
 

 

  

 11.5.21  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

1 

 1 32מן המניין מספר    מליאה 

 2 1202  במאי   11ישיבה מיום  

 3 : משתתפים 

 4 יו"ר המועצה   -  גב' ליזי דלריצ'ה 

 5 חבר מועצה -  מר עומר שלומוביץ 

 6 חבר מועצה   -   מר יניב אנגל 

 7 חברת מועצה   -  גב' שרון גל דרור 

 8 חבר מועצה   -  ד"ר דן אויירו קדרי 

 9 חבר מועצה   -   מר יניב שחר 

 10 חברת מועצה   -  ו אושרת פרימ גב'  

 11 חברת מועצה   -   גב' נעמה ברון 

 12 חבר מועצה   -   מר עופר עזרא 

 13 חבר מועצה   -   מר טל מתתיהו 

 14 חבר מועצה   -   מר מיכאל לוין 

 15 : מוזמנים 

 16 יועצת משפטית למועצה   -  עו"ד אושרת מצליח 

 17 יועצת משפטית למועצה   -  עו"ד רונית עובדיה 

 18 מנכ"לית המועצה   -   גב' דליה לין 

 19 עוזרת ראש המועצה   -   גב' הלרן בשן 

 20 גזבר המועצה   -  יוסי שמעוני מר  

 21 מבקר המועצה   -  מר עודד גרונטמן 

 22  רו"ח -   מר רוני דנה 
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 1 23על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר  

 2 

 3 : הצעה לסדר היום 

שיפוץ   (1 בנושא  פרימה  אושרת  המועצה  חברת  של  היום  לסדר  הצעה  4 

 5 פארק התבור 

 6 

 7 : על סדר היום 

 8 . 6/4/21מתאריך    29-30פרוטוקול ישיבות מליאה מס'  אישור   (2

 9 דיווחי ראש המועצה.  (3

 10 אישור תב"רים.  (4

 11 . 2020לשנת    4דיון בדו"ח כספי רבעוני מס'   (5

 12 . 2022אישור תבחינים לתמיכות לשנת   (6

לדירקטוריון   (7 הציבור,  מטעם  כדירקטורית  צרור,  חן  מינוי  אישור  13 

 14 החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ )חל"צ(. 

משכר    95%- 85%ר שכר בכירים לאושרת מצליח, יועמ"ש המועצה,  אישו  (8 15 

 16 מנכ"ל. 

 17 

18 
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 1 פרוטוקול 

 2 

 3 2022אישור צו ארנונה ומבחני משנה לקבלת הנחות לשנת  

 4 

מספר   : ליזי דלריצ'ה  המניין  מן  חברת  32ישיבה  של  היום  לסדר  הצעה   . 5 

כן,   אז  התבור.  פארק  שיפוץ  בנושא  פרימה  אושרת  המועצה  6 

 7 את רוצה להגיד אושרת?  

בעיקר של המזרקה שמתפוררת, חייבת  שלחתי לכם גם תמונה   : אושרת פרימו  8 

שיפוץ. כל החלקיקים של הקרמיקה שמה התפזרו לגמרי. רוב   9 

ח  במצב של  היא  גם  המזרקה  אני  טוב,  נראית  לא  היא  לודה,  10 

 11 לא יודעת עד כמה זה בריא שם כל מחזור המים שמסתובב.  

יש עוד חלקים בפארק שבעיקר אבני השיש שלהם במצב שאו    12 

שלשפץ או לנקות אותם. יש חלקים מסוימים שהם אי אפשר   13 

 14 לשבת מרוב שזה מלוכלך ולא נקי.  

המתקני    הבלימה של  משטח  הדברים,  אחד  אין  בנוסף,  כושר  15 

לבדוק   וגם  בלימה  משטח  מחייב  והתקן  שם  בלימה  משטח  16 

מתקני   שיש  איפה  שחייב  התקן  את  לי  יש  פעם.  מדי  אותו  17 

 18 כושר בפארקים חייב להיות משטח בלימה.  

השאלה אם אתם מתכוונים לשים שם משטח בלימה בעתיד,    19 

כי אני הבנתי שכן היתה אליכם פנייה של תושבת ונאמר לה   20 

 21 ה כרגע.  שאין תקציב לז 

 22 התושבת רוני כץ.  : ליזי דלריצ'ה 

 23 לא, בסדר, בואי, לא משנה, היא תושבת.   : אושרת פרימו 

 24 למה, אבל למה צריך להעלות שמות של תושבים פרטני?   : נעמה ברון 

 25 לא, ברור שהיא תושבת.   : ליזי דלריצ'ה 

 26 היא תושבת.   : אושרת פרימו 
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 1 תושבת שעושה שיימינג לעובדי ציבור.   : הלרן בשן 

 2 היא תושבת, היא תושבת, אני לא נכנסת לזה.  : אושרת פרימו 

 3 גם אני לא. גם אני לא.   : ליזי דלריצ'ה 

תקציב   : אושרת פרימו  שאין  לה  ונאמר  ביקשה  שהיא  אומרת  ואני  באה  אני  4 

 5 אבל זה משהו שהוא חייב להיות.  

 6 המתקני כושר. אז אנחנו נוריד את   : ליזי דלריצ'ה 

 7 אם מישהו חלילה ייפול משם או משהו,  : אושרת פרימו 

להעלות   : ליזי דלריצ'ה  לא  מבקשת  אני  אוקי.  כושר,  המתקני  את  נוריד  אז  8 

 9 את הסעיף לסדר היום. 

 10 למה?  : אושרת פרימו 

בתכנית   : ליזי דלריצ'ה  נמצא  התבור  פארק  שיפוץ  אז  זה,  שאני  הסיבה  11 

לשנת   המועצה  של  זה  ,  2021העבודה  את  לראות  אפשר  12 

באופן   האחרונים  בחודשיים  מטופל  ואף  באתר,  בחוברת,  13 

ממוקד עם קבוצה של תושבים. למי שלא יודע, תכנית העבודה   14 

בנושא   שהמידע  כך  האינטרנט  באתר  מפורסמת  המועצה  של  15 

 16 נגיש לכל הציבור. 

בנדנדות    לפעוטות  הנדנדות  הוחלפו  חודשים  שמונה  לפני  17 

שה מעל הספסלים, החלפת מתקני  חדשות, הוזמנה פרגולה חד  18 

מתקני   של  הוספה  כולל  העבודה  בתכנית  מופיעה  הכושר  19 

משחק חדשים אשר נמצאים בתהליך של אישור הדמיות מול   20 

 21 הקבלן.  

בשנת    ושיקום  לטיפול  ונמצא  בטיפול  הנושא  לבריכה,  בנוגע  22 

2021 . 23 

 24 יופי, אז אנחנו חושבים אותו דבר, אני שמחה.   : אושרת פרימו 

 25 אנחנו ממתינים, אנחנו איננו ממתינים,  : צ'ה ליזי דלרי 

 26 אז רגע,   : אושרת פרימו 
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לטפל   : ליזי דלריצ'ה  בשביל  היום  לסדר  במרחב  להצעות  מיטבי  באופן  1 

 2 הציבורי.  

רגע, רק שניה, יוסיפו עוד מתקנים לילדים? מוסיפים לגילאים   : אושרת פרימו  3 

 4 יותר גדולים? 

 5 אנחנו עושים שיתוף ציבור עם החבר'ה שלנו.   : ליזי דלריצ'ה 

 6 אוקי, בסדר, לא משנה, אני גם תושבת, אני רוצה לדעת.   : אושרת פרימו 

 7 לא, בסדר.  : ליזי דלריצ'ה 

 8 מי זה החבר'ה שלכם?  : יניב שחר 

 9 לא שאני באה להתנדנד שם.  : אושרת פרימו 

 10 ,  - פנינו לכולם ו  : ליזי דלריצ'ה 

 11 תשמעי גם.   ... תושבי השכונה, את  : הלרן בשן 

 12 תושבי השכונה.   : ליזי דלריצ'ה 

 13 כן, כן, ברור, זה בסדר גמור. הם גם פונים אלי.  : אושרת פרימו 

 14 אוקי. מהמם.  : ליזי דלריצ'ה 

 15 אנשים פונים אז אני שואלת.   : אושרת פרימו 

 16 מהמם.  : ליזי דלריצ'ה 

 17 אז אני רוצה פשוט לענות להם.  : אושרת פרימו 

 18 תפני אותם להלרן, היא תעזור לך.   : ליזי דלריצ'ה 

 19 יהיו גם,   : אושרת פרימו 

 20 תפני אותם להלרן, היא תיתן לך את כל הפרטים.  : ליזי דלריצ'ה 

 21 יהיו גם, אני שואלת, רק שאלה, בואו נעשה סדר.  : אושרת פרימו 

 22 לא יודע להגיד היום, יש תכנית עבודה, אנחנו עושים הדמיות.   : ליזי דלריצ'ה 

יותר  את   : אושרת פרימו  לגילאים  שעשועים  מתקני  יהיה  אם  יודעת  לא  23 

 24 גדולים?  

נעשה   : ליזי דלריצ'ה  לאיזה.  יודעת  לא  המתקן.  גילאים  לאיזה  יודעת  לא  25 

 26 שיתוף ציבור. 
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 1 אנחנו נעשה שיתוף, אנחנו נציג כמה סקיצות,  : הלרן בשן 

 2 אבל למה הכעס?  : נעמה ברון 

 3 יהיה מגוון. אנחנו נציג כמה דברים. כמה הדמיות.   : הלרן בשן 

 4 אבל למה הטונים?  : נעמה ברון 

 5 יאללה. אישור פרוטוקול ישיבת,  : ליזי דלריצ'ה 

 6 רגע.   : יניב שחר 

 7 אני חייבת רק לציין משהו,  : אושרת פרימו 

 8 מי בעד, כולנו נו, מי בעד לא להעלות את ההצעה לסדר היום?  : ליזי דלריצ'ה 

 9 ת.  אבל רק שניה, אפשר להוסיף עוד משפט? באמ  : אושרת פרימו 

 10 )מדברים ביחד( 

 11 מי בעד להעלות לסדר היום?   : דליה לין 

 12 אבל רק שניה, חבר'ה.  : אושרת פרימו 

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

 14 רק שניה. תמתינו, שניה.   : אושרת פרימו 

 15 אבל רגע, שניה.   : נעמה ברון 

זה גם   : אושרת פרימו  יהיה משטח בלימה בעתיד?  אני לא הבנתי, רק שניה,  16 

 17 נכלל בשיפוץ?  

 18 מה שצריך בתוקף חוק יהיה.  : ליזי דלריצ'ה 

יהיה. יופי. עכשיו משהו שקשור לפארק תבור, במעבר החציה   : אושרת פרימו  19 

לפארק התבור שכחתם להוסיף עמוד תאורה, אין, הוא איננו,   20 

 21 תשומת לבכם.  הוא נעלם. חשוך שמה מאוד בלילה, ל 

תפתחי קריאה למוקד, מה את צריכה בשביל זה הצעה לסדר?   : ליזי דלריצ'ה  22 

 23  בשביל לתקן איזה עמוד? 

 24 לא, אבל,  : אושרת פרימו 

אני יודעת מה קורה איזה עמוד? ברצינות, זה נשמע לך רציני,   : ליזי דלריצ'ה  25 

 26 אושרת? ברצינות. 
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 1 מסוכן. זה נשמע לי מאוד רציני כי זה   : אושרת פרימו 

כמו   : ליזי דלריצ'ה  קריאה,  תפתחו  ווטסאפ,  הודעת  למוקד,  קריאה  תפתחי  2 

 3 זה,  כל  

 4 בסדר, אני אפתח גם קריאה למוקד.   : אושרת פרימו 

 5 מעולה.  : ליזי דלריצ'ה 

מאוד   : אושרת פרימו  שאני  שיפוץ  איזשהו  שם  לעשות  הולכים  אתם  ואם  6 

 7 מברכת עליו אז אני אומרת צריך גם להוסיף את העמוד הזה.  

 8 בסדר.  : ליזי דלריצ'ה 

 9 כי חושך אימים במעבר חציה.   : אושרת פרימו 

 10 אוקי. בסדר.   : ליזי דלריצ'ה 

 11 לא חזר למקום.  במהלך השיפוץ הוא   : אושרת פרימו 

 12 אוקי.   : ליזי דלריצ'ה 

 13 מי בעד להעלות?   : דליה לין 

 14 אנחנו בעד להעלות.   : יניב שחר 

 15 שלושה. כל השאר,   : דליה לין 

 16 נגד.   : ליזי דלריצ'ה 

 17 נגד.   : דליה לין 

 18 בסדר, לא משנה, הם חושבים כמונו.   : אושרת פרימו 

 19 

 20 ברוב של חברים הוחלט שלא להעלות את ההצעה לסדר היום.   : החלטה 

 21 

 22 6/4/21מתאריך    30-29. אישור פרוטוקול ישיבות מליאה מס'  1

 23 

 24 . 29-30אישור פרוטוקול ישיבות מליאה מספר   : ליזי דלריצ'ה 

שניה. יש שתי הצעות לסדר שטענתם שקיבלתם אותן מאוחר   : יניב שחר  25 

 26 מדי בישיבה הקודמת.  
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 1 אז תגישו אותן עוד פעם.   : דלריצ'ה ליזי  

 2 לא, צריך להגיש אותן מחדש.   : עו"ד אושרת מצליח 

 3 תגיש אותן עוד פעם.  : ליזי דלריצ'ה 

 4 מה פתאום.  : יניב שחר 

 5 בוודאי.   : עו"ד אושרת מצליח 

 6 בטח שכן.   : ליזי דלריצ'ה 

 7 זה לא שאילתה, זה לא עובר אוטומטית.   : עו"ד אושרת מצליח 

 8 רת?  מה זאת אומ  : יניב שחר 

 9 מה זה לא עובר אוטומטית?  : נעמה ברון 

 10 זה לא שאילתה.   : עו"ד אושרת מצליח 

 11 זה לא שאילתה.   : דליה לין 

זה לא עובר אוטומטית לישיבה, אם הגשת אותן באיחור   : עו"ד אושרת מצליח  12 

 13 בישיבה קודמת, 

 14 תיכנס לחוק ותקרא.   : דליה לין 

מצליח  אושרת  אם   : עו"ד  הנוכחית  בישיבה  מחדש  אותן  להגיש  צריך  אתה  15 

 16 ,  - אתה רוצה ש 

 17 בישיבה הבאה.  בישיבה הקודמת אמרנו נעלה אותן   : יניב שחר 

 18 לא אמרנו.  : דליה לין 

 19 לא.   : עו"ד אושרת מצליח 

 20 ,  - שנוציא את התמלול של ה  : יניב שחר 

 21 לא אמרנו.   : דליה לין 

 22 אמרתי שאני לא מעלה אותן.  : ליזי דלריצ'ה 

 23 שאני אוציא את התמלול של הישיבה?  : יניב שחר 

לא מעלה, לא מסקנה, אמרתי שאני לא מעלה אותן בגלל שהן   : ליזי דלריצ'ה  24 

 25 הוגשו באיחור. 

