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[ ]1הצעה לסדר יניב שחר -הפחתת ארנונה לעסקים שנפגעו מהתמשכות עבודות הפיתוח
ברחוב הרמה
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא הפחתת ארנונה
לעסקים שנפגעו מהתמשכות עבודות הפיתוח ברחוב הרמה .כן יניב.
יניב שחר [חבר מועצה] :הצעה לסדר היום ,עבודות התשתית ברחוב הרמה ,הרי יהודה ,נמשכות
כבר חודשים רבים מעבר למצופה .לאורך הרחוב מוקמים עסקים שנפגעו משמעותית בתקופת
השיפוץ עקב ירידה בכמות הלקוחות המגיעים אליהם ,וזה עוד לפני הפגיעה שחוו בעקבות מגפת
הקורונה .מקובל בערים רבות שעסקים הנמצאים באזורים שעברו שיפוץ המשפיע על התפקוד
שלהם יקבלו הנחה בתשלומי הארנונה על מנת לקבל ולו במעט
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :איפה מקובל?
יניב שחר [חבר מועצה] :בהרבה מאוד יישובים .בדקתי מול חברי מועצה אחרים ועושים את זה
בהרבה מאוד יישובים.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אני רוצה דוגמא אחת.
יניב שחר [חבר מועצה] :נתניה .על מנת להקל ולא במעט על הפגיעה שחוו בהכנסות עקב השיפוצים.
ההצעה היא להקים וועדה פנימית .זאת אומרת ,אני לא בא ואומר ניתן לכולם הנחה .אני אומר ,זה
בכלל לא רלוונטי מה קורה במקומות אחרים ,יש פה עסקים ביישוב שלנו ,אנחנו בלי עין הרע יישוב
בפני עצמ ו ,יש עסקים בגני תקווה שנפגעו .המטרה היא לא לתת הנחה גורפת לכל עסק שיבוא ויגיד
נפגעתי אלא להקים וועדה פנימית שתגבש קריטריונים למתן הנחה לעסקים שנפגעו בשיפוצים
שמבצעת המועצה במרחב הציבורי הצמוד אליהם .זאת אומרת יבוא עסק ויראה שבתקופה שבה
היו שיפוצים ,יביא א ישור מרואה חשבון שההכנסות שלו ירדו מעל אחוז מסוים שהמועצה תקבע
בוועדה פנימית שהיא תקים והעסקים האלו יקבלו איזו שהיא הנחה שהוועדה תחליט בארנונה .אז
הצעת החלטה היא שהמועצה תקים וועדת בדיקה שתגבש קריטריונים למתן הנחה בארנונה
לעסקים שמחזורם נפגע כתוצאה משיפוצים שנעשו במרחב הציבורי הצמוד אליהם .לפני זה אני
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אגיד עוד משפט ,זה לא רלוונטי מה קורה בערים אחרות .אנחנו גני תקווה ,יש לנו מועצה משלנו,
ראש מועצה משלנו ,חברי מועצה משלנו ,יש לנו עסקים שנפגעים.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :חוק משלנו.
יניב שחר [חבר מועצה] :לא חוק משלנו.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אה ,אוקיי.
יניב שחר [חבר מועצה] :יש עסקים שנפגעו ,זה עסקים שמשלמים הרבה מאוד ארנונה לקופה של
המועצה ,הם צריכים לקבל שירותים .במיוחד שהעסקים האלה שהעבודות התמשכו מעבר למצופה
מין הראוי שניתן להם איזו שהיא הקלה ,אני לא אומר איזו ,לא אומר מה הקריטריונים .תקים
המועצה וועדה ,תקבע קריטריונים ,תקבע מה ההנחה ותראה כמה באמת העסקים נפגעו.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :וכשתעשה את זה ,אתה תפנה למשרד הפנים לקבל אישור?
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :יש לי שאלה ,בדקת את זה חוקית?
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :מה זה חוק? הרי יש פופוליזם ,לא חייב חוק.
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :אני מכירה את החוק ,בדקת אותו?
יניב שחר [חבר מועצה] :בדקתי את החוק.
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :בדקת אם אתה יכול לתת הנחה לעסק שנפגע משיפוץ במרחב
הציבורי? אם אתה יכול לתת?
יניב שחר [חבר מועצה] :בדקתי ,אני אתן לך דוגמא .השאלה היא כמה המועצה רוצה ללכת-
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :לא ,לא .בדקת את החוק או לא בדקת את החוק? זה מאוד פשוט
יניב.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :יש לך יועצת משפטית צמודה ,בדקת את החוק?
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לירון דורון לוי [חברת מועצה] :בדקת או לא בדקת? אני מכירה אותה והיא גם עכשיו עובדת במשרד
הפנים.
יניב שחר [חבר מועצה] :בדקתי .אני שמח שלליזי יש קשר ישיר למרים פיירברג ולך יש קשר ישיר
למשרד הפנים.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות בללה לנד.
יניב שחר [חבר מועצה] :לדוגמא ,אם חוסמים חניות במתחם אז אמורים לתת שיפוי .המועצה
דאגה לנו לזה.
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :מי זה אמור? ומי זה מותר? ומי זה זה? בדקת את החוק? אני שואלת
אותך ואני רוצה שתגיד אם בדקת.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :ביקשת הצעה לסדר היום ,היא נבדקה חוקית?
יניב שחר [חבר מועצה] :בדקתי את החוק ,עכשיו אני יודע שאם אני אביא גם את כל החוק אתם
תפילו אותו לא יודע למה ,אז בשביל זה אני אומר ההצעה היא להקים וועדה.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :הוועדה לא חוקית?
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :הוועדה לא יכולה לדון במשהו לא חוקי אז בגלל זה אני שואלת
אותך אם בדקת את החוק.
יניב שחר [חבר מועצה] :בדקתי את החוק .הוועדה תקרא כמוני וכמוך את החוק ,תברר מה שהיא
צריכה לברר ותראה איך היא יכולה ללכת לקראת התושבים .מה המועצה צריכה לעשות בשביל
להקל על התושבים ,לא איך לא מקלים על התושבים.
נעמה ברון [חברת מועצה] :להבדיל ובלי ציניות כלפי שאני לא מבינה מה עשיתי ,ישבתי בשקט .יש
פה יועצת משפטית של המועצה.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :זה בדיוק מה שאני רוצה להתייחס אבל אני נותנת לכם
לדבר לפני שאני מתייחסת .אני לא יודעת אם אתה יודע אבל אני מניחה שלירון בדקה את זה וגם
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ליזי בדקה .הנחות אנחנו יכולים לתת ,בכלל רשות מקומית יכולה לתת רק אם יש מקור חוקי לתת
את אותה הנחה.
יניב שחר [חבר מועצה] :ברור.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :בלי זה ,כל הנחה שהיא נותנת היא לא חוקית .כל פורום
שהיא תקים למתן הנחות כאלה או אחרות אין לו שום משמעות אם הוא לא יכול לתת את ההנחה
בסופו של דבר .אגב ,גם עיריית תל אביב הגדולה שעכשיו יש שם עבודות על ימין ועל שמאל לא
יכולה לתת הנחות בארנונה ,ותאמין לי הם רוצים לתת ,הם לא יכולים לתת כי אין מקור חוקי .אז
הדבר היחידי שהרשויות עושות וגם פה המועצה עושה זה לבחון אפשרות לקדם את אותם עסקים
שנפגעו בכל מיני אפשרויות קידום אחרות :בפרסום ,במתן במה בשלטי חוצות ,בכל מיני דברים
שיש לנו עכשיו מחלקת קידום עסקים מעולה שבין היתר אמונה גם על הנושא הזה והיא עובדת גם
על הנושא הזה בין היתר.
יניב שחר [חבר מועצה] :מי זה מנהל מחלקת קידום ורישוי עסקים?
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :יש לנו מחלקת קידום ורישוי עסקים שעברה באמת
להנדסה .זה היה באגף תפעול עכשיו זה בהנדסה .הם עובדים יפה מאוד הם מתכללים את הנושא,
הם מקדמים פה רישיונות עסקים לבעלי עסקים ,הם מקדמים את העסקים.
טל מתיתיהו [חבר מועצה] :באופן אישי ,לפני שפניתי בכלל לליזי על הדבר הזה כי אני נפגע ישיר
מהדבר הזה ,בדקתי ונתנו לי את אותה התשובה לגבי הרכבת הקלה שאין הנחות בדברים האלו.
יניב שחר [חבר מועצה] :אני אגיד לך משהו טל .אם המועצה רוצה ,כמו שהמועצה מוצאת כל מיני
דרכים לעשות כל מיני דברים ,כי החוק פתלתל ,אם המועצה רוצה היא יכולה לבחון אופציות לתת.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אין לתאר ,כמה אפשר לדבר שטויות?
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :אני אשמח שתכבד אותנו ותגיע מוכן לישיבות.
טל מתיתיהו [חבר מועצה] :תקשיבי רגע ליזי .רגע ,אפשר לדבר? תן לי לדבר .אני רוצה להגיד משהו.
משפט.
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ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :תגידי ,אתם באתם להישאר עד הסוף או שאתם חותכים באמצע?
נעמה ברון [חברת מועצה] :מה פשר הדאחקה אחרי דאחקה ברמה האישית? מה עשינו שמגיע לנו
דאחקה?
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אתם יוצאים מישיבות באמצע.
נעמה ברון [חברת מועצה] :ישיבה אחת.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :ישיבה אחת יצאת באמצע?
נעמה ברון [חברת מועצה] :ספרת לי? בואי נספור.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :ברור שאני סופרת לך ,מה זאת אומרת?
נעמה ברון [חברת מועצה] :אז בואי נספור לכל חברי המועצה ,למה רק עליי את מדברת? למה רק
על יניב את מדברת?
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :לא דיברתי רק עלייך ,דיברתי על שניכם .מה זה המילה "רק" על עוד
אנשים?
נעמה ברון [חברת מועצה] :עכשיו העברית שלי לא בסדר? למה את לא מדברת על נוכחותם של חברי
מועצה אחרים אם זה כל-כך מפריע לך?
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אני מדברת איתם בסיעה ,אתכם אני רואה רק פה ,תודה לאל.
נעמה ברון [חברת מועצה] :א ז אותנו מביישים במליאה .מעומר אני אתנצל שילדתי ,ממך אני
אתנצל שהילדים שלי חולים .מכל אחד אני אתנצל.
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :את יולדת כל ישיבה? אני לא מבין.
נעמה ברון [חברת מועצה] :כן ,אולי בא לי.
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :אה ,אוקיי.
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נעמה ברון [חברת מועצה] :תפסיקו לרדת לנו בבקשה לחיים האישיים .תפסיקו עם זה.
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :זה לא היה בלהגיע זה היה בלצאת באמצע ,זה מה שהיה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :עומר אני אחיה עם הביקורת שלך .אל תהיי לי היועצת המשפטית שלו.
סליחה גם אני יכולה לדבר ככה .אל תרדו לנו לחיים האישיים ,לא תקבלו תשובות כאלו.
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :אתה מחייב אותנו ,אתה אמרת שלא בזום.
נעמה ברון [חברת מועצה] :סליחה ,גם אני יכולה לדבר ככה .לא תרדו לנו לחיים האישיים ,לא
תקבלו תגובות כאלה.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :די ,תירגעי ,תנשמי.
יניב אנגל [חבר מועצה] :אני רוצה רגע להוסיף משפט קטן .לכולנו כואב באמת החסימות .אנחנו
יודעים שיש בתי עסק שנפגעים ,אנחנו יודעים את זה ולכולנו כואב.
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :הוא רוצה להגיש הצעות לסדר כדי להראות שמשהו קורה ,חייב
להגיש הצעות לסדר.
יניב אנגל [חבר מועצה] :חייבים לקרוא קצת פסקי דין ולהבין בנושא .היו בתי עסק ביהוד שתבעו
את העירייה על סגירת כביש וטענו שהעבודה התמשכה והייתה שם רשלנות .ותקראו פסקי דין ,הם
תבעו את העירייה על אובדן הכנסות ורצו הנחה בארנונה וזה פסק דין והתביעה נדחתה .קראתי את
כל כולו.
יניב שחר [חבר מועצה] :קראתי אותו גם כן.
יניב אנגל [חברת מועצה] :אני לא יודע מה קראת ,אם היית קורא אותו לא היית מגיש את ההצעה
הזאת.
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :כן בדיוק ,קראת עשית .בוא נבדוק אם באת מוכן ,בוא נבדוק איך
אתה אומר לפני חמש שניות אמרת שנבדוק ,עכשיו אתה אומר בדקתי?
נעמה ברון [חברת מועצה] :אנחנו באנו מוכנים כמה ישיבות ,ניצחנו אתכם בעתירה בבית המשפט.
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עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :זה ניצחון?
נעמה ברון [חברת מועצה] :אם ראש המועצה הייתה בישיבות ,היא הייתה מבינה מה כל היועצות
המשפטיות-
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :קיבלת את מה שהיה לך ממילא ,מה קיבלת? לא קיבלת כלום.
נעמה ברון [חברת מועצה] :מה טען כבודו בבית משפט?
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :אושרת התפטרה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :מה טען כבודו? שכמה מגיע לנו?
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :כלום .לא הגיע לכם כלום.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אה! וקיבל את עמדתך המלומדת בית המשפט?
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :ברור.
נעמה ברון [חברת מועצה] :ברור?
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :רגע ,הוא מינה אותך? את היום יושבת בלידר? את יושבת בלידר?
יניב שחר [חבר מועצה] :ואו עומר תקשיב ,אתה הזיה.
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :את יושבת בלידר?
יניב שחר [חבר מועצה] :עומר אני חייב להגיד לך אתה פשוט הזיה .בוא נמשיך הלאה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :נגד בדיית המציאות אני לא יודעת ,אין לי תשובה.
יניב שחר [חבר מועצה] :בוא נחזור לדיון.
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :שמענו אותך .תמשיכי ליזי
יניב שחר [חבר מועצה] :אתה לא תשתיק אותי .עם כל הכבוד לך.
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עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :ההצעה היא שלילית ,לא מקובלת .תמשיך להצעה השנייה ,ליזי
תמשיכי חבל על הזמן.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :מי בעד לעלות את ההצעה? מי נגד?  2בעד 7 ,נגד.
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :יניב אני אסביר לך אחר כך.
יניב שחר [חבר מועצה] :אתה תסביר לי אחר כך? בוא תסביר לי פה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :פה לא רוצים לשמוע.
החלטה
מליאת המועצה מחליטה ברוב קולות לא להעלות לסדר היום את הצעתו של חבר המועצה יניב שחר בנושא
אספקת ארנונה לעסקים שנפגעו מהתמשכות עבודות הפיתוח ברחוב הרמה.
אושר ברוב קולות

