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 1 28מן המניין מספר    מליאה 

 2 1202  במרץ   9ישיבה מיום  

 3 

 4 : משתתפים 

 5 יו"ר המועצה   -  גב' ליזי דלריצ'ה 

 6 חבר מועצה -  מר עומר שלומוביץ 

 7 חבר מועצה   -   מר יניב אנגל 

 8 חברת מועצה   -  גב' שרון גל דרור 

 9 חברת מועצה   -  גב' לירון דורון לוי 

 10 מועצה חבר    -  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 גזבר המועצה -  יוסי שמעוני מר  

 25 מבקר המועצה -  ן מר עודד גרונטמ 

 26 
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 1 

 2 28על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר  

 3 

 4 . 16/2/21מתאריך    27שיבת מליאה מס'  י   אישור פרוטוקול  (1

ת המועצה נעמה ברון בעניין "ניהול עמודי  מענה לשאילתה מטעם חבר  (2 5 

 6 מדיה חברתית". 

 7 דיווחי ראש המועצה.  (3

 8 אישור תב"רים.  (4

 9 .  2019דו"ח כספי תאגיד המים "מי תקווה" לשנת  אישור   (5

10 
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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 

מספר   : ליזי דלריצ'ה  מליאה  לישיבה  ישיבת  28הזמנה  פרוטוקול  אישור   . 6 

 7 . מי בעד?  16.12.21מתאריך    27מליאה מספר  

 8 כולם? פה אחד? אתם בעד?   : דליה לין 

 9 אנחנו נמנעים.  : יניב שחר 

 10 מי זה אנחנו?   : דליה לין 

 11 הסיעה.  : יניב שחר 

 12 כולכם?  : דליה לין 

כן. זה היה מוזר כזה שאמרתם שאתם מאשרים את פסק הדין   : יניב שחר  13 

 14 מי שמוחה מגיש ערעור.  במחאה.  

 15 לא הבנתי למה בגלל זה אתם ... פרוטוקול.     : עו"ד רונית עובדיה 

 16 את היחידה שצריכה לערער.   : יניב שחר 

 17 או שהפרוטוקול משקף את מה שהיה או שלא.  : עו"ד רונית עובדיה 

לא   : נעמה ברון  זה  תחת  כי  דין  פסק  שמאשרים  לרשום  נכון  לנו  נראה  18 

 19 מחאה, זה נקרא לערער. 

 20 

מליאה   : החלטה  ישיבת  פרוטוקול  את  לאשר  הוחלט  חברים  של  ברוב  21 

 22 . 16/2/21מתאריך    27מס'  

 23 

"ני 2 בעניין  ברון  נעמה  המועצה  חברת  מטעם  לשאילתה  מענה  עמודי  ה .  ול  24 

 25 מדיה חברתית" 

 26 
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לשאילתה    - 2 : ליזי דלריצ'ה  בעניין  מענה  ברון  נעמה  המועצה  חברת  מטעם  1 

 2 ניהול עמודי מדיה חברתית. לראש המועצה, לי, 

 3 רגע, תקריאי את השאילתה.   : יניב שחר 

 4 מה? אני לא שומעת.   : ליזי דלריצ'ה 

 5 שנקריא את השאילתה קודם, לא?   : יניב שחר 

 6 אה.  : ליזי דלריצ'ה 

 7 היא מקריאה את השאילתה.  : עו"ד רונית עובדיה 

 8 לא, היא מקריאה את התשובה.   : יניב שחר 

ישיבת   : ליזי דלריצ'ה  לקראת  שאילתה  המועצה  לראש  להגיש  הריני  כן,  9 

מלשכת   לרבות  המועצה  מעובדי  מי  האם  המניין,  המועצה  10 

כמנהל   משמש  והדוברות  המועצה  עמוד    adminראש  11 

 12 הפייסבוק ליזי דלריצ'ה ומסייע בתפעול העמוד? 

א   פייסבוק, חשבון  שני חשבונות  לי  הפרופיל  יש  החשבון  חד  13 

לעניינים   אותי  הוא משמש  חולצה אדומה, השני,  עם  האישי  14 

הפרטיים שלי. השני נראה לי עם חולצה תכלת או לא זוכרת,   15 

שלי   הציבוריים  לעניינים  אותי  המשמש  רשמי  עמוד  הוא  16 

כראש מועצה. אני מתפעלת את שני העמודים האלה בעצמי,   17 

י עושה. אני מעלה  לבדי, כל בוקר שאני קמה אני כותבת ואנ  18 

 19 פוסטים, אני מעלה תמונות.  