 26 אמרתם שאי אפשר,   : יניב שחר 
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 1 למחרת ביקשת צילום,   : ליזי דלריצ'ה 

 2 אמרתם שאי אפשר להעלות,  : יניב שחר 

 3 שלחתי לך צילום.  : ליזי דלריצ'ה 

 4 אמרתם שאי אפשר להעלות כי הן הוגשו באיחור.   : שחר יניב  

 5 יש חוק, תפתח את החוק ותסתכל.   : ליזי דלריצ'ה 

 6 והן יעלו בישיבה הבאה.  : יניב שחר 

 7 תעלה עוד פעם ישיבות,   : ליזי דלריצ'ה 

 8 לא, לא אמרו. אני לא זוכרת שנאמר.   : עו"ד אושרת מצליח 

 9 לא צריך לזכור, יש פרוטוקול.  : נעמה ברון 

 10 יש פרוטוקול, יש תמלול.  : שחר יניב  

בכל מקרה, זה לא משנה, אבל יש גם את החוק. החוק   : עו"ד אושרת מצליח  11 

 12 אומר שהצעות לסדר יום צריכות ככל שהן מוגשות בזמן,  

 13 אבל אם זה לא הוגש בזמן,   : נעמה ברון 

 14 דנים בהן באותה ישיבה.   : עו"ד אושרת מצליח 

 15 לישיבה, אז זה אוטומטית הוגש   : נעמה ברון 

 16 לא, זה לא אוטומטית, זה לא שאילתה.   : דליה לין 

 17 אם את רוצה שימשיכו לדון בהן בישיבה הבאה,  : עו"ד אושרת מצליח 

 18 , - אולי עבר לכם ה  : ליזי דלריצ'ה 

 19  אם אני מגישה מחר הצעה לסדר לאן זה מגיע, לאיזה ישיבה?  : נעמה ברון 

 20 לישיבה שתתקיים בפעם הבאה.  : עו"ד אושרת מצליח 

 21 או סליחה, אם הייתי מגיש אתמול הצעה לסדר,   : נעמה ברון 

 22 נו?  : יניב שחר 

 23  לאיזה ישיבה זה היה מגיע?  : נעמה ברון 

 24 לא, לא היינו דנים בה כי הגשת אותה באיחור.  : עו"ד אושרת מצליח 

 25 לא, לא משנה,   : נעמה ברון 

 26 היא היתה עולה?  לא, אבל לאיזה ישיבה   : יניב שחר 
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 1 את מגישה הצעה לסדר,   : עו"ד אושרת מצליח 

 2 )מדברים ביחד( 

 3 חלף המועד החוקי להגיש לישיבה הקרובה.   : נעמה ברון 

 4 נכון.  : עו"ד אושרת מצליח 

 5 אוקי? כי נניח מותר עד יום ראשון.   : נעמה ברון 

 6 כתבת הצעה לסדר לישיבה מספר,  : עו"ד רונית עובדיה 

 7 אבל את כתבת לאיזה ישיבה.   : עו"ד אושרת מצליח 

 8 שה לי לדבר עם המסיכה ואני לא רוצה להוריד אותה.  ק  : נעמה ברון 

 9 אוקי.   : עו"ד רונית עובדיה 

 10 אפשר?   : נעמה ברון 

 11 ?  31אבל כתבת הצעה לסדר לישיבה מספר   : עו"ד רונית עובדיה 

 12 מה זה משנה מה כתבתי?   : נעמה ברון 

 13 זה משנה. מה זה משנה? תכתבי.  : עו"ד רונית עובדיה 

 14 שהשמיים ורודים, כתבתי   : נעמה ברון 

 15 אוקי.   : עו"ד רונית עובדיה 

 16 נו אז?  : נעמה ברון 

עובדיה  רונית  אתייחס   : עו"ד  שאני  למה  אז  כתבת  מה  לא משנה  זה  אם  אז  17 

 18 למה שכתבת? 

זה   : נעמה ברון  מה  אז  נוחות,  לצרכי  ישמשו  הכותרות  הסכם  בכל  כתוב  19 

 20 אומר?  

 21 איפה כתוב? איפה כתוב?   : עו"ד רונית עובדיה 

ראשון,   : נעמה ברון  יום  הגשתי  המהות.  ברמת  עכשיו  שואלת שאלה  אני  22 

עד   לסדר  הצעות  להגיש  לנו  מותר  חודש  כל  ראשון  יום  עד  23 

 24 לא,   whateverשעה שמונה. כשל השרת של המייל,  

 25 אין לך נייד? ...  : ליזי דלריצ'ה 
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מייל  : נעמה ברון  , הגשנו הצעה,  אף אחד לא בא בטענות. אממה? הגשנו  1 

לא משנה מה כתוב בכותרת שלה, ביום שני, לאיזה ישיבה של   2 

 3 נכנס?  

 4 למה את חושבת שזה לא משנה מה כתוב בכותרת שלה?   : עו"ד רונית עובדיה 

 5 אז זה כתוב בחוק שתלוי בכותרת של ההצעה?   : נעמה ברון 

 6 זה לא כתוב בחוק, תקראי את החוק.  : עו"ד רונית עובדיה 

 7 מה, אז מאיפה ההמצאה הזו? אז   : נעמה ברון 

 8 את רוצה לפתוח ולקרוא ביחד את החוק?  : עו"ד רונית עובדיה 

 9 לא, איפה כתוב בחוק שאם הכותרת של ההצעה,   : נעמה ברון 

 10 כתוב ישיבה, הצעה לסדר,  : עו"ד רונית עובדיה 

 11 )מדברים ביחד( 

מצליח  אושרת  לסדר   : עו"ד  הצעות  להגיש  רשאי  מועצה  חבר  מועצה,  חבר  12 

שעות לפני מועדה.    48  - ישיבת מן המניין לא יאוחר מ היום של   13 

 14 בכל ישיבת מליאת, 

 15 , נכון. - לא יאוחר מ  : נעמה ברון 

 16 הצעות לסדר היום,    4ידונו   : עו"ד אושרת מצליח 

 17 אפשר להפסיק לצחוק?   : נעמה ברון 

 18 הצעות שיוגשו יתקבלו לדיון,   : עו"ד אושרת מצליח 

 19 אפשר להפסיק לצחוק? מה זה? מה זה?   : נעמה ברון 

 20 וידונו בהתחשב בגודלן של הסיעות,  : עו"ד אושרת מצליח 

 21 יש חוק שאסור לי לצחוק? מה זאת אומרת?   : ליזי דלריצ'ה 

 22 ,  - זכות קדימה תינתן ל  : עו"ד אושרת מצליח 

 23 )מדברים ביחד( 

 24 לא, תצחקי,   : נעמה ברון 

 25 )מדברים ביחד( 

 26 בה.  אז יופי, תודה ר  : ליזי דלריצ'ה 
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 1 )מדברים ביחד( 

 2 ? - ההצעה ש  : יניב שחר 

 3 הצעה שהוגשה מטעם חבר מועצה,   : עו"ד אושרת מצליח 

 4 את רוצה להעלות הצעה לסדר היום גם?  : ליזי דלריצ'ה 

להצעה שהוגשה מטעם חבר מועצה שהסיעה שלו אינה   : עו"ד אושרת מצליח  5 

 6 מיוצגת בועדת הנהלה,  

 7 )מדברים ביחד( 

 8 ברור שלא.   : עומר שלומוביץ 

מצליח  אושרת  סדר   : עו"ד  לפי  וידונו  לדיון  הצעות  ייקבעו  לאמור  בכפוף  9 

 10 הגשתן. 

 11 דקות,    שמונה ושבע נכון, הגשתי אותן ב  : יניב שחר 

 12 , - לא, ברגע ש  : עו"ד אושרת מצליח 

 13 לא הבנתי.  : יניב שחר 

 14 היא בעצם לא הוגשה.   : עו"ד אושרת מצליח 

 15 בטח שהיא הוגשה.  : יניב שחר 

 16 ברגע ששלחו,   : עו"ד אושרת מצליח 

 17 דקות.   שמונה ושבע היא הוגשה בשעה   : יניב שחר 

הגשת את ההצעה לסדר לישיבה הקודמת. זה לא הובא   : עו"ד רונית עובדיה  18 

 19 לישיבה הקודמת.  

רגע  : נעמה ברון  יודעים  רגע,  אתם  שניה.  זה.  את  לצלם  רוצה  אני  חכו,   , 20 

 21 מה? לא, לא, הנה.  

 22 אל תצלמי אותי בבקשה.  : ליזי דלריצ'ה 

 23 אסור לצלם.   : דליה לין 

 24 אבל אתם צוחקים.  : נעמה ברון 

 25 אל תצלמי אותי בבקשה.   : ליזי דלריצ'ה 

 26 מה זה צוחקים?   : דובר 
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 1 מה זה?   : דליה לין 

 2 )מדברים ביחד( 

לצלם   : ליזי דלריצ'ה  לך  שאסור  לך  אומרת  אני  אם  אותי  לצלם  לך  אסור  3 

 4 אותי. אל תצלמי אותי בבקשה.  

 5 הפסקתי לצלם. אם ההתנהגות שלכם,   : נעמה ברון 

 6 תודה. תמחקי את התמונה בבקשה.   : ליזי דלריצ'ה 

 7 את רוצה להחרים לי את הטלפון גם?   : נעמה ברון 

 8 שצילמת אותי. אני רוצה שתמחקי את התמונה  לא.   : ליזי דלריצ'ה 

 9 אני לא אעשה בזה שום שימוש אני מבטיחה לך.   : נעמה ברון 

 10 אני מבקשת ממך למחוק את התמונה שצילמת אותי.   : ליזי דלריצ'ה 

 11 אוקי.  : נעמה ברון 

 12 תודה רבה.   : ליזי דלריצ'ה 

זה   : נעמה ברון  את  שאני אשקול  לי  כמו שאמרת  זה,  את  אשקול  אני  אז  13 

 14 אז גם אני אשקול את זה. 

 15 סבבה.  : לריצ'ה ליזי ד 

 16 את מבינה? כי יש דבר שנקרא לכבד ברמה בסיסית.   : נעמה ברון 

 17 ממ. - ממ  : ליזי דלריצ'ה 

לא   : נעמה ברון  המועצה  ראש  ואת  קטנים  מועצה  חברי  שאנחנו  וזה  18 

 19 מאפשר לך להתעמר בנו בזמן הישיבה.  

 20 אני לא מתעמרת בך. צחקתי על משהו אישי עם הלרן.  : ליזי דלריצ'ה 

 21 אני לא צריכה, בסדר גמור.  : נעמה ברון 

 22 וזו זכותי המלאה.   : ליזי דלריצ'ה 

 23 ואני שומעת גם אותו את ההערות שלו.  : נעמה ברון 

 24 נשארו לי זכויות בסיסיות.   : י דלריצ'ה ליז 

 25 בסדר גמור. אני לא,   : נעמה ברון 

 26 איזה הערה? מה אני אמרתי? את לא שומעת.   : עומר שלומוביץ 
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 1 אני שומעת נפלא.  : נעמה ברון 

 2 מצוין.   : עומר שלומוביץ 

 3 אני עם מסיכה אבל שומעת אני שומעת נפלא.   : נעמה ברון 

 4 אז את לא שומעת טוב. מאה אחוז. בסדר.  : עומר שלומוביץ 

דופק   : נעמה ברון  עם  פה  לשבת  צריכה  לא  פרצופים    280אני  מול  קמ"ש  5 

 6 מלגלגים,  

 7 זה סיפור שלך, זה לא סיפור שלי.   : ליזי דלריצ'ה 

 8 לא, זה לא,   : נעמה ברון 

 9 ה הסיפור שלך.  הדופק שלך ז  : ליזי דלריצ'ה 

 10 מה זה,   : עומר שלומוביץ 

 11 בוודאי שהדופק שלי זה הדופק שלי.   : נעמה ברון 

 12 אוקי.   : ליזי דלריצ'ה 

אני יושבת עם מסיכה בלי חמצן, אני כן מכבדת את ההנחיות   : נעמה ברון  13 

 14 אגב אבל בסדר. 

 15 צדיקה.  : ליזי דלריצ'ה 

 16 ההנחיות. לא, אני לא צדיקה. אני פשוט מכבדת את   : נעמה ברון 

 17 בסדר.   : עומר שלומוביץ 

 18 אוקי, יופי, שמחה.  : ליזי דלריצ'ה 

לענות על הוראות החוק זה לא נקרא להיות צדיקה, זה נקרא   : נעמה ברון  19 

 20 להיות אדם שומר חוק.  

