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 1 14מן המניין מספר  מליאה

 2 2019 בנובמבר 12ישיבה מיום 

 3 

 4 משתתפים:

 5 יו"ר המועצה - גב' ליזי דלריצ'ה

 6 חבר מועצה - מר עומר שלומוביץ

 7 חברת מועצה - גב' שרון גל דרור

 8 חבר מועצה -  מר יניב אנגל

 9 חברת מועצה - גב' לירון דורון לוי

 10 מועצהחבר  - ד"ר דן אויירו קדרי

 11 חבר מועצה -  מר יניב שחר

 12 חברת מועצה - גב' אושרת פרימן

 13 חברת מועצה -  גב' נעמה ברון

 14 חבר מועצה -  מר טל מתתיהו

 15 חבר מועצה - מר אמיר רחמנינוב כהן

 16 חבר מועצה -  מר עופר עזרא

 17 חבר מועצה -  מר מיכאל לוין

 18 

 19 מוזמנים:

 20 גזברית המועצה - גב' גורן לין אלרגנד

 21 יועצת משפטית למועצה - אושרת מצליחעו"ד 

 22 יועצת משפטית לועדה - עו"ד רונית עובדיה

 23 מנכ"לית המועצה -  גב' דליה לין

 24 מהנדס המועצה -  מר ערן חמו

 25 עוזרת ראש המועצה -  גב' הלרן בשן

  26 
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 1 41על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר 

 2 

 3 סדר היום:הצעות ל להלן

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

 5 בילוי בשעות הערב והלילה במוסדות הציבוריים לבני הנוער". 

הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "מינוי דירקטור  (2 6 

 7 מסיעת כוח לשנות לתאגיד לפיתוח גני תקווה". 

שא "הכשרת גישה הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנו (3 8 

 9 .לרחוב האורנים"

הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "התקנת מצלמות  (4 10 

 11 בצהרוני לידר". 

 12 

 13 להלן סדר היום:

 14 . 22.10.19מתאריך  13אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

חבר המועצה יניב שחר בעניין "היתרי בניה  מענה לשאילתה מטעם (2 15 

 16 במרכז הבמה".

 17 הסבר על ניגוד עניינים.  (3

 18 אישור המלצות ועדת משנה לתמיכות.  (4

 19 .2013לשנת  3עדכון תקציב מס'  (5

 20 . 2018דיון בדוחות כספיים שנתיים לשנת  (6

הרחבת ההתקשרות עם החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי  (7 21 

למתן רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה  39/17בע"מ מכח מכרז  22 

( לתוספת הרביעית חצו 7)3פי סעיף  במערכות מידע ממוחשבות, על 23 

המועצות המקומיות המאפשר הגדלת הוצאות המועצה על ידי הוספת  24 

בנסיבות בהן המועצה קבעה  50%פרטים לחוזה קיים בשיעור של עד  25 

 26 שעריכת מכרז לא תביא תועלת. 
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מינוי מר אורן הלוי, סגן מהנדס המועצה, כחבר הנהלה מקרב עובדי  (8 1 

 2 אמנות ותרבות בגני תקווה. המועצה בהנהלת עמותת 

מינוי מיכאל לוין, חבר המועצה, כחבר בהנהלת עמותת אמנות ותרבות  (9 3 

 4 בגני תקווה. 

 5 17.12.19שנקבעה ליום  15אישור שינוי מועד ישיבת מליאה מס'  (10

 6 . 30.12.19לתאריך 

 7 דיווחי ראש המועצה. (11

8 
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 1 פרוטוקול

 2 

 3 הצעות לסדר היום

הסדרת מקומות בנושא "מיכאל לוין . הצעה לסדר יום של חבר המועצה 1 4 

 5 "בילוי בשעות הערב והלילה במוסדות הציבוריים לבני הנוער

 6 

. אנחנו מתחילים. להלן הצעה 14ישיבה מן המניין מספר  דלריצ'ה: ליזי 7 

לסדר היום. הצעה לסדר היום של חבר המועצה מיכאל לוין  8 

בנושא הסדרת מקומות בילוי בשעות הערב והלילה במוסדות  9 

 10 הציבוריים לבני הנוער. מיכאל, בבקשה. 

שלום לכולם. ההצעה היא פשוטה, להכשיר מקומות ייעודיים  מיכאל לוין: 11 

ני ציבור, בעיקר במוסדות חינוך, עבור בני נוער לישיבה במב 12 

בשעות הערב והלילה בעיקר, וזאת כמובן על מנת למנוע  13 

התגודדויות ובפארקים השכונתיים אשר מפריעים למנוחה של  14 

השכנים, עושים רעש, לכלוך וכדומה. בני נוער צריכים מקום  15 

 16 ורף. נעים לשבת, תאורה והגנה מפני הגשם, עכשיו במיוחד בח

ישנם מספר מקומות שמתאימים לכך, בחטיבה הישנה, בבית   17 

ספר רביבים, במתחם בית הנוער, בקרית החינוך, לא צריך  18 

חצלות, תאורה, זה כל מה שבני מלהשקיע הרבה, כמה פופים,  19 

הנוער למעשה צריכים. ככה גם הרווחנו מקום בטוח לנערים  20 

 21 וגם שקט לשכנים. 

ומד עניין העסקת הפקחים חוץ מזה, אשמח לדעת איפה ע  22 

בשעות הערב והלילה. אני חושב שמדובר בנושא מאוד מאוד  23 

 24 דחוף שיכול להקל באיכות החיים של כולנו. 

 25 מה הקשר? ליזי דלריצ'ה:
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מה הקשר בין שני הדברים? יש בני נוער שמתגודדים  מיכאל לוין: 1 

בפארקים ועושים המון רעש. הפתרון היחיד הוא לקרוא  2 

מלכלכים מאוד. אם היו פקחים אחרי שעות,   למשטרה. הם גם 3 

 4 בשעות הלילה לדוגמה, 

 5 אבל זה לא ההצעה לסדר שביקשת.  ליזי דלריצ'ה:

 6 שאלתי שאלה. זה קשור, זה ברור. זה אחד עם השני.  מיכאל לוין:

 7 תשאל את השאלה, אני אענה לך.  ליזי דלריצ'ה:

מקומות בילוי לבני נוער עם העסקת פקחים. אמרתם לפני  מיכאל לוין: 8 

כמה ישיבות יש פקחים בלילה, יש פקחים בלילה, אני חושב  9 

 10 שזה מאוד דחוף ואשמח אם זה יתקדם לאנשהו. 

שנית, אני גם רוצה להוסיף ולקוות שהנהלת המועצה השכילה   11 

להקמת מרכז לצעירים  2020להכניס תקציב ייעודי לשנת  12 

. מדובר בציבור גדול שעד היום המועצה 18-35לאי המיועד לגי 13 

 14 לא השקיעה בו יותר מדי.

אוקי. מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום? מי נגד? אנחנו  ליזי דלריצ'ה: 15 

 16 מתנגדים להצעה לסדר היום. 

 17 את צריכה אבל קודם להגיד למה את מתנגדת.  יניב שחר:

נו משפטית. כבר די ללעוס אז מותר לי גם ככה וגם ככה. בדק ליזי דלריצ'ה: 18 

חומרים. שמענו את הרעיונות, יש בית נוער, יש מקום לצופים  19 

ויש מרכז ספורט פתוח עד הלילה. יש היום מקומות. אם יש  20 

לך משהו קונקרטי מסוים תביא הצעה, תגיד מה זה כולל, מה  21 

 22 הייעוד ונדון. 

 23 זה היה מאוד מאוד קונקרטי,  מיכאל לוין:

 24 הנוער פתוח. מגרש, בית  ליזי דלריצ'ה:

 25 בית הנוער, מתי בית הנוער נסגר?  מיכאל לוין:

 26 אז תגיד בדיוק בהצעה שלך על מה אתה מדבר.  ליזי דלריצ'ה:
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 1 הנה, אני עכשיו ארחיב. אני מוכן להרחיב.  מיכאל לוין:

 2 לא, זה לא,  ליזי דלריצ'ה:

 3 שניה, אני מוכן להגיב. מיכאל לוין:

 4 לא, לא, אבל אתה  ליזי דלריצ'ה:

 5 מותר לי להגיב. מיכאל לוין:

רגע, שניה, מיכאל, לא מותר לך. אנחנו מצביעים לא להעלות  ליזי דלריצ'ה: 6 

 7 את ההצעה. 

 8 דקות להגיד למה כן להעלות.  5רגע, הוא יכול, יש לו  יניב שחר:

 9 דקות,  10אז  ליזי דלריצ'ה:

 10 אני אדבר. מיכאל לוין:

 11 דבר. אבל רגע, כמה שאתה רוצה. יאללה,  ליזי דלריצ'ה:

 12 כן? מיכאל לוין:

 13 דבר.  ליזי דלריצ'ה:

את רוצה להמשיך, להגיד משהו? אני אענה גם על זה. אין לי  מיכאל לוין: 14 

 15 שום בעיה. 

 16 אני רוצה להקריא אבל הוא ביקש להגיד משהו.  ליזי דלריצ'ה:

את רוצה להקריא, תקריאי. אני אגיב אחרייך. אני בין כה  מיכאל לוין: 17 

 18 יב אחרייך. רוצה להג

מועדון לנוער פועל בין השעה שבע עד תשע, מציע מגוון רחב  ליזי דלריצ'ה: 19 

של פעילויות, אירועים, ערבי נוער, ערבי נושא המופעלים על  20 

ידי צוות המועדון. מגרש כדורגל לפי שכבות גיל לאורך  21 

השבוע עד תשע בערב. מגוון רחב של קורסים, סדנאות,  22 

מחלקה לאורך השנה בשעות תכניות שנתיות שמפעילה ה 23 

אחרי הצהרים והערב, ספוקן נוער, חוק וסדר, שגרירים  24 

צעירים, תכנית צהלה, דיסבייסטייל)?(, כושר קרבי, הרכבי  25 
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מוזיקה ופיתוח קול וקבוצת איגי לנוער. בקיץ ובחופשות יש  1 

 2 תגבור של הפעילות הן ברמת השעות והן ברמת התכנים. 

ההצעה הזאת לא הצעה שלי, זה הצעה שבאה מהשטח. כל  מיכאל לוין: 3 

הפעילויות האלו לא מתאים לכלל בני הנוער. יש בני נוער  4 

שלא מצטרפים לצופים, לא מצטרפים לחוג כדורגל. רוב שעות  5 

ההתגודדויות, אתם יודעים יותר טוב ממני, כל אחד ליד  6 

הפארק שלו שומע את הרעשים. הם אחרי תשע, הם בעשר,  7 

 8 שרה ובאחד בלילה. באחת ע

לשים, יש גגונים, יש פאטיואים בכניסה לבית ספר רביבים,   9 

בקרית החינוך בתוך החינוך, במקומות שהם רחוקים  10 

מבניינים, יש מספיק מקומות. הם מבקשים רק תאורה, הם  11 

מבקשים משהו לשבת. אפשר בהתחלה ללוות את זה  12 

קה באיזושהי פעילות הסברתית עם איזשהו אפילו עם המחל 13 

לנוער שיש לנו פה, שבבית הנוער, לשים תה, לשים עוגיות  14 

 15 זה הפתרון. בהתחלה ולאט לאט זה ירוץ. 

כרגע זה אין מענה בכלל לילדים האלו. הילדים האלו, בעיקר   16 

גם חלק, את יודעת, אפילו מגיעים מקרית אונו. חלקם  17 

מזמינים את החברים שלהם מקרית אונו, כי בקרית אונו לא  18 

נותנים לשבת בפארקים ככה פקחים באים ומעיפים אותם.  19 

אם יהיה פתרון ואם יהיה מקום לשבת אז כולנו נוכל לחיות  20 

 21 יותר טוב ובשקט. 

 22 אבל מי ישגיח? כאילו,  שרון גל דרור:

לא צריך להשגיח. מה ההבדל בין שהם יהיו שמה לבין שהם  מיכאל לוין: 23 

 24 יהיו בפארקים? 

 25 בכל מקרה.  23:00יש חוק רעש שאסור עד  שרון גל דרור:

 26 הם ילכלכו שמה.  מיכאל לוין:
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 1 ל ולכל מי שפוגש נוער, אני מציעה, שרון, אני מציעה למיכא ליזי דלריצ'ה:

 2 ברצינות שואלת. שרון גל דרור:

 3 לגשת ולהפנות אותם למועצת הנוער ולאגף הנוער.  ליזי דלריצ'ה:

 4 זה לא אנשים של מועצת נוער.  מיכאל לוין:

 5 יש פה מחלקת נוער, ליזי דלריצ'ה:

 6 זה לא,  מיכאל לוין:

 7 מחלקת הנוער,  ליזי דלריצ'ה:

 8 )מדברים ביחד(

 9 זה לא בני הנוער הכי טובים שלנו.  מיכאל לוין:

 10 מה זה משנה?  ליזי דלריצ'ה:

 11 הבני נוער מורכבים מהמון סוגים.  מיכאל לוין:

 12 אין בעיה. יש בן אדם,  ליזי דלריצ'ה:

 13 ולהם אין פתרון.  מיכאל לוין:

קוראים לו צבי, שהוא עובד במחלקת נוער, זאת המחלקה  ליזי דלריצ'ה: 14 

 15 שלו. תפנה אליו. הוא בודק צרכים, 

 16 אני מוכן. אני מוכן להפנות.  מיכאל לוין:

 17 ומציע הצעות.  ליזי דלריצ'ה:

 18 אני מוכן להפנות.  מיכאל לוין:

אם לא עלה לי צורך ורק מישהו אומר לך ואני לא שומעת על  ליזי דלריצ'ה: 19 

 20 למצוא פתרון.  זה אז ...

ליזי, זה מעולה. אני חושב שגם הישיבת מועצה הזאת זה  מיכאל לוין: 21 

בדיוק הזדמנות לדבר על הדברים האלו, גם לדבר על הדברים  22 

 23 ששרון מעלה, זה נכון, את צודקת. 

 24 )מדברים ביחד(

 25 אתה לא יכול לעשות התקהלות בלי השגחה.  שרון גל דרור:
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את הצורך בצורה מדויקת ויעלה אלי את כדי שצבי יבין  ליזי דלריצ'ה: 1 

 2 ההמלצות, צריך שיגיעו אליו הנוער. 

 3 לא צריך כל דבר להגיד לא. אפשר לקבל את ההצעה.  מיכאל לוין:

אני לא אמרתי לא. אמרתי תביא הצעה כמו בן אדם, אני אגיד  ליזי דלריצ'ה: 4 

 5 כן. 

 6 שניה. קודם כל נתחיל מלא,  מיכאל לוין:

 7 בנתי. לא ה ליזי דלריצ'ה:

 8 נדחה את ההצעה.  מיכאל לוין:

 9 אתה רוצה להגיש הצעה,  ליזי דלריצ'ה:

עו"ד אושרת מצליח: ההצעה היא לא קונקרטית מספיק כדי שאפשר יהיה  10 

 11 להצביע עליה. 

 12 היא מאוד. היא מאוד.  מיכאל לוין:

 13 היא לא. ממה שאנחנו רואים היא לא קונקרטית. עו"ד אושרת מצליח: 

ח הסדרת מקומות בילוי בשעות הערב והלילה במוסדות לפתו מיכאל לוין: 14 

 15 הציבוריים. הכוונה היא לפתוח, 

 16 אבל מה זה בילוי?  שרון גל דרור:

 17 בבית ספר?  ליזי דלריצ'ה:

 18 לא, לא, לא.  מיכאל לוין:

 19 אז מה? בגלל זה אמרתי לך.  ליזי דלריצ'ה:

 20 בילוי זו התגודדות, הסברתי. מיכאל לוין:

ל, תגיש את ההצעה. אני לא אגיד לא. תגיש הצעה מיכא ליזי דלריצ'ה: 21 

 22 מסוימת, מסודרת, מה אתה רוצה, כמה אנשים, כמה עולה. 

 23 אני אכתוב מייל מסודר.  מיכאל לוין:

 24 איזה שעות, איזה מקום, נשקול את זה.  ליזי דלריצ'ה:

 25 בסדר גמור.  מיכאל לוין:

 26 תחשוב, ... כאלה זה אלכוהול, זה,  שרון גל דרור:
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 1 התשובה הזאת אחלה ואני שמח.  מיכאל לוין:

לא להעלות את ההצעה. כשתגיע הצעה מסודרת  -החלטה ליזי דלריצ'ה: 2 

 3 . אותה נבחן אותה בהחלט ונעלה

 4 

 5 .הוחלט שלא להעלות את ההצעה לסדר היום החלטה:

 6 

בנושא "מינוי דירקטור . הצעה לסדר היום של חבר המועצה יניב שחר 2 7 

 8 מסיעת כוח לשנות לתאגיד לפיתוח גני קווה"

 9 

 10 מה?  ,הצעה לסדר היום של חבר המועצה יניב שחר בנושא ליזי דלריצ'ה:

 11 יש תשובה,  מיכאל לוין:

 12 מענה לשאילתה היא שאלה. עו"ד אושרת מצליח: 

 13 המסמכים, אני תמיד שוכחת לקחת אותם.   נעמה ברון:

 14 ובה לענייו הפקחים, דרך אגב?יש תש מיכאל לוין:

 15 אחר כך נדבר על תשובות לשאלות. עכשיו אני בהצעות לסדר.  ליזי דלריצ'ה:

הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא מינוי   16 

דירקטור מטעם  סיעת כוח לשנות לתאגיד לפיתוח גני תקווה.  17 

 18 בבקשה. 

יקורת לא יכול חלק מההוראות בחוק למי שהוא יו"ר ועדת ב יניב שחר: 19 

להיות דירקטור בתאגידים העירוניים. אני הייתי חבר בהנהלה  20 

של עמותת אמנות ותרבות, ביקשנו להחליף את המינוי שלי  21 

במינוי של נעמה. אתם דחיתם את ההצעה הזאת, אמרתם  22 

שאתם רוצים לחשוב עליה, תעלו אותה בישיבה הבאה. ישיבה  23 

 24 אחרי זה לא העליתם אותה. 

א, לא נאמר שזה יעלה בישיבה הבאה. נאמר שצריך חוות ל נעמה ברון: 25 

 26 דעת. 



 

 

 

 12.11.19  מליאת המועצה המקומית גני תקווה

 

11 

שצריך חוות דעת. חוות דעת לא ניתנה, לא קיבלנו אותה, זה  יניב שחר: 1 

לא עלה בישיבה הבאה. בינתיים ראינו שבסדר היום נכנס  2 

סעיף לאשר את מיכאל כחבר מועצה בהנהלת עמותת אמנות  3 

של חברי ותרבות. זה בעצם ממלא את שלושת המקומות  4 

המועצה בעמותה. ומעצם העובדה שלסיעת כוח לשנות מגיע  5 

שני מינויים בתאגידים העירוניים, בגלל היחס שלנו במועצה,  6 

אז אנחנו מבקשים לאור עדכון סדר היום בישיבה שלעיל  7 

ומינוי חבר המועצה מיכאל לוין מסיעת מי, חלף מינוי  8 

של  שהוקצה קודם לכן לסיעת כוח לשנות, מבוקש מינויה 9 

עו"ד נעמה ברון כדירקטורית מטעם סיעתנו, וזאת על מנת  10 

לתקן את ההפחתה ולשמור על יחס סיעתי הולם בהתאם  11 

לחוק ולהביא למספר המינויים שנקבע בתחילה, בהצעת  12 

מועצת גני תקווה מאשרת מינויה של עו"ד נעמה  -החלטה 13 

ברון כדירקטורית בתאגיד הפיתוח גני תקווה, חלף מינוי  14 

מהדירקטורים מטעם סיעות את ו/או שגב, ששם הם דירקטור  15 

 16 נמצאים בעודף. 

 17 , -אין שגב. אין שגב בעו"ד אושרת מצליח: 

 18 מי ששמה. ו/או כתבנו.  יניב שחר:

טוב, אז קודם אתה רוצה שאני אסביר ואז אני, איך אתה  ליזי דלריצ'ה: 19 

 20 רוצה שאני אעבוד, מה נוח לך? 

