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 1 55על סדר היום לישיבת המועצה שלא מן המניין מספר 

 2 

 3 .2018אישור תקציב ותב"רים לשנת 

 4 

 5 פרוטוקול

 6 

לפני הנושאים הפורמליים שנמצאים בישיבה ולפני שערן  גב' דלריצ'ה: 7 

, כל ספר התקציב הוא 2018יציג את תכניות העבודה לשנת  8 

ספר מותנה תכניות עבודה. כל אחד מראשי האגפים הכין  9 

את תכנית העבודה שהיא תכנית עבודה תלוית תקציב, וניתן  10 

 11 לראות את זה בספר התקציב שמונח בפניכם. 

כאן עובדים עם כל  12:00אנחנו משעה  חשוב ככה לציין,  12 

מנהל אגף, הציג לנו את המשנה שלו, את התקציב, את  13 

שבה תכנית העבודה. עכשיו התכנסנו בישיבת התקציב  14 

אנחנו נציג את התכניות של ערן, הגזברית תתן את ההערות  15 

 16 שלה לתקציב ונאשר את התקציב. 

ים של שנ 4שנים בתפקידי כראש מועצת גני תקווה,  4חלפו   17 

אתגרים רבים ובלתי פוסקים, של עשייה גדושה בכל אספקט  18 

שנים של הישגים משמעותיים  4מוניציפלי אפשרי, ובעיקר  19 

של פריצות דרך ושל סיפוק מקצועי רב. תכניות העבודה  20 

מאושרות זה היום על מנת להמשיך את העשייה  2018לשנת  21 

 22 המשמעותית שלנו למענכם ולמען היישוב. 

ה שנרשמים בה מספר הישגים או נקודות השנה הסתיימ  23 

שאני רוצה להעלות בפניכם. גני תקווה עומדת בפני  24 

עצמאות ויעילות תכנונית. אנחנו עומדים ממש לפני רישום,  25 

אישור שר האוצר ורישום ברשומות של היותנו ועדה  26 

עצמאית, אחרי באמת כמעט שנה של תהליך ובדירת כשרות  27 
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הגיע למועד הזה ואנחנו וכל מה שצריך היה לעשות כדי ל 1 

 2 כבר ממש אוטוטו לגמרי לבד. 

גני תקווה מובילת חינוך ברמה הארצית. גני תקווה זכתה   3 

בפרס החינוך המחוזי ואנו מועמדים לזכייה בפרס החינוך  4 

הארצי מטעם משרד החינוך. מגיע ברכות. זה לא סוג,  5 

החינוך בגני תקווה הינו פורץ דרך ובשנים האחרונות הפך  6 

בר ברמה הארצית ולראיה זכייתנו בפרס הכל כך לשם ד 7 

 8 חשוב הזה. 

גני תקווה הקימה את מרכז המצוינות מרום, הוא עבר לגני   9 

תקווה. אנחנו נהיה מרכז הקבע בתכנית למחוננים. נפתחה  10 

תכנית עתידים עבור תלמידי בתי הספר היסודיים וכן תכנית  11 

 12 הילדים.  מנהיגותה, תכנית של שוויון מגדרי מגיל צעיר בגני

השנה הקמנו מחלקה לטיפול בפרט אשר נותנת מענה   13 

מקצועי רחב לכל ענייני הפרט בישוב. כמו כן, הנהלת  14 

המועצה פועלת למינוף תחומי האחריות החברתית ואף  15 

 16 זכינו בפרס אחריות חברתית ברשויות המקומיות. 

גם לאחר ביקורת  2016תקציב מאוזן ללא גרעון, סגרנו את   17 

זן. השנה הזאת אנחנו צופים שנה שניה לסיים בתקציב מאו 18 

 19 -את השנה ללא גרעון. זה הישג מאוד משמעותי, לפחות ב

 20 שנים האחרונות לא היה דבר כזה.  20

גני תקווה, הקמנו כיתת אזרחים ותיקים בתיכון מיתר   21 

המקיימת לימודים לותיקים ולבני הנוער במתחם השותף של  22 

י הישוב הושק קורס ניו אנושיות מרגשת. כמו כן עבור גמלא 23 

 24 מדיה, תודה חופית. 

שנים שיפצנו ושדרגנו את מרכז הבמה,  15גני תקווה אחרי   25 

המרכז שאתם נמצאים בו היום. נסגר החור המיתולוגי  26 

 27 ההיסטורי ואנחנו שמחים וגאים על כך. 
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תיכון מיתר פתח את שעריו, התיכון הראשון בגני תקווה.   1 

תלמידים. אנחנו  370. היה גם מגן ראשון בגני תקווה 2 

נמצאים בעיצומה של בניית חטיבה חדשה בקרית החינוך  3 

-הגדולה שבה ספרייה חדשנית שתיפתח באזור ינואר 4 

פברואר, אודיטוריום, מגרש כדורגל, אולם ספורט ומוסדות  5 

 6 חינוך. 

גני ילדים, מעון לגיל הרך. שופצו כל מבני החינוך  12הקמנו   7 

. שופצו תשתיות והוקמו ביישוב, כולל כל גני הילדים 8 

יסודות לתשתיות, פיתחנו שכונות, שיקמנו רחובות, הקמנו  9 

פארקים חדשים, שדרגנו ותיקים, הוספנו מגוון רב של  10 

מתקני ספורט ברחבי היישוב, הקמנו מוקד עירוני  11 

 12 ואפליקציה עירונית. 

אני רוצה להגיד תודה, קודם כל תודה רבה לחברי המועצה.   13 

שבאמת עושים עבודה מטורפת, כל  חברי הנהלת המועצה 14 

אחד בחר לו תחום וכל אחד עושה את הדברים האלה  15 

בהתנדבות, בשקט ומאחורי הקלעים, תמיד מגיע, תמיד  16 

 17 נוכח, תמיד נמצא, תמיד עוזר ותודה לכם על כך. 

תודה לעובדים היקרים, לאירית נתן מנכ"לית המועצה תודה   18 

לקובי זמיר מנהל רבה. לערן מהנדס המועצה, לברכה לב רן,  19 

אגף החינוך, לאמנון מססה ולעמית, באמת מנהל אגף של  20 

. להדס, 24/7עצמו, אגף ענק שהוא ועמית פקודים על כך  21 

מנהלת מחלקת תרבות, שהיא בן אדם אחד ועובדת מאוד  22 

קשה. לניר, מנהל אגף התפעול, ניר, תודה. אני תמיד אומרת  23 

כך גדולה, באמת כמות המשימות שיש לגני תקווה היא כל  24 

כל כך רבה מכל הכיוונים ובאמת קשה לעמוד בקצב. למיכל,  25 

מנהלת מרכז הבמה, תודה רבה. לשרון, מנהלת לידר, מגיע  26 

 27 לה. מקווה שלא שכחתי.
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רגע, ובנושאים שלנו היום, יש לנו פסי, מנהלת התאגיד   1 

 2 העירוני שלנו, איפה את פסי? 

 3 הלכה כבר.  דוברת:

 4 ה ובהצלחה. אז גם לה תוד גב' דלריצ'ה:

עומר, לירון, אודליה, חן, ידידיה, טל, עופר,  -לחברי המועצה  5 

דורון, סמדר ויגאל, חברי הנהלת המועצה, ולאלי ואלי, חברי  6 

 7 האופוזיציה, ערב נעים ומוצלח לכולכם. 

טוב, אני אנסה בלי מיקרופון, נקווה שתשמעו. אני אציג  מר חמו: 8 

. 2018דסה לשנת קצת את התכניות עתודה שלנו של אגף הנ 9 

נתחיל עם חזון וייעוד של אגף הנדסה. אגף הנדסה ייזום,  10 

יוביל, ינחה ויבצע תהליכי תכנון ובנייה ציבורית בתחומי  11 

לצרכים המתפתחים המועצה תוך שיתוף הציבור ומתן מענה  12 

 13 של הקהילות השונות. 

המשימות שלנו זה גם גיבוש המדיניות והיישום שלה כמובן.   14 

ונוסף לנו השנה מחוץ לתכנית העבודה ותוך כדי, גם על זה  15 

התגברנו, נושא הפיקוח, רשות הפיקוח על הבנייה. קיבלנו  16 

החלטה במהלך השנה שאנחנו נהפוך לועדה מקומית  17 

עצמאית. היום אנחנו כבר ממש שניה לפני הלהפוך לועדה,  18 

 19 ו תכף נראה את זה בהמשך. אנחנ

והתכנית מושפעת מהתממשות של בנייה והתממשות של   20 

 21 הרשאות שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך ומגורמים אחרים. 

מבנה המחלקה, השנה נוסף לנו החלק הזה, שזה בעצם   22 

החלק של הועדה, כבר כולו קלוט ומוכן לתחילת העבודה.  23 

ל בעצם מחלקת החלקים האלה, שהיו יחד אתנו כל הזמן, ש 24 

 GIS. 25 -ההנדסה ותשתיות, מבני הציבור והנכסים ב

השנה אנחנו צפויים לאכלוסים יחסית קטנים. אנחנו   26 

מדברים על שני מבנים שאמורים להתאכלס, אחד זה רותם  27 
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, והשני זה חלק מהמבנים 2שני המבנה הנוסף, מבנה מספר  1 

של אפריקה ישראל וצמח המרמן, זה המבנים הנמוכים יותר,  2 

 3 יחידות דיור.  164מה שמסומן כאן. סך הכל 

נעבור למוסדות החינוך. אנחנו קוראים להם חדשניים כי הם   4 

בעצם מייצגים תפיסה פדגוגית, מייצגים מבנה של תפיסה  5 

 6 פדגוגית אחרת וחדשנית. 

קצת על קרית החינוך. קרית החינוך בנויה משני חלקים   7 

די, אנחנו עיקריים, חלק אחד זה החלק של בית ספר יסו 8 

רואים אותו כאן, בית ספר אילות, הוא כבר קיים ומתפקד.  9 

החלק השני זה החלק של החטיבה העליונה, מכיתה ז' עד  10 

כיתה י"ב, הוא כולל בית ספר תיכון, אודיטוריום, נקרא לו  11 

מרכז משאבים ותכף נוכל להבין מה יש בו. ... אולם ספורט,  12 

 13 חטיבה ומגרש כדורגל. 