 21 נכון.   : ליזי דלריצ'ה 

אני שומעת את ההערות של כולכם ואני רואה את הפרצופים   : נעמה ברון  22 

 23 ומלגלגים, ואתם יושבים  

 24 אנחנו לא מלגלגים עלייך, את לא הסיפור.  : ליזי דלריצ'ה 

 25 אבל זה לא עלי, לא אמרתי עלי.   : נעמה ברון 

 26 את לא הסיפור. יש לנו סיפורים אחרים.   : ליזי דלריצ'ה 
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 1 אז מה,  : עומר שלומוביץ 

 2 ודאי שלא. אבל הזמן והעיתוי,   : נעמה ברון 

 3 זה נכון, זה נמאס.   : אושרת פרימו 

 4 אם אתם לא רוצים שיצלמו אתכם באמצע ישיבה,   : ן נעמה ברו 

 5 זה נכון.  : אושרת פרימו 

 6 וזה פוגע ב... שלכם,   : נעמה ברון 

 7 טוב, אם אושרת אמרה זה, אז,  : עומר שלומוביץ 

 8 לא, זה לא אושרת אמרה.   : אושרת פרימו 

 9 אל תעני לו. אל תעני לו.   : נעמה ברון 

 10 זה לא אושרת,   : אושרת פרימו 

 11 לא, אם את אמרת, לא, לא,   : שלומוביץ עומר  

 12 הוא בכלל לא שווה,  : יניב שחר 

 13 זה לא נעים.  : אושרת פרימו 

 14 ו ברצינות.  נ  : עומר שלומוביץ 

 15 הוא בכלל לא שווה תגובה.  : יניב שחר 

 16 תתאר לך, תיקח מצב,   : אושרת פרימו 

 17 טוב, טוב, טוב.  : עומר שלומוביץ 

 18 שליזי תדבר,  : אושרת פרימו 

 19 ליזי,  : שלומוביץ עומר  

 20 ואנחנו נשב ונתחיל לצחוק,   : אושרת פרימו 

 21 מה אני אעשה?   : ליזי דלריצ'ה 

 22 לא עליה, אבל ללגלג, זה לא מכובד, זה לא מנומס.   : אושרת פרימו 

 23 בסדר.  : עומר שלומוביץ 

 24 בואו, חבר'ה, לא צריך,  : אושרת פרימו 

 25 )מדברים ביחד( 
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מחייכים   : יניב שחר  אנחנו  שכאילו  זה  על  דיברת  את  זוכרת,  את  ליזי,  1 

 2 בישיבות.  

 3 ברצינות, בואו נכבד, זה לא לעניין.  : אושרת פרימו 

 4 ,  - אתם מוזמנים לשלו  : נעמה ברון 

 5 זה בסדר גמור לצחוק אבל,   : אושרת פרימו 

 6 לא, לא, לא, לא, אתם מוזמנים,   : נעמה ברון 

 7 יש גם זמן לצחוק.   : אושרת פרימו 

מה   : נעמה ברון  יודעת  לא  אני  נבחרת,  אני  משפטית,  יועצת  פה  יש  הנה  8 

 9 אני אפילו,  

 10 רונית, מותר לי לצחוק?   : ליזי דלריצ'ה 

משהו   : נעמה ברון  שלי  הפרטי  מהטלפון  למחוק  עלי  לאיים  רוצים  אתם  11 

 12 שאני לא אעשה בו שימוש? בסדר גמור. אין בעיה. 

לסדר   : יניב שחר  הצעות  שתי  הגשנו  אנחנו  ואומר,  חוזר  פעם  עוד  אני  13 

בישיבה הקודמת. ההצעות הגיעו אליכם בשעה שמונה ושבע   14 

 15 דקות, זה אמור להיכנס לישיבה כמו,  

 16 . 19:57 : דליה לין 

 17  ? 19:57זה אמור, מה   : יניב שחר 

 18 ההצעות הגיעו,   : דליה לין 

 19 .  20:07הפוך.   : עו"ד אושרת מצליח 

הן   : יניב שחר  ב אם  בישיבה    19:57  - נכנסו  לעלות  צריכות  היו  הן  אז  20 

 21 הקודמת.  

 22 ואצלנו הן נכנסו בעשרים,    19:57  - הן יצאו מאצלך ב  : דליה לין 

 23 אנחנו נגיע,  : נעמה ברון 

 24 )מדברים ביחד( 

 25 אמרת נתקשר לשרת, נו בסדר.  : עומר שלומוביץ 

 26 תקשיבו, חברים, אמרתי,  : יניב שחר 
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 1 דקות.    20:07 : דליה לין 

 2 שניה רגע, בישיבה הקודמת,  : יניב שחר 

כאילו   : נעמה ברון  אני  דווקנית.  פרשנות  כזה  דבר  יש  רגע,  כזה,  דבר  יש  3 

של   הבסיס  של  לבסיס  חוזרים  תקווה  בגני  היסודות  אנחנו  4 

ב  נשלח  שהמייל  בפירוש  כשרואים  דקות,  שתי  על   5  - שלהן 

, אם אנחנו הולכים לפי שרתי הדואר, אוקי, אז אנחנו,  19:57 6 

מפסיקות להמם אותי, כאילו באמת, זה ברמה    הסוגיות פה לא  7 

 8 מזעזעת, מזעזעת.  

 9 זאת אומרת ראיתם שזה יצא לפני שמונה, לא הכנסתם,   יניב שחר: 

 10 ראינו מתי זה נכנס אצלנו.   דליה לין: 

 11 ? 19:30  - למה לא שלחת ב עו"ד אושרת מצליח:  

 12 כי יש ילדים, כי יש עבודה,   נעמה ברון: 

 13 )מדברים ביחד( 

 14 דקות לפני,   3 - בסדר, אתם מחכים בצורה דווקנית את ה עו"ד אושרת מצליח: 

 15 ליזי אמרה שנעבוד בחצי משרה,   נעמה ברון: 

 16 אז קחו בחשבון גם את כל הסיכונים. עו"ד אושרת מצליח:  

 17 שניה רגע, אושרת, עם כל הכבוד,   יניב שחר: 

 18 אבל זה אותו דבר.  עו"ד אושרת מצליח:  

 19 כן, תן לה לדבר. מה לעשות שיש פה עוד אנשים?   נעמה ברון: 

 20 . ח הוויכו אני לא הצלחתי להבין על מה  עו"ד רונית עובדיה:  

 21 אושרת, עם כל הכבוד,   יניב שחר: 

 22 אני רוב הישיבה מקשיבה לכם. מה הבעיה בזה?   נעמה ברון: 

עם כל הכבוד באתם אמרתם המייל הגיע בשמונה ושבע דקות   יניב שחר:  23 

לא דווקני בכלל, אמרתם נעלה את זה בישיבה הקודמת, אני   24 

אוציא לך את התמלול ותראי גם כן, ציפיתי שזה יהיה בישיבה   25 
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הקודמת. החוק לא אומר מה כתוב בכותרת של המייל בשביל   1 

 2 להחליט לאיזה ישיבה זה יכנס. 

 3 א, זה לא נכון. ל עו"ד אושרת מצליח:  

 4 לא אמרנו שזה יעלה בישיבה הבאה.  דליה לין: 

 5 הצעות, תקשיב,    עו"ד אושרת מצליח: 

 6 החוק אומר,   יניב שחר: 

 7 אמרנו שזה לא עולה בישיבה הזאת.   דליה לין: 

 8 שעות.   48עד   יניב שחר: 

ההצעות מוגשות לאותה ישיבה מן המניין שאתה מגיש  עו"ד אושרת מצליח:   9 

 10 אותן. וברגע, 

 11 לא, זה לא כתוב. איפה זה כתוב?  שחר:   יניב 

 12 . 27תקרא את סעיף  עו"ד אושרת מצליח:  

 13 תקריאי, הנה.   יניב שחר: 

יום  עו"ד אושרת מצליח:   לסדר  להגיש הצעות  מועצה רשאי  חבר  פעם,  עוד  14 

מ  יאוחר  לא  להתקיים  שאמורה  המניין  מן  ישיבה   15  48  - של 

 16 שעות לפני מועדה.  

 17 ודשיים לפני? אני יכול להגיש אותה ח  יניב שחר: 

 18 אתה הגשת את ההצעות, עו"ד אושרת מצליח:  

 19 אני יכול להגיש אותה חודשיים לפני?  יניב שחר: 

מצליח:   אושרת  מן  עו"ד  ישיבה  אותה  עבור  הכותרת,  מה  אותה  הגשת  אבל  20 

 21 שעות הקרובות.    48  - המניין שאמורה להתקיים ב 

 22 מה זה משנה הכותרת?  יניב שחר: 

 23 ת. זה המשמעו עו"ד אושרת מצליח:  

 24 אבל באותה ישיבה אמרתם שזה לא מתקבל לישיבה.   נעמה ברון: 

 25 כאילו על מה,  יניב שחר: 

 26 ...   28גם סעיף  עו"ד אושרת מצליח:  
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כן?   יניב שחר:  גם  הזאת  השטות  על  מנהלית  עתירה  להגיש  צריך  אני  1 

 2 באמת.  

 3 בסדר. עו"ד אושרת מצליח:  

 4 )מדברים ביחד( 

 5 את אמיתית?  יניב שחר: 

 6 כן. עו"ד אושרת מצליח:  

 7 )מדברים ביחד( 

 8 זו המשמעות, תקרא את זה.  עו"ד אושרת מצליח:  

פעם   נעמה ברון:  כל  כאילו  אני  לפיד?  לאיר  ידי  על  שנתמכת  סיעה  זאת  9 

 10 לא מבינה את הקטע הזה, זה לא מתחבר לי פשוט.  

 11 מה הקשר יאיר לפיד?  עומר שלומוביץ:  

 12 ?  מה זה קשור לפוליטיקה עכשיו  דליה לין: 

 13 זה קשור מאוד לפוליטיקה.   יניב שחר: 

 14 אם זה לא פוליטיקה אז מה זה?   נעמה ברון: 

 15 יש פה עניין של כללים. לא, לא, לא.   דליה לין: 

 16 זה הכי פוליטיקה שיכול להיות.   יניב שחר: 

 17 זה עניין של מזכירות,   דליה לין: 

 18 להגיש שלוש דקות שאתם רואים שהמייל נשלח לפני שמונה?   נעמה ברון: 

 19 וזה עניין של מה מוגש בזמן ומה לא מוגש בזמן.  דליה לין: 

 20 זה דווקנות ברמות,   נעמה ברון: 

ברגע שזה לא הגיע בזמן זה לא עולה. ועל פי חוק זה לא אמור   דליה לין:  21 

 22 לעבור לישיבה הבאה. 

 23 ה.  אתם לא עונים בזמן לשאילת  נעמה ברון: 

 24 )מדברים ביחד( 

 25 אני רוצה להעלות את זה בישיבה הקרובה.   יניב שחר: 

 26 מה מסובך?  דליה לין: 
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 1 אז מה?   נעמה ברון: 

 2 מה זה קשור לפוליטיקה? בכל מקרה,   דליה לין: 

 3 בטח זה קשור לפוליטיקה.   נעמה ברון: 

 4 , - זה לא פולי  דליה לין: 

 5 בוודאי שזה קשור לפוליטיקה.  נעמה ברון: 

 6 )מדברים ביחד( 

 7 ... של הפוליטיקה.  יניב שחר: 

 8 אני, ממש לא.   דליה לין: 

 9 מה זה ההיתממות הזו? אויש נו באמת.   נעמה ברון: 

 10 אפשר להמשיך?  עומר שלומוביץ:  

לא, לא, אני רוצה להעלות את ההצעות לסדר היום. אני לא   יניב שחר:  11 

 12 רוצה לחכות איתן חודש. הכל טוב. 

 13 שיבה הבאה.  תעלה מחדש בי  דליה לין: 

 14 רצון זה משהו אחד ומה שיקרה זה משהו אחר.   ליזי דלריצ'ה: 

 15 אתה יכול להעלות אותם שוב בישיבה הבאה.  : דליה לין 

 16 אנחנו מתקדמים. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה,   : ליזי דלריצ'ה 

 17 לא, לא, אני אומר שאמרתם לי את זה.   : יניב שחר 

 18 , מי בעד אישור פרוטוקול?  6.4.21מתאריך    29-30מספר   : ליזי דלריצ'ה 

 19 אני לא נכחתי אז אני נמנעת.  : נעמה ברון 

 20 מי נגד?   : ליזי דלריצ'ה 

 21 ,  - כולם בעד חוץ מ  : דליה לין 

 22 מה אתם, יניב, אושרת? רוצים לענות מה אתם?   : ליזי דלריצ'ה 

 23 נמנע.   : יניב שחר 

 24  נמנעים. את אושרת, נמנעת?  : ליזי דלריצ'ה 

 25 אושרת נמנעת?  : דליה לין 

 26 כן.  : אושרת פרימו 
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 1 

ברוב של חברים הוחלט לאשר את פרוטוקולי ישיבות מליאה   : החלטה  2 

 3 . 6/4/21מתאריך    30-29מס'  

 4 

 5 . דיווחי ראש המועצה 2

 6 

הבטחוני   : ליזי דלריצ'ה  למצב  המועצה  היערכות  המועצה.  ראש  דיווחי  7 

הרגיש בימים אלה. המועצה ערוכה ומוכנה לכל תרחיש. מרכז   8 

ההפעלה נפתח ומוכן. מוסדות החינוך מופעלים רק במקומות   9 

בהם יש מרחב מוגן תקני. מתקיימת הערכת מצב על פי הצורך   10 

פיקוד  הנחיות  בסיס  ועל  רציף  באופן  לציבור  מידע   11  ומועבר 

 12 העורף.  