 21 אם את רוצה שלא אז תסבירי לי למה,  יניב שחר:

לא, אם כבר מדיחים אותי מהדבר הזה אני רוצה כן לשמוע,  נעמה ברון: 22 

 23 בכל זאת. 

נות, לאור פנייתך שלא לכהן כדירקטור בעמותת תרבות ואמ ליזי דלריצ'ה: 24 

וכיוון שמיכאל לא מונה כחבר בועדה המקומית, חשבתי שיש  25 

מקום לנציג האופוזיציה בתאגידים העירונים לצרף את  26 
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מיכאל. מינוי זה שומר על היחס הנדרש של דירקטורים  1 

מהאופוזיציה מול הקואליציה בתאגידים העירוניים.  2 

המשמעות של ההצעה שלך היא שלאופוזיציה יהיה ייצוג יתר,  3 

. 13מתוך  4, 30%במקום החלק היחסי שלו,  8מתוך  3 ,37% 4 

 5 לכן אני לא מוצאת לנכון, 

 6 . 9מתוך  3 יניב שחר:

להעלות לסדר ההצעה שלך למנות את נעמה כדירקטורית  ליזי דלריצ'ה: 7 

 8 . 8מתוך  2, 25%בחברה לפיתוח. כרגע נמצאים על 

 9 אז אני רוצה,  יניב שחר:

 10 יניתם אותנו ביתר? אתם סבורים שעד היום מ נעמה ברון:

 11 מה שעניתי עניתי.  ליזי דלריצ'ה:

 12 לא, זאת לא היתה השאלה שלי.  נעמה ברון:

 13 אז רגע, אז אני רוצה,  יניב שחר:

 14 פניתם במכתב, קיבלתם תשובה? ליזי דלריצ'ה:

 15 אז רגע.  יניב שחר:

בתחילת הקדנציה עשיתם טובה לאופוזיציה ומיניתם  נעמה ברון: 16 

 17 דירקטור אחד עודף? 

 18 לא.  ליזי דלריצ'ה:

 19 אוקי.  נעמה ברון:

 20 , -ההבדל הוא בין מיכאל לבינכם, לא ב ליזי דלריצ'ה:

 21 אנחנו ומיכאל לא באותה סיעה.  נעמה ברון:

 22 החוק מדבר על סיעתי, היחס הסיעתי.  יניב שחר:

 23 ככל שניתן. לא ניתן לחתוך אנשים. ליזי דלריצ'ה:

 24 ככל האפשר.  נעמה ברון:

 25 כל האפשר. כ ליזי דלריצ'ה:

 26 אז אני רוצה, אז רגע.  יניב שחר:
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 1 כן.  ליזי דלריצ'ה:

לפני שאת מורידה, אני רוצה להסביר למה לא להוריד את זה  יניב שחר: 2 

 3 מסדר היום. 

 4 אוקי.  ליזי דלריצ'ה:

בגדול, יש שלושה נציגים של חברי מועצה בתאגידים  יניב שחר: 5 

 6 העירוניים. 

 7 . 3 -ו 2, 2לא בכולם. יש יו"ר מועצה, בשניים, נשאר רק  ליזי דלריצ'ה:

 8 יש שלושה נציגים בכל תאגיד.   יניב שחר:

 9 . 2 -ו 2, 3 ליזי דלריצ'ה:

 10 )מדברים ביחד(

 11 ... סיעת את.  יניב שחר:

מועצה בשני התאגידים לא יכולים להחליף  . ראש2 -ו 2, 3 ליזי דלריצ'ה: 12 

 13 .2 -ו 2, 3אותו. 

 14 לא יכולים להחליף אותו אבל הוא נציג של הסיעה.  יניב שחר:

 15 בסדר.  ליזי דלריצ'ה:

 16 אוקי, אז הוא נציג של הסיעה.  יניב שחר:

 17 אבל הוא לא נספר כחבר מועצה.  ליזי דלריצ'ה:

 18 הוא לא נספר.  מיכאל לוין:

, זה נותן 13רגע. רגע. לנו, אנחנו שלושה חברי מועצה מתוך  יניב שחר: 19 

 20 9בתאגידים העירוניים. יש, לפי מה שאני ספרתי,  23%לנו 

נציגים של המועצה בתאגידים העירוניים. זה אומר שלנו מגיע  21 

. זה אומר שלנו צריכים להיות שני נציגים בתאגידים 2.07 22 

 23 העירוניים.

 24 . 9ר לי איך ? תסבי9עו"ד רונית עובדיה: למה 

 25 כי יש שלושה לפי התקנון של העמותה.  יניב שחר:

 26 אין, בתאגיד המים אין שלושה. עו"ד רונית עובדיה: 
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 1 תאגיד המים זה יחס אחר. עו"ד אושרת מצליח: 

 2 תאגיד המים אין שלושה. עו"ד רונית עובדיה: 

 3 קודם כל גם אני עוד לא אושרתי. נעמה ברון:

 4 היא עוד מחכה שיאשרו אותה.  יניב שחר:

אין. אין. אבל אין, אין. צריך להיות, בתאגיד המים אין עו"ד רונית עובדיה:  5 

 6 , -שלושה. יש כרגע נציג אחד ו

 7 עופר. דוברת:

לא, אבל זה צריך להיות בהתאם ליחס בין נציגי הציבור עו"ד רונית עובדיה:  8 

 9 ולא פחות מרבע, משהו כזה. זה לא יכול להיות, 

 10 אוקי, זה שניים,  ב שחר:יני

 11 יותר משניים.עו"ד רונית עובדיה: 

 12 אז יש שמונה סך הכל.  יניב שחר:

 13 שמונה סך הכל.עו"ד רונית עובדיה: 

 14 אוקי, אז שניה.  יניב שחר:

 15 זה היה מתוך שמונה.  דליה לין:

 16 אז בואו נדבר על שמונה.  יניב שחר:

 17 כן. עו"ד רונית עובדיה: 

. 1.84אנחנו צריכים לקבל  0.23נה אז ביחס של אז אם יש שמו יניב שחר: 18 

ומשהו. זה  3.60, שזה 2אוקי? ואז סיעת את צריכים לקבל פי  19 

ואנחנו צריכים לקבל  3אומר שהם צריכים לצורך העניין לקבל  20 

2 . 21 

 22 )מדברים ביחד(

 23 . 2 -ו 3רק שניה, הם לא צריכים עו"ד רונית עובדיה: 

 24 זה החוק. יניב שחר:

 25 כתוב ככל הניתן, עו"ד רונית עובדיה: 

 26 לא, ראש מועצה לא בתוך,  ליזי דלריצ'ה:
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רק שניה, ליזי. אני לא יודעת איך אתם סופרים. יש, עו"ד רונית עובדיה:  1 

זה או  1.84, לא עשיתי כרגע את החישוב. 1.84 -אתה הגעת ל 2 

 3 , 1.84, נכון? 84? אין 2או  1

 4 . 2 -אבל זה מתקרה יותר ל יניב שחר:

 5 סבבה. עו"ד רונית עובדיה: 

 6 אבל יש פסקי דין,  נעמה ברון:

 7 מיכאל רק, עו"ד רונית עובדיה: 

 8 יש פסקי דין שתמיד מעגלים את זה לאיפה שקרוב.  יניב שחר:

 9 רק שניה. עו"ד רונית עובדיה: 

 10 יש פסקי דין שמדברים על מעמד האופוזיציה וזכויות,  נעמה ברון:

 11 )מדברים ביחד(

 12 הכל בסדר. עו"ד רונית עובדיה: 

 13 אני הסתכלתי על היחס לאופוזיציה ולכן נתתי לה יחס,  ליזי דלריצ'ה:

 14 רונית, בתחילת הקדנציה כשאתם עשיתם את היחס,  נעמה ברון:

 15 יכאל מגיע אפס. נו, אז למיכאל לא מגיע. למעו"ד רונית עובדיה: 

קודם כל זה דיון אחר לגמרי. אני כרגע מדברת בשם סיעת  נעמה ברון: 16 

 17 כוח לשנות. 

מיכאל אפס או לא? אז אני מעדיפה בגלל שהוא לא בועדה כן  ליזי דלריצ'ה: 18 

 19 לתת לו. 

 20 אני גם לא אפס, אבל לא משנה.  מיכאל לוין:

 21 אתה לא אפס במובן של,עו"ד אושרת מצליח: 

 22 . 1.7אני  :מיכאל לוין

 23 לא התכוונתי אפס במובן,  ליזי דלריצ'ה:

 24 אבל ביחס, עו"ד רונית עובדיה: 

גם ביחד אנחנו יותר מהקואליציה. יש את האחוזים, עו"ד אושרת מצליח:  25 

 26 תפתח את הזה. גם אחרי זה, 
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 1 אבל הכל מתמטי, כבר שלחתי את המכתב.  ליזי דלריצ'ה:

 2 )מדברים ביחד(

קודם כל יש למישהו פרסונאלית משהו נגדי  רגע, סליחה, נעמה ברון: 3 

כדירקטורית במרכז הבמה או לידר? אתם חושבים שאני לא  4 

 5 לא, כי אתם,ראויה להיות דירקטורית אולי מישהו? 

 6 לירון דורון לוי: אולי ... 

 7 )מדברים ביחד(

אה, לא, אני רק שואלת. כי יכול להיות שיש לכם טעמים  נעמה ברון: 8 

ענייניים. אני לא יודעת. אם זה רק קואליציוני אז אני שמחה  9 

 10 קודם כל. דבר שני, אני לא מבינה, אתם, עומר, אני לא מבינה, 

 11 עומר שלומוביץ: לא, אני לא מבין את הדיון הזה בכלל.

 12 גם אני לא מבינה.  ליזי דלריצ'ה:

, את העובדה שאני ויניב עשינו החלפות -אתם ניצלתם את ה ברון:נעמה  13 

בינינו בתוך הסיעה למנות את מיכאל מסיעה אחרת, בעוד  14 

שאת בכלל רצית שאושרת תהיה בתפקיד משמעותי, שהיא  15 

 16 אישה אגב. יש גם עניין נשי. 

 17 רק שניה, אני רוצה להגיד משהו. עו"ד רונית עובדיה: 

 18 ינה מה קרה פה. אז אני לא מב נעמה ברון:

 19 נעמה, עו"ד רונית עובדיה: 

ואתם קבעתם את היחס הסיעתי בתחילת הקדנציה. לא, אתם  נעמה ברון: 20 

 21 מבינים יופי.

נעמה, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל את ויניב לא עו"ד רונית עובדיה:  22 

 23 עושים החלפות. מי שממנה, 

 24 סליחה, בתוך הסיעה, רגע,  נעמה ברון:

 25 לא בתוך הסיעה. בדיה: עו"ד רונית עו

 26 הכיסא היה של סיעת כוח לשנות?  נעמה ברון:
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 1 לא, לא היה כיסא. רק שניה. שניה, שניה. עו"ד רונית עובדיה: 

 2 הוא היה דירקטור מטעם כוח לשנות? נעמה ברון:

 3 לא, אבל, עו"ד רונית עובדיה: 

 4 לא, אפשר שאלת כן ולא. היה דירקטור מטעם כוח לשנות?  נעמה ברון:

אפשר, אין בעיה. לא, אני בחקירה נגדית, מה, זה שאלת ו"ד רונית עובדיה: ע 5 

 6 כן ולא? 

 7 לא, חס וחלילה, שאלתי שאלה פשוטה.  נעמה ברון:

 8 אז אני מנסה לענות. עו"ד רונית עובדיה: 

 9 ... שיחה אישית שהאווירה היא, ליזי דלריצ'ה:

 10 האווירה עדיין נהדרת,  נעמה ברון:

 11 אז אני, עו"ד רונית עובדיה: 

 12 כי אנחנו אנשים ענייניים. מה הקשר? נעמה ברון:

 13 אז אני רוצה, אז אני רוצה לענות. עו"ד רונית עובדיה: 

 14 זה נראה דיון ענייני מה שאת עושה?  ליזי דלריצ'ה:

 15 כן.  נעמה ברון:

 16 אז אני רוצה לענות. עו"ד רונית עובדיה: 

 17 אני בן אדם להוט, נעמה ברון:

 18 זה, זה,עו"ד רונית עובדיה: 

 19 ואני אוהבת להיות חברת מועצה. מה הבעיה בזה?  נעמה ברון:

רגע. רגע. הכל ענייני. אני רוצה לענות. את ויניב לא עו"ד רונית עובדיה:  20 

 21 מחליפים. מי שממנה חברי דירקטוריון זה המועצה. 

המועצה לא הציעה את ההצעה הזאתי על דעת עצמה. אנחנו  נעמה ברון: 22 

 23 העלינו הצעה לסדר. 

 24 ולא קיבלו אותה. מה את רוצה? עו"ד רונית עובדיה: 

 25 אז אוקי.  נעמה ברון:

 26 את משחקת, את משחקת שם, עובדיה: עו"ד רונית 
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 1 קודם כל זכותכם לא לקבל אותה.  נעמה ברון:

 2 , -את משחקת שם, מי שממנה את העו"ד רונית עובדיה: 

 3 רונית ואושרת היקרות,  נעמה ברון:

 4 )מדברים ביחד(

חבל שהם מדברים. אתן מכירות פסקי דין יפה מאוד על יחס  נעמה ברון: 5 

זכויות המיעוט וכולי וכולי וכולי. סיעתי, על אופוזיציה, על  6 

זה נראה לכן מהלך שיעבור? מה, אנחנו צריכים להתגלגל  7 

 8 לבתי משפט? אני לא מבינה את זה. 

 9 אני לא מבינה מה זה מהלך שיעבור או לא. יש, יש, יש, עו"ד רונית עובדיה: 

 10 יכול להיות שבית משפט יגבה את המהלך הזה שתאם עושים?  יניב שחר:

המועצה, המועצה הנכבדה היתה צריכה למנות מלכתחילה את  :נעמה ברון 11 

, לתאגיד ואת היחס שלנו שהוא שני דירקטורים -מיכאל לדירק 12 

 13 שלמים לתאגידים אחרים. זהו.

 14 , -הוא לא שני דירקטורים שלמים. זה מה שעו"ד רונית עובדיה: 

 15 ככל הניתן וכל האפשר שני דירקטורים שלמים.  יניב שחר:

זה מה שאתם לא מבינים. שני דירקטורים שלמים אתם ובדיה: עו"ד רונית ע 16 

 17 לא. 

 18 אפשר. אין ...-אפשר נעמה ברון:

רונית, האם את חושבת שזה יעמוד בבית משפט ההחלטה  יניב שחר: 19 

 20 הזאת? 

 21 , מה ... שלכם? תגידו לי מה אתם,1.84, 1.84עו"ד רונית עובדיה: 

אגב, להסב את תשומת לבכם, בסיכום הישיבה שדחיתם את  נעמה ברון: 22 

המינוי שלי כתוב שזה בכפוף לחוות דעת. בסיכום פה כתוב  23 

מאחר שלא מדובר בעובד מועצה או נציג ציבור לא נדרשת  24 

חוות דעת. למקרה שאולי לא שמתי לב, אבל גם אני וגם  25 
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מיכאל חברי מועצה, אז אין לי מושג איך הדבר והיפוכו רשום  1 

 2 שני סיכומים שונים. ב

באיזה סיכום? על מה את מקריאה? אני לא, אני לא עו"ד רונית עובדיה:  3 

 4 יודעת. 

 5 רונית, ליזי דלריצ'ה:

 6 שאנחנו העלינו להביא את ... יניב שחר:

 7 מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום?  ליזי דלריצ'ה:

 8 אתם טענתם שצריך קודם לקבל חוות דעת, יניב שחר:

 9 הורדנו. מי נגד? נגד.  דלריצ'ה:ליזי 

 10 

 11 הוחלט שלא להעלות את ההצעה לסדר היום. החלטה:

 12 

. הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "הכשרת גישה לרחוב 3 13 

 14 האורנים"

 15 

 16 משפטית למינוי שלה. ועכשיו מיכאל, יניב שחר:

 17 הצעה לסדר יום, ליזי דלריצ'ה:

 18 רגע, שניה.  יניב שחר:

של חבר המועצה יניב שחר בנושא הכשרת גישה לרחוב  ה:ליזי דלריצ' 19 

 20 האורנים. יניב, בבקשה. 

תשימו לב, כי הסוגיה עוד תעלה, אז תתכוננו אליה כבר  נעמה ברון: 21 

 22 מראש. 

 23 בסדר.  ליזי דלריצ'ה:

 24 אני לא יודעת על מה את מדברת. עו"ד רונית עובדיה: 

 25 פעם אחת צריך חוות דעת,  נעמה ברון:
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בטח שאת לא יודעת. את אף פעם לא יודעת על מה אנחנו  יניב שחר: 1 

 2 מדברים. 

 3 רונית, נו באמת. יניב, כן?  ליזי דלריצ'ה:

טוב, בגדול יש את רחוב האורנים בכפר מעש, זה רחוב  יניב שחר: 4 

 5 שמקביל לרחוב השלושה. 

 6 אוקי.  ליזי דלריצ'ה:

אנחנו יודעים את כל הבלגאן שיש עם כפר מעש. את האמת  יניב שחר: 7 

, לא קראתי -שאני הגשתי את ההצעה לסדר לא ראיתי את ה 8 

 9 את העתירה של מועצת גני תקווה נגד כפר מעש ודרום השרון. 

 10 אפשר להסיר את ההצעה ולהתקדם.  ליזי דלריצ'ה:

וקראתי  ואז ראיתי, כן, אז עוד פעם, אז אני, אם, אז הלכתי יניב שחר: 11 

את העתירה ובאמת הנושא הזה של פתיחת רחוב האורנים  12 

הופיע בעתירה עצמה. מן הסתם, מן הסתם, לא, אני, תשמעו,  13 

 14 אני ענייני לחלוטין. 

 15 בסדר גמור.  ליזי דלריצ'ה:

 16 אני לא בא עושה בלגאן. יניב שחר:

 17 בוא נוריד את ההצעה ונתקדם.  ליזי דלריצ'ה:

 18 כרגיל. עומר שלומוביץ: 

 19 אבל, ב שחר:יני

 20 ענייני כרגיל. עומר שלומוביץ: 

 21 בוא נוריד את ההצעה ונתקדם. נו מה? על מה ההצעה?  ליזי דלריצ'ה:

 22 רגע, שניה. אז אני מסביר.  יניב שחר:

 23 לא,  ליזי דלריצ'ה:

 24 אני מסביר.  יניב שחר:

 25 הוא קרא. הוא עכשיו קרא. עומר שלומוביץ: 

 26 )מדברים ביחד(
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 1 ת, זה הכל.אני משועשע נעמה ברון:

 2 מציע הצעה, אחר כך קורא, רואה שאנחנו על זה,  ליזי דלריצ'ה:

 3 לא, עומר שלומוביץ: 

 4 קודם כל אני מעריכה את הכנות. אני מעריכה את הכנות.  נעמה ברון:

הוא רוצה להגיד שהוא סוף סוף קרא. זהו, הגיע, הוא סוף עומר שלומוביץ:  5 

 6 סוף קרא. 

 7 ..עומר, תחסוך לנו . נעמה ברון:

 8 כן, יופי שהוא קרא. עומר שלומוביץ: 

 9  כבר סיכמנו, יש לנו בטחון עצמי למכביר, די. נעמה ברון:

 10 בסדר גמור.עומר שלומוביץ: 

 11 הרבה מעבר למה שהיית מצפה שיהיה לנו.  יניב שחר:

די, אי אפשר מסורת כל ישיבה שאתה תצחק עלינו ואנחנו  נעמה ברון: 12 

 13 נצחק עליך. מספיק.

