
 

 

 

 11.8.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה

 

1 

 1 21מן המניין מספר  מליאה

 2 2020 באוגוסט 11ישיבה מיום 

 3 

 4 :משתתפים

 5 יו"ר המועצה - גב' ליזי דלריצ'ה

 6 חבר מועצה - מר עומר שלומוביץ

 7 חבר מועצה -  מר יניב אנגל

 8 חברת מועצה - גב' שרון גל דרור

 9 חברת מועצה - לירון דורון לויגב' 

 10 חבר מועצה - ד"ר דן אויירו קדרי

 11 חבר מועצה -  מר יניב שחר

 12 חברת מועצה - וגב' אושרת פרימ

 13 חברת מועצה -  גב' נעמה ברון

 14 חבר מועצה - מר אמיר רחמנינוב כהן

 15 חבר מועצה -  מר עופר עזרא

 16 חבר מועצה -  מר מיכאל לוין

 17 

 18 :מוזמנים

 19 יועצת משפטית למועצה - עו"ד אושרת מצליח

 20 הלוועדיועצת משפטית  - עו"ד רונית עובדיה

 21 מנכ"לית המועצה -  גב' דליה לין

 22 דובר המועצה -  מר נחומי חי

 23 מהנדס המועצה -  ערן חמו

 24 עוזרת ראש המועצה -  גב' הלרן בשן

 25 רו"ח - גדעון רוני דנהמר 

 26 גזבר המועצה- יוסי שמעונימר 
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 1 21על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר 

 2 

 3 :סדר היום על

 4 .9.6.20מתאריך  20אישור פרוטוקול ישיבת מליאת מס'  (1

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין "פירוט הסיבות  (2 5 

 6 לביטול/דחיית המכרז לחוג/בית ספר לכדורסל בלידר". 

האירוע בחברה לפיתוח גני דיווחי ראש המועצה )כולל דיווח בנושא  (3 7 

 8 תקווה(.

 9 אישור תב"רים. (4

 10 .2020לשנת  1דיון בדו"ח רבעון  (5

 11 . 2021אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  (6

אש"ח מתקציב  50אישור עדכון תקציב תמיכות, באופן בו יועברו  (7 12 

תמיכות מוסדות וזאת מאחר שהעברת יב צתמיכות תנועות נוער לתק 13 

 14 2019אש"ח כאמור אושרה בשנה שעברה באופן חד פעמי לשנת  50 -ה

 15 . 2020והשינוי נגרר בטעות לשנת 

 16 . 2020אישור חלוקת תמיכות לשנת  (8

 17 של החברה לפיתוח גני תקווה.  2019אישור דוחות כספיים לשנת  (9

ות בגני של עמותת אמנות ותרב 2019דיון בדוחות כספיים לשנת  (10 18 

 19 תקווה. 

)א( לחוק שירותי הדת היהודיים 3קביעת הרכב המועצה הדתית לפי ס'  (11 20 

 21 .1971-)נוסח משולב( התשל"א

הפעלת גן  לצורךחידוש הקצאה בהליך מקוצר לתקופה של עד שנה  (12 22 

 23 136 -בשטח של כ 1100חלקה  6720גוש  – 5ילדים ברח' עמ' זבולון 

 24 עמותת נשי אגודת ישראל.  –מ"ר 
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קצאה בהליך מקוצר לתקופה של עד שנה לצורך הפעלת גן חידוש ה (13 1 

 2 –מ"ר  100 -בשטח של כ 351חלקה  6720גוש  – 39ילדים ברח' הגליל 

 3 עמותת מקור החיים גבע בנימין. 

  4 

5 
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 1 פרוטוקול

 2 

 3 .9.6.20מתאריך  20אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס' . 1

 4 

היום אישור עדכון. על סדר  -21ישיבת מליאה מספר  :ליזי דלריצ'ה 5 

 6  . מי בעד?9.6.2020מתאריך  20פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 

 7 פה אחד בעד. דליה, בינתיים אני רושמת בעד נגד. 

 8 

 9 20פה אחד הוחלט לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  :החלטה

 10 .9.6.20מתאריך 

 11 

. מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין "פירוט הסיבות 2 12 

 13 לביטול/דחיית המכרז לחוג/בית ספר לכדורסל בלידר"

 14 

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין פירוט  :ליזי דלריצ'ה 15 

הסיבות לביטול דחיית המכרז לחוג או בית ספר לכדורסל  16 

בלידר. החברה לפיתוח גני תקווה פרסמה מכרז להפעלת  17 

הצעות.  . למכרז הוגשו שלוש2020מועדון הכדורסל בפברואר  18 

ועדת המכרזים של החברה ראיינה את המועמדים ולאחר דיון  19 

הועדה התרשמה שיש לבצע שינויים בתנאי הסף של המכרז  20 

ובתנאי ההפעלה. בשל העובדה שהועדה התקיימה באיחור של  21 

חודשיים בשל הקורונה צוות הועדה התרשם שלא ניתן לקדם  22 

אוגוסט מכרז מחודש בטווח זמן שרלוונטי לתחילת פעילות ב 23 

, לכן הועדה החליטה לדחות בשנת לימודים מלאה את 2020 24 

המכרז ולאפשר לזכיין הנוכחי להפעיל את ענף הכדורסל שנה  25 
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נוספת, זאת מתוך הבנה שלא ניתן להחליף זכיין באמצע שנת  1 

 2 הלימודים. 

 3 שאלת המשך?  

כן. מה בתנאי הסף של העמותה ובתנאי ההפעלה לא היה  :יניב שחר 4 

 5 בסדר? 

לא לא היה הסדר, היה שונה, רצינו יותר נוכחות של  :דלריצ'ה ליזי 6 

המאמנים, של הבעלים, רצינו יותר, עוד כל מיני דברים, אני  7 

יכולה, לא ידעתי שזו שאלה אז לא היתה לי תשובה, אבל  8 

דברים, לא הייתי בוועדת מכרזים. ממה שהבנתי מהוועדה  9 

 10 שהיו עוד דברים ברמה המקצועית. 

 11 אפשר לקבל את הפרוטוקול של הועדה?  :יניב שחר

 12 לא יודעת, אם צריך תשאל ותקבל במייל.  :ליזי דלריצ'ה

 13 אני שואל, אני יכול לקבל? :יניב שחר

 14 אני לא יודעת.  :ליזי דלריצ'ה

 15 תגיש בקשה מתאימה ותראה. :עו"ד אושרת מצליח

 16 

-גני. דיווחי ראש המועצה )כולל דיווח בנושא האירוע בחברה לפיתוח 3 17 

 18 תקווה(

 19 

דיווחי ראש המועצה כולל דיווח בנושא האירוע  -3סעיף  :ליזי דלריצ'ה 20 

 21 בחברה לפיתוח גני תקווה. 

אז אחד זה עדכון בנושא קורונה. מספר החולים הפעילים   22 

נכון להיום. כמעט ואין כמובן כבר תלמידים.  22עומד על  23 

התקנה החדשה של השחרור למי שלא היה לו תסמינים לאחר  24 

שחרר עוד הרבה אנשים. הרשימות לא  3יום ועוד  12 25 

מעודכנות כי קופות החולים לא מעדכנות בצורה סדורה את  26 
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ריאות אז יש פערים של חיילים ואחת מקופות משרד הב 1 

 2 החולים עובדת לאט יותר. 

אני שמחה לבשר כי בדו"ח המבוקר של משרד הפנים לשנת   3 

בנושא ההתנהלות הכלכלית נכנסה לראשונה גני תקווה  2018 4 

לרשימת הרשויות היציבות, רשימה של רשויות נטולות מענק  5 

יים של ניהול איזון אבל שעומדות בכל הקריטריונים הכספ 6 

לא קיבלנו הערות  2018 -תקין. בדו"ח הביקורת האחרון ב 7 

ביקורת שהוגדרו מהותיות, זאת בהמשך לתהליך התייעלות  8 

סדור עליו אנחנו עומלים במועצה מזה שנים לצמצום הוצאות  9 

 10 והגדלת היקפי ההכנסות העצמיות.

בהחלט גאה. מגיע תודה רבה לגורן שככה כבר לא נמצאת   11 

 12 מתנה ענקית ליוסי. אצלנו, זה

 13 זה אירוע היסטורי. :יניב אנגל

, כאילו ניםזה אירוע היסטורי. חיכינו לו גם מעל ארבע וחצי ש :ליזי דלריצ'ה 14 

כל שנה קיבלנו סירוב. דיווח על אתגר העמידה במסגרת  15 

התקציב אל מול נגיף הקורונה אני אבקש תכף מיוסי שיסקור  16 

יש הרבה דברים בכמה מילים אבל אני רוצה ככה שתדעו ש 17 

שהשתנו ומשתנים במהלך השנה הזאתי בעקבות הקורונה,  18 

אחוזי הגבייה ירדו, ועדת הנחות מקבלת הרבה פניות,  -אחד 19 

בגלל היה את הפטור מארנונה לשלושה חודשים. אמנם היום  20 

שאין לנו הרבה עסקים אנחנו סובלים מזה פחות מרשויות  21 

נה ישירות שעיקר ההכנסות שלהן זה עסקים. הוצאות קורו 22 

כמו ניקיון, תגבורי תפעול, שזה הרבה מאוד כסף, זה מצטבר  23 

 24 בסוף להרבה מאוד כסף. 

פיקוח, כל מיני  -יש עוד דברים, יש לנו רשימות גדולות  25 

משמרות, המוקד, פתאום מענה במוקד שתגברנו פתאום  26 
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ראינו שגם זה סעיף חורג משמעותי. אני מניחה שיש עוד  1 

ביישוב שלנו, המדינה הקטנה  הרבה אבל ככה מעבר למצב 2 

שלנו, אנחנו גם מושפעים בטח, כולכם מבינים, מתקציב  3 

 4 המדינה. אז ככה יוסי בקצרה תספר את הסיפור של גני תקווה. 

אוקי. טוב, אז אני ככה בשתיים שלוש דקות אני ארצה ככה  :יוסי שמעוני 5 

לסבר את האוזן לכולנו. אתם כולכם שומעים חדשות וכולכם  6 

ודעים מה קורה, אבל ככה לעשות סדר בדברים, אז וכולם י 7 

קודם כל אנחנו אמנם רשות מקומית וכולי אבל אנחנו  8 

מושפעים בעצם משלושה מעגלי השפעה עיקריים. ולמרות  9 

שזה יישמע מוזר אנחנו גם מושפעים ממה שקורה בעולם  10 

 11 בשרשור דרך כלכלת ישראל. 

אנחנו מושפעים כמובן מכלכלת ישראל, שזה ברור, זה די   12 

obvious  הדבר הזה. תכף אני אסביר למה הכוונה, וכמובן 13 

מהפעילות שבתוך המועצה, הפעילות המשקית שבמועצה.  14 

ואנחנו, אני ככה, אתם בטח שמעתם את המשפט הזה  15 

באחרונה, אבל אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה שנקראת  16 

. מה זה אומר? שבכל מקום יש סערה אז הסערה המושלמת 17 

 18 זה הופך להיות משהו שהוא נדיר. 

אז אם אני מתחיל בעולם ככה ממש בקצרה, אז באמת   19 

הקורונה טרפה את העולם הכלכלי לגמרי. וצריך לזכור שלמי  20 

שמצוי קצת בפרטים אבל ההאטה בעולם התחילה כבר לפני  21 

ותר רגישה. הקורונה וזה פשוט פוגש את העולם בסיטואציה י 22 

אנחנו מדברים כיום על שיעורי אבטלה מאוד מאוד גבוהים  23 

בעולם, על צמיחות שליליות, בטח ראיתם ברבעון הראשון  24 

אחוז. עכשיו ברבעון השני  10, מינוס 8בגרמניה למשל מינוס  25 

זה כבר הרבה יותר. בארצות הברית אנחנו מדברים על, פורסם  26 
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היסטורי שלא היה אחוז. זה משהו  32ממש באחרונה מינוס  1 

המרכזיים, , וגם כמובן הזרמות אדירות שהבנקים 1929 -חוץ מ 2 

ממשלות שמנסות לעשות כל מה שהן יכולות באמצעים  3 

 4 מוניטריים ופיסקליים לתמוך בכלכלת העולם.