יש התראות ממוקדות גם יותר לאזור המרכז שהתקבלו לפני    13 

התראות   קיבלנו  אבל  שנתבדה  מקווים  אנחנו  אז  שעה  14 

ואת   מוקד  הרווחה,  מחלקת  את  ושנפתח  לאזור  שמכוונים  15 

 16 החמ"ל. 

של    הפנימית  המשפטית  ליועצת  נבחרה  מצליח  אושרת  עו"ד  17 

הבא, אבל רק  המועצה. אנחנו נאשר את התנאים שלה בסעיף   18 

, חשוב, בעלת תואר  35ככה לספר, אושרת תושבת רמת גן, בת   19 

אלינו   מגיעה  אילן,  בר  מאוניברסיטת  במשפטים  ראשון  20 

שנים   עסקה  שם  ושות'  טויסטר  הררי,  הדין  עורכי  ממשרד  21 

רבות במתן ייעוץ משפטי לרשויות מקומיות וגופים ציבוריים   22 

רב   ניסיון  בעלת  ואזרחיים.  מנהליים  ייעוץ  בנושאים  במתן  23 

ועדות   משפטי שוטף לרשויות מקומיות, השתתפות בישיבות  24 

 25 שונות של הרשות ואנחנו מאחלים לה בהצלחה. 
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אם    נועה  מיתר.  תיכון  למנהלת  נבחרה  רכט  פניג  נועה  1 

בת   מזה  41לשלושה,  הנהלה  חברת  צוות    5,  וחברת  שנים  2 

והובילה   הספר  בית  לחזון  שותפה  מיתר,  תיכון  של  ההקמה  3 

היז  ב תכנית  לתפקידה  תיכנס  בתיכון  החינוכית   4  1  - מות 

 5 בספטמבר.   

הדר צדיק נבחרה לנהל את בית ספר אמירים החדש אשר צפוי    6 

לקום בדרך המשי. הדר תושבת הישוב, אם לשלושה, עוסקת   7 

ב   10בחינוך   כסגנית    4  - שנים,  שימשה  היא  האחרונות  שנים  8 

בהצטיינות   סיימה  הדר  הראשונים.  הביניים  בחטיבת  מנהלת  9 

ותואר שני   ולשון עברית  חינוכי  בייעוץ  בניהול  תואר ראשון  10 

 11 מערכות חינוך מאוניברסיטת בר אילן.  

יישובי.    ושיטור  פיקוח  מחלקת  מנהל  מלחי  שמעון  מינוי  12 

מ  החל  עזר  חוקי  כפקח  במועצה  הועסק  הוא  2012  - שמעון   , 13 

בעברו   עבד  הציבורי,  במגזר  הפיקוח  בתחום  רב  ניסיון  בעל  14 

בי  קרית  לו  בעיריית  מאחלים  אנחנו  סביבתי,  כמפקח  אליק  15 

 16 הצלחה. 

נבחר מפעיל חדש למועדון הכדורסל בגני תקווה, אגודת מכבי    17 

מה  החל  אביב.  מועדון    1  - תל  ניהול  על  האחריות  בספטמבר  18 

ל  השנים הקרובות, אגודת    5  - הכדורסל תועבר למפעיל חדש  19 

גני   של  המועדון  את  מכרז.  לאחר  שנבחרה  אביב  תל  מכבי  20 

בילו מטעמה של מכבי תל אביב עדי עמוס ועידן בר.  תקווה יו  21 

עמוס הוא אחד מבכירי המאמנים של המועדון המשמש העונה   22 

כמאמן ראשי של קבוצת הנערים הראשית של מכבי תל אביב   23 

הקט  קבוצת  מקצועי של  וכמנהל  ומאמן  - בליגה הלאומית  סל  24 

 25 באיגוד הכדורסל.   14נבחרת ישראל עד גיל  
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רוצה   אני  זו  שהוביל    בהזדמנות  רבי  לאלי  רבה  תודה  להגיד  1 

במקצועיות והצלחה רבה את המועדון בשש שנים האחרונות,   2 

ועל   הרבה  ההשקעה  על  רבי  את  ומוקירים  מודים  אנחנו  3 

 4 ההישגים הגדולים. 

תקווה    גני  תושבת  צרור  חן  מינוי  את  לאישור  נביא  הערב  5 

גני   לפיתוח  בחברה  לדירקטור  הציבור  מטעם  כדירקטורית  6 

הי  נכונות  תקווה.  והביעה  שלנו  הדירקטורים  קורס  בוגרת  א  7 

 8 ורצון להשתלב בעשיית המועצה בהתנדבות.  

השיבוצים    פורסמו  הבוקר  א',  לכיתות  שיבוצים  פרסום  9 

 10 לכיתות א'. ניתן לצפות בשיבוצים בקישור.  

שאנחנו    הכרישים  תכנית  יש  החינוך,  במערכת  חדשה  יוזמה  11 

ייחודיות   יוזמות  יזמות חינוכית של  עושים אותה גם פה של  12 

שופטים   ועדת  תהיה  תקווה.  בגני  ומורים  מורות  גננות,  של  13 

יוזמות   ליזום  החינוך  מערכת  צוותי  את  ונעודד  ונקדם  14 

 15 חינוכיות.  

הרמה   רחובות  בצומת  תנועה  כיכר  יהו - הקמת  מיד  הרי  דה.  16 

זו.   לאחר חג השבועות נתחיל בביצוע עבודות להקמת צומת  17 

 18 נעביר עדכונים שוטפים על הסדרי התנועה.  

ועל    כלבים  צואת  איסוף  על  מוגברת  ואכיפה  הסברה  מבצע  19 

הפיס   מפעל  בשיתוף  מועצה  מלגות,  המשוחררים.  הכלבים  20 

 21 מעניקה מלגות, נפתחה מערכת הגשת הבקשות. 

פייסבוק    קבוצת  אנחנו  נפתחה  שניה.  יד  חפצים  למסירה של  22 

רואים חשיבות רבה למסור חפצים, לסייע לתושבים לא לזרוק   23 

 24 לפח ולשמור על איכות הסביבה.  
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אלה    בימים  התבור.  בפארק  יותקנו  חדשים  משחק  מתקני  1 

חדשים   משחק  מתקני  עם  שונות  סקיצות  בוחנים  אנחנו  2 

 3 ומשודרגים בפארק התבור.  

 4 הראשונה ביישוב בדרך המשי.    חונכים את הגינה הקהילתית  

עדכון בנושא קו המטרו, כפי שעדכנתי בעבר, המועצה הגישה    5 

שהיא התכנית המסדירה את תוואי קו    103התנגדות לתכנית   6 

M3    לטייב המועצה  ביקשה  ההתנגדות  במסגרת  המטרו.  של  7 

את מיקום תחנת המטרו המתוכננת ברחוב לוי אשכול בקרית   8 

הגוש   של  הפיתוח  באזור  התקווה  דרך  על  ולמקמה  אונו  9 

עם   התחבורה  מערכת  של  מתכללת  מראייה  חלק  הצפוני,  10 

 11 התכנון העירוני.  

את    שמעה  הארצית  המועצה  מטעם  מונתה  אשר  החוקרת  12 

בקשת    מאות  את  לדחות  והמליצה  שהוגשו  ההתנגדויות  13 

נימוקי  המועצה   הקיים.  במיקום  התחנות  את  ולהותיר  14 

כך   על  התבססו  הארצית  המועצה  ידי  על  שאומצו  החוקרת  15 

שמספר התושבים בקרית אונו גדול בהרבה ממספר התושבים   16 

בגני תקווה ועל הטענה כי קרית אונו הינה מרכז אורבני יותר   17 

 18 .  גדול מגני תקווה 

לא    הארצית  המועצה  לכך  ובהמשך  החוקרת  הצער  למרבה  19 

התייחסה באופן ענייני ומקצועי לנתונים העובדתיים שהוצגו   20 

ידי המועצה ביחס למספר המשתמשים בתחנה, בדגש על   על  21 

ייפגעו.   אזור מסחר ותעסוקה אשר כתוצאה מהתוואי הקיים  22 

ולבקש   לפנות  בכוונתי  מבוססת  הנמקה  ניתנה  שלא  כיוון  23 

לאישור  מהמ  התכנית  את  תעביר  לא  כי  הארצית  ועצה  24 

לב   בשים  המועצה.  טענות  את  שוב  שתשקול  לפני  הממשלה  25 

 26 לתשובת המועצה הארצית תשקול המועצה את המשך צעדיה. 
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 1 תערוכת,    : אירועים קרובים  

 2 רגע, שניה, בקשר לזה.  : יניב שחר 

 3 רגע, בסוף.   : ליזי דלריצ'ה 

מ   בתיכון  אומנות  מגמת  של  גמר  ליל  תערוכת  תיקון  יתר,  4 

שבועות, חוגגים שבועות במסיבת מים וקצב, קהילה על הבר,   5 

שלה   השם  את  אומרת  בטח  אני  ווגנוולף,  עדי  של  הרצאה  6 

כלבת   חיסוני  הקהילתית,  הגינה  חנוכת  משובש,  לצערי  7 

השקת   תמיר,  תאגיד  בשיתוף  אריזות  מחזור  חגיגת  לכלבים,  8 

לסטוד  מלגות  וחלוקת  תקווה  בגני  הצעירים  עם  מרכז  נטים  9 

 10 הראל סקעת ומופע אלקטרוני. 

רוצה    אני  הרמה.  ברחוב  עירונית  התחדשות  אחרון,  נושא  11 

בעלי   הוזמנו  אליו  אתמול  שהתקיים  שבכנס  אתכם  לעדכן  12 

הזכויות ברחוב הרמה הוצג מתווה חלופי להתחדשות עירונית   13 

בינוי   פרויקט במתווה של עיבוי  במתחם הרמה, כך שבמקום  14 

ב  פינוי  פרויקט  התכנית  יבוצע  את  ראיתי  האמת  ינוי.  15 

לדחוס   הגיוני  שזה  חשב  מי  להבין  הצלחתי  לא  והזדעזעתי.  16 

וצפוף, הכי צפוף בגני תקווה,    17  1,200לתוך מתחם כל כך קטן 

ועוד   דיור  זה על רחוב צר בעל    3,600יחידות  מטר מסחר כל  18 

 19 נתיב אחד לכל כיוון. 

של    בבניינים  לגור  ירצה  מי  להבין  הצלחתי  קומות    20לא  20 

 21  500בצפיפות כל כך גבוהה כמעט בלי שטחים פתוחים ולשלם  

בו   שאין  הבניין  אחזקת  לצורך  הבית  לועד  רק  לחודש  שקל  22 

שום יתרון לא קהילתי ולא חברתי. למה מישהו חושב שבעלי   23 

הרי   לקרות?  לזה  יתנו  הרמה  מתחם  סביב  בבניינים  הזכויות  24 

 25 הצפיפות הנוראית תשפיע גם על איכות חייהם.  
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תדמי   חניה  רק  לו  יש  הדירות  באחת  גר  שמישהו  לכם  ינו  1 

, לקח לו רבע שעה לצאת מתוך מפלסי החניה  5במרתף מינוס   2 

עם   יחד  הרמה  ברחוב  נתקע  הוא  ואז  רכבים    2,400בבוקר  3 

אותם   את  לכם  דמיינו  עכשיו  השעה.  באותה  לצאת  שרוצים  4 

הצהרים   אחרי  בשעות  יורדים  במתחם  שגרים  ילדים  אלפי  5 

ועומדים בתור  לשטחים הציבוריים   שאין למרגלות המגדלים  6 

 7 ארוך ביותר למתקני המשחקים. 

זאת לא רוחה של גני תקווה. גני תקווה מציעה פתרונות דיור    8 

פתוחים   שטחים  סביב  מרווחים,  איכותיים,  קהילתיים,  9 

 10 שמתאימים לשרת את האוכלוסייה. 

שאלו אותי למה בקרית אונו זה עובד ואצלנו לא, בקרית אונו    11 

רוב הפרויקטים הגדולים של פינוי ובינוי הם על תוואי רחוב   12 

לוי אשכול שהוא ציר תנועה משמעותי ומרכזי שיכול לנקז גם   13 

בקושי את התנועה מהבניינים. בנוסף ציר התנועה כולל נתיב   14 

המקטין את תקן    תחבורה ציבורית ותכנון לתחנת מטרו באופן  15 

, זה לא המצב בגני  1על כל דייר    2החניה במקום על כל דייר   16 

 17 תקווה.  

תכנית    תקודם,  הזה  מהסוג  שתכנית  בשביל  מקרה  בכל  18 

וחלוקה   איחוד  ועורכת  ופרטיים  ציבוריים  שטחים  שלוקחת  19 

בתכנית   שהיתה  כפי  היזמית  להיות  חייבת  המועצה  ביניהם  20 

לא תיזום תכנית כזו   הקודמת. מכל הסיבות שאמרתי המועצה  21 

 22 ואני לא רואה איזה סיכוי יש לה להתקדם במוסדות התכנון.  

אז חשוב לי להגיד את זה גם לפרוטוקול. וחבל שנציגי הציבור    23 

 24 עומדים מול הציבור וזורים חול בעיניהם. 

חבל שמה שאמרת מתאר את רחוב דרך הים ואנחנו גרים שם   : נעמה ברון  25 

 26 בדיוק כמו הרחוב שאני גרה בו.  ודווקא לא רע לנו. זה נשמע  
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 1 באמת?   : ליזי דלריצ'ה 

 2 ממ. - ממ  : נעמה ברון 

 3 כן? איפה?   : ליזי דלריצ'ה 

 4 לגמרי.  : יניב שחר 

דונם? איפה?    46יחידות דיור על תוואי שטח של    1,200איפה   : ליזי דלריצ'ה  5 

 6 תראי לי. 