 2בעד ,כל השאר נגד

[ ]2הצעה לסדר יניב שחר-פינוי ערימות החול מדרך המשי ודרך אילות
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :הצעה לסדר היום של חבר מועצה יניב שחר בנושא פינוי ערימות
החול מדרך המשי ודרך אילות.
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :לא ,הוא צריך עכשיו להעלות עוד הצעה אתה לא מבין? צריך  2בכל
ישיבה? חייב?
נעמה ברון [חבר מועצה] :תגיד לי ,אם אתה לא מתעמר באנשים-
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :סליחה? דיברתי אלייך?
נעמה ברון [חבר מועצה] :אני גם לא דיברתי לליזי והיא ירדה עליי.
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :מאה אחוז.
נעמה ברון [חבר מועצה] :יש סיבה שאתה מתעמר באנשים למחייתך?
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :לא ,לא.
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יניב שחר [חבר מועצה] :אתה כאילו קם חמוץ בבוקר?
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :כן.
נעמה ברון [חבר מועצה] :בסדר ,היא קראה לו פנינים והוא קורא לך חמוץ .יש סיבה? הפרצוף שלי
ושל יניב מפריע לך עד כדי כך?
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :אוי נו ,באמת.
נעמה ברון [חבר מועצה] :מה הקטע?
יניב שחר [חבר מועצה] :אני כל כך מסכן אותך באיזה שהוא מצב?
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :לא יניב ,לך עוד קצת.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אפשר לעבור להצעה השנייה?
יניב שחר [חבר מועצה] :עומר אתה עושה מעצמך צחוק .זה יפה ,זה יהיה בפרוטוקול גם .כבר
חודשים רבים דרך המשי ודרך איילות מלאות בחול ,הן על הכבישים והן על המדרכות וזאת בעקבות
הבנייה והתחלת הפיתוח של הפארק שבונים שם .החול על המדרכות מונע מעבר בטוח להולכי הרגל
והחול על הכבישים מסכן את הנהגים המשתמשים בהם .נעשו פניות רבות למוקד  106ולנושאי
תפקידים במועצה .דיירים ברחוב פתחו קריאות ב .106-הבנתי ליזי שגם פנו אלייך ,פנו למנהל
מחלקת השפע ,דיברו עם המחלקה ולצערנו שום דבר לא נעשה בשטח .פינוי החולות הרבים על
הכבישים והמדרכות מעבר לכך שהוא שירות בסיסי שאמורים לקבל התושבים הוא גם נושא
בטיחותי ויכול למנוע תאונות ותביעות עתידיות כנגד המועצה .לכן ,יש לדאוג לפינוי החול בלי קשר
לבובקט שאמור להגיע מתישהו בעתיד .עכשיו אני יודע שהייתה ההזמנה לבובקט ,היא כבר דנה
בוועדת מכרזים כבר מזמן ,אישרנו את זה ,מחכים לו כבר חודשים אבל בינתיים.
דליה לין [מנכ"ל] :חודשים? למה אתה אומר חודשים? פחות מחודש.
יניב שחר [חבר מועצה] :כי זה חודשיים בערך ,מתי שמנו את זה?
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :למה את מתעצבנת? הכל טוב.
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יניב שחר [חבר מועצה] :אבל בלי שום קשר ,הרי הבובקט הזה נקנה כי ממזמן כבר פנו לפנות את
החול והמועצה לא פועלת לפנות את החול והיא קנתה בובקט וזה מצוין .שבובקט אני בטוח שפעם
בשבוע הוא יעבור וינקה אבל בינתיים עד שהוא יגיע צריך לנקות שם ,ופנו למוקד  106לא פעם ולא
פעמיים ,גם אני פניתי וגם אחרים פנו וגם פניתי לאנשים שנמצאים בשטח אבל זה לא מטופל .אני
מבקש ,בגלל זה אני מוציא את זה לסדר היום .אגף השפע ידאג לניקוי הכבישים והמדרכות
ברחובות דרך הים ודרך איילות ובלי קשר גם ברחובות אחרים .מהחולות שהצטברו לאורכם ועוד
שבוע מקבלת החלטות זאת .יש שבוע שיקנו שם ,יגיע בובקט ינקו עם הבובקט ,לא יגיע בובקט
שינקו בדרכים אחרות.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום?
יניב שחר [חבר מועצה] :כמובן שאנחנו.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :מי נגד? כולנו .הסיבה שאנחנו נגד היא שהעובדה שמחלקת השפע
עושה את עבודתה ומנקה את היישוב באופן סדיר .הבובקט יגיע בימים הקרובים ונתגבר גם על זה.
החלטה
מליאת המועצה מחליטה ברוב קולות לא להעלות לסדר היום את הצעתו של חבר המועצה יניב שחר בנושא פינוי
ערמות החול מדרך המשי ודרך אילות.
אושר ברוב קולות

 2בעד ,כל השאר נגד

[ ]3אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  33מתאריך .6/7/21
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  .33מי בעד אישור פרוטוקול?
כולם בעד?  2נמנעים?
יניב שחר [חבר מועצה] :אנחנו נמנעים ,לא היינו בחצי ישיבה על זה.
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :יצאתם באמצע .העיקר להתעקש שיהיו ישיבות לא בזום.
יניב שחר [חבר מועצה] :אתה משהו מיוחד.
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :לא ,אתה לא.
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יניב שחר [חבר מועצה] :אני גם משהו מיוחד.
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :ברור ,מה זה מיוחד.
יניב שחר [חבר מועצה] :אנחנו שני קיצונים שונים.
עומר שלומוביץ [חבר מועצה] :כן ,בדיוק.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  33מתאריך .6/7/21
אושר ברוב קולות

