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 1 11מן המניין מספר  מליאה

 2 9201 ביולי 9ישיבה מיום 

 3 משתתפים:

 4 יו"ר המועצה - גב' ליזי דלריצ'ה

 5 חבר מועצה - מר עומר שלומוביץ

 6 חברת מועצה - גב' שרון גל דרור

 7 חבר מועצה -  מר יניב אנגל

 8 חברת מועצה -  ד"ר דן אויירו 

 9 חבר מועצה -  מר יניב שחר

 10 חברת מועצה -  גב' נעמה ברון

 11 חברת מועצה - ב' אושרת פרימוג

 12 חבר מועצה - מר אמיר רחמנינוב כהן

 13 

 14 מוזמנים:

 15 גזברית המועצה - גב' גורן לין אלרגנד

 16 יועצת משפטית למועצה - עו"ד רונית עובדיה

 17 מהנדס המועצה -  מר ערן חמו

 18 עוזרת יו"ר המועצה -  גב' הלרן בשן

 19 מנכ"לית המועצה -  גב' דליה לין
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 1 

 2 11יבת המועצה מן המניין מספר על סדר היום ליש

 3 

 4 סדר היום:הצעות ל להלן

הצעה לסדר יום של חברת המועצה נעמה ברון בנושא "שילוב פינות  (1 5 

 6  החתלה בפארקים ובגינות".

הצעה לסדר יום של חברת המועצה נעמה ברון בעניין "בחינה  (2 7 

 8 .מחודשת של מיקום עצירת התחבורה הציבורית ברחוב דרך המלך"

ם של חבר המועצה יניב שחר בנושא "השוואת מחירי הצעה לסדר יו (3 9 

 10 ."2018הקייטנות למחירי שנת 

הצעה לסדר של חברת המועצה אושרת פרימו בנושא "חידוש נקודות  (4 11 

 12 .שיתוף והחלפת ספרי קריאה בישוב"

 13 

 14 סדר היום: להלן

 15 .11/6/19מתאריך  9-10אישור פרוטוקול ישיבות מליאה מס'  (1

עצה נעמה ברון בעניין: "הימשכות מענה לשאילתה מטעם חברת המו (2 16 

 17 ביצוע עבודות הרחבת מקטע בדרך התקווה". 

מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה נעמה ברון בעניין "הפעלת  (3 18 

 19 מגרש הכדורגל התקני בקרית החינוך בסופי שבוע". 

מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה אושרת פרימו בעניין "שימוש  (4 20 

 21 בקוטלי עשבים". 

טעם חבר המועצה יניב שחר בעניין "קיום מענה לשאילתה מ (5 22 

 23 מערכות לגילוי וכיבוי אש בשלושת מבנים במתחם רביבים הישן".

אישור הרחבת ההתקשרות עם אשדר חברה לבניה בע"מ ח.פ.  (6 24 

כך שתכלול גם את  512531203וצ.מ.ח המרמן בע"מ ח.פ.  510609761 25 
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ח ופיתו 5162תכנון וסלילת קטע רחוב הנגב שבתחום תכנית ממ/ 1 

 2 הכיכר העירונית. 

 3 . 2019רבעון ראשון  –דיון בדו"ח כספי  (7

 4 אישור תב"רים.  (8

 5 דיווחי ראש המועצה.  (9

6 
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 1 פרוטוקול

 2 

ת המועצה נעמה ברון בנושא "שילוב פינות הצעה לסדר יום של חבר

 החתלה בפארקים ובגינות"

 3 

הצעה . להלן הצעות לסדר היום. 11ישיבה מן המניין מספר  ה:'ליזי דלריצ 4 

יום של חברת המועצה נעמה ברון בנושא שילוב לסדר  5 

 6 פינות החתלה בפארקים ובגינות. נעמה, בבקשה. 

טוב, האמת שזה משהו שהוא כבר נראה שגם המועצה נתנה  נעמה ברון: 7 

לו איזה סוג של התייחסות מסוימת. קיבלנו פנייה, הבנו  8 

שזה יוזמה שהיא מתפתחת, יחסית חדשה, בערים נוספות  9 

מת גן, תל אביב, אור יהודה, ראשון לציון. בארץ, דוגמת ר 10 

שם זה תפס תהודה די רצינית והיה המון פרגון גם לרעיון  11 

 12 וגם לביצוע. 

מבירור שעשינו עם חברי מועצות בערים שונות, הבנו שזה   13 

גם פרויקט שהוא התחיל כפיילוט, שהוא צלח והוא בפריסה  14 

 15 רחבה יותר. 

בדרך אז אני מן  בתור אמא לילדה נגמלת פלוס עוד תינוק  16 

 17 הסתם מצאתי חן בהצעה גם בעצמי בלי קשר. 

 18 מזל טוב.  דובר:

 19 חן חן. וזהו, וראיתי לנכון להביא את זה לדיון פה.  נעמה ברון:

מי בעד להעלות את ההצעה לסדר יום? מי נגד? אוקי. אז  ה:'ליזי דלריצ 20 

אנחנו מחליטים לא להעלות את ההצעה לסדר יום מאחר  21 

 22 שההצעה, 

 23 אתם אמורים לנמק למה.  שחר:יניב 

 24 כן, אני מנמקת.  ה:'ליזי דלריצ
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 1 אוקי. אוקי, תנמקי. יניב שחר:

 2 אנחנו מבקשים להוריד את ההצעה מסדר היום,  ה:'ליזי דלריצ

 3 את לא חייבת. ד רונית עובדיה: "עו

 4 קודם מנמקים בדרך כלל, אחר כך מצביעים.  יניב שחר:

 5 מק. את לא חייבת לנד רונית עובדיה: "עו

כתוב בחוק שצריך, מי שמתנגד להעלות את ההצעה צריך  יניב שחר: 6 

 7 דקות למה.  5להסביר 

 8 דקות.  5הוא לא צריך להסביר ד רונית עובדיה: "עו

 9 ... בפרטים הקטנים איפה שצריך.  ה:'ליזי דלריצ

 10 דקות?  5כתוב שהוא צריך להסביר ד רונית עובדיה: "עו

 11 לגופו של עניין,  נעמה ברון:

 12 דקות להסביר, כן.  5יש עד  ב שחר:יני

 13 לגופו של עניין,  נעמה ברון:

 14 דקות להסביר.  5יש לו ד רונית עובדיה: "עו

 15 הוא לא חייב. עומר שלומוביץ: 

 16 אם הוא בוחר.  ה:'ליזי דלריצ

 17 אני רק אגיד בכמה,  

 18 ואז אפשר להגיב על זה. יניב שחר:

אגיד. אחד, זה על  אני כמה, ממש במילה או שתיים אני ה:'ליזי דלריצ 19 

שולחננו, אז אני לא רואה סיבה להעלות הצעה לסדר יום  20 

תי שזה נמצא על השולחן שלנו. אנחנו בודקים את זה. דיבר 21 

גם עם ליאת שוחט. עדיין לא אין, לא ידוע אם זה יעיל או  22 

 23 מפגע, מאחר שזה טיטולים עם פח לטיטולים והמחיר יקר. 

רשויות אחרות. כרגע  עשינו סקר, נחכה לראות ניסיון של  24 

אין גם מכון תקנים וזה, החשש שלנו שזה יהפוך להיות  25 
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מוקד לכלוך ולכן אנחנו נבחן את זה עוד קצת ברשויות  1 

 2 אחרות ונקבל החלטה מה עושים. 

 3 אוקי. חבל לי אבל בסדר. נעמה ברון:

 4 

 להעלות את ההצעה לסדר היום. : הוחלט לאהחלטה

 5 

נעמה ברון בעניין "בחינה מחודשת הצעה לסדר יום של חברת המועצה 

 של מיקום עצירת התחבורה הציבורית ברחוב דרך המלך" 

 6 

הצעה לסדר יום בעניין של בחינה מחודשת של מיקום  ה:'ליזי דלריצ 7 

עצירת התחבורה הציבורית ברחוב דרך המלך. הצעה של  8 

 9 נעמה ברון. נעמה, בבקשה. 

וק מתי, סומן קטע כביש לאחרונה, אני לא יודעת להגיד בדי נעמה ברון: 10 

ברחוב דרך המלך מכיוון צפון לדרום לעצירה לתחבורה  11 

המדובר הזה, אני גם צירפתי תצלום ציבורית. עכשיו הקטע  12 

בכוונה להצעה, כדי שיובן פחות או יותר למי שלא מכיר.  13 

הקטע המדובר הוא נמצא ממש בסמיכות לכיכר, הוא  14 

גורים. אין ממוקם מיידית מול כניסה לחניה של בניין מ 15 

 16 הפרדה בין הנתיבים ברחוב דרך המלך. 

זו סביבה שאני בתור אחת שגרה ברחוב גם יודעת שבדרך   17 

כלל בחורף או כל פעם שיש איזה טיפת מזג אוויר משובש  18 

זו צומת ספציפית שם באזור שהיא מאוד מאוד מאוד  19 

 20 פקוקה וגם עמוסה בתנועה רגלית.

שאוטובוס עוצר  ומכל מקום, ויש גם את הנושא של ברגע  21 

שם אז מן הסתם זה גורם לאיזה חסימה של הנתיב. עכשיו  22 

בהינתן שגם אין הפרדה אז זה משהו שהוא קצת על פניו  23 
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מעלה איזה חשש של בטיחות ולכן גם מאנשים שגם גרים  1 

בסמיכות והתלבטו אם המיקום הוא, נראה לנו מיקום לא  2 

 3 טריוויאלי. 

