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ישיבה נפתחה-ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :פעם ראשונה שאנחנו עושים את הישיבה בזום .היא גם מוקלטת ,והיא גם
מועברת בשידור לפי התקנות .כמובן שנראה ,כל ישיבה תצטרך הסכמה של כולם .אנחנו נראה אם זה יהיה
מוצלח ,אז אולי נוכל לעבור לשיטה ואם לא נחזור לפעם הבאה להיפגש פרונטלית ,ונקווה שעד אז גם
הקורונה תעלם מחיינו .אני ממש מבקשת בגלל שהמיקרופונים לא מושתקים ,אלא אם כן בוחרים להיות
מושתקים ,אז תשמרו בבקשה ,כמה שניתן ,על רעשי רקע ,וגם לא לדבר ביחד ולנסות לפעול בתרבות דיבור
ומקסימום לעשות איזה סימן כדי שנוכל לנהל את זה כמו שצריך.

הצעות לסדר:
 .1הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "תמיכת המועצה בפינוי בינוי ברחוב
הרמה"
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אז הנושא הראשון -זה הצעה לסדר היום של חבר המועצה ,יניב שחר ,תמיכת
המועצה בפינוי בינוי ברחוב הרמה .אז קודם כל ,יניב בבקשה .אבל לפני כן ,טוב יניב.
יניב שחר [חבר מועצה] :טוב ,אז ההצעה לסדר של סיעת כוח לשנות .תמיכת המועצה בפינוי בינוי ברחוב
הרמה .להלן הצעה לסדר היום לישיבת המועצה הקרובה .הרקע -לאחרונה פרש היזם שפעל במשך יותר מ-
 10שנים לקידום של פרויקט התמ"א  38ברחוב הרמה .מצב זה ,בו פרש יזם מפרויקט שאמור להיות רווחי,
מעלה סימני שאלה לגבי האפשרות לקדם פרויקט של תמ"א  38ברחוב הרמה ומשאיר את התושבים בפני
שוקת שבורה .כולם יודעים את המצב של המבנים ברחוב הרמה וכמה הם זקוקים לשיפוץ ,שלא נגיע למצב
של רעידת אדמה ויהיה לנו שם איזשהו אסון .מצד שני ,המדינה מאוד מאוד מעודדת פרויקטים של פינוי
בינוי .רק עכשיו פרסם ישראל גל ,שקרית אונו קיבלה מהמדינה  65מיליון שקלים ,בגלל שהם מקדמים
פרויקטים של פינוי בינוי .יש הרבה יתרונות לפרויקטים של פינוי בינוי ,גם מבחינת הניקוי של השטח ,בנייה
של מוסדות חינוך אם צריך מסביב .במקרה של רחוב הרמה ,זה יכול לתת פתרון הרבה יותר טוב לנושא של
החניות ,שיש בעיה מאוד מאוד גדולה ברחוב של חנייה .פרויקט ה-תמ"א  38היה אמור להוסיף  250פלוס
יחידות נוספות פרויקט עם בערך  200ומשהו חניות .דבר שהיה גורם לעומס יותר גדול בחניות ברחוב ,כי
היום לדירה יש יותר מרכב אחד .למשל ,בפרויקט של פינוי בינוי ,אפשר לבנות חניונים תת קרקעיים מתחת
לכל בניין ,לתת לכל דירה לפחות בממוצע חנייה וחצי ובעצם להגדיל את היצע החניות .מעבר לניצול יותר
טוב של הקרקע ,כולל פיתוח של פארקים ,אפשר אולי יהיה גם להרחיב את רחוב הרמה לתנועה של יותר
מכוניות ,לבנות מבני ציבור אם צריך וכו' .לכן ,אנחנו חושבים שעל המועצה לפעול ביחד עם התושבים של
שכונת הרמה והתושבים של הסביבה ,על מנת לקדם פרויקט של פינוי בינוי במתחם ,שבעצם כולם בסופו
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של דבר ,ירוויחו ממנו .ואני מאמין שאם נעשה את זה בצורה חכמה ויצירתית ,נוכל לבנות שם כמות סבירה
של יחידות ולא איזשהו טירוף של  1,200ומעלה .אז הצעת החלטה שלנו -זה מועצת גני תקווה תפעל לקידום
פרויקט התחדשות עירוני במתכונת של פינוי בינוי ברחוב הרמה ,וזאת בשיתוף התושבים.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :טוב ,אז אנחנו מבקשים לא להעלות את ההצעה לסדר היום והסיבה שאנחנו
מבקשים לא להעלות את ההצעה לסדר היום ,אני אבקש ככה מערן ,כי בסוף הוא האיש מקצוע ,אז ערן
אשמח אם תעשה לנו קצת אור על התכנית הזאתי .אבל במשפט אחד לפני ,אני חושבת שאני לא רוצה
שהתכנית תעלה לסדר היום ,כי אני פשוט לא חושבת שזה המקום לדון בתכניות בתוך ישיבת מועצה ,יש
לזה וועדות תכנון ,יש לזה גורמים מקצועיים ,יש מחלקת הנדסה .כך עובדים בכל התכניות ,לא מעלים
תכניות של יזמים לתוך ישיבת מועצה .ערן בבקשה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :רגע ,אני רוצה הערה בהקשר הזה ,סליחה ערן .אנחנו לא מעלים תכנית של יזם,
ואנחנו לא פה מטעם יזם .אנחנו מעלים תכנית שהיא בעלת חשיבות משמעותית-
יניב שחר [חבר מועצה] :אנחנו לא מעלים תכנית ,אנחנו מעלים הצעה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :רגע ,אנחנו מעלים הצעה שהיא בנוגע לתכנון ,שהוא בעל חשיבות ציבורית מאוד
מאוד משמעותית ,שיש לה השפעה על כל היישוב שלנו ,שהוא קטנצ'יק .בלי קשר ,מליאת ועדת התכנון,
למעט אני ולמעט מיכאל ,היא מליאת המועצה ,אז זה דווקא מאוד רלוונטי לדעתי.
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] לא ,קודם כל סליחה שאני מתערבת רגע .אבל ראיתי את ,עומר ירד?
עו"ד אושרת מצליח [יועמ"ש] :נראה שכן.
יניב שחר [חבר מועצה] :אז תוציאו את אושרת גם כן.