התכנון שלה, אנחנו, הפתיחה שלה חטיבת ראשונים,   14 

. התכנון שלה בעצם הפיזי הוא 2018מתוכננת לאוגוסט  15 

מייצג תפיסה פדגוגית מאוד מאוד חדשנית. אנחנו יכולים  16 

לראות מבנה של קומה טיפוסית פחות או יותר. חללי  17 

הכיתות הם חללים עם ריהוט אחר, ריהוט שמאפשר  18 

ות עם דופן גמישות, ישיבה בצורות כאלה ואחרות. הכית 19 

חוץ עם חללי לימוד שנמצאים -שקופה שמאפשר קשר פנים 20 

 21 מחוץ לחלק של הכיתה. 

חלקים שמאפשרים לימוד אחר לחלוטין. אם אנחנו   22 

מסתכלים על החלל הזה למשל, מאפשר לימוד פרטני בחלל  23 

נפרד שנמצא בקשר ישיר עם חלל רחב יותר, אפשרות  24 

ל מחשב, לעבודה בקבוצות, אפשרות לעבודה אישית מו 25 

 26 אפשרות לעבודה בצורה חופשית על גבי פופים למשל. 
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מרחבי לימוד שחוזרים בכל קומה, שמאפשרים שימוש אחר   1 

בחללים. אם פה יושבים בקבוצה אז כאן אפשר לקבל ...  2 

 3 שהוא אחר וכן הלאה. 

קצת על איך הדברים נראים, ויזואלית, העיצוב שלהם,   4 

 5 וכאלה.  we-workל מזכיר מאוד משרדי היי טק, מעבדות ש

תיכון מיתר הסתיים אבל תמיד נחמד להיזכר שוב איך זה   6 

 7 נראה. 

מבנים שבעצם יודעים לשרת את שתי  3בקרית החינוך יש   8 

הפונקציות שדיברתי עליהן. דיברנו על יסודי ודיברנו על  9 

חטיבה עליונה, והפונקציות המשותפות הן בעצם המבנה של  10 

הפתוח. כל אחד מהם יודע  הספרייה, אולם הספורט והמגרש 11 

 12 לקבל כניסות ואזורים נפרדים. 

אם נסתכל למשל על מבנה הספרייה, יש פה בצד, הספרייה   13 

יודעת לקבל בקומה התחתונה שלה, פה, את הילדים של בית  14 

הספר היסודי, בקומה העליונה שלה את הילדים של החטיבה  15 

 16 העליונה, ומצפון יודעת לקבל קהל שמגיע מבחוץ.

ה עובד? כשקהל מגיע מבחוץ הדלתות האלה ממוקמות איך ז  17 

והקהל שמגיע מבחוץ לא מתערבב עם אף אחד מהתלמידים  18 

שנמצאים בקרית החינוך. כשהילדים של היסודי מגיעים הם  19 

נכנסים לחלל שמיועד וייעודי רק להם. באותו זמן יכולים  20 

הילדים של החטיבה העליונה להיכנס ולהשתמש בשאר  21 

 22 יה. החללים של הספרי

אולם הספורט עובד באותה שיטה, כניסה תחתונה וכניסה   23 

 24 עליונה, וכך גם המגרש הפתוח. 

הספרייה, אם דיברנו קודם על החללים שידעו לשרת את   25 

היסודי, זה המפלס התחתון שהוא בעצם ... של הבית ספר  26 

אנחנו יכולים לראות את החלל שמשרת את היסודי. כאן  27 
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ספר היסודי, הוא בעצם הספרייה של בית הספר הבית  1 

היסודי, יש לו פה דלת שנפתחת לחצר, זאת החצר של הבית  2 

הספר היסודי, נפתח אליה ישירות. הדלת הזאת סגורה וזה  3 

בעצם בכל שעות היום משמש את בית הספר היסודי. שאר  4 

החללים שנמצאים פה הם חלק מהספרייה שעובדת כלפי  5 

 6 ל לראות. מעלה, תכף אנחנו נוכ

פה יש חלל נוסף שהוא מיועד לילדים קטנים, לגיל הרך,   7 

מאפשר, אתם יכולים לראות פה הדמיה שלו, הוא מאפשר  8 

 9 חללי קריאה ושימוש לילדים קטנים יותר. 

עלינו קומה, זה מפלס הכניסה. עלינו למפלס הכניסה, מפה   10 

בעצם הם פוגשים בקומת הכניסה נכנסים החטיבה הבוגרת.  11 

ב תכליתי, חלל נוסף לשימוש, מול העיניים שלהם אולם ר 12 

על הקיר הזה יש עבודת וידאו ארט שאנחנו רואים פה  13 

חלקים מתוך האנימציה שלה, מפוזרת על מסכים על גבי  14 

הקיר הזה, שמהווה גם גב לעוד חלל קריאה נוסף שהוא  15 

 16 בדרך לקומה הזאת. 

בקומה הזאת יש בעצם את מבנה הספרייה העיקרי, חללי   17 

ריאה והעיון, אזור נוסף של חלל של מעבדת תלת ממד, הק 18 

 19 מדפסת תלת ממד, עם חללי עבודה מתוקשבים.

אולם הספורט הוא אולם שבנוי משתי זירות עיקריות. אם   20 

 21 3אנחנו ניזכר רגע בלידר, לידר הוא אולם גדול שמכיל 

זירות.  2זירות. פה אנחנו מדברים על אולם בינוני שמכיל  22 

לם מסך גלילה שיורד מלמעלה ויודע יש לו באמצע האו 23 

לחלק אותו לשני מגרשי אימון קטנים שיש להם סלים  24 

באזורים האלה. שהמסך עולה למעלה יש פה מגרש אחד  25 

 26 מקומות בטריבונה.  350שעובד, 
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בחלק העליון מפה נכנסים התלמידים של התיכון, יכולים   1 

לרדת במדרגות ומעלית או דרך הטריבונה לתוך המגרש. ואם  2 

דיברנו על הילדים של בית הספר היסודי, הם נכנסים מדלת  3 

 4 שנמצאת פה מתחת, במפלס הזה, ישירות לזירה התחתונה. 

מגרש הכדורגל, מגדר הכדורגל כולל סביבו מסלול   5 

אתלטיקה, מסלול ריצה, שמי שזוכר מהגילאים שלנו את  6 

המסלול רקורטן משובח, אז זה שווה ערך לרקורטן. זה  7 

בגומי למניעת פציעות של ילדים, מסלול מסלול שמחופה  8 

מטר לאורכו,  100מקצועי לחלוטין, כולל מסלול ריצה של  9 

מסלול ריצה היקפית, פה קפיצה לרוחק, ומגרש כדורגל  10 

מטר לרוחב. כשהשוליים של  57 -מטר לאורך ו 90בגודל של  11 

אותו מגרש הם המסלול ריצה ולכן הוא גם גומי, כדי שיוכל  12 

 13 כך של המגרש. להיות האלמנט המש

המגרש מחופה בדשא סינטטי, שגם הוא גומי וכל התקנים   14 

 15 שצריך, כדי למנוע פציעות. 

עמודי תאורה. עמודי התאורה מתוכננים  6סביב המגרש יש   16 

עם תאורת לד שכל מנורה בעצם נשלטת על ידי בקר ועל ידי  17 

דימר שעובדים בצורה ממוחשבת ומאפשרים לנו לייצר  18 

תמונות תאורה שונות לפי הצורך. כך שאם יוחלט שבשעות  19 

מסוימות המגרש הזה ישמש רק לריצה בשעות הערב או  20 

שר להגיע לתמונת תאורה מאוד מאוד דהויה, הלילה אז אפ 21 

מאוד רגועה, שלא תפריע לבתים מסביב ותאפשר שימוש  22 

 23 בתוך המגרש, שימוש בטוח של ריצה. 

השליטה במערכת הזאת היא שליטה דרך הטלפון, היא   24 

 25 שליטה מאוד פשוטה של מי שיהיה אחראי על המגרש. 

שי מתחם ספורט נוסף שמתוכנן בקרית החינוך הוא מגר  26 

כושר. הם מבוססים על מתקנים שהם דומים למה שהותקן  27 



 

 0058236-03 :קספ 6127715-03 טל: "בע"מ "אבני שרותי הקלטה

  25.12.17 מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

10 

בימים האחרונים בקצה שדרת התקוות. זה מתקנים  1 

שמאפשרים מגוון פעילויות של כושר, חלקם מתקנים  2 

וכל מיני  TRX -הידראוליים, חלקם שמאפשרים מתח ו 3 

 4 כאלה. 

בחירת המתקנים נעשית בצוות משותף עם מנהלת מחלקת   5 

העליונה, עם מורי הספורט ועם  הספורט של החטיבה 6 

התלמידים. יחד אנחנו יושבים ובוחרים את המתקנים  7 

 8 שיתאימו להם בדיוק לשימושים של קרית החינוך. 

קצת על חצרות של קרית החינוך. נתחיל עם בתי הספר   9 

היסודי. בשטח הכחול מסומן המקום שאותו הכנסנו לכאן  10 

ינוך, היחס לחישוב. נתחיל ביחס שמקובל על ידי משרד הח 11 

מטר מרובע פר תלמיד. נסתכל רגע על  5שמקובל הוא  12 

השטח שמסומן לבית הספר היסודי, השטח הכחול, לא  13 

הכנסנו לתוך השטח הזה, לתוך החישוב את המגרש הפתוח,  14 

גם את היסודי וגם את התיכון, מכיוון שהוא יכול לשמש  15 

 16 ולא הכנסנו גם את חצרות הגב. 

מטר מרובע,  4,800סך הכל בלי להכניס את זה הגענו ל  17 

מטר לתלמיד. אם  5.7תלמידים, ולסך הכל  850למקסימום  18 

 19 15אני אקח עכשיו את החטיבה העליונה, אנחנו מדברים על 

אלף מטר מרובע, כולל את מגרש הכדורגל, ולכן אין שום  20 

גדרות בין החצר למגרש הכדורגל והוא מחובר דרך  21 

מקסימום הטריבונות, זה משמש ליחידת שטח אחת. ה 22 

 23 2,400תלמידים שכל הקומפלקס הזה יכול להכיל זה 

תלמידים. זה לא אומר שזה יגיע לשם אבל זה המקסימום,  24 

 25 מטר מרובע לתלמיד. 6.25 -ולפי החישוב מגיעים ל

בשנה הבאה אנחנו מתכוונים לפרק את מתקני המשחק   26 

המיושנים שנמצאים מדרום לקרית החינוך ולהחליט לכלול  27 
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א שם כחלק מקרית החינוך ולהוסיף מתקן את השטח שנמצ 1 

ספורט נוסף שהוא ייעודי לבית ספר יסודי. זה מתקן של ...  2 

, 30מטר מרוחב על  15מתקן שמאפשר גם כדורגל, מתקן של  3 

גם כדורגל וגם קצת כדורסל. הוא מחופה דשא סינטטי,  4 

מאוד בטיחותי, מאוד ידידותי לילדים בגילאים של בית  5 

 6 הספר היסודי. 