י אז אני מבקשת אז בגלל שהמיקום נראה לא טריוויאל  4 

להעלות לדיון, אם אפשר, את הנושא של  העתקת הקטע  5 

אולי בפנים לתוך מפרץ החניה או לבחון את ההחלטה, כי  6 

על פניו היא נראית, היא לא עושה שכל מבחינה תחבורתית,  7 

 8 בעיניים של הדיוט כמובן. 

 9 אוקי. מי בעד להעלות הצעה לסדר היום? מי נגד?  ה:'ליזי דלריצ

 10 אף אחד לא, מי נגד? :יניב שחר

 11 מי נגד? תרימו, לא רואים.  ה:'ליזי דלריצ

 12 כולם נגד.  נעמה ברון:

 13 כולם נגד.  ה:'ליזי דלריצ

מיקום תחנות אוטובוס נקבע יחד עם היועצים של משרד   14 

התחבורה, אישור ועדת תנועה מרכזית בסמכות משרד  15 

התחבורה. תחנת האוטובוס ממוקמת בנתיב נסיעה אנטי  16 

כנון המאפשר העלאה והורדת נוסעים ללא פגיעה מפרץ, ת 17 

במקומות חניה. תכנון כזה קיים בעוד מקומות בישוב.  18 

התחנה מרוחקת מספיק מהכיכר לפי החוק כך שזה לא  19 

 20 מפריע לתנועה בתוך הכיכר. 

האפשרות הוספת למקם את תחנת האוטובוס במפרץ החניה   21 

 22 מקומות חניה. יש פה את 5הצפוני תגרום לביטול של 

ההנחיות של משרד התחבורה עבור תחנת אוטובוס במפרץ.  23 

ההמלצה להשאיר כרגע את התחנה במיקום הנוכחי ולבחון  24 

שוב שיסתיים אכלוס הפרויקט רותם שני. ואם נראה  25 

 26 שהמקום לא מתאים אז אנחנו נזיז אותו יותר צפונה. 
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 1 אוקי.  נעמה ברון:

 2 

 א להעלות את ההצעה לסדר היום.: הוחלט להחלטה

 3 

הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "השוואת מחירי 

 "2018הקייטנות למחירי שנת 

 4 

מחירי הקייטנות, מחירים,  -הצעה לסדר היום של יניב ה:'ליזי דלריצ 5 

 6 . יניב, בבקשה. 2018השוואת מחירי הקייטנות למחירי שנת 

ווה אז קודם כל אני אקריא את ההצעה. על מועצת גני תק יניב שחר: 7 

להקל על ונבחרי הציבור לעשות כל שביכולתם על מנת  8 

יוקר המחייה של התושבים. הקייטנות שמתקיימות עכשיו  9 

דרך לידר המחירים שלהן בעיקרון הם זהים לכאורה  10 

למחירים של שנה שעברה, לא שהם זולים אבל, הם עדיין  11 

יקרים אבל הם זהים לכאורה למחירים של שנה שעברה.  12 

יום לקייטנות האלה והשנה  15רה היו הבעיה שבשנה שעב 13 

יום. ואם אתה לוקח על פחות ימים אותו סכום  14יש רק  14 

 15 7%שקל, זה מגלם עלייה של  1,390כסף, שבמקרה שלנו זה 

 16 בעלויות של הקייטנה. 

אם אנחנו ניקח את זה לפי המחירים ליום של פעם קודמת,   17 

. שקל פחות 100, 1,290 -של שנה שעברה אז המחיר ירד ל 18 

ובנוסף, מחזור ג' של הקייטנות בגני הילדים, שהוא שבוע  19 

, השנה שקל 550ימים, המחיר שנה שעברה היה  5אחד  20 

בעלות  9%שקל, שזה מגלם עלייה של  600לוקחים עליו  21 

 22 הקייטנה יחסית לשנה שעברה. 
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לכן אני מציע שפשוט נוריד את המחירים של הקייטנות לפי   1 

ברה דרך אגב. לפי מה המחיר ליום, כמו שהיה בשנה שע 2 

שאני מבין מהדוחות של לידר המחירים של הקייטנות או  3 

הכנסות של לידר מהקייטנות זה בעלי הרווח הכי גדול  4 

לחברה לפיתוח גני תקווה, אז אני מאמין שאפשר גם  5 

 6 לעשות את זה. 

מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום? מי נגד? ההצעה  ה:'ליזי דלריצ 7 

 8 יורדת מסדר היום. 

 9 לא עולה. ד רונית עובדיה: "עו

ההצעה לא עולה לסדר היום מהנימוקים הבאים: תוכן  ה:'ליזי דלריצ 10 

הקייטנה השנה ומרכיב פעילות השיא גדל כדי לעמוד  11 

בתחרות הגדולה בתחום הקייטנות באזור. מחיר הקייטנה  12 

נותר כשהיה למרות הקיצור ביום. אך מנגד, מחיר השלמת  13 

. בזכות מהלך זה הצלחנו לפתוח 680 -ל 750 -הצהרון ירד מ 14 

לציבור קבוצות בשעות הצהרון, ונכון להיום רשומים  15 

 16 ילדים גם להשלמת צהרון.  50 -למעלה מ

כמו כן, קידמנו את הרכישה הקבוצתית במחיר ללקוח על   17 

ילדים הרשומים  140. בפועל מתוך 1,550במקום  1,240סך  18 

ם הסתיים, בשנה שעברה, והרישום טר 100לקייטנה לעומת  19 

 20 . 1,240נרשמו ברישום קבוצת של  110

לגבי מחזור ג' בגני הילדים יישרנו קו בכל מסגרות הגנים   21 

. בשנה שעברה קייטנות שונות 17:00לסיום הקייטנה בשנה  22 

הסתיימו בשעות שונות וההורים לא זכרו באיזה שעה כל  23 

קייטנה מסתיימת, דבר שגרם איחורים רבים באיסוף  24 

 25  הילדים.
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. 17:00 -ה כל הקייטנות של גני הילדים מסתיימות בהשנ  1 

שקלים מגלמת תוספת בחצי שעת צהרון  50התוספת על סך  2 

שקלים ביום. ובכלל, הגידול הניכר  10 -17:00 -ל 16:30 -מ 3 

יחסית לשנה שעברה בכלל הקייטנות  135%בהיקפים של  4 

מוכיח שירות איכותי ומשמעותי שווה לעין ערוך יותר  5 

ובינוני, במיוחד בפערים זניחים שכאלה. ותודה משירות זול  6 

 7 לך נמרוד באמת על העבודה הקשה. 

 8 ליזי, אני יכול להגיד משהו?ד רונית עובדיה: "עו

 9 כן, בטח. ה:'ליזי דלריצ

שעם כל הכבוד להצעה ולהתייחסות, אני לא מבינה ד רונית עובדיה: "עו 10 

איך המועצה אמורה לדון במחירים ובהפעלות קייטנות של  11 

לידר. ובכל מקרה, גם אם הייתם מחליטים להעלות את זה  12 

 13 לסדר היום, 

 14 אי אפשר היה?  ה:'ליזי דלריצ

אני לא מבינה איזה הצעה התכוונתם לקבל, שמה? ד רונית עובדיה: "עו 15 

שלהורות ללידר? מה לעשות? זה לא משהו שהוא בסמכות  16 

 17 המועצה. 

 18 לא ידעתי.  ה:'ליזי דלריצ

רגע להגיד משהו ותקני אותי אם אני טועה, אז אני רוצה  יניב שחר: 19 

בבעלות גני  100%יועצת משפטית בכל זאת. לידר הוא  20 

תקווה. החברי מועצה ועובדי מועצה מהווים את הרוב  21 

לפי החוק. אם המועצה מקבלת בדירקטוריון של לידר  22 

החלטה לפעול באחת מהתאגידים העירוניים שלה מן הסתם  23 

ת חברי הדירקטוריון היא יכולה לעשות את זה באמצעו 24 

שמייצגים אותה שם. אם זה חברי המועצה שהם שליש  25 
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מחברי הדירקטוריון ואם זה עובדי המועצה שהם שליש  1 

 2 מחברי הדירקטוריון. 

זה לא היתה ההצעה שלך לפנות לחברי הדירקטוריון ד רונית עובדיה: "עו 3 

ולבקש מהם לפעול בלידר. ההצעה שלך היתה לעשות משהו  4 

אם המועצה היתה מקבלת את הצעה הזו  בקייטנות שגם 5 

 6 ומצביעה כולה בעד אתם לא יכולים, 

זאת אומרת הניסוח היה צריך להיות המועצה תפנה  יניב שחר: 7 

 8 לדירקטוריון לידר ותפנה, 

 9 סליחה, מי שמדקדק במה כתוב, ד רונית עובדיה: "עו

 10 לא, בסדר גמור.  נעמה ברון:

 11 לא, אני שואל.  יניב שחר:

 12 החידוד במקום.  נעמה ברון:

 13 אני שואל.  יניב שחר:

אם אתה רוצה להעלות הצעה לסדר יום ההצעה יכולה ד רונית עובדיה: "עו 14 

 15 , שחברי הדירקטוריון בלידר, להיות שאתה מבקש שהמועצה

 16 באמצעות חברי הדירקטוריון. אוקי.  יניב שחר:

זה, יעבירו את זה ללידר ויבקשו לקבל שם החלטה. איד רונית עובדיה: "עו 17 

 18 איזה, גם אם כל המועצה היתה מסכימה, 

 19 רונית, הכל בסדר.  נעמה ברון:

הכל בסדר. אנחנו, אני שמח לחידוד שלך ותודה רבה. לא  יניב שחר: 20 

 21 שזה היה משנה זה שאתם לא העליתם את זה לסדר. 

