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 1 12מן המניין מספר  מליאה

 2 2019בספטמבר  10ישיבה מיום 

 3 

 4 :משתתפים

 5 המועצהיו"ר  - דלריצ'הליזי גב' 

 6 חבר מועצה - מר עומר שלומוביץ

 7 חברת מועצה - גב' שרון גל דרור

 8 חבר מועצה -  מר יניב אנגל

 9 חברת מועצה - לירון דורון לויןגב' 

 10 חבר מועצה - ד"ר דן אווירו קדרי

 11 חבר מועצה -  מר יניב שחר

 12 חברת מועצה -  גב' נעמה ברון

 13 חברת מועצה - גב' אושרת פרימו

 14 חבר מועצה -  מר טל מתתיהו

 15 חבר מועצה - מר אמיר רחמנינוב כהן

 16 חבר מועצה -  מר עופר עזרא

 17 חבר מועצה -  מר מיכאל לוין

 18 

 19 מוזמנים:

 20 גזברית המועצה - גב' גורן לין אלרגנד

 21 יועצת משפטית למועצה - עו"ד רונית עובדיה

 22 יועצת משפטית למועצה - עו"ד אושרת מצליח

 23 מהנדס המועצה -  מר ערן חמו

 24 מנכ"לית המועצה -  גב' דליה לין

 25 מנהל אגף חינוך-  מר קובי זמיר

 26  מנהל אגף תפעול-  מר ניר אריאלי
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 1 12על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר 

 2 

 3 סדר היום:הצעות ל להלן

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מיכאל לוין בנושא "פתיחת  (1 4 

 5 ישיבות ועדות המועצה לציבור". 

הצעה לסדר יום של חברת המועצה אושרת פרימו בנושא "בניית גדר  (2 6 

 7 הפרדה באי התנועה ברחוב הגליל מול המרכז המסחרי". 

הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "עידוד קיום  (3 8 

 9 פרויקט הזנה בגני הילדים". 

הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "עדכון תפקידי  (4 10 

 11 חברי כוח לשנות בועדות ותאגידי המועצה".

 12 

 13 להלן סדר היום:

 14 . 9.7.19מתאריך  11אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

מטעם חברת המועצה נעמה ברון בעניין "מענה  מענה לשאילתה (2 15 

 16 לבקשות חברי אופוזיציה".

מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה אושרת פרימו בעניין "ביצוע  (3 17 

 18 סקר אסבסט בשטחי ומבני ציבור בגני תקווה".

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין "מנהל מועדון  (4 19 

 20 הכדורגל גני תקווה". 

עם חבר המועצה יניב שחר בעניין "קול קורא מענה לשאילתה מט (5 21 

 22 למנהלי מסגרות מגילאי לידה ועד שלוש". 

מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה נעמה ברון בעניין "רוחב דרך  (6 23 

 24 התקווה". 

מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה אושרת פרימו בעניין "חוג  (7 25 

 26 הריקוד בקרית החינוך".
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בניה בע"מ ח.פ. אישור הרחבת ההתקשרות עם אשדר חברה ל (8 1 

כך שתכלול גם את  51231203וצ.מ.ח המרמן בע"מ ח.פ.  510609761 2 

ופיתוח  5162ת קטע רחוב הנגב שבתחום תכנית ממ/לתכנון וסלי 3 

 4 הכיכר העירונית.

אישור הסכם הקצאה לעמותת בית יוסף שלום ע"ש מר"ן "בית יוסף"  (9 5 

 6 390 -, שטח של כ794חלקה  6720 ורבנו השמ"ש זצוקללה"ה עבור גוש

 7 מ"ר לצורך בית כנסת. 

אישור הקצאה לתקופה של שנה לצורך הפעלת גן ילדים ברחוב עמק  (10 8 

 9 , עבור עמותת "נשי אגודת ישראל". 110חלקה  6720, גוש 5זבולון 

אישור הקצאה לתקופה של שנה לצורך הפעלת גן ילדים ברחוב  (11 10 

תת "מקור החיים גבע , עבור עמו351חלקה  6720גוש  39הגליל  11 

 12 בנימין". 

 13 קביעת שם רחוב "דרך ההדרים" במקום רח' הנגב והאקליפטוס.  (12

 14 אישור תב"רים.  (13

בהתאם  2019-2023אישור הקדמת תקציבי מפעל הפיס לשנים  (14 15 

 16 לתכנית חומש. 

הצגת מערך לעיצוב חינוך איכותי בגיל הרך ואישור טיוטת חוק עזר  (15 17 

 18 עירוני בנושא. 

גני ילדים חדשים: סחלב, סייפן,  3 -לות בנק אישור פתיחת חשבונ (16 19 

סיגלון. מורשי החתימה בחשבונות יהיו הגננת ומנהלת מחלקת גני  20 

 21 ילדים, כאשר שתי חתימות נדרשות. 

חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס  2המועצה מאשרת פתיחת  (17 22 

 23 במוניציפל בנק מע"מ.  -חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס –

 24 . 2020ים למתן תמיכות לשנת נאישור תבחי (18

 25 . 2019לשנת  2עדכון תקציב מס'  (19
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לחוק עזר סלילת רחובות באופן בו מגבלת  22בקשה לתיקון סעיף  (20 1 

או עד למועד קביעת תעריף חדש  30.6.2020הגביה תהא עד ליום  2 

 3 ופרסומו ברשומות לפי המוקדם מביניהם. 

הגביה תהא  לחוק עזר תיעול באופן בו מגבלת 11בקשה לתיקון סעיף  (21 4 

או עד למועד קביעת תעריף חדש ופרסומו  30.6.2020עד ליום  5 

 6 ברשומות לפי המוקדם מביניהם.

אישור נסיעת ראש המועצה ומנהלת תיכון "מיתר" למשלחת התיכון  (22 7 

 8 לפולין בחודש אוקטובר. 

 9 דיווחי ראש המועצה.  (23

10 
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 1 פרוטוקול

 2 

 3 הצעות לסדר היום

. אנחנו פותחים 12הזמנה לישיבת מליאה מן המניין מספר  דלריצ'ה: ליזי 4 

 5 את הישיבה. 

דקה לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להגיד לכולם שתהיה   6 

שנה טובה, נרים כוסית לקראת השנה החדשה. וגם לציין  7 

ככה אפילו שזה, חן קרמר חבר המועצה יש לו יום הולדת  8 

ואלה שאפו היום והיום זה גם היום שבו אני רוצה להגיד ו 9 

ומזל טוב להפחתה בארנונה. אז אני חושבת שהגיעה העת  10 

להרים לחיים, זה ציון היסטורי, שחן עבד על זה הרבה מאוד  11 

 12 זמן. 

 13 נגיד לו מזל טוב בווטסאפ.  עופר עזרא:

אז כולם תגידו מזל טוב לחן קרמר ולשתות לחיים. אני  ליזי דלריצ'ה: 14 

 15 חושבת שזה באמת ראוי לציון. 

ר יום של חבר המועצה מיכאל לוין בנושא פתיחת הצעה לסד  16 

ישיבות ועדות המועצה לציבור. אני רואה שמיכאל לא נמצא  17 

 18 פה אז אני אמשיך רגע. אולי הוא יגיע באיחור. 

 19 . 20:00רגע, יש עוד דקה. עוד לא הגיעו  יניב שחר:

 20 אוקי. בוא נמתין דקה.  ליזי דלריצ'ה:

 21 

אושרת פרימו בנושא "בניית גדר  הצעה לסדר היום של חברת המועצה. 2 22 

 23 הפרדה באי התנועה ברחוב הגליל מול המרכז המסחרי"

 24 
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הצעה לסדר היום של חברת המועצה אושרת פרימו בנושא  ליזי דלריצ'ה: 1 

בניית גדר הפרדה באי התנועה ברחוב הגליל מול המרכז  2 

 3 המסחרי. 

עד  יש מול המרכז המסחרי איזושהי פרצה. הגדר היא לא אושרת פרימו: 4 

 5 הסוף ואנשים שם חוצים את הכביש כל היום. 

 6 שלא במעבר חציה.  יניב שחר:

, שם חוצים את הכביש -אני צירפתי איזושהי תמונה כדי ש אושרת פרימו: 7 

כל הזמן, בריצה, בלילה, ביום. זה מסוכן. אם אפשר להוסיף  8 

איזושהי חתיכה של גדר וכבר השיח עצמו יטפס ויעשה את  9 

 10 לסגור את זה. זה מסוכן.העבודה, פשוט 

 11 כמו שעשו בדרך הים. יניב שחר:

 12 פשוט מסוכן.  אושרת פרימו:

 13 כמו שעשו לכל אורך דרך הים.  יניב שחר:

אוקי. הצעת החלטה של כוח לשנות, של אושרת, מועצת גני  ליזי דלריצ'ה: 14 

תקווה מנחה את הגורמים המקצועיים ואת ועדותיה לבחון  15 

בניית גדר במקום שתמנע את חציית הולכי הרגל המסכנים  16 

 17 את חייהם. 

אני מבקשת לא להעלות את ההצעה לסדר היום. הסיבה היא   18 

צא בסדר שלאורך אי התנועה ברחוב, קודם כל בגלל שזה נמ 19 

היום. לאורך אי התנועה ברחוב הגליל מול המרכז המסחרי  20 

קיימת גדר המונעת מעבר מצד לצד. הגדר הינה גדר רשת  21 

פלדה שזורה גדר צמחיה. במקטעים הסמוכים למעגלי  22 

התנועה אין גדר בכדי לשמור על סדר ראייה למעברי  23 

החציה. הנושא של שולחנם. אנחנו מנסים למצוא דרך  24 

שאנשים עוברים שם באמצע. המועצה  לאכוף את זה 25 

 26 מקפידה לתחזק את הגדר.
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 1 מי בעד,  

 2 רגע, רגע, אני רוצה,  יניב שחר:

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

 4 , -אבל לא הבנתי. כאילו ב אושרת פרימו:

 5 ליזי, אני לא מבין דבר אחד.  יניב שחר:

 6 רונית, מה הנוסח?  ליזי דלריצ'ה:

 7 ו"ד רונית עובדיה: מי בעד להעלות.ע

 8 , -מי בעד להעלות את ההצעה לס ליזי דלריצ'ה:

 9 לא, מי נגד לעלות? זה מי נגד להעלות. אבל רגע,  יניב שחר:

 10 מי בעד להעלות? מה זה מי נגד? עו"ד רונית עובדיה: 

 11 מי בעד להעלות, אחר כך מי נגד,  דליה לין:

 12 עה לסדר היום? מי בעד להעלות את ההצ ליזי דלריצ'ה:

רגע, רגע, ליזי, למשל בדרך הים הגדרות מגיעות עד מעברי  יניב שחר: 13 

חציה. לא צריך לעשות את זה גדר שהיא צמחית. גדר,  14 

שפשוט אנשים לא יעברו שם, כי זה פשוט מסוכן. בדרך  15 

 16 הים, דרך אגב, אין שדה ראייה כזה. לא עצרתם את הגדר, 

 17 עד הסוף.וזה לא חייב להיות  אושרת פרימו:

 18 לא עצרתם את הגדר לפני מעבר חציה. אז מה ההבדל? יניב שחר:

 19 פה זה מרכז מסחרי.  ליזי דלריצ'ה:

 20 אני רוצה להסביר. זה לא חייב להיות עד הסוף.  אושרת פרימו:

מה הקשר מרכז מסחרי? בדרך הים יש בית ספר, זה הרבה  יניב שחר: 21 

 22 יותר גרוע.

 23 אבל מה, היא לא יודעת לדבר פרימו?  ליזי דלריצ'ה:

 24 לא, לא, שניה, יש קטע, אושרת פרימו:

 25 אני מכיר את דרך הים.  יניב שחר:

 26 בסדר.  אושרת פרימו:
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 1 אתה מכיר את, את אושרת אתה לא מכיר?  ליזי דלריצ'ה:

 2 יש את הקטע של הפרחים,  אושרת פרימו:

 3 היא מדברת. תן לה לדבר.  ליזי דלריצ'ה:

יש את הקטע של הגדר. לא דיברתי עד הסוף. פשוט יש בין  :אושרת פרימו 4 

הפרחים לבין הגדר יש איזשהו מרווח. רק צריך לסגור אותו.  5 

זה לא חייב להיות עד הסוף. המרווח הזה פשוט משמש  6 

ריצה חופשית להולכי הרגל, לילדים, אחרי בית ספר, אחרי,  7 

 8 מסוכן ממש. 

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

 10 אנחנו בעד להעלות את ההצעה. יניב שחר:

 11 מי נגד? ההצעה ירדה מסדר היום.  ליזי דלריצ'ה:

 12 לא עלתה. עו"ד רונית עובדיה: 

 13 ההצעה לא עלתה לסדר היום. ליזי דלריצ'ה:

 14 

 15 לסדר היום.הוחלט לא להעלות את ההצעה  החלטה:

 16 

"עידוד קידום הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא . 3 17 

 18 פרויקט הזנה בגני הילדים"

 19 

 20 הצעה לסדר היום של חברת המועצה יניב שחר. ליזי דלריצ'ה:

 21 אפשר לחזור אלי?  מיכאל לוין:

אני אחזור אחר כך. של יניב שחר בנושא עידוד קידום  ליזי דלריצ'ה: 22 

 23 פרויקט הזנה בגני הילדים. כן, בבקשה. 

 24 אז רק אני אגיד כמה מילים.  יניב שחר:

 25 בטח.  ליזי דלריצ'ה:



 

 

 
  10.9.19          מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

9 

שנים,  8כל שנה בערך מאז שאני גר בישוב, שזה כמעט  יניב שחר: 1 

עולה הנושא של ההזנה בגני הילדים. בגדול, הגננות אמורות  2 

להיות אלה שמחליטות על פי הנחיות של משרד החינוך  3 

והסתדרות המורים האם הן מוכנות לעשות הזנה בגני  4 

ים או לא. חלק מגני הילדים בישוב מפעילים פרויקט הילד 5 

הזנה. למשל בגן של הבת שלי זה עובד כבר, גם בשנה  6 

 7 שעברה זה היה וגם השנה, וזה עובד מצוין. 

הבעיה היא שברוב הגנים הנושא הזה לא, לא מצליח   8 

להתרומם. ובעצם אני מציע שהמועצה תחשוב, באמצעות  9 

ש, לצערי אין ועדת חינוך הגורמים המקצועיים וועדותיה, י 10 

אבל יש ועדות אחרות שאפשר לדבר בהן על הנושא הזה,  11 

לראות איך מעודדים את הגננות לקחת את הפרויקט הזה על  12 

עצמן. זה יכול להיות כל מיני תמריצים שהגן יכול לקבל  13 

במידה והוא יפעיל את פרויקט ההזנה, כמו אספקת כלים רב  14 

ספקת מדיח כלים בשביל פעמיים, צלחות, כוסות, סכו"ם, א 15 

להקל על הסייעת בגן. אפילו תמריץ כספי שיינתן לחשבון  16 

שמנהלת הגננת, החשבון של הגן, שבעצם ייתן תמריץ  17 

 18 לגננות להיכנס לפרויקט הזה. 

בסופו של דבר זה גם כסף שהולך לילדים. זאת אומרת   19 

מרוויחים פה פעמיים. זה גם משמש תמריץ וגם יגיע לילדים  20 

ההצעת החלטה שאני העליתי, המועצה באמצעות שלנו. אז  21 

הגורמים המקצועיים וועדותיה תבחן. בסך הכל אני אומר  22 

לבחון אפשרות לתמרץ גני מועצה שהגננת והסייעת יפעילו  23 

 24 בה את פרויקט ההזנה.

מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום? מי נגד? ההצעה  ליזי דלריצ'ה: 25 

 26 יד את הסיבה.יורדת מסדר היום. לפרוטוקול אני אג
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 1 את צריכה קודם להגיד למה, אבל בסדר.  יניב שחר:

 2 מדובר בנושא שנמצא תדיר על סדר יומה של המועצה.  ליזי דלריצ'ה:

 3 שנים.  7 יניב שחר:

בהובלה של אגף החינוך. להלן העובדות בשטח: על פי חוזרי  ליזי דלריצ'ה: 4 

מנכ"ל של משרד החינוך להזנה וחינוך לתזונה נכונה  5 

סדות החינוך הובלת תכנית הזנה במוסד החינוכי הינו במו 6 

בשיקול דעת הגננת בלבד. נכון להיום ממצב של אפס גנים  7 

ישנם כמספר גנים בתחום המועצה בהם פועלת תכנית הזנה.  8 

הרשות המקומית וכן משרד החינוך מעודדים קיום תכנית  9 

 10 הזנה במוסדות החינוך. 

סדות החינוך השנה הוחלו לקדם אורח חיים בריא במו  11 

בהובלה של דן. בחלק מכך המועצה ממשיכה לעודד, לקדם  12 

במוסדות החינוך. צריך לקחת ולתמוך בקיום תכנית הזנה  13 

בחשבון שאלו שינויים שמטבע הדברים לוקחים זמן והם  14 

שונים בין גנים ותיקים, בין ישובים שנהוג בהם בעבר היתה  15 

לים תכנית ההזנה לבין ישובים שרוצים להיכנס, וכול 16 

תהליכים והסברה מול הצוותים החינוכיים, והוא עולה  17 

 18 באופן תדיר במפגשים קבועים שאגף החינוך מקיים עמם. 

 19 אז אני רוצה רגע להגיד שתי מילים.  יניב שחר:

 20 באיזה אופן המועצה מתמרצת את זה? נעמה ברון:

 21 לירון דורון לוי: אני גם רוצה להגיד רגע כמה דברים. 

את האמת את לא אמורה להגיד, כי היא הורידה את  אם זה, יניב שחר: 22 

זה מסדר היום ואז היא יכולה להגיד למה היא מורידה את  23 

 24 זה ואני יכול להגיד,

 25 שתגיד מה שהיא רוצה.  מיכאל לוין:

 26 בסדר. הורידה, הורידה. לירון דורון לוי: 
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 1 לא לדבר. -אתה, לא צריך לקבל הודעה, אישור ממך כן לדבר ליזי דלריצ'ה:

 2 לא יודע, תמיד היא,  יניב שחר:

 3 אתה רוצה להוסיף?  ליזי דלריצ'ה:

 4 הולכת לפי החוק. אבל בסדר.  יניב שחר:

 5 אז אני רוצה להגיד כמה דברים לגבי זה.  

 6 גם אתה לא יכול להגיד. עו"ד רונית עובדיה: 

 7 אני יכול. בטח. בטח שכן.  יניב שחר:

 8 כבר החליטו, מה, עו"ד רונית עובדיה: 

 9 לא.  שחר:יניב 

 10 למה אתה אומר? אם ... לזה, עו"ד רונית עובדיה: 

 11 )מדברים ביחד(

אסור היה להחליט. היא היתה צריכה להגיד למה, אני יכול  יניב שחר: 12 

 13 דקות ואז מצביעים אם מורידים או לא.  5להגיב 

 14 אבל הצביעו, נכון? עו"ד רונית עובדיה: 

 15 , -זה צו ה יניב שחר:

 16 ביעו? הצעו"ד רונית עובדיה: 

 17 זה לא תקין.  יניב שחר:

 18 הרגע אמרת לי שהצביעו.לירון דורון לוי: 

 19 אז היא גם לא יכלה להגיד. יניב שחר:

 20 הדין של לירון הוא כמו הדין שלך.  ליזי דלריצ'ה:

 21 אין שום בעיה, שתגיד. אני אין לי,  יניב שחר:

לא, לא, אתה לא צריך לאשר לה. אנחנו ממשיכים לסעיף  ליזי דלריצ'ה: 22 

 23 הבא. 

אני רוצה רק להגיד, את אמרת שזה נמצא תדיר על שולחן  יניב שחר: 24 

 25 שנים וחצי,  7המועצה. אני פה 

 26 שנים במועצה? 7במועצה? אתה עו"ד רונית עובדיה: 
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 1 שנים גר בגני תקווה.  7 יניב שחר:

 2 שנים בפייסבוק. 7 ליזי דלריצ'ה:

אז איך אתה יודע מה במועצה? אם זה היה על שולחן "ד רונית עובדיה: עו 3 

 4 המועצה? 

 5 היא אמרה שזה נמצא תדיר על שולחן המועצה.  יניב שחר:

אמנם אנחנו לא במאה אחוז שקיפות אבל יש שקיפות  נעמה ברון: 6 

 7 מסוימת. 

אני לא מבין למה אתם לא מוכנים לבחון איך עושים את זה.  יניב שחר: 8 

 9 ועדות למועצה, בואו תתנו להם לבחון את זה.יש 

 10 כי ברוב הגנים ההורים הצביעו נגד. זאת התשובה. לירון דורון לוי: 

 11 זה דווקא לא כל כך נכון.  נעמה ברון:

 12 זה ממש לא נכון.  יניב שחר:

 13 ברוב הגנים לא היה רוב להחלטה הזאתי. לירון דורון לוי: 

 14 זה ממש לא נכון.  יניב שחר:

 15 תבדוק. לירון דורון לוי: 

 16 קודם כל זה לא קשור.  יניב שחר:

ברוב הגנים הגננת שאלה את ההורים וההורים אמרו, לירון דורון לוי:  17 

 18 וההורים הצביעו, רוב ההורים הצביעו נגד. 

 19 אה, רוב ההורים הצביעו לא?  יניב שחר:

 20 ורק לנאום של מקודם, לירון דורון לוי: 

 21 את בישוב, לירון?  כמה שנים ליזי דלריצ'ה:

 22 זה לא לילדים, זה להורים. לירון דורון לוי: 

 23 כמה שנים את בישוב?  ליזי דלריצ'ה:

 24 . 27לירון דורון לוי: 

 25 אה.  ליזי דלריצ'ה:

 26 אה, זאת תחרות,  נעמה ברון:
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אני לא זוכר שהיו הצבעות, אני לא זוכר שהיו הצבעות  יניב שחר: 1 

 2 בגנים. 

אני מהורים, משני חברים שלי שיש להם גנים עירוניים  מיכאל לוין: 3 

נורא מפריע להם, לא נציין שמות כרגע, נורא מפריע להם  4 

שאין את התכנית הזאת והם מאוד רוצים את התכנית  5 

 6 הזאת. 

שנה לא התחילו, מי שהיה צריך להפעיל  20חבל שהם לפני  ליזי דלריצ'ה: 7 

 8 את התכנית ...

 9 )מדברים ביחד(

 10 אבל עושים בעד ונגד, הצביעו נגד. לירון דורון לוי: 

 11 )מדברים ביחד(

 12 מה הקשר להערה הזאת?  מיכאל לוין:

 13 אני אומרת שהגננת, הגננת, לירון דורון לוי: 

 14 עובדה קיימת. אי אפשר לתקן את העולם ביום. ליזי דלריצ'ה:

 15 אבל למה את היית צריכה לציין ... מיכאל לוין:

 16 הלות מספר שיחות במקביל()מדברים ביחד, מתנ

 17 זה מצחיק ההערה הזאת.  מיכאל לוין:

 18 

 19  שלא להעלות לסדר היום את ההצעה. הוחלט :הטהחל

 20 

של חבר המועצה יניב שחר בנושא "עדכון תפקידי הצעה לסדר היום . 4 21 

 22 חברי כוח לשנות בועדות ותאגידי המועצה"

 23 

 24 ממשיכים. הצעה לסדר היום,  ליזי דלריצ'ה:

 25 תגידי גם את הדברים הטובים אבל, לא רק את הרעים.  מיכאל לוין:
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בנושא עדכון תפקידי חברי כוח  מועצה יניב שחרהשל חבר  ליזי דלריצ'ה: 1 

 2 לשנות בועדות ותאגידי המועצה. 

 3 אפשר?  יניב שחר:

 4 כן, בטח.  ליזי דלריצ'ה:

אנחנו מבקשים להחליף את התפקידים שלנו. אני הגשתי  יניב שחר: 5 

מהועד המנהל של עמותת אמנות ותרבות. מכתב התפטרות  6 

אני לא רואה כל כך איך אני יכול לעזור שם. אני חושב  7 

שאני אתאים הרבה יותר להיות בועדת, כיו"ר ועדת ביקורת.  8 

אושרת הגישה התפטרות מתפקיד יו"ר ועדת ביקורת, כך  9 

שלפי התנאים בחוק אני יכול להתמנות גם בתור יו"ר  10 

 11 , -וזיציה. והסיעה הגדולה ביותר באופ

 12 בוא נעצור רגע. מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום?  ליזי דלריצ'ה:

 13 , -רגע, אני צריך להמשיך את ה יניב שחר:

 14 לא, בוא,  ליזי דלריצ'ה:

 15 בטח, אני מציג.  יניב שחר:

 16 יש לי תחושה שאתה תופתע.  נעמה ברון:

 17 לא, אבל אני אומר עוד דבר אחד,  יניב שחר:

מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום? בוא, תן לי לנהל  ליזי דלריצ'ה: 18 

אתה תשב פה. אני  -שנים תתמודד 5את הישיבה. אולי בעוד  19 

 20 יושבת פה.