 14 אני מוכן להמשיך עם זה.מאה אחוז. עומר שלומוביץ: 

 15 אני בטוחה.  נעמה ברון:

 16 אתה יודע מה, מהיום תצחק עלינו ואני לא אצחק עליך.  יניב שחר:

 17 יניב, בואו.  ליזי דלריצ'ה:

 18 אה.עומר שלומוביץ: 

 19 בסדר?  יניב שחר:

 20 בסדר.  נעמה ברון:

 21 אז ככה,  יניב שחר:

 22 כן?  ליזי דלריצ'ה:

 23 בגדול זה ראיתי באמת זה מופיע בעתירה אבל,  יניב שחר:

 24 אוקי.  ליזי דלריצ'ה:

 25 באמת זה מופיע.עומר שלומוביץ: 

 26 מן הסתם, יניב שחר:
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 1 מה ההצעה?  ליזי דלריצ'ה:

 2 אבל באמת זה מופיע. עומר שלומוביץ: 

 3 מה ההצעה לסדר? ליזי דלריצ'ה:

את הנושא של  מן הסתם, מן הסתם בעתירה זה לא מופיע יניב שחר: 4 

הרחוב שהוא יהיה חד סטרי. וזה משמעותי מאוד. למה זה  5 

משמעותי? כי מבחינת כפר מעש אם פותחים להם עוד דרך  6 

הם יוצאים מנקודת הנחה שיהיו שם הרבה יותר רכבים, מן  7 

 8 הסתם הם יתנגדו. 

אבל אם באים ואומרים להם זה יהיה חד סטרי לכיוון אחד   9 

ורחוב השלושה יהיה חד סטרי לכיוון שני זה אומר שכמות  10 

 11 הרכבים שתעבור ברחוב השלושה היא אמורה להיות חצי. 

 12 זאת ההצעה של משרד התחבורה. ערן חמו:

 13 זאת ההצעה. דליה לין:

 14 זו בול ההצעה. בול אחד לאחד.  ליזי דלריצ'ה:

 15 אז רגע, אז,  שחר:יניב 

 16 אז מה?  ליזי דלריצ'ה:

 17 אז אני אומר,  יניב שחר:

 18 בהנחה שזו ההצעה אפשר להוריד את ההצעה? ליזי דלריצ'ה:

 19 כן. אז עוד פעם, שניה. יניב שחר:

 20 יופי. ליזי דלריצ'ה:

 21 בעתירה עצמה זה לא רשום הנושא של החד סטריות.  יניב שחר:

 22 חבורה. אנחנו בדיוק על זה דיברנו. היתה פגישה במשרד הת ליזי דלריצ'ה:

 23 אוקי, אז אם ככה אז אני מושך את זה.  יניב שחר:

 24 מהמם.  ליזי דלריצ'ה:

 25 אבל יפה שאתם חושבים אותו דבר.  דוברת:

 26 
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 1 הוחלט למשוך את ההצעה מסדר היום. החלטה:

 2 

. הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "התקנת מצלמות 4 3 

 4 לידר"בצהרוני 

 5 

הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא התקנת  ליזי דלריצ'ה: 6 

 7 מצלמות בצהרוני לידר. כן יניב? 

אז ככה, הצעה לסדר היום. בזמן האחרון ולא פעם עלו טענות,  יניב שחר: 8 

עלו טענות מהורים לגבי היחס לילדים בצהרוני לידר, ולא  9 

ה מאוד מאוד מזמן גם עלה פוסט ונמרוד גלנטה נתן תשוב 10 

יפה שמה, כל הכבוד. אבל עדיין על מנת שיהיה ניתן להגן על  11 

שלומם של הפעוטות בצהרונים ולאמת או לשלול טענות  12 

המופנות כלפי הצוותים העובדים בצהרונים, על המועצה  13 

 14 להתקין מצלמות במעגל סגור במסגרות הצהרונים בישוב. 

צלמות את המצלמות ניתן להתקין בהלימה לחוק התקנת מ  15 

, 2018-לשם הגנה על פרטיות במעונות יום לפעוטות תשע"ט 16 

 17 זה חוק שעבר שנה שעברה.

 18 , אבל צהרונים זה לא מעונות. -זה לא אותו מקו ליזי דלריצ'ה:

 19 שניה, רגע. בהלימה. יניב שחר:

 20 לא, אולי אתה רוצה למשוך גם את ההצעה הזאת? ליזי דלריצ'ה:

לא, לא, אני לא רוצה למשוך שום דבר. וליזי בואי, אל תתקפי.  יניב שחר: 21 

 22 תני, 

 23 לא, באמת, אני אומרת לך, ליזי דלריצ'ה:

 24 תקשיבי.  יניב שחר:

 25 זה לא אותו חוק. רמז. רמז דק.  ליזי דלריצ'ה:

 26 כתבתי ככה, את המצלמות ניתן להתקין,  יניב שחר:
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 1 מתקרב. עומר שלומוביץ: 

 2 בהלימה לחוק,  יניב שחר:

 3 חם.  דוברת:

שמטרתו להגן על שלומם של הפעוטות השוהים במעונות יום  יניב שחר: 4 

לפעוטות, למניעת פגיעה בהם באמצעות התקנת מצלמות,  5 

תוך שמירה ככל האפשר על כבודם ופרטיותם של הפעוטות,  6 

 7 אדם אחר הנמצא שם. של העובדים במעון ושל כל 

 8 אוקי.  ליזי דלריצ'ה:

עכשיו נכון, החוק שמדבר הוא מדבר על מצלמות במעונות  יניב שחר: 9 

 10 היום, אבל אין שום סיבה, 

 11 ויש לנו, ליזי דלריצ'ה:

 12 אבל אין,  יניב שחר:

 13 ויש לנו בתלתן,  ליזי דלריצ'ה:

 14 אבל אין שום סיבה,  יניב שחר:

 15 אין שום סיבה,  ליזי דלריצ'ה:

ם שיצלמו לקחת, אני לא אמרתי להתקין מצלמות בצהרוני יניב שחר: 16 

את כולם ושזה יהיה פתוח, לא, זה מצלמות במעגל סגור, אף  17 

 18 אחד לא יכול לראות את הצילומים האלה, אלא אם כן, 

 19 לא, אתה מחליט או אני מחליטה, ישיבת מועצה.  ליזי דלריצ'ה:

 20 החוק, החוק מתחיל.  יניב שחר:

 21 החוק לא נותן.  ליזי דלריצ'ה:

 22 אסור.  דליה לין:

 23 רמז, החוק לא נותן. דלריצ'ה:ליזי 

 24 מה הוא לא נותן?  יניב שחר:

 25 אתה רוצה לבדוק את זה ולחזור פעם הבאה?  ליזי דלריצ'ה:

 26 מה הוא לא נותן?  יניב שחר:
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יש רק שתי אופציות, או לעבוד לפי חוק המעונות, שציטטת  ליזי דלריצ'ה: 1 

 2 אותו, 

 3 נכון. יניב שחר:

או מה שחוזר מנכ"ל משרד החינוך אומר, אבל רק על מעונות.  ליזי דלריצ'ה: 4 

 5 שאסור לשים מצלמות. אתה לא יכול להחליט, 

 6 רגע, רגע, רגע,  יניב שחר:

 7 שאתה עושה השלכה של המעונות,  ליזי דלריצ'ה:

אז שניה. לא, לא, אז אני אסביר את עצמי טיפה יותר. אני  יניב שחר: 8 

בגן  לא אמרתי להתקין מצלמות שיעבדו במהלך יום הלימודים 9 

בזמן שהגן הוא באחריות משרד החינוך. אסור לעשות את זה  10 

 11 ואסור להפעיל מצלמות במהלך,  

 12 זה אותם ילדים ואותו מקום. ליזי דלריצ'ה:

 13 ואסור להפעיל את המצלמות.  יניב שחר:

 14 זה אותם ילדים באותו מקום.  ליזי דלריצ'ה:

 15 רגע, ליזי, תני לי לסיים.  יניב שחר:

 16 אני רואה את ה... לא, ליזי דלריצ'ה:

 17 אני ידעתי שהנושא הזה יעלה. אני יודע בדיוק מה לענות.  יניב שחר:

 18 אוקי. ליזי דלריצ'ה:

התקנה של המצלמות יכולה להתבצע, הפעלה שלהן בין  יניב שחר: 19 

בצהרים היא אסורה, כי משרד החינוך  14:00הבוקר עד שעה  20 

לא מאשר והסתדרות המורים לא מאשרת וברור שזה לא  21 

 22 יופעל בבוקר.

 23 אז מה הרציונל? ליזי דלריצ'ה:

 24 המצלמות,  יניב שחר:

 25 מה הרציונל? אם משרד החינוך לא מאשר בבוקר, ליזי דלריצ'ה:

 26 אז אני מסביר.  יניב שחר:
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 1 למה הוא יאשר בצהרים? ליזי דלריצ'ה:

בדיוק, הוא לא צריך לאשר בצהרים, כי בצהרים זה לא מסגרת  יניב שחר: 2 

 3 . של משרד החינוך

 4 אז בצהרים יש חוק הגנת הפרטיות.  ליזי דלריצ'ה:

 5 באמת? ניצנים זה לא מסגרת של משרד החינוך? לירון דורון לוי: 

 6 אסור לצלם פנים של ילדים.  דליה לין:

 7 תכנית ניצנים זה לא מסגרת, לירון דורון לוי: 

היא מאושרת אולי במשרד החינוך, היא לא מסגרת של משרד  יניב שחר: 8 

 9 החינוך. 

אתה לא יכול, יניב. אתה רוצה להביא לי, באמת אני אומרת  ליזי דלריצ'ה: 10 

לך, אין לי בעיה, אני, אני באמת מדברת איתך עכשיו בשיא  11 

הרצינות, זה לא אופציה. אתה רוצה לבדוק ולחזור עוד פעם?  12 

 13 תבדוק ותחזור עוד פעם. 

 14 אני לפי מה שבדקתי,  יניב שחר:

אני לא נגד. אי אפשר חוקית. אני לא יכולה לעשות. יש חוזר  ליזי דלריצ'ה: 15 

 16 מנכ"ל משרד החינוך מפורש. אסור.

של  14:00הוא מדבר אבל על היום לימודים. לא משעה  יניב שחר: 17 

 18 הצהרון.

 19 לא, הוא מדבר על,  ליזי דלריצ'ה:

 20 צהרונים. של ה 14:00לא משעה  יניב שחר:

המקום שבו מתנהלים גני הילדים והמסגרות שבהן הילדים  ליזי דלריצ'ה: 21 

שלנו שוהים. וכדי להגן עליהם, והם לא חסרי ישע כמו  22 

מעונות שהוגדר בחוק המעונות. זה שני חוקים שונים. אין  23 

 24 ואקום. או או. מעון כן, גני ילדים וצהרונים לא. 

הפרטיים לא צריכים להתקין את יודעת, גם בגני ילדים  יניב שחר: 25 

 26 מצלמות. 
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אבל פה בעל הגן הפרטי יכול להחליט. אני מועצה מקומית,  ליזי דלריצ'ה: 1 

 2 לא יכולה להחליט מה שאני, 

אבל אנחנו למשל שמה שהעלינו את החוק עזר עירוני לפיקוח  יניב שחר: 3 

על מסגרות פרטיות אז אמרנו שאנחנו נדרוש מהם להתקין  4 

ליזי. ליזי ואושרת ורונית גם, אני רוצה את המצלמות האלה,  5 

שתקשיבו. ששמנו את החוק עזר עירוני, ששמנו את החוק  6 

 7 עזר עירוני, 

אני גם מצאתי את מה שנעמה דיברה קודם. חבל שהיא עו"ד רונית עובדיה:  8 

 9 , הייתי ישר מוצאת במקום לבדוק. 9לא אמרה סעיף 

תבזבזו לי עוד קצת לא, אל תדאגי, את תקבלי ממני מכתב.  נעמה ברון: 10 

 11 זמן. אני ישנה מלא בלילה. 

 12 מעולה. מעולה. נמצא לך תעסוקה. עו"ד רונית עובדיה: 

 13 יש לי מספיק.  נעמה ברון:

אנחנו שבאנו ועשינו את חוק העזר של פיקוח על מעונות  יניב שחר: 14 

היום, בגנים הפרטיים, סליחה, אז אמרנו שם שאנחנו דורשים  15 

מהגנים הפרטיים שיתקינו את המצלמות האלה, למרות שהם  16 

 17 לא מחויבים בחוק להתקין אותן. 

 18 הם כן מחויבים, זה ההבדל.עו"ד אושרת מצליח: 

 19 לא, הם לא מחויבים. יניב שחר:

 20 ברגע שהם, לא גנים, מעונות יום,עו"ד אושרת מצליח: 

 21 לא מעונות יום, גנים פרטיים אמרתי.  יניב שחר:

אבל לא, לא, אבל חוק העזר היא חלה רק על מעונות. עו"ד אושרת מצליח:  22 

 23 אני לא יכולה לדרוש, 

 24 גם גן פרטי יכול, הוא יכול לבוא מרצונו. יניב שחר:

 25 לא, מרצונו אני לא יודעת. עו"ד אושרת מצליח: 

 26 אבל אני אאשר אותו רק אם הוא יתקין מצלמות. יניב שחר:
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אז אתה עושה כאן מישמש. המאגר שהמועצה רצתה עו"ד אושרת מצליח:  1 

להקים במסגרת חוק העזר היא רק מעונות יום. אני לא יכולה  2 

ות. לדרוש מגני ילדים שהם לא מעונות יום להתקין מצלמ 3 

 4 אסור לי. זה בניגוד לחוק הפרטיות. 

 5 ברור, את לא יכולה. אבל כל החוק עזר הזה אומר,  יניב שחר:

 6 רגע, יניב,עו"ד רונית עובדיה: 

 7 אם אתם רוצים להיכנס למאגר,  יניב שחר:

יניב, אבל שניה אושרת. יניב, יש הבדל בין ילדים בגיל עו"ד רונית עובדיה:  8 

אתה אותם כחסרי ישע לבין מסוים שבגיל הזה המדינה ר 9 

ילדים בגיל של גני הילדים שהמדינה אומרת יש גננת, יש  10 

 11 , הוא יודע לדבר. כאילו, 4סייעת, יש ילד בן 

 12 בצהרים את מדברת.  14:00עד  יניב שחר:

 13 בצהרים הוא לא יודע לדבר? 14:00 -למה? ומעו"ד רונית עובדיה: 

 14 זה לא,  יניב שחר:

בצהרים? זה אותם ילדים.  14:00 -א יודע לדבר בהוא לעו"ד רונית עובדיה:  15 

 16 אותם ילדים. 

אם כבר בגלל שזה אותם ילדים אז אם אתה רוצה עו"ד אושרת מצליח:  17 

להקיש מההוראה הרלוונטית לאותם ילדים זה דווקא מחוזר  18 

 19 משרד החינוך.

 20 זה אותם ילדים. עו"ד רונית עובדיה: 

 21 שזה אותו טווח גיל,  ולא מחוק המעונות. בגללעו"ד אושרת מצליח: 

 22 חוזר משרד החינוך,  יניב שחר:

 23 וזה אותם אנשים. עו"ד אושרת מצליח: 

חוזר משרד החינוך מתנגד בגלל שהגננות מתנגדות, בגלל  יניב שחר: 24 

 25 שארגון המורים מתנגד.

 26 לא, לא רק. עו"ד אושרת מצליח: 
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 1 טוב, בואו,  ליזי דלריצ'ה:

 2 הגנת הפרטיות.יש עניין של עו"ד אושרת מצליח: 

 3 אני מקריאה את התשובה שלי.  ליזי דלריצ'ה:

אבל אין הגנת הפרטיות כי אף אחד לא יכול לראות את  יניב שחר: 4 

 5 התמונות האלה. 

 6 יניב, ליזי דלריצ'ה:

 7 רק בצו או משטרה יכולה לראות את הסרטים.  יניב שחר:

 8 יניב, החוק אליו אתה מתייחס,  ליזי דלריצ'ה:

 9 זה כל הקטע.  יניב שחר:

מכוון למעונות יום ושם אכן המצלמה התקינה מצלמות.  ליזי דלריצ'ה: 10 

החוק לא מתייחס לחינוך הפורמלי לגביו חל חוזר מנכ"ל  11 

משרד החינוך אשר אוסר על צילום בתוך הגן ומאפשר התקנת  12 

ן ולגדרות מצלמות המכוונות לשער הגן, לשביל הגישה לג 13 

 14 המקיפות את הגן כלפי השטחים שמחוץ לגן הילדים. 

עוד נקבע בחוזר כי המצלמות יוצבו באופן שיצלמו תלמידים   15 

לכל היותר באופן אגבי ולא מתוך כוונה לצלם את התלמידים,  16 

 17 וזאת לצורך הצפייה לצרכי בטחון. 

מאחר שהצהרונים מתקיימים במבני גני הילדים לא ניתן   18 

 19 מות כפי שהצעת. להתקין מצל

מי בעד להוריד, לא להעלות את ההצעה לסדר היום בניסוח   20 

 21 הזה? מי נגד? 

 22 

 23 הוחלט שלא להעלות את ההצעה לסדר היום. החלטה:

 24 

 25 להלן סדר היום:

 26 
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 1 22/10/19מתאריך  31. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1

 2 

 3 13אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר להלן סדר היום.  ליזי דלריצ'ה:

 4 , מי בעד? 22.10.19מתאריך 

אני רוצה להגיד שתי מילים על הסיכום וגם בעיקר על  יניב שחר: 5 

ההקלטה שאני חושב שעוד לא עלתה לאתר ועל התמלול.  6 

בישיבה האחרונה כחלק מדיווחי ראש המועצה, שזה סעיף  7 

ום לכל חבר בסדר היום, ועל פי החוק על כל סעיף לסדר הי 8 

דקות לדבר עליו, עלה כל הסיפור הזה שיניב  10מועצה יש  9 

אנגל חשב שמישהו התחזה להיות, שהתחזיתי להיות יו"ר  10 

 11 ועדת איכות הסביבה, דבר שהוא לא נכון. 

 12 לא אמרתי את זה.  יניב אנגל:

 13 , -ו יניב שחר:

 14 לא אמרתי את המילה הזו. יניב אנגל:

 15 העלית טענות כאילו.  יניב שחר:

 16 לא אמרתי את המילה הזו.   יניב אנגל:

 17 אוקי, אז בוא נפתח,  יניב שחר:

 18 תהיה מדויק.  יניב אנגל:

 19 , -אנחנו נפתח את התמלול עד איפה ש יניב שחר:

 20 אני לא הייתי. עו"ד רונית עובדיה: 

 21 תפתח את המילה ותמצא את המילה מתחזה.  יניב אנגל:

רגע, שניה. ואז באיזשהו שלב ליזי את אמרת אחרי שיניב  יניב שחר: 22 

סיים לדבר אמרת טוב, סוגרים את הישיבה. אני אמרתי לא,  23 

אני רוצה להגיב לדברים שנאמרו, יש לי זכות בחוק, רונית,  24 

 25 דקות על הסעיף הזה.  10יש לי זכות בחוק להגיב 

 26 ה. אני מקבלת דיווח על מה שהילא הייתי. עו"ד רונית עובדיה: 
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 1 אז רק תקשיבי.  יניב שחר:

 2 זה עניין עקרוני. זה עניין עקרוני. נעמה ברון:

עניין עקרוני. ואני בדקתי והבחור שהקליט לא סגר את  יניב שחר: 3 

ההקלטה והוא המשיך להקליט ואני וידאתי שהוא ממשיך  4 

 5 להקליט, 

 6 והפרוטוקול נגמר.  נעמה ברון:

, טוב, סיימנו. -והפרוטוקול נגמר ברגע שליזי אמרה אני מבקש יניב שחר: 7 

דקות להגיב. ההקלטה  10עם כל הכבוד, על פי החוק יש לי  8 

עה גם שאני הגבתי. אני חושב שזה חמור מאוד שאתם בוצ 9 

חתכתם את התמלול הזה או אמרתם לא לתמלל אותו, ואני  10 

דורש שהנושא הזה יכנס גם בהקלטה, שתעלה הקלטה עם  11 

הדברים שאני אמרתי וגם התמלול יהיה עם הדברים שאני  12 

 13 אמרתי. וזה לא פעם ראשונה שאת עוצרת הקלטות. 

 14 יניב, די. די עם הרמה הנמוכה הזו.  די, די, ליזי דלריצ'ה:

 15 לא, היא אמרה תסיים את הישיבה. יניב שחר:

אתה חושב שהם עובדים אצלי? אני מתקשרת אליהם אומרת  ליזי דלריצ'ה: 16 

 17 להם תחתכו או לא תחתכו? תפסיק להכפיש, די. 