רק אני רוצה להעיר איזה הערה קטנה, כי באמת, כאילו   22 

לסדר ואז אמורים  אנחנו, בדרך כלל אנחנו מעלים הצעות 23 

להחליט אם מעלים אותן לסדר היום ואז אמורים לדון בהן.  24 

לדון בהן ואז מחליטים אם כן לקבל את ההצעה או לא  25 

 26 לקבל, אחרי שהעלו אותה. 
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מה שקורה פה הוא קצת תמוה בעיניי. כי אנחנו, אנחנו   1 

מעלים, מבקשים להעלות הצעה לסדר היום, כולם מצביעים  2 

אז ליזי כאילו מסבירה תכלס מה שלא מעלים אותה ו 3 

 4 שאמור להיות בדיון.

 5 לא, זה היה בהנהלה. ה:'ליזי דלריצ

 6 )מדברים ביחד(

 7 לא, רגע, יניב, ד רונית עובדיה: "עו

 8 לא, אני שואל.  יניב שחר:

אז בוא נחדד. תראה מה כתוב. אם יש הצעה לסדר ד רונית עובדיה: "עו 9 

 10 יום, נכון?

 11 נכון. יניב שחר:

הצעה לסדר יום מה שקורה מי שמציג אותה זה מי ובדיה: ד רונית ע"עו 12 

 13 שמגיש את ההצעה. 

 14 נכון. יניב שחר:

 15 , -נכון? אם לא רוצים לדון בד רונית עובדיה: "עו

 16 תקריאי, תקריאי בדיוק.  יניב שחר:

 17 בהצעה הזו כתוב,ד רונית עובדיה: "עו

 18 תדקדקי.  יניב שחר:

הצעה, יישמעו דברי המציע היתה התנגדות לדיון בד רונית עובדיה: "עו 19 

 20 דקות.  10ודברי מתנגד אחד, בזמן שאינו עולה על 

 21 נכון. יניב שחר:

 22 5לא כתוב שצריך לנמק אותה, לא כתוב שצריך לדבר ד רונית עובדיה: "עו

 23 דקות. 

 24 השמעת דברי המתנגד, נעמה ברון:

 25 כתוב, ד רונית עובדיה: "עו

 26 והשמעת דברי המתנגד. יניב שחר:
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ולא תתקבל הצעה לסדר היום אלא אם הצביעו בעדה ובדיה: ד רונית ע"עו 1 

 2 רוב חברי המועצה, 

 3 נכון.  יניב שחר:

הנוכחים בישיבה. אז אם אתם הגשתם הצעה לסדר ד רונית עובדיה: "עו 4 

 5 יום ולא הצביעו בעדה רוב חברי המועצה,

 6 שניה, אבל אמרת,  יניב שחר:

 7 )מדברים ביחד(

 8 יכול לדבר עליה,קודם כל המתנגד צריך,  יניב שחר:

 9 נכון.ד רונית עובדיה: "עו

 10 , -ואז מי ש יניב שחר:

 11 הוא יכול לדבר. ד רונית עובדיה: "עו

 12 ואז אני יכול הגיד למה אני חושב שזה כן.  יניב שחר:

אתה ביקשת נימוקים. היא קודם אמרה שכולם רוצים ד רונית עובדיה: "עו 13 

 14 להתנגד. מותר לכולם להתנגד? 

 15 כן.  נעמה ברון:

 16 אבל אז,  יניב שחר:

 17 יופי. ד רונית עובדיה: "עו

 18 התשובה היא כן.  נעמה ברון:

 19 אז הם התנגדו.ד רונית עובדיה: "עו

אוקי. אבל אין שם הרשאה אולי שהמתנגד יפרט. רשום  נעמה ברון: 20 

 21 שהמתנגד יפרט. 

 22 , יישמעו דברי המציע, -איפה כתוב שד רונית עובדיה: "עו

 23 י לא זוכרת פשוט. תקריאי שוב, אנ נעמה ברון:

 24 ,ודברי מתנגד אחד להצעהד רונית עובדיה: "עו

 25 )מדברים ביחד(

 26 יישמעו.  נעמה ברון:
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 1 המתנגד והמציע.  יניב שחר:

 2 יישמעו.  נעמה ברון:

 3 יישמעו. ד רונית עובדיה: "עו

 4 יישמעו, פוזיטיבי יישמע.  נעמה ברון:

 5 נו? ד רונית עובדיה: "עו

בת נימוק. זה לא נקרא נימוק אבל זה אז זה אומר שזה חו נעמה ברון: 6 

 7 חובת נימוק. 

 8 נימקתי הכל.  ה:'ליזי דלריצ

 9 בדיעבד.  יניב שחר:

א' היא נימקה כבר אז הכל בסדר. אבל למה לפטור מהחובה  נעמה ברון: 10 

 11 הזו?

 12 

 א להעלות את ההצעה לסדר היום.: הוחלט להחלטה

 13 

נקודות הצעה לסדר של חברת המועצה אושרת פרימו בנושא "חידוש 

 שיתוף והחלפת ספרי קריאה בישוב"

 14 

הצעה לסדר יום של חברת המועצה אושרת פרימו בנושא  ה:'ליזי דלריצ 15 

 16 חידוש נקודות שיתוף והחלפת ספרי קריאה בישוב. בבקשה. 

היה לנו בעבר בפארק התבור, מי שהכיר את העמדה של  אושרת פרימו: 17 

הצעה הספרים. לא נשאר ממנה כלום כמעט חוץ מעמוד וה 18 

היא פשוט להחזיר את זה, כי זה מיזם מקסים לדעתי.  19 

אנשים השתמשו בספרים. מה שהיה אז בנוי זה היה מין  20 

 21 פלסטיק קשיח, זה קצת לא החזיק את עצמו. 

היום יש עמדות ספרים מאוד יפות בכל מיני ישובים. אני   22 

חושבת שזה דבר מאוד נחמד. זה משרת. זה גם מאוד  23 
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חזיר את מה שהיה פשוט, רק יותר חינוכי. זו ההצעה, לה 1 

 2 משודרג, יותר, זה גם מערב את הקהילה. 

 3 מי בעד להעלות את ההצעה?  ה:'ליזי דלריצ

 4 רגע, בואי תגידי אם את מתנגדת.  יניב שחר:

 5 אני אמשיך לנהל את הישיבה, ברשותך.  ה:'ליזי דלריצ

מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום? מי נגד להעלות   6 

 7 דר היום? אנחנו מתנגדים להצעה. את ההצעה לס

הנקודות הבאות, נקודות לשיתוף והחלפת ספרים פעלו   8 

 9 בישוב, דרך אגב זה היה רעיון שלי וגם הפקה שלי, בזמנו, 

 10 )מדברים ביחד(

 11 נהדר. על אחת וכמה וכמה להחזיר.  נעמה ברון:

 12 כל הכבוד. יניב שחר:

 13 נו, אז זה יפה. אושרת פרימו:

 14 הקמת הספריה העירונית החדשה. טרם  ה:'ליזי דלריצ

כידוע, בגני תקווה פועלת ספריה עשירה ומגוונת אשר   15 

משמשת את כלל הציבור. הנקודות האלו מוצבות לרוב  16 

בערים גדולות בהן קשה לציבור להגיע לספריה. בגני תקווה  17 

אין זה המצב, הספריה מצויה בלב הישוב ומבקשת לעודד  18 

ם על ידי פתיחת אליה כניסה של תושבים ולא הרחקת 19 

 20 דוכנים.

בתוך מבנה הספריה הקמנו עמדה להחלפת ספרים   21 

משומשים. המקום מכבד, מתוחזק ונקי. בעמדות אשר פעלו  22 

בעבר ברחבי הישוב היו נזרקים פעמים רבות הספרים על  23 

 24 הרצפה והמקום הפך למפגע. 

 25 

 א להעלות את ההצעה לסדר היום.: הוחלט להחלטה
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 1 

 11/6/19מתאריך  10-9מליאה מס'  אישור פרוטוקול ישיבות

 2 

 3 9-10אישור פרוטוקול ישיבת מליאת מספר  -להלן סדר היום ה:'ליזי דלריצ

 4 . מי בעד?11.6.2019מתאריך 

רגע, מיכאל הוא לא יכל להגיע לישיבה היום, אבל הוא  יניב שחר: 5 

על הארנונה  9ביקש ממני להגיד שתתקנו. מיכאל בישיבה  6 

 7 נונה ולא בעד. הצביע נגד אישור צו האר

 8 תרשמי את זה.  ה:'ליזי דלריצ

 9 אז הוא ביקש רק להגיד לכם שתתקנו את זה.  יניב שחר:

 10 אוקי. נגד האישור של הארנונה. ה:'ליזי דלריצ

 11 מי בעד בכפוף לתיקון?  

  12 

מתאריך  10-9פרוטוקול ישיבות מליאה מס' : הוחלט לאשר החלטה

11/6/19. 

 13 

ה נעמה ברון בעניין "הימשכות מענה לשאילתה מטעם חברת המועצ

 ביצוע עבודות הרחבת מקטע בדרך התקווה"

 14 

מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה נעמה ברון בעניין  ה:'ליזי דלריצ 15 

"הימשכות ביצוע עבודות הרחבת מקטע בדרך התקווה".  16 

 17 הכביש נפתח. 