 7 קומות,    22אבל זה מגדלים של   : נעמה ברון 

יחידות דיור    1,200של  אתם מגישים התנגדות לשטח הצפוני   : ליזי דלריצ'ה  8 

 9 דונם.   200על  

 10 אין לי, כאילו את המשרדים את לא סופרת, זה מקסים.  נעמה ברון: 

 11 וסתם מעניין אותי,  ליזי דלריצ'ה: 

 12 אלף מטר משרדים ותעסוקה לא סופרים.   250  - את ה  נעמה ברון: 

 13 לתכנון ובנייה, עכשיו היא, עומר שלומוביץ: לפני יום היא היתה בועדה  

 14 נכון. לא,   ליזי דלריצ'ה: 

 15 אתה רוצה לדבר על ועדת התכנון והבנייה? רגע, רגע.  נעמה ברון: 

 16 כן. עומר שלומוביץ:  

על   נעמה ברון:  לדבר  רוצה  שאתה  בטוח  אתה  לפתוח.  מה  לי  יש  כי  לא,  17 

 18 זה?  

 19 כן, בבקשה.  עומר שלומוביץ:  

 20 אוקי.  נעמה ברון: 

 21 , אני רוצה.  כן עומר שלומוביץ:  

 22 כמה דירות יש לך ברחוב הרמה?   יניב שחר: 

 23 אני אמנע מתביעות דיבה שאני אצטרך לצאת צודקת בהן.  נעמה ברון: 

 24 לי? עומר שלומוביץ:  

 25 כן.  יניב שחר: 

 26 יש לי דירות ברחוב הרמה? עומר שלומוביץ:  
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 1 אני שואל.  יניב שחר: 

 2 מה זה הצהרת הון עכשיו?  עומר שלומוביץ:  

 3 שואל.    אני  יניב שחר: 

 4 מה זה משנה? אז אני, עומר שלומוביץ:  

 5 אם זה לא משנה אז עזוב.   יניב שחר: 

 6 )מדברים ביחד( 

 7 ... זה משנה.  נעמה ברון: 

 8 עזוב עכשיו.  יניב שחר: 

 9 אני בגלל זה לא, מה?  עומר שלומוביץ:  

 10 האמת שזה משנה. למה מה, למה מגמגם?  נעמה ברון: 

 11 מה? עומר שלומוביץ:  

 12 מה?   נעמה ברון: 

 13 למה מגמגם?  יניב שחר: 

 14 אבל לא צריך להיכנס לאישי, לדעתי כאילו,   דובר: 

 15 כמה דירות יש לך, יניב?   ליזי דלריצ'ה: 

 16 לא, אבל הוא מתחיל.   נעמה ברון: 

לסבתא   ליזי דלריצ'ה:  כמה  שלך,  לאמא  כמה  ביישוב?  לך  יש  דירות  כמה  17 

 18 שלך? מה זה רלוונטי? 

 19   לא, אני לא מבין את הזה. עומר שלומוביץ:  

 20 מה זה רלוונטי?  ליזי דלריצ'ה: 

 21 לפי מה שאתה אומר, לפי מה שאתה אומר,  עומר שלומוביץ:  

 22 אל תיכנס לאישי. אל תיכנס לאישי.   דובר: 

 23 זה לא אישי?  עומר שלומוביץ:  

 24 אל תיכנס. אל תענה לו. אתה לא חייב לענות לו.   ליזי דלריצ'ה: 

 25 זה לא אישי? עומר שלומוביץ:  

 26 כמה את מרוויחה מהפרויקט של הרמה?   ליזי דלריצ'ה: 
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 1 אפס.  נעמה ברון: 

הוא   ליזי דלריצ'ה:  הבנתי.  הזה  דין  העורך  את  הבאת  את  אפס?  לי.  תעני  2 

 3  סיפר לי שיש לך שיתופי פעולה איתו? 

 4 לי?   נעמה ברון: 

 5 כן. ... כן. זה מה שהוא אומר.  ליזי דלריצ'ה: 

 6 בלשוני,   , אני הייתי נזהרת מאוד - קודם כל אני מז  נעמה ברון: 

 7 אוקי.  ליזי דלריצ'ה: 

 8 מאוד להיזהר להגיד,  אושרת פרימו: 

 9 ואפס, אפס ₪.   נעמה ברון: 

 10 אז למה את עושה את זה?   ליזי דלריצ'ה: 

 11 נכון.   אושרת פרימו: 

 12 אין לי עד אתמול,   נעמה ברון: 

 13  למה את עושה את זה?  ליזי דלריצ'ה: 

 14 עד אתמול,  נעמה ברון: 

 15 יחידות דיור?    1,200את חושבת שזה נכון   ליזי דלריצ'ה: 

 16 לא הכרתי אותו ולא ראיתי אותו מימיי.  נעמה ברון: 

 17 יחידות דיור?   1,200את חושבת שזה נכון   ליזי דלריצ'ה: 

 18 ליזי, אל תתקפי, תתני לה לענות. תתני לה לענות ליזי.   יניב שחר: 

שהפרויקט  שנים האחרונות כפי    10  - אני חושבת שהמועצה ב  נעמה ברון:  19 

הפקרה   היא  לציין,  יש  בתקופתך,  התחיל  שלא  מתנהל,  20 

 21 מוחלטת של הדיירים בשכונה. הפקרה. 

האם   ליזי דלריצ'ה:  שאלתי  אני  האם,  הזאת.  השאלה  את  שאלתי  לא  אני  22 

 23 יחידות דיור,    1,200נראה לך שזה נכון  

 24 אבל זו הסיבה שאני מביעה עמדה.   נעמה ברון: 

 25 ברחוב הרמה.   ליזי דלריצ'ה: 
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אמרתי   עמה ברון: נ  לא  רשות  1,200אני  בין  ומתן  משא  של  עניין  יש   . 1 

לתושבים ליזם, כמו שידעתם לעשות שולחנות עגולים בגוש   2 

 3 הצפוני.  

 4 מה הקשר אבל?   ליזי דלריצ'ה: 

 5 הכי קשר בעולם.  יניב שחר: 

 6 דמגוגי.   1,200, זה בסדר לזרוק  1,200אני אומרת זה לא   נעמה ברון: 

 7 אני מצפה להתנצל עכשיו.   ויניב, עומר שלומוביץ:  

 8 )מדברים ביחד( 

 9 . יהיה יותר ואת יודעת.  1,200  - זה יותר מ  שרון גל דרור: 

 10 בסדר,   נעמה ברון: 

 11 מה? כי אתה שאלת אותי כמה דירות יש לי ברחוב הרמה,  עומר שלומוביץ:  

 12 ...  יניב שחר: 

 13 לא אל תשאל.   עומר שלומוביץ:  

 14 בנייני רכבת של אלף,   נעמה ברון: 

 15 אתה תתנצל עכשיו על מה שאמרת.  עומר שלומוביץ:  

 16 של ...  נעמה ברון: 

 17 להתנצל על מה, ששאלתי?   יניב שחר: 

 18 כן, על מה? כן. עומר שלומוביץ:  

 19 ,  3זה יהיה מכפיל של מינימום   שרון גל דרור: 

 20 אני מתנצל ששאלתי. השאלה היתה כל כך ...  יניב שחר: 

 21 שזה יהיה כדאי כלכלי ליזם.    כדי  שרון גל דרור: 

לא, שאלת, לא, כמה דירות יש לי ברחוב הרמה שזה חוצפה  עומר שלומוביץ:   22 

 23 לשאול בן אדם.   

 24 אז שהם יירקבו בבתים שלהם.   נעמה ברון: 

 25 אף אחד לא אומר את זה.   שרון גל דרור: 

 26 .  1תמ"א   נעמה ברון: 
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 1 ברחוב הרמה.    3זה מכפיל של    1,224 שרון גל דרור: 

 2 בסדר.   ברון:   נעמה 

 3 אני ממש מתנצל אם נפגעת.  יניב שחר: 

 4 ...   650... יש   נעמה ברון: 

 5 שזה אותן יחידות דיור על כל הגוש הצפוני.   שרון גל דרור: 

הם לא ידעו שהם מקבלים    50  - בסוף, שגם את ה   650זה יהיה   נעמה ברון:  6 

ה  גבול  על  היא  פה  ההתנהלות  וכל  לא  - בכלל,  באמת  אני   , 7 

אז   שם,  כולם  על  תביעות  על  מאיים  הוא  כי  להיתבע,  רוצה  8 

מתנצלת,   אני  אבל  לחבר'ה.  מתישהו  אצטרף  גם  כנראה  אני  9 

 10 יש לי עמדה, מה לעשות?  

 11 לא, היא פשוט,   ליזי דלריצ'ה: 

 12 היא לא כמו של המועצה.   נעמה ברון: 

 13 עמדה נוגדת את העמדה,  ליזי דלריצ'ה: 

 14 ... נכון.  נעמה ברון: 

שאתם מתנגדים לכל יחידת דיור נוספת שנכנסת, גם אני דרך   ליזי דלריצ'ה:  15 

 16 אגב.  

מה?  נעמה ברון:  יודעת  מה?  את  יודעת  הדברים   את  הדברים,  רגע,  רגע,  17 

ק  על  כי  אחת,  בכפיפה  לדור  פנויה  יכולים  חקלאית  רקע  18 

וחלילה,   חס  רווחים,  עליה  להשיא  הולכים  ממילא  שאנשים  19 

מצפים   אתם  אבל  במקסימום,  רווחיו  את  ישיא  אחד  שכל  20 

שהוסיפו   העומס  כל  את  עליהם  יסחבו  הרמה  שכונת  שדיירי  21 

גני   הישוב,  כל  את  צופפה  לדורותיה  תקווה  גני  וגם  עליהם  22 

גני תקווה,   את,  לא  לא אף אחד אחר,  דווקא  תקווה,  אז הם  23 

 24 הם יישאו בנטל,  

 25 אבל מדובר על תא שטח, לא מדובר על העולם.   ליזי דלריצ'ה: 

 26 בסדר, אז מדובר בתא שטח.   נעמה ברון: 
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 1 כל אזור המרכז מצופף, מה זה קשור?  ליזי דלריצ'ה: 

 2 נו אז מה את רוצה שדווקא הם ישבו,   נעמה ברון: 

 3 דונם,    46בתוך  מה זה קשור?   ליזי דלריצ'ה: 

 4  את גרת בפרויקט תמ"א פעם?  נעמה ברון: 

 5 יחידות דיור.   1,200לא נכנס   ליזי דלריצ'ה: 

תמ"א   נעמה ברון:  פרויקט  חיים  1ליווית  הם  תנאים  באיזה  יודעת  את   ? 6 

 7 כשבונים להם על הראש? 

 8 אני יודעת טוב מאוד, נו.   ליזי דלריצ'ה: 

כלונסאה  נעמה ברון:  להם  שחופרים  מפחדים  שלהם,    שהם  הפרצוף  ליד  9 

 10 עם אסטמה?   200שהבניין אולי יישבר כשהם בני  

שלומוביץ:   הדברים  עומר  את  ממציאה  את  מאיפה  את,  למה  זה,  את  למה  11 

 12 האלה? 

 13 למה שתרצו דבר, למה שתרצו דבר כזה בשביל היישוב?  נעמה ברון: 

 14 תל אביב מלאה בפרויקטים של תמ"א.  עומר שלומוביץ:  

ש  נעמה ברון:  ל - למה  אני  למה  ,  דירה.  בעל  אתה  בכלל,  איתך  מדברת  א  15 

היישוב?   בשביל  כזה  דבר  שתרצו  למה  כזה?  דבר  שתרצו  16 

 17 בשביל היישוב למה? 

 18 יחידות דיור,   1,200למה שנרצה   ליזי דלריצ'ה: 

 19 למה, למה ... יחידות,   נעמה ברון: 

 20 ברחוב הרמה בשביל היישוב?  ליזי דלריצ'ה: 

 21 רכבים בגוש הצפוני זה בסדר,    2,000למה בשביל עוד   נעמה ברון: 

יחידות דיור? חוץ מפוליטיקה שאני מבינה    1,200למה שנרצה   ליזי דלריצ'ה:  22 

 ... 23 

 24 למה? מה הקשר פוליטיקה?   נעמה ברון: 

 25 יחידות דיור?   1,200למה שתרצי   ליזי דלריצ'ה: 

 26 אפס שקל, ליזי, אפס שקל אני מרוויחה בפרויקט הזה.   נעמה ברון: 
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 1 יחידות דיור ברחוב הרמה?   1,200למה שתרצי   ליזי דלריצ'ה: 

 2 אני לא רוצה, אבל אני רוצה שהם יגורו בתנאים מכבדים.  נעמה ברון: 

 3 ? 1,200  - מי אמר ש  יניב שחר: 

 4 מה זה,  ליזי דלריצ'ה: 

 5 )מדברים ביחד( 

 6 מקדם,   3  - ו פינוי ובינוי, יש פחות מ מיכאל יודע עכשי  ליזי דלריצ'ה: 

 7 )מדברים ביחד( 

 8 תפסיקו לבלבל את המוח.   ליזי דלריצ'ה: 

 9 . 1,200יש בדיקות כדאיות כלכלית. גם הוא הציג אתמול   שרון גל דרור: 

 10 . 3  - אין פחות מ  מיכאל לוין: 

 11 יש פתרונות יצירתיים כשרוצים.   נעמה ברון: 

 12 אין, אין פחות.   שרון גל דרור: 

 13 יש. יש,  ברון: נעמה  

 14 אין, אין חיה כזאת.   שרון גל דרור: 

 15 בגני תקווה. אין כזה דבר.   3  - אין, אין פחות מ  מיכאל לוין: 

אני עכשיו חותמת על    1:2הלוואי ואפשר. אם זה מכפיל של   שרון גל דרור:  16 

 17 פינוי בינוי שם, על מה את מדברת?  