 21 אבל שניה רגע, יש לי, יניב שחר:

 22 לא, זה לא חשוב. ליזי דלריצ'ה:

 23 דקות דרך אגב להציג את ההצעה לסדר היום.  10יש לי  יניב שחר:

 24 דקות לדבר על הסעיף הזה?  10אין בעיה. אתה רוצה  ליזי דלריצ'ה:

לא, אני רוצה להוסיף עוד סעיף אחד, שביקשנו גם למנות  יניב שחר: 25 

 26 את נעמה במקומי. 
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אני יודעת. אני רוצה רגע להפריד ביניהם. ויש לי טעם שאני  ליזי דלריצ'ה: 1 

עושה את זה. אז בבקשה. מי בעד להעלות את ההצעה לסדר  2 

מאשרים להעלות את ההצעה לסדר היום. היום? אנחנו  3 

 4 אנחנו ממנים אותך,

 5 רגע היסטורי. נעמה ברון:

ואנחנו רוצים באותה הזדמנות להגיד תודה רבה לאושרת  ליזי דלריצ'ה: 6 

פרימו שלקחה אחריות, ומאחר שהועדת ביקורת לא תפקדה  7 

 8 החליטה להתפטר. 

 9 

 10 הוחלט להעלות את ההצעה לסדר היום.  החלטה:

 11 

 12 הו.  יניב שחר:

 13 לא, לא, לא, בואו נפתח את זה.  נעמה ברון:

 14 ועדת הביקורת,  יניב שחר:

 15 נעשה סדר. לא.  אושרת פרימו:

 16 תפקדה מצוינת.  יניב שחר:

לא, לא, רגע, רגע, נעמה ברון רוצה לפתוח את הנושא. רגע,  נעמה ברון: 17 

ועדת הביקורת לא תפקדה. מועצת גני תקווה קיבלה בחודש  18 

 19 מכתב ממשרד הפנים,  2018אוקטובר 

 20 בדיוק.  אושרת פרימו:

. אנחנו 2019שמורה לה להעביר את כל הממצאים עד ינואר  נעמה ברון: 21 

הביקורת לשנת  קיבלנו את המכתב הזה באפריל ואת דוחות 22 

 23 אנחנו ביקשנו לפני שהמועצה העבירה.  2017

 24 למה את לא נותנת לאושרת לענות?  ליזי דלריצ'ה:

 25 לא, בסדר, ליזי.  אושרת פרימו:

 26 כי אני רוצה, כי זה מכעיס אותי.  נעמה ברון:
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 1 זה בסדר.  אושרת פרימו:

 2 אוקי.  ליזי דלריצ'ה:

 3 הניסיונות סכסוך האלה זה  לא עובד.  נעמה ברון:

 4 לא סכסוך. ממש לא סכסוך.  ליזי דלריצ'ה:

 5 זה לא עובד. לא, ההפרד ומשול הזה זה לא עובד.  נעמה ברון:

 6 זה לא הפרד ומשול, ממש לא.  ליזי דלריצ'ה:

 7 זה לא עובד.  נעמה ברון:

 8 בסדר.  אושרת פרימו:

את יודעת מה, זה מעצבן  אגב, זה מוריד מכבודה של פרימו. נעמה ברון: 9 

 10 אותי ברמה האישית. לא כי היא לא יודעת לדבר. 

 11 אה, אוקי.  ליזי דלריצ'ה:

אבל לפני שאתם מטילים דופי בכל ועדת הביקורת, שהם  נעמה ברון: 12 

ארבעה אנשים, אז תבחנו את עצמכם ומתי אתם מעבירים  13 

תכתובות. מועצת גני תקווה מצאה את הממונה על תלונות  14 

 15 שנים?  7שהלך לאיבוד הציבור 

 16 עדיין לא מצאו אותו. דוחות ביקורת,  יניב שחר:

 17 תגובה להצעה לסדר יש לך?  ליזי דלריצ'ה:

 18 לא.  נעמה ברון:

 19 זהו?  ליזי דלריצ'ה:

 20 תשובה לשאלה יש לי? גם את זה לא קיבלתי חודשיים.  נעמה ברון:

 21 מה ההצעה הבאה, יניב?  ליזי דלריצ'ה:

 22 מחפשים את הפרוטוקול?עדיין  נעמה ברון:

 23 אנחנו מבקשים למנות אותי בתור יו"ר ועדת ביקורת,  יניב שחר:

 24 מדהים.  נעמה ברון:

 25 ולמנות את נעמה ברון במקומי בתור חברת ועד מנהל,  יניב שחר:

 26 את אושרת פרימו, לא את נעמה ברון.  ליזי דלריצ'ה:
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 1 את נעמה ברון,  יניב שחר:

 2 נעמה ברון.  אושרת פרימו:

 3 אותי למרכז הבמה.  נעמה ברון:

 4 אה, זה לא, אה, לא הבנתי רגע.  ליזי דלריצ'ה:

 5 אה, אתם לא רוצים, נעמה ברון:

במקום יניב שחר שהודיע על התפטרותו מחברות בועד  אושרת פרימו: 6 

 7 המנהל של העמותה תמונה נעמה ברון. בכפוף, 

 8 אפשר לשאול למה לא אושרת פרימו?  ליזי דלריצ'ה:

 9 לא.  :יניב שחר

 10 לא.  נעמה ברון:

 11 זה בסדר.  אושרת פרימו:

 12 האמת שלא.  נעמה ברון:

 13 אי אפשר, החלטה שלנו.  יניב שחר:

 14 האמת שלא.  נעמה ברון:

, מי בעד להעלות את ההצעה לסדר -אני חושבת, אנחנו נג ליזי דלריצ'ה: 15 

 16 היום? 

מה זאת אומרת? למה שיהיה אכפת לכם מה אנחנו עושים  נעמה ברון: 17 

 18 בינינו לבין עצמנו?

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

 20 היא כבר עלתה.  נעמה ברון:

 21 מי נגד? אנחנו נגד.  ליזי דלריצ'ה:

 22 היא כבר עלתה אבל.  נעמה ברון:

 23 , לא, אנחנו חילקנו את ההצעה לשני, -המניע ש ליזי דלריצ'ה:

 24 . לא הבנתי, אז רגע, לא הבנתי כלום יניב שחר:

 25 לא הבנתי.  נעמה ברון:

 26 כרגע,  מיכאל לוין:
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 1 הלכתי לאיבוד.  יניב שחר:

 2 איך אפשר לחלק הצעה? נעמה ברון:

 3 אתם לא רוצים לחלק? אז לא ממנים.  ליזי דלריצ'ה:

 4 רגע, את יניב שחר ליו"ר ועדת ביקורת העלינו לסדר היום?  יניב שחר:

 5 כן.  ליזי דלריצ'ה:

 6 כי אף אחד לא הרים את היד.  יניב שחר:

 7 כולנו אמרנו כן.  ליזי דלריצ'ה:

 8 אז מוניתי?  יניב שחר:

 9 לא.  דוברת:

 10 כן.  דוברת:

 11 כן.  דוברת:

 12 לא, לפטר אותך מהעמותה,  נעמה ברון:

 13 )מדברים ביחד(

 14 והפכו אותי ליו"ר ועדת ביקורת, אושר. יניב שחר:

 15 )מדברים ביחד(

, סליחה, בניסוח. מי -להעלות את ההצ אה, הבנתי. מי בעד ליזי דלריצ'ה: 16 

בעד להעלות את ההצעה לסדר היום של יניב שחר על  17 

חילופי התפקידים? אנחנו בעד ואנחנו מעלים. ההחלטה  18 

שלנו לאשר את מינוי של יו"ר ועדת ביקורת יניב ולא לאשר  19 

את נעמה ברון לתפקיד, אנחנו חושבים שאושרת פרימו, אני  20 

פרימו אין תפקיד משמעותי מוצאת טעם לפגם שלאושרת  21 

 22 בועדות המועצה.

 23 

הוחלט להעלות את ההצעה לסדר היום של יניב שחר על  החלטה: 24 

חילופי תפקידים. הוחלט לאשר את מינוי יניב שחר ליו"ר  25 
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עמותת ועדת הביקורת. הוחלט שלא למנות את נעמה ברון ל 1 

 2 אמנות ותרבות. 

 3 

 4 מי אמר שאין לה תפקיד משמעותי? נעמה ברון:

 5 תסתכלי בועדות.  דלריצ'ה: ליזי

 6 יש תפקידים משמעותיים יותר ויש פחות? נעמה ברון:

 7 , כן. -יש תאגידים ויש ליזי דלריצ'ה:

 8 גם לי אין תפקיד משמעותי. אולי גם, מיכאל לוין:

 9 אבל עדיף שלא יהיה. עומר שלומוביץ: 

אנחנו מחכים שתגיש את הערר. אמרת שאתה מגיש ערר  ליזי דלריצ'ה: 10 

לתכנון ובניה. אם תגיד שלא אז נמנה אותך לדברים לועדה  11 

 12 אחרים. 

 13 הנה, אני לא מגיש ערר.  מיכאל לוין:

 14 אבל בפעם האחרונה אמרת שאתה מגיש. ליזי דלריצ'ה:

 15 זה נראה לכם, זה נראה לכם,  נעמה ברון:

 16 קיבלת ייעוץ משפטי,  מיכאל לוין:

 17 , -תמני אותו לעו"ד רונית עובדיה: 

 18 )מדברים ביחד(

אתה רוצה להתמנות? אז בוא נדון בזה. זה לא נראה לי  ליזי דלריצ'ה: 19 

 20 המקום לדון בזה. 

סליחה, סיעת כוח לשנות רוצה למנות את מי שהיא רוצה  יניב שחר: 21 

 22 למנות. 

 23 סליחה, זה בדיוק המקום לדון בזה. זה הצעה לסדר היום, נעמה ברון:

מי אמר שהמפתח מי אמר שזה אתה ולא מיכאל? סליחה.  ליזי דלריצ'ה: 24 

לא חוזר חזרה וזה מיכאל צריך להיות במרכז הבמה? פתאום  25 

 26 זה נראה לי רעיון, 
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 1 כי המפתח הוא שלנו.  יניב שחר:

 2 אנחנו לא באותה סיעה וזה מפתח סיעתי.  נעמה ברון:

 3 כי לנו סיעת כוח לשנות,  יניב שחר:

היום במפתח הכללי ונעלה את זה לסדר  אנחנו נבדוק את זה ליזי דלריצ'ה: 4 

 5  כהצעה. תודה רבה.

 6 המפתח בסדר הכללי הוא סיעת כוח לשנות.  יניב שחר:

 7 ממשיכים.  ליזי דלריצ'ה:

 8 מי, מי,  נעמה ברון:

 9 

הצעה לסדר וים של חבר המועצה מיכאל לוין בנושא "פתיחת ישיבות . 1 10 

 11 ועדות המועצה לציבור"

 12 

הצעה לסדר היום של חבר המועצה מיכאל לוין בנושא  ליזי דלריצ'ה: 13 

 14 פתיחת ישיבות ועדות המועצה לציבור. 

 15 )מדברים ביחד(

 16 מיכאל, בבקשה.  ליזי דלריצ'ה:

כן. לצערי לפעמים המילה שקיפות מנוצלת לרעה, וזאת רק  מיכאל לוין: 17 

כדי להוות תרגיל יחצ"ני או שיווקי. אנשי המקצוע ולפעמים  18 

הפוליטיקאים, לרוב הפוליטיקאים, לא רק פה במועצה,  19 

משתמשים במילה הזאת באופן מוגבר כי הם השכילו להבין  20 

כי לתושבים ולציבור יש רצון עז להיחשף למידע רב ככל  21 

תן, לתת דעה בנושאים שעל הפרק ולבקר במידת הצורך הני 22 

 23 החלטות מסוימות. 

על מנת שנוכל לספק את הכלים המיטביים לציבור, אנחנו   24 

צריכים לממש את המילה שקיפות במלואה. פתיחות ישיבות  25 

ועדות המועצה לכלל הציבור תאפשר בפשטות וביעילות, כל  26 
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ל מועדת הועדות צריכות להיות פתוחות לקהל הרחב, הח 1 

התמיכות ועד לועדת המשנה לתכנון ובנייה. אין ספק  2 

שהיתרונות עולים על החסרונות. המידע יהיה גלוי במלואו  3 

לציבור, הביקורת תשתפר, המעורבות הציבורית תשתפר,  4 

אמון הציבור בנבחרי הציבור ישתפר. זוהי שקיפות אמיתית.  5 

ה לשמחתי מספר רשויות הצטרפו למהלך לאחרונה ואין סיב 6 

 7 שלא נצטרף לכך. 

אוקי. אז אני רוצה ככה להגיב. קודם כל אני חושבת שיש  ליזי דלריצ'ה: 8 

פה טעם לפגם בך, מיכאל, שמצד אחד יש לך ניגוד עניינים  9 

בועדה מסוימת, מצד שני אתה מבקש שהיא תהיה פתוחה  10 

 11 לקהל.

 12 להפך, כשהיא פתוחה לקהל,  מיכאל לוין:

 13 בהתחשב בזה,  ליזי דלריצ'ה:

 14 אין ניגוד עניינים. כולם יכולים, המידע חשוף לכולם.  ל לוין:מיכא

 15 אוקי. בהוראות החוק,  ליזי דלריצ'ה:

 16 זה בדיוק להפוך את מה שאת אומרת.  מיכאל לוין:

 17 זה בדיוק, יניב שחר:

 18 הפוך. הפוך.  מיכאל לוין:

 19 זה בדיוק השקיפות והניגוד עניינים. יניב שחר:

 20 ור, אוקי. חשוב לזכ ליזי דלריצ'ה:

 21 ואין לי טעם לפגם.  מיכאל לוין:

 22 למעט הועדה המקומית,  ליזי דלריצ'ה:

 23  לכאורה, ליזי. לכאורה. מיכאל לוין:

בוועדות המועצה  אשר מהווה גוף עצמאי ונפרד מהמועצה,  ליזי דלריצ'ה: 24 

מתגבשות המלצות אשר מובאות כולן לאישור מליאת  25 

 26 המועצה הפתוחה לציבור. 
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עוד חשוב לציין כי בועדות המועצה נידונים לרוב עניינים   1 

עליהם חלה צנעת הפרט, תמיכות, ועדת נזקק, ועדת מכרזים  2 

או עניינים שחשוב שההחלטה לגביהן תהיה שקולה, עניינית  3 

 4 ונטולת לחצים. 

בהוראות החוק נקבע הרכב ועדות המועצה מתוך איזון בין   5 

י וענייני לבין הצורך החשיבות בקיום דיונים באופן מקצוע 6 

 7 בשיתוף הציבור בגיבוש ההמלצות למועצה בנושאים שונים. 

 8 137בהינתן האמור, הקנה המחוקק לועדות המועצה בסעיף  

לצו המועצות המקומיות את הסמכות לקבוע את סדרי  9 

 10 131 -ו 136עבודתם כטוב בעיניהן, זאת בכפוף לאמור בסעיף 

, הנושאים שידונו לצו בדברי מועדי ישיבות אחת לרבעון 11 

 12 בכל ישיבה, רק אלה שיפורטו בהזמנה וכיוצא בזה. 

לכן בהתחשב באיזון שנערך על ידי המחוקק ומתוך   13 

החשיבות של קיום דיון ענייני ומקצועי בנושאים המובאים  14 

בפני הועדות השונות, על מנת שאלה יגבשו המלצות ראויות  15 

 16 למועצה, אני לא רואה כל סיבה לקבל את הצעת חבר

המועצה ולקבוע כי ישיבות ועדה כזו או אחרת תהא פתוחה  17 

 18 לציבור, זאת תוך סרבול ופגיעה בהליך גיבוש ההמלצות. 

חשוב בעיניי לאפשר לכל ועדה להחליט בעצמה האם   19 

לאפשר את פומביות דיוניה, זאת על מנת למנוע ממידע  20 

רגיש להגיע לאוזניים לא מתאימות ולהימנע מקבלת  21 

לול לפגוע, להוביל לפגיעה בענייניות החלטות במעמד שע 22 

ובנייטרליות. אני מבקשת לא להעלות את הנושא לסדר  23 

 24 היום.

 25 מי בעד להעלות את הנושא לסדר היום? 

 26 , -אני יכול להגיב לפני ה מיכאל לוין:
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 1 בטח שאתה יכול. יניב שחר:

כן. קודם כל, נכון המחוקק קבע שלמועצה יש זכות להגיד  מיכאל לוין: 2 

צריכה, הועדות ככה או ככה. הוא לא קבע שהמועצה  3 

צריכות להיות סגורות בפני הציבור החרב. צנעת הפרט, אין  4 

שום בעיה, יש מקרים מסוימים כמו ועדת הנחות, אולי  5 

ועדת מכרזים, אני לא בטוח, אבל אין שום בעיה להגביל את  6 

רים מסוימים שכמו שבבית משפט יש דיונים בענייני זה למק 7 

קטינים סגורים לקהל. אין שום בעיה להגביל את זה, חד  8 

 9 וחלק. 

עכשיו אנחנו אומרים שהמחוקק קבע משהו אחד ואני אומר   10 

לך ליזי שבשנים הקרובות, אם לא בזמן הקרוב, המחוקק  11 

ישנה את ההחלטה הזאת ויכריח אותך לפתוח את כל  12 

הועדות לדיון ציבורי, לא לדיון ציבורי, להשתתפות כל  13 

 14 הציבור. זה רק עניין של זמן. 

ה מה שעומד לקרות, זה אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, כן, ז  15 

מה שעומד לקרות, גם בכנסת. אני שמעתי כבר הצעות  16 

 17 לסדר, הצעות לחקיקה. אני מקווה שבכנסת הבאה זה יכנס. 

כולם השכילו, התנועה לאיכות השלטון הסכימה בנושא   18 

הזה, ברגע שהועדות פתוחות אין שחיתות, אין ניגוד  19 

שמוע את עניינים, כל אחד יכול לתת, להביע את הדעה, ל 20 

 21 המידע וזה הדבר הכי נכון. 

לא ברור לי, אני שמעתי מה שאמרת. לא ברור לי הסיבה   22 

 23 הזאת, אבל בסדר. 

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

אני חושב שזו הצעה מדהימה ועושים אותה, אם עושים  יניב שחר: 25 

 26 ברמת גן מי אנחנו? 
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בתל אביב זה עיריות אחרות עם הרבה יותר  ברמת גן, ליזי דלריצ'ה: 1 

 2 תושבים, זה נראה אחרת. 

נו זה להפך, על אחת כמה וכמה. אם בעירייה אם הרבה  יניב שחר: 3 

 4 תושבים אפשר לעשות את זה אז מה, 

תעשי סקר, בוא נראה מה תהיה התוצאה. תעלי לפייסבוק,  מיכאל לוין: 5 

 6 תראי מה אומרים. 

 7 ום. אישור, אז רגע, הצבענו נגד ההעלאה. להלן סדר הי ליזי דלריצ'ה:

 8 

 9 הוחלט שלא להעלות את ההצעה לסדר היום.  החלטה:

 10 

 11 סדר היום:

 12 9.7.19מתאריך  11. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 1

 13 

. 9.7.2019מתאריך  11אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  ליזי דלריצ'ה: 14 

 15 מי בעד? מי נגד? כולם פה אחד. 

 16 

 17 11הוחלט לאשר את פרוטוקול ישיבת המלאה מספר  החלטה:

 18 פה אחד.  9.7.19מתאריך 

 19 

 20 )מדברים ביחד(

 21 אתם בין כה לא מצביעים. אנחנו לא אמרנו שאנחנו נגד.  נעמה ברון:

 22 היא אומרת מי בעד את זה,  יניב שחר:

 23 )מדברים ביחד(

 24 שהם נגד את שומעת. שבעד לא אומרים. ליזי דלריצ'ה:

 25 הם עושים ככה כל הזמן, את לא רואה? היד עושה ככה.  דובר:

 26 מענה לשאילתה,  ליזי דלריצ'ה:
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 1 רגע, אבלך שניה, מי היה, אתם רשמתם, עו"ד רונית עובדיה: 

 2 כולם בעד.  נעמה ברון:

 3 מה קרה התעוררת? ליזי דלריצ'ה:

 4 בסדר, סליחה, לא ראיתי בכלל ידיים. אתם ישר, עו"ד רונית עובדיה: 

 5 כי לא היו ידיים. :יניב שחר

 6 

. מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה נעמה ברון בעניין "מענה לבקשות 2 7 

 8 חברי אופוזיציה"

 9 

מענה לשאילתה מועם חברת המועצה נעמה ברון בעניין  ליזי דלריצ'ה: 10 

מענה לבקשות חברי האופוזיציה. אני צריכה לקרוא את  11 

 12  השאילתה?

 13 כן.  דליה לין:

הריני להגיש לראש המועצה שאילתה לקראת ישיבת  ליזי דלריצ'ה: 14 

ביולי. כחלק  9שתתקיים ביום  11המועצה מן המניין מספר  15 

מפעילותנו כחברי מועצה אנו מגישים בקשות שונות, כולל  16 

בקשות לעיון במידע בהתאם לזכותנו לפי חוק. בהתאם  17 

להנחיית המועצה, הבקשות נשלחות אל הגורם האחראי,  18 

ועי הרלוונטי וליתר חברי סיעת כוח לעתים לגורם המקצ 19 

 20 לשנות. 

בתחילת הקדנציה מקצת בקשותינו נענו בתפוצה המקורית   21 

אליה נשלחו. מחודש מרץ לערך כל פנייה נענית בחוזר  22 

בתפוצת כל חברי המועצה. מספר פעמים נשאלו גורמי  23 

המועצה מדוע בקשותינו נענו בצורה שכזו, בעוד שמעולם  24 

חברי המועצה האחרים שאינם לא כותבנו למענה למי מ 25 

 26 נכללים בסיעת כוח לשנות. מענה לא ניתן. 
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בהינתן האמור, נראה על פניו שאופן המענה בררני ומשתנה   1 

בין חברי אופוזיציה ולכל הפחות חברי סיעת כוח לשנות  2 

 3 וחברי קואליציה, ועולה כי ההתנהלות לא שוויונית. 

באה: לפיכך, נבקש מענה מאת ראשת המועצה לשאלה ה  4 

האם ניתנה הנחיה לגורם כלשהו במועצה להשיב לבקשות  5 

 6 חברי סיעת כוח לשנות בלבד בכיתוב יתר חברי המועצה? 

המענה לשאילתה: כל המיילים שנשלחים מכם נענים עם כל   7 

 8 תפוצת חברי המועצה למען השקיפות לכל. 

אוקי, אז שאלת המשך, האם ניתנה הנחיה הפוכה של  נעמה ברון: 9 

שלחים מחברי מועצה אחרים שאינם מסיעת כוח מיילים שנ 10 

 11 לשנות, 

רוב הנושאים שיש בהם עניין לציבור לכולם נשלחים  ליזי דלריצ'ה: 12 

 13 לכולם. יש דיונים, 

 14 לא, לא עניין לציבור. את אמרת כרגע,  נעמה ברון:

 15 יש דיונים,  ליזי דלריצ'ה:

 16 לא,  נעמה ברון:

 17 ברמת קואליציה בנפרד.  ליזי דלריצ'ה:

לא, אני לא מדברת ברמת קואליציה. פניות שנענו, לא  ברון: נעמה 18 

משנה באיזה נושא, את משיבה להם, או משיבים להם,  19 

 20 סליחה, לא את, בתפוצה של כל חברי המועצה? 

 21 עניתי לך.  ליזי דלריצ'ה:

 22 אז מעולם לא קיבלנו,  נעמה ברון:

 23 תלוי לפי הנושא.  ליזי דלריצ'ה:

 24 , -ולם לא קילא, לא תלוי. מע נעמה ברון:

 25 כי לא היו כנראה.  ליזי דלריצ'ה:

 26 אז אף אחד,  נעמה ברון:
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 1 במשך שנה?  יניב שחר:

 2 אף חבר קואליציה לא פנה למועצה במייל מעולם? נעמה ברון:

 3 לא, יושבים בישיבות כל הזמן. לא.  ליזי דלריצ'ה:

 4 במשהו שקשור,  נעמה ברון:

 5 לא. אנחנו מתכתבים בווטסאפ. לא.  ליזי דלריצ'ה:

 6 שום דבר לא מתנהל במיילים?  נעמה ברון:

 7 די. עניתי לך. את לא צריכה,  ליזי דלריצ'ה:

 8 לא, אני פשוט בהלם, סליחה. נעמה ברון:

 9 לשאול את השאלה בכל מיני דברים.  ליזי דלריצ'ה:

 10 לא, בלי כל מיני וכל מיני.  נעמה ברון:

 11 בר מועצה, שנה שלמה אף ח יניב שחר:

 12 מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה,  ליזי דלריצ'ה:

 13 )מדברים ביחד(

 14 שנה שלמה אף חבר קואליציה לא שלח מייל למועצה.  נעמה ברון:

 15 מייל למועצה, כן.  יניב שחר:

 16 אוקי. טוב לדעת.  נעמה ברון:

 17 

. מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה אושרת פרימו בעניין "ביצוע סקר 3 18 

 19 בשטחי ומבני ציבור בגני תקווה"אסבסט 

 20 

מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה אושרת פרימו בעניין  ליזי דלריצ'ה: 21 

 22 ביצוע סקר,

 23 מדהים.  נעמה ברון:

בשטחי ומבני ציבור בגני תקווה. האם בוצע סקר אסבסט  ליזי דלריצ'ה: 24 

בשטחים ציבוריים ובמבני ציבוריים בבעלות המועצה?  25 

ובה: בידי המועצה מיפוי של כל שואלת אושרת פרימו. התש 26 
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מוסדות הציבור ברשות. מרבית המבנים הינם חדשים ונבנו  1 

על פי תקנים עדכניים האוסרים שימוש באסבסט. באשר  2 

ליתר המבנים, החוק קובע את התנאים המקימים חובה  3 

לביצוע סקר במבני ציבור. תנאים אלה לא מתקיימים במבני  4 

 5 ציבור בגני תקווה. 