 18 תזמון מפתיע.  נעמה ברון:

 19 . כן, עבדנו במיוחד בשביל הישיבה ה:'ליזי דלריצ

אני בטוחה שזה לא במיוחד בשבילי. אני רק מציינת את  נעמה ברון: 20 

 21 סמיכות הזמנים המשעשעת. 
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מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה נעמה ברון בעניין  ה:'ליזי דלריצ 1 

 2 "הפעלת מגרש הכדורגל,

רגע, יש לי שאלת המשך אבל. זה שהמקטע נפתח, נכון.  נעמה ברון: 3 

כי אני גרה שם. השאלת רציתי לדעת אם יש, אני יודעת  4 

המשך שלי הוא מה צפי סיום העבודות בדרך התקווה לכל  5 

 6 אורך הדרך. 

 7 ערן, אתה יודע להגיד? ה:'ליזי דלריצ

 8 לא במקטע הספציפי הזה.  נעמה ברון:

יש תכנית עבודה שאושרה לפני, בתחילת השנה, כתוב שם.  ערן חמו: 9 

 10 כתוב שם אוגוסט. 

 11 ן? אוקי, ומה המענה כא נעמה ברון:

 12 אוגוסט, במהלך אוגוסט.  ערן חמו:

 13 במהלך אוגוסט, אוקי.  ה:'ליזי דלריצ

 14 

מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה נעמה ברון בעניין הפעלת מגרש 

 הכדורגל התקני בקרית החינוך בסופי שבוע.

 15 

נעמה ברון בעניין מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה  ה:'ליזי דלריצ 16 

בקרית החינוך בסופי שבוע.  הפעלת מגרש הכדורגל התקני 17 

לא מתוכננת פעילות בימי שבת במגרש הכדורגל של הישוב  18 

 19 במסגרת פעילויות המועצה ותאגידיה. 

 20 כלומר?  נעמה ברון:

 21 . 3 ה:'ליזי דלריצ

אז המגרש לא, זאת אומרת ברמה של, אז תחת ניהול לידר  נעמה ברון: 22 

גרש או מנהל חוג הכדורגל החדש וכולי לא הולך להיות, המ 23 

 24 לא הולך להיות פתוח בשבתות וחגים?
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 1 עניתי, המועצה ותאגידיה.  ה:'ליזי דלריצ

 2 לידר כן?  נעמה ברון:

 3 לידר זה תאגיד המועצה.  ה:'ליזי דלריצ

 4 תודה.  אוקי. מעולה. נעמה ברון:

 5 

מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה אושרת פרימו בעניין "שימו 

 בקוטלי עשבים"

 6 

לשאילתה מטעם חברת המועצה אושרת פרימו בעניין מענה  ה:'ליזי דלריצ 7 

שימוש בקוטלי עשבים. המועצה המקומית גני תקווה  8 

 9 משתמשת בשלושה חומרים קוטלי עשבייה. 

 10 רגע, לא הבנתי, זה שאילתה? ד רונית עובדיה: "עו

 11 כן. ה:'ליזי דלריצ

 12 תקריאי את השאילתה.ד רונית עובדיה: "עו

. הריני להגיש לראש המועצה שאילתה אה, סליחה. נכון ה:'ליזי דלריצ 13 

. אבקש 11.6שתתקיים ביום  9לקראת הישיבה מן המניין  14 

מענה באיזה חומר משתמשים במועצה כחומר לקטילת  15 

 16 עשבים והיכן? 

חומרים של  3 -המועצה המקומית גני תקווה משתמשת ב  17 

קוטלי עשבים ברחבי הישוב ובדגש על מדרכות, טיפון,  18 

ר קוטל רחבי עלים, אני לא יודעת קוטל עשבים, אלבר סופ 19 

 20 להגיד את זה אפילו. מוניטור קוטל עשב מסוג סעידה. 

 21 מענה לשאילתה מטעם,  -4 

 22 רגע, רגע.  אושרת פרימו:

 23 רגע.  יניב שחר:
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שניה, שניה, דקה אחת, סליחה. גם אני לא בקיאה אבל רק  אושרת פרימו: 1 

 2 שניה.

 3 זה בסדר להגחיך את זה. אבל זה, נעמה ברון:

 round up . 4יש חומר שנקרא  ושרת פרימו:א

 5 כן.  דובר:

ברוב המקומות, מי אמר כן? מכיר את זה, יניב? אוקי, מה  אושרת פרימו: 6 

 7 אתה יודע על החומר הזה? 

 8 מה, מה, ד רונית עובדיה: "עו

 9 )מדברים ביחד(

אני אסביר. דקה, אני אסביר. השאלה שלי לא נולדה סתם.  אושרת פרימו: 10 

, החומר הזה משתמשים בו round up יש חומר שנקרא 11 

 12 בהמון מקומות. 

 13 והבנו שגם בגני תקווה.  יניב שחר:

לאחרונה הפסיקו. החומר הזה חשוד כמסרטן. השאלה שלי  אושרת פרימו: 14 

הוגשה כדי להבין אם מועצת גני תקווה חלילה משתמשת  15 

 16 בחומר הזה. 

 17 דרך אגב, בטכני אמרו לנו שכן משתמשים בו.  יניב שחר:

 18 לא, לא, אלה, זה מהטכני.  ה לין:דלי

 19 כרגיל, מילים, בלי חול, ד רונית עובדיה: "עו

 20 כרגיל, בקפה אמרו. עומר שלומוביץ: 

 21 )מדברים ביחד(

 22 שאלת,  ה:'ליזי דלריצ

 23 ביררתי. אושרת פרימו:

 24 קיבלת תשובה. ה:'ליזי דלריצ

 25 נכון,  אושרת פרימו:

 26 מצוין. ה:'ליזי דלריצ
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 1 עונה לך. אני כן ביררתי וכן,  אבל גם אני אושרת פרימו:

 2 הלכת לברר אצל ניר,  ה:'ליזי דלריצ

לא הלכתי לברר, עשיתי שיחה מאוד ידידותית, נפגשנו, הוא  אושרת פרימו: 3 

 4 הסביר לי מאוד יפה. 

 5 מי? ה:'ליזי דלריצ

 6 מה זה, למה את אומרת הלכתי לברר?  אושרת פרימו:

 7 מי הסביר לך מאוד יפה? ה:'ליזי דלריצ

 8 . מה, לא הבנתי מה לא בסדר. round up -הסבירו לי על ה פרימו:אושרת 

 9 , במועצה? round up -מי הסביר לך על ה ה:'ליזי דלריצ

 10 כן.  אושרת פרימו:

 11 מי? טכני?  ה:'ליזי דלריצ

 12 , -דיברתי עם ניר, וכן, אני הבנתי ש אושרת פרימו:

את  אבל ניר ענה לי על התשובה. מאיפה אני יודעת ה:'ליזי דלריצ 13 

 14 החומרים? 

 15 זה מניר.  דליה לין:

 16 בקיצור, אתם טוענים שלא משתמשים, תודה. אושרת פרימו:

 17 לא טוענים, אנחנו מסבירים. ד רונית עובדיה: "עו

 18 בסדר. קיבלתי תשובה.  אושרת פרימו:

יותר מדי קשר עם עשבים, יותר מדי קשר עם עשבים עומר שלומוביץ:  19 

 20 שוטים. 

 21 הערות הללו. עד כה היה בסדר גמור. אפשר לחסוך ב נעמה ברון:

 22 

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין "קיום מערכות 

 לגילוי וכיבוי אש בשלושת מבנים במתחם רביבים הישן"

 23 
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מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין קיום  ה:'ליזי דלריצ 1 

 2 מערכות לגילוי כיבוי אש בשלושה מבנים במתחם רביבים

 3 הישן. 

 4  את יכולה לקרוא את השאילתה? יניב שחר:

האם קיימת מערכת גילוי אש או מערכת כיבוי אש  -1כן.  ה:'ליזי דלריצ 5 

 6 במבנים המדוברים? 

האם קיימות מערכות גילוי או כיבוי אש במבני ציבור  -2  7 

נוספים? בדגש על בתי ספר, גני ילדים, מרכז הבמה, מבני  8 

 9 לידר. 

הישן הותקנו מערכות גילוי וכיבוי אש במתחם רביבים  -1  10 

בכל החדרים אשר נדרשו לכך על ידי הרשות הארצית  11 

לכבאות והצלה מתחם הצופים, תאגיד הימים ומועדון  12 

שלהבת. הרשות הארצית לכבאות והצלה פועלת באופן  13 

שוטף להגדרת דרישות ספציפיות לכל מבנה ומבנה כחלק  14 

בו נדרשת מהליך ההיתר שלו. בהתאם לכך, בכל מבנה  15 

 16 התקנת מערכת לגילוי וכיבוי אש, הן הותקנו מבעוד מועד. 

בכל מוסדות החינוך ביישוב במרכז הבמה או בלידר  -2  17 

מותקנות מערכות כיבוי אש כחלק מהוראות הרשות  18 

על הארצית לכבאות והצלה. מערכות אלה נבדקות מדי שנה  19 

 20 ידי קב"ט המועצה וחברה חיצונית מורשית.

 21 המשך אפשר?  שאלת יניב שחר:

 22 כן.  ה:'ליזי דלריצ

אמרת שבמתחם רביבים הישן יש במועדון שלהבת, בצופים  יניב שחר: 23 

 24 ובתאגיד. אבל יש שם עוד חדרים, כמו של תנועת עזרא, 

 25 איפה ש... מה שכתבתי.  ה:'ליזי דלריצ
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שניה רגע. לא אמרת את מה שאני אומר. יש שם עוד  יניב שחר: 1 

תנועות נוער, חדרים של תנועות נוער. תנועת עזרא, תנועה  2 

של בנות בתיה. עכשיו נכנס שם גם הנוער העובד. האם ש  3 

 4 אין מערכות כיבוי? 