 2נמנעים ,כל השאר בעד

[ ]4דיווחי ראש המועצה.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :דיווחי ראש המועצה .ציון רמזור  4.7צהוב  183בבידוד 52 ,חולים
פעילים שזה  44בתי אב .מתחם בדיקות קורונה יערך מחר בין  .14:00-22:00איחוד התאגידים
העירוניים בגני תקווה ,מיזוג פעילות עמותת אומנות ותרבות לגני תקווה לחברה לפיתוח גני תקווה.
לאחר בחינת פעילות שני התאגידים העירוניים החליטה הנהלת המועצה יחד עם ההנהלה הנבחרת
לקדם הליכים לאיחוד שני התאגידים העירוניים כך שכל פעילותם תתבצע תחת תאגיד אחד .במהלך
החודשים האחרונים עמלה הנהלת המועצה לקבל אישור עקרוני ליציאה למהלך מול משרד הפנים.
את הס יבות לאיחוד ,את היתרונות שבאיחוד ניתן למצוא במסמך המצורף .יש פה מסמך אם אתם
רוצים לקרוא .בקצרה ,איחוד התאגידים מצטרף לשורת-
יניב שחר [חבר מועצה] :איפה הוא? הוא לא נשלח.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :את יכולה לתת לו ,עכשיו הכנו אותו.
יניב שחר [חבר מועצה] :עכשיו הכנתם?
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :כן ,אנחנו יושבים על זה כבר הרבה זמן.
יניב שחר [חבר מועצה] :ואנחנו לא רציניים .אתם מביאים עכשיו לישיבה מסמך שאמור להסביר
לנו שיש תאגידים עירוניים.
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ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :לא ,המסמך הוכן מזמן ,ישבנו עם משרד הפנים והכל.
יניב שחר [חבר מועצה] :אבל אנחנו בתור חברי מועצה שצריכים להצביע על זה לא מגיע לקבל את
זה מראש.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :איחוד התאגידים מצטרף לרשימת ההתייעלות ושיפור השירות של
המועצה לתושבי היישוב במהלך השנים האחרונות ויחדד ויגביר את השקיפות והדיווחיות של
הארגון .ההתייעלות תהיה בתפקידים הבכירים ובייחוד מחלקות אדמיניסטרציה ושירות מה
שיאפשר לתגבר את מערך שירות הלקוחות .בעוד שבזמן הקמתן התאגידים נבנו לשרת  15אלף
תושבים ,האיחוד יאפשר לחברה החדשה לעמוד בצרכים של האוכלוסייה כולה שכבר עומדת על
מעל  23אלף תושבים .הקמתו של בית הספר היסודי אמירים יצא לדרך .סיבים אופטיים לכל בית
אב בגני תקווה ,תוך חודשים ספורים כל בתי האב בגני תקווה כולל הבתים הפרטיים יתחברו לרשת
הסיבים האופטיים.
יניב שחר [חבר מועצה] :מה זה חודשים ספורים?
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :עד חצי שנה אנחנו מאמינים שהכל יסתיים .סוף לסאגת הדואר בגני
תקווה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :רגע ,מה קשור דואר עכשיו?
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אני מקריאה ,מה את רוצה? מה? לא הבנתי ,מה שאלת?
נעמה ברון [חברת מועצה] :אל תדברי אליי לא יפה.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אז אל תשאלי .סוף לסאגת הדואר בגני תקווה לאחר לחץ של שנים
שאני מפעילה בצורה עקבית.
יניב שחר [חבר מועצה] :סליחה ,אל תשאלי?
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :שתשאל יפה ,אני אענה יפה .תתקדם.
יניב שחר [חבר מועצה] :מה היא לא שאלה יפה?
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ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :עמדה חדשה לתיקון עצמאי של כל הגלגלים .טווח רחב של גילאים
בפארק התבור ,מורה נבוכים לתושב חדש ,מלגות ולימודים לסטודנטים ,בית חדש לאזרחים
ולאזרחיות הוותיקות ,נפתח תרבותא ,קהילה על הבר 2 ,הרצאות ושישי 2 ,ימי שישי אחד או שני
אחד .אירועים קרובים :סינמטק בפארקים ,טקס הכרזת הזוכות בתחרות הארצית לכתיבה
מקומית ,מופע של אלון אולארצ׳יק ,מופע סוף הקיץ לכל המשפחה ,מסיבת בריכה ופתיחה חגיגית
של הנגרייה הקהילתית ב.31.08.21-

[ ]5אישור תב"רים
יניב שחר [חבר מועצה] :אי אפשר לאשר תב״רים כי נושאים כספיים צריך לשלוח עשרה ימים לפני
ישיבת המועצה ,אתם תמיד שולחים את זה תשעה ימים לפני מועד המועצה בימי ראשון למרות
שזה צריך לצאת קודם .הפעם לא יודע למה זה הגיע ביום שני ,לא לפי התקנון ,לא לפי החוקים ,כמו
שאמרת המועצה יכולה לעשות רק מה שמוגדר לה בחוק ,אי אפשר לדבר בנושאים כלכליים.
עו"ד אושרת מצליח [יועמ"ש] :אפשר אם מסכימים.
יניב שחר [חבר מועצה] :אנחנו לא מסכימים.
עו"ד אושרת מצליח [יועמ"ש] :אם אתם לא מסכימים פרויקטים נעצרים.
יניב שחר [חבר מועצה] :שפרויקטים יעצרו ,שישלחו בזמן.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :הייתה טעות טכנית של המזכירה ,היא כתבה שהייתה טעות טכנית
ואתה לא מוכן לאשר את התב״רים למרות שאתה יודע שהייתה טעות טכנית ,שיהיה לפרוטוקול.
יניב שחר [חבר מועצה] :נכון.
דליה לין [מנכ"ל] :היא כתבה שהיא שלחה והיא ראתה את זה אחר כך שזה לא נשלח והיא שלחה
שוב.
יניב שחר [חבר מועצה] :אנחנו שלחנו הצעה לסדר.
דליה לין [מנכ"ל] :לא ,אתם שלחתם ,זאת לא הייתה טעות טכנית ,זאת לא הייתה טעות טכנית.
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יניב שחר [חבר מועצה] :ראיתם שזה נשלח תשע דק לפני הזמן.
דליה לין [מנכ"ל] :זאת לא הייתה טעות טכנית.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אתם מחכים לרגע האחרון ואנחנו טעינו.
דליה לין [מנכ"ל] :אתם יכולתם לשלוח את זה קודם .אנחנו שלחנו את זה קודם ,היא שלחה את
זה קודם.
יוסי שמעוני [גזבר המועצה] :אני רוצה להגיד משהו ,חברים יקרים אני רוצה להגיד משהו בבקשה.
מה שאני רוצה לומר ,הכל בסדר ,זה דמוקרטיה ואתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים .אבל אני
רוצה רק להבהיר לתשומת ליבכם שיש פה לפחות תב״ר אחד שמעכב ,במיוחד פה במרכז מחוננים,
מרכיבי הצטיידות אנחנו נאבד את התב״ר הזה ,זה  109אלף שקל ממשרד החינוך .יש פה תב״ר 812
שאם לא נאשר אותו עכשיו ,המליאה הבאה היא רק באוקטובר ואנחנו נאבד פה את הכסף ממשרד
החינוך ,זה לטובת מרכז מחוננים ,סתם כדוגמא אני נותן לכם ,יש פה תב״ר של הנושא של שתילת
עצים ,שמעכ ב פה שתילת עצים ואנחנו נאבד את הכסף .עכשיו לשיקולכם ,אני רק אומר במיוחד
התב״ר הזה של משרד החינוך ,מרכיבי הצטיידות ,אני חושב שזה יהיה עוול לא לאשר את זה,
לשיקולכם.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אתם צריכים להבין ,הנושא של השבע דקות שראיתם שזה נשלח לפני
אז יכולתם לשאול ולא רציתם .אתם כאילו מעמידים איזה סטנדרט מסוים של רף מסוים
לאופוזיציה  ,שלא לומר ״נה נה בננה״ ,ואז שאתם עושים דברים מסוימים אתם כאילו זה בסדר ,פה
זה טעות ,שם זה טעות .זה שהוא שלח את זה בשמונה דקות ל -ואת קיבלת את זה בשמונה ו 2-דק,
זה ברור לך שזה עניין טכני דבילי לחלוטין.
מיכאל לוין [חבר מועצה] :נעמה ,אם זה היה מינוי סגן ראש עיר או משהו כזה ,משהו קואליציוני
או אישי אז הייתי מבין אבל לא את זה.
יניב שחר[חבר מועצה] :אתה יופי עברת לקואליציה ,אתה מבין ולא מבין דבר ,הכל טוב.
מיכאל לוין [חבר מועצה] :אז אסור לי לדבר עכשיו?
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נעמה ברון [חברת מועצה] :זה לא משנה ,זה לא משנה .זו הצעה לסדר שגם ככה חברינו יורידו מסדר
היום ויכולתם להכניס את זה אבל בחרתם לדקדק על קוצו של יוד אז תעמידו את עצמכם באותם
סטנדרטים ויחד עם זאת כיוון שיוסי הסביר זאת בצורה רהוטה ואם יש תב"ר אחד דחוף אז כמובן
שלא נעצור אתכם.
מיכאל לוין [חבר מועצה] ::שניים.
נעמה ברון [חברת מועצה] :עשר ,עשרים ,לא עקרוני .אף אחד לא יעתור .מיכאל ,גם כאילו אל
תזרוק.
מיכאל לוין [חבר מועצה] ::אל תזרקו אתם הערות מטומטמות.
נעמה ברון [חברת מועצה] :זה לא מטומטם ,סליחה .להגיד הגשתם את זה בשתי דקות איחור ,זה
מטומטם.
מיכאל לוין [חבר מועצה] ::זה כן מטומטם.
נעמה ברון [חברת מועצה] :להגיד הגשתם את זה בשתי דקות איחור זה מטומטם.
מיכאל לוין [חבר מועצה] ::את יודעת מה? זה ילדותי ,אז את רוצה להיות גם ילדותית?
נעמה ברון [חברת מועצה] :לא ,להפך .אמרתי נצביע ,בסדר גמור .אבל מה פשר המוסר הכפול הזה?
זה מוסר כפול זה מה שזה.
יניב שחר [חבר מועצה] :אני רוצה להגיד משהו גם כן .כמו שאמרנו ,הגשנו הצעה ,ראיתם שהיא
נשלחה עשר דקות לפני הזמן ,הגיעה שבע דקות אחרי הזמן ,לא העליתם אותה בגלל שהיא הגיעה
שבע דקות איחור ,זה הכי דווקני שיכול להיות.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :וגם ההצעה ממוחזרת דרך אגב.
יניב שחר [חבר מועצה] :מה זה משנה בכלל? מה זה רלוונטי? החוק אומר .8
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אז למה לא בשבע בערב? רגע יש לי שאלה ,למה אתם לא שולחים
בשבע בערב? בארבע? יום קודם? ערב קודם? חמישי? אבל ראשון בבוקר?
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נעמה ברון [חברת מועצה] :כי בשבע אני עם הילדים שלי ,את אמרת לי לרדת לחצי משרה מה אני
אעשה? אני עושה את זה מה שאני יכולה.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :לא ,את עושה דווקא בחמישה לשמונה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :תפסיקו לרדת לנו לחיים האישיים שלנו .אנחנו נותנים בהתנדבות מה
שאנחנו יכולים.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :בחרת להיות חברת מועצה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :נכון ,גם את בחרת להיות חברת מועצה ואני בטוחה שהיו תקופות בחייך
ואני בכלל לא מתגוננת פה שאת יכולת לתת יותר ,יכולת לתת פחות.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אבל לא ישבתי ובכיתי ישיבה שלמה .לא הייתי קורבנית ,לא אמרתי:
"תפסיקו לרדת לי לחיים ,די תעזבו אותי".
נעמה ברון [חברת מועצה] :לא בוכה ,זאת לא דווקנות ואני לא בוכה על חיי.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :תעשי מה שאת רוצה ,מי בא אלייך בטענות? תפסיקי לבכות כל הזמן.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני לא בוכה על חיי אני רק אומרת ,שאתם ,אתם ,תסתכלי על היציאה
הראשונה שלך אליי שעוד לא פציתי פה בישיבה הזאת ,שלא דיברתי בכלל .שאת אומרת דברים
מעליבים אל תתפלאי שמשיבים לך.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אם יניב שחר מעלה הצעה לא חוקית ,אני חושבת שקולגה שלו-
נעמה ברון [חברת מועצה] :זה לא מעניין ,אני לא היועצת המשפטית שלו.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אבל את מכירה את החוקים ,את יכולה להגיד לו תסתכל בחוק.
יניב שחר [חבר מועצה] :ליזי ,את לא נראית טוב.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :תודה ,לא הספקתי לעשות פן.
יניב שחר [חבר מועצה] :לא ,זה לא קשור לאיך שאת נראית.
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נעמה ברון [חברת מועצה] :הנקודה העניינית היא ,די אני באמצע המשפט .את רואה? גם עליו אני
צועקת .הנקודה העניינית היא שאם אתם דווקנים ,אין פה מוסר כפול ,לא תחלישו ותקטינו את
האופוזיציה שגם ככה חלשה לעומתכם ותפארו ותגדילו את עצמכם ,בסדר? וגם אם נעשתה טעות
אנחנו לא כועסים על רוחמה ,באמת ,אפילו לא בשביב .קורה ,אבל תיקחו אחריות ,יש לזה השלכות
חוקיות.
יניב שחר [חבר מועצה] :עכשיו שאני אגיד לך שאת לא נראית טוב ,זה לא שאת לא נראית פיזית.
את ראש מועצה ,את הבן אדם הכי חזק במועצה ,יש לך פה  200עובדים שיקפצו ככה על כל מילה
שאת אומרת ,גם את דליה .ההתנהגות הקטנונית הזאת שלכן מורידה מכבודך ,זה מה שיש לי להגיד.
עכשיו ,אם אנחנו באנו ושלחנו בזמן ובגלל בעיות תקשורת זה הגיע בשבע דקות איחור ואתם עמדתם
על זה שזה לא יעלה ודרך אגב ,למרות שביקשתי לראות את זה בישיבה הבאה ,אמרתי נעלה את זה
בישיבה הבאה ,אתם לא שלחתם במייל  .עכשיו שאתם באים ועושים דווקא אז מה תצפו? שאנחנו
נבוא ונגיד אין בעיה תדרכו עלינו ואנחנו ניתן לכם קרדיט ,אז זה לא יקרה .עשיתם טעות גם ,טעות
יותר חמורה מאתנו ודרך אגב החוק אומר עשרה ימים ,אתם קבוע שולחים תשעה ימים ,למה לשלוח
ביום ראשון? למה לשלוח ביום ראשון בסוף היום? תאכלס אתם אמורים לשלוח את זה ביום חמישי,
אמורים לשלוח את זה ביום חמישי.
נעמה ברון [חברת מועצה] :למ ה לשלוח עדכון יומיים לפני? למה לא לצרף את זה? למה? כדי שאני
אכתוב את העתירה עוד שבוע ואז תטענו שיהוי?
יניב שחר [חבר מועצה] :זה גם כן הדבר הזה להצביע ,נראה לך הגיוני שאת מביאה לנו להצביע על
איחוד של שני תאגידים? ביקשנו לקבל הבהרות.
נעמה ברון [חברת מועצה] :ביקשתי גם ישיבה בתפוצת אף אחד לא ענה לי ,אף לא אחד ,אחד לא
ענה לי .אולי בעיית תקשורת עוד אחת ,אני לא יודעת.
יניב שחר [חבר מועצה] :לקראת הישיבה ביקשה נעמה ,שלחתם יומיים לפני שאתם רוצים לאחד
שני תאגידים ,באה נעמה שאמרה אני רוצה להיפגש ,לשמוע ,להבין לפני הישיבה .לא רק שלא
החזרתם תשובה ,את מסמך ה הסבר אתם נותנים עכשיו ,שתי דקות לפני ההצבעה ,זה נראה לכם
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הגיוני? המסמך הזה היה צריך להישלח .אנחנו מאשרים מבחינתנו להצביע על שני התב״רים שיוסי
אמר.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :הינה אתם רואים ,אין לנו בעיה לנהל שיח סיעתי לפניכם.