גם את הלרן וגם את    admin  - בדף הציבורי שלי יש לי את ה   20 

 21 נחומי שעוזרים ועונים במסנג'ר לתושבים שפונים אלי. 

 22 דיווחי ראש המועצה.  

 23 שאלת המשך, רגע.  : יניב שחר 

 24 יש שאלת המשך?  : ליזי דלריצ'ה 

 25 , - לשאילתה ש   כן. איך זה מתיישב עם התשובה  : יניב שחר 

 26 , האם את מממנת, - אני אגיד לך, מי מממן את ה  : ליזי דלריצ'ה 
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 1 האם העמוד ממומן על חשבון המועצה או,  : יניב שחר 

 2 לא, התשובה היא לא ממומן על חשבון המועצה.   : ליזי דלריצ'ה 

אז איך? אם יש עובדי מועצה שמנהלים את העמוד ומקבלים   : יניב שחר  3 

 4 משכורת מהמועצה,  

 5 נו?  : ליזי דלריצ'ה 

 6 אז,   : יניב שחר 

 7 עם כל הגרפיקות וכל,  : נעמה ברון 

 8 והגרפיקות שעולות זה גרפיקות של המועצה,  : יניב שחר 

 9 גרפיקות שעולות הן עולות בדף המועצה גם.  : ליזי דלריצ'ה 

 10 שהמועצה,   : יניב שחר 

 11 הן לא עולות בדף שלי.  : ליזי דלריצ'ה 

 12 כן, דף המועצה הוא של המועצה.  : נעמה ברון 

מועצה שמקבלים שכר   : יניב שחר  עובדי  אם  דברים שעולים אצלך,  לא,  13 

 14 מהמועצה, 

 15 נו?  : ליזי דלריצ'ה 

 16 מנהלים את העמוד הזה,   : יניב שחר 

מוד. הם עונים  הם לא מנהלים את העמוד, אני מנהלת את הע  : ליזי דלריצ'ה  17 

 18 יש הבדל. במסנג'ר לפניות ציבור.  

 19 אבל הרגע אמרת, זה אותו דבר.   : יניב שחר 

 20 מה פתאום, זה פניות ציבור.  : ליזי דלריצ'ה 

 21 המסנג'ר זה עמוד.  : יניב שחר 

 22 לא, מסנג'ר זה לא עמוד פייסבוק.  : ליזי דלריצ'ה 

מצליח  אושרת  זה    : עו"ד  שלה,  רשמי  עמוד  זה  הבעיה?  מה  רשמי,  עמוד  זה  23 

 24 עובדי המועצה.  

 25 אני לא אומר עמוד רשמי. שאלנו שאלה אחת פשוטה,   : יניב שחר 

 26 אמרתי, אין קידום ממומן.  : ליזי דלריצ'ה 
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 1 ,  2020אנחנו שאלנו שאילתה בתחילת   : יניב שחר 

 2 שאלתם אם יש קידום ממומן, כך הבנתי את השאלה.   : ליזי דלריצ'ה 

 3 לא, לא, לא, לא.  : יניב שחר 

 4 אז כך הבנתי את השאלה ולכן אני עונה, אין קידום ממומן.   : ליזי דלריצ'ה 

 5 לא שאלנו אם יש קידום ממומן.  : נעמה ברון 

המועצה   : יניב שחר  ראשת  של  העמוד  האם  שאלנו  שניה,  היה,  לא  לא,  6 

ממומן בעבר ו/או ממומן כיום על ידי המועצה ככל שזה חיובי   7 

 8 י את הסעיף התקציבי.  אנא ציינ 

 9 אם יש שני אדמינים לעמוד,  : נעמה ברון 

מצליח  ליזי,   : עו"ד אושרת  רגע,  עוד פעם. סליחה,  פעם  תקריא  תקריא שוב  10 

 11 את השאילתה הקודמת שהיתה.  

או   : יניב שחר  בעבר  מומן  המועצה  של  העמוד  האם  היתה  השאילתה  12 

 13 ממומן כיום על ידי המועצה. 

