
 

 

  

 6.4.21    מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

1 

 1 30מן המניין מספר    מליאה 

 2 1202  באפריל   6ישיבה מיום  

 3 

 4 : משתתפים 

 5 יו"ר המועצה   -  גב' ליזי דלריצ'ה 

 6 חבר מועצה   -   מר יניב אנגל 

 7 חברת מועצה   -  גב' לירון דורון לוי 

 8 חבר מועצה   -  ד"ר דן אויירו קדרי 

 9 חבר מועצה   -   מר יניב שחר 

 10 חברת מועצה   -  ו גב' אושרת פרימ 

 11 חבר מועצה   -  אמיר רחמנינוב כהן מר  

 12 חבר מועצה   -   מר עופר עזרא 

 13 חבר מועצה   -   מר טל מתתיהו 

 14 חבר מועצה   -   מר מיכאל לוין 

 15 

 16 : מוזמנים 

 17 יועצת משפטית למועצה   -  עו"ד אושרת מצליח 

 18 יועצת משפטית למועצה   -  עו"ד רונית עובדיה 

 19 מנכ"לית המועצה   -   גב' דליה לין 

 20 ראש המועצה עוזרת    -   גב' הלרן בשן 

 21 גזבר המועצה   -  יוסי שמעוני מר  

 22  מבקר המועצה   -  מר עודד גרונטמן 
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 1 30על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר  

 2 

 3 .  9/3/21מתאריך    28אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'   (1

 4 דיווחי ראש המועצה.  (2

 5 אישור תב"רים.  (3

 6 תיקון צו עבירות קנס )מועצות מקומיות(.  (4

 7 . אהרוני וליאת פלג כנציגות ציבור אישור מינוי ורד   (5

8 
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 1 פרוטוקול 

 2 

 3 9/3/21תאריך  מ   28מליאה מס'    . אישור פרוטוקול ישיבת 1

 4 

.  30, אנחנו פותחים ישיבה מן המניין מספר  30ה מספר  ישיב  ליזי דלריצ'ה:  5 

 6 .  9.3.21מתאריך    28אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  

 7 בעד.   יניב שחר: 

 8 כולם בעד.  ליזי דלריצ'ה: 

 9 כולם בעד?   דליה לין: 

 10 

מס'   החלטה:  מליאה  ישיבת  פרוטוקול  את  לאשר  הוחלט  אחד   11  28פה 

 12 . 9/3/21מתאריך  

 13 

 14 המועצה . דיווחי ראש  2

 15 

רמזור   ליזי דלריצ'ה:  ציון  להיום,  נכון  קורונה  נתוני  המועצה.  ראש  דיווחי  16 

 17 מבודדים.   25עם חולה מאומת אחד.    1.89

 18 אין כמו החיסונים.   יניב שחר: 

י"א  ליזי דלריצ'ה:  היום  חזרו  ללימודים.  מלאה.  - חזרה  בצורה  אתמול  י"ב  19 

מחר    אירועי יום הזיכרון ואירועי יום העצמאות, שבוע הבא,  20 

ולגבורה,   לשואה  הזיכרון  טקס  רביעי  ביום  יום השואה,  ערב  21 

באפריל טקס הזיכרון לחללי    13  - סליחה מחר, וביום שלישי ה  22 

 23  - , סגירת דלתות ב 19:00  - פתיחת דלתות ב   – מערכות ישראל  

19:30  . 24 

אנדרטת יד לבנים, השנה המועצה תניח פרחים בשם משפחות    25 

הנופלים על אנדרטות הזיכרון. הנחיות הקורונה מגבילות את   26 
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שכולות   משפחות  באנדרטה.  מסודר  טקס  לקיים  האפשרות  1 

מוזמנות גם הן להגיע לאנדרטה ואז יש להן מקומות שמורים   2 

 3 במרכז הבמה.  

פלי מערכות ישראל  יש מיצג לכל איש יש שם לזכר נופלות ונו   4 

פתוח   ויהיה  המועצה  ברחבת  יתקיים  זה  האיבה.  ופעולות  5 

 6 לאפריל.   18  - לאפריל ל   12לקהל בין התאריכים  

ערב יום העצמאות השנה לצערי בגלל הנחיות המדינה שאין    7 

מוזיקה   רכבי  עם  רק  נעבור  אנחנו  אז  ילדים  עם  אירועים  8 

שיוסרו   ומקווים  במגבלות  שאפשרות  הכי  שמח  ונעשה  9 

יותר  ה  קצת  ואירועים  קיץ  אירועי  לעשות  נוכל  מגבלות  10 

 11 מעניינים וטובים. 

אתי יפתח נבחרה לנהל את מחלקת הפרט במועצה, התחילה    12 

 13 היום.  

 14 נטלי יעקבי נבחרה למנהלת חשבונות ראשית במועצה.   

 15 קורס דירקטוריות לנשות הישוב הסתיים בהצלחה.  