 6 ה מטעם חבר המועצה, מענה לשאילת 

רק שאלת המשך אני רוצה בבקשה. הועדה המקומית קובעת  אושרת פרימו: 7 

 8 תנאים בהיתר הבנייה לנושא האסבסט? הועדה המקומית. 

 9 עו"ד אושרת מצליח: היא לא צריכה לקבוע. זה קבוע בחוק. 

 10 היא חייבת לקבוע.  יניב שחר:

 11 קבוע בחוק. עו"ד אושרת מצליח: 

 12 ת לקבוע. חייב יניב שחר:

 13 זה קבוע בחוק. עו"ד אושרת מצליח: 

 14  וזה נאכף? נעמה ברון:

יש, יש, שניה. יש מבנים שיש בהם אסבסט, יש, מופיע  מיכאל לוין: 15 

 16 בהיתר דברים כאלה. 

 17 לא, אבל,  יניב שחר:

 18 להבנתי זה לא נאכף.  נעמה ברון:

 19 האם במועצת גני תקווה,  יניב שחר:

 20 שאלת המשך של אושרת, היא שאלה, קיבלה תשובה.  ליזי דלריצ'ה:

 21 שמה? יניב שחר:

 22 לא כל כך הבנתי את התשובה.  אושרת פרימו:

 23 שיש בחוק. היא אומרת שיש בחוק.  ליזי דלריצ'ה:

 24 )מדברים ביחד(

 25 אבל זה מופיע בהיתר? ... זה מופיע בהיתרי בנייה.  יניב שחר:
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יש צורך להתייחס אז  לא, מה זה בהיתרים? אםעו"ד רונית עובדיה:  1 

מתייחסים, בוודאי. ואם אין צורך, לא, בהיתר, אם תגיש  2 

ואין שם שום מפגע אסבסט אז לא בטוח שיופיע תנאי כזה,  3 

 4 מה השאלה? 

 5 לצורך העניין היתר לבניין קיים,  יניב שחר:

זה לא שאלה שהיא בכלל לכאן. זה תלוי בבקשה עו"ד רונית עובדיה:  6 

תייחסים לתנאים בהיתר לפי להיתר שאתה מגיש ואז מ 7 

הבקשה. זה לא שאלה כללית. זה לא שאלה כללית השאלה  8 

 9 הזאת. 

 10 מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה,  ליזי דלריצ'ה:

 11 אי אפשר לענות על זה. עו"ד רונית עובדיה: 

 12 . 4סעיף מספר  ליזי דלריצ'ה:

 13 זה אמור להופיע בכל היתר להריסה.  מיכאל לוין:

 14 זה אמור להופיע, להריסה או לתוספת.  כל היתר יניב שחר:

 15 להריסה.  מיכאל לוין:

 16 

. מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין "מנהל הכדורגל 4 17 

 18 גני תקווה"

 19 

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין מנהל  ליזי דלריצ'ה: 20 

 21 מועדון הכדורגל גני תקווה. 

 22 זה לא נאכף.  נעמה ברון:

האם לדעתך מנהל, האם לדעת מנהל מועדון הכדורגל,  דלריצ'ה:ליזי  23 

מוכשר ככל שיהיה, יוכל להשקיע משרה מלאה בניהול  24 

מועדון הכדורגל בגני תקווה וזאת במקביל להיותו מאמן של  25 

 26 קבוצת קטמון המקצועית בירושלים?



 

 

 
  10.9.19          מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

30 

תשובה: הועדה שבחרה את המאמן היא ועדה מקצועית   1 

גני תקווה. אני סמוכה  שבראשה מנכ"ל החברה לפיתוח 2 

ובטוחה שההחלטה שהתקבלה הינה מקצועית ונכונה ביותר  3 

 4 20%לישוב. נכון להיום התוצאות מדברות, יש עלייה של 

 5 מאשתקד. 

 6 מה?  20% יניב שחר:

 7 במה? 20% נעמה ברון:

 8 , -מה, ב אושרת פרימו:

 9 במספר הנרשמים. ליזי דלריצ'ה:

ל זה לכמה אימונים הוא יש לי שאלת המשך. לא לדבר ע יניב שחר: 10 

הגיע, ובכלל שהוא לא הגיע לפתיחה, כנראה לא היה לו זמן.  11 

אבל האם ידוע לך שאייל לחמן, שהיה מאמן בליגה  12 

הלאומית ובליגת העל, אימן בחו"ל, לקח את סכנין לגמר  13 

 14 גביע המדינה, הביא את ראשון לציון למשחק הגמר, 

 15 שאלה חדשה. עו"ד אושרת מצליח: 

הוא גם הגיש מועמדות לניהול הכדורגל בגני תקווה, כי הוא  יניב שחר: 16 

כרגע לא יכול לאמן במקום אחר, ובליגה קבעו לו ראיון  17 

בדיוק על צילום של שידור טלוויזיה ולא הסכימו בשום  18 

 19 אופן להקדים או לאחר את הראיון איתו? 

 20 לא ידוע לי.  ליזי דלריצ'ה:

 21 לא ידוע לך?  יניב שחר:

 22 

מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין "קול קורא  . מענה לשאילתה5 23 

 24 למנהלי מסגרות מגילאי לידה ועד שלוש"

 25 
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מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה, אני אפילו לא מכירה  ליזי דלריצ'ה: 1 

את השם שאמרת, מצטערת. אני לא כזאת טובה בכדורגל.  2 

חבר המועצה יניב שחר בעניין קול מענה לשאילתה מטעם  3 

 4 ות מגילאי לידה ועד שלוש.קורא למנהלי מסגר

בימים אלו התקשורת מלאה בסיפורי אימה על התעללות   5 

במסגרת מעונות  3מטפלות בתינוקות בגילאי לידה עד גיל  6 

וגנים פרטיים. לצערנו גם בשנה שעברה קרו מקרים  7 

מזעזעים שהובילו מספר עיריות לנקוט יוזמות שונות  8 

 9 2018סט לפיקוח על מסגרות אלה. כך למשל בחודש אוגו

קול קורא למנהלי מסגרות טיפול  -פרסמה המועצה פוסט 10 

לילדים בגילאי לידה עד גיל שלוש, וזאת כחלק מרצונה  11 

המוצהר של המועצה להקים אתר שיסייע להורים המבקשים  12 

בקשת המידע לרשום את ילדיהם למסגרות כאמור בהן  13 

השאלה איזה צעדים ננקטו על ידי המועצה מאז רלוונטי. ה 14 

 15 הקול קורא ועד היום. פרסום 

 16 לסדר היום.  15התשובה: הרבה. נפרט את זה במסגרת סעיף  

אוקי. אז שאלת המשך, אמרתם בעיקרון שיוקם אתר. האם  יניב שחר: 17 

האתר הזה קם וכמה מסגרות נרשמו אליו מאז לפני שנה  18 

 19 וחודש? 

 20 אפרט על זה בסדר היום.  ליזי דלריצ'ה:

 21  כמה נרשמו שנה שעברה?לא עכשיו כמה נרשמו,  יניב שחר:

 22 אני אפרט את זה בסדר היום.  ליזי דלריצ'ה:

 23 

. מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה נעמה ברון בעניין "רוחב דרך 6 24 

 25 התקווה"

  26 
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מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה נעמה ברון בעניין  ליזי דלריצ'ה: 1 

 2 6716רוחב דרך התקווה. בהתחשב בנתוני האכלוס בגושים 

ם סלילת דרך התקווה במתווה שבביצוע תואם , הא6717עד  3 

 4 את תחזיות העומס התחבורתי הצפוי? 

 5 התשובה היא כן.  

 6 אין סיכוי בעולם שזה נכון. סליחה.  נעמה ברון:

מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה אושרת פרימו. שאלת  ליזי דלריצ'ה: 7 

 8 המשך או הבהרת,

 9 לא,  נעמה ברון:

 10 אוקי.  ליזי דלריצ'ה:

 11 קודם כל מותר לי להבהיר מעצמי. ברון:נעמה 

 12 אין בעיה.  ליזי דלריצ'ה:

 13 אוקי. לא לכעוס. ושנית, נעמה ברון:

 14 מענה, מה, רצית לשאול משהו?  ליזי דלריצ'ה:

 15 יש לה שאלה. עו"ד רונית עובדיה: 

 16 כן. אני קצת,  נעמה ברון:

 17 אה, אוקי.  ליזי דלריצ'ה:

 18 אני קשה לי לחשוב שאני מותקפת ועוד בחודש תשיעי.  נעמה ברון:

 19 זה מחלה הריון. תחייכי ...  ליזי דלריצ'ה:

 20 זה ההריון שלי, אל תגידי לי מהו, בבקשה. נעמה ברון:

 21 הוא מחלה חלילה?  ליזי דלריצ'ה:

 22 לא. אבל,  נעמה ברון:

 23 אוקי. אז על זה אין דיון. ליזי דלריצ'ה:

 24 ב הבריאותי שלי? את מכירה את המצ נעמה ברון:

 25 הריון זה לא מחלה. אין דיון עליו.  ליזי דלריצ'ה:

 26 אוקי. אז,  נעמה ברון:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 הכל בסדר. הריון זה לא מחלה. זו התשובה לשאלת ההמשך.  נעמה ברון:

 3 

. מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה אושרת פרימו בעניין "חוג הריקוד 7 4 

 5 בקרית החינוך"

 6 

מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה אושרת פרימו בעניין  דלריצ'ה:ליזי  7 

 8 חוק הריקוד בקרית החינוך. 

 9 מדהים. קידום נשים בפוליטיקה.  נעמה ברון:

אפ בקרית -מתי נערך המכרז להפעלת הסטודיו לריקוד דאנס ליזי דלריצ'ה: 10 

החינוך? לא נערך מכרז להפעלת סטודיו לריקוד בקרית  11 

ג שוכרים מתחם זה מהמועצה לפי החינוך. מפעילי החו 12 

 13 התעריפים המפורסמים באתר.

 14 אישור הרחבת התקשרות,  -8 

 15 רגע. לא, מה.  נעמה ברון:

לא, רגע. דבר אחד רגע, אני לא הבנתי רגע משהו. אם לא  אושרת פרימו: 16 

 17 נערך מכרז אז איך הוא בעצם על סמך מה?

 18 השכרת חללים.  ליזי דלריצ'ה:

השכרת חדרים? אותו דבר גם הריקודי עם פה בלידר? זה  אושרת פרימו: 19 

 20 אותו, 

 21 כן, זה השכרת חדרים. עו"ד אושרת מצליח: 

 22 אני לא יודעת.  ליזי דלריצ'ה:

 23 כן, כן, זה השכרת חדרים שמה גם. עו"ד אושרת מצליח: 

 24 כן, כן, זה הכל באמצעות השכרת חדרים.  דליה לין:

 25 אז כל אחד יכול,  יניב שחר:
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יש מחירון של השכרת חדרים, מפורסם באתר עו"ד אושרת מצליח:  1 

אינטרנט גם לידר, גם של המועצה. כל מי שרוצה להפעיל  2 

פעילות שלא מתנגשת באיזשהו ניגוד עניינים עם פעילויות  3 

 4 יכול.  -של המועצה

 5 כן, אבל יש ... לידר.  נעמה ברון:

 6 זה לא ניגוד עניינים?  יניב שחר:

 7 זה כאילו,יש,  נעמה ברון:

 8 זה השכרה. עו"ד אושרת מצליח: 

 9 השכרה.  דליה לין:

 10 זה השכרה. עו"ד אושרת מצליח: 

 11 בסדר, אבל,  נעמה ברון:

 12 )מדברים ביחד(

דרך אחת השכרת חללים,  -יש שתי דרכים. יש שתי דרכים ליזי דלריצ'ה: 13 

 14 מכרז. דרך שניה 

 15 

 16 510609761אישור הרחבת ההתקשרות עם אשדר חברה לבניה בע"מ ח.פ. . 8

ת קטע לכך שתכלול גם את תכנון וסלי 51231203וצ.מ.ח המרמן בע"מ ח.פ.  17 

 18 ופיתוח הכיכר העירונית 5162רחוב הנגב שבתחום תכנית ממ/

 19 

אישור הרחבת התקשרות עם אשדר חברה לבנייה בע"מ  ליזי דלריצ'ה: 20 

צ.מ.ח המרמן, כך שתכלול גם את תכנון צביעת קטע רחוב  21 

 22 ופיתוח הכיכר העירונית.  5162הנגב שבתחום תכנית 

דיברנו על הנושא הזה, העמדנו אותו כבר להצבעה, הוא   23 

הוסבר. הדבר היחיד שהיתה בעיה שהוא לא פורסם באתר  24 

לות את זה עכשיו להצבעה. מי בעד? מי ואנחנו רוצים להע 25 

 26 נגד? 
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 1 נמנעים.  נעמה ברון:

 2 נמנעים ומיכאל בעד.  ליזי דלריצ'ה:

 3 

הוחלט לאשר הרחבת ההתקשרות אם אשדר חברה לבניה  החלטה: 4 

בע"מ וצ.מ.ח המרמן בע"מ כך שתכלול גם את תכנון וסלילת  5 

ופיתוח הכיכר  5162קטע רחוב הנגב שבתחום תכנית ממ/ 6 

 7 העירונית. 

אישור הסכם הקצאה לעמותת בית יוסף שלום ע"ש מר"ן "בית יוסף" . 9 8 

מ"ר  390 -, שטח של כ794ה חלק 6720 ורבנו השמ"ש זצוקללה"ה עבור גוש 9 

 10 לצורך בית כנסת

 11 

אישור הסכם הקצאה לעמותת בית יוסף שלום על שם מר"ן  ליזי דלריצ'ה: 12 

בית יוסף ורבנו, אני לא יכולה להגיד את כל המילים, בגוש  13 

 14 מטר לצורך בית כנסת.  390, שטח של 794חלקה  6720

ן. זה הקצאה יש חוות דעת של יועצת משפטית בענייעו"ד אושרת מצליח:  15 

שהיא בעצם הסדרת מצב קיים. יש שם בית כנסת, פשוט  16 

הסדירו את השהות שלהם שם בצורה מסודרת, בהליך  17 

הקצאה מסודר לטווח ארוך. הליכי ההקצאה התקיימו כמו  18 

 19 שצריך. 

 20 , 2015 -ב יניב שחר:

 21 יש אישורי הסכם. דליה לין:

 22 ם, אישורים. זה לוקח זמן, עד שיש הסכם, מעביריעו"ד אושרת מצליח: 

 23 שנים?  4 יניב שחר:

 24 יש השלמות שצריך לבצע. עו"ד אושרת מצליח: 

 25 שנים? 4 יניב שחר:
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מכוח מה בכלל אז הם שהו במבנה אם לא היה הליך הקצאה  נעמה ברון: 1 

 2 מסודר? 

 3 , -יש פה בתי כנסת ששהו במבנה הרבה לפני שעו"ד רונית עובדיה: 

 4 לא, אני שואלת, אני לא יודעת.  נעמה ברון:

 5 לא, אני מספרת לך,עו"ד רונית עובדיה: 

 6 שנה.  70 דובר:

 7 הרבה לפני שבכלל, עו"ד רונית עובדיה: 

 8 . 20, 20 מיכאל לוין:

 9 יצא נוהל הקצאות. עו"ד אושרת מצליח: 

ואז יצא נוהל הקצאות ואז התחילו לעשות מיפוי ואז עו"ד רונית עובדיה:  10 

 11 , -עד שאישרו את ה

 12 . 2006 -... ב יניב שחר:

 13 מה? עו"ד רונית עובדיה: 

 14 וכמה זמן הם נמצאים שם? נעמה ברון:

 15 , לא? 2006 -... ב יניב שחר:

 16 כן, אבל רק שנים אחר כך, עו"ד רונית עובדיה: 

העמותות האלה, להתארגן תחת לוקח זמן להסדיר את עו"ד אושרת מצליח:  17 

 18 עמותות שיגישו בקשה.

אישרו במועצה בכלל  2014 -רק שניה, זה לא זה. רק בעו"ד רונית עובדיה:  19 

את הפרוגרמה. רק אחרי שאישרו את הפרוגרמה והתבחינים  20 

 21 היה אפשר להתחיל לאשר את ההקצאות לפיהם. 

 22 הם נמצאים שם?   אז כמה שנים נעמה ברון:

 23 מי בעד אישור ההסכם?  ליזי דלריצ'ה:

 24 רגע.  נעמה ברון:

 25 רגע. אנחנו שואלים שאלות.  יניב שחר:

 26 אה, סליחה, לא שמעתי.  ליזי דלריצ'ה:
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 1 כמה שנים הם נמצאים שם?  נעמה ברון:

 2 לא יודעת. עו"ד רונית עובדיה: 

 3 הרבה שנים. אין לי מושג להגיד לך את זה. עו"ד אושרת מצליח: 

 4 שנה.  20משהו כמו  דובר:

 5 כן. עו"ד אושרת מצליח: 

ועד היום,  2017ולקח שנתיים לאשר את נוסח ההסכם מיולי  נעמה ברון: 6 

 7 ,-שזה אישור המועצה? כאילו זה חצי קדנ

 8 כמה שלקח.  ליזי דלריצ'ה:

 9 לא, זה לא כמה שלקח. צריך להיות לזה הסבר. נעמה ברון:

 10 מה הסיבה? שואלים מה הסיבה. מיכאל לוין:

 11 יש סיבה? היה שם איזה קושי? זה נוסח,  נעמה ברון:

 12 התעכבות הליכים משפטיים.  מיכאל לוין:

 13 לא, לא, התעכבות בהגשת מסמכים, דליה לין:

 14 זה הגשת מסמכים. עו"ד אושרת מצליח: 

 15 בעיקר הגשת מסמכים.  דליה לין:

 16 תקשיבו, לצורך אישור הקצרה, עו"ד אושרת מצליח: 

 17 מועצה כבר. אבל זה אושר על ידי ה נעמה ברון:

הסכם הקצאה שיש לו הרבה נספחים, בין היתר גם  ישעו"ד אושרת מצליח:  18 

נספחים ביטוחיים, זה לוקח זמן. בודקים את הדברים האלה,  19 

מחזירים, יש ריג'קטים, עד שיש הסכם כמו שצריך. רק אז  20 

 21 הוא, 

אגב, רק הערה להבא, ההסכם א' הוא לא קריא, הוא סרוק  נעמה ברון: 22 

רה שלא ניתן לקרוא אותו. ב', אין, על כל הסכמי כאילו בצו 23 

ההקצאה חסרים תאריכים של חתימה בכלל ושום, שום  24 

 25 הסכם שיש לו נספחים אז הם לא מצ"ב. אז, 

 26 ההסכם נראה יפה מאוד. אני רואה אותו. עו"ד אושרת מצליח: 
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שלך, שלי לא. מה שאנחנו קיבלנו לא. אני מניח שפשוט  נעמה ברון: 1 

 2 את כל המסמכים,רוחמה מאגדת 

 3 כולם קיבלו אותו דבר. דליה לין:

 4 אז זה נסרק פעם חוזרת, אז,  נעמה ברון:

 5 פשוט בלתי קריא. יניב שחר:

 6 לא, בסדר, כאילו, לא, שלך נקרא בסדר. נעמה ברון:

 7 אז כנראה בסדר, את קוראת אותו. עו"ד אושרת מצליח: 

 8 אנחנו קיבלנו עותק מאוגד, לא כמו שלכם.  נעמה ברון:

 9 אתם כתבתם את ההסכם אז הוא קריא. אנחנו קיבלנו אותו,  יניב שחר:

 10 לא הבנתי את ההערה על התאריך לא הבנתי. עו"ד רונית עובדיה: 

 11 אין תאריך.  יניב שחר:

על  2017 -שכשהעמותה חותמת, לא משנה, גם אם חתמה ב נעמה ברון: 12 

' או משהו אז במקום שכולנו 19' או 18נוסח ההסכם או  13 

 14 לנחש למה זה לקח שנתיים, נצטרך 

 15 , -שאנחנו נעו"ד רונית עובדיה: 

 16 התאריך שחתמה,עו"ד אושרת מצליח: 

 17 שהם חתמו.  נעמה ברון:

 18 כשהמועצה חותמת. עו"ד אושרת מצליח: 

 19 אבל למה מעניין אותי מה תאריך, עו"ד רונית עובדיה: 

 20 תאריך חתימה.  יניב שחר:

אותי זה מעניין כחברת מועצה, כי אני רוצה לראות אם הם  נעמה ברון: 21 

 22 חתמו על ההסכם לפני שנתיים או לפני חודש. 

 23 לא הגיוני לרשום מתי נחתם ההסכם?  יניב שחר:

 24 מבחינתנו עד שהמועצה לא חותמת על ההסכם, עו"ד רונית עובדיה: 

זה ברור שהוא לא בר תוקף. אבל אני אומרת צד חותם על  נעמה ברון: 25 

ההסכם, אני רוצה לדעת אם הוא נחתם לפני שנתיים או  26 
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לפני חודש. במיוחד שעברו שנתיים מאז שאושר במועצה.  1 

 2 נשמע לי סביר. 

 3 הם לא חתמו עם תאריך. עו"ד רונית עובדיה: 

 4 ובכל מקרה אם יש משהו עם נספחים אז אנא תעבירו.  נעמה ברון:

 5 יש מסמכי ביטוח. עו"ד אושרת מצליח: 

הקצאה לעמותת בית יוסף  9מי בעד אישור סעיף מספר  'ה:ליזי דלריצ 6 

 7 שלום? מי נגד? נמנעים? 

אנחנו נמנעים, בעיקר בגלל שאין את הנספחים. אז קשה  יניב שחר: 8 

 9 קצת להחליט. 

 10 

הסכם הקצאה לעמותת בית יוסף שלום ע"ש הוחלט לאשר  החלטה: 11 

 12 6720 מר"ן "בית יוסף" ורבנו השמ"ש זצוקללה"ה עבור גוש

 13 .מ"ר לצורך בית כנסת 390 -, שטח של כ794חלקה 

 14 

אישור הקצאה לתקופה של שנה לצורך הפעלת גן ילדים ברחוב עמק . 10 15 

 16 , עבור עמותת "נשי אגודת ישראל"110חלקה  6720, גוש 5זבולון 

 17 

לצורך הפעלת גן ילדים קופה של שנה לתאישור הקצאה  ליזי דלריצ'ה: 18 

עבור עמותת נשי  110חלקה  6720, גוש 5ברחוב עמק זבולון  19 

 20 אגודת ישראל. 

עמותה שפועלת במקום ויש לה כבר, היתה לה עו"ד אושרת מצליח:  21 

 22 הקצאה שהסתיימה. הגישו בקשה מזורזת להקצאה, 

 23 מתי הסתיימה?  יניב שחר:

ימודים קודמת. לקראת סוף שנה קודמת, שנת לעו"ד אושרת מצליח:  24 

 25 .2019הנוכחית. בעצם לקראת סוף 

 26 תשע"ט. עו"ד רונית עובדיה: 
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תשע"ט. כשהיו הכנות לקראת שנת הלימודים הקרובה עו"ד אושרת מצליח:  1 

שמו לב שבאמת ההקצאה, זה הליך מקוצר כדי באמת  2 

 3 להסדיר את השהות שלהם כבר השנה. אני כבר אומרת לכם,

 4 מה זה הליך מקוצר? מכוח מה זה?  נעמה ברון:

זה הליך, יש בנוהל הקצאות אפשרות להליך מקוצר עו"ד אושרת מצליח:  5 

 6 לעד שנה, להקצאה לעד שנה. והם עשו זאת. 

 7 מה מזורז לעומת הנוהל הרגיל?  נעמה ברון:

 8 מועדים יותר קצרים להגשת התנגדות ובקשות. עו"ד אושרת מצליח: 

 9 ר, מי בעד אישו ליזי דלריצ'ה:

 10 ובגלל זה זה גם רק לשנה? יניב שחר:

 11 כן. עו"ד אושרת מצליח: 

 12 אין מכרז להקצאת המבנה, נכון?  מיכאל לוין:

 13 לא. אין מכרז, מכרז זה השכרה. עו"ד אושרת מצליח: 

 14 שניה. מי בוחר את המבנה הזה,  מיכאל לוין:

 15 למה, הקצאה צריך לפרסם, לא?  יניב שחר:

יב. יניב, שניה. מי בוחר את המבנה הזה שניה, שניה, ינ מיכאל לוין: 16 

 17 , -לעמותה הזאת, את המבנה הזה ל

 18 מפרסמים, מי שרוצה מגיש,  ליזי דלריצ'ה:

 19 רגע, יש, בדיוק. עו"ד רונית עובדיה: 

 20 ואז יש את הליך ההקצאה.  ליזי דלריצ'ה:

 21 אז כן, אז יש פרסום.  מיכאל לוין:

 22 יש פרסום, עו"ד אושרת מצליח: 

 23 )מדברים ביחד(

 24 תהליך הקצאה רגיל. פרסום, עו"ד אושרת מצליח: 

 25 היה פרסום?  יניב שחר:

 26 מגישים, עו"ד אושרת מצליח: 
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 1 הכל היה. כל מה שצריך לעשות,  נעמה ברון:

 2 )מדברים ביחד(

אין לזה חוות דעת. חוות דעת זה רק כשיש הליך עו"ד אושרת מצליח:  3 

שנים. יש לכם את כל  5שימוש במקרקעין של מעל  4 

כים שנוגעים להקצאה, כל הפרוטוקולים וההסכמים המסמ 5 

 6 וכולי, 

 7 ניגשו עוד מציעים?  מיכאל לוין:

אבל חוות דעת משפטית זה רק כשיש הקצאה לתקופה עו"ד אושרת מצליח:  8 

 9 שנים.  5מעל 

 10 שניים, שניים הגישו. דליה לין:

 11 , ההתנגדות שאנחנו רואים כאן? -זה מה ש מיכאל לוין:

 12 כן.  דליה לין:

עכשיו יש לי שאלה כללית, סתם מרפרוף, למה, אני מן  נעמה ברון: 13 

, אין לי מושג מי ומה, אבל זה הסתם לא מכירה את העמותה 14 

נראה שזו עמותה שהיא כלל ארצית שהיא רשומה בבני ברק,  15 

מיליון שקל, שהיא בגרעון די  14שיש לה מחזור שנתי של  16 

ה ובאופן כללי זאת אומרת למה ז 2018רציני לשנת  17 

קריטריון להקצות גן לעמותה שהיא ארצית ופעילה ויש לה  18 

 19 הרבה תמיכות מהמדינה וכולי? זאת אומרת, 

 20 כי זו עמותה שמחנכת את הילדים פה.  ליזי דלריצ'ה:

 21 זו הקצאה ללא תמורה, נכון?  יניב שחר:

אז חשוב שזה יהיה מקום שיהיה מוכר ושידעו שיש גוף  ליזי דלריצ'ה: 22 

 23 מאחוריהם.