במשפט סיום לגבי העולם, אני רק אומר שלאחר המשבר של   5 

לפני  , מי שעוד זוכר אותו, וכל מה שנעשה עד היום, עד2008 6 

הקורונה, בעצם ארגז הכלים שיש בפני קברניטי העולם  7 

בנושא הכלכלי הוא מאוד מצומצם, כי אנחנו כבר נמצאים  8 

 9 במקום של ריביות נמוכות וחובות אדירים וכו' וכו'. 

עכשיו את כל מה שאני אומר עכשיו צריך לזכור שבסופו של   10 

ן יימצא חיסודבר השאלה כמה זמן תימשך הקורונה. מתישהו  11 

בוודאי, אבל אין ספק שהעולם משתנה והשאלה הגדולה זה  12 

 13 מה יהיה לאחר מכן, אוקי? 

אם אני ככה ממשיך פה באופן ישיר וטבעי לכלכלת ישראל,   14 

אז קודם כל נכנסנו לקורונה במצב יחסית טוב, אוקי? כלכלת  15 

ישראל נכנסה במצב יחסית טוב. ככה שניים שלושה פרמטרים  16 

עורי האבטלה היו מאוד נמוכים, שהם לסבר את האוזן, שי 17 

, שוב, אני מדבר על ערב הקורונה, חוב תל"ג למי שמכיר 3.5% 18 

, אוקי? 62% -את המושג הזה, זה איזשהו יחס, היה באזור ה 19 

 20 ובעצם אנחנו הגענו למשבר בצורה טובה. 

מה? המשבר הגיע, כלכלת ישראל היא כלכלה קטנה, היא -אמה  21 

לא כלכלה גדולה, וברגע שבעולם נסגר, נסגרים שערי הייצוא,  22 

לא מגיעים לכאן יותר,  2019מיליון תיירים שהגיעו בשנת  4 23 

מיליון בלתי מועסקים בבת אחת זה דבר שהוא גדול על מדינת  24 

קראת סוף ישראל ולמעשה אנחנו ניצבים היום בסצנריו של 25 

 26 95% -אנחנו נהיה כבר עם קרוב ל 2021השנה רבעון ראשון 
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חוב לתוצר, שזה כבר מביא אותנו לרמות מאוד בעייתיות.  1 

וכמובן שאתם שומעים על שיעורי האבטלה והבלתי מועסקים  2 

והציפייה היתה שזה ירד יחסית מהר  23% -שקפצו לבאזור ה 3 

ים כיוון ואנחנו יורדים את זה בקצבים מאוד מאוד איטי 4 

הישראלי לא מעכל עדיין את השינוי ואת התמורות שהמשק  5 

ולכן כרגע המדינה נאבקת והדבר העיקרי שעומד לנגד עיניה  6 

 7 הזה.  gap -זה איך לממן את אותם מובטלים, איך לעבור את ה

בערך,  7% -ראיתם את התוצר שהתכווץ פה ברבעון הראשון ב  8 

ברבעון השני זה כמובן יהיה בסדרי גודל הרבה יותר גבוהים.  9 

שנובע מכל הסיפור הזה זה היעדר של תקציב והדבר המרכזי  10 

מדינה, הזכירה את זה ליזי מקודם, היעדר תקציב המדינה, גם  11 

משבר חמור המשבר הפוליטי שהוא בלי קשר לימין ושמאל זה  12 

ביותר, לא היה פה מעולם, וכמובן שהוא משליך על הכל. כי  13 

ברגע שיש איזושהי אחדות אפשר לעבור את המשבר בצורה  14 

 15 יותר טובה, יותר חלקה. 

היעדר תקציב המדינה הוא קריטי, אנחנו נמצאים כבר   16 

 17 2020בחודש, באמצע אוגוסט כשאין עדיין תקציב של 

 18 80 -ל התכניות של הולמעשה כל הכספים הגדולים, ש

מיליארד הן לא במסגרת התקציב אפילו לא  100מיליארד,  19 

 20 2019. אני מזכיר לכם תקציב המדינה של 2019שנתי של -הדו

. זאת אומרת אנחנו 2018שנתי בתחילת -נקבע בתקציב דו 21 

 22 מדברים על תקציב שבכלל לא קשור למציאות של היום. 

, זה הכלל, זה 1/12והתקציב של השנה מתנהל בתקציב של   23 

החוק במדינת ישראל, וכמובן שמזמן נפרצה מסגרת התקציב  24 

וכרגע אנחנו נמצאים בעולם של הזרמות מאוד מאוד גדולות  25 

ואני כבר מסיים, אבל התשלום של הדבר הזה כרגע דוחים  26 
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, 2021של  ההשנייאותו, הוא יגיע איפשהו באזור של המחצית  1 

 2 שיך בצורה הזאת. , אבל ברור שאי אפשר להמ2022 -אולי ב

ומפה אני עובר בעצם לחלקת האלוהים הקטנה שלנו פה.   3 

קודם כל מי שחושב שאנחנו לא תלויים במדינה טועה, כי  4 

 5 2021 -בסופו של דבר זה שאין לנו מענק איזון או שאנחנו ב

כבר נהיה ללא מענק איזון זה לא אומר שאנחנו לא מקבלים  6 

מאות. כל הנושא של ולא תלויים במדינה. אני אתן לכם דוג 7 

matching  בנושא רווחה, בהסעות, בחינוך, כל הכספים 8 

שהולכים למימון של שכר סייעות וכולי וכולי, יש פה המון  9 

המון כסף שהרשויות מקבלות מהמדינה. וכשהאבא או הבנק  10 

הוא יש לו פחות כסף כולנו נרגיש את זה בסופו של דבר,  11 

 12 ואנחנו כבר מתחילים להרגיש את זה. 

את זה בכל מיני פעילויות. ואני פה רגיש נחנו מתחילים להא  13 

אני רק רוצה להזכיר שהחשב הכללי חזקיהו, שהתפטר לא  14 

מזמן, הוא פשוט די מסכן כי מבחינה טכנית הוא חייב עכשיו  15 

כי אין לו תקציב,  1/12 -להתחיל לעצור תקציבים שהם בתוך ה 16 

מש מה שאומר שבמוקדם או מאוחר, אם לא יהיה תקציב מ 17 

עכשיו זה יהיה אסון פיננסי כלכלי. הוא יצטרך לעצור  18 

תקציבים ופעילויות. פעילויות ממש, דיברו על סל תרבות,  19 

 20 דיברו על, כל מיני פרויקטים שבעיקר, 

 21 כמו ששאלת על הילה, כמו ששאלת,  :ליזי דלריצ'ה

 22 כן, בעיקר בנושאים חברתיים זה בדרך כלל מה שקורה.  :יוסי שמעוני

לנושא עוד דבר שאנחנו מזהים זה באמת הרבה יותר פניות   23 

רווחה בארנונה. אני אתן לכם עוד דוגמאות, למשל ירידה  24 

בנושא של קנסות, אגרות, השכרות, כל אותה תקופה של  25 

קורונה שהיתה ירידה. וכדי לא לצייר תמונה שחורה מדי, אני  26 
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רק יכול לומר שאנחנו מנסים, קודם כל אני באמת אומר  1 

מוסר, מוסר התשלומים של התושבים פה הוא באמת שה 2 

מדהים. זה לא מובן מאליו גם בתקופה כזאת, ולמרות שיש  3 

פה אוכלוסייה שגם חלשה, לא כל האוכלוסייה היא חזקה, זה  4 

דבר אחד. ודבר שני, אנחנו מנהלים תקציב, מעקב תקציבי  5 

דינמי וזה מאוד מאוד לא פשוט. אני אומר לך את זה בתור  6 

ה ממש לא פשוט, ואני שמח שיש צוות שתומך בקטע גזבר ז 7 

הזה, שבעצם מנסה להביא בחשבון את השינויים האלה  8 

 9 ולהתאים את הסיטואציה ככל שהיא מתקדמת. 

השינויים הם מאוד מאוד תכופים. אנחנו מקבלים כל מיני   10 

שליפות מכל מיני משרדים ממש מהרגע להרגע. ואנחנו נביא  11 

נובמבר. אני -מניח באזור אוקטוברלמליאה עדכון תקציב אני  12 

מאוד מאוד מקווה שככל שאנחנו נצליח לעשות אז באמת  13 

השינויים יהיו יחסית לא משמעותיים יחסית למה שקורה. יש  14 

 15 רשויות שבאמת זה שינוים מאוד מאוד גדולים. זהו. 

 16 יש לי שאלה קצרה, שאלה קצרה ברשותכם.  :יניב אנגל

 17 בבקשה. כן.  :יוסי שמעוני

אנחנו הוגדרנו כל השנים כרשות במצב ביניים וגם השנה  :אנגל יניב 18 

נפגענו במענק האיזון ... מענק האיזון. זה העובדה שאנחנו  19 

כרגע הופכים לרשות יציבה זה באמת הישג היסטורי, זה יכול  20 

להביא לידי המשך פגיעה במאזן, במענק האיזון ואולי אפילו  21 

 22 לביטולו?

יזון, לא יודע אם אתם יודעים, אבל משנה קודם כל המענק א :יוסי שמעוני 23 

הבאה, זה עוד לפני שכאילו, כבר הודיעו לנו שלא יהיה מענק  24 

 25 איזון בשנה הבאה. זאת אומרת זה השנה האחרונה, 

 26 בגלל שאנחנו,  :יניב אנגל
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 1 לא, לא קשור. :יוסי שמעוני

 2 לא קשור?  :יניב אנגל

קי? יש נוסחה שנקבעה מענק איזון הוא נקבע לפי נוסחה, או :יוסי שמעוני 3 

לפני המון המון שנים וזה בעצם, מה זה מענק איזון? זה אמור  4 

לאזן בין ההוצאה לנפש להכנסה לנפש, מציבים בנוסחה  5 

ורואים, מקבלים מספר. מבחינת גני תקווה המספר של גני  6 

תקווה הוא שלילי זאת אומרת שגני תקווה לא היתה אמורה  7 

לא עושים את הירידה לקבל כבר השנה. בגלל שבדרך כלל  8 

אז חילקו לשתי מנות, השנה ושנה הבאה לאפס בשנה אחת  9 

 10 זה אפס. 

יש עוד מענק שאנחנו מקבלים שזה נקרא מענק נתב"ג, שפה   11 

אנחנו בבעיה כיוון שמשרד הפנים הודיע בגלל המצב של  12 

נתב"ג וכנראה בגלל המצב של המדינה שכרגע אנחנו קיבלנו  13 

תוקצבנו לפי שנה שאנחנו  רק חמישה וחצי חודשים למרות 14 

בערך. יש לנו פגישה  1,700,000שלמה וזה הרבה כסף, זה  15 

 16 2020במשרד הפנים בסוף החודש ואני מקווה שלפחות את 

, לא 2021 -נוכל לקבל את המנה שתוקצבה. אבל לשאלתך, מ 17 

קשור ליציבה או לא יציבה, אין מענק איזון, לא אמור להיות  18 

תרה מזאת, רשות יציבה זה מה מענק איזון, ואני אומר לך י 19 

באמת אבל, באמת אני מוריד את הכובע  nice to haveשנקרא  20 

 21 , במיוחד גורן ואחרים. -בפני כל מי ש

 22 אין ספק.  :יניב אנגל

מצד שני אין לזה שום משמעות, כמעט ואין לזה שום משמעות  :יוסי שמעוני 23 

 24 תקציבית, לא תקציבית ולא, 

 25 הבנתי. :יניב אנגל

 26 ממש בשוליים.  :שמעונייוסי 
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 1 תודה רבה יוסי. :ליזי דלריצ'ה

שאלה, רגע, זה הדיון בדו"ח של רבעון ראשון או שזה עוד לא  :יניב שחר 2 

 3 קשור?

