19 

, כתנאי לפיתוח הגוש 471זה שזה יהיה על עומדים על  20 

הצפוני, כי אחרת לא נוכל לעשות שם מסחר ומשרדים וזה  21 

 22 הועדה המחוזית, ועדה שלנו. כולם עובדים על זה. 

חשוב לי לעדכן אתכם שיש יישום של התיקון לחוק   23 

ההסדרים המכונה חוק הפרגולות, של תושבי היישוב. זה  24 

מקריאה כדי לא לטעות נוגע רק לבתים הפרטיים, ואני  25 

. בחוק נקבע כי אם 1.1.2019 -בנוסח. החוק ייכנס לתוקף ב 26 
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רשות מקומית לא כללה בחישוב השטח של נכס המשמש  1 

למגורים שטח מצללה היא לא תהיה רשאית לכלול אותו רק  2 

משום שהמצללה כוסתה בכיסוי שקוף העשוי מחומר  3 

 4 פלסטי. 

. כתוב בפירוש, רונית תכף תסביר. כך כתוב בדברי ההסבר  5 

ההסדר המוצע נועד למנוע מצב שבו עצם כיסוי מצללה  6 

בחומר פלסטי שקוף יהפוך את שטח המצללה לבר חיוב.  7 

אולם אין בכך לשנות את המצב המשפטי הנוהג ברשויות  8 

מקומיות, שללא כל קשר לקירוי מטילות ארנונה בעד שטח  9 

 10 המצללה. 

צו ארנונה  אני יודעת שזה נושא מסובך. בגני תקווה יש  11 

שהוא שיטת חישוב ברוטו ברוטו. יש לנו הבדל בצו  12 

הארנונה בין פרגולות שנמצאות בבניין או בקומה שניה של  13 

בית פרטי לבין פרגולות שנמצאות בקומת הקרקע. פרגולות  14 

בקומת הקרקע מוגדרות מבנה. פרגולות בבניינים נקראות  15 

 16 פרגולות. 

כדי לבקש לצלם  לכן אנחנו פונים עכשיו לציבור פעם אחת  17 

את הפרגולה ולהגיש את הבקשה למחלקת הארנונה כדי  18 

לבדוק אם אפשר לפתור אותה על פי חוק. ודבר שני, אנחנו  19 

כותבים, כתבנו כבר מכתב למשרד הפנים שכוונת המשורר  20 

 21 של חוק הפרגולות היתה למנוע חיוב על פרגולות. 

ו הרעיון המקורי היה שלא תהיה ארנונה על פרגולות. בצ  22 

הארנונה שלנו שהוא מעוות כבר בהגדרות שלו מיום צווי  23 

ההקפאה, זאת אומרת הוא דפוק מה שנקרא, בלשון העגה,  24 

אנחנו צריכים לבקש או שיתנו לנו לשנות את שיטת  25 

ואז נוכל לשנות את ההגדרות של פרגולה, ואז החישוב  26 
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נבנה, לא, פרגולה בקומת הקרקע לא תיחשב כמבנה, או  1 

 2 ור פרגולה גם אם היא על קומת הקרקע. שנקבל היתר לפט

אבל הכיסוי השקוף גורם לה שהיא תהיה כאילו פתוחה  מר מתתיהו: 3 

 4 בעצם, זה מה שהיה כתוב. 

 5 נכון.  גב' דלריצ'ה:

 6 זה השינוי?עומר שלומוביץ: 

ליזי, אבל רק לחדד, את אמרת בהתחלה שזה חל רק על  עו"ד עובדיה: 7 

שיש להם פרגולות  בתים פרטיים. להפך, בבתים הפרטיים 8 

 9 בחוץ המבנה מחויב גם ככה. 

 10 נכון. זה מה שהתכוונתי.  גב' דלריצ'ה:

 11 אחר כך שיקראו את התמלול שלא,  עו"ד עובדיה:

 12 אז הנה, תוקן לתמלול.  גב' דלריצ'ה:

 13 אז על מי זה חל, קומה שניה וגג?  דוברת:

פרגולות במרפסת מחויבות כשטח מקורה. אם המרפסת  עו"ד עובדיה: 14 

לך פתוחה את לא משלמת עליה ארנונה. אבל אם את ש 15 

מקרה את המרפסת אז זה הופך להיות שטח מקורה ואז את  16 

משלמת. אז אם במרפסת את תשימי פרגולה עם כיסוי  17 

 18 פלסטי אז הפרגולה שלא תהיה צריכה, פטור. 