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :רגע ,תוציאו את מי שלא רלוונטי לחדר צדדי ,שלא יצאו מהזום בכלל כי זה סתם
מסבך את החזרה שלהם .מי אדמין על הזום?
דליה לין [מנכ"ל] :נחומי.
יניב שחר [חבר מועצה] :נחומי ,אתה יכול להוציא את מי שבניגוד עניינים לחדר צדדי בינתיים?
נעמה ברון [חברת מועצה] :נחומי איתנו?
נחומי חי [מנהל אגף קשרי קהילה ,דוברות והסברה] :כן ,אני עושה את זה.
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דליה לין [מנכ"ל] :נחומי עושה את זה.
עו"ד אושרת מצליח [יועמ"ש] :אתם יכולים רק להגיד לפרוטוקול מי בחדר המתנה?
דליה לין [מנכ"ל] :אושרת בחדר המתנה ,טל בחדר המתנה כרגע-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :יש עוד מישהו שיש לו נכסים או בעל עניין?
דליה לין [מנכ"ל] :עומר בחדר המתנה.
יניב אנגל [חבר מועצה] :מה שאושרת אמרה לי ,גם אני.
דליה לין [מנכ"ל] :אז קדימה תוציאו אותו לחדר המתנה .כרגע יש  4בחדר המתנה -עומר ,יניב ,אושרת וטל.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :מה זה פה ברכה כתוב? מי זאת ברכה?
דליה לין [מנכ"ל] :אני מנסה לבדוק אם זו ברכה שלנו ,אני מתקשרת אליה ,היא לא עונה לי.
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :נראה לי שזה ידידיה.
דליה לין [מנכ"ל] :זאת לא ברכה שלנו ,היא לא מבינה מה אני רוצה ממנה.
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :לא ,זה ידידיה.
דליה לין [מנכ"ל] :ידידיה קודם היה בשם של הבן שלו שזה היה יאיר.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :טוב זה היה נחמד ,סבבה אוקי קדימה.
מיכאל לוין [חבר המועצה] :הנה ,הוא שינה.
ערן חמו [מהנדס המועצה] :טוב ,אז רק שנייה .אז בעצם ,אני רוצה בכמה דקות רגע שנעבור על ההבדלים
או עקרונות של מה המשמעות של מעבר לפינוי בינוי .אני רוצה רגע להתחיל עם להבין מה זה תמ"א  .38אז
תמ"א  38היא בעצם תכנית מתאר ארצית שמטרתה היא חיזוק של מבנים של כ 3-עד  4קומות ,מבנים שנבנו
עד שנת  .1980המשמעות החיזוק מנגנון הכלכלי הוא בעצם תוספת של  2.5קומות .שאנחנו מסתכלים רגע
על התוספת הזאת ,תמ"א לא הגדירה את כמות יחידות הדיור בתוך אותה תוספת .הועדה קבעה לעצמה
מדיניות שהיא מסתכלת על מכפיל של  .1.6זה אומר  0.6יחידת דיור חדשה לכל יחידה קיימת .אנחנו עוברים
רגע לפינוי בינוי ,המשמעות היא שזה בעצם לא עובד לפי תכנית מתאר ארצית וזה מחייב הכנת תב"ע ,תכנית
שתיתן זכויות שיאפשרו את המנגנון הכלכלי .המכפיל שמקובל היום ,באזור שלנו ,מכפיל של  .3זה אומר 2
יחידות דיור חדשות לכל יחידה קיימת .כמובן שהמשמעות היא הריסה של המבנה הקיים ,בנייה של מבנה
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חדש .בגלל הנפח של הבינוי ,המכפיל של ה 3-בדרך כלל מספר הקומות גדל בצורה משמעותית מה 4-קומות
או ה 3-קומות שהיו קודם .כשאנחנו מדברים רגע על המשמעות של מכפיל ,מה המשמעות של הדבר הזה
וההשוואות המתבקשות לקריית אונו .אם אנחנו מדברים על מכפיל של  ,3ונסתכל רגע על קריית אונו,
שבדרך כלל מספרים של כמות יחידות הדיור הנכנסות שם הם סביב ה .200-אז מכפיל של  ,3מביא את
הפרויקטים האלה של פינוי בינוי ,לסך הכל  600יחידות דיור ,פחות או יותר .אם אנחנו מסתכלים רגע על
מתחם הרמה ,כמות יחידות הדיור הנכנסת במתחם הרמה זה  .408נכפיל את זה ב ,3-אנחנו מגיעים ל1,224 -
יחידות דיור על  47דונם .זאת אומרת ,המספרים הם לא באמת אותם מספרים שיש בקרית אונו .אם נסתכל
רגע על התכנית מתאר הכוללנית שלנו ,שאושרה השנה בדצמבר  ,2021מספר התושבים המקסימלי שהוגדר
בתכנית ,זה  32אלף תושבים והגדירה שני מתחמים שבהם ניתן להוסיף יחידות דיור .מתחם אחד,
בהתחדשות עירונית ,זה המתחם שמסומן באדום ,מתחם שמאפשר תוספת של  508יחידות דיור ,במתכונת
של התחדשות עירונית של עיבוי בינוי .בחלק הצפוני של היישוב ,בגוש  ,6716תוספת של  1200יחידות דיור,
ושמתי פה כוכבית ,ועוד  250אלף מטר מסחר ותעסוקה .בתכנית המפורטת על ה 1200-האלה יתווספו 500
יחידות דיור קטנות ,מתוכם  250במגרשים ציבוריים .שאנחנו מדברים על יחידות קטנות זה בעצם יחידות
קטנות שמאפשרות השכרה לסטודנטים ,דיור מוגן ,יחידות מהסוג הזה .אם אנחנו מסתכלים על ה508-
יחידות דיור במתחם  ,2אז הם מתחלקים ל 2-אזורים .אזור  ,1זה האזור שכולנו מכירים של מתחם הרמה,
תכנית  ,455-0153890זו התכנית שהיא בתוקף ,הכוללנית אימצה בעצם את התכנית הזאת .היא מוסיפה על
 408היחידות הקיימות עוד  250יחידות חדשות ,במתכונת של חיזוק המבנים הקיימים .ויש את שאר השטח,
שזה בעצם עוד  22מבנים ,שיש להם פוטנציאל תוספת של עוד  250יחידות דיור .מתוכם  5מבנים כבר הבנייה
בהם הושלמה 2 ,הם בהקמה בתהליך בנייה כרגע 1 ,בתהליך היתר ועוד  5בתהליך של מידע מקדים .כל אחד
מקדם תמ"א  . 38את המשמעויות למעבר בין עיבוי בינוי ,לפינוי בינוי חילקתי ל 4-נושאים :צפיפות של
יחידות דיור ,שטחים פתוחים ,תנועה וחניה ומבני חינוך וציבור .נתחיל עם עניין הצפיפות.
יניב שחר [חבר מועצה] :רגע ,אתה יכול רגע לחזור ,אני רוצה לרשום לי ,שאני אוכל להגיב.
ערן חמו [מהנדס המועצה] :אתה תראה את זה .צפיפות ,שטחים פתוחים ,תנועה וחנייה ומבני חינוך וציבור.
נעמה ברון [חברת מועצה] :זה נראה פחות או יותר כמו הרחוב שאני גרה בו כן ,חוץ מהתמונה המבהילה.
ערן חמו [מהנדס המועצה] :אם אנחנו מסתכלים על צפיפות יחידות דיור ,מספר יחידות הדיור כמו שאמרנו,
הקיים הוא  .408התוספת לצורך תמ"א ,זאת אומרת התכנית שחלה שם 250 ,יחידות דיור ,אנחנו מגיעים
ל 658-יחידות דיור .אם נעבור רגע לבחון מה יקרה במקרה של פינוי בינוי .אז אנחנו מדברים על מכפיל של
 ,3על  1224יחידות דיור ,זה אומר הפרש של  566יחידות דיור .לקחתי רגע ,רק כדי שנבין משמעויות של נפח,
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את המבנים שכולנו מכירים ,מרכז הקניות של צים אורבן .כל מבנה כזה כולל  125יחידות דיור 6 ,יחידות
דיור בקומה ו 20-קומות.
נעמה ברון [חברת מועצה] :זה יותר מ 20-קומות.
ערן חמו [מהנדס המועצה] :תני לי רגע ,אחר כך אנחנו -
יניב שחר [חבר מועצה] :זה הרבה יותר מ 20-קומות-
נעמה ברון [חברת מועצה] :זה יותר מ ,20-זה משמעותי אבל אוקי.
ערן חמו [מהנדס המועצה] :תנו לי אחר כך ואני אתן זמן לשאלות והבהרות בשמחה ,אל תקטעו לי בבקשה
את חוט המחשבה .אז אם אני לוקח את אותו מבנה ומסתכל לחלק העליון שלו ומייצר פריסה של המבנים
האלה ,כי אנחנו בעצם נזדקק לעשרה מגדלים של  124יחידות דיור ,של כל מגדל  20קומות 6 ,יחידות דיור
בקומה  .הנחתי אותם וזה בעצם המשמעות .אז אנחנו מסתכלים פה על פרישה של עשרה מגדלים ,אפרופו
הקנה מידה מדויק ,כל אחד  20קומות .אנחנו מבינים את המשמעויות של זה מבחינת הצפיפות .אני רוצה
רגע לתת עוד המחשה ,כדי שנבין את המשמעות של הצפיפות .התכנית של הגוש הצפוני ,גם היא אושרה
לקראת סוף השנה .התכנית של הגוש הצפוני הוא  270דונם ומספר יחידות הדיור במתחם הזה הוא 1,200
יחידות דיור.
נעמה ברון [חברת מועצה] 1,500 :אחרי האישור של התכנית.
ערן חמו [מהנדס המועצה] :אתייחס לזה אחר כך.
נעמה ברון [חברת מועצה] :כל המספרים מתעגלים למטה משום מה לצורך הדיון ,אוקיי.
יניב שחר [חבר מועצה] :זה היה  1,700זה הגיע כבר ,לא .1,500
ערן חמו [מהנדס המועצה] :נעמה ויניב אני אשמח מאוד אם תכבדו אותי ותיתנו לי להשלים ואני אחר כך
אשמח לחזור לכל שקף ונעשה הבהרות נוספות .אם נסתכל על שכונת גנים צפון ,שגם אותה כולנו מכירים,
לקחתי וסימנתי שטח שתוחם פחות או יותר  146 ,דונם ,ספרתי את כמות יחידות הדיור באותו תא שטח,
יש  1300יחידות דיור בתא שטח הזה .ואנחנו מסתכלים על מתחם הרמה ,ומתחם הרמה הוא  47דונם,
ומנסים שהוא יכלול את אותם  1,300יחידות דיור ,כשההבדל בשטחים והמשמעות של ההבדל בצפיפות ,אני
מניח שברורה לכולם .אם למישהו יש תחושה ששכונת גנים צפון צפופה כבר היום ,אז צריך לחשוב על אותו
תא שטח פי  3בצפיפות .מבחינת שטחים פתוחים ,במצב היום ,יש  408יחידות דיור ,ולפי הסטטיסטיקות,
 408יחידות דיור זה  1,400תושבים שמשתמשים בשטחים הפתוחים כפי שמופיעים בתכנית ואנחנו מכירים
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אותם .אם זה יגדל בתהליך עיבוי בינוי ,אז יהיו  2,300תושבים 658 ,יחידות דיור שישתמשו באותם שטחים
פתוחים שמשתמשים היום .אם אנחנו עוברים למתכונת של פינוי בינוי 1,300 ,יחידות דיור בעצם מניבים
 4,500תושבים שיאלצו להשתמש באותם שטחים פתוחים .המקדם בין יחידת דיור למספר תושבים זה 3.5
תושבים ליחידת דיור .מבחינת
יניב שחר [חבר מועצה] :רגע שנייה ,אני רוצה להסתכל במספרים עוד פעם.
ערן חמו [מהנדס המועצה] :אתה יכול לצלם לך ,יהיה לך יותר פשוט.
יניב שחר [חבר מועצה] :כל פעם אתה מגדיל אתה יודע ,אמרת  1,200ומשהו ופתאום פה זה  1,300אבל
בסדר .אוקי.
ערן חמו [מהנדס המועצה] :תנועה וחנייה ,התכנית הכוללנית בעצם הציגה שיפורים תנועתיים כתנאי
לפיתוח בחלק הצפוני של היישוב[ .קטיעה] כל השיפורים התנועתיים שהיא הציגה ,אבל בחלק הדרומי של
היישוב ,זאת אומרת בחלק הוותיק ,היא מסתמכת על מערכת הדרכים הקיימת .בשיפורים שהיא הציעה,
הם בעצם גשר שמחבר לפתח תקווה ,המשך דרך התקווה לכיוון מזרח ,ביצוע דרך שירות מעל  471ומסוף
לתחבורה ציבורית בחלק הצפוני .כשאנחנו מסתכלים על התכנית ,על מתחם הרמה ,אז במצב הקיים ,עוד
פעם  408יחידות דיור ,משתמשים בחניונים הציבוריים .במקרה של עיבוי בינוי ,זה  658יחידות דיור,
ישתמשו ב 600-מקומות חנייה .בתכנית יש שני חניונים תת קרקעיים נוספים על החניות הקיימות .במקרה
של פינוי בינוי 1,300 ,יחידות דיור יזדקקו ל 2,600-חניות ,כי מקדם החנייה בגני תקווה הוא  2חניות ליחידת
דיור .במקרה של בנייה חדשה ,אנחנו דורשים  2חניות ליחידת דיור .המשמעות של זה ,בגלל שאנחנו מדברים
על תא שטח קטן מאוד ,אז מספר מרתפי החנייה יהיה מאוד גדול .המשמעות בשעות הבוקר ,היא שאותם
אנשים שיצטרכו לצאת 2600 ,מכוניות בשעות הבוקר לרחוב הרמה הצר ,וגם אם רחוב הרמה יורחב בתכנית,
רחוב הגליל ורחוב הרי יהודה לא יורחבו ויצטרכו להזדחל באותם פקקים כדי לצאת מתוך היישוב .צריך
לקחת בחשבון שהם צריכים לצאת ממרתפי חנייה מאוד עמוקים .מבחינת מבני ציבור ,אנחנו רואים פה
מצד שמאל בשקף ,שקף מתוך המצגת של הכוללנית ,והחלק המשמעותי פה בשקף הזה ,זה בעצם האמירה
שמעבר ל 29,500-תושבים בגני תקווה ,נדרש פתרון ל 12-כיתות על יסודי ,שאין להם פתרון בתכנית
הכוללנית .אנחנו מדברים פה על תוספת של  2000תושבים 566 ,יחידות דיור זה  2000תושבים .מספר הילדים
הנוספים לכל שכבת גיל ,זה  50ילדים .המשמעות של זה ,שנדרשים עוד  5גני ילדים ,מעון יום נוסף  ,1לשכבה
לבתי ספר יסודיים זה אומר  12כיתות לבית ספר רביבים 6 .כיתות בחטיבת הביניים ועוד  6כיתות בתיכון.
אני מזכיר שוב ,הפרוגרמה כרגע ,היא בסיטואציה של תפוסה מלאה של מבני הציבור.
יניב שחר [חבר מועצה] :אבל כבר היום מדברים על גני תקווה מעל  ,32אז יצטרכו את זה בלי קשר.
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ערן חמו [מהנדס המועצה] :אז לסיכום ,אז התכנית הכוללנית בעצם גובשה על ידי צוות נרחב ,היא לא
גחמה ,היא הוכנה על ידי מנהל תכנון ועם צוות רחב של יועצים ומתכננים והגיעה למספר יעד של  32אלף
תושבים.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אבל אנחנו נעקוף אותו.
ערן חמו [מהנדס המועצה] :את ההתפתחות ואת האופציה להתפתחות של היישוב בין שני המתחמים כמו
שהראיתי קודם .היא איזנה את התוספת לפי היכולת לקליטה של תושבים בין  500יחידות דיור בהתחדשות
עירונית ל 1200-בגוש הצפוני .הבחינה של הנושא של התחדשות עירונית ,לא יכול לכלול רק את מתחם
הרמה ,הוא בעצם צריך לכלול גם את כל המבנים שעדיין לא עשו תהליך של תמ"א  .38כי אם נאשר למתחם
הרמה ,אז הם יגיעו הם ויבקשו את אותו דבר שאישרו במתחם הרמה ,כך שמספר יחידות הדיור שאנחנו
מסתכלים עליו הוא לא  ,1300הוא צריך לכלול את כל אלה שעתידים לבקש בעקבות האישור הזה .ואני
מוסיף לזה גם את המרכז המסחרי ברחוב הגליל שביקש מאתנו תוספת של יחידות דיור והגדלה של זכויות.
הוא הגיע עם זה לוועדה המחוזית והוא נדחה בוועדה המחוזית [ ]...כוללנית לא מאפשרת את זה .המשמעות
של מעבר לפינוי בינוי ,היא משמעות הרסנית אם אנחנו מסתכלים על כל הנתונים שהצגתי .היא הרסנית לא
רק למי שגר במתחם ואיכות החיים שלו תרד ,היא הרסנית לתושבי כל גני תקווה ,שיסבלו מאותו עיבוי
משמעותי .קצת על העניין של התכנית ,היא לא בוטלה ,היא בתוקף ואפשר ליישם אותה ,אפשר ליישם אותה
גם כמכלול של  17מבנים ואפשר גם כל מבנה בצורה בודדת .יש פה יזמים שמבצעים תכניות כאלה בשכונה,
ברחוב הצמוד והם עובדים בניין בניין בדיוק לפי אותו מודל כלכלי ,והוא כלכלי והוא אפשרי .האמירות
האלה שהתכנית הזאת לא כלכלית ושהיזם ברח כי היא לא כלכלית הן לא נכונות.
יניב שחר [חבר מועצה] :אני לא אמרתי שהיא לא כלכלית .אמרתי זה שיזם ברח מתכנית שאמורה להיות
כלכלית ,צריך להעלות סימני שאלה .לרגע לא אמרתי שהיא לא כלכלית.
ערן חמו [מהנדס המועצה] :אני יכול גם להסביר למה הוא ברח אם צריך.
מיכאל לוין [חבר המועצה] :הוא לא ברח אבל.
ערן חמו [מהנדס המועצה] :הוא לא ברח.
יניב שחר [חבר מועצה] :הוא לא ברח .הוא פשוט נטש אותה.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :הוא לא נטש ,הוא קיבל כסף והחליט לפרוש ,הוא עושה שיקולים כלכליים.
מישהו קנה כמו חברת סטארט-אפ שבא מישהו ואמר לה בואי קחי וביי להתראות ,הכל בסדר ,זכותו.
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נעמה ברון [חברת מועצה] :בואו לא נדון ביזמים .אני לא חושבת שזה הפורום לדון לא ביזם של התמ"א
ולא ביזם של הפינוי בינוי .אני ישבתי פה בשקט והקשבתי והאמת שאני-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :שאני רואה תמונה כזאת ,את רואה? כולם רואים את התמונה? להתקרב-
יניב שחר [חבר מועצה] :לא רואים ,אבל אני מאמין שזה התמונה שאני רואה מהמרפסת שלי כל יום.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :איזה תמונה אתה רואה מהמרפסת שלך כל יום? אתה רואה את התמונה
הזו? כולם רואים אותה?
נעמה ברון [חברת מועצה] :לא.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אני מצטערת ,בעיות טכנולוגיות .ממשיכים לחדש מציאות עירונית ,והפעם
בגני תקווה ,אנחנו גאים להוביל בשותפות עם הדיירים ,פרויקט פינוי בינוי במתחם הרמה ,אשר במסגרתו
יפונו  410ובמקומם ייבנו  1,300דירות .בשורה ראשונה ,אושרת פרימו ,משה פרימו ,יניב שחר ונעמה ברון,
בבוני התיכון ,והיום אתם מציעים הצעה לסדר אז זה כן לדבר על יזם ,אז מצטערת.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אוקיי ,המועצה כבר עשר שנים-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אני מקווה שאתם רואים את התמונה הזאתי-
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני יכולה גם לפרסם אותה בעמוד פייסבוק שלי ,אני אחסוך לך.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :היא בפייסבוק .לקחתי אותה מהפייסבוק.
נעמה ברון [חברת מועצה] :מעולה ,אני לא מסתירה שום דבר .אם אפשר ,אמרתם תרבות הדיבור ,אז
הקשבתי בסבלנות להרבה מאוד-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אני עוד לא סיימתי ,רגע ,אני לא עוד לא סיימתי.
נעמה ברון [חברת מועצה] :בבקשה.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אז אני רוצה גם להעלות את הנקודות שלי לאחר ערן ואחר כך כמובן את
שלכם .מזרח היישוב ,מה שאני קוראת לו ,האיום של הכרמל ,שאני עושה באמת שמיניות באוויר כדי
שהכרמל לא ייפגע ולא תהיה שם תוספת של יחידות דיור ,זה בגלל שאני לא חושבת שגני תקווה יכולה
לשאת צפיפות יותר .ההתנגדות של יניב שחר לתכנית בגוש הצפוני ,שהאמירה בתוך ההתנגדות ,ואני
מקריאה" ,לא הגיוני להותיר את כמות יחידות הדיור על  1,200בגוש הצפוני ,כשמצד אחד ידוע שיחידות
דיור גרעוניות לקופת המועצה ,ומצד שני ישנה בעיה של היציבות הכלכלית של היישוב ,וזאת תוך ביטול
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הריאה הירוקה האחרונה שניתן לבנות ביישוב .על מנת לאפשר מצד אחד ,בניית שטחי המסחר ,הכל כך
חשובים ליישוב ,ומצד שני לשמור על ריאה ירוקה אחרונה שניתן לבנות בה .יש צורך להוריד את כמות
יחידות הדיור ל 700-יחידות ואף פחות מכך".
נעמה ברון [חברת מועצה] :בגוש הצפוני .בגוש הצפוני ,שם לא גרים בני אדם.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :הלכת והתנגדת לגוש הצפוני-
יניב שחר [חבר מועצה] :ברור-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :נעמה אל תדברי איתי ,אני אסיים תתחילי את .לא הגיעה תכנית כלל עד
היום ,ובטח שלא תכנית שהתכנית הכוללנית שלנו מאפשרת ולכן גם לא בחרנו אותה .זיוון לא יצא בגלל
כדאיות כלכלית ,הוא קיבל את הכסף שהשקיע ובחר לצאת .לא נוח לי שחברת בוני התיכון מתערבבת עם
פוליטיקה ,בעיניי זה מאוד מאוד מסוכן .לא נוח לי שחברת מועצה מתקשרת לתושבים לחתום על תכניות
פינוי בינוי ,לא נוח לי .אני לא אקריב את איכות החיים של תושבי גני תקווה ,בשביל שחברת בוני התיכון
תעמוד ביעד של שני מיליארד שקל רווח גולמי עד  . 2026איכות חיי תושבי גני תקווה לא למכירה .תושבי
רחוב הרמה זכאים לפתרון הולם ,אבל שלא יעבדו עליהם עם תכניות שיזיקו לגני תקווה ,ויועילו כנראה רק
ליזמים.
נעמה ברון [חברת מועצה] :טוב ,אחרי שסיימנו את הכמעט הכפשות המסויגות שעברו את הייעוץ המשפטי,
אם אפשר ,הכמות של האי דיוקים ,גם המספרים של הגוש הצפוני ,גם הפתרונות של התנועה ,גם הגשר
לפתח תקווה הדמיוני שמאושר בתב"ע משנת תרל"ח של פתח תקווה ,עוד כשגני תקווה הייתה פתח תקווה.
מאיפה ההמצאות האלה? אני באמת ,אתם מציגים ,אתם אומרים לנו לא לעבוד על התושבים ,בזמן שאתם
מציגים את כל הנתונים בצורה שהיא מאוד נוחה לכם ומאוד תומכת בטענות שלכם שהן בכללן לא ,לא ולא
רוצים .הגוש הצפוני צופף את גני תקווה ,הגוש החדש ,שאגב יניב התנגד לו .ומה שהוא התנגד לו זה לתוספת
יחידות דיור על קרקע חקלאית להפשרה שכל מילימטר שייבנה שם ,הוא בהכרח להשאת לרווחים של בעלי
הקרקע ,להבדיל מהדבר היחיד שלא נאמר פה על ידי אף אחד ,במצגת הארוכה והמאוד מרשימה שלא
נשלחה לנו לפני הישיבה .והיא שבשכונת הרמה יש אנשים ,יש אנשים ,יש תוחלות חברתיות סוציאליות
לתכנית פינוי בינוי בתמ"א ,אלא לא תכניות שאמרו רק ליזמים בואו תבנו ותקבלו כסף ,זה גם אמור לדאוג
לחיי אנשים .את מדברת על אני ,פוליטיקה ,מתערבבת עם יזמים ,קודם כל כן ,זה עובר בוועדות התכנון,
פוליטיקה באופן מובנה במדינת ישראל מתערבבת עם יזמים ,מה לעשות? עכשיו זה לא מתערבבת במובן ה-
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :ממש לא ,נעמה .את מדברת על אי דיוקים משפטיים ,אז תיזהרי בלשונך.
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נעמה ברון [חברת מועצה] :אתם אמרתם תרבות הדיון ועצרתי .כשאתם אומרים מתערבבת ,המילה הזו
אני לא אוהבת אותה ,אני לא מתערבבת עם אף אחד ,ולא יניב ,ולא אושרת .יש הבדל בין לדאוג להיות דייר
במתחם כלשהו שמועד לבנייה ואתה דואג לנכס של ולשכנים שלך ,לבין להיות חבר מועצה שיש לו דעות.
אני מתנצלת ,אגב כדי להביע את הדעה שלי אני התפטרתי מהוועדה ומוועדת המליאה כדי שחלילה לא יגידו
שאני מתערבבת ,והנה אומרים בכל מקרה ,אגב .מה שאני רוצה לומר בסופו של דבר-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אתם העליתם את התמונה בפייסבוק ,אני לא אמרתי שאת מתערבבת.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אתם במשך  11שנים קידמתם ,ואני הסתכלתי על תיקי הבנייה ונחרדתי מכל
עמוד שעלעלתי בו ,קידמתם תכנית יחד עם יזם ,שאני לא יודעת מאיפה הוא בא ומה הוא בא 11 ,שנים
אנסתם תמ"א אחת על מתחם של  17בניינים ,זו המילה המדויקת .את רוצה להגיד לי איום הכרמל,
ומתערבבת וזיוון ואני לא יודעת מי ,אין לי מושג מי האנשים האלה .אתם אנסתם תכנית תמ"א  1שהכתובת
הייתה על הקיר שהיא תלך לפח ביום מן הימים ואתם כולכם ,אני לא יודעת מי בדיוק ,המועצה ,בעלי
התפקידים ברבות השנים ,חיו בשלום עם זה שיצפו בניינים רקובים ,למה? כי אתם כביכול אבירי הצפיפות.
לצופף בגוש הצפוני זה בסדר ,לבנות את עזריאלי בגוש  6716זה בסדר-
מיכאל לוין [חבר המועצה] :אבל הראו לך את ההבדל נכון-
נעמה ברון [חברת מועצה] :לדבר על האיום המזרח בכרמל ,כי אנחנו רוצים בסופו של יום לספח את גת
רימון ולבנות שם  4,000יחידות דיור ,זה בסדר .בואו נמכור לוקשים אחד אחרי השני ,כדי להגיד במרכז
היישוב נזיק לכל גני תקווה .לא  17בניינים שמתחדשים בעת ובעונה אחת ,שגם על זה אף אחד לא מדבר,
אם מועצת גני תקווה תיתן  17היתרים במקביל לחדש  17בניינים בתמ"א חיזוק ,בלי שטח אחד להתארגנות,
מה זה יעשה ליישוב במשך מי יודע כמה שנים? על זה אף אחד לא מדבר .בואו נדבר באוויר ,בואו נפריח
מילים מפונפנות ,בואו נגיד שאשדר זה  20קומות למרות שזה לא נכון ,בואו נגיד מכפיל  ,3למרות שאף אחד
לא דיבר על לנסות להוריד אותו .אני לא מבינה למה היועצת המשפטית גם עושה לי לא ,אני לא מביעה
עכשיו ,לא ביקשתי חוות דעת משפטית .אני באמת ,מישהו בכלל ניסה לנסות להבין אם התכנית הזו ישימה
בפחות מספרים? ניסיתם בכלל? ניסיתם להביא מימון מאיפה שהוא? ניסיתם לראות אם אפשר לחסוך
בתמורות? ניסיתם לראות אם אפשר להוריד במשא ומתן? מישהו ניסה בכלל? אתם ניסיתם? אני שואלת
את זה כחברת מועצה שגרה ביישוב .אני גרה במגדל ואם השכנים שלי שגרים בבית מתפורר יכולים לקבל
דירה חדשה יותר עם כמה שפחות מכפיל וכמה שפחות רווח יזמי ,והמכפיל כבר ירד מ 3-בערים אחרות וזה
מאושר ,ואני יכולה גם לשלוח לכם תכניות אם תרצו ויש עוד הרבה מאוד פרויקטים של צפיפות  1ל,60-
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פינוי בינוי ומשרד הררי טויסטר גם יכול להעיד על זה .אני לא מבינה מה אנחנו כאילו המצאנו את גולת
הכותרת שמה זה פינוי בינוי?-
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :נעמה אין פה חבר מועצה אחד שהוא נגד הטבת התנאים עם תושבי רמה,
אין פה חבר מועצה אחד-
נעמה ברון [חברת מועצה] :אתם נגד שכונת הרמה נקודה.
מיכאל לוין [חבר המועצה] :איזה שטויות ,את פופוליסטית ,מה את מדברת שטויות?
דן אויירו קדרי [חבר מועצה] :נעמה את מדברת ממש שטויות ואת מכניסה לנו מילים לפה ואני מבקש
שתפסיקי.
מיכאל לוין [חבר המועצה] :אף אחד לא נגד תושבי הרמה .תפסיקי לאמץ אותם כאילו את עורכת דין שלהם.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :את מהוועדה כדי שלא יהיה לך ניגוד עניינים ,אבל להגיש הצעה לסדר היום
אין ניגוד עניינים? לא כל כך הבנתי.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני התפטרתי מהוועדה ואני לא הגשתי את ההצעה ,זה יניב הגיש אותה.
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :ההצעה לשמה היא בחוסר אובייקטיביות בעצם זה שבחרתם בכותרת פינוי
בינוי ולא בכותרת התחדשות עירונית .כי האם בתור חברת מועצה את צריכה לשקול את שלל התכניות אבל
את טוענת שאתם לא מוטים והבאת הצעה שהכותרת שלה פינוי בינוי.
נעמה ברון [חברת מועצה] :על מה אתם מדברים איתי על סמנטיקה על מוטים לא מוטים?
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :מה זאת אומרת סמנטיקה? זה מה שרשום בהצעה שלכם-
נעמה ברון [חברת מועצה] :סליחה ,אני יכולה למצוא לך בפרוטוקולים של ההעתקים שעיינתי בהם ניגודי
עניינים של כל מי שיושב פה על המסך מפה ועד הודעה חדשה ,אז מה שנקרא מי שגר בבית מזכוכית שלא
יזרוק אבנים ,נתחיל מזה קודם כל אוקיי?
שרון גל דרור [חברת מועצה] :נעמה ,נעמה ,תעצרי עם ההכפשות שלך כי זה לא נעים מה שאת עושה.

