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 -ישיבה נפתחה-

, איך שהזמן טס כשנהנים. קודם כל, ידידיה 38הזמנה לישיבת מליאה מספר  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 הוא אמנם בחוץ, אבל ברוך הבא. ישיבת מועצה ראשונה שהוא משתתף, אחר כך נברך אותו.

הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר "משאל תושבים בנושא שינוי המעמד [ -]

 המוניציפלי של גני תקווה"

, הצעה לסדר היום של חבר המועצה יניב שחר, משאל תושבים 1סעיף מספר  ראש המועצה[:ליזי דלריצ'ה ]

 בנושא שינוי המעמד המוניציפלי של גני תקווה. בבקשה יניב.

 כן, שנייה אחת רגע. יניב שחר ]חבר מועצה[:

אם אתה לא אז רגע שנייה. ידידיה, ברוך הבא לחברי המועצה. ברוך שובך.  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

מכיר מישהו, מבחינתנו זה באמת חזרה הביתה. מכיר את החומר, מכיר את הקהילה, תמיד מתנדב, תמיד 

 . יניב בבקשה.Welcome backעוזר. 

אז ככה, הצעה לסדר היום: בישיבת המועצה היום הולכים להעלות הצעה או  יניב שחר ]חבר מועצה[:

תקווה ממועצה לעיר. יש על זה דיבורים לא הרבה זמן, זה  הצבעה לשנות את המעמד המוניציפלי של גני

בספטמבר סקר בקבוצת כל תושבי גני תקווה  9 -היה באוויר הרבה זמן ובעקבות זה שזה עלה לדיון העלינו ב

ושאלנו את התושבים מה אתם חושבים על המעבר הזה, כדאי או לא כדאי. זה היה הסקר שענו עליו הכי 

אחוז היו נגד להפוך  93איש ענו עליו והתוצאות היו  600בוצה הזאת קמה, מעל הרבה תושבים מאז שהק

לעיר ורק בודדים היו בעד, ממגוון סיבות. לדעתנו ולדעת תושבים רבים שפנו אלינו, החלטה מהותית שכזו 

ך לא אמורה להתקבל על ידי בוא נקרא לזה קומץ אנשים, על ידי עשרה אנשים שיושבים בקואליציה וזה צרי

לבוא להחלטת היישוב עצמו, בטח על אחת כמה וכמה כשזה לא היה חלק מאף מצע בחירות, ומי שהלך 

לבחירות בכלל לא חשב שזה נמצא על הפרק. לכן לדעתנו יש לקיים משאל תושבים בנושא ולפעול על פיו. 

על מה יקרה סעיפים שהצגתם  13ויש גם את המסמך הזה שהצגתם אותו, אני רק אקרא פה, יש פה איזה 

לגני תקווה שנהפוך לעיר. תכלס כל מה שכתוב פה הוא לא קשור בכלל לעיר או למועצה, חוץ מדבר אחד 

שכתוב פה ההשלכות העיקריות של סיווג הן במישור של מוניטין ומיתוג  12שתפס את העין שלי, בסעיף 

עיר? הרי בסופו של דבר, הרשות המקומית והעומדים בראשה. אנחנו מה רוצים למתג, את גני תקווה כ

האינטרס שלנו זה להישאר מועצה מקומית, כי מועצה מקומית היא הרבה יותר קורצת, הרבה יותר אנשים 

רוצים לגור במועצה מקומית ולא בעיר. הרבה אנשים באו לגני תקווה בגלל שזה מקום קטן ואינטימי, 

אחוז מהאנשים האלה הם לא  50ילו אם ועובדה אנשים הצביעו חד משמעית בסקר שנעשה בפייסבוק, ואפ

אחוז מהם לא בעלי זכות הצבעה, התוצאות היו חד משמעיות. אז לדעתנו המועצה  80בעלי זכות הצבעה או 

צריכה להעלות את זה למשאל תושבים, כמו שעושים משאל עם בנושאים גדולים, אז יש משאל תושבים 

 שפשר לעשות, את בעלי זכות ההצבעה בגני תקווה.

 היה משאל, גם מסודר. נעמה ברון ]חברת מועצה[:

דרך אגב, היה משאל שעשיתם דרך האתר של המועצה. אני ראיתי את השאלות  יניב שחר ]חבר מועצה[:

שם, לא כל כך היה אפשר לענות עליהן כמו שצריך, ודרך אגב הגדיל אחד התושבים לעשות, אם אני אומר 
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פרסמת את זה, את מה שאת עושה בפייסבוק, שהתחלת בזמן  את זה זה לא כל כך שומעים, אבל כשאת

 -האחרון לפרסם, וזה יפה

 תודה. באמת. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 בדרך כלל לפני בחירות מתחילים להראות יותר, אבל בסדר. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 עוד שנתיים. יש הרבה, ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

זה בדיוק הזמן שכל ראשי הרשויות מתחילים להראות, שנתיים זה בדיוק. אבל  יניב שחר ]חבר מועצה[:

כתב לך בחור, או בחורה, תודה על הפוסט ועל הדברים, בנימה זו אוסיף כי אני מקווה שתקראו בעיון את 

מה שענו התושבים בשאלון שבניתם, שאגב לא היה מספיק מקום באף לא אחת מהשאלות להגיב עליהן 

עם הבאה אם רוצים תשובות מלאות יש להשאיר יותר מקום לתשובות. היא אמרה שהשאלות נכונה. בפ

שנשאלו והמקום לתשובות בכלל לא נתן מקום לשקף את הדעה של התושבים. גם לא הצגתם כמה תושבים 

ענו לסקר, מה הם אמרו, כמה היו בעד, כמה היו נגד. לדעתנו הנושא הזה צריך לעלות להצבעה של בעלי 

מועצת גני תקווה תערוך משאל תושבים בנושא  -ות ההצבעה בגני תקווה. אז הצעת ההחלטה שלנו היאזכ

שינוי המעמד המוניציפלי של גני תקווה ממועצה מקומית לעיר, על מנת שההחלטה תייצג את דעת רוב 

 התושבים ביישוב.

הזאת לסדר היום מן הטעמים אז אני מבקשת להצביע שלא נעלה את ההצעה  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

הבאים, אחד, כן עשינו משאל, בדקנו מה התושבים רוצים ומה מפריע להם וכל הסעיפים בתגובות שכתבנו 

שצילמנו לכם את זה פה, זה בעצם התשובות של החששות של הציבור. וגם כמו שכולכם יודעים, וגם אתה 

התושבים נקבע כבר בתוכניות, אין לזה שום  יודע, זה לא באמת משנה. עיר גדולה או עיר קטנה, מספר

השפעה על התושב. ולכן לשאול תושב משהו שכביכול נשמע מאוד גדול אבל אין לו שום השפעה על החיים 

שלו, הוא יישאר קטן באותה מידה או גדול באותה מידה. התוכניות בנייה הן אותן תוכניות בנייה, השירות 

פך, יש לנו יכולת ככה לראות את כמות התושבים בראייה קדימה לתושב הוא אותו שירות לתושב, להי

ולשכלל ולשפר את השירות, ולעשות את הנגישות גבוהה יותר, ואת השירות לתושב גבוה יותר. הכל הוא 

 תלוי, המשכורת של ראש הרשות לא עולה, של העובדים לא עולה.

 ולה.למה, כתבתם שהמשכורת של העובדים ע יניב שחר ]חבר מועצה[:

המשכורת של העובדים לא עולה, המשכורת של הבכירים עלתה לפי מספר  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 תושבים, המשכורת של העובדים ברמה השטוחה, אני מחדדת לך את זה רגע.

לא, אני מחדד מה שכתבתם. לא יהיה שינוי בשכר העובדים הבכירים, בשכר נבחרי  יניב שחר ]חבר מועצה[:

, שינוי סיווג של גני תקווה ממועצה לעיר משליך אך ורק על העלאת מתח דרגות השכר של העובדים הציבור

 הרגילים. אז כן יש עלייה.

 מתח שכר זה כלום, זה פחות מגרוש. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 פחות מכמה? יניב שחר ]חבר מועצה[:
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שנייה, אני עונה לך. בדקנו גם את הנושא הזה, ומאחר ורוב העובדים הם  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

עובדי מנהל חינוך, שאין לזה השפעה, או עובדים שכבר מתח הדרגות שלהם גבוה בכל מקרה וזה לא משפיע 

 על השכר שלהם. ההשפעה הייתה אלפים בודדים לשנה לכל העובדים.

 מעלות שכר. אחוזים 3עד  1כתוב  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -נכון, אבל ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 זה עלות שכר של אותם העובדים. זה לא של כל עלות השכר של המועצה. עו"ד אושרת מצליח ]יועמ"ש[:

 עלייה ממוצעת על פי, כתוב. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 לא. אל תיקח את כל כלל השכר של העובדים. עו"ד אושרת מצליח ]יועמ"ש[:

 אני לא לוקח, אני קורא מה אתם כתבתם. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -לא, בסדר, אבל מסבירים לך עו"ד אושרת מצליח ]יועמ"ש[:

 -אני מקריא: עלייה ממוצעת יניב שחר ]חבר מועצה[:

 אנחנו יודעים מה כתבנו, יניב. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 -לא, עלייה, לא יניב שחר ]חבר מועצה[:

 אתה רוצה לשמוע תשובה, אתה רוצה להקריא מה שכתבתי? דלריצ'ה ]ראש המועצה[:ליזי 

 אבל אני מנסה, לא. שניה, רגע. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -אז אני אומרת לך, בפועל ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 ליזי, רגע. יניב שחר ]חבר מועצה[:

בפועל, זה ציטוט של החוק, לא, הכוונה, תן לי  שיח.-דקה, דקה. זה לא דו ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

להשלים משפט. כי אני נתתי לך לדבר ואני מנסה להשיב לך אבל אתה קוטע אותי כל פעם כדי להקריא לי 

מה כתוב, אני יודעת מה כתוב. אז אני אומרת, יש את מה שהחוק קובע בפועל ויש את הבדיקה ברמה 

אלף שקל בשנה  20-א לנו את הכל, וההשפעה של זה היא פחות מהפרקטית של לוחות של חשב השכר שהוצי

 לכל העובדים וזה מינורי.