קהילתית  ותכנית להקמת חוה חקלאית  הקמת גינה קהילתית    16 

ותכנון   לעיצוב  שפרסמנו  הקורא  הקול  בעקבות  תקווה.  בגני  17 

קהילתית   גינה  בהקמת  צורך  עלה  הציבורי  במרחב  יוזמות  18 

בעצמם.   וירקות  פירות  ומגדלים  התושבים  מתחזקים  אותה  19 

היוזמה   עם  אלינו  פנו  המשי  דרך  מרחוב  תושבים  קבוצת  20 

ני  והצורך וכחלק ממדיניות של קידום בריאות וקהילתיות בג  21 

תקווה נרתמנו לעניין. המועצה הקצתה שטח ומסייעת ומלווה   22 

 23 את ההקמה של הגינה.  

חוה    של  להקמה  אלה  בימים  פועלים  אנו  נושא,  באותו  24 

החוה   וירקות.  פירות  לגידול  הקהילה  את  שתשמש  חקלאית  25 

ותשמש   ולבתי הספר  הילדים  לגני  לימודי  גם כמרחב  תשמש  26 
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כולה. החוה תוקם בשטח שנמ  צא מאחורי מרכז  את הקהילה  1 

 2 לידר.  

באפריל אנחנו עושים סקר האם    29  - קראת ל"ג בעומר החל ב ל   3 

אנחנו בעד מדורות או נגד מדורות, אז אנחנו נשמח שתביעו   4 

 5 גם את דעתכם.  

שלל    עם  לפעילות  חוזר  הבמה  מרכז  של  התרבות  היכל  6 

 7 מופעים, הצגות ואירועים. 

ז"ל, תושבת   לוגסי  לילך  לזכרה של  ניטע  גני תקווה    עץ חדש  8 

שנפלה בעת שירותה הצבאי. אתמול היה מעמד מאוד מרגש   9 

שנטענו עץ כפרויקט הנצחה לזכרה של לילך לוגסי ז"ל ביחד,   10 

 11 בשיתוף פעולה עם תנועת הצופים. זהו, זה הדיווחים. 

נכנסו   יניב שחר:  לא  הן  למה  שהעלינו,  לסדר  הצעות  שתי  יש  שאלה,  12 

 13 לדיון?  

 14 הועלו בזמן. הן לא   ליזי דלריצ'ה: 

בערב. זה מדהים, שליחת ההצעות    20:00למה? הן נשלחו לפני   יניב שחר:  15 

 16 שלנו זה החזרה על ההצעה שלנו, 

 17   שבע הן הגיעו בשמונה אפס   דליה לין: 

 18 מוזמן לראות.   ליזי דלריצ'ה: 

מאחורי   יניב שחר:  בדיוק  קהילתית  גינה  מתחם  הקמת  של  שנה,  לפני  19 

 20 לידר. 

 21 התחלת למחזר הצעות לסדר תגיד?  ליזי דלריצ'ה: 

 22 מה?  יניב שחר: 

 23 המצב עד כדי כך קשה החלטתם למחזר הצעות לסדר?   ליזי דלריצ'ה: 

 24 אבל עובדה שאתם עושים את זה. אז למה,   אושרת פרימו: 

 25 כי לפני שנה,   יניב שחר: 

 26 אבל ענו על זה. ענו על זה. ענו על זה.  יניב אנגל: 
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 1 אני רוצה רגע להגיד משהו לפרוטוקול.   ליזי דלריצ'ה: 

 2 אבל זה לא משנה מה פעם שעברה.  אושרת פרימו: 

 3 שניה.  ליזי דלריצ'ה: 

 4 פעם שעברה זה ירד מהצעה לסדר היום.  אושרת פרימו: 

 5 אני רוצה להגיד משהו לפרוטוקול.   ליזי דלריצ'ה: 

 6 כי אמרתם שאין שטח.  אושרת פרימו: 

 7 וקם.  כי זה היה אמור להיות מ  יניב אנגל: 

להצעה   ליזי דלריצ'ה:  תחזרי  אם  התשובה,  את  עניתי  אני  הקודמת  בפעם  8 

גינה   תהיה  מהציבור  פנייה  תהיה  שאם  מאז,  היום  לסדר  9 

 10 קהילתית.  

 11 אוקי.  אושרת פרימו: 

 12 ותהיה גינה קהילתית. יש פנייה מהציבור   ליזי דלריצ'ה: 

אני רוצה להגיד עוד משהו, זה לא באמת הרי שהצעות לסדר    13 

מחכים להן זה ההצעות שעל פיהן אנחנו פועלים. הרי  שאנחנו   14 

מ  מגיעות  דברים    20  - הצעות  רואים  כולנו  ביום.  תושבים  15 

 16 בערים אחרות והכל.  

