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  1 

 2 7על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר 

 3 

 4 הצעות לסדר היום:

"הגברת הניקיון יניב שחר מר ום של חבר המועצה הצעה לסדר י (1 5 

 6  ברחוב דרך המשי, דרך המלך ודרך הים".

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר יניב אנגל "לאשר הצבת מיכלי  (2 7 

מיחזור לבקבוקים ופסולת אלקטרונית בכל בתיה"ס היסודיים  8 

ולקיים תערוכה במסגרתה יידרשו בתיה"ס להכין מיצגים מחומרים  9 

 10 ם".ממוחזרי

וסגן ראש המועצה מר עומר הצעה לסדר יום של חבר המועצה  (3 11 

שלומוביץ "לעגן בהתחייבות בכתב של חברי המועצה את חובתם  12 

עפ"י דין שלא לעשות שימוש במסמכים ומידע שנמסרים להם אלא  13 

 14 לצורך תפקידם."

 15 סדר היום: להלן

 16 .12.2.19מתאריך  6 -ו 5אישור פרוטוקולים מישיבות מליאה מס'  (1

ה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין אכיפת איסוף מענ (2 17 

 18 . צואת כלבים

, בשים לב להחלטת הנהלת המועצה 2019לשנת  1עדכון תקציב מס'  (3 19 

בנוגע לייעוד הכספים שיתקבלו מנתב"ג לפיה חלקו הארי של הסכום  20 

יופנה לטובת הפחתת תעריף הארנונה לחלק מהשטחים המשותפים  21 

, וזאת 2019שהגישה המועצה לשרים לשנת  במסגרת הבקשה החריגה 22 

כחלק מפעילות המועצה לתיקון העיוות בחיוב הארנונה של נכסים  23 

 24  המצויים ברחבי המועצה. 
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אישור חוק עזר לגני תקווה )שטחים ציבוריים פתוחים()תיקון(  (4 1 

 2 . 2019-התשע"ט

אישור מינוי מיכאל אדלר לכהונה נוספת כדירקטור מטעם הציבור,  (5 3 

 4 ן תאגיד מי תקווה. בדירקטוריו

 5 דיווחי ראש המועצה.  (6

6 
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 1 פרוטוקול

 2 

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר יניב שחר "הגברת הניקיון ברחוב 

 דרך המשי, דרך המלך ודרך הים"

 3 

 4 קדימה שרון.  גב' דלריצ'ה:

קודם כל קיבלת תשובה במייל. כששלחת העלאה לסדר  שרון גל דרור: 5 

מבקש להעלות לסדר קיבלת תשובה שבעצם הנושא שאתה  6 

היום הוא כבר קורה והוא על סדר היום מזמן, וזה פעילות  7 

המועצה. אז אני באופן אישי חושבת שזה קצת בזבוז זמן  8 

להעלות הצעה לסדר שהיא כבר בסדר יום, היא קורית  9 

יום ולבזבז פה זמן של עוד הצעה. יכולת לחשוב על -ביום 10 

 11 נושא אחר, שאולי היה יותר מתאים. 

 12 לאט. -הו, יש לי הרבה נושאים, לאט-הו ר:יניב שח

 13 או להעלות כשאלה.  דובר:

חבל שאתה לוקח את הפעילויות של המועצה ומעלה אותן  גב' דורון לוי: 14 

 15 לסדר היום. 

 16 )מדברים ביחד(

כשאתה מעלה על סדר היום בעצם אתה רוצה חותמת הנה  גב' גל דרור: 17 

נשים אני, חותמת בפייסבוק שהעלית נושא שהוא קורה. א 18 

 19 פה, 

ועוד יותר מזה, גם החמיאו לו שברגע שהוא הגיש את  גב' דלריצ'ה: 20 

 21 ההצעה כבר סודר. 

 22 סודר.  גב' גל דרור:

 23 )מדברים ביחד(
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אני חושב שעניתי, יניב, אני חושב שעניתי בכל הרצינות  מר אנגל: 1 

 2 למייל הזה. 

 3 לגמרי.  גב' גל דרור:

 4 באמת, בכל הרצינות ובכל הכבוד.  מר אנגל:

 5 אז טוב, אני אגיד כמה מילים.  שחר: מר

 6 וניר פה, דרך אגב.  מר אנגל:

 7  מה? מר שחר:

 8 ניר פה, מאחורינו.  מר אנגל:

 9 על הכיף כיפק.  רני מר שחר:

טוב, אני גר בתחילת דרך המשי, בדרך אילות. בחודש   10 

האחרון הרחוב דרך המשי, בעיקר בכיכר של דרך המשי ודרך  11 

ך אתם אומרים שזה בטיפול הים, חודש שלם, לא יודע אי 12 

של המועצה, מעלה חול ובוץ מהגשמים. לא ניקו שם שום  13 

 14 דבר. 

 15 זה אתר בנייה. זה אתר בנייה.  גב' גל דרור:

 16 אנחנו בתקופת גשמים, בתקופת גשמים. דובר:

תקופת גשמים ואתר בנייה של כמה בניינים שנבנים בו  גב' גל דרור: 17 

שם? מה יהיה שם,  זמנית, פלוס סלילה של כביש. מה יהיה 18 

 19 כביש משי? מה יהיה שם? 

אני הייתי ממש נחמד ונתתי לכם לדבר. תנו לי לדבר, אני,  מר שחר: 20 

בסוף ליזי תיקח לי את הזמן כמו שקרה פעם קודמת, כי  21 

 22 אתם, 

 23 שעון חול. אל תתן לאנשים להפריע לך. גב' דלריצ'ה:

אישית אז ככה, בחודש האחרון הכיכר שם מלאה בוץ. אני  מר שחר: 24 

ראיתי שני רכבים שמחליקים בכיכר בגלל זה. אין שום  25 

 26 ניקיון ברחוב הזה. 
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 1 )השמעת הקלטה ברקע(

 2 לא מנקים שם בכלל. חודש שלם תראו את התמונות. מר שחר:

 3 סליחה, סליחה. מקליט:

 4 אני שומע את מה שהוא מקליט.  מר שלומוביץ:

 5 (, השמעת הקלטה)מדברים ביחד

 6 כאן. יש לנו פרוטוקול  מקליט:

מה לעשות? אני שומע את מה שהוא מקליט, זה בסדר  מר שלומוביץ: 7 

 8 גמור. 

תראו את התמונה בהצעה לסדר היום. רואים כמה בוץ  מר שחר: 9 

וכמה חול יש שמה. לא מנקים את הרחוב הזה בכלל ואי  10 

אפשר להגיד שזה בטיפול של המועצה. דרך אגב, יניב,  11 

בודקים את התשובה שאתה נתת, התשובה אומרת שאתם  12 

 13 . הנושא ותנקו בעתיד ואתה בוחן איזה מכשיר שינקה

 14 מאחורה יש את ניר, תשאל אותו. מר שלומוביץ:

 15 שניה. בסדר.  מר שחר:

 16 תגיד לו מה התכנית.  מר שלומוביץ:

התכנית מצוינת ובעתיד אני בטוח שינקו. אבל מה יהיה  מר שחר: 17 

עם בינתיים? ומחר? אם מישהו יחליק שמה ויעשה תאונה  18 

האוטו, הרי הוא יתבע את המועצה, כי המועצה לא אוכפת  19 

 20 המועצה גורמת למפגע שיכול לגרום לתאונות.  את הניקיון.

בסופו של דבר אם מישהו ייפגע שם ויתבע את המועצה   21 

הכסף הזה ייצא מהתקציב של כולנו והמטרה היא למנוע  22 

 23 את זה. 

 24 רגע, הרכבים היו בכיכר?  מר שלומוביץ:

 25 הייתי שם, צילמתי גם כן.  אני דובר:
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אני אמרתי את הסיבה למה אני חושב שלא צריך להוריד  מר שחר: 1 

 2 את זה מסדר היום. עכשיו,

מי מצביע להוריד מסדר היום? איך זה אומרים, מי מצביע  גב' דלריצ'ה: 3 

 4 להעלות? 

 5 מי רוצה להעלות את זה.  עו"ד עובדיה:

 6 ום? מי רוצה להעלות את זה לסדר הי גב' דלריצ'ה:

 7 לא שומעים אותך. תצעקי שישמעו.  מר שלומוביץ:

 8 לא שומעים. דוברת:

 9 יניב, לא שומעים אותה.  מר שלומוביץ:

 10 כי אתה עושה רעש, מה אני אעשה?  מר שחר:

 delay?  11יש ? delayאני עושה רעש? כתוב שידור חי. יש  מר שלומוביץ:

 12 . סגור. אוקי, התקבלה החלטה לא להעלות לסדר היום גב' דלריצ'ה:

 13 )הפסקת השמעת הקלטה(

 14 

 א להעלות את ההצעה לסדר היום. : הוחלט להחלטה

 15 

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר יניב אנגל "לאשר הצבת מיכלי 

מיחזור לבקבוקים ופסולת אלקטרונית בכל בתיה"ס היסודיים ולקיים 

 תערוכה במסגרתה יידרשו בתיה"ס להכין מיצגים מחומרים ממוחזרים"

 16 

הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר יניב אנגל, לאשר  גב' דלריצ'ה: 17 

חזור לבקבוקים ופסולת אלקטרונית בכל יהצבת מיכלי מ 18 

בתי הספר היסודיים ולקיים תערוכה במסגרתה יידרשו בתי  19 

 20 הספרים להכין מיצגים מחומרים ממוחזרים. יניב, בבקשה. 

בני הדור הצעיר,  אז ההצעה באה כמהלך חינוכי מקדים אצל מר אנגל: 21 

כחלק ממהלך מתוכנן גדול יותר לישוב. המטרה היא חינוך  22 
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חזור, במקביל לייצר הכנסות שיתקבלו יהילדים לנושא מ 1 

 2 לתקציב השוטף של בתי הספר למטרותיהם. 

זה נעשה בכמה בתי ספר, חלק סדיר, חלק פחות, חלק בכלל   3 

לא, ואנחנו נרצה לסייע ולתקף את זה יחד עם מחלקת  4 

נוך. בכל בתי הספר תדאג המועצה להצבה של מיכלי החי 5 

חזור לטובת בקבוקים, פסולת אלקטרונית. תישקל ימ 6 

 7 הרחבה לסוגי פסולת נוספים. 

בנוסף להצבת המתקנים, תדאג המועצה לקשר בין בתי   8 

חזור בנושא, נושא של הנחיות יהספר לבין חברות המ 9 

יובאו, איסוף, נושא פינוי, תגמול בגין הפסולת. והדברים  10 

 11 הכספים שייווצרו יועברו לחשבון בית ספר. 

חזור בכל בית יבמהלך שנת הלימודים תתקיים תערוכת מ  12 

ספר יסודי ובכלל זה תיערך תחרות בין מיצגים אשר יוכנו  13 

 14 על ידי התלמידים. 

עכשיו אני רוצה להגיד כמה דברים בנושא. ההצעה שאני   15 

חזור בבתי ימטרות, חינוך למ 3מעלה למעשה אמורה להשיג  16 

, ויצירת הכנסה נוספת חינוך לפני הכל ,הספר, קודם כל 17 

לבית ספר. זאת אומרת ואנחנו יודעים כולנו, מסיבות סוף  18 

שנה וצרכים שכולנו היינו בהנהגות הורים, חשוב מאוד.  19 

 20 תכף תראו איך זה עובד. 

בנוסף, אם אנחנו נלך על זה, אנחנו ניצור חיסכון כספי   21 

ת משקל אשפה להטמנה ופחות ליישוב על ידי הפחת 22 

 23 מיחזורי שינוע. אנחנו משלמים הרבה כסף, תכף אני אסביר.

אז אנחנו מתחילים במהלך חינוכי חשוב שעובד בכמה בתי   24 

ספר באופן חלקי ואחרים, עוד פעם, צריך קצת יותר עידוד  25 

וגם הסברה. הנושא הזה יטופל בשיתוף פעולה עם מחלקת  26 
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בית הספר. ההצעה מדברת על החינוך והצווים החינוכיים ב 1 

איסוף, מיחזור, תגמול כספי ובנוסף יצירת תחרות תערוכות  2 

ומיצגים בסוף השנה. אנחנו נסביר את הנושא בהרחבה  3 

 4 ונסייע לבתי הספר יחד ובשיתוף הנהגות ההורים. 

במהלך שנת הלימודים במקביל, אנחנו גם נבקר את התהליך   5 

שיים. מדובר ונראה איפה הדברים עומדים, האם יש ק 6 

בתהליך שהוא ארוך טווח, הוא מתפתח בבתי הספר וגם  7 

יורחב אל השכונות, תכף תבינו גם כן איך זה עובד. המטרה  8 

היא לחסוך בכסף על פינוי והטמנה ולהפנות את הכסף  9 

חזרה אל התושבים. במקרה שלנו כרגע, שאנחנו מעלים  10 

לסדר, בתי הספר בתמונה, הכסף מוחזר אליהם ישירות.  11 

ידיעה, כן, המועצה מוציאה מיליוני שקלים לטובת פינוי ול 12 

 13 והטמנה. 

 14 ? 2018כמה, ניר, בשנת  

 15 מיליון שקלים.  6 -בגדול, פינוי והטמנה כ מר אריאלי:

משקל מיליון שקלים. המטרה שלנו היא להפחית את  6 -כ מר אנגל: 16 

האשפה המיועדת לפינוי והטמנה. כל פסולת שתפונה  17 

 18 ה כסף בפינוי ובהטמנה. למיחזור תחסוך למועצ

פסולת ממוחזרת מפונה ומוטמנת ללא עלות. בנוסף, ישנה   19 

אפשרות לקבל את הכסף בחזרה אל בית הספר, דרך מה  20 

נעשה. דרך תכנית תגמול מסודרת, דרך תאגיד שאנחנו פה  21 

מחזור אל"ה ויש עוד תאגיד מיחזור אקיומיניטי, לפסולת  22 

 23 אלקטרונית. 

הספר, יש את האקט החינוכי אז אנחנו נתחיל עם בתי   24 

, חינוך למיחזור, שהוא דבר מקסים בעיניי, הסברה 25 

היצירתיות, התערוכות שניצור, המיצגים בסוף שנה, כל זה  26 
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יכול להיות פשוט מקסים. תוסיפו לזה את העובדה שבתי  1 

הספר יקבלו כסף ואפילו כסף משמעותי, אני חושב שזה  2 

ני גם מאמין שכל יכול לעבוד טוב. אני מאוד מאמין בזה וא 3 

 4 מי ששומע על התכנית הזו מאמין בה.

את הנושא הזה נחלק לשניים, כי מדובר בשני תאגידים   5 

שונים. יש את תאגיד אל"ה שמטפל בבקבוקים, בקבוקי  6 

אגורות לכל בקבוק. בגדול  30ליטר,  1.5פלסטיק עד  7 

התאגיד משתף פעולה. דיברתי איתם, הם נתנו לי, הציגו  8 

איך זה עובד בדיוק וגם הציגו בפניי  בפניי סקירה של 9 

סקירה של מה קורה בגני תקווה. אני יודע בדיוק מה קורה  10 

 11 בכל בית ספר. 

עכשיו יש לנו תכנית תגמול עם נקודות ומתנות ואנחנו   12 

כסיוע בהצעה הזאת נמקם מיכלי איסוף גדולים, במקום  13 

שקים שנקבל, שהם קצת קטנים, נעזור להם בבקבוקים.  14 

קה יש נקודת מיחזור אחת באזור לידר, ובאלקטרוני 15 

והמועצה תפנה את הפסולת האלקטרונית. אני אסביר עליה  16 

עוד מעט. אנחנו מקבלים על משקל כסף. ובבקבוקים זה  17 

 18 לפי מספר בקבוקים. 

 19  אגורות לבקבוק? 38 מר מתתיהו:

 20 -. המטרה להתמקד בבקבוקי הפלסטיק, שהם מתחת ל30 מר אנגל:

חוק הפיקדון. אלו הבקבוקים הנפוצים ליטר שעונים על  1.5 21 

 22 בבתי הספר. הם למעשה בקבוקי החצי ליטר, 

 23 , -גם זכוכית ו מר מתתיהו:

גם פחיות, נכון. אבל אנחנו כרגע מדברים על היסודיים.  מר אנגל: 24 

חטיבות ותיכונים יש שם מכונות ואנחנו, אמרתי, כתבתי  25 

על  שבהצעה גם נרחיב את זה לסוגי פסולת נוספים, כי גם 26 
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אגורות וגם את זה אנחנו יכולים לעשות  30פחיות מקבלים  1 

 2 דרך תאגיד המיחזור אל"ה. 

 3 מה הצפי של,  מר מתתיהו:

אז רגע, אני בדיוק מסדר את המספרים. עכשיו, זה תהליך  מר אנגל: 4 

מאוד מסודר. התאגיד רואה רצינות, מעביר כסף לחשבון  5 

ספר  בית ספר, בית ספר צריך להירשם. תחשבו על בית 6 

, תחשבו שכל ילד ממחזר בקבוק 500תלמידים או  600יסודי  7 

שקלים. ואם כל ילד  200אחד לחודש, לחודש, זה בית ספר  8 

בקבוקים בחודש תחשבו על  10, 5, 4, 3יביא איתו  9 

המכפלות. תחשבו כמה בית ספר מתמיד יוכל להרוויח  10 

בשנת לימודים אחת, ואנחנו כבר מדברים פה על אלפי  11 

 12  שקלים.

כך אנחנו גם נקרא לציבור הרחב להעדיף למחזר בבתי ו  13 

הספר במקום לזרוק לאשפה לתת לילדים שיהיה להם  14 

שקיות לבית הספר, לסייע להם. ואני בטוח שהורי הילדים,  15 

הנהגות ההורים יתנו עדיפות בנושא ויקפידו לשלוח את  16 

 17 הילדים עם בקבוקים. 

 18 זה יבוא מהילדים.  גב' דלריצ'ה:

, יבוא מהילדים. ופה מתחיל החינוך. הלא החינוך ברור מר אנגל: 19 

אומרים גם בבית וגם בבית הספר. בסופו של דבר המטרה  20 

היא גם להרחיב את המודעות הזו לשכונות. כי כל המטרה  21 

 22 שלנו היא לצמצם את הפסולת שאנחנו משנעים ומטמינים. 

אז בתי הספר מודעים לנושא אבל יש צורך בשיפור המצב.   23 

ם לעודד אותם. ואיך נעודד את המיחזור חוץ אנחנו צריכי 24 

מהסברה? יצירת תחרות, תחרות זה טוב. אנחנו נציג בסוף  25 

 26 שנה גם מיצגים. 
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מה קורה ביישוב בגדול? יש לי את כל הרשימה של בתי   1 

הספר, אני אקצר. יש כאלה שאין, יש כאלה שהתחילו, יש  2 

כאלה שהמצב שם לא יציב. אנחנו נעודד אותם למיחזור  3 

 4 וע, נדבר איתם ונסייע בהצבה של, קב

 5 מר רחמנינוב כהן: אני זוכר שהיו תחרויות בבתי הספר. 

 6 איך?  איך? מר אנגל:

לפני שנתיים אני זוכר שעשו תחרויות של איסוף מר רחמנינוב כהן:  7 

בקבוקים בבתי הספר. איך זה צלח, אתה יודע? יש את  8 

 9 הנתונים? 

 10 אני יודע גם ברביבים, כן.  מר אנגל:

 11 ראל. הגם בר רחמנינוב כהן: מ

אבל לא עשינו את זה לצורך מיחזור אלא עשינו שם כל  מר אנגל: 12 

 13 קירות ירוקים ועוד כל מיני, מיני 

לא, לא, אני מדבר על מיחזור. היתה תחרות בבית ספר מר רחמנינוב כהן:  14 

הראל לכל הפחות אני יודע שהיתה לפני שנתיים תחרות  15 

 16 מיחזור, אספו בקבוקים. 

אז בוא נעשה תחרות יישובית, זו המטרה. בוא נעשה  אנגל:מר  17 

 18 תחרותי יישובית. 

ואת הכסף, לא, ואת הכסף באמת ייקחו לצרכי ניהול  מר רחמנינוב כהן:  19 

 20 , -ה

 21 כן, ממש ככה.  מר אנגל:

 22 בתי הספר.מר רחמנינוב כהן: 

, גם כן חלקי מחשבים, מסכים לגבי פסולת אלקטרונית מר אנגל: 23 

ני סוגי פסולת, שאנחנו יכולים באמת לאסוף ישנים, כל מי 24 

אותה ולתרגם אותה למשקל, שמשקל שווה כסף. והכסף  25 

הזה במקום שיעבור אני לא יודע לאן, למועצה או לאיזשהו  26 
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גוף פה, יעבור פשוט לבתי הספר. זהו. אנחנו נסייע, נפזר  1 

מיכלים בבתי הספר עם שילוט ברור שיעצבו הילדים, יאספו  2 

פסולת. נשמח מאוד אם ההורים יסייעו כל מיני סוגי  3 

בשינוע אל בתי הספר, במיוחד לפני פסח שמתקרב וזהו.  4 

 5 אני מאחל לכולנו בהצלחה. אני חושב שזו הצעה טובה. 

 6  מי בעד ההצעה? גב' דלריצ'ה:

 7 רגע, לא בעד.  מר שחר:

 8 קודם להעלות אותה.  עו"ד עובדיה:

יום? מעלים את ההצעה מי בעד להעלות את ההצעה לסדר ה גב' דלריצ'ה: 9 

 10 לסדר היום. 

 11 

 העלות את ההצעה לסדר היום. : הוחלט להחלטה

 12 

 13 עכשיו אנחנו מצביעים על ההצעה עצמה.  גב' דלריצ'ה:

 14 לא מצביעים, עכשיו יש לי משהו להגיד.  מר שחר:

 15 כן, אין בעיה, ברור. אנחנו רוצים לשמוע. כן.  גב' דלריצ'ה:

 16 ד לפי החוק.איזה יופי, למדנו לעבו מר שחר:

 17 בטח, ברור.  גב' דלריצ'ה:

 18 מצביעים,  מר שחר:

 19 כן.  גב' דלריצ'ה:

 20 אז ככה, את האמת, אנחנו קצת מבולבלים.  מר שחר:

 21 תמיד אתה מבולבל.  מר שלומוביץ:

 22 תלוי איפה. גב' דלריצ'ה:

 23 תמיד הוא מבולבל. מר שלומוביץ:

דבירם של אם זה תלוי בו דברים שלו הוא לא מבולבל,  גב' דלריצ'ה: 24 

 25 אחרים הוא מבולבל. 
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 1 את האמת, עומר, לא היית בישיבה הקודמת, נכון?  מר שחר:

בדיוק בגלל זה אני הולך לדבר על מה ראיתי בישיבה  מר שלומוביץ: 2 

 3 הקודמת ולא זה, הופתעתי. 

 4 אני אגיד לך משהו,  מר שחר:

 5 הופתעתי.  מר שלומוביץ:

 6 יבה הקודמת. עכשיו אני מבין מה היה חסר לי ביש מר שחר:

בדיוק. אבל ראיתי שלא היית פה, התחלת לדבר פתאום,  מר שלומוביץ: 7 

 8 עכשיו באתי פתאום, כאילו 

 9 לא, אני אגיד לך מה, מה היה חסר לי בישיבה הקודמת.  מר שחר:

 10 תכף זה לא יחסר לך.  מר שלומוביץ:

 11 הציניות שלך,  מר שחר:

 12 דקות.  5חכה,  מר שלומוביץ:

 13 החוסר כבוד שלך. והחוסר, ו מר שחר:

 14 דקות.  5 מר שלומוביץ:

 15 מה זה היו חסרים.  מר שחר:

 16 דקות ו... 5 מר שלומוביץ:

 17 מזל שהגעת. מר שחר:

 18 יאללה.  מר שלומוביץ:

 19 עכשיו אני מרגיש, מר שחר:

 20 יאללה.  מר שלומוביץ:

 21 טוב. ובואו נתחיל. את האמת אנחנו קצת מבולבלים.  מר שחר:

את המילה הזאת. נו, זה משגע אותי. תגיד לא, אל תגיד  מר שלומוביץ: 22 

 23 מילה אחרת. 

 24 אני רוצה לצטט שורה מהפוסט ששיתף יניב אנגל.  מר שחר:

 25 אה, אוקי.  מר שלומוביץ:
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מעלים  -שרשם ככה, בדף של חברי סיעת את, ואני מצטט מר שחר: 1 

מעלים הצעות ייעול וקידום  -הצעות ייעול, סיעת את 2 

אנחנו לא צריכים הצעות נושאים הנכנסים כבר לביצוע.  3 

 4 לסדר, אנחנו יוזמים, מחליטים ופשוט מבצעים. 

אז קודם כל וואלה, הפעם העליתם שתי הצעות לסדר,   5 

למרות שאתם קואליציה ואתם יכולים להכניס הצעות לסדר  6 

 7 היום בלי להעלות הצעות לסדר.

 8 זה הצעה לסדר ולביצוע.  מר אנגל:

רה של הקואליציה פה בהכנת לכן, לכן על פניו נראה שהמט מר שחר: 9 

ההצעות לסדר היא לנסות באופן יצירתי, דרך אגב כמו  10 

שעושים בכל מיני ערים אחרות גם כן, להגביל את מכסת  11 

ההצעות לסדר של חברי האופוזיציה. כי הצעה לסדר תכלס  12 

 13 זה כלי של חברי האופוזיציה להעלות נושאים. 

 14 זה דמוקרטי?  מר שלומוביץ:

 15 שזה לא,  לא אמרתי מר שחר:

 16 )מדברים ביחד(

 17 דקות שלך. 10 -רגע, יהיה לך את ה מר שחר:

 18 לא, יהיה לי יותר.  מר שלומוביץ:

 19 אין שום בעיה.  מר שחר:

 20 ליזי נתנה לי עוד דקה,  מר שלומוביץ:

 21 קח יותר.  מר שחר:

 22 ,-בגלל ש מר שלומוביץ:

 23 אין שום בעיה. החוק תמיד היה המלצה אצלכם.  מר שחר:

 24 תכף נדבר על זה.  :מר שלומוביץ

הקיצר, אז ככה, אז נראה שההצעות לסדר שאתם מעלים,  מר שחר: 25 

שתכלס חברי קואליציה לא צריכים להעלות הצעות לסדר,  26 
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כמו שרשמתם, אתם יכולים פשוט להכניס אותם לסדר  1 

היום, זה להגביל את מכסת ההצעות לסדר של חברי  2 

סדר הצעות ל 4 -האופוזיציה, שהרי יש מגבלה בחוק ל 3 

 4 לישיבה.  

היו הצעות לסדר יום שהעלית ולא קיבלת לדבר עליהן?  גב' דלריצ'ה: 5 

בשביל מה לברבר כל כך הרבה? ברצינות יניב, הזמן של  6 

 7 האנשים פה יקר. 

 8 , -אמרתי, ל מר שחר:

 9 תתקדם.  גב' דלריצ'ה:

 10 דקות, חכי.  10יש לך גם  מר שחר:

כל הזמן. ביקשת הצעה  ביקשת הצעה לסדר היום, יש לי את גב' דלריצ'ה: 11 

לסדר היום, העלינו אותה. איפה הבעיה לתת להם להעלות  12 

 13 הצעות לסדר היום?

 14 אמרתי להגביל את כמות ההצעות לסדר של, מר שחר:

 15  הגבלנו לך? גב' דלריצ'ה:

 16 , 40תקשיב, יש לנו  מר אנגל:

 17 דקה לשמונה שלחת הצעה,  גב' דלריצ'ה:

 18 שתי דקות.  מר שחר:

 19 י דקות, אתה שם שעון, רואים. בסדר גמור, מושלם. שת גב' דלריצ'ה:

 20 בחודש,  מר אנגל:

 21  והגיע ומתקבל. איפה הדיון? גב' דלריצ'ה:

אז זה, אז זה שתי מילים על זה שאתם מעלים הצעות לסדר  מר שחר: 22 

 23 ובסדר, תעלו הצעות לסדר. 

 24 דברים אנחנו מציעים ומיישמים.  30 מר אנגל:

 25 הכל בסדר.  מר שחר:

 26 אז אחת ברמה לאומית לתת אותה, איך אומרים,  :מר אנגל
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 1 יש פה מסר לפי מודל של דוגמה.  גב' דלריצ'ה:

 2 אני לא מבין פה מה הבעיה.  מר אנגל:

 3 עם כל הכבוד ליניב אנגל,  גב' דלריצ'ה:

 4 תכניסו לסדר היום. לא צריך הצעה.  מר שחר:

 5 לא, אני רוצה לתת במה ליניב.  גב' דלריצ'ה:

 6 ביש אותי. זה מ מר אנגל:

 7 שעשה עבודה מדהימה, גב' דלריצ'ה:

 8 אין שום בעיה.  מר שחר:

 9 ובירר ובדק, והוא לא ראש המועצה שמכניס לסדר היום. גב' דלריצ'ה:

 10 ואני רוצה להציג את זה בפניכם. מר אנגל:

 11 דקות שלו.  10 -הוא רוצה להציג את זה לכולם וקיבל את ה גב' דלריצ'ה:

 12 גם בפניכם. מר אנגל:

 13 אין שום בעיה.  שחר:מר 

 14 יופי. אנחנו שמחים לשמוע.  גב' דלריצ'ה:

 15 גם כשאת מעלה הצעות לסדר,  מר שחר:

אם אתה חושב שזה להצר את צעדיך אני ממש ממש אומר  מר אנגל: 16 

 17 לך שאתה לא בכיוון.