אבל כולם רוצים ויש הרבה צורך ואני לא אומרת שיש צורך  ון:נעמה בר 24 

 25 יותר או פחות, 
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הגישו שניים ובחנו את שניהם והוחלט בועדה מקצועית  ליזי דלריצ'ה: 1 

 2 לאשר לאחד. 

 3 זהו, רק שניהם הגישו?  נעמה ברון:

 4 רק שניים הגישו.עו"ד אושרת מצליח: 

 5 כן, כן, שניים הגישו.  דליה לין:

 6 קצאה זה הקצאה ללא תמורה? הה יניב שחר:

 7 כן. עו"ד אושרת מצליח: 

אני דבר אחד רק מפריע לי בכל הסיפור הזה, שאין לי שום  יניב שחר: 8 

בעיה עם הגן ילדים, כל גן ילדים וכל מה שקשור לחינוך,  9 

אבל יש פה הקצאה של שני מבנים ללא תמורה, כנראה ...  10 

הסתם  תכלס הציבור הזה נהנה מןכאלה, לציבור מסוים.  11 

 12 ממחירים מופחתים. 

 13 למה לציבור אחר אין לך התנגדות?  עופר עזרא:

 14 ציבור אחר לא הגיש בקשה. עו"ד אושרת מצליח: 

 15 רק לציבור הזה יש לך התנגדות?  עופר עזרא:

 16 רגע, שניה. לא, אין לי התנגדות.  יניב שחר:

 17 לשום דבר.   לא, אין לך התנגדות עופר עזרא:

 18  מישהו אחר, אם היה מגיש דליה לין:

 19 לבתי כנסת אין לך התנגדות,  עופר עזרא:

 20 זה קצת תמוה שאף אחד לא הגיש,  נעמה ברון:

 21 אני יכול רגע לדבר?  יניב שחר:

 22 כן. תמשיך. עופר עזרא:

 23 בקשות להקצאה. נעמה ברון:

 24 תמשיך.  עופר עזרא:

 25 )מדברים ביחד(

 26 אז בעצם,  יניב שחר:
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 1 משהו פה, לא, זה לא,  נעמה ברון:

אז רגע, רגע, שניה, אני רוצה להגיד. אבל להמשיך? אז יש  יניב שחר: 2 

תושבים במקרה הזה הגישו רק עמותות דתיות, אז יש  3 

תושבים מסוימים שקשורים לעמותות האלה שמקבלים  4 

בעצם גני ילדים במחירים יותר נמוכים כי למי שמפעיל את  5 

הגן אין את ההוצאות של ההשכרה של המבנה, שיכולות  6 

ת מאוד גבוהות. השאלה אם יש איזושהי מניעה גם כן להיו 7 

 8 שעמותות חילוניות גם יגישו. 

 9 אתה יכול להקים עמותה, עו"ד רונית עובדיה: 

 10 )מדברים ביחד(

 11 אתה יכול להקים, יניב, ולעמוד בתנאים וזה.עו"ד רונית עובדיה: 

 12 זאת אומרת אין שום מניעה שתבוא עמותה חילונית,  יניב שחר:

 13 רוב הגנים זה חילוני. ת עובדיה: עו"ד רוני

 14 )מדברים ביחד(

 15 מופעלים על ידי מפעילים פרטיים, עו"ד רונית עובדיה: 

 16 לא, לא, לא, הוא מדבר על משהו אחר.  דובר:

 17 שהם לא עמותה. עו"ד רונית עובדיה: 

 18 התשובה היא לא.  ליזי דלריצ'ה:

 19 תה, רגע, מפעילים פרטיים לא יכולים, אבל אם יש עמו יניב שחר:

 20 הם לא עמותה. עו"ד רונית עובדיה: 

 21 אם יש עמותה שהיא ללא כוונת רווח,  יניב שחר:

 22 בוודאי. עו"ד רונית עובדיה: 

 23 שתגיש בקשה. עו"ד אושרת מצליח: 

 24 היא יכולה להגיש בקשה,  יניב שחר:

 25 יש לנו, יש לנו הקצאות,עו"ד רונית עובדיה: 

 26 למה, סלחיה, נעמ"ת וויצ"ו זה לא עמותות?  ליזי דלריצ'ה:
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 1 זה מה שרציתי להגיד, עו"ד רונית עובדיה: 

 2 הם לא מקבלים הקצאות? ליזי דלריצ'ה:

 3 יש לנו הסכמי הקצאה עם ויצ"ו ועם נעמ"ת. עו"ד רונית עובדיה: 

 4 ויצ"ו ונעמ"ת מקבלים גם את המקומות? יניב שחר:

 5 כן. עו"ד אושרת מצליח: 

 6 כן. דיה: עו"ד רונית עוב

 7 ההקצאה היא לא,  יניב שחר:

 8 )מדברים ביחד(

 9 איפה שהם פועלים כרגע זה בהקצאה. עו"ד אושרת מצליח: 

 10 נעמ"ת וויצ"ו. לירון דורון לוי: 

 11 כל דבר הופכים לפוליטי.  דוברת:

 12 אני שואל. אני שואל.  יניב שחר:

 13 הנתון העובדתי, הנתון העובדתי,  נעמה ברון:

 14 ם בנימה קצת כזו,שואלי ליזי דלריצ'ה:

 15 )מדברים ביחד(

 16 סליחה, מספרית,  נעמה ברון:

 17 , -מי שצריך שיסבירו אותו כנראה שעומר שלומוביץ: 

בסדר. מספרית עובדתית זה המצב, שיש נטייה חזקה מאוד  נעמה ברון: 18 

 19 להקצאות ותמיכות וכולי במוסדות דתיים. זה לא צריך, 

 20 )מדברים ביחד(

על סמך מה את אומרת את זה? על סמך מה? איזה מוסדות  ליזי דלריצ'ה: 21 

 22 חינוך דתיים, 

 23 מה זאת אומרת?  נעמה ברון:

 24 ועמותות יש פה?  ואיזה מוסדות חינוך חילוניים ליזי דלריצ'ה:

 25 לא דיברתי, לא אמרתי מוסדות חינוך. אמרתי הקצאות,  נעמה ברון:

 26 תגידי לי איזה הקצאות יש למוסדות חינוך.   ליזי דלריצ'ה:
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 1 כל מה שהגיע עד היום למועצה היה על מוסדות דתיים. נעמה ברון:

 2 בתי כנסת. בתי כנסת. ליזי דלריצ'ה:

 3 בתי כנסת. דליה לין:

 4 מה,  נעמה ברון:

 5 בואי תגידי לי איזה מוסדות חינוך,  ליזי דלריצ'ה:

 6 ני אבל. לא דיברתי על גנים באופן פרט נעמה ברון:

 7 הרגע דיברתם על מוסדות חינוך.  ליזי דלריצ'ה:

 8 לא דיברתי, נעמה ברון:

 9 תגידי לי איזה מוסדות חינוך,  ליזי דלריצ'ה:

 10 אני מתכוונת,  נעמה ברון:

 11 חרדיים יש,  ליזי דלריצ'ה:

 12 אני התכוונתי,  נעמה ברון:

ואיזה מוסדות חינוך חילוניים יש שמופעלים על ידי  ליזי דלריצ'ה: 13 

 14 עמותות. 

אני מתכוונת להגיש בקשה לעיין בספר ההקצאות שצוין  נעמה ברון: 15 

בנוהל ואז אני אחזור אלייך. אני מקווה שאני לא אקבל  16 

 17 אותו עוד חודשיים בועדה לתכנון ובנייה, נכון? 

פעלת גני ילדים. מי אישור הקצאה לתקופה של שנה צורך ה ליזי דלריצ'ה: 18 

 19 ? מי נגד? 10בעד סעיף 

 20 כולם בעד.  יניב שחר:

 21 כולם בעד?  דליה לין:

 22 

פה אחד אושרה הקצאה לתקופה של שנה לצורך הפעלת גן  החלטה: 23 

, עבור 110חלקה  6720, גוש 5ילדים ברחוב עמק זבולון  24 

 25 עמותת "נשי אגודת ישראל". 

 26 
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 1 

הפעלת גן ילדים ברחוב הגליל . אישור הקצאה לתקופה של שנה לצורך 11 2 

 3 , עבור עמותת "מקור החיים גבע בנימין"351חלקה  6720גוש  39

 4 

אישור הקצאה לתקופה של שנה לצורך הפעלת גן ילדים  ליזי דלריצ'ה: 5 

עבור עמותת "מקור  351חלקה  6720גוש  39ברחוב הגליל  6 

 7 החיים גבע בנימין". 

אותו. זו הקצאה חדשה  כן, זה גן שבאמת הכשירועו"ד אושרת מצליח:  8 

שפורסמה. הוגשו שתי הצעות, כמו שאתם, שתי בקשות  9 

 10 הקצאה, כמו שראיתם בפרוטוקול, גם, 

 11 זה גן חדש לגמרי, הוא לא,  יניב שחר:

 12 גן חדש.עו"ד אושרת מצליח: 

 13 חדש.  דליה לין:

פורסמה כרגע הקצאה בהליך מקוצר אבל בשנה עו"ד אושרת מצליח:  14 

הקרובה תפורסם הקצאה לתקופה יותר ארוכה. שוב, כדי  15 

 16 שיפתחו שנת לימודים, 

 17 זה העתקה של המקום שהיה בבית יעקב.  ליזי דלריצ'ה:

 18 כן. עו"ד אושרת מצליח: 

 19 אז איפה הוא עכשיו?  נעמה ברון:

 20 )מדברים ביחד(

 21 ב. בית יעק בתוך בית ספר טל מתתיהו:

העתקה של בית יעקב כולל הגן הועבר לבית ספר בחטיבה  ליזי דלריצ'ה: 22 

 23 הישנה. 

 24 אז רגע, מה יש בחטיבה הישנה היום למעשה?  נעמה ברון:
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יש הרבה דברים, יש שם קידום נוער, היל"ה, בית ספר  ליזי דלריצ'ה: 1 

היל"ה, רווחה, זה בית ספר, ויש שם עוד מתנ"ס שאנחנו  2 

 3 פותחים חדרים.

 4 והגן ילדים. והגן ילדים. לין: דליה

 5 בית יעקב.  ליזי דלריצ'ה:

אז גן ילדים בעצם זה הקצאה חדשה לגן ילדים שהיה בבית  יניב שחר: 6 

יעקב? דרך אגב, בנות יעקב שעבר הוא גם זה הקצאה או  7 

, הוא אמור להיות -שזה, זה גם היה בהליך של הקצאה ש 8 

 9 בהליך של הקצאה? 

 10 אושרת, בית יעקב שעבר בהליך של הקצאה.  דליה לין:

 11 בית יעקב, אנחנו מדברים על מה? על, עו"ד אושרת מצליח: 

 12 על הבית ספר לבנות. יניב שחר:

 13  על הבית ספר?עו"ד אושרת מצליח: 

 14 כן.  יניב שחר:

הבית ספר, כן, אני חושבת שכן, הם בהליך של עו"ד אושרת מצליח:  15 

 16 הקצאה. אני חושבת שכן.

 17 הם בהליך, הם לא,  :יניב שחר

 18 בהליך של הקצאה. דליה לין:

 19 בהליך. עו"ד אושרת מצליח: 

 20 בהליך.   דליה לין:

 21 זאת אומרת הם קיבלו את המקום והם עכשיו בתהליך?  יניב שחר:

 22 בהליך. עו"ד אושרת מצליח: 

 23 כן.  דליה לין:

 24 כן. עו"ד אושרת מצליח: 

 25 ? מי נגד? מי נגד? 11ר מי בעד אישור הקצאה של סעיף מספ ליזי דלריצ'ה:

 26 אנחנו בעד. יניב שחר:
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 1 כולם בעד.   דליה לין:

 2 כולם בעד.  ליזי דלריצ'ה:

 3 

פה אחד הוחלט לאשר הקצאה לתקופה של שנה לצורך  החלטה: 4 

, עבור 351חלקה  6720גוש  39הפעלת גן ילדים ברחוב הגליל  5 

 6 עמותת "מקור החיים גבע בנימין".

 7 

 8 ההדרים" במקום רח' הנגב והאקליפטוס. קביעת שם רחוב "דרך 12

 9 

קביעת שם רחוב דרך ההדרים במקום רחוב הנגב  ליזי דלריצ'ה: 10 

והאקליפטוס. אני מקווה שאתם מבינים איפה זה נמצא. אם  11 

 12 לא, אז נסביר. מי בעד? 

 13 רגע, שניה אחת. אנחנו מדברים על,  יניב שחר:

 14 ב? גם על רחוב דרך ההדרים אתה צריך להגי ליזי דלריצ'ה:

 15 כן, כן.  יניב שחר:

 16 , ... הבטון ...-קודם כל זה קצת אירוני ל נעמה ברון:

זה קצת אירוני שאין פה בכלל הדרים וזה הרחוב עם הכי  יניב שחר: 17 

 18 הרבה בטון בגני תקווה. 

 19 אוי. זה הרחוב של הפרדס. יש פה היסטוריה בישוב.  ליזי דלריצ'ה:

 20 היה. היה.  נעמה ברון:

 21 מה לעשות?  ליזי דלריצ'ה:

 22 זו התב"ע עם הכי פחות שצ"פ בגוש הצפוני. נעמה ברון:

 23 בסדר. יש היסטוריה לישוב, אתה יודע.  ליזי דלריצ'ה:

 24 קצת משעשעת. נעמה ברון:

זה המקום עם הצפיפות הכי גבוהה בגני תקווה, עם ההקלות  יניב שחר: 25 

 26 הכי גדולות בגני תקווה. 
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 1 מי בעד?  ליזי דלריצ'ה:

 2 , שניה. אני רוצה להגיד משהו. רגע יניב שחר:

אז קודם כל יש, יש את דרך הנגב. לפי התשריט, אפשר זה?   3 

עומר, תודה על הלגלוג. לפי התשריט האורך של דרך  4 

 5 ההדרים, 

 6 זו מסורת, אל תהרוס.  נעמה ברון:

לגלג, זה לכן, זו מסורת, אני לא רוצה להרוס לך. אתה יכול  יניב שחר: 7 

 8 בסדר. 

לפי התשריט אורך דרך ההדרים הוא בעצם מהכיכר של הרי   9 

יהודה ועד דרך התקווה. באורך הדרך הזה אמורים להיות  10 

בסך הכל ארבעה מבנים, שניים שם, שני המבנים שאמורים  11 

להיות מול מגרש הכדורגל ושני המבנים שמעל המרכז  12 

המסחרי. אז בעצם יש איזשהו רחוב מאוד מאוד ארוך שהוא  13 

היום וממשיך לדרך האקליפטוס ועכשיו הולכים דרך הנגב  14 

לחלק אותו לדרך הנגב, דרך ההדרים ודרך האקליפטוס.  15 

קודם כל אני לא רואה שיש בזה איזשהו היגיון. לא שזה  16 

 17 מעניין אתכם. 

אבל דבר שני שרציתי לשאול, האם השינוי של הרחוב,   18 

)ב()א( לפקודת 24השמות של הרחובות בוצע לפי סעיף  19 

המקומיות, שאומר שזה אמור להיות מפורסם המועצות  20 

, כמו שינוי של ועדת תכנון, ולהוציא הודעה בשני עיתונים 21 

לתושבים שגרים בסביבה, ולתת לאנשים חודש להגיד מה  22 

 23 שהם חושבים על הנושא הזה? 

 24 אין כל כך אנשים שגרים,  ליזי דלריצ'ה:

 25 ומשהו דירות.  300יש. לא, כל הדיור המוגן,  יניב שחר:

 26 הם לא בדרך ההדרים הם בדרך הנגב.  יזי דלריצ'ה:ל
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לא, זה בדיוק מה שאתם רוצים לשנות. תשלחי בתשריט  יניב שחר: 1 

 2 ששלחתם, ליזי, זה בדיוק שם. 

 3 הכתובת שלהם על דרך הים.  ערן חמו:

 4 על דרך הים.  דליה לין:

 5 הם פינתי. הם דרך הים?  יניב שחר:

 6 הכתובת שלהם על דרך הים.  ערן חמו:

 7 אבל הכתובת שלהם על דרך הים. :וברתד

אז תקרא את החוק. זה, יש להם שתי כתובות. בקיצור, אני  יניב שחר: 8 

 9 האם זה בוצע על פי חוק?  -שואל

 10 בוצע על פי חוק.  ליזי דלריצ'ה:

 11 האם פורסם, האם הנושא,  יניב שחר:

 12 אושרת, את יודעת לענות?  ליזי דלריצ'ה:

אני לא מכירה את ההליכים המקדימים לזה. אני עו"ד אושרת מצליח:  13 

 14 יכולה לבדוק. אבל אני לא מכירה את ההליכים המקדימים. 

)ב()ג( שאומר 24אז יש פקודת המועצות המקומיות, סעיף  יניב שחר: 15 

הודעה על כוונה לשנות את שם המקום הציבורי התפרסמה  16 

 17 בעיתון, במשרדי המועצה ובמקום ציבורי הנוגע בדבר. 

 18 זה קביעת שם חדש. זה קביעת שם חדש. אושרת מצליח:  עו"ד

 19 זה שינוי. זה לשינוי. עו"ד רונית עובדיה: 

 20 זה שינוי, שינוי.  יניב שחר:

 21 אבל אין פה שום שינוי.  ליזי דלריצ'ה:

 22 אנחנו לא משנים. לא היה שום, עו"ד רונית עובדיה: 

 23 )מדברים ביחד(

... דרך הנגב, סליחה, הסעיף לסדר היום אומר, רגע, איפה  יניב שחר: 24 

 25 הסעיף לסדר היום? 

 26 לא היה כלום. עו"ד רונית עובדיה: 



 

 

 
  10.9.19          מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

51 

 1 קביעת שם רחוב דרך ההדרים,  דליה לין:

 2 בפינת, ליזי דלריצ'ה:

 3 במקום קביעת,  יניב שחר:

 4 במקום המילה במקום, ליזי דלריצ'ה:

 5 אבל זה לא, עו"ד אושרת מצליח: 

 6 בפינת רחוב הנגב והאקליפטוס. ריצ'ה:ליזי דל

לא, זה לא בפינת. כתוב קביעת שם רחוב דרך ההדרים  יניב שחר: 7 

במקום רחוב הנגב ורחוב האקליפטוס. זה רחוב קיים. היה  8 

 9 לו שם. השם שלו קיים. 

 10 לא היה לו שם. זה רחוב חדש. עו"ד רונית עובדיה: 

ני שבנו את המרכז זה לא רחוב חדש. זה הרחוב הקיים. לפ יניב שחר: 11 

המסחרי היה שם רחוב, נסעו שם. מתוקף החוק כל רחוב  12 

 13 בגני תקווה יש לו שם. 

 14 )מדברים ביחד(

 15 אני יודעת שנגמרו. הייתי שם.  ליזי דלריצ'ה:

 16 רשום במקום, זה לא,  נעמה ברון:

 17 אבל האם זה רחוב חדש או לא רחוב חדש? ליזי דלריצ'ה:

 18 במקום זה במקום משהו קיים.  נעמה ברון:

 19 לא, זה שינוי.  יניב שחר:

 20 לא היה הנגב.  ליזי דלריצ'ה:

אם אנחנו מסתכלים על המספרים, המספרים מתחילים  ערן חמו: 21 

 22 אחרי. 

 23 . 0 ליזי דלריצ'ה:

 24 נכון. עו"ד רונית עובדיה: 

 25 אין שם מספרים.  ערן חמו:

 26 זה מה שאני הבנתי.עו"ד רונית עובדיה: 
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 1 אין שם מספר. עו"ד אושרת מצליח: 

 2 )מדברים ביחד(

 3 אין מספרים ברחוב הנגב.  ערן חמו:

 4 אין דבר, זה לא קשור למספרים. זה לא קשור.  יניב שחר:

 5 זה לא היה רחוב הנגב. עו"ד רונית עובדיה: 

 6 נקרא לזה רחוב הנגב מספר מה,  ערן חמו:

 7 זה היה רחוב ללא שם. עו"ד רונית עובדיה: 

 8 לא, מה פתאום. חר:יניב ש

 9 אני לא יודעת, עו"ד רונית עובדיה: 

 10 מה פתאום, תפתחי מפה. יניב שחר:

 11 לא האקליפטוס, קודם כל,  נעמה ברון:

 12 תפתחי מפה.  יניב שחר:

 13 גם הנגב לפני שהוא נחסם היה שם רחוב. מה זאת אומרת?  נעמה ברון:

 14 האקליפטוס זה היה רחוב והיה לו שם.  יניב שחר:

 15 בטח שכן.  ברון:נעמה 

 16 , -האקליפטוס לא היה מעולם בעו"ד רונית עובדיה: 

 17 )מדברים ביחד(

 18 האקליפטוס, מה פתאום, האקליפטוס זה, עו"ד רונית עובדיה: 

 19 )מדברים ביחד(

שניה. רגע, חבר'ה. מתוקף החוק לא יכול היה להיות דרך  יניב שחר: 20 

 21 במועצה שאין לה שם. 

 22 רת? מה זאת אומעו"ד רונית עובדיה: 

 23 שם. יום מאז שקמה דרך נותנים לה  90לפי החוק.  יניב שחר:

 24 היה רחוב במועצה בשם האקליפטוס? עו"ד רונית עובדיה: 

 25 לא. דובר:

 26 לא יודע. כתבתם במקום רחוב הנגב, כתוב, במקום. יניב שחר:
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 1 זה ההמשך של רחוב הנגב, שזה, עו"ד רונית עובדיה: 

 2 לא, לא כתוב בהמשך. רשום,  יניב שחר:

בכל מקרה, לא היה רחוב כזה, לא היה שם של רחוב. אין  ליזי דלריצ'ה: 3 

, waze -בגני תקווה, לא היה שם לרחוב. נסעת ונעלמת ב 4 

 5 אין. עברת לרשות מוניציפלית אחרת.

 6 )מדברים ביחד(

סליחה, עם כל הכבוד לזה שאתם גרים שם, ערן עו"ד רונית עובדיה:  7 

 8 עצה אומר לכם לא היה רחוב כזה, לא היה, מהנדס המו

 9 אין רחוב.  ליזי דלריצ'ה:

 10 מוצאים מפה, אני פתחתי מפה של גני תקווה, יניב שחר:

תפתח את המפה, תסתכל איפה המספור של רחוב הנגב  ערן חמו: 11 

 12 מתחיל, מהנקודה הזאת יש מספרים.

 13 בדיוק.  ליזי דלריצ'ה:

 14 גני תקווה שלא היה לו שם? אתה אומר בעצם שהיה רחוב ב יניב שחר:

 15 כן.  ערן חמו:

 16 בניגוד לחוק?  יניב שחר:

 17 אני, אתה רוצה לתלות אותי על זה? מה? ערן חמו:

 18 זה לא היה רחוב.  דוברת:

 19 לא, אני שואל אותך.  יניב שחר:

 20 , נו? אוקי, מה עכשיו? -אוקי. ו ערן חמו:

 21 ה... היא לא מסודרת,  דליה לין:

 22 יאללה, בואו נתקדם.  ליזי דלריצ'ה:

 23 )מדברים ביחד(

מי בעד רחוב דרך ההדרים? שרון, מיצינו את הנושא. מי  ליזי דלריצ'ה: 24 

 25 נגד? יניב נגד. 

 26 אנחנו נגד.  יניב שחר:



 

 

 
  10.9.19          מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

54 

 1 כוח, כוח, מיכאל?  ליזי דלריצ'ה:

 2 גם אני נגד.  מיכאל לוין:

 3 )מדברים ביחד(

 4 אישור תב"רים. ליזי דלריצ'ה:

 5 גרמתם לרחוב אחד שיהיו לו שלושה שמות.  יניב שחר:

 6 

הוחלט לאשר קביעת שם רחוב "דרך ההדרים" במקום רח'  החלטה: 7 

 8 הנגב והאקליפטוס. 