 17 לא, לא, גם תושבים פונים,   אושרת פרימו: 

 18 את לא באמת חושבת,  ליזי דלריצ'ה: 

 19 גם ההצעות שלנו,  אושרת פרימו: 

 20 שלכם, שאני מחכה להצעה לסדר   ליזי דלריצ'ה: 

 21 אבל זה ברור לי כי גם ההצעות,   אושרת פרימו: 

יושבת ומחכה ואני אומרת יאללה אני אוציא אותם   ליזי דלריצ'ה:  ואז אני  22 

 23 לפועל. 

 24 שניה. גם ההצעות שלנו הרי נולדות מפניות של תושבים.  אושרת פרימו: 

 25 ,  - בדיוק. אלי ו  ליזי דלריצ'ה: 
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לתית גם כן נולדה מפניות  ואז ההצעה הזאת של הגינה הקהי  אושרת פרימו:  1 

 2 של תושבים. 

 3 אז אמרתי לך אז,   ליזי דלריצ'ה: 

 4 לא, אבל יש הבדל,   אושרת פרימו: 

 5 תפני את התושבים אלי.  ליזי דלריצ'ה: 

יום   אושרת פרימו:  לסדר  ההצעה  את  להוריד  לא  בין  הבדל  יש  אבל  יפה,  6 

ולהגיד לי אוקי, תקשיבי, תביאי לי את האנשים ונדון בהצעה   7 

 8 . עוד פעם 

 9 לגבי ההצעות לסדר היום הזו,  ליזי דלריצ'ה: 

 10 אבל הורדתם אותה.   אושרת פרימו: 

 11 הורדנו אותה בגלל,  ליזי דלריצ'ה: 

 12 ואתם מעלים אותה.   אושרת פרימו: 

 13 לא, לא, בוא נעשה סדר.  ליזי דלריצ'ה: 

 14 אוקי.  אושרת פרימו: 

בפעם הקודמת שעשית הצעה לסדר היום אני עניתי, ויש את   ליזי דלריצ'ה:  15 

 16 התשובה, במקרה קראתי אותה הבוקר,  

 17 אוקי. שמי שצריך להציע זה תושבים.  אושרת פרימו: 

 18 נכון.   ליזי דלריצ'ה: 

 19 נכון.  אושרת פרימו: 

 20 אז התושבים צריכים לבוא ולהציע.   ליזי דלריצ'ה: 

 21 כן, אבל אתם הורדתם,   אושרת פרימו: 

 22 יש הסכם,   לריצ'ה: ליזי ד 

 23 זה לא מה שאמרתם.  אושרת פרימו: 

שניה. שניה. אני אמרתי לך באותו רגע בדיוק, אם תושב פונה   ליזי דלריצ'ה:  24 

לבקש גינה קהילתית או חותם על מזכר, יש תקנון, לא עובד   25 

 26 רק אצלנו, בכל הארץ עובד, לא המצאנו את גינת קהילתית, 
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 1 ברור.  אושרת פרימו: 

 2 לא אנחנו ולא את ולא אני.  דלריצ'ה: ליזי  

 3 ברור. ברור.  אושרת פרימו: 

 4 ואנחנו יודעים איך מפעילים אותה.  ליזי דלריצ'ה: 

 5 נכון.  אושרת פרימו: 

ם תבוא פנייה מתושב אנחנו נפעל להקמה. זה מה שעניתי  א  ליזי דלריצ'ה:  6 

לך אז. לא בא תושב מטעמך, באו תושבים, הקמנו להם גינה   7 

 8 מקימים להם עכשיו. קהילתית ואנחנו  

 9  זאת אומרת שאם האופוזיציה,  יניב שחר: 

אם   ליזי דלריצ'ה:  ולכן  שמונה  אחרי  הגיע  שהגשתם,  לסדר  ההצעות  לגבי  10 

 11 תרצו להעלות אותן בפעם הבאה נעלה ונוריד.  

לא, אני שמחה שאתם אבל לוקחים את ההצעה ומקימים את   אושרת פרימו:  12 

 13 הגינה, זה בסדר גמור. 

 14 אנחנו עושים כל הזמן מלא דברים.  דלריצ'ה: ליזי  

 15 אין שום בעיה, זה בסדר. את יודעת אני לא מחפשת קרדיט.  אושרת פרימו: 

 16 וזה לא קשור להצעה שלכם.   ליזי דלריצ'ה: 

 17 אני שמחה בשביל התושבים.  אושרת פרימו: 

 18 בדיוק.   ליזי דלריצ'ה: 

 19 כן.  אושרת פרימו: 

 20 בדיוק.   ליזי דלריצ'ה: 

 21 ה הכל. ז  אושרת פרימו: 

מגיעה   יניב שחר:  ההצעה  שאם  ליזי,  אומרת,  שאת  מה  בעצם  22 

 23 מהאופוזיציה לא, אם ההצעה תגיע מהתושבים כן. 