גם עבודה משותפת עם המורים לספורט של בית הספר זה   7 

היסודי, מחשבה של איזה מתקן יתאים לכם וזה המתקן  8 

 9 שנבחר על ידם יחד אתנו ואמור להיות מותקן במהלך השנה. 

מרכז המשאבים, קראנו לו אודיטוריום, הוא בעצם חלק   10 

מתוך הפונקציות שיש בתוך מרכז המשאבים. אודיטוריום  11 

, שמשרת את קרית החינוך, גם את החטיבה מושבים 550של  12 

העליונה וגם את החטיבה הצעירה. מעליו קומה של מעבדות  13 

ומעל זה קונסרבטוריון. כל המבנה מחובר באמצעות גשרים  14 

 15 למבנה תיכון שכבר היום קיים. 

 16 מקומות חניה.  60מתחתיו חניון תת קרקעי של עוד  

', רואים פה קצת 18בית ספר יובלים, צפוי להיפתח במרץ   17 

חזיתות שלו. תכנית הפיתוח של בית הספר, היום היא  18 

קורמת עור וגידים, כבר אפשר לראות אותה פחות או יותר  19 

קיימת, כוללת מגרש אחד משולב, מגרש שמקורה במערכת  20 

בית הספר, של בד, של קשתות עם בד הצללה מעל. חצר  21 

 22 הספר, תכף נפרט אותו. מבנה של בית 

בין החצר העליונה הזאת של בית הספר לחצר התחתונה יש   23 

מטר שבאזור הזה מגושרים על ידי מערכת  3הפרש של  24 

טריבונות שיוצרים פה סיטואציה של במה ואפשרות  25 

התכנסות של בית הספר מול הבמה. ובגלל שנוצר כזה הפרש  26 

וד חלל מטר יכולנו לייצר פה חלל מתחת לבניין ע 3של  27 
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נוסף, אולם נוסף, אולם אמנם לא ספורט תקני אבל אולם  1 

מטר שיש כניסה ישירה גם אל תוך בית  250גדול יחסית של  2 

ספר, מעלית שיורדת אליו, כניסה מהחצר, שמאפשר שיעורי  3 

 4 ספורט גם ב...

בית הספר בנוי בצורה כזאת שיש לו שני אשכולות סמוכים.   5 

כיתות לימוד  4רחב מוגן. כיתות לימוד ומ 4כל אשכול כזה  6 

ומרחב מוגן. בעצם כל אשכול כזה מכיל שכבה. כל אשכול  7 

כולל בתוכו גם חלל מרכזי שמאפשר לימוד. כשהצגנו את  8 

התכנית של חטיבת הביניים אותה תפיסה מושלכת הלאה  9 

לבתי ספר היסודיים. אז יש פה חלל לימוד שמאפשר לימוד  10 

 11 אחר. 

תכנית שלהן, אנחנו לא כיתות הלימוד, אם תסתכלו על ה  12 

רואים פה כיתה סטנדרטית של כיסאות ולוח אלא שיטת  13 

לימוד אחרת לגמרי עם שולחנות אחרים, עבודה במקבצים,  14 

עבודה פרטנית, עבודה על פופים, שיטות אחרות לחלוטין  15 

 16 של למידה. 

גן ילדים חדש מוקם מצפון לשדרות התקווה, הגן כולל, כמו   17 

, שני גנים בחלק התחתון וגן הגן שנפתח באפריקה ישראל 18 

נוסף בקומה השנייה עם מעלית ומדרגות שעולים אליו,  19 

כשהחצר שלו היא בעצם הגג של אחד הגנים. בצורה הזאת  20 

אנחנו מגיעים לנצילות מקסימלית של השטח. אם אפשר  21 

היה על תא שטח כזה בעבר להקים רק שני גני ילדים אנחנו  22 

לפתור את המצוקה מקבלים פה שלושה ומנסים בדרך הזאת  23 

 24 של שטחים חומים שקיימת בישוב. 

בית ספר שמתוכנן בשכונות הצפוניות, בית ספר שיוקם   25 

בשכונה המערבית, מה שקרוי היום שבירו. זה תא שטח  26 

 27 4גני ילדים שקיימים היום, שזה  6 -שמצויים בו היום ה
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בקומה התחתונה ושניים בקומה העליונה. בסמוך הוקצה  1 

דונם. בית  5.4כיתות, שטח של  18 -סף לשטח לבית ספר נו 2 

הספר הזה כבר קיבל אישור ממשרד החינוך להתקדם בתכנון  3 

 4 ואנחנו עובדים כרגע על תכנון שלו. 

בסמוך אליו מוקם מרכז תרבות לאזרח הותיק. אנחנו   5 

מדברים פה, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על תא השטח הזה  6 

גנים של  יש פה גני ילדים שכוללים גם זרם דתי וגם 7 

המועצה, בית ספר ואזרח ותיק, מתוך כוונה שהפונקציות  8 

 9 השונות ידעו לעשות שיתוף פעולה ביניהם בסינרגיה. 

, חלק מרכז היום, מרכז התרבות לקשיש בנוי משני חלקים  10 

אחד לתשושים וחלק אחד זה תשושי נפש. ... תשושי נפש  11 

ח סגור יותר ... ומאפשר טיפול פרטני יותר. והחלק הפתו 12 

 13 מאפשר שימוש חופשי יותר לקהילה. 

בית הקפה בשדרה, ששנים עומד מחכה להיגאל, קיבל השנה   14 

טיפול ויהפוך להיות מרכז לגיל הרך, מרכז שיאפשר  15 

פעילויות מגוונות, גם לתלמידי גני הילדים, גם להורים עם  16 

הילדים שלהם, מגוון של פעילויות. נבנתה לזה פרוגרמה  17 

רות לבית קפה. ואנחנו עובדים מאוד נחמדה יחד עם אפש 18 

 19 כרגע על תכנון מפורט של זה ויציאה למכרזים. 

קצת על שיפוצי הקיץ שצפויים לנו השנה, ופה אנחנו עוד   20 

לא רואים את המבנים שישופצו אלא רק את תכנית העבודה  21 

' 18אליה אנחנו נכנסים. אנחנו הגדרנו לעצמנו שעד ינואר  22 

במהלך הקיץ, נכין להם אנחנו נגדיר איזה מבנים ישופצו  23 

 24 -פרוגרמה. במאי, עד מאי אנחנו נגבש תכנית סופית כך שב

אנחנו נסיים והמוסדות  24.8 -אנחנו ניכנס לביצוע וב 1.7 25 

 26 האלה יחזרו לפעילות שוטפת. 
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השנה אנחנו רוצים להיכנס בצורה עמוקה יותר לנושא   1 

ההנגשה ולסיים טיפול גם במבני הציבור ובתי הכנסת שלא  2 

שים, מוסדות חינוך, ברחובות והשטחים הפתוחים. זו מונג 3 

אנחנו אמורים לסיים את כל  2019תכנית לשנתיים. עד סוף  4 

 5 הטיפול במוסדות האלה. 

תכנית מתאר כוללנית, אנחנו בתהליך של גיבוש, דיברנו על   6 

זה גם שנה שעברה וזה תהליך שהוא לא תהליך שלוקח יום,  7 

של תכנית מתאר כוללנית. המדינה הקצתה לזה תקציב  8 

וגובש צוות שהגיע לשלב של ניתוח מצב קיים ומיפוי  9 

הבעיות בישוב. והיום אנחנו נמצאים בשלב של פרוגרמה  10 

את התהליך הזה בוחנים את כל האפשרויות. וחלופות, ו 11 

מלווים תהליך של שיתוף ציבור, היה כבר מפגש אחד, אנחנו  12 

עוד קצת נגיע לשלב של מפגש נוסף. אנחנו סביב פברואר  13 

מנסים להגיע לסיכום של השלב הזה ולהציג אותו לציבור.  14 

הלאה נגיע לחלופה נבחרת במאי ויוני ולקראת סוף השנה  15 

 16 פשר יהיה להציג במוסדות התכנון. נגיע לתכנית שא

אחת המשמעויות החשובות של התכנית הזאת, מעבר לזה   17 

שזה הזדמנות של הישוב להסתכל על עצמו ולהחליט לאיפה  18 

השנה הקרובות היא האפשרות  20 -הוא רוצה ללכת ב 19 

שתוקם ועדה מקומית ותהיה לנו תכנית מתאר כוללנית. כל  20 

כת לועדה המחוזית תכנית שנגזרת מתוכה לא צריכה לל 21 

 22 5, 4, 3ולקבל אישור. הועדה המחוזית זה אומר תהליך של 

חודשים, נניח  8שנים. בועדה המקומית תהליך שיכול לקחת  23 

שנה, כך שהמשמעות היא שתהליכי התכנון בתוך הישוב  24 

יקוצרו בצורה משמעותית. התכנון, כשאני אומר תכנון אני  25 

 26 מתכוון לתב"עות. 



 

 0058236-03 :קספ 6127715-03 טל: "בע"מ "אבני שרותי הקלטה

  25.12.17 מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

15 

חתימת שר האוצר על הצווים. המועצה אנחנו כרגע מחכים ל  1 

ערוכה לחלוטין, הצוות כבר נקלט ומחכה לזה. הצווים  2 

אמורים להיחתם בכל יום. ברגע שהם נחתמים הטווח הוא  3 

יום עד שאנחנו הופכים להיות מבצעיים,  30 -ל 10בין  4 

 5 ואנחנו כבר מוכנים.

שמסתכלת על כל הישוב, אם דיברנו על תכנית כוללנית   6 

לנו ... גם על הגוש הצפוני. קצת עצרנו וחיכינו  במקביל יש 7 

לראות מה המסקנות של התכנית מתאר הכוללנית ולאן הן  8 

יובילו אותנו, ואנחנו לקראת מסקנות סופיות, ואז כשהן  9 

יגיעו גם התכנית של הגוש הזה תצטרף ויהיו לנו תשובות  10 

לכל השאלות שכל הזמן עולות מה יהיה עתידו של הגוש,  11 

הפארק ומה יהיה עם כל השטחים שמתוכננים  מה יהיה עם 12 

 13 שם. 