[מדברים ביחד]
שרון גל דרור [חברת מועצה] :לזרוק סיסמאות זה נורא יפה להשתלט ככה על השיח ,קצת הגזמת .נורא
יפה ,עכשיו נהיית אבירת הרמה ,עכשיו כולם רואים את נעמה הלוחמת.
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נעמה ברון [חברת מועצה] :אשדר  20קומות? לא בנו את כל הגוש הצפוני על כביש שהוא כמו רחוב העמקים
והגליל? על מה אתם מדברים?-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :למה הגשתם התנגדות אם הכל תקין?
שרון גל דרור [חברת מועצה] :הגוש הצפוני אושר בתחילת שנות ה ,2000-היה ידוע מראש כשאת קנית שם
דירה וכשאני קניתי שם דירה ,אף אחד לא מכר לנו חתול בשק.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אתם בכלל לא מנסים להבין אם אפשר להוריד את המכפיל-
שרון גל דרור [חברת מועצה] :למה אנחנו לא מנסים-
נעמה ברון [חברת מועצה] :אתם מדברים על איום ואסונות בעוד שהאסון היחיד שיקרה פה זה שייבנה
תמ"א אחת באמצע גני תקווה על  17בניינים-
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :נעמה ,בניגוד אלייך שרון עובדת בזה ,בוועדות ,בניגוד אלייך.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :זכית במחיאות כפיים עכשיו מכל חברי הפייסבוק ,אבל תני רגע גם לקבל
תשובות ,את יורה יורה יורה ,נעמה האביר על הסוס הלבן שהגיע להציל את תושבי הרמה ,צר לי יקירתי.
תושבי הרמה מבחינתי הם אותם תושבים כמו שכונת גנים ,כמו שכונת הכרמל ותושבי הרמה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :לא ,הם לא ,כי אתם מדברים רק על צפיפות ומספרים ,אתם לא מדברים על
אנשים.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :אני חברת ועדה לתכנון ובנייה מיום שהתמניתי להיות חברת מועצה-
נעמה ברון [חברת מועצה] :אז את גם מוטה-
שרון גל דרור [חברת מועצה] :פעם אחת לא הגיע לשולחן הועדה איזה שהיא הצעה של פינוי בינוי .כשעלה
הרעיון של פינוי בינוי ,יניב אנגל ואני הלכנו כצופים ,כחברי מועצה שאכפת להם ,כי גם אנחנו בעד התחדשות
עירונית ,תתפלאי-
נעמה ברון [חברת מועצה] :אה ,אז זה שאנחנו ישבנו שם זה לא בסדר? זה שהם שם זה כן בסדר? כי הם
הקואליציה.
יניב שחר [חבר מועצה] :נעמה ,תכף נעמה.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :באנו לראות ,באנו לשמוע והיזמים עמדו שם ודיברו על  1,300יחידות דיור,
על מגדלים של  20ויותר קומות ,על  6דירות בקומה ,בשכונת הרמה .אפילו אתם מבינים שזה לא .אם היה
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מגיע יזם ,יושב במשרדי המועצה ,מציע מכפיל שיהיה תואם את מכפיל התמ"א ,מישהו היה זורק אותו
משם? תגידי לי את רצינית? יאללה בואי תמחאי כפיים ,תגידי כולנו בניגוד עניינים ,לכולנו לא אכפת מתושבי
הרמה שכולם שם חברים שלנו וחלקם משפחות שלנו ,הבעל שלי גדל שם .אבל הנה ,נעמה יצאה האבירה,
אני מאוד מצטערת-
נעמה ברון [חברת מועצה] :בואו נדבר על נעמה ,נעמה זה האישיו ,נעמה נהייתה הדיון.
יניב שחר [חבר מועצה] :שרון ,את קצת מתבלבלת ,הנושא פה לא פרסונלי.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :אבל היא הביאה את זה לפרסונלי ,היא מדברת שכולנו בניגוד עניינים ,לכולנו
לא אכפת מתושבי הרמה-

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :חברה סליחה ,רגע ,כולם להירגע ,שרון תירגעי ,כולם תנו לי להגיד כמה מילים .יש
לי כמה דברים להגיד.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :אתם רק אומרים הרבה מילים אבל אתם לא אומרים כלום .כי תכלס-
נעמה ברון [חברת מועצה] :המועצה לא עושה שום דבר ,המועצה מחכה שיגיע יזם עם שטיח אדום-
יניב שחר [חבר מועצה] :עוד פעם שרון את הופכת את זה לאישי?
שרון גל דרור [חברת מועצה] :שיגיע יזם ,שיגיע יזם יגיד אני מוכן לעשות במכפיל  ,1.6תבוא ,אני מבטיחה
לך שאני הראשונה שאצביע בעד.
נעמה ברון [חברת מועצה] :שרון את שמאית ,הריסה בבנייה של  ?1.6אויש נו באמת.
מיכאל לוין [חבר המועצה] :את אמרת שאפשר להוריד את המכפיל מ 3-נכון? על מה את מדברת ?2.8 ,זה
אותו דבר.
נעמה ברון [חברת מועצה] :מ 3-זה ירד ל?1.6

[מדברים ביחד]
נעמה ברון [חברת מועצה] :אתה שאתה עובד בחברת בנייה ,לא יודע מה זה מכפיל של פינוי בינוי?
מיכאל לוין [חבר המועצה] :בטח שאני אומר לך אז מה תורידי ל ?2.8-זה ההבדל? זה משפיע? נו באמת ,זה
אותו דבר.
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[מדברים ביחד]
שרון גל דרור [חברת מועצה] :אל תשכחו שמחירי הנדל"ן עלו ועלו ועלו-
יניב שחר [חבר מועצה] :מעולה ,זה מוריד את המכפיל
שרון גל דרור [חברת מועצה] :ליזם בפינוי בינוי אין עלות קרקע .הרווחים שלו-
יניב שחר [חבר מועצה] :מעולה ,שרון את צודקת .אז זה מוריד את המכפיל ,מעולה ,את אמרת בדיוק את
הנקודה-
שרון גל דרור [חברת מועצה] :זה מוריד את המכפיל בצורה דרמטית ,הגיע יזם למועצה ,כל הפרסומים של
בוני התיכון ,כולל בכלכליסט ובגלובס מדברים על  1,300יחידות דיור.
יניב שחר [חבר מועצה] :אפשר בבקשה לדבר? תודה .ככה ,כמה דברים .נגיב לאט לאט לכל אחד מהדברים
שנאמרו וגם לספק הכפשות שליזי העלתה פה.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אין בעיה ,רק שים לב לעשר דקות שלא נחרוג.20:45 .
יניב שחר [חבר מועצה] :אוקיי .אז ככה ,יניב ,נעמה ואושרת ,הלכו לשמוע מה בוני התיכון יכולים לעשות
ברחוב הרמה ,אז זה התערבבות של פוליטיקאים עם יזמים .אבל כששרון ויניב אנגל הלכו לשמוע ,אז זה
בסדר ,את זה לא הזכרת-
שרון גל דרור [חברת מועצה] :הלכנו כחברי מועצה וכתושבים כי להפך רצינו להיות לא משוחדים ,הלכנו כי
אכפת לנו-
יניב שחר [חבר מועצה] :רגע ,שרון ,תני לי לדבר-
נעמה ברון [חברת מועצה] :סליחה ,מה זה אומר הלכנו-
יניב שחר [חבר מועצה] :ליזי ,אני מבקש ששרון לא תפריע.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :שלא ימשיכו להגיד לי שלא אכפת לי מתושבי הרמה-
נעמה ברון [חברת מועצה] :מה זה אנחנו לא משוחדים?
מיכאל לוין [חבר המועצה] :יש הבדל שאתה יושב בשורה ראשונה ,יש הבדל-
נעמה ברון [חברת מועצה] :בסדר ,אז איפה ישבנו? היינו צריכים להיכנס ולשבת מאחורה ,זה מה שהיינו
אמורים לעשות?
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שרון גל דרור [חברת מועצה] :בחייאת נעמה ,מחאו לך כפיים שם ,הציגו אותך כיזמית הפרויקט ,על מה את
מדברת? אני הייתי שם .מחאו לך כפיים ,העמידו אותם מול כולם בחייאת.
נעמה ברון [חברת מועצה] :נכון ,כי אנחנו חברי מועצת תושבים שתומכים .מתערבבים ומשוחדים ,אני
מציעה שהיועצת המשפטית תיידע את חברי המועצה שלא להשתמש במילים שיש להם משמעויות
משפטיות.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :את התחלת איתן.
נעמה ברון [חברת מועצה] :משוחדים לא אמרתי לאף אחד.
יניב שחר [חבר מועצה] :אני חוזר ואומר-
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני אוציא פרוטוקולים שהיו בתיקים ואני אגיד לך איך כל אחד נשמע משוחד.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :קדימה תוציאי ,אני אשמח ,תראי לי ניגוד עניינים אחד שלי או משוחדת,
אחד.
נעמה ברון [חברת מועצה] :זה לא בתקופתך.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :תוציאי ,למה? אני אשמח.
יניב שחר [חבר מועצה] :חברה תקשיבו עוד פעם ,תנו לי בבקשה .אז כשאני ונעמה ואושרת יושבים אז ליזי
באה ואומרת שזה התערבות עם יזמים ,אבל ששרון ויניב יושבים אז זה בסדר ולא מזכירים?-
נעמה ברון [חברת מועצה] :לקרוא ליזם בשם זיוון ,זה לא נקרא להתערבב ,הוא כאילו חבר שלנו.
יניב שחר [חבר מועצה] :מצד שני ,כשמזמינים את תושבי שכונת הרמה לישיבה במועצה לדבר על הפינוי
בינוי ,או על מה אפשר לעשות שם ,אז פתאום זיוון מגיע גם כן וזה לא התערבבות עם יזמים גם כן נכון?
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :זיוון הוציא ייפוי כוח ולכן הוא הגיע ,תדייקו בעובדות-
יניב שחר [חבר מועצה] :ליזי ,הוא לא היה צריך להיות שם-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :תדייקו בעובדות ,כי אני פה כדי לדייק אותם ,לא יעזור לכם .יש הבדל בין
אושרת פרימו שמרימה לשמפניה וכותבת אנחנו תומכים בפרויקט ,אתה ראש הסיעה שלה ואם היא מובילה
פרויקט ,היא מתקשרת לתושבים ואומרת להם תעברו לפינוי בינוי ,אתה ראש הסיעה ויש לך ניגוד עניינים,
אל תיתממו ,וישבתם בישיבה-
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יניב שחר [חבר מועצה] :איזה ניגוד עניינים יש לי? וזה שזיוון איתך בקשר ומביאים אותו לישיבות המועצה-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :זיוון לא איתי בקשר ,מעולם לא דיברתי ,אל תכניס לי מילים לפה-
נעמה ברון [חברת מועצה] :אה לא? בגלל זה הוא הגיע לישיבה בלי שהזמינו אותו נכון?

[מדברים ביחד]
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :זיוון בקשר עם המועצה ,לא איתי-
נעמה ברון [חברת מועצה] :בגלל זה הוא הגיע לישיבה האחרונה כשאף אחד לא הזמין אותו? כי הוא לא
חבר של אף אחד-

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :נעמה רגע שנייה ,ליזי שנייה-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :לא חבר של אף אחד-
יניב שחר [חבר מועצה] :שאתם אומרים מצד אחד שהיוזמה של התמ"א ברחוב הרמה היא של התושבים
אבל שזיוון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אומר החברה נשכרה על ידי הרשות המקומית ליזום את
התכנית ,זה בסדר?

[מדברים ביחד]
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] יניב ,יניב ,רק שנייה ,מה זה משנה מה היזם אומר?
יניב שחר [חבר מועצה] :אה ,זה לא משנה אוקיי בסדר הבנתי.
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] מה אתה רוצה להגיד את זה לפרוטוקול?

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :רונית ,כלום ,אני רק אומר-
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] לא ,לא ,לא .אני לא הוצאתי מילה אבל אל תגיד סתם דברים שאחר כך
שולפים אותם מתוך הפרוטוקול ואומרים הנה החברה נשכרה ,זה לא נכון ,אתה יודע שזה לא נכון-
יניב שחר [חבר מועצה] :אני לא יודע ,אני לא יודע למי להאמין-
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] כדי שאחר כך זה יופיע באיזה פרוטוקול ,זה לא נכון.
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נעמה ברון [חברת מועצה] :אנחנו לא יודעים שום דבר ,אני יודעת שאני פניתי-
יניב שחר [חבר מועצה] :רונית אנחנו לא יודעים כלום ,כי זה מה שנותנים לי פרוטוקולים .דבר שני ,אז זה
לגבי ערבוב של פוליטיקה .דבר שני לגבי הגוש הצפוני ,אני באתי ואמרתי והתנגדתי לתכניות של הגוש
הצפוני ,כי מה עשו שם? במקור בגוש הצפוני היה צריך להיות  1,900יחידות דיור 100 ,דונם פארק ,זה מה
שהיה במקור .המועצה באה בחוכמה ואמרה וואלה אין פה בכל מסחר ,צריך לבנות מסחר .מה הגיוני? שיבנו
את המסחר גם על חשבון הפארק וגם על חשבון יחידות הדיור .מה עשתה המועצה? הקטינה את הפארק מ-
 100דונם ל ,18-הורידה כאילו את יחידות הדיור ל 1,200-אבל בסוף אושרו  .1,700אז שבא המהנדס שלנו
ערן ומציג  1200יחידות בגוש הצפוני ,הוועדה אישרה  .1,700רונית אני לא מבין למה את צוחקת ,זה מה
שקרה בוועדה.

[מדברים ביחד]
נעמה ברון [חברת מועצה] ]...[ :טוענים שלא קיימים-
יניב שחר [חבר מועצה] :אני התנגדתי לתכניות של הגוש הצפוני כי אמרתי אם רוצים לבנות מסחר ובונים
אותו על חשבון משהו ,אז אי אפשר לבנות אותו רק על חשבון הפארק ,שזה הריאה הירוקה האחרונה שיש
לגני תקווה ומורידים את הפארק אז מורידים אותו מ 100-דונם ל 50-דונם ומורידים את יחידות הדיור מ-
 1700ל 700-ואז בונים מסחר .מה עשתה המועצה?-
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] יניב ,אני צוחקת כי יש לך דרך מדהימה להציג דברים שהיא לא קשורה-
יניב שחר [חבר מועצה] :שנייה ,תני לי לסיים .רונית יש לי עשר דקות ואתם כל הזמן מפריעים לי ,אני יודע
על מה אני התנגדתי-
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] אני לא אפריע יותר.
יניב שחר [חבר מועצה] :זה מה שאני התנגדתי .אני אמרתי אם רוצים לבנות מסחר ,זה צריך להיות גם על
חשבון הפארק וגם על חשבון יחידות הדיור .מה עשתה המועצה? בנתה את המסחר על חשבון הפארק בלבד
והפארק כרגע  18דונם ,זאת הייתה ההתנגדות שלי.
מיכאל לוין [חבר המועצה] :תבדוק את הפרוטוקול.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אני הקראתי את ההתנגדות שלך ,אני מוכנה להקריא את זה שוב או לצלם
את המסך אם תרצה ,כתבת לגבי צפיפות ,בוא נדייק את הפרטים קדימה.

עמוד  19מתוך 63

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  40מיום 15/2/2022

יניב שחר [חבר מועצה] :אין שום בעיה ,אני מוכן לצלם את כל הכמה עמודים ,את קראת פסקה אחת.
הלאה ,לגבי תחבורה ,בא ערן חמו והציג שבגוש הצפוני אמנם בונים  1200יחידות דיור אבל מוסיפים גשר
לכיוון פתח תקווה ועושים ירידה ל . 471-אנחנו ישבנו בוועדה לתכנון ובנייה והגיעו נציגים של המחוז ואני
שאלתי אותם איפה ההתניה? תכלס הגשר לפתח תקווה הוא לא תנאי לכלום והוא לא ייבנה בחיים ,כי פתח
תקווה בחיים לא יאשרו את הבנייה שלו .אני ביקשתי שיכניסו-
נעמה ברון [חברת מועצה] :היינו במיצג במרכז הבמה שמהנדס של התכנית אמר שהגשר הזה ברמה
העקרונית []...
יניב שחר [חבר מועצה] :וגם שישבתי ושאלתי אותו איך? אם אתם לא תכניסו תנאי עד  30%יחידות דיור
אפשר לבנות ומסחר ,מעל  30%צריך להתנות את זה בגשר ,אחרת הגשר הזה לא ייבנה.
ערן חמו [מהנדס המועצה] :הגשר הוא תנאי .אתה אומר דברים לא נכונים ,הגשר הוא תנאי.
יניב שחר [חבר מועצה] :לא הכנסתם את התנאי הזה ,הוא אמר הבחור מהמחוז אתם תצטרכו-
נעמה ברון [חברת מועצה] :הגשר הזה לא ייבנה.

[מדברים ביחד]
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :מהנדס המועצה אומר שהגשר הוא תנאי ,אפשר להתקדם?
שרון גל דרור [חברת מועצה] :יניב ,תפתח את התקנון ותקרא ,זה פשוט.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אז מה אם המהנדס אומר ,המהנדס אמר גם שאשדר זה  20בניינים.
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] אבל תפתחי את התקנון ,למה אתם אומרים דברים שהם לא נכונים? למה?
כדי שיהיו כתובים בפרוטוקול ואז יניב יגיד יש לי פרוטוקול?

[מדברים ביחד]
נעמה ברון [חברת מועצה] :הגשר הזה מאושר בתכנית של פתח תקווה ,הוא יכול להיות תנאי עד מחר ,אנחנו
יודעים מה קורה עם התנאים האלה בסופו של יום-
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] רגע ,נעמה ,אני לא מבינה ,את קראת את התכנית? את הסתכלת? את ראית
את התנאי או לא?
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני קראתי גם את התכניות של הגוש הצפוני וראיתי מה קרה לכל התנאים שם.
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עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] אז הוא תנאי או לא תנאי?
נעמה ברון [חברת מועצה] :נכון שהיה גשר תנאי לחבר בין רותם שני לגוש הצפוני? נכון שהיה תנאי כזה?
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] אז זה תנאי או לא תנאי? אני שואלת אם זה תנאי או לא תנאי ,למה את סתם
אומרת שזה לא תנאי?
נעמה ברון [חברת מועצה] :שאלתי אותך עכשיו אם נכון שהיה גשר שמחבר בין רותם שני לדוניצים
החדשים ,היה תנאי כזה נכון?
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] אני שאלתי האם זה תנאי בתכנית או לא ,מה את שואלת אותי שאלות לא
קשורות
שרון גל דרור [חברת מועצה] :נעמה את מכירה את הסיווג של הכביש שהשתנה ,היה אמור להיות כביש עם
רמזורים והיה צריך להיות גשר ,הכל השתנה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני מתנצלת ,אבל התנאים בתכנית לא מרשימים אותי.
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] אוקי ,אז תגידי זה תנאי בתכנית שלא מרשים אותי ,אל תגידי שזה לא תנאי,
אתם סתם אומרים דברים.
נעמה ברון [חברת מועצה] :תנאי שמחבר אותנו לכפר גנים בפתח תקווה ופתח תקווה כמובן תזרום עם זה,
והתנועה גם תזרום ,בואו נמציא.

[מדברים ביחד]
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] אז עכשיו נעמה אמרת שזה תנאי ,אז אמרת שזה תנאי ושזה לא מרשים אותך,
אז זה מה שתגידי אל תגידי זה לא תנאי.
נעמה ברון [חברת מועצה] :גם אמרתי שכל הייפוי כוח של הדיירים לא תקינים ואף אחד לא הקשיב לי והנה
תראו שנה אחרי זה ייפויי הכוח לא תקינים ,איזה קטע.
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] דרך אגב נעמה ,היינו בוועדת ערר וזה גם לא הרשים את וועדת הערר
וההיתרים האלה אושרו בסדר?
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני בטוחה שוועדת הערר-

[מדברים ביחד]
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יניב שחר [חבר מועצה] :נעמה ורונית ,אני רוצה לסיים ,אז קודם כל ככה-
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] רגע יניב ,אני רוצה להעיר עוד משהו בקשר למה שליזי אמרה קודם-
יניב שחר [חבר מועצה] :אז תני לי לסיים ותעירי אחר כך מה שאת רוצה ,למה את צריכה להפריע לי כל
הזמן?
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] לא לא ,יש בזה משהו ,לא ,אני רוצה להגיד ,זה חשוב-
יניב שחר [חבר מועצה] :את תמיד רוצה להגיד באמצע שאני מדבר ואחר כך יגידו לי נגמר לך הזמן-
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] ליזי ,תני לו עוד שתי דקות.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :ניתן לך הארכה ,סבבה ,יאללה נו רק תרגיע את רונית.
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] אני רוצה להגיד שהעובדה שנעמה באה ואמרה בהתחלה ,אני לא יושבת
בוועדה כי אני לא רוצה ,כי אני מקדמת את זה ..ואז אתם מביאים את זה למועצה ונעמה משתתפת בדיון,
פתאום אין ניגוד עניינים-
יניב שחר [חבר מועצה] :היא לא בניגוד עניינים ,היא לא בוועדה היא לא בכלום ,מה את רוצה ממנה?
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני במליאה-
יניב שחר [חבר מועצה] :אני יודע שהיית שמחה אם נעמה לא הייתה מגיעה לישיבות בכלל ,ברור שהיית
שמחה.

[מדברים ביחד]
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] למה אני שמחה? אני שואלת ,רק שנייה .נעמה היא חברת מועצה ,היא צריכה
להגיע לישיבות ,השאלה מה מביאים לישיבות האלה?
יניב שחר [חבר מועצה] :הצעות לטובת התושבים
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] נעמה אומרת אני לא יושבת בוועדה המקומית כדי לא לדון בעניינים שיעמידו
אותי בניגוד עניינים אז אתם מביאים-

[מדברים ביחד]
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נעמה ברון [חברת מועצה] :אבל גם לא הייתי בניגוד עניינים לפני כן .קודם כל ,אני לא האישיו ,תפסיקו
לדבר עליי כבר .אני לא הייתי בניגוד עניינים גם בתוך הוועדה ,מה הקשר? אני לא עובדת בגני תקווה,
תפסיקו לדבר עליי כבר ותפסיקו להכפיש-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :את אמרת שהתפטרת בשביל לא להיות בניגוד עניינים-
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני אמרתי על כל מקרה שלא יבוא ,כי סליחה ליזי-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אז גם עכשיו זה כל מקרה שלא יבוא-
נעמה ברון [חברת מועצה] :את תבעת וזכית אפילו בתביעת דיבה .אל תקראו לי מעורבבת ואל תגידו לי
משוחדת .אם א תם לא רוצים לשמוע טענות ורונית סליחה ,עם כל הכבוד ,יש לי גם טענות משפטיות כלפיי
ההתנהלות של פרויקט צמרות הרמה ,או איך שזה לא נקרא .אבל אני באמת שותקת ,גם מטעמים
קולייגאלים וגם כי אני-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :את מכפישה-
נעמה ברון [חברת מועצה] :תפסיקו עם ההכפשות.

