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 3 
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 1 62לישיבת המועצה מן המניין מספר  על סדר היום

 2 
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הרחבת ההתקשרות עם תמיר מויאל לצורך עבודות נגרות  .2 4 

לצו ( לתוספת הרביעית 7)3בבי"ס יובלים, על פי סעיף  5 

המועצות המקומיות המאפשרת הגדלת הוצאות המועצה  6 

אם המועצה קבעה  50%המקומית, על פי החוזה הקיים או על  7 

 8 שעריכת המכרז לא תביא תועלת. 
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 1 פרוטוקול

 2 

 אישור תב"רים

 3 

 4 -1. ערב טוב. 62אנחנו פותחים את ישיבה מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה:

 5 אישור תב"רים. גורן, בבקשה. 

וגני ילדים בדרך התקווה.  136, גני ילדים במ"מ 743 תב"ר גב' אלרגנד: 6 

הרשאה ממפעל הפיס. שינינו את זה ממשרד החינוך למפעל  7 

הפיס, בהתחלה זה היה משרד החינוך. והעמדנו את ההרשאה  8 

, השאר עבר לקרנות רשות. 2,219,133ל הסכום שהתקבל, שזה  9 

 10 זהו.

 11 ? כולם בעד. 743מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 12 

 .743 תב"ראת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 13 

כיתות במעונות יום. התקציב  3, בניית 732סגירת תב"ר  גב' אלרגנד: 14 

שיועבר ₪  2,431, התב"ר נגמר בעודף של 4,220,000המאושר  15 

 16 לקרן עודפי תב"ר. 

 17 ? כולם.732מי בעד סגירת תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 18 כולם בעד. גב' נתן:

 19 

 . 732את סגירת תב"ר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 20 

לצורך עבודות נגרות בבי"ס יובלים, הרחבת ההתקשרות עם תמיר מויאל 

( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות המאפשרת 7)3על פי סעיף 

אם  50%הגדלת הוצאות המועצה המקומית, על פי החוזה הקיים או על 

 המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת

 21 
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הרחבת ההתקשרות עם תמיר מויאל לצורך עבודות נגרות  -2 :גב' דלריצ'ה 1 

( לתוספת הרביעית לצו 7)3בבית ספר יובלים, על פי סעיף  2 

המועצות המקומיות המאפשרת הגדלת הוצאות המועצה  3 

המקומית על פי חוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאה  4 

מכלל הוצאות המועצה  25%בשל הוספה זו לא יעלה על  5 

אם המועצה קבעה  50%על פי החוזה הקיים או על  המקומית, 6 

 7 שעריכת המכרז לא תביא תועלת. רונית, תסבירי. 

 8 ערן היה אמור להסביר. עו"ד עובדיה:

 9 ערן אמור להסביר למה. גב' אלרגנד:

זה עבודות נגרות שרוצים ביובלים. יש שם כבר קבלנים  עו"ד עובדיה: 10 

שעובדים ומבצעים עבודות נגרות ותוך כדי העבודה הסתבר  11 

שהם צריכים עוד עבודות נגרות. ורצינו פשוט להביא לאחד  12 

מהנגרים שבמילא נמצאים שם את העבודה. הם גם ביקשו  13 

הצעות ממספר נגרים והם ראו שההצעה שנתן אותו אחד  14 

להגדיל לו את העבודות היא פחות או יותר דומה  שהם רוצים 15 

, היא אפילו היתה הכי זולה, עכשיו כשאני נזכרת, אבל ערן -ל 16 

 17 יבוא ויחדד את זה. 

ולכן חשבנו שיותר הגיוני להגדיל, זה כבר מדובר על מעל   18 

, שזה באישור המועצה, 50%. אנחנו רוצים להגיע לעד 25% 19 

 20 נת הצעות. כאשר לצאת למכרז ולהליך חדש של בחי

 21 שאלות?  גב' דלריצ'ה:

הניסוח אומר מתקציב המועצה, צריך להיות מהתקציב לאותו  מר סוכריאנו: 22 

 23 .50%פרויקט של המועצה, לא? 