 18 אמרתי, אני קצת מבולבל, לא יודע.  מר שחר:

 19 אל תהיה מבולבל.  מר אנגל:

ם כל הכנסת נושא המיחזור לבתי הספר הוא לענייננו, קוד מר שחר: 20 

צעד מבורך, אבל לא ברור לי למה צריך להעלות את זה  21 

הנושא הזה נמצא בסמכות מנהלי בכלל בישיבת מועצה.  22 

 23 בית ספר ולא בסמכות של המועצה בכלל. שהייתי, 

 24 אנחנו רוצים יישובי,  גב' דלריצ'ה:

 25 ליזי,  מר שחר:

 26 שובי. לא כל בית ספר. יי גב' דלריצ'ה:
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 1 בסדר.  מר שחר:

 2 אני עשיתי מחקר בדיוק מה שקורה בכל בית ספר.  מר אנגל:

 3 רגע, נו באמת, תנו לי לדבר. מה אתם ... את כל הזמן? מר שחר:

 4 דקות על כל נושא.  10אבל זה דיון, זה  מר אנגל:

 5 דקות.  10לא, כל אחד  מר שחר:

 6 דקות על כל נושא, לא, זה דיון. 10לא, לא  מר אנגל:

 7 לא הבנתי, אתה, גב' דלריצ'ה:

 8 רגע, אני רוצה להגיד מה יש לי להגיד.  מר שחר:

 9 אה, אוקי.  גב' דלריצ'ה:

 10 אז אנחנו בדיון. מר אנגל:

 11 אבל תדבר לעניין, להצעה עצמה.  גב' דלריצ'ה:

 12 לא, ברור.  מר שחר:

 13 זה לא משנה אם הוא ידבר לעניין.  גב' ברון:

 14 רוצה.  אני יכול לדבר מה שאני מר שחר:

 15 אתה צריך לדבר לעניין.  גב' דלריצ'ה:

 16 לא כתוב בחוק לדבר לעניין.   גב' ברון:

 17 ראיתי,  מר שחר:

איזה דבר מטומטם זה לא כתוב בחוק? החוק מתייחס  גב' דלריצ'ה: 18 

 19 לאנשים סבירים. לא צריך להיות כתוב. 

 20 בואו נעצור.  דובר:

 21 ליזי, החוק, נו באמת. מר שחר:

 22 לא צריך להיות כתוב. זה  גב' דלריצ'ה:

 23 אז עכשיו אני ממשיך.  מר שחר:

 24 בסמכות ... מר אנגל:

כשהייתי יו"ר הנהגת הורים בבית ספר גנים הכנסנו,  מר שחר: 25 

בשיתוף המנהלת בלבד, את נושא המיחזור של הבקבוקים  26 



 

 

  12.3.19                                 מליאת המועצה המקומית גני תקווה  

 

19 

של תאגיד המיחזור אל"ה. יש תכנית, יש את זה, דרך אגב,  1 

 2 גם ברביבים כבר קיים, 

 3 לות זה בוצע. באי דובר:

ובאילות זה כבר קיים. אז כל הנושא של המיחזור של  מר שחר: 4 

בקבוקים הוא לא צריך לעלות בישיבת מועצה. זה החלטה  5 

של בית הספר ביחד עם הנהגת ההורים. אין שום, אין שום  6 

פסול בזה. הבעיה שלי זה להכניס פסולת אלקטרונית לבתי  7 

 8 הספר ויש פה כמה טעמים לפגם. 

ל יש פסולת אלקטרונית שהיא רעילה וילדים לא קודם כ  9 

 10 אמורים לגעת בפסולת אלקטרונית בכלל.

 11 ההורים. זה לא באחריות הילדים. זה באחריות ההורים. מר אנגל:

לכן אין שום מקום לשים את המתקני מיחזור של פסולת  מר שחר: 12 

אלקטרונית בבית ספר. יש גם בעיה שמכניסים אותם לבית  13 

אם תושב עכשיו רוצה לזרוק מחשב מה,  ספר, שתי בעיות, 14 

 15 הוא ישלח את הילד שלו עם מחשב לבית ספר? זה כבד. 

 16 אני מסביר, באחריות ההורים, לא הילדים.  מר אנגל:

רגע, תן לי. תן לי לסיים ואתה אחר כך תגיד, קח זמן של  מר שחר: 17 

 18 מישהו מהסיעה שלך ותגיד מה שאתה רוצה. 

 19  לא, לא את שלי. מר שלומוביץ:

נניח שתושב מעוניין לזרוק מחשב, מה, הוא ישלח את הילד  מר שחר: 20 

שלו לבית ספר עם המחשב? ואם הוא מעוניין לזרוק אותו  21 

, אסור לאנשים להיכנס, למבוגרים להיכנס -במהלך היום אס 22 

, לתחום בית ספר ביום. ואם הוא בכלל רוצה לזרוק את -ל 23 

בתוך בית  זה בלילה שהוא חוזר מהעבודה אז מה, זה סגור 24 

 25 ספר? אז מה ההיגיון? 

 26 אנחנו ניצור,  דובר:
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 1 לא, תן לו לדבר.  גב' דלריצ'ה:

 2 לכן נקודות איסוף לפסולת,  מר שחר:

 3 )מדברים ביחד(

נקודות איסוף לפסולת אלקטרונית חייבת להיות נגישה לכל  מר שחר: 4 

 5 , 24הציבור 

 6 כמו לשידורים, נכון?  מר שלומוביץ:

 7 שעות,  24 מר שחר:

 8 כמו לשידורים באינטרנט. פייסבוק.  שלומוביץ:מר 

 9 נקודות איסוף לפסולת אלקטרונית, מר שחר:

 10 נגיש. מר שלומוביץ:

 11 חייבות להיות, מר שחר:

 12 למה זה צריך להיות נגיש וזה לא?  מר שלומוביץ:

קודם כל אנחנו לא חייבים להכניס את זה לתוך בית ספר.  מר אנגל: 13 

יכולה להיות גם מחוץ.  הנקודה לפסולת איסוף אלקטרוני 14 

דבר שני, לא הילדים אמורים להביא. דבר שלישי, יהיה לזה  15 

עכשיו, זה רק מועצה הסבר מדויק מה כן ומה לא. זה לא  16 

 17 ולא נפרט אותה. 

 18 יניב, אני יכול להמשיך יניב?  מר שחר:

 19 זו מועצה והיא תפורט.  מר אנגל:

 20 אוקי.  מר שחר:

 21 תה מתנגד להצעה בגלל זה?אבל גם תגיד בדרך, א גב' דלריצ'ה:

 22 בסוף אני אגיד, מר שחר:

 23 אוקי. גב' דלריצ'ה:

 24 מה יש לי. מר שחר:

 25 אנחנו מדייקים את הכל בסופו של דבר. מר אנגל:



 

 

  12.3.19                                 מליאת המועצה המקומית גני תקווה  

 

21 

נקודות, נקודות איסוף לפסולת אלקטרונית, אני אחזור על  מר שחר: 1 

 2 24מה שאני רוצה להגיד, חייבת להיות נגישה לכל הציבור 

תוך בית ספר, רחוקה ממקומות של ביממה, לא בשעות  3 

משחק של ילדים. כי עוד פעם אני מדגיש, יש פסולת  4 

 5 אלקטרונית שהיא רעילה.

 6 מודעים לזה.  מר אנגל:

עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד, העלית פה חלק מההצעה  מר שחר: 7 

, הכנסת מיכלי מיחזור לפסולת אלקטרונית -שלך והבית ס 8 

 9 בתי הספר, תה יידרשו בבתי הספר ולקיים תערוכה במסגר

 10 , -לא לאלקטרוני, ל מר אנגל:

 11 להכין מיצגים מחומרים ממוחזרים.  מר שחר:

 12 לא, לא, לא, לא.  מר אנגל:

לא, שניה רגע, תן לי לסיים. לא מדבר על האלקטרוני.  מר שחר: 13 

עכשיו בכלל אני לא מבין מה, למה המועצה צריכה להכתיב  14 

 15 דגוגי לחלוטין, לבתי הספר לקיים תערוכה. זה נושא פ

 16 בשיתוף,  מר אנגל:

 17 )מדברים ביחד(

שלא אמור להיות בכלל מוחלט בישיבת מועצה. זה נמצא  מר שחר: 18 

 19 בידיים או של מנהל מחלקת החינוך, 

 20 בשיתוף מחלקת החינוך.  מר אנגל:

ביחד עם הנהלות בתי הספר. או אם היתה ועדת חינוך  מר שחר: 21 

ת יוזמות חינוכיות. יישובית, מה שאין, ושמה אפשר להעלו 22 

אני לא מבין למה בכלל פה אנחנו צריכים להצביע על  23 

יוזמות חינוכיות, זה לא התפקיד שלנו. אנחנו צריכים  24 

להגדיר מדיניות והמחלקות והאגפים במועצה צריכים  25 
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ליישם אותם. ואם הם יחליטו לעשות תערוכה, שיעשו  1 

 2 תערוכה. 

 3 אוקי,  מר אנגל:

 4 בעד? מי בעד? מי  גב' דלריצ'ה:

 5 שניה, שניה, אני רוצה,  מר לוין:

 6 אתה רוצה לדבר?  גב' דלריצ'ה:

 7 לא, אני חושבת שזה,  מר אנגל:

 8 משהו קצר, לא ארוך.  מר לוין:

 9 באמת, נו, יניב,  גב' דלריצ'ה:

ראשית אני בעד ההצעה, יניב. אני חושב שזה רעיון טוב וזה  מר לוין: 10 

מאיזו סיבה  המקום של הצעות כאלו לעלות. אני לא יודע 11 

ההצעה הזאת עלתה לא בסדר היום, אם זה באמת יש לזה  12 

סיבה כדי להצר את צעדיה של האופוזיציה. אני לא נכנס  13 

לזה. כרגע זה לא קרה אז זה לא רלוונטי. אני מכיר דוגמה  14 

טובה שזה כן קרה, בעיריית רמת גן, שראש העיר החליט  15 

דה של בכוונה לעשות את זה כדי להצר את חברי, את העבו 16 

 17 חברי האופוזיציה. אני מקווה שזה לא יקרה כאן. 

לעניין ההצעה, זה בדיוק המקום להעלות את ההצעות   18 

האלו. וגם, יניב, היית יכול, גם אם זה היה נכנס לסדר היום  19 

להציג אותה ולפרסם אותה. אני חושב גם אם יש כשלים  20 

בהצעה היא הצעה טובה, היא הצעה חיובית, אפשר לדבר  21 

 22 להוסיף, וזה חשוב. עליה ו

יניב אולי מתנגד או לא מתנגד, אני לא יודע, אבל יש לו   23 

השגות מה שנקרא. זה בסדר לשמוע אותו. אתה יודע מה,  24 

 25 לפחות חלקן נשמעו הגיוניות. 

 26 שמעתי.  מר אנגל:
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 1 וזה בסדר.  מר לוין:

 2 שמעתי.  מר אנגל:

עם  לא צריך לזלזל. לא, אני קשה לי עם הזלזול הזה, מר לוין: 3 

הצחוק גם של עובדי המועצה. מילא חברי מועצה צוחקים,  4 

אבל עובדי מועצה צוחקים על הדברים של חברי המועצה,  5 

 6 זה לא במקום.

 7 אתה עוד פעם מטיף פה מוסר?  מר שלומוביץ:

 8 זה לא במקום.  מר לוין:

 9 בוא,  מר שלומוביץ:

 10 אני מותר לי להגיד מה שאני רוצה. תן לי לסיים ותגיד מר לוין:

 11 אתה. 

 12 אל תטיף מוסר ... מר שלומוביץ:

 13 )מדברים ביחד(

 14 לא, לא, לא, לא, לא. תן לי לסיים.  מר לוין:

 15 אל תטיף מוסר.  מר שלומוביץ:

 16 אתה לא תתפרץ לי לדברים.  מר לוין:

 17 ולא על עובדי מועצה.  מר שלומוביץ:

 18 אתה לא, אל תגיד לי מה לעשות.  מר לוין:

 19 אתה רוצה. תגיש תלונה אם  מר שלומוביץ:

 20 אל תגיד לי מה לעשות.  מר לוין:

 21 תפסיק להטיף מוסר.  מר שלומוביץ:

 22 אל תגיד לי מה לעשות.  מר לוין:

 23 כל היום מטיף פה מוסר לכולם.  מר שלומוביץ:

אל תגיד לי מה לעשות. אתה הראשון שמטיף פה מוסר  מר לוין: 24 

 25 לכולם.

 26 זהו. נכון.  מר שלומוביץ:
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 1 בסדר?  מר לוין:

 2 על דברים ... מוביץ:מר שלו

 3 אה, אבל לי אסור. בסדר. מר לוין:

 4 לך אסור.  מר שלומוביץ:

 5 , אל תתפרץ לי לדברים. בבקשה. -בוא, אל ת מר לוין:

 6 עזוב. מר שלומוביץ:

 7 אתה רוצה אחרי זה לדבר? כמה שאתה רוצה.  מר לוין:

 8 לא רוצה לדבר איתך.  מר שלומוביץ:

 9 ולה. אז, אז אל תדבר. יפה. מע מר לוין:

 10 זה מה שחסר לי.  מר שלומוביץ:

 11 פנטסטי. ילד קטן.  מר לוין:

אני רק אומר דבר אחד, תכבדו. זה בסדר, יניב העלה הצעה   12 

 13 ואני בעד ההצעה. 

 14 אני יכולה,  גב' ברון:

ואתה האחרון שמכבד מישהו פה. גועל נפש ההתנהגות  מר לוין: 15 

ת שלך. צריך להזמין את כל התושבים לראות את ההתנהגו 16 

שלך. לראות אם בוחרים בך פעם הבאה. גועל נפש. איכס.  17 

 18 בן אגם כמוך עוד גם אלי. 

 19 די, בוא נעצור.  דובר:

 20 לא יאומן.  מר לוין:

 21 נעמה.  גב' דלריצ'ה:

 22 אני,  גב' ברון:

 23 טיפת בושה.  מר לוין:

קודם כל אני בעד מיחזור בכל צורה ואופן, למעט הנושא  גב' ברון: 24 

יים. אני כן מוכרחה להודות שאני של המכשירים האלקטרונ 25 

חושבת, וזה גם מה שהכרתי עוד לפני הבחירות, עוד לפני  26 
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שבכלל החלטתי להצטרף לכל המסע הזה, וגם מאנשים  1 

שהם קרובים אלי ובגיל שלי, עם ילדים קטנים וכולי, אני  2 

חושבת שיש איזה מין סבך מסוים של חינוך ופוליטיקה בגני  3 

ה מקומית מאוד ככה עם תקווה מהסיבה שאנחנו מועצ 4 

יצרים וכולם יש להם דעות, ואנחנו ישראלים אקסטרה  5 

אקסטרה. אני מברכת כל יוזמה כזו, למעט האלקטרוניקה,  6 

 7 אני גם לא בעד.

 8 עוד פעם, אני לא,  מר אנגל:

 9 אני באה מבית כזה.  גב' ברון:

 10 נדייק הכל. חבר'ה, לא אמרנו בפנים, בחוץ. מר אנגל:

 11 ע, יניב, הכל בסדר. בסדר. רג גב' ברון:

 12 אנחנו נשב ונעשה עבודה.  מר אנגל:

 13 א' אני, אני חושבת שזה,  גב' ברון:

 14 הרעיון. הרעיון קראנו לטובת התושבים.  מר אנגל:

ברשותך, ברשותך, אני חושבת שלהעלות את זה כהצעה זה  גב' ברון: 15 

קצת לעג לרש. זה אחד. שנית, אני חושבת שלערב פה כל  16 

עם פעילות של מליאה באופן ספציפי נושא חינוך יחד  17 

 18 פחות,

 19 זה מסר לתושבים, נעמה.  מר אנגל:

 20 אני מבינה.  גב' ברון:

 21 זה מסר לתושבים.  מר אנגל:

 22 אבל, נכון. זה, זה בדיוק העניין. זה מסר,  גב' ברון:

 23 דר' אוויירו קדרי: למה, אתם באתם בהצעה, 

 24 )מדברים ביחד(

ותכם, זה מסר לתושבים, נכון. אני לא רוצה להאריך. ברש גב' ברון: 25 

שגם תופסים את  ,ומצד שני, יש תושבים, אגב לא מעט 26 
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בחדר הזה ספציפית כנגועה בכל מיני עניינים הפעילות  1 

ספציפיים שהם לאו דווקא חינוכיים. אני חושבת שזה לא  2 

נכון לנהל פעילות שהיא באופייה פדגוגית, חינוכית וכולי  3 

 4 תי. בשולחן המליאה. זו דעתי. זו דע

יש מנהל אגף חינוך, שאגב שמו הולך לפניו, יש מנהלי בתי   5 

ספר, יש ועדים, יש הנהגות, כולם מאוד חזקים. זה כוחות  6 

שעובדים ביחד. לא פשוט לאזן בין הכל. לא רואה סיבה  7 

 8 לדרוך להם על האצבעות. 

וחוץ מזה, ברמה האישית אני מעוניינת לשאול מה קורה   9 

 10 דת רשות.עם מינוי ועדת חינוך, וע

 11 זה לא הנושא.  גב' דלריצ'ה:

 12 אז רגע,  מר שחר:

 13 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

רגע, משפט קטן. זה בדיוק, יניב, זה בדיוק המקום שצריכה  מר שחר: 14 

 15 , להיכנס ועדת חינוך או ועדה לאיכות הסביבה, לדון שם

 16 )מדברים ביחד(

. לשבת רגע, תני לי. לירון, תני לי, לירון, תני לי לסיים מר שחר: 17 

 18 בועדות האלה, 

לירון, את יכולה לדבר. הוא לא בסדר היום. את יכולה  גב' דלריצ'ה: 19 

 20 לדבר. 

 21 לא, אני אמרתי שיניב אנגל יו"ר ועדת איכות סביבה,  גב' דורון לוי:

 22 הוא פשוט מנהל פה למי מותר לדבר ומי לא.  גב' דלריצ'ה:

 23 ה מתוקף, ואנחנו מתעלמים מזה, והוא מעלה את ז גב' דורון לוי:

 24 )מדברים ביחד(

אתה יודע, מה יותר חשוב, להגיע להלוויה או להגיע  מר שחר: 25 

לישיבה? אבל בוא נשים את זה בצד. אני בא ואומר דבר  26 
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מאוד מאוד פשוט, זה בדיוק התפקיד של הועדות במועצה.  1 

יניב, היינו צריכים להעלות את זה בועדה לאיכות הסביבה  2 

 3 ובועדת חינוך, 

 4 ד()מדברים ביח

 5 רגע, רגע, תקשיב,  מר שחר:

 6 כל היישוב. להעלות את זה פה לסדר,  מר אנגל:

 7 , -התפקיד של הו מר שחר:

 8 שכולם ידעו וישמעו וזה יהיה כתוב,  מר אנגל:

 9 יניב,  מר שחר:

 10 ומוקלט. מר אנגל:

 11 יניב, תקשיב רגע, מר שחר:

 12 בפרוטוקול. מר אנגל:

 13 יניב, תקשיב.  מר שחר:

 14 מה?  מר אנגל:

התפקיד של הועדות הן לגבש מדיניות ולהמליץ למליאה מה  חר:מר ש 15 

לעשות. מעלים את זה בישיבה ועדת חינוך או ועדה לאיכות  16 

הסביבה, מחליטים כן פסולת אלקטרונית, לא פסולת  17 

אלקטרונית, איך עושים את זה, מגבשים מדיניות כללית,  18 

ואז מביאים אותה למליאת המועצה, כשהיא כבר מגובשת,  19 

 20 נו עליה, רק לאישור. שהחלט

אנחנו מפסיקים בזה הרגע. אנחנו מצביעים ואני אומרת  גב' דלריצ'ה: 21 

לכולם, בואו לא נחנך אחד את השני, כי כל אחד מצא לנכון  22 

להעלות כל נושא שנוגע ללבו. אז זה מה שיניב בחר  23 

 24 להעלות ואנחנו מודים לך, יניב, על העבודה. 

 25 מי בעד ההצעה לסדר?  

 26 מי בעד ההחלטה, לא ההצעה.  :עו"ד עובדיה



 

 

  12.3.19                                 מליאת המועצה המקומית גני תקווה  

 

28 

 1 ההחלטה?  גב' דלריצ'ה:

 2 כן.  עו"ד עובדיה:

 3 מי בעד ההחלטה?  גב' דלריצ'ה:

אני בעד להעלות להצעה לסדר את הדברים שאמרת, הם  מר לוין: 4 

 5 מאוד נכונים.

 6 מי בעד ההחלטה? מי נגד?  גב' דלריצ'ה:

חוץ  אנחנו מתנגדים בגלל הנושא של הפסולת האלקטרונית. מר שחר: 7 

 8 מזה זה הצעה מצוינת. 

 9 כוח לשנות מתנגדים. מי בעד, גב' דלריצ'ה:

 10 ואני מבקש שיירשם בפרוטוקול שאנחנו מתנגדים,  מר שחר:

 11 מי בעד,  גב' דלריצ'ה:

 12 בגלל נושא הפסולת האלקטרונית.  מר שחר:

 13 זה מוקלט. מה אתה רוצה? אנחנו,  גב' דלריצ'ה:

 14 לא, בפרוטוקול, בסיכום,  מר שחר:

 15 בפרוטוקול כתוב רק מי בעד ומי נגד.  "ד עובדיה:עו

 16 סבבה. יופי. נהדר.  גב' דלריצ'ה:

 17 גם אפשר להכניס דברים נוספים. ואני מבקש,  מר שחר:

 18 טוב,  גב' דלריצ'ה:

 19 שזה יכנס.  מר שחר:

 20 

הצבת מיגלי מיחזור לבקבוקים ופסולת : הוחלט לאשר החלטה

ערוכה במסגרתה יידרשו אלקטרונית בכל בתיה"ס היסודיים ולקיים ת

 בתיה"ס להכין מיצגים מחומרים ממוחזרים.

 21 

 22 

 23 
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הצעה לסדר יום של חבר המועצה וסגן ראש המועצה מר עומר 

שלומוביץ "לעגן בהתחייבות בכתב של חברי המועצה את חובתם עפ"י 

דין שלא לעשות שימוש במסמכים ומידע שנמסרים להם אלא לצורך 

 תפקידם"

 1 

ה לסדר יום של חבר המועצה וסגן ראש המועצה מר הצע גב' דלריצ'ה: 2 

בכתב של חברי המועצה עומר שלומוביץ, לעגן בהתחייבות  3 

את חובתם על פי דין, שלא לעשות שימוש במסמכים ומידע  4 

 5 שנמסרים להם אלא לצורך תפקידם. 

 6 טוב.  מר שלומוביץ:

 7 בבקשה עומר.  גב' דלריצ'ה:

המקומיות קובע כי ספרי  א' לצו המועצות 198סעיף  מר שלומוביץ: 8 

המועצה, מסמכיה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ובדיקה  9 

לפני כל חבר מועצה. הוא רשאי להכין העתק או תקציר  10 

מהם, בלבד שלא יוצא ספר, מסמך או נייר כאמור ממשרדי  11 

 12 המועצה בלי הסכמתו בכתב של ראש המועצה.

בזמן  ב' לצו נקבע כי ועדות המועצה תהיה להן 198בסעיף   13 

ישיבתן גישה לספרי המועצה, מסמכיה וניירותיה הנוגעים  14 

א' לפקודת העיריות ברור  40לעבודתן. אבל לפי סעיף  15 

 16 שנמסר מידע, 

 17 אנחנו לא עירייה.  מר שחר:

לחבר מועצה, וזאת בשונה ממידע שנמסר ליתר הציבור  מר שלומוביץ: 18 

... הקבועים בחוק חופש המידע, מדובר במידע עליו חלים ה 19 

הנמסר לצורך מילוי תפקידו של חבר המועצה בלבד ואין  20 

 21 הוא רשאי לעשות במידע הזה כל שימוש אחר. 
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עכשיו, יש פה איזה עניין עם חוק חופש המידע ולבין   1 

תפקיד חבר המועצה. ואנחנו נתקלים פה במצבים  2 

שמבקשים כל מיני דברים ואז העצם יש פה דריסה של  3 

 4 החוק והוא הופך אותו למיותר. 

 5 ב' לחוק חופש המידע,  9סעיף  

 6 )מדברים ביחד(

 7 לא להפריע. לא להפריע.  גב' דלריצ'ה:

קובע כי רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע שהוא  מר שלומוביץ: 8 

אחד מאלה, מידע שעלול לשבש תפקודה התקין, מידע על  9 

אודות פרטי משא מדיניותה נמצאת בשלבי ייצור, מידע  10 

ם פנימיים, מידע הנוגע לניהול פנימי ומתן, מידע בדבר דיוני 11 

מידע שהוא סוד מסחרי ומידע על שיטות של הרשות,  12 

עבודה, מידע על משמעת, על נושא משמעת ומידע שיש בו  13 

 14 עניינים של צנעת הפרט. 

זאת אומרת שהמועצה אינה חייבת בגילוי של מסמכים אלא   15 

א', שקובע כי ספרי  198רק לצרכי עבודה. זאת מכוח סעיף  16 

מועצה יהיו פתוחים לעיון ובדיקה לפני כל חבר מועצה ה 17 

והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם ובלבד שלא יוצא  18 

 19 ספר, מסמך או נייר כאמור בלי הסכמת ראש הרשות. 

ועדות המועצה תהיה להן בזמן ישיבתן גישה לספרי   20 

 21 המועצה, מסמכיה וניירותיה הנוגעים לעבודתן. 

א', קבוע כי זכות זו אינה  140ות, לפקודת העירי 140בסעיף   22 

חלה על פנקס או מסמך שגילויו או פרסומו אסור על פי כל  23 

לפקודת העיריות נקבעו הוראות נוספות  140דין. בסעיף  24 

 25 לעניין שלושת הימים. 
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ברור שהזכות המוענקת לחבר מועצה לא נועדה לעקוף את   1 

 2 הוראות חופש המידע.

ים, יש הוראה מפורשת בנוסף לכל אלה, בכל הנוגע למכרז  3 

בחוק שמטילה קנסות ומאסרים על מי שעובר על החוק.  4 

דינו מאסר חודש ימים, המחזיק ספר או מסמך של המועצה  5 

וסירב להרשות למי שזכאי לכך את העיון בהם לא רשאי  6 

לתת לו את זה. זאת אומרת הוא עובר על החוק אם הוא  7 

 8 נתן לו.

ך, מי שמסר מי שמיאן למסור ידיעה או להראות מסמ  9 

ביודעין ... לא נכונים וכל הדברים האלה. זאת אומרת שיש  10 

חובה על שמירת סוד וכל הדברים האלה מובילים למצב  11 

אחד, שבו אנשים ידם קלה על ההדק, הם באים מבקשים  12 

ניירות, או חברי מועצה. לכן אנחנו מבקשים ברוח זו  13 

לחתום על התחייבות לשמירה על סודיות, שבה יתחייב כל  14 

אחד מחברי המועצה כי ידוע לו שנמסרים לו מסמכים, ידוע  15 

לו שהמועצה היא הבעלים היחידי והבלעדי של המידע, הוא  16 

על המידע הזה, לא מתחייב להגן ולשמור בסודיות מוחלטת  17 

 18 להשתמש במידע לכל צורך שהוא, לא לפרסם אותו.

מובהר כי האמור במסמך זה ביחס למידע יחול גם ביחס   19 

תוצרים של מידע שיערכו על ידי אנשים  להעתקים או 20 

אחרים. ידוע לי כי שימוש במידע שלא מפורט להלן מהווה  21 

הפרה של תפקידי כחבר מועצה, של האמון שניתן בי,  22 

ובפעולתי אני עלול לגרום נזק למועצה, לרבות נזק שלא  23 

ניתן לכימות כספי. וההתחייבות לא תחול על מידע הנדרש  24 

שות מוסמכת, ועל זה יחתום כל חבר לגילוי על פי כל דין לר 25 

 26 מועצה.
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כשאני חשבתי על זה, וכמובן שזה יעלה להצבעה, ובשבוע   1 

שעבר לא הייתי מסיבה אישית בישיבה וראיתי החלטה של  2 

, שיש הצעת 6לסיכום ישיבה מספר  17המועצה שבסעיף  3 

החלטה שאומרת ששמירה על התנהלות מכובדת וראויה  4 

טות לא רשמיות. חברי בישיבות המועצה, מניעת הקל 5 

המועצה והנוכחים האחרים לא יהיו רשאים להקליט את  6 

 7 ישיבות המועצה. 

כל ישיבות המועצה מוקלטות ומתומללות והחומר עולה   8 

בשקיפות לאתר האינטרנט של המועצה תוך פרק זמן סביר  9 

 10 ימים לכל היותר.  10ממועד הישיבה, 

יל מה אנחנו אז אמרתי בשבנגד.  4 -בעד ו 8עכשיו הצביעו   11 

מצביעים? הרי ממילא על ידי האופוזיציה ההחלטות לא  12 

מתמלאות. ראיתי איזושהי הצעת חוק של חברת הכנסת  13 

שמדברת על קוד אתי לחברי  20 -תמר זנדברג מהכנסת ה 14 

 15 מועצה ואצלה זה היה לעניין של גם חברי כנסת. 

חלק מזה אומר שחבר מועצה ימלא את תפקידו כנאמן   16 

ו לייצג את ציבור בוחריו ב... )קורא לציבור, חובת 17 

במהירות( ותוך שהוא פועל באחריות, ביושר והגינות, תוך  18 

שמירה על כבוד המועצה וכבוד חבריה, בדרך ההולמת את  19 

 20 מעמדו כחבר מועצה ועל ... טיפוח אמון הציבור. 

בנוסף לזה, סעיפים, בסיס לעבודתו חבר מועצה צריך   21 

כך, מוצע קוד אתי שלאורו ראשית לדעת מהן חובותיו. לפי 22 

חבר מועצה יפעל, הן בשמירה על כבודו וכבוד המועצה והן  23 

בהפגנת מחויבות לתפקידו ושמירה מפני ניגוד עניינים,  24 

 25 שטובת הציבור לנגד עיניו.
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אז אמרתי רגע, מישהו פה כנראה לא מבין את החוק או   1 

שלא יודע אזרחות. לכן לקחתי ספר אזרחות שבו הילדים  2 

מדים, ילדי כיתה, ילדי החטיבה לומדים אזרחות, שלנו לו 3 

ואמרתי מהו הנושא של עקרון הכרעת הרוב? וראיתי שמה  4 

שהילדים שלנו לומדים זה כנראה משהו שפה חלק מהקהל  5 

שהמשטר הדמוקרטי מתאפיין  -לא, לא מבין או לא יודע 6 

בריבוי דעות ועמדות, כולל ניגודי השקפות ואינטרסים.  7 

רטי מתאפיינים בויכוחים ובמאבקים הליכי הדיון הדמוק 8 

 9 ובהיעדר הסכמה בכל עניין ועניין. 