 14 בסדר. אז עכשיו הבנתם עכשיו את התשובה?   : ליזי דלריצ'ה 

כן, שהוא ממומן על ידי המועצה, זה מה שאנחנו מבינים. אם   : נעמה ברון  15 

 16 המועצה, אם יש, 

אין מימון, אבל אתם אומרים שהשעות של הלרן, השעה של   : ליזי דלריצ'ה  17 

 18 הלרן גלובלית, שניהם גלובליים, אז כן,  

 19 בות על חשבונה? מה, היא עושה את זה בהתנד  : נעמה ברון 

 20 בסדר, אוקי. יש עוד שאלות?   : ליזי דלריצ'ה 

 21 לא, זאת השאלה, איך זה מתיישב עם פעם קודמת.  : יניב שחר 

זאת   : נעמה ברון  זה,  את  מממנת  והמועצה  מתיישב  לא  זה  אוקי.  לא,  22 

 23 התשובה. אוקי. 

 24 .  דיווחי ראש המועצה  : ליזי דלריצ'ה 

 25 ונחומי הדוברות.  : נעמה ברון 

 26 
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 1 דיווחי ראש המועצה .  3

 2 

 3  71מאומתים,    108בבידוד,    409,  7.3עדכון קורונה. ציון רמזור   : ליזי דלריצ'ה 

מאומתים בגיל לידה    38חוסנו מנה ראשונה,    13,269,  בתי אב  4 

 5  11  - ו   50-60מאומתים מגיל    7,  10-19מאומתים בגיל    26,  9עד  

 6 , כולם לא מחוסנים. 60מאומתים מעל גיל  

וגם למנה    גם למנה שניה  ביום שישי הקרוב  מתחם חיסונים  7 

 8 ראשונה.  

ב   לא  - התחלנו  שהם  למידה  ותומכי  סייעות  צוות,  איש  אף   , 9 

מחוסנים או לא מוכנים להיבדק לא נכנסים למערכות החינוך   10 

שאפשר   משהו  לא  זה  כי  דין  מעורכי  מכתבים  כבר  יש  שלנו.  11 

 12 לעשות אבל אנחנו מקפידים ועושים את ה... 

 13  4תכנית ניצנים בחופשת פסח, פורסם הקול קורא היום, יהיו   

 14 ימים. 

ברבעון    נמצאים  אנחנו  במועצה,  חובה  ועדות  של  התכנסות  15 

שנת   של  שלו    2021ראשון  בוועדה  אחד  כל  כולם  בבקשה  16 

כולל   הקיום,  ושל  שלו  ההוראות  אחר  ממלא  שהוא  לבדוק  17 

 18 ועדת ביקורת.  

 19 א? לעשות שינויים. אנחנו צריכים אז להחליף, ל  : נעמה ברון 

 20 איזה שינויים?  : ליזי דלריצ'ה 

ביקורת,    ת בוועד אני חושב שהוא לא יכול להיות  חבר הנהלה   : יניב שחר  21 

 22 לא רונית? 

 23 אני לא יודעת על מה אתם מדברים.  : עו"ד רונית עובדיה 

 24 הוא מדבר עלי.  : מיכאל לוין 

הועדת   : ליזי דלריצ'ה  של  ההרכב  לקואליציה,  עבר  רק  מיכאל  זה  ביקורת  25 

 26 חברי אופוזיציה? 
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 1 הנהלה.   ת בוועד לא, רק אנשים, חברי מועצה שאינו חבר   : יניב שחר 