 24 , מה זאת אומרת? 50% עו"ד עובדיה:

נכון, תסתכלי רגע את הניסוח של הסעיף. החלק השני. אני  גב' דלריצ'ה: 25 

 26 גם ראיתי את זה. 

 27 מהוצאות מועצה,  50%א, זה ל מר סוכריאנו:

 28 כלל הוצאות המועצה המקומית מהחוזה הזה.  עו"ד עובדיה:
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 1 בוודאי. מר סוכריאנו:

 2 מהחוזה הזה. גב' דלריצ'ה:

 3 ברור. ברור.  עו"ד עובדיה:

 4 אבל תתקנו את זה.  מר סוכריאנו:

 5 לא מכלל הוצאות, עו"ד עובדיה:

ה אלא מתקציב מתקציב המועצ 25%ההבהרה שלא מדובר על  גב' דלריצ'ה: 6 

 7 הפרויקט. 

 8 בדיוק. מר סוכריאנו:

 9 אני תיארתי לעצמי שזו הכוונה. מי בעד? כולם בעד.  גב' דלריצ'ה:

 10 

הרחבת ההתקשרות עם תמיר מויאל : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

( לתוספת הרביעית 7)3לצורך עבודות נגרות בבי"ס יובלים, על פי סעיף 

הגדלת הוצאות המועצה המקומית, לצו המועצות המקומיות המאפשרת 

אם המועצה קבעה שעריכת המכרז לא  50%על פי החוזה הקיים או על 

 תביא תועלת.

 11 

 2018אישור פרוטוקול ישיבת ועדת משנה לתמיכות 

 12 

. קיבלתם 2018אישור פרוטוקול ישיבת ועדת משנה לתמיכות  גב' דלריצ'ה: 13 

 14 את הועדה, 

 15 יש לי שאלה.  מר סוכריאנו:

 16 בבקשה.  דלריצ'ה:גב' 

קיבלתי היום איזשהו מסמך הבהרות של ועדת המשנה. מי  מר סוכריאנו: 17 

אני רואה את חברי הועדה, מי חברי ועדת שחתום על הועדה  18 

 19 המשנה? 

 20 , -יש את הפרוטוקול של ועדת המשנה מצורף ל גב' אלרגנד:

 21 אין למטה כלום.  מר סוכריאנו:
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יש. הרגע הם חתמו. הם חתמו לי הרגע. יש שם חתימות בלי  גב' אלרגנד: 1 

 2 חתימה. 

 3 מי שנמצא בועדה זה סמדר, עופר, טל,  גב' דלריצ'ה:

 4 הועדה המקצועית זה גורן, אירית ואני.  עו"ד עובדיה:

 5 ועדה מקצועית לא מצורף פה.  גב' אלרגנד:

 6 וועדת משנה,  עו"ד עובדיה:

 7 הועדה עופר, טל, חן ואלי.  דוברת:

 8 הבנתי. מר סוכריאנו:

 9 היום רק נשלח מסמך של הסברים.  גב' אלרגנד:

 10 הבנתי. מר סוכריאנו:

 11 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אלי נמנע, כולם בעד.  גב' דלריצ'ה:

 12 

ברוב של חברים עם נמנע אחד את פרוטוקול : הוחלט לאשר החלטה

 . 2018ישיבת ועדת משנה לתמיכות 

 13 

להולכי רגל בין רח' ים המלח למתחם הכרזה על סלילת שביל מעבר 

 הציבורי ברח' הנגב

 14 

הכרזה על סלילת שביל מעבר להולכי רגל בין רחוב ים המלח  גב' דלריצ'ה: 15 

למתחם הציבורי ברחוב הנגב. את רוצה רגע להגיד כמה מילים  16 

 17 על הדבר הזה, על עצם הסעיף?

