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 1 24מן המניין מספר    מליאה 

 2 2020  נובמבר ב   10ישיבה מיום  

 3 

 4 : משתתפים 

 5 יו"ר המועצה   -  גב' ליזי דלריצ'ה 

 6 , מ"מ יו"ר המועצה חבר מועצה   -  מר עומר שלומוביץ 

 7 חבר מועצה   -   מר יניב אנגל 

 8 חברת מועצה   -  גב' שרון גל דרור 

 9 חברת מועצה   -  גב' לירון דורון לוי 

 10 חבר מועצה   -  אויירו קדרי ד"ר דן  

 11 חבר מועצה   -   מר יניב שחר 

 12 חברת מועצה   -  ו גב' 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 טל מתתיהו 

 17 חבר מועצה   -   מר מיכאל לוין 

 18 

 19 : מוזמנים 

 20 יועצת משפטית למועצה   -  עו"ד אושרת מצליח 

 21 יועצת משפטית למועצה   -  עו"ד רונית עובדיה 

 22 מנכ"לית המועצה   -   גב' דליה לין 

 23 עוזרת ראש המועצה   -   גב' הלרן בשן 

 24 דובר המועצה   -   מר נחומי חי 

 25 מהנדס המועצה   -   ערן חמו מר  

 26 מנכ"ל החברה לפיתוח ג"ת -  מר נמרוד גלנטה 
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 1 גזבר המועצה -  יוסי שמעוני מר  

 2  קב"ט המועצה -  מססה   אמנון מר  
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 1 23על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר  

 2 

 3 : סדר היום   על 

 4 .  8/9/20מתאריך    23ישיבת מליאה מס'    אישור פרוטוקול  (1

 5 דיווחי ראש המועצה.   (2

 6 אישור תב"רים.   (3

של החברה לפיתוח גני תקווה והמשך    2019ות כספיים לשנת  דיון בדוח  (4 7 

 8 עדכון לגבי המעילה.  

הספר  (5 בתי  של  בנק  בחשבונות  חתימה  מורשי  שינוי  גנים,    : אישור  9 

)מחוננים(, באופן בו    רביבים, אריאל, ראשונים, יובלים, אילות ומרום  10 

יהיו  חתימה  המועצה    : מורשי  גזבר   + ביה"ס  גזבר    או מנהל/ת  סגנית  11 

המועצה. בחשבונות הורים יתווסף מורשה חתימה שלישי שהוא נציג   12 

 13 הורים.  

 14 : הרכב חתימות מחייב 

ביה"ס   . א  גזבר    – חשבון  חתימת   + חינוכי  מוסד  מנהל/ת  חתימת  15 

 16 המועצה או סגנית גזבר המועצה. 

הורים   . ב  ג   – חשבון  חתימת   + חינוכי  מוסד  מנהל/ת  זבר  חתימת  17 

 18 המועצה או סגנית גזבר המועצה + חתימת נציג הורים. 

 19 משכר מנכ"ל.    90%  - מינוי מבקר פנים, עודד גרונטמן, ב אישור   (6

הציבור   (7 תלונות  על  כממונה  המועצה,  מבקר  גרונטמן,  עודד  מינוי  20 

לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(,    2בהתאם לס'   21 

 22 . 2008- תשס"ח 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה לבין עמותת   (8 23 

לצורך   זצוקללה"ה  השמ"ש  ורבני  ב"י  מרן  ע"ש  שלום"  יוסף  "בית  24 

 25 .  5, רחוב עין גנים  794ח"ח    6720הסדרת הפעלת בית כנסת, גוש  

 26 .  1977- אישור תיקון חוק עזר לגני תקווה )סלילת רחובות(, התשל"ה  (9
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 1 . 1977- י תקווה )תיעול(, תשל"ז אישור תיקון חוק עזר לגנ  (10

מינוי חבר מועצה מטעם סיעות האופוזיציה כדירקטור בחברה לפיתוח   (11 2 

 3 תקווה.  - גני 

עמותת   (12 בהנהלת  כחבר  האופוזיציה  סיעות  מטעם  מועצה  חבר  מינוי  4 

 5 אומנות ותרבות בגני תקווה.  

6 
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 1 פרוטוקול 

 2 

בעקבות משבר הקורונה  "   : הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא  3 

 4 " שיעורי תגבור לחטיבה ולתיכון   – 

 5 

. אני פותחת  24ערב טוב לכולם. אני פותחת את ישיבה מספר   : ליזי דלריצ'ה  6 

שחר   יניב  המועצה  חבר  של  היום  לסדר  בנושא  בהצעה  7 

 8 שיעורי תגבור לחטיבה ולתיכון.   : בעקבות משבר הקורונה 

הקורונה   : יניב שחר  למעשה  יודעים  שכולם  כמו  כל  קודם  טוב.  ערב  אז  9 

רבים   תלמידים  גם.  היישוב  בתלמידי  קשה  פגיעה  פגעה  10 

בזום.   השיעורים  אחר  ולעקוב  החומר  את  להשלים  מתקשים  11 

שמתכוננים   והתיכון  החטיבה  בתלמידי  ביקר  פוגע  הדבר  12 

 13 לבגרויות.  

ם  לצערנו לא כל ההורים יכולים להרשות לעצמם לקחת מורי   14 

יכולה   המועצה  שפה  להיות  שיכול  חושבים  אנחנו  פרטיים.  15 

אפשר   ההורים.  על  להקל  מנת  על  יוזמה  ולקחת  להיכנס  16 

של   סבסוד  באיזשהו  קטנות  בקבוצות  שיעורים  לעשות  17 

שקל לשעה    200  - המועצה או שזה יהיה בתשלום סמלי ולא ב  18 

 19 בערך, משהו כזה.  

ועד   באמצעות  המועצה  זה  מעלים  שאנחנו  ההצעה  ותיה  אז  20 

לתלמידי   תגבור  שיעורי  סמלי  במחיר  לסבסד  תבחן אפשרות  21 

 22 החטיבה והתיכון במקצועות הליבה בקבוצות לימוד קטנות.  

היום   : ליזי דלריצ'ה  לסדר  הסעיף  את  להעלות  לא  מבקשת  אני  אז  טוב,  23 

מרכזי   שני  קיימים  בתיכון  וגם  בחטיבה  גם  הבאה,  מהסיבה  24 

במקצ  לימודי  לתגבור  מענה  הנותנים  הליבה  למידה  ועות  25 

קושי   סוגיית  עם  שפנה  אדם  כל  וסבירים.  הוגנים  במחירים  26 
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מענה   קיבל  עניין,  של  לגופו  נבחנה  בקשתו  ופנו,  כלכלי,  1 

 2 מתאים.  

המועצה בשיתוף משרד החינוך סייעו לחטיבה ולתיכון בשעות    3 

הספר.   בתי  וצרכי  המנהלות  בקשות  פי  על  רבות  תגבור  4 

שיקול   פי  על  זה  משאב  בניהול  להחליט  אחראים  המנהלים  5 

דעת פדגוגי המנחה אותם. גם בחטיבה וגם בתיכון מתקיימים   6 

אשר   תלמיד  וכל  לימודיים  הישגים  פי  על  פדגוגיים  מיפויים  7 

זוהה כבעל קושי או כדורש תגבור ניתן מענה מותאם אישית  מ  8 

 9 לקידום הלומד על ידי הצוות הפדגוגי.  

החברתיים    והשירותים  הרווחה  שאגף  לציין  חשוב  כן,  כמו  10 

אלה   גם  התושבים,  לצרכי  במיוחד  אלה  בימים  רגיש  מאוד  11 

ההיבטים   בכל  נקודתי  למענה  זקוקים  הקורונה   12  – שבעקבות 

י. במסגרת תכנית המלגות לסטודנטים של  כלכלי, חינוכי ורגש  13 

הפיס   מפעל  בשיתוף  וסטודנטיות    22המועצה  סטודנטים  14 

היסודיים,   הספר  בבתי  והרווחה  החינוך  במסגרות  מתנדבים  15 

מהווים   ועוד  במועדוניות  התקשורתי,  בגן  הביניים,  חטיבות  16 

 17 רשת תמיכה נוספת לתלמידים ולצוותים.  

מי בעד להוריד את הסעיף  פשוט אני מורידה כי זה כבר נעשה.    18 

 19 מסדר היום?  

רגע, ההצעה הזאת העלינו אותה כי פנו אלי כמה וכמה הורים   : יניב שחר  20 

 21 וביקשו את זה. אז או,  

 22 אם יש להם בעיה כלכלית תפנה אותם אלינו.   : ליזי דלריצ'ה 

או שהם לא יודעים שזה קיים או שהם יודעים והם לא קיבלו   : יניב שחר  23 

 24   מענה, אני לא יודע. 

חשוב.   : ליזי דלריצ'ה  זה  אלינו.  אותם  תפנה  כלכלית  בעיה  להם  יש  אם  אז  25 

 26 ואם אין להם בעיה כלכלית אז תגיד להם שיש.  
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 1 אוקי.   : יניב שחר 

 2 אז מורידה את הסעיף מסדר היום. מי בעד?   : ליזי דלריצ'ה 

 3 מי בעד? פה אחד?  : דליה לין 

 4 

 5 פה אחד הוחלט שלא להעלות את הסעיף לסדר היום.   : החלטה 

 6 

 7 : על סדר היום 

 8 אנחנו עוברים לנושאים שעל סדר היום.  : ליזי דלריצ'ה 

 9 

 10 8.9.20מתאריך    23ישיבת מליאה מס'    . אישור פרוטוקול 1

 11 

. מי  8.9.2020מתאריך    23אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'   : ליזי דלריצ'ה  12 

 13 בעד?  

 14 אני נמנעת כי לא הייתי.  : נעמה ברון 

 15 כל היתר בעד?   : ליזי דלריצ'ה 

 16 

מליאה  ה הוחלט לאשר את פרוטוקול ישיבת  ברוב של חברים   : החלטה  17 

 18 . 8.9.20  מתאריך   23מס'  

 19 

 20 דיווחי ראש המועצה .  2

 21 

נעבור   : ליזי דלריצ'ה  בגוף  טוב,  לא  שלי,  דיווחים  המועצה,  ראש  לדיווחי  22 

 23 שלישי. 

להיום    נכון  החולים  מספר  קורונה,  עדכוני   24  5חולים,    5אז 

משפחות. חשוב מאוד לעשות הכל כדי להמשיך להיות ירוקים.   25 

זה   ירוקים  להיות  כדי  ועושים  רוצים  דברים שאנחנו  ארבעה  26 
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ו   - 3הסברה,    - 2אכיפה,    - 1 עשינו   - 4  - בדיקות   1  תשאולים. 

הכשרות של התשאולים. לצערי המדינה עוד לא העבירה את   2 

ה  על  מדובר  כרגע  המקומיות.  לרשויות   3  15  - הסמכויות 

בנובמבר. אנחנו הרבה בזום עם השרים ועוברים הדרכות. אני   4 

לא יודעת אם זה באמת יקרה. אבל אם זה יקרה אנחנו מוכנים   5 

של   במתכונת  לעבוד  נמשיך  אז  יקרה  לא  זה  ואם  וערוכים  6 

 7 יום.  ה 

ליזי, רק אפשר שאלה בקטע הזה? לפקחים של המועצה אני   : אושרת פרימו  8 

 9 מבינה שכרגע אין עדיין סמכות לתת,  

 10 התקהלות לא, מסיכה כן.   : ליזי דלריצ'ה 

 11 כן יש לפקחים סמכות?   : אושרת פרימו 

 12 בתי עסק כן.   : ליזי דלריצ'ה 

 13 אוקי. תודה.   : אושרת פרימו 

 14 כמובן לא רק במועצה שלנו, זה,   : דוברת 

 15 זה ארצי.   : דליה לין 

 16 לא, כי היו שאמרו שלא.   : יניב שחר 

אני הבנתי, דיברתי איתי היום איזה תושב שהוא לא ידע, הוא   : אושרת פרימו  17 

 18 אמר שחלק אמרו לו שלפקחים אין,  

 19 התקהלות אסור.   : ליזי דלריצ'ה 

 20 לא, לא, על מסיכה אני מדברת.   : אושרת פרימו 

 21 מסיכה מותר.   : ליזי דלריצ'ה 

 22 וגם נותנים.   : דליה לין 

זה עשו הרחבה. היה איזשהו שלב שאי אפשר היה ולפני כמה   : ליזי דלריצ'ה  23 

 24 זמן הוסיפו.  

 25 אז יש, עושים פה,   : אושרת פרימו 
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והם   : ליזי דלריצ'ה  שלושה  רק  לנו  יש  יודעת,  את  אבל  פקחים,  יש  1 

 2 מסתובבים. 

 3 לא, אני יודעת. בסדר.   : אושרת פרימו 

, עדכון סטטוס הקמת המרכז המסחרי ברחוב הנגב, דרך  אוקי  : ליזי דלריצ'ה  4 

צים   המרכז  של  הבעלים  עם  פגישה  התקיימה  המע"ר.  הים,  5 

תפעול, שיווק, קהילה.    - אורבן כדי לדון מראש בכל ההיבטים  6 

אשר   דואר  סניף  לפתוח  מתכוננים  המסחרי  נדרש  במרכז  7 

להגיש מכרז לפני פתיחת המקום. עוד מתוכננים קופת חולים,   8 

קפה   בתי  משחקיה,  מעדניה,  צעצועים,  חנות  מרקט,  סופר  9 

 10 .  2021ומסעדות. אז תתכוננו,  

עדכון בנושא שירותי הדואר, פתרון לסוגיית מתן מענה הולם    11 

גני תקווה מסתמן בעתיד היותר   של שירותי התואר לתושבי  12 

ה  שנה  של  הקמת  רחוק,  ידי  על  אבל  רחוק,  כזה  לא  זה  באה,  13 

סוכנות דואר במתחם המסחרי החדש. יחד עם זאת עדיין קיים   14 

צורך ממשי ומיידי לשירותי דואר בישוב עד שייפתח המתחם.   15 

פה   מצרפת  אני  אנחנו  אז  שכתבנו.  המכתב  את  יש  באתר  16 

גם   בסוף  עתירה  לעשות  החלטה  לפני  איתם,  מתקשקשים  17 

מחירים   לזה  יש  אנחנו  לעתור  סיכונים.  וגם  כלכליים  גם  18 

ושר   הבעיה.  את  יפתור  הארוך  בטווח  שהפתרון  מקווים  19 

מקווה   אני  אז  החודש  עוד  לביקור  לכאן  מגיע  התקשורת  20 

 21 שנצליח להסביר לו את המשמעות. 

אמרו   : יניב שחר  הם  וגם  התקשורת  לשר  פניתי  אני  קיבלתי,  אני  22 

סניף   שיפתחו  פה,  שיפתחו  כן  גם  הדואר  על  בזמן  שלוחצים  23 

 24 הקרוב, אבל הם לא נקבו במועד, זאת הבעיה.  
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סולאריות. המועצה לקראת חתימה   : ליזי דלריצ'ה  אנרגיה  פרויקט מערכות  1 

גגות   גבי  על  סולאריות  וביצוע של מערכות  לתכנון  חוזה  על  2 

 3 מבני ציבור ביישוב.  

לאחר חתימת חוזה יוצאים למכרז. החברה תבצע רישום של    4 

בחברת חשמל וזאת בכדי לשריין מול חברת  גגות מבני ציבור   5 

חשמל את ההקצאה. בשלב שני תבצע החברה סקר מקיף על   6 

יופקדו   מבנים  אילו  על  יוחלט  לאחריו  המבנים,  גגות  7 

המערכות. ההתקנה תתבצע בתיאום מלא מול כל בעלי העניין   8 

 9 וה... 

 10 אנחנו מקבלים את המענקים האלה ממשרד האנרגיה?   : יניב שחר 

 11 כן.   : ה ליזי דלריצ' 

 12 , למה? 60%זה   : יניב שחר 

בימים אלו מפעילה המועצה ארבעה פרויקטים חדשים, אמנם   : ליזי דלריצ'ה  13 

חשובים   מאוד  מאוד  הם  אבל  ארגוניים  פנים  פרויקטים  זה  14 

והרבה מאוד זמן זה היה על השולחן אבל לא ממש הגענו לזה.   15 

ואף   צריכים  הדברים שכולם  מסוג  זה  באמת  דליה.  תודה  אז  16 

א אוהב להתעסק איתם, בערך כמו זבל, אבל צריך. אז  אחד ל  17 

ארכיון דיגיטלי, מעבר למערכות קטלוג דיגיטליות מתקדמות   18 

של נושא הארכיב שלנו, אינוונטר ספר נכסים מטלטלין וציוד,   19 

מערכת לניהול מסמכים, ניהול ידע באמצעותה המועצה תוכל   20 

ה,  לנהל באופן פשוט וזמין את כל המסמכים הקיימים ברשות  21 

גם תמונות, כל המאגרים שכל פעם מחפשים מאחד לשני יהיו   22 

 23 מאגרים קבועים בכולם. 

 24 רק אותי זה מרגש? דליה, אני איתך.   : נעמה ברון 

 25 כן, עורכי דין זה מרגש מאוד.   : ליזי דלריצ'ה 

 26 זה חשוב ...  : נעמה ברון 
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 1 נכון.   : ליזי דלריצ'ה 

 2 אולי אפילו נוכל לקבל במייל במקום ריצות למועצה.   : יניב שחר 

נכון. יכול להיות שנצליח לעשות, אנחנו מנסים לעשות בתוך   : ליזי דלריצ'ה  3 

של   מקום  לראות,  כבר  הצלחתם  אם  יודעת  לא  אני  האתר,  4 

 5 שקיפות, ששם אתם יכולים לשלוט ב... ולא להגיע.  

 6 רק אחד כזה.   : נעמה ברון 

נקודה היא של ההנגשה והחוקים, אבל אנחנו מנסים  כן, רק ה  : ליזי דלריצ'ה  7 

 8 לפתור את הבעיה שלא תצטרכו להגיע.  

 9 בהחלט.   : נעמה ברון 

פורטל ארגוני באמצעותו כלל המידע הקיים ברשות יהיה זמין   : ליזי דלריצ'ה  10 

ונגיש לעובדים בארגון. הפורטל ירכז את כל הנהלים הקיימים   11 

בהצלחה   אז  מחלקות.  לפי  הקיים  המידע  כל  ואת  בארגון  12 

 13 . חופית ודליה.  on goingלכולנו. זה כבר  

 14  ויוסי עם האינוונטר.  : דליה לין 

 15 חומו הוא.  יוסי, כל אחד בת  : ליזי דלריצ'ה 

 16 בהצלחה.   : נעמה ברון 

בדיקה של מבקר הפנים בנושא חשבונות מים חריגים בתאגיד   : ליזי דלריצ'ה  17 

המים. יש תקלה קלה או חמורה בתאגיד המים. אני לא מקלה   18 

ראש בזה. זה לא רק לגלות מה הבעיה אלא גם זה נושא של   19 

הפנים   ממבקר  ביקשתי  מענה.  של  נושא  זה  לקוחות,  שירות  20 

גיד לעשות עבודה מקיפה. הדירקטוריון קיבל את זה  של התא  21 

יכולה  בהבנה  לא  אני  ולכן  מהדירקטוריון  חלק  לא  אני   . 22 

להחליט עליהם מה לעשות, אתם מבינים מה המבנה הארגוני,   23 

אבל אני שמחה שהם החליטו לאמץ את הבקשה והם עכשיו   24 

הממצאים   ואת  לעבודה  נכנסו  כבר  הם  התהליך.  את  עושים  25 

 26 כולם.  אנחנו נציג ל 
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 1 יש כבר קוורום לדירקטוריון או עדיין לא?   : יניב שחר 

 2 זה במינוי. אני רואה שרונית כל פעם מתכתבת איתם.  : ליזי דלריצ'ה 

 3 ורום.  ו לא, ק  : יניב שחר 

 4 הם עונים בקצב של,   : ליזי דלריצ'ה 

 5 הדח"צ השלישי מונה? בתאגיד המים.  : נעמה ברון 

 6 לא, לא מונה אף אחד. ...   : עו"ד רונית עובדיה 

 7 )מדברים ביחד( 

מצליח  אושרת  אחד    : עו"ד  אף  המים,  לרשות  שהוגשו  מועמדים  מספיק  יש  8 

 9 מינויים. אין קוורום.    ת בוועד עדיין לא אושר  

 10 ... או לא זוכרת כמה,   : עו"ד רונית עובדיה 

 11 אני שואל, כרגע אין קוורום?  : יניב שחר 

 12 מונה אף אחד כבר יותר מחצי שנה. כרגע אין. לא   : עו"ד רונית עובדיה 

 13 אז תכלס הדירקטוריון אין יותר מדי הרבה כוח.   : יניב שחר 

 14 מי ששם הסכים.   : ליזי דלריצ'ה 

 15 עדכון נושא גוש הצפוני.  