אני אגיד לך את האמת, אני בעד שיעלו לעובדים את השכר בלי קשר לזה שגני  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 תקווה תהפוך לעיר. עדיין. אני הסתכלתי על השאלון, כמה אנשים ענו על השאלון שעשיתם?

 -מונים אנשים כתבוש דובר:

 -אלף תושבים. תקשיבו, חבר'ה 23שמונים אנשים. ממש משקף יישוב של  יניב שחר ]חבר מועצה[:
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אלף טלפונים ביישוב, שזה כל התושבים  13-אני רק אגיד שהמסרון בנושא שהזמין תושבים, נשלח ל דובר:

ל המועצה, שמזמין אנשים לפנות שרשומים אצלנו במאגרים. עלו פוסטים גם בעמוד של ליזי וגם בעמוד ש

ולענות על החששות שלהם בנושא המעבר. גם בקבוצת הווטסאפ נשלחו הודעות שכללו את הסקר הזה, 

בעצם את השאלון הזה, ואני גם אוסיף שבאופן אישי אני ישבתי ועניתי אחד אחד לכל אחד מהתושבים 

 -ואפילו חלק מהתושבים

 יו בעד או נגד? כמה היו בעד כמה היו נגד?האלה ה 80-ה יניב שחר ]חבר מועצה[:

זה לא היה, אז אני רוצה עוד פעם לחדד, בסוף אומרים לתושב אם יש לזה  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

השפעה עליך ומה מפריע לך. כל נושא קיבל מענה ותשובה כולל מפגשים שלי עם תושבים שביקשו את זה. 

תושב יקום בבוקר ואותו דבר מה שהיה אתמול מחר בבוקר יהיה. התהליך הוא לא משפיע על התושב. מחר 

 אין לזה שום השפעה.

 מה, מה, למה כן? נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 למה כן? שאלה טובה. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 למנוע סיפוח של גני תקווה לעיר נוספת? נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 -ח, זה לא הנושא כרגע, ואין נושא של איחודלא בהכר ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 אז מה, מה האישיו העיקרי, מה היתרון העיקרי? נעמה ברון ]חברת מועצה[:

אלף תושבים והקמת תיכון,  20-אז אני אגיד לך. משרד הפנים קבע שב ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 -והקמת ועדה לתכנון ובנייה משנים את המצב

 אפשר. אפשר. מועצה[:יניב שחר ]חבר 

שנייה, יניב. די, למה? אבל למה ככה? אני מנסה לנהל שיחה, אני עונה לכם.  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

ניתן לשנות את המעמד המוניציפלי ממועצה מקומית לעיר. בדקנו את ההשפעה, על התושב אין השפעה 

 בכלל, בכלל, בכלל.

 ני שואלת למה כן.לא, בסדר. א נעמה ברון ]חברת מועצה[:

על המועצה כן יש השפעה. איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בהמון  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

רולינג. אמרתי לה, מה -המון דברים. קודם כל ראיתי את השרה, איילת שקד. התייעצתי איתה, עשיתי פרה

י תקווה, אני שומעת תוכניות כלכלה, תוכניות את היית עושה במקומי? היא אומרת תקשיבי, אני שומעת גנ

תושבים. עד שלא באת וישבת לי פה אני בכלל לא  7,000תחבורה, תוכניות דואר, חוקים, אני חושבת שאתם 

אלף תושבים. אותו דבר יזמים, אותו דבר, אני רוצה להקים עכשיו מסחר ומשרדים, אני  24מאמינה שאתם 

יא במילא נמצאת שם, המיתוג של המקום הזה צריך להיות בהתאם רוצה שגני תקווה תהיה במקום שה

אלף תושבים, עם תושבים  24לגודל הטבעי שלה. אנחנו כבר לא מועצה מקומית קטנה, אנחנו כבר יישוב עם 

שמגיעים מערים, שרוצים הרבה מאוד שירותים, שלא משווים אותי לכפר קטן, שמשווים אותי לערים 

 ץ, לא אומרים לי: ראיתי במקום, משווים אותי לראשון, לגבעתיים, לקריית אונו.אחרות בארץ, למרכז האר
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כן אבל השאלה היא אם רק השינוי ממועצה לעיר, אם במשך שנים אף אחד  נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 -תושבים אז יש פה בעיה אחרת. כי הרבה 5,000בממשלה לא יודע שגני תקווה היא לא כפר קטן של 

 הממשלה לא תפקדה שלוש שנים. 'ה ]ראש המועצה[:ליזי דלריצ

 יזמים יודעים שאנחנו קרקע מצוינת לפיתוח, יזמים יודעים. עו"ד אושרת מצליח ]יועמ"ש[:

 -יזמים יודעים אבל ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

אין אף אחד בממשלה שאם תשאלי אותו כמה תושבים יש בכל עיר הוא  לירון דורון לוי ]חברת מועצה[:

 ישלוף לך את המספר.

 ברור שלא. נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 ]מדברים ביחד[ 

וזה ממתג  20ואם יש איזה שם קוד שבשם קוד הזה הם מבינים שאני מעל  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 למה לא? שאלת למה לא. את גני תקווה ברמת צרכים גבוהה יותר, אז

את הלמה כן כאופוזיציה אני יודעת להגיד בשלוף, כן? אני פשוט אומרת בגדול  נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 -נערך משאל תושבים

גם המשאל תושבים, דרך אגב, גם המשאל תושבים שנערך בעבר, בסוף זו  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 -הייתה איזו אפליקציה

 זה מחויב לפי חוק בעיקרון. ברת מועצה[:נעמה ברון ]ח

לפני הבחירות, עוד לפני חמש שנים בערך עשיתי מין ערב שבו הבאתי ראש  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

רשות מעיר, וראש רשות מעיר שבחרה ועיר שלא בחרה. עשינו פאנל ומאז אני בודקת וגיליתי עוד דברים 

ת ופקודת המועצות המקומיות ובמילא מבקר במשרה מלאה, שלא, מאז אני בודקת בכל פקודת העיריו

, וכל פעם משנים את הדברים ואין שום הבדל. עכשיו גם אז בתוכנה שכביכול הייתה 20חייבו אותנו מעל 

פעמים אותו אחד, ידענו את זה, זה היה אז באג בתוכנה אז לא היה לי  100אמורה להיות הפיילוט הצביעו 

היה איזה נושא חשוב שחשבתי שצריך לעשות אותו. בשלוש שנים האחרונות עם  מעניין כי זה באמת לא

הגוש החדש הצפוני עם המרכז המסחרי, עם התחבורה, מאוד עם התחבורה, עם הדואר, עם כל האבנים 

 הגדולות שאני צריכה לטפל בהן אני חושבת שיהיה לי יותר קל לטפל באבנים הגדולות ממעמד של עיר.

, למרות 80אני אגיד רגע, אני אגיד כמה דברים. קודם כל עשיתם משאל תושבים,  מועצה[: יניב שחר ]חבר

אנשים ענו עליו. אני דרך אגב יכול לתת לך רעיון אולי למה, כי כל מי  80אלף אנשים  13 -ששלחתם אותו ל

יים שלו, מי שרצה לענות עליו היה צריך למלא כל כך הרבה פרטים על עצמו עד כדי כמעט הגודל של הנעל

 -הוא ומה הוא, איפה הוא גר, מה מספר תעודת הזהות שלו

 שם שלו ואימייל. דובר:
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לא, לא, מה פתאום, מה פתאום רצו שם הרבה יותר. ממש לא נכון. הרבה יותר  יניב שחר ]חבר מועצה[:

כניס והתלבטתי מזה. ולמה אני אומר לכם? כי אני ניסיתי להיכנס גם כן, ראיתי את כמות הפרטים שצריך לה

ואנשים באו ואמרו לי תקשיב אני לא ממלא כי רצו ממני כל כך הרבה פרטים אז אני מעדיף לא למלא שום 

 דבר אבל תדע ותייצג אותנו.

סייע לנו מאוד הסיפור של שם, טלפון ואימייל כי יכולנו לחזור לכל אחד ואחד בתשובה אישית  דובר:

 ומפורטת.

בעצם אתם לא באמת שאלתם מה התושבים רוצים, שאלתם מה מפריע לכם אז  יניב שחר ]חבר מועצה[:

בשביל שיענו לכם למה אפשר להוריד את החששות כי אנחנו רוצים להיות עיר. זה בעצם היה המשאל, בואו 

 תגידו לנו מה החששות שלכם ואנחנו נסביר לכם למה.

 ות ערים לא עשו משאל. אין חובה כזאת.תניח שרוב המקומות שהפכו להי לירון דורון לוי ]חברת מועצה[:

 -זה לא אומר יניב שחר ]חבר מועצה[:

לא, אז אני אומרת, אז מה אתה מנסה לבוא להגיד? שהכשלנו את המהלך  לירון דורון לוי ]חברת מועצה[:

 שלא היינו חייבים לעשות? נו באמת, זה שטויות.

 עשו זה כבר אומר שיש מקומות שכן עשו.קודם כל, זה שרוב המקומות לא  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -לא, אבל זה כתוב בחוק שצריך לעשות משאל אבל. ויש ויש נעמה ברון ]חברת מועצה[:

לא, לא, לא, ההחלטה צריכה להתקבל במליאת מועצה, מליאת מועצה היא  עו"ד אושרת מצליח ]יועמ"ש[:

 למעשה מייצגת את המועצה. אין חובה. בוודאות, אין חובה.