 2 מי שאינו חבר הנהלה.  : נעמה ברון 

 3 אין לנו.  : ליזי דלריצ'ה 

 4 אין לכם מה?  : יניב שחר 

 5 אין לנו חבר,  : ליזי דלריצ'ה 

 6 מה זה רלוונטי כרגע? סליחה.  : עו"ד רונית עובדיה 

 7 ה על ועדת ביקורת.  היא דיבר  : נעמה ברון 

 8 אמרתי להם שיכנסו את ועדת הביקורת.   : ליזי דלריצ'ה 

 9 בגלל ועדת ביקורת אז העלינו את זה.   : יניב שחר 

 10 למה היא לא התכנסה?  : עו"ד רונית עובדיה 

 11 מה?  : יניב שחר 

 12 תשאלי אותם.  : ליזי דלריצ'ה 

 13 לא,   : עו"ד רונית עובדיה 

 14 מה הקשר להתכנסה?   : יניב שחר 

 15 תכנסו את ועדת הביקורת,   : עו"ד רונית עובדיה 

רגע, רגע, שניה, מה הקשר להתכנסה? יש לה עד סוף הרבעון   : יניב שחר  16 

היא מתכנסת שבוע הבא. אבל השאלה   הכל בסדר.  להתכנס.  17 

 18 היא אחרת,  

 19 אם היא מתכנסת היא מתכנסת.   : עו"ד רונית עובדיה 

 20 לתה את הנושא של ועדת ביקורת, יפה. אבל ליזי הע  : יניב שחר 

 21 דיברנו עם מיכאל,  : נעמה ברון 

 22 אז אני שאלתי, שאלנו אם מיכאל,   : יניב שחר 

 23  אני מתפטר מהועדה, נו מה הבעיה?  : מיכאל לוין 

 24 אה, אוקי. אוקי, סבבה.   : נעמה ברון 

 25 בסדר?   : עו"ד רונית עובדיה 

 26 מי שחבר הנהלה יכול להיות חבר ועדת ביקורת?   : נעמה ברון 
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 1 לא, אבל,  : עו"ד רונית עובדיה 

 2 זהו.  : נעמה ברון 

מתי כל זה קרה ולמה זה רלוונטי לגבי האם התכנסתם   : עו"ד רונית עובדיה  3 

 4 או לא?  

אז   : יניב שחר  ביקורת  ועדת  נושא  את  העלתה  היא  התכנסנו,  לא  לא,  5 

 6 שאלנו. 

 7 רוצים להתכנס על פי די. כי לכשנתכנס אנחנו   : נעמה ברון 

 8 על פי הוראות החוק, זה הכל.  : יניב שחר 

 9 זה הכל.  : נעמה ברון 

רישוי   : ליזי דלריצ'ה  בנושאי  התייעלות  לצורת  ארגוני  שינוי  על  עדכון  10 

עסקים ופיקוח. מדור רישוי עסקים שנמצא היום באגף תפעול   11 

עסקים.   ופיקוח  לרישוי  כמחלקה  וישמש  הנדסה  לאגף  עובר  12 

מענה  באגף   שתתן  עסקים  לקידום  יחידה  גם  תקום  ההנדסה  13 

באגף   מוקמת  במקביל  עסקים.  ובעלות  לבעלי  הוליסטי  14 

 15 התפעול מחלקת פיקוח שתפעל בצמוד לשיטור היישובי. 

מטעם    לאומי  משימה  כוח  הארצית  המלגות  לתכנית  הרשמה  16 

המשרד לשוויון חברתי בשיתוף התאחדות נסגרת מחר. מלגה   17 

עבור    5,000על   הפרטים    90שקל  כל  את  ויש  פעילות  שעות  18 

 19 באתר. 

עמדות    7פריסת עמדות החייאה חכמות במרחב הציבורי. יש    20 

ועוד   הפיס  מפעל  של  אחת  אנחנו    matchingהחייאה,  של,  21 

 22 , נכון? אוקי, אז זה פרוס. 3ומגן אדם    3שילמנו  

הציבור,    מבני  גגות  על  סולאריות  מערכות  התקנת  פרויקט  23 

הפ  את  לקדם  החלה  אנרגיה  רויקט  המועצה  הפקת  של  24 

לתלמידי   הן  וסביבתי  ירוק  מסר  מהווה  הפרויקט  סולארית.  25 

 26 בתי הספר והן לציבור הרחב.  
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במרץ. שישי    10  - מופע של מירי מסיקה ב   – אירועים קרובים    1 

לנשים   ומפנק  בסלון.    6במרץ.    12ספורטיבי  זיכרון  באפריל  2 

השואה   יום  לפי    7טקס  הבמה  במרכז  ייערך  הוא  באפריל.  3 

זיכרון  ה  טקס  בלייב.  לתושבים  ישודר  והוא  המותרת  הגבלה  4 

ישראל   מערכות  להנחיות    13לחללי  מחכים  אנחנו  באפריל.  5 

הציבורי   במרחב  לעשות  יהיה  שאפשר  כנראה  אבל  המשטרה  6 

פשוט הרבה פחות אנשים, עם הרשמה מראש ונוכל לקיים את   7 

לא   ועדיין  הנחיות  קיבלנו  לא  עדיין  העצמאות  יום  הטקס.  8 

, בטח שזה לא יהיה אירועים גדולים נוכח המצב, זה  החלטנו  9 

 10 הדיווחים.  