אם כך, כיצד אפשר לקבוע מה תהא החלטה או הכרעה?   10 

כיצד אפשר לקבוע דעתו של מי עדיפה? ואז אומרים הנחת  11 

יסוד בדמוקרטיה רואה כמובן מאליו את קיומם של ויכוחים  12 

חים מקובלת וחילוקי דעות. אך לצורך הכרעה בדיונים וויכו 13 

 14 הצבעה ברוב קולות כדרך של הצבעה דמוקרטית. 

אמרתי אני אבדוק את זה עוד. כנראה שעוד, החבר'ה לא   15 

קראו קצת חומר או לא יודעים. מה זה רוב רגיל? זה  16 

ומחייבת את המשתתפים באותו מקום. החלטה שהתקבלה  17 

"ח, כן? עם עקרונות דמוקרטיים זה מצטייר ומתכתב לפי מט 18 

יזם, של הסכמות, הסכמיות. ולכל העניינים של של פלורל 19 

 20 עניינים דמוקרטיים. 

הלכתי ובדקתי גם בישיבות המועצה, מליאה מן המניין   21 

, מבקש מר יניב שחר לגבי הזה, האם אני יכול 2מספר  22 

, ההחלטה יכולה 7בסעיף  10לקבל החלטה בהצבעה, בעמוד  23 

, להתקבל בהצבעה. הלכנו ועשינו הצבעה. ואז הוא אומר 24 

ואז גם זה לא מקובל. ואז ידידו, שיושב לימינו, מר לוין,  25 

 26 שהוא, 
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 1 שמאלו.  מר שחר:

כן, משמאלו. לא, אצלו זה מימינו לפי בגין. אומר לחבר  מר שלומוביץ: 2 

מועצה ניתנה, כן, הוא אחד האנשים שמבינים הרבה  3 

 4 בדמוקרטיה, 

 5 תודה.  מר לוין:

באחד מנאומיו הרציניים פה,  13בסעיף  4אומר, כן, בעמוד  מר שלומוביץ: 6 

אומר לחבר מועצה ניתנה זכות גדולה להשפיע על מדיניות  7 

המועצה דרך אחת מבין רבים, במיוחד לחבר מועצה כמוני  8 

באופוזיציה הנה הצעה לסדר היום. כמו בכנסת, גם אם  9 

ההצעה נדחית על ידי הקואליציה הנושא עלה על סדר יומה  10 

, בסדר? דמוקרטיה של המועצה ואי אפשר להתעלם ממנו 11 

 12 במיטבה. 

 13 לא נתת דוגמה טובה, אבל בסדר.  מר לוין:

מיכאל, לא שאלתי אותך. שיהיה, אתה יכול לדבר, אחרי  מר שלומוביץ: 14 

 15 תגיד מה שאתה רוצה. 

 16 אין בעיה. מר לוין:

 17 שמענו אותך מספיק.  מר שלומוביץ:

הלאה. ומה קול הכרעת הרוב אם ככה? זאת אומרת יושבת   18 

שכל היום רק מבקשת דברים ומבקשת שיתחשבו  פה חבורה 19 

 20 בה, 

 21 חבורה.  גב' ברון:

 22 מה?  מר שלומוביץ:

 23 חבורה.  גב' ברון:

 24 ולא מקבלת כלום.  מר שחר:

חבורה. ולא מקיימת את החוק. הולכת אחת מהחבורה  מר שלומוביץ: 25 

מחתימה אנשים, בכוח דמוקרטי, לפי חוקי הדמוקרטיה, על  26 
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סה לאכוף את חוקי הדמוקרטיה. כל מיני דברים, ובאה, מנ 1 

אבל היא כשיש הצבעה ויש הכרעה היא לא מקיימת אותה.  2 

יש אחת אחרת שמתבססת המון על, על חוקים, על פסקי  3 

 4 דין. פסקי דין ניתנים במקומות רבים, 

 5 אה, אתה מדבר אלי? גב' ברון:

 6 כן, בוודאי. מר שלומוביץ:

 7 הכל בסדר. לא, לא, אז רק תנקוב בשמי, זה הכל, גב' ברון:

 8 , -בוודאי. זאת שמחתימה זאת אושרת ואת ש מר שלומוביץ:

 9 על מה מחתימה ? לא הבנתי. גב' פרימו:

מחתימה תושבים על דברים ורוצה לעשות זה, רוצה  מר שלומוביץ: 10 

 11 בבחירה דמוקרטית להשפיע. 

 12 מה זה אושרת,  גב' ברון:

 13 בסדר. לא, הוא אומר שאת פועלת בהתאם לדמוקרטיה. זה מר לוין:

 14 בהתאם לדמוקרטיה.  מר שלומוביץ:

 15 זה בסדר.  מר לוין:

 16 הכל בסדר. אני אומר אם אתם מחפשים דמוקרטיה,  מר שלומוביץ:

 17 רגע, רגע, רגע,  גב' ברון:

 18 אתה כאילו כועס אז אני לא הבנתי. גב' פרימו:

 19 לא כועס, רגע. אני לא כועס, אני רק אומר.  מר שלומוביץ:

 20 מה. מי אני? מי אני?אמרת מחתי גב' ברון:

את זאת שבאה לפה ומצטטת פסקי דין שניתנו על פי  מר שלומוביץ: 21 

 22 הכרעת רוב. 

 23 לא באתי לפה, נבחרתי.  גב' ברון:

 24 נבחרת, בסדר.  מר שלומוביץ:

 25 אוקי. גם אתה נבחרת, בסדר,  גב' ברון:

 26 נכון, בסדר גמור.  מר שלומוביץ:
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 1 אוקי.  גב' ברון:

 2 לא נבחרתי. לא אומר ש מר שלומוביץ:

 3 נקווה שרוב,  מר שחר:

 4 )מדברים ביחד(

 5 מי שבא ומבקש דמוקרטיה,  מר שלומוביץ:

 6 אותו מספר מנדטים אגב.  גב' ברון:

מאה אחוז. מי שבא ומבקש דמוקרטיה שיתנהג לפי כללי  מר שלומוביץ: 7 

 8 הדמוקרטיה. 

 9 אוקי.  גב' ברון:

ר לוותר עליו, ולכן עקרון הכרעת הרוב הוא עקרון שאסו מר שלומוביץ: 10 

שהוא משקף את ערך השוויון, לאן שלא תקראו. אגב, גם  11 

 12 ביהדות, גם ביהדות יש את הנושא של הכרעת הרוב. 

 13 כמה זמן עומר מדבר כבר? רק שאני אדע.  מר שחר:

 14 דקות.  6 מר שלומוביץ:

 15 עוד דקה יש לו. גב' דלריצ'ה:

 16 , -כן. גם ביהדות ו מר שלומוביץ:

 17 יעים לו. זה, שגם מפר גב' דלריצ'ה:

 18 כן, חבר'ה, ביהדות,  מר שלומוביץ:

 19 אנחנו גוזלים לו את הדקה שלו.  גב' ברון:

היה איזה ויכוח, אמרו, עמד הרבי יהושע על רגליו ואמר לא  מר שלומוביץ: 20 

בשמיים, זאת אומרת לפי הויכוח שכבר ניתנה תורה מהר  21 

 22 סיני, 

 23 )מדברים ביחד(

שזה זה הכרעת הרוב. אז עוד פעם  לבת קול אלא, כן, מה מר שלומוביץ: 24 

הכרעת הרוב. מי שזה לא מעניין אותו, מי שזה לא מעניין  25 
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אותו, אגב, גם בתפיסתו של בן גוריון, גם בזה. אז אני  1 

 2 אומר דבר פשוט, 

 3 איזה עבודה, וואו. גב' דלריצ'ה:

 4 כן, אני אומר דבר פשוט, מר שלומוביץ:

 5 .100 מר לוין:

 6 ש, אתם, מי שמבק מר שלומוביץ:

 7  .100 דוברת:

 8 תואר במשפטים.  דובר:

 9  עבדת קשה בחופש, אה? מר שחר:

מי שמבקש, מי שמבקש דמוקרטיה שינהג בכללים  מר שלומוביץ: 10 

הדמוקרטיים. שלא יבוא פה ויטיף לנו על שום דבר, כי יש  11 

 12 החלטה והוא לא מקיים אותה. 

מצטער, גם לא הייתי בישיבה,  ודבר אחרון שאני אגיד, כן?  13 

איתי שדיברו פה על ניגוד עניינים, כן? ורונית אומרת  ור 14 

חשוב לי לדבר על כמה דברים שקשורים לניגוד עניינים,  15 

הכללים וזה, ואני אומר רגע, ואומר, אומר אדון יניב שחר  16 

 17 , 8בסעיף 

 18 אנחנו ... סלקטיבי?  גב' ברון:

 19 לא הבנתי שזה בכלל עתירה, לא הבנתי 24סעיף  8בעמוד  מר שלומוביץ:

 20 מה היה. ואני נכנס, 

 21 )מדברים ביחד(

ואני כחבר ועדת מכרזים נכנס לאתר של יניב שחר ואני  מר שלומוביץ: 22 

רואה שהוא מפרסם מכרזים של המועצה. ואני אומר איך  23 

יכול להיות שחבר ועדת מכרזים מפרסם מכרזים של  24 

המועצה? מה, אין בזה ניגוד עניינים? אז חבר'ה, בואו,  25 
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לנו פה בנושא דמוקרטיה, בנושא ניגוד שניה, משהו התבלב 1 

 2 עניינים. זה הבלבול האמיתי, זה הבלבול שקיים. 

ואני אומר לכם, מי שלא ינהג בדמוקרטיה תהיה לו בעיה   3 

קשה. אל תבקשו כלום עד שלא תהיה פה דמוקרטיה  4 

ותקיימו את החלטת הרוב. ויש לכם את כל הזכויות שלכם,  5 

 6 תיאבקו ותעשו מה שאתם רוצים. 

מי רוצה להגיב על הדברים של עומר לפני שאנחנו מעלים  ' דלריצ'ה:גב 7 

 8 להצבעה? 

 9 אני.  גב' ברון:

אבל רגע סליחה שניה, עשיתי איזה טעות, מי בעד להעלות  גב' דלריצ'ה: 10 

 11 את ההצעה לסדר היום? אז ההצעה עולה לסדר, 

 12 חשוב שזה ידון.  מר שחר:

 13 אז ההצעה עולה לסדר היום. גב' דלריצ'ה:

 14 

 העלות את ההצעה לסדר היום.: הוחלט ללטההח

 15 

דרך אגב, אם זה היה רק הצעה אם להעלות את זה לסדר  מר שחר: 16 

. אבל נסלח לך 10דקות לדבר אבל לא  5היום היה לך רק  17 

הפעם, תלמדו את זה לפעם הבאה. רונית, בבקשה תאשרי  18 

 19 שאני אומר, מה שאני אומר נכון. 

 20 ד להעלות את זה לסדר היום. תלוי אם מישהו התנג עו"ד עובדיה:

 21  אז מעלים את זה ישר. מה זה הנאום חוצב לבבות האלה? מר שחר:

 22 חוצב להבות, לא לבבות.  מר שלומוביץ:

 23 לבבות, לבבות, להבות.  מר שחר:

 24 להבות.  מר שלומוביץ:

 25 חזור. -אני רואה שעבדת הרבה במטוס בדרך הלוך מר שחר:
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 1 יפה,  מר שלומוביץ:

 2 ם מישהו מתנגד,א עו"ד עובדיה:

 3 )מדברים ביחד(

 4 חשבתי עליך במטוס. מר שלומוביץ:

אני שמח שהצלחתי להעסיק אותך. אני מאמין שלקח לך  מר שחר: 5 

 6 כמה שעות. 

 7 לא.  מר שלומוביץ:

 8 פעם הבאה נתנגד כדי לקצר.  גב' ברון:

 9 )מדברים ביחד(

 10 אתם רוצים גם מהחוקה האמריקאית? אני אביא לכם.  מר שלומוביץ:

 11 לא, זה לא חל פה, תודה רבה.  ברון: גב'

 12 אוקי,  גב' דלריצ'ה:

 13 אם מישהו, עו"ד עובדיה:

תקשיבי, אם אני אלמד אותך משהו בנושא חוק אני ארגיש  מר שחר: 14 

 15 מה זה כאילו,

 16 אתה לא לימדת אותי אבל. עו"ד עובדיה:

 17 )מדברים ביחד(

 18 ש.היא אומרת לך שזה לא נכון אבל אתה ממשיך להתעק גב' דלריצ'ה:

 19 אמרתי,  עו"ד עובדיה:

 20 אבל זה ידוע.  גב' דלריצ'ה:

 21 אני אראה לך.  מר שחר:

 22 נו, יש לכם מה לדבר? נעמה, בבקשה.  גב' דלריצ'ה:

 23 נוסח ההתחייבות הוא זה שקראת בעל פה בשטף רב,  גב' ברון:

 24 לא, תקבלו אותו, כן.  מר שלומוביץ:

 25 למה הוא לא נשלח לפני כן? גב' ברון:
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כי לא רציתי שתחתמו עליו עכשיו. אתם תקבלו אותו  מר שלומוביץ: 1 

 2 ותעיינו בו. 

 3 לא, אנחנו לא נחתום עליו בכל מקרה.   גב' ברון:

 4 מה? מר שלומוביץ:

 5 אנחנו לא נחתום עליו בכל מקרה. גב' ברון:

 6 אני יודע שלא תחתמו עליו.  מר שלומוביץ:

 7 אוקי.  גב' דלריצ'ה:

 8 מה זה רלוונטי?  מר שלומוביץ:

 9 אבל אם אתה מעלה משהו,  ר:מר שח

 10 הוא יחייב את חברי המועצה.  מר שלומוביץ:

 11 הוא יהיה באתר של המועצה.  גב' דלריצ'ה:

הוא יחייב את חברי המועצה. כי אני לא חושב שכל בן אדם  מר שלומוביץ: 12 

מהישוב צריך שאתה תסתכל במסמכים שלו, עם כל הכבוד,  13 

 14 כמוני, 

 15 שלו. גב' ברון:

לו, גם לצורך מילוי תפקידך. כי אתה פה עובר בעצם על ש מר שלומוביץ: 16 

 17 חוק חופש המידע. 

 18 אני לא כפוף,  מר שחר:

 19 )מדברים ביחד(

 20 אתם מבקשים לפרסם מסמכים בפייסבוק.  מר שלומוביץ:

 21 קודם כל, רגע, רגע, רגע, רגע,  גב' ברון:

עומר, תקשיב, אתה עו"ד. אני מה זה מתפלא, באמת. אני  מר שחר: 22 

 23 בשוק. 

 24 בתור זו שקוראת חוקים, להלן קוראת החוקים,  גב' ברון:

 25 לא, אמרתי,  מר שלומוביץ:

 26 נכון? סבדר.  גב' ברון:
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 1 פסקי דין. חוקים את לא קוראת.  מר שלומוביץ:

לא נורא, התחלנו, התחלנו בלהקניט אותי בועדת ה...  גב' ברון: 2 

 3 ונמשיך כאן. 

 4 לא.  מר שלומוביץ:

 5 בסדר. הכל בסדר. הכל  גב' ברון:

 6 )מדברים ביחד(

 7 מחאו לי כפיים. גב' ברון:

 8 )מחיאות כפיים(

נכון, כי היא אמרה שהיא דואגת לתושבים. אמרתי לה כולם  מר שלומוביץ: 9 

 10 דואגים, לא רק היא. 

 11 אני לא אמרתי שאתם לא.  גב' ברון:

 12 אז בסדר. אמרת שאת דואגת, אמרתי גם אנחנו דואגים. מר שלומוביץ:

 13 כולם דואגים או זלזלת בה ומחאת לה כפיים?  אתה אמרת מר שחר:

איום ונורא, רגע, רגע, יירשם לפרוטוקול איום ונורא א'  גב' ברון: 14 

 15 שאני קוראת חוקים, ב' שאני דואגת לתושבים. 

 16 לא, קוראת פסקי אמרתי. מר שלומוביץ:

 17 איום ונורא.  גב' ברון:

 18 פסקי דין. מר שלומוביץ:

 19  גם חוקים אני קוראת. גב' ברון:

 20 לא, מר שלומוביץ:

 21 )מדברים ביחד(

דקות לדבר, אני  10 -חבר'ה, אני מבקש, נתנו לעומר יותר מ מר שחר: 22 

מבקש שיהיה פה שקט. חבר'ה, ניר, לא לעניין. לא לעניין.  23 

 24 שעומר דיבר היה שקט. חבר'ה, די. 

קודם כל מעבר לנוסח ההתחייבות שלא ראינו ולא נחתום  גב' ברון: 25 

 26 צמי,עליה, אני מרשה לע
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 1 לא ראית אותה.  מר שלומוביץ:

 2 בסדר. אפשר לדבר משפט רצוף? אני מקשיבה. תודה.  גב' ברון:

אם החובה מצוינת בדין אז, אז הדין הוא שיחול. אני לא   3 

מכירה, ואני אגב, רונית, תקני אותי ותפני אותי, לסמכות  4 

המועצה להוסיף על הוראות הדין בפעילות חברי המועצה  5 

גדרת מדיניות, לא בפעילות המועצה, לא במליאה. לא בה 6 

בחוקים איזה שיש ואיזה שאין. אם יש למועצה סמכות  7 

להוסיף על חקיקה ראשית, שאושרה בכנסת, בדבר מה  8 

 9 שחבר מועצה יכול או לא לעשות? לא הוראות הדין. 

 10 אני אמרתי קודם,  עו"ד עובדיה:

 11 עלינו חלות הוראות הדין.  גב' ברון:

בר מועצה יכול להגיש איזה הצעה שהוא רוצה לסדר כל ח עו"ד עובדיה: 12 

היום. ואם עומר רוצה לחתום על המסמך הזה ולהעלות את  13 

 14 זה לאתר המועצה, 

 15 אבל ההצעה הזו,  גב' ברון:

 16 ולכתוב שנעמה,  עו"ד עובדיה:

 17 מוסיפה.  גב' ברון:

 18 לא הסכימה לחתום עליה,  עו"ד עובדיה:

 19 אבל הם, דובר:

 20 )מדברים ביחד(

 21 מה הנפקות של זה?  ן:גב' ברו

 22 אז אני, רגע, רגע,  מר שחר:

 23 )מדברים ביחד(

 24  מה הנפקות של זה? גב' ברון:

אז אני מסבירה לך שעומר חושב שזה עניין מאוד חשוב  עו"ד עובדיה: 25 

 26 והוא חושב שזה מאוד יהיה יפה אם כל חברי המועצה, 
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 1 זה ... משפטית. גב' ברון:

ויעלו אותו. כנראה שאי אפשר יהיה יחתמו על המסמך הזה  עו"ד עובדיה: 2 

לאסור אותך אם לא תחתמי על המסמך הזה. יחד עם זאת,  3 

 4 אני חושבת שזה,

 5 קודם כל לא ניתן לאסור אותי זה כבר טוב. גב' ברון:

 6 זה מה שעומר חושב, שיש, עו"ד עובדיה:

 7 אה, שניתן יהיה לאסור אותי? גב' ברון:

 8 לא, אי אפשר, שיש,  עו"ד עובדיה:

 9 כי קראתי חוקים.  ון:גב' בר

 10 את אומרת הרגע, סליחה נעמה,  גב' דלריצ'ה:

 11 פסקי דין, פסקי דין. מר שלומוביץ:

את מבקשת שיקשיבו לך, היא מנסה לענות לך, את לא  גב' דלריצ'ה: 12 

 13 נותנת לה להשלים משפט. 

 14 לא,  עו"ד עובדיה:

 15 נאה דורש נאה מקיים. גב' דלריצ'ה:

ים על להקניט וזה. אז אני מנסה אחר כך אתם מדבר עו"ד עובדיה: 16 

להסביר לך. למיטב הבנתי מה שעומר הציע זה שחברי  17 

המועצה יחתמו. אתם לא מעוניינים לחתום, אף אחד לא  18 

יעשה לכם כלום אם לא תחתמו. למיטב הבנתי, לשיטת  19 

עומר אם אתם לא מוכנים לחתום על דבר כזה, יש לזה  20 

 21 איזשהו ממד ציבורי. תעשו מה שאתם רוצים.

אה, אוקי. לא, אם זה שואו פוליטי הכל בסדר. זה אני  גב' ברון: 22 

 23 מבינה. 

 24 זה לא שואו פוליטי.  עו"ד עובדיה:
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, ממד ציבורי זה כנראה לא, רגע, בבקשה, קשה לי, -זה כנ גב' ברון: 1 

אני בשעה הזאתי כבר לא מרוכזת, וקראתי הרבה חוזים  2 

 3 משפטיים היום, עומר. 

 4 רוכזת. ... שאת לא מ מר שלומוביץ:

 5 בסדר.  גב' ברון:

 6 דקות.  10דרך אגב, ...  עו"ד עובדיה:

 7 )מדברים ביחד(

 8 רגע, אני לא, אני לא מבינה, המישמש,  גב' ברון:

 9 דקות.  10 עו"ד עובדיה:

סליחה שאני חולקת על פרשנותך את החוקים. נעשה פה  גב' ברון: 10 

קצת מישמש רבתי עם צו המועצות המקומיות, פקודת  11 

מקישים עליה במקרה של חוסר וחוק חופש העיריות, ש 12 

המידע שחל במקרים אחרים לגמרי, וגם האופן שבו הגדרת  13 

את ההצעה שלך יש, ניתן לקרוא בו פרשנויות מפה ועד  14 

 15 אחר כך. אני לא יודעת מה זה, 

 16  איפה ההצעה? עו"ד עובדיה:

 17 חובתם על פי דין לצורך תפקיד. תפקידי לשרת את הציבור.  גב' ברון:

 18 בסדר גמור.  לומוביץ:מר ש

 19 כמוך אגב. כמוך. שלא תגיד שאני לא ואתה כן.  גב' ברון:

לא, אבל הנה, את לא מוכנה לחתום על נייר שאומר  מר שלומוביץ: 20 

 21 שתקחי,

אני לא מוכנה, אני לא מוכנה, קודם כל אתה לא מגדיר  גב' ברון: 22 

 23 בגלל מה אסור לי ומה מותר לי. הוראות דין, 

 24 ת שאת לא רוצה לקרוא את המסמך אפילו.אמר מר שלומוביץ:

 25 הוראות דין,  גב' ברון:

 26 אמרת שאת לא רוצה לקרוא את המסמך.  מר שלומוביץ:
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כי כתוב בדין, ועם כל הכבוד עומר שלומוביץ או מליאת  גב' ברון: 1 

 2 חברי מועצת גני תקווה לא תוסיף על הוראות הדין. 

 3 לטעמך.  מר שלומוביץ:

 4 לטעמי, נכון. גב' ברון:

 5 ואולי אפשר, אפשר לחתום?  מר שלומוביץ:

אתה רוצה שנלך על זה לעתירה בבית משפט? נלך על זה  גב' ברון: 6 

 7 לעתירה. 

 8 לא, אני לא רוצה. אני חושב שהציבור צריך לדעת,  מר שלומוביץ:

 9 גני תקווה תהווה,  גב' ברון:

 10 אני חושב,  מר שלומוביץ:

 11 תקדים אנטי דמוקרטי,  גב' ברון:

 12 הציבור צריך לדעת,  ביץ:מר שלומו

 13 במדינת ישראל, נהדר. גב' ברון:

 14 הציבור צריך לדעת,  מר שלומוביץ:

 15 עומר, אתה מה אתה מתפרץ? נתנו לך לדבר.  מר שחר:

 16 הציבור, הציבור צריך לדעת,  מר שלומוביץ:

 17 אבל עומר, נתנו לך לדבר. תתן לנעמה לדבר.  מר שחר:

 18 ההתחייבות הזו ומי לא.הציבור ידע מי חתם על  מר שלומוביץ:

 19 עומר, אתה תתן לנעמה לדבר ולהתפרץ לה לדברים.  מר שחר:

 20 הציבור, הציבור ידע,  גב' ברון:

 21 מצוין.  מר שלומוביץ:

 22 הציבור ידע,  גב' ברון:

 23 מצוין.  מר שלומוביץ:

הציבור ידע שאם נחסמה דרכו לגישה למועצה אז עצם  גב' ברון: 24 

 25 זו,היותי לא חתומה על ההתחייבות ה

 26 אוקי. מר שלומוביץ:
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 1 תסייע בידו.  גב' ברון:

 2 לא, הציבור ידע,  מר שלומוביץ:

 3 באמת איום ונורא. גב' ברון:

 4 שאם לקחת מסמך,  מר שלומוביץ:

 5 בסדר. גב' ברון:

היית צריכה לקחת אותו צורך מילוי תפקידך, ולא לצורך  מר שלומוביץ: 6 

 7 דברים אחרים. 

 8 את הציבור.  מילוי תפקידי הוא לשרת גב' ברון:

 9 לא, אני לא רואה את זה ככה.  מר שלומוביץ:

 10 הו, זאת בדיוק הבעיה. את מי אנחנו,  מר שחר:

 11  לשרת אותו כראוי. מר שלומוביץ:

 12 אה.  גב' ברון:

 13 לא לשרת, לשרת אותו כראוי.  מר שלומוביץ:

כראוי, לא. אתה אמרת לא. את האמת אני מאוד אהבתי את  מר שחר: 14 

 15 א התפקיד שלך לשרת את הציבור. המשפט שלך, זה ל

 16 )מדברים ביחד(

 17 אחרי שאמרנו לך, באמת, תתבייש. מר שחר:

 18 כן, ממש. ממש.  מר שלומוביץ:

 19 תתבייש.  מר שחר:

 20 עומר,  גב' ברון:

 21 לא התפקיד שלנו לשרת את הציבור? את מי, אותך? מר שחר:

 22 כראוי.  מר שלומוביץ:

 23  כראוי? מר שחר:

 24 כראוי.  מר שלומוביץ:

 25 הכי כראוי שאפשר להיות. שחר: מר

 26 בסדר גמור.  מר שלומוביץ:
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מה שקורה פה במועצה בחצי שנה האחרונה לא היה בגני  מר שחר: 1 

 2 שנה האחרונות.  30 -תקווה ב

 3 באמת? מר שלומוביץ:

 4 הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם. ומשרתים את הציבור  מר שחר:

 5 בסדר, זה מה שאתה חושב.  מר שלומוביץ:

 6 ושא הבא.נ דובר:

 7 לא, לא, ממש,  גב' ברון:

 8  איפה את נושא הבא? מר שחר:

אתה מדבר על קיום חוקים, אז לא סוד שאני גם, אגב, בוא,  גב' ברון: 9 

בוא אני אעבור איתך את כל החוקים, חוק חופש המידע.  10 

 11 הגשתי בקשות, שתיים במספר, 

 12 כן. מר שלומוביץ:

 13 ואחר כך התייאשתי,  גב' ברון:

 14 נו? :מר שלומוביץ

 15 4מהסיבה שלא לא היתה עמידה, לא היתה עמידה פי  גב' ברון:

דבר שני,  בזמנים במענה ובכלל. זה דבר ראשון, כתושבת. 16 

כחברת מועצה, אוקי, לא משנה מאיזה סיעה, אם אתה כבר  17 

א' לפקודת  140הגשת ואם כבר בוא נגיד הלכת לסעיף  18 

זה העיריות, נקבעו שם זמנים מאוד מאוד מאוד קצובים.  19 

לא המענה בכלל שלוקח לנו לקבל הפניה לדליה שמר.  20 

 21 אוקי? אם כבר אתה מדבר על עמידה על החוק. 

יתכן שאם לא היינו צריכים לעשות דרך עקלקלה ופתלתלה   22 

על כל דבר קטנטנצ'יק לצורך, קודם כל בקשות היו פוחתות  23 

חזרות על אותה בקשה  9 -, כי זה בקשה אחת ו10פי  24 

אני, מה שנקרא איך ליזי אמרה ובצדק? ראשונה, ושנית אז  25 

נאה דורש נאה מקיים. אז בבקשה ממך, כשאתה מצטט  26 
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הוראות חוק אנא תוודא שהמועצה עומדת בהן לפני שאתה  1 

 2 מתפאר בזה. 

 3 מי בעד ההצעה, גב' דלריצ'ה:

 4 רגע, מה,  מר שחר:

 5 לא סיימתי.  גב' ברון:

 6 איך אבל? גם אני רוצה לדבר. מר שחר:

 7 סיימתי.לא  גב' ברון:

 8 בקצרה.  מר לוין:

 9 אתה כבר דיברת.  גב' דלריצ'ה:

 10 דקות.  10מה דיברתי? אמרתי מילה אחת. לא דיברתי  מר שחר:

 11 דיברת, דיברת מספיק. גב' דלריצ'ה:

 12 בסדר. קודם כל,  גב' ברון:

 13 תן לחבריך קצת.  גב' דלריצ'ה:

 14 סיימת?  מר לוין:

אתי ככלל היא נוגדת גם אני חופרת ככה בתורי. ההצעה הז גב' ברון: 15 

את עקרון השקיפות בצורה מחפירה. האמת שאני קראתי  16 

אותה ואני די מה שנקרא נשמטה לי הלסת. אני לא מבינה  17 

איך זה בכלל עומד בקנה אחד עם חובת המועצה לפעול  18 

 19 בשקיפות. וזה לא מסתדר בשום קנה מידה שהוא. 

א נכונה אז תגידי למה. את כבר אומרת אמירה כזאתי ל גב' דלריצ'ה: 20 

 21 תגידי גם למה. איפה השקיפות בדיוק? 