 אין חובה. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 באר יעקב הפכה עכשיו לעיר או שלא הפכה? ]חברת מועצה[: לירון דורון לוי

מליאת המועצה מייצגת למעשה את המועצה כמו שהממשלה מייצגת את  עו"ד אושרת מצליח ]יועמ"ש[:

 התושבים לטוב ולרע.

ה שאת אומרת, דבר אחד. כשהיו בחירות בשנת אני אגיד לך מה, מה מפריע לי במ יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -, אף אחד לא העלה במצע שלו, אנחנו רוצים להעלות את גני תקווה לעיר. יכול להיות שיש אנשים2018

 -גם אף אחד לא ידע שיש קורונה. יש דברים, החלטות שמתקבלות עו"ד אושרת מצליח ]יועמ"ש[:

עת שאנחנו הולכים להיות עיר, זה היה ברור, כבר אז דיברו רגע, סליחה אושרת, יד יניב שחר ]חבר מועצה[:

 אלף תושבים. 20-על זה שיכול להיות שנהיה שם כי נעבור את ה

 אז יכול להיות שנהיה שם. אז מה, שיקרתי במצע? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 -לא שיקרת במצע, אני לא אמרתי, חס וחלילה. אבל אני אומר יניב שחר ]חבר מועצה[:
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יכול להיות שנהיה שם וידענו. נו, אז מה השאלה? מה הייתי צריכה עכשיו,  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 -שנים ולהגיד להם שיכול להיות מאוד 3אתה אומר לחזור לפני 

 אני אגיד לך, או שנעשה משאל תושבים, נגיד להם, בואו זה מה שיש. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 הבנו את ההצעה שלך. המועצה[:ליזי דלריצ'ה ]ראש 

 -אלו היתרונות, אלו החסרונות זה מה שיהיה לכם, זה לא מה ש יניב שחר ]חבר מועצה[:

אבל אין יתרונות ואין חסרונות כלפיהם. כלפי תושב אין יתרונות ואין  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 -חסרונות. כלפי המועצה

 איש הצביעו נגד? 600כל כך מתנגדים? למה אז למה התושבים  יניב שחר ]חבר מועצה[:

כי זה משהו, אני אגיד לך למה, אני אענה לך. כי תושב חושב שאם אני אהפוך  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

לעיר יהיו עוד יחידות דיור. אבל אני אז צריכה לתרגם את זה ולהסביר להם, תוכניות העיר והבינוי ומספר 

מסביר לתושבים את זה, לא משתנים, וזה לא משנה. הפחד מלגדול זה הפחד  התושבים, אפילו ראיתי שאתה

 מלא להיות עיר. אבל זה לא משפיע בשום צורה. בשום צורה, בשום צורה.

אני אגיד לך, ליזי, אני אגיד לך משהו. משה אמר שהרבה מאוד תושבים הגיעו לנו  יניב שחר ]חבר מועצה[:

רמת גן, ומגיעים מקרית אונו. הם מגיעים לגני תקווה כי גני תקווה רואים מערים, הגיעו מגבעתיים, והגיעו מ

 -בה

 -שלא רוצים שהיא תגדל יותר. מבחינת מספר התושבים ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

אני לא חושב שאתה צודק, יניב, זה לא סיבה שאנשים מגישים לגני תקווה בגלל  מיכאל לוין ]חבר מועצה[:

 . לא שמעתי סיבה אחת שמישהו הגיע לפה בגלל שזה מועצה מקומית.שהם מועצה מקומית

 אנשים לא רוצים לגור בעיר היום. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 גני תקווה זה עיר. מיכאל לוין ]חבר מועצה[:

 -זה לא נכון, אנשים באים לגני תקווה כי גני תקווה יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -, יש לנו פה-נצמצם את הבואו  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

אנשים רוצים לגור במגדל. מה זה עיר? זה מגדל. מה זה עיר? זה מגדל. עיר זה מגדל. זה בדיוק זה,  דובר:

 הם עוברים ממגדל למגדל, הם עוברים לגני תקווה בגלל סיבות אחרות, לא בגלל שזו עיר או לא עיר.

י תקווה היא טובה יותר. גני תקווה היא טובה ביותר הם עוברים כי גנ ד"ר דן אויירו קדרי ]חבר מועצה[:

 בהרבה פרמטרים אחרים.

 בוא תשאל למה עוברים. יניב שחר ]חבר מועצה[:
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אז אני אומר לך שגם אני, לא רק אתה, אני אומר לך שגם אני מדבר עם  ד"ר דן אויירו קדרי ]חבר מועצה[:

 , לעומת מה שאתה טוען.תושבים ולא תושב אחד העלה את הנושא של חשש מפני עיר

 אני לא טוען, אני מסתכל בפייסבוק. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 תגיד לי, זה שאלון רציני? מיכאל לוין ]חבר מועצה[:

 ככה אתה עושה שאלון רציני בפייסבוק? ד"ר דן אויירו קדרי ]חבר מועצה[:

אני לא חושש. אני דווקא חושב שמועצה מקומית המחירים של הדירות יהיו יותר  יניב שחר ]חבר מועצה[:

גבוהים. אבל אני אומר עוד פעם, יש פה החלטה שלדעתי, תראו, לנו בתור אופוזיציה מאוד טוב שנהיה עיר. 

 מאוד טוב. אנחנו בתור אופוזיציה נשמח להיות עיר. למה נשמח?

 אחרים. עם מועדים מיכאל לוין ]חבר מועצה[:

 את אמרת שבפקודת העיריות. בתור אופוזיציה בעיר, החיים הרבה יותר קלים. יניב שחר ]חבר מועצה[:

רגע לא, אתם צריכים להבין את המשמעות של מה שאתם מצביעים עליו. חייבים  נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 לענות לנו לבקשות תיעוד מהר, יש מועדים יותר קצובים.

אנחנו עונים גם ככה מהר. יותר מהר מזה נשתגע. יותר מהר מזה אני באמת  אש המועצה[:ליזי דלריצ'ה ]ר

 אשתגע.

 נעמה, אז תצביעי בעד. מיכאל לוין ]חבר מועצה[:

 חייבים למנות נציג לכל ועדה, נציג לכל דירקטוריון. נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 מה תעשו עם כל הטוב הזה? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

אם שואלים אותי, נעמה, חברת מועצה באופוזיציה בוודאי, אבל אני לא מייצגת  מה ברון ]חברת מועצה[:נע

 את עצמי בלבד. מה לעשות?

 אני רק אסיים. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 רק תסיים. אני אצביע מי בעד להעלות לסדר היום, מי נגד. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 למרות שאנחנו בתור אופוזיציה אין לנו, יניב שחר ]חבר מועצה[:

 תצביע נגד, נשלח מכתב על מינוי לכל הוועדות, נגמור עניין. נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 אין בעיה. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

עוד פעם, אנחנו בתור אופוזיציה הכי טוב לנו זה להפוך לעיר כי יש לנו הרבה יותר  יניב שחר ]חבר מועצה[:

 ם שאנחנו יכולים להתמודד בתור אופוזיציה ואם אנחנו נהיה אנחנו נשתמש בהם.כלי
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 אז תצביע בעד. יניב אנגל ]חבר מועצה[:

 כן, אבל אנחנו לא מצביעים בעד עצמנו יניב ונעמה. נעמה ברון ]חברת מועצה[:

ל התושבים. לפי למרות שאנחנו לא מסתכלים עלינו, אנחנו מסתכלים על הרצון ש יניב שחר ]חבר מועצה[:

 מה שאנחנו רואים ואנחנו חושבים שרוב התושבים לא רוצים את המהלך הזה.

 זה לא נכון. תפסיד להגיד את זה. מיכאל לוין ]חבר מועצה[:

אני מסכים איתך במאה אחוז. יש לנו חוסר תיאום, אני אומר שהתושבים לא  יניב שחר ]חבר מועצה[:

אתה אומר לפי מה שאני יודע שהתושבים לא רוצים. הדבר הכי פשוט רוצים ואתה אומר, בוא נעשה משאל. 

זה לעשות משאל. בואו נעשה משאל מסודר, יעלה קצת כסף, נקבל החלטה. הרוב קובע כמו שאומרים וזה 

 מה שאנחנו אמורים לעשות. זה הכל.

 מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 אנחנו בעד. ועצה[:יניב שחר ]חבר מ

 מי נגד? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 שניים בעד והשאר נגד. דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 

 -זה ככה הולך פה ברגיל. אל תצפה ל נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 כשתהיה עיר זה יהיה אחרת? ]ראש המועצה[:ליזי דלריצ'ה 

 ]מדברים ביחד[

 9/11/21מתאריך  36-37פרוטוקולים ישיבות מליאה [ אישור 1]

. יניב, בוא נחזור לישיבה, 37 -ו 36אישור פרוטוקולים ישיבת מליאה מספר  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 בעד? . מי37 -ו 36נעמה. אישור פרוטוקולים ישיבות מליאה מספר 

 בעד. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 כולם בעד? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 את לא היית. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 אני לא הייתי, אני נמנעת. נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 החלטה

 החליטה שלא להעלות את ההצעה לסדר לסדר היום. מליאת המועצה 

 נדחה ברוב קולות
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 נעמה לא היתה. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 רונה.כל המשפחה שלי היתה עם וירוס, שלא נדע. לא קו נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 

 דיווחי ראש המועצה [2]

עדכונים, גני תקווה ממועצה מקומית לעיר, כבר דיברנו אז אני אחסוך לכם  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

את הזמן. ערב הורים לקראת כיתה א'. הערב יתקיים בסימן הצגת תהליך הבחירה והרישום מחר בערב 

 בזום.