תב"ר 633
יוסי שמעוני [גזבר המועצה] :ערב טוב למי שעוד לא הספקתי להגיד .יש פה שלושה חלקים .החלק
הראשון זה עדכון תב״רים ,החלק השני סגירת תב״רים והאחרון זה פתיחת תב״ר חדש .אני מקריא
אחד אחד ,אני מתחיל בעדכונים .תב״ר  633זה תב״ר מאוד מאוד ישן ,אנחנו עושים הסדרה שלו
לקראת סגירה .יש פה התאמות של הרשאות שהתקבלו מבעלות ,מפעל הפיס ,משרד הפנים ,משרד
החינוך וקרנות .אנחנו נעשה את האישור שלו ובחודשיים הקרובים אני מניח שנסגור אותו לאחר
שיוצאו ממנו כל היתרה שעוד נותרה והיא לא רבה .לאישורכם בבקשה .יניב ונעמה אתם אישרתם?
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני אמנע.
יניב שחר [חבר מועצה] :נמנעים.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את עדכון תב"ר .633
אושר ברוב קולות

 2נמנעים ,כל השאר בעד

תב"ר 749 :ו765
יוסי שמעוני [גזבר המועצה] 749 :ו 765זה שניים ביחד זו פעולה נגדית -749 .עבודות תשתיות
קרצוף ,ריבוד רחובות יש הקטנה של  ₪ 20,000לטובת עבודות כריתת עצים ופיצוי נופי .הסכום הזה
עובר לתב"ר  765שם אנו מבצעים את נושא כריתת העצים לפי מה שדורש החוק .לאישורכם
בבקשה ,כולם מאשרים?
נעמה ברון [חברת מועצה] :אנחנו נמנעים על כל הסיפור ,אבל מקשיבים.
יוסי שמעוני [גזבר המועצה] :בסדר ,אין בעיה .כל השאר מאשרים.

20

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  34מיום 3/8/2021

החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הקטנת תב"ר  749ב.₪ 20,000-
אושר ברוב קולות

 7בעד ,שניים נמנעים

החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר  765ב.₪ 20,000-
אושר ברוב קולות

 7בעד ,שניים נמנעים

תב"ר 774
יוסי שמעוני [גזבר המועצה] 774 :בניית שטחי המועצה בנוער יש פה הגדלה של  200אלף שקל
מקרנות הרשות לטובת סיום העבודות שם .לאישורכם.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר  774ב.₪ 200,000-
אושר ברוב קולות

 7בעד ,שניים נמנעים

תב"ר 811
יוסי שמעוני [גזבר המועצה] 811 :זה טכני לחלוטין ,זה נפתח כבר במליאה הקודמת אבל בטעות
נרשם טעות סופר ,נרשם תב״ר  ,810למעשה זה תב״ר  811מבחינת המספור .לאישורכם.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את תיקון טעות הסופר שנעשתה במליאה מס'  34בה אושר תב"ר מס'  ,810ומתקנת
את מס' התב"ר הנ"ל שאושר מ 810-ל.811-
אושר ברוב קולות

 7בעד ,שניים נמנעים

סגירת תב"רים 785 ,767 ,764 :ו806
יוסי שמעוני [גזבר המועצה] 764 :מוסדות חינוך ,אנחנו סוגרים אותו בגירעון של  3,913שקלים.
 767מוכנות לחירום נסגר בעודף של  71שקלים 785 .שיקום כבישים ,מדרכות ,טיול ותשתיות נסגר
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מאוזן ,התקבל כל המענק 806 .רכישת מדפסות וסורקים זה תב״ר שפתחנו ואנחנו ביצענו את
פעולות במסגרת הסעיפים השוטפים של המועצה ולכן אנחנו סוגרים אותו ללא פעולה בכלל.
לאישורכם.
דליה לין [מנכ״ל] :שבעה מאשרים ,שניים נמנעים.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את סגירת תב"רים שמספרם ,806 ,785 ,767 ,764 :כפי שהוצג על ידי גזבר המועצה.
אושר ברוב קולות

 7בעד ,שניים נמנעים

תב"ר 812
יוסי שמעוני [גזבר המועצה] :תב״ר אחרון שזה התב״ר שדיברתי עליו קודם ,זה תב״ר חדש .תב״ר
מספר  .812זה קול קורא של משרד החינוך לטובת הצטיידות במרכז מחוננים ,המשרד נותן 109,200
ויש פה מאצ׳ינג של הרשות  ,10,800סה״כ  120אלף שקל ,אנחנו שמחים ,תב״ר חשוב ,אפשר לקנות
איתו דברים מאוד חשובים .לאישורכם.
דליה לין [מנכ״ל] :מאושר שבע ,ושניים נמנעים.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר  ,812שמטרתו הצטיידות למרכז המחוננים ,על סך ₪ 109,200
ממשרד החינוך ועוד  ₪ 10,800מקרנות הרשות ,סה"כ התב"ר .₪ 120,000
אושר ברוב קולות

