
 

 

  

 8.9.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 
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 1 23מן המניין מספר    מליאה 

 2 2020  בספטמבר   8ישיבה מיום  

 3 

 4 : משתתפים 

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

 6 חבר מועצה   -   מר יניב אנגל 

 7 חברת מועצה   -  גב' שרון גל דרור 

 8 חברת מועצה   -  גב' לירון דורון לוי 

 9 חבר מועצה   -  ד"ר דן אויירו קדרי 

 10 חבר מועצה   -   שחר מר יניב  

 11 חברת מועצה   -  ו גב' אושרת פרימ 

 12 חבר מועצה   -  מר אמיר רחמנינוב כהן 

 13 חבר מועצה   -   מר עופר עזרא 

 14 חבר מועצה   -   מר טל מתתיהו 

 15 

 16 : מוזמנים 

 17 יועצת משפטית למועצה   -  עו"ד אושרת מצליח 

 18 מנכ"לית המועצה   -   גב' דליה לין 

 19 דובר המועצה   -   מר נחומי חי 

 20 מהנדס המועצה   -   ערן חמו 

 21 גזבר המועצה -  מר יוסי שמעוני  

 22 רו"ח יועץ -  גדעון רוני דנה מר  

  23 



 

 

  

 8.9.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

2 

 1 23על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר  

 2 

 3 : ם הצעה לסדר היו 

"דיון   .1 בנושא  שחר  יניב  המועצה  חברת  של  יום  לסדר   4  דוחות ב הצעה 

 5 לידר". - הכספיים של החברה לפיתוח גני תקווה 

 6 : סדר היום   על 

פרוטוקול  (1 מליא ו ישיב מ   ים אישור   7  22  - ו   11.8.20מתאריך    21מס'    ה ת 

 8 .  31.8.20מתאריך  

 9 דיווחי ראש המועצה.   (2

 10 אישור תב"רים.   (3

 11 .  2020דיון בדו"ח חציוני מועצה לשנת   (4

מעב  (5 בשל  וזאת  הילדים  גני  כל  של  בנק  חשבונות  לסגירת  ר  אישור  12 

 13 לשימוש בכרטיסים נטענים בגני ילדים. 

מי תקווה   (6 לדירקטוריון  ברון,  נעמה  המועצה,  מינוי של חברת  אשרור  14 

 15 בע"מ.  

מכרז   (7 מכח  לבנון  ש.  חברת  עם  ההתקשרות  לביצוע    10/19הרחבת  16 

סעיף   פי  על  חוץ,  תאורת  לצו  7) 3עבודות  הרביעית  לתוספת  ()ב(  17 

צה המקומית, עד  המועצות המקומיות, מאפשרת הגדלת הוצאות המוע  18 

תביא    50% לא  המכרז  שעריכת  קבעה  המועצה  אם  הקיים,  מחוזה  19 

 20 תועלת.  

המועצה,   (8 גזבר  סגנית  משולם,  לשירלי  בכירים  שכר   21  40-50%אישור 

 22 משכר מנכ"ל. 

המועצה   (9 גזבר  כמ"מ  המועצה,  גזבר  סגנית  משולם,  שירלי  מינוי  23 

 24 וכמורשית חתימה בהיעדרו בכפוף למגבלות הדין. 

 25 

26 
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 1 פרוטוקול 

 2 

"דיון בדוחות הכספיים    : הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא .  1 3 

 4 לידר" - של החברה לפיתוח גני תקווה 

 5 

שלומוביץ  דיון    : עומר  בנושא  שחר  יניב  המועצה  חבר  של  יום  לסדר  הצעה  6 

לידר. מענה  - בדוחות הכספיים של החברה לפיתוח גני תקווה  7 

 8 .  2019להצעה לסדר יום, הדוחות הכספיים לשנת  

 9 רגע, אני צריך להציג את ההצעה.   : יניב שחר 

 10 הוא צריך להציג את ההצעה שלו ואז אתה מקריא את זה.   : דליה לין 

העליתם  לג  : יניב שחר  הקודמת  בישיבה  לידר,  של  הכספיים  הדוחות  בי  11 

יד  מ רק לאישור את הדוחות הכספיים. דרך אגב בשנים עברו ת  12 

 13 היה דיון בדוחות הכספיים, זאת אומרת בא בדרך כלל,  

 14 זה לא נכון, היה אישור.    : עו"ד אושרת מצליח 

 15 זה אישור, אני מצטערת, זה אישור, זה לא דיון.  : דליה לין 

 16 בשנים הקודמות גם היה אישור. תבדוק.   : מצליח   עו"ד אושרת 

המנכ"לית   : יניב שחר  בזמנו  באה  וגם  דיון  והיה  זה  את  בדקתי  אני  לא,  17 

יכול   הציגה, אני  כן,  והציגה את הדוחות הכספיים.  לידר  של  18 

 19 להראות לך ועברתי.  

אתה מדבר על מהות הדיון עצמו, החלטה בהכרח היתה   : עו"ד אושרת מצליח  20 

 21 אישור.  

 22 יכול להיות. אבל מקובל וגם היה בעבר שמציגים את הדוחות,   : שחר   יניב 

 23 לא, בסדר, יש להציג ויש דיון.   : דליה לין 

מדברים על הדוחות ואז מאשרים את הדוחות. השנה החליטו   : יניב שחר  24 

לאשר אותם בלי לדבר עליהם כי היא אמרה שנמרוד לא יכל   25 

בסופו   אבל  מה.  יודע  לא  הסתדר,  לא  להגיע,  יכל  כן  להגיע,  26 
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אלף שקל    300של דבר אם יש חברה שנמצאה בה מעילה של   1 

את   שיציגו  הראוי  מן  שנים,  כמה  פני  על  נמשכה  והמעילה  2 

הדוחות.  הד  על  זה השפיע  איך  בדוחות,  מופיע  זה  איך  וחות,  3 

לבוא ולהגיד אנחנו מאשרים את, אני גם לא מבין את האמת   4 

אתם   איך  כאילו  מהקואליציה  גם  המועצה  חברי  שאר  את  5 

 6 מאשרים דוחות בלי שבכלל אמרו מילה עליהם?  

היה צריך לבוא הגזבר לפחות להסביר, זה הדוחות, לא ראינו    7 

ופיע, למה זה לא מופיע? מה אפשר לתקן בשביל  כי זה לא מ  8 

שזה יופיע? בסופו של דבר אנחנו האסיפה הכללית של החברה   9 

לפיתוח גני תקווה. הגיוני שבתור אסיפה כללית נשב פה, לא   10 

נקבל שום הסבר מגורם מקצועי בלידר על הדוחות, לא נקבל   11 

ראו את המעילה, איך מטפלים בשביל שפעם   לא  הסבר למה  12 

ן יראו אם יהיה דבר כזה? איך תדע אם אין דבר דומה  הבאה כ  13 

בצהרונים, איך בודקים את זה? מי בודק את זה? אז מן הסתם   14 

ראוי בגלל שפעם קודמת גם לא בא אף אחד מלידר, ליזי אמרה   15 

הצעה   הזאתי  בישיבה  ביקשתי  אז  להגיע,  יכל  לא  שנמרוד  16 

נדבר   הדוחות,  את  נציג  שיבוא,  מלידר  מישהו  להביא  לסדר  17 

את   מצאו  שלא  הכשל  היה  מה  נראה  מילים,  כמה  עליהם  18 

ימצאו   כן  הבאה  שפעם  בשביל  לעשות  הולכים  מה  המעילה,  19 

אותה, איך זה השפיע על ההכנסות וההוצאות של לידר, נראה   20 

 21 לי הגיוני ביותר לעשות את זה.  

לבוא פה בפעם הקודמת, יש חברה, יש בה גירעון, סליחה, לא    22 

אלף שקל, המעילה נמשכה כמה    300גירעון, יש בה מעילה של   23 

שנים, מאשרים את הדוחות של לידר, כן, כולם מאשרים את   24 

איך   הציג.  לא  אחד  אף  הסבר,  קיבלו  לא  לידר,  של  הדוחות  25 

אתם  בכלל עושים דבר כזה? אז בגלל זה ביקשתי הצעה לסדר   26 
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בישיבה הזאת שיבוא מישהו מלידר ויציג את הדוחות ויסביר   1 

 2 ה, איך מתקנים לפעם הבאה, זה הכל.  לנו מה קרה, איך קר 

לפיתוח גני תקווה  של החברה   2019הדוחות הכספיים לשנת  : עומר שלומוביץ  3 

יום   לסדר  להצעה  להידרש  מבלי  הקודמת.  בישיבה  אושרו  4 

הכספיים   הדוחות  את  להציג  היה  המועצה  בכוונת  שהוגשה,  5 

במליאה בהשתתפות רואה חשבון של החברה, אך זאת לאחר   6 

המקצועי   הצוות  בהמלצות  שתדון  דירקטוריון  ישיבת  קיום  7 

בין  יעודכנו  המליאה  שחברי  כך  המעילה,  גם    בעקבות  היתר  8 

 9 בנושא זה.  

יוצג   : יניב שחר  שזה  אחרי  מהדף?  שהקראת  אחרי  עומר,  אומר,  זה  מה  10 

 11 לדירקטוריון של לידר יציגו את זה גם למועצה?  