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :אתם יודעים מה יפה בכל הסיפור הזה? אנחנו העלינו הצעה שאנחנו חושבים שהיא
לטובת התושבים ולטובת היישוב ואני אסביר גם למה ,ואתם הפכתם את זה לאישי .יניב אמר ככה ,נעמה
עושה ככה ,ההוא ישב שם .יש פה הצעה קונקרטית שהיא לטובת התושבים ,במקום לדבר עליה ,כרגיל ,הכי
נוח ,נעמה ,יניב ,אושרת ,נעמה ,יניב ,ישבתם ,הלכתם ,אז בואו נחזור לדבר על המהות.

[מדברים ביחד]
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] יניב תפסיקו להגיד דברים לא נכונים .מהנדס המועצה הכין לך מצגת-
יניב שחר [חבר מועצה] :רגע ,רונית את עוד פעם לא נותנת לי לדבר נו באמת.
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] אני על מיוט עכשיו ביי.
יניב שחר [חבר מועצה] :תודה רבה לך .אז ככה ,בוא נמשיך .באה שרון ואמרה המחירים בגני תקווה קפצו.
זה שהמחירים בגני תקווה קפצו זה רק אומר שהמקדם של הפינוי בינוי אמור להיות יותר נמוך ,כמה יותר
נמוך? לא יודע .בניגוד למה שליזי אמרה ,לא הגשנו אף תכנית .אנחנו מגישים הצעת החלטה שהמועצה
תתמוך כי עד עכשיו המועצה היא נגד ,הנה ערן חמו נגד.
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שרון גל דרור [חברת מועצה] :איפה נגד? הייתה הצעה על השולחן והיינו נגד? אנחנו לא נגד-
יניב שחר [חבר מועצה] :רגע שרון תפסיקי להפריע לי כבר-
שרון גל דרור [חברת מועצה] :אבל אתה קובע עובדות לא נכונות .אתה מציג אותנו באור שלילי ולא נכון-
יניב שחר [חבר מועצה] :אני בסך הכל מבקש לקבל את העשר דקות שלי בשקט-
שרון גל דרור [חברת מועצה] :אני חברת ועדה לתכנון ובנייה מהיום הראשון שלי פה .לא ראיתי שום הצעה
שאני התנגדתי לה ,איפה התנגדנו? אבל אל תגיד שאנחנו נגד כי אנחנו לא נגד
יניב שחר [חבר מועצה] :שרון תודה .אפשר להמשיך?
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :אם תטעה את הציבור ,נפריע לך ,תמשיך.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :אתה ממשיך להגיד שהמועצה התנגדה ,איפה עלתה הצעה שהתנגדו לה?

[מדברים ביחד]
מיכאל לוין [חבר המועצה] :אין שום הטעיה מהותית במצגת ,תפסיקו להגיד שהוא הטעה אתכם במצגת,
זה שטויות נעמה-
נעמה ברון [חברת מועצה] :הכל שטויות ,כשאתם טועים זה שטויות.
יניב שחר [חבר מועצה] :ערן חמו הציג מספרים מאוד נחמדים ,זה התחיל מ-1,200-
מיכאל לוין [חבר המועצה] :מספרים מאוד נכונים-
שרון גל דרור [חברת מועצה] :זה שהוא עיגל מספרים כדי שיהיה יותר ברור אבל-
יניב שחר [חבר מועצה] :אפשר להמשיך? אז ככה לגבי צפיפות ,כמו שאמרנו מחירי הדיור בגני תקווה עולים,
הצפיפות של הפרויקט הזה אמורה לרדת ,על כל דירה מקבלים יותר כסף ואפשר לחשב את המקדם מחדש.
עוד לגבי צפיפות ,אי אפשר לקחת את המגדל שנמצא מעל הקניון שהוא  26קומות אם אני לא טועה ,או ,24
יש שם  6דירות בקומה ,שהן דירות גדולות 4 ,ו 5-ו 6-חדרים .בפינוי בינוי שעושים ברחוב הרמה אפשר
להכניס דירות של  2ו 3-חדרים ,וזה אומר שזה יקטין את הצפיפות .יהיו הרבה דירות אבל הן יהיו דירות
קטנות שמכילות פחות אנשים ,אז כל המספרים ששמו שם כאילו לקחו כל הדירות הן בממוצע של  5חדרים,
זה לא הגיוני-

עמוד  24מתוך 63

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  40מיום 15/2/2022

שרון גל דרור [חברת מועצה] :אתה מדבר כמו יזם .יש יזם שתומך במה שאתה אומר  ,גיבש הצעה ובא
לשבת-
יניב שחר [חבר מועצה] :את מוכנה לתת לי לסיים שרון?

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :אני נתתי לליזי לסיים לדבר ,נתתי לערן לסיים לדבר ,רשמתי את כל השאלות שלי
ואת כל ההערות שלי ,תרשמי את כל ההערות שלך למה שיש לי להגיד ותציגי את זה בסוף ,למה את צריכה
להפריע לי כל הזמן?
שרון גל דרור [חברת מועצה] :יאללה
יניב שחר [חבר מועצה] :הלאה ,אז זה לגבי צפיפות .הצפיפות צריכה לרדת ,גם בגלל שהמחירים של הדירות
יותר יקרים וגם בגלל שיהיו שם הרבה דירות קטנות שאפשר לבנות אותן ואי אפשר לקחת בניין של 125
דירות  5חדרים ולהשוות אותו לבניין שיהיו שם דירות של  2,3,4ו .5-תנועה וחנייה ,התקן בגני תקווה הוא
 2חניות ליחידת דיור .היום ברחוב הרמה ,אין אף חנייה פרטית לאף אחת מ 408-יחידות הדיור ועל ה258-
יחידות דיור שאמורים להוסיף שם ,מוסיפים חנייה לדירה .וכמו שאנחנו יודעים לדירה יש יותר מרכב אחד.
זה אומר שהתמ"א  38ברחוב הרמה תגדיל בצורה משמעותית את הצפיפות של הרכבים ואת המחסור
בחנייה במקום .כשאתם באים ובונים בניינים חדשים ,בא ערן אומר ,יהיו מרתפים של  2-3קומות מתחת
לבניין ,מעולה ,שיבנו מרתפים  5קומות מתחת לבניין .מה אכפת לי כמה קומות בונים מתחת? העיקר שייתן
פתרון חנייה לרחוב הזה .פתרון לרחוב הזה ייתן חנייה לכל הסביבה ,כי כולם מנסים לחנות שם.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :תחשוב שהחנייה מקומה  5צריך גם לצאת בבוקר לעבודה-
יניב שחר [חבר מועצה] :שיהיה קומה  10ליזי ,מה זה משנה?

[מדברים ביחד]
מיכאל לוין [חבר המועצה] :החנייה זה לא בעיה ,זה שהם ייצאו בבוקר לכביש.
נעמה ברון [חברת מועצה] :לא ,כי היום אתה יוצא באוטוסטרדה.
דן אויירו קדרי [חבר מועצה] :אז מה את מציעה ,להוסיף ,להחמיר את המצב?

[מדברים ביחד]
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :בית מלוכלך נלכלך שוב?
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נעמה ברון [חברת מועצה] :מה לעשות שבפרויקט פינוי בינוי אי אפשר כמו בגוש הצפוני לאשר  7הקלות
ולעשות גינת בטון עם קומת מינוס אחת אחת ,מה לעשות אי אפשר.
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :אבל מה את משווה לגוש הצפוני ,את חברת מועצה ,יש לך ידע ,איך את
יכולה להשוות שכונה שבנויה על תשתיות מראש-
יניב שחר [חבר מועצה] :לירון אבל אתם השוויתם לגוש הצפוני ,כל מה שעשיתם במצגת זה להשוות לגוש
הצפוני-
נעמה ברון [חברת מועצה] :איזה תשתיות מראש? כל מה שנבנה פה בגוש הצפוני לא תואם ולא מידתי-
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :איזה תשתיות מראש? כשבונים שכונה בונים תשתיות שמתאימות לשכונה,
ככה זה עובד.
נעמה ברון [חברת מועצה] :הנה אני מתקנת את עצמי ,מי שלא יתמוך בהריסה ובנייה ,הנה אני לא אומרת
פינוי ובינוי ,מי שלא יתמוך בהריסה ובנייה ואומר אני בעד התושבים ,הוא משלה את עצמו .לאשר תכנית,
תקראו לה גם שולה מעפולה ,שאומרת אתם תישארו בבניינים המקולקלים האלה-
מיכאל לוין [חבר המועצה] :יש  5בניינים בגני תקווה שהם קיימים ומאוכלסים 5 ,בניינים קיימים
ומאוכלסים ,חיים טוב ,באיכות חיים ,למה את מדברת שטויות?

[מדברים ביחד]
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :מיכאל ,למה רק גני תקווה? זה תכנית כלל ארצית כן.
נעמה ברון [חברת מועצה] :עם יזם שפרסם בפתח תקווה את התב"עות שלו ולא ידע איפה הוא עובד ,עם
בושות תכנוניות מארץ הבושות ועם זה אתם רוצים ללכת? לטובת שכונת הרמה? זה מה שאתם רוצים
לשכונת הרמה?

[מדברים ביחד]
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] נעמה עושים עיבוי בינוי בתל אביב בבניינים-
יניב שחר [חבר מועצה] :מה את משווה תל אביב-

[מדברים ביחד]
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] רגע ,לא צריך להתלהם ,לא צריך-
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נעמה ברון [חברת מועצה] :את מביאה לי דוגמה של ערכי קרקע  70אלף שקלים למטר ,נו באמת-
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] מה זה משנה ערכי קרקע-
נעמה ברון [חברת מועצה] :זה לא משנה ,אין שום הבדל את צודקת.
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] נעמה רק את יודעת הכל ,שנייה .תקשיבי רגע.
נעמה ברון [חברת מועצה] :למה אתם מרגישים צורך לצחוק עליי ישירות? למה?
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] אני לא צועקת ,את צורחת.
נעמה ברון [חברת מועצה] :צוחקת ,צוחקת.
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] מי צוחק? אני אומרת משהו-
נעמה ברון [חברת מועצה] :רק נעמה יודעת הכל ,מה יש לכם ממני-
יניב שחר [חבר מועצה] :רונית אתם תיתנו לי לסיים לדבר ,רונית לא.
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] אני רוצה לומר משהו.
יניב שחר [חבר מועצה] :רונית סליחה את לא .את תחכי לתור שלך.
עו"ד רונית עובדיה [יועמ"ש] אתם תדברו ,אתם אומרים דברים שהם לא רלוונטיים.

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :רונית את תיתני לי לסיים לדבר ,את לא תשתיקי אותי ,נמאס ההתנהלות שלכם
הזאת ,כל אחד קופץ כל רגע .עם כל הכבוד ,אתם תיתנו לי לסיים לדבר .הלאה ,תנועה וחנייה אמרתי רק
פינוי בינוי יוכל לפתור את בעיית החנייה ,לא רק של התושבים ,של כל השכונה שם .כל זה שאומרים שיוסיפו
 2חניונים תת קרקעיים ,הם לא ישרתו את תוספת יחידות הדיור שיהיו שם .לגבי תנועה ,כן יכול להעמיס
טיפה את הכבישים ,לא בשונה ממה שעשו בגוש הצפוני ואני מצטער מאוד לירון שאמרת שקודם בונים
תשתיות ואז בניינים .עם כל הכבוד ,אני גר ואת גרה בגוש הצפוני ועשו פה כבישים כאילו אנחנו חיים ביישוב
הישן בבתים פרטיים-
מיכאל לוין [חבר המועצה] :יניב אמרו לך מכפיל ,צפיפות כפול  ,3אז למה אתה אומר שאין הבדל-
יניב שחר [חבר מועצה] :נתיב אחד לכל כיוון ותראי בן אדם אחד מוריד את הילד שלו ליד בית ,הוא עושה
פקק של  10רכבים מאחוריו ,אז עם כל הכבוד התכנון הוא לא כזה משהו.
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מיכאל לוין [חבר המועצה] :יניב אמרו לך שהצפיפות כפול  ,3אז למה אתה אומר שאין הבדל? אמרו לך
שהצפיפות בגוש הצפוני כפול .3
נעמה ברון [חברת מועצה] :אז אמרו שהצפיפות כפול  ,3יש ערים כבר שיורדות-

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :הגוש הצפוני היום ,6716 ,שאני גר בו ,תוכנן לקוי ,ואמר את זה אבא שלך בוועדה
המחוזית שהוא הגיש את התכניות לגוש החדש .הוא אמר.
מיכאל לוין [חבר המועצה] :איזה שטויות אתה מדבר-
יניב שחר [חבר מועצה] :אני אראה לך מה הוא אמר .הוא אמר שם שעשו טעות וצריך לבנות יותר מבני
ציבור בחלק הצפוני כי לא בנו מספיק מבני ציבור-
מיכאל לוין [חבר המועצה] :אני לא מכיר כזה אירוע וזה גם לא רלוונטי לאירוע הזה
יניב שחר [חבר מועצה] :הגוש שאני גר בו תוכנן לא טוב ,הלאה

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :שרון אני מבקש לסיים לדבר .אז זה היה לגבי תנועה וחנייה .לגבי מבני חינוך ,בא
הציג המהנדס שלנו ערן ,שמעל  29אלף תושבים צריך לבנות עוד .אנחנו מתוכננים  ,32יש אפילו מקומות
שרשום  36אלף .אז את המבנים האלה גם ככה צריך לבנות ,הלאה .מבנה חינוך בנוסף ,שעושים פינוי בינוי,
אפשר לקחת בחשבון בנייה של גני ילדים ,צריכים  5גני ילדים ,יבנו  5גני ילדים ,חלק מהתכנון יכלול  5גני
ילדים.
נעמה ברון [חברת מועצה] :רביבים בית ספר שהולך ומתרוקן-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :נעמה אל תפריעי ליניב בבקשה
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני רוצה לעזור ליניב ,אני בסיעה שלו ,בא לי.
יניב שחר [חבר מועצה] :שנייה רגע ,בית ספר רביבים שהוא מתרוקן לגמרי ,תכלס הבית ספר הזה זה
אידיאלי שהוא ייתן שירות לשכונה הזאת ,אין היום ילדים ברביבים ,אמירים נמצא שם והוא בחצי תפוסה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :חצי מהשטח לא בנוי בגוש הצפוני-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :יניב תמשיך כי העשר דקות שלך נגמרות ואני מבינה שנעמה רוצה לעזור לך
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נעמה ברון [חברת מועצה] :למה לסכסך מה שנקרא? רגע יניב זה נקודה סופר חשובה .בגוש הצפוני החדש
אישרתם מבנה חינוך  6קומות מעל קומה מסחרית ,עוד רגע חדי קרן עפים שם .בגוש הצפוני ברביבים ,בית
ספר קומה אחת ,קומה אולי עוד אחת ,חצי שטח ריק ,אבל אין מקום .אנחנו ציפוף עירוני ,עיר הליכתית רק
בגוש  6716נכון? שאר היישוב בוא נקבע את המעמד הסוציואקונומי שלו כמו שהוא וניצור פערים.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :המעמד הסוציואקונומי של גני תקווה-

[מדברים ביחד]
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אל תמתגי אותנו .אני בוותיקה-
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני ממתגת? איום ממזרח? איום? אני הממתגת.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אני רוצה לדייק .אני לא רוצה שיהיה ממזרח ליישוב מול הכרמל בנייה של
תוספת יחידות דיור .את בעד נעמה?
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני בעד לא לנקוט בטענות צבועות .זה מה שאני בעד.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :לא הבנתי.
נעמה ברון [חברת מועצה] :את אומרת אני לא רוצה מול הכרמל ,כי יש לי שם שכנים זה אלקטורלים ,אבל
אם נזיז אותם לעבר הגוש החדש-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אני אמרתי את זה? אז למה את אומרת שאמרתי את זה? אני בגלל השכנים?
לא הבנתי

[מדברים ביחד]
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :מה הטענה שלך אליי נעמה? לא הבנתי.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אין לי טענה אלייך.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אז מה את רוצה? לא הבנתי באמת ,לא יודעת על מה לענות.
נעמה ברון [חברת מועצה] :את אומרת שאת לא נגד הבנייה .הרי אנחנו דיברנו אולי על הסיפוח של גת רימון,
להזיז את היחידות ,לבנות אותן שם ,כל מיני תכניות-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אוקי ,שאלה מהממת .אני מעדיפה שלא תהיה בנייה נוספת של יחידות דיור
מול הכרמל ויישאר לנו השדות האלה ,במיוחד אחרי שראינו את הקורונה-
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נעמה ברון [חברת מועצה] :גם אני מעדיפה-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :גם את מעדיפה? יופי.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני מעדיפה  0תוספת יחידות דיור בגני תקווה ,אבל יש אנשים בשכונת הרמה.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :שנייה נעמה ,נאה דורש נאה מקיים ,תני לי להשלים משפט .בעיניי כמו שזה
נראה היום זה איום .כשאני אבין שבסוף זה יכול להיות בחצר האחורית שלי ,אז אני אצטרך להיות מספיק
חכמה כדי לדאוג לראות איך זה ייראה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :כדי להסיט את זה לגמרי ולחנוק את כביש  289שעוד לא התחיל לעבוד ולדפוק
את המגדלים על המגדלים-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אל תכניסי לי מילים ופרשנות לפה ,תדייקי במילים.