 22 איפה השקיפות?  מר שלומוביץ:

 23 איפה השקיפות,  גב' דלריצ'ה:

 24 מה הקשר לשקיפות? מר שלומוביץ:

 25 המידע, המידע,  גב' ברון:

 26 אם בן אדם בא להוציא מסמך,  גב' דלריצ'ה:
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 1 המידע של המועצה,  גב' ברון:

 2 שהוא לא רלוונטי.  מר שלומוביץ:

 3 )מדברים ביחד(

... הסכם של גוף שלישי ומגיע איכשהו גם לגוף השלישי  גב' דלריצ'ה: 4 

ההסכם מתוך המועצה, מתוך חבר המועצה או עולה המסמך  5 

 6 הזה לפייסבוק, איך זה בדיוק,

 7 )מדברים ביחד(

 8  מתי עלה מסמך לפייסבוק? מר שחר:

 9 מה השקיפות? מה השקיפות פה? מר שלומוביץ:

 10 זה בדיוק ... איך גב' דלריצ'ה:

 11 מתי עלה מסמך לפייסבוק? מר שחר:

 12 זו סברה?  גב' ברון:

 13 זה דוגמה.  דובר:

 14 מתי?  מר שחר:

 15 זו סברה או משהו שהוכח?  גב' ברון:

 16 תנו לי דוגמה אחת,  מר שחר:

 17 מה השקיפות פה? מר שלומוביץ:

, קיבלנו עד היום -שקיבלנו איזשהו מסמך כי לא ביק מר שחר: 18 

 19 מהמועצה כלום. 

 20 בסדר.  ר שלומוביץ:מ

 21 ועלה לפייסבוק.  מר שחר:

 22 כשאין מערכת של אמון גם לא תקבלו כלום.  גב' דלריצ'ה:

 23 אה, הבנתי. אז אין מערכת אמון, אז תענו לפחות ... מר שחר:

 24 סליחה, סליחה,  גב' ברון:

 25 רגע, שניה אחת,  מר שחר:

 26 )מדברים ביחד(
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 1 האמון זה מעל החוק? אני לא מבין. מר שחר:

 2 דברים ביחד()מ

 3 ... לגבי השקיפות, אבל היא לא ... דוברת:

לא, היא נתנה דוגמה מאוד מפורטת על העברת מידע על  גב' ברון: 4 

 5 סמך סברה. סליחה. 

 6 זו הדוגמה אני חושב.  דובר:

 7 רונית, זו התכלית שלך בתור יועצת משפטית להגיד משהו.  מר שחר:

הקודמת זה לא היה המייל שעבר, המייל שעבר בפעם  גב' דלריצ'ה: 8 

 9 סברה. מייל הועבר, של חבר המועצה החחצה. 

 10 הועבר על ידי?  גב' ברון:

 11 אני לא אמרתי על ידך, נעמה.  גב' דלריצ'ה:

 12 גם על זה אנחנו נדבר עוד רגע.  גב' ברון:

 13 כלום אני לא אומרת על ידך.  גב' דלריצ'ה:

 14 סליחה, סליחה,  גב' ברון:

 15 ים עוברים, ואת, זה לא לטובת הציבור, אני אומרת שהדבר גב' דלריצ'ה:

 16 סליחה, גב' ברון:

 17 זה לטובת אדם כזה או אחר.  גב' דלריצ'ה:

אם המועצה מחרתיים חותמת על מסמך שאומר שהמועצה  גב' ברון: 18 

 19 תשדוד בנק אני צריכה לשמור את המסמך הזה לעצמי?

 20 כתוב,  מר שלומוביץ:

 21 לכי למשטרה, גב' דלריצ'ה:

 22 כן.  גב' ברון:

 23 זאת החובה שלך בכל מקרה.  ב' דלריצ'ה:ג

 24 בדיוק. כתוב,  מר שלומוביץ:

 25 חובות אזרחיות ... גב' דלריצ'ה:

 26 לפי כל דין, את יכולה ללכת למשטרה,  מר שלומוביץ:
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 1 בוודאי. אבל ההתחייבות הזאתי, אבל,  גב' ברון:

 2 את יכולה ללכת למשטרה.  מר שלומוביץ:

 3 אז איך אתם מפרשים,  גב' ברון:

 4  מה הקשר? ' דלריצ'ה:גב

אני לא רוצה לצעוק. איך אתם מפרשים את זה למען מילוי  גב' ברון: 5 

 6 תפקידי,

 7 אני אסביר לך. מר שלומוביץ:

 8 אם תפקידי הוא כלפי הציבור.  גב' ברון:

 9 דברים שאת לא ... מר שלומוביץ:

 10 נכון. יש,  גב' דלריצ'ה:

 11 אבל לדעתי במסמך שעומר הקריא קודם,  עו"ד עובדיה:

 12 ברור, נכון. מר שלומוביץ:

 13 היה כתוב למעט, עו"ד עובדיה:

 14 , -כתוב למעט מקרים ש מר שלומוביץ:

אני לא יודע, אולי זה, היה מעביר את זה לפני, היינו  מר שחר: 15 

 16 קוראים אותו. 

אני לא צריכה את ההתחייבות הזו. זה כתוב, אני לא צריכה  גב' ברון: 17 

בחוק. אני  את ההתחייבות הזו, רבותיי, זה כתוב 18 

ההתחייבות שלך לא מוסיפה, סליחה, באמת סליחה, במאום  19 

 20 דבר על החוק. 

 21 אז למה,  עו"ד עובדיה:

 22 ועם כל הכבוד,  גב' ברון:

 23  אז למה את מתנגדת לחתום עליה? עו"ד עובדיה:

 24 אז מה הבעיה שלך לחתום? מר שלומוביץ:

כה סליחה, למה אני מתנגדת? כי אני לא עושה דברים כ גב' ברון: 25 

 26 סתם.
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 1 אה, אוקי. מר שלומוביץ:

 2 אוקי? עם כל הכבוד. זה לא כי ככה.  גב' ברון:

 3 לא חותמים על מסמך כי זה ... הפופוליסטית של עומר.  מר שחר:

 4 בוא נעלה הצעה שראש המועצה,  מר לוין:

 5 סליחה,  גב' ברון:

 6 או המועצה תנהג בהתאם לחוק,  מר לוין:

 7 לא, סליחה,  גב' ברון:

 8 , -, ב-ותשתף פעולה ב מר לוין:

 9 אין שום בעיה. גב' ברון:

 10 )מדברים ביחד(

 11 את פועלת לפי החוק, ליזי? מר לוין:

 12 מה? גב' דלריצ'ה:

 13 את רוצה, את רוצה להכפיף הכל להוראות הדין? בסדר. גב' ברון:

 14 את פועלת לפי החוק? מר לוין:

 15 כן, ולא אכפת לי גם לחתום על זה.  גב' דלריצ'ה:

 16 כן? מר לוין:

 17 , -גם שהייתי ב ב' דלריצ'ה:ג

את מוסרת מסמכים לבקשת חברי המועצה? כל מסמך  מר לוין: 18 

 19 ומסמך שביקשו? 

 20 )מדברים ביחד(

 21 רגע, עומר, אתה אי פעם,  גב' ברון:

 22 )מדברים ביחד(

 23 לא נכון. שקר.  מר שחר:

 24 יש לי רק יועצת משפטית אחת.  גב' דלריצ'ה:

 25 שקר.  מר שחר:

 26 היא אומרת לי,אחת. מה ש גב' דלריצ'ה:
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 1 לא, יש כמה דווקא.  גב' ברון:

 2 אני, לא, לי יש רק יועצת,  גב' דלריצ'ה:

 3 אתה אי פעם, אתה אי פעם,  גב' ברון:

 4 למועצה יש רק יועצת משפטית אחת.  גב' דלריצ'ה:

אתה אי פעם, אתה אי פעם יעצת ללקוח לחתום על מסמך  גב' ברון: 5 

 6 כי זה לא מזיק? 

 7 ם כל, אה, קוד מר שלומוביץ:

 8 כי זה לא מזיק.  גב' ברון:

 9 מה הקשר,  מר שלומוביץ:

 10 היום.  גב' ברון:

 11 מה, את לא,  מר שלומוביץ:

 12 יש לזה אחריות ונראות ציבורית.  גב' דלריצ'ה:

 13 מה, את לא, מה הקשר בין לקוח פרטי,  מר שלומוביץ:

 14 אז תאמיני לי שאנחנו מרגישים את ... גב' ברון:

עניין פרטי לעניין ציבורי? אני מדבר פה על  מה נפקות מר שלומוביץ: 15 

מסמכים, שניה, המועצה מחזיקה פה מאות אלפי מסמכים  16 

 17 או מיליוני מסמכים, 

 18 ששייכים לציבור.  גב' ברון:

 19 ששייכים,  מר שלומוביץ:

 20 לציבור.  גב' ברון:

 21 שייכים למועצה.  מר שלומוביץ:

 22 לא, לא,  עו"ד עובדיה:

 23 שהמועצה,  גב' ברון:

 24 למועצה. הם לא שייכים לציבור. מוביץ:מר שלו

 25 לא, נעמה, הם לא שייכים לציבור.  עו"ד עובדיה:
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הם שייכים למועצה. לפי חוק חופש המידע, כן? אדם יכול  מר שלומוביץ: 1 

 2 לבקש. מה שקראת, 

 3 אתה הקראת, אתה הקראת את החריג.  גב' ברון:

 4 , שניה רגע. מה שקרה זה, -מה ש מר שלומוביץ:

 5 הוא אסור להפריע ... גב' ברון:

 6 שבגלל, שבגלל שיש את האפשרות לחבר מועצה לבקש,   מר שלומוביץ:

 7 ממ. -ממ גב' ברון:

זה לצורך מילוי תפקידו, זה בעצם דילוג על חוק חופש  מר שלומוביץ: 8 

 9 המידע. כי עכשיו אפשר, 

 10 זה לא דילוג, זה לא חוק חופש המידע.  גב' ברון:

 11 טוב.  מר שלומוביץ:

 12 רגע, שניה אחת, החוק,  מר שחר:

 13 מסמכים,  מר שלומוביץ:

 14 החוק, מר שחר:

 15 יניב, מר שלומוביץ:

 16 רגע עומר.  מר שחר:

אני לא רוצה שהמסמכים האישיים שלי יהיו אצל אף אחד  מר שלומוביץ: 17 

 18 גם אם, 

 19 סליחה?  גב' ברון:

 20 אוי ואבוי.  מר שחר:

 21 מה זה אישיים שלך?  גב' ברון:

 22 נו באמת.  מר שחר:

 23 יבקש את הזה,  לומוביץ:מר ש

 24 אז אתה דואג לעצמך, זאת,  גב' ברון:

 25 לא, לא קשור אלי, אני אומר כאזרח. מר שלומוביץ:

 26 למה לא? אתה אמרת המסמכים האישיים שלי. גב' ברון:
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 1 כאזרח. לא רוצה, לא רוצה שהמסמכים של דן יהיו אצלי.  מר שלומוביץ:

לפי דין הם לא יוצאו אבל בוודאי שמסמכים שהם חסויים  גב' ברון: 2 

 3 החוצה. 

לא נכון. אז אפשר, אפשר לבקש מסמכים שהם לא לפי  מר שלומוביץ: 4 

הרשימה, ואז זה הופך להיות דבר שכל אחד יכול לבקש מה  5 

 6 שהיא רוצה. לפני כמה זמן אמרו פה,

 7 רגע, רגע, רגע,  גב' ברון:

 8 חס וחלילה שלא ידעו מי יש לו חשבונות בנק.  מר שלומוביץ:

 9 אוקי.  ברון:גב' 

 10 נכון? לפני שבועיים אושרת, חודש אושרת דיברה על זה.  מר שלומוביץ:

 11 וזה קבוע בדין. גב' ברון:

 12 אז זה בסדר.  מר שלומוביץ:

 13 וזה קבוע בדין. גב' ברון:

 14 בסדר. מר שלומוביץ:

 15 זה צנעת הפרט, עומר.  גב' פרימו:

 16 נכון, אז יש צנעת הפרט.  מר שלומוביץ:

 17 ה קבוע בדין. לא, ז ב' ברון:ג

 18 זה צנעת הפרט. זה ברור שאף אחד לא מפרסם את זה.  גב' פרימו:

 19 אבל החוק מגדיר את זה. החוק מגדיר את זה.  מר שחר:

 20 זה קבוע בחוק.  גב' פרימו:

עומר, אתה מסכים איתי שכל מסמך שיכול להיות גלוי  מר לוין: 21 

לציבור באיזושהי בקשה שהוא מגיש למועצה, זה לא משנה  22 

 23   ,-ש

 24 השאלה מה יעשה עם זה,  מר שלומוביץ:

 25 שניה. שניה.  מר לוין:

 26 חבר מועצה.  מר שלומוביץ:
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 1 שחבר מועצה יפרסם אותו אם הוא יקבל לידו? אני,  מר לוין:

 2 שהוא יכול לפרסם אותו? מר שלומוביץ:

 3 כן.  מר לוין:

 4 ממש לא.  מר שלומוביץ:

 5 יש בזה התנגדות? מר לוין:

 6  ממש לא. מר שלומוביץ:

 7 , -ש סליחה, ואם זה מסמך גב' ברון:

 8 , -שניה, שניה, שניה, אם זה מס מר לוין:

 9 אם זה פתוח לציבור?  גב' דלריצ'ה:

 10 אם זה מסמך פתוח לציבור? מר לוין:

 11 לא,  מר שלומוביץ:

 12 מטעם חופש המידע זה מפריע לך? מר לוין:

 13 מה אתה מדבר?  מר שלומוביץ:

 14 לא, זה מפריע לך? מר לוין:

 15 אם זה פתוח לציבור זה פתוח לכולם.  ריצ'ה:גב' דל

 16 מה אתה מדבר? מה אתה מדבר?  מר שלומוביץ:

 17 זה לא מפריע, נכון?  מר לוין:

 18 נתנו פה,  מר שלומוביץ:

 19 מיכאל, אבל זה לא היתה השאלה,  עו"ד עובדיה:

 20 זה לא היה השאלה.  מר שלומוביץ:

 21 למיטב הבנתי.  עו"ד עובדיה:

 22 תקשיבו,  גב' ברון:

 23 מה שעומר ניסה להגיד הוא אמר, ד עובדיה:עו"

 24 אני רוצה לסכם במשפט בבקשה.  גב' ברון:

 25 יש דברים, עו"ד עובדיה:

 26 אבל אני לא מבין איזה מסמכים,  מר לוין:
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 1 אני לא יודעת.  עו"ד עובדיה:

שחברי המועצה תני לי דוגמה. אני רוצה מסמך דוגמה  מר לוין: 2 

 3 בפרסומו. קיבלו שהיה בו פגיעה אנושה במועצה 

 4 אם חברי מועצה מקבלים,  מר שלומוביץ:

 5 סתם דוגמה. תן לי דוגמה.  מר לוין:

 6 נושאים שקשורים לרווחה.  מר שלומוביץ:

 7 ברור.  מר לוין:

 8 אני רוצה לסכם.  גב' ברון:

 9 ברור לחלוטין.  מר שחר:

 10 מה אתה אומר ברור לחלוטין?  מר שלומוביץ:

 11 תן לי דוגמה.  מר לוין:

 12 חוזה עם גוף שלישי.  :גב' דלריצ'ה

 13 חוזה עם גוף שלישי. מר שלומוביץ:

 14 לדוגמה.  גב' דלריצ'ה:

 15 תן לי דוגמה.  מר לוין:

 16 ועדת מכרזים,  מר שלומוביץ:

 17 חוזה גוף שלישי, מר לוין:

 18 כן.  גב' דלריצ'ה:

אם אני בתור אזרח מבקש הסכם של קבלן ניקיון, אוקי, אני  מר לוין: 19 

 20 מקבל אותו או לא?

 21 לא תמיד. צריך לשאול,  צ'ה:גב' דלרי

 22 לא תמיד.  דוברת:

 23 צריך לשאול את קבלן הניקיון. גב' דלריצ'ה:

 24 רק בהסכמת קבלן הניקיון.  דוברת:

 25 רק בהסכמת קבלן ניקיון?  מר לוין:

 26 כן, ככה זה, זה חוק חופש המידע.  גב' דלריצ'ה:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 אין שום, אם אני מוחק את המחיר אין שום התנגדות.  מר לוין:

 3 ... מתנגד אפשר אולי לא לקבל, דוברת:

אפשר. אל תגידי, את אומרת גם בנחרצות, אני לא אוהב  מר לוין: 4 

 5 את זה. 

 6 אז מה הבעיה?  מר שלומוביץ:

אפשר למחוק את המחיר, נכון, יש פגיעה. אבל, פגיעה  מר לוין: 7 

 8 בתחרות. 

 9 אבל מה הבעיה, מר שלומוביץ:

 10 מך הזה על פי בית משפט. הוא יקבל את המס מר לוין:

 11 תלוי, תלוי. תלוי.  עו"ד עובדיה:

 12 )מדברים ביחד(

 13 נעמה ... גב' דלריצ'ה:

 14 לא, לא, סליחה, לא,  גב' ברון:

 15 דקות שלי.  10 -לא, רגע, אני יש לי את ה מר שחר:

 16 לא, אני לא,  גב' ברון:

 17 דקות.  10אין לך  גב' דלריצ'ה:

 18 דקות.  10יש לי  מר שחר:

 19 זה לא,  ץ:מר שלומובי

 20 זה לא ימשיך בלי שאני אדבר.  מר שחר:

 21 דקות.  10תשאל אותה אם יש לה  גב' דלריצ'ה:

תקשיבי טוב, אני לא, הישיבה לא תמשיך עד שאני לא  מר שחר: 22 

 23 אדבר. 

 24 אני גם רוצה לדבר.  מר לוין:

 25 לא,  גב' דלריצ'ה:

 26 זה בדיוק פה, מר שחר:
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 1 היא תמשיך.  גב' דלריצ'ה:

י את פה עוברת על החוק. זה בדיוק הנקודות שאתם לא, כ מר שחר: 2 

 3 עוברים על החוק. 

 4 אני רוצה לדבר. אני רוצה,  מר לוין:

 5 דקות יש לי לדבר.  10 מר שחר:

 6 מצוין מיכאל.  גב' דלריצ'ה:

אני אסיים. אני רק דיברתי עם עומר בקצרה. אבל היא לא  מר לוין: 7 

 8 ה. סיימה, מה, היא לא סיימה. אני לא אתפרץ לדברי

אני לשיטתי ההצעה הזו נוגדת את עקרון השקיפות ואת  גב' ברון: 9 

ההתחייבות של המועצה לפעול בשקיפות, שזו גם העיקרון  10 

שחרטה על דגלה סיעת את. אני לא מבינה את ההצעה הזו  11 

 12 בכלל. לשיטתי, 

 13 אבל אמרת את זה.  גב' דלריצ'ה:

 14 לשיטתי, אני מסכמת. אמרתי שאני מסכמת.  גב' ברון:

 15 בסדר.  ' דלריצ'ה:גב

לשיטתי היא אנטי דמוקרטית. אני גם לא חושבת שהיא  גב' ברון: 16 

תחזיק מים בבית משפט, ואני לא חושבת שאנחנו רוצים  17 

 18 להיות תקדים,

 19 זה לא יגיע לבית משפט.  מר שחר:

 20 ואור לעיריות אחרו, גב' ברון:

 21 אוקי.  גב' דלריצ'ה:

 22 עם הצעה כזו מגוחכת.  גב' ברון:

 23 בסדר.  'ה:גב' דלריצ

 24 אין בסיס חוקי להצעה הזו. גב' ברון:

 25 מי בעד ההחלטה?  גב' דלריצ'ה:

 26 רגע.  מר שחר:
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אני לא מבינה, אני לא מבינה מה מקור סמכות המליאה  גב' ברון: 1 

ואני לא מבינה בכלל מה, מה, מה בהחלטת המליאה יכול  2 

להכתיב את פעילות חברי המועצה מעבר להוראות הדין  3 

 4 ראשית.  שנקבעו בחקיקה

 5 אני רוצה לומר משהו,  עו"ד עובדיה:

 6 זה הכל.  גב' ברון:

סליחה, עם כל הכבוד, אין שום דבר לא חוקי בהצעה הזו.  עו"ד עובדיה: 7 

 8 את יכולה להסכים לה או לא להסכים לה. 

 9 לשיטתך עד שזה יגיע לבית משפט,  גב' ברון:

 10 אבל את לא יכולה,  עו"ד עובדיה:

 11 וזה ידון.  גב' ברון:

 12 את לא יכולה להגיד שהיא לא חוקית.  עו"ד עובדיה:

 13 אמרתי לשיטתי. גב' ברון:

 14 , אוקי. לבקש, -לבק עו"ד עובדיה:

 15 אני לא אמרתי לא חוקית. נראה לי שאמרתי אנטי דמוקרטי.  גב' ברון:

להציע לחברי המועצה, אמרת לא חוקית, אמרת כל מיני  עו"ד עובדיה: 16 

 17 מילים, 

 18 שיטתי. אני מסייגת ואומרת שהכל לשיטתי. אז הכל זה ל גב' ברון:

, -, לבקש מחברי המועצה ל-לומר ש בסדר. אז אני רוצה עו"ד עובדיה: 19 

לחתום על איזושהי הצהרה שבמסגרתה הם לא מעלים  20 

מ... אותם , לא -מסמכים שהם קיבלו מתוקף תפקידם ל 21 

החוצה, אין בזה שום דבר לא חוקי, להפך, זה תואם את  22 

ם לפני שתי דקות אמרת אני לא מבינה הוראות החוק. וא 23 

למה אתה אומר לאנשים לחתום סתם על דברים שאין בהם  24 

 25 שום צורך כי זה לא מזיק, אז אני לא מבינה,

 26 לא אמרתי שזה לא מזיק.  גב' ברון:
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איך פתאום זה עבר להיות לא חוקי. אז תגידו מה שאתם  עו"ד עובדיה: 1 

 2 רוצים לגבי ציבור או לא ציבור, 

 3 כי לשיטתי זה אנטי דמוקרטי.  ן:גב' ברו

 4 אל תגידו לגבי החוק, אין בזה שום דבר לא חוקי.  עו"ד עובדיה:

 5 רונית,  מר לוין:

 6 טוב, עכשיו אני רוצה להגיד, אתה רוצה לדבר קודם? מר שחר:

 7 מה שבא לך. מר לוין:

ואגב, אתם לא מקיימים את הוראות החוק בנוגע לזכות  גב' ברון: 8 

 9 ירת לחי לשמוע את זה בכלל במליאה. העיון. זה ממה סט

אז אני רוצה להגיד כמה דברים. אני, את האמת אני בשוק  מר שחר: 10 

מכל ההצעה הזאת בכלל וההתנהלות שלך בכלל עומר.  11 

ממתי בכלל יש למועצה סמכות להוסיף על הוראות החוק?  12 

ההוראה מחליפה את בית המחוקקים? המועצה מחליפה את  13 

תעלו להצעה שחברי המועצה בית המחוקקים? אם מחר  14 

צריכים לחתום ערבות למועצה על משהו, זה בכלל יש לזה,  15 

 16 זה נפקות משפטית? זה בדיוק כמו ההצעה שלך אותו דבר. 

ולפני שאתם דורשים שאנחנו נפעל על פי דין, קודם תפעלו   17 

אתם על פי דין. אנחנו בינתיים מכל מה שביקשנו מהמועצה  18 

ו, ספרי המועצה, מסמכיה שציטטת אות 198על פי סעיף  19 

וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ובדיקה בפני כל חבר מועצה.  20 

אוקי? ובפקודת העיריות, שאנחנו לא עירייה, אבל הפנית  21 

לשם, ודרך אגב מה שלא תופס בצו המועצות מסתמכים  22 

ימים. אתה יודע  3עליה, אומרת שצריך לקבל את זה תוך  23 

 24 ה חודשים? כמה דברים פתוחים יש לי מול המועצ

 25 יש אקסל אגב, אקבל. גב' ברון:
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אני אפילו הגשתי שאילתה מתי מתכוונים לענות עליהם,  מר שחר: 1 

והחליטו לא לענות לי על השאילתה הזאתי. אתה יודע כמה  2 

דברים פתוחים מול, מול המפקח על המחוז במשרד הפנים  3 

אני מחכה מהם לתשובות? למה לא נותנים לי, לא הציגו לי  4 

מסמך, אף מסמך כמעט לא הציגו לי. אני צריך  כמעט אף 5 

להסביר למה אני מבקש אותו ומה המטרה שאני מבקש  6 

אותו. והחוק אומר ספרי המועצה, מסמכיה וניירותיה יהיו  7 

פתוחים לעיון ובדיקה בפני כל חבר מועצה, והוא רשאי  8 

להכין העתק או תקציר מהם. אני לא מדבר על העתר או  9 

 10 הסתכל עליהם. תקציר, אני מדבר על ל

מהבקשות שביקשתי, ולא ביקשתי הרבה, לא נתנו לי  90%  11 

אפילו להסתכל עליהם, לידיעתך, דליה. כי זה תחת הסמכות  12 

שלך גם. לא נותנים לנו לראות בכלל חומר במועצה, אתה  13 

מדבר איתי על זה שאני אקבל אותו ואני אפיץ אותו? תגיד  14 

זאת, שאנחנו  אתם לא מתביישים בכלל? איזה מין התנהגות 15 

 16 נפעל על פי חוק? איפה החוק אצלכם?

אז הנושא השני, שהוא לא פחות חשוב, זה שקיפות. אני   17 

 18  רוצה לשאול אותך, עומר ידידי, ממה אתה מפחד?

 19 ... הכל.  גב' דלריצ'ה:

 20 בדיוק.  דוברת:

 21 ממה אתה מפחד? מר שחר:

 22 מקבלים הכל. יש ... דוברת:

 23 )מדברים ביחד(

 24 , לא, לא, מלא דברים שלא קיבלתי.-מפממה אתה  מר שחר:

 25 כן, כן, כן,  גב' ברון:

 26  מסמכים שלא קיבלתם? דוברת:
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 1 כן, היא שלחה לי אתמול מכתב בשתים עשרה בלילה,  גב' דלריצ'ה:

 2 תן דוגמה, תן דוגמה, תדבר.  מר לוין:

 3 ולא עניתי לה היום.  גב' דלריצ'ה:

 4 תן דוגמה. תפתחי את הרשימה.  מר לוין:

 5 אז היא כעסה עלי.  ריצ'ה:גב' דל

 6 מה, אני אגיד לך מה. לא, אני יכול לתת לך.  מר שחר:

 7 אני לא כועסת עלייך. רגע, סליחה, אני לא כועסת עלייך.  גב' ברון:

 8 אוקי.  גב' דלריצ'ה:

 9 ממש לא.  גב' ברון:

 10 כי הצגת את זה ככה.  גב' דלריצ'ה:

 11 לא, אני ממש לא כועסת.  גב' ברון:

 12 אבל הבנו שזה, :גב' דורון לוי

 13 לא, נו. מר שחר:

שמענה שלא, שלא עונים בשתים עשרה בלילה בין שתים  גב' דורון לוי: 14 

 15 , -עשרה בלילה ל

 16 לא, לירון, מסמכים, לירון, מסמכים.  מר לוין:

 17 שאילתה. רגע, רגע,  4הנה, בואי, הגשתי בישיבה מספר  מר שחר:

 18 )מדברים ביחד(

 19 -שאילתה. ביקשתי לעיין ב 4, בישיבה מספר -הגשתי ב מר שחר:

 20 במסמכים של הגוש הצפוני, לא נתנו לי לעיין. 10.12

 21 , -ביקשתי לעיין ב

 22 הכל טיוטות ואין פרוטוקולים וטיוטות, גב' דלריצ'ה:

 23 ביקשתי, מר שחר:

לא מוצגים לאופוזיציה. אמרתי את זה, אתה רוצה עוד פעם  גב' דלריצ'ה: 24 

 25 תשובה? 

 26 ה הבאת את זה? סליחה, סליחה, מאיפ מר שחר:
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 1 אין דוחות כלכליים בגוש החדש? מר לוין:

 2 לא. לא.  גב' דלריצ'ה:

 3 אין דו"ח כלכלי? מר לוין:

 4 לא.  גב' דלריצ'ה:

 5 את אמרת לי,  מר לוין:

 6 אמרת שיש שניים.  מר שחר:

 7 את אמרת לי שיש שני דוחות כלכליים.  מר לוין:

 8 לא אמרתי,  גב' דלריצ'ה:

 9 )מדברים ביחד(

 10 , ספרי המועצה, אחד. רגע. רגע, רגע גער מר שחר:

 11  מה כתוב, רק תוצר סופי ומוגמר? גב' ברון:

 12 שניה רגע.  מר שחר:

 13 אין חובה. דוברת:

 14 )מדברים ביחד(

 15 סליחה,  מר שחר:

 16 רשום תוצר סופי ומוגמר בחוק?  גב' ברון:

 17 סליחה, ואת עובדת בשלטון המקומי, מר שחר:

 18 כן.  גב' דלריצ'ה:

ועצה ומסמכיה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ספרי המ מר שחר: 19 

 20 ובדיקה לפני כל חברי מועצה. 

 21 בואו ננמיך ווליום, כולם ננמיך ווליום.  דובר:

 22 אף אחד לא סייג את זה.  מר שחר:

 23 ... שיחזרו אליך.  גב' דלריצ'ה:

אף אחד, אף אחד לא אמר אם זה כן אושר או לא אושר. כל  מר שחר: 24 

 25 מסמך, 

 26 יך להנמיך את הווליום, באמת. צר דובר:
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 1 אנחנו מפרשים את זה כך.  גב' דלריצ'ה:

 2 כל, אה, את מפרשת. הבנתי.  מר שחר:

 3 אבל בוא נרגיע.  דובר:

 4 , 10.12 -אז בקשה, מה מר שחר:

 5 )מדברים ביחד(

 6 לגוש הצפוני. 10.12 -בקשה מה מר שחר:

 7 די. די. די.  גב' דלריצ'ה:

 8 למה לצעוק?  דובר:

 9  ליזי, דובר:

, קבלת חוות דעת בדבר 6716בקשה לעיון בתשריט של גוש  מר שחר: 10 

איסור ישיבות מועצה, בקשה, תכנית אב לניקוז, לקח לי  11 

 12 , חודש ומשהו לקבל אותה. -חודש וח

 13 תמחק מהאקסל, קיבלת.  גב' דלריצ'ה:

 14 האקסל שלי.  גב' ברון:

 15 בקשה שעניינה,  מר שחר:

 16 אז תמחקי ...  גב' דלריצ'ה:

בקשה שעניינה בניית ההצללה בבית ספר יובלים שלא  מר שחר: 17 

קיבלנו התייחסות אליה. בקשה לעיון חוות דעת של יועץ  18 

הקרקע של בית ספר יובלים לא קיבלנו. על מה אתם  19 

 20 מדברים? 