לוח הזמנים שלנו הוא עד ספטמבר לסיים גיבוש של תכנית   14 

ולהגיע בדצמבר כבר לדיון בועדה המקומית שהיא כבר  15 

 16 תהיה שלנו, ואפשר יהיה לדון בה על התכנית. 

. אז דרך התקווה, 2018 -קצת על התשתיות שמתוכננות ב  17 

לם מכירים אותה, היא היום סלולה, מתוכננת כפי שכו 18 

להיות סלולה עם שני נתיבים לכל כיוון. היום היא סלולה  19 

 20 רק עם הנתיב הצפוני מתוך השניים שמתוכננים. 

אמורה להיות התכנון המקורי היה שכל מפגש, כל צומת   21 

מרומזרת. ביצענו במהלך השנה ספירת תנועה, העסקנו יועץ  22 

ציה שקיימת שם. הסיטואציה תנועה שבחן את הסיטוא 23 

נבחנה גם על המצב העתידי, גם מתוך ראייה של מה שיש  24 

פה, מה הולך עוד להתאכלס ומה שמתוכנן כאן, במצב  25 

המקסימלי, ומתוך הבנה שמה שקורה בקרית אונו הוא  26 
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שהנקודות האלה כוללות מעגלי תנועה, רחבים אבל מעגלי  1 

 2 תנועה. 

שאין טעם בצמתים המסקנה שיצאה מתוך ספירת התנועה   3 

מרומזרים ויותר נכון יהיה לתכנן מעגלי תנועה. שם אנחנו  4 

נמצאים. תכננו מעגלי תנועה לאורך שדרת התקוות, ושני  5 

כבישים שבעצם משלימים את כל תמונת הכבישים של הגוש  6 

הצפוני. אחד זה דרך העמק והאזור הזה, ובעצם מחבר לשני  7 

עוד שני מבנים המבנים של דוניץ שנבנים בימים האלה, ו 8 

 9 שנמצאים בצד המזרחי. 

הכביש הזה יבוצע מראש עם מעגל תנועה לאורכו. השני   10 

הוא בעצם הרחבה של דרך המשי לכיוון צפון, וגם הוא  11 

יבוצע עם מעגל תנועה במקום צומת ... שני נתיבים סלולים  12 

 13 כבר מראש לכביש שקיים בקרית אונו. 

עיגולים ולמה לא ואז עולה השאלה, אוקי, יש פה עוד שני   14 

אותם לעשות? בשביל לעשות כאן מעגלי תנועה ולהשאיר  15 

נתיב אחד ... זה אומר שכל מעגל תנועה כזה צריך משפך  16 

של מעגל  4 -שיכנס לתוכו. זאת אומרת נתיב אחד מתפצל ל 17 

התנועה וחוזר חזרה לנתיב אחד. אם אני לוקח את הנקודה  18 

משפך ועוד  הזאת, מפה הופך להיות משפך, מעגל ועוד פעם 19 

 20 פעם משפך.

אין כל כך טעם לעשות את זה, כי המשמעות היא שאנחנו,   21 

עדיף היה כבר לסלול את כל הנתיבים למלוא רוחבם. אבל  22 

אם נסתכל על נפח התנועה שכרגע קיים בכביש הזה, אין  23 

נתיבים לכל כיוון כשכמעט ולא   4שום הצדקה כרגע לסלול  24 

 25 נוסעים שם. 

כשתגיע התכנית שמחברת, הכביש שמחבר את גני תקווה   26 

ל... שקיבל אישור סטטוטורי ועכשיו נמצא בשלבים של  27 
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תכנון מתקדם ותחילת ביצוע שלב של ההפקעות, כשהכביש  1 

הזה יבוצע אז ייווצר הצורך להרחבה של נתיב נוסף,  2 

 3 וכשהוא יבוצע הוא יבוצע עם מעגלי התנועה הנוספים. 

, זה גוש צמודי 6720בגוש ותיק, גוש קצת על התשתיות   4 

הקרקע. בעצם פה אנחנו מדברים, חלק מהתכנית היא  5 

תכנית משותפת עם ניר, עם אגף תפעול. מערכת התאורה,  6 

שדרוג מערכת התאורה, ניר הציג את זה קודם, זה יעד  7 

משותף של הנדסת התפעול בתכנית עבודה משותפת. כך גם  8 

גינון, פיסול וכן לגבי מתקני משחק בפארקים, הסדרת  9 

הלאה, זה גם יעד משותף. ניר ואני בונים יחד את תכנית  10 

 11 העבודה. 

בנוסף, אנחנו מבצעים קרצוף וריבוד ברחוב בארי, סביב   12 

תחילת השנה. שכרנו שני משרדי תכנון שעובדים במקביל  13 

ועוברים על השכונות הותיקות ומחפשים בהן מקומות  14 

ה גם שאלות שעולות אפשריים להוסיף עוד מקומות חניה. ז 15 

חניה בישובים ותיקים. בגוש החדש אותו כל הזמן, מצוקות  16 

צוות עובר ומאתר מקומות חניה, במקומות שאפשר אנחנו  17 

 18 מסמנים בצורה כזאת או אחרת מקומות נוספים. 

 19 דוגמה לזה זה המקומות שנוספו ברחוב ים המלח. 

 20 וגם בקעת הירדן.  גב' דלריצ'ה:

ן. ואנחנו ממשיכים ויחד איתם עוברים על וגם בקעת הירד מר חמו: 21 

 22 רחוב רחוב וממשיכים לחפש. 

שבילי אופניים, בגוש הצפוני כל הרחובות שמתוכננים יש   23 

תכנית אב לשבילי אופניים בישוב וכל הרחובות החדשים  24 

שנבנים נבנים עם שביל האופניים בתוכם. אנחנו רואים  25 

הר מאוד בינתיים מקטעים של שבילי אופנים אבל אנחנו מ 26 
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נגיע למצב שהמערכת נסגרת ונהיית מלאה, מעגלים שלמים  1 

 2 של נסיעה באופניים בשבילים בטוחים.

יש תכנית אב לשבילי אופניים  6720בישוב הותיק, בגוש   3 

המחברים גם את הישוב הותיק, ואנחנו כרגע נמצאים בשלב  4 

של תכניות מפורטות לביצוע. זה כמובן מורכב יותר, זה  5 

 6 ם במערכת תנועה. מצריך שינויי

קצת על מרכז הבמה, גם אנחנו נמצאים, וגם במהלך השנה,   7 

מחוץ לתכנית העבודה, התקבלה החלטה שהתקבלה מנהלת  8 

חדשה, מיכל, ודרישה חדשה, של בואו נסגור את החור. לא  9 

דרישה חדשה, היתה דרישה ישנה, אבל היתה הרבה יותר  10 

תשובה  החלטית, עם טלפון שהגיע בוא נמצא פתרון ועם 11 

שלילית שהיא קיבלה בהתחלה, מה פתאום, אין סיכוי  12 

שנמצא פתרון. אבל קבענו פגישה והגענו והיה פה איש יקר,  13 

יועץ תאטרון ששנינו מכירים ויחד הצלחנו איכשהו למצוא  14 

פתרון שגם פתר בעיה שהיתה שנים ופגמה באיכות ההצגות  15 

 16 שהיו פה באולם.

הזאת היתה קשה, לא בטוח שהקהל הבין עד כמה הפגיעה   17 

אבל לשחקן שהופיע על הבמה, וששחקן צריך קשר עין  18 

וצריך להסתכל על מישהו והקשר עין הוא תמיד למרכז, כי  19 

הוא צריך להסתכל על מישהו פה, אבל לא היה מישהו, היה  20 

שם במקרה הטוב נכה על כיסא, אבל אם לא היה המזל אז  21 

או  גם לא היה שם אף אחד. ואז הוא היה צריך להסתכל 22 

ימינה או שמאלה, אבל תמיד היה מישהו שנפגע. ויש חלק  23 

מהשחקנים שלא היו מעוניינים להגיע. אז יחד הצלחנו  24 

 25 למצוא פתרון.

שכחת גם עוד נקודה. היה לה גם נקודה שהיא פגשה מישהו  מר צוריאל: 26 

למטה, קשיש, שירד לשירותים ולא יכל לחזור לאולם  27 
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יש לי אדם שיורד  להצגה. זה נגע ללבה ואמרה וואו, אם 1 

להצגה ולא יכול לראות, נמצא לו פתרון. ומגיע לה שאפו על  2 

 3 זה. 

 4 תודה ידידיה.  גב' אהרוני:

 5 הסרטון קצת מסכם את התהליך של שיפוץ מרכז הבמה.  מר חמו:

 6 

 2018אישור תקציב ותב"רים לשנת 

 7 

טוב, אנחנו ממשיכים. על סדר היום ישיבה שלא מן המניין  גב' דלריצ'ה: 8 

, אישור תב"רים. אז אנחנו נקריא את התב"רים, 55מספר  9 

 10 גורן, בבקשה. 

, מתחם פעילות לגיל הרך. זה המתחם שערן הראה 655תב"ר  גב' אלרגנד: 11 

מיליון, עדכון אומדן לפרויקט ושינוי  2.1במצגת. גידול של  12 

 13 שם התב"ר. 

 14 ? מי נגד? 655מי בעד תב"ר  :גב' דלריצ'ה

 15 מר אחי מרדכי: עוד לא שמעתי את זה, סליחה. 

 16 סליחה. גב' דלריצ'ה:

 17 לחזור?  גב' אלרגנד:

 18 כן.  גב' דלריצ'ה:

, מתחם פעילות לגיל הרך. השם שלו היה בית קפה 655תב"ר  גב' אלרגנד: 19 

לשדרה, שינינו את השם למתחם פעילות לגיל הרך. האומדן  20 

מיליון  2.1מיליון, כלומר יש פה הגדלה של  4 -שלו הוגדל ל 21 

 22 מקרנות רשות. זהו. 

 23 ממה נובע, שינוי שם בסדר, ההגדלה? מר אחי מרדכי: 

קום. במקום המצבה שעמדה שם בתור שינוי הייעוד של המ גב' דלריצ'ה: 24 

בית קפה, שאף אחד לא ניגש למכרז, אם הוא ניגש הוא פסל  25 

את עצמו אחר כך, אנחנו עושים מתחם לגיל הרך, שראינו  26 
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כולל נשים  6עד  0את זה במצגת של ערן, שיהיה מגיל  1 

 2 בהריון. 

