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 1 27מן המניין מספר    מליאה 

 2 1202  בפברואר   16ישיבה 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   -  ד"ר דן אויירו קדרי 

 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 רו"ח -   מר רוני דנה 

 25 גזבר המועצה -  יוסי שמעוני מר  

 26 מנהלת אגף שח"מ -   גב' ברכה לברן 
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 1 

 2 27על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר  

 3 

 4 : הצעה לסדר היום 

בנקים   (1 "עידוד  בנושא  שחר  יניב  המועצה  חבר  של  היום  לסדר  הצעה  5 

 6 להעביר סניפים ליישוב". 

 7 

 8 : סדר היום   על 

 9 . 29/12/20מתאריך    26  - ו   25ת מליאה מס'  ו ישיב   אישור פרוטוקול  (1

שחר   (2 יניב  המועצה  חבר  מטעם  לשאילתה  עשתה  מענה  "מה  בעניין  10 

 11 ". 2021המועצה על מת למנוע את העלאת הארנונה לשנת  

 12 דיווחי ראש המועצה.  (3

 13 . 2019אישור הדוחות הכספיים של המועצה לשנת   (4

 14 אישור תב"רים.  (5

לס'   (6 בהתאם  העסקת  103אישור  בעניין  המקומיות  המועצות  לצו  א  15 

שלומוביץ,   עומר  המועצה  חבר  של  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרובת  16 

ואישור   לדיון  בטרם העברת הבקשה  הוראה,  עוזרת  זמני של  בתפקיד  17 

 18 בועדת שירות של משרד הפנים. 

אישור הקצאה בהליך מקוצר לתקופה של עד שנה לעמותת מעגל נשים   (7 19 

מס'  גני   )ע"ר(  ברח'    580652410תקווה  המצוי  )מתחם    9נגב  ה לנכס  20 

 21 . 343ח"ח    7620הצופים( גוש  

ממבנה   (8 חלק  להשכרת  בהסכם  אלתגר  נור  טומי  עם  התקשרות  אישור  22 

גוש    9המצוי ברחוב הנגב   , לצרכי הפעלת  342ח"ח    6720בגני תקווה,  23 

סעיף   פי  על  נינג'ה,  המועצות  22מתחם  לצו  הרביעית  לתוספת  )ח(  24 
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ה  צ קומיות, לאחר שלא הוגשו הצעות למכרז פומבי שפרסמה המוע המ  1 

 2 בנושא ומאחר שבנסיבות העניין, פרסום מכרז נוסף לא יביא תועלת. 

אורן  (9 שירי  עם  התקשרות  להשכרת  - אישור  בהסכם  רונן  וליאורה  טל  3 

 4  6720בגני תקווה, גוש    9חלק מקומת קרקע במבנה המצוי ברחוב הנגב  

)( לתוספת  22לצרכי הפעלת מעון יום/גני ילדים, על פי סעיף    343ח"ח   5 

למכרז   הצעות  הוגשו  שלא  לאחר  המקומיות,  המועצות  לצו  הרביעית  6 

המועצה  שפרסמה  פרסום    פומבי  העניין,  שבנסיבות  ומאחר  בנושא  7 

 8 מכרז נוסף לא יביא תועלת. 

פרישה,   (10 לגיל  מעבר  פבזנר  פאינה  של  עבודתה  תקופת  הארכת  אישור  9 

מס'   הפנים  משרד  מנכ"ל  לחוזר  עד    4/2014בהתאם  של  לתקופה  10 

 11 שנתיים. 

תקווה   (11 מי  בדירקטוריון  הציבור,  מטעם  כדירקטור  רובין  ברוך  מינוי  12 

 13 בע"מ. 

 14 נוסף לסיעת כוח לשנות בהנהלת התאגידים העירוניים.   אישור מינוי  (12

15 
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 1 פרוטוקול 

 2 

יו  יניב שחר בנושא הצעה לסדר  עידוד בנקים להעביר  "   : ם של חבר המועצה  3 

 4 " סניפים ליישוב 

 5 

שחר   : ליזי דלריצ'ה  יניב  המועצה  חבר  של  היום  לסדר  עידוד  הצעה  בנושא  6 

הצעתך   כי  אבהיר  ראשית,  לישוב.  סניפים  להעביר  בנקים  7 

בנקים   שאין  הסיבה  לפיה  תמוהה  הנחה  נקודת  מתוך  יוצאת  8 

 9 בישוב,  

 10 רגע, שניה, אני צריך להקריא את ההצעה.  : יניב שחר 

 11 קשור לתעריפי הארנונה.  : ליזי דלריצ'ה 

 12 רגע.  : יניב שחר 

 13 אינני יודעת,  : ליזי דלריצ'ה 

 14 אני צריך להקריא, ליזי.   : יניב שחר 

 15 האם שוחחת עם הבנקים.   : ליזי דלריצ'ה 

 16 רגע, אל תיכנס לה לדברים.  : נעמה ברון 

 17 האם בדקת מחירים של שכירות, האם פנית לבעלי עסקים,  : ליזי דלריצ'ה 

 18 רונית, יש דרך להעלות הצעה לסדר.  : יניב שחר 

הנהלת המועצה  וביקשת מהם להפחית שכירויות. בכל מקרה   : ליזי דלריצ'ה  19 

לפני   המיסים  צו  תעריפי  את  שנה  מדי  ראש  בכובד  בוחנת  20 

הבאתם לאישור המליאה. בבחינה זו נלקחים בחשבון היבטים   21 

 22 תקציביים ואחרים. 

מעלים   : יניב שחר  איך  בדיוק  מגדיר  החוק  משפטית.  יועצת  את  רונית,  23 

 24 הצעה לסדר. עם כל הכבוד, 

עובדיה  רונית  לד   : עו"ד  לך  נתנו  לא  עוד  אתה  אבל  מה  מבינה  לא  אני  בר.  25 

 26 צועק. 
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אני עוד לא שאלתי אם אפשר להעלות את ההצעה לסדר. אני   : ליזי דלריצ'ה  1 

 2 הפכתי את הסדר בין ההודעה שלי לבין השאלה. 

 3 לא, זה לא עובד ככה.  : יניב שחר 

 4 מותר לי לעשות את זה.   : ליזי דלריצ'ה 

 5 החוק אומר מאוד פשוט, מי שיש לו הצעה לסדר,   : יניב שחר 

 6 יניב די, די, מספיק.  : ליזי דלריצ'ה 

 7 מי שיש לו,  : יניב שחר 

 8 שנתיים אתה מברבר. די, נו יאללה.  : ליזי דלריצ'ה 

 9 ליזי, אני, אני,  : יניב שחר 

 10 מספיק. בסדר.   : ליזי דלריצ'ה 

 11 אני מצטער שאני מברבר,   : יניב שחר 

 12 בעיה, בצד שלך. אין   : ליזי דלריצ'ה 

 13 הוראות החוק מאוד ברורות.  : יניב שחר 

 14 יניב, הצעה לסדר היום בבקשה.  : ליזי דלריצ'ה 

 15 רונית, את בתור היועצת המשפטית,  : יניב שחר 

 16 אין בעיה.  : ליזי דלריצ'ה 

 17 אני מבקש שתביאי את החוות דעת שלך.  : יניב שחר 

 18 רונית, את לא צריכה, חבל על הזמן. יניב,  : ליזי דלריצ'ה 

ואם   : יב שחר ינ  אותה  מציג  ההצעה  מגיש  לסדר  הצעה  הכבוד  כל  עם  19 

 20 רוצים להוריד אותה אז מתנגדים לה. אני יכול לדבר. 

 21 יניב, בבקשה, הצעה לסדר היום. יניב, בבקשה. כן יניב.  : ליזי דלריצ'ה 

 22 שניה אחת. בשביל זה ביקשתי דקה.   : יניב שחר 

 23 שיהיה לך מול העיניים? אתה רוצה שאני אביא לך את ההצעה   : דליה לין 

הנהלה   : יניב שחר  בישיבת  טיפה  איחרתם  אתם  בסדר.  הכל  לא,  לא,  24 

לפתוח   לשבת  דקה  לי  תנו  אבל  בטענות,  באנו  לא  שלכם,  25 

 26 מחשב.  
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אוקי. ההצעה לסדר היום שלנו עידוד בנקים להעברת סניפים    1 

תושבי   תקווה.  בגני  בנק  סניף  אף  אין  כיום  הרקע,  לישוב.  2 

היישוב נאלצים לנדוד ליישובים סמוכים על מנת לגשת לסניף   3 

בנק שלהם. על מנת לתמרץ את הבנקים להעביר את הסניפים   4 

ש  הארנונה  עלות  את  להוריד  מומלץ  תקווה  לגני  ל  שלהם  5 

תקווה   בגני  בנק  לסניף  הארנונה  ביישוב.  הבנקים  סניפי  6 

שקל   1,133מטר   150' עומדת על עד  21, בשנת - עומדת על אלפ  7 

שקל למטר מרובע מהמטר    1,218מטר    150למטר מרובע, מעל   8 

בי  עלויות הארנונה  כ הסמוכים    ם שובי י הראשון.  אונו   9  - קרית 

אור יהודה    , 1,446, יהוד  1,114שקל למטר מרובע, סביון    1,300 10 

1,442  . 11 

על מנת לעודד בנקים להעביר את הסניפים שלהם לגני תקווה    12 

לעלות   הבנקים  סניפי  הארנונה של  עלות  להוריד את  מומלץ  13 

כ  שזה  רגילים,  עסקים  או    100-200  - של  מרובע  למטר  שקל  14 

 15 קצת יותר, בהתאם להמלצת הדרג המקצועי של המועצה.  

של    תשלום  לדוגמה  לבנקים  מרובע    400העידוד  למטר  שקל  16 

במקום   תקווה  בגני  ביישובים    1,400לשנה  למטר  שקל  17 

מטר מרובע סניף מגלם חיסכון    200  - הסמוכים על שטח של כ  18 

כ  של  הסניף    200  - לבנק  את  יעביר  הוא  אם  בשנה  שקל  אלף  19 

את   להעביר  לבנקים  להחזר  היתכנות  יש  כזה  במצב  אלינו.  20 

על   מדברים  כי  אלינו  החיסכון    5הסניפים  הוא  שנים  לבנק  21 

 22 כמיליון שקל וזה בערך עלות של העברת סניף. 

המועצה    בתקציב  פגיעה  שום  אין  המועצה,  בתקציב  הפגיעה  23 

סניף  היות ולא קיים אף סניף בנק ביישוב ולא נראה שייפתח   24 

בנק בעתיד הנראה לעין, היות ויש סניפים ביישובים הצמודים   25 

 26 אלינו.  
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החלטה    הפחתה    – הצעת  תבחן  הגורמים  באמצעות  המועצה  1 

בעלויות הארנונה של סניפי בנק על מנת לעודד מעבר סניפי   2 

בנקים ליישוב. ההמלצות יובאו לאישור מליאת המועצה בצו   3 

 4 .  2022הארנונה של שנת  

 5 עכשיו את יכולה להתייחס.  

 6 מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום? מי נגד?   : ליזי דלריצ'ה 

 7 רגע, רגע, לא ראיתי מי בעד.  : ובדיה עו"ד רונית ע 

 8 מי בעד להעלות את ההצעה לסדר?   : ליזי דלריצ'ה 

 9 אנחנו בעד להעלות את ההצעה לסדר.  : יניב שחר 

 10 אני נמנע.  : מיכאל לוין 

 11 מי זה אנחנו? מי זה אנחנו?  : דליה לין 

 12 הסיעה. אבל רגע, זה לא הולך ככה.   : יניב שחר 

 13 מיכאל?  : דליה לין 

 14 בירי למה את לא רוצה להעלות אותה לסדר היום. עכשיו תס  : יניב שחר 

 15 נמנע.  : דליה לין 

 16 מי נגד?   : ליזי דלריצ'ה 

 17 אין לך הסבר.  : יניב שחר 

עובדיה  רונית  אתם   : עו"ד  איך  יודעת  לא  ראיתי,  לא  אני  רגע.  שניה  לא,  18 

 19 מתקשרים, אתם הרמתם ידיים?  

 20 הכל קבוע, מיכאל נמנע.  : נעמה ברון 

 21 תרימו את היד, זה יהיה הכי טוב.  : דליה לין 

 22 הקואליציה מתנגדת, הסיעה בעד, מיכאל נמנע.  : נעמה ברון 

 23 אבל תקשיבו רגע,   : עו"ד רונית עובדיה 

היום.    היתה  : ליזי דלריצ'ה  לסדר  להצעה  מתנגדים  אנחנו  הנהלה,  ישיבת  24 

 25 אנחנו מסבירים למה. 

 26 אבל, לא, אבל אני רוצה לומר משהו.  : עו"ד רונית עובדיה 
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 1 אנחנו נודה לקבל את הפרוטוקול של ישיבת ההנהלה גם.  : נעמה ברון 

 2 אני רוצה,  : עו"ד רונית עובדיה 

 3 כדי לקבל את ההסבר.  : נעמה ברון 

עובדיה  רונית  מסיכות  אנ  : עו"ד  עם  פה  יושבים  אתם  משהו,  לומר  רוצה  י  4 

ויש פרוטוקול ואף אחד לא מבין   כן עם הראש  ואתם עושים  5 

 6 מי אמר מה. 

 7 אוקי.  : ליזי דלריצ'ה 

עובדיה  רונית  מי   : עו"ד  תגידו  אז  מצביעים  אנשים  שאם  מבקשת  אני  אז  8 

 9 הצביע ומי זה. 

 10 אני אגיד מי.  : דליה לין 

 11 ראיתי פה מי. בסדר? אני לא   : עו"ד רונית עובדיה 

כי הוא לא, אני לא בטוחה שהוא היה   : ליזי דלריצ'ה  אני אחזור על הסיבה  12 

קשוב כשהקראתי את זה בהתחלה. ראשית אבהיר כי הצעתך   13 

בנק   שאין  הסיבה  לפיה  תמוהה  הנחה  נקודת  מתוך  יוצאת  14 

ל  קשורה  שוחחת  ביישוב  האם  יודעת  אינני  ארנונה.  תעריפי  15 

שכירות, האם פנית לבעלי  עם בנקים, האם בדקת מחירים של   16 

הנהלת   מקרה  בכל  שכירויות.  להפחית  מהם  וביקשת  עסקים  17 

המועצה בוחנת בכובד ראש מדי שנה את תעריפי צו המיסים   18 

בחשבון   נלקחים  זו  בבחינה  המליאה.  לאישור  הבאתם  לפני  19 

מתערבת   המועצה  שאין  אף  על  ואחרים.  תקציביים  היבטים  20 

ופים פרטיים טובת  בשיקולים עסקיים כאלה או אחרים של ג  21 

 22 היישוב תמיד לנגד עיניה. 

של גני תקווה מראה כי התעריף  בחינת תעריפי סיווג הבנקים    23 

נמוך מרוב היישובים הסובבים את המועצה ודומים לה. אנחנו   24 

 25 בעד להוריד את ההצעה מסדר היום, סיעת,  

 26 רגע, שניה, אני יכול להגיב על זה גם כן.  : יניב שחר 
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 1 הוא יכול להגיב.  : עובדיה עו"ד רונית  

בסביון   : יניב שחר  זולים. למשל  יותר  לא  כל התעריפים שלנו הם  קודם  2 

זה יותר נמוך משלנו. אבל העובדה הגדולה היא שבגני תקווה   3 

לא היה כבר שנים סניף בנק. היה אפילו בנק שהשכיר מקום   4 

כמה   סניף  שם  פתח  ולא  המקום  את  השכיר  הבמה,  במרכז  5 

 6 שנים. 

 7 ,  - כי הם מצמצמים את מספר הסניפים בארץ, לא בגלל ש  : ה ליזי דלריצ' 

 8 עוד פעם, הרעיון הוא,  : יניב שחר 

 9 אלף תושבים,   23ביישוב של   : ליזי דלריצ'ה 

הוא   : יניב שחר  הרעיון  נוסף,  סניף  לפתוח  לבנק  לגרום  לא  הוא  הרעיון  10 

 11 להגיד לבנק אם תעביר את הסניף אלינו מקרית אונו, 

 12 , בלי ... תעביר חינם  : ליזי דלריצ'ה 

 13 אלף שקל פחות בשנה ארנונה.   200מאור יהודה, אתה תשלם   : יניב שחר 

להם   : ליזי דלריצ'ה  יש  יהודה  יש    100באור  תקווה  ובגני  תושבים   14  23אלף 

 15 אלף תושבים. 

עוד פעם, בנק, בנק, כמו שאמרת הם סוגרים סניפים כל הזמן   : יניב שחר  16 

אונו. השאלה   אחד בבקעת  סניף  לפתוח  יכולים  הגדולה  והם  17 

היא איפה הם יפתחו אותו. הם יפתחו אותו איפה שהכי כלכלי   18 

להם, כי הם רוצים לחסוך כסף. להם זה לא משנה אם תושב   19 

לגני   ייסע  אונו  קרית  תושב  או  אונו  לקרית  ייסע  תקווה  גני  20 

המועצה   שכירויות.  של  מחירים  לבדוק  צריך  לא  אני  תקווה.  21 

שלה.  לתושבים  לדאוג  ל   צריכה  מהדאגות  היא  אחת  תושבים  22 

לפתוח פה נקודות חלוקה של דואר שהתנגדתם לזה בישיבה   23 

השני   הדבר  השנייה,  הסיבה  ארנונה.  להם  להוריד  הקודמת  24 

סניף בקרית   לפתוח  בנק  אם  בנקים.  זה  לפה  להביא  שרוצים  25 
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אונו ויש לו סניף בקרית אונו, להעביר אותו לגני תקווה לא   1 

 2 יחסוך לו כסף, 

רוצה גם מסעדה טובה, גם להם להוריד ארנונה? אני רוצה  אני   : ליזי דלריצ'ה  3 

 4 גם מסעדה טובה, גם להם להוריד ארנונה? 