 21 פופוליזם סתם. גב' דלריצ'ה:

 22 פופוליזם? מר שחר:

 23 כל מה שביקשתם קיבלתם. תפסיקו לשקר.  גב' דלריצ'ה:

 24 מש לא נכון. מ גב' ברון:

 25  סליחה? מר שחר:

 26 קיבלתם הכל.  גב' דלריצ'ה:
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 1 ליזי, את אומרת את זה לפרוטוקול.  מר שחר:

דליה מטפלת בזה. היא לא נמצאת. כן, אני אומרת את זה  גב' דלריצ'ה: 2 

לפרוטוקול. תפסיקו להמציא. ומה שלא קיבלתם כי לא היה  3 

 4 לי חובה, 

 5 ועץ הקרקע של יובלים? מתי קיבלנו את חוות הדעת של י מר שחר:

 6 מה שלא קיבלתם אין לי חובה חוקית למסור.  גב' דלריצ'ה:

 7 סליחה?  גב' ברון:

 8  סליחה? מר שחר:

 9 מה שיש לי חובה חוקית,  גב' דלריצ'ה:

 10 סליחה? גב' ברון:

 11 נמסר.  גב' דלריצ'ה:

 12 סליחה?  גב' ברון:

 13 ק. , כמו שאמרת, איך שאת מבינה את החו-, ל-, ל-רגע. ל מר שחר:

 14 יש, יש,  גב' דלריצ'ה:

 15 החוק לא מסייג.  מר שחר:

 16 אה,  גב' דלריצ'ה:

 17 החוק אומר ספרי המועצה יהיו פתוחים,  מר שחר:

 18 אין בעיה,  מר לוין:

 19 יש הרבה דברים בחוק,  גב' דלריצ'ה:

אבל אפשר לענות. אפשר לענות במייל. אתה קיבלת  מר לוין: 20 

 21 תשובה, 

 22 כן.  עו"ד עובדיה:

 23 ייל על התכנית הזאת,במ מר לוין:

 24 כן, גב' דלריצ'ה:

 25 שאתה לא מקבל?  מר לוין:

 26 כן, כן, כן.  גב' דלריצ'ה:
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 1 כן, כן.  מר שלומוביץ:

 2 מה זה קיבל?  מר שחר:

 3 התשובה כן.  גב' דלריצ'ה:

 4 זה הכל,  מר שחר:

 5 הוא פשוט לא אוהב את התשובה שהוא קיבל.  גב' דלריצ'ה:

 6 חלק מהדברים,  מר שחר:

 7 אבל הוא קיבל תשובה.  ה:גב' דלריצ'

 8 חלק מהדברים, לא, יש דברים שלא קיבלתי.  מר שחר:

 9 שעות,  24אנחנו עונים  גב' דלריצ'ה:

 10 )מדברים ביחד(

 11 וחלק, לא נכון,  מר שחר:

 12 רונית,  גב' ברון:

 13 יש דברים שרשמתם אותי, מר שחר:

 14 הנקודה הובנה.  מר לוין:

הבמה? מה זה למה  למה אני צריך את הסקר שנעשה במרכז מר שחר: 15 

 16  אני צריך? אני צריך להסביר למה?

 17 , -הסקר שנעשה ב גב' דלריצ'ה:

 18 )מדברים ביחד(

הוא כלי עבודה למרכז הבמה ולא בשביל להוציא את זה  גב' דלריצ'ה: 19 

החוצה. ככה אנחנו בחנו את זה וככה החלטנו. הישוב לא  20 

 21 מנוהל בפייסבוק, התושבים צריכים לקבל שירות. 

 22 בל מה הקשר לפייסבוק? א מר שחר:

 23 אין שום קשר. אתה מנהל את,  גב' דלריצ'ה:

 24 בדיוק.  מר שחר:

 25 ... פה בפייסבוק. גב' דלריצ'ה:

 26 אין שום קשר.  מר שחר:
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 1 אתה מנהל את כל המועצה בפייסבוק. גב' דלריצ'ה:

 2 ליזי,  מר שחר:

 3 ואנחנו מנהלים מועצה.  גב' דלריצ'ה:

 4 אין שום קשר. מר שחר:

 5 ולא משחקים בפופוליזם.   ה:גב' דלריצ'

 6 אין, ליזי, אין שום קשר,  מר שחר:

 7 יאללה, בואו נתקדם.  מר שלומוביץ:

 8 לפייסבוק. מר שחר:

 9 תודה.  מר שלומוביץ:

 10 כי שום דבר שביקשנו וקיבלנו,  מר שחר:

 11  מי בעד ההצעה לסדר היום? גב' דלריצ'ה:

 12 אבל אני, אני רוצה, אני רוצה,  מר לוין:

 13 חבר המועצה הוא לקח לך את כל הזמן.  :גב' דלריצ'ה

 14 די. ליזי, שתי דקות.  מר לוין:

 15 דקות.  8מה זה לקח לך את הזמן? קיבלתי  מר שחר:

 16 מי בעד ההחלטה? גב' דלריצ'ה:

 17 לא, אני רוצה לדבר.  מר לוין:

 18 אבל הוא לא נותן לך. אני מצטערת.  גב' דלריצ'ה:

 19 )מדברים ביחד(

 20 וצה לדבר. אין קשר. זה לא קשור. אני ר מר לוין:

 21 דקות.  8אני דיברתי  מר שחר:

 22 יניב זה יניב. כל אחד מחברי המועצה זה בנפרד.  מר לוין:

 23 )מדברים ביחד(

 24 . 5...  גב' דלריצ'ה:

 25 זה לא עובד ככה.  מר לוין:

 26 . 10 מר שחר:
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 1 . 5 גב' דלריצ'ה:

 2 אני גם, אני,  מר לוין:

 3 . אבל זה לא הוא הציע את ההצעה גב' דלריצ'ה:

 4 . 10מה הקשר? כל אחד יכול לדבר  מר שחר:

 5 . 10, בניגוד למה שיניב אמר, 10מי שמציע את ההצעה  עו"ד עובדיה:

 6 אוקי. גב' דלריצ'ה:

 7 . 10ואם יש מתנגד,  עו"ד עובדיה:

 8 אני אקח דקה.  מר לוין:

דקות, העלינו את  10אבל כבר העלינו את זה. אז עכשיו זה  מר שחר: 9 

 10 . 10יכול זה. עכשיו כל אחד 

 11 מיכאל, קדימה, הלאה.  דובר:

אני אהיה, אני אהיה ממש קצר. אני גם, אני לא ארד בפן  מר לוין: 12 

, ולא -, ל-האישי, כי אני הבטחתי לא להיכנס לפן האישי ל 13 

 14 לעשות לשון הרע לאף אחד. אז אני אחזור בי ואני לא אגיד, 

 15 עשית, לפני שניה עשית.  גב' דלריצ'ה:

 16 אגיד את זה.  אני לא מר לוין:

 17 התחרטת אתה אומר.  גב' דלריצ'ה:

 18 לא, עשית.  מר שלומוביץ:

 19 לא, לא, לא, לא. מר לוין:

 20 אתה מתנצל?  מר שלומוביץ:

 21 הגבתי, לא, לא התנצלתי.  מר לוין:

 22 אה. מר שלומוביץ:

 23 אתה תקפת אותי, רק החזרתי.  מר לוין:

 24 מאה אחוז.  מר שלומוביץ:

 25 אותך, חס ושלום.  אני לא אמשיך לתקוף מר לוין:

 26 נקבת במילים שזה בהחלט זה,  מר שלומוביץ:
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 1 אני, אני, בסדר.  מר לוין:

 2 אם זה הסגנון מה אני יכול לעשות? מר שלומוביץ:

בסדר. זה הסגנון שלי. שלך, תגיד לי, אתה רציני? אתה  מר שחר: 3 

 4 אמרת שאני מטיף? אתה הטפת במשך רבע שעה פה. בסדר. 

 5 טיף זה לא ...מטיף, מ מר שלומוביץ:

 6 די.  גב' דלריצ'ה:

 7 עזוב. מר שחר:

 8 מיכאל, תסיים.  גב' דלריצ'ה:

אני רק אומר דבר אחד, זה מריח רע. ההצעה הזאת מריחה  מר לוין: 9 

רע. חבר'ה, יש חוק. אם אתם חושבים שמישהו פה פועל  10 

בניגוד לחוק, תגיש תלונה במשטרה. כמו שאם יניב או אני  11 

ד לתקנות, פנינו לממונה על חשבנו שליזי פועלת בניגו 12 

 13 המחוז. הוא יחליט, אחרי זה יש לנו את האפשרות שלנו, 

 14 אתה לא ת... אותנו ולא תחרוץ את דיננו.  גב' דלריצ'ה:

, שניה, שניה, את האפשרות שלנו להגיש עתירה. -את האפש מר לוין: 15 

אם אנחנו נחליט לעשות את זה אנחנו נחליט לעשות את  16 

 17 ך להוסיף עליו. זה. זה החוק. לא צרי

 18 מותר להוסיף. גב' דלריצ'ה:

 19 לדעתך.  מר שלומוביץ:

 20 זה מריח, את יודעת מה, תוסיפו עליו,  מר לוין:

 21 די, די, די.  גב' דלריצ'ה:

זה בסדר, ההצעה הזאת חוקית, אני מסכים, ההצעה הזאת  מר לוין: 22 

חוקית, אין שום בעיה, אבל זה מריח רע. ממה אתם  23 

 24 מפחדים באמת? 

 25 אוקי, לא מפחדים.  לריצ'ה:גב' ד

 26 אור השמש זה המטהר הכי טוב.  מר לוין:
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 1 חרדים לתושבים.  מר שלומוביץ:

 2 אני מבין אותך, נכון.  מר לוין:

 3  איפה השקיפות? מר שחר:

 4 רווחה,  מר לוין:

 5 חרדים לתושבים.  מר שלומוביץ:

 6 אף אחד לא יפרסם שום דבר של רווחה.  מר לוין:

 7 תושבים. חרדים ל מר שלומוביץ:

 8 אה, בגלל זה חרדים לתושבים?  גב' ברון:

 9 כן.  מר שלומוביץ:

 10 בגלל זה הציעו להביא לי לתמלול חלקי? הבנתי. גב' ברון:

 11 )מדברים ביחד(

 12 חרדים לתושבים. מר שלומוביץ:

 13 אז זהו, אז זהו, סיימנו. סיימנו. דובר:

 14 לא, אמרנו מבושל, לא?  מר שלומוביץ:

 15 מיכאל סיים. קדימה. סיימנו, די, הנה,  דובר:

לא, אתה אמרת מבושל. אני לא אמרתי. אני לא מכירה את  גב' ברון: 16 

 17 המונח הזה בכלל. 

 18 נכון, כי הכוונה שלך היתה,  מר שלומוביץ:

 19 בואו, בואו נתקדם. ליזי,  דובר:

 20 עומר, ההצעה הזאת, מר שחר:

 21 די, מספיק. גב' דלריצ'ה:

 22 היא נגד השקיפות.   מר שחר:

 23 מי בעד הצעת ההחלטה?  :גב' דלריצ'ה

 24 שיעור באזרחות, שיעור באזרחות,  מר לוין:

 25 מי בעד הצעת ההחלטה? גב' דלריצ'ה:

 26 זכויות המיעוט, אתה מכיר? קראת בספר?  מר לוין:
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 1  מי בעד הצעת ההחלטה? גב' דלריצ'ה:

 2 זכויות מיעוט.  -תקרא מר לוין:

 3 נו תרימו כבר.  גב' דלריצ'ה:

 4 קיפוח המיעוט.הוא דילג על  גב' ברון:

 5 הלאה. הלאה.  דובר:

 6 נגד והיתר בעד. אישור פרוטוקול,  4 גב' דלריצ'ה:

 7 ... בעד.  מר שלומוביץ:

בעמוד הראשון, ממש לא, אני לא בעד. בעמוד הראשון,  מר לוין: 8 

 9 זכויות המיעוט.

 10 

את הצעת ההחלטה "לעגן בהתחייבות בכתב של : הוחלט לאשר החלטה

"י דין שלא לעשות שימוש במסמכים חברי המועצה את חובתם עפ

 ומידע שנמסרים להם אלא לצורך תפקידם".

 11 

 12/2/19מתאריך  6-5אישור פרוטוקולים מישיבות מליאה מס' 

 12 

מתאריך  5-6מישיבת מליאה מספר אישור פרוטוקולים  גב' דלריצ'ה: 13 

 14 . מי בעד? 12.2.2019

 15 כן, סליחה, יש לי מה לומר.  גב' ברון:

 16 ו, בבקשה. נו, סליחה, מה לעשות? קורה. נ גב' דלריצ'ה:

בישיבה שעברה הוגשה על ידי בקשה להורדת עניין מסדר,  גב' ברון: 17 

אני מבקשת לא להפריע לי. בבקשה. אני מקריאה הודעה  18 

 19 שכתבתי, על מנת לא לסטות ולא להגיב ככה בצד. 

בישיבה שעברה הוגשה על ידי בקשה להורדת עניין מסדר   20 

של עתירה מנהלית בעניין הקצאת שטח היום לאור קיומה  21 

לצרכי ציבור. במהלך הדיון נאמרו אמירות שגויות. לאחר  22 
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הישיבה פורסם פוסט על ידי חבר סיעת את ובו חזרה על  1 

אותן אמירות שגויות שנאמרו במהלך הישיבה. יצוין כי  2 

 3  לבקשתי הפוסט תוקן.

לגופם של דברים, אצטט חלק מהדברים שנאמרו כלפיי.   4 

א אהבתי לראות את המייל שכתבת ביום חמישי מאוד ל 5 

בלילה עם זה שאת יודעת שנפתחה חקירה. ריכלו איתך  6 

 7 שיש חקירה, זה מה שאמרת. אלה הציטוטים.  

הסיבה שהמייל נשלח בחמישי בלילה, וזאת קצת סטייה   8 

ממה שכתבתי, הוא שמשפחתי ישבה שבעה, אז אני  9 

 10 מתנצלת שאלה השעות שהיו זמינות עבורי. 

 11 משתתפת בצערך.  ב' דלריצ'ה:ג

 12 תודה.  גב' ברון:

לאחר דברים אלו, ברצוני להקריא מתוך המייל שנכתב על   13 

ידי לחברי המועצה כלהלן: נודע לנו יום לאחר, יום לפני  14 

שליחת ההזמנה הוגשה עתירה בעניין חוקיות ההקצאה  15 

 16 כשהיא כוללת בקשה לסעד זמני לעצירת העבודה. 

פנייה לאגודה לאיכות השלטון בעקבות בנוסף, נמסר לנו כי   17 

הוגשה על ידי האגודה תלונה בעניין, בעניין ההקצאה  18 

הנדונה למשטרת ישראל. לא נאמרה המילה חקירה. וכפי  19 

שציינתי במהלך הדיון, אף לא הוזכר שמה של ראש  20 

 21 המועצה. 

 22 , -נכתב בבהמשך הדיון, לשאלתי אם דבר הגשת התלונה  

ח אם תגידי לי ממי נמסר לך. כתוב נמסר לנו. רק אני אשמ גב' דלריצ'ה: 23 

 24 שקיפות. ממי נמסר לך? 

 25 נכון. תכף תמצאי תשובה.  גב' ברון:

 26 אוקי.  גב' דלריצ'ה:
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בהמשך הדיון לשאלתי אם דבר הגשת התלונה נכתב  גב' ברון: 1 

במסמכי העתירה, נעניתי הן על ידי ראש המועצה והן על  2 

ינתן כי המסמכים ידי היועצת המשפטית בשלילה גמורה. בה 3 

לא היו בפניי במהלך הישיבה ולאחר שרונית נאותה לשלוח  4 

 5 לי העתק, 

 6 נכון. גב' דלריצ'ה:

לעתירה ולהאיר  6 'ברצוני להסב את תשומת לבכם לסעיף ו גב' ברון: 7 

 8 את עיניכם.

 9 רגע, רגע, את טוענת ששאלת,  עו"ד עובדיה:

 10 אני מבקשת לקרוא עד הסוף. גב' ברון:

 11 לא, אני, אני רוצה להבין.  עו"ד עובדיה:

 12 שאלתי,  גב' ברון:

 13 מה שאלת?  עו"ד עובדיה:

 14 זה רשום בפרוטוקול.  גב' ברון:

 15 האם מה?  עו"ד עובדיה:

האם העניין של הפנייה לאגודה לאיכות השלטון ודבר  גב' ברון: 16 

 17 טענתם, 

 18 , -לא, לא, הפנייה ל עו"ד עובדיה:

 19 אל תפריעו לי באמצע בבקשה.  גב' ברון:

 20 לא, אז אני רוצה, אז אל, אל תגידי דברים לא נכונים.  "ד עובדיה:עו

 21 בבקשה, תוציאי, תוציאי עכשיו, אין לי בעיה.  גב' ברון:

 22 אין בעיה.  עו"ד עובדיה:

 23 אוקי.  גב' ברון:

 24 אני לא יודעת מה את רוצה להוציא. עו"ד עובדיה:

 25 אז את מוזמנת לחפש. אני מפנה.  גב' ברון:

 26 ה? שמ עו"ד עובדיה:
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 1 אני מפנה למקור. אני ביקשתי,  גב' ברון:

 2  למה את מפנה? עו"ד עובדיה:

 3 רק שלא תפריעו לי בבקשה.  גב' ברון:

 4 , הפרוטוקול? אני לא מבינה. -מה זה קשור לאישור ה עו"ד עובדיה:

 5 כי זה נדון וזה קשור לפרוטוקול של הישיבה.  גב' ברון:

 6 ה שכתוב בפרוטוקול, אבל השאלה אם הפרוטוקול, מ עו"ד עובדיה:

 7 אני יכולה לסיים?  גב' ברון:

 8 מה שכתוב בפרוטוקול זה מה שנאמר?  עו"ד עובדיה:

 9 אז בסדר,  גב' ברון:

 10 או שיש ... עו"ד עובדיה:

 11 )מדברים ביחד(

אז לאחר שאסיים להקריא את תגובתי תגידי לי שזה לא  גב' ברון: 12 

 13 שייך. 

 14 הפרוטוקול, לא, אבל השאלה, אבל לאשר את עו"ד עובדיה:

 15 בסדר.  גב' ברון:

 16 , האם מה שכתוב זה מה שנאמר?-זה ל עו"ד עובדיה:

 17 כי נאמרו בפרוטוקול דברים שגויים ואני מעוניינת, גב' ברון:

 18 אבל זה,  עו"ד עובדיה:

 19 להעמיד את הדברים על תיקונם. גב' ברון:

לא נאמרו. לאשר את הפרוטוקול זה לא האם מה שנאמר  עו"ד עובדיה: 20 

טוקול שגוי, אלא האם הפרוטוקול משקף את מה בפרו 21 

שנאמר. אם זה שגוי או לא שגוי זה לא שאלה. סליחה. זה  22 

 23 לא שאלה. 

 24 אני מבקשת, אני מבקשת,  גב' ברון:

 25 אני לא מבינה, אני,  עו"ד עובדיה:

 26 , -אני, את לא צריכה, אני לא חו גב' ברון:
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 1 בחיי שאני גם לא, נשבעת לך.  גב' דלריצ'ה:

 2 אני, אבל,  ובדיה:עו"ד ע

 3 נהדר, אני,  גב' ברון:

לאשר את הפרוטוקול זה לאשר שהפרוטוקול תואם למה  עו"ד עובדיה: 4 

 5 שנאמר. 

 6 לא, הוא לא תואם את מה שנאמר. גב' ברון:

 7 לא אם מה שנאמר נכון.  עו"ד עובדיה:

 8 ואני רוצה להמשיך בבקשה.  גב' ברון:

 9 לא אם מה שנאמר,  עו"ד עובדיה:

בהינתן כי המסמכים לא היו בפניי במהלך הישיבה ולאחר  גב' ברון: 10 

לי העתק ברצוני להסב את תשומת שרונית ניאותה לשלוח  11 

כי האמור אכן לעתירה ולהאיר את עיניכם  6לבכם לסעיף ו'  12 

 13 נכלל בעתירה, כולל נספח שלא הועבר לעיוני. 

לתגובת המועצה  31בנוסף, אני מפנה אתכם לאמור בסעיף   14 

עמודים, ובה המועצה מכירה  20עת על פני עצמה, המשתר 15 

 16 בכך כי טענה זו אכן נטענה בעתירה גופה. 

 17 נכון. עו"ד עובדיה:

אני מעוניינת להבהיר, האמור בכתב הטענות שהוגש לבית  גב' ברון: 18 

משפט אינו מהווה דבר רכילות. כל פנייה שאנו מקבלים  19 

תזכה להתייחסות ותובא לידיעת חברי המועצה, ככל שאנו  20 

בורים שעלול ליפול דופי בפעילות המועצה המבוצעת ס 21 

 22 באמצעות חבריה וביניהם סיעת כוח לשנות. 

 23 נעמה, לא הבנתי.  עו"ד עובדיה:

 24 בהינתן שכך,  גב' ברון:

 25 סליחה, סליחה,  עו"ד עובדיה:

 26 בסדר.  גב' ברון:
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 1 הזכרת את שמי,  עו"ד עובדיה:

 2 בהינתן שכך,  גב' ברון:

 3 א מוכנה,לא, אני ל עו"ד עובדיה:

 4 לא מובן לי כלל,  גב' ברון:

 5 שאת תגידי,  עו"ד עובדיה:

 6 על סמך מה נאמרו הדברים שנאמרו,  גב' ברון:

 7 שאת,  עו"ד עובדיה:

בהיותם נטולי כל אחיזה במציאות. אין לי אלא להשיב  גב' ברון: 8 

לכבוד ראש המועצה והיועצת המשפטית, אשר לשתיהן אני  9 

י באמת לא אומרת את זה רוכשת כבוד מעצם תפקידן, ואנ 10 

סתם, שאחת נבחרת ציבור ואחת שומרת סף בדבריכן. וזה  11 

 12 רשום בפרוטוקול.

אני מבקשת לא להוציא את דיבתי ולא להפיץ עלי שמועה   13 

 14 שהיא לא נכונה. בפרט, 

 15 סליחה, נעמה,  עו"ד עובדיה:

 16 סליחה,  גב' ברון:

מושג על מה  אני מבקשת למחות על כל הנאום הזה. אין לי עו"ד עובדיה: 17 

את מדברת. לא אמרתי שום דבר לא נכון לפרוטוקול. אני  18 

 19 לא זוכרת בכלל מה שאלת. 

 20 אוקי.  גב' ברון:

אם השאלה היתה האם הדיווח למשטרה נעשה אחרי, אז  עו"ד עובדיה: 21 

 22 אני יכולה להראות לך שיש הודעת תיקון, 

 23 אני אשלח לך מהפרוטוקול.  גב' ברון:

, שהעותרים עדכנו את בית המשפט אחרי -, ש-מששל בית ה עו"ד עובדיה: 24 

 25 שהם הגישו את העתירה.

 26 אוקי. בסדר גמור.  גב' ברון:
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 1 שהם הלכו למשטרה.  עו"ד עובדיה:

 2 אז אני אפנה אותך לאסמכתאות המדויקות,  גב' ברון:

 3 אז אני לא יודעת,  עו"ד עובדיה:

 4 שמראות שאת שוגה.  גב' ברון:

 5 אני מבקשת,  עו"ד עובדיה:

 6 בסדר. ' ברון:גב

שכל מה שאמרת עכשיו הוא בכלל לא קשור לאישור  עו"ד עובדיה: 7 

 8 הפרוטוקול. 

 9 הוא תחת מחאה, בסדר גמור.  גב' ברון:

 10 הוא לא קשור לאישור הפרוטוקול.  עו"ד עובדיה:

 11 אני מבקשת, אני מבקשת,  גב' ברון:

 12 ואם יש לך טענה, עו"ד עובדיה:

 13 אני מבקשת,  גב' ברון:

להגיד, לא, לא, לא, סליחה, נעמה, אני לא מוכנה שהדבר  ה:עו"ד עובדי 14 

 15 הזה יהיה בכלל בפרוטוקול הזה. הוא לא רלוונטי. 

 16 סליחה?  גב' ברון:

 17 ואם את רוצה,  עו"ד עובדיה:

 18 סליחה? מה הבסיס?  גב' ברון:

 19 להעיר על משהו, לא, כמו שאת,  עו"ד עובדיה:

 20 מה הבסיס החוקי,  גב' ברון:

 21 ושה נאום לפרוטוקול, ע עו"ד עובדיה:

 22 מה הבסיס החוקי להשמיט את זה מהפרוטוקול?  גב' ברון:

 23 הבסיס החוקי,  עו"ד עובדיה:

 24 אוקי.  גב' ברון:

 25 שאת לא תשמיצי אותי בפרוטוקול.  עו"ד עובדיה:

 26 חס וחלילה.  גב' ברון:
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 1 ולא תגידי דברים שאמרתי שהם לא נכונים.  עו"ד עובדיה:

 2 חד לאחד, חס וחלילה. א גב' ברון:

 3 לפני שתתני לי,  עו"ד עובדיה:

 4 אחד לאחד,  גב' ברון:

 5 ותציגי לי על מה את מדברת.  עו"ד עובדיה:

 6 בדקתי את המסמכים,  גב' ברון:

 7 בבקשה, שאלת את עומר,  עו"ד עובדיה:

 8 וציטטתי לך,  גב' ברון:

 9 למה הוא לא שלח לך את המכתב,  עו"ד עובדיה:

 10 ציטטתי לך,  גב' ברון:

 11 מראש,  עובדיה:עו"ד 

 12 ציטטתי,  גב' ברון:

אני הייתי מצפה שאם זה הנאום שלך לכבוד ישיבת  עו"ד עובדיה: 13 

 14 המועצה, 

 15 לא, זה נאום לכבוד,  גב' ברון:

 16 אם יש לך טענות,  עו"ד עובדיה:

 17 מי שאמר לי דברים קשים מאוד. גב' ברון:

 18 אני לא זוכרת שום דבר.  עו"ד עובדיה:

 19 אוקי, בסדר. גב' ברון:

 20 אבל אם יש לך טענות כלפי משהו שאני אמרתי היה מצופה,  עו"ד עובדיה:

 21 אין לי טענה.  גב' ברון:

 22 כמו שאת יודעת,   עו"ד עובדיה:

 23 אין לי טענה.  גב' ברון:

 24 לשלוח,  עו"ד עובדיה:

 25 אין לי טענה. גב' ברון:

 26 פשוט נורא.  גב' דלריצ'ה:
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 1 אני רוצה להעמיד דברים על,  גב' ברון:

 2 מלא מיילים מראש,  בדיה:עו"ד עו

 3 אין לי טענה.  גב' ברון:

ולשאול מיליון שאלות, ולבקש את העתירה ושלחתי לך  עו"ד עובדיה: 4 

 5 , -מיוזמתי את העתירה, את התגובה ו

 6 לא, לא מיוזמתך, ביקשתי. גב' ברון:

 7 ביקשת גם את כל יתר הדברים? לא.  עו"ד עובדיה:

 8 את התגובה לא.  גב' ברון:

ביקשת את העתירה, שלחתי לך את העתירה, את התגובה  ה:עו"ד עובדי 9 

ואת התגובה המשלימה ועוד כל מיני דברים. אז אני הייתי  10 

מצפה שאם זה הנאום שלך ויש לך מה להגיד כלפי משהו  11 

שאני אמרתי, היית שולחת את זה מראש ונותנת לי  12 

להתייחס. ולכן אני חושבת שאין שום מקום לנאום הזה.  13 

יך, אבל שום דבר ממה שאת טוענת כאן לא את יכולה להמש 14 

 15 זוכה להתייחסות עניינית. 

 16 אוקי. לא ביקשתי התייחסות. זו לא טענה.  גב' ברון:

 17 כן, בטח שלא ביקשת,  עו"ד עובדיה:

 18 אני לא מבקשת התייחסות.  גב' ברון:

 19 כי למה, זה מעניין אותך, עו"ד עובדיה:

 20 תכתבי פוסט. גב' דלריצ'ה:

 21 עניינית יש להגיד? מה  עו"ד עובדיה:

 22 אני לא רוצה לכתוב פוסט. גב' ברון:

 23 או שזה נאום לאומה?  עו"ד עובדיה:

בניגוד לפוסט שנכתב עלי ותוקן לאחר מכן, כי הוא גם הבין  גב' ברון: 24 

את השגגה שנפלה בפוסט שלו, אני לא מעוניינת לכתוב  25 

 26 פוסט. 
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 1 נעמה ברון היקרה,  גב' דלריצ'ה:

 2 בסדר.  גב' ברון:

שהצטרפה לחברת כוח לשנות, אני סופגת מכם כבר שנה  דלריצ'ה: גב' 3 

מעל, ואני קוראת לכם כולם, כי יניב שחר את הצטרפת  4 

אליו. ויש בבית משפט תביעות דיבה על קאיה שאני נוסעת  5 

בה ברכב יוקרתי, על שמפניה שאני שותה, על תואר שאין  6 

 7 לי, וכולכם שותקים. 