מה שאנחנו עושים שם, אנחנו משפצים את כל המתחם, את   18 

 19 ה, ניר מצא לזה שם יפה. כל מעל

 20 אני קראתי לו מעלה הצופים.  מר אריאל:

 21 מעלה הצופים מרחוב ים המלח אל הצופים,  גב' דלריצ'ה:

 22 מים המלח, זה החניה של הנגב.  מר אריאל:

 23 כל השביל נראה מאוד רע בכניסה, כולל כל המתחם.  גב' דלריצ'ה:

 24 כולל הנגשה לנכים, כולל,  מר אריאל:
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 1 כדי להוציא את הכסף מהיטלי סלילה, :גב' דלריצ'ה

בוא נבין. יש כניסה שם לרכב למבנה ששופץ, של הצופים,  מר סוכריאנו: 2 

 3 נכון? 

 4 לא.  מר אריאל:

 5 לא, לא, זה לא זה.  גב' דלריצ'ה:

 6 לא.  מר אריאל:

לך מרחוב ים המלח, מרכז הבמה, אתה עובר את הכביש על  גב' דלריצ'ה: 7 

 8 בתים פרטיים,רחוב ים המלח יש שביל בין 

 9 מול רחוב הערבה.  מר אריאל:

שמפה נכנסים מול רחוב הערבה, סמטת ערבה, שממנו עולים  גב' דלריצ'ה: 10 

 11 לצופים. הוא שנים נראה חשוך. 

 12 אין תאורה. מר אריאל:

 13 ומוזנח.  גב' דלריצ'ה:

 14 )מדברים ביחד(

 15 יחידות דיור בתור כזה מתחם,  5יש שם  מר שלומוביץ:

 16 כן. מר סוכריאנו:

 17 יחידות דיור. השביל עובר בין ההם לבין הבניין שלידם.  5 מר שלומוביץ:

 18 תשאל את הילדים, הילדים עוברים שם כל הזמן.  גב' דלריצ'ה:

כולל הנגשה לנכים, כולל דשא בצד השמאלי של העצים. תהיה  מר אריאל: 19 

הנגשה, כולל הכניסה לתאגיד מים, שהתאגיד שופץ אבל  20 

 21 הכניסה לא שופצה.

 22 כבר הרבה זמן בתכניות ועכשיו סוף כל סוף יצאנו, לריצ'ה:גב' ד

יצא למכרז, יש קבלן זוכה ואני מאמין שאחרי הועדה הזאת  מר אריאל: 23 

 24 ,-גורן תחתום על החוזה ונצא ל

 25 אם תאמין בגורן אנחנו,  גב' דלריצ'ה:

 26 )מדברים ביחד(

 27  אין לי ברירה. מר אריאל:

 28 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:
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 1 בעד.כולם  גב' נתן:

 2 

סלילת שביל מעבר להולכי רגל בין רח' : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 .ים המלח למתחם הציבורי ברח' הנגב

 3 

 הכרזה על סלילת רח' הערבה

 4 

הכרזה על סלילת רחוב הערבה. גם ברחוב הערבה, זה אותו  גב' דלריצ'ה: 5 

רחוב קטן שמים המלח נכנס, ונשאר ממש, האמת שאני  6 

הסתכלתי שם לא הבנתי למה האבנים המשתלבות מפסיקות  7 

ופתאום נהיה שם כביש. אז אנחנו מטפלים גם במקטע הקטן  8 

 9 הזה, כדי שכל ההרמוניה באזור תישמר. 

ב באבנים משתלבות ולא חצי אספלט וחצי שהכל יהיה משול מר אריאל: 10 

 11 כלום.