במתחם רביבים הישן הותקנו מערכות גילוי וכיבוי אש בכל  ה:'ליזי דלריצ 5 

ידי הרשות הארצית לכבאות  החדרים אשר נדרשו לכך על 6 

 7 והצלה. 

הם באים, הם עושים סיור והם מכתיבים לנו איפה ואנחנו   8 

 9 פועלים,

זאת אומרת שהם לא אמרו לשים בחדרים של תנועות  יניב שחר: 10 

 11 הנוער האחרות?

 12 אם לא אומרים אז לא עושים.  ה:'ליזי דלריצ

 13 את לא חושבת שכדאי כן לשים איפה שתנועות הנוער יניב שחר:

 14 לפחות? 

. אנחנו לא מרחיבים, זה לא דיון עכשיו. תעשה 5סעיף  ה:'ליזי דלריצ 15 

 16 הצעה לסדר. 

 17 

אישור הרחבת ההתקשרות עם אשדר חברה לבניה בע"מ ח.פ. 

כך שתכלול גם את  512531203מרמן בע"מ ח.פ. וצ.מ.ח ה 510609761

ופיתוח הכיכר  5162תכנון וסלילת קטע רחוב הנגב שבתחום תכנית ממ/

 עירוניתה

 18 

אשדר חברה לבניה בע"מ אישור הרחבת ההתקשרות עם  ה:'ליזי דלריצ 19 

וצ.מ.ח המרמן בע"מ, כך שתכלול גם את תכנון וסלילת קטע  20 

פיתוח הכביש העירונית.  5162רחוב הנגב שבתחום תכנית  21 

 22 ערן. 
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טוב, אני אסביר את זה על התכנית. רחוב הנגב המשוקע,  ערן חמו: 1 

ח של המע"ר זה הקו הזה שאני הכיכר וזה המע"ר. השט 2 

עושה עכשיו. זה בעצם גבול המגרש שלהם. החלק הזה של  3 

הכיכר נמצא, החלק העליון הוא של המועצה והכביש של  4 

המועצה. גבול המגרש היום, כפי שמגודר, בשביל שיוכלו  5 

לבנות את המע"ר הוא משהו כזה, גולש קצת למגרש השכן,  6 

 7 עובר עד לכאן. 

כל לבנות, להקים את הכביש ואת בשביל שהמועצה תו  8 

הכיכר היא צריכה גישה כמובן ולהגיע פנימה ולעבוד.  9 

נתחיל רגע עם הכביש, כדי להגיע לעבוד על הכביש זה  10 

אומר שאו שהמועצה עובדת תחת הקבלן ומשלמת לו על  11 

החזקה של מנהל עבודה וכאלה בתוך האתר ונכנסת  12 

לן אחר, ומבצעת את הכביש תוך כדי שיש פה ביצוע של קב 13 

או שהמועצה שוכרת את שירותיו של הקבלן והקבלן מבצע  14 

 15 בשבילה את הכביש. זה נקודה אחת. 

נקודה שניה זה הכיכר. התצורה הסופית של הפרויקט הזה   16 

מטר ממפלס הכיכר. הנקודה  5היא כזאת שהכביש משוקע  17 

הזאת. כל הגישות לכיכר הן דרך המע"ר. זאת אומרת יש פה  18 

 19 אפשר להגיע.  קולונדה, רק דרכה

אם אנחנו נרצה לבצע את הכיכר הזאת שלא יחד עם   20 

הקבלן, או אחרי שהוא יסיים, זה אומר שאנחנו נצטרך  21 

איכשהו להגיע עם חומרים למפלס הכיכר, ואין שום דבר,  22 

מטר מתחת וכאן כל הגישה היא  5בעצם אנחנו פה נמצאים  23 

 24 דרך השטחים של המע"ר. 
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הקבלן, שהוא יבצע  לכן אנחנו מבקשים להתקשר עם  1 

בשבילנו את העבודות. יש פה מנגנון שרונית יכולה להסביר  2 

 3 עליו. 

אני אשמח. מה הצפי של הסיום אגב? כי זה כבר בתהליך  נעמה ברון: 4 

 5 הרי. 

 6 הבניין שנה וחצי שנה אחרי המסחר.  ערן חמו:

 7 הפיתוח הסביבתי?  נעמה ברון:

 8 המסחר.  ערן חמו:

 9 י. המסחר, אה, אוק נעמה ברון:

 10 שהוא ייפתח ייפתח בסוף חבילה.  ערן חמו:

 11 אוקי.  נעמה ברון:

 12 שאלות?  ה:'ליזי דלריצ

, אני יש, האמת שזו מאטריה די -כן. אם אפשר ברמה המשפ נעמה ברון: 13 

מסובכת. רונית בטח שוחה בה. ניסיתי קצת ככה להבין  14 

פחות או יותר. לפי מה שאני מבינה ההתקשרות הראשונה  15 

 16 רה ממכרז, כלומר לפי סעיף, היתה גם כן פטו

 17 כן. ד רונית עובדיה: "עו

 18 הראשית.  נעמה ברון:

 19 כן. ד רונית עובדיה: "עו

 20 אוקי. עכשיו,  נעמה ברון:

 21 צריך להיכנס שם לתנאים שזה עבודות פיתוח, ד רונית עובדיה: "עו

הסעיף מורכב מאוד. ניסיתי. האמת שקצת התבחבשתי.  נעמה ברון: 22 

 23 מודה. 

תי לדעת, האמת ששמתי לב לזה. יש פה איזה מה שכן, רצי  24 

משהו שהוא למעשה איזה מין שני תנאים מקדמיים שאומר  25 

שההחלטות של הועדה המקצועית ינומקו ויפורסמו באתר.  26 
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עכשיו אני לא מצאתי לזה התייחסות באתר. זה משהו, זה  1 

פורסם זאת אומרת בהתאם להוראות הסעיף? כאילו לפי  2 

בינה שגם הסכם הפיתוח הראשון ההוראות של הסעיף אני מ 3 

 4 7היה צריך להיות באתר, מכיוון שהוא מחויב פרסום תוך 

 5 ימים מיום כריתתו. 

וגם ההחלטה הזאתי, זאת אומרת כדי להביא אותה לאישור   6 

המועצה רשום שהיא צריכה להגיע להיות מנומקת  7 

ימים לפחות לפני הבאת  7ומפורסמת באתר האינטרנט תוך  8 

 9 ועצה. הנושא לאישור המ

 10 לך. אני לא אחראית על האתר, אני לא יכולה להשיב ד רונית עובדיה: "עו

 11 אז אולי לעובדי המועצה?  נעמה ברון:

 12 זה אתר ההנדסה, לא? :הלרן בשן

 13 לא, אתר המועצה.  יניב שחר:

 14 לא, אתר המועצה.  נעמה ברון:

אתר המועצה במידע לציבור. מגישים לציבור, יש שם  יניב שחר: 15 

 16 הסתייגויות. יכלו לדבר עם חברי המועצה לפני. איזושהי 

 17 לא פורסם?  נעמה ברון:

 18 ואם הוא לא פורסם,  יניב שחר:

 19 אני לא יודעת.  ה:'ליזי דלריצ

אז תבדקו, כי אם הוא לא פורסם אז אני לא חושב שאפשר  יניב שחר: 20 

 21 לדון בזה כרגע. 

זה כאילו ברמת העקרון זה תנאי מקדמי כדי להביא את  נעמה ברון: 22 

בכלל לסדר היום. אבל, וגם ההסכם עצמו שביקשתי אגב  23 

 24 היה, 

 25 רונית, משפטית באמת זה צריך להגיע?  דליה לין:

 26 כן, זה כתוב בהחלטות הועדה, ד רונית עובדיה: "עו
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 1 (.2ד)-(1סעיף ד) נעמה ברון:

 2 7... ינומקו ויפורסמו באתר האינטרנט של העירייה ד רונית עובדיה: "עו

 3 , כן. ימים לפני הבאת

אז אם זה לא פורסם אז אנחנו מבקשים שנדחה את זה  יניב שחר: 4 

 5 לישיבה הבאה. נביא את זה לידיעת הציבור.

 6 מה המשמעויות של, ה:'ליזי דלריצ

 7 צריך לראות מה המשמעות.  דליה לין:

הוא אמר זה רק עוד שנה עד שהבניין יהיה גמור ורק עוד,  יניב שחר: 8 

 9 עוד חצי שנה, 

 10  לזה משמעות? זה לא דוחה שום דבר? אין דליה לין:

 11 לא, זה לא, ד רונית עובדיה: "עו

אני לא יודעת מה הרציונל שבבסיס הפרסום. אבל כאילו יש  נעמה ברון: 12 

פה איזה תנאי מקדמי כלשהו שהוא לא קוים וגם ההסכם  13 

 14 הראשי שהיה צריך להיות לא נמצא. זה הכל. 