זה מבחינתי מה   : עומר שלומוביץ  ונאמר  מה שכתבתי מבחינתי, מה שנכתב  12 

אתה  - ש  גם  שקראתי  מה  את  הזה.  את  פה  מפרשן  לא  אני   , 13 

 14 קראת.  

 15 מה קראתי? איפה? לא קראתי עוד שום דבר.   : יניב שחר 

בסדר, יניב, אתה רוצה זה, אתה רוצה להתחיל להתדיין על   : עומר שלומוביץ  16 

 17 זה?  

 18 אני חושב שמן הראוי,   : יניב שחר 

אבל סיימת, זהו, נגמר הסיפור, קיבלת תשובה. יאללה, בוא   : עומר שלומוביץ  19 

 20 נתקדם. 

 21 שזה יאושר בהמשך?    אז מה זה אומר? אני רוצה להבי,  : יניב שחר 

 22 אתה רוצה שנקרא את זה עוד פעם?  קראתי,  : עומר שלומוביץ 

 23 כן.   : יניב שחר 

נשמע בהקלטה, אתה מקליט אז תשמע בהקלטה אז תשמע   : עומר שלומוביץ  24 

 25 בהקלטה.  

 26 תקרא עוד פעם.   : יניב שחר 
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 1 הכל בסדר.   : עומר שלומוביץ 

 2 אתה יכול לקרוא עוד פעם?   : יניב שחר 

 3 הלאה, דיווחי ראש המועצה.   : עומר שלומוביץ 

 4 אתה יכול לקרוא עוד פעם?   : יניב שחר 

 5 לא ככה נו,   : אושרת פרימו 

 6 )מדברים ביחד( 

 7 פתחנו את שנת הלימודים התשפ"א בהצלחה.  : עומר שלומוביץ 

 8  רגע, אישור פרוטוקול, עומר.  : עו"ד אושרת מצליח 

 9 עומר,   : יניב שחר 

 10  מה?  : עומר שלומוביץ 

 11 אישור פרוטוקול.   : מצליח עו"ד אושרת  

כתוב? אפשר   : יניב שחר  זה  את  יש  פעם?  עוד  זה  לקרוא את  יכול  אתה  12 

 13 לקבל את זה?  

 14 כתוב במה?   : עומר שלומוביץ 

 15 את מה שהקראת.   : יניב שחר 

 16 את התשובה שהקראת.   : אושרת פרימו 

 17 זה יהיה בפרוטוקול.   : עו"ד אושרת מצליח 

לא, אני לא מבין, בדרך כלל כשיש שאילתה אתם מציגים את   : יניב שחר  18 

 19 זה.  

 20 אבל זה בפרוטוקול.   : עו"ד אושרת מצליח 

 21 כתוב. יהיה תמלול, נכון?   : עומר שלומוביץ 

 22 אבל הוא אמר את זה, זה יהיה רשום בפרוטוקול.   : עו"ד אושרת מצליח 

 23 יהיה בתמלול.  : עומר שלומוביץ 

 24 אני מקווה. אתה עם המסיכה.   : יניב שחר 

 25 לא, מה, לא יהיה בתמלול?   : עומר שלומוביץ 

 26 אני מקווה שישמעו אותך כמו שצריך.   : יניב שחר 
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 1 אז סליחה, אם זה מפריע אני אשים ככה ... בסדר גמור.  : עומר שלומוביץ 

 2 אתה לא צריך להיות כזה אנטי. זו דרישה לגיטימית.   : יניב שחר 

שלומוביץ  אנטי  : עומר  של  לא  במצב  יעיל  להיות  מנסה  פשוט  אני  יניב,   , 3 

זמן   את  לקצר  מנסה  אני  שבאמת  אנשים  פה  שיש  קורונה,  4 

הדיון הזה בשביל רווחת כולנו. אז בוא תנסה לעזור פעם אחת   5 

 6 ולא,  

 7 אגב, יש איזשהן מסקנות בקטע של המעילה?   : אושרת פרימו 

 8 אני עוזר מאוד.   : יניב שחר 

 9 פעם,  אני אומר עוד   : עומר שלומוביץ 

 10 הבנתי שחוקרים את זה עכשיו.   : אושרת פרימו 

ואמרנו   : עומר שלומוביץ  יום שהוגשה,    – כתוב  מבלי להידרש להצעה לסדר  11 

במליאה   הכספיים  הדוחות  את  להציג  היה  המועצה  בכוונת  12 

קיום   לאחר  זאת  אך  החברה,  של  חשבון  רואה  בהשתתפות  13 

בעקבות  ישיבת דירקטוריון שתדון בהמלצות הצוות המקצועי   14 

המעילה כך שחברי המליאה יעודכנו בין היתר גם בנושא זה,   15 

 16 בסדר?  

 17 קי, זה נשמע מאוד ברור.  או  : דליה לין 

יהיה   : יניב שחר  שזה  דאגנו  עומר,  אגב,  ודרך  פעם.  עוד  שקראת  תודה  18 

 19 קצר. הגשנו כולה הצעה לסדר אחת.  

 20 יאללה, בסדר גמור.   : עומר שלומוביץ 

 21 מעולה.   : דליה לין 

 22 

מתאריך    22  - ו   11.8.20מתאריך    21. אישור פרוטוקולים מישיבת מליאה מס'  1 23 

31.8.20 24 

 25 
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מתאריך    21ישיבת מליאה מספר  הלאה. אישור פרוטוקולים   : שלומוביץ עומר   1 

 2 . כן? 31.8.20מתאריך    22  - ו   11.8.20

 3 מאושר פה אחד?   : דליה לין 

 4 לא, אנחנו נמנעים.   : יניב שחר 

 5 נמנעים משני הפרוטוקולים?  : דליה לין 

 6 בכלל לא היינו בישיבה הזאת.    22כן,   : יניב שחר 

 7 בסדר.   : דליה לין 

 8 בסדר, אבל זו ישיבה שהיתה.   : יץ עומר שלומוב 

 9  זה לא אומר. אתם נמנעים משתיהן?  : דליה לין 

 10 כן.   : יניב שחר 

 11 אוקי, תודה.   : דליה לין 

 12 

מליאה  ה הוחלט לאשר את פרוטוקול ישיבת  ברוב של חברים   : החלטה  13 

המליאה    11.8.20  מתאריך   12מס'   ישיבת  פרוטוקול  את  וכן  14 

 15 . 31.8.20מתאריך    22מס'  

 16 

 17 דיווחי ראש המועצה .  2

 18 

דיווחי ראש המועצה. פתחנו את שנת הלימודים התשפ"א   : עומר שלומוביץ  19 

עלו השנה לכיתה    458תלמידים ותלמידות.    5,670בהצלחה עם   20 

א'. שישיית גנים חדשה, מנהל בית ספר חדשה ותחושה רבה   21 

גדולה   בתודה  הדיווחים  את  מתחיל  אני  התחדשות.  של  22 

לעובדות ועובדי המועצה, למנכ"לית המועצה דליה לין, מנהלי   23 

 24 פים ולצוותי החינוך.  האג 

על    נקפיד  לא  אם  בהכרזה.  ירוקה  רשות  היא  תקווה  גני  25 

החולים   מספר  כתומה.  רשות  להיות  בדרך  אנחנו  ההנחיות  26 
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להיום   החינוך.    27הוא    8.9נכון  במערכת  חולים  אין  חולים,  1 

משתנים  שלושה  לפי  נקבע  הרמזור  הנשאים    - ציון  מספר  2 

הגידול של הנשאים.  הפעילים, אחוז הבדיקות החיוביות וקצב   3 

הישמרו   בבקשה,  מרוכז  מאמץ  נעשה  בואו  בפתח,  החגים  4 

כולם   של  הפעולה  שיתוף  ההנחיות.  על  ביותר  ושמרו  חשוב  5 

 6 למניעת ההתפרצות וחזרה לפעילות מלאה.  

מיכאל הררי נבחר לנהל את בית ספר גנים כמחליף למנהלת    7 

,  41בית הספר איריס אברהם שיצאה לשנת שבתון. מיכאל בן   8 

חביבה.   בגבעת  משפחתו  עם  מתגורר  ובן,  בנות  לשתי  אב  9 

תקווה   לגני  מגיע  מיכאל  בחינוך.  ושני  ראשון  תואר  למיכאל  10 

שנה.    20  - מבית ספר צהלה שבתל אביב, הוא עוסק כחינוך כ  11 

זו נאמר תודה גדולה למנהלת בית הספר היוצאת   בהזדמנות  12 

פורייה,   שבתון  שנת  לה  נאחל  אברהם,  איריס  לחופשה  13 

 14 מעשירה, מלמדת ובריאה.  

 15 בשעה טובה נבחר מבקר,   

 16  אנחנו יודעים אם היא חוזרת?  : יניב שחר 

 17 שנת שבתון.   : דליה לין 

 18 שנת שבתון, אבל היא אמורה לחזור?   : יניב שחר 

 19 שנת שבתון.  : דליה לין 

 20 יוצאת לשנת שבתון.  : עומר שלומוביץ 

 21 ,  - אבל אחרי השנת שבתון היא חוזרת או ש  : יניב שחר 

אנחנו לא שואלים, בדרך כלל עובד אמור לחזור, אלא אם כן   : דליה לין  22 

 23 הוא מודיע אחרת. נמתין למרץ ונדע.  