 8 שתה. ועל ה... שהיא ע גב' דורון לוי:

 9 אין לזה, אין לזה רלוונטיות.  גב' ברון:

 10 יש לזה רלוונטיות ועוד.  גב' דלריצ'ה:

 11 אני, אני חייב להגיד, דר' אוויירו קדרי: 

 12 את מדברת על הוצאת דיבה.  גב' דלריצ'ה:

 13 )מדברים ביחד(

 14 את יודעת מה, כל ההתנהלות הזו,  עו"ד עובדיה:

 15 ונית, , ר-אני חייב להגיד שדר' אוויירו קדרי: 

 16 היא חצופה, היא לא, היא לא עניינית. עו"ד עובדיה:

 17 אני, אני חייב, אני ישבתי בשקט,  דר' אוויירו קדרי: 

 18 מנסים לאשר פה פרוטוקול,  עו"ד עובדיה:

 19 והקשבתי, דר' אוויירו קדרי: 

 20 ואת נואמת כאן כל מיני,  עו"ד עובדיה:

 21 רונית, תני לה,  גב' דלריצ'ה:

 22 בסדר, אני רוצה להגיד, דר' אוויירו קדרי: 

 23 אני לא סיימתי.  גב' ברון:

 24 ששאלתם מה השתנה מאז, דר' אוויירו קדרי: 

 25 בסדר, נעמה.   עו"ד עובדיה:

 26 שכוח לשנות הצטרפה,דר' אוויירו קדרי: 
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 1 אחר כך כשאת פונה ומבקשת דברים,  עו"ד עובדיה:

 2 למועצה, אני חייב להגיד, דר' אוויירו קדרי: 

 3 )מדברים ביחד(

 4 אתה הצטרפת יחד אתנו.  ב' ברון:ג

 5 נכון, אבל אני יכול,דר' אוויירו קדרי: 

 6 אוקי.  גב' ברון:

 7 , -להגיד שה דר' אוויירו קדרי: 

 8 אז איך אתה יכול להגיד מה היה לפני כן? גב' ברון:

 9 כי אני שומע מהתושבים, דר' אוויירו קדרי: 

 10 כי הוא תושב.  דוברת:

 11 אמרו, מה התושבים דר' אוויירו קדרי: 

 12 )מדברים ביחד(

 13 אני, אני יכול להגיד מה התושבים, דר' אוויירו קדרי: 

 14 אני גם תושבת.  גב' ברון:

 15 אני יכול להגיד, דר' אוויירו קדרי: 

 16 הוא מדבר. שניה, הוא מדבר. דובר:

 17 הוא מדבר כרגע בתור תושב. הוא לא אמר שאת לא תושבת.  גב' דורון לוי:

 18 פה. נולד פה.  נולד פה. נולד גב' דלריצ'ה:

 19 אה, יש סוג א' סוג ב'? גב' ברון:

 20 לא, אין סוג ב'. הוא פשוט מכיר הרבה שנים את הישוב. גב' דלריצ'ה:

 21 אה, הוא נולד פה ואני לא, הבנתי. אוקי. תמשיכו.  גב' ברון:

 22 לא, לא, לא קשור. דובר:

 23 אני יכול, אני יכול להגיד מה, דר' אוויירו קדרי: 

הבאה יהיה לי נאום על הוצאת דיבה שאמרתי שאת בפעם  גב' דלריצ'ה: 24 

 25 חדשה פה? 

 26 אני יכול להגיד מה תושבים, דר' אוויירו קדרי: 
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 1 לא, אני לא,  גב' ברון:

 2 שפנו אלי ואמרו, דר' אוויירו קדרי: 

 3 אין לי, אני לא, אני לא תובעת ...  גב' ברון:

יות שישיבות המועצה, ישיבות המועצה נהפכו להדר' אוויירו קדרי:  4 

 5 , ההתנהלות, -אינפנטיליות, בסדר? ה

 6 אתה יודע שגם מדברים אתנו גם, אתה יודע, גם אומרים, גב' ברון:

 7 )מדברים ביחד(

 8 אני חייב להגיד לך באמת,  גב' פרימו:

 9 מצוין. מצוין. דר' אוויירו קדרי: 

 10 אני לא בתחרות. גם אני ותיקה בישוב.  גב' פרימו:

 11 רות. אני לא בתחדר' אוויירו קדרי: 

 12 הדעות תמיד יהיו,  גב' פרימו:

 13 אני אומר שההתנהלות פה,דר' אוויירו קדרי: 

 14 באמת,  גב' פרימו:

ההתנהלות, ההתנהלות פה ברשותכם היא באמת לא דר' אוויירו קדרי:  15 

מקדמת שום דבר, לא את טובת היישוב, לא את טובת  16 

 17 התושבים, לא את העשייה פה. 

 18 קרה הספציפית הזה,אני לא מבקשת לקדם במ גב' ברון:

 19 היא התנהלות פופוליסטית, היא התנהלות פופוליסטית. דר' אוויירו קדרי: 

אני מבקשת להעמיד דברים על דיוקם שנאמרו, שלא נאמרו  גב' ברון: 20 

 21 ,על

 22 שלא מקדמת שום דבר. דר' אוויירו קדרי: 

 23 שלא נאמרה,  גב' ברון:

 24 אז קחו את זה לתשומת, דר' אוויירו קדרי: 

 25 הוא ישלים משפט, ברשותך.  יצ'ה:גב' דלר
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קחו את זה לתשומת לבכם ואולי תשנו את ההתנהלות דר' אוויירו קדרי:  1 

 2  מעכשיו ואילך. אוקי?

אוקי. כמו שעומר אמר, אני מבקשת לא להטיף מוסר, זה  גב' ברון: 3 

 4 דבר ראשון. 

 5 מי בעד אישור פרוטוקולים ישיבות, גב' דלריצ'ה:

 6 אני מבקשת,  גב' ברון:

 7 ? 6 -ו 5ישיבות מליאה מספר  דלריצ'ה: גב'

 8 אני חושב מילים, מילים כדורבנות, מה?  מר שלומוביץ:

 9 ?  6 -ו 5מי בעד אישור פרוטוקולים מישיבת מליאה מספר  גב' דלריצ'ה:

 10 לפעמים, אתה יודע, גם תרנגול עיוור מדי פעם תופס גרגר. גב' ברון:

 11 כאל, מי נגד אישור הפרוטוקולים? מי גב' דלריצ'ה:

 12 אני מבקשת, גב' ברון:

 13 אני בעד.  מר לוין:

 14 רק להשלים את המשפט. וזה בכלל,  גב' ברון:

 15 בעד? מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 16 , -בקשר לענייני הישוב. כי עצם הפניית ה גב' ברון:

 17 

מתאריך  6-5פרוטוקולים מישיבות מליאה מס' : הוחלט לאשר החלטה

12/2/2019. 

 18 

המועצה יניב שחר בעניין אכיפת איסוף  מענה לשאילתה מטעם חבר

 צואת כלבים

 19 

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין  -2 גב' דלריצ'ה: 20 

 21 אכיפת איסוף צואת כלבים. 

 22 אני מבקשת ... עו"ד עובדיה:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 אין שום בעיה, אני לוקחת את הפרוטוקול ... גב' ברון:

 3 ... אין נגד, מי בעד? גב' דלריצ'ה:

 4 )מדברים ביחד(

שאילתה בנושא נתוני איסוף אכיפת איסוף צואת כלבים.  גב' דלריצ'ה: 5 

 6 רונית, די. רונית, די. אני ממשיכה לסעיף הבא.

הריני לאשר, להגיש לרשות המועצה שאילתה לקראת   7 

 8 . 6ישיבת המועצה מן המניין מספר 

 9 אפשר את הזה? יש את התשובה אבל בכתב?  מר שחר:

אני אמסור כשאנחנו נחליט. אנחנו בתוך הסיכום מגיע  'ה:גב' דלריצ 10 

 11 התשובה גם כן. 

 12 סליחה,  מר שחר:

 13 אני מקריאה ושולחת.  גב' דלריצ'ה:

 14 צריך לחלק את זה לחברי המועצה בישיבה.  מר שחר:

 15 2014-2019כמה דוחות נרשמו במהלך כל אחת מהשנים  גב' דלריצ'ה:

 16 29 -2014ם. שנת לבעלי כלבים שלא אספו אחר צרכי כלביה

דוחות. הדוחות הם דוחות פיקוח כלליים הכוללים גם  17 

 18 דוחות כלבים, לא חניות אבל איכות סביבה. 

 19 303. סך הכל 38 -2018. 84 -2017. 90 -2016. 62 -2015בשנת  

 20 דוחות. 

מהן הכנסות המועצה בגין כל אחת מהשנים  -שאלה שניה  21 

ה כלהלן, ? לחישוב הכנסות ניתן לבצע הערכ2014-2019 22 

שקלים כפול מספר הדוחות  475דו"ח פיקוח כללי הוא בסך  23 

באותה שנה, זה פחות או יותר הסכום של הדוחות שניתנו  24 

לתושבים. בספרי המועצה אין הפרדה בין השנים כי זה לא  25 
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, פר -ניתנו, יש את התקבולים ולכן אי אפשר לפלג את ה 1 

 2 דוחות, את ההכנסות פר דוחות. 

שאלת, שתי השאלות הבאות יעברו זה שתי השאלות ש  3 

 4 לישיבה הבאה. 

 5 , מה זאת אומרת? זה שאילתה מלאה. -לא הב מר שחר:

 6 שאלות.  4שאלת  גב' דלריצ'ה:

 7 סליחה?  מר שחר:

 8 . בונוס. 2שאילתה זה רק שאלה, נתתי לך  גב' דלריצ'ה:

לא. שאילתה, שאילתה זה לא רק שאלה, ליזי. רונית, פה זה  מר שחר: 9 

 10 גם כן.  התפקיד שלך

 11 עדכון,  גב' דלריצ'ה:

 12 וכמו שאמרתי, רגע, רגע, כמו שאמרתי בישיבה הקודמת,  מר שחר:

 13 אמרת שראית פרשנות. אני הולכת לפי לשון החוק. גב' דלריצ'ה:

 14 , זה, זה משרד הפנים הסביר איך, איך, -לא פרשנות. זה פ מר שחר:

רתי על זה, יש משרד הפנים הוסיף טיוטה. אני ראיתי, עב גב' דלריצ'ה: 15 

 16 לשון החוק, שאלה אחת פשוטה, ברורה, 

 17 ממש לא.  מר שחר:

מותר לך לשאול הבהרה. עניתי לך כבר שתיים. ממשיכים,  גב' דלריצ'ה: 18 

 19 שתיים יעברו לישיבה הבאה. 

, שקשורה -ממש ממש לא. רגע, אז יש לי שאלה לשאול בכ מר שחר: 20 

 21 לזה. 

 22 אבל כבר עניתי לך.  גב' דלריצ'ה:

 23 לא, אבל יש לי שאלת המשך. :מר שחר

 24 כן.  גב' דלריצ'ה:

 25 זה מותר?  מר שחר:

 26 אמרתי לך שנתתי לך כבר שתי שאלות, אבל תשאל, יאללה.  גב' דלריצ'ה:
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 1 אבל יש שאלת המשך.  מר שחר:

 2 תשאל, כן.  גב' דלריצ'ה:

 3 ודרך אגב, רונית, אני אבקש שתבדקי את הנושא הזה.  מר שחר:

 4 היא בדקה.  היא בדקה. גב' דלריצ'ה:

 5 שאילתא יכולה,  מר שחר:

 6 היא בדקה. גב' דלריצ'ה:

 7 להכיל כמה שאלות באותו נושא.  מר שחר:

היא בדקה. תשאל את אה, את המחוז. תכתוב עוד מכתב  גב' דלריצ'ה: 8 

 9 למחוז, יענו לך. 

 10 כבר כתבתי. נחכה לתשובה.  מר שחר:

 11 יופי, מעולה, אז יענו לך.  גב' דלריצ'ה:

 12  לזלזל בנו, לזלזל במחוז? ניחא מר שחר:

 13 אני מזלזלת במחוז,  גב' דלריצ'ה:

 14 ממש.  מר שחר:

 15 אני אומרת יענו לו.  גב' דלריצ'ה:

 16 זה,  גב' ברון:

 17 , -, ל-אני רוצה לשאול, כבר קשור גם כן ל מר שחר:

 18 יענו לו באמת.  גב' דלריצ'ה:

שאלת המשך לגבי נתוני האכיפה גם כן. זה קשור, אמרתם  מר שחר: 19 

 20 לאפריל. 1 -קח אמור להתחיל לעבוד בשפ

 21 אני אדווח על זה תכף. אני אדבר על זה.  גב' דלריצ'ה:

 22 הוא מתחיל לעבוד? מר שחר:

 23 אני אדווח על זה תכף.  גב' דלריצ'ה:

 24 שאלתי שאלה, אני מבקש תשובה.  מר שחר:

 25 אני לא, אני רוצה לדווח על זה בזמן שלי.  גב' דלריצ'ה:

 26 
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, בשים לב להחלטת הנהלת המועצה 2019נת לש 1עדכון תקציב מס' 

בנוגע לייעוד הכספים שיתקבלו מנתב"ג לפיה חלקו הארי של הסכום 

יופנה לטובת הפחתת תעריף הארנונה לחלק מהשטחים המשותפים 

, וזאת 2019במסגרת הבקשה החריגה שהגישה המועצה לשרים לשנת 

נכסים  כחלק מפעילות המועצה לתיקון העיוות בחיוב הארנונה של

 המצויים ברחבי המועצה

 1 

 2 1עדכון תקציב מספר  -3עדכון תקציב מספר, סעיף מספר  גב' דלריצ'ה:

בשים לב להחלטת הנהלת המועצה בנוגע  2019לשנת  3 

לייעוד הכספים שהתקבלו מנתב"ג לפיה חלקו הארי של  4 

הסכום יופנה לטובת הפחתת תעריף הארנונה לחלק  5 

החריגה שהגישה  מהשטחים המשותפים במסגרת הבקשה 6 

, וזאת כחלק מפעילות המועצה 2019המועצה לשרים בשנת  7 

לתיקון העיוות בחיוב הארנונה של נכסים המצויים ברחבי  8 

 9 המועצה. גורן, בבקשה. 

, זה כתוצאה מהבקשה החריגה. 1,485,000 -הארנונה ירדה ב גב' אלרגנד: 10 

 11 מנגד יש גידול עקב אומדן מחודש לאיכלוסים. 

 12 , את הכמה קטן וכמה גדל?-לקבל את האפשר  מר שחר:

 13 זה הבקשה החריגה.  1,700,000בסביבות  גב' אלרגנד:

 14 זה הבקשה,  1,700,000 מר שחר:

 15 הפחתה.  גב' דלריצ'ה:

ההפחתה בעקבות הבקשה החריגה, אם יקבלו את כולה,  גב' אלרגנד: 16 

זה  1,485,000 -ל 1,700,000 -. ההפרש בין ה1,700,000היא  17 

 18 הגידול. 

 19 בפועל לכל, לכל בית אב כמה זה יוצא? לוין:מר 

 20 זה תלוי, אי אפשר להגיד, זה תלוי בכמה שטחים משותפים,  גב' דלריצ'ה:
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 1 הערכה.  מר לוין:

 2 לא,  גב' דלריצ'ה:

 3 שקל,  20שקלים,  10בחישוב שלי  מר לוין:

 4 . 200החישוב שלי הוא  גב' דלריצ'ה:

 5  שקל בשנה? 70 מר לוין:

 6 .200ב שלי הוא החישו גב' דלריצ'ה:

 7  בשנה? 200 מר לוין:

 8 , 200, מה יצא לנו? -לח 200 גב' דלריצ'ה:

 9 בשנה.  200 מר לוין:

 10 ?6,000כמה בתי אב יש,  מר שחר:

בשנה. אוקי, בסדר, רק רציתי לדעת, חשוב להגיד את  200 מר לוין: 11 

 12 בשנה.  200זה. 

 13 אמרנו מראש, אנחנו מתקנים עיוות.  גב' דלריצ'ה:

 14 סדר. אני לא, אני שאלתי,ב מר לוין:

 15 לא, בסדר. גב' דלריצ'ה:

, 200, אבל בסדר. יצא 70אני רציתי לדעת כמה. אני חשבתי  מר לוין: 16 

 17 .200יצא 

אני רוצה, סליחה, אני מבקשת עכשיו, חברת המועצה  עו"ד עובדיה: 18 

הפנתה את תשומת לבי למה שנאמר בפרוטוקול ואני  19 

 20 חוזרת, 

 21 ים,בואי, רגע, בואי נסי מר שחר:

 22 לא, לא, לא.  עו"ד עובדיה:

 23  בואו נסיים. שניה, רונית גב' דלריצ'ה:

נסיים את הסעיף, רונית. נו, בואו נסיים את הסעיף. אל  מר שחר: 24 

 25 תערבבי.

 26 שערוריה. זו שערוריה אבל.  עו"ד עובדיה:
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אבל עוד דקה. בחייאת תתאפקי, תשתי כוס מים. עוד דקה.  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 לם, אני לא אשחרר את כו

 3 בסוף הסעיף. דובר:

 4 בסוף הסעיף רק. תמשיכי גורן. גב' דלריצ'ה:

מענק כללי לאיזון, קיבלנו, ... מחודש, קיבלנו את המענק  גב' אלרגנד: 5 

אלף שקל מהאומדן שפורסם  160 -הסופי שהוא נמוך ב 6 

 7 אלף שקל.  160ואכן יש קיטון במענק האיזון של  2018בסוף 

ריה העירונית ובנכסים יש פה הערכה לדמי שימוש בספ  8 

 9 194 -אלף בספריה העירונית וב 20אחרים ולכן יש גידול של 

 10 נכסים אחרים. ולכן סך הכל, 

 11 מה זה נכסים אחרים? דוגמאות.  מר שחר:

משרדי מכירות, השכרות של חדרים במועצה לגורמים  גב' אלרגנד: 12 

 13 שונים ועוד. 

יש  אלף שקל. בתשלומים 222 -סך הכל התקבולים גדלים ב  14 

את הסגן בשכר שהעברנו מותנה למשכורות פה, וזה עודכן  15 

 16 אלף שקל.  500 -ל

 17 ? 697 -מה זה ה מר שחר:

זה השכר של ראש המועצה. מזכירות, משכורות, זה גידול  גב' אלרגנד: 18 

 19 בכוח אדם ומשאבי אנוש. 

 20 זה לא גידול, אבל רגע,  מר שחר:

 21 סעיף משאבי אנוש, מה?  גב' אלרגנד:

ה, זה לא גידול, מה זה, הורדתם, יש שם את המותנה יש פ מר שחר: 22 

 23 . 166והעליתם אלף  290היה 

 24 נכון, לא ניצלנו את כל מה שהיה במשכורות מותנה.  גב' אלרגנד:

 25 אוקי.  מר שחר:



 

 

  12.3.19                                 מליאת המועצה המקומית גני תקווה  

 

91 

,. המענק איזון ירד, הבקשה, היו לנו אילוצים נוספים גב' אלרגנד: 1 

 2 הבקשה החריגה בארנונה. 

 3 אוקי. מר שחר:

 4 ולכן לא, לא הכל נוצל.  גב' אלרגנד:

אלף שקל, גיבוש עובדים. הוכנסו פה  140משאבי אנוש   5 

 6 סעיפים של המשאית, של המשאית מנוף החדש, 

 7 מה זה הגיבוש עובדים, זה הטיול לחו"ל?  מר שחר:

 8 כן.  גב' אלרגנד:

 9 אוקי.  מר שחר:

זה משאית מנוף חדש, עודכנו הסכומים של ההחזקה ושל  גב' אלרגנד: 10 

ח. ניקוי רחובות, תוספת עובדים לניקיון ומיקור חוץ הביטו 11 

ועדכון המחירים לפי מכרז מחודש. יש פה סעיפים למשאית  12 

 13 הגזם החדשה שצפויה להגיע, סעיף אחזקה וסעיף ביטוח. 

 14 יש פה קיטון, מר שחר:

 15 יוזמות חינוכיות יש פה גידול.  גב' אלרגנד:

 16 רגע, לפני זה.  מר שחר:

 17 אוקי.  גב' אלרגנד:

יש קיטון במחלקה הטכנית, השכר הקובע ובמזרקות  ר שחר:מ 18 

 19 ואלמנטי רחוב. 

זה במותנה של המחלקה הטכנית. לא נוצל המותנה שהיה  גב' אלרגנד: 20 

 21 במחלקה הטכנית, הוא הוסב לגידול בניקיון. 

 22 אוקי. מר שחר:

כתבתי בצד, העברה מתקציב לגידול בשירותי הניקיון  גב' אלרגנד: 23 

 24 ביישוב. 

 25 יוזמות חינוך, עדכון  



 

 

  12.3.19                                 מליאת המועצה המקומית גני תקווה  

 

92 

 1 200רגע, שניה, לפני זה, יש חינוך, מנהל, משכורות מותנה  מר שחר:

 2 אלף. 

 3 לא התממש.  גב' אלרגנד:

 4 לא התממש? מה זה, תקן שירד? שלא,  מר שחר:

תקן ששקלנו להביא. כרגע עם המצב הקיים של התקציב  גב' אלרגנד: 5 

ידחה. יש פה את התמיכות ועדת הקצבות ואת התרבות  6 

 7 ,ניתהתור

 8 )מדברים ביחד(

 9 רגע, שניה, יש לי שאלה.  מר שחר:

 10 רגע, שניה, רגע, שניה. בן אדם,  גב' דלריצ'ה:

 11 לפני זה, לפני זה.  מר שחר:

 12 רגע, תן לה שניה לסיים. שניה. דקה.  גב' דלריצ'ה:

 13 לא אבל לפי הסעיפים אבל.  מר שחר:

 14 דקה, לא. היא תעשה את זה בדרך שלה.  גב' דלריצ'ה:

 15 תסמן את הסעיף ותשאל.  דובר:

 16 טוב, אין בעיה.  מר שחר:

תמיכות ועדת הקצבות לתרבות תורנית, הוצאות ממותנה  גב' אלרגנד: 17 

 18 הועברו להוצאות בפועל. זה הדברים העיקריים. 

 19 עכשיו בבקשה, מי רוצה לשאול שאלות?  גב' דלריצ'ה:

כיות אני רוצה לשאול. יש פה, אנחנו בזמנו היה יוזמות חינו מר שחר: 20 

אלף שקל. בפועל העליתם את זה רק  100יישוביות מותנה  21 

 22 . 70 -ב

 23 העברנו לתיכון, לקרן.  30 גב' דלריצ'ה:

 24 , כן, 30, לא, 30 גב' אלרגנד:

 25 , אני יודעת בעל פה, תאמיני לי. 30כן,  גב' דלריצ'ה:
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הועבר לחינוך ... משכורות, בגלל איזשהו צורך בסייעת  30 גב' אלרגנד: 1 

 2 בגן הזה.

 3 אז זה ירד מיוזמות חינוכיות.  ר שחר:מ

 4 זה חלק מהחינוך גם.  גב' אלרגנד:

 5 זה לא יוזמות חינוכיות, זה סייעת. אוקי.  מר שחר:

 6 , -עכשיו ראיתי ש 

זה סייעת. זה סייעת שנתנו על חשבון המועצה זמני לילד  גב' דלריצ'ה: 7 

שהיה צריך בעקבות מקרה חריג ומצאנו לנכון לתת. ראוי  8 

 9 ם נתנו את הכסף הזה. כל הכבוד. לציון שה

אלף שקל התווסף.  250אוקי. תמיכות ועדת הקצבות  מר שחר: 10 

 11 חוץ מהצופים. התמיכות זה בעיקר למוסדות דתיים, לא?

תמיכות זה לכל מי שמגיש בהתאם לקריטריונים של ועדת  גב' דלריצ'ה: 12 

 13 התמיכות. לכל מי שמגיש בהתאם לקריטריונים של, 

 14 זה,  הרוב שמה מר שחר:

ממש לא. יש שם גם מעגל נשים, יש הרבה, יש כל מי  גב' דלריצ'ה: 15 

 16 שעושה, 

 17 נעמ"ת.  גב' אלרגנד:

 18 איך? גב' דלריצ'ה:

 19 נעמ"ת.  גב' אלרגנד:

 20 למען הציבור. תתקדמי. נעמ"ת, כל מי שעושה פעולות  גב' דלריצ'ה:

 21 . 300 -ותרבות תורנית ב מר שחר:

ון המון כסף שהלך עכשיו יש לי שאלה. בפועל יש פה המ  22 

לכיוון הציבור הדתי, ואני מברך על זה. תרבות תורנית  23 

עלתה ותמיכות, שרוב הכסף שם, לפי מה שאני זוכר, הולך  24 

למוסדות דתיים וזה גם כן טוב. אבל אני לא רואה כסף  25 

 26 שעלה גם כן לכיוון היוזמות החילוניות. 
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אז או דתי, אבל יש עוגה. אז אם אתה מברך על הדתיים  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 אין, לא מספיק להכל. 

 3 יש עוגה.  מר שחר:

 4 יש לארנונה, יש לתרבות התורנית, שאתה מברך על זה,  גב' דלריצ'ה:

 5 מברך.  מר שחר:

 6 אז נשארנו עם אפס כסף.  גב' דלריצ'ה:

 7 לציבור החילוני.  מר שחר:

 8 לציבור החילוני יש תמיד מלא דברים והכל בסדר.  גב' דלריצ'ה:

 9 80%מה זאת אומרת? אבל כל מה שנעשה, אם זה ארנונה  מר מתתיהו:

 10 מהציבור הם חילונים. 

 11 לכולם, זה לכולם.  מר שחר:

 12 מהציבור,  80%לא משנה, אבל  מר מתתיהו:

 13 זה,  למה לא משנה? מר שחר:

 14 רוב מי שגר פה, אם נדייק,  גב' דלריצ'ה:

 15 ... לתרבות החילונית ותראה.  מר עזרא:

, -, בעיקר ל-, עיוות הארנונה הוא ב-שכר ברוב מי  גב' דלריצ'ה: 16 

, החילוניות, אם רוצים לדייק. אבל בסדר. -לאוכלוסיות הח 17 

רצית שיהיה לפרוטוקול שאתה מברך על הדתיים אבל מצר  18 

 19 על זה שזה לא לחילונים. מי בעד, 

 20 אני מברך על זה שמ... לדתיים,  מר שחר:

 21 מי בעד עדכון,  גב' דלריצ'ה:

 22 ם אבל לחילונים, זאת הבעיה. ולא מעלי מר שחר:

גידול בתקבולים, , קודם אמרתי שזה -רגע אני אסכם ש גב' אלרגנד: 23 

 24 , 222קיטון בתקבולים של 

 25 קיטון. מר שחר:
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 1 -, סך הכל התקציב יורד מ222קיטון בתשלומים של  גב' אלרגנד:

 2 . שיהיה לפרוטוקול.140,016,000 -ל 140,268,000

 3 קציב? מי בעד עדכון ת גב' דלריצ'ה:

אנחנו מתנגדים בגלל החוסר איזון בין הציבור הדתי  מר שחר: 4 

 5 לחילוני. 

 6 הרי העוגה היא עוגה.  אז מה אתה מציע, להקטין לדתיים? גב' דלריצ'ה:

 7  אני אגיד לך מה אני מציע? מר שחר:

 8 כן.  גב' דלריצ'ה:

אני בפעם הקודמת העליתי הצעה לסדר שאנחנו נשב על  מר שחר: 9 

 10 ביחד. הכספים האלה 

 11  הנה, אני שואלת אותך עכשיו, מה אתה מציע? גב' דלריצ'ה:

אני אציע, אני אציע להקציב כסף לטובת הקמת מרכז  מר לוין: 12 

 13 לצעירים.

 14  מאיפה? גב' דלריצ'ה:

 15 מהדתיים.  מר לוין:

 16 מהדתיים?  גב' דלריצ'ה:

 17 כן.  מר לוין:

 18 אוקי. אז טוב,  גב' דלריצ'ה:

 19 כן.  מר לוין:

 20 גמור.  . בסדרלפחות יש לך אמירה גב' דלריצ'ה:

 21 מה אתה אומר יניב?  

 22 נכון.  מר לוין:

 23 להוריד מהדתיים?  גב' דלריצ'ה:

 24 אני אומר, את אומרת לי, מר שחר:

 25 אי אפשר גם וגם.  גב' דלריצ'ה:
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תקשיבי, רגע, שניה. את באה ואומרת לי, הרי אני פעם,  מר שחר: 1 

 2 -ליאה את הפעם קודמת אמרתם בואו תביאו תציגו לכל המ

100 , 3 

הנהלת המועצה, אני אמרתי לך שהנהלת המועצה מקבלת  גב' דלריצ'ה: 4 

 5 החלטה ולא האופוזיציה. 

הנהלת, הנהלת, הנהלת המועצה, אז את החלטת. אז מה את  מר שחר: 6 

 7 שואלת מה אני מציע? זה רלוונטי?

 8 , אתה אומר שאתה מתנגד, -לא, אתה אומר ש גב' דלריצ'ה:

 9 אה, בפעם הב מר שחר:

 10 אתה אומר שאתה מתנגד, גב' דלריצ'ה:

 11 בפעם הבאה תשאלי אותי לפני.  מר שחר:

 12 כי אתה רוצה גם לחילוניים.  גב' דלריצ'ה:

 13 נכון. מר שחר:

 14 אבל אתה מברך על הדתיים. גב' דלריצ'ה:

 15 נכון.  מר שחר:

וצריך   3.2אני מתמטיקה פשוטה לא יודעת. אם יש לי רק  גב' דלריצ'ה: 16 

לשריין לארנונה, מהחצי שנשאר  1,600,000, 1,700,000, -ל 17 

 18 יש מתמטיקה פשוטה. 

 19 אבל תראי, יש פה,  מר שחר:

 20 יש לברך בלב שלם, אז אם אתה מברך על הדתיים אז  גב' דלריצ'ה:

 21 מיכאל נתן אמירה.  גב' דורון לוי:

 22 או שתגיד לי מה אתה אומר.  גב' דלריצ'ה:

 23 אז תקשיבי, אז אני אומר לך,  מר שחר:

 24 אתה לא יכול,  ' דורון לוי:גב

 25 מה אני אומר.  מר שחר:
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תחליט. אי אפשר להיות טוב עם כולם. צריך להחליט  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 אמירה. 

 3 30 -אני אומר שאי אפשר, שאי אפשר פה לבוא אלי וב מר שחר:

 4 סעיפים,  30שניות תגיד מה אתה מציע. וואלה יש פה 

 5 ך לברך. אז אל אתה תברך. שניות לא צרי 30 -אז גם ב גב' דלריצ'ה:

 6 אבל אתה אמרת. אתה אמרת שאתה מברך.  מר שלומוביץ:

אם היית אומרת, שואלת אותי לפני זה איך, וואלה, יכול  מר שחר: 7 

להיות שהיינו יושבים ביחד, את לא יושבת איתי, אני יודע,  8 

 9 הבנתי. פעם קודמת אמרת איתך אני לא אשב לקפה בחיים. 