 24 לא, זה לא קשור. אני אומרת,  ליזי דלריצ'ה: 

 25 זה מה שאמרת.   יניב שחר: 
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שזה אתה אומר את ההפך, אז אני שוללת את זה. אתה אומר   ליזי דלריצ'ה:  1 

ואז את עושה.  יש    אנחנו מציעים  לי,  לא מחכה שתציעו  אני  2 

היום   שכל  אנשים  עשרה  של  שיירה  איזה  תראה  מספיק  לי  3 

לי   יש  רעיונות.  לי  אני    23מביאים  היום,  שכל  תושבים  אלף  4 

אפתח לך את הנייד, נותנים לי רעיונות. אני לא צריכה אתכם   5 

הצעה   תביאו  אם  שאמרתי.  מה  כל  זה  רעיונות.  לי  שתביאו  6 

 7 ם אשקול. טובה, אמן הלוואי, אני ג 

 8 הבאנו הרבה הצעות טובות.   יניב שחר: 

 9 אבל סדרי עדיפויות.   ליזי דלריצ'ה: 

 10 אחרי שנה ...  יניב שחר: 

 11 )מדברים ביחד( 

שזה   ליזי דלריצ'ה:  כדי  לסדר  הצעה  נותן  אתה  רעיון,  נותן  לא  אתה  אבל  12 

 13 ייראה משהו,  

 14 אבל זה,  יניב שחר: 

 15 )מדברים ביחד( 

 16 אני לא מחכה לך. אני לא מחכה לך בשביל לעשות רעיונות.   ליזי דלריצ'ה: 

 17 אבל ליזי זה, הרי,  יניב שחר: 

אבל זה קורה. מה כל דבר, א' אנחנו מברכים על זה שזה קורה,   אושרת פרימו:  18 

באמת   מקסים,  מיזם  שזה  חושבת  אני  כי  הלב,  מכל  באמת,  19 

, אם הייתם באים  - מקסים. אבל אני חושבת שלהוריד את זה מ  20 

רים באותו יום, ואני מקבלת את זה שהתושבים צריכים  ואומ  21 

לעשות   זה  ואחרי  נגד  ולהצביע  זה  את  להוריד  אבל  לפנות,  22 

 23 בגלל מספר תושבים זה, אבל בסדר, העיקר שזה מתקיים.  

 24 יופי.  ליזי דלריצ'ה: 

 25 זה הכי חשוב.   אושרת פרימו: 
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עכשיו למה ההצעה השניה ירדה? ההצעה השניה ירדה בזמנו    1 

 2 , - מרתם שאתם מבקשים הצעת מחיר ל כי אתם א 

 3 כידוע, אני מקריאה לך רק את התשובה מפעם.   ליזי דלריצ'ה: 

 4 אוקי.  אושרת פרימו: 

ואני לא הולכת לדבר על זה יותר, גם לא על ההצעה הזאתי,   ליזי דלריצ'ה:  5 

דקות, אתם לפי החוק, גם אנחנו    20:07  - כי הגשתם את זה ב  6 

 7 לפי החוק. 

 8 ? 20:07איך   יניב שחר: 

כידוע ובניגוד למה שהצעת, גינה קהילתית היא מסגרת עבודה   ליזי דלריצ'ה:  9 

 10 משותפת. 

 11 לא, אני לא מדברת על הגינה הקהילתית, עברתי הלאה.  אושרת פרימו: 

שתהיה   ליזי דלריצ'ה:  ככל  לכן  לפרוטוקול.  להגיד  רגע  רוצה  אני  אז  לא,  12 

פנייה למועצה של קבוצת תושבים אשר תתאגד לצורך העניין   13 

את  ות  תבחן  המועצה  למועצה,  שיפנה  מטעמה  נציג  מנה  14 

 15 . 2020קיבלת את זה בפברואר  היתכנות הנושא.  

 16 נכון, אין לי ויכוח על זה.  אושרת פרימו: 

 17 אוקי.  ליזי דלריצ'ה: 

 18 אני אומרת אתם הצבעתם נגד הרעיון.   אושרת פרימו: 

 19 לא הצבענו נגד הרעיון.  ליזי דלריצ'ה: 

 20 כאילו עושים, יש הבדל בין, ועכשיו אתם   אושרת פרימו: 

 21 אמרנו שאם,   ליזי דלריצ'ה: 

 22 שוב, ליזי,   אושרת פרימו: 

 23 יבוא,  ליזי דלריצ'ה: 

ואומרים   אושרת פרימו:  ההצעה  את  מקבלים  הייתם  אם  תקשיבי,  תקשיבי,  24 

תשמעי, הרעיון הוא בסדר, הוא יפה, אבל הוא צריך להתנהל   25 

 26 בצורה אחרת, וזה לא מה שנעשה. אבל לא משנה.  
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 1 אוקי.   ליזי דלריצ'ה: 

 2 זה מתקדם, זה נעשה, אני מברכת על זה.   אושרת פרימו: 

 3 יופי.  ליזי דלריצ'ה: 