ויהיו מסעדות טובות. בנקים לא יהיו   : יניב שחר  יש לך מסעדות טובות  5 

לך פה, כי בנקים, כמו שאמרת מצמצמים סניפים. למה שבנק   6 

לו   אין  אם  תקווה  לגני  אונו  מקרית  שלו  הסניף  את  יעביר  7 

זשהו אינטרס כלכלי לעשות את זה? הוא ישאיר את הסניף  אי  8 

איפשהו. האינטרס הכלכלי שאפשר לעשות המועצה בתור מי   9 

סניף   פה  להם  שיהיה  ולדאוג  שלה  לתושבים  לדאוג  שצריכה  10 

 11  – בנק יכולה לעודד בנקים להעביר את הסניפים, להגיד להם  

לא   זה  בארנונה.  הנחה  לכם  יהיה  עכשיו  שנים  כמה  תקשיב,  12 

בגני  פו  בנק  מסניפי  הכנסה  אף  אין  כי  המועצה  בתקציב  גע  13 

הכנסה   הקרובות  בשנים  תהיה  שלא  כנראה  וגם  תקווה  14 

 15 מבנקים בגני תקווה. 

לעודד    יכולה  רק  היא  דבר,  בשום  פוגעת  לא  הזאת  ההצעה  16 

סניפי בנקים להעביר את הסניפים שלהם לפה. אני לא מבין   17 

את   עיניכם  לנגד  רואים  אתם  אם  תושבי  בכלל  של  הטובה  18 

היום.   מסדר  כזאת  הצעה  להוריד  יכולים  אתם  איך  היישוב  19 

טובת   ולא  לגמרי  אחרים  כרגיל  הם  המניעים  כן  אם  אלא  20 

 21 התושבים. 

 22 ההצעה הוסרה מסדר היום. ממשיכים.  : ליזי דלריצ'ה 

 23 

 24   ההצעה לסדר היום. פה אחד הוחלט שלא להעלות את   : החלטה 

 25 

 26 
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 1 : על סדר היום 

 2 

 3 29/12/20מתאריך    26  - ו   25פרוטוקול ישיבות מליאה מס'  . אישור  1

 4 

מתאריך    26  - ו   25על סדר היום אישור פרוטוקול ישיבות מספר   : ליזי דלריצ'ה  5 

 6 . מי בעד? תרימו ידיים כדי שכולם יראו. 29.12.20

 7 כולם בעד? פה אחד?  : דליה לין 

 8 מי נגד? מיכאל?  : ליזי דלריצ'ה 

 9 כולם בעד, פה אחד. כולם בעד? בעד.   : דליה לין 

 10 

אחד   : החלטה  פרוטוקול פה  את  לאשר  מס'  ה ת  ו ישיב   י הוחלט  מליאה  11 

 12 . 29.12.20  מתאריך   26  - ו   25

 13 

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין "מה עשתה המועצה  .  2 14 

 15 " 2021על מנת למנוע את העלאת הארנונה לשנת  

 16 

המועצה   : ליזי דלריצ'ה  חבר  מטעם  לשאילתה  מה  מענה  בעניין  שחר  יניב  17 

לשנת   הארנונה  העלאת  את  למנוע  מנת  על  המועצה  עשתה  18 

 19 . אנחנו ניסינו, 2021

אמורה   : יניב שחר  את  השאילתה,  את  לקרוא  אמור  אני  פעם.  עוד  רגע,  20 

לענות. הריני להגיש לראש המועצה שאילתה לקראת ישיבת   21 

המניין   מן  ב   27המועצה  המליאה  19.1  - שתתקיים  ישיבת   . 22 

ב  מצטט    9.6.20  - שהתקיימה  אני  כי,  תקווה    – דיווחת  "גני  23 

בשנת   הארנונה  העלאת  שקיימנו  2021תמנע  מקצועי  בדיון   . 24 

לשנת    26ריך  בתא  הארנונה  צו  אישור  לקראת   25  2021במאי 

אגף   ומנהלת  המועצה  גזבר  את  והנחיתי  החלטה  קיבלנו  26 
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ההכנסות לא להעלות לישיבת המליאה סעיף אישור להעלות   1 

ארנונה   העלאת  את  להקפיא  הממשלה  מול  ולפעול  הארנונה  2 

. אנחנו מאוד מקווים שהממשלה ישכילו שהעלאת  2021לשנת   3 

לא  היא  הרשויות    הארנונה  של  ההכנסות  את  שתשפר  מה  4 

המקומיות והיא תבין את המצוקה שאנשים נמצאים בה בעת   5 

 6 הזאת."  

בעקבות דיווח זה והעלאת הארנונה שבוצעה בפועל בשיעור    7 

 8  – אשמח לקבל מענה לשאילתה הבאה    2021לשנת    1.1%של  

העלאת   את  למנוע  מנת  על  בראשותך  המועצה  עשתה  מה  9 

 10 ?  2021הארנונה בשנת  

 11  - 1יפה. אז אתה הקראת לי את התשובה אז נורא נורא קל לי.   : יזי דלריצ'ה ל 

הטייס   העלאת  את  היום  לסדר  להעלות  לא  ביקשתי  12 

לבקש   המקומי  ולשלטון  הפנים  למשרד  פניתי  האוטומטי.  13 

שנה   ולוותר  התושבים  למצוקת  להקשיב  ישכילו  הזו  שבעת  14 

א  אחת על הטייס האוטומטי. לצערי אני לא מדינת ישראל ול  15 

לא  המחוקק,   אישור  אין  ולכן  את עמדתי  קיבלה  לא  המדינה  16 

להעלות ארנונה גם שאנחנו כחברי מועצה אמרנו לא הטייס   17 

 18 האוטומטי עולה לבד על פי חוק. 

לישיבת   : יניב שחר  עלה  לא  זה  כי  לא  אמרנו  לא  מועצה  כחברי  אנחנו  19 

 20 מועצה.  

 21 בחרנו לא להעלות את זה ולכן,  : ליזי דלריצ'ה 

 22 ללה, אוקי, אז רגע,  יא    : יניב שחר 

 23 לא מונע.  : ליזי דלריצ'ה 

 24 אז יש לי שאלת המשך.  : יניב שחר 

 25 בבקשה.  : ליזי דלריצ'ה 
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המועצה   : יניב שחר  לישיבת  מועלה  לא  הארנונה  וצו  שבמקרה  מסתבר  1 

יכולה להעלות את צו הארנונה לישיבה ולהצביע נגד    המועצה  2 

למשרד   הולך  הנושא  כזה  במצב  האוטומטי.  הטייס  העלאת  3 

 4 הפנים ולמשרד האוצר,  

 5 לבקשת הפחתה.  : ליזי דלריצ'ה 

 6 שאמורים לאשר,  : יניב שחר 

 7 בקשת הפחתה, נכון.  : ליזי דלריצ'ה 

 8 את הבקשת הפחתה.  : יניב שחר 

 9 נכון.  : ליזי דלריצ'ה 

גלל שלא העלינו בכלל את הנושא לסדר היום אז יש את חוק  ב  : יניב שחר  10 

 11 ההסדרים שאומר, 

 12 לא, לא, יניב, מותר לך שאלת המשך, לא הרצאה.  : עו"ד רונית עובדיה 

 13 נכון, שניה, השאלה תגיע.  : יניב שחר 

 14 יש לך שאלה קצרה שנובעת,  : עו"ד רונית עובדיה 

לי שאלה. השאלה תגיע. חוק   : יניב שחר  ההסדרים אומר לא הטילה  יש  15 

הארנונה   תשולם  הכספים,  לשנת  כללית  ארנונה  המועצה  16 

ובמועדים   בסכומים  המקומית  הרשות  בתחום  שנה  לאותה  17 

 18 אשר נקבעו, 

יניב, כתוב השואל רשאי אחרי שמיעת התשובה לשאול   : עו"ד רונית עובדיה  19 

 20 בעל פה שאלה קצרה נוספת. 

 21 אני שואל.   : יניב שחר 

 22 זה בסדר,   : נעמה ברון 

 23 )מדברים ביחד( 

 24 רונית, אני מבין שלא מוצא חן בעינייך.   : יניב שחר 

עובדיה  רונית  שזה   : עו"ד  או  נוספת  קצרה  שאלה  זה  מבינה,  לא  אני  אבל  25 

 26 נאום? 
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 1 רונית, יש לי שאלה ואת מפריעה לי.  : יניב שחר 

 2 יניב, עזוב. עזוב.  : נעמה ברון 

 3 לא, לא, לא.   : יניב שחר 

 4 לא, עזוב. לא,   : נעמה ברון 

 5 אני אשאל את השאלה.  : יניב שחר 

 6 אתה מקפיד על החוקים, תקפיד גם על עצמך.  : ליזי דלריצ'ה 

 7 אתה, בדיוק.   : עו"ד רונית עובדיה 

 8 זה בסדר, זה הופעה חוזרת.   : נעמה ברון 

 9 נאה דורש נאה מקיים.  : ליזי דלריצ'ה 

 10 אין פה שיהוי, הכל בסדר. עזוב, תמשיך.  : נעמה ברון 

זה    אני  : יניב שחר  עם  להגיע  רוצים  אתם  אם  שלי.  השאלה  את  שואל  11 

 12 לבית משפט גם אין בעיה. 

 13 אין בעיה.  : עו"ד רונית עובדיה 

הקומבינות   : יניב שחר  עם  פה  עושים  שאתם  למה  רונית,  גבול,  יש  כי  14 

 15 והפרשנות שלך של החוק.  

, וזה תשובה של היועצת המשפטית, אם המועצה לא  10סעיף    16 

תשולם   להצבעה,  זה  את  העלתה  לא  כללי,  ארנונה  הטילה  17 

בסכומים   המקומית  הרשות  בתחום  שנה  לאותה  הארנונה  18 

בהתאם   מעודכנת  כשהיא  הקודמת  בשנה  שנקבעו  ובמועדים  19 

ב רישא. זאת אומרת שעצם זה שלא העלינו  9להוראות סעיף   20 

לישיבת  זה  להצבעה    את  את  המועצה  העלינו  אוטומטית  21 

 22 הארנונה באחד נקודה אחוז. 

לא    שאת  זה  שעצם  ידעת  האם  אלייך,  שלי  השאלה  עכשיו  23 

בעצם אישרת אוטומטית את   המועצה  לישיבת  זה  מעלה את  24 

 25 ההעלאה הזאת? 
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מה   : ליזי דלריצ'ה  על  חזרת  שאתה  מאחר  שאמרתי,  מה  על  חוזרת  אני  1 

ממאנת להעלות את הסעיף  שאמרתי אז אמרתי כזה דבר, אני   2 

הפנים   למשרד  ישראל,  לממשלת  פונה  אני  היום,  לסדר  3 

לא   אני  האוטומטי.  הטייס  העלאת  למנוע  המקומי  ולשלטון  4 

מוכנה לדון בזה, אני לא מוכנה להעלות את זה כדי שהמדינה   5 

 6 תתעשת ולא תעלה את הארנונה. 

 7 זאת לא התשובה לשאלה שלי.   : יניב שחר 

 8 מעבר לזה זאת התשובה שלי.  : ליזי דלריצ'ה 

אני שאלתי האם את ידעת שברגע שאת לא מעלה את הנושא   : יניב שחר  9 

אחר   שתלכי  זה  עולה?  אוטומטית  הארנונה  היום  לסדר  הזה  10 

אבל   סבבה,  ישראל,  מדינת  לכל  הארנונה  את  ל...  לבקש  כך  11 

 12 אנחנו צריכים לדאוג לתושבים שלנו בגני תקווה. 

לי   : ליזי דלריצ'ה  לא  אין  אני  הסיפור,  זה  את  בדקתי  לא  יודעת,  לא  מושג,  13 

 14 יודע מה, איפה אתה מקריא ואין לי תשובה. 

 15 אני מקריא מהתשובה שנתנה לי אושרת.  : יניב שחר 

 16 אוקי.  : ליזי דלריצ'ה 

 17 התשובה של היועצת המשפטית.  : יניב שחר 

 18 אז שתענה אושרת.  : ליזי דלריצ'ה 

 19 את ראש מועצה. אז שתענה אושרת. אני שואל אותך,   : יניב שחר 

 20 לא, לא, שניה,   : עו"ד רונית עובדיה 

 21 אני עניתי.   : עו"ד אושרת מצליח 

 22 שניה. שניה.  : עו"ד רונית עובדיה 

 23 ראית את התשובה שלי?  : עו"ד אושרת מצליח 

רוצה   : יניב שחר  את  כי  היום  לסדר  נושא  מעלה  לא  מועצה,  ראש  את  24 

"להוריד את הארנונה" אז עצם זה שלא העלית את זה לסדר   25 
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יום בעצם גרמת להעלות את הארנונה אוטומטית. אפילו זה  ה  1 

 2 לא עלה לדיון.  

הפחתה   : ליזי דלריצ'ה  לעשות  התכוונתי  לא  אני  כזו,  היא  התשובה  אז  3 

 4 בארנונה, התכוונתי לגרום למדינה לא להעלות את הארנונה.  

 5 זה אותו דבר.   : יניב שחר 

הייתי   : ליזי דלריצ'ה  הארנונה  להפחתת  בקשה  לבקש  רוצה  הייתי  אם  6 

והייתי   מעלה  הייתי  ואולי  ארנונה,  להפחתת  בקשה  מבקשת  7 

שאתה   חושב  שאתה  כפי  קומבינות,  לעשות  בלי  מבקשת  8 

 9 עושה,  

 10 , - זה לא קומבינות, זה כמו ש  : יניב שחר 

לבוא ולקרוא לילד בשמו ולהגיד אני רוצה להעלות את הטייס   : ליזי דלריצ'ה  11 

והייתי  האוט  שתיים  וחצי  אחוז  של  הנחה  לעשות  אבל  ומטי  12 

 13 שמה את זה על השולחן מבקשת אישור. 

 14 לא, לא, עד שלא מעלים,  : יניב שחר 

 15 אז תפסיק להתחכם בבקשה ממך.   : ליזי דלריצ'ה 

 16 לא להתחכם.  : יניב שחר 

 17 אתה לא נשמע מאוד מפוכח.  : ליזי דלריצ'ה 

 18 ם אנחנו מתנגדים,  עצם זה, היית יכולה להעלות לסדר היו  : יניב שחר 

 19 הייתי יכולה ולא עליתי, נגמר.  : ליזי דלריצ'ה 

 20 להעלאת,   : יניב שחר 

 21 אפשר לעבור לסדר היום? יופי.  : ליזי דלריצ'ה 

 22 אוקי, אז זאת אומרת שידעת,  : יניב שחר 

 23 דברי ראש המועצה.  : ליזי דלריצ'ה 

 24 בזה שאת לא מעלה את זה לסדר היום,  : יניב שחר 

 25 די נו.  : ליזי דלריצ'ה 

 26 . 1.1  - אוטומטית העלינו ב  : יניב שחר 
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אתה לא תכניס לי מילים לפה ואתה לא תנסח לי את הנוסח   : ליזי דלריצ'ה  1 

 2 להוציא אותי לא מקצועית. קדימה יניב.  

 3 זאת התשובה של היועצת המשפטית שלך, זה לא שלי.   : יניב שחר 

 4 בסדר גמרנו. אוקי.  : ליזי דלריצ'ה 

 5 של המועצה. למה שלך? היא לא שלה,   : נעמה ברון 

 6 אני יועצת משפטית של המועצה.   : עו"ד רונית עובדיה 

 7 של המועצה.  : יניב שחר 

 8 אני לא יועצת משפטית של ליזי.  : עו"ד רונית עובדיה 

 9 נכון.  : ליזי דלריצ'ה 

 10 כן, כן, של המועצה.  : יניב שחר 

 11 

 12 . דיווחי ראש המועצה 3

 13 

 14 דיווחי ראש המועצה.  : ליזי דלריצ'ה 

 15 )מדברים ביחד( 

 16 ... דאגה לתושבים יש פה.   : שחר יניב  

רמזור   : ליזי דלריצ'ה  ציון  תחלואה,  נתוני  המועצה.  ראש   17  79,  5.8דיווחי 

אב,    66מאומתים,   גיל    77%בתי  מעל  השבוע  50מחוסנים   . 18 

פתחנו את מערכת החינוך כל גני הילדים, כיתות א', ב', ג', ד'   19 

במרחב   רק  חטיבה  פתיחה.  להמשך  מחכים  המתווה,  לפי  20 

 21 ותיכון במתכונת של בגרויות.  הפתוח  

. מתחם  19:00עד    12:00  - מתחם בדיקות קורונה, יום חמישי מ   22 

. ווטס אפ דוק ביום חמישי  13:30עד    8:30חיסונים יום שישי   23 

 24 בערב לכל מי שיש לו שאלות ותשובות בנושא החיסון. 

אני אחזור חזרה,     25  83%ממצאי סקר שביעות רצון, פרסמתם, 

ביש  מהמגורים  של    66%וב,  מרוצים  מתפקודה  מרוצים  26 
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לעומת   של    82%  אשתקד.   62%המועצה  מתפקודה  מרוצים  1 

המועצה במשבר הקורונה. יש לה את כל התוצאות של הסקר   2 

 3 באתר.  

דיווח על הנצחה ותרומה, שבט הצופים הגישו לועדת הנצחה    4 

היתה  לילך  ז"ל.  לוגסי  לילך  של  להנצחתה  בלתי    בקשה  חלק  5 

גנים   ספר  בבית  למדה  לילך  תקווה.  בגני  מהקהילה  נפרד  6 

תקווה   בגני  האזרחי  במשמר  התנדבה  הראשונים,  ובחטיבת  7 

עץ   תורמים  הצופים  שבט  המתנדב.  אות  את  אותו  וקיבלה  8 

לילך.   של  לזכרה  יוקדש  והוא  הצופים  במעלה  יחד  נשתול  9 

ח  פעילות  שנה  מדי  יקיים  העץ  י השבט  סביב  ערכית  נוכית  10 

 11 כרה. לז 

בנושא    עסקים  ובעלי  ולבעלות  ולתושבים  לתושבות  תזכורת  12 

ארנונה   ויש  למגורים  ארנונה  יש  אז  ארנונה.  הנחת  קבלת  13 

 14 לעסקים והלינקים נמצאים בתוך האתר. 

נגריה קהילתית, דרושים נגרים מקצועיים ומתנדבים קבועים    15 

אנחנו   זמן.  להם  ויש  הנגרות  לתחום  משוגעים  רקע  בעלי  16 

קהילתית, בונים את זה, עושים שם סדנאות,    מקימים נגרייה  17 

חוגים, תרפיה לילדים, מקשישים עד ילדים, אבל אנחנו בונים   18 

הנגרייה   את  שבע  בבאר  שבנו  במודל  אלה  בימים  זה  את  19 

 20 הקהילתית. 