 16 לא יכול להנחות את התאגיד.   : יניב שחר 

 17 וואי, לא שומעים כלום, אם שניים מדברים.   : ליזי דלריצ'ה 

הוא   : יניב שחר  התאגיד,  את  להנחות  יכול  לא  הדירקטוריון  אומר  אני  18 

בדיקות   התאגיד  על  לאכוף  יכול  לא  הוא  אבל  לבקש  יכול  19 

 20 ודברים.  

אדלר   : ליזי דלריצ'ה  וניקי  בראון  וזיו  המנכ"ל  קיבלו,  כולם  הם  אבל  נכון.  21 

יבת ... והם כתבו לי מייל  ישבו וקיבלו את ההחלטה. עשו יש  22 

 23 שהם מקבלים את זה. שלחתי להם מכתב.  

ב   הצפוני,  הגוש  בנושא  מספר    7  - עדכון  בישיבה  בספטמבר  24 

הצפוני.    2020021 לגוש  תכנית  אושרה  המחוזית  הועדה  של  25 

בצפון גני תקווה כמתחם    6716כנית לפתח את גוש  ו מטרת הת  26 
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שטחי   מגורים,  הכולל  שימושים  מעורב  תעסוקה  עירוני  1 

הת  ציבוריים.  תכנית  ו ושטחים  להכנת  הנחיות  קובעת  כנית  2 

הת  לשני מתמחים.  חלוקה  לפי  וחלוקה  מותנית  ו איחוד  כנית  3 

 4 כפתרון תחבורתי.    289בפתיחת כביש  

שיודע    מי  מטרופוליני,  נופש  אזור  האנ"מ,  בנושא  עדכון  5 

בתאריך   תקווה.  גני  דיון    28במזרח  התקיים  באוקטובר  6 

ינו אותי גם ממלאת מקום חברה במועצה  במועצה הארצית. מ  7 

תממ/  הוצגה  הגעתי.  הכובעים  בשני  אני  אז   8  3/2139הארצית 

להוסיף   המבקשת  מרכז  המחוזית  הועדה  ידי  על  המקודמת  9 

מבקשת    3,500 ולמעשה  הכרמל  רחוב  במזרח  דיור  יחידות  10 

 11 לקבוע כתם פיתוח עירוני צמוד דופן לגני תקווה.  

עמדות ששלחנו, רונית וערן  אני גאה לומר שבעקבות מכתב ה   12 

אלופים,   באמת  המועצה  היו  ליו"ר  הגשנו  באמת.  באמת  13 

הארצית, למרדכי כהן והצגת העמדות, והצגנו אותן גם בדיון   14 

שנערך והם בסיום הישיבה פשוט אמרו אוקי, הבנו, מורידים   15 

לא   מוכנים,  לא  שהם  הבינו  הם  היום.  מסדר  זה  את  16 

משוג  כמו  באמת  שם  צעקנו  מקווה  מסונכרנים,  ואני  עים  17 

 18 שהצלחנו להבהיר להם שזה לא הגיוני בכלל.  

חידדנו לחברי הועדה הארצית שהדרך הנכונה לאשר תוספת    19 

גבולות   ועדת  קיום  ידי  על  זה,  על  היא  באנ"מ  דיור  יחידות  20 

כולו.   באזור  והכלכליים  התחבורתיים  הפתרונות  את  שתבחן  21 

ש וגת  אם תוקם ועדת גבולות נדרוש כי תבחן סיפוח כפר מע  22 

רימון כדי להסתכל על כל המרחב כמרחב עירוני עם פתרונות   23 

להוסיף   רק  ואי אפשר  וגישה,  וכלכלה  כוללניים של תחבורה  24 

 25 יחידות דיור.  
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שהיתה   : יניב שחר  הבנתי  גבולות.  ועדת  אמרת  את  קטנה,  שאלה  ליזי,  1 

פתח   לבין  בינינו  גבולות  ועדת  עכשיו,  גבולות  ועדת  החלטת  2 

 3 תקווה, 

לא   : ה ליזי דלריצ'  זה  שנספח,  ביקשה  תקווה  שפתח  מאוד  קטן  פלח  על  זה  4 

 5 מפריע לנו וזה לא קשור לשום דבר פה,  

 6 , הם סופחו,  471זה הרחובות האלה שם ליד   : יניב שחר 

 7 לא, לא, לא.   : עו"ד רונית עובדיה 

 8 אני אסביר.  : ערן חמו 

 9 הנה, ערן, תסביר להם.   : ליזי דלריצ'ה 

גני   : ערן חמו  של  המצוק  על  עבר  תקווה  לפתח  תקווה  גני  בין  הגבול  10 

 11 תקווה.  

 12 נכון.  : יניב שחר 

זה    471ופה   : ערן חמו  ביקשה,  תקווה  פתח  שלהם.  בתחום  היה  בעצם  13 

לא ... כל התחום גם קרית אונו וגם דרום השרון להעביר את   14 

הגבול באמצע הכביש. זה אומר שאנחנו קיבלנו כמה עשרות   15 

 16 זאת היתה הבקשה,  דונמים לשטח שלנו.  

זה אומר שכל העמודים של חברת חשמל וזה כאילו עכשיו הם   : יניב שחר  17 

 18 נמצאים בשטח של גני תקווה.  

שלנו.   : ערן חמו  בשטח  היו  מקרה  בכל  הם  שם.  היו  מקרה  בכל  הם  19 

 20 קיבלנו את השטח עד אמצע הכביש.  

ומה עם הבתים שנמצאים ב... של פתח תקווה והם נמצאים   : יניב שחר  21 

 22 שלנו? ...   בצד 

 23 )חילופי דברים לא ברורים( 

 24 ... זה עבר ...  : עו"ד רונית עובדיה 

 25 אין שם איזה חלק שעוד היה שלהם?   : יניב שחר 

 26 .  2007  - לא, לא, זה עבר עם כל הגוש ב  : עו"ד רונית עובדיה 
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 1 אוקי.   : יניב שחר 

זה לא משמעותי. אין לזה שום משמעות שום, רק לעשות סדר.   : ליזי דלריצ'ה  2 

 3 ושמעו את דעתנו ואישרנו וזהו.    ה לוועד העלנו אותנו  

תקן חדש לעובדת סוציאלית בתחום האלימות במשפחה. אני    4 

חשוב   מאוד  נושא  זה  תקן.  הוסיף  הרווחה  לבשר. שר  שמחה  5 

ואני שמחה שנכנס תקן לאלימות במשפחה. זה בן אדם שיושב   6 

גם   ע  שנצליח  מקווה  ואני  אלימות  של  הנושא  להביא  פה  ל  7 

 8 בשורה.  

של  תקן    ביקור  היה  גם.  קיבלנו  משרה  בחצי  מתנדבים  לרכז  9 

הוא   מתנדבים.  לרכז  משרה  לחצי  תקן  קיבלנו  הרווחה.  שר  10 

הנושא   כל  את  לקחה  היום  מורן  כי  מורן,  עם  יחד  יעבוד  11 

האגפים   מול  תיאום  המתנדבים,  של  רכז,  של  התפעולי  12 

, מישהו/מישהי שתהיה  ונים, אז עכשיו יהיה מישהו שיהיה הש  13 

אחראית על הנושא של המתנדבים מול הרווחה ומול המרכזי   14 

 15 מתנדבים.  

עדכון של ועדת הנצחה ותרומות, הועדה המליצה לאשר את    16 

בגני   התגוררה  אשר  לברכה  זיכרונה  גבע  פזית  של  הנצחתה  17 

תורמת   פזית  של  משפחתה  בקהילה.  פעילה  והיתה  תקווה  18 

פנאי   נוי אשר תמוקם פה למטה בחצר של  בריכת  הקמה של  19 

קשישים   שמחבר  משהו  לעשות  להם  חשוב  היה  נורא  פלוס.  20 

יפשו הרבה מאוד זמן ככה מקום והם בחרו את  וילדים והם ח  21 

חיה   היא  שבו  ליישוב  דווקא  לתרום  רצון  מתוך  הזה  המקום  22 

וגידלה את ילדיה. מדובר על בריכה אקולוגית כמו שיש בתל   23 

עשירה   צמחיה  מפכפך,  מים  מפל  בעלת  בהוספיס,  השומר  24 

לבריכה   בסמוך  יתושים.  אוכלי  ודגים  זהב  ודגי  וססגונית  25 

ע  ספסלים  במסגרת  יוקמו  פנאי  של  אלמנט  ועוד  הצללה  ם  26 
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היישוב   תושב  להגיש  נרתם  לבריכה  ההיתר  את  התרומה.  1 

 2 בהתנדבות.  

הועדה המליצה לאשר תרומה של מחשבים ניידים. מאז פרוץ    3 

ללמידה   רבים  ותלמידות  תלמידים  עברו  הקורונה  מגפת  4 

את   למי שעשה  תודה  במחשבים,  הרב  המחסור  בשל  מהבית.  5 

הרב במחשבים המועצה פנתה לחברת    המעשה. בשל המחסור  6 

חולקו   ניידים אשר  תרומת מחשבים  לטובת  ישראל  אמדוקס  7 

פערים   לצמצם  עזרנו  וכך  משגת,  אינה  ידן  אשר  למשפחות  8 

התרומות  שתי  לאישור  הועדה  של  הפרוטוקולים   9  לימודיים. 

 10 יעלו לאתר המועצה.  

חזרו,    לאל  תודה  הילדים  גני  הספר,  לבתי  חזרה  מתווה  11 

ד'. עכשיו אנחנו מחכים לאישור    - ג' ו   - ב' ו  - רו א' ו אחריהם חז  12 

ו  ה'  כל    - שגם  את  לנו  יש  מתווים,  על  יושבים  אנחנו  ו'.  13 

החלופות האפשריות. אנחנו מנסים לעשות מקסימום למידה   14 

לא   באמת  המנהלות  אתגר,  הציבוריים.  למרחבים  ויציאה  15 

 16 פשוט וכל רגע משתנה המערכת אז אנחנו,  

לוי  דורון  הכבוד  זה    : לירון  כל  להגיד  גם  רוצה  אני  באמת  רק המנהלות,  לא  17 

בצהרונים   המתווים  את  להחליף  צריך  שניה  כל  לנמרוד.  18 

 19 ובאמת זה, כל הכבוד, שאפו. 

לעבוד   : ליזי דלריצ'ה  פה  צריך  ואז  יורדות  מאוד  באמת תקופה שהאנרגיות  20 

ה  וכל  למחר  מהיום  רבה  - באמת  תודה  להגיד  הזדמנות  אז   , 21 

נהלות בתי הספר ולמורים. תחשבו כמה  צוותי החינוך ולמ לכל   22 

בזום.   לימודים  יום  לנהל  הצהרים  עד  מהבוקר  קשה  זה  23 

שיוסי   לשיעור  נכנסתי  היום  ליוסי.  תודה  להגיד  הזדמנות  24 

 25 העביר בכיתות ו' בבית ספר רביבים, שאפו. היה מצוין.  

 26 ועדן בדרך.   : דליה לין 
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בחטיבה   : יניב אנגל  פרונטליים  מפגשים  התחילו  שהשבוע  להוסיף  צריך  1 

השיעורים   וככה  לתלמידים  המחנכת  את  לחבר  כדי  ובתיכון  2 

 3 הווירטואליים והזום יהיו יותר משמעותיים.  

 4 אפקטיביים.   : ליזי דלריצ'ה 

 5 כן, ועשו את זה גם ביסודי.    : אמיר רחמנינוב כהן 

אסור על פי משרד הפנים.    מפגשי תושבים בהליכה. קבלת קהל  : ליזי דלריצ'ה  6 

התושבים   עם  פגישות  לעשות  מיזם,  לעשות  מנסים  אנחנו  7 

יותר   לצעוד  אתחיל  אני  זה.  את  אהבו  תושבים  בהליכה.  8 

 9 ומקווה שזה גם יעשה לי צעדים בשעון.  

אטרקטיבית.    בעלות  תקווה  גני  לתושבות  דירקטוריות  קורס  10 

 11 בנובמבר נרשמו כבר כמה הלרן?   30  - עד ה 

 12 .  30מעט  כ  : הלרן בשן 

 13 יפה. אז זה קורס מקצועי, תעודה של איזה מכללה?   : ליזי דלריצ'ה 

 14 זה המרכז הישראלי לניהול.   : הלרן בשן 

המרכז הישראלי לניהול. אני חושבת שאם כבר בזום ואם כבר   : ליזי דלריצ'ה  15 

 16 קורונה שנוציא איזה תעודה טובה. 

ב   עשינו  תקווה.  בגני  בתים  ועדי  מפגש    2  - מפגשי  בנובמבר  17 

ב  נוסף  מפגש  יהיה  הרצאה.  היתה  אש.  כיבוי  על   18  23  - אחד 

את   יעביר  רני  תמיר  תאגיד  מנכ"ל  מחזור.  בנושא  בנובמבר  19 

ויניב כל מה   המפגש, את הפגישה ונקדם נושאי שפע, מחזור  20 

 21 שאתה אוהב.  

ב   קורונה  בדיקות  של  נוסף  עד  בנובמב   15  - סבב  מהצהרים  ר  22 

 23 שמונה.  

התחיל    לאחרונה  הילדים.  בגני  סייעות  ראשונה  עזרה  קורס  24 

בגני   לסייעות  ראשונה  עזרה  קורס  של  הראשון  המחזור  25 

מטעם   הקורס  ומשלבות.  רפואיות  סייעות  כולל  הילדים,  26 
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מעשית   הכשרה  לסייעות  מעניק  חירום  לרפואת  המרכז  1 

לכל   חובה  קורס  הראשונה.  והעזרה  ההחייאה  בעקרונות  2 

ן הכלל. בהמשך נעביר אותו לכל עובדי  הסייעות ללא יוצא מ  3 

 4 ועובדות המועצה ואחר כך נפתח קורס לקהילה כולה.  

חזרה    ותיקים  אזרחים  כיתת  עדכונים,  ותיקים  אזרחים  5 

בפורומים   ותיקים  לאזרחים  טיולים  עם  מתחילים  לפעילות.  6 

מאוד מצומצמים, ממשיכים עם פרויקט ספר עד הבית, בדיקה   7 

 8 ש זכויות.  אישית לשורדי שואה למימו 

בנובמבר בשמונה   30  - אירועי הוקרה למתנדבים ולמתנדבות ב   9 

עם הרשמה מראש. אנחנו מביאים בזום את היוצרת קרן פלס   10 

 11 לכיתת אומן.  

 12 שר הרווחה סיפרתי לכם שהיה.   

 13 המרחב האישי לתושב של נחומי, איפה אתה?   

 14 לא שלי, של כולנו.   : נחומי חי 

בשור  : ליזי דלריצ'ה  עוד  אז  הקמנו  כן,  טובה.  מאוד  שהיא  חושבת  אני  ה,  15 

אפליקציה חדשה למוקד, תעביר רגע, שלך. זה נראה לי הנושא   16 

 17 האחרון.  

שלום לכולם. האמת שזה די מרגש, זה משהו שאנחנו עובדים   : נחומי חי  18 

על   דיברתם  זמן  רגע מעגלים. הרבה  נחבר  כבר תקופה.  עליו  19 

השתתפו    התב"ר של מובילים דיגיטליים שדליה וחופית בעצם  20 

 21 בתכנית הזאת. בעצם זה התוצר של הדבר הזה.  

לא    זה  הזה  הדבר  הזה.  הסיפור  את  לחבר  רגע  מנסה  אני  אז  22 

בתחילת   החלפנו  באמת  כי  המוקד  מערכת  של  שדרוג  רק  23 

לא רק המרחב האישי,   וזה  השבוע שעבר את מערכת המוקד  24 

בעיקר   היא  שלו  שהכוונה  דברים  של  גדול  מכלול  ממש  זה  25 

 26 רות שהמועצה נותנת לתושבים.  לשפר את השי 
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ממש    על  מדברים  אנחנו  זה?  את  עושים  אנחנו  איך  בעצם  1 

מכלול של כל מיני פעולות שאנחנו עושים, שהדבר הכי שקוף   2 

זה   בתקופה הקרובה  הולכים לעשות  ואנחנו  כאן  נמצא  שלא  3 

לעבוד חזק מאוד על אמנת השירות של המועצה ועל הכשרה   4 

 5 על ידי עובדי המועצה.  של בעצם מתן שירות לתושבים  

חציון    ניתן  הקרובה,  בתקופה  במועצה  שירות  שנותן  מי  כל  6 

מעכשיו, אנחנו נבנה אמנת שירות מעמיקה ונעמיק באמת את   7 

מטעם   גם  לקבל  צריכים  שהתושבים  מאמינים  אנחנו  מה  8 

העובדים וגם מטעם התושבים עצמם, כשאנחנו נשתף אותם   9 

ר הכשרות, אז זה דבר  כמובן בסיפור הזה. והכוונה היא להעבי  10 

 11 ראשון.  

מערכת    המוקד.  מערכת  את  ששדרגנו  באמת  זה  נוסף  דבר  12 

שאנחנו   כמו  טובה  היתה  לא  היא  אבל  בסדר  היתה  המוקד  13 

היא צריכה שיהיו    2020מאמינים שהיא צריכה להיות. בשנת   14 

בה אוטומציות, היא צריכה שיהיו בה דברים שבאמת קורים   15 

יצט  שמישהו  מבלי  אוטומטי  אז  באופן  כפתור.  על  ללחוץ  רך  16 

תוכלו   רגע  תסתכלו  אם  לגמרי,  חדשה  מערכת  פה  יש  בעצם  17 

אוטומטית   בצורה  דוחות  המון  לנו  מפיקה  שהיא  לראות  18 

על   לראות  יכולים  אנחנו  לנו המון, כל דבר  לחלוטין, מפיקה  19 

 20 גבי המפה.  