 11 

 12 . אישור תב"רים 4

 13 

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

כמה   : יוסי שמעוני  לנו  יש  לומר.  הספקתי  לא  שעוד  למי  לכולם,  טוב  ערב  15 

אחד.   אחד  לקרוא  ככה  אתחיל  אני  סגירות.  ושתי  עדכונים  16 

ובטיחות,    661תב"ר   של  נגישות  האלה  התב"רים  כל  בכלל  17 

הצפוי   לביצוע  או  או להרשאות  בעצם התאמה  זה  העדכונים  18 

הפחתות.   זה  בכולם  רואים  שאתם  של    661וכפי  הפחתה  זה  19 

 20 מקרנות הרשות. לאישורכם.   5,920,455

 21 מיליון שקל היה בתב"ר?   6אפשר להבין איך כאילו   : יניב שחר 

את  : יוסי שמעוני  נגדיר  בוא  של,  עודף  לא  זה  כל    לא,  התב"ר,  ככה,  זה  22 

התב"רים האלה נפתחו מזמן, בסדר? והם נפתחו בסכומים של   23 

הפרויקט   של  הצפי  מה  הדרך  בתחילת  ידעו  לא  כי  הערכה,  24 

ככל   שלוש,  שנתיים,  שנה,  זה  אם  בין  שנים,  כמה  ואחרי  25 

שמתקדמים בציר הזמן אז יש ודאות יותר גדולה לגבי מהות   26 
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ולכן  האלה,  מהתב"רים  אחד  בכל  עושים    הפרויקט  אנחנו  1 

 2 עכשיו יישור קו. אין טעם להשאיר תב"ר בתקציב שהוא, 

 3 מיליון שקל באיזה תב"ר,   6ברור שלא שווה לזרוק   : יניב שחר 

 4 לזרוק, זה מעולם לא בוצע.    , זה לא לא, לא  : יוסי שמעוני 

 5 להשכיב.   : יניב שחר 

 6 זה, נכון, בדיוק, בדיוק.  : יוסי שמעוני 

 7 אוקי.   : יניב שחר 

 8 בסדר?  : שמעוני יוסי  

 9 מאושר פה אחד?  : דליה לין 

 10 בעד, כן.  : יניב שחר 

 11 יופי.  : יוסי שמעוני 

 12 

 13 . 661פה אחד הוחלט לאשר את עדכון תב"ר   : החלטה 

 14 

בגוש    683 : יוסי שמעוני  פיתוח  של    6717עבודות  הפחתה  ,  803,500מערב,  15 

 16 כפי שאתם רואים, לאישורכם.  

 17 זה למה, כי נסגר הפרויקט שם או   : יניב שחר 

להרשאות   : יוסי שמעוני  התאמה  זה  דבר.  אותו  זה  שוב,  זה  נסגר,  לא  לא,  18 

ההסברים   ואת  פה  ההערה  את  רואים  אתם  הצפוי.  ולביצוע  19 

אני מצרף, מנסה ככה כמה שיותר  מצד שמאל אנחנו בדרך כלל   20 

להבהיר את התמונה כדי שיהיה לכם את הנתונים. זה בדיוק   21 

 22 אותו דבר. 

 23 ... בדרך המשי, נכון נחשב?   : יניב שחר 

 24 מה?  : יוסי שמעוני 

 25 זה אזור דרך המשי? דליה?  : יניב שחר 

 26 דליה, את יודעת להגיד?   : יוסי שמעוני 



 

 

  

 9.3.21  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

12 

 1 אני חושבת שכן.  : דליה לין 

 2 חושב שכן.   אני  : יוסי שמעוני 

 3 , 671כביש   : דליה לין 

 4 אני,  : יוסי שמעוני 

 5 , ל יש שם שצ"פ אחד מרכזי אצ  : נעמה ברון 

 6 כן, כן, זה דרך המשי.   : דליה לין 

 7 כן, כן, כן.  : יוסי שמעוני 

 8 ,  - זה מהשפ"פ כאילו ב  : יניב שחר 

 9 כן.   : דליה לין 

 10 אוקי, אז כולם מאשרים?   : יוסי שמעוני 

 11 מאושר פה אחד?   : דליה לין 

 12 כן.   : יניב שחר 

 13 

 14 . 683פה אחד הוחלט לאשר את עדכון תב"ר   : החלטה 

 15 

בהרשאה  684 : יוסי שמעוני  צורך  אין  טכני.  פשוט  זה  הפחתה.  יש  פה  גם   , 16 

מהקרנות,   כספים  שם  להשכיב  טעם  ואין  כרגע  הזאת  17 

 18 הפחתה. אתם רואים את זה לפניכם.   6,990,000

 19 מזרח?    6717איפה זה מזרח? רק   : יניב שחר 

 20 אצלי.  : נעמה ברון 

 21 זה לכיוון השני.  : דובר 

 22 זה אפריקה שם האזור.   : דליה לין 

 23 צמח המרמן.  : שרון גל דרור 

 24 צמח המרמן.  : דליה לין 

 25 אוקי.  : יניב שחר 

 26 לאישורכם בבקשה.   : יוסי שמעוני 



 