 3 רק פעילות לגיל הרך בלי,מר אחי מרדכי: 

 4 נים, כמו דיאדה, סכנון כזה. יהיה בית קפה בפ גב' דלריצ'ה:

 5 שמי מפעיל אותו?  :סוכריאנומר 

 6 המקום עצמו, לידר.  גב' דלריצ'ה:

לידר? הבנתי. זה לא בית קפה ציבורי, זה בית קפה מקומי מר אחי מרדכי:  7 

 8 קטן. 

 9 ? כולם בעד. 655מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 10 כולם בעד.  גב' נתן:

 11 

 .655 החלטה: הוחלט לאשר פה אחד תב"ר

 12 

, נגישות ובטיחות, הציג ערן שזה שנת בטיחות 661תב"ר  גב' אלרגנד: 13 

 14 מיליון שקל.  5.5 -ונגישות. הוא מוגדל ב

סליחה, גורן, יותר בקול רם כי כאן האקוסטיקה משום מה מר אחי מרדכי:  15 

 16 היא בעייתית. 

 17 אני אדבר יותר לאט, אני אשתדל.  גב' אלרגנד:

 18 5.5 -נגישות ובטיחות, האומדן שלו מוגדל ב -661תב"ר  

 19 מיליון שקל מקרנות רשות. שוב עדכון אומדן לפרויקט. 

פרויקט הנגשה של בתי כנסת, מוסדות ציבור, כל מה שצריך  גב' דלריצ'ה: 20 

 21 להנגיש על פי חוק יונגש עד סוף השנה, ולכן האומדן. 

 22 זה מכסה את כל, :מר סוכריאנו

 23 ת רוב. א גב' אלרגנד:

 24 , 4 -לא רוב, הכל, למה לעשות את זה ב מר סוכריאנו:

 25 אני אמרתי הכל.  גב' דלריצ'ה:

 26 כולם בעד?  גב' נתן:
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 1 רגע, סליחה, מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 2 כולם בעד. גב' נתן:

 3 

 .661 : הוחלט לאשר פה אחד תב"רהחלטה

 4 

שקל,  אלף 400 -, השלמת בריכות מיחזור, מוגדל ב668תב"ר  גב' אלרגנד: 5 

קרנות רשות, זה אומדן לגמר הפרויקט. כלומר הצפי שבתום  6 

 7 מיליון שקל תקציב מעודכן גמרנו את הפרויקט הזה. 6 -ה

 8 זה בריכות המיחזור, סליחה,מר אחי מרדכי: 

 9 זה הבריכות הביולוגיות. גב' אלרגנד:

 10 הביולוגיות. גב' נתן:

 11 ? מי נגד? 668מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 12 כולם בעד. אלי ואלי נגד.  גב' נתן:

 13 אף פעם זה לא יגמר הפרויקט הזה.מר אחי מרדכי: 

 14 או שכן או שלא. אנחנו חושבים שכן.  גב' דלריצ'ה:

 15 זה דורש לדעתנו בחינה מחדש. מר אחי מרדכי: 

 16 אוקי.  גב' דלריצ'ה:

 17 

 .668ברוב של חברים את תב"ר : הוחלט לאשר החלטה

  18 

 19 .683 גב' דלריצ'ה:

, יש פה מיון. קיבלנו הרשאה ממשרד התחבורה 683תב"ר  :גב' אלרגנד 20 

לתכנון לאורך דרך התקווה ולכן יש פה גידול בהרשאות  21 

וקיטון בקרנות רשות של  107,100משרד התחבורה של  22 

107,100. 23 

 24 ?683מי בעד  גב' דלריצ'ה:

 25 סליחה, אבל סך הכל יש קיטון בקרנות הרשות?מר אחי מרדכי: 
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 1 כן. גב' דלריצ'ה:

 2 כן, יש גידול במשרד התחבורה.  נתן:גב' 

 3 בהרשאה של משרד התחבורה.  גב' אלרגנד:

 4 ? 683מי בעד  גב' דלריצ'ה:

 5 כולם בעד.  גב' נתן:

 6 

 . 683את תב"ר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 7 

, קרית חינוך חרדית דתית. מה שעשינו פה, 698תב"ר  גב' אלרגנד: 8 

תחם. העמדנו העמדנו את התב"ר על רק עבודות הפיתוח במ 9 

 10 5 -ל 22.5 -מיליון, כלומר יש לנו הפחתה מ 5אותו על 

, שנדבר עליו 728מיליון, זה רק פיתוח. השאר הועבר לתב"ר  11 

בהמשך, שזה מרכז התרבות הרב שירותי, בית הקשיש פלוס  12 

שאני אגיע אליו  770הדברים הנלווים שיש שם, ותב"ר  13 

 14 כיתות.  18בהמשך, תב"ר חדש, לבית ספר 

ר בתב"ר הזה הושאר רק הפיתוח של המתחם, שאר כלומ  15 

 16 הכסף הועבר לתב"רים האחרים.

המתחם החרדי עכשיו נמצא? כי ראיתי יש שם שאלה, איפה  מר סוכריאנו: 17 

בית ספר חדש באזור המערבי, איפה שהיה אמור להיות  18 

 19 איזשהו מתחם, 

ערן הראה את זה במצגת שלו, שיש שם את התרבותא, מרכז  גב' אלרגנד: 20 

 21 תרבות רב שירותי, שיש שם את בית הקשיש.

 22 מה שאלת? לא הבנתי. גב' דלריצ'ה:

 23 איפה הקריה? יש מבנה אולי, אבל איפה הקריה? מר סוכריאנו:

יש קריה מערבית. פעם היו קוראים לה קריה חרדית, היום  גב' דלריצ'ה: 24 

 25 קוראים לה קריה מערבית. מה השאלה? 

 26 מה. השאלה איפה הקריה נעל מר סוכריאנו:
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 1 מה זאת אומרת?  גב' דלריצ'ה:

 2 נמצאת.  גב' נתן:

 3 דונם במערב גני תקווה.  9 גב' דלריצ'ה:

 4 בואו נעלה בבקשה בחזרה את השרטוט.  מר סוכריאנו:

 5 מה אתה מחפש ולא מוצא, לא הבנתי.  גב' דלריצ'ה:

 6 לא ראיתי קריה חרדית, אתם ראיתם שם קריה חרדית?  מר סוכריאנו:

 7 קריה חרדית.  לא גב' דלריצ'ה:

 8 מה כתוב כאן?  מר סוכריאנו:

 9 5 -דונם, לכן היא השאירה פה רק את ה 9יש שם מתחם של  גב' דלריצ'ה:

 10 מיליון פיתוח של השטח וכל מבנה עבר לתב"ר בנפרד. 

 11 מה כתוב כאן?  מר סוכריאנו:

 12 ? 698מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 13 קרית חינוך חרדית, מר סוכריאנו:

 14 א.ל גב' דלריצ'ה:

. 698סליחה, אני מדבר. קרית חינוך חרדית דתית, תב"ר  מר סוכריאנו: 15 

 16 כתוב שחור על גבי לבן, איפה הקריה? 

 17 אין קריה, זה מה שאתה מחפש?  גב' דלריצ'ה:

 18 אז למה אתם כותבים את זה? מה זה? זה,  מר סוכריאנו:

 19 כי זה תב"ר ישן.  גב' דלריצ'ה:

 20 זה שם התב"ר, מה זה משנה השם?  גב' נתן:

 21 ? מי נגד? מי נמנע? אתה נמנע, מה אתם? 698מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 22 נגד.  מר סוכריאנו:

 23 נגד.  גב' דלריצ'ה:

 24 

 .698ברוב את תב"ר : הוחלט לאשר החלטה

 25 
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, הנגשת מבני חינוך ברשות. הרשאה של משרד 719תב"ר  גב' אלרגנד: 1 

מיליון  2אלף שקל וגידול באומדן קרנות רשות  221החינוך  2 

 3 -. עדכון אומדן הפרויקט2,221,000שקל, סך הכל גידול של 

 4 מדובר על הנגשה של מבני חינוך. 

 5 זה על פי חוק אני מבין ההנגשה? מר אחי מרדכי: 

 6 כן. גב' אלרגנד:

לא רק על פי חוק, גם תוך איום פלילי בבעלי התפקידים. מי  דלריצ'ה:גב'  7 

 8 ? 719בעד תב"ר 

 9 כולם בעד.  גב' נתן:

 10 

 . 719 תב"ראת  : הוחלט לאשר פה אחדהחלטה

 11 

. הקמת מרכז תרבותי רב שירותי. שינינו את השם 728תב"ר  גב' אלרגנד: 12 

מבית הקשיש כי תואר פה קודם מה הולך להיות במתחם  13 

 14 6אלף שקל, שמתוכם  11.5 -הזה, ועדכון אומדן הפרויקט ב

 15 . 18,079,000מיליון שקל זה בעלים. סך הכל אומדן הפרויקט 

 16 זה מרכז פרטי או של המועצה? מר אחי מרדכי: 

של המועצה. במקום בית הקשיש, אני אסביר. במקום בית  צ'ה:גב' דלרי 17 

הקשיש, בית הקשיש עובר לשדרה, לקריה המערבית, בסוף  18 

שדרת התקוות, שם יהיה בקומה הראשונה מרכז קשיש,  19 

תשושי נפש, ערן הראה את זה במצגת, ובקומה השניה יהיה  20 

 21 בית כנסת ומקום לאירועים. 

 22 בונה למטה זה המועצה. מי שבונה למעלה זה בעלים, מי ש 

 23 כולם בעד?  גב' נתן:

 24 ?728מי בעד  גב' דלריצ'ה:

 25 כולם בעד.  גב' נתן:

 26 
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 . 728 תב"ראת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

מיליון  3, שיפוץ מבני רשות, זה עדכון, הגדלה של 733תב"ר  גב' אלרגנד: 1 

שקל, זה תב"ר סל לשיפוץ מבני הרשות, כולל לידר וקאנטרי  2 

 3 גלים. 

 4 מיליון שקל? 3איך הגעתם למסקנה שצריך עוד מר אחי מרדכי: 

זה תב"ר סל. יש שיפוץ מלתחות בלידר שמתוכנן, לפי תכנית  גב' אלרגנד: 5 

 6 של תכנון ושיפוץ במבני המועצה בשנים הקרובות. 