לים לטפל בזה במקביל? אם אנחנו מאשרים ואנחנו יכו ה:'ליזי דלריצ 15 

אנחנו יכולים לאשר ולטפל בליקויים? זאת אומרת כן  16 

 17 , -לפרסם? או ש

 18 אני מאמין שלא.  יניב שחר:

אין לטפל, זה צריך להעלות את זה לאתר לפני ד רונית עובדיה: "עו 19 

שמביאים לאישור המועצה, כדי שאם מישהו ירצה להתנגד  20 

 21 אז כאילו,

 22 הסעיף הזה לישיבה הבאה.  אנחנו נעביר את ה:'ליזי דלריצ

 23 תודה רבה.  יניב שחר:

 24 

 2019רבעון ראשון  –דיון בדו"ח כספי 

 25 
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 1 . גורן, בבקשה. 2019דיון בדו"ח כספי רבעון ראשון  -6 ה:'ליזי דלריצ

הרבעון הראשון הוא רבעון שהוא לא סקור על ידי רואה  גורן לין אלרגנד: 2 

 3 ₪.אלפי  75של  31.3.2019 -חשבון. עודף ב

 4 עודף?  יב שחר:ינ

מיליון. הגירעון  14.1למרץ הוא  31 -כן. הגירעון הנצבר ל גורן לין אלרגנד: 5 

בנטרול הנחות  2019מתקציב  10.8%לסוף רבעון ראשון הוא  6 

 7 ארנונה. 

 8 אפשר שאלה קטנה? כי אמרת על הגרעון.  יניב שחר:

 9 לא, תן לה רגע לדבר את הכל ואז, תכתוב, תרשום. ה:'ליזי דלריצ

 10 טוב, אוקי.  שחר: יניב

והוא היווה  14.2' הגרעון הנצבר הוא 18רק שזה בסוף  גורן לין אלרגנד: 11 

 12 . שוב, בנטרול הנחות. 2018מביצוע  11.7%

, תקציב רגיל שם יש את ההפרשים 4אם מסתכלים בעמוד   13 

. שמסתכלים 4 -בין הביצוע ברבעון לבין התקציב מחולק ב 14 

הוא סביר ביחס על ההוצאות רואים שבסך הכל הביצוע  15 

 16 לחלק היחסי של התקציב. 

בהכנסות אם מסתכלים על הכנסות מארנונה אז ברבעון   17 

חודשים ולכן יש  4, שתי תקופות ארנונה, 4הראשון יש  18 

עודף ביצוע. יש גם עודף ביצוע בעצמיות חינוך ועצמיות,  19 

סליחה, עצמיות חינוך ועצמיות רווחה, בגלל שבדרך כלל  20 

ודשים בשנה והחלק היחסי של ח 10ההכנסות מתקבלות  21 

 22 חודשים בשנה.  12התקציב הוא מחושב לפי 

יש את אחוזי הגבייה. אחוז הגבייה ברבעון  7בעמוד   23 

הראשון השוטף הוא בדרך כלל נמוך מאחוז הגבייה השנתי.  24 

תקופות ארנונה ובגבייה יש,  4, בחיוב יש 4גם בגלל שיש  25 

השוטף  חודשים. אבל אפשר לראות שאחוז הגבייה 4אין  26 
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ברבעון המקביל. אחוז הגבייה השנתי  70%מול  75%הוא  1 

והוא צפוי להיות כזה או יותר אפילו  97%' היתה 18בשנת  2 

 3 . 2019בשנת 

, שכר ומשרות. רואים שבסך הכל יש תת ביצוע 9בעמוד   4 

מול החלק היחסי של התקציב, בעיקר בחינוך. כי יש,  5 

ודים לספטמבר, שנת הלימ 1 -ממשרות יפורסמו החל  6 

 7 החדשה, שעדיין לא משתקפות בביצוע. זהו. 

קודם כל כמה שאלות. לגבי הגרעון המצטבר, בגדול הרי  יניב שחר: 8 

הכספים שקיבלנו, חלק מהכספים שקיבלנו מנתב"ג, ממשרד  9 

הפנים אמרו שאמורים להיכנס כאילו לכסות חלק מהגרעון,  10 

 11 ובפועל זה לא קרה?

 12 '. 18כום בגין ארנונה נתב"ג ' ס18קיבלנו בסוף  גורן לין אלרגנד:

 13 . 3.2 יניב שחר:

פנינו למשרד הפנים בבקשה למתווה לרישום הכספים על  גורן לין אלרגנד: 14 

השנים הבאות וקיבלנו אישור, ולכן זה לא הלך  4פני  15 

לכיסוי גרעון נצבר אלא זה הלך לעזור למועצה להיות  16 

 17 שנים הקרובות.  4 -מאוזנת ב

 18 ישאר.  14 -ון של הזאת אומרת הגרע יניב שחר:

 19 כרגע הוא נשאר. אנחנו מצמצמים אותו כל פעם קצת.  גורן לין אלרגנד:

סך הכל נכסים. יש פה דבר  2הבנתי. אוקי. יש פה בעמוד  יניב שחר: 20 

שנקרא ספקים וזכאים, הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו.  21 

ויש פה כוכבית שמפנה מתוך זה הפרשות בגין תביעות  22 

 23 תלויות. 

לפי חוות דעת של היועץ נכון. ההפרשות בגין תביעות  אלרגנד: גורן לין 24 

 25 המשפטי נכנסות לסעיף הזה. 

 26 אז רציתי לשאול כמה כסף שם הוא על תביעות תלויות.  יניב שחר:
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 1 תביעות תלויות?  גורן לין אלרגנד:

 2 ואיזה תביעות יש שם.  יניב שחר:

זה פה, אבל  בסביבות, אני לא, זה לא, אין לי את גורן לין אלרגנד: 3 

 4 מיליון שקל.  40בסביבות 

 5 מיליון שקל על תביעות תלויות? 40 יניב שחר:

 6 כי זה כולל גם תביעות שקשורות לועדה.  גורן לין אלרגנד:

 7 לועדה,  יניב שחר:

 8 , -תכנון ובניה. בסביבות, אל תתפוס אותי ב גורן לין אלרגנד:

ל אשמח לקבל את לא, ברור, אין בעיה. אני גם, אני קודם כ יניב שחר: 9 

 10 זה גם אחרי הישיבה. 

 11 טוב, זה אחר כך,  ה:'ליזי דלריצ

אני אשמח לקבל את זה אחרי הישיבה את הסכומים וגם  יניב שחר: 12 

איזה תביעות תלויות יש. זה תביעות שהן לא מהתקציב  13 

 14  השוטף? הן כאילו מתקציב פיתוח או חלקן?

לא, זה נמצא, ההפרשה , -כעקרון גם תביעות שקשורות ל גורן לין אלרגנד: 15 

אבל בחו"ז, במאזן אתה רואה את נמצאת בתקציב הפיתוח.  16 

זה גם ביתרת זכאים. אבל ההוצאה עצמה נרשמה בתקציב,  17 

 18 אם זה תקציב פיתוח זה נרשם בתקציב פיתוח. 

 19 אפשר לקבל פירוט? יניב שחר:

 20 אני יכולה להגיד לך מה היה הסכום. גורן לין אלרגנד:

ט של התביעות התלויות, איזה תביעות יש לנו זה והפירו יניב שחר: 21 

 22 , -שם ב

 23 בסדר.  גורן לין אלרגנד:

 24 בסדר?  יניב שחר:

 25 יש לי שאלה בנוגע,  נעמה ברון:

 26 רגע.  יניב שחר:
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 1 תמשיך.  נעמה ברון:

 2 )מדברים ביחד(

 3 צנעת הפרט. ה:'ליזי דלריצ

 4 איזה צנעת הפרט?  יניב שחר:

 5 שם ההליך צנעת הפרט?  נעמה ברון:

 6 , -לא שם ההליך, שם ה ה:'י דלריצליז

 7 שם ההליך.  נעמה ברון:

 8 , -אוקי. אנחנו נראה מה, תגישו בקשה, אנחנו נדון ב ה:'ליזי דלריצ

תביעות תלויות את אומרת מפיתוח, זה כנראה קבלנים, לא  יניב שחר: 9 

 10 יודע. 

 11 נבדוק. יש לי יועצת משפטית צמודה, כמו שאמרת.  ה:'ליזי דלריצ

 12 , נכון, היא צמודה. כן יניב שחר:

 13 לפי החומר אין בעיה. ד רונית עובדיה: "עו

 14 אין ספק. והיא גם שלך, זה בטוח.  יניב שחר:

 15 גם של המועצה, בהחלט.  ה:'ליזי דלריצ

 16 מה זה הכנסות ממכירת מים? יניב שחר:

שהיו חייבים מים זה שיירים של העבר. זה אנשים  גורן לין אלרגנד: 17 

ם מהם צ'ופצ'יקים, בין לסגור וגובי 2013למועצה לפני  18 

 19 חובות, 

 20 למועצה או לתאגיד?  יניב שחר:

לא לתאגיד, מה שהתאגיד לא קשור לפה. זה חובות  גורן לין אלרגנד: 21 

 22 ישנים, 

 23 לפני שהיה תאגיד.  יניב שחר:

 24 לפני שהיה תאגיד.  גורן לין אלרגנד:

 25 אוקי. יש פה סעיף שנקרא מענק לכיסויים גרעון מצטבר. יניב שחר:

 26 מה זה המענק הזה?
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 1 איפה אתה?  גורן לין אלרגנד:

, 4מענק, זהו, אני לא יודע אם זה שורה נפרדת. זה בעמוד  יניב שחר: 2 

שורות לפני ההוצאות. אם זה שורה שלא רשום בה כלום  3 3 

 4 או שזה קשור להנחות בארנונה. 