 

  

 9.3.21  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

13 

 1 פה אחד מאושר?   : דליה לין 

 2 

 3 . 684תב"ר  פה אחד הוחלט לאשר את עדכון   : החלטה 

 4 

של   : יוסי שמעוני  הפחתה  פה  גם  שאנחנו  תב"ר  זה  חוצות  אלף    100שלטי  5 

שקל, זה סכום קטן, אבל אני אוהב, יקה פוץ מה שנקרא, אני   6 

 7 אוהב שהדברים יהיו מיושרים. לאישורכם בבקשה. 

 8 מאשרים.  : יניב שחר 

 9 מה הכוונה שלטי חוצות?  : אושרת פרימו 

שעברו   : נעמה ברון  בישוב,  לאחרונה  שלטים  של  תחלופה  איזה  היתה  10 

 11 למסכים דיגיטליים או שדמיינתי?  

 12 לא, זה מזמן.  : יניב שחר 

 13 נראה לי שדמיינת.  : דליה לין 

 14 זה מזמן או שזה פשוט לא משתנה תדיר?   : נעמה ברון 

 15 אין מסכים דיגיטליים.  : דליה לין 

 16 שנתיים. - שנה  : יניב שחר 

 17 ר, כן?  אוקי, אז זה אוש  : יוסי שמעוני 

 18 מאושר פה אחד?  : דליה לין 

 19 כן.  : יניב שחר 

 20 

 21 פה אחד הוחלט לאשר את עדכון תב"ר שלטי חוצות.  : החלטה 

 22 

שעדיין   : יוסי שמעוני  ישן  מאוד  מאוד  שהוא  תב"ר  זה  תקווה,  גני  מוזיאון  23 

לא, זה לא יצא לפועל ולא מומש, אנחנו כרגע מפחיתים אותו   24 

אלף שקל לצרכי תכנון. וככל שנראה שיש היתכנות    200  - רק ל  25 

 26 ,  - אז אנחנו נחזור למליאה, אבל כרגע אין צורך פשוט ב 
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 1 מה זה המוזיאון הזה, זה הצריף?   : יניב שחר 

 2 זה האתר לשימור?   : ה ברון נעמ 

 3 זה הצריף לשימור, ליזי?   : יניב שחר 

 4  מה זה, על מה?  : ליזי דלריצ'ה 

 5 המוזיאון.  : אושרת פרימו 

 6 מוזיאון גני תקווה.  : יניב שחר 

 7 הרעיון לעשות את זה שם.  : ליזי דלריצ'ה 

 8 בצריף הזה.  : יניב שחר 

 9 אביא, חבל, אבל אני משאירה רק כסף לתכנון ואחר כך אני   : ליזי דלריצ'ה 

 10    קיבלנו בכלל, כאילו הוא שייך למועצה היום הצריף הזה?  : יניב שחר 

להעביר   : ליזי דלריצ'ה  וביקשנו  עמידר,  של  הנכס  זה  המנהל,  של  אדמה  זה  11 

 12 אותו. 

זה אמור   : יניב שחר  ויש צפי מתי  זה של עמידר בכלל הצריף הזה?  אה,  13 

 14 לעבור? 

לעשות עכשיו כלום בנכס,    הקפאנו את הפרוצדורה, אי אפשר  : ליזי דלריצ'ה  15 

 16 לא למכור, לא, כאילו שמנו, 

 17  הערת אזהרה?  : יניב שחר 

 18 לא הערה אזהרה אלא פרוצדורה אחרת. איך קוראים לזה?  : ליזי דלריצ'ה 

 19 קיבלנו החלטה לפי,  : עו"ד רונית עובדיה 

 20 ? 77-78 : נעמה ברון 

עובדיה  רונית  לעשות    77-78 : עו"ד  אפשר  אי  שכרגע  והבנייה  התכנון  לחוק  21 

שינויים בנכס בגלל ההחלטות לגבי שימור. אז אחרי, ובמקביל   22 

הזכויות   רכישת  לגבי  עמידר  עם  ומתן  משא  מנהלים  אנחנו  23 

בנכס. אז אחרי שנראה או שהם יצטרכו לשמר את הנכס והם   24 

איתם   תגיע  שהמועצה  או  רוצים  שהם  למה  אותו  יפעילו  25 
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לגבי רכישת הזכויות ותוכל להפעיל שם את    לאיזשהו  הסכם  1 

 2 מה שהיא רוצה.  