 ]מדברים ביחד[

קראת פריסת עדכון שקיבלנו ממנכ"ל חברת בזק, דודו מזרחי, בזק נערכת ל ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

רשת הסיבים שלה בתחומי גני תקווה גם בבתים הפרטיים. תנשמו. הם יעשו את זה קודם בבניינים, זה יותר 

כלכלי, זה יותר מהיר. יגיעו גם לבתים הפרטיים, זה ההסכם שיש. קיבלנו את אות המגדר מעמותת כן. 

תפקידים חדשים, תקשיבו טוב,  מנהלות ביישוב. 40% -החלפתי גזבר בגזברית בלי ציון לשבח. יותר מ

 איתי סודרי מונה לתפקיד מנכ"ל התאגיד המאוחד של גני תקווה. -שאוישו במועצה 

 איחדו אותו כבר? קיבלנו אישור ממשרד הפנים? יניב שחר ]חבר מועצה[:

ח עוד לא. אנחנו בתהליכים. הוא בכל מקרה יהיה קודם כל של החברה לפיתו ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

ואחר כך יוביל את האיחוד. שמעון טופז מונה לתפקיד מנהל מחלקת גנים ונוף. אתי בוסקילה התחילה את 

עבודתה כרכזת מתנדבים, מקדמת פעילות עיר בריאה. היא נמצאת פה, אפשר לקרוא לה רגע שתגיד שלום, 

פרויקטים. אתי, או שנאשר אותה. מאיה קוסשווילי התחילה את עבודתה כמנהלת מחלקת קשרי קהילה ו

רק תגידי שלום, זה עוד לא הסעיף, עוד מעט יגיע הסעיף. תגידי שלום, תראי את פנייך, תוציאי רגע את 

 המסיכה.

 שלום לכולם. אתי בוסקילה:

רותם עינב מונתה לתפקיד מנהלת אגף חדשנות, מערכות מידע ובקרת איכות  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 ונתה לתפקיד גזברית המועצה.במקום חופית. גורן לין מ

 תכף נמנה אותה. תכף. יניב שחר ]חבר מועצה[:

תכף נמנה את כולם, נאשר. ושיראל מונתה לרכזת תקשורת ומידע לציבור.  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

היא תהיה אחראית על הרשתות, על העדכונים של האתר. היא עובדת היום במוקד. דיווח על תרומה לחנות 

על קבלת תרומה של מדפים עבור חנות יד שנייה  22.12.2021אישרתי את המלצת ועדת התרומות מיום  .2יד 

קהילתית ביישוב. התרומה היא מחברת בריל תעשיות נעליים. ועדת התרומה בחנה את קבלת התרומה 

מניעה בהתאם לנוהל משרד הפנים לאישור גיוס לקבלת תרומות על ידי רשויות מקומיות ומצאה כי אין 

 החלטה

 .9/11/21מתאריך  36-37ישיבות מליאה מפרוטוקולים אישרה את המליאת המועצה 

 ברוב קולותאושר 
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חוקית לאשר את קבלת התרומה בהתאם לנוהל משרד הפנים. הורחב חוק הפיקדון במחזור בקבוקים גם 

בבקבוקי ליטר וחצי. אנחנו לומדים את הגזירה. אנחנו אמורים להוציא את כל הכלובים מהיישוב ואמורים 

ות הנוער שנשים אצלם אגורות בסופר. אנחנו עושים מהלך עכשיו עם בתי הספר ועם תנוע 30לקבל על זה 

כלובים. אנחנו נשים אצלם את הבקבוקים והם ירוויחו את הכסף ויוכלו לעשות פעולות בזה. אבל צריך ככה 

 לעזור להם.

 גם בגנים. אצלנו בגן ממחזרים אבל זו יוזמה של הגננת. נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 זה. אבל צריך שמישהו יהיה אחראי על ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 הגננת. נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 אם יבקשו ניתן. הגננת תלך לסופר? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 לא, היא מזמינה את החברה אליה לדעתי. נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 הרעיון הוא לאסוף וללכת אחר כך לרשתות השיווק. עו"ד אושרת מצליח ]יועמ"ש[:

אגורות ויתנו את זה או לגני  30 -חנו רוצים תושבים שילכו וייקחו את האנ ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 הילדים או לבתי הספר.

 הכוונה היא לכלוב שיש ברחוב. ערן חמו ]מהנדס המועצה[:

 הגננת אצלנו יש לה תושייה. נעמה ברון ]חברת מועצה[:

החוק השתנה פשוט. אם היא תבקש ותלך לסופר אין לנו בעיה לתת לה, אבל  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

אני פשוט לא רואה איך היא עובדת בזה, צריך הורים שיעשו את זה. מרחיבים את משמר השכונה. יש לנו 

ככה שיתוף פעולה מצוין עם מנהל משטרת מסובים שנכנס החדש. הוא נכנס לקבוצות של השיטור הקהילתי, 

בזמן אמת. באמת תודה לכל החבר'ה האלה שעוזרים פה למגר את תופעת הגניבות רכבים. חורף  הוא עוזר

חם לכולם, עשינו מבצע חלוקת כרבוליות ותנורי חימום לקשישים. ככה זה היה באמת מאוד בתושייה של 

עוניין. אירועי לינואר, אם יש פה אזרחי ותיק שמ 14 -יום וזה היה מעולה. טיול אזרחים ותיקים לחבל יבנה ב

ט"ו בשבט בקהילה אנחנו מארגנים, למרות שנת השמיטה ובהתאם למה שמותר. אמיר, שלא תקפיצו לי 

הודעות מפחידות. זיכרון בסלון בהובלת מועצת הנוער בחטיבה והפנינג יום המשפחה. אלה האירועים 

 היה באמת הכל.הקרובים. הקורונה ככה נראה שהיא לא מגבילה אותנו כרגע ואנחנו מנסים שי

 אישור תב"רים[ 3]

 אישור תב"רים, יוסי. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 728תב"ר 

היי לכולם. אתם יכולים להסתכל, סך הכל אין יותר מדי דברים. אנחנו כרגיל  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

רד לענייני דת , אני שמח לבשר שהצלחנו להשיג מהמש728מחלקים לשלושה חלקים. עדכון תב"ר מספר 



 28/12/2021מיום  38פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

 31מתוך  15 עמוד
 נוצר על ידי 

אלף שקל בגין משהו שכבר בוצע. זה באמת בעמל מאוד מאוד רב אנחנו מצליחים להביא את זה. אז זה  600

 לאישורכם בבקשה. זה בעצם הצרחה עם קרנות הרשות.

 מאושר? 728 דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 כולם מאשרים? יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 .כן נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 כן. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 

 815תב"ר 

אלף  30הנגשת מבנה חינוך ברשות, הרשאה לגן אלה  815תב"רים חדשים,  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 שקל. מאושר?

 מאושר? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 כן. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 פה אחד? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 

 816תב"ר 

, גם פה משרד החינוך הרשאה 89,400, אופק חדש בבית ספר אמירים, 816 יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

ספציפיים שיש להם קשיים אז לאישורכם  לפינות שהייה ופינות פרטניות. אתם יודעים שזה בגין תלמידים

 בבקשה.

 מאשרים. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 פה אחד? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 -כל כסף שמביאים לנו מבחוץ יניב שחר ]חבר מועצה[:

 החלטה

 . 728אישרה את עדכון תב"ר מליאת המועצה 

 אושר פה אחד

 החלטה

 . 815אישרה את פתיחת תב"ר מליאת המועצה 

 אושר פה אחד
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 799תב"ר 

ברור. סגירת תב"רים, אנחנו כפי שאתם יודעים המליאה צריכה גם כמו שהיא  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

שקיבלנו השנה  799פותחת ומעדכנת היא גם צריכה לסגור תב"רים שיגיעו לסיומם. אז יש פה את תב"ר 

שקלים שיעברו לקרן עודפי תב"רים.  133ומיצינו אותו עד תומו. כפי שאתם רואים, ייסגר בעודף של 

 בקשה.לאישורכם ב

 מאושר? פה אחד. דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 

 809תב"ר 

אגורות, לפרוטוקול, שגם הוא מועבר לקרן עודפי  0.4ר בעודף של גייס 809 -ו יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 תב"רים, לאישורכם.

 אגורות. 40 יניב שחר ]חבר מועצה[:

 חייב לרשום. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 פעם הבאה תשתדל עוד יותר. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 איזה דיוק. דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 תודה. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 

 סעיף הבא. דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 2021שנת  3דיון בדוחות כספיים לרבעון [ 4]

 .2021שנת  3דיון בדוחות כספיים לרבעון  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 רוני, בבקשה. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 החלטה

 . 816אישרה את פתיחת תב"ר מליאת המועצה 

 אושר פה אחד

 החלטה

 .799אישרה את סגירת תב"ר מליאת המועצה 

 אושר פה אחד

 החלטה

 .809אישרה את סגירת תב"ר מליאת המועצה 

 אושר פה אחד
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. המועצה סיימה את שלושת רבעי השנה 30.9.21עד  1.1.21 -מה 3הדיווח הוא על רבעון  רו"ח רוני דנה:

שנובע בעיקר  1,600,000אלף שקל. בארנונה הכללית יש לנו עודף גבייה של  20באיזון, בעודף קטן של 

 בחודשים האי זוגיים שיש לנו גבייה יותר עד סוף השנה. בערך אנחנו נתאזן בכיוון בתקציב.