 18 ליזי, ליזי,  יניב שחר:

 19 ע. גם על זה אני אתבע אותך. די, מספיק. תרגי ליזי דלריצ'ה:

 20 את יכולה לתבוע אותי. אין שום בעיה.  יניב שחר:

 21 תרגיע.  ליזי דלריצ'ה:

 22 אני כבר רגיל לבתי משפט איתך.  יניב שחר:

אני לא חותכת הקלטות, הבנת? אני אפילו לא ידעתי את  ליזי דלריצ'ה: 23 

 24 המקרה שאתה מספר עכשיו. 

 25 אז בוא,  יניב שחר:

 26 ואתה כן, אתה מתחזה.  ליזי דלריצ'ה:
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 1 , -אז אני אומר, אז אני אמר יניב שחר:

אתה אמרת שאתה יו"ר ועד איכות הסביבה ולכן קיבלת  ליזי דלריצ'ה: 2 

 3 קבוצת ווטסאפ.

 4 תראי לי. איפה?  יניב שחר:

 5 יש לו מכתב שהוא קיבל ...  ליזי דלריצ'ה:

 6 )מדברים ביחד(

 7 שיראה לי. הקבוצה הזאת בכלל לא נקראת יושבי ראש.  יניב שחר:

 8 מי שאמר זה דובר אמת אולי גם הוא מכפיש?  רון:נעמה ב

 9 אז אני מבקש,  יניב שחר:

 10 זה צירוף מקרים רב מדי.  ליזי דלריצ'ה:

 11 , -אני מבקש, אני מב יניב שחר:

 12 גם יו"ר ועד ההורים, גם יו"ר ועד, בואו נפתח את זה. ליזי דלריצ'ה:

 13 ליזי,  נעמה ברון:

גם יו"ר ועד ההורים לא התחזית? תענה לציבור. הציבור רוצה  ליזי דלריצ'ה: 14 

 15 לדעת. 

 16 לא.  יניב שחר:

 17 כן. לא התחזית? ליזי דלריצ'ה:

 18 לא.  יניב שחר:

 19 לא אמרת שאתה,  ליזי דלריצ'ה:

 20 בכל מקום,  יניב שחר:

 21 לא חתמת על טופס שאתה יו"ר ועד ההורים?  ליזי דלריצ'ה:

 22 , -בכל מקום, ואת יו יניב שחר:

 23 יניב, לא חתמת על טופס שאתה יושב ועד ההורים? זי דלריצ'ה:לי

 24 ליזי, את היית בבית משפט איתי ביחד ואת ראית תמלול, יניב שחר:

 25 נו, ואמרת שכן, אמרת בטעות.  ליזי דלריצ'ה:

 26 שהיועץ המשפטי, יניב שחר:
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 1 אמרת בטעות.  ליזי דלריצ'ה:

 2 ועד ההורים. שבכל מקום שהייתי אמרתי שאני לא יו"ר  יניב שחר:

 3 חתמת על טופס, על זה, על זה אמרת ... ליזי דלריצ'ה:

 4 הטופס הזה,  יניב שחר:

 5 חתמת ואמרת,  ליזי דלריצ'ה:

 6 תראי שזה היה, טוב, עזבי, לא ניכנס לזה.  יניב שחר:

 7 חתמת או לא חתמת?  ליזי דלריצ'ה:

אני מדבר כרגע על הפרוטוקול. אם הפרוטוקול הזה לא יתוקן,  יניב שחר: 8 

אני אומר בשיא הרצינות, אני שוקל ללכת לבית משפט. אתם  9 

 10 לא תחתכו את הדברים שאני אמרתי בישיבות מועצה. 

 11 אתה מאשים אותי,  ליזי דלריצ'ה:

 12 עם כל הכבוד.  יניב שחר:

 13 במשהו שאני אפילו לא יודעת עליו.  ליזי דלריצ'ה:

 14 הוא לא מאשים. רגע. יניב,  עמה ברון:נ

 15 אני לא מאשים. אני מבקש,  יניב שחר:

 16 לא צריך לפרשן. את לא צריכה לפרשן אותו.  ליזי דלריצ'ה:

 17 אני לא מפרשנת.  נעמה ברון:

 18 אני שומעת אותו.  ליזי דלריצ'ה:

 19 אני רוצה להבהיר את הסיטואציה. נעמה ברון:

 20 אני לא מאשים,  יניב שחר:

 21 סליחה, לא צריך להשתיק אותי גם.  נעמה ברון:

 22 אבל הוא, אני מבינה ממנו את הסיטואציה. אני לא צריכה ... ליזי דלריצ'ה:

אבל את אמרת שאת לא מכירה את הנושא בכלל אז אני רוצה  נעמה ברון: 23 

 24 להכיר לך אותו במילים אחרות. 

 25 א אמר לי שנחתכה, אבל הוא הכיר לי אותו. הו ליזי דלריצ'ה:

 26 אוקי.  נעמה ברון:
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 1 שמעתי. הבנתי. ייבדק. אם נחתך, ליזי דלריצ'ה:

 2 הפרוטוקול נגמר טרם עת. נעמה ברון:

 3 אם נחתך טרם עת,  ליזי דלריצ'ה:

 4 אוקי.  נעמה ברון:

 5 זה לא נחתך ...  ליזי דלריצ'ה:

 6 )מדברים ביחד(

 7 אני אבדוק. למה צריך לעשות מזה דרמה?  ליזי דלריצ'ה:

 8 לא דרמה.  נעמה ברון:

 9 ורק אני אומר, ורק אני אומר,  יניב שחר:

 10 פשוטות. להבהיר במילים  נעמה ברון:

 11 אני ... יניב שחר:

 12 אז הבנתי ממנו במילים מאוד פשוטות.  ליזי דלריצ'ה:

 13 אוקי.  נעמה ברון:

 14 לא צריך פעמיים, דאבל, דואט.  ליזי דלריצ'ה:

 15 , ליזי, אני הסתכלתי על הבחור שהקליט יניב שחר:

 16 אולי לא הבנת. אני לא יודעת.  נעמה ברון:

 17 והוא הקליט.  יניב שחר:

 18 אוקי.  ליזי דלריצ'ה:

ואם משום מה נעלמה לו ההקלטה גם אנחנו הקלטנו ואפשר  יניב שחר: 19 

 20 לתת לכם לתמלל, 

 21 ור. בסדר גמ ליזי דלריצ'ה:

 22 מההקלטה שלנו.  יניב שחר:

 23 אנחנו יודעים, גם כל הציבור יכול לשמוע ממך.  ליזי דלריצ'ה:

 24 בדיוק. יניב שחר:

 25 , מי בעד? מי נגד?13מעולה. אישור פרוטוקול ישיבה מספר  ליזי דלריצ'ה:

 26 אנחנו נגד.  יניב שחר:
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 1 נגד.  נעמה ברון:

 2 

 3 .22/10/19מתאריך  13הוחלט לאשר את פרוטוקול ישיבה מס'  החלטה:

 4 

 5 

. מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין "היתרי בניה במרכז 2 6 

 7 הבמה"

 8 

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין היתרי  ליזי דלריצ'ה: 9 

בנייה במרכז הבמה. לשאלתך אם יש היתרי בנייה לחנויות  10 

במרכז המסחרי התשובה היא חיובית. כל ההיתרים מצויים  11 

 12 באתר הועדה וניתן לעיין בהם. 

 13 לא מדויק.  נעמה ברון:

לים במועד הוצאת ההיתרים שולמו כמובן כל ההיט ליזי דלריצ'ה: 14 

 15 והתשלומים הנדרשים כדין. 

לשאלתך, האם המועצה קיבלה דמי שכירות חודשיים על   16 

השטחים, התשובה היא שהמתחם מחולק כך שמרכז הבמה  17 

בבעלות המועצה והשטח המסחרי הוא בבעלות פרטית.  18 

לפיכך, מטבע הדברים המועצה לא מקבלת שכירות בגין  19 

 20 החנויות במתחם.

 21 אני רוצה,  יניב שחר:

 22 . 3סעיף  דלריצ'ה:ליזי 

 23 רגע, רגע, יש לי שאלת המשך.  יניב שחר:

 24 כן.  ליזי דלריצ'ה:

אני כתבתי לא החנויות במרכז הבמה, אני כתבתי במרכז  יניב שחר: 25 

הבמה בסמוך לבחירות לרשויות המקומיות נבנו חנויות  26 
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חדשות והורחבו חנויות קיימות על שטחים ציבוריים, על  1 

חלל שבתוך מרכז הבמה. כמו שטחים ציבוריים שזה היה ה 2 

 3 ויקטורי, שהוא בולט, 

 4 זה לא השאלה ששאלת. ליזי דלריצ'ה:

 5 זה השאלה ששאלתי.  יניב שחר:

האם בהיתר הבנייה שטחים בהן פועלות החנויות שצוינו  ליזי דלריצ'ה: 6 

עליהם מורשים לייעוד מסחרי? נא ציינו בתשובה כיצד  7 

 8 השטחים רשומים בהיתר. 

 9 אבל רשמתי את זה.  יניב שחר:

 10 האם המועצה קיבלה מאז בנייתם דמי שכירות? עניתי.  ליזי דלריצ'ה:

 11 אז כתבתי,  יניב שחר:

 12 טלים? עניתי. מה לא עניתי? האם שולמו הי ליזי דלריצ'ה:

רגע, רגע, שניה. כתבתי במרכז הבמה נבנו בסמוך לבחירות  יניב שחר: 13 

 14 לרשויות המקומיות חנויות חדשות, 

 15 שאלות, שאלות, עברתי על השאלות.  ליזי דלריצ'ה:

 16 על פניו בשטחים ציבוריים.  יניב שחר:

 17 . 3, 2, 1 ליזי דלריצ'ה:

בחלק המסחרי של המבנה. רגע. שטחים אשר משמשים כיום  יניב שחר: 18 

 19 לחנות תבלינים לדוגמה. 

 20 נו?  ליזי דלריצ'ה:

 21 לחנות תבלינים.  יניב שחר:

 22 מה השאלה, אם יש להם היתר?  ליזי דלריצ'ה:

 23 כן.  יניב שחר:

 24 כן. עניתי.  ליזי דלריצ'ה:

 25 כן, לפיצוציה יש היתר?  יניב שחר:

 26 הכל יש.  ליזי דלריצ'ה:
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 1 אני חיפשתי בועדה ולא ראיתי את זה.  ניב שחר:י

 2 , תחפש טוב יותר. -אז ת ליזי דלריצ'ה:

 3 אבל איפה הם, הם בנויים כמו שהם היו קודם. שרון גל דרור:

 4 הם בנויים, לא, הם נבנו בפנים.  יניב שחר:

 5 אישור המלצות, עניתי כן, גמרנו.  ליזי דלריצ'ה:

 6 תר. יש היתר. יש היעו"ד רונית עובדיה: 

 7 הוא גם סרוק במערכת.  ערן חמו:

 8 הוא גם בדק. עומר שלומוביץ: 

 9 רגע, יש לי שאלה, רגע. יניב שחר:

 10 הוא סרוק במערכת.  ערן חמו:

 11 אבל הוא בדק. מה, אתה תגיד לו? הוא בדק. עומר שלומוביץ: 

 12 ליזי, יש לי שאלה אז,  יניב שחר:

 13 גמרנו שאלת המשך. נגמר. בסוף אם ישאר זמן.  ליזי דלריצ'ה:

 14 

 15 . הסבר על ניגוד עניינים3

 16 

אישור המלצות ועדת משנה, רגע, סליחה, הסבר על ניגוד  ליזי דלריצ'ה: 17 

 18 , רונית. 3עניינים, סעיף 

כן. אנחנו בישיבה הראשונה אחרי שהוקמה המועצה הזו עו"ד רונית עובדיה:  19 

דיברנו על כל מה שקשור לניגוד עניינים ואני מוצאת לנכון  20 

לחדד את זה, בגלל מה שקרה בעניין התמיכות. אנחנו פה  21 

הצוות המקצועי לא יודע למי יש ניגוד עניינים. לא, לפעמים  22 

חבר,  הוא כן יודע, אבל אין לנו יכולת לנחש אם יש לכם אח, 23 

 24 אם אתם היו"ר של ועד ההורים או משהו כזה. 

מאוד מאוד מאוד חשוב בשביל שההחלטות של המועצה הזו   25 

יהיה להן תוקף חוקי ולא יוכלו לשלוח בגינן מכתבים ולא  26 
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יוכלו לתקוף אותן, חשוב, אתה מסתכל עלי ככה, כן, שאתם  1 

בכל מקרה שאתם חושבים שיש נושא שהוא קרוב אליכם,  2 

 3 גידו נבחן אותו. תגידו. ת

 4 אמיר רחמנינוב כהן: קודם כל הנושא נאמר, בואי נתחיל מזה. 

 5 בסדר. רגע. עו"ד רונית עובדיה: 

 6 לכן לא נכנסתי לועדת תמיכות. אמיר רחמנינוב כהן: 

 7 אמיר, עו"ד רונית עובדיה: 

 8 לא, את מחדדת משהו, אני אענה לך עליו. אמיר רחמנינוב כהן: 

 9 קי. אועו"ד רונית עובדיה: 

 10 , -אני לא אשב ואסתכל עלייך ואבהה בך ואמיר רחמנינוב כהן: 

 11 לא, אתה לא, שניה. עו"ד רונית עובדיה: 

לנושא הזה, לנושא שקרה אני פסלתי את עצמי מלהיות אמיר רחמנינוב כהן:  12 

 13 בועדה. 

 14 אבל אתה ישבת בישיבת המועצה,עו"ד רונית עובדיה: 

 15 מועצה, אני ישבתי בישיבתאמיר רחמנינוב כהן: 

 16 והצבעת. עו"ד רונית עובדיה: 

 17 כן, שכחנו. טל מתתיהו:

 18 שכחנו. אמיר רחמנינוב כהן: 

 19 בסדר, לא, עו"ד רונית עובדיה: 

 20 הוא עשה את זה בתום לב.  ליזי דלריצ'ה:

 21 אני לא מאשימה. רק שניה. עו"ד רונית עובדיה: 

 22 זה נעשה בתום לב, פסלתי את עצמי מלהיות בועדה. אמיר רחמנינוב כהן: 

 23 , -אני, אני יודעו"ד רונית עובדיה: 

 24 לא הייתי בועדת תמיכות. אמיר רחמנינוב כהן: 

 25 אמיר, אני יודעת. עו"ד רונית עובדיה: 

 26 ... והיה חשוב לכתוב עליך פוסט.  ליזי דלריצ'ה:



 

 

 

 12.11.19  מליאת המועצה המקומית גני תקווה

 

39 

 1 אמיר, עו"ד רונית עובדיה: 

 2 מה? אמיר רחמנינוב כהן: 

 3 )מדברים ביחד(

 4 מה? מה? מה?  נעמה ברון:

 5 מה? סליחה,  יניב שחר:

 6 עכשיו היה דיון ... בהוצאת דיבה.  נעמה ברון:

 7 אמיר, עו"ד רונית עובדיה: 

 8 את לא מתביישת?  יניב שחר:

 9 )מדברים ביחד(

 10 באיזה פוסט נכתב משהו על התמיכות? יניב שחר:

 11 על מי פוסט?  באמת, מי כתב דוברת:

 12 אמיר, אמיר, עו"ד רונית עובדיה: 

 13 את לא מתביישת?  יניב שחר:

 14 מי כתב פוסט בנושא?  דוברת:

 15 מאיפה הבאת את היציאה הזאת עכשיו?  יניב שחר:

 16 העלית אותי על הגרדום. אמיר רחמנינוב כהן: 

 17 יניב, די. עו"ד רונית עובדיה: 

 18 אני חייב להגיד לך. אמיר רחמנינוב כהן: 

 19 , -לא, לא העליתי על הגרדום. אמרתי שעו"ד רונית עובדיה: 

 20 אני לא יכול לעבור לסדר היום,אמיר רחמנינוב כהן: 

 21 תן לה לסיים רגע. שרון גל דרור:

 22 כשאת מדברת איתי ועלי. אמיר רחמנינוב כהן: 

 23 אמיר, אני לא, עו"ד רונית עובדיה: 

 24 אני פסלתי את עצמי מועדת תמיכות,אמיר רחמנינוב כהן: 

 25 אני יודעת. עו"ד רונית עובדיה: 

 26 מהסיבה שידעתי שיש לי איזשהו קשר, אמיר רחמנינוב כהן: 
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 1 בסדר. עו"ד רונית עובדיה: 

, -לבית כנסת נוה שלום ויש שמה את הנושא שלהם באמיר רחמנינוב כהן:  2 

 3 אז פסלתי את עצמי.

אני לא העליתי אף אחד על הגרדום. אני הסברתי למה בדיה: עו"ד רונית עו 4 

 5 אני אומרת, 

 6 )מדברים ביחד(

אותך לא מעלים על הגרדום. אותי שעשיתי משהו הרבה פחות  יניב שחר: 7 

 8 חמור העלו לכתבות בעיתון. 

אתה העלית את כל הסיפור הזה עכשיו, אתה מבין, אמיר רחמנינוב כהן:  9 

 10 יניב? 

אין, אין כתבות בעיתון. אני חשוב לי להגיד לכם את זה עו"ד רונית עובדיה:  11 

בשביל, תקשיבו רגע, הדברים שנאמרים כאן זה לא בשביל  12 

להעלות אף אחד על הגרדום. זה בשביל שתבינו את החשיבות  13 

של זה לגבי ההחלטות שהמועצה מקבלת. אנחנו לא יודעים  14 

 15 חלק מהדברים האלה וחשוב שאתם תגידו אותם. 

ליזי, יניב הזה, עומר, כולם. בסדר? זה לא משהו אתה, יניב,   16 

 17 אישי. זה פשוט לחדד לכם שוב שאם יש, 

 18 לחדד על הבשר שלנו כמו שאומרים. אמיר רחמנינוב כהן: 

נושא שאתם חושבים שהוא קשור אליכם, תזכירו לנו. עו"ד רונית עובדיה:  19 

 20 ואם הזכרת שם, תזכיר גם פה. 

התממש לניגוד עניינים חטף כיתת יניב, רק על חשש שלא  נעמה ברון: 21 

יורים. תגיד תודה. אגב, אמיר בחור מקסים, לא כתבנו עליו  22 

שום פוסט. יתרה מכך, הוא עזר לי עם הברית של הבן שלי.  23 

אז אני מבקשת, אגב אחד האנשים הבודדים בחדר שאמר לי  24 

 25 מזל טוב אחרי שנולד לי בן. אז אני מבקשת רק, 

 26 )מדברים ביחד(
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 1 אמרתי לך. נכון שאני לא חבר מועצה אבל אמרתי.  גם אני דובר:

 2 גם אני אמרתי.  דליה לין:

 3 גם אני אמרתי לה.  דובר:

סליחה, מחברי המועצה. ואני מדברת כשנולד לי הבן, כשהוא  נעמה ברון: 4 

 5 שלושה.-היה בן יומיים

 6 כשהיית בבית חולים אני כתבתי לך, אמא'לה.  שרון גל דרור:

 7 אחד הבודדים. דובר:

זה לא נאמר כטענה לאף אחד, זה נאמר כאמירה לכך שאת  נעמה ברון: 8 

 9 אמרת בצורה פוגענית שאנחנו כתבנו עליו פוסט. וזה לא נכון. 

 10 אני מותשת, באמת מותשת.  ליזי דלריצ'ה:

ט לא צריכה לשקר, את לא צריכה להיות מותשת. את פשו יניב שחר: 11 

 12 ליזי. 

 13 איך, איך אפשר פעם אחת ל... נעמה ברון:

 14 )מדברים ביחד(

 15 אני אמצא לך את ההתייחסות שכתבת. ליזי דלריצ'ה:

 16 תמצאי.  יניב שחר:

 17 אני אמצא לך, ליזי דלריצ'ה:

 18 תמצאי. יניב שחר:

 19 כשיהיה לי שעת שינה מיותרת, אולי מחר אולי מחרתיים.  ליזי דלריצ'ה:

 20 אין לך ילד בן שלושה שבועות.  יניב שחר:

 21 אני אמצא. יש לי כלבה חדשה.  ליזי דלריצ'ה:

 22 ליזי, ... פוסט?  דובר:

 23 איזה פוסט היה?  נעמה ברון:

 24 הוא כתב, הוא העיר על זה ... ואני אמצא לך.  ליזי דלריצ'ה:

 25 ה, ככה מתחילות שמועות. את רוא נעמה ברון:

 26 תמצאי.  יניב שחר:
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 1 אני אמצא לך?  ליזי דלריצ'ה:

 2 תמצאי. תמצאי.  יניב שחר:

אבל יש מכתבים לכל משרד הפנים, כולל היועצת המשפטית  ליזי דלריצ'ה: 3 

 4 של משרד הפנים על הראש שלך.