 7בעד ,שניים נמנעים

[ ]7דיון בדוחות כספיים של תאגיד המים "מי תקווה" לשנים 2019-2020
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :דיון בדוחות כספיים של תאגיד המים מי תקווה ,אפשר לקרוא להם.
מצטרפים לישיבה נציגי תאגיד המים "מי תקווה" :רונן פיפאנו  -ממלא מקום מנכ"ל התאגיד ,נועם צור -מנהל
הכספים של התאגיד ,אסף כהן -רואה החשבון החיצוני ממשרד זינגר ומיקי יו"ר התאגיד.
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רונן פיפאנו [מנכ"ל מי תקווה] :שלום לכולם ,אני רונן -ממלא מקום מנכ״ל התאגיד .נועם צור-
מנהל כספים של התאגיד .אסף כהן -רואה חשבון החיצוני שלנו ממשרד זינגר .מיקי -יו״ר התאגיד.
מבחינתנו נעשה מצגת קצרה לפני שתצללו למספרים.
יניב שחר [חבר מועצה] :מה עם המנכ״ל ,לא יכל להגיע?
עו"ד אושרת מצליח (יועמ"ש)  :אין מנכ״ל קבוע ,יש ממלא מקום מנכ״ל.
יניב שחר [חבר מועצה] :מה קרה למנכ״ל ,היה מנכ״ל לא?
עו"ד אושרת מצליח (יועמ"ש) :אף פעם לא היה מנכ"ל קבוע ,יש ממלא מקום מנכ"ל.
יניב שחר [חבר מועצה] :לא דיווחתם על שום דבר שהתחלף מנכ"ל.
רונן פיפאנו [מנכ"ל מי תקווה] :לפני שנצלול למספרים אני רק מתבקש להראות לכם קצת מה
התאגיד עושה כדי שתדעו בדיוק מה קורה פה ,אנחנו נעשה מצגת קצרצרה כי אנחנו מאוד לא רוצים
למשוך יותר מידי .פרויקטים שעשינו ב ,2020-קווי מים ,קווי ביוב ,אני אטוס פשוט על הכל רק
שתדעו איפה עשינו פעילויות .רחוב רבעון ליד מזלונה  -החלפנו קו מים לפריסת הקו .אתם לא
שומעים את הסאונד אבל רחוב מאוד בעייתי וצר ללא מוצא ,אבל התגברנו ועשינו .ככה נראית
החפירה מסביב ,ככה נראה הרחוב בצד שמאל איך הוא נראה בסיום העבודה .לידר  -עשינו עבודה
ללא חפירה כדי לסגור מעגל של קו מים .קר"מ -סיימנו בשישה חודשים התקנה של כל המדים של
התושבים בעיר ,כל המדים הוחלפו חוץ משלושה סרבנים ,נטפל בהם בימים הקרובים .הדבר הזה
הוא לתושבים בלבד רבותיי ,נותן לנו פשוט אצבע על הדופק אצל כל אחד ואחד.
יניב שחר [חבר מועצה] :מה זה אומדן התחלתי? אומדן של מה?
רונן פיפאנו [מנכ"ל מי תקווה] :אומדן התחלתי של הפרויקט היה  3.2מיליון בשנה הראשונה,
ההתקשרות היא ל 12-שנה ,כל  6שנים מחליפים את המדים .שתבינו רבותיי ,היום יש לי עובדת
שבבוקר קמה ,נכנס למערכת רואה אצל מי יש צריכת מים גבוהה ,מתקשרת אליו אדוני יש אצלך
חשד לנזילה לך תבדוק.
יניב שחר [חבר מועצה] :מתי התושבים יוכלו להיכנס לאפליקציה ולראות את הצריכה שלהם?
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רונן פיפאנו [מנכ"ל מי תקווה] :האפליקציה יצאה ,יש אפליקציה רצינו להעלות אותה לפני שבוע.
הבעיה שמוציאים אפליקציה חדשה עוד שבועיים ,אז אני לא אגיד לך עכשיו תצא ואז בעוד שבועיים
אגיד לך תוריד חדש .הבטיחו לנו שבועיים ,עולם הפיתוח וה QAאתה די מכיר אותו .אז אני מקווה
שעוד שבועיים .נמשיך חבר'ה .עין חנוך בקעת הירדן החלפנו קו ביוב רבותיי עשינו אותו ללא חפירה,
אתם לא שמעתם על סגירת כביש ,לא שמעתם שום דבר וזה המטרה פה טכנולוגיות חדשות
במינימום הפרעה לתושבים ,ככה זה נראה .מגדילים פינות ,מחדירים צינור ,עובדים ,פתח קטן ליד
השוכה וזהו ,לא חסימת כביש ,המשיכו לעבוד ,בנו את הבניינים ליד .נמשיך ,חבל על הזמן .עין גנים
איפה שהמתחם של כל הטורים את הקו הצהוב איפה שהחלפנו אותו .אותה שיטה ,החדרה ,כמה
שפחות ,זה מה שראו בסיום העבודה רבותיי .המשיכה של הקו ,טכנולוגיות וכמה שפחות הפרעה
לתושבים זה האינטרס שלנו .ככה רבותיי נראה רחוב הרמה עם תשתיות מתחת לקרקע כשזה פתוח,
אתם היום נוסעים מעל זה ולא יודעים אבל ככה זה נראה מתחת לקרקע .הגליל פינת הרמה בצילום
פנורמי אתם רואים שמתחת לקרקע רבותיי העולם הוא מאוד מאוד מעניין ועמוס בדברים .הרי
יהודה שרוולנו את כל קו הביוב .במקום לחדש אותו שמים בו צינור ,מנפחים אותו והוא הופל להיות
קו חדש ,מצומת ההדרים עד הפסגה .לא הפרענו ,לא כלום .זה הדבר היחיד שהיה בכביש שמה,
אתם רואים בפינה ,מינימום הפרעה לתושבים .מתקן בגוש הצפוני שמספק מים לעיר ומיועד לספק
מים לעתיד לגוש הצפוני ,החדש מופעל .חידוש המתקנים זה המתקן ליד המגדל ,כל המשאבות
חדשות ,יש לנו יתירות מאוד גבוהה ,בריכה שלמה ששוקמה ,מתקן הר סיני בקצה הר סיני אותו
דבר פעם זה כמו התמונה מלמטה מימין ישן היום זה נראה ככה .כל הדבר הזה כדי לתת היתרות
ואספקת מים ב  20/40הכי טובה שיש .עדכנו את כל מערכת  ,gisהכל בפנים ,אנשים שלי מסתובבים
עם הטלפונים נכנסים ויודעים איפה והכל.
יניב שחר [חבר מועצה] :ה gis-פתוח גם לציבור?
רונן פיפאנו [מנכ"ל מי תקווה] :מה פתאום .זה מבצעים שלנו ,אני מבקש ,זה שלנו .אני כן יכול
להגיד לכם שליעל מהמועצה יש את הכניסה למערכת שלנו והכל ,שת״פ שלנו אבל זה לא לתושבים,
מה שמתוכנן לנו השנה רבותיי ובעזרת השם נסיים את זה בהקדם והכל .תודה רבה.
יניב שחר [חבר מועצה] :יש לי שאלה לפני שממשיכים .אפשר?
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רונן פיפאנו [מנכ"ל מי תקווה] :אה שכחתי להגיד את הדבר הכי חשוב רבותיי ,כל זה בוצע עם
שישה עובדים.
יניב שחר [חבר מועצה] :כולל מנכ"ל?
רונן פיפאנו [מנכ"ל מי תקווה] :כולל ממלא מקום.
יניב שחר [חבר מועצה] :יש לי שאלה ,רק להבין את החשיפה או שזה סתם חרטה .יש עכשיו את
כל הנושא הזה של תביעה ייצוגית נגד המדים ,איך נראה לכם ומה הדעה המקצועית שלכם בנושא
הזה?
רונן פיפאנו [מנכ"ל מי תקווה] :אני רוצה להגיד שלדעתי זה לא יצלח ,לדעתנו כמובן .ומה שיקרה
זה לא יצלח .כמו שלך אין היום נוקיה ,אלא אתה נוסע עם טלפון חכם ,העולם התפתח והמדים
מתקדמים.
יניב שחר [חבר מועצה] :אני לא מדבר על זה שהחליפו מדים ,אני מדבר על זה שאומרים שהם
מזייפים ,מהבדיקה שלכם הם לא מזייפים?
רונן פיפאנו [מנכ"ל מי תקווה] :בבדיקה שלנו הם לא מזייפים .תובעים גם אותם ,תובעים את כל
מי שמשתמש בדבר הזה .אין מה לעשות אני מניח ומאמין שאם יצא ויצא שזה צודק וזה לא מזייף
אז תודה ואם יצא מזייף אז המדינה צריכה להסביר איך נתנו לנו אישור להשתמש במדים כאלה,
המדינה נתנה לנו  goעל זה ,זה לא שעשינו משהו אסור .דוחות כספיים  -אנשי הכספים ידברו .יש
לכם שאלות? אני יודע ששלחו לכם את החומר ,אתם יכולים לשאול מה שאתם רוצים.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אשרת ,מה הסטטוס של המינוי ומה המועצה עושה בעניין?
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :אני יכולה להגיד לך שביומיים האחרונים אני מנסה
להשיג את אפרת ,הממונה על האנשים ברשות המים .היא לא זמינה וזה תקוע אצלם .אני יכולה
להגיד לך שמה שאני רושמת לה הוא מאוד מאוד חריף ,לצערי גם אני ,אני לא הולכת להגיש בגץ
לרשות המים.
נעמה ברון [חברת מועצה] :מה זה חריף? אבל אושרו דירקטורים השנה.
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אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :אושרו בדצמבר  ,2020אני יודעת .ישר אחרי זה שאלנו
איפה זה ,מעדכנים כל כמה זמן .תאמיני לי שאין לי מושג למה זה תקוע.
נעמה ברון [חברת מועצה] :המועצה צריכה לעשות משהו אופרטיבית לא רק לשלוח מיילים.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :המועצה אופרטיבית ממשיכה לפנות לרשות המים,
המועצה לא תגיש בגץ נגד רשות המים בנושא הזה ,זה לא משהו שאנחנו נטריד את בית המשפט.
נעמה ברון [חברת מועצה] :לא בג"ץ אבל זה לא תקין .שלוש שנים שהמינוי לא נכנס לתוקף זה
כאילו בקטנה.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :קודם כל ,כל הכבוד .חשוב מידי פעם ככה לראות את העשייה ולא
רק את התלונות שמגיעות אליי מידי פעם .העבודה שאתם עושים היא עבודה מקצועית בצורה בלתי
רגילה .אני יכולה להגיד לכם שאצלי היה רעש של מים באמבטיה שקובי חשב שאני מדמיינת
והתקשרתי ואמרו לי שיש נזילה .זה עוזר מאוד לאתר נזילות בלי לקרוא לאיש מקצוע ,פשוט רואים
את הכל .תודה ענקית .למישהו יש שאלות על הדוחות הכספיים?
יוסי שמעוני [גזבר המועצה] :אנחנו רוצים להבהיר פה מטעם המועצה ,זה כמובן בתיאום
ובידיעתם של החברים פה במי תקווה .א׳ כל הכבוד זה גם הערכתי הרבה כגזבר המועצה .יש כאן
רישום בדוחות על השינויים בהון העצמי רישום של תקבול בסך חמישה מיליון שבע מאות ותשע
שנרשם בדוח הכספי של  . 2019אני מזכיר לכם שכרגע אתם רק דנים בו ,אתם לא מאשרים אותו.
חשוב לנו לציין ואני מבקש שזה יירשם בפרוטוקול שאנחנו נמצאים בירור מול רשות המים ,אנחנו
היינו איתם ב דיון דברים בעניין העובדה שזה רשום כאן כהון מניות .הטיעון שלנו ואנחנו גיבינו את
זה באמצעות גם הרואה חשבון של המועצה וגם באמצעות היועצים המשפטיים וגם חוות דעתי מה
שנקרא ,שהכספים האלה צריכים להירשם לא כהון מניות בדוחות אלא כעודפים ,כלומר בדוח רווח
והפסד .וממי לא גם הבהרנו וזה ברור מאליו שרישום ,דין פרוטה כדין מאה כהון מניות ,חייבים
הבעלים שזה מליאת המועצה לאשר ולאחר מכן גם אישור הממונה משרד הפנים מה שעדיין לא
קרה וזה עדיין לא הגיע לשולחן הזה .ולכן אני חוזר כמו שאמרתי ,הנושא עדיין בבירור מול רשות
המים וככל שנידרש לקבל החלטות אנחנו נביא את זה ומליאת המועצה לקבל החלטה וזה יבוא
לשולחן הזה ואתם תצטרכו להרים את היד או להתנגד .בסדר?
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יניב שחר [חבר מועצה] :אפשר רק לשלוח את בזמן עם ההסברים?
יוסי שמעוני [גזבר המועצה] :זה עתידי ,זה לא עכשיו .אני רק אומר שזה יהיה לפרוטוקול .חבר׳ה
במי תקווה אתם רוצים להוסיף משהו על מה שאמרתי? לא נכון ? תודה רבה.
נציגי תאגיד המים "מי תקווה" עוזבים את הישיבה לאחר סיום הדיון.