 3 בקיצור, זה לא בצפי של הזמן הקרוב אני מבין.   : יניב שחר 

 4 בדיוק בשביל זה אנחנו מצמצמים, אין טעם להשכיב שם כסף.  : יוסי שמעוני 

 5 מאושר פה אחד?   : דליה לין 

 6 טוב.  : יניב שחר 

 7 מאושר? אוקי.  : יוסי שמעוני 

 8 

 9 אחד הוחלט לאשר את עדכון תב"ר מוזיאון גני תקווה. פה   החלטה: 

 10 

פה   : יוסי שמעוני  יש  כנ"ל,  אותו  כאן  גם  ציבוריים,  גנים  ופיתוח  שיקום  11 

של   הצפוי,  1,650,000הפחתה  והביצוע  להרשאות  התאמה   , 12 

 13 לאישורכם. 

 14 מאושר?   : דליה לין 

 15 מאושר?   : יוסי שמעוני 

 16 פה אחד?   : דליה לין 

 17 

הוחלט   החלטה:  אחד  גנים  פה  ופיתוח  שיקום  תב"ר  עדכון  את  לאשר  18 

 19 ציבוריים. 

   20 

בטיחות, אותו דבר, יש פה הפחתה של מיליון וחצי. שוב, ככל   : יוסי שמעוני  21 

שנידרש להגדיל אחר כך אנחנו נבצע, אבל זה התאמה למצב   22 

 23 הקיים. 

 24 מאושר פה אחד?   : דליה לין 

 25 אוקי.   : יוסי שמעוני 

 26 
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 1 ב"ר בטיחות. פה אחד הוחלט לאשר את עדכון ת  החלטה: 

 2 

 3 אלה עדכוני תב"רים, יש פה שתי סגירות של תב"רים.  : יוסי שמעוני 

 4 יש תב"ר חדש קודם.   : יניב שחר 

 5 יש תב"ר חדש.  : דליה לין 

 6 אה, יופי, יש, כן.  : אושרת פרימו 

 7 ?  807 : יניב שחר 

 8 כן, אבל יש לכם,   : יוסי שמעוני 

 9 , - לא, יש את הכיכר ב  : אושרת פרימו 

 10 , תיקון כיכר.  807 : דליה לין 

תכנון כיכר בצומת הרמה    807סליחה, זה פשוט נקטע לי פה.   : יוסי שמעוני  11 

 12 הרי יהודה, קיבלנו הרשאה של משרד התחבורה.  

 13 בשעה טובה.   : יניב שחר 

 14 אתם רוצים לעדכן מה קורה שם, אגב?  : נעמה ברון 

ה  : יוסי שמעוני  זה  הרשות,  של  השלמה  פה  הרשות    matching  - ויש  של  15 

 16 ש אז, לאישורכם בבקשה. הנדר 

 17 מאושר פה אחד?   : דליה לין 

 18 כן, כולם מאשרים?  : יוסי שמעוני 

דרך אגב אם כבר מדברים, רק שניה, על הרמה, יש צפי, דליה,   : יניב שחר  19 

 20 מה קורה שם עם השיפוץ? 

 21 עם העבודות פיתוח של הכביש?  : נעמה ברון 

 22 ערן לא פה, צריך לבדוק עם ערן.  : ליזי דלריצ'ה 

 23 כן, צריך לבדוק עם ערן.  : שמעוני יוסי  

 24 אבל תוכנן לא משהו,  : ליזי דלריצ'ה 

 25 לא, כי אנשים שם סובלים.  : נעמה ברון 

 26 אוקי, אז זה אושר, נכון?  : יוסי שמעוני 
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 1 כן.  : יניב שחר 

 2 

 3 .  807פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   החלטה: 

 4 

תב"ר   : יוסי שמעוני  תב"רים.  סגירת  על  מדברים  אנחנו  תב"ר    780טוב,  5 

תח גם כן מזמן, קרן חניה, אבל יש תב"ר חדש, אין טעם  שנפ  6 

אותו,   לסגור  מבקשים  אנחנו  במקביל.  תב"רים  שני  לקיים  7 

 8 לאישורכם.  