ה   בין  בשבוע הבא  החינוך  יש    25  - ל   21  - שבוע  גם  בפברואר,  21 

רה  לינק ויהיה באתר המועצה את כל הפרטים לנוער, ערב הוק  22 

אז   פעילויות,  מלא  ילדים,  ערב  הורים,  ערב  החינוך,  לצוותי  23 

 24 תסתכלו. כמובן בתנאי התו הסגול והקורונה. 

את    השקנו  שבועות  מספר  לפני  תקווה,  בגני  יישובי  שיטור  25 

מודל   על  המתבססת  תקווה  בגני  היישובי  השיטור  יחידת  26 
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מקווים   ואנחנו  מסובים  ומשטרת  המועצה  העירוני,  השיטור  1 

לה  את  שנוכל  קיבלנו  הקורונה  בגלל  גם  זה  תועלת.  מכך  פיק  2 

הנקודות   איפה  לראות  מצוינת  הזדמנות  זאת  וגם  הזה  התקן  3 

 4 החלשות ומה ניתן לשפר. 

החלה בנייתו של החלק האחרון בקרית החינוך מבנה תגלית.    5 

בשטח,   השימוש  את  מייעל  קומות,  שתי  תכליתי,  רב  המבנה  6 

החי  נוך. שבע כיתות  נותן מענים לשלושת בתי הספר בקרית  7 

לימוד, גם מעבדות ואולם רב תכליתי להתכנסות לתלמידים,   8 

מקומות חניה בחניה התת קרקעית.    84מקומות. יהיו שם    350 9 

שיכול   להתכנסות  פתוח  מרחב  יוקם  החדשה  המבנה  גג  על  10 

 11 תלמידים בכל רגע נתון.   500להכיל גם  

 12  יש את קיר השוויון החדש בגני תקווה וסביבו אנחנו עושים  

 13 גם אירועים וגם שיח, מקיימים שיח.  

בין בית ספר    שני מגרשי פטנק ראשונים הוקמו בגני תקווה,  14 

תושבים   של  פנייה  בעקבות  גם  התיכון,  הים  למגדלי  יובלים  15 

 16 וגם מגדלי הים התיכון. 

דרכה    את  החלה  תקווה  גני  תקווה,  בגני  לשימור  אתרים  17 

ב  עולים  עץ  1949  - כשיכון  צריפי  כלל  זה  שיכון   18  4שאכלסו  , 

של   מגרשים  על  האחרונים    2משפחות  השרידים  אחד  דונם.  19 

במועצה   לשימור  הועדה  גבעון.  בסמטת  נמצא  זו  לתקופה  20 

פועלת לשימור אתרים אשר נותנים ביטוי לערכים היסטוריים   21 

גני תקווה. בימים   ותרבותיים המבטאים את התפתחותה של  22 

הצריף   עומד  בו  המגרש  את  שתגדיר  תכנית  מתגבשת  אלה  23 

מייעדים   אנו  הצריף  את  כאשר  ציבור,  לצרכי  רבעון  ברחוב  24 

 25 לשימור כבית ראשונים אשר יציג את התפתחות היישוב. 
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הועדה    של  באתר  לשימור  שהוכרזו  אתרים  רשימת  יש  1 

 2 לתכנון ובנייה. המקומית  

פורסים עמדות החייאה חכמות במרחב הציבורי שיתוף פעולה    3 

עמדות ברחבי    6של המועצה עם מגן דוד אדום מוביל להקמת   4 

היישוב. עמדת ההחייאה החכמה של מד"א כוללת דפיברילטור   5 

מתקדם וארון אלקטרוני המחובר לרשת מד"א, נשלט מרחוק   6 

 7 .  101  - ומקומו מזוהה במוקד ל 

 8 יב על זה כבר רגע. אני רוצה להג  : יניב שחר 

 9 למד"א יש מיפוי טכנולוגי,   : ליזי דלריצ'ה 

 10 רגע, יש לי,  : יניב שחר 

אני אסיים את המשפט. תודה. למד"א יש מיפוי טכנולוגי של   : ליזי דלריצ'ה  11 

מתקשרים   אירוע  של  ובמקרה  בארץ  הפרוסות  העמדות  כל  12 

ביותר תוך   היכן ממוקם הארון החכם הקרוב  ומזהים  למד"א  13 

טלפונ  עד  הדרכה  ההחייאה  במכשיר  להשתמש  כיצד  ית  14 

ביוזמת   ביישוב  קיימת  כבר  אחת  עמדה  מגיע.  שהאמבולנס  15 

והיא ממוקמת בעמדת פיס ברחוב הגליל בסמוך   מפעל הפיס  16 

 17 למרכז המסחרי. כן יניב? 

ההצעה   : יניב שחר  את  לקחה  שנה  שאחרי  המועצה  את  לברך  רוצה  אני  18 

 19 לסדר שלנו ויישמה אותה בשטח. 

 20 ודה שנולדתם. ת  : ליזי דלריצ'ה 

 21 כן, בדיוק לפני שנה הצענו את זה,   : יניב שחר 

 22 לא, לא צריך ...  : נעמה ברון 

 23 )מדברים ביחד( 

 24 ואמרתם שלא צריך את זה.  : יניב שחר 

 25 חלוקת ערכות מחוברים. במהלך השבוע שעבר,  : ליזי דלריצ'ה 

 26 שנה וחצי עושים אותן. - זה יפה כל ההצעות שלנו אחרי שנה  : יניב שחר 
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 1 מחוננים.  : דלריצ'ה ליזי  

 2 רגע, עצם הלידה שלנו פוגעת בך?  : נעמה ברון 

 3 מחוננים. מה?  : ליזי דלריצ'ה 

 4 עצם הלידה שלנו פוגעת בך?  : נעמה ברון 

 5 לא, ממש לא, להפך.  : ליזי דלריצ'ה 

 6 אה, לא, כי אמרת תודה שנולדתם. זה נשמע,  : נעמה ברון 

 7 אמרתי זה בהומור, נעמה.  : ליזי דלריצ'ה 

 8 הומור מעליב. זה   : נעמה ברון 

 9 לא קלטת?  : ליזי דלריצ'ה 

 10 אוקי, בסדר. סבבה.  : נעמה ברון 

 11 שנה וחצי,  - אבל זה יפה שאחרי שנה  : יניב שחר 

 12 חלוקת ערכות מחוברים.  : ליזי דלריצ'ה 

 13 כל ההצעות לסדר שלנו וכל הזה,  : יניב שחר 

 14 יופי, שמענו לפרוטוקול, איזה הצעות יפות, וואו.  : ליזי דלריצ'ה 

מח   ערכות  דרך  חלוקת  קיבלו,  שעבר  השבוע  במהלך  וברים.  15 

מדינת   וגם  לסדר  ההצעות  את  שמעו  הפיס  מפעל  גם  אגב  16 

 17 ישראל, שזה בכלל, 

 18 תודה שנולדת, יניב.  : נעמה ברון 

במהלך השבוע שעבר קיבלו עשרות אזרחיות ואזרחים ותיקים   : ליזי דלריצ'ה  19 

שיתוף   פרי  שהן  ערכות  הבדידות.  להפגת  תקשורת  ערכות  20 

מפעל  של  לאפשר    פעולה  נועדה  הערכה  והמועצה.  הפיס  21 

ופשוטה   נוחה  בצורה  המשפחות  עם  קשר  ליצור  לוותיקים  22 

חיבור   עם  מגיעות  אשר  הערכות  וידאו.  שיחות  באמצעות  23 

ידי   על  וחולקו  עלות  ללא  לותיקים  ניתנות  מובנה  אינטרנט  24 

 25 בנות ובני נוער מתנדב מתיכון מיתר. סיימתי. 

 26 
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 1 2019ה לשנת  . אישור הדוחות הכספיים של המועצ 4

  2 

 3 .  2019אישור הדוחות הכספיים של המועצה לשנת   : ליזי דלריצ'ה 

 4  רוני יציג את הדוחות.  : יוסי שמעוני 

שעורך רואה חשבון    2019ערב טוב לכולם. דו"ח כספי משנת    : רו"ח רוני דנה  5 

טעם משרד הפנים, כמו שיש בכל רשות בארץ. עיקרי הנתונים   6 

אלף ₪. אגב בדו"ח    134המועצה סיימה את השנה עם עודף של   7 

אלף עודף,    85' שאנחנו הצגנו לכם היה  19הרבעוני בדצמבר   8 

 9  134על    המבקר מצב אי אלו מספרים לתיקון והעמידה את זה 

 10 אלף. 

ועודפי    הפיתוח  קרנות  לכיסוי  מיועדות  השקעות  לנו  יש  11 

 12  - לזמן ארוך כ   ת פיקדונו . בנוסף יש לנו  109,262התב"רים בסך  

מיליון. אני מעגל את הסכומים. וסכומים    17.25מיליון,    17.5 13 

 14 מיליון שקל.    28נזילים של  

השנה,    לסוף  וחצי שקל  כמיליון  לנו  חייב  היה  החינוך  משרד  15 

הסכומים  כ  ויתרת  אותנו.  שמתקצב  המשטרה  משרד  נ"ל  16 

 17 בהכנסות המתוקצבות זה מכרטיסי אשראי.  

על    עומד  שלנו  המלוות  התושבים  23,114,000עמוס  חובות   . 18 

חייבים   שהם  דברים  מיני  כל  של  החובות  ויתר  לארנונה  19 

על   אתם    12,339,000עומדים  אם  הממצאים.  עיקרי  אלה   .₪ 20 

 21 תכם. רוצים לשאול משהו אני לרשו 

 22 יש שאלות? אפשר להמשיך?   : דליה לין 

 23 יש לי שאלה אחת. אני רוצה להבין איך השפיעה הקורונה.   : יניב שחר 

 24 אני לא שומע רק טוב.  : רו"ח רוני דנה 

 25 איך השפיעה הקורונה על,  : יניב שחר 

 26 '. 19מדובר על דו"ח   : יוסי שמעוני 
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 1 ' 19אה, זה   : יניב שחר 

 2 . 2019זה דו"ח   : רו"ח רוני דנה 

 3 זה ממש תסתכל ... אחורה, זה,   : יוסי שמעוני 

 4 טוב. אה, זה אחרי הביקורת של משרד הפנים.  : יניב שחר 

 5 כן.  : רו"ח רוני דנה 

נערך   : יוסי שמעוני  המשרד  הקורונה  בגלל  עכשיו  הגיע  שזה  הסיבה  אגב,  6 

 7 והגיע מאוחר. אז זה ממש היסטוריה. 

דנה  רוני  הש  : רו"ח  באוגוסט,  יוצאים  הדוחות  כלל  בפברואר,  בדרך  יצאו  נה  8 

 9 חצי שנה אחרי. 

 10 בסדר? צריך לאשר את זה בבקשה.   : יוסי שמעוני 

 11 כן, מי מאשר? מי בעד? פה אחד?  : דליה לין 

 12 אנחנו בעד.  : יניב שחר 

 13 בעד. יופי. כולם בעד.  : דליה לין 

 14 

המועצה   : החלטה  של  הכספיים  הדוחות  את  לאשר  הוחלט  אחד  פה  15 

 16 . 2019לשנת  

 17 

 18 . אישור תב"רים 5

 19 

 20 אישור תב"רים.   : דלריצ'ה ליזי  

שלי.   : יוסי שמעוני  הקול  על  מתנצל  אני  טוב,  ערב  אז  אנסה  טוב,  אני  21 

להתאמץ. גם נאשר תב"רים וגם שני עדכונים גזבריים. אנחנו   22 

על   ברשותכם  בקצרה  אעבור  אני  מכן.  לאחר  זה  את  נעשה  23 

 24 התב"רים ונאשר אותם אחד אחד. 

 25 אותם? אתה רוצה שאני אקריא לך   : ליזי דלריצ'ה 

 26 עוד פעם, תב"רים ומה?  : יניב שחר 
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 1 אני אקריא אותם.  : ליזי דלריצ'ה 

 2 אוקי.  : יוסי שמעוני 

 3 חבל על הקול שלך.  : ליזי דלריצ'ה 

 4 תב"רים ומה? לא הבנתי.  : יניב שחר 

 5 . תב"רים ושני עדכונים גזבריים  : יוסי שמעוני 

ואתה   : ליזי דלריצ'ה  מקריאה  אני  אז  הקול  במיתרי  דלקת  לו  שיש  בגלל  6 

 7 הסברים וזה. 

תב"רים   של    : עדכון  תוספת  חינוך,  מבני   8  421,425הנגשת 

של    600הקטנה,    178,575 להרשאות  בהתאמה  הגדלה,  אלף  9 

 10 משרד החינוך. 

התאמה להרשאות משרד החינוך וגם התאמה של החלק שלנו   : יוסי שמעוני  11 

 12 של המעליות.   matching  - על ה 

 13 , כולם בעד? 719 : דליה לין 

 14 למה משרד החינוך הורידו? למה,   : יניב שחר 

זה לא עניין של להוריד, פשוט ככה זה עובד במשרד החינוך,   : יוסי שמעוני  15 

וזה בכל הארץ ככה.   יש את התהליך אז הם עושים התאמות  16 

 17 לפעמים זה יותר, לפעמים זה פחות, זה התאמות. 

 18 כולם בעד?  : דליה לין 

 19 ם. אנחנו מבחינתנו מיצינו את כל הזכויות מול  : יוסי שמעוני 

 20 כן.  : יניב שחר 

 21 כולם בעד? כולם בעד.  : דליה לין 

 22 

 23 . 719פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   : החלטה 

 24 

 25 אוקי.  : יוסי שמעוני 

 26 . 751 : דליה לין 
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ליזי  : יוסי שמעוני  אסתדר  אני  תודה.  ליזי,  תודה.  רכבי    751,  רכישת  זה  1 

אלף שקל מקרנות הרשות. מדובר    200עבודה. זה הגדלה של   2 

ברכבי   אותם  להחליף  רוצים  שאנחנו  ישנים  מיולים  שני  על  3 

שנים רכבי    Xעבודה חדשים. מטבע הדברים צריך לחדש אחרי   4 

 5 עבודה. אבקש את אישורכם. תודה. 

 6 בני כמה הם?   : יניב שחר 

 7 ? 5  ניר,  : יוסי שמעוני 

 8 ניר?  : דליה לין 

 9 שנים.   5 : יוסי שמעוני 

 10 , ... אחזקה וביטוחים ... 5 : ניר 

 11 שנים ולכן גם עלות האחזקה שלהם מאוד יקרה.   5 : יוסי שמעוני 

 12 טוב.  : יניב שחר 

 13 כולם בעד?  : דליה לין 

 14 תודה.  : יוסי שמעוני 

 15 פה אחד.  : דליה לין 

 16 

 17 . 751פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   : החלטה 

 18 

עוד  796 : יוסי שמעוני  כאן  יש  חינוך  מבני  הנגשת  שקיבלנו    30,  שקל  אלף  19 

הרשאה לילד בנושא אקוסטיקה. זה פשוט הגדלה ואנחנו כל   20 

 21 הגדלה צריכים לאשר אותה במליאה. בבקשה. 

 22 כולם בעד?   796 : דליה לין 

 23 בעד.  : יניב שחר 

 24 

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

 26 
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לבשר שקיבלנו פה הרשאה ממשרד הפנים  אנחנו שמחים    797 : יוסי שמעוני  1 

ל   650של   בנוסף  שקל,  מרכז    400  - אלף  לטובת  פתחנו  שכבר  2 

 3 הפעלה בחירום, לאישורכם. 

 4 .  797 : דליה לין 

 5 בעד.  : יניב שחר 

 6 בעד? בעד.  : דליה לין 

 7 יופי.  : יוסי שמעוני 

 8 

 9 . 797פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   : החלטה 

 10 

, מה שאמרה, הסבירה ליזי קודם, רכישת  802חדשים    תב"רים  : יוסי שמעוני  11 

בסך   למעשה.  שלנו  החלק  זה  חכמות.  החייאה  עמדות  שלוש  12 

של מפעל הפיס. זה החלק שלנו    1 - ו  3  - ו  3עמדות,    7הכל יהיו  13 

 14 והיתר מממנים את זה באופן ישיר מצדם. לאישורכם בבקשה. 

 15 כולם בעד?  : דליה לין 

 16 בעד.  : יניב שחר 

 17 פה אחד?  : דליה לין 

 18 יופי.  : יוסי שמעוני 

 19 

 20 . 802פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   : החלטה 

 21 

תשפ"ב.    803  תב"ר  : יוסי שמעוני  השנה  לקראת  ספר  ובתי  גנים  שיפוצים  22 

אנחנו כמובן נערכים כבר עכשיו. ואנחנו מבקשים לפתוח את   23 

 24 התב"ר הזה. תב"ר חדש מקרנות הרשות. לאישורכם. 

 25 כולם בעד?  : דליה לין 

 26 בעד.  : יניב שחר 
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 1 . 803בעד.   : דליה לין 

 2 יופי.  : יוסי שמעוני 

 3 

 4 . 803  פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  : החלטה 

 5 

. זה בעצם מכסה שכל, מדי פעם משרד הפנים  804סקר נכסים   : יוסי שמעוני  6 

מאפשר לרשויות על מנת לאפשר את ביצוע סקר הנכסים על   7 

פי חוק, סקר מדידת נכסים ארנונה. ואנחנו קיבלנו מתקציבי   8 

אלף שקל לטובת העניין הזה ואנחנו שמחים על כך,    360  2020 9 

 10 ישורכם. לא כי אחרת זה יוצא מכספנו.  

 11 פה אחד?   : דליה לין 

 12 בעד.  : יניב שחר 

 13 פה אחד.  : דליה לין 

 14 

 15 . 804פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   : החלטה 

 16 

תב"ר   805 : יוסי שמעוני  להגנת    זה  השרה  בתקשורת,  ששמע  למי  חדש,  17 

הסביבה, זה בעצם הכוונה היא לעודד את השימוש בכלים רב   18 

בגנים,   כלים  מדיחי  רכישת  היא  המשמעות  כאשר  פעמיים,  19 

גנים. כמובן שיש פה    31  - כלומר בקדם יסודי. אצלנו מדובר ב  20 

גם המשרדים לא תמיד מה שנקרא יורדים אל השטח, לא לקחו   21 

לא מממנים מאה אחוז, שתיים יש פה את כל    בחשבון, א' הם  22 

הנושא של ההתקנה והתחזוקה, זה דברים שהם נלווים. עשינו   23 

העלויות.   הן  ואלה  הזה  הדבר  של  מדויק  מאוד  מאוד  חישוב  24 

אלף שקלים וחלק הרשות    94מהמשרד יש כאן השתתפות של   25 

אלף שקלים. אנחנו נעשה כל מאמץ על מנת לצמצם    166הוא   26 
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א  הזה  הדבר  רואים  את  שאתם  כפי  הפתיחה  נתוני  אלה  בל  1 

 2 אותם, לאישורכם.  