 5 אה, אז בדרכים המקובלות זה לא בסדר?  נעמה ברון:

 6 זה לא על הראש שלו, זה לא על הראש שלו.  יניב שחר:

 7 זה על הראש שלו.  ליזי דלריצ'ה:

 8 חגגת על הראש שלי בסוף. אמיר רחמנינוב כהן: 

 9 זה לא הראש שלו. בכלל.  יניב שחר:

 10 לא, אלה על התמיכות זה על הראש שלי. עו"ד רונית עובדיה: 

 11 אה, הראש שלה.  ליזי דלריצ'ה:

 12 )מדברים ביחד(

 13 בואו נצביע. נו, בואו נצביע.  יניב אנגל:

 14 אין מה להצביע.  ליזי דלריצ'ה:

 15 רגע, יש לי משפט להגיד.  יניב שחר:

 16 . 4סעיף  ליזי דלריצ'ה:

פה את הנושא  רגע, יש לי משפט להגיד. אני רק רוצה להגיד יניב שחר: 17 

של הניגוד עניינים. כשאני הייתי באיזושהי סיטואציה  18 

אפשרית שיכול להיות שבעתיד אולי אני אהיה בניגוד עניינים  19 

 20 עשיתם מזה סימפוזיון. 

 21 היית, היית בניגוד עניינים מאוד חמור, יניב. עו"ד רונית עובדיה: 

 22 לא היה. לא היה. זה לא נכון.  אושרת פרימו:

 23 וא לא ישב בועדה דקה אחת. ה נעמה ברון:

 24 הוא לא היה.  אושרת פרימו:

 25 )מדברים ביחד(
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לקח שנה. שנה, רק היום היתה ישיבה ראשונה של הועדה,  יניב שחר: 1 

 2 זה לא היה מצב שהייתי כאילו בסיטואציה, רונית, שנה. 

 3 החזירו אותך במיוחד לתכנית.  דובר:

 4 מיר שזה לא אישי, מה? אז מה כואב לך? שאמרתי על אעו"ד רונית עובדיה: 

 5 לא, לא. אני לא יודע.  יניב שחר:

 6 אמרתי לכולכם, עו"ד רונית עובדיה: 

 7 )מדברים ביחד(

דרך אגב, אף אחד לא הזכיר את השם שלו ולא רצה לדבר על  יניב שחר: 8 

 9 השם שלו. 

 10 בואו נתקדם. בואו נתקדם. לירון דורון לוי: 

ודרך אגב, המכתב שהוצאנו למשרד הפנים הוא לא על אמיר.  יניב שחר: 11 

דרך אגב, על הסיפור, על הסיפור של הניגוד עניינים את ענית.  12 

 13 רונית, 

 14 הבאתי גם את המכתב. עו"ד רונית עובדיה: 

 15 תפסיק לפחד. תגיד לה את האמת כבר. ליזי, די כבר. עומר שלומוביץ: 

עניינים את ענית וענית תשובה רונית, את הסיפור של הניגוד  יניב שחר: 16 

 17 טובה. 

 18 מה, נו באמת, די. לירון דורון לוי: 

 19 את כל השאלות האחרות ששאלנו לא התייחסת אליהן.  יניב שחר:

 20 לבקשת הקהל אני מתקדמת.  ליזי דלריצ'ה:

 21 

 22 . אישור המלצות ועדת משנה לתמיכות4

 23 

צא אישור על המלצות ועדת משנה לתמיכות. אמיר, ת ליזי דלריצ'ה: 24 

 25 בבקשה. עוד רגע אתה שוכח גם עכשיו. 

 26 אמיר, אבל זה לא אליך וזה לא עליך. עומר שלומוביץ: 
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 1 אבל זה מה שאמרתי. אמיר רחמנינוב כהן: 

 2 אנחנו מצטערים. זה לא אתה. לא כתבנו את השם שלך.עומר שלומוביץ: 

מאחר שדנו כבר בסעיפים האלה מכאן עד מחרתיים אז אני  ליזי דלריצ'ה: 3 

 4 להעלות להצבעה, והפעם לפי חוק בלי אמיר, מי בעד? רוצה

 5 רגע, רגע, יש לי דברים להגיד. יניב שחר:

 6 של זה. זה אשרור אתם כבר, מי נגד? לא,  ליזי דלריצ'ה:

 7 לא, לא, לא, לא, לא, לא.  יניב שחר:

 8 )מדברים ביחד(

 9 מה זה אשרור? עוד פעם?  :דוברת

 10 מה, עוד פעם?  ליזי דלריצ'ה:

 11 הגזמת לגמרי, ליזי.  דובר:

ייאמר להגנת יניב שהוא רצה תשובה בכתב כדי לא לדבר פה  נעמה ברון: 12 

 13 אבל, 

 14 , וזה, ועל זה, -ליניב היו שאלות ואמרתי לו שעו"ד רונית עובדיה: 

 15 שאת לא מתכוונת לענות עליהן.  :דובר

ועל זה היו כל המכתבים. אמרתי לו אבל זה יובא לדיון עו"ד רונית עובדיה:  16 

ותשאל את כל השאלות, למה אתה שואל אותי? אני לא חברת  17 

 18 מועצה. 

 19 חבל שלא אמרת לי, הייתי מביאה את ... אבל בסדר.  ליזי דלריצ'ה:

 20 בבקשה, תשאל, הבאתי. יש לי תשובות. עו"ד רונית עובדיה: 

 21 . 20:48עכשיו  יניב שחר:

 22 לא מצאת כלום דרך אגב, סתם זה. ית עובדיה: עו"ד רונ

 23 מה לא מצאתי?  יניב שחר:

 24 סבבה. תשאל. את כל השאלות שלך.עו"ד רונית עובדיה: 
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קודם כל, רונית, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך  יניב שחר: 1 

, וכמו שאת יודעת את יועצת משפטית של -באמת משהו ו 2 

 3 המועצה,

 4 ת את הסעיף, כן.כתבעו"ד רונית עובדיה: 

 5 שניה, אבל בואו,  יניב שחר:

אבל אל, זה לא זה, יש לך שאלה עניינית, משהו ענייני עו"ד רונית עובדיה:  6 

 7 לעניין התמיכות? 

 8 כן, כן, כן, כן.  יניב שחר:

 9 אז תשאל שאלות. עו"ד רונית עובדיה: 

 10 יש לי. רגע, אני אגיד לכם.  יניב שחר:

 11 )מדברים ביחד(

 12 דקות שלך.  10 -כולה לשאול את זה גם כן, יהיה לך את האת י יניב שחר:

 13 דקות. אני רוצה, 10לא, לא רוצה  נעמה ברון:

 14 מגיעה לי התנצלות, מצאתי במהירות.  ליזי דלריצ'ה:

 15 בבקשה, כן.  נעמה ברון:

עדכון תקציב המועצה איך הצבענו. אבל בכפוף להצבעה  ליזי דלריצ'ה: 16 

. למה? כי ההצבעה 2019חוזרת לעניין חלוקת התמיכות לשנת  17 

שהתקיימה אירעה תוך ניגוד עניינים, לא שלנו כמובן. לאחר  18 

שהתרענו על כך למועצה ומשרד הפנים קרה נס גלוי והיועצת  19 

 20 המשפטית המליצה, 

 21 גם עלי המייל הזה? אה, זה כתוב עו"ד רונית עובדיה: 

 22 )מדברים ביחד(

 23 איפה הזכרנו את השם של אמיר?  יניב שחר:

 24 איפה כתוב אפילו שם הסיעה?  נעמה ברון:

 25 אפילו לא רשמנו איזה סיעה שם.  יניב שחר:

 26 אבל יניב אנגל, גם אתה כתבת פוסט כזה.  אושרת פרימו:
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 1 אוי נו באמת. נו באמת.  ליזי דלריצ'ה:

 2 נכון או לא?  תכלס, אושרת פרימו:

 3 יניב כתב עלי פוסט כזה,  נעמה ברון:

 4 אתה בחור ישר לפחות, תגיד את האמת.  אושרת פרימו:

 5 כתב לא נכון ומחק.  נעמה ברון:

תגידו, סליחה, אתם משועממים? זה מה שאתם כותבים עו"ד רונית עובדיה:  6 

 7 בפייסבוק?

 8 אני לא זה,  אושרת פרימו:

 9 ני לא, לא, מזל שאעו"ד רונית עובדיה: 

 10 זה היה פוסט בעילום שם? יניב אנגל:

 11 ליזי, אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד,  יניב שחר:

 12 )מדברים ביחד(

 13 ככה אתם כותבים? עו"ד רונית עובדיה: 

 14 לא יודע, זה עילום שם או לא?  יניב אנגל:

 15 דקות שלי, שלי.  10 -חבר'ה, זה ה יניב שחר:

 16 ... הגזמתם לגמרי.עו"ד רונית עובדיה: 

 17 שהוא היה בניגוד עניינים.  אושרת פרימו:

 18 )מדברים ביחד(

 19 דקות.  10יש לי  יניב שחר:

 20 קרה נס. כן, אני צריכה, ליזי, תשלחי לי. עו"ד רונית עובדיה: 

 21 נס גלוי.  ליזי דלריצ'ה:

 22 ליזי, תשלחי לי. עו"ד רונית עובדיה: 

 23 מה, את הפוסט? את לא נהנית?  ליזי דלריצ'ה:

 24 אין לי פייסבוק, מה את רוצה ממני? שלחי לי. עו"ד רונית עובדיה: 

 25 אז קודם כל במאמר מוסגר,  יניב שחר:

 26 שיניב ... שקרה נס, כן.עו"ד רונית עובדיה: 
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במאמר מוסגר, ליזי, אני מאוד מאוד מוחמא מזה שאת קוראת  יניב שחר: 1 

 2 את הפוסטים שאנחנו כותבים.

 3 וזוכרת אותם גם.  נעמה ברון:

 4 וזוכרת אותם, את לא זכרת ... יניב שחר:

 5 )מדברים ביחד(

גילוי נאות, מעבירים לי את זה. אני לא כל כך מתעניינת  ליזי דלריצ'ה: 6 

 7 בקלישאות. 

 8 מה זה משנה? את קוראת אותם? זה מה שחשוב.  יניב שחר:

 9 יש לי אנשים טובים. ליזי דלריצ'ה:

שחשוב, שאת קוראת אותם. איך הם מגיעים אלייך  זה  זה מה יניב שחר: 10 

לא מעניין. טוב, בואו נדבר על הנושא של התמיכות. אז ככה,  11 

בנושא של התמיכות רונית, שלחנו כמה מכתבים אלייך ואני  12 

 13 רק רוצה להזכיר לך שלפי החוק, 

 14 א' לחוק, 5סעיף עו"ד רונית עובדיה: 

 15 א'. 5 יניב שחר:

בנתי את המכתבים, יניב. תתקדם. בוא תגיד לי מה, העו"ד רונית עובדיה:  16 

 17 מה, למה, 

 18 אבל יש לי קושי, יש לי קושי,  יניב שחר:

 19 כן? עו"ד רונית עובדיה: 

משפטי, שאת כל  ייעוץא' לחוק הרשויות המקומיות 5שסעיף  יניב שחר: 20 

 21 כך מכירה אותו, 

 22 כן. עו"ד רונית עובדיה: 

 23 חוות דעת,אומר שאת צריכה לתת לנו  יניב שחר:

 24 מה, על מה? עו"ד רונית עובדיה: 

 25 אותו לצורך מילוי תפקידי.על כל דבר שאני צריך  יניב שחר:

 26 על מה אני צריכה לתת לך חוות דעת? עו"ד רונית עובדיה: 
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אם אני שואל אותך לקראת ישיבה חוזרת על התמיכות  יניב שחר: 1 

שאלות לגבי החלוקה של התמיכות, בשביל שאני אדע איך  2 

 3 צביע, לה

אתה לא שאלת אותי לקראת הישיבה. שאלת אותי עו"ד רונית עובדיה:  4 

, -שאלות בישיבה הראשונה איך זה אושרו התמיכות בגלל ש 5 

 6 למרות שככה וככה וככה.

 7 כתבתי,  יניב שחר:

אמרתי לך אל תשאל אותי, תהיה עוד ישיבה, תשאל עו"ד רונית עובדיה:  8 

 9 בישיבה. מה הבעיה? 

 10 י ביקשתי ייעוץ משפטי לפני הישיבה. לא, אנ יניב שחר:

 11 , איזה ייעוץ משפטי לפני הישיבה?-לא ביקעו"ד רונית עובדיה: 

אמרתי לך, אנחנו הסתכלנו על המכתבים של התמיכות.  יניב שחר: 12 

 13 10לדוגמה. יש, ליזי, עכשיו, התחלתי לפני שתי דקות, יש לי 

 14 . 8דקות. עוד 

 15 . 4/2006לצערנו יש חוזר מנכ"ל  

 16 הבאתי את כל המכתבים, ראית? הדפסתי. כן, נו?עו"ד רונית עובדיה: 

 17 מסודרת.  יניב שחר:

 18 היא מאוד מסודרת.  נעמה ברון:

, שמסביר שאסור לתת, שהחלוקה של 4/2006חוזר מנכ"ל  יניב שחר: 19 

 20 התמיכות צריכה להיות שוויונית. 

טועה. אתה טועה. כי כל מה שכתבת כאן אבל אתה עו"ד רונית עובדיה:  21 

 22 במכתב שלך שום דבר לא נכון. 

 23 אז בואי תסבירי לי.  יניב שחר:

 24 אני אסביר לך. רוצה? עו"ד רונית עובדיה: 

 25 סעיף ותסבירי לי. -אז רגע, אז בואי נלך סעיף יניב שחר:

 26 סעיף. בוא אני אסביר לך. -אז סעיףעו"ד רונית עובדיה: 
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 1 כתוב שהתמיכות צריכות להיות שוויוניות.  יניב שחר:

 2 נכון. עו"ד רונית עובדיה: 

 3 עכשיו איך אתה עושה שוויונית?  יניב שחר:

לא, זה לא ככה אתה עושה שוויונית. אתה פשוט לא עו"ד רונית עובדיה:  4 

 5 מבין איך אנחנו חילקנו את התמיכות. 

 6 אז בואי תסבירי לי.  יניב שחר:

 7 אז אני אסביר לך. עו"ד רונית עובדיה: 

 8 שלי במקרה הזה. את היועצת המשפטית גם  יניב שחר:

אחר כך יעלו את התמונה של הארגזים ישרים ושל הארגזים  נעמה ברון: 9 

 10 ככה. 

לא, לא, לא, לא. תקשיב רגע יניב. יניב, אני לא יודעת עו"ד רונית עובדיה:  11 

במה אתה עיינת ובמה לא. החלוקת תמיכות לא נעשית פר בן  12 

 13 אדם שמשתתף בפעילות. אתה כתבת כאן כל מיני הנחות, 

 14 אז איך אפשר להשוות?  יניב שחר:

שהן בכלל לא רלוונטיות. ועדת התמיכות יושבת, יש לה עו"ד רונית עובדיה:  15 

שלמה של קריטריונים. דרך אגב, אותם קריטריונים  רשימה 16 

 17 שאתה אישרת.  

 18 לא, לא, אנחנו אחר כך,  נעמה ברון:

 19 אנחנו לא אישרנו.  יניב שחר:

 20 אנחנו היינו חברי מועצה דקה וחצי ומאז למדנו.  נעמה ברון:

 21 ולא היה ייעוץ משפטי לגבי, שלפי חוק, יניב שחר:

 22 טי.היה ייעוץ משפעו"ד רונית עובדיה: 

 23 לא היה. לא היה חוות דעת משפטית.  יניב שחר:

 24 שנה אחת לא היה, עו"ד רונית עובדיה: 

 25 על התבחינים.  יניב שחר:
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נכון. נכון. לא משנה, אתם אישרתם את התבחינים. עו"ד רונית עובדיה:  1 

בתבחינים יש שורה של קריטריונים שכתוב. כתוב נא תבדקו  2 

בבקשה כמה משתתפים בפעילות. כתוב תבדקו תרומות  3 

אחרות. כתוב, לכל דבר כזה יש משקל. יש לנו רשימות אקסל,  4 

 5 תאמין לי אין כמו גורן. גורן אלופה בלתפוס על כל מספר זה. 

 6 אז הייתם שולחים אותם. ב שחר:יני

 7 אנחנו נביא משקל, את מה?עו"ד רונית עובדיה: 

 8 את הרשימות אקסל בתור תשובה.  יניב שחר:

אני לא יודעת מה, הבנתי קודם כל שאתה באת, עיינת עו"ד רונית עובדיה:  9 

 10 בכל התיק של התמיכות. לא יודעת אם, 

 11 אבל לא היה שם אקסלים של גורן. יניב שחר:

 12 אני לא יודעת מה עיינת ומה לא עיינת, בסדר?רונית עובדיה:  עו"ד

 13 במה שהביאו לי.  יניב שחר:

אז, אז רגע, תן לי להסביר לך. חלוקה של התמיכות לא עו"ד רונית עובדיה:  14 

 15 נעשית לפי מספר של משתתפים. זה לא הגיוני גם.

 16 לא, זה מובן.  נעמה ברון:

 17 אז לפי מה?  יניב שחר:

 18 אז אני אסביר. דיה: עו"ד רונית עוב

 19 שוויוניות. יניב שחר:

שוויוניות. כל אחת מהעמותות מקבלת אחוזים מסוימים עו"ד רונית עובדיה:  20 

על מגוון שלם של קריטריונים. למשל מספר המשתתפים הוא  21 

מאוד מאוד מהותי בתנועות נוער. כי בתנועות נוער אמרנו  22 

 23 כולן תנועות נוער. 

 24 כמו הצופים. עופר עזרא:

 25 רק נחלק ביניהן, עו"ד רונית עובדיה: 

 26 נו את התמיכות הכי גדולות. כמו הצופים שקיבל עופר עזרא:
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. בכל הפעילויות האחרות הרי 80%בתנועות נוער זה עו"ד רונית עובדיה:  1 

 2 יכול להיות שיש עמותה שהמשמעות שלה, 

 3 , -אז את רוצה שיש משקלים לכל דבר ש יניב שחר:

 4 בוודאי שיש משקלים.עו"ד רונית עובדיה: 

 5 ל. אז איפה זה? זה לא נמצא בתבחינים בכל יניב שחר:

 6 זה נמצא. כל הדברים האלה נמצאים בתבחינים.עו"ד רונית עובדיה: 

 7 . לא, זה לא מופיע. -זה חייב להיות בתבחי יניב שחר:

 8 מה זאת אומרת? עו"ד רונית עובדיה: 

 9 קראתי את התבחינים.  יניב שחר:

 10 המשקלים לא מופיעים בתבחינים.עו"ד רונית עובדיה: 

 11 נכון. אז תכתבו.  יניב שחר:

, המשקלים זה פרמטרים שועדת -המשקלים זה של העו"ד רונית עובדיה:  12 

התמיכות החליטה לחלק את, את כל הדברים האלה. אתם  13 

 14 הנחיתם אותנו לחלק לפי ככה וככה. 

 15 אז אושרת, אושרת, יש לי שאלה.  יניב שחר:

 16 רונית, אני רונית, לא אושרת. עו"ד רונית עובדיה: 

 17 רונית, סליחה. עכשיו יש אחת חדשה, המתמחה שלך.  יניב שחר:

 18 אין שום מתמחה. עו"ד רונית עובדיה: 

 19 כן, אל תשלחו מתמחים לענות לנו. זה מה זה לא,  נעמה ברון:

 20 אני הייתי בבית משפט. הבטחתי ליניב תשובה. עו"ד רונית עובדיה: 

 21 אז למה לא? מה הבעיה?  ליזי דלריצ'ה:

 22 קשרתי. התעו"ד רונית עובדיה: 

 23 למה לא, רונית?  ליזי דלריצ'ה:

 24 לא, עו"ד רונית עובדיה: 

 25 )מדברים ביחד(

 26 אסור על פי חוק? ליזי דלריצ'ה:
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לא, אין איסור. אמרתי רק שלא יגיד את לא עונה לי עו"ד רונית עובדיה:  1 

 2 בבוקר. 