 18 אתם,  נעמה ברון: 

פ  יניב שחר:  פה  יש  תקשיבי,  שרון,  בינוי  שרון,  פינוי  של  רויקטים  19 

 20 שבוצעו בגני תקווה,    38שבתמ"א  

 21 נכון.  שרון גל דרור: 

 22 שנים,    5  - ו   4היו מתוכננים שנתיים וחצי, נמשכו   יניב שחר: 

 23 כמו בכל מקום.  שרון גל דרור: 

 24 , רגע, רגע,  - אני מצי  יניב שחר: 

 25 )מדברים ביחד( 
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מה   יניב שחר:  תגיד  כך  אחר  לדבר,  דקות  שתי  לי  תן  אני  לסיים.  לי  תן  1 

 2 שאתה רוצה. אל תפריע.  

 3 בניינים זה יימשך שנים.   17על    1תמ"א   נעמה ברון: 

 4 מסכן, הוא לא דיבר.  דליה לין: 

 5 עכשיו אני בא ואומר,   יניב שחר: 

 6 רונית,   ליזי דלריצ'ה: 

 7 הוא לא דיבר. הוא לא דיבר.  דליה לין: 

 8 אני אומר שניה, אני מדבר, לא,   יניב שחר: 

הוא משתיק אותו, הו אלא דיבר, לא הוציא מילה כל הישיבה   דליה לין:  9 

 10 הזאת.  

שנמשכו  גם אני, רגע. אני אומר שיש פה פרויקטים של תמ"א   יניב שחר:  11 

 12 ואפילו יותר שנים,    4

 13 זה חלק מהתפקיד שלי, לא להשתיק אנשים.   דליה לין: 

ים, אני מזמין, שניה רגע, אני מזמין,  החליפו בהם כמה קבלנ  יניב שחר:  14 

 15  38ליזי, אני מזמין אותך לבוא לבקר בפרויקטים של התמ"א  

שהמרפסת   הדירות.  נראות  איך  תראי  הירדן,  בבקעת  שעשו  16 

כי   אור,  טיפת  בכלל  לו  אין  והסלון  מהמטבח  אליה  יוצאים  17 

זה פרויקט שהוא בדרך כלל לא בנוי מיטבי. אפשר    38תמ"א   18 

 19 חרות. אף אחד לא אמר שנותנים ישר,  לבדוק אופציות א 

 20 )מדברים ביחד( 

 21 אבל בדקו. מי אמר שלא בדקו?  מיכאל לוין: 

 22 שנים,   10בדקו לפני   יניב שחר: 

 23 גם עכשיו זה לא רלוונטי.   מיכאל לוין: 

 24 שנים.    10בדקו לפני   יניב שחר: 

 25 גם עכשיו זה לא רלוונטי, יניב.  מיכאל לוין: 

 26 שנים.   10נו לגמרי מלפני  המחירים של הדירות השת  יניב שחר: 
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 1 די, אתה יודע יפה מאוד שזה לא רלוונטי.  מיכאל לוין: 

גבוהות.   שרון גל דרור:  עלויות מאוד מאוד  הן  העלויות  זה קשור? אבל  מה  2 

 3 התקן חניה פה הוא מאוד גבוה.  

 4 אבל אתם לא,  נעמה ברון: 

 5 אז עכשיו אפשר לבדוק,   יניב שחר: 

 6 כלכלי,   שרון גל דרור: 

 7 אפשר לעשות בדיקה.   שחר: יניב  

 8 היה, אתמול הציגו, הייתי שם אתמול.   שרון גל דרור: 

בעלי דירות לא יקבלו ממ"דים? הנה יורים    80  - סליחה, למה ש  נעמה ברון:  9 

בעלי דירות    80  - עלינו היום הלילה אמר פיקוד העורף. למה ש  10 

 11 לא יקבלו ממ"דים?  

 12 . 38בתמ"א   יניב שחר: 

 13 אבל,  ,  38בתמ"א   שרון גל דרור: 

 14 )מדברים ביחד( 

יש   יניב שחר:  הרמה  של  התמ"א  של  יקבלו    80בתכניות  שלא  דירות  15 

 16 ממ"דים. 

דירות לא מקבלים ממ"דים. הנה הדירה של אושרת פרימו    80 נעמה ברון:  17 

 18 לא מקבלת ממ"ד. 

 19 למה לא? מה זאת אומרת לא?   שרון גל דרור: 

 20 כי אי אפשר.   נעמה ברון: 

 21 דירות,    80לא, יש   יניב שחר: 

 22 אי אפשר.   עמה ברון: נ 

 23 שלא יקבלו ממ"ד.   יניב שחר: 

 24 )מדברים ביחד( 

 25 קיר מחוזק. את היית רוצה לגור בדירה עם קיר מחוזק?   נעמה ברון: 

 26 זה על פי תקן? שניה, זה על פי תקן?  מיכאל לוין: 
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 1 בוודאי שזה על פי תקן.   נעמה ברון: 

 2 זה על פי תקן.   מיכאל לוין: 

 3 בצפון הארץ, תקן בצפון,   נעמה ברון: 

 4 יש, יש תקן כזה,   מיכאל לוין: 

 5 )מדברים ביחד( 

עמיד   מיכאל לוין:  הזה  שהחדר  כנראה  התקנים.  את  ממציאים  לא  אנחנו  6 

 7 לפגיעה מסוימת.  

 8 אז כנראה שאתה לא היית רוצה להסכים להסכם הזה גם כן.  נעמה ברון: 

מה?  מיכאל לוין:  אז  נו  ממ"ד,  מאשר  מקלט  עדיף  לעשות    גם  אפשר  אי  9 

 10 לט בבניין.  מק 

אני דווקא גאה בך שהזמינו אותך אתמול. כאילו אני לא רואה   אושרת פרימו:  11 

 12 בזה את הרע. להפך. 

ו   300לא,   נעמה ברון:  ממ"דים  יקבלו  תומכת    100  - דירות  והמועצה  לא  13 

 14 בזה. ממש כבוד. 

 15 עורך דין תותח נועם עמידור הזמין את נעמה אתמול בערב,   אושרת פרימו: 

 16 עורך דין תותח ...  עומר שלומוביץ:  

 17 אני רואה בזה רק מחמאה, חבר'ה.   אושרת פרימו: 

 18 כבוד.   נעמה ברון: 

 19 חבל שהוא לא הזמין אותי.  מיכאל לוין: 

 20 את רואה בהרבה דברים מחמאה, זאת הבעיה. עומר שלומוביץ:  

 21 אני רואה בזה, אני,  אושרת פרימו: 

 22 אל תעני לו.  נעמה ברון: 

 23 בוודאי רואה מחמאה,   אושרת פרימו: 

 24 כל דבר אצלך זה מחמאה, כן, כן. עומר שלומוביץ:  

 25 שעורך דין עמידור, באמת, שהוא נחשב,  אושרת פרימו: 

 26 וואו. עומר שלומוביץ:  
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 1 לתותח על,  אושרת פרימו: 

 2 שאני לא מכירה.   נעמה ברון: 

 3 ן, הזמי  אושרת פרימו: 

 4 שאין לי שיתופי פעולה איתו בכלל.   נעמה ברון: 

 5 את נעמה ברון להגיע לכנס, אני רואה בזה מחמאה.   אושרת פרימו: 

 6 )מדברים ביחד( 

 7 למה הוא הזמין אותה אם הוא לא מכיר אותה?   שרון גל דרור: 

 8 ליזי,   דובר: 

 9 פשוט מחמאה.   אושרת פרימו: 

 10 למה הוא לא הזמין אותנו?  יניב אנגל: 

 11 )מדברים ביחד( 

 12 היא אמרה שהיא לא מכירה אותו.  שרון גל דרור: 

 13 ליזי, את נהנית היום, אני קולט עלייך.   דובר: 

 14 יש התראה. יש התראה ממוקדת.   דובר: 

 15 )מדברים ביחד( 

 16 לא, לא אמרו שעה. הערב.   ליזי דלריצ'ה: 

 17 בוא נסיים.  עופר עזרא: 

 18 נעמה, בגלל ש...  מיכאל לוין: 

 19 )מדברים ביחד( 

נגיד ולא אותי? למה, למה   אנגל: יניב   אבל למה הוא הזמין אותה לדבר  20 

 21 הוא הזמין אותה ולא אותי?  

 22 הוא אמר, הייתי שם אתמול בכנס. חבל שלא באת.   שרון גל דרור: 

 23 )מדברים ביחד( 

אני חייבת לעצור. אני חייבת לעצור. חייבים להתקדם כי יש   דליה לין:  24 

 25 נתקדם.   התראות. אני לוקחת אחריות פה, אז בואו 

 26 בואו נתקדם.  יניב שחר: 
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 1 אין שום בעיה.  אושרת פרימו: 

 2 תודה.  דליה לין: 

 3 

 4 . אישור תב"רים 3

 5 

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

 7 אוקי.  יוסי שמעוני: 

 8 רגע, רציתי לשאול,   יניב שחר: 

בשם   יניב אנגל:  מדברת  נעמה  כאילו  מצג  איזשהו  שנוצר  הוא  העניין  9 

 10 תושבי הרמה.  

 11 לא, אני אמרתי את זה מפורשות ...  נעמה ברון: 

 12 )מדברים ביחד( 

לראות   יניב אנגל:  באמת  וצריך  חלוקות  שהן  יודעת  את  שם  הדעות  כי  13 

 14 פעם אחת תכנית, לראות תכנית רצינית. 

 15 בבקשה. בבקשה. יניב, די. יניב, יניב, צריך להתקדם.   דליה לין: 

 16 לא, לא, יש לי,  יניב שחר: 

 17 די.  דליה לין: 

הזה.   יניב שחר:  הנושא  את  לחדד  רוצה  אני  לגבי המטרו,  לי שאלה.  יש  18 

 19 לא, ליזי, מדובר במועצה.  

 20 בדיווחים הוא ראה את זה נו.  ליזי דלריצ'ה: 

 21 אוקי.  דליה לין: 

דיווחי ראש מועצה, סעיף בסדר היום, שואל. היו שאלות על   יניב שחר:  22 

גם   יודעת  את  גם  כי  המטרו,  על  שאלות  עכשיו  הפרויקט,  23 

מיותרת   תהיה  היא  כנראה  הבאה,  לישיבה  שאילתה  העלינו  24 

 25 כבר,  

 26 ,  - אני אפילו לא מסתכלת על השאילתות ש  ליזי דלריצ'ה: 
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 1 )מדברים ביחד( 

ם עליהן, אגב. זה את האמת הסבר  אז זה מסביר למה לא עוני  נעמה ברון:  2 

 3 טוב. 

המטרו שבגני תקווה לדעתי באיחור ביקשה להזיז אותו לכיוון   יניב שחר:  4 

 5 דרך המשי,  

יש   ליזי דלריצ'ה:  מילה  לכל  הרי  תגיבי?  מה  באיחור,  לדעתי   ... רונית,  6 

 7 משמעות. לא רוצה? 

 8 ור נו. עו"ד רונית עובדיה: שיגיד מה שהוא רוצה, נו. הגיש באיחור, כן באיח 

 9 כי היה מועד אחרון להגשת התנגדויות. לא משנה.  יניב שחר: 

 10 מי? הגשנו בזמן, מה אתה רוצה?  עו"ד רונית עובדיה:  

 11 אני שאלה. אני שאלה.   יניב שחר: 

תמיד זה עם איזה ציני, תמיד איזה שקר, תמיד איזה פלברה,   ליזי דלריצ'ה:  12 

 13 תמיד איזה חארטה,  

 14 כן, הוא לא,  עו"ד רונית עובדיה:  

 15 תמיד איזה, יאללה.   ליזי דלריצ'ה: 

 16 הוא פשוט יודע, אנחנו תמיד לא בסדר, תמיד באיחור,  עו"ד רונית עובדיה:  

 17 אי אפשר לענות ככה.  ליזי דלריצ'ה: 

 18 אתם הכי בסדר.   יניב שחר: 

 19 נו יאללה.   ליזי דלריצ'ה: 

 20 אתם הכי בסדר,   יניב שחר: 

 21 מה השאלה?  דלריצ'ה: ליזי  

 22 אתם עושים על הדקה, על השניה,   יניב שחר: 

 23 כן, כן, כן. עו"ד רונית עובדיה:  

 24 על הסעיף, על הזה.   יניב שחר: 

 25 הכל טוב.  ליזי דלריצ'ה: 

 26 מה השאלה?   דליה לין: 
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עובדיה:   רונית  נאמרו  עו"ד  לא  הפרוטוקול,  את  בינתיים  בדקתי  אגב  דרך  1 

 2 הדברים שאמרת.  

 3 ו בדרך אחרת, לא משנה.  נאמר  יניב שחר: 

 4 סבבה.  עו"ד רונית עובדיה:  

מבקש   יניב שחר:  כבר  אני  זה.  את  ונעלה  הבאה  לישיבה  נחכה  אנחנו  5 

 6 להעלות,  

 7 אל תבקש.  עו"ד רונית עובדיה:  

 8 לא, לא, אל תבקש עכשיו. תבקש בזמן,   ליזי דלריצ'ה: 

 9 תבקש בזמן ותעלה. עו"ד רונית עובדיה:  

 10 בסדר הנכון.   ליזי דלריצ'ה: 

 11 )מדברים ביחד( 

 12 עו"ד אושרת מצליח: אבל חבל שתבקש, היא גם התייחסה לזה.  

 13 לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.  עו"ד רונית עובדיה:  

 14 אני אעלה,   יניב שחר: 

תגיד יניב, למה אתה שולח נגיד ממש כמה דקות לפני שמונה   יניב אנגל:  15 

 16 בערב? למה לא נגיד באחת בצהרים?  

 17 נכון. הוא עסוק. הוא עסוק.  לריצ'ה: ליזי ד 

 18 לעשות קפה או שאת מתקדמת?   דובר: 

 19 לא, סתם שאלה.   יניב אנגל: 

 20 אנחנו שלושה שבועות עובדים,  נעמה ברון: 

 21 לא, שאלה רצינית.   יניב אנגל: 

הם עובדים קשה, נעמה עם הילדים, עזוב נו, יש להם, הם  עומר שלומוביץ:   22 

 23 היחידים שעושים את זה. 