בשעה טובה נבחר מבקר פנים למועצה, עודד קרונטבאום.   : עומר שלומוביץ  24 

מבין  עוד  נבחר  ביותר    40ד  ראוי  נמצא  ומועמדות,  מועמדים  25 
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במליאה  לתפקיד  אישורו  לאחר  עבודתו  את  התחיל  עודד   . 1 

 2 הבאה. בהצלחה.  

שכל    רב  זמן  מזה  בשירות.  לחדשנות  שיביא  חדש  פרויקט  3 

המגזר המוניציפלי נמצא בתהליך שמחייב לשפר שירות ונדרש   4 

על   עולה  תקווה  גני  וחדשניים.  מעודכנים  להיות  מאתנו  5 

הרכבת הזו ובכוונתה לתפוס מקום בחזית החדשנות ובאיכות   6 

האחרונים   בימים  שלנו.  לתושבים  נותנים  שאנחנו  השירות  7 

ביכולתה    תוכנית שת  מתגב  אמיתית  מדרגה  קפיצת  לשדרוג  8 

השטח   ברמת  והן  המטה  ברמת  הן  המועצה  של  הטכנולוגית  9 

 10  בסביבה של הלקוחות שלנו התושבים.  

במושגים כלליים, הפרויקט יחבר את כל מבנה המועצה, את    11 

מאובטחת   עצמאית,  ברשות  הגנים  ואשכולות  הספר  בתי  12 

ש  הזה  במהלך  לחלוטין.  לו    כולם ומנוהלת  שותפים  תהיו  13 

תועלות    מספר  יהיו  בכם,  תלויה  הצלחתו  רבה  במידה  14 

ניתוב כל צרכי    - משמעותיות. הראשונה  ידי  חיסכון כספי על  15 

התקשורת במועצה לנקודה אחת. ניתן יהיה לצמצם דרמטית   16 

איכות   בנוסף,  אינטרנט.  ועל  טלפוניה  על  ההוצאות  את  17 

ללקוחות   תספק  שהרשת  פס  ורוחב  מהירות  הקצה  השירות,  18 

הנהנים   היום.  שקיים  ממה  יותר  גבוהה  רמות  בכמה  תהיה  19 

שיחוברו   החינוך  ומוסדות  הספר  בתי  יהיו  מכך  העיקריים  20 

 21 לרשת מהירה, מסווגת ומאובטחת.  

הבונוס האמיתי הוא היכולת לפרוס מצלמות אבטחה במרחב    22 

ובעלות   חודשים,  לעומת  ימים  גבוהה,  במהירות  הציבורי  23 

נה איכותי ומהיר לדרישות שעולות  יחסית נמוכה וכך לתת מע  24 

מהציבור כבר חודשים רבים. את התנאים למימוש הפוטנציאל   25 

 26 הרב שבפרויקט אנחנו יוצרים בימים אלה.  
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 1 נושא נוסף,   

 2 אמור לצאת מכרז על הדבר הזה?   : יניב שחר 

 3    כן. בבקשה, מה?  : עומר שלומוביץ 

 4 אמור לצאת מכרז על הדבר הזה?   : יניב שחר 

 5 הוא מתבסס על מכרזים קיימים שיש לנו.   : דובר 

 6 אם אמור לצאת מכרז?   : עומר שלומוביץ 

 7 על מה מכרז?  : דליה לין 

 8 על החדשנות.  : עומר שלומוביץ 

 9 על הרישות הזה של התקשורת.  : יניב שחר 

 10 יש פיילוט ואחרי זה מכרז.   : עו"ד אושרת מצליח 

 11 מתחילים עם פיילוט.  : דליה לין 

 12 מי עושה את הפיילוט?   : יניב שחר 

 13 אנחנו רק בשלבי גיבוש.  : עו"ד אושרת מצליח 

 14 מה זאת אומרת? אנחנו עכשיו רק מגבשים את זה כרגע.  : דליה לין 

 15 אוקי.   : יניב שחר 

המופנית כלפי נשים.  נאבקים באלימות במשפחה ובאלימות   : עומר שלומוביץ  16 

רביעי   יום  עמי,    9.9מחר  בן  לילי  של  הרצאתה  תתקיים  17 

לילי   ומגדר.  עובדים  זכויות  לחינוך,  מומחית  אקטיביסטית  18 

תהיה   והרצאתה  לברכה  זיכרונה  סלה  מיכל  של  אחותה  היא  19 

בנושא תמרורי אזהרה בזוגיות. איך אנחנו וסביבתה של אישה   20 

לעזור.   יכולים  במשפחה  אלימות  מתקיימת  שחווה  ההרצאה  21 

במסגרת קמפיין רחב של המועצה הנלחם באלימות במשפחה   22 

נשים   מנהלת  לידר,  בשיתוף  נשים  כלפי  המופנית  ואלימות  23 

 24 נט גני תקווה. - ומאמא 

ההיערכות לחגי תשרי, השבוע ובשבוע הבא תתאפשר הוצאת    25 

רביעי   ליום  עד  הרגילים,  לפי המסלולים  וגרוטאות   26  16.9גזם 
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תתאפשר הוצאת גזם של מסלול אחד,    16.9כולל. ביום רביעי   1 

על   איסור  חל  המועד  חול  במהלך  כיפורים,  יום  חג,  בערבי  2 

אכיפה   תתבצע  אלה  בתאריכים  וגרוטאות.  גזם  הוצאת  3 

מוגברת. יש פרטים מלאים וקישורים באתר המועצה ומסלולי   4 

 5 הפינוי.  

מרכ   של  פתיחה  תקווה.  ז אירוע  בגני  החדש  החוגים  רכז  ה,  6 

האח  שני  החדש  ביום  החוגים  מרכז  חנוכת  טקס  התקיים  רון  7 

של גני תקווה המציע עשרות פעילויות ותכנים בשעות הפנאי   8 

לכל הגילאים. במהלך האירוע הוצגו מגוון רחב של פעילויות,   9 

מחוגי   ואופנה,  החל  אומנויות  לחוגי  עד  ורובוטיקה  מדע  10 

במסגרת   למוח.  כושר  וחדר  צ'י  טאי  ועד  כתיבה  מסדנאות  11 

ייפתח  ואומנויות    מרכזה  לתיאטרון  בית ספר חדש  גם  השנה  12 

הבמה בשיתוף תיאטרון ענתות אשר הצטרף לבתי הספר שהיו   13 

עד כה תחת היכל התרבות מרכז הבמה ועברו להיות מעטפת   14 

למחול   המרכז  עיונית    ABCמרכזה,  למוזיקה  הספר  בית  15 

 16 ותיאטרון גני תקווה. 

ובלה  תודה גדולה למנכ"לית מרכז הבמה מיכל אהרוני על הה   17 

 18 .  והיצירתיות בימים לא פשוטים אלה 

שישי    ביום  קרובים,  רחוב    11.9אירועים  מופעי  שמח,  שישי  19 

בכל המרכזים המסחריים. זה יהיה כפוף כמובן לכל ההוראות   20 

 21 אם ניתן מה ניתן עם התו הרלוונטי שיהיה.  

שני    משלב    14.9יום  המופע  סליחות.  ופיוטי  גוספל  מופע  22 

מוזיקת גוספל וג'אז עם פיוטים ותפילה מהמסורת היהודית.   23 

שקלים, כל הקודם זוכה. יש גם פרטים לגבי    10טיס  מחיר כר  24 

 25 הרכישה.  

 26 
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 1 . אישור תב"רים 3

 2 

 3 יוסי, אישור תב"רים.   : עומר שלומוביץ 

 4 כן, ערב טוב.   : יוסי שמעוני 

 5 יש שאלות קודם כל? לא.   : עומר שלומוביץ 

אוקי, ערב טוב. אצלכם יש הנספח של התב"רים. אני אעבור   : יוסי שמעוני  6 

בקצרה   לשלושה  עליהם  זה  את  חילקנו  אותם.  נאשר  ואז  7 

עדכון   זה  הראשון  הסעיף  לראות.  נוח  שיהיה  כדי  חלקים  8 

תב"רים, כלומר תב"רים קיימים שאנחנו רק מעדכנים אותם.   9 

והוספ  חידוש  זה  אחד  סל,  תב"רי  בשני  מתקני    ת מדובר  10 

עבודה.    תוכנית משחקים. זה משמש אותנו לאורך השנה לפי   11 

ספר, גם פה לפי הצורך לאורך השנה.  והשני זה הצטיידות בתי  12 

של   תוספת  זה  כאן  של    300אז  תוספת  זה  אלף    200והשני  13 

 14 מקרנות הרשות.  