ני שואלת רק על ההצעה השניה שאני רואה שגם היא  עכשיו א  אושרת פרימו:  4 

לא נכנסה, כי פעם שעברה אתם אמרתם שזה נמצא על סדר   5 

 6 , - היום של המו 

 7 עדיין אותה תשובה.   ליזי דלריצ'ה: 

 8 אין תשובות?  אושרת פרימו: 

 9 עדיין על סדר יומי.  ליזי דלריצ'ה: 

 10 שנה וחצי?  יניב שחר: 

 11 זה כבר שנה וחצי.   אושרת פרימו: 

 12 ההצעות מחיר נורא יקרות וזה,   לריצ'ה: ליזי ד 

 13 כי דליה שמר אז אמרה שהיא בודקת את זה.   אושרת פרימו: 

לא   ליזי דלריצ'ה:  אני  מחיר  יורידו  שלא  ועד  יקרות  מאוד  מחיר  ההצעות  14 

יש    30אעשה עמדה של   אלף שקל בשביל להטעין פלאפונים.  15 

בתוך   טלפונים  להטעין  ניתן  מקומות שבהם  העמדות  שמונה  16 

 17 הטכנולוגיות שלנו. זהו. 

זאת אומרת אתם בודקים את זה בינתיים, כלומר זה לא משהו   אושרת פרימו:  18 

 19 ,  - ש 

קורא   ליזי דלריצ'ה:  קול  יהיה  אולי  היום.  ועד  מאז  שלי  השולחן  על  זה  20 

מהמדינה ואז אני אעשה את זה, אם מישהו ייתן לי מימון או   21 

 22 משהו כזה.  

 23 אוקי.   אושרת פרימו: 

 24 

 25 שור תב"רים . אי 3

 26 
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 1 אישור תב"רים. יוסי, בבקשה.    3סעיף   ליזי דלריצ'ה: 

את   יוסי שמעוני:  לכם  יש  אז  תב"רים.  עדכוני  רק  לנו  יש  הערב  אוקי.  2 

לפניכם. תב"ר   הפחתה של    683הרשימה  כאן  זה    90יש  אלף,  3 

ישנה,   בעצם הרשאה שהתבטלה, שמשרד התחבורה, הרשאה  4 

התחבו  משרד  של  החלק  גם  התבטל  בעצם  החלק  אז  וגם  רה  5 

הרשות,   התאמה,    210  - ו   90של  פה  מבצעים  שקל.  אלף  6 

 7 לאישורכם בבקשה.  

 8 יש אישור?  דליה לין: 

 9 כולם מאשרים?  יוסי שמעוני: 

 10 כן.  יניב שחר: 

 11 מאשרים?  דליה לין: 

 12 

 13 . 683פה אחד הוחלט לאשר את עדכון תב"ר   החלטה: 

 14 

, יש כאן התאמה הפוכה, יש הגדלה של השתתפות  684אוקי.   יוסי שמעוני:  15 

של   מלכתחילה  שנפתח  למה  מעבר  ,  660אלף,    130היזם  16 

 17 לאישורכם.  

 18 כולם מאשרים?   דליה לין: 

 19 

 20 . 684פה אחד הוחלט לאשר עדכון תב"ר   החלטה: 

 21 

גם פה של משרד    10,433יש פה הפחתה קטנה של    713עכשיו   יוסי שמעוני:  22 

 23 חלקית, לאישורכם.   התחבורה, זה הפחתה 

 24 אישור, כולם?  דליה לין: 

 25 כן.  אושרת פרימו: 

 26 
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 1 . 713פה אחד הוחלט לאשר עדכון תב"ר   החלטה: 

 2 

יש כאן תוספת מענק של ביטוח לאומי שגם אותו    728ואחרון   יוסי שמעוני:  3 

המקורי.   התקציב  את  להתאים  כדי  התאמה  לבצע  צריך  4 

 5 לאישור. 

 6 אישור, מאשרים?   דליה לין: 

 7 כן.  יניב שחר: 

 8 תודה.  יוסי שמעוני: 

 9 תודה.  ליזי דלריצ'ה: 

 10 

 11 . 728פה אחד הוחלט לאשר את עדכון תב"ר   החלטה: 

 12 

 13 . תיקון צו עבירות קנס )מועצות מקומיות( 4

 14 

, תיקון צו עבירות קנס מועצות מקומיות, מצ"ב נספח  4סעיף   ליזי דלריצ'ה:  15 

 16 ג'. אושרת. 