 24 עומר, עומר שלומוביץ הוא פשוט פנוי.   ברון: נעמה  

 25 כן, את היחידה שעובדת,  עומר שלומוביץ:  

 26 הוא רווק, אין לו חיים,   נעמה ברון: 
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 1 נכון. עומר שלומוביץ:  

 2 אין לו עבודה.   נעמה ברון: 

 3 לא.  עומר שלומוביץ:  

 4 ,  24/7הוא על זה   נעמה ברון: 

 5 אני חייב בדקה לשמונה,  עומר שלומוביץ:  

 6 רק לנו יש משפחות. מספיק.  נעמה ברון: 

 7 דקה לשמונה. אבל זה יוצא לו בדקה לשמונה, עומר שלומוביץ:  

 8 )מדברים ביחד( 

 9 השרת כשל. השרת כשל, מה לעשות?  עומר שלומוביץ:  

 10 זה בדיוק כמו שאתה לפעמים בתור יו"ר ועדת רכש,   יניב שחר: 

 11 כן? כן?  עומר שלומוביץ:  

 12 או איך קוראים לזה מכרזים לא מגיע, קורה.   יב שחר: ינ 

 13 סליחה? עומר שלומוביץ:  

 14 לא בא אליך בטענות, קורה.  יניב שחר: 

 15 עומר לא הגיע? לא.   נעמה ברון: 

 16 אה, בסדר. עומר שלומוביץ:  

 17 איזה קטע.   נעמה ברון: 

 18 קורה.  יניב שחר: 

 19 מאה אחוז. כמה פעמים לא הגעתי?  עומר שלומוביץ:  

 20 א סופר לך.  ל  יניב שחר: 

 21 אה, אתה לא סופר.  עומר שלומוביץ:  

 22 אולי אני אספור בסוף הקדנציה.   יניב שחר: 

 23 מאה אחוז. עומר שלומוביץ:  

 24 אני סופרת.   דליה לין: 

 25 מותר ליו"ר ועדת מכרזים, עומר שלומוביץ:  

 26 זה התפקיד שלי, אני סופרת.   דליה לין: 
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 1 לא להגיע פעם אחת.  עומר שלומוביץ:  

 2 ...  דליה לין: 

 3 דרך אגב כדאי למנות ממלא מקום.  יניב שחר: 

, סליחה, והיה ממלא מקום, ואתה בתור אופוזיציה הייתי  - ו עומר שלומוביץ:   4 

 5 מצפה שתגיע קצת יותר לועדת מכרזים, טיפה יותר חשוב. 

 6 תמשיכו לעשות אותם בחמש וחצי,  יניב שחר: 

 7 מאה אחוז. עומר שלומוביץ:  

 8 למרות שאני מבקש,  ניב שחר: י 

 9 אתה רוצה שאני אכנס במקומך לועדת מכרזים?  נעמה ברון: 

 10 לא, לא, לא, חס וחלילה. עומר שלומוביץ:  

 11 למה?  נעמה ברון: 

 12 לא היית בועדת זה, גם לא היית בועדת,  עומר שלומוביץ:  

 13 זה גם בשש. זה גם בשש.   ליזי דלריצ'ה: 

 14 ת תכנון ובניה,  מרוב ההופעות שלך בועד עומר שלומוביץ:  

 15 סליחה שילדתי.  נעמה ברון: 

 16 זה גם בשש.   ליזי דלריצ'ה: 

 17 מרוב ההופעות בועדת תכנון ובניה,  עומר שלומוביץ:  

 18 אה, סליחה שילדתי, אני מתנצלת.   נעמה ברון: 

 19 ,  - אה, לא, סליחה ש עומר שלומוביץ:  

 20 )מדברים ביחד( 

 21 חבר'ה, חבר'ה, רגע, שניה,   יוסי שמעוני: 

 22 תעצרו שניה.  עו"ד אושרת מצליח:  

 23 יש התראה.   דליה לין: 

בן   יוסי שמעוני:  בניין  עכשיו  הוריד  האוויר  צריך    13חיל  בעזה,  קומות  24 

 25 להזדרז בבקשה.  

 26 שאלה קטנה בקשר למטרו.  יניב שחר: 
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 1 איזה מזל שיש תקיפה בעזה.  דובר: 

 2 שאלות מיותרות?  אי אפשר להתאפק ולא לשאול   דליה לין: 

 3 זה לא מיותר.   יניב שחר: 

 4 אוקי, בקשר למטרו. יאללה יניב,  עו"ד רונית עובדיה:  

 5 )מדברים ביחד( 

 6 ,  7,  6,  5,  4,  3,  2,  1 ליזי דלריצ'ה: 

 7 אני גם פה.   יניב אנגל: 

אני   ליזי דלריצ'ה:  וזה  הילדים  עם  לחוץ  מישהו  אם  לא,  פה.  גם  אתה  8 

 9 משחררת אותו.  

 10 עם הבדיחות האלה. די. די כבר   נעמה ברון: 

 11 שרון, יאללה, את יכולה ללכת.   ליזי דלריצ'ה: 

 12 מספיק עם הדאחקות האלה.  נעמה ברון: 

 13 רגע, יניב,  עו"ד רונית עובדיה:  

 14 מי מדבר איתך בכלל?   ליזי דלריצ'ה: 

 15 מה?  יניב שחר: 

 16 מי מדבר איתך בכלל?   ליזי דלריצ'ה: 

 17 )מדברים ביחד( 

 18 היא יש לה ילדים. כל הזמן רק  עומר שלומוביץ:  

 19 תירגעו, חבר'ה.   אושרת פרימו: 

בכלל?  ליזי דלריצ'ה:  איתך  מדבר  אנשים   מי  עוד  פה  יש  ילדים?  יש  לך  רק  20 

 21 לחוצים. 

 22 ד"ר דן אויירו קדרי: לא רק לך יש ילדים. 

 23 אני, אני לחוצה, אני רוצה ללכת. עו"ד רונית עובדיה:  

 24  דן, אתה רוצה לחזור הביתה?  ליזי דלריצ'ה: 

 25 בבקשה תשחררו אותי.  עו"ד רונית עובדיה:  

 26 את משוחררת, יש,  יניב שחר: 
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 1 , - לא, אני רוצה לענות ל עו"ד רונית עובדיה:  

 2 יניב בבקשה,  דליה לין: 

 3 לשאלות שלך.  עו"ד רונית עובדיה:  

 4 תשאל את השאלה.   דליה לין: 

גני   יניב שחר:  לתוך  המטרו  קו  את  להזיז  שלנו  הבקשה  את  דחו  כרגע  5 

 6 עוד יש לנו שאנחנו יכולים לעשות?   תקווה. מה 

 7 להגיש בג"צ. עו"ד אושרת מצליח:  

 8 להגיש בג"צ?  יניב שחר: 

 9 כן. וזה אנחנו גם מתכוונים. עו"ד רונית עובדיה:  

 10 קיבלת תשובה.   דליה לין: 

 11 )מדברים ביחד( 

 12 אישורי תב"רים, יוסי בבקשה.  ליזי דלריצ'ה: 

 13 טוב.  יוסי שמעוני: 

 14 דחו דרך אגב כמעט את כל ההתנגדויות.  עו"ד רונית עובדיה:  

 15 רונית,   יוסי שמעוני: 

 16 יאללה, אישור תב"רים. בואו נזדרז. רוני דנה פה.   ליזי דלריצ'ה: 

אני עכשיו לוקח את הסעיף שלי. ליזי העבירה אלי את הזכות   יוסי שמעוני:  17 

דיבור. עדכון תב"רים לפניכם. יש כאן, בסך הכל זה קצר. יש   18 

פה שני עדכוני תב"רים ושלושה חדשים. אני מקריא לכם אחד   19 

 20 אחד.  

שקל. הפחתה של    2,451יש פה עדכון קל, הפחתה של    –   614  21 

 22 בבקשה.  טוטו ווינר, זה משהו בקטנה, לאישורכם  

 23 כולם בעד?   דליה לין: 

 24 בעד.  יניב שחר: 

 25 בעד.  מיכאל לוין: 

 26 
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 1 . 614פה אחד הוחלט לעדכן את תב"ר   החלטה: 

 2 

רכישת רכבי מועצה. כפי שביקשתם, ואני חושב    –   751אוקי.   יוסי שמעוני:  3 

שזה נכון, כל פעם שיש משהו שהוא משמעותי אנחנו צירפנו   4 

בוב  של  רכישה  על  מדובר  כלכלי.  תחשיב  מטאטא.  - פה  קאט  5 

אנחנו   בעצם  שנתיים  שתוך  שאומר  כלכלי  תחשיב  עשינו  6 

קבלני   דרך  תמיד  לקחת  זה  האלטרנטיבה  זה.  את  מחזירים  7 

ש  בוודאי  וזה  ישפר  משנה  ספק שזה  אין  יקר.  יותר  זה הרבה  8 

 9 את השירות גם ברחבי המועצה.  

ב   להגדיל  מבקשים  הרשות,    300  - אנחנו  מקרנות  שקל  אלף  10 

 11 אתם רואים את זה לפניכם, לאישורכם. 

 12 מאשרים.  יניב שחר: 

 13 כולם בעד?   דליה לין: 

 14 כולם בעד.  עו"ד אושרת מצליח:  

 15 יופי.  יוסי שמעוני: 

 16 

 17 . 751אשר עדכון תב"ר  פה אחד הוחלט ל  החלטה: 

 18 

חדשים,   יוסי שמעוני:  חלוקה    809  - ו   808תב"רים  בעצם  זה  דבר,  אותו  זה  19 

הפיס   מפעל  ו   200של  לריהוט    60  - אלף  לציוד  והרשאה  אלף  20 

ה  ספר,    808  - גלובלי.  בתי  כבר    809זה  לנו  יש  ילדים.  גני  זה  21 

 22 את ההרשאה. לאישורכם בבקשה.  

 23 כולם בעד?  דליה לין: 

 24 מאשרים.  יניב שחר: 

 25 את שניהם.  יוסי שמעוני: 

 26 
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 1 . 809  - ו   808פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   החלטה: 

 2 

 3 ,  810.  810, רונית תהיי איתי שניה כי זה  810 יוסי שמעוני: 

 4 צריך הסבר של רונית.   810 יניב שחר: 

דרך   יוסי שמעוני:  ערך  ירידת  תביעות  בגין  דעת  חוות  בסדר.  בעיה.  אין  5 

מזרח,   את    300התקווה  רונית,  הרשות.  מקרנות  שקל  אלף  6 

 7 יכולה לדבר על זה שניה? 

עובדיה:   רונית  הדעת  עו"ד  חוות  על  רק  מדברים  אנחנו  אסביר.  רק  אני  כן.  8 

שיפוי   כתב  נתנה  המועצה  מזרח  התקווה  דרך  כל  השמאיות.  9 

ירידות   לדרום השרון על זה שהיא תשפה אותם על התביעת  10 

 11 ערך. זה היה,  

 12 ?  889מה זה על הכביש   יניב שחר: 

עובדיה:   רונית  השרון,    כן. עו"ד  דרום  מבחינת  לא  מבחינת,  תנאי  היה  זה  13 

מבחינת נתיבי איילון שקידמו את הפרויקט הזה וקידמו אותו   14 

היה   זה  כך  ואחר  הזה  שיפוי  הכתב  את  ונתנו  המועצה  בשם  15 

תנאי מבחינת הועדה המחוזית לאשר את הכביש הזה כי דרום   16 

 17 השרון התנגדו. 

כזו צריך    אז עכשיו מוגשות כל התביעות האלה ולכל תביעה   18 

כפי   לא  היא  הערך  ירידת  למה  שתסביר  שמאית  דעת  חוות  19 

שטוענים. וזה הערכה שלנו לגבי החוות דעת השמאיות ביחס   20 

 21 לכל התביעות.  

 22 זה רק לשמאי שייתן הצעה סותרת למה שדרום השרון,  יניב שחר: 

 23 כן. עו"ד רונית עובדיה:  

 24 כל אחת מהחלקות שתגיש התנגדות.   יניב שחר: 

 25 כן, כן. ובדיה:  עו"ד רונית ע 

 26 לאישורכם בבקשה.   יוסי שמעוני: 
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 1 זה דרך אגב מקרנות הרשות?  יניב שחר: 

 2 זה כן, קרנות הרשות. בוודאי. זה חייב להיות, זה המקור.  יוסי שמעוני: 

 3 כן.  יניב שחר: 

 4 מאושר?   דליה לין: 

 5 כולם מאשרים?  יוסי שמעוני: 

 6 כולם בעד.   דליה לין: 

 7 ליזי, אני סיימתי.   יוסי שמעוני: 

 8 

 9 . 810פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר   החלטה: 

 10 

המועצה,  7 יועמ"ש  מצליח,  לאושרת  בכירים  שכר  אישור  משכר    95%- 85%.  11 

 12 מנכ"ל 

 13 

מספר    - 4 ליזי דלריצ'ה:  רבעוני  כספי  בדו"ח  דנה,  2020לשנת    4דיון  רוני   . 14 

 15 הגעת עד הלום, בבקשה. 