באופן    לעשות,  יכולים  שאנחנו  חמוד  משהו  דוגמה  סתם  21 

 22 על גבי המפה,    אוטומטי אנחנו יכולים ללכת 

 23 מי עובד עם המערכת הזאת?  : נעמה ברון 

במוקד,   : נחומי חי  המוקדניות  כל  קודם  אנשים,  כמה  זה  שעובד  מי  אז  24 

ומנהלי   האגפים  השטח  מנהלי  מטפלי  במועצה,  המחלקות  25 

למשל   עובדים,  לא  הם  שקופה,  בצורה  אבל  איתה  שעובדים  26 



 

 

  

 10.11.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

20 

בצד   עובדים  רק  הם  התושבים,  של  המידע  כל  את  אין  להם  1 

מטפל. ותכף אני אראה לכם איך גם התושבים אפילו עובדים   2 

הזאת.   החכמה  המערכת  שהופך  עם  מה  לדוגמה,  סתם  אבל  3 

נקודה   באיזושהי  מים  פיצוץ  שיש  יודע  אני  אם  לחכם  אותה  4 

יכול   אני  כביש,  חסימת  או  עיגול  לצייר  יכול  אני  הים  בדרך  5 

 6  לצייר עיגול, אוטומטית הוא מפיק לי רשימה של כל הפונים 

יכול לשלוח להם הודעה   ואני  שלום    – שנמצאים באזור הזה  7 

כבר   רואים  אתם  ממש  וככה,  ושם    built inככה  פרטי  השם  8 

כביש   חסימת  עכשיו  יש  לידיעתך  וככה  ככה  שלהם,  משפחה  9 

או איזשהו מקרה של סגירת מים או כל דבר כזה באזור שלך.   10 

 11 זה דבר ראשון.  

כל הסיפור של לחולל דוחות. יש לנו פה  דבר נוסף זה כמובן    12 

ממש אפשר לחולל דוחות בצורה אוטומטית לחלוטין. אנחנו   13 

מהפניות שמגיעות למועצה הן פניות    80%  - יכולים לראות ש  14 

דו"ח   טיפול,  שעות  לראות  אפשר  התפעול.  לאגף  שנוגעות  15 

באיזה   פונים,  אנשים  שעות  באיזה  לשעות,  והתפלגות  16 

תחומים, פונים בעיקר בבוקר בין השעות חמש לשתים עשרה.   17 

הוא   כרגע  המוקד  של  שהשירות  לדעת  למשל  יכולים  אנחנו  18 

ה  השירות  כי  למה?  טוב,  בערב.  שירות  תשע  עד  הוא  פנימי  19 

רוב   בערב  תשע  עד  המשמעותיות,  שבשעות  אומרת  זאת  20 

בין   בעצם  מגיעות  פניות  מעט  הכי  והפניות,  מגיעות  הפניות  21 

 22 תשע לחמש לפנות בוקר.  

 23 או שהן לא מגיעות כי המוקד סגור.   : נעמה ברון 

 24 .  24/7לא, לא, לא, המוקד תמיד פתוח. המוקד פתוח   : נחומי חי 

 25 אני אם יש איזה משהו שהוא סובל דיחוי ...   : ברון נעמה  

 26 נכון, זה גם יכול להיות. זה גם. אבל כן פונים בלילה.   : נחומי חי 



 

 

  

 10.11.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

21 

 1  5... יש לפעמים מצבים מצוינים שאני שולחת הודעה, אחרי   : נעמה ברון 

 2 דקות מישהו מתקשר אלי, מגניב לגמרי.  

שבמ  : נחומי חי  אגיד  אני  גם  משתדלים.  ממש  אנחנו  המוקד  אז  ערכת  3 

זמין   להיות  הפך  הווטסאפ  לראות  24/7הזאת  יכולים  אתם   , 4 

ככה   לתת  יכולים  באמת  ואנחנו  כלשונית  כאן  נמצא  שהוא  5 

 6 מענה.  

לדבר רגע על המרחב האישי לתושב    יותר מעניין בעיניי  אני  7 

ועל החוויה שהתושב מקבל. בעצם קודם כל כל דבר שיש כאן   8 

ל  האפשריים  הפרוטוקולים  בכל  הפרטיות,  מגובה  שמירת  9 

להגנת הפרטיות, וכל המידע פה שמור לחלוטין, עומד בתקנים   10 

מצוין   במצב  אנחנו  ובאמת  הברית  ארצות  של  מחמירים  הכי  11 

 12 עם זה. החברות שעובדות אתנו על זה מעולות.  

איך הדבר הזה עובד? אנחנו נכנסים בצורה מאוד פשוטה עם    13 

בן  SMSמספר הנייד שלנו, מקבלים הודעת   קוד האימות   ,4  14 

כן   ספרות, ובעצם אנחנו מגיעים למרחב האישי לתושב. אני  15 

רוב   זה.  את  רואה  שהתושב  באיך  דווקא  זה  את  לכם  אראה  16 

האפליקציה.   דרך  גם  ובאמת  הטלפון  דרך  עובדים  התושבים  17 

המידע    אז  של  העדכון  שלך,  הדואר  תיבת  זאת  נחומי,  שלום  18 

יכולים   שאנחנו  זה  פה  הגדולה  הבשורה  וההעדפות.  האישי  19 

לבחור תחומי עניין ודברים שמעניינים אותנו. רק לפי תחומי   20 

העניין שמעניינים אותנו אנחנו נקבל הודעות מהמועצה. זאת   21 

זמן  אומרת שעכשיו כל הזיבולים האלה שאנחנו שולחים כל ה  22 

באס.אם.אסים מפציצים אנשים שלא רוצים לדעת אין את זה   23 

 24 יותר.  

 25 לא זיבולים, אינפורמציה עודפת.  : נעמה ברון 
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כן, אבל בואו, למשל לא יקרה יותר מצב שאין לי ילדים ואני   : נחומי חי  1 

 2 אקבל מידע על אירועים לילדים או על אירועים לגני ילדים.  

 3 שלחתם את זה אבל נחומי.   : דובר 

 4 אולי דווקא אנשים יקבלו חשק, יעשו עוד ילדים.   : רת פרימו אוש 

 5 אותם.    ן שמעניי נחומי, אבל שלחתם שאתם תשלחו רק מה   : דובר 

 6 כן, זה המרחב האישי.   : ליזי דלריצ'ה 

שנרשם   : נחומי חי  היום  תושב  כל  האישי.  המרחב  בדיוק  זה  אז  נכון,  7 

 8 למרחב האישי,  

 9 מה הברירת מחדל, אתה מקבל את הכל או לא מקבל כלום?   : יניב אנגל 

 10 לא, רק מה שאתה בוחר.   : דליה לין 

לא, הוא מקבל רק מה שמעניין אותו. עכשיו בדיוק אני אראה   : נחומי חי  11 

 12 את זה.  

 13 אם אתה לא מסמן כלום מה אתה מקבל?  לא, הוא אומר   : ליזי דלריצ'ה 

 14 אם אתה לא מסמן כלום אתה לא מקבל כלום.   : נחומי חי 

 15 אתה לא מקבל.   : דליה לין 

אנשים   : נחומי חי  שיש  וראינו  ישיבה  זה  על  עשינו  היום  בדיוק  אנחנו  16 

לקבל   שלא  החליטו  למשל  או  דבר  שום  סימנו  לא  שבאמת  17 

חסימות   כל  מועצה?  עדכוני  זה  מה  עכשיו  מועצה.  עדכוני  18 

תגית   דרך  נפרסם  תמיד  אנחנו  האלה  הדברים  כל  הכבישים,  19 

 20 של עדכוני מועצה.  

כל    כל  קודם  הרלוונטיות,  התגיות  כל  את  כאן  לראות  אפשר  21 

בהם,   לקבל  לתושבים  שהצענו  הרלוונטיים  העניין  תחומי  22 

צעירים,   נוער,  אירועים,  חינוך,  מועצה,  עדכוני  חיים,  בעלי  23 

מכובדת   מאוד  מאוד  רשימה  פה  יש  עסקים,  דת,  שירותי  24 

לפי   שולחים  שאנחנו  ההודעות  כל  את  פילחנו  ככה  שבאמת  25 

 26 י עניין האלה.  התחומ 
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עכשיו מה אפשר לעשות? כל תושב יכול לקבוע את התדירות    1 

פעם   אותה  לקבל  יכול  הוא  ההודעות.  את  מקבל  הוא  שבב  2 

, הוא יכול לקבל אותה  SMS  - בשבוע, הוא יכול לקבל אותה ב  3 

הוא   ביום  שעה  באיזה  במייל,  אותה  לקבל  יכול  הוא  בפוש,  4 

 5 עי.  רוצה לקבל את ההודעות, או חודשי או שבו 

ואז בעצם מה שקורה כל הדבר הזה אתם נרשמים, מזינים את    6 

כשאנחנו   אוטומטי  באופן  המערכת  ואז  שלכם  הדוחות  כל  7 

 8  - מזינים הודעות המערכת בעצם יוצרת באופן אוטומטי את ה 

newsletter    בעצם ואז  שלכם.  ההעדפות  לפי  שלכם  האישי  9 

לכם  אפשר לראות, יהיה לכם כאן חיווי בתיבת הדואר שהגיע   10 

דואר חדש שהוא רלוונטי אליכם. ואז למשל פה אתם יכולים   11 

לראות את כל בדיקות המערכת שעשינו בתקופה. אבל למשל   12 

שמתנדב   למי  רק  שולחים  שאנחנו  הודעה  ביישוב,  מתנדב  13 

לערב   להזמינך  מתכבדים  הרינו  ביישוב  מתנדב  אז  ביישוב.  14 

 15  , את ההודעה - הוקרה למתנדבים. ואז פה הוא יקבל את כל ה 

 16 הרלוונטית.  

לפי    הולך  האוטומטי  הפיד  האוטומטי.  הפיד  את  יש  וגם  17 

לתגיות   והאירועים הקרובים שרלוונטיים  החדשות, הכתבות  18 

שאני   בתגיות  רק  אקבל  אני  למשל,  אירועים  סימנתי.  שאני  19 

 20 סימנתי, רק מה שרלוונטי.  

 21 זה מגיע גם למייל האישי שלי?  : יניב שחר 

 22 גם למייל האישי,   : נחומי חי 

 23 אני לא צריך להיכנס לזה,   : יב שחר ינ 

 SMS  , 24  - מה שתחליט. זה יגיע לך למייל או ל  : נחומי חי 

 25 )מדברים ביחד( 

 26 איך התושבים לומדים את זה. יש פה,   : נעמה ברון 
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 1 זה הכל מאוד מאוד מאוד אוטומטי. הם רק ממלאים,   : נחומי חי 

 2 יש אנשים מאוד מאוד טכנופובים.   : נעמה ברון 

כזה כמובן יקבל מאתנו  נכון. אז קודם כל כל בן אדם טכנופוב  : נחומי חי  3 

מאוד   מאוד  בצורה  עובד  באמת  זה  אבל  במוקד,  תמיכה  4 

 5 ,  - פשוטה. אם נחזור רגע ל 

מתלבטים   : ליזי דלריצ'ה  האלה  בימים  בדיוק  אנחנו  אז  להוסיף,  אפשר  אם  6 

 7 ,  - ול   איך לשווק את זה למבוגרים 

 8 זה מצריך שיווק.   : נעמה ברון 

להם   : ליזי דלריצ'ה  ויורידו  הקשיש  לבית  שיבואו  הנוער  אולי  ידי  על  כן,  9 

זה   את  עושים  איך  רעיונות  מיני  כל  על  ולחשוב  להם  ויעזרו  10 

 11 יותר,  

את   : נחומי חי  רק  כי אתה ממלא  בסיסי,  נורא  עובד  הכל  באמת  עכשיו  12 

לך   ועוזרת  אוטומטית  רצה  המערכת  מכאן  שלך.  ההעדפות  13 

 14 להתקין את הכל.  

 15 )מדברים ביחד( 

אבל אני רוצה רגע להבין, זה גם מכניס למשל אם אני רוצה   : אושרת פרימו  16 

 17 לפתוח איזושהי קריאה, עם זה אני עושה את זה?  

 18 כן.   : נחומי חי 

 19 ברים ביחד( )מד 

 20 זה נראה פחות מסורבל כאילו מהקטע הזה.   : אושרת פרימו 

חדש   : נחומי חי  מה  אבל  עובד,  עדיין  בווטסאפ  לשלוח  אגיד,  אני  אז  21 

במערכת הזאת? גם אם שלחת את הפנייה שלך בווטסאפ, גם   22 

כאן,   הפנייה שלך  את  מקבל  בווטסאפ אתה  למוקד  פנית  אם  23 

הפניות למוקד שלי,    אתה יכול לראות את הפניות למוקד, כל  24 

עמוד   על  פנייה  פתחתי  למשל  אני  לראות,  אפשר  בעצם  ואז  25 

תקול, פנס שרוף ליד מבנה תרבותא. מה חדש במערכת הזאת?   26 
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עדכון   מקבל  כתושב  אתה  ואז    – סטטוסים.  בטיפול.  הפנייה  1 

, העמוד אותר, המועצה תחליף את הפנס  טיפול ה כתוב לך מה   2 

תי  כשהפנייה  הקרובים.  בימים  את  השרוף  תקבל  אתה  סגר  3 

השלב הבא ואז פה זה יהפוך לירוק, אפשר לראות את זה כאן   4 

הצוות.   ידי  על  טופל  בתרבותא  העמוד  למשל  הנה,  דוגמה.  5 

ורואים   לך,  שלח  שהצוות  התמונה  את  אפילו  לראות  אפשר  6 

 7 שזה הפך לירוק.  

הרבה    באמת  מדהים,  עובד  הכל  סטטוסים,  עדכוני  בקיצור,  8 

דבר שבמהלך   כל הדבר הזה מתחבר לעוד  יותר קליל. עכשיו  9 

הקורונה אני מניח שחלקכם ראיתם שאנחנו עושים, שזה כל   10 

הטלפון.   מספר  סביב  שבנינו  שלמה  מערכת  הקהילות.  עולם  11 

שימו לב שכל הדבר הזה עובד סביב מספר הטלפון של התושב.   12 

עצם מערכת הקהילות עובדת גם כן לפי תגיות תחומי העניין  ב  13 

של מה שמעניין אותך, מציעה לך קהילות שאתה יכול לקחת   14 

הקורונה.   במהלך  כן  גם  פעילות  שהיו  קהילות  זה  חלק.  בהן  15 

מעל   האלה,  לקהילות  נרשמו  כבר  כמה אנשים  לראות  אפשר  16 

אפילו    3,000 מעל  נרשמו,  הזה    4,000אנשים  כל  את  נסכום  17 

נרשמו לקהילות האלה ובעצם כל הקהילות האלה עובדות על   18 

 19 הווטסאפ. זה מזין אחד את השני.  

זאת אומרת אתה יכול לראות איזה קהילות אתה חבר, אוקי?    20 

 21 אתה יכול להרים אירועים. 

 22 מה זה בדיוק אבל הקהילות האלה?   : אושרת פרימו 

בת  : נחומי חי  פעילות  מאוד  מאוד  שהן  הנוער  קהילות  קופת  לדוגמה  23 

הקורונה, או קהילה של מעורבים חברתית או פעילויות ממש,   24 

הזה   הדבר  כאן.  דרך  עובד  הנוער  למשל,  הסברה  סיירת  25 

ווטסאפ.   קבוצת  אוטומטית  לזה  נפתח  פעילות  פה  שנפתחת  26 
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יש לנו בוט שמחבר כל בן אדם שנכנס לזה ישר מושך את הבן   1 

ובוא   תיכנס  בוא  לו  ואומר  הווטסאפ  קבוצת  לתוך  אדם  2 

חבר למה שקורה בפעילות שאליה בחרת להצטרף. יש לזה  תת  3 

יכולות אינסופיות לבוטים האלה. הן מאפשרות לנו גם להפיץ   4 

הודעות בצורה, נגיד הודעות חירום או כל דבר אנחנו יכולים   5 

תחת   שנמצאות  הקבוצות  לכל  אוטומטית  בצורה  להפיץ  6 

 7 המערכת הזאת. לפי מיקומים, לפי, 

הזהב  : אושרת פרימו  יותר    ובגיל  תמיד  הצעירים  כי  מעניין.  עובד?  זה  איך  8 

 9 דומיננטיים בקטע הזה. אבל,  

 10 גם בגיל הזהב אגב היו ממש, היו קבוצות בגיל הזהב,   : נחומי חי 

קבוצות   : דליה לין  פתח  הוא ממש  קבוצות של,  קבוצות של התעמלות,  11 

 12 ונכנסו להתעמלות,  

 13 הנה קהילת גיל הזהב.   : נחומי חי 

 14 הרצאות.   : דליה לין 

 15 איך מחדירים את זה לתושב?   : יניב אנגל 

 16 היו פעילויות של התעמלות, הנה.   : נחומי חי 

 17 )מדברים ביחד( 

 18 צריך שכל תושב יהיה לו.   : ליזי דלריצ'ה 

 19 אנשים.    43, רשומים פה  56יכולים להיכנס הנה   : נחומי חי 

 20 לעשות אינסנטיב למה הוא צריך להוריד,   : ליזי דלריצ'ה 

פעילות אחת למשל שעדיין ממשיכה   : נחומי חי  בגיל הזהב. שזאת  שזה  21 

המערכת   את  נעלה  כשאנחנו  עכשיו  פשוט  ואנחנו  לקרות.  22 

הזאת אז התושבים יהיו הרבה יותר חשופים אליה כי יש המון   23 

בעיה להביא אנשים לתוך מערכת חדשה לגמרי. זאת מערכת   24 

המרחב  נפרדת,   בתוך  המוקד  מערכת  את  ששילבנו  ככל  אבל  25 

כל   קישור,  וכל  שולח    SMSהאישי  מהמוקד  מקבל  שהתושב  26 
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חשוף   והוא  אליה  מודע  יותר  הרבה  האישי  למרחב  אותו  1 

 2 להרבה יותר פעילויות שיש במרחב האישי.  

לעוד    להתייחס  רוצה  כן  אני  אבל  זמן  המון  לקחתי  סליחה,  3 

 4 משהו אחד.  

 5 , התשלומים.  הכרטיסים  : דליה לין 

 6 יש פה כמה דברים שנכנסים לתוך המרחב האישי.   : נחומי חי 

 7 אי אפשר לא להתייחס לזה.   : דליה לין 

אחד, זה כל מערכת זימון התורים נכנסת לתוך המרחב האישי,   : נחומי חי  8 

ואז בעצם הכל, המערכת ממלאת אוטומטית את כל הפרטים   9 

כשאני   ה שלי  האגפים  יהיו  כאן  תור.  לזמן  רלוונטיים  רוצה  10 

 11 שבהם הזימון תורים קיים, כל השעות הרלוונטיות שפתוחות.  

הדבר הנוסף זה רכישות של כרטיסים. כל האירועים נכנסים    12 

ומה שמעניין   לי  בפיד של מה שמתאים  לתוך המרחב האישי  13 

הרכישות שביצעתי   ואז את  כרטיסים  לרכוש  יכול  אני  אותי.  14 

של כרטיסים אני אראה בעצם במרחב האישי שלי ואני אוכל   15 

 16 לצפות בחשבונית ולהדפיס את הכרטיס.  

, שבאמת גם כן חדשני, זה פניות מקוונות.  דבר נוסף ואחרון   17 

מה זה פניות מקוונות? היום כל הטפסים במועצה עברו להיות   18 

באתר   טופס  למלא  עכשיו  נכנס  כשאני  מקוונים.  טפסים  19 

 20 המועצה הוא אוטומטית,  

 21 רובם, לא כולם. יש עדיין כמה טפסים שהם לא,   : מיכאל לוין 

יש מעט מאוד שאנחנו חייבים לשים אותם פיזית אבל למשל   : נחומי חי  22 

אישור לטאבו הפך להיות מלא. ובעצם כל טופס שאני ממלא   23 

שוב   מחובר  זה  כי  למה?  עכשיו.  האישי  במרחב  לי  מופיע  24 

 25 למספר טלפון שלי.  
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מטית המערכת תגדיר  מעבר לזה, כשאני בא למלא טופס אוטו   1 

חלק   עבורך  מילאנו  ולכן  האישי,  האזור  מחובר  היכן  לי  2 

שזה   שלך,  הקודמות  מהפניות  שאספנו  בנתונים  מהטופס  3 

מדהים, אני לא צריך למלא את השם שלי, את האימייל שלי,   4 

 5 את המספר משלם שלי. 