 19 כמו גג.  50%פטור ולא  גב' דלריצ'ה:

 20 תהיה פטורה מארנונה גם?  דובר:

 21 כן, זה הצו הרחבה.  גב' דלריצ'ה:

 22 הפרגולה במרפסת תהיה פטורה. לא שום דבר אחר. עו"ד עובדיה:

 23 ואם לוקחים גג ושמים מעליו פרגולה שקופה?  מר שחר:

 24 אם לוקחים גג ושמים מעליו פרגולה שקופה,  עו"ד עובדיה:

 25 הרוויחו.  גב' דלריצ'ה:

 26 אז הגג ישלם חצי אבל הפרגולה לא תשלם. עו"ד עובדיה:
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 1 תחכום יפה.  ריצ'ה:גב' דל

יצירת חניות זמניות בשכונת גני סביון. בעקבות פנייה של   2 

חברת המועצה שרון גל דרור ודיון שלה גם איתי וגם עם  3 

זה כבר  6717מהנדס המועצה, התב"ע המאושרת, כל גוש  4 

תב"ע מאושרת שאנחנו מתמודדים עם הליקויים ועם  5 

ם שטחים החסרונות והיתרונות. כל צמח המרמן אין שם ג 6 

 7 חומים ואין שם גם מקומות חניה עבור הדיירים.

אנחנו מכשירים עכשיו, לקחנו יועץ, אנחנו בודקים   8 

אפשרות הכשרה של שבילי האופניים בצורה זמנית לחניות  9 

מכיוון ששבילי האופניים לא יועילו בדבר אם הם יישארו  10 

 11 רק שבילי אופניים. 

 12 וק? איזה שבילי אופניים? איפה בדי גב' ברון:

 13 יש בתכנון של צמח המרמן בתוך התכנית,  גב' דלריצ'ה:

 14 ? 5158 -ב גב' ברון:

כן. יש מקום לשבילי אופניים. כרגע זה לא מתחבר אז  גב' דלריצ'ה: 15 

 16 במשך הכמה שנים הקרובות עד שזה יוכשר, 

 17 בדרך הבשמים. מר חמו:

 18 אנחנו מעבירים את זה, מסמנים חניות. גב' דלריצ'ה:

 19 לתה אפשרות לחניון תת קרקעי מתחת לחניון הציבורי? הוע גב' ברון:

יש כמה חלופות שאנחנו בודקים. יש ישיבת הנהלה שאנחנו  גב' דלריצ'ה: 20 

 21 עושים שבוע הבא ואנחנו נבדוק, 

או לבנות מתחת למגרש כדורסל שיש שם זכויות בנייה לא  גב' ברון: 22 

 23 מנוצלות?

דה הכשירה יועץ לפני יש כמה דברים שאנחנו בודקים. הוע גב' דלריצ'ה: 24 

כמה חודשים לבדוק עבורה לא רק שם, בכל היישוב  25 

מקומות שניתן לעשות חניה תת קרקעית תוך שינוי תב"ע.  26 
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עכשיו כשיש לנו ועדה משלנו יש לנו את הסמכות לעשות  1 

את זה, וזה דברים שאנחנו מטפלים. אז יש לנו עכשיו סקר  2 

 3 ואז,שאנחנו עושים ואחר כך הם יביאו את ההמלצות 

ותקן החניה שקבוע בתב"ע יאושר במסגרת של התב"ע? כי  גב' ברון: 4 

לדעתי חניות ציבוריות, שלכשיסתיים הפיתוח  103יש שם  5 

 6 צריך לוודא שהם, 

 7 הן קיימות. מר חמו:

 8 )מדברים ביחד(

 9 חניות?  103במתחם כולו יש  גב' ברון:

 10 כן. שאלת אותי על זה כבר.  מר חמו:

 11 יב אכיפה ופיקוח. הגדלת תקצ גב' דלריצ'ה:

 12 הרבה זמן עבר מאז.  גב' ברון:

 13 לא השתנה מאז.  מר חמו:

לא, אבל גם יש שם נטיעות שצריכות להיות בחניון לפי  גב' ברון: 14 

 15 התב"ע, וגם אין שם, הורדו. יחזרו?