[ ]8דיון בדוחות כספיים של עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה לשנת 2020
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :עכשיו דיון בדוחות הכספיים של עמותת אומנות ותרבות בגני תקווה
לשנת .2020
מצטרפים לישיבה הנציגים בנושא אמנות ותרבות בגני תקווה ,ביניהם משה מועלם.

משה מועלם [רו"ח] :ערב טוב ,אני משה מועלם מהעמותה לאמנות ותרבות בגני תקווה .אני מניח
שכולם קראו את הדוח .באופן עקרוני ,המחזור ירד ל 3.7-מיליון בשנת  2020לעומת כמעט  11מיליון
בשנת  .2019ההוצאות קטנו בהתאם מ 9.6-מיליון ל 3.2-מיליון כאשר נגמרה בעודף של  162מיליון
שקלים אחרי סיוע ממשלתי של  420אלף .אנחנו עובדים עם הון עצמי חיובי קטן ,זאת שאם מפרקים
את העסק הזה נשאר בקופה בסוף  400 ,2020אלף שקל .זאת אומרת עסק מסודר ,הוא נוהל בצורה
קשוחה מאוד בשנה הכי קשה שיכולה להיות והגיע למצב סביר ,זהו .אם יש שאלות.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :הזדמנות מצוינת שאתם פה ,אתם נשארים פה גם לסעיף הבא אבל
ככה להגיד תודה רבה באמת על ניהול בתקופה שהגן סגור וצריך לתחזק את המקום ולשמור על
הקהל ולעבוד עם בלתי אנושיים ,כוח אדם מתחת לכל תקן אפשרי ,ולענות לכולם ,וכולם רוצים
החזרים וכולם רוצים לדבר .וכל מה שהם עסקו בו ימים שלמים זה רק להחזיר כספים מעבר למצב
הנפשי שזה יכול לגרום לעסוק רק ברגרסיות ולא בפיתוח ויצירה ,אני מאחלת לכם שתפרחו עכשיו,
שכל החוברת המדהימה שיש על השולחנות פה של כולם תצא לפועל ,שהקורונה לא תצליח להשבית
לנו את זה ,והייתי גם באירועים ,אני רואה על ההקפדה על המסכות וההפקדה לשמור על הבית אז
שאפו ענק ותודה רבה.
משה מועלם [רו"ח] :אנחנו עושים הרבה מאוד תאגידים מהסוג הזה ,מעטים הצליחו להתאזן
השנה.
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ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :תודה ,באמת עבודה מאוד יפה.
הנציגים בנושא אמנות ותרבות בגני תקווה ,ביניהם משה מעלם ,עוזבים את הישיבה.