 12 בדיוק. מי בעד? כולם בעד. גב' דלריצ'ה:

 13 כולם בעד?  גב' נתן:

 14 

 .סלילת רח' הערבהאת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 15 

 קביעת שם רחוב "דרך הכפר" במקום רח' הברוש

 16 

קביעת שם רחוב דרך הכפר במקום רחוב הברוש. דרך הכפר  גב' דלריצ'ה: 17 

זה המקטע הקטן שנמצא בהמשך של הקאנטרי כשפונים ימינה  18 

לכפר מעש, ממול צמח המרמן בונים, יש מקטע שהוא על  19 

הרחוב הזה שאין לו שם. בעבר רצינו לקרוא לו רחוב הברוש  20 

 21 אבל יש סמטת הברוש אז לא אישרו לנו רחוב הברוש. 
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נו על דרך המשהו, כי כל שם זה דרך, וחשבנו שליד אז חשב  1 

כפר מעש זה נחמד שיהיה דרך הכפר. אז אנחנו רוצים לאשר  2 

 3 את שם הרחוב.

 4 זה הרחוב שנגמר עם שער סגור עדיין, שם יש, אין מעבר. מר סוכריאנו:

זה בדיוק מול השער. זה בדיוק שני הבניינים שיוקמו בעתיד  גב' דלריצ'ה: 5 

 6 עד? מול השער. מי ב

 7 כולם בעד.  גב' נתן:

 8 

קביעת שם רחוב "דרך הכפר" במקום את : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 .רח' הברוש

 9 

אישור דוחות כספיים ומילוליים של החברה לפיתוח גני תקווה לשנת 

2017 

 10 

אישור דוחות כספיים ומילוליים של החברה לפיתוח גני  גב' דלריצ'ה: 11 

למישהו שאלות. עברתם על . גורן. יש 2017תקווה לשנת  12 

 13 הדוחות? אתם רוצים לשאול משהו?

 14 עברו. גב' אלרגנד:

 15 מי בעד? כולם בעד. גב' דלריצ'ה:

 16 כולם בעד. גב' נתן:

 17 

דוחות כספיים ומילוליים של החברה : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 .2017לפיתוח גני תקווה לשנת 

 18 

ותרבות בגני תקווה דיון בדוחות כספיים ומילוליים של עמותת אמנות 

 2017לשנת 

 19 
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10 

דיון בדוחות הכספיים והמילוליים של עמותת אמנות ותרבות  גב' דלריצ'ה: 1 

. עברתם, ראיתם? מי בעד? זה רק 2017בגני תקווה לשנת  2 

 3 דיון, פה לא צריך.

 4 בשני הדוחות יש שיפור.  מר סוכריאנו:

 5 נכון? יש פה ראש מועצה, אין מילים. גב' דלריצ'ה:

 6 ביחד()מדברים 

 7 

 דיווחי ראש המועצה

 8 

הדבר הראשון שנשאר זה לשמוע אותי קצת. וקצת אני צרודה  גב' דלריצ'ה: 9 

 10 אז אני אעשה את זה בקיצור.

יך ייחודיות בבתי הספר. היום היה, התחיל ככה ממש תהל  11 

תהליך מקסים שהיה בספריה. בחודש ספטמבר יהיה כנס שבו  12 

יוצגו כל הייחודיות אבל בהחלט יש כבר דברים מאוד מאוד  13 

 14 יפים. 

כיתת האזרחים הותיקים מסיימים שנה ראשונה, עולים לשנה   15 

. יש הבאה, ומצטרפת עוד כיתה. אנחנו פותחים כבר שתיים 16 

כבר בקהל וגמלאים מגיעים והם שואלים אם הם עולים שנה,  17 

אם הם לא עולים שנה, כמה כיתות תהיינה. הם נורא  18 

 19 מתלהבים מזה. זה משהו ממש מקסים. 

כנס הסברה על אופניים חשמליים יתקיים בחטיבה ביום   20 

ראשון עם הרצאה מאוד מאוד מעניינת. עדכון בנושא התמ"א  21 

נבחרו ועדים עם רואה חשבון מבוקר  ברחוב הרמה, אז כרגע 22 

של המנהלת, מכינים את היתרי הבנייה. ברגע שיגיעו לועדה  23 

לאחר הכנת היתרי בנייה והמועצה תיכנס לנושא אז אנחנו  24 

נעשה הכל בשביל לזרז את הנושא הזה, ואז גם נטפל בכל  25 

 26 נושא הניקוז של רחוב הערבה.