כי אין פה כלום. כי אין פה כלום. זה פורמט של משרד  גורן לין אלרגנד: 5 

 6 נים.הפ

 7 הבנתי. יניב שחר:

 8 שכל השורות נמצאות, אבל אם אין אז אין. גורן לין אלרגנד:

רגע, יש לי גם שאלה שורה למעלה. במענק כללי לאיזון  נעמה ברון: 9 

הבנתי מאיזה, אני לא זוכרת מאיזה פרסום כלשהו, אני לא  10 

רשמי, -זוכרת אם זה היה פרסום של המועצה או משהו סמי 11 

ון הוא מוגדל לעומת מה שצפו שהמענק הכללי לאיז 12 

 13 אלף שקל,  400 -בהתחלה, או לעומת הצפי ההתחלתי ב

מה שרשום פה, לא, מה שרשום פה זה מה שקיבלנו,  גורן לין אלרגנד: 14 

 15 המספר שקיבלנו ממשרד הפנים. 

 16  המקורי. זאת אומרת לא חל שינוי במענק מתחילת השנה? נעמה ברון:

ון תקציב שאתם הייתם בו, שעדכן אותו אנחנו עשינו עדכ גורן לין אלרגנד: 17 

מהאומדן למה שבפועל אושר. האומדן היה גבוה יותר ממה  18 

 19 שבסוף אושר, אבל זה הובא לעדכון תקציב בתחילת השנה.

 20 אוקי.  נעמה ברון:

 21 פה משהו כתוב. 82%אוקי. הנחות בארנונה גדלו באיזה  יניב שחר:

 22 איפה? מול מה?  גורן לין אלרגנד:

 23 מה שרשום. אחד מתחת לגרעון נצבר הזה, שורה מתחת.  זה יניב שחר:

לא, זה בגלל שרוב ההנחות ניתנות, זה יש פה הפרש בין  גורן לין אלרגנד: 24 

 25 . 4 -ביצוע ברבעון לבין התקציב לחלק ל

 26 אוקי.  יניב שחר:
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 1 עכשיו רוב ההנחות ניתנות בתחילת השנה.  גורן לין אלרגנד:

 2 הבנתי.  יניב שחר:

 3 ולכן,  נד:גורן לין אלרג

 4 זה החשבון לרבעונים הבאים?  נעמה ברון:

 5 בגלל זה הפער הוא גדול. גורן לין אלרגנד:

 6 אוקי.  נעמה ברון:

, יש פה גידול בהוצאות מימון, אה, לא, סליחה, -אוקי. מה פ יניב שחר: 7 

 8 זה לא קשור. רגע, היה לי עוד איזה שאלה. לא, זהו. 

 9 מי בעד? אה, לא צריך.  ה:'ליזי דלריצ

 10 אבל אנחנו בעד, גם אם לא צריך. יניב שחר:

 11 

 אישור תב"רים

 12 

, המרכז לגיל הרך. תקציב 655אישור תב"רים. תב"ר מספר  ה:'ליזי דלריצ 13 

 14 . גורן. 4.5אלף לתקציב  500מיליון, תוספת  4מאושר 

אלף שקל קרנות רשות בעקבות תיקון אומדן.  500הוספנו  גורן לין אלרגנד: 15 

עקב הצטיידות אמצעי מחשוב  ההגדלה נובעת בעיקר 16 

 17 המרכז. 

אז אני רוצה להגיד על זה כמה מילים. היה באמת מכרז על  יניב שחר: 18 

הנושא של כל הנושא האינטראקטיבי שם. והיה מכרז על  19 

 20 אלף שקל. עכשיו אני באמת רוצה לשאול,  315

 21 אלה סכומים הגיוניים? סליחה שאני שואלת.  נעמה ברון:

ק לפרט כאילו על מה היה המכרז, רק שנבין על אני רוצה ר יניב שחר: 22 

מה אנחנו שמים כסף. המרכז לגיל הרך, דרך אגב, לאיזה  23 

 24 גילאים הוא מיועד? 

 25 . 0-6 ה:'ליזי דלריצ
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 1 5מטר,  2מטר על  9? יש בו ככה, קיר אינטראקטיבי 0-6 יניב שחר:

אלף שקל, שולחן משחק צורות על גבי שולחן  67מקרנים,  2 

אלף שקל.  30אלף שקל, משחקי מסך מגע  50אינטראקטיבי  3 

 4 אלף שקל.  130כל העבודות שם 

 5 קינקט? רשום קינקט? נעמה ברון:

 6 יש פה קינקט, לא יודע,  יניב שחר:

 7 ? 0-6 -קינקט ל נעמה ברון:

אלף שקל מתוכם פה אמנם היה קצת הנחה  500תקשיבו,  יניב שחר: 8 

 9 לי,אלף שקל על ציוד מחשוב? נשמע  300במכרז הזה, אבל 

המטרה היום היא לא להוציא ילדים מהמסכים? סליחה  נעמה ברון: 10 

 11 שאני שואלת. 

, אתם -גם זה כסף שאולי אפשר להפנות אותו לדברים ש יניב שחר: 12 

, טוב מאוד שבונים את המרכז הזה, 0-3יודעים, הגיל הרך,  13 

אלף שקל  300אבל כמה ילדים יגיעו לשם והאם צריך לשם  14 

אפשר טיפה להיות יותר צנועים  על הדברים האלה? ואולי 15 

ולקחת את התקציב הזה ולשים אותו על דברים שישרתו  16 

 17 כמות יותר גדולה של ילדים? 

המרכז הזה מתוכנן להשיא רווחים בצורה מסוימת  נעמה ברון: 18 

 19 למועצה? זאת אומרת,

אני מחכה שתשאלו את כשתגמרו את השאלות אני אענה.  ה:'ליזי דלריצ 20 

 21 כל השאלות. 

אלף  300אז זה מה שאני אומר. אני חושב שההשקעה של  ר:יניב שח 22 

שקל באינטראקטיביות שם נשמע לי מוגזם מאוד ואפשר  23 

להפנות את הכסף הזה לדברים יותר רציניים. לפחות חלקו.  24 

, over kill, נשמע לי 2מטר על  9קיר של  0-6בואו, ילדים  25 

במיוחד במועצה שאומרים שאין לנו מספיק תקציב ואין לנו  26 
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, לא יודע, לי זה -, ויש לנו בעיה בהכנסות ו-הכנסות מ 1 

 2 נשמע מוגזם.

אוקי. רק ככה בכמה מילים, המקום הולך להיות אחד  ה:'ליזי דלריצ 3 

, בארץ, כמו שכל המבני חינוך וכל מה -המקומות היפים וה 4 

שאנחנו בונים, אנחנו בונים את הטוב ביותר, את היפה  5 

יה מרכז רווח, ללא ביותר, את האטרקטיבי ביותר. זה יה 6 

 7 רווח וללא הפסד, אבל לא מרכז מפסיד. יש תכנית עסקית. 

 8 אלף שקל האלה לא יחזרו בחיים. 300 -ה יניב שחר:

פעמים. עכשיו אני מדברת. זה  3אתה סיימת לדבר? אמרת  ה:'ליזי דלריצ 9 

 10 בסדר? תודה. 

המקום הוא מושקע, גם ברמת המחשוב, גם ברמת הריהוט,   11 

ת. ככה אנחנו בונים, ככה אנחנו חושבים גם ברמת התשתי 12 

 13 שזה נכון. 

התקציב הרגיל שלנו הוא תקציב בעייתי. תקציב הפיתוח   14 

שלנו הוא תקציב שאנחנו יכולים לאפשר לעצמנו מקומות  15 

 16 שמתקנאים בנו בכל מדינת ישראל. 

 17 ? 655מי בעד תב"ר  

 18 , -כן, אבל אחר כך צריך לתחזק את זה, זאת הבעיה. לא ה נעמה ברון:

 19 ? 655אנחנו מתחזקים. מי בעד תב"ר  ה:'ליזי דלריצ

 20 רגע.  יניב שחר:

זה לא ענה לי על השאלה. האם יש, את אומרת לא הפסד  נעמה ברון: 21 

 22 ולא רווח זאת אומרת אז המועצה, 

 23 אני עניתי לך. אני עניתי לך.  ה:'ליזי דלריצ

 24 כלומר לא יגבו המועצה לא מתכוונת להשיא רווחים? נעמה ברון:

 25 כניסה מתושבים? 

 26 המועצה אף פעם לא מתכוונת להביא רווחים.  ה:'ליזי דלריצ
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 1 אוקי.  נעמה ברון:

המועצה מתכוונת להיות במשק סגור, שהיא תגבה כסף כדי  ה:'ליזי דלריצ 2 

 3 לתחזק את המקום, כמו בכל פעילות אחרת שלה.

ומי אחראי על התכנית העסקית או מי יהיה אחראי על  נעמה ברון: 4 

 5 ית העסקית?התכנ

 6 נמרוד מלידר.  ה:'ליזי דלריצ

 7 לידר?  נעמה ברון:

 8 לא הבנתי, יגבו כסף ממי שיבוא לשם?  יניב שחר:

 9 לא, לא, לא.  נעמה ברון:

 10 כן, יגבו כסף, ה:'ליזי דלריצ

 11 אה, יגבו כסף.  נעמה ברון:

 12 יגבו כסף ממי שיבוא לשם?  יניב שחר:

וקרתי, מה זאת אומרת, ברור בוודאי. יהיו שם, מקום כזה י ה:'ליזי דלריצ 13 

 14 שיהיה. 