 15 תב"רים חדשים יש כאן שניים, אחד,   

 16 יוסי, תעבור על המספרי תב"ר ותעבור תב"ר תב"ר, בסדר?   : דליה לין 

גמור.   : יוסי שמעוני  בסדר  בעיה,  משחק,    748אין  מתקני  והוספת  חידוש  17 

מאושר   מבוקשת  3,100,000תקציב  תוספת  כך    300,  אלף,  18 

יהיה   המעודכן  כ[י    תוכנית לפי    3,400,000שהתקציב  עבודה,  19 

ו  קודם.  של    783  - שאמרתי  תוספת  ספר  בתי   20  200הצטיידות 

.  1,025,000  - אלף שקלים, מה שמביא את התקציב המעודכן ל  21 

מפעל הפיס שכבר קיים וקרנות    725הפילוח שאתם רואים    לפי  22 

 23 עבודה.    תוכנית אלף, גם פה לפי    300  - ו   200רשות הגדלה של  

 24 תב"רים חדשים,   

 25 מאושר?   : דליה לין 

 26 רגע, את זה בוא נאשר. לגבי זה.   : עומר שלומוביץ 
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 1 מאושר פה אחד? שניהם?   : דליה לין 

 2 כן.  : דוברים 

 3 אני מאשר.   : יניב אנגל 

 4 

 5 . 783  - ו   748פה אחד אושרו תב"רים   : החלטה 

 6 

 7 שאלת משהו? היתה שאלה?   : יוסי שמעוני 

 8 לא, לא, אני אומר בכל קטע תעצור ואז נאשר.   : יניב אנגל 

חדשים   : יוסי שמעוני  תב"רים  גמור.  בסדר  בעיה,  שום  שניים,  אין  כאן  יש  9 

ב   796תב"ר   מדובר  ברשות.  חינוך  מבני  הרשאות    7  - הנגשת  10 

אקוסט  עבור  בנושא  החינוך  ממשרדים  מקבלים  שאנחנו  יקה  11 

אלף שקלים.    30ילדים עם קשיי שמיעה. כל הרשאה כזאת היא   12 

 13 זה בעצם,    797אלף, כפי שאתם רואים כאן. ותב"ר    210סך הכל  

 14 חכה, בוא נעשה את זה מסודר.  : יניב שחר 

 15 רגע, מאושר פה אחד?   : דליה לין 

 16 מאושר.   : יניב שחר 

 17  אחד אחד? זה מה שנהוג? מסודר זה   : יוסי שמעוני 

 18 כן, כן.   : דליה לין 

 19 אין שום בעיה. בסדר.  : יוסי שמעוני 

 20 כל אחד בנפרד.   : דליה לין 

 21 אז כל אחד בנפרד.   : יוסי שמעוני 

 22 ודליה תגיד מאושר/לא מאושר.  : יניב אנגל 

 23 אישרנו, כן?    796הכל בסדר, אין בעיה. אז   : יוסי שמעוני 

 24 כן.   : דליה לין 

 25 

 26 . 796פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   : החלטה 
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 1 

זה תב"ר חדש של מרכז הפעלה בחירום מקרנות הרשות,    797 : יוסי שמעוני  2 

משפטים    400 כמה  להגיד  רגע  יכול  אתה  ערן,  שקלים.  אלף  3 

 4 בבקשה?  

מרכז   : ערן חמו  להקים  מתכננים  צמוד  אנחנו  שיהיה  בחירום  הפעלה  5 

למבנה של המועצה, במקום אזור המעלית והמדרגות ברצועה   6 

מרכז   להיות  ויהפוך  היום  הקיים  למקלט  יצטרף  והוא  הזאת.  7 

 8 הפעלה בחירום ... 

 9 יחברו אותו כאילו למקלט הקיים?   : יניב שחר 

אלף זה רק בשביל ההתחלה. אנחנו אמורים לקבל    400  - כן. ה  : ערן חמו  10 

 11 רד הביטחון,  תקציב ממש 

 12 משרד הביטחון.   : דליה לין 

שימושי,   : דובר  דו  יהיה  למעשה  וזה  העורף,  ומפיקוד  הפנים  משרד  13 

צריך   הוא  ובחירום  למשרדים  ברגיעה  אותנו  ישמש  הוא  14 

 15 להיות,  

 16 קר מוקד, בעיקר מוקד רואה.  י בע  : דליה לין 

 17 מרכז הפעלה אטום מגזים ועומד בכל התקנים.   : דובר 

 18 ם החדר של החברי מועצה עכשיו, נכון? שמה זה ג  : יניב שחר 

 19 כן.  : דובר 

 20 כן. עכשיו.   : דליה לין 

 21 כן.   : יניב שחר 

 22 יהיה יותר מקום.    : דובר 

 23 מאושר?   : דליה לין 

רציני   : יוסי שמעוני  שדרוג  זה  הפרויקט  בסוף  רציני,  שדרוג  שזה  ספק  אין  24 

 25 לרשות.  
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המעלית,   : יניב שחר  במקום  זה  את  עושים  אם  אבל?  המעלית  עם  מה  1 

 2 ערן?  

זה   : ערן חמו  מעלית,  לא  זה  המעלית  חדשה.  מעלית  תהיה  יחליף,  זה  3 

 4 מעלון.  

 5 טוב.   : יניב שחר 

 6 מאושר פה אחד?   : דליה לין 

 7 מאושר?   : יוסי שמעוני 

 8 כן.   : יניב שחר 

 9 

 10 . 797פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   : החלטה 

 11 

.  740הרובריקה השלישית זה סגירת תב"רים. תב"ר ראשון זה   : יוסי שמעוני  12 

כולם יודעים שצריך גם כשתב"ר מגיע לקצה חייו מה שנקרא   13 

במליאה.   ולאשר  אותו  לסגור  מוסדות    740צריך  הצטיידות  14 

שקלים, מאושר?    1,534נסגר בעודף של    695,610חינוך. תקציב   15 

 16 שאלות?  

 17 מאושר פה אחד?  : דליה לין 

 18 אושר פה אחד?  מ  : יוסי שמעוני 

   19 

 20 . 740פה אחד הוחלט לאשר את סגירת תב"ר   : החלטה 

 21 

זה תב"ר טכני שבזמנו המועצה לקחה הלוואה למיחזור    788  - ו  : יוסי שמעוני  22 

,זה טכני לחלוטין, אנחנו  out  - ו   in, אתם רואים שזה  2019  - ב  23 

 24 , כלומר מאוזן.  0  - צריכים להביא אותו לסגירה ב 

 25 מאיפה לקחנו את ההלוואה?   : יניב שחר 

 26 סליחה?   : יוסי שמעוני 
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 1 ההלוואה מאיפה היתה?   : יניב שחר 

 2 מאיזה בנק היא היתה? אני לא יודע.   : יוסי שמעוני 

 3   מבנק כאילו, לא מעצמי שלנו.  : יניב שחר 

 4 לא, לא, לא.   : שמעוני יוסי  

 5 מאושר פה אחד?   : דליה לין 

 6 בסדר?   : יוסי שמעוני 

 7 כן.  : יניב שחר 

 8 

 9 . 788פה אחד הוחלט לאשר את סגירת תב"ר   : החלטה 

 10 

 11   2020. דיון בדו"ח חציוני מועצה לשנת  4

 12 

, זה  - . רואה חשבון ה 2020דיון בדו"ח חציוני מועצה לשנת   : עומר שלומוביץ  13 

 14 נספח ב' שלכם.  

. זה דיווח בעצם על הפעילות  4ערב טוב לכולם. נעבור לעמוד    : גדעון רוני דנה  15 

יש    4. עמוד  2020ליוני    30עד    2020לינואר    1  - בחציון, שזה מ  16 

בו חמישה טורים, תקציב שאושר בזמנו על ידכם, תקציב יחסי   17 

באלפי שקלים  50%שזה   והסטייה  בחצי שנה  ביצוע מצטבר   , 18 

 19 באחוזים.  

חוזים, אז יש לנו בעצמיות  אני אעבור על עיקרי הסטיות בא   20 

של   חוסר  לימוד    350אחרות  משכר  בעיקר  שנובע  שקל  אלף  21 

אוקטובר  בחודשים  אותו  לגבות  נוהגים  שאנחנו  ילדים  - גני  22 

כ  אחר  עצמיות  יושלמו.  האלה  שהכספים  כך   23  - דצמבר, 

מקרנות    1,700,000 העברות  ניצול  מאי  בעיקר  נובע  שקל  24 

בתקצ  מתקצבים  שאנחנו  שקל  כמיליון  הרגיל  הרשות   25  11יב 
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מיליון לכל שנה אז מיליון שקל אחד פחות אנחנו לא נזקקנו   1 

 2 לו בחציון הזה, לכן לא העברנו.  

החינוך    ממשרד  בעיקר    460תקבולים  נובע  זה  שקל  אלף  3 

מקייטנות לימוד שעדיין לא באו לידי ביטוי ביוני, שהתחילו   4 

 5 רק בחודש יולי, והסעות שקיבלנו בחסר.  

קיבלנו   אחר  של    בממשלתי  סטייה  לנו  יש  אלף    240תמרוץ,  6 

שניתנו   ההנחיות  לגבי  ניקיון  מקרן  תמרוץ  קיבלנו  שקל,  7 

אישור   בעקבות  בנייה  ותמריץ  בארנונה,   8  תוכניות לעסקים 

 9 בנייה לפי איזה נוסחה שאנחנו קיבלנו.  