 3 מאשרים?  : דליה לין 

 4 כן.  : יניב שחר 

 5 פה אחד.  : דליה לין 

 6 , - יופי. זה תב"ר מאוד מבורך כמובן. תב"ר שמונה מאות וש  : יוסי שמעוני 

 7 בבתי ספר כבר יש, נכון?  : יניב שחר 

 8 סליחה?   איפה?  : יוסי שמעוני 

 9 בבתי ספר.  : יניב שחר 

 10 אין הזנה.  : אושרת מצליח עו"ד  

 11 בבתי ספר מדיחי כלים?  : יוסי שמעוני 

 12 זה רלוונטי רק לארוחת צהרים.   : לירון דורון לוי 

 13 זה להזנה. רק,  : דליה לין 

 14 כן, אני יודע, אבל בבתי ספר אז דיברו על זה גם כן, לא?   : יניב שחר 

 15 אין הזנה.  : דליה לין 

כבר   : יניב שחר  הדרך  אז למה שלא על  הביתה.  זה  את  לוקחים  אה, הם  16 

 17 ,  - תשימו ב 

 18 הם נתנו רק לגנים שיש להם הזנה.  : דליה לין 

 19 . 166, אנחנו שמים עוד  94כן, הם נתנו   : יניב שחר 

אלף שקל. אלא זה פר    94כן, אבל זה פר גן. זה לא נותנים לנו   : דליה לין  20 

 21 סמל גן, אחרת אנחנו צריכים, 

וקונה  אבל   : יניב שחר  באה  כשאת  כלל  בדרך  כלל,  מדיחים    30-40בדרך  22 

אז אפשר להשיג אולי מחירים יותר טובים. אני הייתי מגדיל   23 

זה   את  שיהיה  ספר,  בבתי  גם  ושם  טיפה  בעוד  זה  את  24 

המלוכלכים   הכלים  עם  ילכו  שהילדים  במקום  לצהרונים,  25 

 26 הביתה, כמו שקרה כשעוד היו בתי ספר. אבל, 
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חבר'ה, אני מציע בשלב הראשון לאשר את התב"ר    אני מציע,  : יוסי שמעוני  1 

 2 הזה כפי שהוא. 

 3 אישרו אותו כבר.  : דליה לין 

 4 לא, מאשרים. אנחנו מאשרים אותו.  : יניב שחר 

שהמשרד   : יוסי שמעוני  להיות  יכול  לגמרי.  אותך  הבנתי  אני  שניה.  שניה.  5 

את   להגדיל  אפשר  תמיד  יודעים.  לא  אנחנו  ב',  לשלב  יצא  6 

 7 ואו נבצע את המהלך הזה, נבצע אותו, התב"ר לאחר מכן. ב 

 8 זה אני מאשר, סבבה. אני אומר על הדרך.  : יניב שחר 

רגע, בסדר, נבצע את המהלך ובהמשך אנחנו נבחן את הסוגייה   : יוסי שמעוני  9 

 10 הזאתי, ככל שהמשרד ייתן, 

 11 זה על סמך הצעות מחיר שקיבלנו או שזה לפני?  : יניב שחר 

 12 מחיר. על סמך הצעות   : דליה לין 

 13 לא, אנחנו קיבלנו הצעות מחיר כאינדיקציה, בסדר?  : יוסי שמעוני 

את הצהרונים   : יניב שחר  להכניס  דליה, שתבחנו אם אפשר  אני מבקש,  14 

 15 של הבתי ספר. 

בעתיד.   : יוסי שמעוני  זה  נבחן את  נבחן.  אנחנו  אני אמרתי,  אומר,  אני  אז  16 

 17 זה לא אומר שאנחנו מחויבים. אנחנו נבחן. 

 18 

 19 . 805חד הוחלט לאשר את תב"ר  פה א  : החלטה 

 20 

עבודה    806תב"ר   : יוסי שמעוני  עשינו  ביצענו,  וסורקים.  מדפסות  רכישת  21 

כלכלית פנימית לנסות להתייעל. אנחנו באמת מנסים להפוך   22 

מה   כל  באמת  זה  האבנים  אחת  להתייעל.  מנת  על  אבן  כל  23 

בניהול   שקשור  מה  כל  גם  וכולי.  סורקים  בהדפסות,  שקשור  24 

הקיימת   החלופה  את  נעביר  ואנחנו  מסמכים.  וניהול  ידע  25 

השכרות של דרך קבלן משנה שבעצם אנחנו    שרובה בעצם זה  26 
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אנחנו   וסורקים.  מדפסות  המדפסות,  את  ממנו  משכירים  1 

נעבור לקנייה של מדפסות קטנות והסיטואציה הזאת תחסוך   2 

שנים. זה לא נשמע הרבה אבל    5אלף שקל על פני    70  - לנו כ  3 

להקל   מנת  ועל  זה.  את  לעשות  אפשר  אם  לא  למה  עדיין  זה  4 

זהו, זה  על השוטף אנחנו מבצ  עים חלק מזה דרך התב"ר. אז  5 

 6 התב"ר. 

 7 יוסי, שאלה קטנה בנושא הזה.  : יניב שחר 

 8 בבקשה.  : יוסי שמעוני 

שאתה   : יניב שחר  בחשבון  לקחתם  טיוט,  הרכבי  עם  שהיה  כמו  זה  כי  9 

כל   קונה  וכשאתה  בחינם,  לך  מתקנים  תקלה  כל  אז  משכיר  10 

 11 תקלה אתה משלם על התיקון. 

ובה. קודם כל זה לא נכון שכל דבר אתה מקבל  כן, אז שאלה ט  : יוסי שמעוני  12 

 13 בחינם, זה תלוי מה.  

 14 אם לא שברת.  : יניב שחר 

יודע, אתה משלם על הפרמיה של הזה   : יוסי שמעוני  דבר, אתה  בסופו של  15 

בסופו של דבר. זה אחד. שתיים, אנחנו בחלופה שבחנו לקחנו   16 

הביטוח   כולל הרחבה של  הוא  זאת אומרת התמחור  הרחבה,  17 

בעצם מה שאתם אומרים וזה שאלה במקום, בסדר?  שמאפשר  18 

 19 לאישורכם בבקשה. 

 20 מאשרים?  : דליה לין 

 21 מאשרים.  : יניב שחר 

 22 פה אחד.  : דליה לין 

 23 יופי.  : יוסי שמעוני 

 24 

 25 . 806פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   : החלטה 

 26 
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גזבריים  : יוסי שמעוני  עדכונים  שני  שמח    עכשיו  אני  זה  אחד  ברשותכם.  1 

תקציב   את  אישר  הפנים  שמשרד  יודעים  2021לבשר  אתם   . 2 

שהמליאה מאשרת, אחר כך משרד הפנים. יש עדכון קל שהוא   3 

ביקש לבצע, זה כמובן בסמכותו, זה לא צריך אישור מליאה,   4 

השקיפות   למען  קטן,  מאוד  תיקון  הרגולטור.  של  סמכות  זה  5 

אלף שקל משיכה    280נה של  אני מציג אותו בפניכם, זה הקט  6 

הכנסות   סעיף  של  והגדלה  ההנדסה  נוסחת  דרך  מהקרנות  7 

 8 אחרות, זה משהו שהוא לא מהותי ואנחנו ממש בסדר איתו. 

שינוי,    ללא  התקציב  כמובן    151,743,000גובה  ואני  שקלים.  9 

 10 בהקשר הזה.   2021  - מאחל לנו מזל וברכה ובהצלחה ב 

הספ   בתי  בחשבונות  קשור  השני  השנה  העדכון  בסוף  ר.  11 

הקודמת, החולפת הבאנו לאישור המליאה לשנות את תמהיל   12 

בעצם   שהמזכירות  כך  הספר  בבתי  החתימה  ייגרעו  מורשי  13 

 14 או מי מטעמו. ובמקומן ייכנס הגזבר  

אנחנו בחנו את הסוגייה הזאת ביחד עם מנהלות, מנהלי בתי    15 

המשפטית,   היועצת  עם  ביחד  המזכירות,  עם  וביחד  הספר  16 

ואנחנו מבקשים  מבקר   כזה  וכולי, עשינו קונסורציום  הפנים  17 

כפי   המצב  את  להשאיר  כלומר  שונה,  קצת  לפיילוט  לצאת  18 

שהיה, שוב זה עניין של, זה בעצם האצלה שלי כגזבר, אז אני   19 

מדווח לכם מה אני מוכן לעשות ומבחינתי זה בסדר. להשאיר   20 

זה   את  נבחן  אנחנו  אבל  אומר  אני  אבל,  הקיים  המצב  את  21 

שנה  כפי  סוף  עד  כלומר  הזאתי,  השנה  סוף  עד  ,  2021ילוט  22 

מאוד   מאוד  והם  הכנסנו  שכן  דברים  שלושה  יש  כאשר  23 

 24 משמעותיים. 

אחד זה בעצם להעלות כמה דרגות את נושא הבקרה של ניהול    25 

עכשיו,   עד  קיים  היה  לא  שהוא  לא  הספר.  בית  של  העצמי  26 
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האופרטיבית   והמשמעות  מדרגה.  עוד  אותו  להעלות  פשוט  1 

הדרכה  שדב  עם,  ביחד  הדרכה  זה  נעשה  שאנחנו  ראשון  ר  2 

מעמיקה לעומק ביחד עם גורמי המקצוע שזה היועץ המשפטי,   3 

להבהיר   הפנים,  ומבקר  אותנו  שמלווה  החשבון  רואה  4 

למנהלים ולמנהלות ולמזכירות ולמזכירים מה המשמעות של   5 

הסמכויות   מה  הזכויות,  מה  החובות,  מה  חתימה,  הרשאת  6 

הול העצמי. זה מאוד מאוד חשוב כל הדבר  וכולי במסגרת הני  7 

 8 הזה. זה אחד.  

שקל עדיין יידרש אישור גזברית, לא על    10,000שתיים, מעל    9 

יצא   לא  הוא  אחרת  הגזבר,  של  מקדים  אישור  אלא  הצ'ק  10 

לפועל. ושלוש, אני אקבל כגזבר מדי חודש תצהיר חתום של   11 

רואה   עם  ביחד  המנהלת  או  המנהל  המזכירה,  או  המזכיר  12 

הן  החש  החודש  במהלך  שנעשו  שהפעולות  אותם  שמלווה  בן  13 

 14 כמובן עברו בקרה ותקינות וכולי וכולי. 

את    מעלה  פשוט  זה  עכשיו,  עד  היה  לא  שזה  לא  זה  שוב,  15 

אז   בנוח.  זה  עם  מרגיש  אני  ומבחינתי  הבקרה  של  התדירות  16 

אני בעצם מעדכן אתכם שאנחנו בעצם מקפיאים, מעכבים את   17 

וככל  קיבלנו  שכבר  מוצלח    ההחלטה  יהיה  הזה  שהפיילוט  18 

יהיה   לא  שהוא  וככל  מעודכנת  החלטה  עם  נחזור  אנחנו  19 

מוצלח, ואני לא חושב שזה יקרה, אנחנו ניישם את ההחלטה.   20 

 21 אושרת, אני אמרתי בסדר? 

יוסי. הנושא באמת   : עו"ד אושרת מצליח  אני מחזקת את מה שאמר  כן.  כן,  22 

עם  שיח  היה  ובאמת  המקצוע  גורמי  כל  ידי  על  מנהלי    לווה  23 

בית הספר והצוות החינוכי. אנחנו נקיים את הפיילוט בהתאם   24 

למה שבאמת ציין יוסי עד לסוף השנה הנוכחית, ולאחר מכן   25 
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ההחלטה   את  ליישם  יש  אם  נראה  אנחנו  לממצאים  בהתאם  1 

 2 או להגיש החלטה לביטול.   10.11.20  - שהתקבלה ב 

ל  : יוסי שמעוני  באמת  היא  פה  שהכוונה  להדגיש  רוצה  רק  מצב  אני  ייצר  3 

שיהיה   יעיל,  יהיה  שזה  פשוט  יודעים,  אתם  שבפרקטיקה,  4 

flow    הרשאות של  הנושא  בכל  עיכוב  יהיה  שלא  מהיר,  5 

יותר   הרבה  ובקרה  בוחנת  עין  עם  עדיין  אבל  חתימה.  6 

 7 משמעותית. יש למישהו משהו לומר בהקשר הזה? זה מקובל?  

 8 מה זה כאילו לסדר היום מעלים את זה,  : יניב שחר 

 9 זה לא לסדר היום, זה דיווח גזברי,  : ני יוסי שמעו 

 10 עדכון.  : דליה לין 

 11 שאני בעצם,  : יוסי שמעוני 

 12 לא, כי החלטנו על משהו.   : יניב שחר 

 13 אז בסדר,   : יוסי שמעוני 

 14 מעדכן אתכם.  : דליה לין 

בגלל זה אנחנו באים ואומרים את הדבר הזה. זה לא סתם בא   : יוסי שמעוני  15 

ומדווחים  - ו  באים  אנחנו  לכם,  נדווח  לא  אמרנו  לא  אנחנו   , 16 

אומר   ואני  הזאת.  האמירה  את  בפניכם  לפרוס  זו  כדי  שוב  17 

 18 אמירה גזברית כי ההאצלה היא שלי. 

 19 יוסי, אני סומך עליך. הכל בסדר. תדאג לכסף.  : יניב שחר 

הזה?  תוד  : יוסי שמעוני  בהקשר  משהו  להגיד  שרוצה  מישהו  עוד  רבה.  ה  20 

 21 תודה. 

 22 

א' לצו המועצות המקומית בעניין העסקת קרובת  103  ' . אישור בהתאם לס 6 23 

משפחה מדרגה ראשונה של חבר המועצה עומר שלומוביץ, בתפקיד זמני של   24 

וראה, בטרם העברת הבקשה לדיון ואישור בועדת שירות של משרד  ה עוזרת   25 

 26 הפנים 
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א' לצו המועצות המקומית  103, אישור בהתאם לסעיף  6סעיף   : ליזי דלריצ'ה  1 

חבר   של  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרובת  העסקת  בעניין  2 

ותומכת   עוזרת  של  זמני  בתפקיד  שלומוביץ,  עומר  המועצה  3 

שור בועדת שירות של  הוראה, בטרם העברת הבקשה לדיון ואי  4 

 5 משרד הפנים. 

יש פה את נספח ג'. אם יש למישהו שאלות זה תומכת הוראה    6 

של   בת  והיא  מאחר  המיונים,  את  עברה  רביבים,  ספר  בבית  7 

 8 חבר מועצה אז צריכים גם ועדת שירות. 

 9 לא חבר, סגן וממלא מקום, זה לא חבר מועצה.  : יניב שחר 

כשירות, ועדת כשירות של משרד הפנים  סגן וממלא מקום, גם   : ליזי דלריצ'ה  10 

 11  וגם לאשר את זה בישיבת המועצה. מי בעד? 

לסוגיה של   : יניב שחר  נכון שניגש  אנחנו, שבכלל  חושב שבכלל  לא  אני  12 

מקום   וממלא  סגן  לא  בטח  מקורבים,  מינוי  מקורבים.  מינוי  13 

 14 ראש המועצה. 

מה  : ליזי דלריצ'ה  מקורבים,  היו  כבר  יש  מקורבים.  היום  כבר  זאת    יש  15 

 16 אומרת?  

 17 זה, יש מקורבים ויש מקורבים.  : יניב שחר 

 18 זה,  : עו"ד אושרת מצליח 

 19 אנחנו חושבים שיש בזה טעם לפגם.  : יניב שחר 

 20 אני רוצה רגע רק לומר משהו.  : עו"ד רונית עובדיה 

 21 יש חוות דעת משפטית שזה תקין.  : ליזי דלריצ'ה 

 22 בסדר, לא, זה לא,   : עו"ד רונית עובדיה 

רק   : יניב שחר  מגיע  לשנות  כוח  שלסיעת  משפטית  דעת  חוות  גם  היתה  23 

לא   הזאת  דעת  משפט אמר שהחוות  בית  אבל  אחד  דירקטור  24 

אנחנו   מונח.  במקומה  כבודה  משפטית  דעת  חוות  נכונה.  25 

 26 מתנגדים, בקיצור.  
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 1 בסדר גמור.   : ליזי דלריצ'ה 

 2 עוזרת ותומכת הוראה?   : אמיר רחמנינוב כהן 

 3 עיה. אני רוצה רגע לומר משהו, בקשר, אין שום ב  : עו"ד רונית עובדיה 

 4 כן, ילדה שעוזרת בלימודים, בבית ספר.  : ליזי דלריצ'ה 

 5 עוזרת הוראה.  : דליה לין 

 6 בקשר לתפקיד, אני רוצה לומר משהו.   : עו"ד רונית עובדיה 

כהן  רחמנינוב  שלה   : אמיר  בחיים  בחיים,  אותה  להגביל  צריכים  אנחנו  מה,  7 

 8 ביישוב בגלל שהיא הבת שלו,  

 9 )מדברים ביחד( 

כל חבר מועצה עכשיו הוא ייענש בגלל שהוא מתנגד והוא לא   : עופר עזרא  10 

 11  יוכל זה? 

רגע, אמיר, אני רק רוצה לומר משהו בקשר לתפקיד הזה.   : עו"ד רונית עובדיה  12 

 13 שבתקופה, 

כ  : נעמה ברון  זה  קודם  משפטית  דעת  חוות  שמתחייבת  העובדה  עצם  ל  14 

 15 אומר שזה אירוע שהוא,  

 16 קיצוני.  : יניב שחר 

 17 לא, לא קיצוני,  : נעמה ברון 

 18 לא, שלא ...  : אמיר רחמנינוב כהן 

. מה שיניב אומר,  זה אומר שזה אירוע שמצריך בחינה, זה הכל  : נעמה ברון  19 

קודם כל ברכה ופרנסה לכולם, אנחנו לא פוגעים בפרנסה של   20 

גם לא דרושים להחלטה הזו, אנחנו לא הרוב  אף אחד, אנחנו   21 

לנו   שנכון  סבורים  לא  אנחנו  הזמן.  כל  אומרים  שאתם  כמו  22 

לאשר מינוי מקורבים. הכל בסדר, אין, אין לנו שום דבר נגד   23 

 24 הבת של עומר. הכל בסדר. 