קודם כל אין לה רישיון עריכת דין וזה, איזה אחריות יש  נעמה ברון: 3 

 4 עליה? 

נזכרתי בבית משפט, התקשרתי אליה. תעזוב אותי. אתם, עו"ד רונית עובדיה:  5 

 6 לא אשלח מתמחים.  -אל תפנו כל כך הרבה

 7 אני רוצה להגיד. רגע, עכשיו מחר, מחר יבוא,  יניב שחר:

 8 )מדברים ביחד(

 9 הקשר?  ... אחריות, מה נעמה ברון:

 10 רונית, מחר,  יניב שחר:

 11 לא הספקתי. מה הבעיה?עו"ד רונית עובדיה: 

 12 רגע, רגע עזבי. עזבי. מחר יבוא תושב, יניב שחר:

 13 מה לא, עו"ד רונית עובדיה: 

 14 )מדברים ביחד(

 15 עזבי, נו לא סתם המתמחה שלך ענתה לי. עזבי.  יניב שחר:

 16 ... מה השטויות האלה? ליזי דלריצ'ה:

רוצה לראות שאני הייתי בבית משפט? תגיד לי מה, אתה עו"ד רונית עובדיה:  17 

 18 בסדר?

 19 דקות.  7לא, לא, זה לא משנה, זה לא הנושא. יש לי עוד  יניב שחר:

 20 )מתנהלות שיחות ברקע(

 21 תקשיבי, מחר יבוא תושב.  יניב שחר:

 22 כן.עו"ד רונית עובדיה: 

מיכות לא חולקו בצורה מחר יבוא תושב ויגיד התבחינים, הת יניב שחר: 23 

 24 שוויונית. 

 25 למה שהוא יגיד דבר כזה? עו"ד רונית עובדיה: 

 26  )מדברים ביחד(
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 1 זה לא אני באתי, באו אלי ואמרו לי תקשיב ... יניב שחר:

אבל הם לא יודעים, מה זאת אומרת? התבחינים, עו"ד רונית עובדיה:  2 

 3 התמיכות, 

האחוזים, המשקלים, כמו שאת מוציאה מכרז ובמכרז רשום  יניב שחר: 4 

 5 , -ב 5%הסעיף הזה הוא 

 6 איך אפשר לראות את זה? נעמה ברון:

 7 בציון הכולל.  20%בציון הכולל. הסעיף הזה הוא  יניב שחר:

 8 כן.עו"ד רונית עובדיה: 

 9 אם יש תבחינים שהועדה משתמשת בהם, יניב שחר:

 10 בוודאי. עו"ד רונית עובדיה: 

 11 הם צריכים להופיע במסמכי תבחינים.  יב שחר:ינ

 12 , שאני אגיד לכם? -אנחנו, אתם רוצים שעו"ד רונית עובדיה: 

 13 כן,  נעמה ברון:

 14 ברור.  יניב שחר:

 15 איך חילקנו את הדבר? עו"ד רונית עובדיה: 

 16 ברור.  יניב שחר:

 17 אנחנו מצביעים על זה, נעמה ברון:

 18 ברור. יניב שחר:

 19 אז אנחנו צריכים לדעת את זה.   נעמה ברון:

 20 לא, אתם לא מצביעים על זה.עו"ד רונית עובדיה: 

 21 לא, לא, אנחנו מצביעים על התבחינים,  יניב שחר:

 22 אתם, עו"ד רונית עובדיה: 

 23 פעם אחת? יניב שחר:

 24 כן. עו"ד רונית עובדיה: 

 25 אני מצביע על התבחינים. יניב שחר:

 26 נכון. עו"ד רונית עובדיה: 
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 1 בתבחינים יש כל מיני קריטריונים. מסתבר,  :יניב שחר

 2 כל הקריטריונים האלה אנחנו שמנו אותם בטבלה. עו"ד רונית עובדיה: 

 3 שניה. מסתבר,  יניב שחר:

 4 כן?עו"ד רונית עובדיה: 

 5 שיש קריטריונים שלא רושמים בתבחינים.  יניב שחר:

 6 לא נכון. עו"ד רונית עובדיה: 

 7 אבל בוחנים לפיהם.  יניב שחר:

 8 זה לא, זה לא נכון. עו"ד רונית עובדיה: 

 9 גורן לין אלרגנד: לא, המשקלות לא רשומים.

 10 כל הקריטריונים מופיעים בתבחינים. עו"ד רונית עובדיה: 

 11 המשקלות, נעמה ברון:

 12 המשקל שנתנו לקריטריונים האלה לא נמצא בתבחינים.עו"ד רונית עובדיה: 

 13 אוקי, אז תציגו את זה.  נעמה ברון:

 14 אפשר לקבל את זה?  יניב שחר:

 15 אז סליחה, אז פעם הבאה שנגיב, עו"ד רונית עובדיה: 

 16 לא, בסדר גמור, לא סליחה.  נעמה ברון:

 17 אני אומרת, עו"ד רונית עובדיה: 

 18 , -לא, לא, פעם הבאה שמ יניב שחר:

 19 חינים,אני אומרת פעם הבאה שאתם מעלים את התבעו"ד רונית עובדיה: 

 20 שיש תבחינים למתן תמיכות,  יניב שחר:

 21 תגידו, תשאלו איפה הקריטריונים.עו"ד רונית עובדיה: 

 22 אנחנו לא ידענו אבל. אנחנו חברי מועצה שנה ראשונה.  נעמה ברון:

 23 סבבה, אז נגיד לכם. לא ידענו שאתם לא יודעים. עו"ד רונית עובדיה: 

 24 לומדים.  נעמה ברון:

 25 אוקי, זה דבר אחד.  יניב שחר:

 26 אנחנו זה כבר יש לנו, אנחנו מאוד מסודרים. עו"ד רונית עובדיה: 
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 1 אני שואל, יש, אז סעיף הבא.  יניב שחר:

הסעיף הבא, אז קודם כל זה לא, זה לא, ככה לא מחלקים, עו"ד רונית עובדיה:  2 

, התנועות נוער -אז זה לא שיש חוסר שוויון, זה פשוט לגבי ה 3 

 4 , יש הרבה משקל

 5 , -לא תנועת נוער, אני מדבר על ה יניב שחר:

אבל אני מסבירה לך, ולגבי העמותות האלה, יש משקל עו"ד רונית עובדיה:  6 

 7 אחוז למספר המשתתפים. 15או  10של בערך 

 8 , -אז אני רק אומר פה הערה. אני מבקש לראות את ה יניב שחר:

 9 יש ייחודיות, עו"ד רונית עובדיה: 

 10 לות האלה. את המשק יניב שחר:

 11 אנחנו ניתן לך. עו"ד רונית עובדיה: 

 12 ואני מבקש שזה יכנס לתבחינים הבאים. יניב שחר:

 13 בסדר. עו"ד רונית עובדיה: 

 14 בבקשה ... יניב שחר:

 15 אין בעיה. עו"ד רונית עובדיה: 

 16 הלאה, סעיף הבא. יניב שחר:

 17 כן.עו"ד רונית עובדיה: 

 18 -המסמכים שאנחנו ראינו שיש עמותה שנראה לפחות על פי  יניב שחר:

 19 מהתקציב שלה הוא מגיע מתמיכות. 100%

אז אני אגיד לך מה נראה לי שאתה ראית. נראה לי עו"ד רונית עובדיה:  20 

 21 שראית את ההערה של גורן שכתבה, 

 22 לא, לא ראיתי הערה. יניב שחר:

, כי זה לא, גורן כתבה -טה כי מש-טה-טה 100% -שעו"ד רונית עובדיה:  23 

 24 , -ההערולעצמה את 

 25 כי בדוחות הכספיים,  יניב שחר:

 26 אז אני אסביר לך רגע. עו"ד רונית עובדיה: 
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 1 לא, לא, לא קשור לגורן. בדוחות הכספיים, יניב שחר:

 2 אנחנו עלינו על זה. עו"ד רונית עובדיה: 

 3 אין הכנסות.  יניב שחר:

 4 אני אסביר לך.עו"ד רונית עובדיה: 

 5 אוקי.  יניב שחר:

עלינו על זה. גורן כתבה איזה הערה כזו מה קורה זה עו"ד רונית עובדיה:  6 

. התקשרנו אליהם הם אמרו לנו תקשיבו, את כל הדמי 100% 7 

השתתפות של החברים בבני עקיבא הם לא משלמים לנו, הם  8 

 9 משלמים ישירות לתנועה הארצית. 

 10 והם לא מקבלים את זה חזרה?  יניב שחר:

א, לכן זה לא מופיע אצלנו. ביקשנו מהם אישור. , לזהעו"ד רונית עובדיה:  11 

 12 נכון גורן? 

 13 מצורף שם אישור.גורן לין אלרגנד: 

 14 אישור, מצורף שמה אישור. עו"ד רונית עובדיה: 

 15 ... להנהגה, שהדמי חבר, גורן לין אלרגנד: 

 16 , -של הכסף שעו"ד רונית עובדיה: 

 17 אבל זה חוזר אליהם?  יניב שחר:

 18  לא, לא, לא.  עו"ד רונית עובדיה:

 19 זה על פעילויות שהחניכים משלמים שההנהגה מוציאה. גורן לין אלרגנד: 

 20 . 100%ובדקנו וראינו שאנחנו לא משלמים עו"ד רונית עובדיה: 

 21 אוקי. יניב שחר:

 22 בקיצור, מה עוד מצאת?עו"ד רונית עובדיה: 

לעמותות בשיעור העולה על כלל  אישור סך תמיכות יניב שחר: 23 

 24 ההוצאות. 

 25 אז זה גם לא נכון.עו"ד רונית עובדיה: 
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אלף שקל בסוף  100אז תסבירי למה. אם יש עמותה שיש לה  יניב שחר: 1 

 2 שנה, 

 3 אני אסביר לך. עו"ד רונית עובדיה: 

 4 אלף שקל בסוף שנה,  50 יניב שחר:

 5 כן.עו"ד רונית עובדיה: 

 6 בסוף שנה.אלף שקל  170 יניב שחר:

אין לה, אז אני, אז ככה, כשאנחנו מחלקים את התמיכות עו"ד רונית עובדיה:  7 

אנחנו לא יודעים כמה תרומות יהיו להם במהלך השנה. אנחנו  8 

, במשקולות האלה -מחלקים את זה, דרך אגב זה גם שיקול ב 9 

 10 יש כמה תרומות ויש, האם יש להם עודפים בשנה קודמת.

 11 ים על שנה קודמת כל פעם. מסתכלגורן לין אלרגנד: 

נכון. עכשיו יכול להיות שבשנה מסוימת החלטנו לחלק עו"ד רונית עובדיה:  12 

להם תמיכות בשיעור מסוים. אבל בשנה, הם אספו עוד הרבה  13 

 14 , -תרומות ואז יצא ש

 15 נשאר להם עודף. יצא שנשאר להם עודף. גורן לין אלרגנד: 

 16 אז צריכים להחזיר.  יניב שחר:

 17 רגע. שאני באה שנה אחר כך, לרגנד: גורן לין א

 18 לפי החוזר מנכ"ל,  יניב שחר:

 19 רגע, תקשיב לגורן. עו"ד רונית עובדיה: 

 20 הדוחות הכספיים הם רק מתפרסמים שנה באיחור. גורן לין אלרגנד: 

 21 היא הולכת תמיד אחורה.  עופר עזרא:

כשאני באה לשנה אחר כך אחד הקריטריונים בתבחינים זה גורן לין אלרגנד:  22 

עודפים מצטברים בזה. אז אני מסתכלת על העודפים בשנים  23 

קודמות וזה נכנס לשקלול. מי שיש לו עודף שנה קודמת מקבל  24 

 25 פחות תקצוב. 

 26 אנחנו לא, עו"ד רונית עובדיה: 
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 1 אלף שקל,  170מי שעמותה שיש לה משנה קודמת עודף  יניב שחר:

 2 מי שיש לו ... שנה קודמת מקבל פחות תקצוב. ורן לין אלרגנד: ג

 3 אין לה, אין לה, עו"ד רונית עובדיה: 

 4 זה משפיע על השנה הבאה.גורן לין אלרגנד: 

 5 אלף שקל בגללי.  170אין לה, אין לה עודף עו"ד רונית עובדיה: 

 6 אין לי יכולת באותה שנה לדעת את זה. גורן לין אלרגנד: 

באותה שנה יכול להיות שאני חילקתי את התמיכות, עובדיה:  עו"ד רונית 7 

 8 אני מחלקת אותן בשתי פעימות. 

 9 אז זאת אומרת שאי אפשר לאכוף את זה בכלל. יניב שחר:

זה לא שאי אפשר לאכוף את זה, העמותות האלה הרבה עו"ד רונית עובדיה:  10 

פעמים מקבלות כל מיני תרומות. אין לי שום יכולת לדעת  11 

בזמן חלוקת התמיכות האם היא תקבל תרומות כאלה שבסוף  12 

 13 התמיכה שלי תהיה יותר מההוצאות שלה. אני, 

 14 רונית, אני יש לי שאלה.  יניב שחר:

 15 ה אחר כך. מתייחסת לזה בשנעו"ד רונית עובדיה: 

אם אנחנו, הרי מה זה תמיכות? את באה לעמותה ואת תומכת  יניב שחר: 16 

 17 בה בפעילויות. 

 18 נכון.עו"ד רונית עובדיה: 

אבל אם היא לא צריכה את התמיכה הזאת, יש לה עודף, אז  יניב שחר: 19 

שתחזיר את הכסף, ניתן אותו לעמותות שכן צריכות אותו.  20 

 21 זה מה שחוזר מנכ"ל אומר. 

אז אני מסבירה לך שאני יכולה לדעת את זה בשנה אחת. ונית עובדיה: עו"ד ר 22 

נכון, אני לא יכולה לדעת את זה באותה שנה. אם אני רואה  23 

 24 את זה בשנה אחר כך אני מתחשבת בדבר הזה. 

 25 יש להם עודף ואנחנו,  2018למה? ראינו דוחות  יניב שחר:
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מתי עושים דוחות? יניב, מתי עושים דוחות? את עו"ד רונית עובדיה:  1 

 2 הדוחות עושים בכלל, 

 3 רק עכשיו ...  עופר עזרא:

 4 )מדברים ביחד(

 5 אז עכשיו אני אתקן את זה. עו"ד רונית עובדיה: 

 6 אנחנו מקבלים את זה,  יניב שחר:

 7 אבל אני לא יכולה לדעת. עו"ד רונית עובדיה: 

 8 אז אנחנו מבקשים את זה חזרה?  יניב שחר:

 9 דקות. בואו נתחיל להתקדם.  10נראה לי שעברו  ליזי דלריצ'ה:

 10 לא, רגע, רגע, עו"ד רונית עובדיה: 

 11 זה שאלות שהיא צריכה לענות.  יניב שחר:

 12 רגע, יש לו עוד שתי שאלות. כן? עו"ד רונית עובדיה: 

 13 נו, קדימה.  ליזי דלריצ'ה:

 14 ן לה עדיין אישור ניהול תקין. יש עמותה שאי יניב שחר:

 15 היא לא קיבלה. עו"ד רונית עובדיה: 

 16 אוקי. יניב שחר:

אנחנו כתבנו בועדת משנה לתמיכות הערה שכל התמיכות גורן לין אלרגנד:  17 

 18 יועברו רק,

 19 בכפוף להצגת, עו"ד רונית עובדיה: 

 20 לכן היא עדיין לא קיבלה. גורן לין אלרגנד: 

 21 לא קיבלה?יש עמותה אחת ש עופר עזרא:

 22 כן. עו"ד רונית עובדיה: 

 23 מעגל נשים לא קיבלה בינתיים. גורן לין אלרגנד: 

 24 אוקי.  עופר עזרא:

 25 , זה, לא קיבלה. -את החצי שגורן לין אלרגנד: 

 26 קיבלת תשובה.  עופר עזרא:
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אוקי. ויש את הנושא של התבחינים, שלא היה עם חוות דעת  יניב שחר: 1 

 2 משפטית. 

 3 נכון, ראינו ששנה אחת לא היתה חוות דעת משפטית. עו"ד רונית עובדיה: 

, עוד פעם, אני רק רוצה לדעת -אוקי. אז בפעם הבאה שיהיה ו יניב שחר: 4 

איך אנחנו בודקים שעמותות שגמרו את השנה שלהן בעודף  5 

ת שגמרו את השנה שלהם בעודף ממש גודל, גדול ויש עמותו 6 

 7 , -מחזירות את הכספים האלה לטובת עמותות שגמרו ב

יניב, אז אני אגיד לך מה, עלי אתה לא סומך. אבל יש עו"ד רונית עובדיה:  8 

 9 פה את גורן, תודה לאל, תאמין לי הבחורה הזו לא נותנת, 

 10 לא נכון, אנחנו כן סומכים עלייך. את פשוט לא בצד שלנו. נעמה ברון:

 11 לא נותנת לאף שקל לצד מקופת המועצה, עו"ד רונית עובדיה: 

 12 אני רציתי, מה.  נעמה ברון:

אם אפשר לא להוציא אותו. אז תסמוך עליה שאם היא ית עובדיה: עו"ד רונ 13 

מוצאת כל דבר כזה קטן היא ישר עושה, מתחשבת בעניין  14 

 15 , -הזה. זהו. אני מקווה שקיבלת תשובות ו

 16 אמיר, עוד דקה. אנחנו מצביעים עכשיו. ליזי דלריצ'ה:

 17 עוד לא סיימנו? אמיר רחמנינוב כהן: 

 18 כן, זה,  ליזי דלריצ'ה:

 19 רגע אמיר, רגע.  ב שחר:יני

 20 מי בעד? הוא לא יכול להיכנס. מי בעד?  ליזי דלריצ'ה:

 21 לא יכול להיכנס. עו"ד רונית עובדיה: 

 22 מי בעד אישור המלצות ועדת משנה לתמיכות? כולם בעד?  ליזי דלריצ'ה:

 23 לא, אנחנו נגד.  יניב שחר:

 24 נגד. כל הרעש, בסוף נגד. יאללה.  ליזי דלריצ'ה:

 25 נס. אמיר, תיכ 

 26 , -גם ככה הוא נגד. פעם אחת אפילו הוא מבין את הכל ה 
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 1 

 2 הוחלט לאשר את המלצות ועדת משנה לתמיכות.  החלטה:

 3 

 4 209לשנת  3. עדכון תקציב מס' 5

 5 

עדכון תקציב סעיף מספר, די, חברים, מספיק עם הרעש.  ליזי דלריצ'ה: 6 

 7 , גורן. 3עדכון תקציב מספר 

בתקציב.  1,676,000. גידול של 3תקציב מספר  ןעדכוגורן לין אלרגנד:  8 

עיקר ₪. אלפי  141,827 -ל₪ אלפי  140,151 -התקציב עולה מ 9 

העדכונים פה נובעים מזה שהתחילה שנת לימודים. קשה  10 

ויק את מה יהיה בשנת הלימודים שמתחילה לצפות מראש במד 11 

 12 בספטמבר. אז רוב העדכונים פה זה שנת הלימודים החדשה. 

בנוסף, יש פה התאמות שקשורות לרווחה. כי תמיד יש   13 

שינויים במשרד הרווחה, אישורים שמותנים ואנחנו משנים.  14 

סעיף, כי, בגלל -ולכן אני, אני לא רואה צורך לעבור ממש סעיף 15 

 16 עכשיו.  מה שציינתי

יש עוד שני דברים קטנים שאני כן אציין, חוץ מהחינוך.   17 

אלף שקל, התאמה לצפי.  121בניקוי רחובות יש לנו גידול של  18 

אלף שקל בגלל  326באיגוד ערים אשפה יש לנו גידול של  19 

גידול בפניות על פי דרישות לחירייה. תאורת רחובות יש לנו  20 

לות האנרגטית אלף שקל, שנובע מההתייע 120קיטון של  21 

ביישוב, ההפיכה ללדים. השאר זה חינוך ורווחה. זהו.  יש  22 

 23 שאלות? 