 4 לא, זה על העדכונים בגדול.  :ליזי דלריצ'ה

 5 אוקי.  :יניב שחר

 6 יגיע הסעיפים.  :ליזי דלריצ'ה

יש לי עוד שאלה, בקשר למה שאמרת, כל הנושא של הפחתות  :יניב שחר 7 

בארנונה, יש את הסעיף הזה בחוק שאפשר להפחית ארנונה  8 

עד גבול מסוים למי שהשתנה לו ממש המצב הכלכלי. זה דבר  9 

שמדברים עליו בהרבה מאוד רשויות ואני מבין  10 

 11 שהקריטריונים צריכים לעבור אישור מועצה. 

 12 לא.  לא, :עו"ד רונית עובדיה

 13 זה ועדת ... :עו"ד אושרת מצליח

זה לא. הסעיף הספציפי הזה הוא סעיף שקבוע בחוק,  :עו"ד רונית עובדיה 14 

הקריטריונים לזה לא צריכים, הם קבועים בחוק, כתוב שם  15 

מי שמצבו הבריאותי או הכלכלי הורע באופן חד פעמי  16 

נזקק וועדת נזקק בוחנת  תלוועדכתוצאה ממשהו וזה מגיע  17 

 18 את הפניות בשים לב לשיקולים שונים שמובאים לפניה. 

אבל יש איזשהם תבחינים למתן ההנחה הזאת או שהועדת  :יניב שחר 19 

 20 נזקק על דעת עצמה, 

ועדת נזקק יכולה להחליט. התבחינים זה מי שהורע  :עו"ד רונית עובדיה 21 

 22 מצבו הכספי או הבריאותי. 

 23 כבר קבעה. היא  :ליזי דלריצ'ה

 24 ישבה והתכנסה וקבעה את הסכומים. היא כבר  :עו"ד אושרת מצליח
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שכל תושב היום שלצורך העניין הוא איבד את זאת אומרת  :יניב שחר 1 

העבודה שלו או אשתו איבדה את העבודה שלה ובחל"ת  2 

 3 ונפגעו, 

ת נזקק בנושא לא, יש קריטריונים ברורים שקבעה ועד :עו"ד אושרת מצליח 4 

הזה של מי שמגיע לו הנחה בעקבות משבר הקורונה.  5 

הקריטריונים האלה מפורסמים או שיפרסמו, אני לא יודעת,  6 

אני צריכה לראות אם הם כבר באתר, הם יפורסמו באתר, ומי  7 

שעונה על הקריטריונים האלה, כי בעצם ועדת נזקק קבעה  8 

 9 לעצמה סוג של מדיניות בנושא הזה, 

 10 ברור.  :יניב שחר

מי שעונה על הקריטריונים מגיש בקשה מסודרת  :עו"ד אושרת מצליח 11 

למחלקת הגבייה ואם, הם בודקים אם הוא עומד בקריטריונים  12 

 13 הוא מקבל באמת את ההנחה שקבעה ועדת, ואם הוא עומד אז 

 14 נזקקים?  תלוועדמקבל או שזה צריך להגיע  :יניב שחר

לא, זה לא יגיע שוב. ועדת הנזקק כבר קבעה באמת מה  :עו"ד אושרת מצליח 15 

הקריטריונים ומה ההנחה המקסימלית למי שעומד  16 

בקריטריונים האלה. ומי שמציג את כל המסמכים ורואים  17 

שהוא עומד בכל הקריטריונים האלה הוא מקבל, מחלקת  18 

 19 הגבייה כבר תעדכן לו את ההנחה הזו. 

דת נזקק לא אמורים לעבור הקריטריונים האלה שקבעה וע :יניב שחר 20 

 21 אישור מליאה? 

 22 לא, לא, זה מה שהסברתי.  :עו"ד רונית עובדיה

 23 לא, לא, ועדת נזקק זה המנדט שלה.  :עו"ד אושרת מצליח

 24 לא.  :עו"ד רונית עובדיה

 25 אוקי, בסדר. אז,  :יניב שחר

 26 אפשר להמשיך?  :ליזי דלריצ'ה
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 1 זה נמצא באתר של המועצה או יהיה בימים הקרובים.  :יניב שחר

 2 סיימת, אפשר להמשיך?  :ליזי דלריצ'ה

 3 כן, אפשר.  :יניב שחר

 4 דיווח על מקרה מעילה למליאת המועצה.  :ליזי דלריצ'ה

ס סקודם כל זה נורא מעניין אותי אבל סליחה יש לי איזה קריי :נעמה ברון 5 

 6 אני חייבת לצאת. 

 7 אוקי, בריאות.  :ליזי דלריצ'ה

 8 רק שירשמו שיצאתי.  :נעמה ברון

כפי שידוע, אותרה מעילה כספית של מנהלת מחלקה בחברה  :ליזי דלריצ'ה 9 

 10 לפיתוח גני תקווה בע"מ, חברה לפיתוח בע"מ? באמת? 

 11 כן, בע"מ חל"צ.  :עו"ד אושרת מצליח

 12 מאיפה תקעת לי את הבע"מ הזאת? די, בע"מ חל"צ?  :ליזי דלריצ'ה

 13 היא היתה חברה בע"מ. :רונית עובדיהעו"ד 

 14 אני בהלם.  :ליזי דלריצ'ה

 15 היא היתה חברה בע"מ והפכנו אותה,  :עו"ד רונית עובדיה

 16 היא נשארת בע"מ? אני זוכרת שהפכנו אותה לחל"צ.  :ליזי דלריצ'ה

 17 היא נשארת בע"מ חל"צ.  :עו"ד אושרת מצליח

 18 מחילה.  :ליזי דלריצ'ה

ימית של מבקר החברה רו"ח יובל המעילה אותרה בבדיקה פנ  19 

אהרוני. יובל אהרוני משמש שנתיים כמבקר לידר, לפני כן  20 

אסתר מטלס שהיתה מבקרת המועצה שימשה גם מבקרת של  21 

מרכז הבמה ושל לידר. הביקורת בוצעה בחשאיות  22 

ובמקצועיות וכללה תרגילי חקירה לאימות החשדות. במסגרת  23 

ן הבנק של החברה. מחשבו₪ אלף  287המעילה הוצאו במרמה  24 

המעילה בוצעה בסכומי כסף קטנים ולא ניתן לראותם בדוחות  25 

הכספיים והיה זיכוי כרטיסי האשראי הפרטיים של הבחורה,  26 
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שלושה כרטיסי אשראי שונים מה שהיא עשתה בעצם בתוך  1 

מערכת פיזיקל היא חייבה את עצמה בשקל ואז המערכת  2 

 3 1,000ל פעם זיהתה אותה כמי שנמצאת בתוך המערכת ואז כ

, על פני שש שנים ובביקורת תפסו 1,200, 1,100, 1,400שקל,  4 

 5  אותה. שאלות מישהו?

 6 כמה זמן היא היתה מנהלת מחלקה? :יניב שחר

 7 שנים.  4 :עו"ד רונית עובדיה

 8 שנים, משהו כזה.  4 :ליזי דלריצ'ה

 9 שנים היא היתה מנהלת מחלקה של הזה? ולפני זה?  4 :יניב שחר

 10 שנים כבר.  7היא היתה עובדת בלידר. היא עובדת שם  :דלריצ'הליזי 

 11  בתפקיד מה? :יניב שחר

 12 בתוך מחלקת מינויים, לא מנהלת המחלקה, נכון?  :ליזי דלריצ'ה

 13 איפשהו פקידה במחלקת מינויים שם.  :עו"ד אושרת מצליח

אוקי. בינתיים העובדת משתפת פעולה, היא התפטרה לאלתר,  :ליזי דלריצ'ה 14 

אלף שקל הפקדנו את  30הגשנו תלונה במשטרה, היא החזירה  15 

, לא תנאי לכלום, זאת אומרת 10%זה בחשבון. זה היה תנאי,  16 

מחווה של הסכמה להחזיר את כל הכסף, אז היא רצתה  17 

אלף שקל. כל הכספים של  30להוכיח, באמת החזירה  18 

הפיצויים שלה היא תחתום שהיא מעבירה אותם ללידר. יש  19 

אלף שקל. בנוסף, את היתר היא תעביר  70לה בקופה  20 

בתשלומים על פני שנתיים. נמרוד נמצא איתה בקשר כדי  21 

לקבל את הכסף. חוץ מזה, כמובן על פי חוק הוגשה תלונה  22 

 23 במשטרה.

מיזם ערבות הדדית בקהילה, לאחרונה קיבלנו המון בקשות   24 

מאנשים שרוצים לתרום ולעזור והקמנו מיזם בשיתוף עמותת  25 

דית. אנשים, גם עמותות, גם ויצו תרמה, גם הרבה עזרה הד 26 
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ההורים של הגן מתחילים  יבוועדאנשים שנשארו להם כספים  1 

להגיע ולתרום את הכספים. האמת באמת מרגש. אנחנו נשב  2 

לנזקקים על  50%בסוף החודש עם העמותה ונחלק את הכסף  3 

לעידוד קנייה והנעת המשק  50% -פי רשימה מברכה ו 4 

 5 בעסקים. 

הגשת השגות לתכנית המטרו, הגשנו השגה לתכנית של   6 

 7 המטרו. ערן איפה אתה? 

 8 הנה הוא פה והוא יציג.  :דליה לין

 9 תציג.  :ליזי דלריצ'ה

אני מציג רגע את, ובקצרה, את מה שהצגנו כהשגה לתכנית  :ערן חמו 10 

של המטרו. המדינה מקדמת תכנית לקווי מטרו שמחברים את  11 

פחות או יותר. בעצם מה שאנחנו  מחוז תל אביב ומחוז מרכז 12 

הוא  M3 .M3 -, וM2 ,M1רואים פה זה שלושה קווי מטר,  13 

 14 טבעתי. 

 15 למטה, למטה. :עומר שלומוביץ

. כשקווי המטרו האלה מתוכננים כמערכת משלימה M3זה  :ערן חמו 16 

לרכבת הקלה שנמצאת בתל אביב ומאפשרים בעצם את  17 

ת הזאת התנועה בכל המחוז. כשבחנו ולמדנו את המערכ 18 

 19 -גילינו שהנקודה הכי קרובה לגני תקווה היא בעצם תחנה ב

M3  שיושבת בין הקניון על לוי אשכול בין הקניון של קרית 20 

 21 אונו למחלף קרית אונו. 

אני אציג רגע איך לדעתנו אפשר לעשות שינוי קטן   22 

והמשמעות של השינוי הקטן היא משמעות גדולה גם לקרית  23 

אונו וגם לגני תקווה. אני רץ מהר על מאפייני היישוב, זה  24 

בעצם מצגת שאנחנו אמורים להציג בהשגה. החלק  25 

המשמעותי בשלב הזה זה בעצם להראות שגני תקווה נמצאת  26 
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כלואה בתוך בקעת אונו, בלי חיבורים בסיטואציה שהיא  1 

ישירים לשום מערכת תנועה אזורית. כשאנחנו לוקחים את  2 

קווי המטרו והרכבת הקלה וכל המערכות שנמצאות בסביבה  3 

אנחנו רואים אותן פרוסות כאן כשכל תחנה עם רדיוס של או  4 

 5 מטר לפי סוג התחנה.  500או  400

בלות את אותו אנחנו רואים שגני תקווה וסביון בעצם מק  6 

שירות, שגני תקווה היא באופי אחר של ישוב, זה כבר לא  7 

אופי של ישוב כפרי אלא אופי של ישוב עירוני ואינטנסיבי.  8 

אנחנו נדבר קצת על זה שאנחנו מקדמים תכנית כוללנית,  9 

שהתכנית הכוללנית בעצם מגיעה בשביל לפתור בעיה כלכלית  10 

י של הישוב, של הישוב, בעצם מאפשרת פיתוח אינטנסיב 11 

כשמבחינת מענה תנועתי תחבורתי של תחבורה ציבורית אין  12 

שום מענה כרגע. בחלק הצפוני של הישוב, אתם מכירים,  13 

אנחנו מקדמים אזור תעשייה משותף לגני תקווה ולקרית אונו  14 

 15 350של סך הכל זכויות של גני תקווה וקרית אונו מדברים על 

 16 אלף מטר מרובע מסחר ותעסוקה. 