אני, בסדר, אני רק רוצה להסביר במקרה הזה שיש כאן   : רונית עובדיה   עו"ד  25 

של   הזו  הסוגייה  בגלל  בדיוק  הוראה  בתומכי  ציבורי  צורך  26 
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לא מתייחסים לציבור   הקורונה. ואתם כל הזמן אומרים איך  1 

 2 אז הציבור צריך תומכי הוראה שיעזרו. 

 3 רונית, את יועצת משפטית, לא פוליטיקאית.   : יניב שחר 

רגע, יניב, יניב, לא הפרעתי שדיברתם. אז אין כאן עניין   : רונית עובדיה עו"ד   4 

של מקורבים או לא, יש עניין של ביקוש והיצע. כל מי שרצה   5 

להתקבל לתפקיד הזה ועמד בקריטריונים התקבל. זה לא שזה   6 

 7 על חשבון, 

 8 אם זה היה תפקיד רציני בעל משמעות רבה,  : אמיר רחמנינוב כהן 

 9 רגע שניה, אמיר, תנו לי לסיים.   : ה עו"ד רונית עובדי 

שזה   : יניב שחר  חושבים  אנחנו  תאשרו.  הרוב,  אתם  בעיה,  אין  חבר'ה,  10 

 11 לא המקום שלנו לאשר את זה.  

כהן  רחמנינוב  יקבלו   : אמיר  תקווה  גני  שתושבי  דורשים  הזמן  כל  אנחנו  12 

 13 עדיפות בתפקידים ביישוב. 

 14 לא, אבל אתם מתבלבלים רגע.   : עו"ד רונית עובדיה 

 15 אז אין פה,   : מיר רחמנינוב כהן א 

 16 שניה. אמיר, לכן ביקשתי שתתנו לי לסיים לדבר.  : עו"ד רונית עובדיה 

 17 אבל למה ...  : עופר עזרא 

עובדיה  רונית  מה   : עו"ד  זה  עדיפות.  כאן  אין  אחד,  לאף  עדיפות  כאן  אין  18 

שאתם לא מבינים. זה לא על חשבון מישהו אחר. עופר ואמיר,   19 

 20 מישהו אחר. זה לא על חשבון  

 21 אין לי ספק. אני בטוח.  : אמיר רחמנינוב כהן 

עובדיה  רונית  של   : עו"ד  הפיצולים  בגלל  הוראה  לתומכי  רב  ביקוש  יש  22 

הכיתות, בגלל שהיה צריך הרבה מאוד אנשים, בגלל בידודים   23 

 24 של מורים,  

 25 תפקיד זמני בקורונה.  : ליזי דלריצ'ה 



 

 

  

 16.2.21  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

37 

עובדיה  רונית  אנשים  : עו"ד  שצריכים  בגלל  כן,  בגלל    כן,  ספר  בבתי  שיעזרו  1 

 2 הקפסולות הקטנות וכל הדבר הזה. 

 3 בקטע הזה מאוד חשוב לי,   : אמיר רחמנינוב כהן 

 4 זה לא, לא, אמיר, אתה מתבלבל אבל.  : עו"ד רונית עובדיה 

 5 שתושבי היישוב יקבלו עדיפות.   : אמיר רחמנינוב כהן 

 6 שניה.  : עו"ד רונית עובדיה 

 7 מקום. אבל זה לא מאותו   : ליזי דלריצ'ה 

 8 אמיר, בדיוק, אתה מתבלבל, זה לא קשור.  : עו"ד רונית עובדיה 

 9 אין כאן עדיפות.  : עו"ד אושרת מצליח 

 10 אין כאן עדיפות לאף אחד.   : עו"ד רונית עובדיה 

 11 לא, לא,  : אמיר רחמנינוב כהן 

עובדיה  רונית  על   : עו"ד  לא  זה  לעבודה.  התקבל  בקריטריונים  מי שעמד  כל  12 

 13 חשבון מישהו אחר. 

 14 יש עדיין מחסור?  : יניב שחר 

 15 ועדיין יש מחסור.  : עו"ד אושרת מצליח 

 16 ועדיין יש מחסור.  : עו"ד רונית עובדיה 

 17 יש מחסור, אני יודע, כן, אני שומע, כל הזמן אני מנסה,  : אמיר רחמנינוב כהן 

 18 )מדברים ביחד( 

 19 אז זהו, אז זה המצב. לכל מי שטובת הציבור חשובה לו,  : עו"ד רונית עובדיה 

 20 לא, לא צריך,  : ליזי דלריצ'ה 

 21 ואוקי, לא, לא, לא, כי יניב אוהב להשחיל כל מיני כאלה,  : עו"ד רונית עובדיה 

 22 רונית, אני מזכיר לך את יועצת משפטית.  : יניב שחר 

 23 יש חוות דעת של, אז אני מסבירה.  : עו"ד רונית עובדיה 

 24 רונית, את יועצת משפטית.  : יניב שחר 

 25 בסדר. אז הכל   : עו"ד רונית עובדיה 

 26 תיצמדי לפן המשפטי.  : יניב שחר 
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 1 זה מה שכתבתי בחוות הדעת. נצמדת. הסברתי.   : עו"ד רונית עובדיה 

 2 בסדר גמור.  : יניב שחר 

עובדיה  רונית  את   : עו"ד  לאשר  מניעה  שאין  חושבים  שאנחנו  הסיבה  וזו  3 

 4 המינוי הזה. 

אני רוצה להגיד משהו ברשותכם כחבר בצוות כוח אדם. אני   : יוסי שמעוני  5 

 6 יכול להעיד שיש באמת מחסור מאוד מאוד רב בתחום הזה. 

 7 אנחנו מאמינים, הכל בסדר.  : נעמה ברון 

 8 מאמינים.  : יניב שחר 

 9 זה חשוב לדעת את הדבר הזה.  : יוסי שמעוני 

 10 הכל, אנחנו לא,   : נעמה ברון 

 11 גם בלידר.  : דובר 

 12 בלי קשר לסיטואציה הזאת.   : יוסי שמעוני 

נ  : נעמה ברון  בוא  לא,  זו  זה  תקשיבו,  עיקרון.  התנגדות מטעמי  לזה  קרא  13 

לא נגד העניין, זה לא נגד המינוי, זה לא נגד הבת של עומר,   14 

 15 זה לא נגד שום דבר. 

 16 איזה עיקרון, נעמה? אני לא מבין איזה עיקרון אבל.  : מיכאל לוין 

 17 בסדר, מיכאל, זה שעברת צד, הכל טוב. אני לא, אני לא,   : נעמה ברון 

איזה  איזה   : מיכאל לוין  לי  תסבירי  עיקרון.  איזה  מבין  לא  אני  עיקרון?  18 

 19 עיקרון. 

 20 אנחנו, אנחנו,  : נעמה ברון 

 21 עיקרון מתנגד?   : מיכאל לוין 

רגע, את רוצה להעניש כל חבר מועצה שמתנדב פה? אני לא   : עופר עזרא  22 

 23 מבין את זה. 

רגע, רגע, רגע, עד עכשיו היינו בעד הכל, ומה זה מתנגד למה   : יניב שחר  24 

 25 להתנגד? 
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להוציא   : נעמה ברון  אחד  לכל  מותר  בסדר.  הכל  עזוב.  עזוב,  עזוב,  עזוב,  1 

 2 קיטור. הכל בסדר. 

 3 תעלו את זה להצבעה למי שנגד שיתנגד.  : עו"ד רונית עובדיה 

 4 )מדברים ביחד( 

 5 ... מכבד את הדעה שלי?  : מיכאל לוין 

 6 לא, מכבד.   : יניב שחר 

 7 אמרתי מותר לכל,   : נעמה ברון 

 8 תודה.  : מיכאל לוין 

 9 מותר לכל אחד להביע את דעתו.  : נעמה ברון 

 10 תודה שאת מרשה לי לדבר גם.  : מיכאל לוין 

 11 לא, זה ליזי ...  : נעמה ברון 

 12 זהו, סיימנו? אפשר להעלות להצבעה?  : ליזי דלריצ'ה 

 13 כן, כמובן.  : יניב שחר 

 14 יופי. שרון מבקשת להודיע שהיא בעד.   : ליזי דלריצ'ה 

 15 לא, שרון לא יכולה להודיע. לא, אין, זה   : עו"ד רונית עובדיה 

 16 היא לא יכולה להודיע שהיא בעד.  : יניב שחר 

 17 בסדר. היא רוצה להודיע. היא לא יכולה, היא יכולה להודיע.  : ליזי דלריצ'ה 

 18 היא יכולה להודיע, זה לא,  : עו"ד רונית עובדיה 

 19 אפשר לא לקבל, היא יכולה להודיע, אוקי?   : ליזי דלריצ'ה 

 20 אוקי.  : עו"ד רונית עובדיה 

 21 יופי. נהדר. מי בעד? מי נגד?   : ליזי דלריצ'ה 

 22 ,  - כולם חוץ מ  : דליה לין 

 23 אושרת נגד?  : ליזי דלריצ'ה 

 24 נעמה, יניב ואושרת?  : דליה לין 

 25 אנחנו נגד.  : יניב שחר 

 26 משמעת סיעתית של אושרת.   : מיכאל לוין 
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 1 מה?  : אושרת פרימו 

 2 חד משמעית.  : נעמה ברון 

 3 . משמעת סיעתית של אושרת  : מיכאל לוין 

 4 כן, אנחנו דואגים זה לזה, נכון.  : נעמה ברון 

 5 בסדר גמור.  : ליזי דלריצ'ה 

תרתי   : נעמה ברון  הסכם  על  כתוב  זה  קואליציונית.  משמעת  אין  כי  לא,  6 

 7 משמע. 

 8 זה בסדר גמור, מה את רוצה? תגיד לי ... שתיקה.  : מיכאל לוין 

 9 לא, כל אחד יצביע מה שבא לו, נו באמת.   : נעמה ברון 

 10 

לסעיף   : החלטה  בהתאם  לאשר  הוחלט  חברים  של  לצו  103ברוב  א  11 

המועצות המקומיות העסקת קרובת משפחה מדרגה ראשונה   12 

עוזרת   של  זמני  בתפקיד  שלומוביץ,  עומר  המועצה  חבר  של  13 

שירות   בועדת  ואישור  לדיון  הבקשה  העברת  בטרם  הוראה,  14 

 15 של משרד הפנים. 

 16 

. אישור הקצאה בהליך מקוצר לתקופה של עד שנה לעמותת מעגל נשים גני  7 17 

)מתחם הצופים( גוש   9לנכס המצוי ברחוב הנגב   580652410תקווה )ע"ר( מס'  18 

 19 343ח"ח    6720

 20 

עד שנה    -   7סעיף   : ליזי דלריצ'ה  לתקופה של  מקוצר  בהליך  אישור הקצאה  21 

ה  ברחוב  המצוי  לנכס  תקווה  גני  נשים  מעגל  .  9נגב  לעמותת  22 

 23 מי בעד? 

 24 אנחנו בעד.  : יניב שחר 

 25 כולם בעד?  : דליה לין 

 26 כן.  : יניב שחר 
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 1 יש מישהו נגד?   : ליזי דלריצ'ה 

 2 כולם?  : דליה לין 

אני רק מציינת שתשימו לב שזה הקצאה לתקופה זמנית   : עו"ד אושרת מצליח  3 

 4 . 2021של עד סוף יוני  

 5 חודשים. עד?   5 : יניב שחר 

 6 '. 21יוני  עד סוף   : עו"ד אושרת מצליח 

כן,   : יניב שחר  ה   5כן,  זה  מה  אגב  דרך  לא    5  - חודשים.  הם  חודשים?  7 

 8 יצטרכו ...? 

 9 )מדברים ביחד( 

 10 כי יש צורך לגן.  : עו"ד אושרת מצליח 

 11 רגע, שניה, אני לא שמעתי.  : יניב שחר 

 12 הסעיף הבא.  : דליה לין 

 13 נחפש להם מקום,  : ליזי דלריצ'ה 

 14 בסעיף הבא.  : עו"ד אושרת מצליח 

מספר   : דלריצ'ה ליזי   סעיף  הבא.  הסעיף  זה  אחר.  מקום  להם  הוא    9ניתן  15 

 16 , זה אותו מקום. 7במקום סעיף  

מקבלת   : יניב שחר  נשים  מעגל  עמותת  לאיבוד.  הלכתי  אני  רגע,  רגע,  17 

 18 חודשים?   5  - עכשיו ל 

 19 נכון, עד יוני.  : ליזי דלריצ'ה 

 20 , 5עוד   : יניב שחר 

 21 בספטמבר הגן נכנס. ביוני היא מפנה, עושים שיפוצים,   : ליזי דלריצ'ה 

 22 אה, הבנתי ואז נכנס הזה.  : יניב שחר 

 23 

שנה   : החלטה  עד  של  לתקופה  מקוצר  בהליך  הקצאה  אושרה  אחד  פה  24 

)ע"ר  תקווה  גני  נשים  מעגל  מס'  לעמותת  לנכס    580652410(  25 

 26 . 343ח"ח    6720)מתחם הצופים( גוש    9המצוי ברחוב הנגב  



 

 

  

 16.2.21  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

42 

 1 

. אישור התקשרות עם טומי נור אלתגר בהסכם להשכרת חלק ממבנה המצוי  8 2 

, לצרכי הפעלת מתחם נינג'ה,  342ח"ח    6720בגני תקווה, גוש    9ברחוב הנגב   3 

סעיף   פי  המקומיו 22על  המועצות  לצו  הרביעית  לתוספת  שלא  )ח(  לאחר  ת,  4 

שבנסיבות   ומאחר  בנושא  המועצה  שפרסמה  פומבי  למכרז  הצעות  הוגשו  5 

 6 העניין, פרסום מכרז נוסף לא יביא תועלת 

 7 

בהסכם  8סעיף   : ליזי דלריצ'ה  אלתגר  נור  טומי  עם  התקשרות  אישור   , 8 

בגני תקווה, גוש    9להשכרת חלק ממבנה המצוי ברחוב הנגב   9 

פ   6720 על  נינג'ה,  מתחם  הפעלת  סעיף  לצרכי  לתוספת    22י  10 

הרביעית לצו המועצות המקומיות, לאחר שלא הוגשו הצעות   11 

שבנסיבות   ומאחר  בנושא  המועצה  שפרסמה  פומבי  למכרז  12 

תועלת  יביא  לא  נוסף  מכרז  פרסום  שאלות?  העניין,  יש   . 13 

מי   הצבעה.  אז  לא  אם  הנינג'ה?  על  לדבר  לפני  רוצה  מישהו  14 

 15 בעד? 

 16 מי בעד?  : דליה לין 

 17 עד. פה אחד. אנחנו ב  : יניב שחר 

 18 

בהסכם   : החלטה  אלתגר  נור  טומי  עם  התקשרות  אושרה  אחד  פה  19 

בגני תקווה, גוש    9להשכרת חלק ממבנה המצוי ברחוב הנגב   20 

)ח(  22, לצרכי הפעלת מתחם נינג'ה, על פי סעיף  342ח"ח    6720 21 

שלא   לאחר  המקומיות,  המועצות  לצו  הרביעית  לתוספת  22 

המועצה בנושא ומאחר  הוגשו הצעות למכרז פומבי שפרסמה   23 

 24 שבנסיבות העניין, פרסום מכרז נוסף לא יביא תועלת. 

 25 
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וליאורה רונה בהסכם להשכרת חלק  - . אישור התקשרות עם שירי אורן 9 טל  1 

גוש    9מקומת קרקע במבנה המצוי ברחוב הנגב    2  343ח"ח    6720בגני תקווה, 

עית לצו  )ח( לתוספת הרבי 22לצרכי הפעלת מעון יום/גני ילדים, על פי סעיף   3 

שפרסמה   פומבי  למכרז  הצעות  הוגשו  שלא  לאחר  המקומיות,  המועצות  4 

 5 המועצה בנושא ומאחר שבנסיבות העניין, פרסום מכרז נוסף לא יביא תועלת 

 6 

אורן  : ליזי דלריצ'ה  שירי  עם  התקשרות  בהסכם  - אישור  רונה  וליאורה  טל  7 

בגני    9להשכרת חלק מקומת קרקע במבנה המצוי ברחוב הנגב  8 

לצרכי הפעלת מעון יום/גני ילדים,    343  ח"ח   6720וש  תקווה, ג  9 

סעיף   פי  המקומיות,    22על  המועצות  לצו  הרביעית  לתוספת  10 

המועצה   שפרסמה  פומבי  למכרז  הצעות  הוגשו  שלא  לאחר  11 

בנושא ומאחר שבנסיבות העניין, פרסום מכרז נוסף לא יביא   12 

 13 . מי בעד?  תועלת 

 14 כולם בעד?  : דליה לין 

 15 בעד. אנחנו   : יניב שחר 

 16 פה אחד?  : דליה לין 

, שתי שאלות קטנות, איפה זה  - יש לי רק שאלה, איפה זה פור  : יניב שחר  17 

 18 פורסם?  

 19 המכרז?  : ליזי דלריצ'ה 

 20 כן.  : יניב שחר 

 21 בעיתונים יומיים. איפה מפורסם?  : ליזי דלריצ'ה 

 22 בעיתונים, זה מפורסם פומבי,  : עו"ד אושרת מצליח 

 23 בעיתונים?  : יניב שחר 

 24 בשני עיתונים יומיים, בעיתון מקומי ובאינטרנט.   : מצליח עו"ד אושרת  

 25 גם באינטרנט.  : עו"ד רונית עובדיה 
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מה   : יניב שחר  זה  השכירות  של  הסכומים  קטנה,  שאלה  ועוד  אוקי,  1 

 2 שכאילו השמאי נתן, 

 3 אומדן שמאי.  : עו"ד אושרת מצליח 

 4 בזה.  : יניב שחר 

 5 

אושרה  : החלטה  אחד  אורן   פה  שירי  עם  רונה  - התקשרות  וליאורה  טל  6 

ברחוב   המצוי  במבנה  קרקע  מקומת  חלק  להשכרת  בהסכם  7 

גוש    9הנגב   תקווה,  מעון    343ח"ח    6720בגני  הפעלת  לצרכי  8 

סעיף   פי  על  ילדים,  לצו  22יום/גני  הרביעית  לתוספת  )ח(  9 

המועצות המקומיות, לאחר שלא הוגשו הצעות למכרז פומבי   10 

בנו  המועצה  פרסום  שפרסמה  העניין,  שבנסיבות  ומאחר  שא  11 

 12 מכרז נוסף לא יביא תועלת. 