מצליח:   אושרת  בישיבות  עו"ד  שהבאנו  רואים  שאתם  מהמהלך  כחלק  טוב,  17 

האחרונות אנחנו עושים סוג של בדיקה וארגון מחדש של כל   18 

הפיקוח והאכיפה. אז אני מזכירה שעברנו בכל העבירות  נושא   19 

שניתן לעבור לעבירות מדינה, עשינו צעד אחד, עברנו לשם.   20 

מכוח  רק  לאכוף  שניתן  העבירות  יתר  ישנן    לגבי  העזר,  חוקי  21 

שניתן   כעבירה  קנס,  כעבירות  מוגדרות  לא  שעדיין  עבירות  22 

בגינה לתת קנס, וזה עבירות שבשוטף אנחנו מתמודדים איתן   23 

זה   באמת  קנס  כי  הזאת,  בצורה  אותן  להסדיר  מאוד  וכדאי  24 

 25 משהו שמביא להרתעה מיידית. 
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הבערת    כגון  מפגע,  גרימת  כגון  עבירות  מספר  לנו  יש  אז  1 

שמקבלים  צמחייה,   לכך  בכפוף  רק  בניין  פסולת  פינוי  כגון  2 

לפינוי   התנאים  את  כמובן  תקבע  המועצה  מהמועצה.  היתר  3 

 4 פסולת הבנייה, כגון הצבת מכולה ופינוי מתאים. 

עד היום זה היה כאילו בלי קנס? זה היה כאילו עבירה שאין   יניב שחר:  5 

 6 בגינה קנס? 

מצליח:   אושרת  היתה עו"ד  כך    זו  ואחר  התראה  בגינה  לתת  שניתן  עבירה  7 

 8 להגיש כתב אישום אבל לא עבירת קנס.  

 9 הבנתי.  יניב שחר: 

יש  עו"ד אושרת מצליח:   קנס.  כעבירת  זה  מאוד להסדיר את  כדאי  לכאן  אז  10 

לכם פה את הרשימה המפורטת, אני לא אעבור כאן אחד אחד.   11 

עבירות   של  סוגים  יש  קנס,  עבירות  בצד  מדרג  יש  אבל  12 

זה  שמתא  מסוים.  מדרג  של  לסוג  מתאימה  עבירה  כל  ימות,  13 

 14 התיקון, הוא נמצא בפניכם.  

אחר    המועצה,  במליאת  זה  את  לאשר  כל  קודם  הם  השלבים  15 

חוק   ועדת  הפנים, משרד המשפטים,  לאישור משרד  עובר  זה  16 

וחוקה בכנסת. רק לאחר שזה מאושר על ידי ועדת חוק וחוקה   17 

 18 . אז נא אישורכם. ומפורסם ברשומות אפשר להתחיל לקנוס 

 19 חברים, אתם מאשרים כולם?  דליה לין: 

רגע, אני רק רוצה לשאול על איזשהו סעיף. אני רואה שכתוב   אושרת פרימו:  20 

 21 מה ימי,  כאן לא יקיים אדם בגן חגיגה, מה הכוונה? 

 22 לירון דורון לוי: אני גם רציתי לשאול.  

התכנסות של  , לא, כמשמעותה בחוק זה.  - כמשמעותה ב עו"ד אושרת מצליח:   23 

 24 איש.    500מעל  

 25 אה, אוקי.  אושרת פרימו: 

 26 )א(? 57  - ב לירון דורון לוי:  
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 1 כן.  עו"ד אושרת מצליח:  

 2 אוקי. לירון דורון לוי:  

מצליח:   אושרת  עסק  עו"ד  רישיון  גם  נדרש  מקרה  שבכל  משהו  זה  בעיקרון  3 

 4 לפי חוק רישוי עסקים.  

יודעת שאנשים ע  אושרת פרימו:  ימי הולדת  לא, בסדר, לא. אני פשוט  ושים  5 

 6 בפארק.  

 7 זה לא זה.  עו"ד אושרת מצליח:  

 8 אז זה לא הכוונה לזה, אוקי. תודה.  אושרת פרימו: 

 9 עוד שאלות או שאפשר לאשר? לאשר.  דליה לין: 

 10 רגע, למי, איך קובעים את הגובה של הקנסות?  יניב שחר: 

יש מדרג קנסות בחוק. אם תסתכל בדברי ההסבר הרי  עו"ד אושרת מצליח:   11 

 12 מצורף לזה דברי הסבר.  

 13 זה כאילו נגזר מהוראות החוק.  יניב שחר: 

אושרת מצליח:   המשפטים  עו"ד  מדריך של משרד  ויש  וידוע  קבוע  מדרג  יש  14 

שהוא קבע. למשל עבירות של פסולת רגיל, נגיד צמחייה וכולי   15 

 16 .  730וכנת זה  , אבל פסולת בניין ופסולת מס 475זה  

 17 זה כאילו עד?  יניב שחר: 

 18 . 730מפגע שהוא מפגע מהותי  עו"ד אושרת מצליח:  

 19 זה כאילו עד הסכום הזה או שזה הסכום שהחוק אומר?   יניב שחר: 

 20 . אין מעבר לזה.  730המקסימום זה  עו"ד אושרת מצליח:  

 21 אנחנו יכולים לקבוע גם פחות?  יניב שחר: 

 22 מה זה?  עו"ד אושרת מצליח:  