 עוד פעם, מה זה? זה תשלומים מראש? שחר ]חבר מועצה[: יניב

 בבקשה? רו"ח רוני דנה:

 ממה העודף נובע? יניב שחר ]חבר מועצה[:

בחודשים האי זוגיים, ינואר, מרץ, מאי יולי יש קצת יותר. אז ברבעון הראשון והשלישי יש  רו"ח רוני דנה:

יאות. יש לנו חוסר הכנסות עצמיות קצת בחינוך לנו חריגה למעלה, אבל בסוף שנה אנחנו רואים את המצ

שנובע מגני ילדים שבעיקר מתחילים ללמוד בספטמבר לקראת השנה החדשה. ברבעון הבא נראה את 

ההשלמות. בעצמיות האחרות גם כן יש תת ביצוע שלא העברנו כספים מקרנות הרשות לתקציב כי לא היה 

 מיליון שקל שנשאר על כנו. 14לנו צורך בינתיים. יש לנו גירעון מצטבר של 

 ?12 -הוא לא הצטמצם פתאום מתישהו? ירדנו ל יניב שחר ]חבר מועצה[:

לא, בעצם הוא מצטמצם כל פעם בעודף הקל שמצליחים להקטין ואז הוא  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 יורד. בתיאוריה צריך לטפל בו.

 אז הוא לא מצטמצם. נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 לא, הוא מצטמצם. מעוני ]גזבר המועצה[:יוסי ש

 , לא?12 -אבל היתה תקופה שהוא ירד ל יניב שחר ]חבר מועצה[:

 לא. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

, חבל שלא 12.5%הגירעון הוא לא מהווה עול על הרשות. גם משרד הפנים הגדיר עד  רו"ח רוני דנה:

מועצה גירעון הוא לא גירעון משמעותי, הוא גירעון מתקציב ה 12.5%מקשיבים. משרד הפנים הגדיר עד 

שהוא גירעון מתגלגל מוגדר, שזה נובע מהסכמים עם ספקים שמשלמים להם שוטף פלוס ועובדים שמקבלים 

 לחודש. ולכן זה לא מעיק על הרשות ולא מפריע לפעילות שלה. 1 -את שכרם לא בדיוק ב

ן הזה, הפרמטר הזה, אנחנו מתאימים גם לרשות יציבה אגב מבחינת הנתו יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

וגם לרשות איתנה. אנחנו לא נמצאים כרשות איתנה כי אנחנו עדיין עם מענק איזון. אבל מבחינת הנתון 

 הזה אנחנו בסדר גמור.

מה זאת אומרת מענק איזון? אם לא היה עכשיו מענק איזון למרות ההכנסות  יניב אנגל ]חבר מועצה[:

 ה מסחרית נמוכה אתה יכול להיות רשות איתנה?מארנונ

 אם אתה מאוזן, מאוזן אנחנו מאוזנים. יניב שחר ]חבר מועצה[:
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שניה. יש בפקודת המועצות את החוזר מנכ"ל שמפרסם מה הקריטריונים  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

י בין הדברים. כדי להיות שבגינם רשות יכולה לעמוד, להיות רשות יציבה או להיות רשות איתנה. יש שונ

רשות איתנה הפרמטרים שאנחנו לא עומדים בהם זה אחד זה מענק האיזון שאמור לרדת ויש עוד פרמטר 

 -אחד שקשור ב

 חבר'ה, אחר כך לא יצליחו לתמלל. יניב שחר ]חבר מועצה[:

ל רשות איתנה ליזי, את זוכרת מה זה הנתון השני שהראיתי לך את הזה ש יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 שהיה חסר לנו חוץ ממענק האיזון? ברח לי. לא גירעון מצטבר.

 לא גירעון מצטבר. שניה. יש לי גם רשום. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 שניה, אני אחפש במיילים אני אשיב לכם. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 אולי גירעון שוטף. עו"ד אושרת מצליח ]יועמ"ש[:

 -אני חושבת שגירעון שוטף זה כן ]חברת מועצה[:נעמה ברון 

 אין לנו גירעון שוטף. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 זה לא זה, יש עוד אחד. מתח ההכנסה ממסחר למשרדים היה משהו? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 -נו לא נמצאיםאחוזים שאני תכף אגיד לכם. אנח Xלא, הכנסות עצמיות מעל  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -מכלל ההכנסות 95%ההכנסות העצמיות הן לפחות  יניב שחר ]חבר מועצה[:

בדיוק. עכשיו למה אנחנו לא נמצאים שם? אני מזכיר לכם, אני רק אומר כי  יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

אני מניח  65% -? זה ארנונה פלוס עצמיות. כדי להגיע ל50%. מה זה 50% -זה חשוב. אנחנו נמצאים היום ב

שעוד שנתיים שלוש קדימה כשיהיה הגוש הצפוני התמהיל הפנימי ישפר מאוד את ההכנסה מארנונה ואז 

 . מטבע הדברים נוכל להגיע להיות רשות איתנה.65 -נעבור את ה אנחנו

 ואין דואגים שקודם ייבנו המסחר והמשרדים לפני המגורים? נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 את מדברת על הגוש הצפוני? יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 -כן. שנתיים שלוש זה נשמע נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 -יש שם איזשהו מדרג. הוא נשאר גם אחרי כל ה :יניב שחר ]חבר מועצה[

 למה? לא, השלביות לדעתי ירדה. נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 אין שם שלביות. ערן חמו ]מהנדס המועצה[:

 זה גרוע ביותר. נעמה ברון ]חברת מועצה[:
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 שנים. 10 יניב שחר ]חבר מועצה[:

 בה אז לא צריך?אתם רוצים תשובה או שיש תשו ערן חמו ]מהנדס המועצה[:

 בוודאי. נעמה ברון ]חברת מועצה[:

יש שם שני סעיפים. יש שם סעיף אחד שמדבר על מגורים שחופשיים ובשטחי  ערן חמו ]מהנדס המועצה[:

יחידות דיור קטנות שהן תלויות ]...[ מי שמקדם תוכנית מהר, מי שמקדם היתר מהר. אז  250המסחר יש 

ות דיור שאנחנו נחליט עליהן בתוכנית שעכשיו אנחנו עושים שאפשר יחיד Xבכל מגרש אפשר יהיה לתת 

 יהיה לקבל אותן אם מגישים את הבקשה להיתר מהר.

 למסחר כאילו? יניב שחר ]חבר מועצה[:

 יחידות דיור. ערן חמו ]מהנדס המועצה[:

 כמה יחידות דיור שם סך הכל? טל מתתיהו ]חבר מועצה[:

 שנים? 5דואג שייבנה מסחר ולא ייבנה המסחר רק עוד  איך אתה יניב שחר ]חבר מועצה[:

 .10או  נעמה ברון ]חברת מועצה[:

יחידות דיור שהן באוויר, צפות. מי שיגיש בקשה  250אז אני מסביר, יש פה  ערן חמו ]מהנדס המועצה[:

 מהר יוכל לקבל חלק מהיחידות האלה, ויש כאלה שלא יקבלו. זה הקטליזטור.

 במקום מקל, גזר. המועצה[: ליזי דלריצ'ה ]ראש

 לא הבנתי. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 באמת לא הבנתי. נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 אם הוא מגיש בקשה להיתר בנייה לדירות או למסחר? יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -נניח השבעה הראשונים על מגרש שהוא מגרש לשטח של משרדים ערן חמו ]מהנדס המועצה[:

 הבנתי, אז זה על משרדים. מועצה[: יניב שחר ]חבר

 כן. ערן חמו ]מהנדס המועצה[:

 אם אתה מגיש תוכנית מהר למשרדים אתה תקבל יחידות דיור. יניב שחר ]חבר מועצה[:

נכון. ובמבנים שהם מגורים יש שטחי מסחר, כל בניין מגורים כולל קומה  ערן חמו ]מהנדס המועצה[:

 ם ורק אז המגורים. זה אומר שכל התוכנית היא בעירוב שימושים.תחתונה של מסחר, שתי קומות משרדי

 אבל לא בכל הבניינים, זה בגבוהים רק. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 כל הבניינים. ערן חמו ]מהנדס המועצה[:
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אבל השאלה אם העירוב שימושים הזה עוזר, כי מצד שני גם הארנונה הגירעונית  נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 -עולה יחד עם

 לא, אבל אז זה יוצר איזון. ערן חמו ]מהנדס המועצה[:

גם כלכלית זה יוצר איזון? זו השאלה שלי, שהכמות מגורים שמעמיסה על מסחר  נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 -ועל שתי קומות

אחוז זה ארנונה שאינה  6-5הבעיה הנוכחית היא שמתוך הארנונה בערך  זבר המועצה[:יוסי שמעוני ]ג

 -למגורים, שהיא ארנונה

 הבעיה מוכרת. נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 -ברגע שישתנה התמהיל אז זה פותר יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 כן, אבל מה שאני אומרת הכל עולה. נעמה ברון ]חברת מועצה[:

 אבל כמות יחידות הדיור היא קטנה. ]מהנדס המועצה[:ערן חמו 

 קומות שתי קומות ראשונות זה משרדים? 8-6 -רגע, גם בבניינים הנמוכים של ה יניב שחר ]חבר מועצה[:

 מסחר. מסחר שתי קומות משרדים ומעל זה מגורים. ערן חמו ]מהנדס המועצה[:

 קומות דירות? 4 יניב שחר ]חבר מועצה[:

 כל הבניינים בתצורה הזאת. נדס המועצה[:ערן חמו ]מה

 אתה מוכן לבניין שהוא מסחר, משרדים ואז אתה? לא יודע. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 העתיד הולך לשם. ערן חמו ]מהנדס המועצה[:

 יש שאלות, חברים? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 לא, הדו"ח של סוף שנה יהיה יותר מעניין. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 נקווה שהוא יהיה טוב. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 רוני, תודה רבה. יוסי שמעוני ]גזבר המועצה[:

 תודה רבה, רוני. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 בקשה לשינוי מעמד מוניציפאלי לגני תקווה[ 5]

בקשה לשינוי מעמד מוניציפאלי לגני תקווה. שמתי גם את הנספח, גם את  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 החוברת פה, גם דיברנו על זה אז אני אשמח ככה שנצביע. מי בעד?
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אנחנו רוצים להוריד את הסעיף הזה מסדר היום. את יודעת, מותר לנו. אנחנו  יניב שחר ]חבר מועצה[:

את הסעיף הזה מסדר היום. עוד פעם, לדעתנו זו החלטה רוצים להוריד את הסעיף הזה, מבקשים להוריד 

שצריכה לבוא לידיעת הציבור ולהחלטת הציבור. היא לא עלתה בשום מצע בחירות. אנשים לא ידעו שזה 

הולך לקרות. צריך להציג לכל התושבים בצורה מסודרת את היתרונות ואת החסרונות, לעשות הצבעה 

תקווה ולקבל את ההחלטה של הרוב ולפי זה ללכת ולא לעשות את זה מסודרת של בעלי זכות ההצבעה בגני 

בהחלטה של מליאת מועצה בלבד. והנה כבר מישהו כתב בפייסבוק שינוי סטטוס של רשות ממועצה מקומית 

לעיר מבלי לערוך משאל בקרב כל התושבים זה מהלך הכי לא מתחשב בתושבים והפקעת דעתם על צורת 

ראוי שייערך משאל או להציג בבחירות הבאות כחלק ממצע בחירות שהוא בעצם החיים המועדפת עליהם. 