 16 יחזרו.  מר חמו:

 17 יחזרו. אוקי.  גב' ברון:

נחנו נקווה הגדלת תקציב אכיפה ופיקוח, אנחנו תקצבנו, א גב' דלריצ'ה: 18 

שזה יסתדר, להוסיף עוד פקח עירוני. יש לנו תוואי היישוב  19 

גדל, צרכים גדלים. אנחנו רואים את זה במיוחד בשכונות  20 

 21 החדשות ותודה, דן, על ההובלה של הדבר הזה. 

 22 אולי יקדמו אכיפה נגד צואת כלבים?  דובר:

 23 וגם הפקח יעבוד על צואת כלבים, גם שם נתגבר.  גב' דלריצ'ה:

בשבוע שעבר התקיימה פגישה בנוכחות ראשות שבט   24 

הצופים ומהנדס המועצה ומנכ"לית המועצה לאתר חלופה  25 

להקמת סניף חדש לחניכים. הצופים גדל, הם כבר לא  26 
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יכולים ברמה הפדגוגית להיות בסניף אחד. גדלו ואנחנו יש  1 

לנו כמה מקומות שאנחנו מנסים כרגע לאתר להם. קבענו  2 

 3 חודשיים, שם נשב ונחליט. פגישה נוספת בעוד 

שלישי אישי עם ראש המועצה, עובד מצוין, כולכם   4 

 5 מוזמנים, לא חברי המועצה, הציבור. 

 6 גם האופוזיציה?  מר שחר:

אתה אמרת שאתה לא רוצה להיכנס לחדר שלי בגלל  גב' דלריצ'ה: 7 

 8 השיפוץ של הכיסאות. אתה מוזמן, יניב.

 9 מתי אמרתי דבר כזה?  מר שחר:

כתבת בפייסבוק. אני מכירה אותך רק הפייסבוק. פעם  צ'ה:גב' דלרי 10 

 11 ראשונה שאני רואה אותך. 

הסברה ואכיפה של עבירות אופניים חשמליים בהתאם   12 

לתקנות החדשות ולסכומי הקנסות החדשים שנכנסו. פקחי  13 

 14 המועצה יחלו לאכוף את הנושא כבר בשבועות הקרובים.

לך הקיץ. התחלנו מערך הסברתי בבתי הספר עוד במה  15 

בימים האחרונים התחלנו לפרסם את התקנות החדשות,  16 

 17 וזאת התחלה של אכיפה מלאה. 

 18 אכיפה של? עומר שלומוביץ: 

 19 אכיפת אופניים חשמליים. נושא מאוד חשוב. גב' דלריצ'ה:

 20 , 16יש לזה הגדרה של גיל עומר שלומוביץ: 

ם ברמת יש תיקונייש את הכל, עכשיו צריך גם תיאוריה.  גב' דלריצ'ה: 21 

 22 חקיקה גם. 

אנחנו מזמינים את הציבור להגיע  -מועדי ישיבות המליאה  23 

לישיבות המועצה. נמצא, באתר המועצה יש את כל  24 

 25 התאריכים ומוזמנים. 
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אנחנו עושים עכשיו את  -המשך שדרוג פארקים בישוב  1 

פארק התבור, הפארק הסמוך למגדל המים, ובמחצית  2 

 3 ק הפסגה.נתחיל לעבוד בפאר 2019הראשונה של 

הושק מחזור נוסף של קורס ניו מדיה לגמלאים. וזה גם   4 

 5 הזמן להגיד לחופית תודה. 

 6 מחזורים.  3 צמח: 'גב

היא לא סתם מסבירה כל כך לאט, היא מומחית להסברה  גב' דלריצ'ה: 7 

 8 לגמלאים. היא היחידה שכולם מבינים אותה. 

 9  עזרה לחבר מועצה חדש מתקשה חבל על הזמן, באמת. דוברת:

 10 שאפו חופית. היא מגיעה ומסודר, הכל.  גב' דלריצ'ה:

קורסים אטרקטיביים עבור אוכלוסיית הגיל השלישי. אז אם   11 

 12 תפיצו.  -יש לכם למי להפיץ

אני רוצה להבהיר,  -מכרז להפעלת חוגי מחול במרכז הבמה  13 

כל המכרזים להפעלת חוגים במרכז הבמה ובלידר נעשים על  14 

אנחנו לא מעל החוק, אנחנו בחוק. פי חוק. אין לנו ברירה,  15 

על העמותה לאמנות ותרבות חלה חובת מכרזים ועל פיו  16 

 17 אנו פועלים. 