 24 יש לי שאלות.  יניב שחר:

 25 כן.  ליזי דלריצ'ה:
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כמה. ברגיל, תמיד יש לי איזה משהו. פרסום חוצות, עוד פעם  יניב שחר: 1 

 2 אנחנו יורדים. מה, אנחנו לא, כאילו לא מצליחים לפרסם?

סביר. פרסום חוצות תוכננו, המכרז שיצאנו אליו אני אגורן לין אלרגנד:  3 

 4 תוכנן שיהיו פה גם בילבורדים. 

 5 אוקי.  יניב שחר:

התקנת הבילבורדים תלויה בפינוי בילבורדים קיימים גורן לין אלרגנד:  6 

 7 בשטחים פרטיים.

 8 אוקי.  יניב שחר:

 9 הדבר הזה בתהליך. גורן לין אלרגנד: 

 10 נמצא בתהליכים משפטיים.עו"ד אושרת מצליח: 

 11 אושרת, את יכולה?גורן לין אלרגנד: 

יש מסיגי גבול, מה לעשות? זה בתהליכים משפטיים. עו"ד אושרת מצליח:  12 

 13 ויש הליכים מסודרים שאנחנו, 

 14 מה זה מסיגי גבול?  יניב שחר:

 15 הצלחנו לנקות את כולם. את רובם, סליחה. כאשרעו"ד אושרת מצליח: 

 16 בעייתיים. 3נשארו עוד 

 17 נשארו שניים או שלושה. דליה לין:

 18 מה זה, שמישהו שם בבית שלו,  יניב שחר:

 19 בשטח שלו.  דליה לין:

 20 , יש קרקע עזובה ואנשים השתלטועו"ד אושרת מצליח: 

 21 כמו השלטים בבחירות.  יניב שחר:

 22 והעמידו. עו"ד אושרת מצליח: 

 23 אבל נתנו התרעה ואנחנו נפנה באיזשהו שלב.  דליה לין:

אנחנו כבר הצלחנו לפנות את מרביתם. נשארו לנו עוד עו"ד אושרת מצליח:  24 

 25 שלושה?

 26 כן, שניים או שלושה.  דליה לין:
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 1 , -ורק אז אפשר לעשות את ה יניב שחר:

 2 רק אז הוא מוכן לבוא ולפרסם בילבורדים. גורן לין אלרגנד: 

 3 איתם.זה ההסכם  דליה לין:

 4 זה ההסכם איתו. גורן לין אלרגנד: 

עוד שאלה. יש לי כמה שאלות. יש פה תרבות תורנית הכנסה  יניב שחר: 5 

מותנית רשום מעבר להכנסה בפועל כנגד גידול בהוצאה. אבל  6 

 7  .50ולא הוספתם  50בפועל הורדתם 

מהכנסה מותנית העברנו אותה להכנסה  50לא, הורדנו גורן לין אלרגנד:  8 

בפועל ובהוצאות אותו דבר. הורדנו מהוצאה מותנית והעברנו  9 

 10 להוצאה בפועל.

 11 לא ראיתי תרבות תורנית,  יניב שחר:

 12 התקבלה הרשאה, גורן לין אלרגנד: 

 13 הכנסה לא מותנית.  יניב שחר:

 14 רגע. גורן לין אלרגנד: 

 15 זה אמור להיות צמוד כזה, לא?  יניב שחר:

 16 יש בעמוד השני. גורן לין אלרגנד: 

 17 דר, אוקי, הבנתי. סבאה,  יניב שחר:

 18 פשוט קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך. גורן לין אלרגנד: 

אוקי. יש בתשלומים עלייה בנושא של גידול פינוי על פי  יניב שחר: 19 

 20 דרישה מחירייה. 

 21 נכון. גורן לין אלרגנד: 

 22 ממה זה נובע? יניב שחר:

מגידול ביישוב. החירייה במשך השנה בודקים, הם מגישים גורן לין אלרגנד:  23 

לנו דרישה בתחילת השנה כמה אמור להיות כל השנה. הם  24 

בודקים, אם יש גידול מסיבי בכמויות האשפה הם שולחים  25 

 26 לנו דרישת תקציב חדשה. 
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 1 אוקי, זה הסברת כבר. זהו, אין לי יותר שאלות. יניב שחר:

 2 ? מי נגד? 2019לשנת  3ציב מספר מי בעד עדכון תק ליזי דלריצ'ה:

 3 כולם?  דליה לין:

 4 כולם בעד.  נעמה ברון:

 5 כולם בעד.  יניב שחר:

 6 

 7 .2019לשנת  3פה אחד הוחלט לאשר עדכון תקציב מספר  החלטה:

 8 

 9 2018. דיון בדוחות כספיים שנתיים לשנת 6

 10 

 11 . גורן, בבקשה. 2018דיון בדוחות כספיים שנתיים לשנת  ליזי דלריצ'ה:

 12 . אני צריכה עכשיו לחזור אחורה.2021טוב, אני כבר בשנת גורן לין אלרגנד: 

 13 דרך אגב, זה דוחות שאף פעם לא ראיתי כאלה,  יניב שחר:

 14 כאלה מה?גורן לין אלרגנד: 

 15 הם הרבה יותר מורחבים מהדוחות הקודמים.  יניב שחר:

כי אתה ראית רק את הרבעוניים לדעתי. או שהספקת לראות אלרגנד:  גורן לין 16 

 17 '? 17את דצמבר 

 18 ' היה, 17דצמבר  יניב שחר:

 19 אותו דבר. זה אותו דבר. המתכונת לא השתנתה.גורן לין אלרגנד: 

 20 אוקי.  יניב שחר:

 21 סינית, אותו דבר. נעמה ברון:

סך ₪. אלפי  95הסתיימה בעודף קטן של  2018טוב. שנת גורן לין אלרגנד:  22 

מיליון שקל. הגרעון  131 -הכל ביצוע הכנסות ביצוע הוצאות כ 23 

'. אם 18מביצוע שנת  11%הוא ₪, אלפי  14,188הנצבר הוא  24 

מנטרלים את הנחות ארנונה שמופיעים בהכנסה ובהוצאה  25 

 26 ', רק לסבר את17. הגרעון הנצבר לסוף 11.6%הגרעון הוא 
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. אני 12.7', בנטרול הנחות היה 17מביצוע  11.8%הזה, היה  1 

 2 , שזה בדרך להיות רשות יציבה. 12.5 -אציין שירדנו מתחת ל

הדו"ח הזה מבוקר על ידי רואה חשבון מטעם משרד הפנים.   3 

, תקבולים ותשלומים. הכנסות 6אני אעבור קצת על עמוד  4 

 5 . 1.3% -מארנונה הביצוע בפועל היה גבוה יותר מהתקציב ב

 6 , לא? 1.1 יניב שחר:

, 97%משהו. אחוז הגבייה בארנונה הוא  1.2, לי יצא 1.3גורן לין אלרגנד:  7 

 8 . 27. זה בעמוד 96.3שנה קודמת הוא היה 

 9 מרשים.  דובר:

מסך ביצוע  42%ההכנסות מארנונה בניכוי ההנחות הם גורן לין אלרגנד:  10 

 11 ההכנסות בניכוי ההנחות. 

המענקים הכלליים המיוחדים הביצוע גבוה מהתקציב בערך   12 

אלף שקל בגלל שבדצמבר קיבלנו עוד מענק איזון, היו  400 -ב 13 

ומשהו אלף שקל מענק  390', קיבלנו עוד 18נדיבים בשנת  14 

 15 איזון.

נק איזון זה לא חיובי, זה אומר שאנחנו במצב נדיבים במע נעמה ברון: 16 

 17 פחות טוב, לא? 

 18 בלי הערות. דוברת:

 19 מה הקשר?  דובר:

 20 ' נשאר להם כסף, לדעתי הם חילקו אותו. 18בשנת גורן לין אלרגנד: 

 21 אין קשר, הם חילקו את זה.  דובר:

 22 , -המשמעות זה בביצוע חסר ב יניב אנגל:

 23 לים, יש, תקבולים בלתי רגיגורן לין אלרגנד: 

 24 מענק איזון עדיף ככלל לא לקבל, שלא נצטרך מה שנקרא.  נעמה ברון:

 25 הלוואי.  יניב אנגל:

 26 בואו נתקדם, נו.  ליזי דלריצ'ה:
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תקבולים בלתי רגילים, יש תת ביצוע שנובע בעיקר מזה גורן לין אלרגנד:  1 

שאנחנו לא מנצלים את כל הסכום של המתווה למשיכת  2 

 3 חנו שומרים תמיד קדימה. כספים מתאגיד המים. אנ

בצד ההוצאות אין פערים משמעותיים בין הביצוע לתקציב.   4 

ברוב פרקי התקציב הביצוע נמוך מהתקציב, למעט בהוצאות  5 

הרווחה ששם גם ההכנסות ממשרד הרווחה גדלו ובמקביל גם  6 

 7 ההוצאות גדלו. 

אחוז ההשקעה בחינוך מסך תקציב ההוצאות בניכוי הנחות   8 

ומים בלתי רגילים, יש גידול בעיקר עקב גידול . תשל43%הוא  9 

בהנחות ארנונה. זו היתה שנה שגם הנחות למשרתי מילואים  10 

 11 נכנסו וגם היה איזשהו שינוי במבחן הכנסה לטובת התושבים. 

 12 רגע, שאלה, איך הארנונה קשורה לתקציב בלתי רגיל?  יניב שחר:

קבילים בהכנסות ההנחות ארנונה רשומות כחשבונות מגורן לין אלרגנד:  13 

ארנונה ובהוצאות מתשלומים בלתי רגילים. כאילו הכנסות  14 

הארנונה כאילו מנופחות בגובה ההנחות, מצד שני ההנחות  15 

 16 רשומות בהוצאות. 

 17 בתב"רים כאילו? יניב שחר:

 18 לא, לא, לא.  עופר עזרא:

לא, בתשלומים בלתי רגילים. תקציב בלתי רגילים פה הוא גורן לין אלרגנד:  19 

 20 לא תב"רים. 

 21 אוקי.  יניב שחר:

 22 תקציב בלתי רגילים.גורן לין אלרגנד: 

 23 הבנתי.  יניב שחר:

לציין שהמועצה מסיימת ללא גרעון שוטף כבר שנה שלישית גורן לין אלרגנד:  24 

 25 ברציפות. 

 26 כל הכבוד.  דליה לין:
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, 16%' 15הגרעון הנצבר הולך ופוחת. הוא היה בסוף שנת גורן לין אלרגנד:  1 

. וזה עוד לפני קבלת כספי ארנונה נתב"ג 11% -הגענו ל 2 

', כי מה שהתקבל בסוף 18שנכנסו, לא משתתפים פה בדוחות  3 

 4 דחינו במתווה קדימה. ' 18

הדבר מושג גם בגלל חיסכון שוטף וחשיבה יומיומית של   5 

כולם, לא שלי, של כולם על דרכי התייעלות וחשיבה קדימה  6 

 7 על המתווה למשיכת כספי תאגיד המים. 

 8 וגזרתי יוצאת דופן.  ליזי דלריצ'ה:

 9 וכו'. גורן לין אלרגנד: 

 10  באמת. דליה לין:

 11 לקחת לעמותות את התמיכות שלא מגיע להן.  כוללעו"ד רונית עובדיה: 

 12 לא, זה לא הגזברית. גורן לין אלרגנד: 

 13 מילה טובה מכולנו, גורן. מגיע לך.  ליזי דלריצ'ה:

 14 )מחיאות כפיים(

 15 לפחות יש מישהי אחת שיש עליה קונצנזוס פה, נכון? יניב שחר:

 16 מה זה קונצנזוס, חבל על הזמן. דליה לין:

 17 ק אחת? למה? ר שרון גל דרור:

 18 יש פה הרבה.  ליזי דלריצ'ה:

 19 הוא אמר לפחות אחת.  נעמה ברון:

 20 הוא אמר על קונצנזוס, לא על, לא על רוב.  מיכאל לוין:

, עומס המלוות גם ירד לעומת 28עומס המלוות לפי עמוד גורן לין אלרגנד:  21 

. אני מדברת על יתרת ההלוואה חלקי ביצוע ההכנסות 2017 22 

'. זה אחוז נמוך גם ביחס 17בסוף  28%לעומת  19% -הוא כ 23 

 24 לממוצע בכלל. 

 25 , 34' ביקשנו הלוואה נוספת. משרות, עמוד 19בשנת  
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, רצת כל כך 21רגע. שניה. יש את הנושא הזה של, בעמוד  יניב שחר: 1 

 2 קדימה. את כל השעבודים והמשכנתאות. 

 3 טוב. גורן לין אלרגנד: 

 4 מה השאלה? אמיר רחמנינוב כהן: 

 5 אז קודם כל אני מבין שזה כנגד ההלוואות שלקחנו, נכון? יניב שחר:

כל הלוואה שלוקחים יש שעבוד של כלל ההכנסות הצפויות גורן לין אלרגנד:  6 

 7 להכנס למועצה על ההלוואה. 

אבל לא רשמת נגיד כמה זה כל הלוואה יש בסיפור הזה. יש  יניב שחר: 8 

 9 איזה פירוט של כל ההלוואות האלה?

זה מה שנדרש. אנחנו, זה מתכונת נורא ברורה של משרד גורן לין אלרגנד:  10 

 11 הפנים. זאת אומרת אין לנו יותר מדי, 

 12 צריך לבקש ממך.  יניב שחר:

 13 משרד הפנים זה מה שהוא דורש, זה מה ששמים. גורן לין אלרגנד: 

משרות, בפועל  332, משרות, תוקצבו 34עמוד אני ממשיכה.   14 

משרות, נובע בעיקר  6תת ביצוע של  משרות. 326בוצעו  15 

 16 ממשרות חינוך שתוקצבו ביתר. 

 17 41% -מהווה כ₪ אלפי  53,984 -ביצוע השכר המסתכם ל 

מתוך  10%. 10% -לביצוע ההוצאות. יש לציין שמתוך זה יש כ 18 

 19 הוצאות השכר זה פנסיה תקציבית והודעות בגין  פרישה. זהו. 

 20 היה פה איזה משהו על, יניב שחר:

 21 

ההתקשרות עם החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי בע"מ רחבת . ה7 22 

למתן רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע  39/17מכח מכרז  23 

( לתוספת הרביעית חצו המועצות המקומיות 7)3ממוחשבות, על פי סעיף  24 

המאפשר הגדלת הוצאות המועצה על ידי הוספת פרטים לחוזה קיים בשיעור  25 

 26 נסיבות בהן המועצה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלתב 50%של עד 
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 1 

 2 . 7סעיף אמיר רחמנינוב כהן: 

. הרחבת התקשרות עם החברה לאוטומציה 7סעיף מספר  ליזי דלריצ'ה: 3 

למתן רישיון  39/17במנהל השלטון המקומי מכוח מכרז  4 

שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות על פי  5 

עית לצו המועצות המקומיות ( לתוספת הרבי7)3סעיף  6 

המאפשר הגדלת הוצאות המועצה להוספת פריטים לחוזה  7 

בנסיבות בהן המועצה קבעה  50%קיים בשיעור של עד  8 

 9 שעריכת מכרז לא תביא תועלת. 

 10 אושרת, את רוצה רגע להגיד במילה על זה?  

היה מכרז לגבי מערכות מחשוב של  2017 -אפשר, כן. בעו"ד אושרת מצליח:  11 

המועצה. חברת אוטומציה זכתה והיא באמת מפעילה את כל  12 

מערכות המחשוב. מדי פעם אנחנו נדרשים לכל מיני פיתוחי  13 

תוכנה וכל מיני השלמות תוכנה, שהן לא קבועות במכרז וזה  14 

בגדר תוספות. לא הגיוני להכניס כל פעם חברה אחרת  15 

עם עוד תוכנה ועוד אדם באותו מערכת. ולכן אנחנו  שתיכנס 16 

 17 מבקשים להגדיל. 

. כנראה שאנחנו נעבור, נחרוג, 25 -כרגע אנחנו קרובים ל  18 

 19 ולכן אנחנו, 25 -נעבור קצת את ה

 20 אנחנו מבקשים לחרוג. גורן לין אלרגנד: 

מבקשים לחרוג ומעדיפים כבר לטווח הרחוק להגדיל עו"ד אושרת מצליח:  21 

 22 כי צופים גם עוד כמה פיתוחים קטנים.  50 -ר לאת זה כב

 23 מתי המכרז הבא? לכמה זמן?  יניב שחר:

 24 . 2022, עד 2017 -שנים, היה ב 5זה עו"ד אושרת מצליח: 

 25 מי בעד? מי נגד?  ליזי דלריצ'ה:

 26 אנחנו נמנעים.  יניב שחר:
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 1 נמנעים. מיכאל?  ליזי דלריצ'ה:

 2 מיכאל?  דליה לין:

 3 בעד.  מיכאל לוין:

 4 

ההתקשרות עם החברה לאוטומציה הוחלט לאשר הרחבת  החלטה: 5 

למתן רישיון  39/17במנהל השלטון המקומי בע"מ מכח מכרז  6 

שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות, על פי  7 

( לתוספת הרביעית חצו המועצות המקומיות 7)3סעיף  8 

המאפשר הגדלת הוצאות המועצה על ידי הוספת פרטים  9 

בנסיבות בהן המועצה קבעה  50%זה קיים בשיעור של עד לחו 10 

 11 .שעריכת מכרז לא תביא תועלת

 12 

. מינוי מר אורן הלוי, סגן מהנדס המועצה, כחבר הנהלה מקרב עובדי 8 13 

 14 המועצה בעמותת אמנות ותרבות בגני תקווה

 15 

מינוי מר אורן הלוי, סגן מהנדס המועצה, כחבר הנהלה מקרב  ליזי דלריצ'ה: 16 

עובדי המועצה בעמותת אמנות ותרבות בגני תקווה. מצורף  17 

נספח ד' חוות דעת משפטית בדבר ייצוג הולם. מי בעד? מי  18 

 19 נגד? מי נמנע? 

 20 כולם בעד?  דליה לין:

 21 אנחנו בעד.  יניב שחר:

 22 כולם בעד. דליה לין:

 23 

לאשר מינוי מר אורן הלוי, סגן מהנדס פה אחד הוחלט  החלטה: 24 

המועצה, כחבר הנהלה מקרב עובדי המועצה בעמותת אמנות  25 

 26 ותרבות בגני תקווה.
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 1 

. מינוי מיכאל לוין, חבר המועצה, כחבר בהנהלת עמותת אמנות ותרבות 9 2 

 3 בגני תקווה

 4 

מינוי מר מיכאל לוין, חבר המועצה, כחבר בהנהלת עמותת  ליזי דלריצ'ה: 5 

ות בגני תקווה. מאחר שלא מדובר בעובד מועצה אמנות ותרב 6 

או נציג ציבור לא נדרשת חוות דעת היועצת המשפטית בעניין  7 

 8 המינוי.

 9 בניגוד לנעמה בפעם הקודמת.  יניב שחר:

 10 מי בעד?  ליזי דלריצ'ה:

אני רוצה רק לחדד, לא נדרשת חוות דעת יועצת עו"ד אושרת מצליח:  11 

 12 משפטית בדבר ייצוג הולם. 

 13 אה, רק בדבר ייצוג הולם?  ליזי דלריצ'ה:

 14 בדבר ייצוג הולם. עו"ד אושרת מצליח: 

 15 אוקי. מי בעד?  ליזי דלריצ'ה:

 16 כן, זה סותר את מה שהיה כתוב קודם לכן.  נעמה ברון:

 17 מי נגד?  ליזי דלריצ'ה:

 18 היה שם, צליח: עו"ד אושרת מ

 19 כולם בעד? דליה לין:

 20 אני בעד.  מיכאל לוין:

 21 אנחנו מתנגדים.  יניב שחר:

 22 אתם נמנעים? דליה לין:

 23 מיכאל בעד עצמו? נעמה ברון:

 24 מיכאל,  ליזי דלריצ'ה:

 25 אנחנו מתנגדים גם מטעמי,  נעמה ברון:

 26 מטעמי הקומבינה שעשיתם.  יניב שחר:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 אישור שינוי,  דלריצ'ה:ליזי 

 3 אה, נכון, נכון, סליחה. מיכאל לוין:

 4 סליחה, מיכאל, עו"ד אושרת מצליח: 

 5 אה, בוא תצא, שלא יהיה לנו פה,  ליזי דלריצ'ה:

 6 )מדברים ביחד, צוחקים(

אמרתי שאתם צריכים להגיד את זה. אני לא יכולה לזכור עו"ד רונית עובדיה:  7 

 8 את הכל. 