 משאל. אז אנחנו מבקשים להוריד את הנושא הזה מסדר היום.

 -מי בעד בקשה ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 -להוריד את יניב שחר ]חבר מועצה[:

 אני לא מעלה את זה. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 לא, מי בעד להוריד את הנושא מסדר היום? מועצה[:יניב שחר ]חבר 

 לא, זה לא, ממש לא. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 -בטח, כל אחד יניב שחר ]חבר מועצה[:

ממש לא. חבר'ה, ההצעה, הסעיף במליאה הוא מעבר, אישור מעבר  עו"ד אושרת מצליח ]יועמ"ש[:

 -ממועצה

מעמד מוניציפאלי לגני תקווה ממועצה מקומית לעיר. מי בעד?  בקשה לשינוי ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 מי נגד?

 אנחנו נגד. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 אוקי, שניים נגד, כל השאר בעד. דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

אני שמחה להכריז שהמועצה אישרה הערב החלטה היסטורית לגני תקווה,  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

וך לעיר. מעמד התושבים לא ישתנה. החיים ימשיכו אותו דבר מאתמול למחר, עם רמת גני תקווה תהפ

 שירותים גבוהה, עם נגישות לציבור.

 [מחיאות כפיים]

 

 וואלה מרגש. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 החלטה

 אישרה את הבקשה לשינוי מעמד מוניציפאלי לגני תקווה.מליאת המועצה 

 אושר ברוב קולות 
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 מתי אנחנו נהיים עיריית גני תקווה? מתתיהו ]חבר מועצה[:טל 

 -אחרי שמשרד הפנים ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 אחרי הכרזה של משרד הפנים. עו"ד אושרת מצליח ]יועמ"ש[:

 נקרא לגברת איילת שקד. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 סגן ראש עיר, אדוני. מיכאל לוין ]חבר מועצה[:

 משכר מנכ"ל לגזברית המועצה גורן לין אלרגנד 95%וזה בכירים אישור ח[ 6]

משכר מנכ"ל לגזברית המועצה גורן לין אלרגנד.  95%אישור חוזה בכירים,  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 מי בעד? זו המשכורת שהיתה לה קודם.

 כולם בעד? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 אנחנו בעד. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 פה אחד? יה לין ]מנכ"לית המועצה[:דל

 

מינוי גזברית המועצה, גורן לין אלרגנד, כמורשית חתימה של המועצה )כולל בחשבונות [ 7]

 16/1/22הבנק(, החל מתאריך 

מינוי גזברית המועצה גורן לין כמורשית חתימה של המועצה כולל בחשבונות  ]ראש המועצה[:ליזי דלריצ'ה 

 .16.1.22המועצה החל מתאריך 

 כולם בעד? עו"ד אושרת מצליח ]יועמ"ש[:

 בעד? פה אחד? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 בעד. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 

מינוי גזברית המועצה, גורן לין אלרגנד, כדירקטורית מקרב עובדי המועצה בדירקטוריון [ 8]

 החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ )חל"צ(

 החלטה

 משכר מנכ"ל לגזברית המועצה גורן לין אלרגנד.  95%אישרה חוזה בכירים מליאת המועצה 

 אושר פה אחד

 החלטה

המועצה, גורן לין אלרגנד, כמורשית חתימה של המועצה )כולל מינוי גזברית אישרה את מליאת המועצה 

 .16/1/22בחשבונות הבנק(, החל מתאריך 

 אושר פה אחד
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זברית המועצה גורן לין כדירקטורית מקרב עובדי המועצה מינוי ג ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 בדירקטוריון החברה לפיתוח גני תקווה.

 כולם בעד? פה אחד? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 יניב? מיכאל לוין ]חבר מועצה[:

 כן. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 

מינוי גזברית המועצה, גורן לין אלרגנד, כחברת הנהלה מקרב עובדי המועצה, בהנהלת [ 9]

 עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה

כחברת הנהלה מקרב עובדי המועצה בהנהלת  מינוי גזברית המועצה גורן לין ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה.

 כולם בעד פה אחד? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 כן. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 

 משכר מנכ"ל, למנהל מחלקת גנים ונוף, שמעון טופז 40%-30%אישור חוזה בכירים [ 10]

אחוז משכר מנכ"ל למנהל  40 -ל 30אוקי. עוברים לאישור חוזה בכירים בין  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 מחלקה, מחלקת גנים ונוף שמעון טופז.

 בעד? כולם פה אחד? כ"לית המועצה[:דליה לין ]מנ

 אנחנו נמנעים. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 

 החלטה

כדירקטורית מקרב עובדי המועצה  מינוי גזברית המועצה, גורן לין אלרגנד,אישרה את מליאת המועצה 

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

 אושר פה אחד

 החלטה

מינוי גזברית המועצה, גורן לין אלרגנד, כחברת הנהלה מקרב עובדי המועצה, אישרה את מליאת המועצה 

 .אמנות ותרבות בגני תקווהבהנהלת עמותת 

 אושר פה אחד

 החלטה

 .משכר מנכ"ל, למנהל מחלקת גנים ונוף, שמעון טופז 40%-30%חוזה בכירים אישרה מליאת המועצה 

 אושר ברוב קולות 
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משכר מנכ"ל, למנהלת מחלקת שיווק, הסברה  42.5%-30%אישור חוזה בכירים [ 11]

 ופרוייקטים, מאיה הרשון

אישור חוזה בכירים, קודם כל נגיד למאיה לצאת, ככה עושים, אבל מאיה  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 ככה תציגי את עצמך.

שלום, נעים מאוד לכולם. אז התחלתי באמת לפני כשבועיים כמנהלת מחלקת קשרי קהילה  מאיה הרשון:

ופרויקטים. מאוד מתרגשת להיות חלק מהצוות המופלא והמבורך ולתרום ליישוב שבו אני מתגוררת בשש 

 שנים האחרונות ומגדלת את הילדים שלי. תודה על הבחירה.

 בהצלחה. דוברים:

תצאי לרגע ותחזרי אחר כך. אנחנו מצביעים עלייך אז אסור בנוכחותך.  צה[:ליזי דלריצ'ה ]ראש המוע

אחוז משכר מנכ"ל למנהל מחלקת שיווק  42.5 -ל 30, אישור חוזה בכירים בין 11אישור חוזה בכירים, 

 הסברה ופרויקטים מאיה הרשון. מי בעד?

 מי בעד? כולם? פה אחד. דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 נמנעים. מועצה[: יניב שחר ]חבר

 יניב ונעמה נמנעים. דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 

 מאיה, את יכולה להיכנס. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

משכר מנכ"ל, למנהלת אגף חדשנות, אבטחת מידע  70%-60%חוזה בכירים אישור [ 12]

 עינב-ובקרת איכות, רותם רשטיק

אחוז משכר מנכ"ל למנהל אגף חדשנות,  70 -ל 60אישור חוזה בכירים בין  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 עינב.-אבטחת מידע ובקרת איכות, מנהלת רותם רשטיק

 מי בעד? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 נמנעים. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 יניב ונעמה נמנעים. דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 החלטה

משכר מנכ"ל, למנהלת מחלקת שיווק, הסברה ופרוייקטים,  42.5%-30%חוזה בכירים אישרה מליאת המועצה 

 .מאיה הרשון

 אושר ברוב קולות 
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לביצוע עבודות  11/2020תלתן בע"מ מכח מכרז אישור הרחבת התקשרות עם חברת [ 13]

()ב( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, 7)3הדברה ברחבי היישוב, על פי ס' 

מחוזה קיים, אם המועצה קבעה שעריכת המכרז  50%המאפשר הגדלת הוצאות המועצה עד 

 לא תביא תועלת

 11/2020ת עם חברת תלתן בע"צ מכוח מכרז אישור הרחבת התקשרו 13סעיף  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

()ב( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות 7)3לביצוע עבודות הדברה ברחבי היישוב על פי סעיף 

מחוזה קיים אם המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא  50%המאפשר הגדלת הוצאות המועצה עד 

 תועלת. אושרת.