 15 כדי לתחזק אותו, זה מה שאת אומרת הכוונה.  נעמה ברון:

 16 ברור. ברור.  ה:'ליזי דלריצ

 17 לא כדי להשיא רווח אלא כדי לתחזק.  נעמה ברון:

 18 זה בכלל נשמע לי הזוי. יניב שחר:

 19 נכון.  ה:'ליזי דלריצ

 20 יש פה?  0-6כמה ילדים  יניב שחר:

 21 , מי בעד? מי נגד? 655מספר תב"ר  ה:'ליזי דלריצ

 22 אנחנו נגד.  יניב שחר:

 23 אנחנו נגד.  נעמה ברון:

 24 ברור. דובר:

 25 מה, זה סכום מטורף. יניב שחר:

 26 
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 .655תב"ר : הוחלט לאשר החלטה

 1 

 2 עדכון חוקי העזר, היטלי פיתוח. גורן., 666 ה:'ליזי דלריצ

פי חוק העזר. מדובר על תב"ר סל לעדכון חוקי ותערי גורן לין אלרגנד: 3 

אלף שקל, נגמר בו התקציב, אנחנו  200נקבע, הוא היה  4 

 5 אלף שקל קרנות רשות.  70 -מבקשים להעלות אותו ב

 6 מה מטרת ההעלאה? נעמה ברון:

 7 עדכון חוקי עזר וחישוב תעריפים.  גורן לין אלרגנד:

 8 , -לפי מה ש נעמה ברון:

לנו עוד כמה  תב"ר סל שנגמר ואנחנו רוצים שיהיה גורן לין אלרגנד: 9 

 10 עשרות אלפי שקלים לעדכונים במידת הצורך. 

והכספים שהוצאו שם עד היום זאת אומרת זה סדר גודל  נעמה ברון: 11 

, כל -אלף שקל לטובת ה 150ראיתי של פלוס מינוס  12 

 13 התחשיבים שבוצעו זה סדר גודל שהוא נהוג ומקובל? 

 14 במהלך השנים, מאז שהוא נפתח. גורן לין אלרגנד:

 15 הבנתי. אוקי.  ון:נעמה בר

 16 ? 666מי בעד תב"ר  ה:'ליזי דלריצ

 17 בעד.  נעמה ברון:

 18 בעד.  יניב שחר:

 19 

 . 666תב"ר : הוחלט לאשר החלטה

 20 

והקמת מבנה לתנועות  5169מתחם גני ילדים מספר  -724 ה:'ליזי דלריצ 21 

הנוער. זה רק שינוי שם, תיקון שם, להוסיף את המבנה  22 

 23 לתיקון, 

 24 מה היה?  יניב שחר:
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 1 לא היה, בשם לא היה את הקמת מבנה לתנועת נוער.  ורן לין אלרגנד:ג

 2 מה היה?  יניב שחר:

 3 לא היה את ההקמת מבנה תנועות נוער.  נעמה ברון:

 4 מי בעד?  ה:'ליזי דלריצ

 5 בעד.  נעמה ברון:

 6 

 . 724תב"ר : הוחלט לאשר החלטה

 7 

 דיווחי ראש המועצה 

 8 

 9 17בדצמבר תתקיים בתאריך  עדכונים. הישיבה, תקציב ה:'ליזי דלריצ

בדצמבר, כדי שנעשה אותה גם  10 -בדצמבר, במקום ב 10 

 11 ישיבת תקציב. אז אנחנו נוציא זימונים. 

 12 עוד פעם?  יניב שחר:

בדצמבר ולא  17 -הישיבה של התקציב בדצמבר תתקיים ב ה:'ליזי דלריצ 13 

בדצמבר ותהיה גם ישיבת תקציב. אנחנו נודיע על זה  10 -ב 14 

. 17 -ב 10 -אנחנו מעדכנים אתכם, במקום ב בזימונים גם. 15 

זזים שבוע כדי להספיק גם את התקציב, שלא לקרוא לכם  16 

 17 פעמיים. 

מהלך לפיקוח על המעונות לגיל הרך הפועלים בגני תקווה.   18 

אנחנו יוצאים, כתבתי גם מכתב לשר החינוך ושר הפנים,  19 

אנחנו יוצאים במהלך של שולחנות עגולים, כולל בדיקת  20 

הוצאת תקנון. פנינו לכל מי שיש לנו במאגר שיש  תקנון, 21 

להם מוסדות חינוך לגיל הרך. פנינו אליהם גם באמצעות  22 

התושבים וגם באמצעות מחלקת הארנונה שלנו ורישוי  23 

 24 עסקים. 
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אנחנו רוצים להקים תקינה ולתת שירותים כמו אתר ייעודי   1 

שירכז מידע אשר יידרש להימסר על ידי מטפלות, גננות  2 

י המסגרות הטיפוליות לגיל הרך ויועמד באופן שקוף ומנהל 3 

ונגיש לטובת ההורים. המידע שיופיע באתר יביא לידי ביטוי  4 

קריטריונים חשובים המשקפים את איכות וטיב השירות  5 

. ומכאן 3הניתן לילדינו במסגרות הפרטיות לגיל לידה עד  6 

שיהיה בו כדי להוות בסיס מידע עדכני שיהווה תשתית  7 

יבית לקבלת החלטות על הרשמה למעון זה או אינפורמט 8 

 9 אחר. 

הוצאתי מכתב רשמי הבוקר, אתמול, לשרי הפנים והחינוך   10 

בדרישה לאפשר לרשויות מקומיות להתקין חוקי עזר  11 

שיאושרו בהליך מזורז, בהם ייקבעו ההנחיות המתאימות  12 

להפעלת מסגרות לגיל הרך בתחום הרשות לקראת שנת  13 

 14 עלים במסגרת רוב ראשי הרשויות. הלימודים. אנחנו גם פו

 15 דרך התקווה נפתחה. 

צוותי החשיבה היישוביים, המנהלות יוצאות לדרך,   16 

מתחילות להיפגש. תודה, דן, על הקיום של המנהלת עיר  17 

 18 בריאה. ואנחנו ממשיכים לקבוע את כל המנהלות.

שיבוצי גני הילדים פורסמו. אפשר להגיש ערעורים במערכת   19 

 20 . 14:00בשעה ביולי  14 -עד ה

, 9גני ילדים, בדרך העמק  3שמחים לבשר כי השנה ייפתחו   21 

 22 סיגלון, סחלב וסייפן.  

הושלשו מכסת הנרשמים לקייטנת המדע בגני תקווה.   23 

קיבלנו מכסה לכל הנרשמים לקייטנת המדע. ולידר  24 

 25 והמועצה גם סבסדו. 
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החל פרויקט בדיקת עין עצלה לילדי הגנים בגני תקווה.   1 

ורים בגני תקווה יצאה לדרך גם הקיץ. אנחנו סיירת ה 2 

בשלבי סיום לשדרוג גן הפסגה. הוספנו הצללות, מתקנים  3 

 4 חדשים וזה נראה מקסים. 

הצללה חדשה הותקנה בגינת הכלבים ברחוב הכרמל   5 

 6 לרווחת התושבים וההולכים על ארבע.

פונג במרחבי הציבור לרווחת -המועצה תציב שולחנות פינג  7 

 8 ים. תודה לשרון. הילדים והתושב

שיפור ודיוק מערכות ההתראה של פיקוד העורף, פיקוד   9 

עורף הטמיע אזורי התרעה חדשים. האזור שלנו החדש  10 

 11 ייקרא גני תקווה. 

 12 באוגוסט.  10 -עד ה -תזכורת למלגות 

היישובי של גני תקווה, עדכונים והודעות  WhatsApp -ה  13 

אחד מוזמן . כל WhatsAppבשגרה ובחירום. פתחנו קבוצת  14 

גם באמצעות  WhatsAppמהתושבים להצטרף לקבוצת  15 

וגם בטלפון הסלולארי. כל המידע  QR code -סריקת ה 16 

 17 באתר. 

קיבלנו מכתב תודה למועצה על האופן בו פעלה להמשך   18 

פעילותו של מועדון שלהבת. מי שיצא משם זה אנשים  19 

הלומי קרב שהאירוע הזה היה מאוד קשה עבורם והם מאוד  20 

ו מזה שאירחנו אותם בלידר. והכנסנו אותם אתמול התרגש 21 

 22 חזרה למבנה. 

 23 -עוד שני דברים נוספים, לפני האירועים הקרובים. זה יש ב 

ליולי ישיבת הנהלה לעבור על התקציב, ביצוע מול  15 24 

 25  מקושרת תקציב.  2019תכנון ותכנית העבודה 
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ודבר נוסף, אושרת, את קיבלת, שלחתי לך מכתב שצריך   1 

בועדת הביקורת ולא קיבלתי  2017בממצאי הדו"ח של לדון  2 

 3 ממך תשובה שקיבלת את זה ולא, 

 4 נכון, אנחנו היינו, נשלח את זה. בסדר. אושרת פרימו:

 5 בסדר?  ה:'ליזי דלריצ

מחר אירוע פתיחת הקיץ בשיתוף בימות  -אירועים קרובים  6 

ביולי קהילה על  16פיס, מארחים את הפרויקט של רביבו.  7 

ביולי.  19 -שישי סיור באוטובוס ברחבי הישוב ב הבר. יום 8 

סינמטק בפארקים. תעקבו, החוברת פה נמצאת, מי שרוצה  9 

 10 לקחת מוזמן לקחת. 

ראשון ספורטיבי, כל יום ראשון, כל יולי אוגוסט מגוון של   11 

 12 פעילויות ספורט ללא עלות. 

לאוגוסט יריד חוגים פתוח במרכז הספורט לידר. תודה  29  13 

 14 נעים. לכולם, ערב 

 15 

 16 -תמה ישיבת היום-