 7 ? 733מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 8 כולם בעד.  גב' נתן:

 9 

 .733 תב"ראת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 10 

 11 2, חזות העיר ושיקום שכונות ותיקות, גידול של 741תב"ר  גב' אלרגנד:

מיליון שקל, זה גם תב"ר סל לשיקום שכונות ותיקות על פי  12 

 13 תכנית העבודה. 

יש תכנית כרגע ברוב הרחובות, עשינו סיורים לפני כחצי  גב' דלריצ'ה: 14 

רשימת ליקויים, גם בפארקים, גם בשבילים, גם שנה עם  15 

ריצוף, גם כבישים, אנחנו הולכים לטפח גם את השכונות  16 

 17 הותיקות, כדי שלא יהיה תחושה של חדש וישן. 

 public ? 18התכנית הזאת היא מר אחי מרדכי: 

יש בתכנית העבודה, היא הוצגה בתכנית העבודה. אתה יכול  גב' דלריצ'ה: 19 

 20 לבקש מניר, הוא ישלח לך. 

 21 יש לו, יש לו בחוברת.  גב' נתן:

 22 אין לו את החוברת, סליחה.  מר סוכריאנו:

 23 למה אין לו?  גב' נתן:

 24 עזוב, בסדר. הבנו.  מר סוכריאנו:

 25 ? 741מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:
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 1 כולם בעד.  741 גב' נתן:

 2 

 . 741 תב"ראת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 3 

מיליון שקל.  10, גידול של 6717, שצ"פים בגוש 744תב"ר  גב' אלרגנד: 4 

 5 50 -מצורף לחומר פירוט התב"ר. אומדן התב"ר שמסתכם ב

 6 מיליון שקל. 

 7 ? 744מי בעד  גב' דלריצ'ה:

מיליון שקל  10, בכל אופן זה -תגידי כמה מילים על המר אחי מרדכי:  8 

 9 תוספת. 

, יש פירוט בחומר של כל השצ"פים 6717שצ"פים בגוש  גב' אלרגנד: 10 

 11 מיליון שקל.  50המתוכננים שמגיעים לאומדן של 

אם אתה מסתכל למשל רותם שני יש שצ"פ חדש עכשיו  גב' דלריצ'ה: 12 

 13 שבירו. למשל דוגמה, יש שצ"פ בצד המערבי, איפה ש

 14 יש פירוט.  גב' אלרגנד:

 15 כל השטחים הפתוחים,  גב' דלריצ'ה:

 16 יש פירוט בחומר. גב' אלרגנד:

 17 אבל בסדר, אם הוא לא ראה אז אני אומרת בקול רם.  גב' דלריצ'ה:

 18 לא, זה לא ...מר אחי מרדכי: 

 19 זה נשלח אליכם. גב' נתן:

 20 יחד עם התב"רים זה נשלח.  גב' אלרגנד:

 21 החוברת זה תוספת.  גב' נתן:

 22 לא, התב"רים נשלחו בנפרד. בחומר.  גב' אלרגנד:

 23 כל הרשימה של השצ"פים, גב' נתן:

 24 , -יש פירוט בנספ גב' אלרגנד:

 25 זה לא רק בחוברת,  גב' נתן:

 26 חוץ מהחוברת הועברו אליכם. גב' דלריצ'ה:
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מיליון. בתב"רים  50 -בתב"רים יש נספח שמפרט את ה גב' אלרגנד: 1 

 2 שנשלחו. 

 3 אפשר להקריא.  גב' נתן:

 4 אני יכולה להקריא, כן. גב' אלרגנד:

 5 זה אפריקה ישראל, רותם שני,  גב' נתן:

 6 קרדן, צמח המרמן.  גב' אלרגנד:

 7 יש רשימה. גב' נתן:

 8 ?744אוקי, מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 9 כולם בעד.  גב' נתן:

 10 

 . 744תב"רים את : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 11 

 12 .751תב"ר  גב' דלריצ'ה:

, רכישת רכבי עבודה. זה תב"ר שכבר אושר בעבר 751תב"ר  גב' אלרגנד: 13 

על מיליון שקל מהלוואה. קיבלנו הרשאה ממשרד הפנים של  14 

אלף שקל קרן  55אלף שקל ולכן זה נוסף פה. ועוד  383 15 

מכירת נכסים וציוד של המועצה. כלומר רכב שאנחנו מכרנו  16 

 17 הקרן נכנסת לפה. 

 18 מה זה רכבי עבודה?  מר אחי מרדכי:

למשל המשאית אשפה שתירכש, תיקנה מפה. ניידת נגיד של  גב' אלרגנד: 19 

 20 הקב"ט נרכשה מפה, רכבים שמשמשים לעבודת המועצה. 

 21 כמה רכבים יש היום באגף?  מר סוכריאנו:

 22 אנחנו לא מדברים על רכבים בליסינג?  גב' אלרגנד:

 23 אחרי הרכישה.  מר סוכריאנו:

 24 , -זום וזה רכב גי דובר:

 25 רכב שקנה ניר.  גב' אלרגנד:

 26 זה רכבים ייעודיים או רכבים, מר אחי מרדכי: 
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 1 רכבים ייעודיים.  גב' אלרגנד:

 2 כמה יהיה בסך הכל? מר אחי מרדכי: 

 3 אנחנו קונים רכב, משאית,  גב' דלריצ'ה:

 4 כלי רכב.  10סך הכל יהיו  מר אריאלי:

 5 ?751מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 6 , כולם בעד? 751 גב' נתן:

 7 

 .751 תב"ראת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 8 

אישרנו אותו כתב"ר לקרן פיצוי נופי  765. תב"ר 765תב"ר  גב' אלרגנד: 9 

של הרשות. אני פשוט מתקנת פה, אנחנו כתבנו שהמקור  10 

הוא מקרן קיימת לישראל, אבל זה הולך ככה שאנחנו  11 

מהכסף הזה מקבלים כסף מיזמים על עקירת עצים ואנחנו  12 

יכולים לשתול עצים אחרים. אז גם שינינו את המקור  13 

מקק"ל לקרן לפיצוי נופי של הרשות, וגם הגדלנו אותו לחצי  14 

 15 מיליון שקל.

 16 ? 765מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 17 כולם בעד.  גב' נתן:

 18 

 . 765את תב"ר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 19 

 20 . 768תב"ר  גב' דלריצ'ה:

הוא שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך,  768זה תב"רים חדשים.  גב' אלרגנד: 21 

אלף  300 -מקרנות רשות ו 8.7מיליון שקל,  9תב"ר חדש של  22 

 23 שקל הרשאה של משרד החינוך. יש פירוט שמצורף לרשימה. 

 24 זה בנוסף לשיפוץ הקודם? מר סוכריאנו:

 25 זה שיפוצי הקיץ שמתוכננים להיות, גב' דלריצ'ה:
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 1 החדשים. גב' אלרגנד:

בית ספר רביבים הולך לעבוד צד שני, עבר חלק א', הוא  גב' דלריצ'ה: 2 

הולך לעבור חלק שני, את כל הכיתות, את התקרות בכיתה,  3 

מיליון  3את הריצוף. הבטחנו להם, הם חיכו בסבלנות. זה  4 

מיליון שקל זה בחטיבה החדשה, חטיבת הראשונים,  4שקל.  5 

ים אליה. ויש לא החדשה, הראשונים מקבלת את בית ספר גנ 6 

 7 עוד שני מיליון אחר, זה שיפוצי קיץ, גני ילדים, בתי ספר. 

 8 לא, בתי ספר.  גב' אלרגנד:

 9 ?768תב"ר  768מי בעד  גב' דלריצ'ה:

 10 כולם בעד.  גב' נתן:

 11 

 .768 תב"ראת החלטה: הוחלט לאשר פה אחד 

, שיפוץ והתאמת גני ילדים. אלה שיפוצים הקיץ 769תב"ר  גב' אלרגנד: 12 

 13 מיליון שקל.  2ני הילדים. האומדן של ג

בזה אנחנו גומרים את מתיחות הפנים של כל גני הילדים  גב' דלריצ'ה: 14 

שנתית. החלפנו את כל החול  5ביישוב. היתה תכנית  15 

בחצרות ואת כל המבנים, נשארו עוד כמה מטבחים שצריך  16 

להחליף וכמה פינות קטנות, ובזה אין גן אחד שלא הגענו  17 

 18 אליו. 

 19 , מי בעד? 769תב"ר  

 20 כולם בעד.  גב' נתן:

 21 

 .769 את תב"ר: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 22 

כיתות בקרית החינוך  18, זה בית הספר של 770תב"ר  גב' אלרגנד: 23 

מיליון משרד  12מיליון שקל.  22המערבית. אומדן של  24 

 25 מיליון קרנות רשות.  10החינוך, 
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זה כרגע ממש בתכנון. קיבלנו אישור פרוגרמה ממשרד  גב' דלריצ'ה: 1 

החינוך, אנחנו עכשיו מתכננים ואז נקבל את האישורים ואז  2 

 3 ? 770נצא לדרך. מי בעד תב"ר 

 4 כולם בעד.  גב' נתן:

 5 

 .770את תב"ר  : הוחלט לאשר פה אחדהחלטה

 6 

אלף שקל. אנחנו חושבים  200, הקמת אינוונטר 771תב"ר  גב' אלרגנד: 7 

שיהיה אינוונטר במועצה ולכן אנחנו פונים לאישור  שחשוב 8 

 9 תב"ר.

 10 מה זה אומר אינוונטר, זה מערכת ממוחשבת?  מר סוכריאנו:

 11 ניהול הרכוש של המועצה. כיום אין.  גב' אלרגנד:

 12 לא, אבל מה זה אינוונטר? זה מערכת ממוחשבת שהיא,  מר סוכריאנו:

 13 קודם כל ניטור.  גב' נתן:

 14 קודם כל סקר לאתר את כולם ואחרי זה לנהל את זה.  גב' אלרגנד:

 15 כולם בעד? אוקי.  גב' נתן:

 16 

 .770 : הוחלט לאשר פה אחד תב"רהחלטה

 17 .772תב"ר  גב' דלריצ'ה:

מיליון שקל, קרנות  4, התייעלות אנרגטית, המשך, 772תב"ר  גב' אלרגנד: 18 

 19 רשות. לתאורת לד בכל יתרת הישוב שהיום אין בה. 

 20 לם בעד? אוקי. כו גב' נתן:

 21 

 . 772 תב"ראת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 22 
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מיליון שקל קרנות  2, מצלמות ומוקד רואה, 773תב"ר  גב' אלרגנד: 1 

 2 רשות, נקנה ליישוב. 