 9 

 10 . אישור תב"רים13

 11 

, יש פה תיקון טעות ממליאה קודמת. במליאה 717תב"ר גורן לין אלרגנד:  12 

המאושר כשכבר התקציב  12 -ל 8 -קודמת בטעות הגדלנו מ 13 

מיליון תיקון אומדן.  17 -והכוונה היתה להעלות ל 12היה  14 

 15 מיליון. 17 -ל 12 -מיליון, מ 5 -ולכן הגדלנו ב

 16 מיליון שקל?  5לא הבנתי, היתה טעות של  נעמה ברון:

היתה טעות בתקציב המאושר ובתקציב המעודכן, בסך גורן לין אלרגנד:  17 

 18 12היה כבר  3הכך. כלומר התקציב שאושר במליאה מספר 

 19 -והגדלנו אותו ל 8ת בתקציב המאושר כתבנו כאילו ובטעו

. טעות סופר. לקחנו את התקציב שאושר במשרד הפנים 12 20 

 21 במקום את התקציב שאושר במליאה. 

 22 . 5, זה להוסיף 17אבל עכשיו התקציב הוא  נעמה ברון:

 23 נכון, הוספנו, גורן לין אלרגנד: 

 24 , חוץ, 5עוד  נעמה ברון:

, 8התקציב המאושר היה  3לא. עוד פעם, במליאה מספר גורן לין אלרגנד:  25 

 26 12. בפועל המליאה כבר אישרה 12 -ל 4ביקשנו הגדלה של 
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 1 4 -. אז כאילו היינו צריכים להגדיל ב3לפני מליאה מספר 

 2 . 16מיליון עד 

 3 אבל יש נחיצות לכסף? נעמה ברון:

. אוקי? . זה התיקון היחיד שעשינו בעצם17 -הגדלנו לגורן לין אלרגנד:  4 

 5 היה טעות סופר.

 6 כן, אבל זה גם אומר שהפרויקט, נעמה ברון:

 7 ביקשנו הגדלה, גורן לין אלרגנד: 

 8 5לא, בסדר, אבל זה אומר שהפרויקט הזה גם מצריך עוד  נעמה ברון:

 9 מיליון שקלים השקעה?

 10 הפרויקט הזה מלכתחילה הצריך. פשוט, גורן לין אלרגנד: 

 11 אז למה רשמו אחרת?  יניב שחר:

מיליון אבל  4 -ביקשנו את ההגדלה של ה 3במליאה מספר גורן לין אלרגנד:  12 

כתבנו שהתקציב המאושר הבסיסי הוא פחות ממה שהוא  13 

 14 באמת כבר אושר לפני. 

אם ההתחלה ידוע, אז למה לא אישרו בהתחלה את מה  יניב שחר: 15 

 16 שצריך, שידעו שיהיו צריכים? למה בחלקים? 

 17 ים שהיו.זה האומדנגורן לין אלרגנד: 

 18 מה?  יניב שחר:

 19 , 12זה האומדנים שהיו מלכתחילה. היו גורן לין אלרגנד: 

 20 אז לא ידעו שיש.  יניב שחר:

 21 . 17אז לא ידעו שזה  נעמה ברון:

כבר התקציב המעודכן שידעו שיהיה כבר  3במליאה מספר גורן לין אלרגנד:  22 

 23 .16היה 

 24 . 17ועכשיו הוא  יניב שחר:

 25 . 17גורן לין אלרגנד: 
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מיליון פה,  4 -מי ככה עושה את האומדנים האלה שעפים ב יניב שחר: 1 

 2 מיליון שם?

כשעושים את האומדנים זה לפני שיוצאים למכרזים, לפני גורן לין אלרגנד:  3 

 4 , -שיש את כל ה

 5 , שימוש חדש על פניו?6717אגב, למה ... קו ניקוז  נעמה ברון:

 6 מה? למה הוא, גורן לין אלרגנד: 

 7 ביחד()מדברים 

 8 כי הוא חדש יחסית.  ליזי דלריצ'ה:

 9 זה שם היסטורי שנתנו לתב"ר, בגלל שכל בעיית הניקוז, גורן לין אלרגנד: 

 10 לא, יש לזה הסבר.  ערן חמו:

 11 היא בגלל, גורן לין אלרגנד: 

 12 לא, אני בטוחה שיש הסבר.  נעמה ברון:

הניקוז מתנקז בגלל שכל בעיית הניקוז בגני תקווה שכל גורן לין אלרגנד:  13 

לפה מהגוש ההוא, אז שנתנו את השם לתב"ר בעבר קראו  14 

 15 .6717לזה שיפור קו ניקוז לגוש 

 16 אז איפה בעצם השדרוג בפועל?  יניב שחר:

 17 איפה שאנחנו רואים בשטח.  ערן חמו:

 18 מה, ברחוב הגליל?  יניב שחר:

 19 , -זה בדיוק ה ערן חמו:

 20 בחיבורים בין החדש לישן למעשה?  נעמה ברון:

 21 לא.  ערן חמו:

 22 אה.  נעמה ברון:

יש תעלת ניקוז, מה שעושים עכשיו ברחוב הגליל, מכניסים  ערן חמו: 23 

 24 מטר לקרקע, זה זה.  1.60צינורות בקוטר 

 25 אה, ... שדרוג קו ניקוז לגוש ... למעשה.  נעמה ברון:

 26 לא.  ערן חמו:
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 1 הוא ישרת את,  יניב שחר:

 2 מה הוא משרת?  ערן חמו:

 3 הוא ישרת,  יניב שחר:

 4 מאיפה מגיעים,  ערן חמו:

 5 אה, הבנתי.  נעמה ברון:

 6 לא,  ערן חמו:

 7 רגע.  יניב שחר:

הוא משרת את כל הישוב. מאיפה מגיעים המים? המים  ערן חמו: 8 

 9 מגיעים מהגוש הצפוני. 

אז רגע, הוא יהיה ברחוב הגליל ובדרך העמקים עד הגוש  יניב שחר: 10 

 11 הצפוני? 

 12 ה. וגם ברחוב הרמ ערן חמו:

 13 הוא הולך,  יניב שחר:

 14 יש לו הסתעפות.  ערן חמו:

מהגליל והוא יוצא פעמיים אחד ברחוב הרמה ואחד לדרך  יניב שחר: 15 

 16 העמקים? 

העמקים נעשה השנה, הרמה ייעשה שנה הבאה. מתחיל  ערן חמו: 17 

עכשיו והוא עובר בגליל, אנחנו נעלה לעמקים עד סופו,  18 

 19 שנה אחר כך אנחנו עושים ברחוב הרמה והרי יהודה. 

 20 פנימה?  6717ואז הוא גם צריך להרחיב אותו לכיוון  יניב שחר:

, הוא לא, הוא ... תוך כדי. יש כבר, בגוש הצפוני יש כבר ערן חמו: 21 

 22 מתחבר אליו.

 23 טוב.  יניב שחר:

 24 אני יכולה לעבור לתב"ר הבא?גורן לין אלרגנד: 

 25 ר, כן."עו"ד תב ליזי דלריצ'ה:

 26 רגע, יש הצבעה על זה?  יניב שחר:
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אה, אתם רוצים, אז מי בעד אישור תב"רים? סעיף מספר  ליזי דלריצ'ה: 1 

13 . 2 

 3 דליה, בואי תרשמי, שלא נפספס הצבעות.  יניב שחר:

 4 , -תכתבו את כל ה"ד אושרת מצליח: עו

 5 אני מורה, יש לי פיצול קשב.  דליה לין:

 6 , 717מספר תב"ר  ליזי דלריצ'ה:

 7 ועיניים בגב. יניב שחר:

 8 מי בעד?  ליזי דלריצ'ה:

 9 הכל אני יודעת.  דליה לין:

 10 בעד.  יניב שחר:

 11 

 12 .717 תב"ראת הוחלט לאשר  החלטה:

 13 

מבנה תנועת נוער.  5169, מתחם גני ילדים ממ/724תב"ר גורן לין אלרגנד:  14 

 15 5התאמה לאומדן שכולל גם את המבנה לתנועת נוער. 

מיליון מהלוואה שאישרנו אותה  5 -מיליון קרנות רשות ו 16 

 17 10פה והיא אושרה על ידי משרד הפנים. סך הכל גידול של 

 18 מיליון. 

עות נוער, או אנחנו אמורים לקבל עוד כסף מאיפשהו לתנו יניב שחר: 19 

 20 שזה הכל תקציב שלנו? 

 21 זה הלוואה ותקציב שלנו. גורן לין אלרגנד: 

 22 מה הצפי לקבלת הרשאה ממשרד החינוך?  נעמה ברון:

 23 זה לגני ילדים. זה נקבל. גורן לין אלרגנד: 

 24 ייפתחו? 2020פטמבר סשיהיו ב נעמה ברון:

 25 כן. גורן לין אלרגנד: 

 26 ? כולם. 724מי בעד תב"ר  ליזי דלריצ'ה:
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 1 

 2 . 724פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 3 

 4 . שיפוץ מבני הרשות. 733 ליזי דלריצ'ה:

מיליון בעקבות  2, שיפוץ מבני הרשות. הגדלה של 733גורן לין אלרגנד:  5 

אומדן שיפוי מהביטוח בגין שריפת המבנה. זה הערכה בלבד.  6 

 7 זה כפוף לקבלת כספי השיפוי. 

 8 מוסדות שונים זה ביטוח?  ון:נעמה בר

 9 מה? גורן לין אלרגנד: 

 10 מוסדות שונים זה ביטוח?  נעמה ברון:

 11 זה גם חברת ביטוח. גורן לין אלרגנד: 

 12 ומה עוד?  נעמה ברון:

 13 , איזה מבנים? -איזה שיפו יניב שחר:

 14 זה המבנה שנשרף. אה, איזה מבני מועצה נמצאים פה?גורן לין אלרגנד: 

 15 כן. יניב שחר:

 16 כל מבני המועצה השונים. כמו, גם לידר למשל נמצא פה. גורן לין אלרגנד: 

 17  יש לנו תב"ר סל כזה לשיפוץ של כל המבנים? יניב שחר:

 18 זה תב"ר סל, בדיוק. גורן לין אלרגנד: 

 19  למה אין לנו תב"ר לכל, שנדע? יניב שחר:

 20 אין לכל מבנה, יש תב"ר סל לכל המבנים.  גורן לין אלרגנד: 

 21  ?733מי בעד תב"ר  דלריצ'ה:ליזי 

 22 בעד, כולם? דליה לין:

 23 

 24 .733פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 25 

 26 , הקמת מרכז תרבות. 728 ליזי דלריצ'ה:
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, יש פה מיון מבעלים לקרנות רשות. בטעות נכנס 728גורן לין אלרגנד:  1 

במליאות הקודמות בבעלים גם כספי ביטוח לאומי. כלומר  2 

מיליון  4 -היתה פה כפילות, ולכן הורדנו מהבעלים את ה 3 

 4 והזזנו לקרנות רשות. 

 5 רגע, אמרת שזה,  יניב שחר:

 6  בעלים זה בית חב"ד? נעמה ברון:

 7 כן. גורן לין אלרגנד: 

 8 רגע,  :יניב שחר

מה ההקצאה ממשרד הפנים, אושרה? סליחה שאני נדחפת  נעמה ברון: 9 

 10 לך. 

 11 כן. גורן לין אלרגנד: 

 12 אושרה?  נעמה ברון:

 13 אה, לא, לא עניתי על זה. שאלתי את יניב. גורן לין אלרגנד: 

 14 אושרת, הקצאה במשרד הפנים אושרה?   נעמה ברון:

 15 עוד לא. עו"ד רונית עובדיה: 

 16 לא? עוד נעמה ברון:

 17 עוד לא. עו"ד רונית עובדיה: 

 18 אוקי.  נעמה ברון:

אני, רגע אני רוצה להבין, הבעלים של המבנה זה לא  יניב שחר: 19 

 20 המועצה? 

לא, כשכתוב, קרנות רשות זה המועצה. בעלים זה אומר גורן לין אלרגנד:  21 

שיש השתתפות מגורם חיצוני קוראים לזה בעלים. הוא לא  22 

 23 הבעלים של המבנה. 

 24 הוא לא הבעלים, הוא,  שחר:יניב 

 25 זה שם, ככה, זה לא הבעלים של המבנה. גורן לין אלרגנד: 
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אבל אמרת שכאילו היתה העברה של כסף, בטעות שמו  יניב שחר: 1 

 2 אותו על הבעלים במקום ביטוח לאומי. 

 3 שמנו כפילות. גורן לין אלרגנד: 

 4 אבל לא רואה שהורדנו אותו.  יניב שחר:

מיליון של ביטוח  3תראה בתקציב המאושר, יש גם  אםגורן לין אלרגנד:  5 

 6 .6לאומי וגם בעלים 

 7 אוקי.  יניב שחר:

 8 . 6זה לא היה אף פעם גורן לין אלרגנד: 

 9 לא, בית חב"ד תמיד היה ... נעמה ברון:

גם את ביטוח לאומי.  6 -אז פשוט סיכמנו בטעות בתוך הגורן לין אלרגנד:  10 

 11 ת.כאילו כללנו אותו פעמיים. היתה טעו

מיליון  4זאת אומרת פתאום אנחנו צריכים להוסיף עוד  יניב שחר: 12 

 13 שקל לצורך העניין מקרנות הרשות.

לא, מלכתחילה. פשוט היתה פה טעות בתב"ר עצמו גורן לין אלרגנד:  14 

 15 שאושר במליאה. 

 16 ? 728מי בעד תב"ר  ליזי דלריצ'ה:

 17 כולם בעד? דליה לין:

 18 

 19 .728פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 20 

 21 רכישת רכבי עבודה.  751 ליזי דלריצ'ה:

בהלוואה שאישרנו פה במליאה חלקה אושר לצורך רכישת גורן לין אלרגנד:  22 

אלף שאושר כבר על ידי משרד  770רכבי עבודה, אז יש פה  23 

קרן  41,500פלוס סכום קטן של הפנים להלוואה נוספת.  24 

 25 מכירת נכסים וציוד. אם אנחנו מוכרים רכבים אז הכסף



 

 

 
  10.9.19          מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

62 

מהמכירה גם נכנס לתב"ר הזה, לצורך רכישה של רכבים  1 

 2 חדשים. 

למה לוקחים הלוואה מהבנק כדי לרכוש רכבים? זה יותר  נעמה ברון: 3 

 4 כדאי? 

כי הם לא מוכנים, משרד הפנים לפי הכללים שלו אי גורן לין אלרגנד:  5 

אפשר מקרנות רשות לממן רכישת רכבי עבודה, זה רק  6 

 7 מישהו או הלוואה. ממקור חיצוני. הרשאות של

 8 ואז את ההלוואה מחזירים מהתקציב השוטף מן הסתם?  יניב שחר:

 9 את ההלוואה מחזירים, לא, זה, גורן לין אלרגנד: 

 10 )חילופי דברים שקטים(

 11 נכון. גורן לין אלרגנד: 

 12 אז משרד הפנים לא מאשר לקנות רכבים,  יניב שחר:

הפיתוח. סליחה, זה נכנס לא, זה בעקיפין בתקציב גורן לין אלרגנד:  13 

לתקציב השוטף כמו הלוואת פיתוח ובנוסחת ההנדסה, אם  14 

את רוצה אני אפרט, הנוסחה שלוקחת את כל ההנדסה פלוס  15 

 16 הלוואות הפיתוח זה חוזר לנו לתקציב השוטף.

 17 כאילו עושים קומבינה על משרד הפנים.  יניב שחר:

 18 זה לא קומבינה. זה ככה, גורן לין אלרגנד: 

 19 משרד הפנים לא לקח, לא מרשה לקחת מפיתוח,  חר:יניב ש

 20 נכון. גורן לין אלרגנד: 

 21 אז לוקחים הלוואה ומחזירים אותה מפיתוח. יניב שחר:

 22 נכון. נכון. גורן לין אלרגנד: 

 23 ? 751מי בעד  ליזי דלריצ'ה:

אנחנו  רק הסבר איזה רכבים מדובר? אפשר רגע לקבל יניב שחר: 24 

 25 נות?יודעים מה אנחנו הולכים לק

 26  איפה ניר?גורן לין אלרגנד: 
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טנדר למחלקת חשמל ומכונת טיאוט קטנה למדרכות  ניר אריאלי: 1 

 2 ופארקים. 

 3 תשלחו אותה לדרך המשי.  נעמה ברון:

 4 זה לא מגיע למיליון שקל, או שכן?  יניב שחר:

 5 אלף שקל.  420רק המכונה הזאת כמעט  ניר אריאלי:

 6  המכונת טיאוט? נעמה ברון:

 7 אלף.  200וטנדר זה  יניב שחר:

 8 משהו כזה. ניר אריאלי:

 9 אז אתה שומר כאילו, יניב שחר:

 10 אני לא שומר כלום.  ניר אריאלי:

 11 יש רכבים ישנים גם אצלו שיש החלטה להחליף אותם. גורן לין אלרגנד: 

 12 ? 751מי בעד  ליזי דלריצ'ה:

 13 בעד כולם?  דליה לין:

 14 

 15 .751פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 16 

 17 , שיפוץ והתאמת מוסדות, 768 ליזי דלריצ'ה:

, זה פשוט מיון של מיליון שקל 769 -ו 768אני רוצה ביחד, גורן לין אלרגנד:  18 

כדי להתאים את האומדנים  769 -והעלאה ב 768 -ירידה ב 19 

למה שאנחנו צריכים בשיפוצים של מוסדות החינוך, כי  20 

כנית כשאנחנו בונים את האומדנים בהתחלה זה לפני שיש ת 21 

מפורטת של מה הולכים לעשות. אז זה בסך הכל מיון  22 

 23 משיפוץ מוסדות חינוך לשיפוץ גני ילדים. 

למה זה בשני תב"רים נפרדים? כי גן ילדים זה גם מוסד  נעמה ברון: 24 

 25 חינוך, אז למה זה שני תב"רים נפרדים? 

 26 משרד הפנים מבקש להפריד. זה פרקים שונים בתקציב. גורן לין אלרגנד: 
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 1 לא, אבל גן ילדים הוא מוסד חינוך. אז במוסדות חינוך,  ה ברון:נעמ

 2 נכון, אפשר לקרוא לזה שיפוץ והתאמת בתי ספר. גורן לין אלרגנד: 

 3 זה בתי ספר כאילו?  נעמה ברון:

 4 כעיקרון פה נכנס בתי ספר ופה גני ילדים. גורן לין אלרגנד: 

 5 הבנתי.  נעמה ברון:

 6 ? 769, 768מי בעד  ליזי דלריצ'ה:

 7 אני מציע לשנות לו את השם, אם הוא באמת רק לבתי ספר.  יניב שחר:

 8 לבתי ספר? אולי נשנה לו את השם. גורן לין אלרגנד: 

 9 בואו נשנה לו את השם.  יניב שחר:

 10 

 11 .769 -ו 768פה אחד אושרו תב"רים  החלטה:

 12 

 13 . מי בעד? 636 ליזי דלריצ'ה:

 14 בפעם הבאה אני אביא? גורן לין אלרגנד: 

 15 , חידוש והוספת תאורה ומתקני חשמל? 636מי בעד תב"ר  ליזי דלריצ'ה:

 16 רגע, לא, לא הסברתי עליו. גורן לין אלרגנד: 

 17 אה, סליחה.  ליזי דלריצ'ה:

 18 ומשהו סעיפים.  20זה יהיה ארוך היום, ליזי,  יניב שחר:

 19 . 769, 768 דובר:

"ר סל להוספת זה עדכון וסגירת תב"ר, זה תב 636תב"ר גורן לין אלרגנד:  20 

תאורה ומתקני חשמל. יש לנו כבר תב"ר סל חדש. אחת  21 

לכמה שנים צריך לסגור תב"רים קודמים ולפתוח תב"רי סל  22 

שקל, אז מבוקשת  5,967חדשים. הוא נגמר בגירעון קטן של  23 

 24 העלאת תקציב וסגירת תב"ר. 

 25 מה זה המ"מ שונים?  נעמה ברון:
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, קיבלנו הרשאה -מוסדות שונים. לא זוכרת כרגע מי פה הגורן לין אלרגנד:  1 

 2 ממישהו, אני לא זוכרת מי. 

 3 זאת אומרת זה לא קשור, זה לא כספים של המועצה? נעמה ברון:

 4 לא. זה מקור חיצוני. גורן לין אלרגנד: 

 5 והתב"ר יכול להיכנס לגירעון?  נעמה ברון:

זה סכום לא מהותי אז לא אמור. קורה לפעמים שנכנס. גורן לין אלרגנד:  6 

 7 לא, 

 8 לא, לא אמרתי שזה סכום מהותי, רק שואלת שאלה.  נעמה ברון:

 9 ?636מי בעד  ליזי דלריצ'ה:

 10 רגע, אני מבין שבמליאות הבאות אנחנו נפתח תב"ר? יניב שחר:

פתחנו כבר. תב"ר סל כזה נפתח כבר במליאה. לוקח זמן גורן לין אלרגנד:  11 

לה להשתמש בתב"ר החדש, עד שסוגרים. אני פותחת ומתחי 12 

 13 כי לסגור עד שמגיעות חשבוניות ועד שזה.

 14 עד שמשרד הפנים ועד שזה.  יניב שחר:

נכון. לא, עכשיו זה יגיע למשרד הפנים. אחריכם זה הולך גורן לין אלרגנד:  15 

 16 למשרד הפנים.

 17 

 18 .636הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 19 

סגירת תב"רים, יש פה ארבעה תב"רים שאנחנו סוגרים, גורן לין אלרגנד:  20 

שיפוץ פארק הגליל נסגר בעודף  737כולם בעודף קטן. תב"ר  21 

רכישת  738, שיועבר לקרן עודפי תב"רים. תב"ר 20,039של  22 

שיועבר לקרן  85,003מנוף לאגף תפעול נסגר בעודף של  23 

שיפוץ והתאמת גני ילדים נסגר  753עודפי תב"רים. תב"ר  24 

 25 776שיועבר לקרן עודפי תב"רים. ותב"ר  12,300דף של בעו
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שיועבר ₪  451שדרוג בית ספר בית יעקב נסגר בעודף של  1 

 2 לקרן עודפי תב"רים. 

יש לי הערה קצרה לעניין תב"ר של שיפוץ פארק הגליל.  מיכאל לוין: 3 

לפני כמה שנים עשיתם שם שיפוץ, אני חושב לירון באמת  4 

ה לשיפוץ. יש עוד כמה גם הובילה את זה והיתה שותפ 5 

נקודות בפארק הזה שדורשות התייחסות. אני מדבר בעיקר  6 

על הבטונדות. אני אבקש שהמועצה, הגופים המקצועיים  7 

 8 יעשו שמה סיור. יש חול שגולש למדרכות. 

 9 לא קשור לתב"רים. תפתח קריאה ויטפלו בזה.  ליזי דלריצ'ה:

 10 שניה.  מיכאל לוין:

 11 לתב"רים? מה זה קשור  ליזי דלריצ'ה:

 12 תב"ר, יש פה תקציב, חבל,  מיכאל לוין:

 13 סוגרים את התב"ר. ליזי דלריצ'ה:

 14 חבל להעביר אותו.  מיכאל לוין:

 15 לא, יכול להיות כללי, אחזקה כללית,  ליזי דלריצ'ה:

בכל מקרה, אני פתחתי כבר כמה קריאות, לא מתייחסים  מיכאל לוין: 16 

כמו שצריך. ואני מבקש מהגורמים המקצועיים במועצה  17 

בכיף, יש שמה לעשות סיבוב, אני מוכן לבוא אתכם  18 

בטונדות שבורות וזה באמת חבל. זה באמת קודם כל מסוכן  19 

וזה לא נראה טוב, פשוט לא נראה טוב, והפארק מדהים.  20 

 21 ים שמה שאתם מכירים את זה. חוץ מהבעיית יתוש

 22 , 73, 737מי בעד סגירת תב"רים  ליזי דלריצ'ה:

שניה רגע שאלה, לפני שסוגרים. אני רוצה להבין משהו.  יניב שחר: 23 

 24 נגיד לדוגמה, גורן, 

 25 כן? גורן לין אלרגנד: 
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לדוגמה, שיפוץ פארק הגליל אנחנו אישרנו מיליון שקל  יניב שחר: 1 

 2  .950ומשרד הפנים אישר רק 

, משרד 950נכון, גם לא היינו צריכים יותר. בפועל זה עלה גורן לין אלרגנד:  3 

 4 הפנים אישר. 

לא, אני רוצה להבין את הפרוצדורה. אז תכלס התב"ר הוא  יניב שחר: 5 

 6 . 930ובפועל הוצאנו איזה  950

 7 נכון. גורן לין אלרגנד: 

 8 )מדברים ביחד(

 9 אושר סגירת תב"רים?  ליזי דלריצ'ה:

 10 אושר הסגירה? כל הארבעה?  :דליה לין

 11 כן.  יניב שחר:

 12 יפה.  ליזי דלריצ'ה:

 13 

 14 .776, 753, 738, 737אושרה סגירת תב"רים  החלטה:

 15 

בהתאם לתכנית  2023-2019. אישור הקדמת תקציבי מפעל הפיס לשנים 14 16 

 17 חומש

 18 

, אישור הקדמת תקציבי 14אז אישור הקדמת, סעיף מספר  ליזי דלריצ'ה: 19 

 20 בהתאם לתכנית חומש.  2019-2023מפעל הפיס לשנים 

 21 צורפה פה תכנית חומש. מפעל הפיס יצא בתכנית, גורן לין אלרגנד: 

 22 אפשר הסבר כללי על זה? לא הבנתי,  נעמה ברון:

כן. מפעל הפיס יצא בפנייה לרשויות לאשר מראש תכנית גורן לין אלרגנד:  23 

מתוך אמת המדינה שיש לרשות. לרשות שנים  5 -חומש ל 24 

ומשהו אלף שקל כל שנה באמת  600שלנו יש בסביבות  25 

, 3.264 -. לקחנו את ה3.264שנים  5 -המידה. סך הכל ב 26 
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שנים הבאות. ברגע שאנחנו  5 -חילקנו אותו לפי הצרכים ל 1 

כנית החומש אז קל לנו יותר להתנהל מול מאשרים את ת 2 

מפעל הפיס, הוא מוציא לנו את ההרשאות, אנחנו לא  3 

צריכים כל שנה לפנות ולבקש. יוצאות ההרשאות לפי זה.  4 

 5 זהו. לכן הבקשה היא לאשר את תכנית החומש. 