 6 אבל שאפו.   נחומי, תודה רבה נשמה. אני רואה שאתה מתלהב.  : ליזי דלריצ'ה 

 7 האמת שזה יפה מאוד.   : רת פרימו אוש 

זה באמת עבודה של המון המון זמן. של נחומי, של דליה, של   : ליזי דלריצ'ה  8 

יכולות   לו  שיש  מי  כולם.  של  הלרן,  של  ליאור,  של  חופית,  9 

QA  10 קדימה.    – , שאני יודעת שיש פה לכמה אנשים 

 11 האמת שנמאס לי מעריכת דין.   : נעמה ברון 

ותס  : ליזי דלריצ'ה  כנסו  באמת  אז  להיות  הולך  זה  לשפר.  לנו  ותציעו  תכלו  12 

וצריכים   לתושבים  לתת  צריכה  שהמועצה  מה  כל  את  לרכז  13 

 14 לחשוב איך משווקים ואיך באמת כל אחד יוכל להשתמש. 

 15 איך מכניסים את מי תקווה גם למערכת הזאת?   : מיכאל לוין 

 16 גם בכיוון.   : דליה לין 

אפשר   : מיכאל לוין  אי  מקוון,  לא  דבר  שום  שמה  פשוט  כלום.  כי  לעשות  17 

 18 מאוד קשה. צריך רק להגיע,  

 19 שיהיה קוורום. שיהיה קוורום.   : דובר 

 20 רוצה להיות דירקטור בתאגיד המים?   : ליזי דלריצ'ה 

 21 לא, יש אנשים מוכשרים.   : מיכאל לוין 

 22 מה זאת אומרת? אני כבר בתהליך.   : נעמה ברון 

 23 ריך להגיד עם כל הכבוד,  אבל באמת צ  : טל מתתיהו 

 24 )מדברים ביחד( 

 25 יש כאלה שוויתרו, יש כאלה שלא. אוקי, יאללה, ממשיכים.   : ליזי דלריצ'ה 
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ליזי, אבל באמת צריך להגיד באמת כל הכבוד לתפעול שמקבל   : טל מתתיהו  1 

 2 את כל הפניות האלה.  

 3 נכון.   : ליזי דלריצ'ה 

ניסיתי את זה בשבוע האחרון פעמיים. עוד לא הספקתי   : טל מתתיהו  אני  4 

 5 רבע שעה כבר היה, כאילו זה כבר היה במענה. 

כותב  : ליזי דלריצ'ה  הם  עונה  לא  אתה  אחד  יום  אם  לא,  שאתה  ים  אחרי  6 

התושבים אלי וכותבים המועצה, המוקד לא עונה, ואז נחומי   7 

בשמונה,   יכולים  הם  עונה.  לא  זה  מה  תסתכלי  לי  מראה  8 

 9 בשתים עשרה להגיד לא עונים. 

בערים אחרות אתה יכול לעשות פנייה ולקבל אותה עוד חודש   : טל מתתיהו  10 

 11 אולי.  

 12 כמה עלתה המערכת?  : יניב שחר 

 13 ממשיכים.   : ליזי דלריצ'ה 

ה  : ה לין דלי  זה מומן על    200  - זה  אלף שקל של המובילים הדיגיטליים.  14 

 15 ידי ישראל דיגיטלית.  

 16 זה כאילו מהמענק שקיבלנו?   : יניב שחר 

 17 זה התכנית שהם עושים.  : דליה לין 

 18 זה הרשאה שקיבלנו ממשרד הפנים.  : נחומי חי 

 19 הרשאה של משרד הפנים.   : דליה לין 

 20 אלף?    200המערכת עלתה רק   : יניב שחר 

המוקד,   : דליה לין  גם  הרבה,  עוד  נכנס  זה  לתוך  פחות.  עלתה  היא  לא,  21 

פנימה   ייכנס  הכל  שירות,  הסדנאות  גם  האישי,  המרחב  גם  22 

 23 ועוד,  

 24 זה שאילתות, נשמה.  : ליזי דלריצ'ה 

 25 )מדברים ביחד( 

 26 מדברים, מה? - למה? זה נושא, מדברים  : יניב שחר 
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צוחקת. אני צוחקת. יאללה, חברים, אני פשוט לא  סתם, אני   : ליזי דלריצ'ה  1 

 2 רוצה לעכב אתכם שעות.  

 3 

 4 . אישור תב"רים 3

   5 

 6 אישור תב"רים, יוסי.   : ליזי דלריצ'ה 

באופן  אז  טוב,   : יוסי שמעוני  תב"ר  תב"ר  נאשר  אנחנו  ככה,  טוב.  ערב  7 

חלק לשלושה חלקים. כפי שאתם יודעים, יש פה  ת הדרגתי. מ  8 

פה   יש  תב"רים,  אני  עדכוני  סגירה.  פה  ויש  חדשים  תב"רים  9 

מספר   תב"ר  בעדכונים,  קרית  601מתחיל  ותכנון  פיתוח   , 10 

יחסית. הכוונה והשאיפה שלנו   ותיק  זה תב"ר מאוד  החינוך.  11 

בעצם   שאנחנו  מה  אז  הקרובים.  בחודשים  אותו  לסגור  היא  12 

את   מתוכו  מוציאים  מתוכו,  מפריטים  בעצם  אנחנו  עושים,  13 

ואת   הרלוונטיות  בתוך  ההרשאות  כבר  שהיה  מהקרנות  ה...  14 

התב"ר הזה ופותחים תב"ר חדש, שאנחנו נדבר עליו בהמשך   15 

למרכז תגלית. ולאט לאט אנחנו מצמצמים אותו כך שבסופו   16 

התב"ר   זה  אז  אותו.  נסגור  אנחנו  שאמרתי,  כמו  יום,  של  17 

 18 הראשון.  

מיליון    24.2  - אתם רואים כאן שהוא בעצם יש פה הקטנה של כ   19 

שמביא  מה  של    שקל,  לתקציב  לאישור    195,793.596אותו  20 

 21 המליאה הנוכחי.  

מיליון האלה שמורידים מהתב"ר,   24.2 - אני קצת לא הבנתי, ה  : יניב שחר  22 

 23 הם הולכים עכשיו לתב"ר החדש? 

 24 נכון.   : יוסי שמעוני 

 25 זאת אומרת הם לא חוזרים לשום מקום?  : יניב שחר 

 26 נכון.   : יוסי שמעוני 
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 1 פשוט,   : יניב שחר 

זה   : שמעוני יוסי   את  ומעבירים  החוצה  זה  את  מפריטים  הפרטה,  אמרתי,  2 

,  28.4  - לחדש. בתב"ר החדש יש גם הגדלה נוספת מעבר לזה ל  3 

 4 תכף נדבר עליו.  

 5 אוקי.   : יניב שחר 

 6 פה אחד?    601 : דליה לין 

 7 יש לך שאלה עוד?   : יוסי שמעוני 

 8 כון?  שניה, מרכז תגלית זה מה שרוצים לבנות ליד הספרייה, נ  : יניב שחר 

 9 כן.   : דליה לין 

 10 היה צריך להיות האודיטוריום והופכים את זה,   : יניב שחר 

 11 פה אחד, כן.   : נעמה ברון 

 12  בסדר?  : יוסי שמעוני 

 13 פה אחד?   : דליה לין 

 14 אוקי. כולם מאשרים?   : יוסי שמעוני 

 15 כן.   : יניב שחר 

 16 מישהו מתנגד, נמנע? אוקי.  : יוסי שמעוני 

רק להבין שכאילו שום דבר מהכסף לא, כאילו משרד החינוך   : יניב שחר  17 

 18 לא משך חלק מהכספים. פשוט מעבירים הכל למקום אחר.  

הכל, אני שוב, אני בדרך כלל ... להציג את הדברים כהווייתם.   : יוסי שמעוני  19 

כל מה שרשום פה זה נכון. יש פה מעבר של תקציבים מהתב"ר   20 

כולל הרשאות   השני, שזה  לתב"ר  מפעל  הזה  המשרדיים,  של  21 

כבר   בזמנו  המליאה  שכבר  קרנות  כלומר  קרנות,  וגם  הפיס  22 

 23 לתב"ר אחר.  אישרה אותן, פשוט מעבירים אותן  

 24 

 25 . 601פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   : החלטה 

  26 
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גם רשמנו פה הערה, אתם יכולים לקרוא אותה,    717,  717יפה.   : יוסי שמעוני  1 

פה   מדובר  דבר  של  בסופו  ל אבל  תב"ר    18  - בהגדלה  מיליון,  2 

 3 סטנדרטי, אין פה משהו מיוחד, מקרנות הרשות. 

 4 מה הניצול שלו?   : נעמה ברון 

 5 למה בפועל מנצלים אותו? ערן, אתה רוצה להתייחס?   : יוסי שמעוני 

 6 לא, כמה ממנו מנוצל?   : נעמה ברון 

שאנחנו   : יוסי שמעוני  פעילות  פה  יש  הנוכחית  בהגדלה  למעשה  אנחנו  7 

 8 יו שהיא תנצל כמעט את כולו.  עושים עכש 

 9 מה הפעילות?   : נעמה ברון 

 10 ערן, אתה רוצה להתייחס רגע?   : יוסי שמעוני 

 11 שדרוג קו ניקוז.   : ליזי דלריצ'ה 

 12 , ערן.  717 : דליה לין 

כל   : ערן חמו  את  איתו  עושים  שאנחנו  התב"ר  זה  הניקוז,  של  אה,  13 

 14 הפרויקט של הניקוז.  

 15 לא, הוא אמר שעכשיו הולך להיות,   : נעמה ברון 

 16 זה הפרויקט שעובדים עכשיו.  : דליה לין 

 17 מה, ברמה? הפרויקט של הרמה.   : יניב שחר 

 18 ברמה.   : ערן חמו 

 19 .  6717אבל רשום   : נעמה ברון 

 20 .  717 : דליה לין 

 21 . זה הניקוז שמנקז. הוא מנקז את המים.  6717לא, גוש   : יניב שחר 

 22 , מנקז את זה,  - מנקז לא את ה  : ערן חמו 

 23 כאילו, זה מתחבר, הבנתי.    לצורך  : נעמה ברון 

 24 בדיוק. בסדר?   : יוסי שמעוני 

 25  חברים, פה אחד?  : דליה לין 

 26 אוקי, כולם מאשרים? יופי.   : יוסי שמעוני 
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 1 

 2 . 717תב"ר  פה אחד הוחלט לאשר את   : החלטה 

 3 

כאלה    744 : יוסי שמעוני  תב"רים  כמה  יש  ותיק.  תב"ר  הוא  שגם  תב"ר  זה  4 

לזרם   צפי  שהיה  כיוון  גדולים  יותר  גודל  בסדרי  שנפתחו  5 

הכנסות ואנחנו בעצם בהדרגה אנחנו נתאים את הקצבים של   6 

ההכנסות לגודל התב"ר. בעצם אנחנו מבצעים פה הקטנה. זה   7 

ות עדיין לא הגיע ואין טעם  הקטנה טכנית, כיוון שזרם ההכנס  8 

 9 להיות בגודל של תב"ר מאוד גדול. 

 10 מה זה שצ"פים, זה היטל שצ"פים? מה זה?   : נעמה ברון 

 11 זה היטל, כן, היטל שצ"פ.  : יוסי שמעוני 

 12 שצפו שייכנסו?    15אז למה זה, לא נכנס   : נעמה ברון 

ו  מיליון, זה תב"ר שנפתח לפני כמה שנים ואנחנ   50לא נכנס   : יוסי שמעוני  13 

 14 מתאימים את זה חזרה.  

 15 שתי שאלות קטנות. קודם כל כמה נוצל ממנו?  : יניב שחר 

, אני יכול לבדוק ולתת לכם את  כרגע אין לי את המספר אצלי  : יוסי שמעוני  16 

 17 ה... 

אז   : יניב שחר  האלה  הטבלאות  את  כשמביאים  דליה,  גם,  אפשר  אולי  18 

של,   סוג  כאילו  שיהיה  נוצל,  כמה  בעמודה  שנבין,  שירשמו  19 

 20 , מורידים, שיהיה למועצה, 15מוסיפים  

תראה, כעיקרון אין צורך בשביל משרד הפנים ואישור מליאה   : יוסי שמעוני  21 

 22 אין צורך. אבל,  

 23 ברור, אבל בשביל השקיפות, בשביל שנראה,    : יניב שחר 

 24 לא, לנו להבנה שלנו.  : נעמה ברון 

 25 אין שום בעיה. אין שום בעיה.   : יוסי שמעוני 

 26 בסדר?   : יניב שחר 
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 1 אין שום בעיה.   : יוסי שמעוני 

מיליון הוא יפגע    15  - עכשיו עוד דבר אחד, הקיטון הזה של ה  : יניב שחר  2 

 3 בפיתוח?  

לא, לא, זה טכני לחלוטין. הכסף הזה לא התקבל מעולם. זה   : יוסי שמעוני  4 

אותו  לכווץ  זה,  את  להתאים  לחלוטין  טכני  לזרם    פשוט  5 

 6 הכנסות שכבר קיבלנו.  

בגוש,   : יניב שחר  השצ"פים  של  התכניות  את  שעושה  ערן  נגיד  אבל  כן,  7 

 8 אז הוא מסתכל כמה כסף יש לו בתב"ר, 

כן, אנחנו מסתכלים קדימה וככל שיהיו היטלים בעתיד, בעוד   : יוסי שמעוני  9 

 10 שנה,  

יפגע   : יניב שחר  זה  עבודה,  תכנית  עכשיו  עושה  הוא  שואל,  אני  לא,  11 

 12 תכנית עבודה של הפיתוח?  ב 

לא, לא, לא. זה לא פוגע. אתה לא יכול להשתמש בכסף שאין   : יוסי שמעוני  13 

 14 לך. אני אומר ככל שהכסף יכנס,  

לו,   : יניב שחר  שיהיה  הנחה  מנקודת  יצא  הוא  זה,  על  מסתכל  אני  לא,  15 

ועכשיו אין לו אז כאילו התכנון נדחה. אתה    הוא תכנן משהו  16 

 17 לא, התכנית עבודה היא לא תלויה בכסף הזה.    – אומר  

התכנית עבודה של ערן ושל המועצה בכלל היא אל מול כסף   : יוסי שמעוני  18 

 19 בפועל. אתה לא יכול להשתמש במשהו שאין לך.  

 20 כן.   : יניב שחר 

 21 חברים, פה אחד?   : דליה לין 

אומר שאם בעתיד, בשנתיים שלוש הקרובות יכנס עוד  אני רק   : יוסי שמעוני  22 

כסף, תמיד אפשר להגדיל חזרה. כרגע אין טעם לשים מספר   23 

 24  שהוא לא ריאלי בעת הזאת, בסדר? 

 25 פה אחד?   : דליה לין 

 26 כן.   : יניב שחר 
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 1 יופי.   : יוסי שמעוני 

 2 

 3 . 744פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   : החלטה 

 4 

קיים,    771 : יוסי שמעוני  כבר  שהוא  תב"ר  זה  בדיווחים,  ליזי  זה  על  דיברה  5 

אלף שקל ואנחנו בעצם מכילים    100  - אנחנו מגדילים אותו ב  6 

מהם   שניים  בשני,  אחד  קשורים  שהם  נושאים  ארעה  בתוכו  7 

זה   והשני  האינוונטר,  הנכסים,  ספר  שזה  סטטוטוריים  8 

זה ניהול מידע וידע. כל הנושאים, כ  ל  הארכיון. והדבר השני  9 

מאוד   ואנחנו  מעטפת  באותה  יהיו  בעצם  האלה  הכותרות  10 

 11 שמחים שאנחנו ככה יוצאים לדרך בהקשר הזה.  

 12 פה אחד? בסדר.   : דליה לין 

 13 

 14 . 771שר את תב"ר  פה אחד הוחלט לא  : החלטה 

 15 

של    783 : יוסי שמעוני  הקטנה  לחלוטין,  טכני  כאן  של    20יש  שקל  אלף  16 

המענקים   של  התאמה  פשוט  זה  הפיס.  מפעל  של  הרשאה  17 

 18 עצמם.  

 19 מה הם נותנים פחות ממה שהם אמרו?  : יניב שחר 

הרבה פעמים הם יוצאים עם מענק מסוים ואחר כך תוך כדי   : יוסי שמעוני  20 

המליאה  וצריך,  מקטינים.  או שהם  מגדילים  או שהם   21  תנועה 

 22 חייבת לאשר את זה.  

 23 אוקי.   : יניב שחר 

 24 מה זה לאשר? זה משהו שאין לנו שום,   : יוסי שמעוני 

 25 אפשר להשלים.   : יניב שחר 

 26 בדיוק.   : יוסי שמעוני 
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 1 בעד?    783 : דליה לין 

 2 כן.   : יניב שחר 

 3 

 4 . 783פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   : החלטה 

 5 

כל    796 : יוסי שמעוני  חינוך.  במוסדות  אקוסטיות  הנגשות  של  תב"ר  זה  6 

היא   אקוסטית  הרשאות    30הרשאה  שתי  קיבלנו  שקל.  אלף  7 

חדשות. לא תמיד אנחנו מנצלים את כל ההרשאה ואז אנחנו   8 

מקטינים את זה חזרה. כרגע יש שתי הרשאות חדשות, אנחנו   9 

 10 מגדילים את התב"ר.  

 11 פה אחד? בעד? בעד.   : דליה לין 

 12 מה זה הנגשה אקוסטית? סליחה על השאלה.  : ן נעמה ברו 

 13 זה ילדים שיש להם קשיי שמיעה.  : יניב שחר 

 14 זה שמע.   : דליה לין 

 15 אז עושים להם תקרה אקוסטית.   : יניב שחר 

 16 אקוסטיקה שיוכלו לשמוע יותר טוב.   : דליה לין 

 17 אם יש ילד שיש לו בעיות שמע אז משרד החינוך נותן,   : יניב שחר 

תועפות   : יוסי שמעוני  הון  המון,  משקיעה  שהמדינה  לכם  להגיד  רוצה  אני  18 

 19 ברחבי הארץ בדבר הזה. זה לא מובן מאליו בכלל.  

 20 לא, ממש לא.   : נעמה ברון 

 21 נכון, זה הרבה כסף.  : דליה לין 

זה לא מובן מאליו כי זה באמת כאילו נראה בשוליים אבל זה   : יוסי שמעוני  22 

 23 במערכת חינוך. מכניס ילדים שלא יכולים להיות  

 24 

 25 . 796פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   : החלטה 

 26 
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תב"ר   : יוסי שמעוני  את  כאן  צירפתי  חדש.  770בהערות  תב"ר  לא  זה   , 1 

קיים   בתב"ר  מדובר  מדובר,  מה  על  אענה  אני  לשאלה,  2 

לצורך העניין,    55, מליאה מספר  2017מהמליאה שהיתה בסוף   3 

שנפתחו   מהתב"רים  שאומ ובחלק  קטנה  כוכבית  רת  היתה  4 

את   שקיבלנו  משמחת  בשורה  וזאת  הרשאה,  לקבלת  בכפוף  5 

 6 ההרשאה.  

ולכן למען השקיפות, כמו שנאמר קודם, חשבתי שנכון לציין    7 

אמנם   התקבלה.  שההרשאה  המליאה  את  ליידע  כאן,  זה  את  8 

לא בכל הגובה שרצינו אבל אנחנו מעריכים שתוך כדי תנועה   9 

 10 ההרשאה תגדל.  