 10 רוצים רק להבין,   : יניב שחר 

 11 בבקשה?   : גדעון רוני דנה 

 12 סגרת הקורונה?  ההנחות בארנונה זה כאילו במ  : יניב שחר 

כן. ההנחות בארנונה הן כוללות כאן את ההנחות על פי חוק   : גדעון רוני דנה  13 

 14 ואת ההנחות שניתנו לעסקים בגין ההנחות בארנונה.  

 15 ,  - כמה ההנחות של עסקים מתוך ה  : יניב שחר 

 16 אלף שקל, שקיבלנו אגב שיפוי מלא,    550  - כ  : גדעון רוני דנה 

 17 .  קיבלנו שיפוי מלא  : יוסי שמעוני 

ה   240  - ה  : עו"ד אושרת מצליח  כנגד  זה  ניקיון  , אם אתה שואל.  30%  - מקרן  18 

 19 ,  240  - ה 

 20 לא, לא, זה לא המאתיים.   : גדעון רוני דנה 

 21 לא, לא.   : יניב שחר 

 22 לא, לא.   : יוסי שמעוני 

 23 , זה בסדר.  240  - מתוך ה   112זה   : גדעון רוני דנה 

 24 אוקי.   : עו"ד אושרת מצליח 

 25 ,  - אני אומר מתוך ה  : יניב שחר 
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אלף שקל שמשרד הפנים העביר אלינו, פשוט הם    450ועוד   : גדעון רוני דנה  1 

ניצלו את קרן הניקיון שיש בה הרבה מאוד כסף, רצו לחסוך   2 

לכלל הארץ   הניקיון  קרן  אמרו  אז  מיליון שקל    150מהשיפוי  3 

אלף. אבל מבחינתנו זה לא משנה. כל מה    100והחלק שלנו זה   4 

 5 ת הן גם התקבלו.  שניתנו הנחו 

בערך   : יניב שחר  שזה  לעסקים,  שנתנו  ההנחות  כל  אומרת  זאת   6  550אז 

  ... הכל  בסך  פה  אומר  אתה  ואם  מהמדינה,  קיבלנו  אלף  7 

שבעצם הורדנו מיליון, זה בעצם כסף שחסכנו, כי לא לקחנו   8 

 9 אותו כי לא היינו צריכים להוציא אותו.  

דנה  רוני  אנ  : גדעון  אם  כי  זמני,  חיסכון  אנחנו  זה  ההוצאות  בצד  נראה  חנו  10 

הכלליות   שבפעולות  של נראה  ביצוע  תת  לנו  יש   11    למשל 

לנו    1,350,000 יש  החינוך  בפעולות  גם  שקל    1,200,000שקל,  12 

נזקקנו גם לממן מהקרנות.   לא  לכן  ביצוע, שזה בעצם  פחות  13 

 14 ברגע שהביצוע הזה אז נצטרך את מלוא הכסף.  

 15 זה בגלל שהילדים לא היו בבית ספר.   : יניב שחר 

הדו"ח   : יוסי שמעוני  כל  קודם  ברשותכם,  משהו  להגיד  רוצה  אני  אבל  לא,  16 

לא   במיוחד  הרבה,  מלמד  לא  שהוא  דו"ח  הוא  שנתי  החצי  17 

שנה   זו  שבתקופה,  לזכור  צריך  בסדר?  קורונה,  של  בתקופה  18 

מאוד מאוד מאתגרת שמצד אחד יש דברים שהוצאנו אבל גם   19 

קיבלנו פחות הכנסות. הניהול של הדבר הזה הוא מאוד מאוד   20 

כב וגם אפשר לראות את זה שבחלק מהדברים גם מבחינת  מור  21 

הטיימינג של המדינה שמעבירים את הכסף אתה יכול לראות   22 

כסף   לפני שבועיים קיבלנו  רק כדוגמה קטנה, בסדר?  למשל,  23 

זאת   בכלל.  השנה  של  הראשון  החצי  עבור  ישראל  ממשטרת  24 

וגם   ההוצאות  מבחינת  גם  פה  הטיימינג  מבחינת  אומרת  25 
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אי  פה  ההכנסות  פה    matchingן  רואה  אתה  ולכן  הדוק,  1 

 2 פערים. הדו"ח החצי שנתי הוא לא מייצג. בסדר? 

יגיע    רוני  תכף  זה,  התחתונה  שבשורה  לומר  אפשר  שכן  מה  3 

 4 לזה, השורה התחתונה היא מאוזנת.  

 5 יוסי, יש תקציבים שאמורים להגיע ועוד לא הגיע?   : יניב אנגל 

 6 ם שלא הגיעו.  כן, יש הרבה מאוד תקציבי  : יוסי שמעוני 

 7 )מדברים ביחד( 

 8 , אני אתן לך דוגמה.  - כן, במיוחד בנושא של הס  : יוסי שמעוני 

 9 מגיע בדיליי של חודשים בוא נגיד?   : יניב אנגל 

חודשים. זה נורא ואיום    10  - ו   8  - לא חודשים, יכול להגיע גם ל  : יוסי שמעוני  10 

 11 מה שקורה עם ההתנהלות במדינה. 

השפיעה   : יניב שחר  איך  נדע  שאנחנו  אומר  שאתה  מה  בעצם  אז  תגיד,  12 

 13 ?  2021עלינו הקורונה השנה רק באמצע  

 14 אז לא,   : יוסי שמעוני 

 15 תכלס.   : יניב שחר 

ממש לא, כי הרשות, התפקיד שלי כגזבר זה לנהל לצד הדבר   : יוסי שמעוני  16 

הזה לא רק להסתכל במראה של תקציב מול ביצוע, לנהל קובץ   17 

א  מה  שבעצם  אני  דינמי  שנה.  סוף  במונחי  שיהיה  צופה  ני  18 

וגם את צד ההכנסות על   לוקח בחשבון גם את צד ההוצאות  19 

מאוד   בשנה  פשוט  לא  מאוד  מאוד  וזה  המועצה.  סעיפי  כל  20 

כדי   תוך  לכם שאנחנו  להגיד  יכול  אני  אוקי?  מורכבת,  מאוד  21 

התקדמות בציר הזמן אני מאוד מקווה שאנחנו נסיים באיזון,   22 

דולה שלנו כרגע, לא לסיים בגירעון. אבל  שזה המשימה הכי ג  23 

 24 אני מאוד מקווה שנעמוד בזה.  

אני אדע, בוא נגיד לך אני אהיה יותר חכם לקראת אוקטובר,    25 

 26 משהו כזה.  
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שאמור   : יניב אנגל  מקביל  סכום  סמך  על  זה  מוציא  שאתה  מה  וכל  1 

 2 להתקבל יותר מאוחר?  

התק  : יוסי שמעוני  בסיס  על  שהם  דברים  יש  כי  המדינה.  בוודאי.  של  ציב  3 

יש   אוקי?  רווחה,  של  נושא  הסעות,  של  הנושא  בכל  למשל  4 

דברים שהם   ויש  התקציב של המדינה  בסיס  דברים שהם על  5 

של   התקציב  בבסיס  לא  שהן  שקיבלת  ההרשאות  בסיס  על  6 

המדינה אלא הרשאות של כל מיני דברים כמו קולות קוראים   7 

היא   והחוכמה  המשימה,  וכדומה.  החוכמה?  זה  מה  או  8 

המשימה הגדולה היא לנצל את הכסף, להשתמש בו, להוציא   9 

יכול   אתה  כי  אותו.  תקבל  שאתה  יודע  אתה  כאשר  אותו  10 

ויש   פשוט;  אתה  כי  צרורה,  צרה  זה  ואז  לקבל  ולא  להוציא  11 

רשויות שבגלל הפערים האלה של הטיימינג של קבלת הכסף   12 

 13 הם פשוט בקושי תזרימי מאוד מאוד גדול.  

 14 גם עסקים שבגלל פערים כאלה לא מחזיקים.   : יניב אנגל 

 15 נכון. נכון. אז למזלנו לפחות בנושא התזרימי אין לנו בעיה.   : יוסי שמעוני 

טיפה   : יניב שחר  אפילו  אנחנו  התחתונה  בשורה  שנגיד  רואה  אני  כרגע  16 

 17 ,  - בעודף אבל זה נכון לנקודת הזמן הזאת ו 

 18   בדיוק, זה לא מייצג, בדיוק, בדיוק.  : יוסי שמעוני 

 19 טוב.   : יניב שחר 

ממש   : יוסי שמעוני  זה  בארנונה,  הנחות  לגבי  אחת  מילה  עוד   20  - ו   inואגב, 

out  ?21 . אתם רואים סעיף אחד בהכנסה ובהוצאה, בסדר 

 22 כן, אתה יכול להמשיך.   : יניב שחר 

דנה  רוני  בעצם   : גדעון  רואים  אנחנו  הפנים  משרד  של  השיפוי  את  כן.  23 

להם   שיש  המיועדים  של  במענקים  סטייה    375סטייה  אלף  24 

החוסר   בעסקים.  ההנחות  על  שקיבלנו  השיפוי  שזה  חיובית  25 

מורכב    721 הוא  אחרים  בתקבולים  כאן  רואים  שאנחנו  אלף  26 
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 1  1,480,000כולו בעצם מהכנסות מותנות שאושרו בתקציב בסך  

אז אין ביצוע לא בצד ההכנסה ולא בצד ההוצאה למטה שאתם   2 

פעמיו  חד  בהוצאות  זה  את  בוצעו    1,480,000ת  רואים  שלא  3 

 4 ₪. זה עיקרי הדיווח.   739,000

 5 מה זה שמה המותנה העיקרי, אתה זוכר?   : יניב שחר 

שגם   : יוסי שמעוני  כנראה  קיבלנו,  שלא  המותנה  האיזון  מענק  זה  המותנה  6 

 7 לא נקבל.  