[ ]9סעיפים לאישור כ"אסיפה כללית" של החברה לפיתוח גני-תקווה בע"מ
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :הסעיף הבא זה סעיפים לאישור כאסיפה כללית של החברה לפיתוח
גני תקווה בע״מ.
יניב שחר [חבר מועצה] :ליזי ,אני מבקש לא לעלות את זה להצבעה עכשיו .כי באמת ,אתם הגשתם
עכשיו בתחילת הישיבה את ההסברים ,אין לי זמן לקרוא את זה.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אוקיי ,אני מסבירה את זה בעל פה.
יניב שחר [חבר מועצה] :לא ,זה לא עוזר בעל פה.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אז אל תצביע ,הכל בסדר ,זה יעלה.
יניב שחר [חבר מועצה] :אושרת ,זה עניין משפטי.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :אבל אין שום בעיה.
יניב שחר [חבר מועצה] :איך אין שום בעיה?
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :אין שום בעיה ,זה עולה למליאה .אתם יכולים להתנגד
ואתם יכולים לאשר.
יניב שחר [חבר מועצה] :לא הבנתי ,אתם העליתם סעיף ולא נתתם שום הסברים.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אין הסבר ,בעל פה חמש דקות .הרגע הכנתי את זה ,זה כלום.
יניב שחר [חבר מועצה] :מה זה חמש דקות הסבר? אני צריך לקרוא את זה לפני הישיבה ,את לא
יכולה להביא לי את זה.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :אפשר לתת את ההסבר בעל פה.
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ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אני אקריא לך עכשיו.
יניב שחר [חבר מועצה] :אל תקריאי לי ,אני יכול לקרוא לבד .אני רוצה לשבת על זה כמו בן אדם
ולקרוא את זה.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :שב כמו בן אדם.
יניב שחר [חבר מועצה] :זה בדיוק הזלזול שלכם לא רק באופוזיציה ,אפילו בקואליציה .אתם
צריכים לשלוח את החומרים לישיבה אם זה נושאים כלכליים  10ימים מראש ,על כל נושא אחר 48
שעות מראש.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :חברי הקואליציה ישבו  4ישיבות על הנושא הזה.
יניב שחר [חבר מועצה] :אז על אחת כמה וכמה .ליזי אל תנסי עכשיו לקחת אחורה .על אחת כמה
וכמה אם אתם ישבתם על זה  4ישיבות ,על אחת כמה וכמה  48שעות לפי מה שכתוב בחוק לחברי
אופוזיציה.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה].36 :
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אני אומרת לך עוד פעם ,אין מסמכים ,אין מסמכים.
יניב שחר [חבר מועצה] 36 :יאללה אני איתך ,אין  36דקות ,אושרת אין  36דקות.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אין שם כלום.
יניב שחר [חבר מועצה] :אל תגידי לי אין שם כלום .לא סתם הדפסת את זה .את הבאת לי נייר בלי
כלום?  2עמודים? יש פה משמעויות כל כך גדולות .תאגיד לידר שמה קורס מרוב הפעולות שיש לו.
אנשים יש להם תלונות מפה עד הודעה חדשה ועכשיו לידר גם צריך לטפל במרכז הבמה .זה לא אין
פה כלום ,וזו לא החלטה שאפשר-
נעמה ברון [חברת מועצה] :אין לי כוח לירידות שלכם ,אני אומרת את זה בכנות מלאה .לא כי אני
נעלבת כי פשוט אין לי כוח לזה .אני רציתי פגישה מסודרת מספיק מראש ,לא רוצה  4חודשים ,לא
רוצה  4ישיבות ,לא רוצה שום דבר באמת .אני לא קואליציה ,אני לא מצפה שיתנו לי יחס של
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קואליציה ,הכל בסדר .אני רוצה זמן מספיק ,ובטח ובטח את המינימום שקבוע בחוק ,היועצת
המשפטית אומרת לי  36שעות וגם זה לא קרה.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אין חומר ,אין חומר .אני לא יודעת איך להסביר לכם.
יניב שחר [חבר מועצה] 4 :ישיבות שלמות הנהלת המועצה עם חברי הקואליציה ודנו בזה .אין
חומר?
נעמה ברון [חברת מועצה] :כולם ישבו וחשבו ואין חומר .הכל באוויר.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :רגע יניב אין מסמכים רשמיים ,זאת קבלת החלטה
עקרונית .יש לזה כל כך הרבה שלבים לאחר אותו אישור עקרוני שתאמינו לי..
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :זה לא שישבנו עכשיו  4חודשים רצוף וזה מה שעשינו .נפגשנו לפני 4
חודשים ,לפני  ,3שתינו קפה ,חשבנו ,נעשה ,לא נעשה .אישור עקרוני ,אי אפשר להתקדם בלעדיו,
אנחנו מתקדמים.
נעמה ברון [חברת מועצה] :סבבה לא ביקשתי כוס קפה ,ביקשתי שיהיה לי זמן.
יניב שחר [חבר מועצה] :אשרת אני מבקש לא לעלות את זה לסדר היום ,אני מבקש שתיקבע
ישיבה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני אגיד לכם ברמה הפרקטית .באמת זה לא איום ,באמת זה לא איום
כי כבר שלחתי מכתב ל[ ,]...אנחנו מתכוונים לעמוד בזה .אגב לא קיבלנו את הפרוטוקול של הישיבה
הקודמת .זה ייכנס לעתירה ,לא כי משהו לא בסדר בזה ,זה חלק מהסעיפים שיכנסו לעתירה .אתם
יודעים שאתם לא בסדר בזה שלא שלחתם את זה לפחות  36שעות לפני.
מיכאל לוין [חבר מועצה] ::אבל זה לא מסמך משפטי ,זה נאום של ליזי שהיא נתנה לכם עכשיו .זה
נאום של ליזי ,זה לא מסמך משפטי הדבר הזה.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אישור עקרוני ,קיבלתם אותו  36שעות קודם .עדכוני ראש המועצה
נתתי לכם את הכל ,רק שלא אקריא את זה .זה יהיה בפייסבוק ואתה תראה את זה.
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(מדברים ביחד)
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :אני יכולה לתת הסבר? קודם כל ,עניין הסעיף
והמסמכים שנלווים לו .אם היה מדובר באישור דוחות כספיים ,מסכימה איתכם .זה סעיף שמדבר
על אישור עקרוני .אתם טוענים שהמסמך הזה אמור היה להיות מצורף לסעיף ואני אומרת לכם
שלא ואני מסבירה .אם היה מדובר בסעיף שמדבר למשל על אישור תב״רים ,מקובל לצרף לתב״רים
כדי שתדעו על מה מדובר .אם זה דו״ח כספי אז דו״ח כספי .כאן זה אישור עקרוני ,אישור עקרוני
אין לו מסמכים נלווים ,מה שמצורף לו זה הסברים .ההסברים יכולים להינתן בעל פה ,הם יכולים
גם עכשיו במקום שליזי תנאם לכם ,אלא תקראו את הנאום בכתב ,היא יכולה גם להגיד את זה בעל
פה .באותה מידה שהיא שמה את זה בכתב היא יכולה להגיד את זה עכשיו בעל פה.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :חבל ששמתי וזהו.
נעמה ברון [חברת מועצה] :האמת שנכון היא צודקת ,סוף סוף אנחנו מסכימות .אם שמתם את זה,
חזקה שרצינו שנקרא את זה ,חזקה שזה היה צריך להיות מצורף מבעוד מועד על מנת שלא נקרא
את זה תחת אש.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אני אגיד את זה בעל פה.
יניב שחר [חבר מועצה] :תקשיבו ,יש פה סעיף שהוא סעיף משמעותי מאוד ליישוב.
נעמה ברון [חברת מועצה] :מה זה אישור עקרוני? מה בא אח"כ?
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :התהליך הוא כזה .יש אישור עקרוני של המועצה ,אחרי
זה יש תיקוני תקנון ואחרי זה יש אישור משרד הפנים ואישור רשם העמותות לכל התהליך הזה .זה
תהליך שלוקח זמן.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אז זו הפעם האחרונה שאנחנו נפגש לדון על זה במליאה?
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :זה ההליך הראשוני יש מצב שאנחנו ניפגש בו עוד כמה
פעמים ,זה ההליך ראשוני .זו ההתנעה של התהליך .
נעמה ברון [חברת מועצה] :אבל זה בתוך היישום כבר של התהליך מה שאת אומרת.
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אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :לא ,זה לא בתוך היישום .היישום הוא לאחר שהתקבלו
כל האישורים .זה אישור העקרוני שהמועצה מעוניינת לאחד את התאגידים .כרגע מול העיניים
שלכם יש סעיפים.
נעמה ברון [חברת מועצה] :זה לא עקרוני זה פשוט מותנה באישורים צד ג'.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :מה שאת קוראת מולך ,מעבר לאישור העקרוני .סעיף ב׳
ו -ג׳ זה כרגע הדבר שאנחנו מתקנים ,לא משהו מעבר לזה .כרגע אנחנו מתחילים עם אישור עקרוני.
נעמה ברון [חברת מועצה] :זה האבן הראשונה שמניחה את אבני הבניין ושלום על ישראל.
יניב שחר [חבר מועצה] :תקשיבי אשרת ,אני רוצה להגיד משהו .שלחתם את המסמך הזה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :מה זה אישור עקרוני? אוקיי יש את המילה עקרוני ,זה לא מפחית
מהחשיבות .זה אישור למזג תאגידים נקודה .אל תקראו לזה עקרוני.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :זה לא אישור מיזוג תאגידים.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אנחנו לא הגורם הסופי שמאשר ,יש רשם חברות ומשרד הפנים אבל
מליאה מאשרים.
יניב שחר [חבר מועצה] :אבל כתוב ,מה זה לא? אישור עקרוני לאיחוד תאגידים עירוניים.
נעמה ברון [חברת מועצה] :מתקנים שם ,מתקנים תקנון? זה אישור .די.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :אישור כללי.
יניב שחר [חבר מועצה] :עכשיו אני רוצה להסביר משהו .שלחתם  36שעות לפי החוק את הסעיף
הזה .את המסמך הזה ,האישור הכי חשוב לא שלחתם בכלל ,הבאתם אותו פה עכשיו .עכשיו לא רק
זה ,בגלל שזה נושא חשוב באה נעמה איך שקיבלה את המייל ,החזירה ואמרה שהיא מבקשת פגישה,
לשבת אתכם ,להבין ,הייתם מזמינים אותה .לא שלא הזמנתם ,לא הגבתם .זה לא יחס שצריך לתת,
זה בדיוק הקטע שלא מגיבים לאופוזיציה .תמשיכו ככה ותגיעו רחוק.
דליה לין [מנכ"ל] :אני שלחתי .נעמה ,לא קיבלת ממני מייל?
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נעמה ברון [חברת מועצה] :אני בחיי לא קיבלתי .אין לי שום סיבה לשקר .אם הייתי מקבלת הייתי
באה ,הייתי באה עם הבת שלי אבל הייתי באה.
יניב שחר [חבר מועצה] :עכשיו המסמך הזה שמסביר ,שעכשיו אפילו אנשים פה קראו אותו כי
כנראה הם לא מכירים אותו כל כך ,היה צריך להישלח לפני  36שעות.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :לא נכון.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :בסדר זה הטיעון שלך .לך עם זה לבית משפט ,הכל בסדר.
יניב שחר [חבר מועצה] :הכל בסדר ,הכל בית משפט.
דליה לין [מנכ"ל] :אז מה את רוצה שנאשר עכשיו?
נעמה ברון [חברת מועצה] :מה זה אומר לגבי היחס הסיעתי? מה זה אומר לגבי חברי המועצה?
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :אני לא מתייחסת עכשיו ליחס לא יחס ,אני מתייחסת
לחוקי או לא חוקי.
יניב שחר [חבר מועצה] :אז מה את רוצה שנאשר?
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :את הסעיפים שכתובים לכם על סדר היום.
יניב שחר [חבר מועצה] :אני חושב שלא צריך להעלות את זה.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אנחנו מעלים את זה בכל זאת.
יניב שחר [חבר מועצה] :עם כל הכבוד ,אם נעמה מבקשת מיד אחרי שהיא קיבלה את המייל לקבוע
פגישה לפחות תתייחסו.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :דליה חולה ,היא באה חולה מהבית .יאללה מתקדמים.
יניב שחר [חבר מועצה] :מה הקשר? רוחמה לא קוראת את המיילים ,היא לא יכולה להגיב מהמייל.
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ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :סעיפים לאישור האסיפה הכללית של החברה לפיתוח גני תקווה
בע״מ חל״ת .אישור עקרוני לאיחוד תאגידים עירוניים ,מיזוג פעילות עמותת אומנות ותרבות לגני
תקווה אל החברה לפיתוח גנ י תקווה ,אישור שינוי שם החברה .נקרא לו תאגיד גני תקווה ,אישור
תקנון החברה כדלקמן ,תיקון סעיף מטרות החברה באופן בו התווספו המטרות הבאות .תחת
מטרות עיקריות קידום התרבות ,האומנות ותרבות הפנאי ברשות ובכלל זה קיום פעילות תרבות,
אומנות ,חינוך ,העשרה ותרבות ברשות המקומית תחת מטרות משניות ניהול הפעילות במבנה מרכז
הבמה ובכל מבנה אחר שתאחד הרשות המקומית לצורך קיום המטרות העיקריות ,שינוי מספר
חברי הדירקטוריון בחברה כך שמספר החברים לא יפחת מ 9 -ולא יעלה על  .15מי בעד?
יניב שחר [חבר מועצה] :רגע שנייה ,מה ישר הצבעה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :מה זה אומר שאני עוברת להיות דירקטורית בלידר? למה זה מצחיק?
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :זה אומר שיהיה דירקטוריון אחד ויהיה בו  ,15ויהיה
בו שמירה על שליש ובשליש של חברי המועצה יקפידו ככל הניתן על הייצוג הסיעתי.
נעמה ברון [חברת מועצה] :זאת לא הייתה השאלה שלי 4 ,חודשים של סיעור מוחות הנושא הזה
בוודאי עלה על סדר היום.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :הרעיון המקורי הוא לאחד את חברי הדירקטוריון של אלו עם אלו
ולעבוד ביחד ובשיתוף פעולה.
יניב שחר [חבר מועצה] :יש פה בעיה מספרית גם.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אין שום בעיה מספרית ,חשבתי שאתה יותר מבין.
יניב שחר [חבר מועצה] :ליזי תראי ,אני אומר לך עוד פעם התגובות שלך לא מכבדות אותך.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אמרת שיש בעיה מספרית ,אין בעיה מספרית.
יניב שחר [חבר מועצה] :אני אתן לך בעיה מספרית .היום יש תשע חברי מועצה ,תשעה חברי הנהלה
פה ,תשעה חברי דירקטוריון שם ,סך הכל זה  ,18פה זה יורד ל .15-אז איך זה מסתדר מספרית?
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ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :ליזי כפולה ,דליה כפולה ויוסי כפול .בינגו .יאללה מתקדמים .עוד
שאלות לפני האישור?
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני לא מבינה ,אני מתנצלת .מה זה אומר במקור? מה זה אומר? עזבו
אתכם עכשיו מסיפורים.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :מאחדת את הדירקטוריונים זה עם זה .אנחנו נעשה ישיבה ונעלה
את זה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אנחנו נהיה בדירקטוריון?
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אנחנו נעלה את זה בישיבה והכוונה שהיא שכן .אולי מחר מיכאל
יפרוש מהקואליציה? אולי מחר יניב יריב איתי?
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני לא מבינה ,אני לא מבינה מה התשובה.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אני עונה ואת לא מבינה ,מה אני יכולה לעשות? מה את רוצה שאני
אעשה?
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני מתנצלת ,גם על רמת האייקיו שלי .מאז שאני נכנסת פה אני רק
מתנצלת על הכל .שאלה פשוטה ,אני הולכת לעשות [ ]..לדירקטוריון המחודש של תאגיד גני תקווה,
כן או לא?
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :זה יעלה להצבעה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אז הינה השאלה הבאה .ליזי ענתה שזה יעלה להצבעה .אגב דרך מאוד
יצירתית להתמודד עם בעיית הדירקטורים.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :תאמיני לי שלא חשבנו על הבעיה הזאת.
יניב שחר [חבר מועצה] :אני כמעט מאמין לך.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :בואו נגיד שמהלך כזה אני לא עושה בשביל שטות כזאת ובטח לא
כדי לחסוך לך לעתירה.
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נעמה ברון [חברת מועצה] :קודם כל זאת לא שטות .האופוזיציה בדירקטוריונים זאת לא שטות,
יש מה שנקרא דמוקרטיה.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :אבל את לא יכולה לומר שאין לכם ייצוג בדירקטוריון.
נעמה ברון [חברת מועצה] :היום יש לנו ייצוג במרכז הבמה ,שניה אחרי שיש לנו ייצוג במרכז הבמה
מתמזג עם תאגיד אחר ,זה ממש מצחיק להגיד את זה ,עם התאגיד שאין לנו בו ייצוג ,והייצוג השני
עוד לא אושר כעבור  3שנים ,או זאת לא קומדיה ,אני לא יודעת.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :יהיו חמישה חברים ,אנחנו רוצים להצביע על כל ההרכב.
כל חברי המועצה הולכים להצביע להרכב .ההרכב יכלול חמישה חברי מועצה ,וכן יהיה שם ייצוג
לסיעה ,לסיעת האופוזיציה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :הקואליציה תחליט?
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :כן יהיה שם ייצוג לסיעת האופוזיציה ,אם זו תהיה את?
אני לא יודעת.
נעמה ברון [חברת מועצה] :היא אמרה נקודה חשובה .קודם כל יש לנו מגבלה ,אנחנו כולה שלושה,
אנחנו לא כמוכם שישה.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :יהיה ייצוג סיעתי  ,אני לא יודעת.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :כזה דבר גדול וכל מה שמעניין זה רק הייצוג.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :יהיה ייצוג סיעתי ככל הניתן.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :הכל בתקנון ובחוק.
נעמה ברון [חברת מועצה] :פעם אחרונה שהחלטתם על הייצוג שלנו אנחנו נפגשנו בבית משפט אחרי
שנה וחצי ,אל תעשו את זה שוב פעם.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :אם תפגעי מהייצוג.
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נעמה ברון [חברת מועצה] :לא ,לא .לא אם תפגעי ,לא.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :שמורה לך הזכות ,אני לא אומרת שלא.
נעמה ברון [חברת מועצה] :שלא תעשו את זה שוב ,פשוט שלא תעשו את זה שוב.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :עוד שאלות? שאלות ענייניות.
יניב שחר [חבר מועצה] :אני לא מבין .לידר ,העבודה שם מאוד קשה .לידר היום עובד מאוד קשה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :תגיד לי מה נעשה בלי ייצוג?
טל מתיתיהו (חבר מועצה) :אבל היא אמרה שכן יהיה לכם ייצוג.
נעמה ברון [חברת מועצה] :היא נותנת לנו שברי תשובות.
יניב שחר [חבר מועצה] :כמות התלונות שאני מקבל מתושבים על הבעיות שיש בלידר בקייטנות,
בגנים היא מאוד גדולה .אני את האמת אומר .תשמעו אף אחד לא יצא לחופש ,אף אחד לא טס
לחו״ל ,מן הסתם יש הרבה עומס ,כנראה לא התכוננו אליו ,סבבה .אבל אם לידר עובד כל כך קשה
ומתמודד עם בעיות כל כך קשות בניהול שלו כי הניהול שם מאוד קשה וצריך להוריד את הכובע
באמת להנהלה של לידר ולמנכ״ל שלנו שעושה שם עבודה לדעתי עושה את המקסימום שהוא יכול,
לבוא לה וסיף לו עכשיו גם את מרכז הבמה שרק כרגע אמרו שעבודה שם הייתה מטורפת וזה בין
התאגידים היחידים ואני בטוח שלא נעשתה שם עבודה.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :מיכל נשארת שם ,מיכל תעשה את זה .בואו אני אסביר לכם זה נורא
פשוט .מרכז הבמה נשאר מרכז הבמה עם כל האנשים שלו ,לידר נשאר עם כל האנשים שלו.
הלמעלה ,העמותה והחברה ,החיסכון הוא בריטיינר של מבקר ,ריטיינר של יועץ משפטי ,ריטיינר
של סמנכ״ל כספים .יש ריטיינר פה ,וריטיינר פה ,עושים ריטיינר אחד ,מאחדים תקנונים ,מאחדים
חוזי עבודה ,יש היום שני מבקרים ,דו״ח כספי אחד ,הנהלת חשבונות אחת.
נעמה ברון [חברת מועצה] :לא אני לא מבינה איך יועמ"ש ריטיינר אם היא עובדת מועצה?
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אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :זה לא ריטיינר ,אני יועצת משפטית גם של החברות
העירוניות אבל יש התחשבנות מולם לגבי הייעוץ המשפטי ,בין המועצה לבין החברות.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אם זה לא היה דרכה זה היה בכלל דרך משרד ובסוף היום גם אם
יהיה עומס ונצטרך לצאת החוצה בסוף היא בן אדם אחד כפי שאתם רואים והיום היא יושבת עם
חוזי עבודה למרכז הבמה בניסוח אחד ,חוזה עבודה לנמרוד בניסוח אחר ,יושבים כל היום ולא
מבינים למה זה לא בעצם אותו דבר .אבל גם הניהול יישאר זהה ,שני האנשים המקסימים שנמצאים
פה אין לנו שום כוונה לפגוע בהם ,הם ימשיכו לעבוד .זה לא יורגש כלפי התושבים ,לא יורגש כלפי
השירות ,נמרוד ממשיך לטפל בדיוק כמו שטיפל אתמול ומיכל ממשיכה לטפל בדיוק כמו שטיפלה
אתמול.
יניב שחר [חבר מועצה] :מה יש שני מנכ"לים לתאגיד הזה?
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :כן.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :את החיסכון אנחנו נתרגם לשירות לתושב .מה שאתה
אומר שחסר ישקיעו בדיוק בגורמים האלו שיתנו את השירות לתושב.
יניב שחר [חבר מועצה] :כמה זה?  20אלף שקל?
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :זה חסכון של תפקידים בכירים כמו סמנכ״ל כספים ,מבקר .רק
בעקבות המעילה צריך הפרדת סמכויות .היא ביקשה עכשיו אחרי שהיא ישבה עם יועץ ארגוני אמרה
לי שהיא צריכה סמנכ״ל כספים ,הוא צריך סמנכ״ל כספים ,הוא צריך הפרדת סמכויות עם הנהלת
חשבונות לעבות אותם בעוד  ,4אם הוא צריך עוד  4מנהלות חשבונות והיא צריכה עוד  3מנהלות
חשבונות אז מחלקת הנהלת חשבונות נותנת שירות לשניהם ,התפעול נותן שירות לשניהם ,האתר.
יניב שחר [חבר מועצה] :כל מה שאת אומרת עכשיו ,תביאו מסודר.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אני אומרת ,הנה אני אומרת.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :אנחנו לא יכולים להביא מסודר ,בדיוק את זה אי אפשר
להביא.
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ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אישור עקרוני ועכשיו אנחנו עושים את הבדיקות האלו ואנחנו
נתקדם  .מי בעד?
יניב שחר [חבר מועצה] :אנחנו מתנגדים לזה משני טעמים .אחד ,המסמך הזה וההסברים היו
צריכים להישלח  36שעות מראש.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :מהותי ,יש לך משהו מהותי?
יניב שחר [חבר מועצה] :בטח מהותי .כי הטכני הזה הוא המהותי .והסיבה השנייה ,כי נעמה ביקשה
להיפגש ולהבין את המשמעויות ,לא לשבת פה עכשיו ואנחנו רוצים ללכת הביתה ,וטל אל תשאל
שאלות כל שאלה שלך היא עשר דקות ,ואתם עושים פיליבסטר .לא ,לא רצינו לעשות פיליבסטר
כלשונו של טל ,ולא רצינו למשוך את הישיבה הזאת עד  .22:00רצינו לבוא מהרגע ששלחתם את זה
ביום ראשון ,שני ,שלישי מתי שיש לכם זמן ,לשבת שעה ,להבין את המשמעויות ,את הרציונל .לא
החזרתם אפילו מייל .לדעתנו ,הסעיף הזה עקב זה שלא החזרתם מייל אפילו הוא לא חוקי והוא
צריך לרדת מסדר היום.
דליה לין [מנכ"ל] :המייל חזר .נעמה תסתכלי ,אני בדקתי את עצמי שוב ,תכנסי למייל.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני לא כועסת עלייך .אני נכנסתי.
דליה לין [מנכ"ל] :יש לך מייל תשובה ממני ,אישית .ואני רואה אותו.
נעמה ברון [חברת מועצה] :לא ראיתי ,בחיי שלא ראיתי .אני לא כועסת אבל לא ראיתי .מה כתבת
לי במייל אגב?
דליה לין [מנכ"ל] :תקראי.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אין לי אותו.
יניב שחר [חבר מועצה] :אין לה אותו .בואי תיקחי את הפלאפון שלה תבדקי.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אז אתם מתנגדים? מי בעד?