 11 במקור? כמה זה היה   : יניב שחר 

. אבל זה בדרך כלל מגיע ככה,  12.3ההרשאה שחשבנו שתגיע   : יוסי שמעוני  12 

 13 ,  - זאת אומרת זה מגיע ב 

 14 חלק ואחר כך,   : יניב שחר 

כיוון   : יוסי שמעוני  יגדל  כמובן  הוא  הדרך  בהמשך  הזה  התב"ר  עכשיו  כן.  15 

כ  זה  ספר  בית  של  והמשמעות  ספר  בבית   16  25-28  - שמדובר 

נו נגדיל את זה בהמשך או על ידי  מיליון. אז אני מניח שאנח  17 

 18 הלוואה שניקח או מהקרנות.  

את   : יניב שחר  כבר  שקיבלנו  אומר  זה  התקבלה  הרשאה  שכתוב  תגיד  19 

 20 הכסף או שקיבלנו אישור עקרוני לקבל את הכסף?  

 21 לא, שאלה במקום.   : יוסי שמעוני 

 22 האישור עקרוני.  : ליזי דלריצ'ה 

ההרשא  : יוסי שמעוני  המקרים  ברוב  כלל  חשב  בדרך  של  הרשאה  היא  ה  23 

לרשותך   הוא  הכסף,  את  לך  שיש  המשרד שאומר  של  ומנכ"ל  24 

עד תאריך מסוים למטרה מסוימת. בחלק מהמקרים מקבלים   25 
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את זה לפני, זה מאוד מאוד נדיר. ואחר כך שאתה מבצע אתה   1 

 2 מגיש דוחות ביצוע ומקבל.  

 3 ואז יש לך כאילו זמן שאתה חייב להשתמש בזה עד,  : יניב שחר 

 4 לגמרי, כן. בסדר?   : יוסי שמעוני 

 5 תודה רבה יוסי.   : ליזי דלריצ'ה 

 6 רגע, יש עוד.   : יניב שחר 

 7 כולם מאשרים את התב"ר הזה? הכל בסדר? יופי.   : יוסי שמעוני 

 8 אנחנו לא מצביעים על זה, אתה רק מעדכן.  : דליה לין 

 9 נכון, נכון. זה רק עדכון, סליחה, חוזר בי.   : יוסי שמעוני 

תב"ר    בקצרה,  שלושה.  כאן  יש  חדשים  הרשאה    798תב"רים  10 

הרשאה   ובטיחות,  נגישות  של  התחבורה  חדשה  משרד  של  11 

של    Matchingאלף. יש פה    50לטובת סימון כבישים. קיבלנו   12 

 13 הרשות, זה התב"ר הזה. בבקשה לאישורכם. 

 14 פה אחד?   : דליה לין 

 15 בעד.   : נעמה ברון 

 16 בעד.   : יניב שחר 

 17 פה אחד.   : דליה לין 

 18 

 19 . 798פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   : החלטה 

 20 

של  799יופי,   : יוסי שמעוני  הצטיידות  לטובת  החינוך  ממשרד  נהדר  תב"ר   , 21 

 22 אלף שקל.    870בתי ספר לפי הרשאות ספציפיות לבתי ספר.  

 23 הצטיידות,   : יניב שחר 

 24 הצטיידות של?   : נעמה ברון 

 25 הצטיידות לפי הרשאה של המשרד,   : יוסי שמעוני 

 26 זה טכנולוגיה.   : ליזי דלריצ'ה 
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 1 בעיקר מחשוב וטכנולוגיה, כן.   : יוסי שמעוני 

 2 מה שהמנהלות ביקשו לפי רשימה.   : ליזי דלריצ'ה 

 3 כמובן.    של הרשות, שזה נהדר   matchingשימו לב שאין כאן   : יוסי שמעוני 

 4 פה אחד?   : דליה לין 

 5 כן.   : נעמה ברון 

 6 יופי.   : יוסי שמעוני 

 7 זה במסגרת הקורונה או שזה לא,   : יניב שחר 

 8 כן, קורונה.   : ליזי דלריצ'ה 

 9 אפשר לומר שזה כספים ש/הם מנסים לדחוף ולעזור.   : יוסי שמעוני 

 10 

 11 . 799פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   : החלטה 

 12 

הדבר   : יוסי שמעוני  את  רואים  אתם  קודם,  זה  על  דיברנו  תגלית  מרכז  13 

של   מעבר  פה  יש  כלומר  מקרנות    24.2לפניכם.  תוספת  ועוד  14 

הרשות כדי להשלים ולאגום את כל התקציב בכדי לסיים את   15 

 16 הפרויקט הזה. אז זה לפניכם, אתם רואים את הנתונים. 

 17 פה אחד?     800 : דליה לין 

 18 יופי.   : יוסי שמעוני 

 19 

 20 . 800פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   : החלטה 

 21 

על   : ליזי דלריצ'ה  רגע  אדלג  אני  ל   4יוסי,  אחזור  שלך,    , 5  - ואני  גם  זה  כי  22 

 23 שתוכל אחר כך לנשום.  

 24 רק סגירת תב"רים יש לי אחד.   : יוסי שמעוני 

 25  אה, מה יש לי?  : ליזי דלריצ'ה 

 26 , עוד אחד.  723 : דליה לין 
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 1 רגע, אם מדברים על מרכז תגלית, מה הצפי שלו?   : יניב שחר 

 2 ערן.  : יוסי שמעוני 

 3 התחלת בנייה עכשיו, סיום תוך שנה וחצי בערך.   : ערן חמו 

 4 יש כבר תכניות, הכל?   : יניב שחר 

 5 ברור, יש היתר, מה זאת אומרת?   : ערן חמו 

 6 חתמנו על היתר כבר.   : ליזי דלריצ'ה 

 7 טוב.   : יניב שחר 

סגירה של תב"רים, שגם אותם   : יוסי שמעוני  בעצם  זה  אוקי, תב"ר אחרון  8 

רי זה משרד הפנים. מדובר  המליאה צריכה לאשר וכמובן שאח  9 

בפרויקט של מתחם גני הילדים. כפי שאתם רואים, הפרויקט   10 

 11 הזה הסתיים.  

 12 ?  515איפה? ליד הדוניצים החדשים? מה זה   : נעמה ברון 

 13 לא, זה פה, לא?   : יניב שחר 

 14 זה דוניצים או,    515 : נעמה ברון 

 15 .  515זה   : ערן חמו 

התב"ר הזה נסגר, יש תב"רים שנסגרים בפלוס קטן, יש כאלה   : יוסי שמעוני  16 

ולמעשה ההשלמה    39,905שבמינוס קטן. הוא נסגר בחוסר של  17 

 18 שלו מגיעה מהקרנות.  

 19 קרנות הרושת.   : ליזי דלריצ'ה 

 20 פה אחד?   : דליה לין 

 21 לאישורכם בבקשה.   : יוסי שמעוני 

 22 פה אחד.   : דליה לין 

 23 תודה.   : ליזי דלריצ'ה 

 24 כשיו ליזי סיימתי.  ע  : יוסי שמעוני 

 25 

 26 . 723פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   : החלטה 
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 1 

גנים, רביבים,    : . אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק של בתי הספר 5 2 

באופן בו מורשי החתימה    (, חוננים רום )מ אריאל, ראשונים, יובלים, אילות ומ  3 

גזבר המועצה או סגנית גזבר המועצה. בחשבונות    + בית ספר    ת / יהיו מנהל  4 

 5 הורים יתווסף מורשה חתימה שלישי שהוא נציג הורים 

 6 

לסעיף   : ליזי דלריצ'ה  שתעבור  רוצה  אני  טכני    5עכשיו  משהו  גם  זה  רגע.  7 

בתי   של  בנק  בחשבונות  חתימה  מורשי  שינוי  אישור  מהיר.  8 

אילות    : הספר  יובלים,  ראשונים,  אריאל,  רביבים,  גנים,  9 

ומחוננים באופן בו מורשי החתימה יהיו מנהל בית ספר פלוס   10 

הורים   בחשבונות  המועצה.  גזבר  סגנית  או  המועצה  גזבר  11 

יתווסף מורשה חתימה שלישי שהוא נציג ההורים. תסביר רגע   12 

 13 על הנוהל.  

הקודמת  : יוסי שמעוני  שבמליאה  לכולנו  מזכיר  של  אישרנו    אני  סגירה  14 

אני   נטענים.  לכרטיסים  מעבר  ובעצם  ילדים  גני  חשבונות  15 

חושב שכולנו קיבלנו את זה בברכה. וגם הגננות עצמן הבינו   16 

שזה גם חוסך עמלות וגם פרוצדורה יותר פשוטה וגם מאפשר   17 

 18 לנו לצמצם את מספר החשבונות הפתוחים.  

המהלך    המהלך השני שדיברתי עליו בפגישה הקודמת זה בעצם   19 

המשלים, שזה חשבונות בתי הספר. על פי חוק צריכים להיות   20 

 21 מורשי החתימה, אחד ממורשי החתימה הגזבר או מי מטעמו. 

 22 בדרך כלל זה המזכירה של הבית ספר.   : יניב שחר 

רגע, שניה, עכשיו מי מטעמו יש פה לזה פרשנות, מי מטעמו   : יוסי שמעוני  23 

נכון,  חייב להיות קודם כל עובד רשות, זה אח  ד. שתיים, לא  24 

בעיניי לפחות, ואני שמח שהחברים שלי בהנהלה וכולל ליזי,   25 

ואת   השומה  את  זאת שעורכת  גם  שהיא  נכון שהמזכירה  לא  26 



 

 

  

 10.11.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

42 

הקרביים של החשבונות תהיה גם זאת שמורשית חתימה. זה   1 

צריכה   אבל  להפך,  המזכירות,  על  סומכים  לא  שאנחנו  לא  2 

 3 להיות הפרדת רשויות בקטע הזה.  

 4 הגיוני, זה ניהול תקין יותר.   : שחר יניב  

כל   : יוסי שמעוני  עם  ודברים  ודין  שיח  אחרי  בעצם  אנחנו  ולכן  נכון.  5 

יפה,   מאוד  בצורה  זה  את  עברנו  שזה  חושב  ואני  המנהלות,  6 

מטעמי,   מי  או  אני  יהיה  זה  החתימה  מורשה  התווסף  בעצם  7 

שזאת הסגנית שלי, ביחד עם מנהלת בית הספר. ובחשבונות   8 

ההורים גם יו"ר ועד ההורים או מורשה חתימה מטעמם. בית   9 

כיוון   מיתר  תיכון  ספר  בית  זה  פה  מופיע  שלא  היחיד  הספר  10 

ששם מנהלת בית הספר היא גם עובדת הרשות ולכן שם בעצם   11 

 12 אנחנו, 

 13 היא המי מטעמך.   : ליזי דלריצ'ה 

היא,   : יוסי שמעוני  או  אני  או  יהיה  זה  זאת אומרת  מי מטעמי,  כאילו  היא  14 

 15 ובדרך כל זו תהיה היא, לא צריך יותר. זהו.  

 16 ,  - אבל נציג הורים יהיה ב  : יניב שחר 

בחשבונות הורים. חשבון ההורים הוא חשבון נפרד על פי חוק   : יוסי שמעוני  17 

 18 וחייב להיות שם נציג הורים, בסדר?  

 19 לא היה.  נכון. הרבה זמן   : יניב שחר 

 20 זהו, אם אין לכם שאלות אז אני מבקש לאשר את זה.   : יוסי שמעוני 

 21 זה מאושר פה אחד?   : דליה לין 

 22 מי מאשר?   : ליזי דלריצ'ה 

 23 אושרת יש לך משהו להוסיף? לא.   : יוסי שמעוני 

 24 ?  5מי מאשר סעיף מספר   : ליזי דלריצ'ה 

 25 מאשרים.   : יניב שחר 

 26 ת לקחת חטיף. תודה יוסי, אתה יכול ללכ  : ליזי דלריצ'ה 
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 1 

לאשר   : החלטה  הוחלט  אחד  בנק  פה  בחשבונות  חתימה  מורשי  שינוי  2 

הספר  בתי  יובלים,    : של  ראשונים,  אריאל,  רביבים,  גנים,  3 

ומ  )מ אילות  יהיו    (, חוננים רום  החתימה  מורשי  בו  באופן  4 

ספר    ת / מנהל  המועצה.    + בית  גזבר  סגנית  או  המועצה  גזבר  5 

נציג   שהוא  שלישי  חתימה  מורשה  יתווסף  הורים  בחשבונות  6 

 7 . הורים 

 8 

לשנת  4 כספיים  בדוחות  דיון  והמשך    2019.  תקווה  גני  לפיתוח  החברה  של  9 

 10 עדכון לגבי המעילה 

 11 

מספר   : ליזי דלריצ'ה  לשנת  4סעיף  כספיים  בדוחות  דיון  החברה    2019,  של  12 

נמרוד,   המעילה.  לגבי  עדכון  והמשך  תקווה  גני   are 13לפיתוח 

you here  ? 14 

 15 כן, כן.   : נמרוד גלנטר 

 16 יאללה.   : ליזי דלריצ'ה 

שנת   : נמרוד גלנטר  את  סיימנו  טוב.  שקלים    2019ערב  כמה  עם  מאוזנים  17 

 18 בודדים בפלוס.  

 19 .  2020שלא כמו   : ליזי דלריצ'ה 

 20 לא, לא.   : נמרוד גלנטר 

 21 עוד לא נגמרה, אולי יהיה בסדר.   : דוברת 

קשה   : נמרוד גלנטר  אבל  צוחקת  ליזי  הכנות,  בשיא  לכם  להגיד  רוצה  אני  22 

על  לשמור  כדי  עושים  אנחנו  מאמץ  כמה  אחריות    להסביר  23 

באמת   במחיר  ומאמץ  מחיר  בכל  כמעט  החברה  של  כלכלית  24 

מההיקף הקבוע של    25%  - שאנחנו היום עובדים בהיקף של כ  25 
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החברה עם שני מטה בלבד. כל מטה החברה נמצא בחל"ת או   1 

 2 ,  2019פודה עדיין ימי חופשה, וזה מאתגר מאוד. לגבי  

 3  מי האנשי מטה?  : יניב שחר 

ה  : נמרוד גלנטר  מנהלת  היחידים  צהלה  האנשים  שני  אנחנו  ואני.  כספים  4 

בחל"ת,   לא  שהם  בחברה  ...  בעצם  כי  כן?  במטה,  שהם  5 

 6 צהרונים וכולי, ומעונות יום וכולי וכולי שעובדים כרגיל. 

 7 הנהלה.   : יניב שחר 

של   : נמרוד גלנטר  מטה  הפעילות  כל  את  עושים  בעצם  אנחנו  מאוד.  נכון  8 

 9 החברה.  

שנים    2019לגבי    מספר  אחרי  מאוזנים,  סיימנו  באמת  אנחנו  10 

במינוס   זגזגה  ככה  מינוס  80שהחברה  וכולי.    70,  שקל  אלף  11 

לא היה    2020. אני יכול להגיד שאם  2019  - היתה שנה טובה ב  12 

 13 וד מאוד יפה.  קורונה היינו עולים על איזשהו גל בצורה מא 

אלף שקלים.    280כמה מילים לגבי המעילה. מעילה בהיקף של    14 

במקביל   קרו  מהלכים  שלושה  הסיפור.  את  מכירים  אתם  15 

 16 בעקבות המעילה, המהלך,  

 17 את האמת לא כל כך מכירים.   : יניב שחר 

 18 אז אני אספר. השאלה אם,   : נמרוד גלנטר 

 19 סיפרנו אותם.  : ליזי דלריצ'ה 

 20 ו את זה.  לא, סיפרנ  : דליה לין 

 21 איך היא בוצעה המעילה, תכלס?   : יניב שחר 

 22 אוקי, בסדר גמור, מאוד פשוט.   : נמרוד גלנטר 

 23 ליזי סיפרה.   : דליה לין 

 24 .  שנים   8אנחנו מדברים על מעילה שנערכה למשך   : נמרוד גלנטר 

 25 שנים?    8 : יניב שחר 

 26 שנים?    8 : אושרת פרימו 
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 1 כן, זה היה כתוב בתקשורת.   : נמרוד גלנטר 

 2 אנחנו לא נסמכים על התקשורת לצרכי,   : נעמה ברון 

זה היה כתוב בפרסומים שלנו, על זה אפשר להסתמך. אנחנו   : נמרוד גלנטר  3 

 4 כותבים בצורה אמינה.  

תקשורת   : נעמה ברון  על  דיברתי  וחלילה.  חס  עליך,  דיברתי  לא  לא,  5 

 6 עיתונות. 

כ  : נמרוד גלנטר  גמור. בהיקפים של  שקל לחודש באופן    3,000-4,000  - בסדר  7 

סיום   לזה,  נקרא  סיום  של  כוזב  דיווח  של  בשיטה  קבוע,  8 

בפועל   כשבעצם  אחר  או  כזה  מוצר  של  סיום  או  התקשרות  9 

 10 הבן אדם המשיך לקבל את השירות עד תומו וככה זה התקיים.  

 11 ם מצד אחד,  רגע, רק להבין, הוא כאילו לא, הוא הפסיק לשל  : יניב שחר 

 12 המשיך לשלם עד הסוף, דווח,   : נמרוד גלנטר 

 13 סליחה, נכון, הוא המשיך לשלם.   : יניב שחר 

הוא המשיך לשלם עד הסוף, קיבל את השירות עד הסוף, דווח   : נמרוד גלנטר  14 

 15 כאילו הוא סיים את ההתקשרות באמצע.  

 16 וואו.   : נעמה ברון 

 17 אשראי.  לקחה לעצמה, נו, זיכתה את הכרטיס   : אושרת פרימו 

 18 אני לא מבין.   : עופר עזרא 

 19 זה נשמע פשוט.   : נמרוד גלנטר 

 20 הוציאו תשלום עבור סיום התקשרות, מה?   : עופר עזרא 

 21 נשמע מאוד שיטתי.   : נעמה ברון 

לי מנוי לבריכה, שילמתי   : נמרוד גלנטר  חודשים, קיבלתי שירות של    12יש  22 

אחרי    12 ביטל  אדם  שהבן  התוכנה  את  עדכנתי   23  8חודשים, 

 24 חודשים גרפתי לכיס.    4  - חודשים ואת ה 

 25 כאילו שעשו לו החזר, מה?   : עופר עזרא 

 26 כאילו עשו לי החזר כשהבן אדם בפועל,   : נמרוד גלנטר 
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 1 , אתה לא מצלח,  אתה ישר מדי, אין לך  : ליזי דלריצ'ה 

 2 )מדברים ביחד( 

 3 כשהבן אדם המשיך להגיע בפועל, הבן אדם לא ראה את זה.   : נמרוד גלנטר 

 4 )מדברים ביחד( 

רשם   : יניב שחר  בעצם  המעילה  את  שעשה  מי  להבין,  בשביל  רק  רגע,  5 

 6 במערכת שהמנוי כאילו ביקש לבטל,  

 7 ביקש לסיים את המנוי, כן, נכון.  : נמרוד גלנטר 

 8 ואז את הזיכוי הוא לקח לחשבון שלו,   : יניב שחר 

 9 הוא זיכה את כרטיס האשראי של עצמו.   : נמרוד גלנטר 

 10 , שלקח את המנוי,  - של עצמו. הבחור שעשה את ה  : יניב שחר 

 11 )מדברים ביחד( 

 12 אל תדברו ביחד.   : ליזי דלריצ'ה 

 13  - שניה רגע, רק להבין, אני באתי נרשמתי לבריכה, שילמתי ב  : יניב שחר 

חודשים מישהו בלידר    8כרטיס אשראי, אחרי  תשלומים ב   12 14 

של   אשראי  הכרטיס  את  זיכה  סיים,  הזה  שהמנוי  אמר  זיכה,  15 

 16 עצמו,  

 17 חודש.    12לא, אחרי   : ליזי דלריצ'ה 

 18 ,  12לא, אחרי   : נמרוד גלנטר 

 19 כאילו אתה קיבלת את כל השירות.  : ליזי דלריצ'ה 

 20 קיבלת את כל השירות,   : נמרוד גלנטר 

 21 חודשים.    4ואז כאילו לא קיבלת את כל השירות והחזירו לך   : ליזי דלריצ'ה 

 22 חודשים,    12אחרי   : נמרוד גלנטר 

 23 חודשים,    12אחרי   : יניב שחר 

ליזי. אם הייתי עושה את זה אחרי   : נמרוד גלנטר   24  8אני רק אדייק ברשותך 

 25 חודשים הצ'יפ לא היה עובר יותר, נכון?  