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :נעמה ,אני רוצה לסכם .אז ככה ,דרך אגב לגבי הצפון ,ייבנו שם  3,000יחידות דיור,
זה נמצא חלק מהתו כנית שם ,זה יסופח בסוף לגני תקווה ,נרצה או לא נרצה ,צריך לראות איך עושים את
זה נכון ,נשאיר את זה בצד .אנחנו העלינו הצעה לסדר היום ,שהמועצה תתמוך בפינוי בינוי ברחוב הרמה,
לא הגשנו תכנית ,לא התיימרנו להגיש תכנית ,להכין תכנית לשם עולה כמה מיליוני שקלים .אבל אנחנו
באים ואומרים שמועצת גני תקווה צריכה לפעול לקידום פרויקט התחדשות עירונית במתכונת של פינוי
ברחוב הרמה וזאת בשיתוף התושבים ,ולמה זה חשוב לעשות את זה? תראו .בא יזם ,עבד  11-12שנה ,ניסה
לעשות תמ"א  , 38הוא היה אמור להרוויח שם כנראה הרבה מאוד כסף ,לא יודע מה קיבל ,מה לא קיבל,
עזב .אני בטוח שאם הוא היה ממשיך ,הוא היה מקבל הרבה יותר .כשהוא עזב ,אני לא כל כך רואה איך יזם
אחר יבוא ויעשה את זה ,לא יודע .מצד שני ,יכול להיות שיבואו יזמים רציניים וירצו לעשות פינוי בינוי.
עכשיו המועצה ,עד היום ,הגישה שלה הייתה לא .למה? ככה-
שרון גל דרור [חברת מועצה] :אבל למה אתה מחליט את זה עוד פעם? למה אתה כל הזמן אומר את זה?
יניב שחר [חבר מועצה] :שנייה שרון ,תני לי לסיים-
שרון גל דרור [חברת מועצה] :עוד אף יזם לא פתח את הדלת של המועצה עם הצעה .אתה ממשיך להגיד את
זה-
יניב שחר [חבר מועצה] :שנייה תני לי לסיים ,אבל בא ערן חמו ועשה מצגת יפה שהיה צריך לשלוח לנו
אותה ,דרך אגב קודם ולא שלח אותה ,בא הציג מצגת יפה ואמר אי אפשר לעשות שם פינוי בינוי ,למה?
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 1,300יחידות דיור 1,200 ,יחידות דיור ,לקח את הבניינים הכי גדולים שנמצאים בגוש הצפוני ,דחף אותם
בתוך הזה שם ,בלי שום תכנון ,סתם בפוטושופ ,הראה לנו שזה צפוף ,בחייאת רבאק זה דרך להראות אם
אפשר או אי אפשר פינוי בינוי? עם כל הכבוד ,זו מצגת פופוליסטית .מה שצריך לעשות זה להגיד-
ערן חמו [מהנדס המועצה] :יניב אני מהנדס ואני מקצועי ואני לא פופוליסט-
יניב שחר [חבר מועצה] :אתה מהנדס מצוין ערן ,אתה מהנדס מצוין-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אז אל תגיד שהוא פופוליסט-
ערן חמו [מהנדס המועצה] :אז אל תגיד כאלה דברים-
יניב שחר [חבר מועצה] :אני בטוח שלא עשית את המצגת הזאת על דעת עצמך-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אל תגיד לעובדי מועצה שלי שהם פופוליסטים .את הפוליטיקה תשאיר
לפוליטיקאים-
יניב שחר [חבר מועצה] :הוא לא עשה את זה בשם עצמו ,הוא עשה את זה בשם המועצה ואני גם בטוח
שאמרו לו מה לעשות.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :בוא נתקדם ,כי עכשיו באמת  2דקות מרגע זה אני מסיימת.
יניב שחר [חבר מועצה] :סבבה ,אז מה שאני בא ואומר ,אנחנו מועצת גני תקווה ,צריכה להיות פתוחים
בלב שלם ונפש חפצה ,שאם יבוא יזם ויבוא ויגיש תכניות ,לא לשלול אותו על הסף .צריך לשבת איתו ולראות
איך פותרים את כל הבעיות שהגדרנו בו ,איך מורידים את הצפיפות ואפשר להוריד את הצפיפות .וכנראה
שיבוא יזם הוא יבוא עם כמויות יחידות גדולה ,בידיעה גם כן שיוריד אותו וצריך להוריד אותו כמה שיותר.
כי בסופו של דבר ,כמו שאמרנו המחירים בגני תקווה עולים והצפיפות שם בגלל זה צריכה לרדת .צריך
לקבוע שם תקן חנייה שיפתור את בעיית החנייה שם .צריך להכריח אותו ,בתכנית להכניס את כל המבני
חינוך שצריכים להיות שם ולפתור את כל הבעיות .כי בסופו של דבר ,כמו שאמרה נעמה ,ברחוב הזה גרים
 1,200אנשים בבתים מתפוררים ,שאם חס וחלילה מחר תהיה שם רעידת אדמה ויקרה שם אסון ,זה יהיה
על הראש של כל אחד ואחד מאתנו ,כי אנחנו אלה שיושבים במועצה ואנחנו צריכים לדאוג שהרחוב הזה
ישתקם ,זו האחריות של כולנו .ואם זה לא יבוא במתכונת של תמ"א  ,38מה שנראה שלא יקרה ,זה צריך
לבוא במתכונת של פינוי בינוי .ואנחנו צריכים לפעול שזה יקרה .עם האינטרסים שלנו ,להוריד את כמות
יחידות הדיור ,להוריד את הצפיפות ,לעשות מה שצריך ולהגיע לאיזה שהוא עמק שווה עם איזה שהיא חברה
שתרצה לעשות את זה ,ואני לא נוקב בשם של חברה ,כי זה בכלל לא אכפת לי מי יהיה שם .העיקר
שהתושבים יקבלו דירות שיכולות לעמוד ברעידת אדמה ,זה הכל.
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ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אפשר לשאול שאלת גילוי נאות? ואני אשמח שתענה לי בכנות.
יניב שחר [חבר מועצה] :כן ,בטח.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :האם בוני התיכון יודעים על הלייב הזה? האם הם פנו אליך היום? האם הם
יודעים שאתה עומד לעלות הצעה לסדר יום?-
יניב שחר [חבר מועצה] :איתי לא דיבר אף אחד ,רגע ,אני אגיד לך משהו ,איתי ,אני ,חוץ מאז שהייתי בכנס
ואמרתי שלום לאיזה מישהו שאני אפילו לא זוכר מה התפקיד שלו ,לא דיברתי איתם ,לא התקשרו אליי,
אין לי ,אם את רוצה אני מוכן לתת לך אישור להוציא את כל הפירוט שיחות שלי מהשנה האחרונה-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :בטח ,חשוב לי ,כי אני קיבלתי שיחת טלפון היום להגיד שאנחנו יודעים שזה
עולה להצעה לסדר היום [ ]...וזה חשוב לי כי אני לא אוהבת את הדברים האלה ,בסדר-
יניב שחר [חבר מועצה] :אני לא דיברתי עם אף אחד.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :מהמם.
יניב שחר [חבר מועצה] :אף אחד לא התקשר אליי ,אם היו מתקשרים אליי ,גם הייתי אומר סליחה חברה,
עם כל הכבוד ,אני לא מתכוון לדבר אתכם ,זה לא התפקיד שלי ,אני חבר מועצה ואני מייצג את התושבים
שבחרו בי וגם את התושבים שלא בחרו בי.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :יופי .בסדר גמור .דבר נוסף שרציתי לדעת ,על מה ישראל גל קיבל  65מיליון,
או לא קיבל או אמר או משהו שהכנסת להצעה? יש לך מושג מה זה?
יניב שחר [חבר מועצה] :לפי מה שפרסמו-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :בפייסבוק?
יניב שחר [חבר מועצה] :קריית אונו קיבלה מענק מהמדינה על זה שהם עשו מתחמים של פינוי בינוי בקרית
אונו.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :כמה יחידות דיור צריך להיות כדי לקבל את המענק? למה הם נכנסו לתכנית?
מה הצפיפות? יש לך מושג?
נעמה ברון [חברת מועצה] :זה השלב שבו ליזי מביכה אותך יניב .אבל נגמרו לך השתי דקות.
יניב שחר [חבר מועצה] :היא לא מביכה אותי כי אני רגיל.
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[מדברים ביחד]
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אמרתי לישראל שופכים עליך כסף ולא תיתן לשכנה שלך? אמר לי ליזי תראי
זה חוק עידוד התחדשות עירונית ,מדובר על  3שנים ברציפות ,על  2500יחידות דיור-
נעמה ברון [חברת מועצה] :אבל הרגע אמרתם שבקרית אונו עשו  200יחידות-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :רק לא קשור לסיפור שלנו-

[מדברים ביחד]
נעמה ברון [חברת מועצה] :אבל הם אמרו במצגת שקרית אונו לא רלוונטית כי הם עשו רק  200יחידות אז
פתאום-

[מדברים ביחד]
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :זה לא מה שאמרו ,טוב שהמצגת תהיה באתר.
יניב שחר [חבר מועצה] :ליזי ,אני אקריא את ההצעה שלי כי כנראה לא עקבת אחרי מה שכתבתי בדיוק-
מיכאל לוין [חבר המועצה] :שמענו אותה פעמיים שלוש ,אין צורך .שמענו אותה יניב.
יניב שחר [חבר מועצה] :לא ,כי ליזי כנראה לא שמעה אותה טוב.
מיכאל לוין [חבר המועצה] :שמעה .שמעה.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :שמעתי .שמעתי.
יניב שחר [חבר מועצה] :מאידך ,המדינה מאוד מעודדת פרויקטים של פינוי בינוי ,המדינה מעודדת ,זה מה
שאני בא להגיד-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :גם תמ"א.
יניב שחר [חבר מועצה] :להפך ,המדינה גם רוצה להפסיק את התמ"א  ,38וניסו כמה פעמים להפסיק אותה,
כי הם יודעים שזה לא פתרון טוב לחיזוק מבנים .אמרתי בתור דוגמה לזה שהמדינה מעודדת ,המדינה
תעודד ,הנה היא נתנה לישראל גל ,לא אמרתי שאנחנו הולכים לקבל  65מיליון שקלים .בסך הכל ניסיתי
להראות שהמדינה מעודדת פרויקטים של פינוי בינוי והיא אכן מעודדת-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :גם תמ"א דרך אגב ,וגם שטחים חדשים וגם רבי קומות ,וגם עוד יחידות
דיור ,זו משימה לאומית לאכלס את מדינת ישראל
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יניב שחר [חבר מועצה] :ליזי אני רוצה להגיד לך משהו ,אם אנחנו בתור מועצה לא נשכיל לעבוד ולבדוק
אופציות ,באמת לבדוק ,לשבת עם יזמים-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :יש ועדה לתכנון ובנייה ויש מועצה ויש מחלקת הנדסה ושם זה נעשה-
יניב שחר [חבר מועצה] :בסוף תבוא חברה ותלך ל-ותמ"ל ותאשר שם פינוי בינוי במתחם ,מעל הראש של
המועצה והמועצה תחפש את החברים שלה ותקבל את ה 1,300-יחידות האלה בדלת האחורית .אז אנחנו
צריכים להיות מספיק חכמים בשביל שאנחנו נוביל את זה ולא יפילו לנו את זה מלמעלה.
מיכאל לוין [חבר המועצה] :זה לא יקרה
נעמה ברון [חברת מועצה] :על דברים מגוחכים יותר ועל פרויקטים מגוחכים יותר אמרו ברחבי הארץ זה
לא יקרה ,ולא רק שזה קרה זה קרה-

[מדברים ביחד]
מיכאל לוין [חבר המועצה] :התכנית עברה בוועדה מחוזית.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אז היא עברה בוועדה מחוזית ,אוקי.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :אף אחד כרגע לא ישנה תכנית כוללנית.
מיכאל לוין [חבר המועצה] :נראה לך מישהו ישנה תכנית שאושרה לפני כמה חודשים.
יניב שחר [חבר מועצה] :אם יגיעו לותמ"ל ,יש להם מנדט לקחת את הכוללנית ולסובב אותה ולעשות מה
שהם רוצים ,ושרון את יודעת את זה ,ולירון את צריכה לדעת את זה גם.

[מדברים ביחד]
נעמה ברון [חברת מועצה] :משם נובע הביטחון שלכם? מזה שהתכנית אושרה במחוזית?
מיכאל לוין [חבר המועצה] :הביטחון שלי נובע מהמצגת של ערן ,נעמה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :המצגת של ערן לא מדויקת בלשון המעטה.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :עוד מישהו רוצה להגיד משהו שרואים בזום ,מה ,מו-
אמיר רחמנינוב [חבר מועצה] :אני בשמחה רוצה לשאול שאלה רגע .ישבתי והקשבתי בקשב רב .אני רק
מנסה להבין דבר אחד .אני כאחד שעבר פרויקט תמ"א  ,38אני יודע שזה פרויקטים לא פשוטים ,לא לתושב,
לא לדיירים ולא לאף אחד .אני כן הייתי שמח שהיינו יכולים לבצע פינוי בינוי ,אבל עד היום ,שאלתי גם את
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ליזי ,וגם את ערן ואת כל האמונים על הדבר ,עד היום לא הייתה פנייה של אף יזם ,משום כיוון ,למהנדס
המועצה ,לוועדת תכנון ובנייה .לבוא ולהגיד חברה אנחנו חושבים ורוצים לקדם ,בואו נשב על השולחן ,כמו
אנשים בוגרים ,כמו שעושים בכל מקום חכם ומושכל ,ובוא נראה איך אנחנו יכולים כן לבצע את זה .יכול
להיות שהמועצה תגיד בוא נקשיב ,יכול להיות שיהיה להם איזה רעיון ואולי הם יוכלו ,כמו שאמרתם,
להוריד פה הילוך ,לעלות הילוך ,לא משנה .אבל אז כל אחד יוכל לבוא ולחבק ולעשות את ההסתנכרנות בין
אחד לשני ולא לשבת ולהתנגח על גלי ההיתר ובמדיות וכל המקומות האלה .אז אני חושב-
יניב שחר [חבר מועצה] :דרך אגב ,אמיר זו בדיוק ההצעה שלנו.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :מה ההצעה? שאנחנו נחפש יזם שידפוק לנו בדלת? לא הבנתי מה ההצעה.

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :לא ,שרון לא.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :אתה החלטת שאנחנו מתנגדים אז זאת ההצעה שלך ,אני לא מבינה מה
ההצעה שלך.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אבל אושרת פרימו כבר מחתימה ,כבר בוני התיכון ,הם בחרו התושבים והם
כבר מחתימים אותם אז מה ההצעה? שאני אקרא לבוני התיכון?
שרון גל דרור [חברת מועצה] :בדיוק התושבים חתמו לבוני התיכון ,היה כנסים ,היה פרסומים בבורסה,
 1300יחידות דיור ,כבר אנשים-

[מדברים ביחד]
נעמה ברון [חברת מועצה] :רגע רגע סליחה ,נעמה מעורבבת ומשוחדת ,יניב יושב בשורה הראשונה ,ואושרת
כן יש לה דירה במתחם ,מה הבעיה? מה אכפת לכם מי היזם? אם זה בוני התיכון שיבואו בוני התיכון וידברו
איתכם ,מה זה משנה מי היזם?
שרון גל דרור [חברת מועצה] :הוא לא ניגש אף פעם ,כף רגלו לא דרכה במועצה ,על מה את מדברת?
אמיר רחמנינוב [חבר מועצה] :זו השאלה שלי.

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :רגע שרון ,ההצעה אומרת לאשר את התכנית של בוני התיכון?
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שרון גל דרור [חברת מועצה] :ההצעה אומרת לתמוך בפינוי בינוי ,ראית פה מישהו שלא תומך במשהו?
אנחנו לא תמכנו במשהו? תסביר לי איפה היה פה חוסר תמיכה ומשם נדבר.
יניב שחר [חבר מועצה] :הנה ,תסתכלי על המצגת של ערן חמו ,המצגת של ערן חמו אומרת זה הסיבות שלא
צריך לתמוך בפינוי בינוי.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :המצגת של ערן תומכת בתכנית הכוללנית שנבחנה על ידי מיטב המתכננים
במחוז ואושרה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :המצגת של ע רן חמו נועדה להגיד בשורה תחתונה אנחנו לא תומכים בהריסה
ובנייה ,נקודה ,זה מה שהיא נועדה לעשות.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :המצגת של ערן נועדה להראות שהתכנית הכוללנית מעודדת התחדשות
עירונית במתחם הרמה ,עכשיו שיבוא יזם ויציג תכנית על סמך התכנית הכוללנית ונדבר-
נעמה ברון [חברת מועצה] :אתם מעודדים התחדשות עירונית ובלבד שהמבנים יישארו כמו שהם-
שרון גל דרור [חברת מועצה] :לא ,זה לא מה שזה אומר-

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :עוד משפט לסיום על מה שאמיר אמר ,היו כמה מתחמים של תמ"א  38בגני תקווה,
כמעט כל הפרויקטים שיצאו בגני תקווה והיו מתוכננים שנתיים ,שנתיים וחצי ,נמשכו ארבע שנים ויותר.
בדרך התחלפו שם קבלנים על ימין ועל שמאל וזה היה על פרויקט כמו הפרויקט שם .עכשיו תיקחי את רחוב
הרמה 17 ,מבנים ,תעשי לו תמ"א  ,38גרים בבניינים האלה אנשים ,הם גרים שם ,הם יגורו באתר בנייה לא
 4שנים ,הם יגורו  12שנה באתר בנייה .יש שם  17מבנים ,כל פעם יעשו אחד אחר ,אף אחד לא יעשה את הכל
במקביל .אתם בכלל מבינים את המשמעות לאלה שגרים שם? לאלה שגרים בסביבה שם? לעומת פינוי בינוי,
באים מפנים את כולם ,נותנים להם כסף להשכיר דירות ,כל חודש שהפרויקט הזה מתעכב ,היזם מפסיד
כסף ,באים ,הורסים ,בונים-
דן אויירו קדרי [חבר מועצה] :יניב אתה כל פעם נתלה בהסבר אחר .אי אפשר ככה ,צריך להסתכל על מכלול-
יניב שחר [חבר מועצה] :זו עוד סיבה ללכת לפינוי בינוי-
דן אויירו קדרי [חבר מועצה] :יניב רצית לדבר ,דיברת ,עכשיו שקט רגע .כשמסתכלים על משהו צריך
להסתכל על מכלול השיקולים בשום שכל ולשקול את הדברים וזה בדיוק מה שערן ,ערן יש לו המון המון
קבלות וכל הזלזול שהיה פה ,נעמה ,לא יודע אם יניב ,ממש לא היה במקום בעיניי-
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נעמה ברון [חברת מועצה] :אני לא מזלזלת.
יניב שחר [חבר מועצה] :מי מזלזל? להפך ,אמרתי ערן מהנדס מצוין.
דן אויירו קדרי [חבר מועצה] :כל מה שהמצגת שערן הראה ,הראתה את המצב שעלול להיות .מפה צריך
לחשוב על הדברים ,נעמה הכניסה פה מילים לפה של כולנו ואני מציע לחשוב על הדברים נעמה-
נעמה ברון [חברת מועצה] :לא ,גם לא-
דן אויירו קדרי [חבר מועצה] :כן ,אמרת דברים .זה מוקלט ,אפשר להסתכל-
נעמה ברון [חברת מועצה] :תסתכל ותראה שזה פרשנויות שלי ,מהפה שלי.
דן אויירו קדרי [חבר מועצה] :חברים ,אני חושב שצריך רגע שבאים להסתכל ולשקול משהו ,תמיד
ההסברים ההגיוניים והנכונים הם הכי פשוטים והכי ברורים .וכל הברברת היא מיותרת ומה שערן הראה
במצגת מאוד מאוד ברור ,מאוד מסודר .אני חושב שכולנו הבנו את זה וכל הדיבורים המיותרים אחר כך,
הראו שאין הרבה מאחוריהם אז-
נעמה ברון [חברת מועצה] :למה מיותרים? אם אתה או אמא שלך הייתם גרים במתחם הזה ,זה היה מיותר?
אני לא מבינה ,זה זלזול
דן אויירו קדרי [חבר מועצה] :חס וחלילה .אני מזכיר נעמה ,שאמרת בתחילת הדיון הזה שלנו לא אכפת,
אז זה אחד מהדברים שנאמר פה על ידך-

[מדברים ביחד]
שרון גל דרור [חברת מועצה] :זה לא המקום אבל ,יש משרדי ועדה ,יש מהנדס ,איזה יזם קבע איתו פגישה
שילך ישב עם ערן ,לא איתנו-
נעמה ברון [חברת מועצה] :מותר לי כאשת ציבור להביע דעה ,זה א'-
שרון גל דרור [חברת מועצה] :אז זה מה שהוא אומר ,זה ברברת כרגע.
נעמה ברון [חברת מועצה] :דבר שני ,מותר לי שהדעה שלי תהיה שחברי מועצה שתומכים בחיזוק מבנים
לשכונה של  17מבנים זה יהיה לא לדאוג לטובת התושבים.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :מאיפה את יודעת מה אנחנו תומכים?
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דן אויירו קדרי [חבר מועצה] :נעמה אני תומך .נעמה בואי אני אגיד לך במה אני תומך .אני תומך בלשמוע
לאנשי המקצוע פה .אני תומך בזה שהדיון יהיה לא על ידי חברי המועצה על איזה תכנית תיעשה ,אלא על
ידי אנשי המקצוע ואני לא חושב שזה הפורום המתאים לדון באיזה תכנית היא נכונה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אם הפורום נכון בחוגי בית במצע בחירות ,אז הפורום הוא גם נכון במליאת
המועצה.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :מה הקשר עכשיו חוגי בית?
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :דן ואני אוסיף לך עוד משהו ,ואתה בעיקר תומך לדון בהצעה שמונחת על
השולחן ולא באיזה משהו ערטילאי שאף אחד לא מבין מה הם רוצים.
דן אויירו קדרי [חבר מועצה] :בדיוק.
יניב שחר [חבר מועצה] :אל תכניסי לו מילים לפה.
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :יש לך הצעה לדון בה? הצעה קונקרטית? לא .אתה מציע להציע.
יניב שחר [חבר מועצה] :לא ,אני מציע להקשיב ואני מציע לפעול ואני מציע לא לשלול מראש-
שרון גל דרור [חברת מועצה] :אנחנו נקשיב כשיבוא יזם וישב עם ערן וערן יציג בפנינו-