 9 רונית, זה מה שקרה לאמיר עם התמיכות. בדיוק אותו דבר. עופר עזרא:

 10 בדיוק. עו"ד רונית עובדיה: 

 11 )מדברים ביחד(

 12 מי בעד מינוי מיכאל לוין,  ליזי דלריצ'ה:

 13 )מדברים ביחד(

את כולם לא היו בעצמם? אני דרך אגב אני לא בטוח. למנות  מיכאל לוין: 14 

 15 אסור לי להצביע? 

 16 כשמינינו את עצמנו אנחנו הצבענו?  דוברת:

 17 בוא, בוא, אל תצא. עו"ד רונית עובדיה: 

 18 )מדברים ביחד(

 19 אל תצביע. עו"ד רונית עובדיה: 

 20 אנחנו בעדך, בוא.  שרון גל דרור:

 21 אני לא בטוח.  מיכאל לוין:

 22 מי בעד?  ליזי דלריצ'ה:

 23 , -לא, אני לא בטוח ש לוין:מיכאל 

 24 גמרנו את ההצבעה.  ליזי דלריצ'ה:

 25 
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מיכאל לוין, חבר המועצה, כחבר הוחלט לאשר את מינוי  החלטה: 1 

 2 בהנהלת עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה.

 3 

לתאריך  17/12/19שנקבעה ליום  15. אישור שינוי מועד ישיבת מליאה מס' 10 4 

30/12/19 5 

 6 

 7 .10סעיף , 10 ליזי דלריצ'ה:

 8 אנחנו נגד.  נעמה ברון:

 9 כתבתי נגד.  דליה לין:

 10 אה, אוקי.  נעמה ברון:

 11 אישור שינוי, ליזי דלריצ'ה:

אגב הוא היה חסר לנו במליאה של התכנון, זה לא היה בסדר  נעמה ברון: 12 

 13 שהוא לא הוזמן. 

 14 אישור שינוי,  ליזי דלריצ'ה:

עניינים, בגלל שזה לא  דרך אגב זה לא, זה לא ניגודעו"ד רונית עובדיה:  15 

 16 , -משהו שהוא לא קשור למועצה. זה לא ש

 17 אתה לא מקבל שום דבר.  יניב שחר:

 18 בקיצור, סתם הוצאנו אותך החוצה.  נעמה ברון:

 19 הוא גם בעד. תרשמי שהוא גם היה בעד.  יניב שחר:

 20 17.12 -שנקבע ל 15אישור שינוי מועד ישיבת מליאה מספר  ליזי דלריצ'ה:

. הבקשה היא בעקבות גורן, אולי יש עליה 30.12לתאריך  21 

 22 קונצנזוס אז נסכים. 

 23 , זו הסיבה האמיתית. 80אבא שלי בן  17.12 -בגורן לין אלרגנד: 

 24 . אין לנו, 30 -לא משנה, הישיבה נדחתה ל ליזי דלריצ'ה:

 25 ביום שלישי?  31 -למה לא ב יניב שחר:

 26 ביום שלישי.  31 -בגלל שיש משהו ב ליזי דלריצ'ה:
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 1 יש איזה משהו.  דליה לין:

מאחר  30 -יש משהו שאי אפשר. בכל מקרה ביקשנו יום שני ב ליזי דלריצ'ה: 2 

שעדיין לא הגיעו גם המענקי איזון, הסכומים, לא הגיעו  3 

ש הסכומים, עוד לא גמרנו לחשב את הארנונה המדויקת, אז י 4 

ימים קודם לשלוח. אז אני  10לנו עוד קצת זמן והיא צריכה  5 

 6 מבקשת להזיז את זה. 

ימים? כי עבדנו עלינו בישיבה  8ימים יהיו  10 -רגע, אבל ה נעמה ברון: 7 

 8 הראשונה בקטע הזה. 

 9 אנחנו מבקשים לקבל את הסדר יום ביום חמישי.  יניב שחר:

 10 ימים ונעשה.  10 -נספור את ה דליה לין:

 11 כי זה חוזר לשישי, אז עוד פעם יום ראשון.  ברון: נעמה

 12 לא, זה יוצא יום שישי, אז בבקשה,  יניב שחר:

 13 כולם בעד?  דליה לין:

 14 אנחנו בעד אבל בכפוף לזה,  יניב שחר:

 15 מי בעד?  דליה לין:

 16 בכפוף לזה,  יניב שחר:

 17 ימים,  10נו די. אנחנו סופרים  ליזי דלריצ'ה:

 18 שתשלחו ביום חמישי.  יניב שחר:

 19 די יניב עם השטויות, בחייאת.  ליזי דלריצ'ה:

 20 ימים יש,  10 -אבל תמיד בעו"ד רונית עובדיה: 

 21 )מדברים ביחד(

 22 . 9...  נעמה ברון:

 23 ימים.  8ועכשיו זה יצא  יניב שחר:

 24 ימים. 10זה  ליזי דלריצ'ה:

 25 תמיד יהיה שישי שבת. : עו"ד רונית עובדיה

 26 )מדברים ביחד(
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 1 ועכשיו זה יוצא בשישי אז,  יניב שחר:

 2 כן, בדקתי עם טל, בדק לי, חזר לי, אמר לי בסדר. תתקדמו.  ליזי דלריצ'ה:

 3 אל תעשי ככה, מה לעשות?  נעמה ברון:

 4 אנחנו בעד בכפוף לזה שנקבל,  יניב שחר:

לדצמבר בבוקר ישיבות  12 -אבל חברי הנהלה יקרים, ב ליזי דלריצ'ה: 5 

תכניות עבודה ותקציב נשאר. לא להגיד לי לא יודע, לא כן  6 

 7 יודע, שמעת אמיר? 

 8 זה כבר ביומן שלכם. 17 דליה לין:

 9 יופי.  ליזי דלריצ'ה:

 10 

 11 15פה אחד הוחלט לאשר שינוי מועד ישיבת מליאה מספר  החלטה:

 12 .30/12/19לתאריך  17/12/19שנקבעה ליום 

 13 

 14 . דיווחי ראש המועצה11

 15 

 16 דיווחי ראש המועצה.  ליזי דלריצ'ה:

 17 ליזי, איפה זה יהיה?  עופר עזרא:

 18 אנחנו נודיע.  ליזי דלריצ'ה:

 19 כפר המכביה או משהו?  עופר עזרא:

הדיווחים שלי קצרים, ליזי. אני יכול לסגור את הדיווחים שלך  יניב שחר: 20 

 21 דקות.בשתי 

 22 עדכון בנושא כביש,  ליזי דלריצ'ה:

 23 )מדברים ביחד(

 24 די, בחייאת, אני לא שומעת את עצמי כבר. ליזי דלריצ'ה:

 25 אין, אני לא אספיק. שלחי. דובר:

 26 עכשיו ישלחו.  ליזי דלריצ'ה:
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 1 . 30 דובר:

 2 עכשיו, אחרי האישור.  ליזי דלריצ'ה:

 3 איך יכולתי לשלוח בלי שתצביע?  דליה לין:

 4 נו מה, אני יכול להגיד לא?  דובר:

 5 אחר כך תגיד שאני עושה קומבינות.  דליה לין:

 6 מה, אני אגיד לא? דובר:

 7 הוא יכול להגיד לא? באמת, נו.  יניב שחר:

 8 אתה מחושק. זה לא מילה פסולה.  נעמה ברון:

 9 לא נופלת במקומות האלה.  דליה לין:

טו, ישר היית -טו-טו-טו-אם אני הייתי אומרת משהו טו ליזי דלריצ'ה: 10 

 11 מרימה. נכון? מותר לך הערות ציניות ביציע. 

קודם כל זה מאוד מחמיא לי החיקוי שלעצמי. ושנית, אני גם  נעמה ברון: 12 

 13 אחושק? זה אומר שהוא חתם הסכם קואליציוני, מה קרה? 

מך במראה. עדכון . פעם תראי את עצ289עדכון בנושא כביש  ליזי דלריצ'ה: 14 

 15 בנושא כביש, 

 16 וואו.  נעמה ברון:

 17 ברחוב השלושה וכפר מעש.  289 ליזי דלריצ'ה:

 18 וואו.  נעמה ברון:

השבוע קיימתי פגישה עם נציגי משרד התחבורה, נידונו  ליזי דלריצ'ה: 19 

 20 הנושאים הבאים:

 21 עזבי. עזבי.  יניב שחר:

לי המקצוע מטעמו המשנה למנכ"ל משרד התחבורה הורה לבע ליזי דלריצ'ה: 22 

לבחון את האפשרות לקבוע את הסדר התנועה בכפר מעש  23 

באמצעות חיבור רחוב האורנים בגני תקווה. ביקשתי שמשרד  24 

התחבורה יבחן את סגירת רחוב השלושה בשעות הלילה וידאג  25 
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שהדבר ייעשה, ויש לנו דיון בבית המשפט ואנחנו נחכה  1 

 2 ונעדכן. 

ים של הצופים בבתי הספר עדכון לגבי פעילות שלוחת שבט גנ  3 

רביבים. ישבו אצלנו היום נציגים של רביבים, את בעיית  4 

 5 התנועה פתרנו,

 6 של התבור.  יניב שחר:

של התבור, סליחה. את בעיית התנועה פתרנו, לא ייכנסו לשם  ליזי דלריצ'ה: 7 

רכבים יותר, ואנחנו בתהליכים של הקצאה למבנה חדש  8 

 9 שמיועד לתנועות נוער ושהצופים הגישו עבורו את ההקצאה. 

 10 אושרה המלצה להפקדת תכנית הגוש הצפוני, זה עכשיו.  

 11 -ב 27.11 -מפגש שיתוף ציבור בנושא הצגת תכנית המתאר ב 

בערב במרכז הבנה. שיתוף ציבור בנושא הרעיון  20:00 12 

להפיכת רחוב עין שמש לחד סטרי. פנו תושבים בגלל מצוקת  13 

חניה ברחוב עין שמש להמליץ, תתרכז יניב, אולי תביא איזה  14 

 15 ערך. 

 16 אני מרוכז. אני, אני מרוכז.  יניב שחר:

 17 לא, אולי הוא תכף יעלה את זה לסדר יום.עו"ד רונית עובדיה: 

 18 את לא רואה שאני מקמט את המצח ואני,  יניב שחר:

 19 בישיבה הבאה זה בסדר יום ליזי.עו"ד רונית עובדיה: 

 20 שאני מתאמץ להבין איפה זה עין שמש.  יניב שחר:

 21 של תושבים, אז תנסה להבין, בסדר? בעקבות פניות  ליזי דלריצ'ה:

 22 צריך להיות פה ...  נעמה ברון:

 23 מצוקת חניה ברחוב עין שמש,על  ליזי דלריצ'ה:

 24 ... עלבונות אישיים.  נעמה ברון:

 25 התקבלה המלצה של מתכנן תנועה,  ליזי דלריצ'ה:

 26 )מדברים ביחד(
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להפיכת הרחוב לחד סטרי. ההמלצה מבוססת על משמעות  ליזי דלריצ'ה: 1 

השינוי על התנועה בשעות השיא של הבוקר, שעיקר התנועה  2 

לקרית אונו. הפיכת רחוב  הינה מצפון להרי יהודה ובהמשך 3 

לחד סטרי לתנועה מצפון לדרום תאפשר תנועה זורמת ללא  4 

 5 25הפרעות בשעת השיא בבוקר. בנוסף, המהלך יוסיף עוד 

 6 חניות ברחוב. 

בימים הקרובים נפרסם הזמנה למפגש שיתוף ציבור עבור   7 

 8 דיירי הרחובות עין שמש ודרך המשי. במפגש נשקף לתושבים, 

 9 היה ליזי? סליחה שאני קוטע אותך. מתי זה י דובר:

 10 אנחנו נפרסם עכשיו.  ליזי דלריצ'ה:

 11 מתי זה יהיה אבל?  דובר:

כתבתי, בימים הקרובים. עוד לא זימנו. ונחשוב ונראה האם  ליזי דלריצ'ה: 12 

הגבלת תנועה בערך הזה חשובה יותר מחניות כן או לא, האם  13 

 14 זה פוגם או לא פוגם. נדון בזה ונקבל החלטה. 

עבר כתובת של אגפי החינוך והרווחה. עברו לרחוב הגליל מ  15 

 16 למבנה חטיבת הביניים לשעבר.  39

יצאנו לפרסום מכרז למנהל אגף קשרי קהילה, דוברות   17 

והסברה במשרה מלאה. כל תחומי הדוברות, ההסברה, המוקד  18 

 19 העירוני וקשרי הקהילה יהיו תחת מטריה אחת. 

 20 לה את התקציב?אנחנו יודעים בכמה זה מע יניב שחר:

אנחנו עכשיו עובדים על התקציב. אבל זה במקום הדוברות  ליזי דלריצ'ה: 21 

... 22 

 23 אלף שקל. 100 -כן, אבל מן הסתם זה יותר מ יניב שחר:

 24 אז אנחנו נחשב עכשיו.  ליזי דלריצ'ה:

החלטה עבודה להתקנת נדנדות בגינה הציבורית בדרך הים   25 

 26 ודרך אילות. 
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עדכון לנושא שוברי הארנונה, אנחנו יהיה עיכוב קל בשליחת   1 

דצמבר כי אנחנו -שובי הארנונה המתייחס לחודשים נובמבר 2 

מסיימים עכשיו את העבודה ואנחנו נוציא את החישוב  3 

יוות בארנונה המדויק כדי שכולם יקבלו רטרו את התיקון הע 4 

 5 שאושרה על ידי משרד הפנים. 

אנחנו מבקשים לבדוק נושא של הפעלת שיטור עירוני   6 

ביישוב. בימים אלה אנחנו בודקים את הנושא של הפעלת  7 

שיטור עירוני בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים שיטור  8 

עירוני נעשה בתמורה לאגרת שמירה והשירותים נכללים, הם  9 

וסדר ציבורי, לרבות טיפול במטרדי שירותי שמירה, אבטחה  10 

 11 רעש, טיפול בהפרעות תנועה וחניות ועוד. 

אם יש למישהו משהו להגיד נשמח לשמוע. חייב להיות בתוך   12 

משק סגור. גובים אגרות מהתושבים ובתמורה לזה מפעילים  13 

 14 שיטור. 

 15 יש התנגדות לאגרות האלה בכל הארץ כמעט. יניב שחר:

ני מעלה את הנושא. אני לא יודעת להגיד לך מה נכון. לכן א ליזי דלריצ'ה: 16 

התשובה. אני פעם רוצה לנסות שאם אני אהיה בעד אתה  17 

תהיה נגד ואם אני נהיה נגד אתה תהיה בעד. יאללה, תגיד לי  18 

 19 אתה מה אתה קודם. תבדוק ותחזור אלי. 

 20 לא, אני אומר, יניב שחר:

 21 אה, יניב? פרויקט.  ליזי דלריצ'ה:

ליזי, בניגוד למה שאת אומרת, יש הרבה פעמים שאנחנו ביחד  יניב שחר: 22 

 23 בעד. 

 24 עוד לא שמעתי פעם אחת משהו,  ליזי דלריצ'ה:

 25 אנחנו ביחד בעד הרבה פעמים.  יניב שחר:

 26 אף פעם לא ראיתי.  ליזי דלריצ'ה:
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 1 למה? הנה, עכשיו הצבענו כמה דברים בעד.  יניב שחר:

 2 שטויות.  ליזי דלריצ'ה:

 3 , -נחנו תומכים בא נעמה ברון:

 4 )מדברים ביחד(

 5 אפילו כתבנו שאנחנו תומכים ב... של כפר מעש,  יניב שחר:

 6 והכנסתם את כל מעש להעלות,  ליזי דלריצ'ה:

 7 )מדברים ביחד(

 8 הם היו שם. אושרת פרימו:

 9 אז הייתם צריכים, ליזי דלריצ'ה:

 10 )מדברים ביחד(

 11 יאללה, תמשיכי, ליזי.עומר שלומוביץ: 

 12 מהלך להטמעת שימוש בכלים רב פעמיים,  ה:ליזי דלריצ'

 13  למה הכל פוליטיקה? אושרת פרימו:

מהלך להטמעת שימוש בכלים רב פעמיים בגני הילדים  ליזי דלריצ'ה: 14 

 15 והצהרונים.

 16 תמשיכי.עומר שלומוביץ: 

 17 )מדברים ביחד(

מהלך להטמעת שימוש בכלים רב פעמיים בגני הילדים  ליזי דלריצ'ה: 18 

ובצהרונים. המהלך עובד כבר תקופה לא קצרה בצהרוני גני  19 

אנחנו מכניסים את זה עכשיו גם לבתי הספר. הערכה הילדים.  20 

קיטים של ערכות כלים רב פעמיים הכוללים  550שתגיע  21 

צלחות וסכום רב פעמי. היתה צריכה להיות היום השקה  22 

ל בגלל המצב חירום בוטלה הפגישה, אז אנחנו בבוקר אב 23 

 24 מתארגנים לקראת המהלך הזה. 

 25 זה כולל מדיחי בגני הילדים שמתקינים או,  יניב שחר:

 26 כן.   ליזי דלריצ'ה:
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 1 כן?  יניב שחר:

 2 רוני צים רכש את מרכז המסחר והמגורים החדש בגני תקווה.  ליזי דלריצ'ה:

 3 רני צים.  נעמה ברון:

 4 רני, סליחה. ליזי דלריצ'ה:

 5 טעות שלי. דוברת:

 6 תתביישי לך. דוברת:

הפרויקט כולל עירוב שימושים, מוקדי בילוי ופנאי, עסקים  ליזי דלריצ'ה: 7 

 8 ומוסדות ציבור. 

 9 וגם הוא תושב.  נעמה ברון:

 10 צים מאמין ביכולתו,  'ה:ליזי דלריצ

 11 כפר מעש.  דליה לין:

 12 אללה, -צים מאמין ביכולתו, יא ליזי דלריצ'ה:

 13 והוא לא בקבוצת פייסבוק דרך אגב.  יניב שחר:

צים מאמין ביכולתו להשביח את המתחם ולהפוך אותו  ליזי דלריצ'ה: 14 

למתחם לייפסטייל חברתי וייחודי. יש כבר שמות של זה, אני  15 

 16 כי שלא לקלקל לו את המשא ומתן.  לא אפיץ אותם

 17 שמות של מה? נעמה ברון:

 18 של עסקים ומסעדות מאוד טובות.  ליזי דלריצ'ה:

 19 כל השכונה יודעת אבל בסדר.  נעמה ברון:

האתר החדש של גני תקווה יעלה לאוויר בימים הקרובים.  ליזי דלריצ'ה: 20 

האתר הידידותי ששם דגש על שקיפות, שירות ונוחות. האתר  21 

 22 נגיש ותקני עבור בעלי מוגבלויות. שימו לב, האתר בהרצה. 

 23 חוברת קהילה בריאה יוצאת.  

אירועים קרובים: פסטיבל אזרחים ותיקים, מפגש שיתוף   24 

עצמית, ערב הוקרה לפצועי צה"ל ציבור, סדנת אביב להגנה  25 

בינואר, קליטה ורישום אצלכם בבית בפרויקט דוניץ  13 -ב 26 
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המועצה מגיעה לקליטה ורישום כמחזיקי נכס  -החדש 1 

נגמר המקטע האחרון,  -במועצה, חניכת מסלול הליכה יישובי 2 

 3 . 17.12ישיבה על תכניות עבודה לחברי ההנהלה 

 4 ערב נעים, שלו ושקט.  

 5 

 6 -ישיבת היוםתמה -