 23 אנחנו יכולים לקבוע פחות בעיקרון?   ב שחר: יני 

זה לא ראוי לקבוע פחות, ראוי לקבוע בהתאם למדרג  עו"ד אושרת מצליח:   24 

הראוי לאותה עבירה כי זה סוג של סטטוס קוו בכל הרשויות.   25 
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להפך, מה שצריך להחליט החלטה מיוחדת וגם מתבקש, למשל   1 

 2 , 475זה אם נרצה עבירה של נגיד צואת כלבים, שהיום הסכום 

 3 .  730אבל אני רואה שיש מקום שזה   אושרת פרימו: 

 4 למשל,   730  - רגע, ונרצה להעלות ל עו"ד אושרת מצליח:  

 5 אה, אוקי.  אושרת פרימו: 

זה משהו שהוא מאוד מיוחד. זה משהו שהוא לא רגיל  עו"ד אושרת מצליח:   6 

 7 ואז צריכים תירוצים מאוד משמעותיים כדי לאשר כזה דבר.  

 8 ריך, מה צ  יניב שחר: 

אני יכולה להגיד לכם שרשויות מאוד ספורות הצליחו  עו"ד אושרת מצליח:   9 

וחוקה  חוק  בועדת  הזה  האישור  את  ל לקבל  להעלות   , -  730  , 10 

 11 , - אבל זה משהו ש 

 12 שאלה, מי בעצם רשאי לאכוף את החוקים? לירון דורון לוי:  

 13 פקחי המועצה. עו"ד אושרת מצליח:  

פקחי המועצה. זה אומר שברגע שאנחנו מאשרים את זה זה  לירון דורון לוי:   14 

אם יש רעש בלתי סביר כל תושב רשאי לפנות לפקח המועצה   15 

 16 והוא צריך להגיע לאותו מקום ויכול לתת קנס?  

לעניין רעש צריך, רגע, לעניין רעש אני מבחינה בין שני  עו"ד אושרת מצליח:   17 

של רעש בין  סוגים, בסדר? יש עבירות שהן מאוד ברורות, למ  18 

השעה  16:00  - ל   14:00 לפני  רעש  אחרי    6:00,  רעש  בבוקר,  19 

השעה    23:00השעה   לפני  בנייה  מאתרי  ואחרי    7:00ורעש  20 

 21 . זה פקחי המועצה יכולים אוטומטית לאכוף.  19:00השעה  

 22 שזה נקרא שעות המנוחה, לא רעש.   דליה לין: 

 23 זה נקרא שעות המנוחה. עו"ד אושרת מצליח:  

 24 כן, אבל,   יניב שחר: 

לאחר מכן רק פקחים שהוכשרו עם מתקן רעש מיוחד  עו"ד אושרת מצליח:   25 

רק הם יכולים לאכוף את העבירה, כי צריך להוכיח רעש בלתי   26 
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סביר ואז צריכים לעשות מדידת רעש וצריכים להיות מומחים   1 

 2 למדוד את הרעש הזה.  

 3 יש לי שאלה.   יניב שחר: 

 4 אז זה קצת,  עו"ד אושרת מצליח:  

 5 אני רוצה רגע לדבר, הזכרת את הרעש מאתרי בנייה.   שחר:   יניב 

 6 אמיר רחמנינוב כהן: לא הבנתי, אז מה זה אומר אושרת? 

 7 מה? עו"ד אושרת מצליח:  

 8 הם לא יכולים לתת דו"ח?  אמיר רחמנינוב כהן:  

וזה משהו  עו"ד אושרת מצליח:   יעברו את ההכשרה,  יכולים בלבד שהם  הם  9 

 10 שנעשה מעת לעת.  

 11 יחד( )מדברים ב 

 12 כי עד עכשיו כשהיה רעש קראנו לשוטר, למשטרה. לירון דורון לוי:  

אם הם לא עבדו. עכשיו יש לנו יחידת פיקוח עד שעה  עו"ד אושרת מצליח:   13 

 14 מאוחרת בלילה.  

 15 יש לי שאלה, רגע אושרת,   יניב שחר: 

 16 ואז הם יוכלו לקרוא לפקח? לירון דורון לוי:  

 17 כן. עו"ד אושרת מצליח:  

 18 ד"ר דן אויירו קדרי: רגע, לא צריך לחכות לאישור של זה? כלומר גם היום,  

 19 רגע, אני לא יכולה לענות לשניים במקביל. עו"ד אושרת מצליח:  

 20 גם היום הפקחים שלנו יכולים לאכוף עבירות רעש. ד"ר דן אויירו קדרי:  

 21 נכון. עו"ד אושרת מצליח:  

קדרי:  אויירו  דן  בלתי    ד"ר  הרעש  לחוק  עולות  שלא  עבירות  על  מדובר  פה  22 

 23 סביר. 

 24 רעש בלתי סביר.  עו"ד אושרת מצליח:  

 25 אוקי.  ד"ר דן אויירו קדרי:  
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מצליח:   אושרת  המועצה  עו"ד  פקחי  מנוחה  בשעות  רעש  בשעות,  הרעש  1 

 2 יכולים לאכוף.  