[מדברים ביחד]
אמיר רחמנינוב [חבר מועצה] :שיגיעו למשרדי המועצה ויציעו את התכניות שלהם ואז יוכלו לראות-
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני בטוחה שהם יתקבלו עם שטיח אדום-
שרון גל דרור [חברת מועצה] :למה לא?
אמיר רחמנינוב [חבר מועצה] :אבל אז תהיה להם סיבה להגיד ניסינו וזה לא הלך-

[מדברים ביחד]
דן אויירו קדרי [חבר מועצה] :חברים ,נראה לי זה דיוני סרק
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :חברים ,מספיק ,נראה לי מיצינו .מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום?
דליה לין [מנכ"ל] :להגיד שם ואת אופן ההצבעה.
יניב שחר [חבר מועצה] :יניב שחר ,בעד.
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נעמה ברון [חברת מועצה] :נעמה ברון ,בעד.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? ליזי דלריצ'ה בעד.
יניב שחר [חבר מועצה] :את לא בעד ,את נגד להעלות את ההצעה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :היא בעד להוריד את ההצעה.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :מה שאתם רוצים ,בעד להוריד ונגד להעלות .מי בעד? ליזי דלריצ'ה .מי עוד?
דן אויירו קדרי [חבר מועצה] :אני ,דן אויירו ,נגד להעלות את ההצעה.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :שרון ,מה שדן אמר.
נעמה ברון [חברת מועצה] :תגידו לא להעלות וזהו.
מיכאל לוין [חבר המועצה] :כנ"ל ,מיכאל לוין.
דליה לין [מנכ"ל] :מישהו עוד?
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :לירון?
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :אני אמרתי ראשונה אחרי ליזי.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אין משמעת קואליציונית.
דליה לין [מנכ"ל] :אוקיי ,אז ליזי ,דן ,שרון ,מיכאל ,לירון בעד להוריד.
עו"ד אושרת מצליח [יועמ"ש] :דליה ,אמיר רחמנינוב לא הצביע.
דליה לין [מנכ"ל] :אמיר אתה איתנו?
נעמה ברון [חברת מועצה] :אמיר אמר בעד להצביע ,בעד להעלות סליחה .אבל הוא נעלם שנייה אחרי .זה
כי הוא היה בעד להעלות( .צוחקת)
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אמיר ירד ,אז לא נוכל לשמוע אותו ,אלא אם כן הוא יגיע ונמשיך ונשמע
אותו.
דליה לין [מנכ"ל] :הוא תכף יעלה מחדש ונשאל אותו ,אוקיי.
יניב שחר [חבר מועצה] :יאללה ,אפשר להחזיר את החברה מהחדר.
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החלטה
מליאת המועצה דוחה את ההצעה לסדר היום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "תמיכת המועצה בפינוי בינוי
ברחוב הרמה".
נדחה ברוב קולות

דליה לין [מנכ"ל] :ההחלטה -זה יורד מסדר היום.
נעמה ברון [חברת מועצה] :הלם.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :תעלי את כל מי שבחדר המתנה.
דליה לין [מנכ"ל] :אני מכניסה אותם.
יניב שחר [חבר מועצה] :וואו ,היתהה להם חתיכת המתנה.
דליה לין [מנכ"ל] :כן ,הם הסתמסו כל הדרך ,בדקו מה קורה.
יניב שחר [חבר מועצה] :הם יכולים להסתכל באתר המועצה ,זה משודר באתר המועצה בלייב.
דליה לין [מנכ"ל] :הם כולם כאן.

חזרו מחדר ההמתנה להמשך דיון -יניב אנגל ,אושרת פרימו ,טל מתתיהו ועומר שלומוביץ.
דליה לין [מנכ"ל] :אפשר לעבור לסעיף הבא ליזי.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אוקי ,סעיף מספר  .2כולם עלו?
דליה לין [מנכ"ל] :כן ,כן ,כולם איתנו.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :מהמם.

 .2הצעה לסדר היום של אושרת פרימו ,רכישת אוכל לחתולים
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אושרת בבקשה תציגי.
אושרת פרימו [חברת מועצה] :אז קודם כל ,אני בהחלט מברכת על המיזם של פינות האכלה לחתולי הרחוב.
מעבר לזה שאני רואה בזה באמת אקט חינוכי ,גם אין ספק שברגע שיש פינות האכלה מסודרות ,אז גם
חתולי הרחוב ,סבירות גבוהה שיפסיקו לחפש בפחי האשפה .מה שגורם היום בהחלט למפגע תברואתי לא
נעים ,כך שכל התושבים גם כן ייהנו מזה .העניין שאת הצלחות האלה צריך למלא ומי שעושה את זה ,זה
תושבים שלנו שעושים את זה מכיסם הפרטי .אנשים באמת טובים ,שיש להם המון חמלה כלפי בעלי חיים,
הם רובם פנסיונרים ,אני באופן אישי מכירה את חלקם ,אני פוגשת אותם ,גם בקיץ ,בחום ,בגשם ,שום דבר
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לא עוצר אותם ,הם מגיעים כל לילה ודואגים להאכיל את החתולים .היות והם מוציאים את זה מכיסם
הפרטי ,חלקם קשה להם מאוד להמשיך לממן את השקי האוכל האלה .ההצעה שלי ,מה שאני מציעה ,שגני
תקווה ,תצטרך כמו עוד ערים ,רמת גן ,גבעתיים וערים נוספות ,ותתמוך בהם בשקי אוכל .כי מדובר בחתולי
רחוב ו לא בחתולים שלהם באופן פרטי .אני חושבת שזה יהיה מאוד נכון לעזור ולתמוך בהם ,על מנת שהם
ימשיכו לעשות את ההתנדבות הנפלאה הזו.
יניב שחר [חבר מועצה] :אני רוצה להוסיף עוד משהו ,צריך לזכור בסופו של דבר ,האנשים האלה שמאכילים
את החתולים ,הם לא רק מאכילים את החתולים ,זה אנשים שקשורים אליהם-
אושרת פרימו [חברת מועצה] :נכון.
יניב שחר [חבר מועצה] :כשיש המלטות אז הם אלה שמתקשרים ישר לשירות הווטרינרי וקוראים להם
לבוא לעקר ולסרס אותם .הם מונעים את ההתרבות של החתולים ביישוב גם כן .בסופו של דבר ,מה שראו
בערים אחרות ,ואני חושב שבגלל זה גם רצינו להעלות את ההצעה הזו ,כי מצד אחד ,מישהו יכול להגיד מה
נזרוק כסף על חתולים? בסופו של דבר ,זה תורם לרווחה ולמטרד התברואתי לתושבים .כי חתול שמאכילים
אותו והוא לא רעב ,אז הוא לא הולך אחר כך לחפש אוכל בפחי אשפה ומפזר את האשפה מחוץ לפחים ועושה
בלגן בחדרי אשפה של הבניינים או בפחי אשפה שבגנים הציבוריים .לא מדובר בסכום כסף גדול ,אנחנו
מעריכים שמשהו כמו  1,000ש"ח בחודש .זה סכום מגוחך למועצה בסדר גודל של גני תקווה ,שזה נותן משהו
כמו  10שקי אוכל בחודש ,בשביל לעזור להם ,בעצם לגרום לכך שהתושבים ייפגעו פחות מהמפגע של
החתולים .דרך אגב ,קשה לי להגיד מפגע ,אני מדבר על מפגע ,ברגע שהחתולים הולכים והופכים פחי אשפה,
כי תכלס זה שיש חתולים הם הורגים עכברים ומרחיקים נחשים ויש הרבה יתרונות .יש איזה סיפור פעם
שבאיזה שהוא מקום ניסו להזיז משם את החתולים והייתה להם מכה של עכברים .אז זה שהחתולים
נמצאים זה טוב לתושבים וברגע שמאכילים אותם ,זה עוד יותר טוב ,וברגע שהאנשים האלה גם דואגים
לסירוס ולעיקור שלהם ולכל השירותים ,זה עוד יותר טוב אפילו.
אושרת פרימו [חברת מועצה] :יניב ,הם גם עושים את זה מכיסם הפרטי ,את הסירוס ,הכל עושים מכיסם
הפרטי ,הם צריכים תמיכה.
יניב שחר [חבר מועצה] :כשנגמר התקציב של המועצה ,כן .יש תקציב של המועצה לעיקורים וסירוסים-
אושרת פרימו [חברת מועצה] :אני יודעת ,אני מכירה אותם ,אני מדברת איתם .אגב ,מדובר במשהו כמו 15
מתנדבים ,זה בערך כמות המתנדבים והם ממש זקוקים לתמיכה ,כי הם רוצים להמשיך ולהאכיל .וכמו
שאמרתי ,הם עושים את זה מכיסם הפרטי ,זה לא חתולים שלהם אישיים ,זה חתולי הרחוב ואני בהחלט
חושבת שקשה להם .הם פנסיונרים ,לא כולם מצליחים .תרומות קשה מאוד להשיג בקטע הזה .כמו
עמוד  41מתוך 63

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  40מיום 15/2/2022

שאמרתי ,אני חושבת שיהיה מאוד נכון שגני תקווה תצטרף ותעזור להם ותדאג להם גם כן ,לתמוך בשקי
אוכל לחתולים.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :טוב ,אז אני מבקשת לא להעלות את ההצעה לסדר היום ,לא בגלל שהיא על
סדר היום ,בגלל שאני רוצה רגע לנמק .קודם כל ,באמת הנושא הוא על סדר יומנו .גם ענת וגם כל המתנדבים
נפגשים איתנו בצורה תדירה .גם עם יניב אנגל ,גם עם ניר ,גם עם אלרן העוזרת שלי ,שהיא בעצמה כולה
טיפולית לחתולים ולכלבים .יש לנו קהילה שלמה שאנחנו בקשר איתה .הבקשה הגיעה אלינו מהם והיא
נמצאת על סדר יומנו .הלוואי ,הלוואי והייתי יכולה להגיד כן ,גם להצעה הזאתי וגם לעוד הרבה דברים
ויוזמות שמגיעות אליי .ולצערי בעת הזו ,שמסחר ומשרדים עדיין לא נפתחו ותרומות ניסיתי בעבר ,ואני
עדיין מנסה ומנסה להשיג להם כי זה ערכי מאוד וכל הסיבות שמניתם פה ,אין ויכוח באמת ,אחד לאחד
הכל נכון .הם עושים עבודת קודש והן עובדות ,רובן נשים ,אבל יש גם גברים ,באמת בחמלה מעוררת
השתאות והן חלק מהקהילה שלנו והן עם ידע רחב בכל הטיפול ומגיע לנו שכן נוכל למצוא את התקציב
ולתת להן לעשות את זה .אבל ,לצערי ,אני אומרת ולא אמרתי די ,אני צריכה לחפש מקור תקציבי ,כי בסוף
יש לנו גם קהילה של תושבים 100 ,משפחות נזקקות שאנחנו תורמים להם גם מזון ,גם טיפולי שיניים וגם
תנורי חימום וגם שמיכות .כשהיריעה צרה מלהכיל צריך לדעת במינונים-
יניב שחר [חבר מועצה] :ליזי ,מדובר על  1000שקל בחודש
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :היי היי ,יניב ,מה קרה?
יניב שחר [חבר מועצה] 1000 :שקל
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] 1000 :שקל ועוד  1000שקל ,אני יודעת ,אפשר להביא כל הצעה בנפרד עם
הכסף ,אבל צריך לראות מאיפה מורידים ו תן לי לסיים .אז אני אומרת עוד פעם ,לא שוללת את ההצעה,
היא על סדר יומנו .כשנוכל ונצליח ,אמן ונצליח לעשות את זה ,אולי נצליח למצוא תורמים או שנצליח למצוא
מיזם התנדבות שייתן כסף עבורם ונאסוף ,גם לתושבים ,גם לכלבים ,גם לחתולים וגם לבני אדם .יש לנו
הרבה אנשים וקהילות שצריך לדאוג להם-
אושרת פרימו [חברת מועצה] :זה לא סותר ליזי .אני מסכימה איתך וזה לא סותר-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :לא סותר?
אושרת פרימו [חברת מועצה] :לא סותר .אני מסכימה איתך עם כל מה שאמרת .אני רק אומרת שיש ביניהם
אנשים ,תראי ,אני אספתי להם בעבר תרומות ואני יודעת כמה זה קשה ,מאוד קשה להשיג תרומות לשקיות
של מזון לתמוך בהם.
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ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :הנה ,אז עכשיו שומעים אותנו בלייב ,אם יש מישהו מהקהילה שמוכן לעזור
ולתמוך ולתת ,נחשוב אולי ביום המעשים הטובים ,לחבר אותם .זה על סדר יומנו ,תאמיני לי ,אלרן כל היום,
לא סתם יש לנו תקציב לעיקור ותקציב לעמדות האכלה .אנחנו עובדים בזה ,מכירים את הצורך ולכן אני-
יניב שחר [חבר מועצה] :ליזי ,תקציב לעיקור זה גם בחוק ואנחנו מתחלקים עם המדינה ומדובר ב1,000-
שקל בחודש ואי אפשר להגיד שאין עכשיו הכנסות ממסחר ,פתחו את הקניון-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :לא ראיתי שקל מהקניון.
יניב שחר [חבר מועצה] :להגיד אין למועצה  1000שקל .ליזי 1000 ,שקל האלה-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :יניב ,אתה מנהל רק את ההצעות לסדר שלך ,אני מנהלת את כל המועצה ,זה
הבדל.
יניב שחר [חבר מועצה] :מעולה ,אז אני בטוח שבתור אשת כספים שבתקציב של ה 140-מיליון שקל של גני
תקווה ימצאו-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אם אני אאסוף את כל הקבלות קהל והבקשות לכספים ,גמרתי את תקציב
המועצה בחודש ינואר-
יניב שחר [חבר מועצה] :עוד פעם צריך להבין ,אני רק רוצה להגיד .את אומרת שזה חשוב ,את גם מבינה
שבסופו של דבר ,האנשים האלה הם תורמים לחיים ,למצב התברואתי בכל היישוב .זה שהם מאכילים ,אני
נהנה מזה ,ואת נהנית מזה ויניב אנגל נהנה מזה ועומר נהנה מזה וכל אחד מהעשרים ולא זוכר כמה תושבים
בגני תקווה נהנים מזה שהחתולים האלה מאכילים אותם והם לא הופכים את פחי האשפה .אני בטוח שאתם
תצליחו למצוא  1,000שקל בחודש לדבר הזה.

[מדברים ביחד]
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אולי נמצא יותר .קהילת החתולים מדברת איתנו ,ענת מוזמנת לדבר איתנו,
היא ואלרן בקשר ,היא ויניב בקשר .אנחנו בקשר יום יומי עם הקהילה ,הבאמת מיוחדת והמדהימה הזאתי
ולכן אני אומרת-
אושרת פרימו [חברת מועצה] :ליזי ,אבל אני רוצה שתדעי שלא כולם קשורים לענת .ענת אני יודעת ,אני
מכירה את ענת ,יש לענת את המתנדבים שלה-
נעמה ברון [חברת מועצה] :בואו לא נדבר על אנשים פרטנית ,כאילו אין סיבה.

עמוד  43מתוך 63

נוצר על ידי

פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  40מיום 15/2/2022

ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :למה? אני גאה בה .למה לא?
נעמה ברון [חברת מועצה] :לא בקטע רע.

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :אם פנו יניב ומה יצא מזה שהם יפנו?

[מדברים ביחד]
יניב אנגל [חבר מועצה] :אני רק רוצה לומר משפט אחד ,אני לא יודע מי מדבר כרגע .אני חוזר עוד פעם
להצעה שדיברנו עליה כבר ,אפשר לתקצב את זה דרך עמותה-
טל מתתיהו [חבר מועצה] :יניב אפשר לתקצב הרבה דברים כמו שליזי אמרה ,אבל יש נראה לי סדר
עדיפויות וביישוב יש הרבה משפחות נזקקות ורווחה-
יניב אנגל [חבר מועצה] :אני נזרקתי ,מה קרה?
טל מתתיהו [חבר מועצה] :יש סדר עדיפויות ,יש פה מלא אנשים ותלמידים שאין להם אוכל לקחת לבית
ספר .ברכה נתקלת בעשרות פניות נראה לי כל יום.
יניב שחר [חבר מועצה] :מעולה ,נכון ,אתה צודק ב 100%-טל.
טל מתתיהו [חבר מועצה] :אז אני חושב שלכן יש סדר עדיפויות ואפשר להשיג את זה מתרומות ,כמו שליזי
אמרה ואושרת את יודעת גם אלייך פונים-
אושרת פרימו [חברת מועצה] :טל ,זה מאוד קשה ,תאמין לי-
טל מתתיהו [חבר מועצה] :אני לא נגד ,חס ושלום ,חס וחלילה-
אושרת פרימו [חברת מועצה] :טל ,אני מבינה שאתם לא נגד ,אבל חשוב להבין שלהשיג תרומות לחתולים,
תאמין לי שפניתי לעמותות ואני ניסיתי ,ובסוף מי שתרם זה תושבי היישוב שלנו .ואז אני הלכתי וביקשתי
עשרה שקים אבל באופן קבוע לעשות את זה ,זה מאוד קשה .וצריך מישהו ,המועצה יכולה הרבה יותר ממה
שהתושבים יתרמו ,פשוט לתת להם שקים של אוכל ,כמו שעושים בגבעתיים ,כמו שעושים ברמת גן .לא
מדובר בסכומי עתק .אני מסכימה לגבי סדר עדיפויות ,אבל ברגע שהאנשים האלה לא מקבלים ,הם פשוט
יפסיקו והם באמת עושים עבודת קודש ,באמת.
יניב אנגל [חבר מועצה] :רציתי לומר שהם יכולים גם כן ,באמצעות פעולה פשוטה ,וכבר דיברנו על זה,
להקים עמותה ,זה לא משהו מסובך ,אנחנו יכולים לעזור להם בזה ולקבל תקציב דרך זה-
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יניב שחר [חבר מועצה] :יניב ,אני אגיד לך משהו בקשר לזה-
יניב אנגל [חבר מועצה] :אני מאמין בזה ,זה פשוט התחיל ,נעצר באמצע ,לא הסתיים .אני חושב שגם יש
שם כמה קבוצות ,אחת מושכת ימינה ,אחת מושכת שמאלה ,שיתאחדו ,שיבואו ביחד ,נדבר ,נעזור.
יניב שחר [חבר מועצה] :להקים עמותה ורואי חשבון וזה תהליך של שנתיים עד שבכלל יוכלו לראות כסף.
אז אני אגיד לך משהו ,אם אפשר דרך עמותות ודרך התמיכות ,אז בוא ניקח את אחת העמותות הפעילות
בגני תקווה-
יניב אנגל [חבר מועצה] :נכון ,נכון ,התחלנו עם זה-
יניב שחר [חבר מועצה] :בוא נדבר עם אחת העמותות האלה ,המועצה יכולה להעביר את התקציב לאחת
העמותות הקיימות והעמותה הזאת תעביר את זה ותקנה אוכל לחתולים-
טל מתתיהו [חבר מועצה] :גם העמותה צריכה תקצוב ,בסוף יש תקציב למועצה-
יניב שחר [חבר מועצה] :יניב אמר שאפשר לתקצב עמותה .מה יניב אמר ,אם תהיה עמותה אפשר לתקצב
אותה.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :לו הייתי רוטשילד .אבל אם יתקצבו את זה ,אז לא יתקצבו משהו אחר.
בסוף ,אין מה לעשות ,חתולים חשובים וגם אנשים חשובים.