לביצוע עבודות הדברה  2020אני אייצג את ניר. טוב, יש לנו מכרז משנת  עו"ד אושרת מצליח ]יועמ"ש[:

אלף ש"ח לשנה. מזכירה לכם שעל פי  100 -ברחבי היישוב. מבחינה כספית המכרז הזה מוגבל להתקשרות ב

. עשינו זאת. עדיין יש צורך בעבודות שוטפות רבות שחלקן 25% -דין ניתן להגדיל התקשרות בלי אישורכם ב

ות חלקן לא אבל זה עדיין מאוד מאוד נוח להשתמש במכרז הזה כי המחירים ממש טובים וממש ממש צפוי

בסך הכל באישור מליאה.  50%, זאת אומרת הגדלה של 25%נוחים. ולכן אנחנו סבורים שעדיף להגדיל בעוד 

 אלף לשנה עם החברה, לפני מע"מ, אוקי? 150כלומר היקף ההתקשרות השנתי יהיה 

 -או 2021 -זה החוזה ל ר ]חבר מועצה[:יניב שח

 . זה כבר שנת התקשרות שניה.2020זה מכרז שיצא בשנת  עו"ד אושרת מצליח ]יועמ"ש[:

 המכרז היה לשנתיים כאילו? יניב שחר ]חבר מועצה[:

 100 -שנים. אבל ההגבלה השנתית של ההתקשרות היא ל 5 -המכרז הוא ל עו"ד אושרת מצליח ]יועמ"ש[:

 באישור מליאה. אז לאישורכם בבקשה. 150, אנחנו מבקשים 125 -לשנה. אנחנו הגדלנו לאלף ש"ח 

 מאשרים. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 פה אחד? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 כן. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 

 החלטה

משכר מנכ"ל, למנהלת אגף חדשנות, אבטחת מידע ובקרת  70%-60%חוזה בכירים אישרה מליאת המועצה 

 .עינב-איכות, רותם רשטיק

 אושר ברוב קולות 

 החלטה

עבודות הדברה לביצוע  11/2020הרחבת התקשרות עם חברת תלתן בע"מ מכח מכרז אישרה מליאת המועצה 

()ב( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, המאפשר הגדלת הוצאות המועצה 7)3ברחבי היישוב, על פי ס' 

 .מחוזה קיים, אם המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת 50%עד 

 אושר פה אחד



 28/12/2021מיום  38פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 

 31מתוך  26 עמוד
 נוצר על ידי 

כיו"ר וכן מבוקש לקבוע את עו"ד ענת צבי  -שינוי הרכב ועדת ערר לענייני ארנונה [ 14]

להוסיף את עו"ד מירב נימצוביץ כחברה בועדה. בהתאמה, הרכב ועדת הערר יהא כלהלן: 

 יו"ר, עו"ד גליה קלימן ועו"ד מירב נימצוביץ –עו"ד ענת צבי 

שינוי הרכב ועדת ערר לענייני ארנונה. מבוקש לקבוע את עו"ד ענת צבי כיו"ר  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

"ד מירב נימצוביץ כחברה בוועדה. בהתאמה הרכב ועדת הערר יהיה כלהלן: עו"ד ענת צבי וכן להוסיף את עו

 יו"ר, עו"ד גליה קליימן ועו"ד מירב נימצוביץ חברות.

 מי היה קודם יו"ר? אלה? יניב שחר ]חבר מועצה[:

 אלה כץ היתה. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

שנים סך הכל,  8הכל שהיא יכולה לפי משרד הפנים זה  אלה סיימה את הסך עו"ד אושרת מצליח ]יועמ"ש[:

. היא היתה חברה תקופה ארוכה. רק בשנה האחרונה אחרי שרזי סיים, היו"ר הקודם סיים היא 4 -ו 4

החלי[ה אותו ועכשיו היא צריכה לסיים. אז מתוך חברי הועדה, ענת היתה חברת ועדה, מתוך חברי הועדה 

היות היו"ר ומוסיפים עוד חברת ועדת שהיא עו"ד מירב נינצוביץ', קורות ענת במקום חברת ועדה הופכת ל

החיים אתם ראיתם, היא מוכשרת והיא בעלת כישורים ואנחנו מאמינים שהיא תועיל לנו מאוד ותתרום 

 את מיטב זמנה ומרצה לועדה.

 מאשרים פה אחד? דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 כן. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 

 דיה צוריאל כחבר בועדת תמיכות ויו"ר הוועדהמינוי ידי[ 15]

 מינוי ידידיה צוריאל כחבר בוועדת תמיכות, יו"ר הועדה. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 נגד. סתם. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 ידידיה צוריאל: נגד.

 צא החוצה. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 ידידיה צוריאל: אני נגד.

 מאשרים פה אחד? המועצה[:דליה לין ]מנכ"לית 

 כן. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 החלטה

מבוקש לקבוע את עו"ד ענת צבי כיו"ר וכן להוסיף  -שינוי הרכב ועדת ערר לענייני ארנונה אישרה מליאת המועצה 

יו"ר, עו"ד  –את עו"ד מירב נימצוביץ כחברה בועדה. בהתאמה, הרכב ועדת הערר יהא כלהלן: עו"ד ענת צבי 

 .גליה קלימן ועו"ד מירב נימצוביץ

 אושר פה אחד
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 מינוי ידידיה צוריאל כחבר בוועדה לשימור אתרים[ 16]

 עדה לשימור אתרים.מינוי ידידיה צוריאל כחבר בוו ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 -בעד. הוא בעצם מחליף את יניב שחר ]חבר מועצה[:

 כל התפקידים של עופר. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 מאשרים פה אחד. דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 

 , רק לפרוטוקול, זה ועדת תמיכות משנה. יש שתי ועדות.15 ]גזבר המועצה[:יוסי שמעוני 

 זה ועדת משנה לתמיכות, רק חידוד. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

אישור הצטרפות ל"רשת ערים בריאות", מינוי עובד רשות כ"מתאם בריאות" שירכז [ 17]

 כלהלן:את הפעילות ביישוב, ואימוץ עקרונות הרשת 

לפעול בהתאם לקווי מדיניות ציבורית בריאה, כלומר, מדיניות המתחשבת בהשלכותיה  א.

 על בריאות הציבור. 

 לחתור לצמצום הפערים הבריאותיים באוכלוסיה המקומית.  ב.

לפעול לשיפור ולהעצמת הגורמים התורמים לבריאות התושבים בתחומי הסביבה,  ג.

 החינוך, החברה והכלכלה. 

 ף התושבים וכלל המגזרים בחברה לפעול בשיתו ד.

לזהות את מצב בריאות האוכלוסיות המקומיות, הפערים ביניהן והגורמים המשפיעים  ה.

 להכין תוכנית אסטרטגית להשגת המטרות הנ"ל.

, אפשר להכניס את אתי. אישור הצטרפות לרשת ערים בריאות. 17סעיף  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

בריאות שירכז את הפעילות ביישוב ואימוץ עקרונות הרשות כלהלן. אני רגע  מינוי עובד רשות כמתאם

אקריא ואז נקבל הסבר. בסדר? שיהיה לפרוטוקול ההקראה. לפעול בהתאם לקווי מדיניות ציבורית בריאה, 

כלומר, מדיניות המתחשבת בהשלכותיה על בריאות הציבור, לחתור לצמצום הפערים הבריאותיים 

מית, לפעול לשיפור ולהעצמת הגורמים התורמים לבריאות התושבים בתחומי הסביבה, באוכלוסיה המקו

 החלטה

 .ויו"ר הוועדהמשנה מינוי ידידיה צוריאל כחבר בועדת תמיכות אישרה את מליאת המועצה 

 אושר פה אחד

 החלטה

 .מינוי ידידיה צוריאל כחבר בוועדה לשימור אתריםאישרה את מליאת המועצה 

 אושר פה אחד
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החינוך, החברה והכלכלה, לפעול לשיתוף התושבים וכלל המגזרים בחברה, לזהות את מצב בריאות 

האוכלוסיות המקומיות, הפערים ביניהם והגורמים המשפיעים, להלן תוכנית אסטרטגית להשגת המטרות 

 הנ"ל.

 זה לא היה התפקיד של דן? שחר ]חבר מועצה[:יניב 

 דן הוא חבר מועצה. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 אני חבר מועצה. אני לא עובד מועצה.ד"ר דן אויירו קדרי ]חבר מועצה[: 

 אתה לקחת אז את הקטע של עיר בריאה. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 -ואה אני שמח לראותנכון. כמו שאתה רד"ר דן אויירו קדרי ]חבר מועצה[: 

 [מדברים ביחד]

 אני שמח לראות שהגענו ואנחנו מצטרפים לערים בריאות.ד"ר דן אויירו קדרי ]חבר מועצה[: 

בבקשה, נשמח ככה שתציגי את עצמך ותגידי כמה מילים, אם אתן רוצות  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 ואם רק באתן לשמוע.

"ר מילכה דונחין ואני יו"ר רשת ערים בריאות בישראל. אני שמחה שלום לכם, שמי ד ד"ר מילכה דונחין:

 שהנושא עולה לדיון ואני מקווה שתקבלו החלטה נכונה.