 26 נכון, זהו.   : יניב שחר 
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 1 חודשים אחורה.    4שה את הביטול בדיעבד  אני עו  : נמרוד גלנטר 

 2 חודשים?   4אפשר דבר כזה להגיד אני ביטלתי לפני   : יניב שחר 

 3 היום כבר כמובן שלא.   : נמרוד גלנטר 

 4 המערכת נתנה,   : יניב שחר 

מסוגלת   : נמרוד גלנטר  לא  כבר  היא  היום  כמובן  לתת,  ידעה  המערכת  לא,  5 

 6 ולא אפשרי, אבל היא ידעה לתת זיכוי בדיעבד.  

 7 וואו.   : יניב שחר 

 8 שנתנו כרטיס אשראי מאות פעמים ולא עלו על זה?  : עופר עזרא 

 9 תראה, אני לא יודע עד כמה אנחנו אמורים לפתח פה דיון.   : נמרוד גלנטר 

 10 )מדברים ביחד( 

הם   : נמרוד גלנטר  החודש  ברמת  ההיקפים  בקצרה,  עונה  רק  אני  ההיקפים,  11 

עשרות   שמנהלת  בחברה  לרדאר  מתחת  קטנים  מאוד  מאוד  12 

המון   ולאורך  קטנים  מאוד  בהיקפים  בשנה  שקלים  מיליוני  13 

 14 שנים, אתה מבין? זה משהו שהוא קשה לזיהוי.  

 15 תעדכן סטטוס, אנחנו רוצים ...  : ליזי דלריצ'ה 

 16 התקדמתי. התקדמתי.   : נמרוד גלנטר 

 17 ,  - רגע, בתור הנהלה תגיד מה החברה עשתה בשביל ש  : יניב שחר 

שלושה דברים. אני עונה בקצרה, שלושה דברים. הדירקטוריון   : נמרוד גלנטר  18 

מינה את עומר שהרגע יצר, יוסי ואותי להקים ועדה שלומדת   19 

במשך   עבדה  הועדה  החברה.  של  ההתנהלות  כל  את  לעומק  20 

חו  של  גודל  למדה  סדר  הכלכלי,  הטראפיק  את  למדה  דשיים,  21 

החלטה,   קיבלה  החברה  לעומק.  כספית  מבחינה  החברה  את  22 

ארגוני,   שינוי  לעשות  החברה  לדירקטוריון  המליצה  הועדה  23 

תוקנן תקן של סמנכ"ל כספים ומשאבי אנוש, הוקמה, מוקמת   24 

עם   שמתעסקת  חשבונות  הנהלת  של  מחלקה  אלה  בימים  25 
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י מהמחלקות המקצועיות של  התנועה הכספית במנותק לגמר  1 

 2 החברה.  

כל הנושא הכספי יוצא מהמחלקות ועוברת להנהלת חשבונות    3 

עובדי   וכל  אנוש,  ומשאבי  כספים  סמנכ"ל  תחת  שיושבת  4 

זאת   החשבונות.  להנהלת  מתנקזים  המחלקות  של  הכספים  5 

ייגעו   במחלקות  עובדים  ולא  מחלקות  מנהלי  שלא  אומרת  6 

 7 בכלל בכסף, אנשי מקצוע בלבד ייגעו.  

זיכ   כל  על  שנייה  חתימה  המון  הוספה  נעשו  וטכנולוגית  וי  8 

מהלכים, בין היתר שלא ניתן היום לזכות כסף מכרטיס אשראי   9 

השומה  בו  בוצעה  כסף.  שלא  להחזיר  יכול  לא  אני  אוקי?   , 10 

ושיטות הגבייה, אני מחבר פה טיפה את הנושא של הקורונה,   11 

אבל שיטות הגבייה השתנו לגמרי. כמו שאת אמרת בצהרונים,   12 

 13 איך ייראה החודש  אנחנו עושים,  בגלל שאנחנו לא יודעים  

אז כאילו מחייבים שקל ואז אתה צריך להתקשר לדבר עם בן   : נעמה ברון  14 

 15 אדם פרסונאלית שגובה ממך.  

ולא   : נמרוד גלנטר  בדיעבד  גובים  אנחנו  הזה.  האלמנט  את  יותר  אין  כן,  16 

מראש. טוב, זה גם קשור לקורונה. אני חושב שהסברתי היטב,   17 

 18  נכון? 

 19 תודה רבה.   : ה ליזי דלריצ' 

 20 תודה.   : דליה לין 

 21 .  6סעיף מספר   : ליזי דלריצ'ה 

עוד שאלה אחת. יש איזה עדכון לגבי, הבנתי שהגישו תלונה   : יניב שחר  22 

 23 במשטרה, זה הסתדר הסיפורים?  

 24 אז אמרתי, שינוי ארגוני, תלונה במשטרה והדבר השלישי זה,  : נמרוד גלנטר 

 25 גביית החוב.   : ליזי דלריצ'ה 



 

 

  

 10.11.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

49 

שניות. העובדת עומתה, במהלך העימות היא חתמה    20  - מש ב  : גלנטר נמרוד   1 

על מסמך שבו היא מודה במקרה, היא מתחייבת להחזיר את   2 

ההתחייבות   את  יום.  באותו  לאלתר  מתפטרת  והיא  הכספים  3 

כמובן   העברנו  זמן  הרבה  לנו  שלקחו  מהלכים  כולל  הזאת  4 

וכולי,   וכולי  הפנסיה  ביטוח  את  שעושה  שמבטחת,  לחברה  5 

מהכספים    100%והיא מחויבת בסוג של, לא בסוג, בהחזר של   6 

 7 שהיא גנבה מהחברה לאורך כל השנים.  

חשוב כל הזמן להדגיש שהכסף לא נגנב מהלקוח. זה נבדק על    8 

ידי מבקר החברה בכל כיוון. הכסף נגנב רק מהחברה. אם היה   9 

 10 נגנב מהלקוח היינו נמצאים במצב קצת יותר מורכב.  

עסקאות עם    10אלה קטנה לגבי הדוחות. יש פה ביאור  עוד ש  : יניב שחר  11 

עמוד   זה  קשורים,  השתתפות    13צדדים  כאן  יש  למטה,  12 

 13 המועצה בניהול נכסים. 

מאוד פשוט. יש, רק רגע, תן לי להסתכל שאנחנו מדברים על   : נמרוד גלנטר  14 

 15 אותו דבר.  

 16 .  10למטה, ביאור    13עמוד   : יניב שחר 

רד הפנים שבא ואומר שהמועצה צריכה  קיבלנו ביקורת ממש  : נמרוד גלנטר  17 

להעריך את שווי השימוש בנכס. עשינו פעולה ביחד עם גזבר   18 

המועצה לפני סדר גודל של חצי שנה ועם אושרת אם אני לא   19 

הערכה   ביצענו  הזה.  הנושא  את  ליווית  את  נכון?  טועה,  20 

כשעשינו   בנכסים  השימוש  עולה  כסף  כמה  של  תקציבית  21 

בפוע  השכירות  לפי  בחלק  השוואה  מפעילים  שאנחנו  ל  22 

מהנכסים. הגענו לתקציב הזה. למעשה זה סעיף שנמצא בשני   23 

ערך   את  לשקף  שחייב  ביחד,  וכהוצאה  כהכנסה  הצדדים,  24 

הנכסים של מתקני החברה בעיני המועצה גם בספר התקציב   25 

 26 של המועצה.  
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זה חייב לש... את זכות השימוש של החברה בנכסים של   : עו"ד אושרת מצליח  1 

 2   המועצה. 

 3 זה כאילו כסף שהחברה מעבירה למועצה או,  : יניב שחר 

מצליח  אושרת  של   : עו"ד  בבעלות  שהם  בנכסים  החברה  של  השימוש  זכות  4 

 5 המועצה.  

 6 זאת אומרת לידר עצמו, המבנה הוא בבעלות המועצה,   : יניב שחר 

 7 המבנים בבעלות של המועצה.   : עו"ד אושרת מצליח 

יש   : נמרוד גלנטר  בו.  נותן ללידר להשתמש  ואתה  המבנה הוא של המועצה  8 

 9 לזה ערך כספי. ואת זה המבקר ביקש לתת לזה ביטוי בספרים.  

 10 אבל זה כסף שעובר או שזה מענק?   : יניב שחר 

 11 זה רק עניין רישומי, אין לזה שום,   : עו"ד אושרת מצליח 

 12 הוא נמצא לזכות ולחובה.   : נמרוד גלנטר 

 13 אין לזה שום משמעות.   : עו"ד אושרת מצליח 

והמועצה   : יניב שחר  למועצה  לשלם  אמורים  אתם  כאילו  זה  הבנתי.  14 

 15 מחזירה לכם.  

 16 לא אמורים לשלם.   : עו"ד רונית עובדיה 

 17 זה לא מדויק. אנחנו לא אמורים לשלם למועצה.   : נמרוד גלנטר 

 18 ו להם זכות שימוש בנכס. זה זרוע, נתנ  : עו"ד רונית עובדיה 

במתקנים   : ליזי דלריצ'ה  שלה  הפעולות  לביצוע  המועצה  של  ארוכה  זרוע  19 

 20 שלנו.  

רק מבחינה חשבונאית הרואה חשבון אומר אתם צריכים   : עו"ד רונית עובדיה  21 

 22 לקחת את זה בתור מספר כי יש לזה ערך. תרשמו.  

 23 ,  3לא, אני שואל כי זה פשוט קפצת וסעיף   : יניב שחר 

 24 לא, אבל זה לא אמורים לשלם.  : עו"ד רונית עובדיה 

 25 עוד שאלות? אני רוצה להתקדם.   : ליזי דלריצ'ה 

 26 בסדר גמור. טוב, תודה.   : יניב שחר 
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 1 

 2 משכר מנכ"ל   90%  - . אישור מינוי מבקר פנים, עודד גרונטמן, ב 6

 3 

. קודם כל עודד גרונטמן יציג את עצמו ואז הוא  6סעיף מספר   : ליזי דלריצ'ה  4 

 5 יצא החוצה ונצביע עליו. אז ברוך הבא.  

אוקי, אז תודה ליזי. גרונטמן, אז עד לאחרונה מבקר הראשי   : עודד גרונטמן  6 

של בנק דקסיה, בנק הבית של הרשויות. הבנק מוזג לקבוצת   7 

 8 דיסקונט, למרכנתיל, ... עזבנו.  

היי   לכן  חטיבת  קודם  על  הביקורת  את  ניהלתי  בכלל,  תי  9 

את   ניהלתי  מזרחי,  בנק  מזרחי,  זה  לפני  כלל.  של  ההשקעות  10 

דקסיה   וקודם  הבנק  של  הבינלאומית  הפעילות  על  הביקורת  11 

בכובע של איש אשראי, אשראי לרשויות ותאגידים. ככה שכל   12 

בתור   גם  בתור איש אשראי,  גם  לי  מוכר  רשויות  הנושא של  13 

 14 מבקר.  

א   הבנקים    10יזה  ולפני  באחד  עבדתי  באוסטרליה  שנים  15 

שני   תואר  בארץ,  ראשון  תואר  לתאגידים.  אשראי  הגדולים,  16 

 17 באוסטרליה, נשוי, שתי בנות, מתגורר בחולון.  

 18 שתיקה בקהל. תצא לשניה, אנחנו נאשר את שני הסעיפים.   : ליזי דלריצ'ה 

 19 בקצב הזה תוך שנה אתה עובר לגני תקווה.   : יניב שחר 

 20 נראה לי פחות משנה.   : נטמן עודד גרו 

 21 בהצלחה רבה.   : נעמה ברון 

 22 תודה.   : עודד גרונטמן 

מספר   : ליזי דלריצ'ה  סעיף  לאשר  רוצה  אני  פנים    6אז  מבקר  מינוי  אישור  23 

 24 משכר מנכ"ל. מי בעד?    90%  - נטמן ב ו עודד גר 

 25 מאושר פה אחד?   : דליה לין 

 26 משרה?    50%  - זה ב  : יניב שחר 
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 1 מאה אחוז משרה.   : עו"ד אושרת מצליח 

 2  - הוא במאה אחוז משרה? אנחנו שואלים כי הקודמת היתה ב  : נעמה ברון 

 3  , לא? 50%

 4 .  100%אלף תושבים חייב להיות    20מעל   : נמרוד גלנטר 

 5 .  100אבל עכשיו זה כבר   : דליה לין 

 6 החוק החדש.   : ליזי דלריצ'ה 

 7 

ב  : החלטה  גרונטמן,  עודד  פנים,  מבקר  מינוי  לאשר  הוחלט  אחד   8  - פה 

 9  משכר מנכ"ל.    90%

 10 

. מינוי עודד גרונטמן, מבקר המועצה, כממונה על תלונות הציבור בהתאם  7 11 

 12 2008- לחוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, תשס"ח   2לס'  

 13 

כממ 7 : ליזי דלריצ'ה  המועצה,  מבקר  גרונטמן,  עודד  מינוי  תלונות  ,  על  ונה  14 

לסעיף   בהתאם  )ממונה    2הציבור  המקומיות  הרשויות  לחוק  15 

 16 . מי בעד?  2008על תלונות הציבור(,  

 17 בעד.   : יניב שחר 

 18 בעד.   : נעמה ברון 

 19 יופי, פה אחד.   : דליה לין 

 20 כולם בעד. אפשר להגיד לו להיכנס, אמנון.   : ליזי דלריצ'ה 

 21 

מינוי   : החלטה  לאשר  הוחלט  אחד  המועצה,  פה  מבקר  גרונטמן,  עודד  22 

לס'   בהתאם  הציבור  תלונות  על  הרשויות    2כממונה  לחוק  23 

 24 . 2008- המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, תשס"ח 

 25 

 26 עודד, בהצלחה, אושרת.   : ליזי דלריצ'ה 
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 1 תודה רבה.   : עודד גרונטמן 

 2 מפתיע אבל אושרת מה שנקרא.   : יניב שחר 

 3 .  1.1  - לא, אבל אולי חשוב לומר שהוא מתחיל לעבד רק ב  : נמרוד גלנטר 

 4 בינואר.   1  - ב  : דליה לין 

 5 לינואר?    1 : ליזי דלריצ'ה 

 6 כן.   : דליה לין 

 7 לינואר נקבע לך פגישה כבר.    2  - ב  : יניב שחר 

 8 תנו לו לנשום איזה כמה שבועות.   : דליה לין 

 9 לינואר, מה?    1  - ה יש לו עד   : יניב שחר 

 10 עם מסיכות לנשום זה לא עובד.  : נעמה ברון 

 11 

עמותת  .  8 לבין  המועצה  בין  שימוש  מקרקעין/רשות  הקצאת  הסכם  אישור  12 

הסדרת   לצורך  זצוקללה"ה  השמ"ש  ורבני  ב"י  מרן  ע"ש  שלום"  יוסף  "בית  13 

 14 5, רחוב עין גנים  794ח"ח    6720הפעלת בית כנסת, גוש  

 15 

, אישור הסכם הקצאת מקרקעין / רשות שימוש  8סעיף מספר   : ליזי דלריצ'ה  16 

, עין  794 7620בין המועצה לבין עמותת "בית יוסף שלום" גוש  17 

 18 . אושרת?  5גנים  

 19  ההקצאה אישור של הסכם ההקצאה עצמו. כבר  כן, זה   : עו"ד אושרת מצליח 

בספטמבר   המליאה  לאישור  הובאה  הסדרת  2019עצמה  זה   . 20 

ועלת במקום. יש שם בית כנסת,  הקצאה. זה עמותה שכבר פ  21 

 22 .  5רחוב עין גנים  

 23 פועלת הרבה שנים שמה.   : יניב שחר 

 24 כן, כן, זה הסדרת הקצאה.   : עו"ד אושרת מצליח 

 25 הסדרה.   : דליה לין 

 26  מה, הסדרה כי לא היתה או כי נגמר התוקף שלה?  : יניב שחר 
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כי יש, בוא נעשה סדר. נוהל הקצאת מבנים נכנס בשלב   : עו"ד אושרת מצליח  1 

שימוש   לעשות  שהתחילו  עמותות  יש  שכבר  אחרי  מאוחר  2 

גם   וחלקם  אותם,  להסדיר  צריכים  לאט  לאט  אז  במבנים.  3 

חלקם   להסדרה,  להיכנס  כדי  לעמותות  להתאגד  צריכים  4 

 5 צריכים,  

 6 אז לא היה להם,   : יניב שחר 

, לא היתה הקצאה. עכשיו יש הקצאה  כל מיני תהליכים  : עו"ד אושרת מצליח  7 

מאשרים   עכשיו  בספטמבר,  ההקצאה  את  אישרתם  מסודרת,  8 

מעל   הוא  כי  ההסכם  יועץ    5את  של  דעת  חוות  יש  שנים.  9 

 10 משפטי שצורפה לגבי עשייה במקרקעין.  

 11 מי בעד?   : ליזי דלריצ'ה 

 12  אושר פה אחד?  : דליה לין 

 13 בעד.   : יניב שחר 

 14 

הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש  פה אחד הוחלט לאשר   : החלטה  15 

בין המועצה לבין עמותת "בית יוסף שלום" ע"ש מרן ב"י ורבני   16 

גוש   כנסת,  בית  הפעלת  הסדרת  לצורך  זצוקללה"ה  השמ"ש  17 

 18 . 5, רחוב עין גנים  794ח"ח    6720

 19 

 20 1977- רחובות(, התשל"ה   ת . אישור תיקון חוק עזר לגני תקווה )סליל 9

 21 1977- תיקון חוק עזר לגני תקווה )תיעול(, תשל"ז . אישור  10

 22 

ביחד, אישור תיקון חוק עזר לגני תקווה    10  - ו   9סעיף מספר   : ליזי דלריצ'ה  23 

תיעול.   תקווה  לגני  עזר  חוק  תיקון  אישור  רחובות,  סלילת  24 

 25 רונית, ניתן לך, לא דיברת היום. 
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שנים צריך לעדכן, לבחון מחדש ולעדכן את    5בעצם כל   : עו"ד רונית עובדיה  1 

התעריפים של הסלילה ושל התיעול ובהתאם להנחיות משרד   2 

גבייה   הגבלת  של  סעיף  היה  עצמו  העזר  בחוק  וגם  הפנים  3 

שאנחנו כבר הבאנו למועצה בעבר וביקשנו להאריך אותו עד   4 

 5 סוף השנה.  

 6 הארכנו פעמיים.   : יניב שחר 

 7 .  כן  : עו"ד אושרת מצליח 

עובדיה  רונית  שבמשך   : עו"ד  יועץ  לקחנו  ואז  חודשים  לשלושה  אחת  פעם  8 

בוחן   בעצם  זה  עושה  שהוא  מה  עבודה.  עשה  ארוכה  תקופה  9 

 10  5את עלויות הסלילה והתיעול העתידיות למשך התקופה של  

זה, אבל   יש כמה שיטות לעשות את  על,  ומחלק אותה  שנים  11 

רים והכל  בעצם הוא בוחן את הגבייה שתהיה כתוצאה מהמט  12 

 13 על פי תוכניות מאושרות.  