 13 

פרישה,  10 לגיל  מעבר  פבזנר  פאינה  של  עבודתה  תקופת  הארכת  אישור   . 14 

 15 לתקופה של עד שנתיים    4/2014בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  

 16 

לגיל   : ליזי דלריצ'ה  פבזנר מעבר  פאינה  עבודתה של  אישור הארכת תקופת  17 

בהתא ה  מספר  פרישה  הפנים  משרד  מנכ"ל  לחוזר   18  4/2014ם 

 19 לתקופה של עד שנתיים. ואם ברכה כבר הגיעה אז את רוצה,  

 20 רק אם אפשר לדעת מה התפקיד שלה.  : יניב שחר 

 21 הנה.  : דליה לין 

 22 היא תסביר לך.  : ליזי דלריצ'ה 

מט"זית  : ברכה לב רן  של  בתפקיד  נמצאת  פאינה  טוב.  קהילתית    ערב  23 

 24 לעולים חדשים. 

 25 אפשר רגע את הפירוט של מה זה מט"זית?  : יניב שחר 
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מטפלת זקנים קהילתית, לא ברמה של טיפול כמו חוק סיעוד   : ברכה לב רן  1 

אלא בעצם לעזור להם למצות את כל הזכויות שלהם. משרד   2 

לא   שעלו,  ותיקים  אזרחים  של  הכרה  לנו  אישר   3  3הקליטה 

ו שנים   צעירות  משפחות  לנו  כמו  יש  מהעבר.  עוד  אלא  כולי  4 

שמקיימים    50פה   המועצות  ברית  יוצאי  ותיקים  אזרחים  5 

ש  חברתיות,  משרד    75%  - פעילויות  ידי  על  ממומן  מהן  6 

לזה,    25%הקליטה,   בנוסף  המקומית.  הרשות  ידי  על  ממומן  7 

היא מתווכת, היא הולכת איתם למוסדות. חלק גדול מהם לא   8 

מ  גדול  חלק  העברית,  השפה  את  מעטפת  רכשו  בלי  פה  הם  9 

 10 משפחתית, בלי ילדים והם זקוקים לליווי.  

פה    שנמצאת  רוסית  לדוברי  ספריה  כאן  להם  יש  לזה  בנוסף  11 

למטה במבנה של המרכז אופק רב שירותי לאזרח הותיק. היא   12 

 13 עושות פעולות יזומות, ברוכות, אנרגיה שלא ... 

 14 )מדברים ביחד( 

 15 חבר'ה, לא שומע.  : יניב שחר 

ואני חושבת שזה תפקיד שחשוב לנו מאוד לשמר אותו ומאוד   : ברכה לב רן  16 

 17 קשה למצוא מישהו אחר שיכול לעשות את זה. 

הכל   : יניב שחר  בעד,  אנחנו  במשפט.  עושה  היא  מה  להגיד  יכולה  היית  18 

 19 בסדר. 

 20 מעולה.  : ברכה לב רן 

 21 כולם בעד?   : דליה לין 

 22 אנחנו בעד,  : יניב שחר 

 23 מאשרים?   : דליה לין 

 24 שאנשים ותיקים שעובדים במועצה יתרמו מהידע שלהם.  : יניב שחר 

 25 
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פה אחד אושר הארכת תקופת עבודתה של פאינה פבזנר מעבר   : החלטה  1 

 2  4/2014לגיל פרישה, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  

 3 לתקופה של עד שנתיים. 

 4 

 5 . מינוי ברוך רובין כדירקטור מטעם הציבור, בדירקטוריון מי תקווה בע"מ 11

 6 

הציבור,  ,  11סעיף   : ליזי דלריצ'ה  מטעם  כדירקטור  רובין  ברוך  מינוי  7 

 8 .  בדירקטוריון מי תקווה בע"מ 

 9 הוא דח"צ, נכון?  : נעמה ברון 

 10 כן. מי בעד?  : ליזי דלריצ'ה 

 11 מאשרים פה אחד?  : דליה לין 

אתן יכולות לפרט רק מה הסטטוס פה? אה, רגע, סליחה, אה,   : נעמה ברון  12 

 13 המים, התבלבלתי. נכון, נכון, תאגיד  

 14 תאגיד המים, הוא מחליף מישהו שצריך,  : ליזי דלריצ'ה 

 15 כן, כן, כן.  : נעמה ברון 

 16 לעבור דירה.  : ליזי דלריצ'ה 

 17 הכל טוב.  : נעמה ברון 

שהיה    הדח"צים  של  המינויים,  של  הסטטוס  על  שאלתי  אני  18 

בנושא.   תכתובות  שלחנו  ודיברנו,  זמן,  מאוד  הרבה  מוקפא  19 

א  שהפנית  לגברת  תמוה.  ופניתי  דבר  אומרת  והיא  אליה  ותי  20 

עיבוד,   כל היא אומרת שהבקשה שלי בכלל לא בשלבי  קודם  21 

על   לא  וזה  זמן  כמה  לפני  אותה  להפסיק  התבקשה  היא  כי  22 

 23 הפרק. זה שיחה מהיום. 

מצליח  אושרת  מי   : עו"ד  עם  אחרות.  ותכתובות  אחר  מייל  מחזיקה  אני  24 

 25 דיברת?  

 26 זוכרת את השם שלה. עם מי ששלחת לי במייל. לא   : נעמה ברון 
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 1 מי, עם אפרת?  : עו"ד אושרת מצליח 

היא מכירה אותי בשם, אני כמובן לא מכירה אותה. היא אמרה   : נעמה ברון  2 

הטיפול   את  להפסיק  המועצה  ידי  על  התבקשה  שהיא  לי  3 

בבקשה לפני הרבה זמן, שזה בכלל לא בטיפול ושהם כבר מינו   4 

 5 .  דח"צים ושאין שום מניעה למנות וזה לא בטיפול 

 6 לא, אז התשובה היא,  : עו"ד אושרת מצליח 

עובדיה  רונית  שאנחנו   : עו"ד  מה  לא  זה  מחר.  זה  את  נברר  בוא  רגע.  לא,  7 

יודעים ויש לנו תכתובות אחרות ואם את רוצה נראה לך. לא   8 

 9 יודעת. 

כי   : נעמה ברון  מאשרים  לא  אם  יאשרו  שלא  או  הזה  שהמינוי  רוצה  אני  10 

 11 לא מאשרים, 

 12 ינני יודעת. א  : עו"ד רונית עובדיה 

 13 או שיאשרו,    : נעמה ברון 

אני לא יכולה להתייחס לזה. את, את מציפה משהו שאין   : עו"ד רונית עובדיה  14 

 15 לי מושג.  

 16 לא, אני רק אומרת,  : נעמה ברון 

 17 זה לא המידע שנמסר לי.  : עו"ד רונית עובדיה 

הזה, היא  מרשות המים שאמונה על הנושא    מישהי   שוחחתי ...  : נעמה ברון  18 

 19 אומרת שהמינוי שלי לבקשת מועצת גני תקווה לא מקובל. 

 20 אז,  : עו"ד רונית עובדיה 

 21 בקיצור, מחר אתם תחזירו לנו תשובה?  : יניב שחר 

עובדיה  רונית  זה לא מה   : עו"ד  כי  אז כפי שאמרתי אני אבדוק איתה מחרף  22 

 23 שאני יודעת. להפך. 

 24 זה השם הראשון במייל שלחת לי, שלחת לי שניים.   : נעמה ברון 

 25 אז אנחנו מחכים לתשובה מכן.  : יניב שחר 

 26 זה ככה מנובמבר, כן?  : נעמה ברון 
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 1 רונית/אושרת.  : יניב שחר 

, את דיברת עם אפרת  - כן, אני אבדוק איתה מחר. את זוכ  : עו"ד רונית עובדיה  2 

 3 , - או עם ה 

 4 , יש מצב שאפרת. - או אפ  : נעמה ברון 

 5 אני לא חושבת, אוקי, אני אבדוק איתה מחר.  : ית עובדיה עו"ד רונ 

היא אומרת שאין מניעה לאשר. כאילו אין מניעה לבחון את   : נעמה ברון  6 

 7 ,  - ה 

 8 לא, אני,  : עו"ד אושרת מצליח 

 9 אני גם חושבת שאין מניעה לבחון, אבל היא לא,  : עו"ד רונית עובדיה 

יודעת אם   : נעמה ברון  לא  אני  אין  אין מניעה לבחון.  זה אבל  יאשרו את  10 

 11 מניעה לבחון את האישור. 

מצליח  אושרת  קבועות   : עו"ד  בתכתובות  אני  כי  אותך  אעדכן  אני  לא,  לא,  12 

 13 מולם וזה מאוד מפתיע. 

 14 אוקי.  : נעמה ברון 

מצליח  אושרת  של   : עו"ד  להתכנסות  חיכו  פשוט  שלנו  אחרונה  מפנייה  כי  15 

 16 ועדות. 

 17 זמן.   היא אומרת שגם קוורום יש כבר כמה  : נעמה ברון 

 18 ,  - יש קוורום, זה נכון. הם מיהרו ל  : עו"ד אושרת מצליח 

 19 )מדברים ביחד( 

 20 הם מיהרו לאשר דירקטורים,  : עו"ד אושרת מצליח 

 21 רק אחד.  : עו"ד רונית עובדיה 

 22 וזה היה חסר אחד כדי שיהיה בעצם את הקוורום.  : עו"ד אושרת מצליח 

לינואר ואמרת    20 - לא, אבל שאלתי גם מה זז בתאגיד המים ב  : נעמה ברון  23 

 24 לי לא זז כלום. אבל יש, 
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זה היה עכשיו, נכון. עכשיו אישרו אותו ויש עוד שניים   : עו"ד רונית עובדיה  1 

מה   לא  וזה  שמעתי  לא  עכשיו  סיפרת  שאת  ומה  שמחכים  2 

 3 , - שכתוב לי בתכתובות ו 

 4 אז כרגע, אז כרגע זה לא מטופל פשוט כי זה נמסר לא לטפל.  : נעמה ברון 

 5 , - לא, לא, זה לא הסטטו  : עובדיה עו"ד רונית  

 6 לדבריה.  : נעמה ברון 

אז בסדר, אבל זה לא הסטטוס ואמרתי שאני אברר את   : עו"ד רונית עובדיה  7 

 8 זה מחר. 

 9 אוקי. אז, אז חשוב לנו שזה יטופל בהקדם לכאן או לכאן.  : נעמה ברון 

 10 , אישור מינוי נוסף לסיעת כוח לשנות, 12סעיף   : ליזי דלריצ'ה 

 11 שניה, עוד לא, אפילו לא העלית את זה להצבעה את,    רגע,  : יניב שחר 

 12 את מה?  : ליזי דלריצ'ה 

 13 אישרנו פה אחד. את ברוך אישרנו,  : דליה לין 

 14 לא שמעתי.  : יניב שחר 

 15 ואז נעמה אמרה את  מה שאמרה.  : דליה לין 

 16 אמרנו בסדר.  : נעמה ברון 

 17 אתם נגד? אתם בעד?   : ליזי דלריצ'ה 

 18 כן, אנחנו בעד.   : יניב שחר 

 19 דח"צ, בעד.   : נעמה ברון 

 20 ברור שאנחנו בעד.  : יניב שחר 

 21 אוקי.  : ליזי דלריצ'ה 

 22 אבל שאלה, הוא בא במקום מישהו, הוא בנוסף?  : יניב שחר 

 23 לא.   : עו"ד אושרת מצליח 

 24 יש מישהו שכנראה עובר דירה.   : ליזי דלריצ'ה 

 25 אה, הוא חייב להיות תושב גני תקווה?  : נעמה ברון 

 26 כן.  : יצ'ה ליזי דלר 
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 1 הוא חייב. אז הוא בא במקום, מי דרך אגב עוזב כנראה?  : יניב שחר 

 2 כשהוא יחליט להודיע אני אודיע.  : ליזי דלריצ'ה 

 3 אז אנחנו,  : יניב שחר 

 4 זה החיים הפרטיים שלו.  : ליזי דלריצ'ה 

 5 כאילו מאשרים טנטטיבית?  : יניב שחר 

 6 אתם לא מאשרים טנטטיבית.  : ליזי דלריצ'ה 

 7 לא, לא, לא.  : עובדיה עו"ד רונית  

 8 אתם מאשרים נציג נוסף.  : ליזי דלריצ'ה 

 9 אנחנו רוצים לאשר בכל מקרה.  : עו"ד רונית עובדיה 

 10 בכל מקרה צריך,  : עו"ד אושרת מצליח 

 11 זה בסדר.  : נעמה ברון 

 12 כן.  : עו"ד רונית עובדיה 

 13 טוב.  : יניב שחר 

 14 

מטעם   : החלטה  כדירקטור  רובין  ברוך  מינוי  אושר  אחד  הציבור,  פה  15 

 16 בדירקטוריון מי תקווה בע"מ. 

 17 

 18 . אישור מינוי נוסף לסיעת כוח לשנות בהנהלת התאגידים העירוניים 12

 19 

התאגידים   : ליזי דלריצ'ה  בהנהלת  לשנות  כוח  לסיעת  נוסף  מינוי  אישור  20 

נציגים   שני  לכם  מגיע  הדין  בפסק  שאמרתם  כפי  העירוניים.  21 

 22 בתאגיד. 

 23 אמרנו, השופטת אמרה. זה לא אנחנו   : נעמה ברון 

אז   : ליזי דלריצ'ה  המים.  בתאגיד  נציגים  שני  לכם  יש  אז  אמרה.  השופטת  24 

 25 , - מבחינתנו אושרת ו 
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נציג בתאגיד המים   : נעמה ברון  עוד  איך אם הרגע אנחנו בתפוסה מלאה  1 

 2 מה, אנחנו רוצים להגיע לביזיון גם כאילו? שלא יכול להיות?  

 3 לא יכול להיות.  : יניב שחר 

 4 מה, מה הקטע?  : נעמה ברון 

 5 לא הבנתי. עוד פעם, לא הבנתי.  : ליזי דלריצ'ה 

איך שני נציגים בתאגיד המים אם הרגע אנחנו בתפוסה מלאה   : נעמה ברון  6 

 7 ? בבקשה רונית תסבירי. 9של  

 8 . 9אנחנו לא נהיה בתפוסה מלאה של   : עו"ד אושרת מצליח 

 9 ,  - אני, אני לא עשיתי את ה  : עו"ד רונית עובדיה 

 10 . 8אנחנו נהיה בתפוסה של   : עו"ד אושרת מצליח 

 11 , - יש כאן בעיה ל  : יניב שחר 

 12 לא, רגע, לא, לא, לא.  : נעמה ברון 

, למה את הגעת  8לא, אנחנו הולכים להיות בתפוסה של   : עו"ד אושרת מצליח  13 

 14 ? 9  - ל 

 15 התשיעי.  לא, את ענית לי במייל לפני חודש שברוך רובין הוא   : נעמה ברון 

 16 אוקי, אבל כמו שאמרה לך יש אחד שעוזב.  : עו"ד אושרת מצליח 

אז אתם ממנים אותנו דירקטור נוסף, רגע, שניה, אוקי, רגע.   : נעמה ברון  17 

 18 , - מיכאל נשאר ב 

 19 עד שהוא יאושר,  : ליזי דלריצ'ה 

מיכאל נשאר, קודם כל, אתם אמרתם שלא מגיע לאופוזיציה   : נעמה ברון  20 

 21 דירקטורים,   3

 22 כפי שאת יודעת יש תהליך ארוך לאישור דירקטורים.  : שרת מצליח עו"ד או 

אז מיכאל נשאר בלידר למרות שלא מגיע לאופוזיציה שלושה   : נעמה ברון  23 

 24 דירקטורים, זה דבר ראשון, נכון? 

 25 אוקי, מה השאלה?  : ליזי דלריצ'ה 

 26 זו השאלה.  : יניב שחר 
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 1 תשאלי שאלה אני אענה לך.  : ליזי דלריצ'ה 

 2 שאלתי.  : נעמה ברון 

 3 מה השאלה?  : ליזי דלריצ'ה 

 4 זה נכון?  : יניב שחר 

 5 אתם,   : נעמה ברון 

 6 אני, אני לא חושבת שמגיע לכם שניים. בית המשפט קבע,  : ליזי דלריצ'ה 

 7 )מדברים ביחד( 

 8 ... להיוולד בכלל כנראה, בסדר.   : נעמה ברון 

את   : ליזי דלריצ'ה  מקיימת  אני  ולכן  שניים  לכם  שמגיע  קבע  המשפט  בית  9 

 10 בית המשפט. החלטת  

את לא אמורה לחלוק על בית משפט, אלא אם אתם מערערים,   : נעמה ברון  11 

 12 שזה גם בסדר. 

בתאגיד   : ליזי דלריצ'ה  נציגים  שני  שניים,  לך  נותנת  אני  מערערת,  לא  אני  13 

 14 המים. 

אז את  מקבלת את הקביעה של בית משפט, זה מה שזה אומר.   : נעמה ברון  15 

 16 לא? 

שני   : ליזי דלריצ'ה  לך  למיכאל?  נותנת  קשור  זה  מה  המים.  בתאגיד  נציגים  17 

 18 למה זה קשור למיכאל? 

 19 תגידו אתם חושבים שזה ילך?  : נעמה ברון 

 20 מה, מה זאת אומרת? למה לא?  : ליזי דלריצ'ה 

 21 זה נראה לכם תקין?  : נעמה ברון 

 22 למה לא? זה מה שכתוב בפסק הדין.  : ליזי דלריצ'ה 

נ  : נעמה ברון  שני  לי  נותנים  אני, תקשיבו,  - אתם  היחידה שמתמנה  ,  אני  23 

אותי   למנות  יכולים  לא  אתם  הסיעה.  מטעם  לתאגידים  24 

כמו   אחד,  אף  להכריח  יכולים  לא  אתם  המצב.  זה  פעמיים.  25 

יכולים   לא  ואתם  אחר,  אחד  אף  להכריח  יכולים  לא  שאתם  26 
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לא   שגם  תאגיד,  לאותו  אותי  פעמיים  למנות  אותנו  להכריח  1 

 2 מתפקד כרגע ... 