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :חברה ,אני רוצה להדגיש פה משהו .זה לא החתולים חשובים .אני לא מדבר על
הרווחה של החתולים .אני מדבר על זה שאם דואגים להאכיל אותם ,אז פחי האשפה ברחוב לא יהיו מפוזרים
בבוקר על הרצפה .המטרה הזאת של  1000שקל בחודש ,אני לא מביא אותה כי אני רוצה לדאוג לחתול מסכן
שא ין לו מה לאכול ,אלא אני רוצה שהחתולים יהיו מספיק שבעים בשביל שלא יהפכו את פחי האשפה .זו
הצעה תברואתית ,זה לא בשביל להיות נחמד לחתולים.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אין בעיה אבל החתול לא חשוב לך? כי בעלי החתולים מאוד חשוב להם שהם
לא יהיו רעבים ,אני בעדם-
יניב שחר [חבר מועצה] :מעולה ,החתולים צריכים להיות לא רעבים ,אבל האינטרס של המועצה בתקציב
זה לא להגיד אני אאכיל חתול או אני אאכיל חס וחלילה משפחה קשת יום ,זו לא המשוואה ,זה לא על כף
המאזניים-
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טל מתתיהו [חבר מועצה] :אבל בסוף זה תקציב-
יניב שחר [חבר מועצה] :טל ,זה לא על כף המאזניים .האם אני נותן למשפחה שזה דבר אחד או אני מתקצב
האכלת חתולים בשביל לדאוג לניקיון ולתברואה? זו הנקודה .ניקיון ותברואה ,המהות זה לא האוכל ,האוכל
זה הדרך.
אמיר רחמנינוב [חבר מועצה] :יניב ,הבנתי מדבריה של ליזי שהיא אומרת שזה נמצא אצלה על השולחן,
והיא באמת מחפשת דרך לפתור את זה ואולי היא תצליח למצוא פתרון .אז אנחנו מבינים שכל הרעיון פה
הוא בטיפול ,זה לא שזרקו את זה לפח.
יניב שחר [חבר מועצה] :בטיפול  8שנים.
יניב אנגל [חבר מועצה] :זה לא חדש לנו .הנושא הזה לא חדש לנו.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אני לא קוסמת .אני עושה הרבה דברים ,אבל לא הכל אני מצליחה בשנה אז
בסדר.
אמיר רחמנינוב [חבר מועצה] :עוד שמעתי מדבריה של ליזי ,שאם היא הייתה צריכה לקיים כל מה
שמבקשים ממנה כל פעם בפגישות שיש לה עם תושבים ,היא תצטרך לשים את כל התקציב בסל אחד בחודש
אחד .אז אנחנו מבינים שמועצה צריך לנהל .רגע ,אני בעד כל הדברים האלה אושרת ,אנחנו לא מתנגדים.
כמו שלהאכיל את החיה ,צריך להאכיל גם את האדם ,הכל בסדר ,אנחנו אנשים-
יניב שחר [חבר מועצה] :אבל אמיר ,זה כמו שליזי אומרת ,זה תקציב רווחה וזה תקציב תברואה .שני
תקציבים שונים-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אז מה זה? זה אותו כיס-
יניב שחר [חבר מועצה] :זה שאתה תקנה בשביל התברואה  1000שקל בחודש ,זה לא כסף שאפשר להעביר
אותו לרווחה .כל הזמן אומרים-

[מדברים ביחד]
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אם תקרא לזה בשם אחר ,זה לא באמת ישנה את המקור התקציבי ,עדיין
רוטשילד איננו ,בסוף זה מקור תקציבי.
אושרת פרימו [חברת מועצה] :לא משנה ,אבל ברגע שהמועצה לקחה על עצמה להקים פינות האכלה ,זה
קצת לא הוגן להסתמך על התושבים שהם ידאגו וימלאו את הצלחות .זה סותר אחד את השני.
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אמיר רחמנינוב [חבר מועצה] :אושרת את צודקת.

[מדברים ביחד]
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :דרך אגב יש הרבה מאוד תושבים בגני תקווה שעושים את זה באהבה
ומשלמים על זה וזה בסדר וזה חלק מהעניין.
אושרת פרימו [חברת מועצה] :אבל ליזי ,זה הנקודה.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :לא כולם קשיי יום ,יש כאלה שזה בסדר להם וגם איתי מדברים .יש מי
שקשה להם וזה בסדר ,אני שמה על השולחן-
אושרת פרימו [חברת מועצה] :ליזי ,יש כאלה שיכולים וקונים ויש הרבה שלא יכולים.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :נכון ,אבל אין קשר בין פינות האכלה שנועדו לעשות סדר ביישוב ולרכז את
ההאכלה במקום אחד ולא לגרום למפגע לבין זה שאם עשיתי פינות האכלה ,אז זה ברור שאני גם צריכה
לקנות את האוכל.
יניב שחר [חבר מועצה] :ליזי אני אגיד לך משהו ,הפינות ההאכלה האלה שלא נותנים טיפת תקציב למלא
אותם ,זה קצת מזכיר את המקרר הקהילתי ורוב הזמן הוא ריק.
אושרת פרימו [חברת מועצה] :בדיוק ,נכון .אם באמת-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :הרעיון של המקרר הקהילתי ,היה שהקהילה תמלא אותו ויכול להיות שיש
מיזם שעובד פחות ביישוב ,זה בסדר ,אנחנו מנסים ואם המיזם פחות פעיל ,הייתה שם בעיה שרוקנו את
המקרר שהתושבים מילאו על ידי תושבים ספציפיים שגם עקבו אחריהם ומכרו .אני לא יודעת .בואו לא,
אין שום קשר ,יש גם אולי פרויקטים שעובדים פחות נכון בגני תקווה ,הכל בסדר ,בוא נבדוק אותו .מי בעד
להעלות את ההצעה לסדר היום?
יניב שחר [חבר מועצה] :אנחנו .אני ,יניב שחר.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום?
יניב שחר [חבר מועצה] :רגע ,מי בעד להעלות? יש עוד ,צריך שמית.
דליה לין [מנכ"ל] :אושרת פרימו?
אושרת פרימו [חברת מועצה] :ברור שבעד.
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נעמה ברון [חברת מועצה] :נעמה ברון ,בעד.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :ליזי דלריצ'ה ,נגד.
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :לירון דורון לוי ,נגד.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :שרון ,נגד.
עומר שלומוביץ' -חבר מועצה :עומר ,נגד.
יניב אנגל [חבר מועצה] :יניב ,נגד.
טל מתתיהו [חבר מועצה] :טל ,נגד.
אמיר רחמנינוב [חבר מועצה] :אמיר ,נגד.
מיכאל לוין [חבר המועצה] :מיכאל ,נגד.
דליה לין [מנכ"ל] :עומר?
עומר שלומוביץ' -חבר מועצה :עניתי ,נגד.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :כולם ענו .בואו נתקדם.
דליה לין [מנכ"ל] :עומר ענה ,בסדר זהו .רגע ליזי לפני אני מצטערת ,אני חוזרת רגע לאמיר רחמנינוב ,הוא
נפל במקרה מהדיון הקודם ,אמיר לא הצבעת לגבי ההצעה לסדר.
אמיר רחמנינוב [חבר מועצה] :הטלפון נכבה לי-
דליה לין [מנכ"ל] :אז מה אופן ההצבעה שלך ,אתה בעד להוריד או?-
אמיר רחמנינוב [חבר מועצה] :אני כאחד שעבר פרויקט תמ"א  38על גופו ונפשו ,נמנע מההצבעה ,מהסיבה
שאני רוצה כן שניתן הזדמנות לחברות האלה להציג את התכניות שלהן ואולי לחשוב אם יש אופציה כן
לקדם את הנושא .אני אשמח שהחברה פה מנסים לדחוף את הדברים מהצד של רחוב הרמה ,כן יפנו לחברה
האחרים וידחפו אותם להגיע להיכנס למשרדי המועצה ,למהנדס ,ולנסות להציג את התכניות שלהם בצורה
הכי ברורה ולשמוע את הצד השני בצורה מקצועית .חברה ,צריך שיח .עד היום שנה ומשהו ,כל הסיפור הזה
רק במדיה ובמלחמות-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :טוב ,אנחנו לא פותחים את זה-
אמיר רחמנינוב [חבר מועצה] :לא פותחים ,רק אמרתי ,צריך שיח.
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ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אמיר נמנע ,ממשיכים.
דליה לין [מנכ"ל] :זה מה שרשמתי ,אפשר להתקדם.
החלטה
מליאת המועצה דוחה את ההצעה לסדר היום של אושרת פרימו בנושא רכישת אוכל לחתולים.
נדחה ברוב קולות

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבה מספר 11.1.22 - 39
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אישור פרוטוקול ישיבה מספר  39מ ,11.01-מי בעד? ליזי בעד.
יניב שחר [חבר מועצה] :אני בעד.
אושרת פרימו [חברת מועצה] :אני נמנעת ,כי לא הייתי.
שרון גל דרור [חברת מועצה] :שרון ,בעד.
טל מתתיהו [חבר מועצה] :טל ,בעד.
עומר שלומוביץ' -חבר מועצה :עומר ,בעד.
לירון דורון לוי [חברת מועצה] :לירון ,בעד.
נעמה ברון [חברת מועצה] :נעמה ,בעד.
מיכאל לוין [חבר המועצה] :מיכאל ,בעד.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :דליה ,את בסדר ,אפשר להמשיך?
דליה לין [מנכ"ל] :היחידה שאמרה שנמנעת זאת אושרת פרימו ,אני צודקת?
אושרת פרימו [חברת מועצה] :אני לא נכחתי בישיבה הקודמת ,אמת.
דליה לין [מנכ"ל] :אוקיי ,כל השאר בעד ,תודה.
יניב אנגל [חבר מועצה] :יניב ,אם לא שמעתם בעד.
דליה לין [מנכ"ל] :רשמתי.
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החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ישיבה מספר 11.1.22 - 39
אושר ברוב קולות

 .2דיווחי ראש המועצה
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :דיווחי ראש המועצה ,אני מקריאה" -אני צריכה לדווח על תרומה ,אישרתי
את המלצת ועדת התרומות מיום  06.02.22על קבלת תרומה של פסנתר למרכז תרבות ברחוב דרך המשי.
התרומה היא של תושב היישוב ,מטרתה היא עזרה וסיוע לקהילה .ועדת התרומות בחנה את קבלת התרומה
בהתאם לנוהל משרד הפנים לאישור גיוס וקבלת תרומות ,על ידי רשויות מקומיות חוזר מנכ"ל אפריל ,2016
ומצא כי אין מניעה חוקית לאשר את קבלת התרומה בהתאם לנוהל משרד הפנים .אנחנו נערכים להקמת
חווה חקלאית ביישוב ,אנחנו מחכים לסמל מוסד של משרד החינוך .קיבלנו ציון  100במדד המוכנות לחירום,
תודה לקב"ט המועצה אמנון מססה ולכל הצוות שלו .עדכונים בנושא פרויקטים ,מיזם חדש רכב שיתופי
יוצא לדרך ,פרויקט גגות סולאריים נמצא לקראת סיום שלב א' ו-ב' ,הוקמו  9מערכות וחיבור למערכת
חשמל .הכביש התת קרקעי ברחוב הנגב ,נעשתה בדיקה מעמיקה ,הצלחנו למצוא פתרון בטיחותי באמצעות
פסי האטה .צפויים שינויים בכניסות וביציאות למתחם .הוספנו שני פסי האטה ברחוב בארי ,על מנת למתן
את התנועה .עובדים על מפרצי חנייה בדרך הים וסלילה של הכביש .פרויקט הניקוז נמצאים לקראת סיום
עבודה על השלב הנוכחי ברחוב המצפה סביב כיכר הסנדלים .עמדות טעינה לרכבים חשמליים ,במסגרת
הפרויקט נעמיד עמדות טעינה לרכבים חשמליים במספר מוקדים ביישוב .מצלמות ,ממשיכים להתקדם עם
פרויקט פרישת מצלמות חכמות ביישוב .בפגישה שקיימנו השבוע נקבעו כבר מיקומים ראשונים לפרישה.
נ פתחה תערוכה של עמותת פינות עיגול ,התומכת באומנים ואומניות בעלי צרכים מיוחדים .התערוכה
נמצאת במרכז הבמה והיא מוקדשת ל 40-שנות טלוויזיה צבעונית בישראל ,מוזמנים להגיע .ועדת ההיגוי
הראשונה לנושא קידום תחום הבריאות בגני תקווה ,תיערך ב ,07.04-יום הבריאות העולמי .זה וועדת היגוי
ראשונה ,גני תקווה הצטרפה לרשת ערים בריאות וכעת עובדים על הפיכת חזון בריאות לכל למציאות.
אירועים קרובים ,הרצאת חובה לכל הורה מתחת לאף שלנו ,בנושא פגיעות מיניות ברשת ,הפרעות אכילה,
התמכרויות למסכים ,ב ,21.02 .16.02יום הולדת לגינה הקהילתית שלנו עם הרכב מוזיקלי .קהילה על הבר,
אין זוג לא מוצלח ,יש זוג לא מודרך ,ב .23.02-סדנת יוגה צחוק בספרייה הציבורית  .23.02ותיקים מטיילים,
שוק קח תן לתחפושות פורים ב .28.02-סדנת בית בריא ב .04.03-ב 17.03-הפנינג שלג 18.03 .הפנינג פורים
ושרק נהיה בריאים" .סיימתי.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אמן .יש לי רק שני דברים שאני רוצה להעיר עליהם .קודם כל ,הפרויקט גגות,
אני בעד חיסכון בחשמל בכל צורה שהיא אבל זה נראה קטסטרופה .אני ספציפית מדברת על בית ספר
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יובלים ,כי אני גרה מולו .הגג נראה כמו אזור תעשייה ברמה נמוכה מאוד .ואני לא יודעת ,רואים שעוד לא
סיימו ,אבל זה נראה זוועה ,זה ממש לא נוף שדיירים נחמד להם לצפות בו ,זה א' .ואני בניגוד עניינים כנראה
או אני לא יודעת איך תקראו לזה ,כי אני גרה שם אבל זה בטח נראה ככה בכל גגות היישוב וזה נראה רע.
זה משהו שהמועצה צריכה לקחת בחשבון אולי בגמר הפרויקטים ,לנסות איך שהוא לשפר את הנראות-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :את יודעת למי מראים חצי עבודה.
נעמה ברון [חברת מועצה]( :צוחקת) אוקיי.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :את יודעת הפרויקט עוד לא נגמר ,מה את רוצה שאני אגיד?
נעמה ברון [חברת מועצה] :גם בסיום הפרויקט ,אם את מסתכלת על הלוחות ועל האופן שבו מיקמו אותם,
ככל הנראה שזה לא ייראה הדבר מדהים ביופיו.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :ניבוי.
נעמה ברון [חברת מועצה] :וחוץ מזה ,שלא היה צריך לרדת עליי כדי להעביר את הפואנטה ,זה גם קטע-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :גם לרדת על כל הפרויקטים של המועצה אפשר בדרך אחרת.
נעמה ברון [חברת מועצה] :המועצה זה לא בן אדם פרטי ,המועצה זה גוף ,זה ההבדל ,יחי ההבדל.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :המועצה זה האנשים שיושבים פה ,זה לא הבניין מדבר איתך ,זה לא הקיר
מדבר איתך ,המועצה זה לא קיר.
נעמה ברון [חברת מועצה] :נכון ,המועצה זה לא קיר ,אבל אני לא מעליבה ישירות את עובדי הציבור להבדיל
מעשייה של המועצה .בזה נסיים.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :עובדי הציבור עושים את העשייה של המועצה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :פסי האטה ,בתור אחת שעוברת את הכביש הזה בערך ,לא מגזימה 20 ,פעמים
ביום ,הדבר האחרון שהוא זה בטיחותי .כל האזור הזה ,גם כהולכת רגל שכבר השתמשה בקניון המבורך
מספר פעמים וגם בתור אחת שנוסעת שם באופן תדיר ,פסי האטה ,אני ממש לא מבינה כלום בתעבורה ,אני
מסתייגת מכל וכל ,לא עוזרים כהוא זה והאזור הזה הוא באופן כללי מאוד לא בטיחותי .אני מניחה
שכשירבו שם הולכי הרגל ,יחד עם המכוניות והקרבה שלהם למדרכות המאוד צרות והמעבר חצייה שנגמר
בתוך המדרגות ועוד פסי האטה ,שאני לא יודעת איך הם עוזרים אבל נגיד ש ,ממש ממש ,ואגב הכביש הזה
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גם נחסם באופן תדיר על ידי משאיות שחונות פורקות ,אני לא יודעת אם זה באישור המועצה ואגף הנדסה
או לא ,זה קורה שם בצורה מאוד מאוד תדירה .כל האזור הזה הוא בעקרון לא בטיחותי בעליל.

 .3אישור תב"רים
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :סעיף  -3אישור תב"רים .גורן בבקשה.
גורן לין אלרגנד [גזברית] :היי ,שלום ,ערב טוב ,אמנם אני שעתיים כבר פה ,אבל אני אגיד לכם שלום ושמחה
לחזור.
יניב שחר [חבר מועצה] :אל תגידי שלא נהנית.
גורן לין אלרגנד [גזברית] :בגלל זה חזרתי.

הגדלת תב"ר 663
גורן לין אלרגנד [גזברית] :טוב ,אני אשתף את נספח התב"רים ,רגע .אני מתחילה ,תב"ר  -663הכנת תכנית
מתארית לגוש  ,6716מועלה ב 58-אלף שקל מקרנות הרשות .לעבור אחד אחד או רצוף?
יניב שחר [חבר מועצה] :רק שאלה ,מה זה העברה מתב"ר ?709
גורן לין אלרגנד [גזברית] :אני אחזור ל 709 .709-מוקטן 709 .תכנון מוסדות חינוך ,מוקטן ב 129-אלף שקל.
ה 129-אלף שקל האלה מועברים  58אלף לתב"ר  663והשאר לתב"ר  ,779שתכף אני אגיע אליו.
דליה לין [מנכ"ל] :גורן את צריכה לעבור אחד אחד ,אנחנו עושים הצבעה על כל אחד.
גורן לין אלרגנד [גזברית] :אוקיי .ההגדלה בתב"ר  ,663היא בעיקר לצורך שיתוף ציבור בגוש הצפוני .בואו
תצביעו עליו.
יניב שחר [חבר מועצה] :עוד פעם למה זה?
גורן לין אלרגנד [גזברית] :בעיקר לצורך שיתוף ציבור לכל נושא הגוש הצפוני ,בקשה של יחידת הדוברות
במועצה.
יניב שחר [חבר מועצה] :מה זה שיתוף ציבור? השיתוף ציבור כבר בוצע מזמן והתוכנית כבר אושרה.
גורן לין אלרגנד [גזברית] :אין לי תשובה לזה.
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יניב שחר [חבר מועצה] :יש פה דוברות? יכולים להסביר למה צריך שיתוף ציבור אחרי שכבר הכל אושר
וזה רגע לפני שיזמים מגישים תכניות? הנה ליזי 58 ,אלף שקל ,אפשר לקחת  12בשביל החתולים ,או סליחה
בשביל התברואה ביישוב-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :לא ,אני לא כל כך מבינה ,גורן על איזה תב"ר את מדברת-
גורן לין אלרגנד [גזברית] :על הגוש הצפוני ,תב"ר .6716
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :מה זאת אומרת? כבר יש שם הרבה דברים-
גורן לין אלרגנד [גזברית] :יש שם הרבה דברים נכון וגם זה.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :בסדר ,אבל לא נבזבז את הכסף אם זה לא יהיה תואם-

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :לא ,אני לא ,אמרה שיתוף ציבור ,אני שואל למה שיתוף ציבור? מה הקטע?
ערן חמו [מהנדס המועצה] :אני יכול להגיד רק שהתכנית לא הסתיימה והתוכנית רק בחלקה הסתיימה
ואנחנו עובדים עכשיו על החלק השני ,שהוא חלק משמעותי מאוד .נצטרך הליכים של שיתוף והתייעצות
וחשיבה משותפת .מדובר פה במערכת מגוונת שמאפשרת לנו לייצר את התהליכים האלה של ההתייעצות.
יניב שחר [חבר מועצה] :לא הבנתי ,שיתוף ציבור באיזה נושא?
ערן חמו [מהנדס המועצה] :כשנגיע לקריית החינוך יהיה נושא של התייעצות וחשיבה משותפת .יש עוד
נושאים אבל אנחנו עובדים כרגע על הפיתוח של התכנית הזאת .כי בעצם מה שאושר זה רק חלק ראשון של
התכנית .החלק השני של התכנית יצריך עבודה ופירוט שלה כדי-
יניב שחר [חבר מועצה] :מתי מתוכננת קריית החינוך שם?
ערן חמו [מהנדס המועצה] :עכשיו ,עכשיו אנחנו מתחילים לתכנן.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :כבר יש לי ישיבה על זה מחר.
ערן חמו [מהנדס המועצה] :בתקווה שתקום תוך שנה וחצי.
דליה לין [מנכ"ל] :בואו נעשה את זה יותר קל .נעבור רק מי שהוא מתנגד שיגיד שהוא מתנגד .מישהו מתנגד
ב?663-
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יניב שחר [חבר מועצה] :אני מתנגד ל .663-אני לא מבין למה צריך להעביר שיתוף ציבור .אני צריך את
ההסבר של זה-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :במאה ה 21-הליכי שיתוף ציבור הם תהליכים כחלק ממערכת יחסים של
תושב עם הרשות המקומית ,כמו שאנחנו עושים עם מתקנים משחקים ,יש מערכות של שיתוף ציבור .זאת
מערכת של הגוש הצפוני ,כשנגיע לתכנית המפורטת ,נגיע לקריית החינוך ,יהיה לנו חשוב מאוד לדייק .עשינו
את זה בבית ספר אמירים ,נעשה את זה גם בקרית החינוך החדשה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :גם בבית ספר אמירים זה נעשה לאחר שאושרה התב"ע ולאחר הערר גם.
יניב שחר [חבר מועצה] :והיה ברור מה תהיה התוצאה של השיתוף ציבור של בית ספר אמירים.