 6 אני לא, הסעיף הוא אישור הקדמת תקציבי ממפעל הפיס.  יניב שחר:

 7 ה נקרא הקדמה? למה זגורן לין אלרגנד: 

כי זה נראה לי כאילו אנחנו בוא נאשר עכשיו את התקציבים  יניב שחר: 8 

 9 שנקבל כל,

זה. הם ביקשו  המובן של ההקדמה הוא לא מדויק לגביגורן לין אלרגנד:  10 

 11 2019שנאשר נוסח כזה. כי יש רשויות שביקשו עכשיו בשנת 

שנים ואז זה נחשב הקדמה. אצלנו זה  5 -חצי מהכסף של ה 12 

אמת לא, זה מתחלק די שווה כל שנה. אז המונח הקדמה ב 13 

פה הוא באמת לא מדויק, כי זה לא הקדמה, זה פשוט איך  14 

 15 אנחנו רוצים ש... הכסף. 

, ראיתי דוגמאות, שביקשו הרבה יותר, פשוט -יש רשויות ש  16 

 17 אלא ביקשו חצי מהכסף השנה.  50-50-50לא חילקו את זה 

 18 כאילו שיעבירו להם את הכסף עכשיו.  יניב שחר:

בדיוק. המינוח שמפעל הפיס ביקש זה מינוח קבוע לכל גורן לין אלרגנד:  19 

 20 הרשויות. ולכן, 

 21 רגע, אפשר באמת לקבל את הכסף קודם או שזה,  יניב שחר:

אפשר, אם הם מאשרים. אפשר לאשר במליאה לקבל את גורן לין אלרגנד:  22 

, הם צריכים לאשר את הכסף קודם, לפנות למפעל הפיס 23 

 24 תכנית החומש הזה אחרי שאתם תאשרו. 

 25 הבנו. אז אנחנו לא מקדימים. אנחנו פשוט, יניב שחר:

 26 תכלס אין פה הקדמה. תסתכל יש פה פריסה, גורן לין אלרגנד: 
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 1 לא, זה נראה.  נעמה ברון:

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

 3 בעד.  יניב שחר:

 4 בעד?  ליזי דלריצ'ה:

 5 כולם בעד.  דליה לין:

 6 

פה אחד הוחלט לאשר הקדמת תקציבי מפעל הפיס לשנים  החלטה: 7 

 8 בהתאם לתכנית חומש. 2023-2019

 9 

מיכאל, אני מסתכלת פה במערכת, אני לא רואה קריאות  ליזי דלריצ'ה: 10 

 11 שפתחת. הייתי שמחה אם תעביר לי, 

 12 אני אישית לא.  מיכאל לוין:

 13 מה?  ליזי דלריצ'ה:

 14 אולי אשתי, אולי השכנים שלי. לוין:מיכאל 

 15 לא משנה, אני מחפש במערכת.  ליזי דלריצ'ה:

 16 אני אומר לך בוודאות. היו כמה פניות.  מיכאל לוין:

 17 לא, גם לא אשתך.  ליזי דלריצ'ה:

 18 אמרת שפתחת קריאות.  דליה לין:

 19 תגידי, את עוקבת אחרי אשתי גם?  מיכאל לוין:

 20 מערכת, אני רואה עכשיו.אני פתוחה עם ה ליזי דלריצ'ה:

 21 לפני שנה? גם לפני שנה?  מיכאל לוין:

 22 אה, אתה לפני שנה מדבר?  ליזי דלריצ'ה:

 23 לפני חצי שנה, לפני חודשיים, הרבה פעמים.  מיכאל לוין:

 24 פתח קריאה נטפל בזה, בקיצור.  ליזי דלריצ'ה:

 25 הרבה פעמים. זה לא ... מיכאל לוין:

 26 . הצגת מערך, 15 ליזי דלריצ'ה:
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זה עבודה עם כסף. זה לא איזה משהו שאתה יכול לשים  מיכאל לוין: 1 

 2 שליכט וזה. 

 3 אמרת שפתחת קריאה.  ליזי דלריצ'ה:

 4 יש שם עבודות רציניות.  מיכאל לוין:

 5 הסתכלתי בתוך המערכת, ליזי דלריצ'ה:

 6 בהחלט.  מיכאל לוין:

 7 לא מצאתי. שאלתי אותך.  ליזי דלריצ'ה:

 8 ת. פתחתי קריאו מיכאל לוין:

 9 לפני שנה פתחת קריאה? אתה שנה פה.  ליזי דלריצ'ה:

 10 כנראה סגרו אותה.  יניב שחר:

 11 לא, את יודעת מה, אני אפילו לא זוכר,  מיכאל לוין:

 12 מתי שהגעת, ביוני שנה שעברה?  ליזי דלריצ'ה:

 13 כן, פתחתי, בטח.  מיכאל לוין:

 14 איך שהגעת לישוב?  ליזי דלריצ'ה:

 15 פתחתי.  מיכאל לוין:

 16 סבבה. אוקי.  ליזי דלריצ'ה:

 17 ברור שפתחתי. מיכאל לוין:

 18 , -ליזי, גם אני פתחתי קריאות וסגרו אותן בלי ש יניב שחר:

 19 אמיר רחמנינוב כהן: אני רוצה דווקא לציין לטובה את המוקד.

 20 ברור. באמת הם עובדים יפה.  ליזי דלריצ'ה:

 21 יש דברים טובים. מה הקשר?  מיכאל לוין:

כי בתקופה האחרונה אני עובד, בתקופה האחרונה אני כהן:  אמיר רחמנינוב 22 

עובד בשיטה הזאת, הולך רואה בעיה ברחובות, מצלם,  23 

 24 שולח למוקד, ישר. 

 CRM , 25ואז יש מערכת  ליזי דלריצ'ה:

 26 גם אני עושה את זה.  שרון גל דרור:
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 1 ישר החבר'ה חוזרים אלי, אמיר רחמנינוב כהן: 

 2 שאלתי את ניר אם הוא רואה שם שלנו והוא אומר לא.  שרון גל דרור:

 3 גם אנחנו. לירון דורון לוי: 

 4 , -אני חשבתי ש שרון גל דרור:

 5 אה, אתם לא רואים שמות שלנו? אמיר רחמנינוב כהן: 

 6 ליזי אומרת שכן. ליזי אומרת שכן.  מיכאל לוין:

 7 לא, היא בודקת.  שרון גל דרור:

 8 רואה, בדו"ח אני רואה.  באפליקציה אני לא ניר אריאלי:

 9 בדו"ח, אבל,  שרון גל דרור:

 10 בדו"ח אני רואה. בדו"ח אני רואה. ניר אריאלי:

 11 בדו"ח של הקריאה.  ליזי דלריצ'ה:

קודם כל, הרבה קריאות באמת, הדברים הקלים נענים והכל  מיכאל לוין: 12 

טוב ויפה, באמת אני, אפשר לציין חד וחלק. אני מדבר על  13 

אפשר לפתור את זה בקריאה, אלא משהו  משהו מהותי שאי 14 

 15 יותר מסיבי. וזה לא נפתר. 

 16 נעשה סיבוב.  ניר אריאלי:

 17 

. הצגת מערך לעיצוב חינוך איכותי בגיל הרך ואישור טיוטת חוק עזר 15 18 

 19 עירוני בנושא

 20 

הצגת מערך לעיצוב חינוך איכותי בגיל הרך ואישור טיוטת  ליזי דלריצ'ה: 21 

 22 כמה מילים דליה.חוק עזר עירוני בנושא. אז 

אז באמת בעקבות אותם אירועים שקרו בשנה שעברה,  דליה לין: 23 

המועצה הרימה את הכפפה ולא חיכתה, כמו הרבה רשויות  24 

שעשו את זה, לא חיכתה לפיקוח של המדינה. כשהמטרה  25 
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היתה לרתום את המעונות ואת גני הילדים הפרטיים  1 

 2 לשיתוף פעולה. 

המרכז לגיל הרך החדש, כבר בשנה שעברה, עומד להיפתח   3 

שזאת פעולה אחת, ופורסם קול קורא שתכף קובי גם יציג  4 

את המודל שאנחנו הולכים להציע כרגע וגם תכף נדבר על  5 

 6 חוקי העזר.

בנוסף, המדינה פרסמה שני חוקים, חובת מצלמות וחוק   7 

המעונות, פיקוח על המעונות. לכן כינסנו שוב ועדת היגוי  8 

, בנינו איזשהו מודל שאנחנו לאיזושהי חשיבה, ומצאנו 9 

 10 רוצים להציג אותו כאן. 

 11 אני אציג אותו תכף.  קובי זמיר:

גם כדי לסייע לאותם גנים שמאוד מאוד חוששים מהיישום  דליה לין: 12 

של החוקים האלה, ולמצוא פתרונות כדי שיקלו עליהם,  13 

שזאת בעצם המטרה. אז המטרה של כולנו להקל עליהם  14 

 15 בעניין הזה. 

ל מקובי, שתציג את המודל, ואחר כך אושרת תגיד אז נתחי  16 

 17 כמה מילים על החוק עזר. 

ערב טוב. אולי לפני המודל, ברשותכם, אני אדבר שתי  קובי זמיר: 18 

שנת לימודים, כי זה חלק אינהרנטי מתוך מילים על פתיחת  19 

 20 הסיפור. 

 21 לך יאשרו, זה בסדר.  יניב שחר:

 22 אתם לא רוצים לשמוע?  דליה לין:

 23 לך יאשרו. שחר:יניב 

 24 לא, אני אומר,  קובי זמיר:

 25 הוא לא מנהל את הישיבה.  נעמה ברון:

 26 בבקשה בנושא הזה ענייני, הערות אגב בהזדמנות אחרת.  ליזי דלריצ'ה:
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 1 1 -קדימה. אנחנו פתחנו את שנת הלימודים ביום ראשון ב קובי זמיר:

עד י"ב  3תלמידים בגילאי  5,398בספטמבר כשבמערכת  2 

תקלות. נכון, אפשר להגיד את זה, אפס תקלות. וזה באפס  3 

 4 זמן, אפשר למחוא כפיים.

 5 )מחיאות כפיים(

, באמת את הרוח -מגיע לראש המועצה שנתנה לנו פה את ה קובי זמיר: 6 

הגבית לפתיחה מתוקתקת של שנת לימודים. בשני היבטים  7 

עמדה פתיחת השנה. האחד זה באמת סיפור הייחודיות. אני  8 

מי שראה ביישוב, מסתובב ורואה את הלוגואים  לא יודע, כל 9 

של בתי הספר החדשים בסימן של ייחודיות. לכל בתי הספר  10 

ביישוב יש ייחודיות. ובכיתות א' בשנה הזאת בחודש ינואר  11 

הורים יוכלו לצאת לבחירה, לבחירת בית הספר אותו הם  12 

 13 רוצים, בו הם רוצים ללמוד. 

היא בחירה מבוקרת,  הבחירה, שלא יהיו אי הבנות, הבחירה  14 

עדיין נשארים אזורי רישום, אבל עדיין, אבל להורים בפעם  15 

הראשונה תהיה זכות לבחור את בתי הספר בהם הם רוצים  16 

 17 לחנך את ילדם. 

 18 על פי מקום פנוי? יניב שחר:

 19 על בסיס מקום פנוי, על בסיס מידת ביקוש,  קובי זמיר:

 20 ועדה עם בחירה.  ליזי דלריצ'ה:

ל בסיס ועדה שתייצר קריטריונים ותבחינים שונים, ע קובי זמיר: 21 

שיקולים להיענות לבחירה. אבל אנחנו נכנסים למודל  22 

בחירה יישובי וזה צעד גדול מאוד לגני תקווה. בתוכו יש  23 

 24 הרבה מאוד דילמות והתנהלויות שצריך לעשות. 

שני דברים נוספים שאנחנו מובילים השנה זה האוטונומיה.   25 

של משרד החינוך, לראשונה האוטונומיה  נכנסנו לתוך מודל 26 
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בגני תקווה מוקם חדר מורים עירוני. אנחנו מקימים חדר  1 

 2 מורים של כל מורי העיר ביחד. 

 3 שמעט רשויות התקבלו.  דליה לין:

רשויות בלבד: רמת גן, דליה  10שמעט רשויות התקבלו.  קובי זמיר: 4 

 5 ואני התחלנו ביחד כשהיא היתה מנהלת אגף החינוך, רמת

רשויות מקומיות בלבד  10גן, תל אביב, אנחנו, יקנעם,  6 

התקבלו. אנחנו מקימים חדר מורים עירוני. זה מורים מכל  7 

נושאים בימי שלישי.  3בתי הספר בעיר וגננות ילמדו ביחד  8 

שעות ממשרד החינוך לטובת  180 -קיבלנו קרוב, למעלה מ 9 

שעות הקצו לרשות שלנו לטובת הטיפול  180הנושא הזה.  10 

 11 דבר הזה.ב

קבוצת מורים אחת תלמד  16:00 -ל 13:00כל יום שלישי בין   12 

פיתוח של שיעורים עתידיים. ינחו אותם אנשי מקצוע  13 

רציניים מאוד מהאקדמיה. פיתוח של מודלים פדגוגיים  14 

 15 חדשניים. 

קבוצה שניה תפתח מודלים ופרקטיקות לקשר מבוגר וילד,   16 

והקבוצה איך מעצימים את הקשר בין המבוגר וילד.  17 

השלישית היא קבוצה של מנהלים וסגני מנהלים, שילמדו  18 

 19 ביחד פרקטיקות ניהול חדשניות בעידן הנוכחי. 

הדבר השלישי שאחנו יוצאים זה אם מישהו מכם חולם   20 

תכנית הסבת אקדמאים  להיות מורה או מהתושבים, יש לנו 21 

שייחודית לגני תקווה. כל מי שיש לו תואר ראשון ורוצה  22 

ראה, ויש לך דוקטורט ורוצה תעודת הוראה, תעודת הו 23 

עומר, ורוצה תעודת הוראה, מה אתה מתבייש? אני יודע  24 

 25 שאתה רוצה אבל מתבייש, ורוצה תעודת הוראה, זה הזמן.



 

 

 
  10.9.19          מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

75 

אנחנו מתחילים מיד אחרי החגים בתכנית שחברנו עם ד"ר   1 

רוני רמות. ד"ר רוני רמות היא מנהלת אקדמית של סמינר  2 

ה לפה. התכנית תהיה פה, יצטרפו אליה, הקיבוצים והיא בא 3 

אקדמאים. אני יכול להגיד  30זו תהיה כיתה שתמנה עד  4 

. יש ראיונות שבוע הבא. לא 28 -לכם שנרשמו כבר קרוב ל 5 

 6 כל אחד מתקבל. יש ועדת קבלה. והלימודים יתקיימו פה. 

סטודנטים יהיו בכל בתי הספר ההתנסות המעשית של ה  7 

 8 שלנו, רק בגני תקווה. 

 9 שזה יהיה כוח עזר נוסף.  דליה לין:

 10 זה כוח עזר נוסף.  קובי זמיר:

 11 מי מעביר את זה?  יניב שחר:

אז שניה, אז אני אסביר. זה כוח עזר נוסף. והיום השני, יום  קובי זמיר: 12 

הלימודים השני זה יום שלישי, ההתנסות המעשית, ולא  13 

סתם התנסות מעשית ביום שלישי, זה באותו יום שיש את  14 

החדר מורים העירוני, ואז הם שותפים לכל הפיתוח העירוני  15 

האקדמאים פה. וביום שישי הלימודים מתקיימים בגני  16 

 17 וה. תקו

מי שמעביר את התכנית הזאת, יניב, לשאלתך, זה סמינר   18 

 19 הקיבוצים, בית הספר לחינוך של סמינר הקיבוצים. 

 20 מה, הוא כאילו פתח פה שלוחה?  יניב שחר:

 21 כן.  דליה לין:

 22 כן.  קובי זמיר:

 23 לא כאילו, הוא פתח.  ליזי דלריצ'ה:

 24 אנחנו, לא כאילו, הוא פתח פה שלוחה.  קובי זמיר:

 25 בעצם פתחנו שלוחה של סמינר הקיבוצים בגני תקווה.  שחר: יניב

 26 לא פתחנו שלוחה של סמינר הקיבוצים.  קובי זמיר:
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 1 זה תכנית ייחודית של גני תקווה. דליה לין:

 2 זו תכנית ייחודית לתעודת הוראה.  קובי זמיר:

 3 מדהים. לירון דורון לוי: 

 4 להסבת אקדמאים.  קובי זמיר:

הקיבוצים פתח שלוחה בגני תקווה במיוחד לגני סמינר  ליזי דלריצ'ה: 5 

 6 תקווה. 

להסבת אקדמאים לנושא של תעודת הוראה. לא לומדים פה  קובי זמיר: 7 

 8 את כל הפקולטות שיש בסמינר הקיבוצים.

 9 רק הוראה.  יניב שחר:

 10 רק תעודת הוראה.  קובי זמיר:

 11 רק הסבת אקדמאים.  דליה לין:

 12 הסבת אקדמאים. אנחנו לא לוקחים סטודנטים שאין להם,  קובי זמיר:

 13 וזה רק לתושבי גני תקווה.  יניב שחר:

רק לתושבי גני תקווה כאן. וזה ההתנסות המעשית היא רק  קובי זמיר: 14 

בבתי הספר בגני תקווה. וככל הנראה, ככל הנראה, ככל  15 

הנראה אנחנו נקבל מלגות לזה, וכל מי שיתחייב לעבוד  16 

 17 גני תקווה התעודה לא תעלה לו כסף. בבית ספר ב

 18 מלגות מאיפה?  יניב שחר:

 19 מושלם. ליזי דלריצ'ה:

 20 ממשרד החינוך.  קובי זמיר:

 21 אם לא היה לי תעודת הוראה הייתי ניגש גם כן.  יניב שחר:

 22 כן, אנחנו רוצים לעודד כוח הוראה איכותי.  קובי זמיר:

 23 . אלה שלושת הדברים של פתיחת השנה. שיהיה בהצלחה 

לגבי המודל, אז שוב תודה רבה לליזי ולדליה, הייתן,   24 

ליוויתן אותנו בתהליך הזה וזה חשוב. לגבי פתיחת המודל,  25 

אז באמת בשנה שעברה פרסמנו קול קורא למנהלי מוסדות,  26 
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. לצערנו הרב סביב כל 3למנהלי מסגרות טיפול בלידה עד  1 

הקורא הנושא שהיה לא קיבלנו מענה, לא היו פניות לקול  2 

הזה של המועצה. ולכן אנחנו מיוזמתנו החלטנו לנקוט  3 

 4 במספר צעדים.

עוד פעם, מה אמרת? סליחה, לא היה, לא היו פניות לקול  יניב שחר: 5 

 6 הקורא?

 7 אז אמרתי לא היו פניות לקול הקורא.  קובי זמיר:

 8 מה שהוצאנו,  יניב שחר:

 9 מה שהוצאנו אז בשנה שעברה.  קובי זמיר:

 10 אף אחד?  יניב שחר:

לא, לא היו פניות. ואני גם יכול, אני גם יכול להסביר למה.  קובי זמיר: 11 

אמרתי שלא היו פניות לקול הקורא בשנה שעברה ולכן  12 

בעקבות זה אנחנו לא נחנו על השמרים, החלטנו לנקוט  13 

 14 במספר צעדים. 

בהתחלה ביצענו מספר, מיפוי של הגנים הפרטיים בישוב. זה   15 

, כי אנחנו לא יודעים מיהם. הם לא היה תהליך פשוט 16 

נמצאים לפעמים בתוך בתים, הם נמצאים לפעמים בחצרות  17 

 18 של בתים פרטיים. אין רשימה מסודרת של גנים פרטיים. 

 19 כמה יש?  יניב שחר:

אז אני רוצה להגיד, זה יש הרבה מאוד מסגרות פרטיות.  קובי זמיר: 20 

 21 אנחנו לא יודעים עוד מספר מדויק. אנחנו לא חושבים

שהגענו לכולם. אנחנו חושבים שיש הרבה מאוד מסגרות  22 

פרטיות גם, מעון בתוך בית, בתוך זה, זה לא משהו  23 

שמתוקצב על ידינו, מקבל הנחיה על ידינו או שהן עומדות,  24 

לרוב הן נשים שמפעילות את זה, שעומדות בקשר אתנו  25 

 26 וכולי.
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המיפוי גם לא השיג את מטרתו וגם לא היתה, לא היה רצון   1 

 2 ל שיתוף פעולה מצד הגננות. אמרו מי אתה, תעזבו אותנו. ש

 3 הן פוחדות.  דליה לין:

 4 הן פוחדות מהמערכת.  קובי זמיר:

 5 זה לא העניין, זה גם עסק.  נעמה ברון:

 6 כמה מסגרות הגענו?  יניב שחר:

יש הרבה. יש הרבה מסגרות. במספרים יש הרבה מאוד  קובי זמיר: 7 

 8 מסגרות. 

 9 , כמה? לכמה הצלחנו להגיע? לא, בערך יניב שחר:

 10 אני לא יודע לתת מספר.  קובי זמיר:

 11 )מדברים ביחד(

 12 כבר ניגשו.  8 דליה לין:

 13 גננות נרשמו ואמרו אנחנו רוצים לשתף אתכם פעולה.  8 קובי זמיר:

 14 באים כבר.  8שזה יפה,  דליה לין:

גננות. אמרנו שאם נגיע,  10כלומר אנחנו הצבנו יעד של  קובי זמיר: 15 

גננות אנחנו יוצאים  10תכף נגיע לסוף, ואמרנו שאם תגענה  16 

, כלומר אנחנו יכולים לטפוח לעצמנו על השכם בהקשר -ל 17 

 18 הזה של הדיאלוג איתן. 

 19 אז רגע, רק,  יניב שחר:

 20 אז איך בכל זאת,  נעמה ברון:

 21 ר. אז אני רוצה להסבי קובי זמיר:

 22 רגע, הוא לא סיים. עו"ד אושרת מצליח: 

 23 בקריאה של שנה שעברה לא,  יניב שחר:

 24 בקול קורא הראשוני, קובי זמיר:

 25 אף אחד לא, יניב שחר:
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הצענו אף אחד לא הגיע. ואז החלטנו ללכת לתהליך אחר.  קובי זמיר: 1 

לאיזשהו סוג של שיח. התחלנו לברר עם הורים איזה גן  2 

מה אתה מרוצה ממנו? שיחות הילד שלך לומד? עד כ 3 

 4 אקראיות. שיחות אקראיות עם גננות. 

 5 גם עם גננות.  דליה לין:

שהגיעו אלינו באופן עצמאי גם לפעמים. כלומר אתה יודע,  קובי זמיר: 6 

חברה שמכירה חברה שיש לה גן. אתה הולך, כל מיני כאלה.  7 

, ואני רוצה להגיד לכם מה למדנו, -ובמהלך השיח הבנו ש 8 

ל הקשיים שלהם. למדנו על הסטיגמה שלאט לאט למדנו ע 9 

דבקה בהם בקרב, שלא כולם זה כרמל מעודה. למדנו שבסך  10 

הכל המסגרות האלה הן באות מרצון טוב, גם לתת אהבה  11 

 12 לילדים וגם להתפרנס בכבוד. זה מקום עבודה של אנשים. 

ולמדנו גם שיש פחד ואיום מאוד מאוד גדול מצד המערכת.   13 

מה אתה רוצה ממני? אתה בא לפקח עלי? אתה בא לבדוק  14 

הדבר הראשון זה היה לטרוק את אותי? מה, כלומר  15 

 16 הדלתות. כלומר פיקוח, ליווי.

תובנות עיקריות. הראשונה היא  3 -ובאמת הגענו, אמרתי, ל  17 

, ואני -ני חושב שהשבאמת לא כולם זה כרמל מעודה, וא 18 

חושב שהרוח הזאת שמנשבת היא עושה עוול להרבה מאוד  19 

נשות, גננות טובות שבאות מאהבה לטפל בילדים הקטנים  20 

 21 שלנו. 

 22 רובן עושות עבודות,  יניב שחר:

 23 סליחה?  קובי זמיר:

 24 רובן עושה עבודת קודש.  יניב שחר:

 25 ברור. אני מסכימה איתך.  אושרת פרימו:

 26 י. לגמר קובי זמיר:
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 1 רובן עושות עבודת קודש. יניב שחר:

 2 לגמרי. אני מאוד מסכים אתכם בהקשר הזה. קובי זמיר:

והדבר השני, זיהינו חשש גדול מאוד של הגננות מהמערכת   3 

 4 ומהפיקוח ומהרצון שלנו להתערב וההיתרי בנייה וכאלה. 

 5 והחוקי מדינה שנכנסו.עו"ד אושרת מצליח: 

ם? וכאילו איכשהו הן בזרקור עכשיו כאילו מה אתם רוצי קובי זמיר: 6 

והן מאוד מאוד פוחדות מזה. והדבר השלישי, זיהינו שלא  7 

נדרשת שום דבר בשלב הזה חוץ מהכשרת לבבות ואיזשהו  8 

יצירת אמון בין המערכת לבין הגננות ועזרה שלנו להן  9 

 10 להשביח את עצמן. 