שהיום מקודמת היא התחנה שנמצאת על לוי אשכול, תחנה   17 

זה הקניון של קרית אונו, היא נמצאת בעצם באמצע הדרך.  18 

מטר מהתחנה, ביצענו איזשהו  500עכשיו לקחנו תחום של  19 

בתחום התחנה הזאת. אז גילינו שרוב רדיוס ובדקנו מה נופל  20 

השטח זה כל הכתמים הצהובים הקטנים, רוב השטח הוא  21 

קרקע. ואם אני מסתכל על הפריסה יש פה סך  בעצם צמודי 22 

הן בצמודי  1,100 4,200 -יחידות דיור, מתוך ה 4,200הכל  23 

 24 מהשטח צמודי קרקע.  67%קרקע, מבחינת השטח 

ואם אנחנו מסתכלים עם מסחר ותעסוקה שיש בתחום הזה   25 

מטר מרובע של  1,200אנחנו רואים שיש מעט מאוד, סביב  26 
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הוא נמצא קצת רחוק יותר, תכף מסחר ותעסוקה, כשהקניון  1 

 2 נדבר עליו בהמשך. 

ההצעה שלנו מדברת על לקחת את התחנה הזאת ומהמיקום   3 

שלה כאן להסיט אותה למיקום הזה, שהמיקום הזה הוא  4 

בעצם ברחוב דרך המשי בחלק הצפוני שלו, כשהיציאה  5 

מהתחנה היא על דרך התקווה. זאת אומרת כל החלקים האלה  6 

 7 לק הזה של היציאה הוא על דרך התקווה. הם תת קרקעיים, הח

כשאנחנו עושים את אותו רדיוס ובודקים מה יש כאן, אז   8 

באזור הזה יש לנו פתאום הרבה יותר מסחר ותעסוקה, אנחנו  9 

אלף מטר מסחר ותעסוקה רק בתחום הרדיוס  250 -מגיעים ל 10 

יחידות  4,000הזה. מגורים יש כמעט אותה כמות של מגורים,  11 

זה מעט כולם במבנים באינטנסיביות גבוהה דיור. הם כ 12 

המגדלים, גם אצלנו גם בקרית אונו. כשאנחנו רואים את שתי  13 

 14 אנחנו מבינים את ההבדל.  ההשנייהתחנות אחת ליד 

אחת נמצאת בצפיפות שאנחנו מוציאים, בצפיפות   15 

יחידות דיור לדונם, שזה צפיפות מאוד  15.7אינטנסיבית של  16 

שקורה בקרית אונו בתחום הזה של מאוד גבוהה, לעומת מה  17 

 18 התחנה. 

ואם נדבר רגע מהלב, נסתכל רגע מה המשמעות של אם   19 

התחנה הזאת תקרה כאן, המדינה כשמיקמה את התחנות  20 

בדרכה או בחשיבה כזאת או אחרת שמו פה תחנה וזה לא רק  21 

פה, בכל מחוז מרכז, בחלק מהמקומות אין אינטנסיביות, והם  22 

הבינו שיש פה בעיה ואז הם החליטו שצריך לקדם תכנית  23 

רה של התכנית הנוספת היא בעצם לפתור את נוספת שהמט 24 

הבעיה שיש ... אז בואו נעשה עכשיו תכנית שתהפוך את זה  25 

 26 לאזור אינטנסיבי. 
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עכשיו מה זה אומר? יש פה תכנית כוללנית בקרית אונו   1 

שהחליטו שכל האזור גני תקווה לותכנית כוללנית  2 

האינטנסיבי צריך להיות פה. עכשיו המדינה החליטה שהמטרו  3 

היה כאן ובעצם בואו נעשה עכשיו תכנית חדשה שמ... את י 4 

כל התכניות של היישובים, שלוקחת את האזור האינטנסיבי  5 

ושמה אותו כאן. אבל המשמעות היא שאצלנו אם פה יהיה  6 

 7 אזור של תחנה כאן לא יתפתח כלום. 

אין פה משמעות של התוואי, אם אתה רואה הם בחרו בפתרון  :יניב אנגל 8 

 9 הקל. 

 10 רגע, תכף אני אגיע לזה.  :חמוערן 

אם בסופו של דבר זה מה שיאושר הסיכוי שלנו להקים כאן,   11 

לא רק לנו, לגני תקווה ולקרית אונו אזור תעסוקה יורד  12 

דרמטית. בשביל לראות שאנחנו לא אומרים שטויות, לקחנו  13 

יועץ תנועה שתכנן תוואי, זה התוואי שהצגנו, והציג שמה  14 

 15 מציגים הוא תוואי בדוק ואפשרישאנחנו, התוואי שאנחנו 

מטר  400כשהתוספת מטרים לקו מדברת על בסך הכל  16 

אקסטרה לקו הזה המתוכנן. המשמעות הכספית של זה היא  17 

לא מאוד גדולה. אנחנו לא מדברים על תוספת של תחנה אלא  18 

 19 הזזה של תחנה.  

 20 כשבדקנו מה ההשפעה של התכנית, 

 21 לסביבה.  :יניב אנגל

שאנחנו מציעים לעומת לא לסביבה אלא המיקום של התחנה  :ערן חמו 22 

ויש לה  70התכנית שהמדינה מנסה לקדם, קוראים לזה תמא/ 23 

עקרונות מסוימים שעל פיהם מקדמים אותה ובדקנו מה קורה  24 

בתחנה שלנו שאנחנו מציעים בדרך התקווה ומה קורה בתחנה  25 

בלוי אשכול, רוב הסעיפים שהמדינה מדברת עליהם בעצם  26 
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נית, זאת אומרת מישהו צריכים בתחנה בלוי אשכול לעבור תכ 1 

צריך לבוא ועכשיו לעשות תכנית חדשה, ... כמו שאמרתי  2 

קודם, לעומת התחנה שאנחנו מציעים שבעצם עומדת באותן  3 

 4 מטרות של התכנית ואין טעם לעשות תכנית חדשה.

לאוגוסט יש דיון בהתנגדויות. אנחנו הגשנו את  23 -ב  5 

וה מאוד ההתנגדות שלנו, יש דיון בהתנגדויות. אני מקו 6 

בשביל גני תקווה שההתנגדות שלנו תתקבל. זה אחד  7 

 8 המפתחות להצלחה של הישוב.

 9 וזה הדיון הבא.  :ליזי דלריצ'ה

הצלחנו להגיע להסכמה עם קרית אונו או לפחות הסכמה  :מיכאל לוין 10 

 11 שלהם שלא יתנגדו להצעה הזאת?

לוי  קרית אונו לא יתנגדו להצעה שלנו. הם רוצים גם את :ליזי דלריצ'ה 12 

אשכול, הם לא רוצים רק זה או רק זה. אם, הוא אומר אם  13 

אני צריך לוותר אני לא אוותר על לוי אשכול אבל אני בטח  14 

 15 לא מתנגד לנקודה. דיברנו איתו כמובן קודם. 

 16 הוא רוצה גם ...  :דובר

 17 ממשיכים. הלאה לירון. תודה ערן.  :ליזי דלריצ'ה

ההתנגדות עצמה הוגשה ביחד עם קרית אונו או שהיא הוגשה  :יניב שחר 18 

 19 בנפרד? 

לא, כל אחד ולאינטרס שלו. בסוף אנחנו צריכים להגיד לגני  :ליזי דלריצ'ה 20 

תקווה מה הכי נכון, הוא צריך להגיד לקרית אונו מה הכי  21 

 22 נכון. 

 23 לא היה נכון יותר אולי להגיש איתם ביחד?  :יניב שחר

יה צריך, הם, קודם כל לא, ניסינו אבל הוא לא רצה, הוא ה :ליזי דלריצ'ה 24 

הוא רוצה, הוא לא רוצה כי זה יהיה במקום לוי אשכול והוא  25 

פחד כי הוא אם הוא יתנגד אתנו הם יוכלו לוותר לו על תחנה.  26 
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אז הוא אומר רק תשיגי הסכמה שזה בנוסף ולא בזה, לוחות  1 

 2 הזמנים גם לא אפשרו. 

מעולה. גם שם זה מעולה, זה תופס לו את  מבחינתו זה :אמיר רחמנינוב 3 

 4 החלק, 

זה עולה כסף לרשות המקומית. זה לא מתנות. בסוף חלק  :ליזי דלריצ'ה 5 

מהיטלי ההשבחה, לא יודעת אם אתם מכירים, אבל בסוף זה  6 

-winחלק הרשות המקומית משלמת. לכן יכול להיות שזה  7 

win ו כי לנו זה מאוד מאוד חשוב לפתח את העסקים. אנחנ 8 

 9 נקפיץ את המרכז הזה בזכות זה. לכן חלק מהעלויות הן, 

 10 זה לטובת הישוב.  :דובר

הגשת השגות סיפרתי. עדכונים בנושא תחבורה ציבורית  :ליזי דלריצ'ה 11 

לבית חולים איכילוב ולמתחם  28בישוב, הפעלת קו חדש, קו  12 

הבורסה. קו זה יצא מגני תקווה, גבעת שמואל, בני ברק,  13 

 14 9בית חולים איכילוב. תחנה חדשה לקו  בורסה, רמת גן,

הפנימי. הקו יעבור ברחוב דרך המשי בסמוך למרכז תרבותא  15 

החדש. זה מאוד טוב לנו בגלל בית הקשיש החדש, כל החבר'ה  16 

 17 מהישוב ביקשו וזה באמת מסתדר. 

תכנית סקר עסקים, אנחנו עושים סקר עסקים לקראת   18 

... החנויות  מעמיקה לקידום העסקים בגני תקווה. אנחנו, 19 

בגני תקווה קיבלו בשבוע שעבר פנייה למלא סקר בו מגוון  20 

שאלות לגבי העסק שלהם, סביבתו והשירותים אותם הם  21 

מקבלים מהמועצה. נעשה את ההליך יחד עם סוכנות מעוף  22 

לעסקים במשרד הכלכלה והתעשייה. התהליך נועד לייעל את  23 

ותם, מתן השירותים לעסקים בגני תקווה, לחזק את פעיל 24 

 25 לסייע להצלחתם ולעודד צריכה מקומית. 
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לחודש פגישה עם משרד  20 -הלרן, היום בדיוק יש גם ב  1 

 2 הכלכלה, היום בדיוק, 

 3 כן, כן, ראיתי. :הלרן בשן

 4  כמה הגיבו לסקר? :יניב שחר

 5  כמה הגיבו לסקר, הלרן? :ליזי דלריצ'ה

 6 . 24כרגע  :הלרן בשן

 7 . 24 :ליזי דלריצ'ה

 8  יודעים כמה עסקים יש בגני תקווה?אנחנו  :יניב שחר

 9 ברור.  :ליזי דלריצ'ה

 10 כמה?  :יניב שחר

 11 עסקים, אבל זה לא אומר, לא כולם ברחוב.  244סך הכל  :ליזי דלריצ'ה

 12 . 10% :יניב שחר

כלום. הסקר יסייע לנו להבין טוב את הצרכים של בעלי  :ליזי דלריצ'ה 13 

 14 העסקים ונוכל לתמוך ולעזור.