 9 מה זאת אומרת, זה כסף שאף פעם לא השתמשו בו?   : יניב שחר 

זה   : יוסי שמעוני  ריק.  והוא  נפתח  פשוט  הוא  ריק.  הזה  התב"ר  ריק.  הוא  10 

אנח  עושים  שאנחנו  סדר  מה  במסגרת  עם  קו  מיישרים  נו  11 

 12 שנדרש. 

 13 מיליון שקלים?    5סתם שמו בו   : יניב שחר 

 14 סליחה?   : יוסי שמעוני 

 15 לא שמו, תוקצבו.   : נעמה ברון 

 16 מיליון שקלים,    5תוקצבו   : יניב שחר 

מיליון שקלים, מעולם לא, אתה רואה, מבחינת    5זה תוקצב   : יוסי שמעוני  17 

 18 ביצוע אין פה שום ביצוע, זה פשוט,  

 19 כן, זה מה שאני, אוקי.   : יניב שחר 

, אנחנו פועלים דרכו  975כי יש תב"ר קיים שהוא תב"ר חדש,   : יוסי שמעוני  20 

 21 ואין צורך בשני תב"רים לאותו ייעוד. 

 22 אוקי.   : יניב שחר 

 23 רכם בבקשה. לאישו  : יוסי שמעוני 

 24  מאושר?  : דליה לין 

 25 כן.  : יניב שחר 

   26 
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 1 . 780פה אחד הוחלט לסגור את תב"ר   החלטה: 

 2 

מאוד  755ואחרון   : יוסי שמעוני  תב"ר  של  מקרה  זה  פה  גם  גם,  תב"ר  זה   , 3 

 4 ותיק, גן מוזיקלי שכרגע אין לו היתכנות. 

 5 אפשר לקבל הסבר על מה זה גן מוזיקלי?  : יניב שחר 

 6 נשמע נחמד. דווקא   : נעמה ברון 

 7 חלום לא רלוונטי.  : ליזי דלריצ'ה 

 8 היה הפעם,   : דליה לין 

 9 פתחנו ולא רלוונטי.  : ליזי דלריצ'ה 

 10 אוקי.  : נעמה ברון 

 11 מתי נפתח, יודעים?  : יניב שחר 

. אל תתפוס אותי במילה. אני  2018  - זה ישן, זה, אני חושב ש  : יוסי שמעוני  12 

 13 יכול לבדוק את זה אבל זה לא,  

 14 רבה לפני.  זה ה  : ליזי דלריצ'ה 

 15 אולי לפני  : יוסי שמעוני 

 16 זה לא כזה ישן.    2018 : יניב שחר 

 17 הרבה הרבה לפני.   : ליזי דלריצ'ה 

 18 שנים.   3תשמע זה   : יוסי שמעוני 

 19 מה זה משנה? אין כלום, סוגרים את התב"ר.   : ליזי דלריצ'ה 

ברגע שאין היתכנות אנחנו לא אמורים להשאיר תב"ר פתוח   : יוסי שמעוני  20 

 21 , - והמליאה היא זאת שמוסמכת ל 

 22 מיליון שקל.    30לא, זה סבבה, החזרנו פה   : יניב שחר 

 23 כן, אבל זה מעולם לא בוצע, זה רק רישומי. זה לא,  : יוסי שמעוני 

 24 בסדר.   : יניב שחר 

 25  פה אחד?  : דליה לין 

 26 לא יכלת להשתמש בו עד עכשיו, רק למה שהוא מיועד.  : יניב שחר 



 

 

  

 9.3.21  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

19 

להשת  : ליזי דלריצ'ה  אפשר  זה  אי  הפנים.  במשרד  מאשרים  לא  אם  בו  מש  1 

 2 סתם בנק שלא ... לכן מנקים ומסדרים את זה. 

 3 . 755בבקשה לאישורכם   : יוסי שמעוני 

 4 מאשר.  : מיכאל לוין 

 5 מאושר פה אחד?   : ליזי דלריצ'ה 

 6 מאושר.  : יוסי שמעוני 

 7 

 8 . 755פה אחד הוחלט לסגור את תב"ר   החלטה: 

 9 

מסדר    5סעיף   : ליזי דלריצ'ה  רבה  יורד  תודה  שם.  מוכנים  לא  עדיין  היום,  10 

 11 לכולם, הישיבה הסתיימה. 

 12 

 13 

 14 - תמה ישיבת היום - 