 8 ומה עם נתב"ג, אין שינוי?  : יניב שחר 

נתב"ג, עדכון שיש לי ממש מהשבוע וחצי האחרונים זה שככל   : יוסי שמעוני  9 

, שזה בשורה טובה,  2020הנראה את השנה כן נקבל, את שנת   10 

 11 כן?  

 12 כן.   : יניב שחר 

אנחנו יש לנו פגישה עם מרדכי כהן, מנכ"ל משרד    2021לגבי   : יוסי שמעוני  13 

משם   שתצא  מקווה  ואני  ליזי,  עם  ביחד  הבא,  שבוע  הפנים,  14 

 15 בכיוון הזה.    בשורה גם טובה 

 16 זה תפקיד שלך.   : יניב שחר 

פה   : יוסי שמעוני  יש  אבל  מוזר  קצת  זה  לגבי,  ברשותכם  אחד  משפט  עוד  17 

'. אז  19כשאין לנו עדיין דוחות של    2020דו"ח חצי שנתי של   18 

אני כבר חוסך לכם שאלה, הדוחות כבר קיימים, יש כבר את   19 

חות  הטיוטה, מבקר משרד הפנים הוא זה שצריך לאשר את הדו  20 

- האלה, הוא מסתובב עכשיו במועצה ואני מניח שתוך חודש  21 

ל  דוחות  יהיו  הקורונה,  בגלל  נדחה  הכל  וחצי,   22  2019  - חודש 

 23 ואז כמובן נביא אותם לאישור המועצה וכולי.  

 24 טוב, בסדר?   : עומר שלומוביץ 

 25 כן, אפשר להמשיך.   : דליה לין 

 26 
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של מעבר לשימוש  . אישור לסגירת חשבונות בנק של כל גני הילדים וזאת ב 5 1 

 2 בכרטיסים נטענים בגני ילדים 

 3 

שלומוביץ  מעבר   : עומר  בשל  זאת  הילדים,  גני  חשבונות של  לסגירת  אישור  4 

 5 לשימוש בכרטיסים נטענים בגני הילדים.  

 6 אתה יכול להוריד את הזה? כי פשוט,   : יניב שחר 

כן. סליחה. אישור לסגירת חשבונות בנק של כל גני הילדים   : עומר שלומוביץ  7 

הילדים.   בגני  נטענים  בכרטיסים  לשימוש  מעבר  בשל  וזאת  8 

 9 נספח ג'. כן יוסי?  

 10 יוסי.   : דליה לין 

 11 טוב, אז, היום אני מדבר הרבה אני רואה.   : יוסי שמעוני 

 12 היום זה הרוב אתה.   : דליה לין 

בקשה   : יוסי שמעוני  גם  היא שזה  אנחנו, האמת  בנספח  רואים  כפי שאתם  13 

קונצנזוס   לנו  יש  ובעצם  נכון  יותר  חושב שזה  אני  אבל  שלי  14 

גני הילדים    37בהנהלת המועצה. תראו, יש פה   חשבונות של  15 

כאשר מי שמורשה החתימה שם זה הגננות ונציגת אגף חינוך,   16 

אחרות   ברשויות  גם  העניינים  את  לפשט  שמקובל  וכדי  מה  17 

דרך   בגנים  ההתנהלות  את  לנהל  לא  פשוט  זה  לעשות  היום  18 

חשבונות בנקים אלא דרך כרטיסים נטענים. מבחינה גזברית   19 

 20 זה הרבה יותר נכון.  

כי    מליאה,  אישור  צריך  הזה  שהדבר  כיוון  אנחנו  ולכן  21 

שצריך  המשמעות היא שצריך לסגור את החשבונות, זה אקט   22 

את האישור של המליאה. לגבי הכרטיסים נטענים, זה הזמנה   23 

רגילה לכל דבר וממילא היא מאושרת על ידי מורשה החתימה   24 

של המועצה, כך שזה לרקע זה. יש פה גם על הדרך גם חיסכון   25 

יודעים   כולנו  יודעים,  אתם  בנק,  שחשבונות  כיוון  בעמלות,  26 



 

 

  

 8.9.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

24 

וכולי,   וכולי  פעולה  כל  על  לוקחים  הם  ובכרטיסים  כמה  1 

נטענים מבדיקה שעשינו מוזילה מאוד, וכמובן שכל הוזלה פה   2 

 3 נשאר לטובת הגנים, אז זה גם פה,  

 4  זה צעד נכון מאוד. אני שואל מה לגבי בתי ספר?  : יניב אנגל 

בתי ספר זה נמצא בבחינה ואני מאוד מקווה שלמליאה הבאה   : יוסי שמעוני  5 

 6 אנחנו נביא את ההמלצה שלנו.  

כי גם צריך לזכור שבבתי ספר מתנהלים שני חשבונות, גם של   : יניב אנגל  7 

 8 ,  - הורים ו 

 9 בדיוק, אנחנו נביא את ההמלצה למליאה.   : יוסי שמעוני 

 10 ,  - טיפה יותר מורכב. אז אתם הולכים על הפשוט יותר ו  : יניב אנגל 

לא, אני אגיד לך למה, כי פה זה באמת פשוט. אבל בקטע של   : יוסי שמעוני  11 

דורש טיפה הסברה וזה, אבל אנחנו נעשה את  בתי ספר זה גם   12 

למליאה הבאה אחרי שהדבר אפוי מול בתי   זה  ונביא את  זה  13 

 14 הספר.  

גן   : יניב שחר  לכל  העניין  לצורך  מטעין  אתה  אתם,  אומרת  את  זאת  15 

 16 התקציב שלו כל חודש,  

כסף לשנה,   X - כן, דרך כרטיס. המועצה מתקצבת את הגנים ב  : יוסי שמעוני  17 

הכרטיס   פעם  וכל  לפעימות  זה  את  מחלקים  ואנחנו  בסדר?  18 

נטען ייטען בדיוק בגובה של הסכום הזה. כך שמבחינת הגננות   19 

 20 זה אפילו יותר פשוט.  

 21 לא, זה נכון. נכון.   : יניב אנגל 

ל  : יוסי שמעוני  חשיפה.  פה  ואין  סיכון  שום  פה  הרבה  ואין  כך  כל  צריך  א  22 

 23 חשבונות פה, זה מטורף לגמרי.  

 24 כמה חוסכים ... כאלה?   : יניב שחר 

 25 בוודאות.    30%זה בוא נגיד   : יוסי שמעוני 

 26 כסף?  : יניב שחר 
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את   : יוסי שמעוני  יש  יודע,  אתה  שורה,  רישום  פעולה  כל  על  היום  תראה,  1 

אזרחים   בתור  לכולנו  לנו,  שלוקחים  הקבועים  ניהול  הדמי  2 

ב  ל   10ין  לוקחים  החודשי,    20  - שקלים  זה  כמה,  תלוי  שקל,  3 

בסדר? ועל כל מה שנקרא רישום שורה, על כל רישום שורה   4 

 5 יש לך עוד כמה,  

 6 יש לך סדר גודל כמה,   : יניב שחר 

ל  : יוסי שמעוני  להגיע  יכול  זה  הגנים  כל  על  שזה  מניח  אני  גודל   7  - בסדר 

ש   4,000-5,000 החשיפה  את  מקטין  וגם  שווה.  בשנה.  ל  שקל  8 

 9 ,  - חשבונות ש   37כולנו. חבר'ה, זה  

 10 צריך לנהל אותם.   : יניב שחר 

 11 כן.   : יוסי שמעוני 

 12 חברים, פה אחד?   : דליה לין 

 13 כן.  : יניב שחר 

 14 תודה.   : דליה לין 

 15 

פה אחד הוחלט לאשר סגירת חשבונות בנק של כל גני הילדים   : החלטה  16 

 17 לשימוש בכרטיסים נטענים בגני ילדים. וזאת בשל מעבר  

 18 

 19 . אשרור מינוי של חברת המועצה, נעמה ברון, לדירקטוריון מי תקווה בע"מ 6

 20 

 21 קדימה, אושרת.   : עומר שלומוביץ 

אשרור מינוי של חברת המועצה נעמה ברון לדירקטוריון   : עו"ד אושרת מצליח  22 

 23 מי תקווה בע"מ.  

 24 אני לא שומע אותך גם.   : יניב שחר 

מצליח  אושרת  ברון   : עו"ד  נעמה  המועצה  חברת  של  מינוי  אישור  סליחה.  25 

זה   לדירקטוריון מי תקווה בע"מ. אנחנו מבקשים להביא את  26 
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חילה  פעם נוספת כי המינוי שלה אושר בעצם כשהמועצה הת  1 

מיני תלאות  2פה את תפקידה בישיבה מספר   . מאז עברו כל  2 

בעצם   נמצא  שלה  המינוי  כרגע  המים,  של    ה בוועד ברשות  3 

ידונו   שהם  כדי  אבל  מינויים,  ועדת  המים,   4  ה בוועד רשות 

מחדש   המינוי  אשרור  את  מבקשים  הם  הזמן  חלוף  ולאור  5 

 6 במליאה, כי חלפה מעל שנה.  