 15 צריך אולי לעשות שיווק לזה.  :יניב שחר

 16 עשינו פייסבוק, עשינו, :ליזי דלריצ'ה

 17 עסקים, לא יודע, שמישהו יעבור.  200לא, ללכת  :יניב שחר

 18 בסדר.  :ליזי דלריצ'ה

 19 )מדברים ביחד(

 20 אתם עברתם בין העסקים.  :דליה לין

 21 כן, גם עברנו וגם אס.אמ.אסים.  :ליזי דלריצ'ה

 22 .אמ.אסים, כן, צריך, הם קיבלו כולם אס :הלרן בשן

ממשיכים במסורת שישי שמח במרכזים המסחריים במסגרת  :ליזי דלריצ'ה 23 

ההגבלות של הקורונה. אין לנו הרבה אירועים שאנחנו יכולים  24 

אז דברים קטנים של לעשות, אין לנו גם ככה הרבה כסף  25 

 26 אומנים מהקהילה אנחנו מדרבנים. 
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שדרוג מערכת השירות גני תקווה מקימה אזור אישי לתושבי.   1 

לתושבים כאשר אחת מדרכי הפעולה שנבחרו לשפר בצורה  2 

משמעותית את התקשורת היא הקמת אזור אישי לתושב.  3 

מדובר על מערכת בה ירוכז במקום אחד הקשר של התושב  4 

עם המועצה, מעקב פניות, ביצוע פעולות ודיוור מותאם  5 

גם  אישית לפי נושאים שהתושבים יוכלו לבחור מראש. זה 6 

יכולה להיות פלטפורמה טובה להטבות שעסקים מעוניינים  7 

 8 לתת למשתמשים באזור האישי וכך לקדם עסקים.

מרכזה פותחים מחזור נוסף של קייטנת הקיץ. מיכל, שאפו.   9 

באמת מי, אני חושבת שמי שהכי הרבה חטף הקורונה הזאתי  10 

זה מרכז הבמה. בישיבת ההנהלה באמת היא ככה סיפרה  11 

זה באמת משהו מאוד קשה לראות גן סגור, מרכז ובכתה, כי  12 

כזה סגור. עכשיו ככה התחלנו ובאמת הם עבדו המון וזה  13 

מקסים על כל מיני חשיבות של דברים שכן ניתן לעשות,  14 

בעיקר עם ילדים, כי בסוף אם כבר מוציאים כסף בזמן הזה  15 

זה אנחנו מוותרים על עצמנו ומוציאים לילדים שלנו, כולם  16 

, ים את זה. אז כל מיני פעילויות בקבוצות קטנותפה בטח חוו 17 

מיוחד וחדשני בהצלחה, מקווה שבאמת נתגבר על הקורונה  18 

 19 ועל המשבר. זה לגבי העדכונים. 

 20 

 21 . אישור תב"רים4

 22 

 23 עכשיו אנחנו באישור תב"רים. :ליזי דלריצ'ה

יש לפניכם את הנספח של התב"רים. אני אעבור, אסקור את  :יוסי שמעוני 24 

 25 34יש כאן החלפה של  708זה בקצרה ואז נאשר את זה. תב"ר 
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 1 719אלף וחצי כנגד הרשאה של משרד הפנים מקרנות הרשות. 

 2 הנגשה, 

 3 רגע, רגע,  :דליה לין

 4 אחד אחד? אין בעיה, בסדר גמור. :יוסי שמעוני

 5 אחד אחד.  :דליה לין

 6 אוקי.  :שמעונייוסי 

 7 מאשרים פה אחד? :דליה לין

 8 פה אחד.  :יניב שחר

 9 פה אחד?  :דליה לין

 10 אוקי, סליחה.  :יוסי שמעוני

 11 

 12 . 708פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  :החלטה

 13 

הנגשת מבני חינוך. יש כאן הפחתה של הפרשה, של  719 :יוסי שמעוני 14 

הרשאה של משרד החינוך כנגד שלוש הרשאות לנגישות שלא  15 

 16 היה בהן צורך וטכנית צריך פשוט להפחית אותן. 

 17 פה אחד? פה אחד.  :דליה לין

 18 כן.  :יניב שחר

 19 יופי.  :יוסי שמעוני

 20 

 21 .719פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  :החלטה

 22 

. יש כאן כמה דברים. אני אתחיל 5169מתחם גני ילדים  724 :יוסי שמעוני 23 

דווקא מלמטה. יש פה הרשאה נוספת של משרד החינוך, של  24 

, אוקי? יש פה הפחתה של הרשאה של משרד החינוך 497,973 25 

שאנחנו מעבירים לתב"ר חדש, נדבר עליו  2,366,415של  26 



 

 

 

 11.8.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה

 

26 

בהמשך. פשוט לעשות סדר בדברים, כיוון שזה פרויקט אחר  1 

גמרי, ויש כאן תוספת של מיליון וחצי מקרנות הרשות כדי ל 2 

אנחנו  729 -להשלים את הפרויקט הזה כנגד הדבר הזה. ו 3 

 4  , שאלות?724מחזירים כסף לקרנות. אז לגבי 

 5  פה אחד? :דליה לין

כיתות בדרך  3 -זה הכסף שהולך לתב"ר של ה 724רגע, אז  :יניב שחר 6 

 7 המשי? 

 8 בדיוק, כן, נדבר עליו בהמשך.  :יוסי שמעוני

 9 כאילו מעבירים מגנים לגני.  :יניב שחר

 10 נכון.  :דליה לין

כן. זה פשוט כדי לעשות סדר בפרויקט, כל פרויקט בתב"ר  :יוסי שמעוני 11 

 12 נפרד, הרבה יותר נכון. 

 13 כמו שצריך.  :יניב שחר

 14 נכון.  :יוסי שמעוני

 15 מאושר?  :דליה לין

 16 כן.  :יניב שחר

 17 יופי. :יוסי שמעוני

 18 

 19 . 724פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  :החלטה

 20 

בתב"ר הזה שחוזר לקרנות  2,984,000יש כאן הפחתה של  729 :יוסי שמעוני 21 

זה הרשאות, תוספת של  1,503,000 -אלף ו 181הרשות.  22 

הרשאות ממשרד החינוך ומפעל הפיס שאנחנו שמחים  23 

 24  שהצלחנו לקבל אותם. זהו. שאלות?

 25  מאשר, פה אחד? :יוסי שמעוני

 26 פה אחד?  :דליה לין
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 1 כן.  :יניב שחר

 2 יופי.  :יוסי שמעוני

 3 

 4 .729פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  :החלטה

 5 

אלף שקל, הרשאה שהיתה  120, יש כאן הפחתה של 750 :יוסי שמעוני 6 

אמורה להיות לעשות מבנה יביל שאין בו צורך ולכן אנחנו  7 

 8 צריכים להפחית את זה ולהחזיר את ההרשאה. 

 9 פה אחד?  :דליה לין

 10 

 11 . 750פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  :החלטה

 12 

רכישה אלף שקל של התב"ר הזה לצורך  200, הגדלה של 751 :יוסי שמעוני 13 

של רכב לצורך, רכב תפעולי שפשוט סיים את חייו ואנחנו  14 

 15 נאלצים להחליף ולחדש. שאלות?

 16 פה אחד?  :דליה לין

 17 מה זה, עוד פעם? :יניב שחר

הגדלה של תב"ר שנקרא תב"ר רכבי המועצה,  751אני אומר  :יוסי שמעוני 18 

אוקי? יש לנו רכב שמשמש לתפעול שהוא פשוט שבק, מכרנו  19 

 20 רד שלו ואנחנו למעשה קונים, אותו בערך ג

 21 מה זה טנדר כזה?  :יניב שחר

 22 כן.  :יוסי שמעוני

 23 פה אחד?  :דליה לין

 24 אוקי.  :יוסי שמעוני

 25 

 26 . 751פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  :החלטה
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 1 

עיר חכמה פלוס מוקד רואה צופה ומצלמות, גם כאן  773 :יוסי שמעוני 2 

 3 200אנחנו בעצם מוציאים החוצה, מפריטים את ההרשאה של 

אלף שקל של משרד הפנים ופותחים תב"ר חדש, בהמשך  4 

 5 אנחנו נראה אותו. זה טכני לחלוטין. 

 6 למה, דרך אגב?  :יניב שחר

אני אסביר למה. קודם כל זה יותר נכון לנהל כל פרויקט  :יוסי שמעוני 7 

בנפרד, זה אחד. שתיים, משרד הפנים במיוחד הוא מאוד מאוד  8 

מקשה והוא מבקש שההרשאות שלו ינוהלו בנפרד, כי אחרת  9 

הוא מסתכל על החלק היחסי מתוך כל התב"ר ואז הוא לא  10 

 11 . ולכן אנחנו פותחים תב"ר. 100% -מוכן לתת את ה

 12 ני לחלוטין, אין פה שום דבר מעבר לזה. זה טכ 

 13 טוב.  :יניב שחר

 14 פה אחד?  :דליה לין

 15 אוקי?  :ליזי דלריצ'ה

 16 

 17 . 773פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  :החלטה

 18 

, במסגרת תוכנית החומר שאושרה 790אני עובר הלאה, תב"ר  :יוסי שמעוני 19 

כבר מזמן זה פתיחה של תשתיות, מחשבים, בתי ספר וגנים  20 

אלף שקל מכספי משרד מפעל הפיס, זה  309בשנת תשפ"א,  21 

כמובן מותנה באישור שלהם. אין סיבה שהם לא יאשרו,  22 

 23 אנחנו צריכים לאשר פה את התב"ר. שאלות? 

 24  פה אחד?מאושר?  :דליה לין

 25 התשתיות לבתי ספר, כן.  :יניב שחר

 26 אוקי.  :דליה לין
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 1 אוקי.  :יוסי שמעוני

דרך אגב, יש את התכנית חומש של מפעל הפיס, יש איזה  :יניב שחר 2 

חשש שזה ייפגע בעקבות הקורונה איכשהו, שהם יחליטו שהם  3 

 4 מפנים את הכסף אחרת או, 

 5 לא דיברו אתנו.  :ליזי דלריצ'ה

לא דיברו על זה, אבל זה תלוי גם בהכנסות של מפעל הפיס.  :יוסי שמעוני 6 

 7 בינתיים לא נפגעו. 

 8 אוקי.  :יניב שחר

 9 

 10 .790פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  :החלטה

 11 

מיליון שקל  3שהעברנו לכאן, ובעצם  2,366,000, זה אותם 791 :יוסי שמעוני 12 

מכספי הרשות שאנחנו בנינו על כספים שנכנסים ובנינו כדי  13 

, לאגום את התקציב כדי לבנות את שלושת -ת את הלבנו 14 

 15 הכיתות גן. 

 16  מאושר? :דליה לין

 17 זה תב"ר חדש ורוצים לצאת לדרך.  :יוסי שמעוני

 18 כן.  :יניב שחר

 19 

 20 . 791פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  :החלטה

 21 

 22 קהוותישקל שהוצאנו מהתב"ר  אלף 200זה בעצם  792אוקי,  :יוסי שמעוני

 23 והעברנו אותם לפה, זה טכני לחלוטין כמו שאמרתי. שאלות? 

 24 מה זה, מי המובילים הדיגיטליים שלנו?  :יניב שחר

 25 דליה, את רוצה?  :יוסי שמעוני

 26 , מי הנציגות? -יש שנ :דליה לין
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 1 כן. :יניב שחר

אלף שקל שקיבלנו   200ופית ואני. ואני מזכירה שזה ח :דליה לין 2 

 3 מהמדינה. 