 3 אוקי. ד"ר דן אויירו קדרי:  

 4 עוד לפני זה.  לירון דורון לוי:  

מצליח:   אושרת  לנו  עו"ד  היה  לא  לאחרונה  שעד  הוא  העניין  כן.  לפני  עוד  5 

 6 יחידת פיקוח שעובדת בלילה. 

 7 בדיוק, שיטור.   דליה לין: 

 8 יחידת שיטור.  עו"ד אושרת מצליח:  

 9 היום אנחנו יכולים גם,  דליה לין: 

, לפתוח קריאה  - היום אפשר גם בלילה, אפשר לקרוא ל עו"ד אושרת מצליח:   10 

 11 פקח יחד עם שוטר. ויגיע באמת  

 12 ואז זה שוטר.   דליה לין: 

 13 דרך המוקד. ד"ר דן אויירו קדרי:  

 14 ואז זה שוטר.  דליה לין: 

 15 ויכולים לתת. עו"ד אושרת מצליח:  

 16 דרך המוקד.  ד"ר דן אויירו קדרי:  

 17 נכון. עו"ד אושרת מצליח:  

אז בעצם כל זה מתאפשר בזכות זה שיש לנו יחידת שיטור  לירון דורון לוי:   18 

 19 ואנחנו נותנים להם כלים עכשיו של אכיפה שהם קנס. 

 20 נכון. עו"ד אושרת מצליח:  

 21 נכון. בדיוק.  דליה לין: 

שאתרי   יניב שחר:  פעמים  הרבה  יש  אצלנו  לשאול,  שרציתי  מה  זה  אז  22 

 23 בנייה מתחילים לפני שבע.  

 24 נכון. עו"ד אושרת מצליח:  

 25 הרבה מאוד פעמים.   יניב שחר: 

 26 נכון. עו"ד אושרת מצליח:  
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 1 גם בזה אנחנו מטפלים.  יה לין: דל 

 2 ואז השיטור הזה באיזה שעות הוא פועל? זאת אומרת,  יניב שחר: 

לתחנה,   דליה לין:  להגיע  אמורים  שש  אבל  שש,  היא  הרשמית  השעה  3 

לקבל תדרוך, ככה זה עובד, זה על פי חוק, ולקחת את הניידת   4 

באמת   להגיע  מצליחים  לא  הם  לרוב  הניידת.  עם  לצאת  ואז  5 

 6 לפני השעה, לשטח  

הקבלנים   יניב שחר:  כל  קרה,  מה  לך  אגיד  אני  אז  הבעיה?  מה  אז  7 

 8 מתחילים לעבוד בשש וחצי, 

ומביאים את הפקח בלי   דליה לין:  יודעים, מקבלים התראה  אנחנו  לא,  9 

 10 השוטר בשעה שש בבוקר. שלוש פעמים עשינו את זה.  

 11 וואלה.   יניב שחר: 

תת קנס לפני השעה שש  הפקח לא צריך את השוטר בשביל ל  דליה לין:  12 

 13 לעבירות בנייה.  

 14 אז איך קוראים לו? למי צריך להתקשר?   יניב שחר: 

 15 לפני השעה שבע. עו"ד אושרת מצליח:  

 16 כי עד היום מתקשרים למשטרה.   יניב שחר: 

 17 לפתוח קריאה. לפתוח קריאה.   דליה לין: 

 18 המוקד העירוני, אפליקציה.  עו"ד אושרת מצליח:  

 19 לפתוח קריאה.  דליה לין: 

 20 והם ישר מגיעים? הפקח ישר מגיע?  יניב שחר: 

 21 כן. כן.   דליה לין: 

 22 אוקי. כי זה כאילו מטרד שהוא מטורף בזה.  יניב שחר: 

 23 נכון. מאושר? עו"ד אושרת מצליח:  

 24 כן.  יניב שחר: 

 25 
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)מועצות  החלטה:  קנס  עבירות  צו  תיקון  לאשר  הוחלט  אחד   1  פה 

 2 מקומיות(. 

 3 

 4 . אישור מינוי ורד אהרוני וליאת פלג כנציגות ציבור  5

 5 

ציבור  5סעיף   ליזי דלריצ'ה:  כנציגות  פלג  וליאת  ורד אהרוני  מינוי  אישור   , 6 

קורות חיים שלהן בנספח ד'.    בועדת בחינה למכרזי כוח אדם.  7 

 8  מי בעד? 

 9 ועדת בחינה זה של כוח אדם, נכון?   יניב שחר: 

 10 כן.  ליזי דלריצ'ה: 

 11 בעד.  יניב שחר: 

 12 

פה אחד הוחלט לאשר מינוי ורד אהרוני וליאת פלג כנציגות   החלטה:  13 

 14 ציבור בועדת בחינה למכרזי כוח אדם. 

 15 

 16 תודה רבה. תם הטקס.  ליזי דלריצ'ה: 

 17 

 18 - תמה ישיבת היום - 