 3 )מדברים ביחד( 

אז אני אתן לך שני תאגידים שלאף אחד אחר אין אפילו, יש   : ליזי דלריצ'ה  4 

 5 פה אנשים שאין לה תאגיד אחד ולך יהיה שניים, 

 6 אני, אני,  : נעמה ברון 

 7 שאפילו לועדה את לא מגיעה, לתכנון ובנייה?  : ליזי דלריצ'ה 

זה   : נעמה ברון  על  כל השנה הראשונה, אמרתי  הגיע  לא  עומר  אז  בסדר,  8 

 9 ,  - זה רלוונטי? אני לא מבי משהו? מה זה משנה? מה  

 10 מי לא הגיע? לא הבנתי, מה אמרת?   : ליזי דלריצ'ה 

 11 מה ...  : נעמה ברון 

 12 )מדברים ביחד( 

 13 לא הבנתי מה אמרת, מי לא הגיע?   : ליזי דלריצ'ה 

 14 אוקי. ליזי, ליזי דלריצ'ה,   : נעמה ברון 

 15 מי לא הגיע?  : ליזי דלריצ'ה 

 16 ארבע והם היו בבית חודש וחצי, יש לי ילד בן שנה וילדה בת   : נעמה ברון 

אני   : ליזי דלריצ'ה  תאגידים?  הרבה  כך  כל  עצמך  על  לוקחת  את  למה  אז  17 

 18 לטובתך. 

לי   : נעמה ברון  יש  כי  להתחבר  יכולה  לא  לזום  אפילו  אני  מתנצלת,  אני  19 

 20 צרחות ברקע. אני מתנצלת.  

 21 , לכן אני, אני איתך. - אני מצט  : ליזי דלריצ'ה 

 22 מתנצלת, אני בטוחה, אני בטוחה, אני   : נעמה ברון 

 23 אני אומרת לך קחי תאגיד אחד, תני לאושרת תאגיד אחד.  : ליזי דלריצ'ה 

אני   : נעמה ברון  לתפארת  ילדים  שגידלת  השנים  שברבות  בטוחה  אני  24 

 25 בטוחה שהיו לך תקופות שההתנדבות שלך היתה צריכה,  

 26 אבל נעמה, היא אומרת רק שיש לך,   : לירון דורון לוי 
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 1 סליחה,  : נעמה ברון 

 2 רגע, אל תפריעי.  : יניב שחר 

 3 אני לא, אני לא מדברת איתך.  : נעמה ברון 

 4 אם את לא יכולה למלא אותה אז אל תהיי בתאגיד.  : לירון דורון לוי 

 5 אני בטוחה שהיו תקופות שנדרשת יותר לטפל במשפחה שלך.  : נעמה ברון 

 6 קופות שעבדתי חצי משרה גם, הכל בסדר.  היו ת  : ליזי דלריצ'ה 

 7 הכל בסדר.  : נעמה ברון 

 8 אבל בחרתי.  : ליזי דלריצ'ה 

 9 סליחה, מה אמרת?  : נעמה ברון 

 10 אז למה את רוצה,  : לירון דורון לוי 

 11 בחרת להיות חברת מועצה ובכל הועדות?  : ליזי דלריצ'ה 

 12 מה?  : נעמה ברון 

 13 אז אם בחרת להיות בכל הועדות,  : ליזי דלריצ'ה 

 14 )מדברים ביחד( 

 15 מה היא אמרה עכשיו שהיא עבדה חצי משרה?   : יניב שחר 

 16 בסדר.  : נעמה ברון 

 17 גם אני אמא,  : לירון דורון לוי 

 18 אני מתנדבת.  : נעמה ברון 

 19 ואני לא לוקחת על עצמי ארבעה דירקטוריונים.  : לירון דורון לוי 

 20 אני סגנית, אני לא סגנית,   : נעמה ברון 

 21 אנשים שאין להם אפילו דירקטור אחד. יש פה   : ליזי דלריצ'ה 

 22 אני לא סגנית,   : נעמה ברון 

 23 למה זה נראה לך הוגן?  : ליזי דלריצ'ה 

 24 אני, תקשיבי,  : נעמה ברון 

 25 רגע, שניה, שניה, זה מאוד פשוט.  : יניב שחר 

 26 אתה יודע מה?   : נעמה ברון 
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 1 לדירקטוריונים, היחידה שמתמנה מטעם סיעת כוח לשנות   : יניב שחר 

 2 עזוב, אני, רק אני.  : נעמה ברון 

 3 יש פה עוד חברת,  : ליזי דלריצ'ה 

 4 היא לא וגם אני לא יכול.  : יניב שחר 

אמר   : נעמה ברון  לא  משפט  בית  להכריח.  יכולה  לא  את  רוצה,  לא  היא  5 

שאתם רשאים לרדת לנו לחיים ולשאול אותנו למה, אלא אם   6 

את מוזמנת להגיד    כן את רוצה לערער על פסק הדין. רונית,  7 

בבקשה.   המים,  לתאגיד  פעמיים  אותי  למנות  ניתן  אם  להם  8 

 9 אם תגידי שכן, 

 10 אושרת, את לא רוצה להיות באף תאגיד?   : ליזי דלריצ'ה 

 11 אז אנחנו ניאלץ לדון בסוגייה.  : נעמה ברון 

 12 אוקי, אז במרכז הבמה, אז בסדר,   : ליזי דלריצ'ה 

 13 בקשה לביזיון בית משפט. ואולי אני גם אלמד להגיש   : נעמה ברון 

 14 אז במרכז הבמה ובתאגיד המים, אוקי.  : ליזי דלריצ'ה 

 15 בסדר. אוקי.  : נעמה ברון 

 16 מי בעד?   : ליזי דלריצ'ה 

 17 לא, לא, לא, לא, זה לא, לא,   : נעמה ברון 

 18 מה?  : ליזי דלריצ'ה 

 19 אין, אין פעמיים.  : נעמה ברון 

 20 לא הבנתי למה,  : לירון דורון לוי 

 21 )מדברים ביחד( 

 22 תקשיבו, אנחנו לא מעלים הצעה תיאורטית לסדר היום.  : נעמה ברון 

 23 היא אמרה מרכז הבמה.  : יניב אנגל 

 24 היא אמרה במרכז הבמה.  : עו"ד רונית עובדיה 

 25 יש מינוי בן אדם, בן אדם, אין דבר כזה.  : נעמה ברון 
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עובדיה  רונית  את   : עו"ד  מה  משתוללת?  את  מה  הבמה.  במרכז  אמרה  היא  1 

 2 משתוללת?  

 3 באמא שלך מה את רוצה? אני לא מבינה מה את רוצה?  : ליזי דלריצ'ה 

 4 באמא שלי. באמא שלי.  : יניב שחר 

 5 איזה שפה את מדברת?  : ליזי דלריצ'ה 

 6  אמרת לי באמא שלי מה את רוצה?  : נעמה ברון 

 7 מה את מדברת.   אני לא מבינה. אני לא מבינה  : ליזי דלריצ'ה 

 8 מה יש לך מהמשפחה שלי ומהלידה שלי ומאמא שלי?  : נעמה ברון 

 9 תפסיקי נו.  : ליזי דלריצ'ה 

 10 מה היא עשתה לך?   : נעמה ברון 

ליזי, תקשיבי, את קצת יורדת מהפסים. אני רוצה רגע להגיד   : יניב שחר  11 

 12 פה משהו באמת, את קצת מאבדת את זה. 

 13 בפרוטוקול, מה, לרשום   : נעמה ברון 

 14 רגע, רגע, עזבי,   : יניב שחר 

 15 באמא שלי מה יש לי? מה?  : נעמה ברון 

 16 עזבי, עזבי. נפלט לה כרגיל. תקשיבי,  : יניב שחר 

 17 לא, ליזי, לא הבנתי.  : לירון דורון לוי 

 18 ליזי, זה מאוד פשוט, אי אפשר להעלות סעיף,  : יניב שחר 

לוי  דורון  ואז   : לירון  ... את  אושרת, את, את לא רוצה להתמנות  את צריכה  19 

 20 מתמנה פעמיים? 

 21 אני לא מדברת איתך אבל, אני מתנצלת. כי את לא ...  : נעמה ברון 

 22 לירון, בחייאת בואי, אל תתערבי. זה משפטי לחלוטין.  : יניב שחר 

 23 )מדברים ביחד( 

לוי  דורון  שואלת   : לירון  לא  אני  להתערב  לא  ומה  להתערב  מה  לי  תגיד  אל  24 

 25 אותך.  

 26 היא סטטיסטית.   : עומר שלומוביץ 
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 1 בסדר?  : לירון דורון לוי 

 2 בדיוק. בדיוק. דברו כולם. דברו קצת.  : ליזי דלריצ'ה 

 3 )מדברים ביחד( 

לא רק הם צריכים לשמוע אותם בפרוטוקול כל היום. יאללה   : ליזי דלריצ'ה  4 

 5 דברו.  

 6  יש פה סטטיסטית אחת, אחת שהיא בכל התאגידים ואחד  : עומר שלומוביץ 

 7 ש... 

 8 בדיוק, ... שואל, טוחן לנו את המוח כל הישיבה עם שאלות,  : לירון דורון לוי 

 9 בדיוק.  : ליזי דלריצ'ה 

 10 להתערב. חוצפן. ואומר לי לא   : לירון דורון לוי 

 11 טוחן? מותר לך להגיד את המילה טוחן?   - תיזהרי, היא תגיד לך  : ליזי דלריצ'ה 

 12 יאללה, ליזי, תעברי הלאה.  : לירון דורון לוי 

 13 רק אחד מתמנה. מה קרה לך? יושבים פה שלושה דחלילים,  : עומר שלומוביץ 

 14 באיזה תאגיד אני?  : נעמה ברון 

 15 לא עניינך.  : אושרת פרימו 

 16 זו לא מתמנה לשום דבר.  : ץ עומר שלומובי 

 17 רגע, רגע,  : נעמה ברון 

 18 לא עניינך.  : אושרת פרימו 

 19 ההיא לזה וההוא לא.  : עומר שלומוביץ 

 20 אל תתערב.  : אושרת פרימו 

 21 זה לא מעניין אותי שהיא מתמנה פעמיים. יאללה.  : לירון דורון לוי 

 22 זה לא עניינך.  : אושרת פרימו 

 23 כן, כן,  : עומר שלומוביץ 

 24 עניינך. לא   : אושרת פרימו 

 25 תתפטרי, אושרת.  : עומר שלומוביץ 

 26 )מדברים ביחד( 
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היישוב.   : אושרת פרימו  בשביל  עושה  אתה  בכלל  מה  תגיד  בוא  תגיד,  בוא  1 

 2 אתה חתיכת חצוף. לך תחלק כרטיסי ביקור שיכירו אותך בכל. 

 3 מאה אחוז.  : עומר שלומוביץ 

 4 חצוף. זה מה שאתה.  : אושרת פרימו 

 5 בואי, כן. כן.   : עומר שלומוביץ 

 6 אף אחד לא יודע אפילו איך קוראים לך ביישוב.  : אושרת פרימו 

 7 מאה אחוז.   : עומר שלומוביץ 

 8 אתה בא ויורד עלינו?  : אושרת פרימו 

 9 לך יודעים כולם איך קוראים.   : עומר שלומוביץ 

 10 שב בשקט.  : אושרת פרימו 

 11 לך יודעים כולם איך קוראים בבטוח.  : עומר שלומוביץ 

תע  : אושרת פרימו  זכות  בדיוק.  בכלל  לך  יהיה  אז  עושה  שאני  ממה  רבע  שה  12 

 13 לפתוח את הפה שלך. 

 14 מה זה, יחסי ציבור,   : עומר שלומוביץ 

 15 מה זה, באמת.  : אושרת פרימו 

 16 כל היום יחסי ציבור.  : עומר שלומוביץ 

 17 תעשה משהו גם אתה ותייחצן את עצמך.  : אושרת פרימו 

 18 בסדר. בסדר.  : עומר שלומוביץ 

 19 אני בעד.  : אושרת פרימו 

 20 אושרת, עזבי, אושרת.  : יניב שחר 

 21 )מדברים ביחד( 

 22 ביום, ביום ש... רק מתפטר, אין אחריות.  : עומר שלומוביץ 

 23 )מדברים ביחד( 

 24 לא עניינך.  : אושרת פרימו 

 25 חבל על הכיסא.  : עומר שלומוביץ 

 26 אני עושה מספיק בשביל היישוב.  : אושרת פרימו 
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 1 חבל על הכיסא.  : עומר שלומוביץ 

 2 אני עושה. עושה מספיק, תעשה רבע ממה ש אני   : אושרת פרימו 

 3 חבל, אושרת.  : יניב שחר 

 4 תעזבי אותך.   : נעמה ברון 

 5 )מדברים ביחד( 

 6 חצוף כזה.  : אושרת פרימו 

 7 אין מה להגיב לו בכלל.   : יניב שחר 

 8 חבל. כן.  : עומר שלומוביץ 

 9 יושב כאן ופותח את הפה.   : אושרת פרימו 

 10 שימי אותו בצד.  : יניב שחר 

 11 אפשר לדבר גם בצורה נורמלית.  : אושרת פרימו 

 12 בשביל מה את באה לפה בכלל? למה את באה, למה ...  : עומר שלומוביץ 

אני   : אושרת פרימו  שלך  הפרצוף  את  לראות  כדי  באה,  אני  למה  עניינך  לא  13 

 14 באה. 

 15 יש אחריות לאנשים?  : עומר שלומוביץ 

 16 יש לך בעיה, אל תסתכל עלי.  : אושרת פרימו 

 17 אחריות, מה? יש   : עומר שלומוביץ 

 18 מה ששמעת.  : אושרת פרימו 

על   : יניב שחר  לצעוק  זה  מועצה  בישיבות  שלך  היחיד  התפקיד  עומר,  19 

 20 האופוזיציה. כבר הבנו, הכל בסדר. 

 21 מה זה הדבר הזה?  : אושרת פרימו 

 22 בוא תוציא את ... שלך ונעבור הלאה.  : יניב שחר 

 23 מה אתה עושה בכלל בשביל היישוב?  : אושרת פרימו 

 24 זה הדבר היחיד שיש לך להגיד תמיד. כי   : יניב שחר 

 25 בסדר.  : עומר שלומוביץ 

 26 אלא אם כן,  : יניב שחר 
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 1 ... כן ...  : עומר שלומוביץ 

 2 אלא אם כן ליזי לא מגיעה ואתה מחליף אותה.  : יניב שחר 

שלומוביץ  המיקרופון   : עומר  שנפתח  איך  הפה,  את  סותם  הפה,  את  סותם  3 

 4 הפה. אתה מתחיל לדבר, נסגר המיקרופון סותם את  

 5 לאיזה, לאיזה,  : נעמה ברון 

 6 )מדברים ביחד( 

 7 תאגיד המים ומרכז הבמה.  : דובר 

 8 אז רגע, רגע, ליזי, ליזי,  : עו"ד רונית עובדיה 

 9 צריך להכניס סעיף לסדר היום.  : עו"ד אושרת מצליח 

 10 רונית, רונית, זה לא עובד ככה. רונית.  : יניב שחר 

 11 סעיף לסדר היום. את צריכה לבקש להכניס   : עו"ד אושרת מצליח 

,  - רונית, זה לא עובד, אישור מינוי נוסף לסיעת כוח לשנות ב  : יניב שחר  12 

 13 איפה?  

 14 , - רגע, רגע, רגע, הם אמרו מרכז ה  : נעמה ברון 

 15 רגע, הם אמרו במרכז הבמה. אני לא מבינה.   : עו"ד רונית עובדיה 

 16 רק נעמה מתמנה.  : עומר שלומוביץ 

 17  הבמה. תאגיד המים ומרכז   : יניב אנגל 

 18 שניה, יניב, יניב,  : עו"ד רונית עובדיה 

 19 )מדברים ביחד( 

 20 לא, לא, לא, רגע. אני לא,  : עו"ד רונית עובדיה 

 21 רונית, אפשר להשחיל משפט?  : יניב שחר 

 22  נו?  : ליזי דלריצ'ה 

 23 כן.  : עו"ד רונית עובדיה 

 24 איפה הבעיה אבל? לא הבנתי.  : יניב אנגל 

 25 הבעיה. אם עכשיו, אני מסביר מה   : יניב שחר 

 26 רגע, רגע, רגע, דקה, שניה, שניה, שניה, שניה.  : נעמה ברון 
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 1 אבל איפה הבעיה? אני לא מבין איפה הבעיה.  : יניב אנגל 

 2 מה?  : עו"ד רונית עובדיה 

 3 עד שתמצאי. אם,  : יניב שחר 

ועדת   : נעמה ברון  יו"ר  ובנייה,  לתכנון  משנה  ועדת  חבר  עומר  רגע,  4 

יו"ר ועדה למיגור   אלימות, לא מגיע אליה אף פעם,  מכרזים,  5 

 6 מגיע לזה, יושב זה, דירקטור, דירקטור, דירקטור, 

 7 מה, לא מגיע למה?  : עומר שלומוביץ 

 8 מינויים יש לי? מישהו ספר לך מינויים? מה זה רלוונטי כמה   : נעמה ברון 

 9 סליחה? לא מגיע?   : עומר שלומוביץ 

 10 השאלה. יניב, מה השאלה? רגע, רגע, רגע, לא הבנתי את  : עו"ד רונית עובדיה 

 11 ועדה למיגור אלימות.  : נעמה ברון 

 12 לא הבנתי. לא מגיע?   : עומר שלומוביץ 

 13 )מדברים ביחד( 

 14 , - אושרת, אושרת ו  : יניב שחר 

 15 עובד במועצה לא עושה יחסי ציבור, אושרת.  : עומר שלומוביץ 

 16 יופי. אני לפחות עושה גם מספיק בשביל התושבים.  : אושרת פרימו 

 17 יחסי ציבור, כן.  : עומר שלומוביץ 

 18 ממני תשב תדבר.   10%אמרתי לך, תעשה   : אושרת פרימו 

 19 חברת מועצה,  : נעמה ברון 

 20 עד אז שב בשקט.  : אושרת פרימו 

 21 עושה יחסי ציבור, זה מה שאת עושה.  : עומר שלומוביץ 

 22 עושה המון. המון.  : אושרת פרימו 

 23 ...   : עומר שלומוביץ 

 24 המון.  : אושרת פרימו 

 25 )מדברים ביחד( 

 26 המון יחסי ציבור.  : שלומוביץ עומר  
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 1 קודם כל שיכירו אותך בכלל ביישוב.  : אושרת פרימו 

 2 המון יחסי ציבור.  : עומר שלומוביץ 

 3 אושרת,  : יניב שחר 

 4 אף אחד לא יודע איך קוראים לך בכלל.  : אושרת פרימו 

 5 המון יחסי ציבור את עושה, נכון.  : עומר שלומוביץ 

 6 מה זה די? מה זה די?  : אושרת פרימו 

 7 המון יחסי ציבור.  : עומר שלומוביץ 

 8 )מדברים ביחד( 

 9 מי הוא בכלל שישב ככה וידבר בצורה כזאת?   : אושרת פרימו 

 10 המון יחסי ציבור.  : עומר שלומוביץ 

על   : יניב שחר  ולצעוק  מועצה  בישיבות  לבוא  זה  שלו  התפקיד  11 

 12 האופוזיציה. 