אנחנו יוצאים לסקר לעשות בדיקה בכל הפארקים, בכל  גב' דלריצ'ה: 3 

מוקדי מאותרי בעיות ציבוריים שאנחנו רוצים לעשות. זה  4 

לא מספיק לשים מצלמות, כי אם אתה שם רק את החומרה,  5 

רק את הגוף ואנחנו לא עושים מוקד רואה שרואה בזמן  6 

אמת או מנסה לאתר את המפגעים אז זה לא רלוונטי, כי  7 

עבד. ועל ההשקעה גם של תוכנה וגם של אתה רואה בדי 8 

חומרה. המצלמה עצמה היא חומר והתוכנה שמולבשת  9 

עליה, שיש היום לכמה חברות מתכנתים שעושים, יודע  10 

לזהות מה שאתה מגדיר לו. אם אתה מגדיר לו שיש חתול  11 

אז הוא לא מצפצף אז הוא יודע בדיוק. ואם יש התקהלות  12 

תר לך ולצפצף למוקד נוער מעל מספר מסוים הוא יודע לא 13 

 14 ואז המוקד יכול להפעיל את הפקחים. 

את הנושא הזה של הכיסוי, איזה אחוז כיסוי בישוב זה  מר סוכריאנו: 15 

 16 ייתן?

מיליון? אנחנו מתחילים. אנחנו עושים בדיקה, אנחנו  2 -ה גב' דלריצ'ה: 17 

רוצים לראות את המקומות, לסמן תעדופים, מה עדיפות  18 

ראשונה, לצאת למכרז, לראות את המחיר ואז להחליט מה  19 

 20 חשוב, דחוף, ומה ... ולפי זה נעשה תכנית. 

. אני שואל אני שואל איזה אחוז מתוך priorities -זה ה מר סוכריאנו: 21 

יהיה לנו מוקד רואה או  10%יישוב יכוסה במצלמות. ה 22 

60%? 23 

מוקד רואה של מה שאנחנו נחליט שהוא  100%המוקד יהיה  גב' דלריצ'ה: 24 

 25 יראה. 

 26 לא ענית עלה שאלה. מר סוכריאנו:

 27 לא הבנתי אותה.  גב' דלריצ'ה:
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 1 יש גודל נתון ליישוב. את שמה כרגע רק בצמתים? מר סוכריאנו:

 2 אמרתי לך שאני יוצאת לסקר.לא,  גב' דלריצ'ה:

 3 את שמה בכל הפארקים והצמתים?  מר סוכריאנו:

 4 אני הולכת לעשות בדיקה,  גב' דלריצ'ה:

את שמה בכל בתי הספר בחצרות, בלילה לראות שהילדים  מר סוכריאנו: 5 

 6 לא קופצים, 

 7 זה יש. גב' נתן:

 8 אתה שואל ועונה?  גב' דלריצ'ה:

 9 אני שואל.  מר סוכריאנו:

אתה שואל. אוקי. אז כיום יש בכל מוסדות החינוך וכל  צ'ה:גב' דלרי 10 

המרכזים גם בלידר וגם במרכז הבמה וגם בעוד כמה  11 

מקומות יש כבר מצלמות. אנחנו הולכים לעשות, לוקחים  12 

מישהו, עושה סקר עם המלצות למועצה איפה הוא חושב  13 

שכדאי שנחוץ, שדחוף, הוא יעשה לנו את זה לפי תעדופים  14 

ות המועדים לפורענות, איפה פחות ואיפה איפה המקומ 15 

 16 פחות, ולפי הכסף נכנס ויוצא נעשה תכנית ונסיים אותה. 

העניין במקרה אני טיפה גם מצוי בו, מהתפקידים הקודמים מר אחי מרדכי:  17 

, של עיר בטוחה. עכשיו safe cityשלי. זה חלק מתפיסה של  18 

ן זה קומפוננט הערכת ... השאלה האם כל הנושא הזה נבח 19 

תוך ראייה של עיר בטוחה או שמישהו אמר אנחנו עכשיו  20 

צריכים להציב מצלמות כי אנחנו רוצים לראות תנועה  21 

 22 שמשתוללת. 

 23 זה למציאת האיזון,  גב' דלריצ'ה:

 24 כי מה יקרה? אני אגיד לך, סליחה, עוד, אני אשיב לשאלה.מר אחי מרדכי: 

 25 אוקי.  גב' דלריצ'ה:

וש או אפילו עוד שנה נחשוב שאנחנו עוד שנתיים, שלמר אחי מרדכי:  26 

צריכים בכל אופן להקים איזה חלק מ... שאפילו אולי תמומן  27 
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על ידי משרד כזה או אחר, ויסתבר שאנחנו שמנו את כספנו  1 

 2 על קרן הצבי. 

 3 זו תהיה השקעה,  מר סוכריאנו:

אני חושבת שצריך לעשות את האיזון בין להפוך את היישוב  גב' דלריצ'ה: 4 

שבו כל תושב שיסתובב להנאות הוא והחברים  לאח הגדול 5 

 6 שלו יצולמו במצלמות, שאני מאוד נגד, 

 7 לא, עיר בטוחה לא מדברת על,מר אחי מרדכי: 

אוקי. לבין מקומות שאנחנו רואים שנעשה שם פוגרום  גב' דלריצ'ה: 8 

ואנחנו מקבלים דיווחים כל הזמן מהמוקד על המקומות  9 

ן אותם. אחרי שנעשה האלה, שעדיין לא כוסו וצריך לבחו 10 

את הסקר הזה ונקבל את התוצאות נשב, נתמחר ונראה  11 

עדיפויות. זה לא יהיה בכל מקום שאתה הולך ובכל צומת  12 

אתה מצולם, לא פה בגני תקווה. אני לפחות נגד. זה יהיה כן  13 

במקומות שאנחנו חושבים שזה רצוי והתועלת תהיה גדולה  14 

 15 פרויקט.יותר מהחיסרון. צריך לבדוק את זה. זה 

עוד לא, אין תוצאות עדיין. זה ממש התחלה של פרויקט   16 

 17 ? מי נגד?773הוליסטי. מי בעד 

 18 כולם בעד.  גב' נתן:

 19 לא, לא, נמנעים. מר סוכריאנו:

 20 אלי ואלי נמנעים.  גב' דלריצ'ה:

 21 , -אין תכנון ל מר סוכריאנו:

 22 

 . 773 תב"ריםברוב את : הוחלט לאשר החלטה

 23 

 24 .774תב"ר  גב' דלריצ'ה:

מיליון קרנות  3.5, בניית שטחי המועצה במה"ר 774תב"ר  גב' אלרגנד: 25 

רשות. אנחנו אישרנו בזמנו ועדה מקצועית שבחנה ואישרה  26 
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והבאנו את זה גם למליאה, שהיזם שבונה את המה"ר יבנה  1 

גם את השטחים שלנו. למועצה יש שם שטחים וחניות  2 

ם ליזם מיליון זה אומדן תשלו 3.5בחלק משטחי המסחר.  3 

 4 בגין בניית שטחי המועצה לפי שמאי שבחן את זה. 

 5 זה לא שטחי מסחר, זה שטחים ציבוריים בתוך המסחר.  עו"ד עובדיה:

 6 אוקי, שטחים מסחריים בתוך המסחר, סליחה.  גב' אלרגנד:

שטחים ציבוריים בתוך המסחר. תסבירי רגע, רונית, תקומי  גב' דלריצ'ה: 7 

 8 שניה. 

 9 המה"ר.בתוך  גב' נתן:

מטר שהם  500ת יש בתוך המבנה של המה"ר לפי התכני עו"ד עובדיה: 10 

לייעוד ציבורי ששייך למועצה. כיוון שכל השטח הזה נבנה  11 

כקומפלקס אחד גדול אנחנו על פי חוק קיימנו ועדה  12 

מקצועית, הבאנו אליכם בעבר, אישרנו את כל העניין הזה,  13 

יעלה, כי הם שהם יבנו, גם הלכנו לשמאי, שהעריך כמה זה  14 

 15 500 -כל העבודה שלהם היא פאושלית. שהם יבנו גם את ה

מטר של המועצה, כי זה פשוט הנדסית לא הגיוני לעשות  16 

את זה אחרת, את החניות של המועצה, את החלק היחסי  17 

בשטחים הציבוריים וכרגע זה יוצא לדרך. אנחנו נצטרך  18 

 19 בסוף לשלם על זה. 

 20 י נגד? מי נמנע? אוקי. ? מ774מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 21 

 . 774את תב"ר : הוחלט לאשר החלטה

 22 

 23 שאלה לערן, לא נתנו שאלות אבל אני רוצה לשאול,  מר סוכריאנו:

 24 רגע, אבל עוד לא, אנחנו נחליט את הסדר יום בסוף.  גב' דלריצ'ה:

אנחנו עכשיו הולכים לישיבה, אישור תקציבי, פשוט אנשים   25 

 26 פה.  12:00 -ביקשו ממני כי הם רוצים ללכת, הם מ
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 1 אוקי.  מר סוכריאנו:

 2 

 2018אישור תקציב לשנת 

 3 

 4 , גורן, בבקשה, תעשי סקירה. 2018אישור תקציב לשנת  גב' דלריצ'ה:

₪. מיליון  125.8 -מסתכמת ל 2018הצעת התקציב לשנת  גב' אלרגנד: 5 

מיליון לעומת תחזית ביצוע של  8.1 -היקף התקציב עולה ב 6 

. עיקר הגידול נובע מהחינוך. למועצה יש אתגרים 2017שנת  7 

רבים בניהול התקציב. אנחנו יישוב קטן בתנופת פיתוח  8 

יחידות  160צפויות להתאכלס עוד  2018משמעותית. בשנת  9 

 10 . דיור

יש לנו מחסור משמעותי בשטחי תעשייה, מסחר ושירותים.   11 

מההכנסות הינם מארנונה שאינה  7% -מהשטח ורק כ 2%רק  12 

 13 למגורים.