 4 רור, ברור. ב :יניב שחר

 5 כן, כן.  :יוסי שמעוני

 6 אבל מה זה משמש, לקורסים שאתם,  :יניב שחר

לא, לא, לא, זה פרויקט, הפרויקט שדיברה עליו ליזי. אנחנו  :דליה לין 7 

בחרנו פרויקט, בעצם המרחב האישי לתושב, זה בעצם מחליף  8 

את כל מערכת המוקד למערכת שהיא הרבה יותר חדשנית  9 

 10 לצרכים של התושב. והרבה יותר מותאמת

 11 אוקי.  :יניב שחר

 12 בסדר?  :יוסי שמעוני

 13 בסדר גמור.  :יניב שחר

 14 

 15 . 792פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  :החלטה

 16 

אוקי. שלושת התב"רים האחרונים אני אבקש מערן שטיפה  :יוסי שמעוני 17 

ירחיב עליהם. זה בעצם מימון ביניים מקרנות הרשות עד  18 

ם האלה יחזרו לקרנות. אז שנקבל היטלים ואחר כך הכספי 19 

 20 ערן בקצרה אם אפשר. 

בפרויקט צמרות הרמה, שזה בעצם כל המתחם שאמור לעבור  :ערן חמו 21 

התחדשות עירונית, אנחנו נערכים להתחיל תכנון מפורט של  22 

הטיפול בשטחים הציבוריים. החלוקה בין המנהלת לבין  23 

המועצה היא שהמנהלת מטפלת בהיתרים ובמבנים והמועצה  24 

מטפלת בכל השטחים הפתוחים, בחניונים, במדרכות,  25 

. המשמעות של זה בעצם שבשלב הזה בשביל בתשתיות והכל 26 
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שאפשר יהיה להתחיל לאשר היתרים אנחנו צריכים לדעת  1 

ולהיות עם תכנון מפורט של כל שיקום המערכת הציבורית  2 

כדי לדעת לקלוט את אותם היתרים, זאת אומרת לדעת איפה  3 

כל בניין מקבל את החיבור ביוב שלו, חיבור מים שלו, איפה  4 

 5 יין, זה אומר תכנון מפורט. החנויות של כל בנ

בשביל לעשות תכנון מפורט של זה אנחנו צריכים כבר היום   6 

לדעת לתכנן את החניונים, את השצ"פים ואת התשתיות,  7 

ולצורך זה אנחנו צריכים תב"ר. התב"ר הזה אמור להיות מוזן  8 

מכספי ההיטלים שאמורים להיות משולמים בעקבות כל  9 

שבעצם מאגמת את כל  בקשה להיתר. יצרנו טבלה כזאת 10 

הבניינים ואנחנו יודעים כמה עלות  17התקציב שמגיע מכל  11 

כל הפרויקט הזה בסך הכל. אבל כבר בשלב הזה אנחנו צריכים  12 

את אותם תב"רים כדי  שנוכל להתחיל לתכנן. ולכן יוסי דיבר  13 

על זה שיש מימון ביניים שכרגע מקרנות הרשות יוזן תקציב  14 

ד מכספי ההיטלים יוחזר אותו לתוך התב"רים האלה ובעתי 15 

 16 כסף לקרנות הרשות. 

אז רק להבין, הפיתוח של המתחם זה כל השטחים הציבוריים,  :יניב שחר 17 

אתה אומר תשתיות, ניקוז, ביוב וכולי, שצ"פים זה השצ"פים  18 

שיישארו בסופו של דבר וחניונים זה החניונים התת קרקעיים  19 

 20 שאמורים להיות שם, 

 21  ונים, נכון?שני חני :אושרת פרימו

 22 והעיליים.  :ערן חמו

 23 ערן, זה שני חניונים?  :אושרת פרימו

 24 שני חניונים תת קרקעיים וחניונים עיליים.  :ערן חמו

 25 מי בונה את החניונים, המועצה בסוף?  :יניב שחר

 26 המועצה. כל השטחים הציבוריים, כל העבודות זה המועצה.  :ערן חמו
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 1 זה פרויקט מאוד גדול. זה רק הספתח שלו, זה לא,  :יוסי שמעוני

 2 ברור, ברור.  :יניב שחר

 3 מיליון.  30זה פרויקט שמסתכם בסופו של דבר בכמעט  :ערן חמו

 4 מיליון היטלים ש... עם הפרויקט עצמו. 30 :יניב שחר

 5 שלושת התב"רים מאושרים?  :דליה לין

 6 כן.  :יניב שחר

 7 פה אחד?  :דליה לין

ביקש להגיד שהוא יצא בגלל ניגוד עניינים, אני לא עומר  :ליזי דלריצ'ה 8 

יודעת. הוא הלך לשאול את רונית אם הוא צריך ונעלמו  9 

שניהם. עומר הלך לשאול את רונית, אני גם לא יודעת אם  10 

 11 צריך אבל אני רק אומרת את זה בשביל לשמור עלייך. 

 12 בגלל שיש לי כאילו דירה שם?  :אושרת פרימו

 13 כן, אני לא יודעת אם,  :ליזי דלריצ'ה

 14 אז את לא, לא הצביעה.  :יניב שחר

 15 אז שהיא לא תצביע גם.  :ליזי דלריצ'ה

 16 אז אני כותבת שלא,  :דליה לין

 17 , -אז תרשמי שאושרת לא השתתפה ב :יניב שחר

 18 על שלושת התב"רים?  :דליה לין

 19 כן, שלושת התב"רים.  :יניב שחר

 20 . כן, זה שלושתם באותו מתחם :יוסי שמעוני

 21 אוקי.  :דליה לין

 22 זהו, ליזי, אני סיימתי.  :יוסי שמעוני

זה חשוב שנדע גם לפעם הבאה שמדברים על הזה, אושרת,  :יניב שחר 23 

 24 שאת צריכה לצאת. 

 25 

 26 הוחלט לאשר שלושה תב"רים.  החלטה:
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 1 

 2 2020לשנת  1. דיון בדו"ח רבעון 5

 3 

 4 . רוני, אהלן. 2020לשנת  1דיון בדו"ח רבעון  :ליזי דלריצ'ה

 5 ערב טוב, אהלן.  רו"ח רוני דנה:

 6 של המועצה כמובן, כן?  :יוסי שמעוני

 7 . 5כן, אנחנו בסעיף  :ליזי דלריצ'ה

. לשמחתנו עדיין 2020אז דנים בדו"ח הרבעוני הראשון לשנת  :רו"ח רוני דנה 8 

 9 , -אין השפעות קורונה בדו"ח הזה. סיימנו את הרבעון ב

 10 סליחה, מי אתה? רק שאני, :יניב שחר

 11  בבקשה? :רו"ח רוני דנה

 12 מי אתה?  :יניב שחר

אני ממשרד רואה החשבון שמלווה את המועצה כבר אי אלו  :רו"ח רוני דנה 13 

 14 שנים. 

 15 כבר היה פעם קודמת. :י דלריצ'הליז

 16 היו הרבה.  :יניב שחר

אלף שקל, זאת אומרת  18סיימנו את הרבעון בעודף של  :רו"ח רוני דנה 17 

באיזון. שינויים גדולים אין בתוך הנתונים. אתם יכולים  18 

ולראות את נתוני הביצוע. יש לנו חוסר קצת  4לפתוח עמוד  19 

שא הסעות משמעותי במשרד החינוך, שזה בעיקר על נו 20 

חלקיות של חודש שהיה כבר כן קורונה, וכל מיני תקציבים  21 

ממילא עדיין ייעודיים כמו קייטנות קיץ או דברים כאלה, ש 22 

לא הגיע ברבעון הראשון ואכן יש כאן לכאורה חוסר  23 

 24 משמעותי. 

אלף שקל שאתם רואים, זה פשוט תקציב  285החוסר השני זה   25 

מותנה שאין הכנסה ואין הוצאה, תראו את זה גם למטה בצד  26 
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ההוצאות. אין פה דברים משמעותיים, אלא אם כן תרצו גם  1 

 2 , 2שניכנס ליותר פירוט. בעמוד 

זאת אומרת ברבעון הראשון אין כל כך השפעה של הקורונה  :יניב שחר 3 

 4  התקציב,על 

 5 אין השפעה משמעותית גדולה, יש,  :רו"ח רוני דנה

 6 חצי מחודש מרץ זה היה.  :יוסי שמעוני

חצי חודש מרץ בהסעות, בדברים קטנים. אבל בחציון כבר  :רו"ח רוני דנה 7 

אנחנו נראה הפרשים משמעותיים. גם יהיו כבר הוצאות  8 

 9 שקשורות בקורונה שעדיין כאן לא באו לידי ביטוי.

 10 יהיה גם קצת שונות ... :יניב שחר

 11 כן, זה כמו שאמרתי קודם, זה, זה כאילו זה לכאן ולכאן.  :יוסי שמעוני

 12 -שזה תמצית המאזן, אז היו למועצה כ 2אם נעבור לעמוד  :רו"ח רוני דנה

זה הכנסות  4,900,000שקל כספים בבנקים. יש  2,100,000 13 

שזקפו כבר לתוך התקציב שעדיין לא קיבלנו. זה משרד החינוך  14 

שמעביר את דו"ח מרץ באפריל וכל מיני דברים שאנחנו  15 

עושים את ההפרשות וההתאמות. השקעות מיועדות לכיסוי  16 

מיליון שקל, שזה בעצם כל עודפי  187 -נות הפיתוחקר 17 

התב"רים, הקרנות שיש לנו בצד למטה שאתם רואים אותם  18 

 19 למטה. 

 20 פיקדונות והכנסות,  

 21 ? 210זה כאילו היתרות שיש לנו כרגע,  :יניב שחר

 22 נכון ליום המאזן.  :יוסי שמעוני

 23 למרץ, כן.  31 -כן, נקודתי, ל :רו"ח רוני דנה

זה  -כאן, פיקדונות והכנסות מראש ואחריםעוד דבר שיש   24 

ארנונה מראש שגבינו בתחילת השנה עבור השנה, אנחנו  25 
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מנטרלים אותה וכל רבעון אנחנו זוקפים את החלק היחסי.  1 

 2 זה פחות או יותר. אם יש שאלות אני אשמח.

 3 זאת אומרת ברבעון הראשון אז אנחנו בסדר.  :יניב שחר

וא בסדר גמור ואנחנו כבר בימים אלו הרבעון הראשון ה :רו"ח רוני דנה 4 

 5 עובדים על הרבעון השני, אני מקווה שנראה תוצאות בהקדם. 

 6 איך הוא נראה בינתיים?  :יניב שחר

 7 אני חושב שזה,  :יוסי שמעוני

 8 לא פשוט. נראה. נראה. עוד לא סיימנו את העבודה.  :רו"ח רוני דנה

 9 אני כבר נכנסתי לדיכאון.  :ליזי דלריצ'ה

הצלחנו לאזן אותו או שאנחנו בגרעונות שם? זאת אומרת  :חריניב ש 10 

 11 , -אני יודע ש

 12 אני לא יודע להגיד.  :רו"ח רוני דנה

, טיפול בגני -יש גם הרבה הוצאות שדחינו, כאילו דברים ש :יניב שחר 13 

 14 ילדים, אז, כי הם היו סגורים וכולי. 

כן, אבל מול זה אתה גם מקבל פחות הכנסות ממשרד החינוך.  :רו"ח רוני דנה 15 

 16 פה אין לנו רווחים, זה רק הפסדים בדברים האלו. זה בטוח. 

תראו, אני אומר שוב, זה רבעון שהוא מאוד מאוד מורכב,  :יוסי שמעוני 17 

בסדר? כי מה שקורה זה שגם משרדי הממשלה הם היו  18 

כאילו הגיע  בבלבלה. זאת אומרת שיכול להיות שהכסף עוד 19 

עבור אותם חלקים, פשוט המדינה עצרה, פשוט  וסטגביולי או 20 

עצרה לגמרי. מנגד, מהצד החיובי אנשים יצאו לחל"תים. קשה  21 

 22 לדעת בדיוק איפה אנחנו נמצאים. 

, אני לא רואה איזה קטסטרופה, ממש לא. -אני לא חושב ש  23 

 24 אבל אין ספק שזה שנה אתגרית מאוד, אוקי? 