מה שהחלטנו לעשות, החלטנו ללכת לשני תהליכים. החלטנו   11 

עבורן ערב הוקרה והערכה, דווקא לגנים הפרטיים. לייצר  12 

 13 לפרגן להן על העבודה שלהן. 

 14 ומטפלות גם הזמנו.  דליה לין:

ומטפלות הזמנו. לפרגן להן על העבודה שלהן, להגיד להן  קובי זמיר: 15 

שאנחנו רואים את הקושי, להגיד להן בדיוק את מה שאמרנו  16 

פה קצת, שאנחנו רוצים להכשיר את הלבבות, שלא כולם זה  17 

 18 כרמל מעודה וכולי וכולי. ובאמת, 

 19 מתן עזרה וגיבוי מהמקום של המקום הטוב.  ליזי דלריצ'ה:

כן. ובאמת במקום הזה נתנו, הוצאנו קול קורא, גננות  קובי זמיר: 20 

 21 נרשמו, התעניינו. 

 22 שנרשמו?  8 -זה ה יניב שחר:

, זה -כן. הן נרשמו ביום ראשון הקרוב בספריה בערב. ומה ש קובי זמיר: 23 

הפעולה הנקודתית שממנה אנחנו רוצים לצאת לפעולה  24 

מערכתית שהפעולה הזאת היא תהיה איזושהי הקמה של  25 
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, שהגננות הללו תהיינה ראש 0-3של גנים של  מנהלת 1 

 2 המנהלת. 

אנחנו רוצים להציע להן ליווי והכשרה. למשל קורס   3 

 4 מטפלות, למשל קורס עזרה ראשונה. 

 5 בחינם?  יניב שחר:

 6 כן.  קובי זמיר:

זה חלק מההכשרות שהן נדרשות לקבל גם במסגרת עו"ד אושרת מצליח:  7 

 8 חוק הפיקוח. 

 9 יידרשו לזה בחוק. הן גם ככה  דליה לין:

 10 אולי את רוצה,  קובי זמיר:

 11 לא, אני אומר אז לא ייקחו מהן כסף, זה כאילו בא למועצה.  יניב שחר:

לא, לא, לא. אולי את רוצה רעיון באיך צריך עיצוב של  קובי זמיר: 12 

 13 סביבה לימודית של גן?

 14 קובי, אנחנו צריכים לסיים.  דליה לין:

בחודש,  15 -זה יהיה ביום ראשון, בזהו. אז מבחינתנו  קובי זמיר: 15 

 16 בספריה, ומזה תיגזר המנהלת. 

 17 כשאנחנו רוצים בנוסף לזה, ישבנו על חוק עזר,  דליה לין:

 18 זו הזדמנות להגיד תודה. ליזי דלריצ'ה:

 19 זה יהיה ליווי לאורך כל השנה?  אושרת פרימו:

 20 כן.  ליזי דלריצ'ה:

 21 כן. כן.  קובי זמיר:

 22 כל המערך הוא יהיה רב שנתי.  ליזי דלריצ'ה:

 23 כל המערך הוא שנתי. קובי זמיר:

רב שנתי. ואנחנו רק עכשיו ככה קוראים. תודה רבה לקובי  ליזי דלריצ'ה: 24 

 25 ,ולהדר

 26 תודה לכם.  קובי זמיר:
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 1 ולדליה באמת שהקימו את כל הדבר הזה.  ליזי דלריצ'ה:

 2 תודה רבה.  קובי זמיר:

 3 .16סעיף מספר  ליזי דלריצ'ה:

 4 רגע, אני,עו"ד אושרת מצליח: 

 5 אישור חוק העזר העירוני.  ליזי דלריצ'ה:

 6 רגע, לפני זה, אני רוצה לשאול שאלה.  יניב שחר:

 7 תישאר רגע קובי.  ליזי דלריצ'ה:

 8 בבקשה.  קובי זמיר:

לגבי חוק העזר, אני רוצה לשאול שאלה. מי כתב את חוק  יניב שחר: 9 

 10 העזר? 

 11 הועדת היגוי.בשיתוף עו"ד אושרת מצליח: 

 12 הגורמים המקצועיים.  קובי זמיר:

 13 כן. עו"ד אושרת מצליח: 

 14 כולם ישבנו,  דליה לין:

 15 כולנו ישבנו.  קובי זמיר:

 16 גננות האלה שנרשמו?  8 -הוא נכתב ביחד עם ה יניב שחר:

 17 לא.  קובי זמיר:

 18 לא.  דליה לין:

 19 לא. עו"ד אושרת מצליח: 

 20 האם יצא,  יניב שחר:

 21 נהלת הגיל הרך. מ ליזי דלריצ'ה:

 22 המנהלת הגיל הרך הפנימית של המועצה.  יניב שחר:

 23 המנהלת לא הוקמה עדיין. עו"ד אושרת מצליח: 

 24 אנשי המקצוע.  ליזי דלריצ'ה:

 25 זאת אומרת לא יצא איזשהו שימוע ציבורי לחוק עזר הזה?  יניב שחר:

 26 לא.  קובי זמיר:
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זאת אומרת יכול להיות שאנחנו נעביר את החוק עזר הזה  יניב שחר: 1 

שתכלס החוק עזר הוא, רק שאני רוצה להבין, איך שקראתי  2 

 3 אותו, 

 4 )מדברים ביחד(

החוק עזר הזה בעצם נכתב על ידי המחלקה, היועצת  יניב שחר: 5 

טויסטר, הוא לא, לא יצא איזשהו -המשפטית או משרד הררי 6 

גיד להן מה אתן אומרות על שימוע ציבורי לגננות האלה, לה 7 

 8 החוק? 

 9 לא. עו"ד אושרת מצליח: 

הייתן נרשמות לחוק כזה, הייתן נרשמות לתכנית שהחוק  יניב שחר: 10 

 11 הזה מדבר עליה? 

 12 בוא אני אגיד לך משהו. קראת את חוק העזר? עו"ד אושרת מצליח: 

 13 כן.  יניב שחר:

 14 ראית?  2סעיף עו"ד אושרת מצליח: 

 15 , -ראיתי את כל ה יניב שחר:

תוקם ועדה מקצועית שבעצם מי שנמצא בועדה עו"ד אושרת מצליח:  16 

 17 המקצועית זה הגורמים שנמצאים גם במנהלת שתוקם. 

 18 שהוקמה.  דליה לין:

הקריטריונים שיקבעו שם כאמות מידה לכניסה עו"ד אושרת מצליח:  19 

למאגר בין היתר יהיו קריטריונים שייקבעו במשותף עם  20 

 21 שך. הגננות בהמ

 22 יש את הקריטריונים בחוק עזר.  יניב שחר:

מבחינתנו, שזה  mustהם יפורסמו. יש דברים שהם עו"ד אושרת מצליח:  23 

מבחינת בטיחות הילדים.  must -מבחינת החוק ו mustגם  24 

חייבים להכניס אותם, ויש קריטריונים שייקבעו בשיתוף  25 

 26 פעולה עם כולם. 
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 1 אבל לא,  יניב שחר:

הם יפורסמו אחר כך באתר אינטרנט, כולם ידעו מה ח: עו"ד אושרת מצלי 2 

 3 הקריטריונים ואז כמובן, 

זאת אומרת יש מצב שנגיד הם יקראו מחר את החוק עזר  יניב שחר: 4 

 5 הזה והקריטריונים הקשיחים יגרמו להם לא להירשם בכלל? 

 6 אנחנו לא יודעים. אני לא בהכרח אומרת לך שלא. עו"ד אושרת מצליח: 

ך משהו, חוק הפיקוח על המעונות מחייב את אני אגיד ל  7 

 8 הדברים האלה ואפילו יותר מזה. ואפילו יותר מזה. 

 9 אני מכיר את חוק הפיקוח ומכיר את חוק המצלמות.  יניב שחר:

 10 יפה. עו"ד אושרת מצליח: 

אבל זה לא יצא לשימוע. זה הדבר היחיד שמפריע לי בכל  יניב שחר: 11 

 12 הדבר הזה. 

יש שיח, הרי חוק עזר, אתה יודע מטבע הדברים עו"ד אושרת מצליח:  13 

שלוקח זמן, עד שהוא מתאשר, עד שהוא מגיע, יכול להיות  14 

 15 שיבקשו ממנו לתקן כמה דברים, יכול להיות הרבה דברים. 

 16 משרד הפנים.  יניב שחר:

משרד הפנים, זה גם עובר משרד המשפטים. אנחנו, עו"ד אושרת מצליח:  17 

יש לזה גלגולים. אנחנו לא יודעים בסופו של דבר מה הנוסח  18 

 19 הסופי שיאושר. 

בכל מקרה, חוק העזר הזה פותח פתח להידברות ולקביעת   20 

 21 כללים גם אם הוא ...

 22 לא, הוא כבר קובע חלק.  יניב שחר:

 23 פותח את ההידברות הזו. חלק הוא קובע, חלק הוא עו"ד אושרת מצליח: 

היתה השראה כלשהי לנוסח של החוק או שזה המצאה  נעמה ברון: 24 

 25 לחלוטין, 
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לא, דיברנו תמיד על הקמת מאגר מידע רשותי. זה עו"ד אושרת מצליח:  1 

 2 היה תמיד הכיוון, הקמת מאגר מידע רשותי. 

אובר, הקמנו את זה, טלית שדהיתה ועדה בראשותה של  ליזי דלריצ'ה: 3 

 4 , חשבנו, היתה מנהלת שלמה. ישבנו

 5 שוב, אני לא נגד החוק, אני בעד החוק.  נעמה ברון:

אנחנו לא יכולים לעשות משהו שהוא נוגד חוקי עו"ד אושרת מצליח:  6 

 7 מדינה. 

 8 לא, זה ברור לי.  נעמה ברון:

 9 את חייבת להבין את זה. עו"ד אושרת מצליח: 

 10 אבל נגיד, אני מסתכלת דווקא,  נעמה ברון:

 11 דן, אתה יכול ללכת. אני מבינה שאתה צריך ללכת.  דלריצ'ה: ליזי

אני מתחברת דווקא לדברים שקובי אמר, שלא כולם כרמל  נעמה ברון: 12 

מעודה. וגם זה בסופו של דבר איזון דק בין העובדה שזה  13 

עסק פרטי לבין העובדה שזה עסק שהולכים אליו ילדים  14 

וכולי. אבל יש שני דברים שקצת, לא יודעת להגיד אם  15 

אותי, לא יודעת מה. אבל קודם כל, הפריעו לי, בלבלו   16 

ועית היא רק מועצתית, עכשיו שזה לא דבר רע הועדה המקצ 17 

 18 מן הסתם.

 19 בעלי מקצוע. עו"ד אושרת מצליח: 

בעלי מקצוע. את יודעת, יש גם אנשים שיגידו מה ליועצת  נעמה ברון: 20 

סתם דוגמה. שוב, לא בשביל חלילה  משפטית ולגנים, אוקי? 21 

לפגוע. אבל הייתי מצפה שבועדה המקצועית יהיה איזה או  22 

ועצה שחברים בה נציגי ציבור או נציגי ציבור ועדה של המ 23 

 24 או מישהו שהוא,

 25 או נציגי גנים.  יניב שחר:

 26 גורם מקצועי חיצוני שהוא לא מהמועצה.  נעמה ברון: 
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 1 אז את, עו"ד אושרת מצליח: 

יש גורם מקצועי, דלית שטאובר, היא מנכ"לית משרד  ליזי דלריצ'ה: 2 

 3 ניסחנו את הזה. החינוך לשעבר, היא זאת שלפני שנה ישבה ו

 4 לא, אבל הועדה המקצועית, עו"ד אושרת מצליח: 

 5 היתה גם נציגת ציבור, שניה, ליזי דלריצ'ה:

 6 גם רשאית לזמן אנשים. עו"ד אושרת מצליח: 

חשוב לספר את ההיסטוריה. היתה גם נציגת ציבור שגרה  ליזי דלריצ'ה: 7 

באפריקה ישראל, קוראים לה אפרת. והיתה גם עוד עובדת  8 

יאלית אחת שגם היתה. כתבנו את כל המתווה. יש סוצ 9 

סיכום פגישה. זה היה לפני שנה. עכשיו לקחנו את כל  10 

 11 הרעיונות, 

 12 חומרים.  מיכאל לוין:

שעיבדנו והחלטנו ועשינו והתאמנו אותם לחוק העזר,  ליזי דלריצ'ה: 13 

 14 בנוסף למנהלת החדשה. 

 15 אני מבינה והקשבתי. אני מסתכלת על ההרכב של המועצה,  נעמה ברון:

 16 ועדה מקצועית יכולה לזמן, עו"ד אושרת מצליח: 

 17 אם אתם רוצים להוסיף, הרי זה משובח, אבל זה לא מחויב.  נעמה ברון:

 18 מי בעד אישור חוק העזר העירוני?  ליזי דלריצ'ה:

 19 אנחנו בעד.  יניב שחר:

 20 כולם בעד.  ליזי דלריצ'ה:

 21 

 22 פה אחד אושרה טיוטת חוק עזר עירוני בנושא הגיל הרך.  טה:החל

 23 

חדשים: סחלב, סייפן, גני ילדים  3 -אישור פתיחת חשבונות בנק ל. 16 24 

סיגלון. מורשי החתימה בחשבונות יהיו הגננת ומנהלת מחלקת גני ילדים,  25 

 26 כאשר שתי חתימות נדרשות
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 1 

אישור פתיחת חשבונות בנק לשלושה גני ילדים חדשים:  ליזי דלריצ'ה: 2 

מורשי החתימה בחשבונות יהיו הגננת, סחלב, סייפן סיגלון.  3 

 4 מנהלת מחלקת גני ילדים, כאשר שתי חתימות נדרשות. 

 5  ? 16מי בעד אישור מספר, סעיף מספר  

 6 יש לי שאלה. מי מחליט על השמות של הגנים?  יניב שחר:

 7 ה החליטה, במקרה הז קובי זמיר:

 8 ועדת שמות.  ליזי דלריצ'ה:

 9 יש ועדת שמות?  יניב שחר:

 10 , -סתם, אנחנו יושבים כן, כמה אנשים ו ליזי דלריצ'ה:

 11 ועדה רשמית או סתם יושבים כמה אנשים?  יניב שחר:

 12 יושבים כמה אנשים.  ליזי דלריצ'ה:

 13 אז זה לא ועדת שמות. זה כמה אנשים שיושבים.  יניב שחר:

 14 , -זה ועדה, זה לא משהו ש דלריצ'ה:ליזי 

ודרך אגב, זה כמו דרך ההדרים שזה נותנים שם לרחוב? זה  יניב שחר: 15 

 16 גם ועדה, 

 17 אתה לא אוהב את השמות הללו?  קובי זמיר:

 18 לא, אני שואל באמת להבין.  יניב שחר:

 19 מי בעד? מי בעד אישור,  ליזי דלריצ'ה:

 20 ליזי, אני שואל באמת להבין.  יניב שחר:

אני באמת אמרתי לך. אנחנו יושבים כמה אנשים ויושבים  ליזי דלריצ'ה: 21 

 22 עם רשימת שמות של פרחים ובוחרים, 

 23 גם לרחובות ככה?  יניב שחר:

 24 גם לרחובות.  ליזי דלריצ'ה:

 25 אין ועדת שמות רשמית? יניב שחר:

 26 אתה יכול להבין שמהים, הנגב וההדרים,  נעמה ברון:
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 1 עד? מי בעד? מי ב ליזי דלריצ'ה:

 2 אנחנו בעד.  יניב שחר:

 3 

גני ילדים  3 -פה אחד הוחלט לאשר פתיחת חשבונות בנק ל החלטה: 4 

חדשים: סחלב, סייפן, סיגלון. מורשי החתימה בחשבונות  5 

הגננת ומנהלת מחלקת גני ילדים, כאשר שתי חתימות יהיו  6 

 7 נדרשות

 8 

 9 –חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס  2המועצה מאשרת פתיחת . 17

 10 במוניציפל בנק בע"מ –חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס 

 11 

המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול  ליזי דלריצ'ה: 12 

מפעל הפיס, חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס  13 

 14 , -במוניציפל בנק בע"מ. אני מניחה שזה החוק ל

 15 אני אסביר את המשפט. בעבר דווקא, גורן לין אלרגנד: 

 16 תודה רבה קובי.  ליזי דלריצ'ה:

 17 תודה לכם. להתראות.  קובי זמיר:

 18 קובי, תודה רבה.  יניב שחר:

 19 תודה רבה. ערב טוב.  קובי זמיר:

זה היה בנק של המוניציפלי ומכרו אותו לדיסקונט עו"ד אושרת מצליח:  20 

 21 ופתחו אותו, 

בעבר מפעל הפיס היה מבקש אישור כזה לפתיחת חשבון גורן לין אלרגנד:  22 

על כל מענק ייעודי שלו. כל שנה היינו מביאים לפתוח  23 

חשבון בנק. שינו את הכללים, הם פותחים חשבונות אב  24 

 25 ובשביל זה אנחנו צריכים את אישור המועצה. 
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חשבון פיתוח וחשבון מענקים, זה אומר, רק בשביל להבין,  יניב שחר: 1 

 2 נים לנו כספים לפיתוח נגיד בתי ספר וכולי, אם הם נות

 3 נכון, זה בחשבון הפיתוח. גורן לין אלרגנד: 

 4 אז בפיתוח.  יניב שחר:

 5 ואם בחשבון המענקים זה הצטיידות, זה, גורן לין אלרגנד: 

 6 נגיד ... מפעל הפיס, פסנתר אם הם משלמים.  יניב שחר:

 7 כן. גורן לין אלרגנד: 

 8 אוקי. בעד.  יניב שחר:

 9 יאללה. בעד.ורן לין אלרגנד: ג

 10 בלי הצבעה.  יניב שחר:

 11 כולם פה אחד?  דליה לין:

 12 כן.  יניב שחר:

 13 תרימו ידיים. עו"ד רונית עובדיה: 

 14 

חשבונות אב לפעילויות מול  2פה אחד אושרה פתיחת  החלטה: 15 

 16 –חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס  –מפעל הפיס 

 17 במוניציפל בנק בע"מ

 18 

 19 

. תחדדי רק את 2020אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  דלריצ'ה:ליזי  20 

 21 . 2020 -ו 2019 -השינויים מ

אני אעבור על השינויים. טוב, בתנאי הסף הכלליים עו"ד אושרת מצליח:  22 

היתה שם כפילות. כי מצד אחד אמרנו שמחזיקים באישור  23 

ניהול תקין, מצד שני כתבנו פעילים לפחות שנתיים. הם  24 

חייבים להיות פעילים לפחות שנתיים כדי לקבל אישור  25 
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ניהול תקין. אז פשוט מחקנו את זה וכתבנו שהם צריכים  1 

 2 אישור ניהול תקין. זה רק עניין טכני.  להיות רק בעלי

עוד תיקון קטן שהיה, זה בנוגע לסעיף של תנועות הנוער.   3 

היה שם סעיף שכתוב שמה שהם צריכים לפרט האם הם  4 

משלמים דמי חבר והאם הם קיבלו פטור. זה לא באמת  5 

 6 קורה. יש גם תנועות שלא דורשות דמי חבר וסתם, 

 7 תבחינים. ואז אי אפשר לתת להם יניב שחר:

 8 מה זה לא באמת קורה? עו"ד רונית עובדיה: 

 9 זה חלק קורה. עו"ד אושרת מצליח: 

 10 זה מאוד מאוד קשה לנו לעקוב אחרי זה.עו"ד רונית עובדיה: 

 11 זה קשה גם לעקוב, בדיוק. עו"ד אושרת מצליח: 

 12 פתאום, עו"ד רונית עובדיה: 

 13 וד קל. זה מאוד קשה, הם נותנים דוחות כספיים. מא יניב שחר:

לא, לא, יש לך ביטולים באמצע, יש לך החזרים. זה עו"ד אושרת מצליח:  14 

 15 לא בדיוק. 

 16 כן, אבל ההליך הזה זה לא,  נעמה ברון:

 17 )מדברים ביחד(

 18 שנות תקציב, יש לזה הרבה סיבוכים.גורן לין אלרגנד: 

 19 ויש תנועות נוער שלא גובות בכלל דמי חבר. עו"ד אושרת מצליח: 

 20 אפשר לתת להם, אז  יניב שחר:

 21 קודם כל אפשר לגבות את זה בתצהירים.  נעמה ברון:

הסיבה שביקשנו מלכתחילה שיהיו אנשים שמשלמים עו"ד רונית עובדיה:  22 

 23 700דמי חבר זה כי אמרנו אנחנו לא רוצים שיגידו לנו יש 

. אז 700חניכים בשביל לקבל יותר תמיכה ובסוף נמצא שאין  24 

דמי חבר, לא כי אכפת לנו,  אמרנו תגידו רק כל מי שמשלם 25 
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אלא כי זה ... אבל אז פתאום צריך לקבל רשימות ולעקוב  1 

 2 אחרי הרשימות, ואין לנו באמת דרך לבדוק את זה. 

 3 מאיפה זה נולד?  נעמה ברון:

 4 המצאנו, מה זאת אומרת? עו"ד רונית עובדיה: 

 5 השנה? כי זה, לא, למה זה התעורר ספציפית  נעמה ברון:

כי אנחנו הבנו שאנחנו יושבים אחר כך כדי לבדוק עו"ד רונית עובדיה:  6 

ולהחליט אם לתת תמיכה או לא אז אנחנו מתחילים לחפש  7 

את הרשימות ולנסות להבין אם אלה שילמו דמי חבר ואיך  8 

אני אדע שהם לא ביטלו. ובתכלס זה לא נותן לנו איזשהו  9 

איזושהי קריטריון יותר מאשר כמו שאמרת, או הצהרה או  10 

 11 מצבת. 

גילינו שחלק מתנועות הנוער בכלל לא משלמים שם דמי   12 

 13 חבר, אז למה מהם אנחנו מבקשים ומהם לא? זה, 

 14 מהתקציב שלהם כתמיכה? 100%ולמה בכלל נותנים להם  יניב שחר:

 15 לא נותנים להם. עו"ד רונית עובדיה: 

 16 זה מה שהיה שנה שעברה.  יניב שחר:

 17 ה מסודר.לא קיבלנו מענ נעמה ברון:

 18 לא ענית לי על הסעיף הזה ששאלתי. יניב שחר:

לא עניתי לך על כלום. כשיביאו את התמיכות תשאל עו"ד רונית עובדיה:  19 

 20 כל שאלה, תקבל תשובה. 

של תנועות הנוער.  6תיקון אחרון שהיה זה בסעיף עו"ד אושרת מצליח:  21 

היו רק עוד קריטריון שהועדה תתחשב בה שזה שהפעילות  22 

לקהילה במסגרת תכנית העבודה השנתית של תנועת הנוער  23 

 24 תתואם עם מחלקת הנוער במועצה, פשוט ליצור חיבורים. 

 25 רגע, את יכולה לחזור?  עופר עזרא:
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הוספנו שם סעיף באמות המידה שהפעילות לקהילה עו"ד אושרת מצליח:  1 

במסגרת תכנית העבודה השנתית של תנועת הנוער תתואם  2 

עם מחלקת הנוער במועצה, שפשוט יהיה חיבורים ביניהם.  3 

 4 יהיה שיח. 

אתם צריכים להעביר את זה לתנועות הנוער, כדי שהם  עופר עזרא: 5 

 6 ידעו. 

 7 . נכון. יהיה דברור מולםעו"ד אושרת מצליח: 

 8 ברור. עם הגשת התמיכה אנחנו נדבר. ליזי דלריצ'ה:

 9 יהיה. יהיה דברור. עו"ד אושרת מצליח: 

 10 בסדר? כי שלא יהיה מצב אחרי זה שהם יגידו שהם לא זה.  עופר עזרא:

 11 ברור. יהיה דברור. עו"ד אושרת מצליח: 

 12 שלא מה?  נעמה ברון:

 13 מי בעד אישור תבחינים למתן תמיכות?  ליזי דלריצ'ה:

אני את האמת, קודם כל אני שמח שיש חוות דעת משפטית  יניב שחר: 14 

 15 לתבחינים, מה שלא היה בשנים קודמות. 

 16 היה. עו"ד רונית עובדיה: 

 17 היה כל הזמן.  עופר עזרא:

 18 לא יודע, לא ראיתי.  יניב שחר:

 19 , 2019 -ב נעמה ברון:

 20 )מדברים ביחד(

 21 האחרות, בשנה אחת לא היה. בכל השנים עו"ד רונית עובדיה: 

 22 אה, בשנה, אוקי.  יניב שחר:

 23 בשנה היחידה שאנחנו היינו לא היה.  נעמה ברון:

 24 בלבלתם אותנו.עו"ד רונית עובדיה: 

 25 זה דבר אחד.  יניב שחר:
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 1 זה היה רק בהתחלה, זה היה בישיבה השניה או השלישית. נעמה ברון:

 2 מתי הספקנו? 

אני מקווה שלפחות פה אנחנו שותפים ולא שכחתם השנה  יניב שחר: 3 

 4 לעשות את זה, על ההערות שנתנו. 

דבר שני, אני פה לא מבין למה צריך לאשר תבחינים אם   5 

 6 בפועל נותנים כסף לא לפי התבחינים האלה. 