 27 מועצה. כוכב החודש, זכתה ענת עדני, עוזרת גזברית ה 
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11 

חניכת הקיר ההיסטורי של גני תקווה. מי שעוד לא ראה מוזמן   1 

לראות, משהו מאוד מרגש בשדרת התקוות ליד המרכז לגיל  2 

הרך שייבנה, יש שם קיר היסטורי עם תמונות מרהיבות  3 

 4 בתערוכה של האומרת רותי ליבון.

מלגות לסטודנטים, זאת השנה הרביעית, התחילה ההרשמה,   5 

רה. זה יהיה באתרים, זה יהיה בכל אחד, זה הפיצו את הבשו 6 

גם עם מפעל הפיס, יש הקצאה של שעות לקהילה וזה גם עוזר  7 

לנו מאוד בטיפול גם בפרט, גם במועדוניות גם במוקד. באמת,  8 

 9 בבתי ספר משתמשים בהם ממש.

סיירת הורים למלחמה בסמים ובאלכוהול למען בני הנוער.   10 

בר השבוע. שבוע הבא התקיים המפגש הראשון, נראה לי כ 11 

מפגש שני. יש רתימה של הורים. לגייס הורים קל, נקווה שגם  12 

 13 נצליח לשמר את זה ולעשות את זה.

 Make take-  מיזם חברתי חדש בספריה הציבורית, מיזם 14 

בשיתוף המרכז הבינתחומי בהרצליה עם ילדי בתי הספר  15 

השונים, יוצרים פרויקטים דיגיטליים באמצעות טכנולוגיות  16 

דשניות. מומלץ לכם ללכת לראות את זה, זה משהו מאוד ח 17 

יש כבר כמה  ., מרשיםמאוד יפה. זה עם הדפסות תלת מימד 18 

 19  אנשים שנהיו גרופים של זה.

מיזם חברתי ערכי, יש את הספסלים המפטפטים. אני לא   20 

יודעת אם ראיתם את זה, אבל לקחנו ספסלים, האומנית היא  21 

ילה. לקחנו קהילות שונות ורדית דפני, היא עובדת עם הקה 22 

ביישוב וכל אחת מציירת ספסל שמייחד אותה. לקחנו את  23 

-החינוך המיוחד ולקחנו את הנוער ולקחנו גמלאים, ומאמא 24 

נט, וכבר יש לנו דרישות לעוד ספסלים. לקשישים לקחנו. וכל  25 

אחד מצייר לעצמו ספסל שמייחד אותם עם תהליך של כמה  26 

ל במקום שהם בחרו. מפגשים ואז כל אחד שם את הספס 27 
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12 

ועשינו סיור וזה גם מקשט מאוד יפה את היישוב וגם מחבר  1 

 2 מאוד את הקבוצה. 

בספריה עם קפה  אירועים קרובים: הרצאה של אריה מליניאק  3 

-ביוני. במוצאי שבת משחק כדורגל ישראל 8 -ומאפה ב 4 

ארגנטינה, נשדר את זה במתחם העסקים של מרכז הבמה.  5 

ליוני הפנינג שבוע  14ביוני.  28אירוע פתיחת הקיץ נתן גושן,  6 

ליוני קבוצת הספוק נוער של גני תקווה מזמינה  20הספר.  7 

הקרנת סרטים  למופע סוף השנה בספריה. בחודש יולי יש 8 

 9 28 -באוגוסט מסיבת רחוב בפארק התבור, ב 21 -בפארקים. ב

 10 באוגוסט מסיבת סיום הקיץ עם עידן עמדי. 

 11 תודה רבה לכולם. מזל טוב לטל ולידידיה עוד יותר מזל טוב.  

 12 

 13 -תמה ישיבת היום-
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