ללכת, היא צודקת. אישור  רגע, סליחה שניה, דקה. היא רוצה    16 

 17 תבחינים לתמיכות, 

 18 לא, את האישור של אושרת. אושרת צאי. עו"ד רונית עובדיה:  

 19 אושרת, צאי רגע.  ליזי דלריצ'ה: 

 20 אני יוצאת.  עו"ד אושרת מצליח:  

 21 אנחנו רוצים לאשר,   ליזי דלריצ'ה: 

 22 עכשיו היא תוכל להעביר את השרביט.  יניב שחר: 

 23 ם לא מבינים איזה אושר, כן. אני, את עו"ד רונית עובדיה:  

לפי   ליזי דלריצ'ה:  המועצה  יועמ"ש  מצליח  לאושרת  בכירים  שכר  אישור  24 

 25 אחוז משכר מנכ"ל.   95  - ל   85החוק בין  

 26 אני שאלתי, שלחתי כמה שאלות במייל,  יניב שחר: 
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 1 אוקי.  ליזי דלריצ'ה: 

 2 אמרתי אולי, לא קיבלתי תשובה אז   יניב שחר: 

 3 מתי שלחת?   ליזי דלריצ'ה: 

 4 היום.  יניב שחר: 

 5 ז תקבל תשובה.  א  ליזי דלריצ'ה: 

 6 לא, סליחה, שלחתי היום, לא, אבל אני שואל עכשיו.   יניב שחר: 

 7 טוב יאללה תשאל, תשאל, כן.  עו"ד רונית עובדיה:  

 8 זה בקשר לזה.   יניב שחר: 

 9 כן. עו"ד רונית עובדיה:  

 10 היה מכרז.  יניב שחר: 

 11 כן. עו"ד רונית עובדיה:  

 12 מתי פורסם? כמה הקצאות?   יניב שחר: 

 13 לענות?  דליה לין: 

 14 לא, יש, נשלח לו את הכל אם הוא כתב.   ליזי דלריצ'ה: 

 15 לא, רגע, שניה, שניה, לא צריך זה. עו"ד רונית עובדיה:  

 16 לא צריך,   יניב שחר: 

 17 היה מכרז, פורסם, מיליון אנשים, אני,  עו"ד רונית עובדיה:  

 18 לא, זה היה באתר האינטרנט.  נעמה ברון: 

היה באתר אינטרנט, בעיתונים, ביפעת, בזה וזה, ניגשו  עו"ד רונית עובדיה:   19 

 20 ,  20הרבה מאוד מועמדים, בערך  

 21 . 28 דליה לין: 

 22 . 28עו"ד רונית עובדיה:  

 23 רגע, היא עכשיו תהיה עובדת מועצה?  נעמה ברון: 

 24 כן.  ד רונית עובדיה:  עו" 

 25 והיא עוזבת את המשרד?   נעמה ברון: 

 26 כן. זהו, לא תצטרכי לראות אותי יותר.  עו"ד רונית עובדיה:  
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 1 היא מאושרת כמוך שהיא עוזבת את המשרד? לא, סתם.  יניב שחר: 

 2 מועמדים נמצאו כעומדים בתנאי הסף.   28עו"ד רונית עובדיה:  

 3 מתוכם.   24לא,   דליה לין: 

, לא משנה, מספר מסוים. הם רואיינו כולם. לא, אני  24עובדיה:  עו"ד רונית   4 

 5 לא זוכרת. את אמרת 

 6 בסדר.   ליזי דלריצ'ה: 

עובדיה:   רונית  יועץ  עו"ד  היה  אדם,  כוח  ועדת  ידי  על  כולם  רואיינו  הם  7 

ים,   בת  של  המשפטית  היועצת  אחרת,  רשות  של  משפטי  8 

אנ  היו,  הציבור,  נציגי  היו  בועדה.  השר  כנציגת  לא  שישבה  י  9 

 10 הייתי כמובן. 

 11 ומשרד הפנים גם.   יוסי שמעוני: 

 12 זו ועדה סטטוטורית.  דליה לין: 

זו ועדה סטטוטורית, ראיינו את כולם, דירגו את כולם.  עו"ד רונית עובדיה:   13 

כל האנשים שישבו שמה   ידי  על  קולות  ברוב  נבחרה  אושרת  14 

והיא נמצאה כהכי מתאימה לתפקיד והיא עוזבת את המשרד   15 

ובאהבה   בהצלחה  ולכם  בהצלחה  לה  מאחלים  ואנחנו  שלנו  16 

 17 רבה.  

 18  כמה זה שכר מנכ"ל רק?  יניב שחר: 

 19 , 85-95 דליה לין: 

 20 הוא שואל כמה, עו"ד רונית עובדיה:  

 21 . 30,900 יוסי שמעוני: 

 22 כמעט.    31 דליה לין: 

 23 ,  - זה המאה אחוז כאילו, זה ה  יוסי שמעוני: 

 24 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?   ליזי דלריצ'ה: 

 25 מה?  דליה לין: 

 26 תתייעצו.  ליזי דלריצ'ה: 
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 1 אנחנו נמנעים.  יניב שחר: 

 2 מה? נמנעים?   דליה לין: 

 3 נמנעים.   'ה: ליזי דלריצ 

 4 באמת?  דליה לין: 

 5 יאללה. בסדר, הכל טוב.   ליזי דלריצ'ה: 

 6 הכל שליפות. עומר שלומוביץ:  

 7 חשבתי שלא פוליטיקה פה.   נעמה ברון: 

 8 לא, רק שליפות. עומר שלומוביץ:  

 9 זה הכי פוליטיקה.  דליה לין: 

 10 לא, לא, מה שאת עושה פוליטיקה.  נעמה ברון: 

 11 פוליטיקה היינו מתנגדים. אם היה   יניב שחר: 

 12 האמת שמה שאת עושה זה פוליטיקה.   נעמה ברון: 

 13 זה הכי מקצועי,   דליה לין: 

 14  רגע, רגע, אתם לא רוצים להגיד תודה לרונית?  יוסי שמעוני: 

 15 לא, עוד לא נפרדים ממנה. חכה.   ליזי דלריצ'ה: 

 16 )מדברים ביחד( 

 17 במקום הררי טויסט?  נעמה ברון: 

 18 כן. עו"ד רונית עובדיה:  

 19 במקום המשרד?  נעמה ברון: 

 20 כן. עו"ד רונית עובדיה:  

 21 כן, היועמ"ש הוא פנימי.   יוסי שמעוני: 

 22 היועמ"ש הוא פנימי, זהו. שלום לכולם, תודה רבה.  עו"ד רונית עובדיה:  

 23 

ברוב של חברים הוחלט לאשר שכר בכירים לאושרת מצליח,   החלטה:  24 

 25 משכר מנכ"ל.   95%- 85%יועמ"ש המועצה,  

 26 
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 1 תודה רבה.  דליה לין: 

 2 אישור תבחינים,   ליזי דלריצ'ה: 

אבל רגע, המועצה ממשיכה להעסיק את הררי טויסטר בתור   יניב שחר:  3 

 4 יועצים חיצוניים. 

אושרת,   יוסי שמעוני:  להיות  הופכת  שהיועמ"שית  זה  שקורה  מה  לא,  5 

,  - יועמ"ש פנימית, ואנחנו נצא למכרז להתקשרות בכל מה ש  6 

בדברים שאנחנו צריכים את הסיוע של, למשל בליגטיזציה או   7 

אחד   וכל  וכדומה  משפט  בבתי  ייצוגים  יודע,  אתה  תביעות,  8 

 9 יציע את מרכולתו.  

 10 )מדברים ביחד( 

 11 .. מכרז ...  יניב שחר: 

 12 מה? לא, למה אתה אומר את זה?   יוסי שמעוני: 

 13 לא, לא, שניה רגע,  עו"ד רונית עובדיה:  

 14 עשו עבודה טובה כל כך הרבה שנים.   כי הם  יניב שחר: 

 15 לא, אבל זה,   יוסי שמעוני: 

 16 זה לא יפה.   דליה לין: 

 17 אני חושב שזה,   יוסי שמעוני: 

 18 מה הוא אמר? מה הוא אמר?  ליזי דלריצ'ה: 

 19 יניב, זה לא בסדר.  דליה לין: 

 20  מה הוא אמר?  ליזי דלריצ'ה: 

 21 אני מצטער אם לקחתם את זה,  יניב שחר: 

 22 יושב בועדה הזאת? אתה   דליה לין: 

 23 לא, לא, זה לא,   יוסי שמעוני: 

 24 איזה ועדה?   יניב שחר: 

 25 לא, אל תגיד,   יוסי שמעוני: 

 26 יהיה מכרז, אתה חלק מועדת מכרזים.   דליה לין: 
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 1 רגע. עו"ד רונית עובדיה:  

 2 תלוי כמה כסף זה יהיה.   יניב שחר: 

עובדיה:   רונית  יניב עו"ד  שניה.  שניה.  משהו.  לומר  רוצה  אני  אני  רגע,   , 3 

נבחרתי להיות היועצת המשפטית של גני תקווה במכרז שהיה   4 

 5 שבחרו יועץ משפטי חיצוני לתקופת,  

 6 כאילו המשרד, המשרד שלך.   נעמה ברון: 

 7 לא, אני באופן אישי. בתור, עו"ד רונית עובדיה:  

 8 זה היה אישי או משרד?  יניב שחר: 

עובדיה:   רונית  א עו"ד  באופן  להגיש  צריך  היה  אישי,  הייתי  אישי,  אני  ישי.  9 

של   לתקופה  היה  זה  נגמר.  שלי  החוזה  המשפטי.   10  6היועץ 

שנים. והמועצה החליטה במקום להמשיך לקחת יועץ משפטי   11 

השירותים,   היקף  בגלל  פנימי  משפטי  יועץ  לקחת  חיצוני  12 

 inhouse  . 13היישוב גדל בכל השנים האלה, כבר צריך מישהו  

 14 אלף תושבים אפשר.   20וגם מעל   יניב שחר: 

 15 לא, אפשר גם קודם. לא חייבים. ד רונית עובדיה:  עו" 

לאושרת   ליזי דלריצ'ה:  תגידי  לחוצים.  פה  אנשים  רונית,  נו,  די,  אישור,  16 

 17 להיכנס.  

 18 תודה רבה.   יניב שחר: 

 19 

החברה  6 לדירקטוריון  הציבור,  מטעם  כדירקטורית  צרור,  חן  מינוי  אישור   . 20 

 21 לפיתוח גני תקווה בע"מ )חל"צ( 

 22 

לדירקטוריון   דלריצ'ה: ליזי   הציבור  כדירקטור מטעם  צרור  חן  מינוי  אישור  23 

 24 החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ. מי בעד? 

 25 אנחנו בעד.   יניב שחר: 

 26 
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פה אחד הוחלט לאשר את מינוי חן צרור, כדירקטורית מטעם   החלטה:  1 

 2 הציבור, לדירקטוריון החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ. 

 3 

 4 2022לשנת  . אישור תבחינים לתמיכות  5

 5 

לשנת   ליזי דלריצ'ה:  לתמיכות  תבחינים  משנה  2022אישור  שינוי  אין   , 6 

 7 קודמת, זה בדיוק בדיוק אותו דבר.  

 8 אין שינוי וגם ועדת המשנה אישרה את זה.   יוסי שמעוני: 

 9 גם ועדת המשנה. מי בעד?  ליזי דלריצ'ה: 

 10 אנחנו בעד.  יניב שחר: 

 11 כולם בעד.  דליה לין: 

 12 

 13 . 2022תבחינים לתמיכות לשנת  פה אחד הוחלט לאשר   החלטה: 

 14 

 15 2020לשנת    4. דיון בדו"ח כספי רבעוני מס'  4

 16 

יופי, נשאר תבחינים לתמיכות, רוני דנה. סליחה, דיון בדו"ח   ליזי דלריצ'ה:  17 

 18 . 2020לשנת    4כספי רבעוני מספר  

לשנת   רוני דנה:  רביעי  רבעוני  .  31.12.20עד    1.1.20  - מ   2020דו"ח  19 

אלף    18  - באיזון ב המועצה סיימה את הפעילות השנתית שלה   20 

שקל עודף. היתה שנה מאוד מאוד מורכבת בגלל הקורונה וגם   21 

משרד   למשל  כי  מהקורונה,  טובות  די  כלכליות  תוצאות  היו  22 

קצת   ביצוע  לעומת  טובים  כספים  לנו  לתת  המשיך  החינוך  23 

 24 פחות שהיה.  

גם    שבעתיד  להיות  יכול  הזה.  מהסיפור  נהנו  הרשויות  רוב  25 

 26 יקצצו.  
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לו   ליזי דלריצ'ה:  יש  שבשוטף  ומשרדים  מסחר  פחות  לו  שיש  מי  סבל  וגם  1 

 2 הרבה יותר כסף, פה הפגיעה היתה הרבה יותר קטנה.  

 3 אנחנו רגילים לא לקבל כסף.  יניב שחר: 

אז יש לנו בארנונה תוצאה חיובית מעבר לתקציב של מיליון   רוני דנה:  4 

וחצי בערך, בעיקר נגבו כאן כספי פיגורים חוץ מהשוטף שהיה   5 

 6 ל.  קצת מע 

אז    מהר,  לסיים  קצת  לחוץ  גם  אני  לחוצים,  כאן  כולם  7 

בתזרים   שיפור  לנו  יש  המאזן.  לדף  אעבור  אני  ברשותכם  8 

ב  בערך  לעומת שנה    50  - המזומנים של המועצה  מיליון שקל  9 

התב"רים   ומעודפי  הרשות  מקרנות  בעיקר  נובע  זה  שעברה.  10 

את   קיבלתם  שאלות  לשאול  תרצו  ואם  שברשות.  הזמניים  11 

 12 שמח לענות, ואם לא, אני אשמח גם לברוח.  הדו"ח, אני א 

 13 לא נחזיק אותך.   יניב שחר: 

קיבלתם   רוני דנה:  בעיה.  לי  אין  בסדר.  זה  חופשי,  תרגישו  באמת,  לא,  14 

 15 את הדוחות הרי לידיים. 

 16 כן, עברנו. בסדר.  יניב שחר: 

 17 בסדר? אוקי.  רוני דנה: 

 18 תודה רבה. יאללה.   ליזי דלריצ'ה: 

 19 

 20 - תמה ישיבת היום - 