 25 עון הזה לא משקף כלום למעשה. הרב עופר עזרא:

 26 אנחנו עושים כל מאמץ כדי להיות מאוזנים. :יוסי שמעוני
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 1 הראשון.  :דליה לין

 2 מה אתה אומר? סליחה.  :יוסי שמעוני

 3 השני.  :עופר עזרא

 4 השני לא משקף.  :דליה לין

 5 השני לא משקף כלום למעשה.  :עופר עזרא

 6 מה זה לא משקף? :יוסי שמעוני

 7 את הנתונים. משקף :יניב שחר

 8 הוא לא יכול לשקף כי יש הרבה תנועות כספים שלפה ולפה.  :עופר עזרא

 9 בסדר, זה אמיתי. :יוסי שמעוני

 10 זה החיים, לפה ולפה.  :ליזי דלריצ'ה

 11 ,הוא משקף את המציאות שהיתה :רו"ח רוני דנה

 12 זה דיווח על תמונת מצב. בדיוק.  :ליזי דלריצ'ה

לנו יותר ברור, למרות שגם החציון עדיין לדעתי בחציון יהיה  :רו"ח רוני דנה 13 

לא ייתן לנו את התמונה לסוף שנה אפילו, מפני שכל הזמן  14 

יש תנועות ותקציב מדינה ברגע שיהיה אנחנו נדע את  15 

ההשלכות. יכול להיות שיקצצו. יש לנו, כמו שיוסי ציין קודם,  16 

את הנושא של נתב"ג, שאנחנו לא יודעים אם נקבל את  17 

 18 חצי או מיליון שש מאות נוספים,המיליון ו

 19 אם לנתב"ג לא יהיה ארנונה,  :ליזי דלריצ'ה

 20 במחצית הזו.  :רו"ח רוני דנה

 21 , -יכול להיות שנאכל אותה ב :ליזי דלריצ'ה

שקל יכולים פה כמובן להשפיע  1,600,000זה מאוד משמעותי,  :רו"ח רוני דנה 22 

 23 ע. על העודף גירעון שיהיה לסוף שנה, וזה בוודאות כרג

 24 ערן, נסיעה טובה, תודה רבה.  :ליזי דלריצ'ה

 25 תודה ערן.  :יוסי שמעוני

 26 דרך אגב, יש אצלנו תכנית היל"ה בישוב?  :יניב שחר
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 1 בטח.  :ליזי דלריצ'ה

 2 כן, בטח.  :דליה לין

 3 , -ואיך אנחנו מתמודדים עם ה :יניב שחר

 4 נלחמים כמו כולם. :ליזי דלריצ'ה

יש אפשרות איכשהו אולי זמנית חלקית לתקצב את זה  :יניב שחר 5 

 6 מהתקציב של המועצה או שאין שום סיכוי? 

 7 אתה לא יכול, כי זה מורים של משרד החינוך.  :דליה לין

 8 אה, הבנתי.  :יניב שחר

 9 אתה לא יכול. :דליה לין

זאת אומרת אי אפשר לעשות את זה נגיד במורים של המועצה  :יניב שחר 10 

 11 ... אוקי, תודה. 

טוב, יש לעוד מישהו שאלות לגבי הרבעון או שאפשר להמשיך  :ליזי דלריצ'ה 12 

 13 לסעיף הבא? 

 14 צריך לאשר. דובר:

 15 לא צריך לאשר, זה דיון.  :ליזי דלריצ'ה

 16 

 17 2021. אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת 6

 18 

, נספח נשלח, זה 2021אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  :ליזי דלריצ'ה 19 

כמו שנה שעברה, אין שום שינוי. מי בעד? אין שינוי פשוט  20 

 21 אז בגלל זה זה,

 22 בעד.  :יניב שחר

 23 פה אחד?  :דליה לין

 24 

 25 2021פה אחד הוחלט לאשר תבחינים למתן תמיכות לשנת  החלטה:

 26 
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אש"ח מתקציב תמיכות  50יועברו . אישור עדכון תקציב תמיכות, באופן בו 7 1 

אש"ח  50 -תנועות נוער לתקציב תמיכות מוסדות וזאת מאחר שהעברת ה 2 

והשינוי נגרר בטעות  2019כאמור אושרה בשנה שעברה באופן חד פעמי לשנת  3 

 4 2020לשנת 

 5 

אלף שקל  50אישור עדכון תקציב תמיכות באופן בו יעברו  :ליזי דלריצ'ה 6 

ר לתקציב תמיכות מוסדות, מתקציב תמיכות תנועות נוע 7 

אלף שקל כאמור אושרה בשנה  50 -וזאת מאחר שהעברת ה 8 

והשינוי נגרר בטעות, גורן,  2019 -שעברה באופן חד פעמי ל 9 

או שלא. בכל מקרה, מה שחשוב  2020יוסי, נראה לי לשנת  10 

אלף שקל, לכן זה גם היה  100לדעת שמפעל הפיס נתן לנו  11 

אלף שקל.  100 -פים עלה ביותר קל כי בסך הכל תקציב הצו 12 

 13 משנה שעברה,  50

 14 תקציב תנועות הנוער.  :עו"ד אושרת מצליח

 15 לא הצופים, :יניב שחר

סליחה, תקציב של תנועות הנוער. הצופים זה החלק הכי  :ליזי דלריצ'ה 16 

 17 -שעברה במשמעותי. אבל תקציב תנועות הנוער עלה משנה 

 18 אלף שקל, בסדר? 100 -אבל בסך הכל עלה ב 50

אז יש לי שאלה לגבי זה. קודם כל אז שדיברנו שנה שעברה  :יניב שחר 19 

אז אמרנו, לא ידענו אם זה חד פעמי אבל בסדר, השאלה שלי  20 

מפעל הפיס כתוב, מפעל הפיס אישר את תקציב התמיכות  21 

 22 100 -המותנה. הוא אישר, זאת אומרת בטוח מקבלים את ה

 23  האלה?

 24 כן.  :יוסי שמעוני

 25 כן.  :ליזי דלריצ'ה
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כן, אני הייתי בפגישה איתם במפעל הפיס והיא אישרה לי את  :יוסי שמעוני 1 

 2 זה ואנחנו אין סיבה שלא נקבל את זה. 

 3 אוקי, אז אין שום בעיה. אנחנו בעד.  :יניב שחר

 4 מאשרים?  :דליה לין

 5 זה לא תב"ר, כן? זה תקציב שוטף של המועצה.  :יוסי שמעוני

מהתנועות  50ברור, ברור, תקציב שוטף של המועצה להעביר  :יניב שחר 6 

 7 נוער למוסדות, 

 8 בדיוק.  :יוסי שמעוני

 9 . 50 -ממפעל הפיס אז אפילו הם גדלים ב 100ומקבלות  :יניב שחר

 10 נכון.  :יוסי שמעוני

בדיוק. בגלל זה היה אפשר לעכל את זה וגם להבין שחלק  :ליזי דלריצ'ה 11 

ספים שלא הגיעו אז לא רצינו מהתמיכות הוא מותנה בגלל כ 12 

 13 לפגוע בתנועות נוער. 

 14 אני מחתימה פשוט את חברי הועדה.  :דליה לין

 15 

פה אחד הוחלט לאשר עדכון תקציב תמיכות, באופן בו יועברו  החלטה: 16 

אש"ח מתקציב תמיכות תנועות נוער לתקציב תמיכות  50 17 

אש"ח כאמור אושרה  50 -מוסדות וזאת מאחר שהעברת ה 18 

והשינוי נגרר  2019ה באופן חד פעמי לשנת בשנה שעבר 19 

 20 .2020בטעות לשנת 

 21 

 22 2020. אישור חלוקת תמיכות לשנת 8

 23 

בהתאם להחלטת ועדת  2020אישור חלוקת תמיכות לשנת  :ליזי דלריצ'ה 24 

המשנה שישבו ואחרי שהבנתי שזה בסדר אז אנחנו גם  25 

 26 ממליצים לאשר. 
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אני רגע רוצה לשאול. בגדול התקציב של התמיכות ירד בצורה  :יניב שחר 1 

 2 משמעותית. 

 3 בגלל שחלק מהכסף נמצא במותנה והכסף לא הגיע.  :ליזי דלריצ'ה

 4 זה הכסף של נתב"ג?  :יניב שחר

 5 של מענק האיזון. לא.  :ליזי דלריצ'ה

 6 לא, זה מענק האיזון המותנה.  :יוסי שמעוני

מענק האיזון, בגלל שקיצצו לנו באמצע השנה  יותר גרוע מזה, :ליזי דלריצ'ה 7 

היינו חייבים לקצץ, קיצצנו תרבות תורנית, תמיכות ותרבות  8 

 9 רגילה, 

 10 אלף שקל. ... 200זה משמעותי, זה ירד פה באיזה  :יניב שחר

 11 הם בוכים.  :ליזי דלריצ'ה

ואגב שנה הבאה לא יהיה לא מענק איזון מותנה ולא מענק  :יוסי שמעוני 12 

 13 רגיל. 

 14 די יוסי. ערב טוב. :ליזי דלריצ'ה

 15 לא, אבל החבר'ה צריכים לדעת.  :יוסי שמעוני

 16 ערב טוב יוסי.  :ליזי דלריצ'ה

 17 החבר'ה צריכים לדעת.  :יוסי שמעוני

 18 די, הרגת אותי.  :ליזי דלריצ'ה

 19 אתם לא רוצים לדעת? אתם רוצים לדעת, נכון?  :יוסי שמעוני

 20 )מדברים ביחד(

 21 הבנו. הבנו.  :ליזי דלריצ'ה

 22 נקווה שזה יסתכם בזה רק.  דובר:

אבל הוא אמר שהולך להיות, הוא אופטימי לגבי שנה הבאה,  :דובר 23 

הכל בסדר. צריך להיות אופטימיים לגבי שנה הבאה, הכל  24 

 25 בסדר. 

 26 יהיה חיסון, הכל יהיה בסדר, נתב"ג יביאו כסף.  :יניב שחר
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 1 נקווה שהכל יסתדר, בקיצור.  :ליזי דלריצ'ה

 2 אושר פה אחד.  חלוקת תמיכות, מי בעד?אישור  

  3 

 4 .2020פה אחד הוחלט לאשר חלוקת תמיכות לשנת  החלטה:

 5 

 6 של החברה לפיתוח גני תקווה 2019. אישור דוחות כספיים לשנת 9

 7 

של החברה לפיתוח גני  2019אישור דוחות כספיים לשנת  :ליזי דלריצ'ה 8 

ועדת  , תקלה, נמרוד בחופש, איכשהו, תכף יעשו מחרתקווה 9 

חקירה איך הוא לא ידע, מה לא אמר, זה לא דיון, זה אישור.  10 

הדוחות נשלחו אליכם. מי שמרגיש, כמובן אתם מכירים את  11 

 12 הדוחות, אם תגידו לא אז,

 13 )מדברים ביחד(

... אישור שאין פה מי שיסביר אותם. אני אומר אולי נדחה  :יניב שחר 14 

 15 את זה לישיבה הבאה.

אין לנו ברירה, אנחנו חייבים עד סוף החודש, אחרת מקבלים  :ליזי דלריצ'ה 16 

 17 אי ניהול תקין, זה בעיה. אחרת הייתי דוחה לישיבה הבאה. 

 18 אז אנחנו מתנגדים. :יניב שחר

 19 , בסדר, מקובל. אז מיכאל? -זה מה ש :ליזי דלריצ'ה

 20 אני בעד.  :מיכאל לוין

רת, אבל הדוחות , מצטע-בעד. אז כולם בעד חוץ מפרימו ו :ליזי דלריצ'ה 21 

 22 נשלחו אליכם. 