 18 אני ממש מצטער,  מר שחר:

 19 שניה, שניה, אתה לא מפריע לי עכשיו. גב' דלריצ'ה:

 20 סליחה. מר שחר:

על מנת להסדיר את נושא ההתקשרות לקראת שנת  גב' דלריצ'ה: 21 

לת מרכז הבמה מכרז לניהול הלימודים הבאה פרסמה הנה 22 

והפעלת חוגי מחול. למחולה ניתנה הזדמנות שווה להגיש  23 

את הצעתה להמשך ניהול והפעלה של בית הספר למחול,  24 

כמו ליתר המשתתפים במכרז, ואף הוארך מועד הגשת  25 

 26 ההצעות. 
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האינטרס של ההורים עומד בקנה אחד עם האינטרס של   1 

כי בראש בית הספר המועצה, של מרכז הבמה, והוא לוודא  2 

למחול יעמוד צוות מקצועי שינהל את החוגים בצורה  3 

מיטבית. ועדת המכרזים תפעל בשקיפות ובשוויון, מתוך  4 

מטרה לבחור את המפעיל הטוב ביותר למרכז הבמה  5 

 6 ולהעניק לילדי גני תקווה והסביבה את הטוב ביותר.

 7 נושאים שבתכנון,  

 8 רגע, אפשר לשאול משהו?  מר שחר:

 9 רק בסוף.  לריצ'ה:גב' ד

בדצמבר, כנס נשים  21ימים פתוחים בבתי הספר, יום שישי   10 

 11 5במרץ, מוזמנות. מירוץ גני תקווה  10מעוררות השראה 

לדצמבר אנחנו מארחים פה בגני תקווה  25באפריל. תאריך  12 

את כל הנשים ראשי הרשויות במטרה לבנות שיתופי פעולה  13 

 14 במספר.  14ש לנו וליצור מנהיגות נשית חזקה בישראל. י

התחלנו בסיורי של מגדלי הים התיכון בקרית החינוך, לפי   15 

 16 בקשתם ובשמחה רבה. 

אנחנו בונים מאגרי מתנדבים של  -מאגר מתנדבים בקהילה  17 

חירום ושל הרבה מאוד תחומים. דליה פה והיא מרכזת את  18 

 19 זה. למי שמעוניין, נשמח. 

מהר. מנכ"ל אני אעבור ממש  -דברים שקרו בישוב לאחרונה  20 

משרד החינוך היה פה, התכנסה הועדה למיגור אלימות בגני  21 

תקווה שהפעם הבאה שהיא תתכנס היא כבר עם הפורום  22 

החדש. יורם גאון היה בגני תקווה במסגרת של תרבות  23 

ייעודית במועצה. ערב הוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות  24 

האיבה התקיים בגני תקווה זו השנה החמישית. תחרות  25 

נאום המשכנע של תכנית שגרירים צעירים בגני תקווה, ה 26 
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תכנית מדהימה, ערכית, שמלמדים שם להיות אזרחים  1 

נאורים ופתוחים במדינה דמוקרטית ויש שם תחרות  2 

נאומים. בחירות למועצת הנוער בגני תקווה התקיימו. סיום  3 

המסע לפולין של תלמידי תיכון מיתר התקיים אתמול. זה  4 

 5 ולם.הכל. תודה רבה לכ

 6 אפשר להגיד מילה רגע על הזה? מר שחר:

 7 כן. גב' דלריצ'ה:

דיברת על המכרז של מחולה במרכז הבמה. אני באמת  מר שחר: 8 

באמת מצטער שלא ענית על השאילתא שהגשנו בנושא  9 

כמה הזה. זו היתה שאילתא מאוד מאוד פשוטה, להבין  10 

תלמידים יש שם, כמה כסף נכנס, כמה כסף יוצא. המכרז  11 

משנה שם את כל החוזים שנשארים במרכז הבמה החדש  12 

 13 ונשארים למפעיל.

והשאלה אם, רצינו לשאול אבל חבל מאוד שלא העלית את   14 

הנושא הזה כשאילתא וענית עליה, כי בסופו של דבר  15 

 16 בחודש הבא זה כבר לא יהיה רלוונטי, כי המכרז ייסגר. 

וק. בחודש הבא נענה לך על כל השאלות במסגרת הח גב' דלריצ'ה: 17 

 18 הישיבה תמה. 

 19 

 20 -תמה ישיבת היום-
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