 7 בקשה של הועדה,   : יניב שחר 

ועדת מינויים של רשות המים. יש ועדה ממשלתית. אז   : עו"ד אושרת מצליח  8 

נעמה.   של  המינוי  בעניין  הזאת  הבקשה  את  מבקשים  עכשיו  9 

 10 יש כאן,  זה אשרור כי כבר אישרתם אז אני לא מאמינה ש 

 11 מאושר פה אחד?   : דליה לין 

 12 כן.   : יניב שחר 

 13 תודה. אפשר להתקדם.   : דליה לין 

 14 

פה אחד הוחלט לאשרר מינוי של חברת המועצה נעמה ברון   : החלטה  15 

 16 לדירקטוריון מי תקווה בע"מ. 

 17 

לביצוע עבודות    10/19הרחבת ההתקשרות עם חברת ש. לבנון מכח מכרז  .  7 18 

()ב( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות,  7) 3תאורת חוץ, על פי סעיף   19 

עד   המקומית,  המועצה  הוצאות  הגדלת  אם    50%מאפשרת  הקיים,  מחוזה  20 

 21 המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת 

 22 

 23 אושרת.  : עומר שלומוביץ 

 24  10/19הרחבת התקשרות עם חברת ש. לבנון מכוח מכרז   : עו"ד אושרת מצליח 

סעיף   פי  על  חוץ,  תאורת  עבודות  לתוספת  7) 3לביצוע  ()ב(  25 

הרביעית לצו המועצות המקומיות המאפשרת הגדלת הוצאות   26 



 

 

  

 8.9.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

27 

עד   המקומית  המועצה    50%המועצה  אם  הקיים,  מהחוזה  1 

קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת. מדובר במכרז לביצוע   2 

תאו  הזה  עבודות  המכרז  תאורה.  העמודי  כל  שזה  חוץ  רת  3 

של   לצרכים  בהתאם  בשנה,   ₪ מיליון  של  בסכום  מוגבל  4 

את   הגדילה  המועצה  עבודה.  תוכנית  ובעצם  המועצה  5 

לסמכות   בהתאם  ב ההתקשרות  לחוק  בהתאם  לה   6  - שמותרת 

, זאת אומרת סך הכל זה  25%. עכשיו מבוקש לאשר בעוד  25% 7 

 8 המליאה.  הנוספים הם באישור    25%  - וה   50%

הסיבה שמבוקש זה בגלל שיש כאן עוד עבודות שאנחנו רוצים    9 

מאוד   מכרז  הוא  המכרז  עליהן.  יתלבש  בעצם  הזה  שהמכרז  10 

טוב   מאוד  הוא  שהניסיון  טובה  חברה  שהיא  חברה  יש  טוב,  11 

את   היו  בערך  שנה  לפני  רק  הצעה  שנתנה  חברה  זו  איתה.  12 

רק  במכרז  עכשיו  נצא  אם  מיטבית.  הצעה  על    המתמודדים,  13 

וגם   טובה  יותר  הצעה  נקבל  לא  כנראה  הנוספות  העבודות  14 

חדש.   מכרז  בעריכת  מכרז,  בפרסום  מיותרות  עלויות  נשקיע  15 

 16 אז נראה לנו שזה ראוי,  

זה רק הקמה של גופי תאורה חדשים או שזה גם תחזוקה של   : יניב שחר  17 

 18 הקיימים?  

מצליח  אושרת  ע  : עו"ד  ויש  חדשים  שהם  תאורה  עמודי  יש  לדעתי,  מודי  זה  19 

 20 תאורה שצריך לעקור אותם, שהם כבר,  

 21 אבל זה לא תחזוקה שוטפת?   : יניב שחר 

מצליח  אושרת  או   : עו"ד  חדשה  והקמה  פירוק  או  זה  תחזוקה.  לא  זה  לא,  22 

 23 הקמה מאפס.  

 24 הבנתי.   : יניב שחר 

 25 אמיר רוצה לשאול שאלה.   : דליה לין 
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בנושא הזה, לגבי העמודי תאורה, איך בדיוק נכנס פה לעניין   : אמיר רחמנינוב  1 

 2 גם הנושא של הדור החמישי וכל זה? 

 3 לא, זה לא קשור בכלל.   : עו"ד אושרת מצליח 

 4 אני לא יכול לשמוע את זה.   : יניב שחר 

 5 אין שום קשר.   : עו"ד אושרת מצליח 

 6    מי לא יכול לשמוע?   : אמיר רחמנינוב 

 7 זה קונספירציה כל מה שמדברים כרגע.  חבר'ה,   : עו"ד אושרת מצליח 

 8 לא, לא.   : אמיר רחמנינוב 

 9 ,  - כרגע לא עולה על ה   5דור   : עו"ד אושרת מצליח 

 10 לא, יש כבר.   : אמיר רחמנינוב 

 11 ,  - זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי ל  : דליה לין 

 12 זה לא רלוונטי.   : עו"ד אושרת מצליח 

 13 לא, באור יהודה ראיתי ששמו כבר התקינו.   : אמיר רחמנינוב 

 14 .  5לא, לא דור   : דליה לין 

 15 אצלנו זה לא מועצה מקומית.   : עו"ד אושרת מצליח 

 16 כי עוד אין רשת,   5לא יכול להיות דור   : יניב שחר 

 17 )מדברים ביחד( 

כמו   : דליה לין  הזה,  הסיפור  את  לכולם  תסביר  אחת  פעם  אולי  יניב,  18 

 19 שהסברת לנו אז.  

דור   : יניב שחר  רשת  אין  עוד  כל  קודם  עוד    5תקשיבו,  חברה  אף  בכלל.  20 

 21 את התדרים.  לא הפעילה כי עוד לא קיבלו סופית  

 22 אמיר, זה בשבילך.   : שרון גל דרור 

 23  - בתחום ה   5היה מכרז תדרים, זכו כל החברות בתדרים בדור   : יניב שחר 

אתרים בשביל    250גיגה. כל האחרות עכשיו במרוץ להקים   3.5 24 

העמודי   פעם,  עוד  אבל  מענק.  כסף,  סכום של  איזשהו  לקבל  25 
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, כאילו  5תאורה היום בכלל עוד לא, רובם עוד לא תומכים דור   1 

 2 זה רחוק,  

 3 .  5אבל יש גם הכנה לדור   : אמיר רחמנינוב 

ל  : יניב שחר  הכנה  ל - יש שם  יכול  כמו  , אתה  זה  הכנה,  זה   USB  4מעלה, 

או   מצלמה  או  אנטנה  או  שם  לחבר  יכול  אתה  מחשב,  של  5 

 6 תאורה או,  

שלומוביץ  להיות   : עומר  יכול  הכנה  הכנה?  זה  מה  תשתית.  שאין  לך  אמרו  7 

 8 להרבה דברים.  

ה  : יניב שחר  על  רואה  שאתה  מה  מה  - זה  רגע  אסביר  אני  בוא  תראה,   , 9 

 10 שכנע אותי.  

 11 ... על העמוד.   : דובר 

הזה,   : יניב שחר  על  שדיברנו  בזמנו  גם  שהסברתי  מה  רגע  אסביר  אני  12 

אומרים   הם  אז  בחשמל,  כסף  לחסוך  רוצה  המדינה  בגדול  13 

הבעיה   לד.  לתאורת  עוברים  אצלנו  גם  לד.  לתאורות  לעבור  14 

מים האור שלה חזק מדי, בעיקר בלילה, אז  בתאורת לד שלפע  15 

העוצמה   שוקעת  שהשמש  חכם  בקר  איזה  לה  לשים  אמורים  16 

הן   זה. אצלנו התאורות  תרד. דרך אגב אצלנו לא עושים את  17 

שכל   מה  זה  כי  בעייתי,  קצת  גם  שזה  הזמן,  כל  חזק  עובדות  18 

 19 הנושא של זיהום אור. 

להנמיך  ואז יש רשויות שאומרות אוקי, אנחנו רוצים בלילה    20 

זיהו  את  להקטין  התאורה,  של  העוצמה  לחסוך  האור   ם את   , 21 

חשמל. אז הם שמים בקר על העמוד תאורה שהוא בעצם יודע   22 

מתי להנמיך את התאורה ומתי להגביר אותה. בערב התאורה   23 

 24 חזקה וכשהלילה יורד התאורה קטנה.  