[מדברים ביחד]
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :עכשיו אתם גם מערערים על הנכונות של השיתוף ציבור של בית ספר אמירים,
הבנתי .מתקדמים.

[מדברים ביחד]
דליה לין [מנכ"ל] :חוץ מיניב ,יש עוד מישהו שמתנגד?
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :נעמה ופרימו בטח לא?
דליה לין [מנכ"ל] :נעמה את מתנגדת?
נעמה ברון [חברת מועצה] :כן ,יש דבר כזה משמעת אופוזיציונית.
דליה לין [מנכ"ל] :אוקי ,סבבה .אני צריכה לשמוע אתכם אומרים את זה .נעמה ואושרת ,אוקי ,כל השאר
בעד .את יכולה להתקדם גורן.
אושרת פרימו [חברת מועצה] :כן ,כן.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר .663
אושר ברוב קולות

הקטנת תב"ר 709
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גורן לין אלרגנד [גזברית] :תב"ר  ,709תכנון מוסדות חינוך ,מוקטן ב 129-אלף שקל .מצאנו לנכון להקטין
אותו ,הכספים נמצאים בתב"רים הספציפיים של מוסדות החינוך שנבנים ולכן לעת עתה אנחנו לא צריכים
את ה 129-אלף ולכן זה מוקטן.
יניב שחר [חבר מועצה] :אבל שאלה ,שיבנו את קריית החינוך לא ייפתח תב"ר לתכנון קריית החינוך בגוש
הצפוני?
נעמה ברון [חברת מועצה] :לא ,זה ימשיך עם התב"ר של ה 220-מיליון מקרית החינוך הקודמת ,חבל לפצל.
גורן לין אלרגנד [גזברית] :שיבנו את קריית החינוך ,שיתחילו לתכנן את קריית החינוך ייפתח תב"ר לקריית
החינוך-
יניב שחר [חבר מועצה] :יפה ואז יהיה אפשר להכניס את ה 58-אלף שקל של השיתוף ציבור לתב"ר הספציפי
הזה שמטפל רק על הקרית חינוך.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :אמרנו שאתה מתנגד ,התקדמנו ,אל תחזרו כל רגע אחורה.
דליה לין [מנכ"ל] :אנחנו כרגע ב ,709-מישהו מתנגד להורדה הזאת?
יניב שחר [חבר מועצה] :להורדה לא ,ברור שאני לא מתנגד.
דליה לין [מנכ"ל] :יופי ,אז כולם בעד ,אפשר להתקדם.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הקטנת תב"ר .709
אושר פה אחד

יניב שחר [חבר מועצה] :אבל לאט לאט אני מבין שהעבירו  58אלף לתכנית המתארית ,אתם אומרים שזה
שיתוף ציבור לקריית חינוך ,אבל ייפתח תב"ר לקריית חינוך מאוחר יותר ,אז תפתחו אותו ושימו את ה58-
שם.
ערן חמו [מהנדס המועצה] :יניב ,זה למערכת של שיתוף ציבור ,מערכת דיגיטלית .היא לא תשמש רק
לקריית חינוך ,היא תשמש לכל הנושאים שנרצה להתייעץ עם הציבור.
יניב שחר [חבר מועצה] :אוקי ,אז זה אמרת דבר אחר ,דבר חדש .רגע שנייה ערן ,אז על אחת כמה וכמה,
זה לא לטובת שיתוף הציבור של קריית החינוך ,זה לטובת הקמה מערכת שיתוף ציבור .למה זה נכנס בתב"ר
של הגוש הצפוני?
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ערן חמו [מהנדס המועצה] :כי בעיקר הגוש הצפוני-
יניב שחר [חבר מועצה] :אין בעיקר ,אתה בונה מערכת אין בעיקר ערן ,זה גורן את צריכה לתת על זה את
הדעת.
ערן חמו [מהנדס המועצה] :אבל אתה ישר עונה אתה לא נותן להגיב.
גורן לין אלרגנד [גזברית] :אני נתתי את הדעת יניב וזה נראה לי תקין.
ערן חמו [מהנדס המועצה] :הפרויקט המשמעותי שעומד בפני גני תקווה בשנים הקרובות זה הגוש הצפוני,
ורוב השימוש למערכת הזאת יהיה לגוש הצפוני ולכן נכון שזה יישב שם.
נעמה ברון [חברת מועצה] :דווקא הייתי אומרת ששכונת הרמה יותר מחוללת רעידת אדמה בגני תקווה,
אבל זו רק אני.
יניב שחר [חבר מועצה] :אם מקימים מערכת של שיתוף ציבור ,צריך להיפתח תב"ר הקמת מערכת שיתוף
ציבור שתשמש כל מיני פרויקטים .יכול להיות שזה ישמש בעיקר את הגוש הצפוני ולפחות יהיה מעקב כמה
עלתה המערכת הזאת .כי שזה נכנס פה לתב"ר של  4.6מיליון ,אלוהים יודע כמה כסף ייצא על המערכת
הזאת ובסוף נצא עם מערכת של  150אלף שקל לטובת שיתוף ציבור ,ואף אחד חוץ ממי שהזמין אותה לא
יידע כמה היא עלתה .אז אני אומר ולדעתי גם החוק אומר ,שיש פרויקטים ספציפיים צריך לפתוח להם
תב"רים ספציפיים וצריך לפתוח תב"ר ספציפי לבניית מערכת שיתוף ציבור .אני לא נגד בניית מערכת שיתוף
ציבור ,אבל חייב להיות מעקב על העלויות בתב"ר נפרד .לפתוח תב"ר מערכת שיתוף ציבור ,תעבירו את ה-
 58אלף שקל אליו ונתנהל עם התב"ר הזה על המערכת שיתוף ציבור.
דליה לין [מנכ"ל] :גורן ,את יכולה להתקדם ל?749-
יניב שחר [חבר מועצה] :לא ,אני רוצה תשובה שהיועצת משפטית שתגיד שזה בסדר.
דליה לין [מנכ"ל] :אתה התנגדת יניב.
יניב שחר [חבר מועצה] :לא זה לא התנגדתי .אני רוצה לדעת שהיועצת המשפטית אומרת שלקחת מערכת
שהולכת להיות מערכת כללית ולדחוף אותה בתב"ר של הגוש הצפוני ,זה דבר שמותר לעשות אותו .אני יודע
שלא ואני לא עורך דין.
עו"ד אושרת מצליח [יועמ"ש] :יניב זה עניין גזברי ,אם הגזברית אמרה לך שזה תקין מבחינתה אז זה תקין.
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גורן לין אלרגנד [גזברית] :נכון זה תקין מבחינתי שעיקר השימוש נעשה לגוש הצפוני וזה הסכום המדובר,
אין שום התנגדות לשים את זה בתב"ר הזה .אני לא יודעת למה ההתעקשות שלך-
מיכאל לוין [חבר המועצה] :עניין חשבונאי.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :ואני סומכת על גזברית המועצה ואפשר להתקדם.

הגדלת תב"ר 749
גורן לין אלרגנד [גזברית] :תב"ר  ,749עבודות תשתיות ,קרצוף וריבוד רחובות מוגדל ב 2-מיליון שקל.
דליה לין [מנכ"ל] :כולם בעד?

כולם עונים שכן.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר .749
אושר פה אחד

הגדלת תב"ר 770
גורן לין אלרגנד [גזברית] :תב"ר  ,770בית ספר בקריית חינוך המערבית ,קיבלנו הרשאה נוספת של משרד
החינוך על סך  3,974,000שקל ולכן התאמנו את סכום ההרשאות עם ההרשאה הזאת והקטנו קרנות הרשות.
סך הכל התקציב גדל במיליון שקל.
נעמה ברון [חברת מועצה] :הוא נפתח בספטמבר?
יניב אנגל [חבר מועצה] :אמור.
גורן לין אלרגנד [גזברית] :אמור להיפתח בספטמבר.
נעמה ברון [חברת מועצה] :בעזרת הקורונה והשם.
דליה לין [מנכ"ל] :ייפתח ,ייפתח .כולם בעד?

כולם עונים שכן.
דליה לין [מנכ"ל] :תודה.
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החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר .770
אושר פה אחד

הגדלת תב"ר 779
גורן לין אלרגנד [גזברית] :תב"ר  ,779מרכז צעירים ,זה הסכום הנוסף שהועבר מהתב"ר  71 .709אלף שקל
להתאמת המבנה ,הכיתה למרכז צעירים.
דליה לין [מנכ"ל] :כולם בעד?

כולם עונים שכן.
דליה לין [מנכ"ל] :תודה.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר .779
אושר פה אחד

הגדלת תב"ר 787
גורן לין אלרגנד [גזברית] :תב"ר  ,787נגישות ,הרשאה של משרד התחבורה להנגשת תחנות ,מוגדל ב 34אלף
ואחת שקלים.
יניב שחר [חבר מועצה] :כמובן שבעד.
דליה לין [מנכ"ל] :כולם בעד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר .787
אושר פה אחד

הגדלת תב"ר 791
גורן לין אלרגנד [גזברית] :תב"ר  ,791בינוי  3כיתות גן בדרך המשי צפון ,קיבלנו הרשאה נוספת ממשרד
החינוך של  205,957שקלים .התב"ר מוגדל בסכום הזה.
דליה לין [מנכ"ל] :כולם בעד.
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החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר .791
אושר פה אחד

יניב שחר [חבר מועצה] :זה לא תב"ר שהוא כבר אמור להיסגר?
גורן לין אלרגנד [גזברית] :הוא ייסגר .הוא קרוב להיסגר.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אבל זו הרשאה ,מה זה משנה?
גורן לין אלרגנד [גזברית] :זו הרשאה ,הגדלנו אותה בהרשאה-
יניב שחר [חבר מועצה] :אז עוד לא הוצאת .מן הסתם באיזה שהוא שלב נוציא את היתרות ונסגור אותו.
גורן לין אלרגנד [גזברית] :נכון ,וזה יקרה בקרוב.

הגדלת תב"ר 805
גורן לין אלרגנד [גזברית] :תב"ר  ,805עידוד השימוש בכלים רב פעמיים .יש פה עדכון קטן להרשאה של 271
שקלים ,שולי ,אבל למען הסדר הטוב.
יניב שחר [חבר מועצה] :מי משתמש בכלים רב פעמיים היום?
דליה לין [מנכ"ל] :רגע ,זה התב"ר של המדיחים שאישרתם אותו בעבר .פשוט יש תוספת להרשאה שקיבלנו
ממשרד החינוך-
יניב שחר [חבר מועצה] :אז זה לא עידוד שימוש ,זה לטובת ה-
דליה לין [מנכ"ל] :ככה הם קוראים לזה ,ככה זה נקרא-
יניב שחר [חבר מועצה] :הבנתי ,אבל זה לרכישה של מדיחי כלים.
דליה לין [מנכ"ל] :נכון ,גם כלים רב פעמיים.
יניב שחר [חבר מועצה] :אוקיי.
דליה לין [מנכ"ל] :כולם בעד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר .805
אושר פה אחד
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הגדלת תב"ר 751
גורן לין אלרגנד [גזברית] :יש תב"ר נוסף שאנחנו רוצים להעלות לסדר ,לא נשלח בחומר .תב"ר  ,751רכישת
רכבי עבודה .אנחנו רוצים להגדיל אותו ב 250-אלף שקל לטובת החלפת מיולים למיולים חשמליים .הוא
מועלה עכשיו כי כל נושא הטסטים והביטוחים עומד להתחדש בקרוב ולא רצינו לדחות כרגע את ההעלאה
למליאה ושנצטרך לשלם את כל ההוצאות האלה ,שנוכל כבר למכור את הישנים ולקנות את החדשים .יש
פה חיסכון כספי בהחלפה למיולים חשמליים ולכן אנחנו מבקשים להגדיל את התב"ר ב 250-אלף שקל
מקרנות הרשות ומקרן מכירת נכסים [.]...
יניב שחר [חבר מועצה] :גורן ,יש לי שאלה .עשיתם פעם עבודה לבדוק מה יותר משתלם לקנות או להשכיר?
גורן לין אלרגנד [גזברית] :בוא נגיד שאני חזרתי לפני שבועיים למועצה ,לא עשיתי עבודה כזאת .אבל במקרה
הזה ,ניר הוא גם נמצא פה אתנו ,בדק ,הראה לי את החיסכון בזה שנקנה מיולים חשמליים במקום להחליף
ולכן החלטנו ללכת לדרך הזאת.
יניב שחר [חבר מועצה] :אין לי בעיה לאשר ,אבל באמת הייתי רוצה לראות-
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :מעבר לחיסכון ,יש פה משהו ירוק
יניב שחר [חבר מועצה] :אין בעיה ,אבל עוד פעם ,אין לי בעיה ,אנחנו נאשר ,אנחנו בעד ,אבל כן הייתי מבקש
שתעשו בדיקה אם יותר שווה לקנות את זה או להשכיר כאלה .זה עוד פעם ,כמה משתמשים בהם? כי למשל
הרכב טיאוט אני עוד לא ראיתי עד היום למרות שביקשתי איזה שהוא חשבון כלכלי שהצדיק לקנות אותו
בלא זוכר כבר כמה ,כמעט מיליון שקל הוא עלה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :גם לא ראיתי את הרכב עצמו אף פעם האמת ,איפה הוא
ניר אריאלי [מנהל אגף תפעול] :סליחה שאני מתפרץ ,אני לא זוכר שקניתי רכב במיליון שקל אז אני מבקש
לדייק.
יניב שחר [חבר מועצה] :הוא עלה  750לא?
ניר אריאלי [מנהל אגף תפעול] :ממש לא עלה גם .750
יניב שחר [חבר מועצה] :הגדול ,הגדול.
ניר אריאלי [מנהל אגף תפעול] :הקטן עלה  320והגדול עלה  .410בזמנו הוצגו חישובים כלכליים על כל רכב.
יניב שחר [חבר מועצה] :והיום בדיעבד ,בדקתם את זה עוד פעם שהחישובים הכלכליים-
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ניר אריאלי [מנהל אגף תפעול] :בוודאי ,עוד לא הגענו לעלויות .עלות ליום עבודה של קבלן זה  1200שקל
ליום עבודה .תעשה את החשבון לבד ,תראה לאיזה מספרים אתה מגיע.
יניב שחר [חבר מועצה] :אני מבין .זה  120אלף שקל ל 100-ימי עבודה.
יניב אנגל [חבר מועצה] :זה הוכיח את עצמו.
ניר אריאלי [מנהל אגף תפעול] :זה הוכיח את עצמו .אם תיקח עשר שנים אחורה שהרכב הגדול נמצא
לעומת מה ששילמנו לקבלן נשאר לך עודף.
גורן לין אלרגנד [גזברית] :זה אומר שקנינו את זה נעשתה עבודה כלכלית.

[מדברים ביחד]
יניב שחר [חבר מועצה] :אני אבקש ,עכשיו כבר עברו שנתיים שלוש ,תעשו חשבון אחורנית ,כמה ימים הוא
עבד ,כמה פעמים הוא היה במוסך ,תוסיפי על זה את העלות של הנהג ,תוסיפי על זה תיקונים .אני מבקש
לראות עלות כלכלית .כי אני מסתכל על יישובים יותר גדולים מאתנו ,שהם לא מחזיקים רכבים כאלה בכלל
וזה לא שחסר להם כסף לקנות אותם.
ניר אריאלי [מנהל אגף תפעול] :מחזיקים רכבים כאלה בכמויות יותר גדולות משלנו כי יש בזה כדאיות
ואנחנו נציג לך את זה.
יניב שחר [חבר מועצה] :אוקי.
ניר אריאלי [מנהל אגף תפעול] :חוץ מזה ,הדבר הכי חשוב זה הזמינות .עובד קבלן הולך הביתה בשעה 3
ועובד מועצה אני יכול לקרוא לו מתי שאני צריך אותו ,24/7 ,שבתות וחגים ,תסתכלו גם על הדברים האלה.
אושרת פרימו [חברת מועצה] :האמת שבכלל לא רואים את הרכב הזה.
נעמה ברון [חברת מועצה] :אני בגוש הצפוני מעולם לא נתקלתי בו.
אושרת פרימו [חברת מועצה] :אני גם לא רואה אותו.

[מדברים ביחד]
ניר אריאלי [מנהל אגף תפעול] :הרכב עובד ,יש לו גי פי אס ,אפשר להציג לכם את הדברים האלה .הכל גלוי.
יניב שחר [חבר מועצה] :על הכיפאק ניר ,אני אקבע איתך.
דליה לין [מנכ"ל] :כולם בעד  .751תמשיכי לתב"ר החדש.
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החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר .751
אושר פה אחד

פתיחת תב"ר 819
גורן לין אלרגנד [גזברית] :תב"ר חדש  ,819סימון כבישים והתקני בטיחות  ,2021קיבלנו הרשאה ממשרד
התחבורה עם  ,matchingסך הכל  79,489שקלים.
דליה לין [מנכ"ל] :כולם בעד?
יניב שחר [חבר מועצה] :התב"ר הזה נשלח בכלל בזה?
דליה לין [מנכ"ל] :כן ,רק הקודם לא נשלח .אז כולם בעד.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר  819סימון כבישים והתקני בטיחות  ,2021על סך  ,₪ 79,489מקור
תקציבי :משרד התחבורה ,₪ 55,642-וקרנות הרשות.₪ 23,847-
אושר פה אחד

יניב שחר [חבר מועצה] :פעם הבאה קודם תגידו ,צריך לאשר בכלל להעלות אותו ,אבל בסדר.
עו"ד אושרת מצליח [יועמ"ש] :יניב אני מזכירה לך שבתקופה שיוסי היה והישיבות ,אם אני לא טועה,
אפילו בישיבה של יולי  ,2020הוא ביקש מכם רשות להביא עדכונים ותיקונים על נספח תב"רים שבעצם
אנחנו לא יודעים עליהם ברגע ששולחים לכם את הנספח תב"רים עד למועד של המליאה .אם יש לזה חשיבות
וצורך ודחיפות ,אתם נתתם את ההסכמה ,זה דובר במליאה ולכן גם גורן הביאה את זה-
יניב שחר [חבר מועצה] :אין בעיה ,צריך להגיד ,צריך לאשר את זה כל פעם מחדש ,אבל בסדר אין בעיה.
עו"ד אושרת מצליח [יועמ"ש] :היא הציגה את זה שזה חדש ,אתה יכול כמובן להגיד שאתה לא רוצה לדון
בכך .אתה יכול להגיד שאתה מתנגד ,אתה יכול להגיד הכל ,אבל אני רק מזכירה את מה שנאמר.
נעמה ברון [חברת מועצה] :הצבענו ,הכל טוב .אבל מה שנאמר לא תקף לישיבות הבאות ,הכל בסדר.
דליה לין [מנכ"ל] :מבחינתי סיימנו.
ליזי דלריצ'ה [ראש המועצה] :ערב טוב ,להתראות.
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בברכה,

דלריצ'ה ליזי ,ראש המועצה

גב' דליה לין ,מנכ"ל המועצה

___________________________

___________________________
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