 13 מה זה?  : אושרת פרימו 

 14 המון יחסי ציבור.  : עומר שלומוביץ 

 15 ממה שאני תורמת ליישוב הזה.   10%שתתרום   : ימו אושרת פר 

 16 בסדר.  : עומר שלומוביץ 

 17 התרומה שלו זה לצעוק על האופוזיציה בישיבות.  : יניב שחר 

 18 ליזי,  : עו"ד רונית עובדיה 

 19 איש קטן.  : אושרת פרימו 

 20 רק שניה.  : עו"ד רונית עובדיה 

 21 איש קטן אתה. אף אחד לא מכיר אותך ביישוב.  : אושרת פרימו 

 22 לא, עומר, עומר, סליחה,   : רונית עובדיה עו"ד  

 23 רונית ואושרת,  : יניב שחר 

 24 מה זה הדבר הזה?  : אושרת פרימו 

 25 אני לא, רגע, רק שניה. לא, אתה לא זה.  : עו"ד רונית עובדיה 

 26 אתה תקבע לי מה לעשות?   : אושרת פרימו 
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 1 העלו פה, שניה, אושרת,  : עו"ד רונית עובדיה 

 2 )מדברים ביחד( 

 3 אתה? מי   : אושרת פרימו 

 4 אנשים שרוצים ללכת הביתה. אכפת לכם?   20יש פה   : עו"ד רונית עובדיה 

 5 )מדברים ביחד( 

 6 לא, באמת.  : עו"ד רונית עובדיה 

 7 צריך לקחת גם אחריות.  : עומר שלומוביץ 

 8 אני לקחתי מספיק אחריות.   : אושרת פרימו 

 9 ממש, כן.  : עומר שלומוביץ 

 10 שנים אם לא יותר, מה אתה עושה?    10אתה יושב כאן   : אושרת פרימו 

 11 ...   : עומר שלומוביץ 

בוא תגיד מה אתה עושה בשביל היישוב שלך בכלל. לך תרוץ   : אושרת פרימו  12 

 13 בגני תקווה. 

 14 מאה אחוז.  : עומר שלומוביץ 

 15 ותחלק כרטיסי ביקור שידעו מה השם שלך בכלל.  : אושרת פרימו 

 16 בר שאני עושה. אני לא מפרסם כל ד  : עומר שלומוביץ 

 17 איש קטן.  : אושרת פרימו 

 18 אני לא מפרסם כל,   : עומר שלומוביץ 

 19 אין לך ... מה אתה עושה בכלל?  : אושרת פרימו 

 20 מה אתה עושה? בחייאת, מה אתה עושה? יאללה.  : יניב שחר 

 21 מה אתה עושה בשביל היישוב?  : אושרת פרימו 

 22 מה אתה עושה, יניב?  : ליזי דלריצ'ה 

 23 אושרת, בואו נדבר,   : יניב שחר 

 24 מה זה הדבר הזה? אתה יודע אתה,   : אושרת פרימו 

 25 עניינית, עניינית,   : יניב שחר 

 26 , למה אתה מתערב בסיעה שלנו בכלל? - אתה קובע לנו ב  : אושרת פרימו 
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 1 גם אתם ...  : לירון דורון לוי 

 2 מי אתה?   : אושרת פרימו 

 3 אה, סליחה,  : עומר שלומוביץ 

אתה?   : אושרת פרימו  לך.  מי  אקשיב  אני  יפה,  בצורה  תדבר  לפנות?  רוצה  4 

 5 שלא תיתן לי כל מיני תיוגים. 

 6 אושרת, שימי מסיכה על הפנים בבקשה.  : נעמה ברון 

 7 אני אם הייתי צריך ל...  : עומר שלומוביץ 

 8 )מדברים ביחד( 

 9 מה זה הדבר הזה?  : אושרת פרימו 

 10 אנחנו ...  : לירון דורון לוי 

אדם   : אושרת פרימו  בן  שאני  אתה  זה  ומקשיב  ומכבד  בשקט  כאן  שיושב  11 

 12 מרשה לעצמך? 

 13 מה, מה, סליחה?  : עומר שלומוביץ 

מה זה להגיד פה לאנשים סטטיסטית, זה צועק, זאת, מי אתה   : אושרת פרימו  14 

 15 בכלל, עומר? 

 16 מי שיושב פה ומציעים לו להיות בתאגיד והוא לא רוצה,  : עומר שלומוביץ 

 17 ישוב. תתחיל לעשות דברים בשביל הי  : אושרת פרימו 

 18 אז יש בעיה.  : עומר שלומוביץ 

 19 תתחיל לעשות דברים בשביל היישוב.  : אושרת פרימו 

 20 אני לא רוצה?   : נעמה ברון 

 21 יש בעיה.  : עומר שלומוביץ 

 22 אנחנו שנה וחצי אתם עשיתם פה סיבוב,   : נעמה ברון 

 23 סליחה,   : עומר שלומוביץ 

 24 יש גבול ...  : אושרת פרימו 

 25 כדי להוציא אותנו מהתאגידים.   : נעמה ברון 

 26 כל זה התחיל בגלל שהתפטרה ממרכז הבמה.   : עומר שלומוביץ 
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 1 וכל מה שהרווחתם זה זמן על חשבון הציבור,   : נעמה ברון 

 2 , מהועדת ביקורת. - התפטרה מה  : עומר שלומוביץ 

 3 איזה, מי ...  : נעמה ברון 

 4 נכון, ועדת ביקורת התפטרתי, נכון.  : אושרת פרימו 

 5 נכון. נכון.  : שלומוביץ עומר  

 6 נכון, התפטרתי.  : אושרת פרימו 

 7 )מדברים ביחד( 

 8 למה התפטרת?  : עומר שלומוביץ 

 9 מה אכפת לך למה?  : אושרת פרימו 

 10 )מדברים ביחד( 

 11 סגרנו את הסיפור של הועדת ביקורת.   : אושרת פרימו 

 12 למה את יושבת פה?  : עומר שלומוביץ 

 13 כנבחרת ציבור. אני יושבת פה כחברת מועצה   : אושרת פרימו 

 14 מאה אחוז.  : עומר שלומוביץ 

 15 היא קיבלה את אותו מנדט שאתה קיבלת,   : נעמה ברון 

 16 מה שאני עושה לא מעניין אותך.   : אושרת פרימו 

 17 מנדט אחד.  : נעמה ברון 

 18 כן.  : עומר שלומוביץ 

לך אני לא חייבת דין וחשבון, רק לתושבים. הם בחרו בי, לא   : אושרת פרימו  19 

 20 אתה. 

 21 את חייבת דין וחשבון ...  : שלומוביץ עומר  

 22 רק לתושבים. תתחיל ללמוד את זה בעל פה,  : אושרת פרימו 

 23 יחסי ציבור מעולים.  : עומר שלומוביץ 

 24 ותדקלם את זה בעל פה. איתי אל תתעסק, עומר.  : אושרת פרימו 

 25 יחסי ציבור מעולים. כל הכבוד.  : עומר שלומוביץ 

 26 . הוא סתם מנסה לעצבן אותך, נו  : נעמה ברון 
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 1 ואחרי שסיימנו את ההתלהמות של עומר,   : יניב שחר 

 2 לא, זה באמת, הוא מגזים לגמרי.  : אושרת פרימו 

 3 הוא סתם מנסה לעצבן אותך.  : נעמה ברון 

 4 אחרי שסיימנו את ההתלהמות החודשית של עומר,  : יניב שחר 

תאגיד המים אתם תבדקו למה הפסקתם את המינוי שלי שלא   : נעמה ברון  5 

 6 ואנחנו, ומרכז הבמה? כדין  

 7 רק שניה, סליחה, סליחה, סליחה,  : עו"ד רונית עובדיה 

 8 כן.  : יניב שחר 

 9 אני מבקשת אל תגידו שטויות לפרוטוקול.   : עו"ד רונית עובדיה 

 10 לי מותר להגיד מה שבא לי.  : נעמה ברון 

עובדיה  רונית  שלא   : עו"ד  המינוי  את  הפסקתם  למה  תגידי  אל  אז  לא,  אני  11 

 12 כדין. 

 13 חד( )מדברים בי 

 14 ... שטויות? בסדר.  : נעמה ברון 

כי אחר כך יניב אומר כל מיני דברים. לא הפסקנו שום   : עו"ד רונית עובדיה  15 

 16 מינוי שלא כדין. 

 17 אני לא מניחה שבן אדם ... מה לעשות,  : נעמה ברון 

 18 לא יודעת מה מסרו לך והמינוי מטופל.  : עו"ד רונית עובדיה 

מייל   : נעמה ברון  לי  יש  לכם  אמרתי  פנים  אני  בשום  שאומר  מנובמבר  19 

 20 ואופן אל תפסיקו את המינוי שלי, 

 21 הכל בסדר.  : עו"ד רונית עובדיה 

 22 ואתם אמרתם בסדר, זה יטופל.   : נעמה ברון 

 23 יש לי מיילים פה,   : עו"ד רונית עובדיה 

 24 בסדר, גם לי יש מיילים.  : נעמה ברון 

 25 יש לי מיילים פה שאומרים שהמינוי שלך מטופל.  : עו"ד רונית עובדיה 

 26 בסדר גמור.  : נעמה ברון 
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 1 אז אני לא יודעת עם מי מדובר,  : עו"ד רונית עובדיה 

 2 מה לעשות?  : נעמה ברון 

 3 ואל תגידי שהפסקנו מינוי שלא כדין.  : עו"ד רונית עובדיה 

 4 אז תגידי שמועצת גני תקווה,  : נעמה ברון 

 5 הכל בסדר, נעמה,   : עו"ד רונית עובדיה 

 6 אישרה ... נעמה,   : נעמה ברון 

 7 אישרה רק אל תגידי שהפסקנו את המינוי שלא כדין.  : עו"ד רונית עובדיה 

 8 משום מה המינוי לא מתקדם.  : נעמה ברון 

 9 שמענו.  : עו"ד רונית עובדיה 

 10 כולם מתקדמים וממונים, רק נעמה לא. אוקי, בסדר.  : נעמה ברון 

 11 יצא ככה, מה לעשות.  : עו"ד רונית עובדיה 

למרות שהמליאה אישרה את זה ואף אחד במליאה לא  למרות,  : יניב שחר  12 

 13 פסל את זה.  

 14 לא רק נעמה.   : עו"ד אושרת מצליח 

 15 הכדין זה לא את, כדין זה המליאה.  : נעמה ברון 

 16 אבל אתם החלטתם לא לקדם את זה.   : יניב שחר 

 17 אוקי.  : עו"ד רונית עובדיה 

 18 מעניין על סמך מה.  : יניב שחר 

 19 ליזי, סליחה רגע, ליזי,  עכשיו   : עו"ד רונית עובדיה 

 20 מה?   : ליזי דלריצ'ה 

 21 לגבי הסעיף הזה.  : יניב שחר 

עובדיה  רונית  תרבות   : עו"ד  לעמותת  דירקטור  ממנה  כשאתה  ממנה,  כשאת  22 

כי צריכים   זה צריך להיות במקום אחד הדירקטורים  ואמנות  23 

רק   ולא    3להיות  מועצה  יש  4חברי  אז  תרבות    3.  בעמותת  24 

 25 . ואמנות ומישהו צריך לצאת 
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לא   : ליזי דלריצ'ה  אני  יתפטר.  מהם  מישהו  ומחר  נמנה  כל  קודם  אנחנו  אז  1 

 2 אנהל את זה עכשיו, אם זה בסדר. 

 3 , אין דבר כזה.  - לא, זה צריך להיות בישי  : יניב שחר 

 4 אי אפשר.  : דובר 

 5 לא, זה חייב להיות עכשיו?  : ליזי דלריצ'ה 

 6 חייב להיות עכשיו.  : יניב שחר 

מעוניין? זה מפריע לך או אתה רוצה להישאר במרכז  דן, אתה   : ליזי דלריצ'ה  7 

 8 הבמה? 

 9 זה חייב להיות,   : יניב שחר 

 10 דן או לירון, זה אחד מהם.  : ליזי דלריצ'ה 

 11 אם לא הייתם מנסים לתקוע אותנו עם הקטע הזה,   : נעמה ברון 

 12 אין בעיה, מה ש...  : לירון דורון לוי 

 13 )מדברים ביחד( 

 14 לא הייתם צריכים לנהל את הדיון הזה בפנינו בכלל.   : נעמה ברון 

 15 אני לא,   : לירון דורון לוי 

 16 להשאיר אותך? לירון מוכנה.   : ליזי דלריצ'ה 

 17 ד"ר דן אויירו קדרי: אני אצא.  

 18 מה? תחליטו ביניכם.  : ליזי דלריצ'ה 

 19 אני אצא.  : ד"ר דן אויירו קדרי 

 20 אני גם לא אכפת.  : לירון דורון לוי 

 21 אני אצא.  : אויירו קדרי ד"ר דן  

 22 תחליטו שניכם תגידו לי.  : ליזי דלריצ'ה 

 23 הנה אפשר למנות שניים. רוצה להיכנס טל?  : יניב שחר 

 24 מה שתחליטו אתם, זה זמן שלכם. אתם, מה שתחליטו.  : ליזי דלריצ'ה 

 25 אני אצא.   : ד"ר דן אויירו קדרי 

 26 בטוח?  : ליזי דלריצ'ה 
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 1 כן.  : ד"ר דן אויירו קדרי 

 2 טוח בטוח? ב  : ליזי דלריצ'ה 

 3 כן.  : ד"ר דן אויירו קדרי 

לתרבות   : ליזי דלריצ'ה  בעמותה  לשנות  כוח  מסיעת  ברון  נעמה  אישור  4 

 5 ואמנות מרכז הבמה. 

 6 במקום המינוי של,  : עו"ד אושרת מצליח 

 7 מי בעד?   : ליזי דלריצ'ה 

 8 במקום המינוי.  : עו"ד אושרת מצליח 

 9 אנחנו בעד.  : נעמה ברון 

 10 להיות בעד גם, זה, אתם יכולים לא   : ליזי דלריצ'ה 

 11 אנחנו כמובן בעד.  : יניב שחר 

 12 בסוף,  : ליזי דלריצ'ה 

 13 אתם יכולים לא להיות בעד, יש פסק דין.   : נעמה ברון 

 14 זה בסוף יהיה, בדיוק.  : ליזי דלריצ'ה 

 15 אז מי בעד? לא הבנתי.  : דליה לין 

 16 לא, לא, בסדר.  : עו"ד רונית עובדיה 

 17 מי בעד?   : דליה לין 

 18 מקבלים את הפסק דין.   : ליזי דלריצ'ה 

 19 אתם מקבלים את פסק הדין וממנים את נעמה.  : עו"ד רונית עובדיה 

 20 תחת מחאה.   : ליזי דלריצ'ה 

 21 

את   החלטה:  ומינו  הדין  פסק  את  מחאה  תחת  קיבלו  המועצה  חברי  22 

נעמה ברון מסיעת כוח לשנות כדירקטורית בעמותה לתרבות   23 

 24 ואמנות מרכז הבמה במקום ד"ר דן אויירו קדרי.  

 25 
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אני רק רוצה להגיד משפט על הדבר הזה, שבתחילת הקדנציה   : יניב שחר  1 

 2 קיבלנו שני דירקטורים, 

 3 . הישיבה הסתיימה  : ליזי דלריצ'ה 

 4 רגע, ...   : יניב שחר 

 5 )מדברים ביחד( 

 6 אה, אתה רוצה להגיד משהו,  : ליזי דלריצ'ה 

 7 היא לא הסתיימה כי אני מדבר על הסעיף הזה עכשיו.  : יניב שחר 

 8 אה, לא שמעתי אותך.   : ליזי דלריצ'ה 

 9 אוקי.  : יניב שחר 

 10 כן.  : ליזי דלריצ'ה 

 11 אז אני רוצה רק להגיד שבתחילת הקדנציה,   : יניב שחר 

 12 אם זה פנינים אז אני לא שומעת. כן מה? עוד פעם.  : ליזי דלריצ'ה 

בתחילת הקדנציה קיבלנו את שני הדירקטורים שמגיעים לנו,   : יניב שחר  13 

 14 אחר כך שביקשנו להחליף דירקטורים עשיתם עלינו ... 

 15 )מדברים ביחד( 

 16 התפטרה,   היא התפטרה, מישהי  : עומר שלומוביץ 

 17 לא.  דוברת: 

 18 כי היא לא רצתה ...  : עומר שלומוביץ 

 19 עומר, אל תפריע, עומר,   : יניב שחר 

 20 כי ועדת ביקורת,   : עומר שלומוביץ 

 21 היא ביקשה את ועדת ביקורת,   : ליזי דלריצ'ה 

 22 עומר, אני מבקש ממך.   : יניב שחר 

 23 לא נשאר,   : עומר שלומוביץ 

 24 ביקורת ואז היא התפטרה. היא ביקשה את ועדת   : ליזי דלריצ'ה 

 25 )מדברים ביחד( 

 26 עומר, בסדר. בסדר.   : נעמה ברון 
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 1 אנחנו, אנחנו ביקשנו להחליף. זה היה שתי הצעות.   : יניב שחר 

 2 )מדברים ביחד( 

 3 מה אתה מסביר לו?  : נעמה ברון 

 4 למה אתה חייב לו הסבר?  : אושרת פרימו 

 5 הוא עמד וטען בפני השופטת ויש פסק דין שאומר אחרת.   : נעמה ברון 

 6 כן, אני לא מבינה.  : אושרת פרימו 

 7 די כבר.  : נעמה ברון 

 8 

 9 - תמה ישיבת היום - 