 10 יתך ... לשבת א גב' דלריצ'ה:

 11 )מדברים ביחד(

 12 הייתי יכול לשבת עם עומר נגיד.  מר שחר:

 13 צריכה חודש חופש.  גב' דלריצ'ה:

 14 שעות.  3מה זה נגיד? ישבנו יחד לפני  מר שלומוביץ:

 15 אחרי הישיבה הזאת נראה לי גם עומר לא ישב איתך.  גב' דלריצ'ה:

 16 , -, אני יוש-למה? אני אשב אי מר שלומוביץ:

ו יכולים לשבת עם עומר, כי את לא מוכנה לשבת איתי, היינ מר שחר: 17 

 18 ולחשוב ביחד. אבל זה כבר לא רלוונטי. 

חברים. מה זה  9, פה חזקים מאוד. -יש לי כוחות משות גב' דלריצ'ה: 19 

 20 חושבים. 

 21  אפשר להעביר את זה בהצעה בבקשה? דובר:

יה, עדכון תקציב? מי נגד? האופוזיצ 3מי בעד סעיף מספר  גב' דלריצ'ה: 22 

 23 סבבה. 

 24 

, בשים לב 2019לשנת  1עדכון תקציב מס' הוחלט לאשר : החלטה

להחלטת הנהלת המועצה בנוגע לייעוד הכספים שיתקבלו מנתב"ג לפיה 
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חלקו הארי של הסכום יופנה לטובת הפחתת תעריף הארנונה לחלק 

מהשטחים המשותפים במסגרת הבקשה החריגה שהגישה המועצה 

כחלק מפעילות המועצה לתיקון העיוות , וזאת 2019לשרים לשנת 

 .בחיוב הארנונה של נכסים המצויים ברחבי המועצה

 1 

אישור חוק עזר לגני תקווה )שטחים ציבוריים פתוחים( )תיקון( 

 2019-התשע"ט

 2 

אישור חוק עזר לגני תקווה )שטחים ציבוריים פתוחים(  גב' דלריצ'ה: 3 

 4 . רונית, בבקשה.2019

להגיד משהו. אנחנו ביקשנו להוריד את רגע, אני רוצה  מר שחר: 5 

 6 הסעיף הזה מסדר היום.

 7 מה?  גב' דלריצ'ה:

 8 כן.  מר שחר:

 9 למה?  גב' דלריצ'ה:

 10 למה להוריד סעיף שמ... דוברת:

 11 אנחנו רוצים לקדם,דר' אוויירו קדרי: 

 12 )מדברים ביחד(

 13 אני,  מר שחר:

 14 לא כי יש לנו משהו נגד הסעיף.  גב' ברון:

 15 יש לנו משהו נגד הסעיף משהו. לא בגלל ש מר שחר:

 16 אבל זה מהרגע שמקבלים את ההחלטה זה הטבה לציבור.  גב' דלריצ'ה:

 17 אני לא יודע.  מר שחר:

 18 לא שאנחנו נגד הסעיף.  גב' ברון:

יש לנו בעיה עם הסעיף הזה, לא עם הסעיף עצמו, עם  מר שחר: 19 

 20 ההתנהלות. 
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 1 אני בשוק.  גב' דלריצ'ה:

 2 אתם שלחתם,  מר שחר:

 3 הטבה שהיא לציבור? בגלל התנהלות אתה תגרע עכשיו  ' גל דרור:גב

 4 אני לא אגרע שום הטבה.  מר שחר:

 5  שהיא יכולה לחול ממחר בבוקר? גב' גל דרור:

 6 היא לא יכולה לחול ממחר בבוקר. עו"ד עובדיה:

 7 אני לא אגע, היא לא יכולה לחול ממחר בבוקר.  מר שחר:

 8 זה סמנטיקה.  דוברת:

 9 ה יכול להידחות, ז גב' ברון:

 10 )מדברים ביחד(

 11 למה לעכב?  גב' דלריצ'ה:

 12 למה לדחות בחודש הטבה,דר' אוויירו קדרי: 

 13 )מדברים ביחד(

 14 תקשיבו להסבר. זה לא כזו הטבה. תקשיבו להסבר.  גב' ברון:

אם, אם, אם תקשיבו אני אסביר למה ודליה פניתי אלייך  מר שחר: 15 

י בטוח ליזי שאת בנושא הזה גם כן ובעוד כל מיני, ואנ 16 

, את הסדר -יודעת על זה גם. אנחנו, אתם הגשתם את ה 17 

ימים לפני הישיבה. אנחנו פנינו יום  9, 10היום לישיבה,  18 

 19 אחרי זה וביקשנו, אתם אמרתם פה שהנושא הזה מסתמך, 

 20 היה תקלה עם הקובץ, לכן היא לא הועברה.  גב' דלריצ'ה:

 21 רגע, רגע.  מר שחר:

 22 שום דבר במזיד.  לא היה גב' דלריצ'ה:

 23 שניה, רגע, רגע, אני מסביר, למה, ליזי. באמת.  מר שחר:

לא, אבל אני אומרת לך את התשובה. אני יודעת את  גב' דלריצ'ה: 24 

 25 השאלה, אני אומרת לך. היתה תקלה עם הקובץ. 
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, בהסבר שלכם רשום בנוסף -, ב-כתוב בהסבר של ה מר שחר: 1 

ם בהנחיית משרד עריפים שבתוספת עודכנו ... שינויילת 2 

הפנים בעניין אופי עריכת התחשיב והכל בהתאם לתחשיב  3 

חדש שנערך על ידי מר ראובן פרדס ואושר על ידי חברת  4 

 5 האושר וכולי. 

, -, אני באתי יום אחרי שהגשתם את ה-אנחנו באנו ו  6 

הפקתם את הסדר יום וביקשתי מכם לראות את התחשיב  7 

ה, על מה מדובר, של מר ראובן פרדס, בשביל להבין מה, מ 8 

איך עשו את התחשיב, מה יורד, מה עולה. הרי בסופו של  9 

דבר אני צריך לייצג את הציבור שבחר אותי. לקח, ביקשתי,  10 

לא נתנו לי, אחר כך פניתי אלייך דליה, אמרת לי תפנה  11 

לדליה שמר, אמרתי לך תשמעי, ביקשתי מהם, וברגע שזה  12 

 13 לא הגיע אני פונה אלייך. 

בערב,  17:30זה? זה נשלח אתמול בשעה  מתי שלחתם את  14 

משהו כזה. אני ראיתי את זה רק מאוחר מאוד בלילה, שכבר  15 

 16 40לא יכולתי לשבת על זה. עם כל הכבוד, מדובר על 

עמודים של, של חומר מקצועי שאני לא מסוגל לעבור עליו  17 

שעות, כי אני צריך גם לישון ואני בן אדם  20 -בפחות מ 18 

יו, היה ישיבת ועדת מכרזים, וצריך עובד, ואחרי צהרים ה 19 

 20 להתכונן לישיבה הזאתי. 

לא סתם החוק אומר שצריך להעביר את החומרים לחברי   21 

המועצה מבעוד מועד. מה גם שבחומרים שהעברתם  22 

התאריך עליהם הוא מאתמול, שזה בכלל מוזר, אתם  23 

, את -הכנסתם לסדר היום סעיף שבכלל לא היה עליו את ה 24 

, -ים, וגם חסר שם מסמך אחד של ההמסמכים הרלוונטי 25 

שכתוב שהוא נמצא שם והוא לא נמצא שם, את האישור  26 



 

 

  12.3.19                                 מליאת המועצה המקומית גני תקווה  

 

101 

של מהנדס המועצה. אז אני באמת מבקש להוריד את  1 

 2 הסעיף הזה מסדר היום. 

דרך אגב, לא צריך לחכות חודש לישיבה הבאה, אפשר שבוע   3 

 4 הבא לעשות ישיבה שלא מן המניין ונבוא לפה. לא, באמת. 

 5 עד פה.  'ה:גב' דלריצ

אפשר לעשות, רגע, שניה. לא סיימתי. אפשר לעשות ישיבה.  מר שחר: 6 

עמודים,  40אנחנו נוכל להתעמק במסמך הזה, בכל זאת  7 

 8 מיליון מספרים, לא יכולתי לעבור עליו.

 9 בטח.  גב' דלריצ'ה:

ואפשר להעלות את זה בתור ישיבה שלא מן המניין בשבוע  מר שחר: 10 

י אפשר לעשות ישיבה שלא מן הבא. יש שלושה ימים לפנ 11 

המניין. נבוא, נצביע, כמו שצריך, נייצג את התושבים  12 

שבחרו אותנו כמו שצריך, אחרי שהתעמקנו בחומר ולא  13 

 14 הצבעה על עיוור. 

טוב, אז אני רק רוצה ככה להסביר לפרוטוקול, זה נושא  גב' דלריצ'ה: 15 

שאני מטפלת בו כבר חודשים רבים, ואני שמחה לבשר כי  16 

ה הזו אנחנו נאשר תיקון לחוק עזר שטחים ציבוריים בישיב 17 

 18 פתוחים, אשר יקל על תושבים אשר מבצעים שינויים בנכס. 

ביישוב בתשלום היטל שצ"פ עד עתה חויבו בעלי הנכסים   19 

בגין כל בנייה נוספת בנכס, הן בגין רכיב הבנייה והן בגין  20 

רכיב הקרקע, גם אם מדובר בתוספת בנייה שולית ביותר,  21 

 22 ו פרגולה. כמ

עם אישור התיקון כל מי שיבקש היתר לתוספת בנייה לפי   23 

תקנון התכנון והבנייה בהליך רישוי בדרך המקוצרת ישלם  24 

היטל שצ"פ בגין רכיב הבנייה בלבד ולא בגין רכיב הקרקע.  25 

תקנות הרישוי בדרך מקוצרת מאפשרות ביצוע של עבודות  26 
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ר בדרך מאפשרות קבלת היתבנייה מצומצמות, ובכלל זה  1 

תוספת ממ"ד לבניין מגורים,  -מקוצרת לעבודות הבאות 2 

מטר בשטח קומת  25תוספת בנייה בשטח שאינו כולל  3 

קרקע של בניין מגורים, תוספת בנייה על הגג על פי  4 

מטר, סגירת  14תכניות, הוספת מרפסת בשטח של עד  5 

 6 מרפסת מקורה בחומרים קלים, הוספת מעלית וכיוצא בזה. 

יקון מבורך. כולנו צריכים לאשר את התיקון התיקון הוא ת  7 

 8 הזה, זה דבר שעושה,

 9 בשורה מעולה לתושבים.  דוברת:

 10 רק טוב לתושבי גני תקווה.   גב' דלריצ'ה:

 11 כל הכבוד.  דובר:

 12 יש לי שאלת,  מר לוין:

 13 בשורה נהדרת.  דוברת:

 14 שאלת הבהרה.  מר לוין:

 15 אם עברנו על התחשיבים,  דובר:

 16 בתחשיב,  מר לוין:

 17 זה לא ... דובר:

התחשיב, אני לא פשוט הבנתי משהו. התחשיב, יהיה שינוי  מר לוין: 18 

 19 בתעריף גם, נכון? 

 20 כן.  גב' דלריצ'ה:

 21 אבל אתה ראית,  דובר:

 22 שניה, את זה אני קראתי. שניה.  מר לוין:

השינוי יהיה שינוי בתעריף. בעצם אמורים לעדכן מחדש את  גב' דלריצ'ה: 23 

י לא נעדכן את התעריפים בלי לתקן התעריפים, ואז אמרת 24 

 25 את התיקון הזה. 
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הבנתי, עדכנת את התעריף, אז למעשה אוכלוסייה אחת  מר לוין: 1 

הרוויחה פה, נכון? מי שמוסיף בנייה. מי שעכשיו בונה בית  2 

 3 פרטי לדוגמה,

 4 בעיקר היזמים. גב' דלריצ'ה:

 5 יזמים, נכון, היזמים, חוץ מזה,  מר לוין:

 6 שלא אותם אנחנו מייצגים. מקווה גב' דלריצ'ה:

לא, לא, חס ושלום. אתם יודעים שזה לא מעניין אותי. גם  מר לוין: 7 

אני לא מרוויח שום דבר מזה. אבל כן חשוב לי להבהיר  8 

משהו, או להבין. העליתם את התעריף, נכון? בסופו של  9 

 10  דבר. 

 11 התחשיב, זה לא אנחנו העלינו.  גב' דלריצ'ה:

 12 עשיתם, התחשיב. עכשיו  מר לוין:

 13 התחשיב זה מתוקף חוק, זה לא אנחנו מעלים.  גב' דלריצ'ה:

 14 עשיתם דוגמה, עשיתם דוגמה,  מר לוין:

 15 אבל אתה מבין שזה לא אני באה ומחליטה להעלות תעריף? גב' דלריצ'ה:

 16 מבין. מבין. מבין.  מר לוין:

 17 אוקי.  גב' דלריצ'ה:

ת השוואה שאלה. שאלה ראשונה, האם נעשתה טבלה, טבל מר לוין: 18 

בסופו של דבר מי שבונה, אני שואל, מי שבונה בית בגני  19 

תקווה לעומת מי שבונה בישובים סמוכים איפה גני תקווה  20 

עומדת בגביית התעריף מבחינת גובה התעריף? נעשה כזה  21 

 22 דבר? אני רוצה לדעת. 

 23 מיכאל,  עו"ד עובדיה:

 24 לשם השוואה,  מר לוין:

 25 היא תסביר.  גב' דלריצ'ה:

 26 אני רוצה להסביר משהו.  בדיה:עו"ד עו
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 1 היא תסביר לך,  גב' דלריצ'ה:

בין כמה השטחים אני יודע, יש, יש שוני בין ישובים  מר לוין: 2 

 3 ירוקים, 

 4 לא, לא, לא, עו"ד עובדיה:

 5 אוקי. מר לוין:

משרד הפנים, מה צריך לשצ"פ יש הנחיות מאוד ברורות של  עו"ד עובדיה: 6 

מסוימות. אומרים לך לכלול בתחשיב לפי יחידות שצ"פ  7 

 8 תיקח,

 9 אני מבין.  מר לוין:

 10 )מדברים ביחד(

 11 השאלה היא עוד פעם, האם נעשתה השוואה כזאת,  מר לוין:

 12 יש,  עו"ד עובדיה:

 13 רק כדי להבין.  מר לוין:

זה לא קשור להשוואה. שניה. יש, בנוסף אחד הפרמטרים  עו"ד עובדיה: 14 

יפוע שמשרד הפנים אומר לכלול זה אם השצ"פ הוא בש 15 

 16 מסוים או אם הוא ישר. 

מה שקורה ברשויות אחרות הוא לא רלוונטי לאיך שנבנה   17 

 18 התחשיב הזה. בסדר? 

 19 האם היה הכרח להעלות את התחשיב,  מר לוין:

 20 כן.  עו"ד עובדיה:

 21 את הסכומים בתחשיב?  מר לוין:

 22 כן. כן.  עו"ד עובדיה:

 23 למה?  מר לוין:

נים הכליל בתוך מה שמותר היה הכרח בגלל שמשרד הפ עו"ד עובדיה: 24 

, -לכלול בהיטל שצ"פ גם כל מיני רכיבים שלא היה מותר ב 25 

 26 לפי התחשיב הקודם. 
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אני לא זוכרת בדיוק את הפרטים. מי שעשה את זה זה   1 

יועץ. למיטב זכרוני גם ריהוט בתוך השצ"פ ותאורה וכל  2 

 3 מיני דברים כאלה מותר לך לכלול בתוך התחשיב. 

 4 הבנתי.  מר לוין:

 5 ובסיבוב הקודם הם לא נכללו.  "ד עובדיה:עו

עכשיו בנוסף, כל מה שליזי מדברת עליו בעצם מדובר רק   6 

על מי שמבקש, מה קרה, והאמת שהפניות הן היו מזמן  7 

 8 וליזי רצתה לטפל בזה, 

 9 יש בזה היגיון, אני מבין את זה.  מר לוין:

ל עניין , והיא רצתה לטפל בזה מזמן, וגם בגלל כ-לא, ו עו"ד עובדיה: 10 

הבחירות, ולא רצינו, זה, זה עמדה שלנו, שזה לא יהיה  11 

איזה משהו כזה שיגידו חצי שנה לפני הבחירות מה  אתם  12 

טה. ביקשנו לא לטפל ולא -טה-הולכים ומטפלים וטה 13 

להזכיר את הנושא הזה עד אחרי הבחירות, בסדר? אז  14 

עכשיו הגענו לרגע הזה והמטרה היא שהגיעו לכאן אנשים  15 

שנים ואמרו אבל כל מה שאני רוצה לעשות זה במהלך ה 16 

 17 להוסיף מעלית. 

 18 למה אני צריך לשלם על הכל? אני מבין.  מר לוין:

 19 למה צריך לשלם על כל הקרקע.  עו"ד עובדיה:

 20 אבל עוד פעם אני שואל,  מר לוין:

כל מה שאני רוצה לעשות זה להוסיף ממ"ד, איך יוצא  עו"ד עובדיה: 21 

 22 הקרקע? שפתאום אני משלם על כל 

 23 בסדר. אבל, מר לוין:

 24 אז אמרנו את אלה נפטור מהקרקע. עו"ד עובדיה:
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יש היגיון. אבל צריך להבהיר גם, אוקי? צריך להבהיר,  מר לוין: 1 

שהחוק הזה למעשה ועדכון התעריף פוגע באוכלוסייה  2 

 3 מסוימת. 

 4 במי הוא פוגע?  עו"ד עובדיה:

ים חדשים, אני לא פוגע בבתים פרטיים לדוגמה, נכון? בת מר לוין: 5 

 6 טועה, נכון?  

 7 בתושב שהוא עוד לא הגיע? כן.  גב' דלריצ'ה:

 8 בתושב שלא הגיע.  מר לוין:

 9 כל בנייה חדשה חל עליה ההיטלים החדשים.  גב' דלריצ'ה:

 10 כל בנייה חדשה, כל בנייה חדשה וגם על דירות קיימות.  מר לוין:

 11 מעת לעת,  גם דרך אגב, גם היטלי השבחה עולים גב' דלריצ'ה:

 12 את אומרת, את אומרת,  מר לוין:

 13 הכל. גב' דלריצ'ה:

 14 את אומרת, מר לוין:

 15 גם יוקר המחייה, חשמל,  גב' דלריצ'ה:

 16 את אומרת יזם, אבל בסופו של דבר זה,  מר לוין:

גם תושב חדש שמגיע לגני תקווה הוא ישלם על פי  גב' דלריצ'ה: 17 

 18 ההיטלים החדשים. 

 19 ני אומר. נכון, זה מה שא מר לוין:

 20 גם היטלי השבחה, הכל.  גב' דלריצ'ה:

יפה. אז העלית את ההיטל הזה, זה בסדר. אבל, עשית סדר  מר לוין: 21 

 22 , בעניין הזה. -בהיגיון ב

 23 נכון.  גב' דלריצ'ה:

 24 הבנתי. מר לוין:

 25 יופי.  גב' דלריצ'ה:

 26 אני מבין.  מר לוין:
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 1 מי בעד אישור חוק עזר לגני תקווה?  גב' דלריצ'ה:

רגע, אני רוצה לשאול עוד משהו. אבל יש גם כן היטלים  שחר:מר  2 

 3 בעד, יש מקרים שאתה כן משלם על השטח של הקרקע. 

אתה משלם על שטח של הקרקע תמיד. אלא אם כן הגשת  עו"ד עובדיה: 4 

בקשה בהליך מקוצר, שזה אומר מה שליזי הקריאה קודם.  5 

 6 נגיד אם אני בבית פרטי ואני מבקשת לבנות, 

כמה אחוזים זה חסך לי למעשה? כי העלו את התעריף אבל  ן:מר לוי 7 

 8 הורידו לי את התחשיב. 

 9 , -, זה לא, זה ב-ב עו"ד עובדיה:

 10 כמה אחוזי, כמה זה חסך לי בסופו של דבר? מר לוין:

 11 או פטר אותך או לא.  גב' דלריצ'ה:

 12 )מדברים ביחד(

 13 אבל העלית את התעריף מצד אחד, מר לוין:

 14 אבל, אבל, שניה.  לא, עו"ד עובדיה:

 15 וביטלת להם את חישוב,  מר לוין:

 16 מיכאל, עו"ד עובדיה:

 17 הקרקע, נכון?  גב' דלריצ'ה:

 18 מיכאל, עו"ד עובדיה:

 19 אני מנסה לעשות סדר, צדק.  גב' דלריצ'ה:

 20 זה צדק עשית.  מר לוין:

 21 מי שרוצה, אוקי, גמרנו.  גב' דלריצ'ה:

 22 זה לא, עו"ד עובדיה:

 23 תם לבן הזה. השאלה אם חסכ מר לוין:

 24 תלוי למי. תלוי למי.  גב' דלריצ'ה:

 25 )מדברים ביחד(

 26 אני מדבר לבן אדם הספציפי הזה, לזה שהוסיף מעמד.  מר לוין:



 

 

  12.3.19                                 מליאת המועצה המקומית גני תקווה  

 

108 

 1 אין בן אדם ספציפי הזה.  גב' דלריצ'ה:

 2 מטר, האם חסכת כסף או לא?  12לממ"ד, הוסיף  מר לוין:

 3 פטרתי אותו מהיטל קרקע.  גב' דלריצ'ה:

 4 העלית את ההיטל השני. אבל  מר לוין:

 5 לא, לא.  עו"ד עובדיה:

 6 זה זה, זה,  גב' דלריצ'ה:

 7 )מדברים ביחד(

 8 אלפי שקלים, עשרות אלפי,  מר חמו:

 9 אלף שקל בשביל כלום.  40כזה לעומת כזה. זה  גב' דלריצ'ה:

 10 בסדר. מר לוין:

 11 , -מה, מה ש עו"ד עובדיה:

 12 )מדברים ביחד(

 13 וות מטורף שהיה. זה עיוות מטורף. עי גב' דלריצ'ה:

אנשים שגרו בבתי קרקע והיו, ורצו רק להוסיף משהו קטן  עו"ד עובדיה: 14 

נאלצו לשלם היטל גם על כל הקרקע. ההיטל על הקרקע  15 

 16 אלף שקל.  30היה בערך 

 17 יותר אפילו. גב' דלריצ'ה:

 18 רונית, אני הבנתי. תאמיני לי. אני גם התייעצתי,  מר לוין:

 19 , מטרים 10עוד  עו"ד עובדיה:

עם מישהו מאוד מאוד בכיר בתחום שמבין בזה. אני רק  מר לוין: 20 

שאלתי גם טבלת השוואה, כי אפשר לעשות השוואה  21 

 22 לישובים דומים וכמה זה חסך בסופו של דבר. זה הכל. 

 23 אז לאנשים האלה זה חסך,  עו"ד עובדיה:

צריך להציג את זה גם, צריך להציג את זה שלחלק  מר לוין: 24 

 25 זה כל הסיפור.  מהאנשים זה לא,
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עוד פעם, אני אומר, אנחנו בגלל שגם מצד אחד הורדתם  מר שחר: 1 

 2 את ההיטלים על הקרקע בחלק מהמקרים, מצד שני עלו גם, 

 3 כן?  גב' דלריצ'ה:

 4 נו באמת ליזי,  מר שחר:

נו עד הרגע אמרת שאתה לא רוצה בכלל, אתה מתנגד  גב' דלריצ'ה: 5 

 6 לסעיף. 

 7 נכון. אני,  מר שחר:

 8 עכשיו אתה כבר מצאת איזה סעיף שאתה,  לריצ'ה:גב' ד

 9 יש התנהלות, ליזי.  מר שחר:

 10 אני אישית לא הספקתי לקרוא.  גב' ברון:

 11 יניב ילד גדול.  גב' דלריצ'ה:

 12 לא,  גב' ברון:

 13 נעמה, בסדר. גב' דלריצ'ה:

 14 אני מדברת בשמי. גב' ברון:

 15 אבל הוא מדבר. הוא סיים לדבר?  גב' דלריצ'ה:

 16 ני לא סיימתי. א מר שחר:

 17 הוא מדבר הרבה. אני גם רוצה לדבר.  גב' ברון:

 18 בסדר, אז תחתכו.  גב' דלריצ'ה:

 19 אוקי. גב' ברון:

 20 תתחלקו. אי אפשר לשמוע את הכל.  גב' דלריצ'ה:

 21 . 10ולו יש  10לא, למה? לי יש  גב' ברון:

 22 בסדר, נו.  גב' דלריצ'ה:

 23 . אני רוצה דקה.10אני לא רוצה  גב' ברון:

 24 תודה רבה.  דלריצ'ה: גב'

 25 אני,  גב' ברון:

 26 יניב, סיימת?  גב' דלריצ'ה:
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 1 לא.  מר שחר:

, לא הספקתי, באמת. לא כי אני לא -אני אישית לא קר גב' ברון: 2 

 3 רוצה. דווקא השצ"פים עושים לי את זה. 

 4 אוקי.  גב' דלריצ'ה:

 5 אבל לא הספקתי לקרוא בכלל. גב' ברון:

כל בסדר. אנחנו נאשר את זה ותקראי ה תקראי אחר כך, גב' דלריצ'ה: 6 

 7 ותהני. 

אבל כמו שעומר אומר, אני קוראת חקיקה ופסקי דין, אני  גב' ברון: 8 

 9 קוראת ים חוות דעת. 

 10 מצוין.  גב' דלריצ'ה:

 11 לא הספקתי.  גב' ברון:

 12 אני סומכת עלייך שאת יסודית ותקראי את הכל.  גב' דלריצ'ה:

 13 לא הספקתי. גב' ברון:

 14 היה לך משהו שתמצאי, תחזרי אלינו. י גב' דלריצ'ה:

 15 ולכן, לכן אני אישית,  גב' ברון:

 16 תפרגן.  מר שלומוביץ:

 17 בלי לשמוע מה הם אומרים אפילו, נמנעת מהסיבה שאני, גב' ברון:

 18 בסדר, מקובל.  גב' דלריצ'ה:

 19 לא יודעת לקבל החלטה.  גב' ברון:

 20 נמנעת. יניב, מה אתה? גב' דלריצ'ה:

 21 ד פעם, אני אומר מצד אחד, אז אני עו מר שחר:

 22 מילים כדורבנות, עומר.  גב' ברון:

 23 מיכאל, מה אתה?  גב' דלריצ'ה:

 24 רגע, שניה.  מר שחר:

לא, בסדר, בזמן הזה שאתה מדבר אני שואלת.  מיכאל, מה  גב' דלריצ'ה: 25 

 26 אתה? 
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 1 אני אסיים שהוא ידבר. זה לא מכובד, ליזי. מר לוין:

 2 אפשר. אבל נו באמת, אי  גב' דלריצ'ה:

תני לו לדבר. אני, תקשיבי, אני לא מסכים עם כל מה שיניב  מר לוין: 3 

 4 אומר. 

 5 תנו לו לדבר, שעה וחצי, נו מה תנו לו לדבר?  גב' דלריצ'ה:

אני לא מסכים עם כל מה שיניב אומר, אבל אני לא מסכים  מר לוין: 6 

אני נותן לו לדבר ולא מפריע לו.  ,גם עם מה שעומר אומר 7 

 8 מה הקשר? 

 9 אוקי.  ב' דלריצ'ה:ג

, את העלויות למי -אז אני אומר מצד אחד הפחתת את המ מר שחר: 10 

שרוצה להוסיף ממ"ד. מצד שני גם העלו התעריפים. צריך  11 

לשבת על זה. בגלל שלא נתתם לנו זמן, ודליה, באמת, אני  12 

מבקש, אפרופו לפעול על פי החוק, תשלחו את החומרים  13 

 14 בזמן. 

 15 שעות לפני הישיבה.  26לא הגיוני לשלוח את זה  

 16 וגם לא צריך שנבקש אותם. אם יש צרופה תשלחו אותה.  גב' ברון:

אמרתי לפרוטוקול ולכם שהיתה תקלה בקובץ. קיבלנו את  גב' דלריצ'ה: 17 

זה רק אתמול בצהרים ממשרד הפנים, ולכן אמרנו לכם, אני  18 

 19 אמרתי לכם, 

 20 אז זה,  מר שחר:

 21 גם לא קיבל. אף אחד מהחברים האלה  גב' דלריצ'ה:

 22 ליזי,  מר שחר:

 23 אבל הנה, הם מאמינים.  גב' דלריצ'ה:

 24 כן, אבל קואליציה מצביעים תמיד בעד.  מר שחר:

 25 )מדברים ביחד(
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הספקתי לקרוא כל מילה, למה? למה? למה? כל מילה  דובר: 1 

 2 קראתי. 

 3 אני אומר דבר פשוט,, מר שחר:

 4 )מדברים ביחד(

 5 אחד אחד. אתה יכול רק להיות, יש פה אנשים תאמין לי  גב' דלריצ'ה:

 6 הוא בפנסיה, בטח שיש לו זמן לקרוא. אני לא בפנסיה.  גב' ברון:

 7 תקשיבו,  דובר:

 8 השצ"פים עושים לי את זה.  דובר:

 9 שצ"פים עושים לי את זה רצח.  גב' ברון:

יש פה אנשים עובדים ועסוקים והם קוראים את הכל ומה  גב' דלריצ'ה: 10 

 11 , -ון ושלא ברור הם נותנים אמ

 12 )מדברים ביחד(

לא היה קורה שום ... אם היינו מורידים את זה מסדר היום  מר שחר: 13 

ומצביעים על זה שבוע הבע בישיבה שלא מן המניין. ובגלל  14 

 15 שאין לי את כל הנתונים ולא הספקתי לקרוא אני נמנע. 

 16 פרימו? אוקי. כוח לשנות נמנעים. מיכאל?  גב' דלריצ'ה:

 17 רות ההסתייגות על ההעלאה של המחיר.אני בעד למ מר לוין:

 18 ומיכאל בעד.  גב' דלריצ'ה:

 19 

חוק עזר לגני תקווה )שטחים ציבוריים  : הוחלט לאשרהחלטה

 .2019-פתוחים()תיקון( התשע"ט

 20 

אישור מינוי מיכאל אדלר לכהונה נוספת כדירקטור מטעם הציבור, 

 בדירקטוריון תאגיד מי תקווה

 21 
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מיכאל אדלר לכהונה נוספת כדירקטור מטעם אישור מינוי  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 הציבור, בדירקטוריון תאגיד מי תקווה. 