 23 דיון בדוחות כספיים,  

 24 , -יש אפשרות אבל שיציגו אותם מסודר ב :יניב שחר

 25 אני יכולה לבקש מהם להגיע בפעם הבאה.  :ליזי דלריצ'ה

 26 אוקי. מודה.  :יניב שחר
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 1 

ברוב של חברים הוחלט לאשר את הדוחות הכספיים לשנת  החלטה: 2 

 3 של החברה לפיתוח גני תקווה.  2019

 4 

 5 של עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה 2019. דיון בדוחות כספיים לשנת 10

 6 

של עמותת אמנות ותרבות  2019דיון בדוחות כספיים לשנת  :ליזי דלריצ'ה 7 

 8 בגני תקווה, מיכל, בבקשה. 

דרך אגב, רק שאלה, למה זה, למה בלידר זה אישור ופה זה  :יניב שחר 9 

 10 רק דיון? 

 11 , -אושרת, יש הבדל ב :ליזי דלריצ'ה

יש הבדל בין עמותה לחברה. עמותה יש לה כבר, הדוחות  :עו"ד אושרת מצליח 12 

כבר נדונו בעצם בהנהלה ובאסיפה כללית והם מובאים לדיון  13 

ני מליאת בגלל שזה תאגיד עירוני הם מובאים לדיון בפ 14 

האסיפה הכללית זה מליאת  -הרשות המקומית. חברה  15 

 16 המועצה, זאת אומרת היא צריכה לעבור, 

 17 זה לא הדירקטוריון ואז,  :יניב שחר

בדיוק, היא כבר עברה, בעצם הדוחות עברו אישור  :עו"ד אושרת מצליח 18 

בדירקטוריון ועכשיו הם מובאים אליכם כאסיפה כללית,  19 

 20 בכובע נוסף כאסיפה כללית. 

 21 טוב, סעיף, סליחה,  :ליזי דלריצ'ה

אבל אני מבקש באמת שישיבה הבאה שיביאו את הדוחות  :יניב שחר 22 

שנוכל  ויסבירו אותם. כי אם ... שאני אבין, ואם יש שאלות 23 

 24 לשאול. 
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כרגע אושרו, אז לפי הסעיפים שיהיו נחליט. מיכל, את רוצה,  :ליזי דלריצ'ה 1 

הדיון בדוחות של מרכז הבמה, מי שרוצה לשאול שאלות,  2 

 3 מיכל תתקרבי, את רוצה ככה,

אתם אני משערת שקיבלתם את הדוחות, היתה היתה שנה,  מיכאל אהרוני: 4 

נו פעילות, גם שנה סך הכל טובה למרכז הבמה, גם הגדל 5 

הגדלנו הכנסות. במקביל צמצמנו בהוצאות. ההתייעלות  6 

 7 קורית ממש באופן יומיומי אצלנו. אם יש שאלות אני כאן. 

היה בזמנו סעיף של השמירה בדוחות הקודמים, שהיה איזה  :יניב שחר 8 

 9 אלף שקל,  130

 10 הם נמצאים גם כאן.  :מיכאל אהרוני

 11 מה? :יניב שחר

 12 לא נעלמו.  :ליזי דלריצ'ה

 13 ? 130זה עדיין  :יניב שחר

 14 כן.  :מיכאל אהרוני

 15 טוב.  :יניב שחר

 16 זה נמצא בדו"ח.  :מיכאל אהרוני

אני אמשיך לסעיף הבא, אלא אם כן אתם רוצים לשאול עוד  :ליזי דלריצ'ה 17 

 18 שאלות. 

 19 

)א( לחוק שירותי הדת היהודיים 3ית לפי ס' תהמועצה הד. קביעת הרכב 11 20 

 21 1971-התשל"א)נוסח משולב( 

 22 

)א( לחוק שירותי 3קביעת הרכב המועצה הדתית לפי סעיף  :ליזי דלריצ'ה 23 

משה  –אשר רועי. נציג השר  –. נציג הרב 1971הדת היהודיים  24 

הרב  –אלקובי, מוריס טפירו וחביבה יוחליס. נציג המועצה  25 

 26 גרשון, קרס וייס ונציג נוסף שהועבר לנו דרור צעיר,
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 1 נכון.  :דליה לין

 2 מטעם האופוזיציה.  :דלריצ'הליזי 

יש התנגדות, יש חילוקי דעות פשוט באופוזיציה. אני מציע  :מיכאל לוין 3 

 4 מועמד אחר. 

 5 מה החוק אומר?  :ליזי דלריצ'ה

 6 ההרכב הוא לפי מה שאני יודע סיעתי.  :יניב שחר

 7 סיעתי.  :עו"ד אושרת מצליח

 8 את מי אתה מציע? :יניב אנגל

 9 אני מציע את יניב יצחק. זה רוב? זה חייב להיות רוב?  :מיכאל לוין

 10 בדקנו, רוב.  :דליה לין

 11 זה חייב להיות רוב של האופוזיציה או שזה רק ... :מיכאל לוין

זה לא רוב, זה לפי,  לא, זה רוב יחסי לפי הרכב הסיעות  :עו"ד רונית עובדיה 12 

 13 במועצה ועל פי, 

 14 יציה. אז הסיעה שלהם זה לא אופוז :מיכאל לוין

 15 סיעה שלהם.  :עו"ד רונית עובדיה

 16 אוקי.  :מיכאל לוין

 17 ואם אתם הייתם מסכימים אז,  :עו"ד רונית עובדיה

 18 כן, כן.  :מיכאל לוין

 19 אוקי, אז רק,  :ליזי דלריצ'ה

אז אני רק רוצה להגיד שהמליאה בעצם מאשרת את הרכב  :דליה לין 20 

המועצה הדתית לפי הפירוט שכרגע ליזי הקריאה. אנחנו בכל  21 

מקרה נשלח או המועמדים יידרשו, אנחנו נראה איך לעשות  22 

למלא שאלון על פי הכללים בעניין כשירות וניגוד את זה,  23 

עניינים ואו שהם ישלחו את זה ישירות למועצה הדתית,  24 

נו נבדוק את זה, או שאנחנו נצרף את זה לפרוטוקול של אנח 25 

 26 המועצה. 
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 1 אוקי, את מעבירה,  :ליזי דלריצ'ה

אני מבין שהיתה פנייה מהשר לקבל, נכון? את הנציגים  :יניב שחר 2 

 3 למועצות הדתיות.

 4 כן, כן, אנחנו שולחים את זה.  :דליה לין

 5 יום שצריך לשלוח,  30ואז יש  :יניב שחר

 6 נכון.  :דליה לין

 7 ואז זה אמור לעבור,  :יניב שחר

 8 בזמן הזה ימלאו את השאלונים והם ישלחו את השאלונים.  :דליה לין

 9 יש תנאי כשירות.  :עו"ד אושרת מצליח

 10 אנחנו נעשה את זה אין בעיה.  :דליה לין

, תשלחו בקיצור את -אוקי. אז אנחנו נשלח מיילים למי ש :ליזי דלריצ'ה 11 

 12 השמות, 

 13 י אדאג לשלוח את השאלונים, אנ :דליה לין

 14 את המיילים לכולם.  :ליזי דלריצ'ה

 15 כדי שאתם תוכלו לתת להם למלא, בסדר? :דליה לין

 16 אוקי, מי בעד?  :ליזי דלריצ'ה

 17 אושר?  :דליה לין

 18 פה אחד.  :ליזי דלריצ'ה

 19 

)א( 3פה אחד אושרה קביעת הרכב המועצה הדתית לפי ס'  החלטה: 20 

 21 . 1971-לחוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב( התשל"א

 22 

רך הפעלת גן ילדים לצוהקצאה בהליך מקוצר לתקופה של עד שנה . חידוש 12 23 

עמותת  –מ"ר  136 -בשטח של כ 1100חלקה  6720גוש  – 5ברח' עמ' זבולון  24 

 25 נשי אגודת ישראל
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, חידוש ההקצאה בהליך מקוצר לתקופה של עד שנה 12סעיף  :דלריצ'הליזי  1 

לעמותת נשי אגודת  5להפעלת גן ילדים ברחוב עמק זבולון  2 

 3 ישראל. 

 4 למה אנחנו עושים את זה דרך אגב ככה ולא כאילו,  :יניב שחר

 5 לוח זמנים של הקורונה.  :עו"ד אושרת מצליח

שנה שעברה אבל בגלל אנחנו בעצם אישרנו אותם לשנה ב :דליה לין 6 

 7 הקורונה, 

 8 היינו יכולים לעשות את זה בצורה הרבה יותר,  :עו"ד אושרת מצליח

שנים, לא ידענו  5 -בגלל הקורונה לא רצינו לצאת עכשיו ב :דליה לין 9 

מה המצב, זה היה ברגע האחרון, אז החלטנו לעשות שוב  10 

 11 לשנה אחת ושנה הבאה אנחנו נחליט, 

עת, רונית או אושרת, יש איזה מגבלה כמה רק בשביל לד :יניב שחר 12 

 13 אפשר לעשות הפקעה כזאת לשנה? 

 14 לא, אם אתה,  :עו"ד רונית עובדיה

אתה לא יכול להאריך הקצאה של שנה אחת במקוצר  :עו"ד אושרת מצליח 15 

 16 אתה לא יכול להאריך אותה, אבל פרסמת מחדש. 

 17 אוקי.  :יניב שחר

זה לא הארכה, זה פרסום מחדש. אז עשינו את כל  :עו"ד אושרת מצליח 18 

 19 התהליך מחדש. 

 20 שנים?  5 -אה, עשינו פרסום כאילו לשנה במקום ל :יניב שחר

 21 כן.  :עו"ד אושרת מצליח

 22 כן.  :דליה לין

 23 עשינו את כל התהליך מחדש.  :עו"ד אושרת מצליח

 24 ,-אבל התהליך המקוצר, לא התהליך ה :יניב שחר

 25 ן, כן, כי לא היה זמן לתהליך הארוך. כ :עו"ד אושרת מצליח

 26 אוקי.  :יניב שחר
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 1 אוקי.  :ליזי דלריצ'ה

 2 מאושר פה אחד?  :דליה לין

 3 כן.  :יניב שחר

 4 שניהם?  :דליה לין

 5 לא, לא, אחד אחד.   :ליזי דלריצ'ה

 6 , -זה לא שנמנע מילדים גני ילדים, כן? פשוט רק להבין את ה :יניב שחר

 7 

פה אחד הוחלט לאשר חידוש הקצאה בהליך מקוצר לתקופה  החלטה: 8 

גוש  -5של עד שנה לצורך הפעלת גן ילדים ברח' עמק זבולון  9 

עמותת נשי אגודת  –מ"ר  136 -בשטח של כ 1100חלקה  6720 10 

 11 ישראל. 

 12 

. חידוש הקצאה בהליך מקוצר לתקופה של עד שנה לצורך הפעלת גן ילדים 13 13 

עמותת מקור  –מ"ר  100 -בשטח של כ 351לקה ח 6720גוש  – 39ברח' הגליל  14 

 15 החיים גבע בנימין

 16 

חידוש, אותו דבר, חידוש הקצאה בהליך מקוצר של תקופה  :ליזי דלריצ'ה 17 

חלקה  39של עד שנה לצורך הפעלת גן ילדים ברחוב הגליל  18 

 19 עמותת מקור החיים גבע בנימין והנספח מאושר.  351

 20 זה בדיוק אותו סיפור. :יניב שחר

 21 אותו דבר. אותו סיפור.  :ליןדליה 

 22 אותו סיפור. מי בעד?  :ליזי דלריצ'ה

 23 אנחנו בעד.  :יניב שחר

 24 מאושר פה אחד.  :דליה לין

 25 
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חידוש הקצאה בהליך מקוצר לתקופה פה אחד הוחלט לאשר  החלטה: 1 

גוש  – 39של עד שנה לצורך הפעלת גן ילדים ברח' הגליל  2 

עמותת מקור החיים  –מ"ר  100 -בשטח של כ 351חלקה  6720 3 

 4 .גבע בנימין

 5 

 6 ערב טוב לכולם, הישיבה הסתיימה. :ליזי דלריצ'ה

 7 תודה רבה.  :דליה לין

 8 

 9 -תמה ישיבת היום-