עובד    הפנים  שמשרד  חברה  ידי  על  אושרו  שלו  התחשיבים  14 

איתה, שזה ג'יגה, ובעצם אנחנו מבקשים לעדכן את חוק העזר   15 

על פי התחשיבים החדשים שהוא ערך, לעדכן את התעריפים.   16 

עבור   שיהיה  למטר  חוץ מתעריף  דבר  שום  לא משנים  אנחנו  17 

 18 התעריפים עולים קצת,  סלילה ועבור תיעול.  

 19 בכמה אחוז? את יודעת בכמה אחוז?   : דובר 

 20 יש לי, רגע, אני אגיד לך.   : עו"ד רונית עובדיה 

את   : יניב שחר  גם  רושמים  הייתם  הישנים.  התעריפים  את  רשמת  לא  21 

 22 התעריפים הישנים.  

 23  - אני יכולה להגיד לך, התעריף של ההיטל תיעול עולה ב  : עו"ד רונית עובדיה 

על הקרקע, זה מחולק לרכיב של קרקע ולרכיב של בנייה,    2.7 24 

 25 בבנייה,    6.2זה  

 26 את מדברת על אחוזים?   : יניב שחר 
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 1 אחוזים.   : ערן חמו 

אחוזים, שאלתם על אחוזים. והתעריף של הסלילה עולה   : עו"ד רונית עובדיה  2 

 3 .  10%  - ב 

 4 על כל הסעיפים?   : ערן חמו 

 5 על הכל, על הכבישים והמדרכות.   : עו"ד רונית עובדיה 

מבחינת   : מיכאל לוין  דומים  או  באזור  אחרים  לישובים  ביחס  אנחנו  איך  6 

 7 תעריף? מישהו בדק את זה?  

עובדיה  רונית  כא  : עו"ד  לי  אין  בדק.  משתנה.  הוא  מאוד  זה  הנתונים.  את  ן  8 

קודם כל זה עומד בכל מה שקורה באזור זה מאוד משתנה לפי   9 

יש,   כבישים  כמה  לגובה,  בינוי  יש  אם  לרוחב,  בינוי  יש  אם  10 

 11 רשויות שהן,  

 12 ... בדיוק על הדברים שלנו.   : ערן חמו 

כן. רשויות שהן גדולות יותר והבינוי צפוף יותר לפעמים   : עו"ד רונית עובדיה  13 

כל  ז  את  חישב  הוא  ייחודי.  מאוד  זה  בדיוק,  זה  מתחלק.  ה  14 

הכבישים שצריך לסלול עדיין לפי התב"עות המאושרות וחילק   15 

 16 את זה באופן יחסי למטרים שצריך למדוד.  

 17 שה.  ק מי בעד אישור? אם יש עוד שאלות אז בב  : ליזי דלריצ'ה 

 18 על שני הסעיפים בעד?  : דליה לין 

החיצונית   : יניב שחר  החברה  ידי  על  גם  אושר  שזה  אומרת  את  זה  הכל  19 

 20 של משרד הפנים?  

עובדיה  רונית  ג'יגה   : עו"ד  לג'יגה,  שלו  התחשיב  את  שלחנו  התחשיב,  כן,  21 

פה   זה  את  לאשר  צריכים  אנחנו  עכשיו  התחשיב,  את  אישרו  22 

 23 ואז לשלוח למשרד הפנים שיאשר את התיקון של חוק העזר.  

 24 מאשרים? מה קורה?   : ליזי דלריצ'ה 

 25 כן.   : יניב שחר 

 26 אישרנו פה אחד.   : דליה לין 
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 1 , אוקי.  - כולם, אין התנגדות ו  : ליזי דלריצ'ה 

 2 יופי.   : דליה לין 

 3 

לאשר   : החלטה  הוחלט  אחד  )סליל פה  תקווה  לגני  עזר  חוק   4  ת תיקון 

תיקון  . כמו כן הוחלט פה אחד לאשר  1977- רחובות(, התשל"ה  5 

 6 . 1977- תשל"ז חוק עזר לגני תקווה )תיעול(,  

 7 

לפיתוח  11 בחברה  כדירקטור  האופוזיציה  סיעות  מטעם  מועצה  חבר  מינוי   . 8 

 9 גני תקווה  

 10 

דירקטור   : ליזי דלריצ'ה  למנות  צריכים  אנחנו  אחרונים.  שניים  סעיפים  11 

הגעתם   אם  כנה  שאלה  ללידר.  האופוזיציה  סיעות  מטעם  12 

יהיה במרכז   מי  יהיה בלידר  מי  ביניכם החלטה  ויש  להסכמה  13 

 14 הבמה? מיכאל, נעמה, כי נראה לי שזה שלכם.  

 15 זה לא, זה שלכם.   : נעמה ברון 

 16 זה לא שלנו בכלל.   : יניב שחר 

 17 אני שואלת אם הגעתם להסכמה ביניכם.  : ה ליזי דלריצ' 

אני הבנתי בבית משפט דבר אחד, היתה הצעה לפשרה שאמרה   : נעמה ברון  18 

 19 ,  - להחליף מתאגיד המים ללידר. לא דובר על ה 

 20 את סיעת כוח לשנות, זה מה שבית משפט דיבר.  : יניב שחר 

 21 זה לא תואם את מה שהיה בבית משפט.   : נעמה ברון 

רק שניה. מה שהיה בבית משפט זו הצעה ששאלו אותה.   : עו"ד רונית עובדיה  22 

מה שאני הסברתי בבית משפט זה שאני לא מחליטה ושנביא   23 

 24 את זה לאישור המועצה.  

 25  נכון. אז המועצה לא מאשרת את הפשרה?  : נעמה ברון 
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עובדיה  רונית  ש זה   : עו"ד  לא  לא  או  הפשרה  את  מאשרת  את  מאשרת  היא  1 

היה   גם  מיכאל  דירקטורים.  למנות  צריכה  המועצה  הפשרה.  2 

 3 בבית משפט ואמר כבר בדיון הראשון,  

 4 בדיון השני לא.   : נעמה ברון 

משפט, מיכאל  ה על בית  סליחה רגע, אם את רוצה לדבר   : עו"ד רונית עובדיה  5 

כמה   ועד  ללידר  גם  מאז ומתמיד אמר שהוא רוצה להתמנות  6 

מוות  שהוא  הודיע  הוא  במרכז  שהבנתי  שלו  המינוי  על  ר  7 

תגיעו   אם  שנשמח  המייל,  את  כתבתי  גם  זה  ובשביל  הבמה,  8 

עכשיו   לחזור  רוצה  הייתי  לא  המשפט  להסכמות.  לבית  9 

 10 יגיד למה נעמה ולא אני.    אום ושמיכאל פת 

 11 מיכאל לא עותר.   : נעמה ברון 

 12 ,  לבקש להתמנות לתפקיד   מה זה משנה? הוא יכול  : עו"ד רונית עובדיה 

 13 )מדברים ביחד( 

 14 הוא צד לעתירה, מה זאת אומרת?  : ליזי דלריצ'ה 

 15 זה לא רלוונטי.   : עו"ד רונית עובדיה 

 16 הוא לא, מה זאת אומרת? ההצעה,   : נעמה ברון 

 17  לא צירפת אותו לעתירה?  : ליזי דלריצ'ה 

 18 בוא נגיד הניסיון,   : נעמה ברון 

עובדיה  רונית  נעמה,  : עו"ד  שניה,  לעתירה.    רק  קשור  לא  זה  בואי,  נעמה,  19 

 20 העתירה יכולה להתנהל או לא להתנהל. אתם,  

 21 זה הכי קשור לעתירה.   : יניב שחר 

 22 רק שניה.   : עו"ד רונית עובדיה 

אם לא היתה עתירה לא הייתם מעלים אף אחד מהאופוזיציה   : יניב שחר  23 

 24 ללידר.  

עובדיה  רונית  צריך   : עו"ד  ואמרתם  טענה  והעליתם  באתם  אתם  יניב,  יניב,  25 

באנו   התקנון,  את  תקראו  להיות,  רוצים  אנחנו  נציג,  בלידר  26 



 

 

  

 10.11.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

59 

הביתה, סיפרנו לליזי, היא אמרה אין שום בעיה, רוצים להיות   1 

אחריות גם על מה שקורה בלידר    בלידר? הגיע הזמן שתיקחו  2 

 3  ולא תשבו ותגידו לא נותנים לי. אין לי סודות ואין שום דבר 

. שלחו לכם את המייל, אמרו לכם יש אופציה  שמסתירים מכם  4 

 5 להחליף את הנציג מתאגיד המים ללידר.  

 6 שלא מגיע שניים, נכון?   : ליזי דלריצ'ה 

, העמדה שלנו היתה שבכל  כן. אנחנו, העמדה שלנו, יניב  : עו"ד רונית עובדיה  7 

 8 מקרה מגיע לאופוזיציה לפי החלוקה שניים.  

 9 זה העמדה של התקנון של לידר, זה לא שלכם.   : יניב שחר 

 10 זה לא קשור.   : עו"ד רונית עובדיה 

 11 לא, לא, היא מדברת עכשיו על מפתח סיעתי, זה לא קשור.   : נעמה ברון 

אל יש את הסיפור של  מיכ לבקשת  ואז לבקשת נעמה וגם   : עו"ד רונית עובדיה  12 

להסכמות.   ותגיעו  שתחליטו  מה  תחליטו  ללידר.  ימונה  מי  13 

למועצה. מה שא  זה  רוצים. מבחינת המועצה,  ת תביאו את  ם  14 

נכונות   יש  לכם,  שנאמר  אופוזיציה  כפי  נציג  ללידר.  למנות  15 

אתם רוצים להסכים, תסכימו, אתם רוצים שהמועצה תחליט   16 

 17 , אני לא מבינה מה,  גם זו אפשרות   בלי שתסכימו 

 18 קודם כל אנחנו יושבים ומקשיבים, הכל בסדר.  : נעמה ברון 

 19 אוקי.   : עו"ד רונית עובדיה 

אני לא מתווכחת על מה המועצה תעשה. לא בטון נעלב, אבל   : נעמה ברון  20 

עד היום לא שאלו אותנו ואני לא מבינה מנין פתאום הכאילו   21 

ובואו   דעתנו  את  לשאול  הזו  פנים  ביניכם  העמדת  תסכימו  22 

והנה אוטונומיה, זה לא זה. אנחנו התחלנו הליך בבית משפט.   23 

כשה  או אחרת שיש  בבית המשפט  זו  בצורה  שופטת הסבירה  24 

והפשרה   מסוימת.  פשרה  הוצעה  מסוימת  תקינות  אי  איזה  25 

אמרה נעמה תעבור מתאגיד המים, אני כרגע מדובר במונחים   26 
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סיע  אבל  כאני,  לא  עצמי,  על  בכוונה  לשנות  פשוטים  כוח  ת  1 

עותרת, נעמה תעבור מתאגיד המים ללידר. זו היתה ההצעה,   2 

בסדר? לא נקרא לזה פשרה, לא משנה. זו היתה ההצעה ועם   3 

כבר הבעתי בשם   היינו צריכים ללכת שנינו כל אחד, אני  זה  4 

הסיעה את ההסכמה בבית המשפט, את כמובן נדרשת לבדוק   5 

בע  לא מחליטה  כיוון שאת  עם המועצה,  זה  והגענו  את  צמך,  6 

שכבר   כן,  לפני  חודש  לכן,  קודם  מייל  לו  שקדם  הזה  לזימון  7 

משהו   שזה  הזה,  הדבר  נוכח  שלי  הפליאה  את  בכתב  הבעתי  8 

שהוא לא סוכם ואני בהחלט מקבלת את העמדה שיכול להיות   9 

מאוד שאתם לא מקבלים את מה שהיה בבית משפט. אני רק   10 

דבר בבית    רוצה לומר למען הסדר הטוב, אני לא אמרתי שום  11 

בי   חוזרת  שאני  העתירה,  את  מושכת  שאני  כך  על  המשפט  12 

האלה   הדברים  המועצה.  עמדת  את  מקבלת  שאני  מהסעדים,  13 

 14 נאמרו חזור ושוב במיילים ואני לא מבינה על סמך מה.  

בהצעה    שדובר  בוגרים,  אנשים  הבנו,  שכולנו  חושבת  אני  15 

אנשים,   שלושה  כאן  אנחנו  לשנות  כוח  סיעת  פשרה.  לצרכי  16 

אנחנו בדעה שמגיעים לנו שני דירקטורים, זו העתירה. אנחנו   17 

עומדים מאחוריה. הפשרה שהוצעה אנחנו אמרנו אוקי, ציפור   18 

אחת על העץ בחברה שהיא ללא ספק חברה שכמו שאמרתם   19 

זרועה הארוכה של המועצה ולכן על מנת שלא להתמשך בבתי   20 

,  משפט עוד שנתיים ותיגמר הקדנציה ניקח מה שנותנים לנו  21 

 22 לא כי אנחנו חושבים או סבורים שזה מה שמגיע לנו.  

הרבה    לי  יש  למיכאל,  הראוי  הכבוד  בכל  סליחה,  אני,  עכשיו  23 

אני   אני, סליחה מיכאל,  איתו,  אני לא מתווכחת  כבוד אליו,  24 

בכלל לא מכניסה אותו לדיון הזה מבחינתי, כי בבית המשפט   25 
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צדדים   שני  גני    – נמצאים  מועצת  לשנות,  כוח  תקווה  סיעת  1 

 2 מבחינתי. אם אתם רוצים, אם אתם רוצים,  

 3 ... כולם רוצים ...  : עו"ד רונית עובדיה 

 4 )מדברים ביחד( 

 5 אני הקשבתי לך עד הסוף.   : נעמה ברון 

 6 כולל מיכאל שלא היה בדיון.   : עו"ד רונית עובדיה 

לוקחת   : נעמה ברון  לא  אני, בשם הסיעה,  לקבל החלטה  רוצים  אם אתם  7 

מתאגיד   לעבור  ביקשתי  לא  אני  הזו.  הפנים  בהעמדת  חלק  8 

קבלו   הדיבור.  היה  לא  זה  ללידר,  או  הבמה  למרכז  המים  9 

להשיב,   רוצה  מיכאל  אם  לה.  צד  לא  אני  בעצמכם,  החלטה  10 

בתחילת   שמיכאל  לכך  מודעת  שאני  כמובן  אני  בברכה.  11 

לה  רצה  קבלו  הקדנציה  החלטה?  לקבל  רוצים  דירקטור.  יות  12 

 13 החלטה ושהעתירה תמשיך איך שהיא תמשיך. אני לא יודעת.  

 14 מיכאל?   : ליזי דלריצ'ה 

יבינו,   : יניב שחר  שכולם  רק  משפט,  עוד  להוסיף  רוצה  רק  אני  רגע,  15 

לפי   לשנות  כוח  שלסיעת  היתה  משפט  בבית  שלנו  העתירה  16 

בלי  דירקטורים,  שני  מגיעים  הסיעתי  קשר    המפתח  שום  17 

רשום   לידר  של  בתקנון  דירקטורים  שני  מגיעים  שלסיעה  18 

שהדירקטוריון של לידר צריך להיות לפי מפתח של הסיעות.   19 

שני.   דבר  זה  מהאופוזיציה,  נציג  שם  להיות  שצריך  אומר  זה  20 

צריך להיות   דירקטורים,  דברים, לסיעת כוח לשנות שני  שני  21 

 22 דירקטורים מהאופוזיציה בלידר. 

,  ה פשרה, אני רק מחדד את זה לחברי המועצה השופטת הציע   23 

 24 תקשיבו,    – שתדעו על מה מצביעים. השופטת אמרה  

 25 יניב, יניב,   : עו"ד רונית עובדיה 

 26   אתם מוכנים,   : יניב שחר 
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 1 אתה, לא, לא,   : עו"ד רונית עובדיה 

 2 רגע, רגע, אחר כך תפרשי אותי, שניה.  : יניב שחר 

 3 אתה לא תחדד שזה לא,   : עו"ד רונית עובדיה 

 4 לא, לא, אתה יודע מה? לא, לא,   : נעמה ברון 

 5 סליחה,   : עו"ד רונית עובדיה 

 6 את יודעת מה, אני לא אחדד.  : יניב שחר 

 7 אני בצד שלך עורכת הדין, אל תפרש את בית המשפט בבקשה.  : נעמה ברון 

 8 בדיוק.   : עו"ד רונית עובדיה 

 9 בסדר גמור.  : יניב שחר 

 10 אוקי?   : נעמה ברון 

 11 אני לא, אני,   : עו"ד רונית עובדיה 

באמת   : נעמה ברון  אבל  ליניב  כבוד  גם  לי  יש  הסיעה,  בשם  מדברת  אני  12 

בסדר.   הכל  ישראל,  במדינת  שופטים  מפרשים  לא  אנחנו  13 

גני תקווה היקרה, חבריי, קבלו החלטה ואנחנו נפעל   מועצת  14 

 15 על בסיס ההבנה שלנו, זה הכל.  

 16   בסדר. מיכאל?  : ליזי דלריצ'ה 

 17 אנחנו לא נריב בינינו מי נבחר.   : נעמה ברון 

דירקטוריון   : מיכאל לוין  כחבר  עצמי  את  מעמיד  ואני  בשמי  מדבר  אני  18 

 19 בחברה לפיתוח לידר. 

 20 אני רוצה רגע להגיד עוד מילה.   : עו"ד רונית עובדיה 

 21 אני רוצה, אוקי.   : ליזי דלריצ'ה 

עובדיה  רונית  לא   : עו"ד  זה  ושוב,  המשפט,  בבית  שקרה  לא  מה  או  פשרה  22 

מפתח   ולפי  חלוקה  שלפי  טענו  אנחנו  הדיון  במסגרת  פשרה,  23 

או   מגיע  לשנות  או    2או    1לכוח  מגיע   24  0או    1ולמיכאל 

למנות   האם  להחליט  מוסמכת  היחידה,  והיא  ושהמועצה,  25 

ח לשנות ואפס מהסיעה של מיכאל או למנות אחד  שניים מכו  26 
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היו    בבית משפט אמרה  כזה ואחד כזה. אחד הטיעונים שנעמה   1 

לידר  ש  של  התקנון  למנות המועצה  לפי  נציג    צריכים  לשם  2 

התמנות  ל לא ביקשת  שנעמה  אני השבתי  לטענה זו    אופוזיציה.  3 

בנוסף. ואז השופטת שאלה אותה  אלא , התאגיד   במקום ללידר  4 

היא   היה  אם  זה  אם  אמרה  והיא  במקום  להתמנות  מוכנה  5 

את    ת במקום אז אני מוכנה, אני אשקול, משהו כזה, לא זוכר  6 

 7 המילים, לא רוצה לא לדייק.  

 8 לא, זה היה בכפוף לבדיקה שלכם,   : נעמה ברון 

 9 בסדר?  : עו"ד רונית עובדיה 

 10 וזה היה לצרכי פשרה. זה לא נאמר כחזרה מהעתירה.  : נעמה ברון 

 11 )מדברים ביחד( 

 12 זה רשום בפרוטוקול.   : יניב שחר 

 13 בסדר, נכון.   : עו"ד רונית עובדיה 

היא   : נעמה ברון  מה  בדיוק  בפרוטוקול  רשום  זה  לזכור,  צריכה  לא  את  14 

 15 אמרה.  