39

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  34מיום 3/8/2021

יניב שחר [חבר מועצה] :אנחנו מתנגדים להעלאת הסעיף לסדר היום משני סיבות .אחד ,לא קיבלנו
את כל החומרים קודם .שניים ,שביקשנו לשבת ולהבין לא קיבלנו אפילו תשובה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :זימנת אותי לפגישה במייל הזה?
יניב שחר [חבר מועצה] :אז למה את אומרת במייל שאמרת שלא הגיע גם לא הזמנת לפגישה.
דליה לין [מנכ"ל] :המייל יצא .אני אשלח לך אותו שוב.
יניב שחר [חבר מועצה] :גם לא קיבלה אותו וגם אם הייתה מקבלת אותו את אומרת שכתוב שם
שאת לא מזמינה לפגישה.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :מי בעד? מי נגד?
יניב שחר [חבר מועצה] :אנחנו נגד לעלות את הסעיף לסדר היום.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :בסדר ,שמענו.
יניב שחר [חבר מועצה] :אז אני מבקש להוריד אותו מסדר היום לפני ההצבעה.
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :אתה לא יכול להתנגד להעלות את זה לסדר היום .זה
לא קואליציה.

החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הסעיפים לאישור כ"אסיפה כללית" של החברה לפיתוח גני-תקווה בע"מ ,על פי
הפירוט הבא:

א.
ב.

אישור שינוי שם החברה.
אישור תיקון תקנון החברה כדלהלן:
• תיקון סעיף "מטרות החברה" באופן בו יתווספו המטרות הבאות:
תחת מטרות עיקריות – "קידום התרבות ,האמנות ותרבות הפנאי ברשות ובכלל זה ,קיום
פעולות תרבות ,אמנות ,חינוך ,העשרה ותרבות ברשות המקומית".
תחת מטרות משניות – "ניהול הפעילות במבנה "מרכז הבמה" ו/או בכל מבנה אחר שתייחד
הרשות המקומית לצורך קיום המטרות העיקריות".
• שינוי מספר חברי הדירקטוריון בחברה ,כך שמספר החברים לא יפחת מ 9-ולא יעלה על .15
אושר ברוב קולות

 7בעד ,שניים מתנגדים
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[ ]10אישור פתיחת חשבון בית ספר אמירים
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :אישור פתיחת חשבון בנק בית ספר אמירים ,מורשה החתימה
בחשבון היא המנהלת בית ספר ,מזכירה מנהלנית ,גזבר המועצה וסגנית גזבר המועצה .מי בעד?
יניב שחר [חבר מועצה] :שני חשבונות שצריך לפתוח?
אושרת מצליח [יועצת משפטית למועצה] :כרגע זה רק פתיחת החשבון הראשוני ,אין עדיין הורים.
זה רק להתחלת התנהלות.
ליזי דלריצ׳ה [ראש המועצה] :מי בעד? מי נגד? הישיבה תמה .ערב טוב.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פתיחת חשבון בית ספר אמירים ומינוי מנהלת בית הספר ,מזכירה מנהלנית ,גזבר
המועצה וסגנית גזבר המועצה למורשי חתימה בו.

אושר פה אחד

הישיבה ננעלה-בברכה,
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דלריצ'ה ליזי ,ראש המועצה

גב' דליה לין ,מנכ"ל המועצה

___________________________

___________________________
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