 ההחלטה כבר התקבלה, זה לא משנה. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 התקבלה ההחלטה? ד"ר מילכה דונחין:

 פורמליקה, כן. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 טוב, יפה. אני רוצה להגיד כמה מילים מה זה. אתם יודעים מה זה עיר בריאה? ד"ר מילכה דונחין:

 אנחנו נשמח לשמוע. מעבר לסיסמאות אנחנו נשמח לשמוע. יניב שחר ]חבר מועצה[:

אז עיר בריאה זו תוכנית של ארגון הבריאות העולמי שפועלת באירופה היא התחילה  ד"ר מילכה דונחין:

שנים. בכל אופן זו תוכנית שיש לה שלוש מטרות. אחת זה  31ראל הצטרפנו לפני שנה. אנחנו ביש 32לפני 

קידום בריאות כלל האוכלוסייה ברמה המקומית, צמצום פערי הבריאות ופיתוח בר קיימא. אנחנו לכן 

מדברים על בריאות וקיימות כמכלול. עכשיו כיוון שאנחנו מחברים את הקיימות אז אנחנו כרשת ערים 

יעדי פיקוח בר קיימא, מה שנקרא  17 -חויבים מבחינת ארגון הבריאות העולמית לפעול לקידום הבריאות מ

של האו"ם. בכל רשות מקומית שמצטרפת לרשת ישנם כללים שקבע אותם  2030שזה האג'נדה  SDGs 17 -ה

ית. הקמה ארגון הבריאות העולמי ואנחנו מחויבים לזה וזה החלטת מליאה, זו צריכה להיות החלטה פוליט

של ועדת היגוי שבה תהיה נציגות של כלל המחלקות ובעוד ארגונים וספקי שירותים, זו ועדה גדולה, כיוון 

שלמעשה הבריאות נקבעת בכל ה]...[ האחרות. מה שקובע את הבריאות זה השכלה ותעסוקה ואיכות 

בריאות. כל יתר ההשפעה על ה 20%הסביבה וגם שירותי הבריאות. לשירותי הבריאות יש השפעה של בערך 
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היא בידיים של הרשות המקומית. ולכן אנחנו מדברים על עבודה משותפת מסונכרנת של כל הרשות ובעצם 

של הארגון. וזה אומר שיש לנו  DNA -המטרה הסופית היא שהתפיסה של קידום בריאות וקיימות יהיו ב

היא לא שוויון אלא הוגנות, זה תרגום של כמה ערכים. ערך אחד מאוד משמעותי זה ערך ההוגנות. הכוונה 

equity זאת אומרת אנחנו צריכים לספק את הצרכים של האנשים על פי צרכיהם, זאת אומרת שלא במידה .

שווה. זה ערך אחד. ערך נוסף הוא ערך השותפות, כמו שציינתי חייבים לעבוד ביחד כי אחרת לא יכולים 

לרשימה של הדברים שצריך לחתום עליהם בסופו של דבר בנייר לקדם את הבריאות. ושוב, אם אני חוזרת 

הזה, זה כולל גם מינוי של מתאם בריאות כמובן ואנחנו מדברים גם על איסוף מידע או מיפוי של צרכים 

ונכסים אנחנו קוראים לזה פרופיל בריאות לאומי. יש דרכים שונות לעשות את זה, אבל המטרה היא לפעול 

זאת אומרת שיש הוכחה  evidence baseובן באמצעות תוכניות שהן בז'רגון שלנו הן על בסיסי מידע וכמ

שהן באמת עוזרות, אלא אם כן עושים ניסוי ואז צריך לעקוב אחרי הניסוי. ולהשתתף בפעילויות של הרשת. 

פעמים בשנה למפגשים של הרשת אז צריך לשחרר אותו לבוא  6-7זה אומר שאם מתאם הבריאות מוזמן 

פגשים האלה. והמפגשים האלה הם מפגשי למידה וגם למידה של תכנים חדשים וגם למידה הדדית. יש למ

 60%רשויות ברשת. אנחנו מכסים מעל  60המון למידה הדדית בין המתאמים שהם ברשת. יש לנו היום 

היא  מהאוכלוסייה. התומך העיקרי שלנו הוא משרד הבריאות והם גם שותפים בהנהלה של הרשת. והרשת

יחידה במרכז השלטון המקומי. זה איך שאנחנו מאורגנים. עקרונית מבחינת העבודה אז אנחנו מלווים את 

 העשייה והליווי הוא ליווי מקצועי כמה שיידרש.

 תודה רבה. מקסים. ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 תודה רבה. דוברים:

 מי בעד? ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 רגע, שניה. אפשר רק לדעת מה ההשלכות התקציביות? שנדע כאילו. מועצה[:יניב שחר ]חבר 

כן. אני יכולה לומר שכל רשות מקומית משלמת דמי חבר ודמי החבר של הרשות שלכם,  ד"ר מילכה דונחין:

 שקל בשנה. אתם מקבלים בתמורה עוד כמה אפסים ל]...[ 2,000בגודל שלכם זה 

זי כבר מזמן עברה לעיר בריאה, עוד מהתחלה. עם האיכות הסביבה של לי אמיר רחמנינוב ]חבר מועצה[:

 וולטאי ועם זה.-יניב ועם הפוטו

אנחנו שם לגמרי ועכשיו אנחנו עושים את התוספת הרשמית אחרי שבדקנו  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 ד?וראינו שהתועלת רבה על העלויות, אז אנחנו שמחים להצטרף. רגע נצביע קודם. מי בע

אני רק רוצה להגיד משהו קטן, בשנה הראשונה שאנחנו נכנסים לעיר בריאה יש לנו באמת את  דוברת:

הלמידה ואת תהליך הכניסה לתוך הרשת והרבה דברים אנחנו צריכים ליזום וגם לממן מתוך המחלקות 

בנוסף אנחנו השונות. בשנה השניה, ברגע שאנחנו מוכיחים שיש שנה שלמה מישהי שמרכזת את הבריאות ו

חברים ברשת ערים בריאות במהלך שנה שתי ועדות היגוי אנחנו מתחילים לקבל תקציבים שזה אומר מימון 

 של עד חצי סכום כמעט מכל הוצאה ומכל פעילות שיש, שזה משהו שהוא קריטי.

 יפה מאוד. כל הכבוד. דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:
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אנחנו נצביע על הסעיף הזה, אישור הצטרפות לרשת ערים אז קודם כל  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 בריאות ומינוי מתאמת הבריאות העירונית אתי בוסקילה. מי בעד?

 בעד. יניב שחר ]חבר מועצה[:

 כולם פה אחד. דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 

אני יכול להעיד שאתי כבר התחילה לעבוד למה היא נפלה עלי על הדפיברילטורים ועל הזה, ועל הבתי  דובר:

 כנסת ועניינים.

 [מדברים ביחד]

ליזי, אני גם חייבת להגיד שאני קודם כל ממש מתרגשת לראות את מילכה  לירון דורון לוי ]חברת מועצה[:

היא שם דבר, הכי מקצועית שיש. במשך שנתיים של פה. אני ממרכז שלטון מקומי ומילכה אני אגיד ש

הקורונה לא היתה שאלה שלא קיבלנו את התשובה המקצועית ביותר, שרק על זה שווה להיות חלק מהרשת 

 הזאת, ואני ממש מתרגשת שהגעת לכאן ונתת הסבר כזה מקצועי אז כל הכבוד.

שזה הסיבה שבעצם הצטרפת להיות חבר וצריך להגיד גם לדן באמת תודה  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 מועצה.

 נכון.ד"ר דן אויירו קדרי ]חבר מועצה[: 

ולקח זמן עד שבנינו את התוכנית גם לבד ועד שיכולנו באמת לעמוד בזה  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 ולעמד ככה, הגענו עד הלום. אז תודה שדחפת. איפה ראיתם ד"ר חבר מועצה בהתנדבות?

אז אני באמת שמח. שמח על המעמד, שמח שאתי נבחרה ודוחפת בשיא רו קדרי ]חבר מועצה[: ד"ר דן אויי

 הכוח.

אתה יודע מה היא עשתה דן? היא אומרת לנו שהיא רוצה שכל אחד  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 מהעובדים יעשה ספורט פה במועצה.

 ככה צריך.ד"ר דן אויירו קדרי ]חבר מועצה[: 

 החלטה

יאות" שירכז את הצטרפות ל"רשת ערים בריאות", מינוי עובד רשות כ"מתאם ברמאשרת מליאת המועצה 

 הפעילות ביישוב, ואימוץ עקרונות הרשת כלהלן:

 א. לפעול בהתאם לקווי מדיניות ציבורית בריאה, כלומר, מדיניות המתחשבת בהשלכותיה על בריאות הציבור. 

 ב. לחתור לצמצום הפערים הבריאותיים באוכלוסיה המקומית. 

 התושבים בתחומי הסביבה, החינוך, החברה והכלכלה. ג. לפעול לשיפור ולהעצמת הגורמים התורמים לבריאות 

 ד. לפעול בשיתוף התושבים וכלל המגזרים בחברה 

ה. לזהות את מצב בריאות האוכלוסיות המקומיות, הפערים ביניהן והגורמים המשפיעים להכין תוכנית 

 אסטרטגית להשגת המטרות הנ"ל.

 פה אחדאושר 
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 יש פה גרם מדרגות שגורם לי להתנשף רק מעלייה פעם אחת. ת מועצה[:נעמה ברון ]חבר

 יש תוכנית שלמה כבר. דוברת:

 [מדברים ביחד]

 2022[ אישור מועדי ישיבות מליאה לשנת 18]

 .2022ואחרון. אישור מועדי ישיבת מליאה לשנת  18הגענו לסעיף מספר  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 .15.2, 8.2 -אני מבקשת רק להכניס תיקון. במקום ה המועצה[:דליה לין ]מנכ"לית 

 עוד פעם ימי שלישי? נעמה ברון ]חברת מועצה[:

תמיד ימי שלישי. טעינו בתאריך. תעדכנו אצלכם, אנחנו גם נוציא עדכון.  דליה לין ]מנכ"לית המועצה[:

 . שבוע שני של פברואר.15.2, 8.2 -במקום ה

 

משפט אחרון, יונחו על שולחן המליאה פרוטוקולים של ועדת השקעות, ועדת  ליזי דלריצ'ה ]ראש המועצה[:

 . זהו. הישיבה תמה.2021הנחות לשנת 

 

 -הישיבה ננעלה-

 בברכה,

 

 מנכ"ל המועצהגב' דליה לין,  ראש המועצהדלריצ'ה ליזי, 

___________________________ ___________________________ 

 

 

 החלטה

 .2022מאשרת את מועדי ישיבות המליאה לשנת מליאת המועצה 

 פה אחדאושר 

 