לא הוצג לא קורות חיים ולא חוות דעת משפטית, ליזי. לא  מר שחר: 3 

 4 הוספתם לא קורות חיים ולא,

 5 הוא ממשיך את הכהונה שלו.  גב' דלריצ'ה:

נציג לא צריכה להיות חוות דעת משפטית. זה לא מינוי  עו"ד מצליח: 6 

 7 בתאגיד עירוני לפי פקודת העיריות ו... זה לא תאגיד, 

 8 אבל אני ביקשתי מדליה להחליף אותי בנעמה,  מר שחר:

 9 זה משהו אחר, מה שאתה ביקשת.  עו"ד מצליח:

 10 עניתי תשובה. עניתי לך.  גב' לין:

 11 מה שאתה ביקשת זה משהו אחר.  עו"ד מצליח:

 12 לא, לא ראיתי.  מר שחר:

 13 בי המינוי, לג עו"ד מצליח:

 14 בטח.  גב' לין:

 15 אז לא ראיתי.  מר שחר:

של מיכאל אדלר, זה בעצם מינוי בתאגיד המים, שהוא אינו  עו"ד מצליח: 16 

 17 תאגיד עירוני.

 18 אוקי.  מר שחר:

בעלת המניות בו אבל  100%זה תאגיד אמנם שהמועצה היא  עו"ד מצליח: 19 

 20 זה לא תאגיד עירוני. 

 21 ת של ועדת ביקורת, לא? אבל הוא נמצא תחת הביקור מר שחר:

נכון שצריך, הוא נמצא שם כי זה גוף מתוקצב. אבל צריך  עו"ד מצליח: 22 

המניות  100%להיות, מן הסתם כי המועצה גם מחזיקה את  23 

 24 שם. אבל לא חלים אותם כללים. 

 25 עכשיו חוות דעת יועמ"ש היא רק לעניין ייצוג הולם.  

 26 אוקי. מר שחר:
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מוגשת לרשות המים בנוגע למינוי הזה.  חוות דעת יועמ"ש עו"ד מצליח: 1 

 2 אגב, 

 3 בסדר, קורות חיים גם לא שלחתם. אני לא מכיר אותו. אני, מר שחר:

 4 הוא מתפקד מצוין כבר כמה שנים.  גב' דלריצ'ה:

 5 הוא עוסק,  עו"ד מצליח:

 6 מי בעד? גב' דלריצ'ה:

 7 אני נמנע.  מר שחר:

 8 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 9 נמנע.  גב' ברון:

 10 מי נגד? מי נמנע?  יצ'ה:גב' דלר

 11 נמנעת.  גב' ברון:

 12 מיכאל, מינוי של מיקי אדלר, נמנע, בעד או נגד?  גב' דלריצ'ה:

 13 אני בעד.  מר לוין:

 14 בעד, יופי.  גב' דלריצ'ה:

 15 

את מינוי מיכאל אדלר לכהונה נוספת כדירקטור : הוחלט לאשר החלטה

 מטעם הציבור, בדירקטוריון תאגיד מי תקווה. 

 16 

 ראש המועצה דיווחי

 17 

 18 אני אמשיך רגע בדיווחי ראש המועצה.  גב' דלריצ'ה:

 19 זהו, הם סיימו?  מר לוין:

 20 מי?  גב' דלריצ'ה:

כל עובדי המועצה הלכו פתאום. סתם רציתי לדעת. מותר  מר לוין: 21 

 22 לי לשאול שאלה סתמית? 

 23 עובדת מועצה, עובדה מועצה,  גב' דלריצ'ה:
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 1 אה, סליחה, סליחה.  מר לוין:

 2 עובדת מועצה.  דלריצ'ה: גב'

 3 משרות אמון. אה, גם המהנדס.  מר לוין:

 4 עובדי מועצה, מה קשור משרות אמון?  דוברת:

 5 לא מכיר אותך.  מר שחר:

 6 לא צריך לענות לו ולא צריך לשאול אותו.  גב' דלריצ'ה:

בינתיים אין לי זכות דיבור במועצה, תרגישו חופשיים  דובר: 7 

 8 להציג אותי. 

 9 לא צריך להציג אותך.  :גב' דלריצ'ה

זכתה במכרז למחול שנערך לאחרונה בגני  ABCחברת   10 

 11 תקווה, ותפעיל את חוגי המחול במרכז הבמה. 

וזכה במכרז. ואנחנו  2006המרכז למחול הוקם בשנת   12 

 13 מאחלים להם בהצלחה ומודים תודה גדולה למחולה. 

 14 נמרוד גלנטה, שנמצא פה גם אתנו, נמרוד.  

 15 , ערב טוב.שלום מר גלנטה:

 16 בהצלחה.  מר שחר:

נבחר בועדת איתור לתפקיד מנכ"ל לידר החברה לפיתוח גני  גב' דלריצ'ה: 17 

שנים האחרונות  5 -תקווה. נמרוד תושב גני תקווה, ניהל ב 18 

את אגף לתרבות נוער וספורט בעיריית אשקלון, והוביל את  19 

כלל מערך החינוך הבלתי פורמלי שכלל תרבות, אירועים,  20 

רנית, נוער, ספורט, קונסרבטוריון, מערך ספריות, תרבות תו 21 

 22 צהרונים.  300 -מרכז צעירים, מרכזים קהילתיים ולמעלה מ

לנמרוד תואר שני במנהל חינוך מאוניברסיטת תל אביב   23 

 24 שנים במנהל החינוך.  12וניסיון עשיר של 

החזון המשותף שלנו ושל החברה לפיתוח הוא העמקת   25 

צה תוך שיתופי פעולה ויוזמות הקשר בין לידר לבין המוע 26 
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חדשות, העמקת היוזמות המשותפות עם לידר בבתי הספר,  1 

ממשק של לידר עם הציבור, תוך הבנה שתפקידו של לידר  2 

הוא לשרת את צרכי הציבור, בניית תכנית עסקית ויציאה  3 

להפעלה של המרכז לגיל הרך, בניית מערך תקין של תפעול  4 

ו מכרזים בתפעול ישיר. ענפי הספורט באמצעות זכיינים א 5 

כדורגל, כדורסל, טניס ועוד. אנחנו נותנים לך את המנדט,  6 

 7 תיכנס לתפקיד,

 8 בהצלחה.  דוברים:

 9 תביא לנו המלצות ונפעל על פיהן.  גב' דלריצ'ה:

 10 בהצלחה. יש הרבה עבודה שמה.  מר שחר:

 11 , 6716מתקדמים עם גוש  גב' דלריצ'ה:

 12 ה כיף לדעת. ... מהיישוב נכנס לגוף כזה, ז דובר:

הצפוני. תכנון הגוש נדון בישיבות  6716מתקדמים עם גוש  גב' דלריצ'ה: 13 

מול הועדה המרחבית והמתכננים. התכנית תוצג לציבור  14 

יכנס לביצוע. כרגע משרד התחבורה הקפיא  289כאשר כביש  15 

בסדר עדיפויות של המדינה. לנו את הביצוע של הכביש  16 

בשבוע הבא אנחנו אנחנו נלחמים מול משרד התחבורה.  17 

, עד שזה לא יזוז זה תנאי להמשך פיתוח -אצלם. זה מה ש 18 

 19 היישוב. 

 20 מה זה, כאילו לא מעבירים תקציב?  מר שחר:

 21 מה זה הקפיא? אבל זה בביצוע.  גב' ברון:

 22 לא מעבירים תקצוב.  גב' דלריצ'ה:

 23 זה לא בביצוע.  עו"ד עובדיה:

 24 הקפיאו את התקצוב. גב' דלריצ'ה:

 25 יש, יש אבל מקטע שהוא כרגע ... גב' ברון:

 26 שלנו זה שלנו. אני מדברת על כפר מעש.  גב' דלריצ'ה:
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 1 הם מפסיקים את התכנון בגלל זה?  מר לוין:

 2 מעבר, מעבר לכפר מעש. דובר:

 3 לא, הכל מוכן. זה רק ביצוע של נתיבי ישראל.  גב' דלריצ'ה:

 4 נתיבי איילון.  מר לוין:

 5 כמה כסף הם עצרו לנו?  מר שחר:

הביצוע אין לי מושג, זה הם מבצעים. הם לא, אני לא  גב' דלריצ'ה: 6 

 7 מבצעת. הם עצרו את הביצוע. 

 8 אה, הם לא מבצעים, הבנתי. הם סוללים הכל, לא אנחנו? מר שחר:

הם אמורים לעשות את הכל והם פשוט הקפיאו בסדרי  גב' דלריצ'ה: 9 

 10 העדיפויות. רק את החלק שלהם. 

 11 וה בעדיפות,כרגיל, גני תקו מר שחר:

 12 החלק שלנו ממשיך.  גב' דלריצ'ה:

 13 בהצלחה.  מר שחר:

 14 תודה.  גב' דלריצ'ה:

הגברת תחום הפיקוח ביישוב בשעות אחר הצהרים והערב.   15 

יחל לעבוד במועצה פקח נוסף במטרה  1.4.2019 -החל מה 16 

לתגבר את הפיקוח והאכיפה ביישוב בשעות אחר הצהרים  17 

ומטרדים בשעות אלה, והערב, ובכך לתת מענה להפרעות  18 

תוך שימת דגש על נושא איכות סביבה, איסוף צואת כלבים  19 

 20 והוצאת גזם. 

תכנית שיפוצי מוסדות החינוך לקיץ הקרוב, כל הצרכים של   21 

כלל בתי הספר הועלו בישיבה שעשינו וכל השיפוצים  22 

יתואמו עם מנהלי בית הספר. כעת אנחנו בשלב של בדיקת  23 

יפוצים המסיביים יהיו בבית הצרכים אם מול התקציב. הש 24 

חצר ומרחב כיתות א', בבית ספר אריאל, גני  -ספר גנים 25 
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גני  4הילדים כולם יעברו צביעה יסודית ושיפוץ מסיבי של  1 

 2 ילדים. 

אני נרגשת לבשר על פתיחת מועדון חברתי לילדים בעלי   3 

צרכים מיוחדים. המועדון הוקם כחלק משיתוף פעולה של  4 

ות במחלקה לשירותים חברתיים, סגל העובדות הסוציאלי 5 

מנהיגות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. הלרן לקחה את  6 

הנושא הזה גן באופן אישי, אז תודה הלרן. כיום יש בגני  7 

ילדים בכל הגילאים הנכנסים לקטגוריה של  130תקווה  8 

צרכים מיוחדים, מוגבלות פיזית, שכלית, התפתחותית  9 

 10 ואוטיזם על הרצף. 

יעניקו לילדים ולנוער ביישוב להם צרכים  -עדוןפעילות המו  11 

מיוחדים מסגרת של פעילות מגוונת והזדמנות ליצירת  12 

קשרים חברתיים על ידי תלמידי התיכון והחטיבה, שזה  13 

 14 משהו מקסים ומרגש. 

החדש לתל אביב. הקו החדש שהושק  256עדכון בנושא קו   15 

לאחרונה שינה את מסלולו בעקבות בקשתנו להרחיב את  16 

ספר התחנות, ולהקיף את המוקדים המרכזיים ביישוב, מ 17 

כולל את השכונות החדשות. בקרוב יוצבו שתי תחנות  18 

נוספות בהרי יהודה ובדרך המלך. יחד עם זאת, בעקבות  19 

פניות שהגיעו בנושא, המועצה העבירה בקשה נוספת  20 

למשרד התחבורה להשאיר תחנה באזור מרכז הבמה, ואנחנו  21 

 22 . פועלים אל מול המשרד

תכנית ניצנים בחופשת הפסח, המועצה בשיתוף משרד   23 

החינוך תפעיל את תכנית ניצנים על ידי החברה לפיתוח גני  24 

ולחנוכה השנה תתקיים  בדומה לפסח אשתקד .תקווה, לידר 25 
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מסגרת ניצנים בחופשות עבור ילדים בגני הילדים ובכיתות  1 

 2 ג' שאינם רשומים לצהרוני לידר קידס. -א'

עובדות הסוציאליות במועצה המקומית גני מוקירים את ה  3 

במרץ יש יום העובדים הסוציאליים  19 -תקווה. ב 4 

הבינלאומי. אנחנו במועצה מוקירים ומעריכים את עבודת  5 

הקודש של העובדות הסוציאליות, ונפתח את הבוקר  6 

 7 במחווה מרגשת עבורן. 

יש הבהרה בנושא הענקת מתנות על ידי עובדי ציבור, אז   8 

רונית, אם במילה ככה תסבירי. בעקבות פניות  אני אשמח, 9 

 10 שפנו אלינו וביקשו הבהרה. 

בעקבות באמת פניות, אני רציתי להבהיר שוב, שאחר כך  עו"ד עובדיה: 11 

לא יגידו שחברי המועצה לא יודעים, אז בכל מה שקשור  12 

לחלוקת מתנות לציבור או תרומות של אנשים אחרים,  13 

פעולות כאלה, אם  בתור חברי מועצה אתם יכולים לכבד 14 

איזושהי עמותה מסוימת רוצה לחלק משלוחי מנות אתם  15 

יכולים לבוא ולהשתתף או להיות נוכחים, אבל אתם חייבים  16 

שאנשים יבינו שאתם לא קובעים למי מחלקים את  17 

המשלוחי מנות או כל תרומה אחרת, שאין לכם שום שליטה  18 

על זה, שזה לא מכספכם, שלא ביקשתם או גם ביקשתם  19 

ל שזה לא יוזמה שלכם או שאתם מחלקים משהו, אלא אב 20 

שאתם מגיעים לאירועים האלה בתור חברי מועצה כדי  21 

לכבד את העמותה או את הציבור, ושלא מדובר באיזושהי  22 

 23 מתנה שאתם נותנים למישהו תושב המועצה. 

שוב, זה מאוד חשוב בשבילכם, בשביל ההתנהלות   24 

יש משהו שאתם הציבורית התקינה, שאף אחד לא יחשוב ש 25 

נותנים לו שיכול להשתמע אחר כך כהנה סידרנו שוב, סתם  26 
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אני נותנת דוגמה, זה לא ש... ושאף אחד לא יסתכל עלי  1 

 2 כאילו אה הנה זה, שלי, 

 3 מישהו שאל אותך?  מר שחר:

אני. אני שאלתי לגבי חלוקת מזון עם הרב גרשון, אם זה  מר אנגל: 4 

 5 מותר. אני עושה את כל שנה. 

 6 שאלו, לא רק יניב.  בדיה:עו"ד עו

 7 שאלו כמה, לא רק יניב. שאלו כמה.  גב' דלריצ'ה:

 8 לא רק יניב.  עו"ד עובדיה:

 9 דרך אגב, לפי הדברים שלה זה מותר מה שאתה עושה.  מר לוין:

 10 , הנה, כן, -אני שו מר אנגל:

 11 זה כן, אבל לא לקבל, לא לתת תרומה,  גב' דלריצ'ה:

 12 צה עכשיו לארגן נגיד, אבל נניח אם אני רו מר אנגל:

 13 אבל גם יניב שאל וגם חברי מועצה נוספים, עו"ד עובדיה:

 14 אם הוא מארגן ומקבל רשימה,  מר לוין:

 15 יניב אנגל,  מר שחר:

 16 )מדברים ביחד(

 17 רק כשליח וזה לא מטעמו.  גב' דלריצ'ה:

 18 בדיוק.  עו"ד עובדיה:

קחת כסף זה אסור שזה יהיה מהנטו שלך. אתה לא יכול ל גב' דלריצ'ה: 19 

 20 מהכיס שלך, דבר שקיבלת ולתת.

 21 ברור. ברור. מר שחר:

ב' גם כשהרב גרשון מחלק  -א' לא כסף מהכיס שלך, ו עו"ד עובדיה: 22 

משלוחי מנות, אין בעיה שתעמדו ותחלקו איתו את משלוחי  23 

 24 המנות. אבל חשוב, 

 25 אבל אסור לי להגיד לגרשון תתן למישהו שאני רוצה.  מר שחר:

 26 יוק, לא להגיש לגרשון תן לזה. בד עו"ד עובדיה:
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איך אני דואג  -ואסור לך גם לבוא ולהגיד לבן אדם שנתת לו גב' דלריצ'ה: 1 

 2 לך? 

 3 אל תגיד לו,  עו"ד עובדיה:

 4 לצורך העניין גם אני שאלתי את רונית.  דובר:

 5 , -הנה תראה בוא זה, ואל, אל תתנו לאנשים את הרושם ש עו"ד עובדיה:

 6 ו, בגלל זה סידרתי את זה. הרבה שאל גב' דלריצ'ה:

 7 אם מכירים אתכם אז אתם מסדרים להם משהו.  עו"ד עובדיה:

 8 מתנות אסור.  מר שחר:

אבל רגע, אם אני נגיד מחלק לבד אני צריך איתו מישהו, בן  מר אנגל: 9 

 10 לוויה? כאילו שלא יהיה, 

 11 לא, מה זה מחלק לבד? אל תחלק לבד לאף אחד.  עו"ד עובדיה:

 12 הרב, מהרב גרשון יצאתי לחלוקת מזון,לא, מ מר אנגל:

 13 הוא לא בוחר למי להביא, מותר לו, מה.  מר לוין:

 14 נותנים לו רשימה.  דובר:

 15 לא, הוא נתן לי כתובות, אני פשוט הלכתי לבד.  מר אנגל:

 16 בוודאי, מה הבעיה? דובר:

 17 הוא יכול לבד, ברור.  מר לוין:

רות לרב עיר אין בעיה, זה לא מהנטו שלו. הוא עושה שי דובר: 18 

 19 שלו. 

 20 זה הנראות, הנראות.  מר אנגל:

 21 אני לא יודעת.  עו"ד עובדיה:

 22 הוא מדבר את הרשימה,  מר לוין:

 23 )מדברים ביחד(

 24 הוא לא קובע, מר לוין:

 25 יניב,  עו"ד עובדיה:

 26 , -זה אותו דבר אם אתה עוזר עכשיו למר רחמנינוב כהן: 
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 1 לא, אמיר, אמיר,  עו"ד עובדיה:

הן: סליחה, אבל זה אותו דבר אם הוא היום הולך ותושב מר רחמנינוב כ 2 

 3 מבקש ממנו עזרה והוא עוזר לו, זה אותו דבר. 

 4 מה זה עוזר לו?  עו"ד עובדיה:

 5 לא בכסף. גב' דלריצ'ה:

 6 שניה, רק שניה.  עו"ד עובדיה:

 7 לא בכסף. הוא לא עושה בכסף. מר רחמנינוב כהן: 

 8 אבל מתנה זה בכסף.  גב' דלריצ'ה:

 9 ם ביחד()מדברי

נותנים לו רשימה של שתי נקודות, אומרים לו לך תשים  דובר: 10 

 11 שם. 

 12 לא, בגלל שהוא מביא דבר שווה, זה החקיקה.  גב' דלריצ'ה:

אמיר, אני לא יודעת מה זה, ואני לא רוצה שישתמע שיניב  עו"ד עובדיה: 13 

 14 דופק עכשיו על דלת עם משלוח מנות, 

 15 יניב אנגל. מר שחר:

 16 ב שחר מסתובב, יני עו"ד עובדיה:

 17 )מדברים ביחד(

 18 רוצה להדגיש, פעם אחת זה יניב אנגל, שיגיד יניב אנגל.  מר שחר:

 19 בנתינה בדרך כלל זה יניב אנגל.  גב' דלריצ'ה:

 20 כן, רק יניב אנגל.  מר שחר:

 21 אתה יכול לעמוד לי הרב גרשון כשהוא מחלק.  עו"ד עובדיה:

 22 אנחנו כלום.  מר שחר:

 23 זה אתה. בפוסטים גב' דלריצ'ה:

 24 )מדברים ביחד(

אבל אל תיקח ממנו משלוחי מנות ותעבור גם לפי רשימה  עו"ד עובדיה: 25 

 26 שלו לאנשים אחרים. שלא ישתמע שאתה מחלק,



 

 

  12.3.19                                 מליאת המועצה המקומית גני תקווה  

 

123 

 1 יש לנו עמותות, כן? מר רחמנינוב כהן: 

 2 לא, יש עם זה בעיה עם האמירה הזאתי.  מר עזרא:

 3 שדואגות כל, לפני חגים, מר רחמנינוב כהן: 

 4 אנחנו משרתים את הציבור, זה לא,  מר אנגל:

 5 אין בעיה.  עו"ד עובדיה:

 6 יש לנו עמותות, מר רחמנינוב כהן: 

 7 למה אתה צריך לחלק את זה באופן אישי? עו"ד עובדיה:

 8 הוא רוצה לחלק, הוא רוצה לעמוד בשטח ולחלק לאנשים.  מר עזרא:

 9 למה הוא, עו"ד עובדיה:

 10 )מדברים ביחד(

 11 ועצה תקצה לי עובדים שיחלקו. אז שהממר רחמנינוב כהן: 

 12 לכי תתנדבי.  מר שחר:

 13 שהמועצה תקצה לי עובדים שיחלקו.מר רחמנינוב כהן: 

 14 תעשה מה שאתה רוצה. היא נותנת לך את ההנחיות.  גב' דלריצ'ה:

 15 הוא מתנדב לחלק.  מר לוין:

נשמה, אנחנו ברגליים שלנו לוקחים ומרימים, מחלקים. מר רחמנינוב כהן:  16 

 17 הנה מזה. אני לא נ

 18 אמיר, אני לא יודעת,  עו"ד עובדיה:

את לא צריכה, את לא צריכה לתת לנו אישור. את מסבירה  גב' דלריצ'ה: 19 

לנו מה החוק. כל אחד שרוצה לעבו רעל החוק שיעבור על  20 

 21 החוק. 

 22 זה מה שיש לי להגיד. אני לא יודעת, עו"ד עובדיה:

 23 הכל בסדר.  גב' דלריצ'ה:

 24 ות שזה בנסיבות ברור, יכול להי עו"ד עובדיה:

 25 )מדברים ביחד(
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אני חייב, למה אני דיברתי עם רונית, אמרתי לה בקרית  מר מתתיהו: 1 

אונו למשל יש שם חברי מועצה יש להם עמותה שמחלקים  2 

אוכל שנים ולא יודע אם, אף פעם היועץ המשפטי שם לא  3 

 4 אמר שיש בעיה. מפורסם לכל.

 5 יה, מה שחשוב, תקשיבו רגע, אתם, אין בע עו"ד עובדיה:

 6 אני לא חבר בעמותה, דרך אגב. אבל אני כן קשור אליה.  מר מתתיהו:

לא חבר בעמותה, מה שיהיה חשוב וברור, וזה מה שביקשתי  עו"ד עובדיה: 7 

להדגיש, שכשאתם עושים דברים כאלה, אני לא יודעת, אם  8 

מתנה וכתוב סלסלה וכתוב בברכה הרב אתה מביא למישהו  9 

עת איך זה נתפס בציבור. חשוב שיהיה גרשון אני לא יוד 10 

ברור שאתה רק לצורך העניין השליח, שאתה לא בחרת את  11 

הרשימה, שאתה לא יודע למי זה. אם אתה רוצה להתנדב,  12 

בסדר. אבל שלא ישתמע שעכשיו בגלל שמישהו חבר של  13 

אמיר אז אמיר סידר לו סלסלה מהרב גרשון. תחשוב, זה  14 

 15 בשבילך, לא בשבילי.

 16 חד()מדברים בי

לא, אבל מן הסתם התושב יפנה לליזי, שאין לו, וליזי  מר מתתיהו: 17 

תתקשר לרב או אלי ואנחנו נתקשר, אני אתקשר לרב גרשון  18 

 19 אגיד לו תעזור לו.

 20 לא, אני מתקשרת לרווחה. אני מתקשרת לרווחה.  גב' דלריצ'ה:

אבל מותר לנו להתקשר לרב גרשון, זו עמותה שמחלקת  מר מתתיהו: 21 

 22 אוכל. 

 23 אם לרב גרשון, "ד עובדיה:עו

 24 אין בעיה.  גב' דלריצ'ה:

 25 אין בעיה. מר מתתיהו:
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הרג גרשון יכול לחלק למי שהוא רוצה. אבל הרב גרשון לא  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 אומר שזה ממני, זאת כל הנקודה. 

 3 ברור. ברור.  מר מתתיהו:

אני באים אלי הרבה אנשים נותנים לי תווי כסף ואומרים  גב' דלריצ'ה: 4 

תתרמי אותם. אני אומרת אני לא יכולה. אני אומרת לך  לי 5 

לרווחה, הלרן לוקחת אותם. יש הרבה נדבנים שבאים  6 

ונותנים כסף. אסור שזה יבוא ממני. לכן אני מזיזה את זה  7 

 8 ממני. 

 9 טל, גם אם אתה רוצה, עו"ד עובדיה:

 10 אנשים במועצה מטפלים בזה, זה הכל.  גב' דלריצ'ה:

רוצה להגיד לרב גרשון תעזור למישהו אז תגיד לו אם אתה  עו"ד עובדיה: 11 

והוא יעזור למישהו. אבל שלא יגיד טל ביקש ממני לעזור  12 

 13 לך. 

 14 טל נתן לך כסף.  גב' דלריצ'ה:

 15 ,-זה בדיוק ה עו"ד עובדיה:

לא, אבל את צריכה להבין דבר אחד, אנחנו עובדים מול  מר עזרא: 16 

 17 הציבור. 

 18 צריכה, עופר,  היא לא מבינה. היא לא גב' דלריצ'ה:

 19 )מדברים ביחד(

 20 לא,  מר עזרא:

 21 עופר, היא לא נותנת לכם ... גב' דלריצ'ה:

 22 )מדברים ביחד(

לא, אבל זה משתמע כמצב שאנחנו צריכים לחשוב כל הזמן,  מר עזרא: 23 

אנחנו צריכים, אנחנו משרתים את הציבור. אנשים פונים  24 

 25 לטל באמצע הלילה לפעמים, הם צריכים עזרה. את מבינה?

 26 אז הוא לא, הוא לא יעשה חשבון,
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 1 שלא יחשוב שזה טובת הנאה. אני לא יודע. מר רחמנינוב כהן: 

 2 בדיוק.  מר עזרא:

 3 אני לא רוצה שאנשים יחשבו שזו טובת הנאה.  עו"ד עובדיה:

 4 לא, אבל אתה משרת את הציבור כל היום. מר רחמנינוב כהן: 

 5 , -, ב-אז אתה משרת את הציבור לא ב עו"ד עובדיה:

 6 לא תמורת כסף.  דוברת:

 7 אתה משרת את הציבור,  עו"ד עובדיה:

 8 לפעמים אתה עושה לו טובה שהיא לא בחומרי, מר רחמנינוב כהן: 

 9 בסדר. יופי, אז תעשה הרבה טובות.  עו"ד עובדיה:

 10 , -אבל שהיא יותר שווה ממר רחמנינוב כהן: 

 11 זה מאוד חשוב. באמת זה מאוד חשוב.  עו"ד עובדיה:

 12 טוב, אוקי, הבנו את הרעיון. מנינוב כהן: מר רח

 13 , -טוב. זהו, זו היתה הבהרה, כל אחד יפעל על פי מצפונו ו גב' דלריצ'ה:

 14 בדיוק.  עו"ד עובדיה:

כמה עדכונים. משלחת נוער נסעה לביקור בעיר הגרמנית  גב' דלריצ'ה: 15 

התאומה בירגשגלדבך. התגאיתי להתלוות למשלחת הנוער  16 

יתה ט' מחטיבת הראשונים בביקור העיר תלמידי כ 21שלנו.  17 

התאומה בפברואר. הנערים התרגשו יחד בטקס בבית  18 

העירייה, בצילום ליד הפסל של אורנה בן עמי וליד השלט  19 

 20 של גני תקווה. 

היה שם שלט שכתוב רחוב גני תקווה, זה מקסים ומרגש.   21 

 22 הנסיעה שלי, 

 23 זה אומר שיהיה לנו רחוב גילדרשבלדך?  מר שחר:

 24 הנסיעה שלי מומנה על ידי העיר התאומה.  דלריצ'ה:גב' 

לאורך כל שבוע שעבר הובילה מחלקת  -סיכום שבוע הנוער  25 

. בני הנוער נהנו 2019הנוער במועצה את שבוע הנוער  26 
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ממגוון פעילויות, סדנאות ומופעים בהם יום חילופי שלטון,  1 

אפ, מופעים של -תן, מופע סטנד-הפנינג מושקע, שוק קח 2 

וזיקה ועוד. השבוע נחתם במופע מרגש ואיכותי הרכבי מ 3 

 4 רעש בספריה והציבור הגיע, פרגן ונהנה. 

כנס נשים נערך ביום ראשון. הופיעו שורת נשים מעוררות   5 

השראה בתחומן, מבכירות עולם התקשורת, העסקים,  6 

 7 פעילות חברתיות וקהילתיות מישראל כולה. 

מה. התקיים במרכז הב 2019פסטיבל אמנויות הבמה   8 

במרץ, הרצאה בנושא  17 -אירועים קרובים: קהילה על הבר 9 

תהליך יעיל למינוי אפוטרופוס, בוקר מפנק לאזרחים  10 

במרץ,  21 -במרץ אירועי פורים, אירוע שלג ב 19-ותיקים 11 

במרץ בבית ספר רביבים וגם  20במרץ,  22 -הפנינג פורים ב 12 

בספריה הציבורית קריאת מגילה. מירוץ גני תקווה ביום  13 

באפריל. חגיגת מימונה יישובית עם הזמר רותם כהן  5שישי  14 

באפריל, שעה תשע בגן השלום והאהבה.  27במוצאי שבת  15 

במאי. עצרת זיכרון לחללי מערכות  1 -טקס זיכרון לשואה ב 16 

 17 במאי.  8 -במאי. חגיגת העצמאות ב 7 -ישראל ב

 18 ערב טוב לכולם. תם הטקס.  

 19 עת? רונית את רוצה להגיד משהו או שנרג 

 20 די, נרגעתי.  עו"ד עובדיה:

  21 

 22 -תמה ישיבת היום-