 16 שניה, בסדר. הפרוטוקול לא מולי, אולי הוא מולך.   : עו"ד רונית עובדיה 

 17 הכל בסדר, אין פה מחלוקת.   : נעמה ברון 

 18 אבל, אוקי, אין מחלוקת, ...  : עו"ד רונית עובדיה 

בבית   : נעמה ברון  שהיה  מה  על  מחלוקת  אין  כולנו  לא,  אנחנו  המשפט.  19 

 20 היינו שם, הכל בסדר. 

בסדר. ועדיין מי שמוסמך למנות זו המועצה ורונית לא   : עו"ד רונית עובדיה  21 

 22 . על מינוי כזה או אחר   יכולה להסכים בבית המשפט 

 23 לא חשבתי שאת יכולה להסכים. אני לא,   : נעמה ברון 

 24 אוקי.   : עו"ד רונית עובדיה 

 25 אני לא אמרתי שום דבר נגדך.   : נעמה ברון 

 26 רונית, אפשר להתקדם?  : ליזי דלריצ'ה 
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מהדברים   : נעמה ברון  חלק  אמרה  כן  היא  פשוט  כי  לציין  חייבת  רק  אני  1 

היתה   בבית המשפט. הדעה שלנו  כפי שהצגתי אותם  כביכול  2 

ללא תלות בסיעה,   מגיע אחד  למיכאל  נותרה שגם  ועד היום  3 

מנ  ואני  יודעת,  שאת  שכפי  גם,  מהסיבה,  שקראת  יחה  4 

למעלה   מעגלים  אופוזיציה  שאומרים  דין  פסקי  שציטטתי  5 

מהסיבה שבחלשים לא פוגעים. אוקי? יחס סיעת כוח לשנות,   6 

זה    5  - למי שאולי עוד לא יודע, הוא חצי מסיעת את. וחצי מ  7 

לא  1לא   היא  שלנו  העתירה  עכשיו  המצב.  זה  לעשות?  מה   , 8 

אנחנ  ולראיה,  פשוטה.  די  היא  מונפצת,  פה  כזו  יושבים  ו  9 

מהסיבה   הסתיימה  שהיא  לפני  עוד  ללידר  דירקטור  וממנים  10 

 11 שיש דברים בגו. זה מה שלי חשוב להגיד לכם.  

זמננו    את  מבזבזים  לא  אנחנו  קנטרנים,  אנשים  לא  אנחנו  12 

על   שלנו  מהמשפחות  הזמן  ואת  וכספנו  זמננו  את  ומכלים  13 

לייצג את   חובה  דברים שהם סתם. אתם לקחתם על עצמכם  14 

ור שלכם וזה בסדר גמור וזה מקובל, עד למצב שזה מגיע  הציב  15 

אפס   לה  יש  לשנות  כוח  סיעת  כיום  מוחלטת.  להדרה  16 

למצב   הגענו  אנחנו  הזה  ובמצב  התאגידים.  בכל  דירקטורים  17 

 18 שאנחנו לא מקבלים את זה. זה הכל.  

 19 ... השאלה עכשיו אם את רוצה,  : עו"ד רונית עובדיה 

ג לרש כרגע להעלות הצבעה כשכתוב  אבל אני מבקשת, זה לע  : נעמה ברון  20 

שיש   אחד  לתאגיד  האופוזיציה  מטעם  מינוי  סעיפים  שני  בה  21 

בו אופוזיציה ולתאגיד שני שלכאורה הסעיף היה אמור להיות   22 

 23 אחרת ואחד. אז קבלו החלטה בלעדינו, זה הכל.  

 24 ,  בלידר   אופוזיציה נציג של ה אבל רצית   : עו"ד רונית עובדיה 

 25 רונית,   : ליזי דלריצ'ה 

 26 )מדברים ביחד( 
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 1 ... ואתם יכולים להחליט מה שאתם רוצים.   : עו"ד רונית עובדיה 

מיכאל התפטר ממרכז הבמה. הוא שלח התפטרות. ואני חייבת   : ליזי דלריצ'ה  2 

זה   להגיד לכם שאני לא מתעסקת רגע בצד המשפטי, בשביל  3 

הופכת   ואני  האתי  בצד  מתעסקת  כן  אני  אבל  דין.  עורכי  יש  4 

פוליטיקאית אלא בן אדם יותר שמחפשת צדק, ואני    להיות לא  5 

שהוא   ביום  נכנס  שמיכאל  ראוי  ולא  הוגן  לא  שזה  חושבת  6 

לתכנון   הועדה  את  רוצה  שהוא  לי  ואמר  לחדר  אלי  נבחר  7 

ובנייה ואת לידר, זה שני הדברים שהוא רצה וביקש במסגרת   8 

הוא יתמנה ונבדוק    ה שבוועד ההרכב הסיעתי שלו, ואמרתי לו   9 

ענ  להיות שם,  ניגוד  היה  יכול  לא  והוא  את  ו יינים  לו  הצעתי  10 

בפרוטוקול   אפילו  הבמה  שהוא  מרכז  לידר,  י ב כתוב  את  קש  11 

מרכז הבמה, אמר לי לידר, בסוף אמרתי לו כן או  ואמרתי לו   12 

גלל העתירה שלכם  לא והוא אמר לי כן, ועכשיו זה לא הוגן שב  13 

יקופח   לאשר  מיכאל  מבקשת  שאני  חושבת  חבר  כ ואני  מינוי  14 

האופוזיציה  מ  סיעת  מטעם  כדירקטור  את  ועצה  לוין  מיכאל  15 

 16  בחברה לפיתוח גני תקווה. מי בעד? 

אנחנו, אנחנו מברכים על קבלתו של מיכאל לכל דירקטוריון   : נעמה ברון  17 

 18 שתבחרו, זה לא נושא העתירה.  

 19 ,  - אני לא בעתירות עכשיו. אני ב  : ליזי דלריצ'ה 

 20 לא, בסדר.  : נעמה ברון 

 21 לא, הסעיפים האלה היום בגלל העתירה.   : יניב שחר 

אחד.   : נעמה ברון  אף  של  לבם  מטוב  היום  סדר  על  עלה  לא  הזה  הסעיף  22 

את   ניסחת  את  לא  גם  אגב  לבן.  גבי  על  שחור  בתקנון  כתוב  23 

התקנון, הוא נוסח לפני לא יודעת כמה שנים. אני מברכת על   24 

 25 זה שמיכאל מצטרף גם, לאן שתבחרו.  

 26 אוקי.   : ליזי דלריצ'ה 
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 1 ת.  זו לא העתירה אבל וחבל שהיא תמשיך, באמ  : נעמה ברון 

 2  אוקי. אז מי בעד?  : ליזי דלריצ'ה 

מגיע   : יניב שחר  לשנות  כוח  שלסיעת  אומרת  העתירה  אומרת,  העתירה  3 

 4 לפי החוק,  

 5 עזוב, עזוב.   : נעמה ברון 

 6 שני דירקטורים,   : יניב שחר 

 7 מי נגד?   : ליזי דלריצ'ה 

 8 זה הכל.  : יניב שחר 

 9 מי נגד? יש מישהו נגד?  : דליה לין 

 10 מתנגדים בגלל, אנחנו   : יניב שחר 

 11 מטעמי מה שנקרא כי מה זה שההליך,   : ליזי דלריצ'ה 

אם   : מיכאל לוין  יודע  לא  אני  בהצבעה,  לי  נראה  משתתף  לא  כמובן  אני  12 

 13 מותר לי להצביע. 

 14 אתה לא, רגע, שניה. רק, לפני שזה. נעמה, הביאו כאן,   : עו"ד רונית עובדיה 

תתייתר במצב הזה.  רונית, אני לא עושה דווקא, העתירה לא   : נעמה ברון  15 

 16 תביני שאנחנו, 

 17 אני לא טוענת שהיא תתייתר.   : עו"ד רונית עובדיה 

 18 זה לא, אוקי, סליחה.   : נעמה ברון 

עובדיה  רונית  לעבור   : עו"ד  ביקשת  את  רוצה,  את  האם  אותך  שואלת  אני  19 

 20 ללידר,  

 21 אני לא, תקשיבו,   : נעמה ברון 

 22 למועצה, אז הנה הבאנו את זה   : עו"ד רונית עובדיה 

 23 זה לא, לא, לא, לא,   : נעמה ברון 

 24 ובישיבת מועצה את אומרת אני לא רוצה.   : עו"ד רונית עובדיה 

זה לא, זה לא העניין. תקשיבו, זה לא עניין סמנטי מבחינתי.   : ליזי דלריצ'ה  25 

אני לא נכנסת וכשאני אומרת אני זה הסיעה, אני לא נכנסת   26 
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נדרשות לעמוד  בשאלה בלתי    למצב ששתי סיעות אופוזיציה  1 

העתירה,   מגיע.  שלשנינו  חושבת  אני  כי  מגיע.  למי  אפשרית  2 

העתירה היא שלושה דירקטורים, בין היתר. יכול מאוד להיות   3 

שאתם לא מסכימים לזה וזה בסדר גמור. אבל אם לא תתקבל   4 

ואני   יפסוק  שלישי  צד  שגורם  מבחינתנו  שהוצעה,  הפשרה  5 

זה זמן יקר מאוד  אומרת את זה באמת בצער רב, אני מכלה על   6 

לא   שזה  לי  וחבל  הפשוט,  במובן  עצבים  חלילה  לא  ועצבים,  7 

 8 נגמר בצורה כזו, זה הכל.  

המים   : יניב שחר  תאגיד  על  תוותר  נעמה  אמרה  משפט  בבית  הפשרה  9 

 10 ותמונה ללידר.  

 11 לא נעמה, סיעת כוח לשנות.   : נעמה ברון 

 12 אם זה לא מתאים, סיעת כוח לשנות.   : יניב שחר 

 13 אבל אני לא שמעתי שנעמה רוצה להתמנות ללידר,   : עו"ד רונית עובדיה 

 14 אני לא, רונית,   : נעמה ברון 

עובדיה  רונית  יכולה   : עו"ד  לא  המועצה  למה  ואומרת  כאן  יושבת  רק  היא  15 

 16 למנות את מיכאל,  

 17 אני לא, אתם, אתם זורקים לנו, אוקי,  : נעמה ברון 

 18 ולמה היא לא רוצה לריב איתו.   : נית עובדיה עו"ד רו 

 19 סליחה על הביטוי,   : נעמה ברון 

 20 היא לא אומרת אני רוצה להתמנות, בסדר?   : עו"ד רונית עובדיה 

אתכם,   : נעמה ברון  עניין  לא  שלי  הרצון  היום  עד  הרצון,  סליחה,  רונית,  21 

עניין   לא  מיכאל  של  הרצון  גם  אושרת.  של  ולא  יניב  של  לא  22 

במשך שנה הוא לא היה באף תאגיד עד שלא ביקשנו  אתכם.   23 

להחליף בינינו. מה שיכולנו, לא יכולנו, הכל נטען, אוקי? אז   24 

כרגע.   אותנו  לשאול  של  הפנים  העמדת  את  מבינה  לא  אני  25 

 26 ם "זורקים לנו עצם, פירור" לשתי הסיעות,  את 
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כמעט   : ליזי דלריצ'ה  כבר  יושבת  אני  פנים?  העמדת  אומרת  את  למה  1 

 2 , מציגה לכם דברים,  שעתיים 

 3 אני לא דיברתי על השעתיים שקדמו.   : נעמה ברון 

 4 אז למה, אז למה העמדת פנים?   : ליזי דלריצ'ה 

 5 אני מדברת כרגע בנושא הנקודתי,   : נעמה ברון 

 6 אבל למה המושג העמדת פנים?   : ליזי דלריצ'ה 

 7 כי זה מדובר על דירקטורים.  : יניב שחר 

 8 אני מדברת על הדירקטוריונים באופן ספציפי.    : נעמה ברון 

 9 מה זה חשוב? פה אני כן מעמידה פנים ובמשהו אחר אני לא?   : ליזי דלריצ'ה 

 10 שני הסעיפים הללו,   : נעמה ברון 

 11 באמת, נו, תפסיקו להיות כאלה ...  : ליזי דלריצ'ה 

 12 )מדברים ביחד( 

ג עלי זה  אני מדברת מדם לבי, את רוצה לצחוק עלי או ללגל  : נעמה ברון  13 

 14 זכותך וזה בסדר.  

אני   : ליזי דלריצ'ה  מה,  כאילו  זה.  מעל  אני  לצחוק,  לא  או  לצחוק  לא  אני  15 

 16 צוחקת על מישהו?  

לא   : נעמה ברון  שאני  מיכאל,  בשביל  גם  מוכנה  לא  אני  מוכנה,  לא  אני  17 

המועצה   שמליאת  מוכנה  לא  אני  אבל  בכלל,  עליו  מסנגרת  18 

אופוזיציה,   סיעות  לשתי  פירור  תזרוק  בפרט,  והקואליציה  19 

שנת   ישראל  בימי  לא  ובטח  בוערים    2020בטח  גשרים  עם  20 

ושאנחנו נריב בינינו מי רוצה יותר. זה לא מקובל עלי כעמדה   21 

 22 קרונית בכלל. זה לא עניין סמנטי, זה עניין עקרוני.  ע 

זכותכם    זו  כזו  בצורה  הסעיפים  את  לנסח  רוצים  אתם  אם  23 

יכול   רונית,  מה,  יודעת  את  זה.  על  חולקת  לא  אני  המלאה,  24 

שנחטוף   גם  להיות  יכול  משפט.  בבית  שנפסיד  גם  להיות  25 

זכותכם   זו  בקשה.  כל  פה  מבקשים  שאתם  כמו  הוצאות  26 
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אין   על  המלאה.  לכיס  יד  לי  לשלוח  רוצים  אתם  בעיה.  שום  1 

ההתנדבות שלי? זה גם בסדר. אבל אל תבואו ותלגלגו עלינו   2 

 3 עם הסעיפים האלה, זה הכל.  

 4 אבל למה את חושבת שזה ללגלג?   : עו"ד רונית עובדיה 

 5 וזה מה שיש לי לומר.   : נעמה ברון 

צריך להיות האם המועצה מקבלת   : יניב שחר  כי הסעיף הזה היה  למה?  6 

ששמתם   הסעיף  לא  זה  המשפט.  בבית  שהוצעה  הפשרה  את  7 

 8 פה.  

זהו, אנחנו סיימנו, יניב. מיכאל מונה, ברכות, היסטוריה בגני   : נעמה ברון  9 

ואת   בלידר  מהאופוזיציה  דירקטור  ראשונה  פעם  תקווה,  10 

שי  למיכאל  מאחלת  ואני  גאה  אני  מה?  עבודה  יודעת  עשה  11 

נהדרת בשם מי שלא מיוצג היום ביישוב. מגיע. מגיע ליישוב.   12 

 13 זה הכל.  

יודעת שהיית צריכה להציג פה סעיף היה פשרה   : יניב שחר  ורונית, את  14 

זה   הפשרה.  נגד  או  הפשרה  בעד  המועצה  האם  בבית משפט,  15 

 16 לא הסעיף שהעלית לסדר היום.  

יך שהם רוצים. אני לא,  יניב, שינסחו את ההצעה לסדר יום א  : נעמה ברון  17 

 18 בוא,  

בבית   : יניב שחר  שהוצגה  הפשרה  את  מכירה  לא  המועצה  אפילו  לדעתי  19 

 20 המשפט.  

 21 לא רלוונטי.   : נעמה ברון 

 22 וזאת הבעיה הכי גדולה.   : יניב שחר 

התקדמנו. אין טעם, אני מבקשת רק להוריד מסדר היום את   : נעמה ברון  23 

עד אשר   המים  בתאגיד  אותי  תשאירי  מבחינתי  הבמה.  מרכז  24 

 25 הוא יתמנה, אם בכלל, עד סוף הקדנציה. אני בסדר עם זה.  

 26 את חייבת אבל ...  : דוברת 
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 1 אוקי.   : עו"ד רונית עובדיה 

 2 אבל,    אוקי,  : נעמה ברון 

 3 )מדברים ביחד( 

עובד  רונית  מישהו   : יה עו"ד  למנות  צריך  ליזי,  איתך.  מדברת  לא  אני  רגע,  4 

 5 למרכז הבמה.  

דן אויירו עובר מלידר למרכז הבמה. תודה, דן על הגמישות.   : ליזי דלריצ'ה  6 

 7 תודה.  

מינוי חבר המועצה דן אויירו להנהלת עמותת אומנות ותרבות    8 

 9 בגני תקווה.  

 10 לא הבנתי, מינו את מיכאל?   : יניב שחר 

 11 )מדברים ביחד( 

 12 ליזי, אבל בואי נעשה את זה מסודר.   : עו"ד רונית עובדיה 

 13 צריך לתקן את הסדר יום.   : יניב שחר 

 14 מיכאל, תצא בבקשה.   : עו"ד רונית עובדיה 

 15 אה, להצביע ...  : נעמה ברון 

 16 לא, באמת.   : עו"ד רונית עובדיה 

הראשונים  : נעמה ברון  שבמינויים  וכולנו    למרות  עצמנו  את  מינינו  17 

 18 הצבענו. רק אומרת.  

 19 מה שעורכת הדין שלי אומרת.   : ליזי דלריצ'ה 

 20 לא, במליאה הראשונה מינינו את עצמנו כולנו.   : נעמה ברון 

גני   : ליזי דלריצ'ה  לפיתוח  בחברה  כדירקטור  לוין  מיכאל  מינוי חבר מועצה  21 

 22 תקווה. מי בעד? מי נגד?  

ואני מבקש שיירשם בפרוטוקול, אנחנו נגד כי זה  אנחנו נגד   : יניב שחר  23 

 24 לא הפשרה שהוצגה בבית המשפט. 

 25 

  26 
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גני   : החלטה  לוין כדירקטור בחברה לפיתוח  הוחלט למנות את מיכאל  1 

 2 תקווה.  

   3 

 4 אוקי, עכשיו דן.   : ליזי דלריצ'ה 

כתוב   : נעמה ברון  כי  יום  לסדר  ההצעה  את  לתקן  להסכים  צריך  רק  אבל  5 

 6 מינוי חבר אופוזיציה בסעיף של,  

 7 אני לא יודע אם אתם יכולים למנות אותו. זה בניגוד לסעיף.   : יניב שחר 

בכל   : נעמה ברון  אחד  עם  נשארים  אנחנו  שיתקנו.  לי  אכפת  לא  אני  לא,  8 

 9 הסלט הזה.  

לבקש   : ליזי דלריצ'ה  רוצה  חבר  אני  למינוי  הסעיף  את  לתקן  מהמועצה  10 

ותרבות   אומנות  עמותת  בהנהלת  כחבר  אויירו  דן  המועצה  11 

 12  מי נגד?  בגני תקווה. מי בעד? מי בעד? 

 13 אנחנו לא, אנחנו,   : יניב שחר 

 14 אני מאשרת לתקן את הסעיף אבל אנחנו נגד המינוי.   : נעמה ברון 

י. יש עוד מישהו  אוקי, מאשרת לתקן  את הסעיף ונגד המינו  : ליזי דלריצ'ה  15 

 16 ,  - ש 

אנחנו   : יניב שחר  לפרוטוקול  להגיד  רוצה  ואני  למינוי  מתנגדים  אנחנו  17 

מגיעים   לשנות  כוח  לסיעת  שלדעתנו  בגלל  למינוי  מתנגדים  18 

 19 שני דירקטורים בחברות העירוניות.  

 20 ש... חבל על הזמן. זה כתוב בעתירה   : נעמה ברון 

 21 תודה רבה. ערב נעים. בהצלחה לכולנו.   : ליזי דלריצ'ה 

 22 

בגני   : החלטה  ותרבות  אומנות  לעמותת  אויירו  דן  את  למנות  הוחלט  23 

 24 תקווה. 

 25 

 26 - תמה ישיבת היום - 