 25  אבל מה עובד למעלה זה הבקר?  : אמיר רחמנינוב 

 26 הבקר נמצא בפנים. עכשיו הבקר הזה,   : יניב שחר 
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 1 )מדברים ביחד( 

שניה, הבקר הזה יכול להיות מחובר או בתקשורת חוטית או   : יניב שחר  2 

בדור    Wi-Fi  - ב  גם  יהיה  בעתיד  או  בסלולר  לא  5או  אתה   . 3 

רואה את הבקר, הוא בתוך הגוף תאורה. הבקר הזה יש לו מין   4 

מצלמה,    פורט כזה שיושב למעלה שבעתיד אפשר לחבר לשם  5 

, אפשר, זה הכנה עתידית. אף  Wi-Fiאפשר לחבר לשם משדר   6 

חיבר שם שום דבר. אצלנו בכלל לא התקינו את  אחד עוד לא   7 

הבקרים האלה, אצלנו התאורה היא עם זיהום אור כי אנחנו   8 

הזאת.   האופציה  את  לנו  אין  כי  התאורות,  את  מנמיכים  לא  9 

 10 נכון? תקני אותי אם אני טועה, דליה.  

 11 אני לא יודעת, לא, אני לא רוצה לענות,   : ין דליה ל 

 12 טוב, תודה. תודה.   : עומר שלומוביץ 

 13 התאורה היא אחידה והיא כל הזמן,   : יניב שחר 

 14 )רעש מסוק( 

...   : דובר  אני חושב שהשאלה שלו היתה אם על עמודי התאורה יש  15 

 16 התשובה היא לא. 

 17 אז עוד פעם,   : יניב שחר 

 18 אני לא שומע, המסוק פה.   : דובר 

אז עוד פעם ... גם להיות אנטנות כי אין בקר לעמודי תאורה   : יניב שחר  19 

 20 שלנו.  

 21 לא הבנתי.  : אמיר רחמנינוב 

ואין בקר. אם אין   : יניב שחר  אצלנו לעמודי תאורה שלנו יש מנורת לד  22 

 23 בקר אין מה לשים אנטנה.  

 24 אמיר, תקבל אחר כך הסברים ממנו.  : דליה לין 

 25 )רעש מסוק, מדברים ביחד( 

 26 .  5, עלי. אין דור  5תהיה רגוע. אין דור   : דליה לין 
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 1 אם היא אומרת ככה אז הכל בסדר.   : אמיר רחמנינוב 

 2 יניב יעשה לך הרצאה מעולה.   : עומר שלומוביץ 

 3 גם יניב וגם יניב יכולים לעשות לך הרצאה.   : יניב שחר 

 4 הלאה.   : עומר שלומוביץ 

 5 . רגע   ? פה אחד  : דליה לין 

 6 כן, הלאה.   : עומר שלומוביץ 

 7 אושר פה אחד?   : דליה לין 

 8 כן.  : יניב שחר 

 9 תודה.   : עומר שלומוביץ 

 10 

הרחבת ההתקשרות עם חברת ש. לבנון  פה אחד הוחלט לאשר   : החלטה  11 

מכרז   סעיף    10/19מכח  פי  על  חוץ,  תאורת  עבודות  לביצוע  12 

מאפשרת  ()ב( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות,  7) 3 13 

עד   המקומית,  המועצה  הוצאות  הקיים,    50%הגדלת  מחוזה  14 

 15 . אם המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת 

 16 

משכר    40-50%. אישור שכר בכירים לשירלי משולם, סגנית גזבר המועצה,  8 17 

 18 מנכ"ל 

 19 

 20 דליה, אישור שכר בכירים.   : עומר שלומוביץ 

שירלי   : דליה לין  במכרז  זכתה  גזבר.  לסגן  למכרז  יצאנו  אנחנו  אוקי,  21 

היא   כרגע  חשבונות.  הנהלת  מחלקת  מנהלת  שהיתה  משולם  22 

על   שמצוין  כפי  מנכ"ל  השכר  בעצם  זה  לתפקיד,  נכנסה  כבר  23 

ואנחנו   הפנים,  משרד  למנהלת  ידי  למכרז  יוצאים  כרגע  24 

 25 מחלקת הנהלת חשבונות. אז בעצם מאשרים את השכר שלה.  

 26 כמה היום זה שכר מנכ"ל?   : שחר יניב  
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 1 .  30,900 : יוסי שמעוני 

 2 .  30,900  - אנחנו ב  : דליה לין 

 3 ,  - זה בעקבות העדכון על ה  : יניב שחר 

 4 . זה המאה אחוז כאילו.  20,000כן,   : יוסי שמעוני 

אבל בטווח של פעימות,    50  - ל   40שכר של סגן הוא בעצם בין   : דליה לין  5 

 6 .  40  - היא מתחילה מ 

 7 כזה?    15אז מה, זה כאילו   : יניב שחר 

 8 .  40%זה    12,390אני אגיד לך בדיוק.   : יוסי שמעוני 

 9 יש לכם שם משכורות במגזר הציבורי צנוע מאוד.   : יניב אנגל 

 10 רבותיי, אני יכולה פה אחד?   : דליה לין 

 11 זה לגבי השכר שלה.   : מוביץ עומר שלו 

 12 כן.   : יניב שחר 

 13 ועכשיו לגבי המינוי. כולם בעד?  : עומר שלומוביץ 

 14 כן, כולם בעד.   : דליה לין 

 15 

הוחלט   : החלטה  אחד  סגנית  פה  משולם,  לשירלי  בכירים  שכר  לאשר  16 

 17 משכר מנכ"ל.   40-50%גזבר המועצה,  

 18 

המועצה וכמורשית  . מינוי שירלי משולם, סגנית גזבר המועצה, כמ"מ גזבר  9 19 

 20 חתימה בהיעדרו בכפוף למגבלות הדין 

 21 

 22 עכשיו המינוי. כן יוסי?   : עומר שלומוביץ 

המינוי  : יוסי שמעוני  אני  לגבי  בעצם  זה  כי  לדבר  צריך  כאילו  אני  בעצם   , 23 

מאציל את הסמכות שלי. אני מבקש את האישור שלכם לתת   24 

 25  לה מינוי לסגנית גזבר המועצה כממלאת מקום גזבר המועצה, 

 26 כמורשית חתימה בהיעדרו, בכפוף למגבלות הדין.  
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סמכות    שנים  כמה  לפני  קיבלה  ששירלי  לכם  מזכיר  אני  1 

כממלאת מקום של גורן בזמנו וגם המשיכה כלפיי. בעצם זה   2 

הסדרה למול התפקיד החדש שלה. מבחינתי כגזבר אני כמובן   3 

סומך, מאשר ואנחנו בהמשך נקבע נהלים פנימיים יכול להיות   4 

בלה מסוימת של סכום וכולי, אבל אני מבקש שתשאירו  של הג  5 

 6 לי את האפשרות בהמשך.  

 7 אנחנו איתך.   : יניב אנגל 

כסף   : יניב שחר  להוציא  בשביל  היום  קטנה.  שאלה  הזה.  בקטע  שאלה  8 

 9 צריך שתי חתימות, נכון? אחת שלך או שלה במקרה הזה.  

לחתום   : יוסי שמעוני  חייב  המועצה  פקודת  צו  לפי  מטעמו,  כן.  או  גזבר  10 

 11 כלומר סגנית, וליזי או מי מטעמה, שזו דליה. 

 12 זה או ליזי או אני.   : דליה לין 

 13 בסדר גמור.   : יניב שחר 

 14 כולם בעד? יופי. טוב, תודה רבה.   : עומר שלומוביץ 

 15 

גזבר   : החלטה  סגנית  משולם,  שירלי  מינוי  את  לאשר  הוחלט  אחד  פה  16 

בהיעדרו   חתימה  וכמורשית  המועצה  גזבר  כמ"מ  המועצה,  17 

 18 בכפוף למגבלות הדין. 

 19 

הימים   : טל מתתיהו  לתפילות  היערכות  ש...  לציין  רוצה  אני  רק  רגע,  20 

וגם   ליזי  יחד עם חברי המועצה עם המנכ"לית, עם  הנוראים  21 

... וגם עם ראש המועצ  ה הדתית שפתחו את בתי הכנסת  עם  22 

 23 לקפסולות. זה עוד היה לפני התו הירוק, נכון דליה?  

 24 כן.   : דליה לין 

גני    60%אבל גם היום שיש מותר   : טל מתתיהו  תפוסה אנחנו מנצלים את  25 

, וגם קנינו להם שופרות וסידורים כדי שכולם  - הילדים כדי ש  26 
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להתפלל   אני  יוכלו  מועצה  הנהלת  בתור  שלנו  ואת  ברווחה  1 

 2 חושב שעשינו די טוב.  

 3 הכל בכפוף למה שיוחלט בממשלה.   : עומר שלומוביץ 

 4 אות.  כל פעם זה משתנה, צריך לר  : דליה לין 

 5 לירון דורון לוי: הוחלט, כבר יש החלטה לגבי מתווה תפילות בחגי תשרי.  

שלחנו לכם את המתווה. טל, שלחנו לך היום. שלחנו גם לרב   : דליה לין  6 

 7 גרשון, תקראו טוב טוב את המתווה, בסדר?  

 8 לירון דורון לוי: גם צריך לראות קודם כל איזה צבע אנחנו נהיה באזור הזה.  

 9 אנחנו ירוק אבל.   טל מתתיהו: 

 10 )מדברים ביחד( 

 11 חברים, תודה רבה.   : דליה לין 

 12 תודה רבה.   : עומר שלומוביץ 

 13 

 14 - תמה ישיבת היום - 