 7 למה לא?  עופר עזרא:

 8 כי בוא,  יניב שחר:

 9 בוא נתמצת את זה בצורה כזו,  נעמה ברון:

 10 למה לא?  עזרא:עופר 

אנחנו העברנו מכתב מאוד מסודר, מאוד מפורש, אחרי  נעמה ברון: 11 

שהלכנו וצללנו וביקשנו מספר בקשות עיון, הגענו למועצה  12 

מספר פעמים, חלקן עיינו תחת עין פוקחת, נעים זה לא  13 

היה, והעלינו את הממצאים על הכתב וכולי. מענה קיבלנו  14 

 15 או מענה מכבד קיבלנו?

 16 לא.  יניב שחר:

אוקי. אז לא קיבלנו מענה מכבד. בפועל, תוצאתית, מבחינת  נעמה ברון: 17 

שוויון, התבחינים הללו, אני לא יודעת מה, יכול להיות שזה  18 

גם לא בהכרח נובע מהתבחינים אבל התוצאה היא על פניו  19 

נראית לא שוויונית, לא בחלוקת הכספים ולא במספר  20 

 21 העמותות ולא בסוג העמותות. 

 22 אופן אישי, אז אני ב 

 23 תגדירי מה זה לא שוויוני. לא הבנתי.  עופר עזרא:

רגע, אני לא מבינה. יש לי שאלה, אתם חושבים שלא עו"ד רונית עובדיה:  24 

 25  צריך לאשר תבחינים, נעמה?

 26 אני העברתי למועצה, אנחנו העברנו, סליחה? נעמה ברון:



 

 

 
  10.9.19          מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

94 

 1 שלא צריך לאשר בכלל תבחינים? עו"ד רונית עובדיה: 

 2 לא, צריך לאשר תבחינים.  ון:נעמה בר

 3  אה, אז יש לכם הערות לתבחינים?עו"ד רונית עובדיה: 

 4 אם מאשרים אותם, אם מאשרים אותם סתם ולא,  יניב שחר:

 5 אנחנו העברנו מכתב מאוד מסודר.  נעמה ברון:

 6 לא, עכשיו הביאו תבחינים לאישור, עו"ד רונית עובדיה: 

 7 אני מאמינה שקיבלת אותו.  נעמה ברון:

 8 יש לכם הערות על התבחינים?עו"ד רונית עובדיה: 

 9 זה אותם תבחינים משנה שעברה. ועכשיו,  נעמה ברון:

 10 ויש לכם הערות לתבחינים? עו"ד רונית עובדיה: 

 11 אנחנו העברנו מכתב מסודר מאוד ברמת הביקורת גם.  נעמה ברון:

 12  לא, עכשיו יש לכם,עו"ד רונית עובדיה: 

 13 מה זה רלוונטי לתבחינים?  עופר עזרא:

שלחו לכם תבחינים. אתם רוצים להעיר משהו, להביא עו"ד רונית עובדיה:  14 

 15 לחברי המועצה שידונו? 

 16 כן, שבסוף אתם לא עובדים לפי התבחינים האלה.  יניב שחר:

אז זה בכלל לא שאלה לתבחינים. זה סתם איזה אמירה  ליזי דלריצ'ה: 17 

 18 כללית שלא, 

 19 לא, זה לא אמירה כללית.  ברון: נעמה

 20 זה לא אמירה כללית בכלל. היא מגובה במסמכים.  יניב שחר:

 21 אם הערנו במכתב ארוך על התבחינים,  נעמה ברון:

 22 שאלתי אם יש הערות לתבחינים.עו"ד רונית עובדיה: 

 23 אז תני לי להשלים את המשפט בבקשה.  נעמה ברון:

 24 ים, לא, אתם שני דברעו"ד רונית עובדיה: 
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אם הערנו על התבחינים הקודמים וכל מה שהשתנה בין  נעמה ברון: 1 

שנה שעברה להשנה זה שלושה משפטים, אז ההערות שלנו  2 

 3  רלוונטיות גם לשנה זו.

לא הערתם על התבחינים, נעמה. אם קראת את עו"ד רונית עובדיה:  4 

המכתב שיניב כתב, הוא לא העיר על התבחינים, הוא העיר  5 

 6 חלוקתם. זה שני דברים אחרים. אחד, יש תבחינים,על אופן 

 7 לא, אמרתי שהם חולקו בניגוד לתבחינים.  יניב שחר:

 8 שצריך לאשר. נכון, עכשיו זה התבחינים. עו"ד רונית עובדיה: 

 9 אני שמח שאת אומרת נכון. יניב שחר:

יש לך הערות לתבחינים? יש סיבה שלא נאשר את עו"ד רונית עובדיה:  10 

 11 לה?התבחינים הא

 12 נכון שזה המכתב שלך, לא נכון שזה קרה.  ליזי דלריצ'ה:

 13 אני לא מדברת על החלוקה. עו"ד רונית עובדיה: 

 14 )מדברים ביחד(

 15 היא לא נתנה חוות דעת בכלל על הנושא הזה.  יניב שחר:

 16 אני מדברת על התבחינים. יש לך הערות לתבחינים? עו"ד רונית עובדיה: 

 17 ים אותם שיפעלו לפיהם. חוץ מזה שאם מאשר יניב שחר:

 18 אוקי, אז בוא נאשר אותם. עו"ד רונית עובדיה: 

 19 מי בעד אישור תבחינים למתן תמיכות? מי נגד? מה אתם?  ליזי דלריצ'ה:

 20 נגד.  יניב שחר:

 21 נגד.  אושרת פרימו:

 22 

 23 .2020תבחינים למתן תמיכות לשנת הוחלט לאשר  החלטה:

 24 

 25 2019לשנת  2. עדכון תקציב מספר 19

 26 
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 1 . בבקשה. 2019לשנת  2עדכון תקציב מספר  דלריצ'ה: ליזי

טוב, אני אגיד כמה דברים עיקריים ואחר כך אם יהיו גורן לין אלרגנד:  2 

שאלות. בנושא התקבולים, עיקר השינוי הוא בסעיף ביוב  3 

אלף שקל. זה בהתאם  655גידול של  -הכנסות שונות 4 

 5 למתווה, 

 6 שמעתי.? עוד פעם, לא -עוד פעם, ב יניב שחר:

בהכנסות, עיקר השינוי זה בסעיף ביוב הכנסות שונות, גורן לין אלרגנד:  7 

אלף שקל. זה נובע מזה שמשרד הפנים אישר  655גידול של  8 

לנו את המתווה שביקשנו לרישום הכספים שהתקבלו גם  9 

', גם מדיבידנד שאושר מתאגיד 18מארנונה נתב"ג בסוף  10 

ד של, שנבע המים וגם מכספים שנשארו לנו בקרן תאגו 11 

מפירעון הלוואה שנתנו לתאגיד בעת הקמתו. כל הכספים  12 

 13 655ביקשנו  2019שנים. בשנת  5האלה חילקנו אותם על פני 

 14 אלף שקל, קיבלנו אישור למתווה.

 15 , -ועוד ה 3.2 -זה ה יניב שחר:

אם אני לא טועה  3.7כספי ארנונה נתב"ג, היה  3.2היה גורן לין אלרגנד:  16 

ד יתרה שנשארה בקרן תאגוד. מהמתווים דיבידנד, והיה עו 17 

של שנים קודמות שקיבלנו עליהם אישור ולא ניצלנו את  18 

כולם, כל הכספים האלה לקחנו אותם, חילקנו אותם לא  19 

, עד שנת 2019שווה בשווה אבל חילקנו אותם חלק שנת  20 

 21 . 2019נכנסו לתקציב  655 -', קיבלנו אישור וה23

אתן למשל, השתתפות  בנוסף, יש פה שינויים כמו, אני  22 

... תמורה, משרד החינוך שכר לימוד על יסודי בתוספת  23 

פשוט התאמנו את הסכומים לשנת הלימודים הנוכחית, כי  24 

קשה לצפות בדיוק מה יהיה  2019כשעשינו תקציב בשנת  25 

 26 בשנת, שנת הלימודים שהתחילה בספטמבר. 
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יש הכנסות מתמיכות מפעל הפיס. פה אני רוצה רגע לתקן,   1 

זה צריך  1316300990פה טעות במספר הסעיף, במקום  יש 2 

. זה מתקשר לתכנית החומש שהוצגה 1328900990להיות  3 

אלף שקל כל שנה לתמיכות בתנועות  100קודם. ביקשנו  4 

 5 אלף שקל.  100נוער. זה הוכנס 

בנוסף נכנס פה הכנסות מלגות מפעל הפיס, זה גם כספים   6 

 7 אלף שקל.  85שמפעל הפיס אישר לנו הרשאה למלגות, 

 8 זה אומר שתקציב תנועות הנוער יעלה? לא הבנתי.  מיכאל לוין:

לא. חילקנו כבר את התמיכות של שנת  2019כרגע בשנת גורן לין אלרגנד:  9 

 10 , 2020, שנת 2019

 11 , -כמו שאמרו ש 44אלף או  100אבל רגע, העברתם  יניב שחר:

 12 תכף אני אגיע אליהם.  44לא, גורן לין אלרגנד: 

 13 זה הניוד תקציבי.  44 ברון: נעמה

זה הניוד מכספי תמיכות האחרים לתנועות הנוער,  44גורן לין אלרגנד:  14 

 15 שסוכם בועדת משנה לתמיכות שכבר אישרנו.

 16 אלף?  11למה תלמידים עם צרכים מיוחדים יש קיטון של  נעמה ברון:

 17  את רוצה שאלות בסוף או שאני אענה עכשיו?גורן לין אלרגנד: 

 18 אה, סליחה.  ברון:נעמה 

כל הנושא של בית יעקב, בגלל שהשכירות הסתיימה אז גורן לין אלרגנד:  19 

בא לידי ביטוי פה הפסקת השכירות. עתידים בא לידי ביטוי  20 

 21 שבשנת תש"פ זה עבר לטיפול לידר. יש פה, 

 22 מה הכוונה עבר לטיפול לידר?  יניב שחר:

 23 ברה לאחריות לידר. עתידים זה תכנית שכרגע היא עגורן לין אלרגנד: 

 24  עברה לאחריות, היא מופעלת על ידי לידר. דליה לין:

 25 מועצה.  שרון גל דרור:

 26 תש"פ.  -הם גובים והם מפעילים. מגורן לין אלרגנד: 
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 1 מה היה קודם?  יניב שחר:

 2 המועצה. גורן לין אלרגנד: 

 3 המועצה.  דליה לין:

 4 המועצה גבתה.  יניב שחר:

אלף שקל של התרבות  100כנסה מותנית של יש פה הגורן לין אלרגנד:  5 

התורנית שעברה להכנסה אמיתית, כי קיבלנו הרשאה  6 

 7 ממשרד התרבות. 

אני עוברת לתשלומים. יש פה סעיף שנקרא מזכירות שכירת   8 

רכב, שבטעות לא נרשם מספר הסעיף, אני מתקנת,  9 

. יש פה פשוט שורה עם סעיף ריק המספר שלו. 1613000735 10 

 11 בטעות. 

ה השפעה של ההלוואה שהתקבלה ולכן בפירעון מלוות יש פ  12 

 13 רואים את המיחזור. 

 14  זה על מה? יניב שחר:

עשינו גם מיחזור של הלוואה וגם קבלת הלוואה חדשה. גורן לין אלרגנד:  15 

 16 אז זה בא לידי ביטוי. 

 17 מה שאישרנו לפני איזה שתי ישיבות?  יניב שחר:

 18 הלוואה, כן,אישרנו גם מיחזור של גורן לין אלרגנד: 

 19 זה, אוקי. יניב שחר:

 20 וגם את ההלוואות החדשות שראיתם בתב"רים. גורן לין אלרגנד: 

יש פה, רגע, עוד פעם, שכר קובע מורים הותאם לצפי. חלקו   21 

מוחזר בהכנסה, כמו שדיברתי קודם, לשנת, הצפי לשנת  22 

 23 אלף שקל כבר דיברנו.  44תש"פ. על 

פרדנו את הסעיף יש פה בשירותים אחרים בתי ספר, ה  24 

לשלושה סעיפים חדשים, כי בנושא שכר, שירותים ואחרים  25 

נכנסו גם המלווים, גם הסייעות, גם שעות תגבור בבתי  26 
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ספר. לצרכים שלנו נוח לנו יותר שתהיה הפרדה בין  1 

הסעיפים ולכן פשוט הסעיף פוצל לשלושה סעיפים שונים.  2 

 3 זהו. אם יש לכם שאלות. 

תה בארנונה. לפי מה שפורסם זה משהו כמו כן. אושרה הפח יניב שחר: 4 

 5 שקל. זה קיבל איזושהי התייחסות? 1,600,000

 6 מראש.  ליזי דלריצ'ה:

בא  1בעדכון תקציב קודם זה היה. עדכון תקציב מספר גורן לין אלרגנד:  7 

לידי ביטוי הפחתת ארנונה. אישרנו את זה כבר במרץ, לא  8 

 9 זוכרת תאריך בדיוק. אבל די בתחילת השנה.

 10 ברור, אחרת לא היינו יכולים להגיש את הבקשה.  ליזי דלריצ'ה:

 11 לפני שהגשנו את הבקשה החריגה. עדכון תקציב שהיה. גורן לין אלרגנד: 

 12 כמה זה באמת,  יניב שחר:

 13 )מדברים ביחד(

 14 לא, אני שואל.  יניב שחר:

לפי הערכה, הערכה שנעשתה בבקשה החריגה והוגשה גורן לין אלרגנד:  15 

 16 ומשהו.  1,680,000, 1,700,000ים בסביבות למשרד הפנ

 17 זה פריסה שאושרה משנה שעברה, כלומר,  800אז רגע,  נעמה ברון:

 18 מה? גורן לין אלרגנד: 

 19 מכספי הארנונה נתב"ג, 3.2 -ה נעמה ברון:

כל שנה. גם שנה שעברה וגם השנה. שנה שעברה ביקשנו גורן לין אלרגנד:  20 

 21 קיבלנו את זה בדצמבר. לפרוס את זה במסגרת המתווה ולא, 

 22 השנה, השנה כלומר היא נפרסה.  נעמה ברון:

 23 השנה היא נכנסת כל חודש זה נכנס. גורן לין אלרגנד: 

אוקי. ומה רציתי לשאול? אה, ומה הגידול הצפוי השמרני  נעמה ברון: 24 

שלך שאני זוכרת שאת עושה לאור האכלוס של השנה,  25 

 26 כון? יחידות דיור, נ 500צריכות להתאכלס עוד 
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זה נכנס בתוך האומדן של ההכנסות מארנונה כבר בעדכון גורן לין אלרגנד:  1 

הקודם. זאת אומרת העדכון הקודם גם הקטנו את הבקשה  2 

החריגה וגם עשינו אומדן מחודש לראות אם האכלוס של  3 

 4 -הבניינים החדשים בכמה. ולכן הארנונה לא ירדה בכל ה

, 1,300,000אם אני לא טועה,  1,400,000, 1,700,000 5 

1,400,000. 6 

 7 עכשיו עוד שאלה,  יניב שחר:

 8 עכשיו אנחנו עובדים על הבקשה החריגה. גורן לין אלרגנד: 

 9 , -אז זהו, מה הצפי באמת לסיים ולראות ולעדכן את ה יניב שחר:

אנחנו מאוד משתדלים שזה יהיה עד סוף השנה הזו. כדי גורן לין אלרגנד:  10 

 11 ארנונה. אנחנו מקווים, ' תהיה נכונה מבחינת ה19ששנת 

 12 , 2019משתדלים שבתשלום האחרון של  יניב שחר:

 13 כן. עו"ד אושרת מצליח: 

 14 זו השאיפה. גורן לין אלרגנד: 

 15 זו השאיפה. עו"ד אושרת מצליח: 

 16 אוקי.  יניב שחר:

רק הסעיף של התלמידים עם צרכים מיוחדים, פשוט בלט  נעמה ברון: 17 

 18 אלף. למה?  11 -לי, כאילו קפץ לי לי הקיטון של ה

 19 זה המאבק שיש עכשיו מול משרד החינוך?  יניב שחר:

זה לא, זה בסעיפי שכל"מ של משרד החינוך שהוא מתקצב גורן לין אלרגנד:  20 

את התיכון לא היה תקציב בסוף לתלמידים עם צרכים  21 

 22 מיוחדים ולכן זה הוקטן. 

ז'. כיתות קטנות.  -אבל יש שם שתי כיתות שפתחו השנה ב יניב שחר: 23 

 24 אז איך זה מסתדר עם הקיטון? 
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אני מוכנה לבדוק את זה. עד סוף השנה, בשנת הלימודים גורן לין אלרגנד:  1 

חודשים  4 -הנוכחית לא היה. אני מוכנה לבדוק לגבי ה 2 

 3 הקרובים אם צפוי משהו.

 4 , עוד פעם, פתחו שתי כיתות יניב שחר:

 5 אם צפוי אני אביא את זה לעדכון הבא. ן לין אלרגנד: גור

אני אגיד לך, יש עכשיו מאבק גם כן של ההורים בארץ בכל  יניב שחר: 6 

הנושא שמשרד החינוך והממשלה לא אישרו את התקציבים  7 

 8 של החינוך המיוחד. 

 9 כן, ראיתי את זה. גורן לין אלרגנד: 

אז צריך לראות באמת שאנחנו לא נפגעים בעקבות זה גם  יניב שחר: 10 

 11 שהוסיפו, 

כרגע זה שמרני. כאילו הורדתי את ההכנסה, כדי לא גורן לין אלרגנד:  12 

להיות מופתעת אחר כך, שחשבנו שנקבל ולא נקבל. אני  13 

 14 אבדוק את זה. 

 15  תשלחי לנו תשובה? יניב שחר:

 16 

ות באופן בו מגבלת לחוק עזר סלילת רחוב 22. בקשה לתיקון סעיף 20 17 

או עד למועד קביעת תעריף חדש ופרסומו  30.6.2020הגביה תהא עד ליום  18 

 19 ברשומות לפי המוקדם מביניהם

לחוק עזר תיעול באופן בו מגבלת הגביה תהא  11. בקשה לתיקון סעיף 21 20 

או עד למועד קביעת תעריף חדש ופרסומו ברשומות  30.6.2020עד ליום  21 

 22 לפי המוקדם מביניהם 

 23 

, עדכון, לא צריך להצביע. 22בקשה לתיקון סעיף . 20סעיף  ליזי דלריצ'ה: 24 

לחוק עזר סלילת רחובות באופן בו  22בקשה לתיקון סעיף  25 

 26 , 30.6.2020 -מגבלת הגביה תהא עד ל
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 1 מה עם ההנצחה?  יניב שחר:

או עד למועד קביעת תעריף חדש ופרסומו ברשומות, לפי  ליזי דלריצ'ה: 2 

 3 המוקדם מביניהם. 

 4  ליזי, דחינו את הקריטריונים להנצחה? יניב שחר:

 5 כן.  ליזי דלריצ'ה:

 6 בגלל האורך,  דליה לין:

 7 הורדתי את הסעיף. דחינו.  ליזי דלריצ'ה:

 8 ? 20מי בעד סעיף  

 9 אני רוצה הסבר. לא הבנתי מה זה.  יניב שחר:

 10 אושרת.  ליזי דלריצ'ה:

בחוקי העזר של סלילה ותיעול יש מגבלת גבייה עד ליום גורן לין אלרגנד:  11 

מסוים. כלומר כשקבעו את חוקי העזר לפני שנים קבעו  12 

אותה עד ליום מסוים. אנחנו עובדים על חישוב של התעריף  13 

של היטל הסלילה והתיעול. עובדים, זה לוקח זמן. אנחנו יש  14 

אפשרות לבקש דחייה. אנחנו לא רוצים להיות עם אקדח על  15 

 16 רקה, אנחנו מבקשים דחייה לכמה חודשים. ה

 17 כדי שנוכל להמשיך לגבות למרות שכאילו התעריף, יניב שחר:

גם אם לא אנחנו מבקשים, כדי שנוכל להמשיך לגבות גורן לין אלרגנד:  18 

נגמור את החישוב, כי גם יש פרסום ברשומות, לפרסום יש  19 

ותו אישור, פרסום, זה לוקח זמן. אנחנו לא יודעים לצפות א 20 

 21 תמיד. 

 22 למה שתתחיל המגבלה?  נעמה ברון:

 23 5כי משרד הפנים רוצה שנעדכן את התחשיבים כל עו"ד רונית עובדיה: 

 24 שנים. 

 25 זהו. גורן לין אלרגנד: 

 26 אוקי.  יניב שחר:
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 1 מי בעד? ליזי דלריצ'ה:

 2 כולם. יניב שחר:

 3 ביחד שני הסעיפים. גורן לין אלרגנד: 

 4 . 21ף מספר וסעי 20סעיף מספר  ליזי דלריצ'ה:

 5  ?21גם  דליה לין:

 6 זה אותו, גורן לין אלרגנד: 

 7 

לחוק עזר סלילת רחובות  22הוחלט לאשר תיקון סעיף  החלטה: 8 

או עד  30.6.2020בו מגבלת הגביה תהא עד ליום באופן  9 

למועד קביעת תעריף חדש ופרסומו ברשומות לפי המוקדם  10 

 11 מביניהם.

תיעול באופן בו לחוק עזר  11הוחלט לאשר תיקון סעיף   12 

או עד למועד קביעת  30.6.2020מגבלת הגביה תהא עד ליום  13 

 14 תעריף חדש ופרסומו ברשומות לפי המוקדם מביניהם.

  15 

. אישור נסיעת ראש המועצה ומנהלת תיכון "מיתר" לפולין בחודש 22 16 

 17 אוקטובר

 18 

אישור נסיעת ראש המועצה ומנהלת תיכון מיתר למשלחת  ליזי דלריצ'ה: 19 

 20 לפולין בחודש אוקטובר. מי בעד?התיכון 

 21 מה הסכום?  יניב שחר:

 22 מה הסכום? שני כרטיסי טיסה, את זוכרת גורן?  ליזי דלריצ'ה:

 23 לכרטיס, משהו כזה.  3,500כן, גורן לין אלרגנד: 

 24 אוקי.  יניב שחר:

 25 מי בעד?  ליזי דלריצ'ה:

 26 כולם.  דליה לין:
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 1 מי נגד?  ליזי דלריצ'ה:

 2 

אשר נסיעת ראש המועצה ומנהלת תיכון פה אחד הוחלט ל החלטה: 3 

 4 ."מיתר" לפולין בחודש אוקטובר

 5 

 6 . דיווחי ראש המועצה23

 7 

דיווחי ראש המועצה. נעשה את זה בקצרה, כי רוב הדברים  ליזי דלריצ'ה: 8 

תלמידים. אושרה  5,355גם דיברנו. שנת הלימודים נפתחה,  9 

 10 38הפחתה בתעריפי הארנונה. התקדמות בפרויקט תמ"א 

ברחוב הרמה. בישיבת הועדה המקומית לתכנון ובנייה היום  11 

הוחלט להפקיד את תכנית רחוב הרמה שמהווה שלמה  12 

 13 שרה בועדה המחוזית. לתכנית שאו

 14 מה עם ההתנגדויות שם?  יניב שחר:

 15 להפקדה ואז זה שלב ההתנגדויות.  ליזי דלריצ'ה:

 16 זה פעם שניה כבר, נכון? זה אותו דבר.  אושרת פרימו:

 17 לא היתה פה הפקדה.  ליזי דלריצ'ה:

 18 היתה הפקדה. עו"ד רונית עובדיה: 

 19 עכשיו.  ליזי דלריצ'ה:

על הגיל הרך דיברנו. מינוי חדש ליועצת לקידום מעמד   20 

האישה על פי חוק. אחת מעובדות המועצה בשם לי  21 

רוטנברג, שהיא אחראית על קידום נוער, עברה מכרז בנוסף  22 

לתפקיד שלה. תומר עשהו התצנה במכרז פנימי למנהל  23 

מחלקת שפ"ע, ששי עזב. מנהלת למרכז לגיל הרך, מאיה  24 

 25 לה בהצלחה. וינרמן ככהן, נאחל 

 26  זה המכרז שהיה? יניב שחר:



 

 

 
  10.9.19          מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

105 

דרך התקווה נפתחה לשני נתיבי תנועה לכל כיוון. מערך  ליזי דלריצ'ה: 1 

האכיפה באמצעים אלקטרוניים בישוב מתרחב. חלק  2 

 3 מהמערך העתידי להתקנת מצלמות במוקדים, 

 4 דרך התקווה לא נפתחה לשני הכיוונים.  נעמה ברון:

לצורך שמירה  68הותקנה מצלמת אכיפה ברחוב הרי יהודה  ליזי דלריצ'ה: 5 

 6 על הסדר הציבורי ועל הניקיון בישוב. יש שילוט במקום. 

על הכשרות מקצועיות ועל סמינר הקיבוצים סיפרנו. מלגות   7 

לסטודנטים, התשובות תתקבלנה בשבוע הקרוב. עשרות  8 

בקשות הגיעו ואנחנו דנים בכל הבקשות. תכנית עבודה  9 

יצא לדרך. פרויקט קהילה בריאה בגני תקווה להטמעת  10 

 11 הפסנתר מבטון הוצב פה.

 12 -ואירועים קרובים, הרמת כוסית לחג במסיבה עברית ב 

. ערב 15.9 -. ערב הוקרה לצוותי הגנים הפרטיים ב12.9 13 

באוקטובר. הפנינג שבוע הבריאות  10 -הוקרה למתנדבים ב 14 

 15 באוקטובר.  27לאוקטובר. קהילה על הבר  22

 16 הדיון. ערב טוב לכולם. סוף 

 17 

 18 -תמה ישיבת היום-