, לפיכך השתתפות 8המדד הסוציואקונומי של הרשות הוא   14 

 15 14%משרדי הממשלה היא נמוכה. ההנחות בארנונה הן 

 16 מהחיוב. המועצה נותנת את המקסימום שאפשר לפי החוק

בכל סוגי ההנחות. נטל הוצאות הפנסיה הרובץ על הרשות  17 

 18 מיליון שקל.  5.2 -מהתקציב, כ 4.2%הוא 

מיליון; מענקי האיזון  47.1הרכב התקציב: הכנסות מארנונה   19 

מיליון;  2.2מיליון; הכנסות מתאגיד המים כולל מותנות  4.2 20 

מיליון; הכנסות  20.4הכנסות עצמיות, למעט חינוך ורווחה  21 

אלף שקל; הכנסות  390עמיות ובגין שנים קודמות חד פ 22 

אלף;  989ממשרדי ממשלה אחרים, למעט חינוך ורווחה,  23 

; מימון עירוני בחינוך, שזה 41.8שכר ופעולות כללי  24 

ההוצאות בניכוי הכנסות משרדי הממשלה והכנסות עצמיות  25 
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מיליון; פירעון מלוות  3.5מיליון; מימון עירוני רווחה  15.3 1 

 2 . 5.2 -ליון ופנסיה כמי 9.4 -כ

לאן ילך הכסף של המועצה בשנה הקרובה? השקעה בחינוך,   3 

המשך השקעה באוכלוסיות רווחה, השקעה בשיפור פני  4 

היישוב ובשירות לתושב, השקעה בתרבות כולל נוער ופיתוח  5 

 6 והעצמה של העובדים. 

 7 42%אני עוברת להשקעה בחינוך. ההוצאות לחינוך מהוות  

. 2017תחזית ביצוע  39%ות לעומת מסך תקציב ההוצא 8 

מיליון ללא פנסיה,  50.4ההשקעה בחינוך צפויה לעמוד על  9 

מיליון  6.3', עלייה של 17מיליון בתחזית ביצוע  44.1לעומת  10 

 11 בהשקעה בחינוך. 14.3%המהווה גידול של 

 12 17.3 -ל 2015 -מיליון ב 12.4 -המימון העירוני בחינוך עלה מ 

 13 מיליון שקל.  5ה של , עליי2018מיליון בשנת 

בתקציב החינוך כמובן נכלל כל ההוצאות הנדרשות בגין   14 

שנת הלימודים הנוכחית, תשע"ח, תוספת שכבה נוספת  15 

בתיכון מיתר, מעבר בית ספר יובלים למשכנו החדש, פתיחת  16 

גן תקשורת, גידול במספר שני גני ילדים חדשים פלוס  17 

מרחבי למידה התלמידים, קליטת בית ספר למחוננים, טיפוח  18 

תומכי שונות בבתי הספר בגני הילדים, טיפוח תהליכי  19 

ייחודיות בבתי הספר, הכשרת צוותי ניהול וליווי אישי  20 

 21 למנהלים. 

נכלל בתקציב גם הערכות להוצאות שיידרשו בגין תשע"ט,   22 

, גידול שכבת התלמידים הנוספת 2018מספטמבר עד דצמבר  23 

י ילדים חדשים בבית ספר תיכון מיתר, פתיחת שלושה גנ 24 

 25 נוספים וכמובן המשך גידול במספר התלמידים. 

 26 22.6מיליון לעומת  27.8 -שכר החינוך ללא פנסיה מסתכם ב 

 27 מיליון.  5.2, גידול של 17מיליון בתחזית ביצוע 
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משרות בגלל תוספת משרות  17 -משרות חינוך גדלות ב  1 

למורים בתיכון, השכבות החדשות שנכנסו. תוספת מזכירה  2 

לבית ספר יובלים, אב בית לבית ספר יובלים כשהוא יעבור  3 

למשכנו החדש, תוספת סייעות בגני הילדים החדשים, כולל  4 

גן תקשורת, וגידול בתקני השירות הפסיכולוגי עקב גידול  5 

 6 וב. הייש

 7 17.3מיליון לפני פנסיה,  15.3 -המימון העירוני מסתכם ב 

 8 מיליון כולל פנסיה. 

מיליון.  2.8 -המימון העירוני בחינוך הקדם יסודי הוא כ  9 

מיליון, בחטיבות ביניים הוא מיליון,  6בחינוך היסודי הוא  10 

מיליון.  4.5ובחינוך המיוחד הוא  2.2בחינוך העל יסודי  11 

המימון העירוני פר תלמיד, אני לא אתמקד בחלוקה לפי  12 

 13 4,300 -ל 4,000שכבות גיל, אבל בסך הכל הכללי הוא בין 

 14 '. 18 -', גם ב17 -שקל לתלמיד גם ב

אני עוברת להשקעה באוכלוסיות הרווחה. הוצאות הרווחה   15 

מיליון בתחזית ביצוע  10.5מיליון לעומת  11.1 -מסתכמות ב 16 

מסך הוצאות הרווחה ללא  32%'. מימון המועצה מהווה 17 17 

-75ממשרדי הרווחה זה  matching -פנסיה, כשבדרך כלל ה 18 

 19 קיעה יותר מזה. , המועצה מש25

עיקר הגידול בהוצאות הרווחה הוא בשירותים לילד ונוער   20 

אלף  190אלף שקל גידול וצרכים מיוחדים גידול של  250 21 

מיליון בתוספת הפנסיה  3.5שקל. מימון עירוני ברווחה הוא  22 

 23 מיליון. 3.9

המועצה ממשיכה להשקיע בשיפור פני הישוב ובמתן שירות   24 

השקעה בשיפור פני הישוב מיטבי לתושבים. היקף ה 25 

בתחזית  15.4מיליון לעומת  15.9ובשירות לתושב הוא  26 

מהצעת התקציב.  12.6%'. היקף ההשקעה מהווה 17ביצוע  27 
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מיליון,  7.7עיקר ההשקעה הוא בניקיון, באיסוף אשפה,  1 

, המחלקה הטכנית ובטיחות 2.9גינון ותחזוקת אלמנטי רחוב  2 

, 0.7, תברואה 0.9רה , תאו1.1, פיקוח עירוני 1.6בדרכים  3 

 4 אלף.  300מוקד עירוני חצי מיליון, איכות הסביבה 

כמובן שיש בתב"רים המון כספים שמושקעים בשיפור פני   5 

 6 היישוב. 

השקעה בתרבות, כולל נוער, המועצה ממשיכה להשקיע   7 

מיליון.  4.8בתרבות. ההשקעה העירונית בתרבות היא  8 

 9 2.5תורנית בפעולות תרבות כולל מרכז הבמה ותרבות 

מיליון. ביחידה לנוער  0.9מיליון. בספריה החדשה שתקום  10 

 11 ובספורט חצי מיליון.  0.8

בנוסף, יום העצמאות והטקסים, יום השואה ויום הזיכרון   12 

. המועצה פועלת למקסום 2017חצי מיליון, בדומה לשנת  13 

 14 הקולות קוראים מהממשלה בנושאים האלה. 

 15 -ת השכר מסתכמות לפיתוח והעצמה של עובדים. הוצאו 

'. הוצאות 17בתחזית ביצוע  45.3, כולל הפנסיה, לעומת 52.4 16 

מסך התקציב. המועצה  41.7השכר כולל הפנסיה מהוות  17 

פועלת לפיתוח והכשרה של העובדים. תקציב המועצה  18 

 19 ₪. אלף  216 -להדרכת עובדים ומנגנון מסתכם ב

מטה המועצה כולל כוח אדם מאוד מצומצם עם המון   20 

ות ליישוב קטן שמתפתח. הגידול במשרות מול תחזית מטל 21 

, עקב 17.4. עיקר הגידול נובע ממשרות בחינוך, 27.2' הוא 17 22 

העסקת מורים בעקבות השכבות הנוספות בתיכון ופתיחת  23 

משרות  4גני הילדים החדשים, כמו שפירטתי. וכן גידול של  24 

 25 שנובע מפתיחת ועדה מקומית לתכנון ובנייה. 
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תלושי שכר כולל  480נובמבר, הוצאו נכון לחודש   1 

עובדים  16 -פנסיונרים בפנסיה תקציבית ו 94פנסיונרים,  2 

 3 בחוזה בכירים. 

מאין יבוא הכסף למטלות? מקסום ההכנסות בארנונה, בד   4 

בבד עם מיצוי ההליכים מול משרדי הממשלה על מנת  5 

לפתור את העיוות. אני אפרט על הכנסות מארנונה. הכנסות  6 

מיליון. הגידול הוא לעומת  47.1 -סתכמות למארנונה מ 7 

מיליון, שנובע מאכלוס של  3 -הוא של כ 2017תחזית ביצוע  8 

והמשך גבייה  2.18%יחידות דיור, הטייס האוטומטי של  160 9 

 10 גבייה שוטפת.  95.5%שוטפת והעמקת הגבייה לפי 

כמו שפירטתי קודם, הכנסות מארנונה, שאינן למגורים, הן   11 

, שזה בעצם 6717. עם סיום בניית גוש מהשטחים 2%רק  12 

מהשטח יהיה ארנונה מעסקים.  4% -בניית המה"ר, צפוי ש 13 

מהשטחים יהיו  15% -צפוי שכ 6716עם סיום בניית גוש  14 

 15 מצבנו ישתפר. 15%ארנונה מעסקים. אנחנו צופים שעם 

המועצה פנתה בבקשה חריגה בארנונה כדי לתקן את העיוות   16 

ת תתי סיווגים לחניות, מחסנים שקיים בחיוב. ביקשנו לת 17 

ושטחים טכניים במתקני ספורט בבניין מגורים, ושהם יהיו  18 

התקבלה תשובת  15.12בתעריף מינימום למגורים. ביום  19 

השרים לפיה בקשת המועצה נדחית. בימים אלה המועצה  20 

 21 שוקלת את המשך צעדיה מול דחיית הבקשה. 

מהחיוב  14% -מיליון, כ 7.4 -ההנחות מארנונה מסתכמות ל  22 

בארנונה. המועצה, כמו שאמרתי, נותנת את האחוז  23 

 24 המקסימלי הניתן על פי החוק. 

מקור מימון נוסף למטלות זה משיכת עודפי תאגיד המים.   25 

 26 2019עד  2015משרד הפנים אישר למועצה מתווה משנת 

לפירעון מוקדם של הלוואת הבעלים ומשיכת דיבידנד.  27 
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₪ מיליון  1.3נסה של הכ 2018בהתאם לכך נרשמה בשנת  1 

בגין ₪ אלף  540 -בגין פירעון מוקדם של הלוואת בעלים, ו 2 

 3 דיבידנד כהכנסה מותנית שכנגדה יש הוצאה מותנית. 

 4 5מיליון לעומת  4.2 -המענקים, סך המענקים מסתכמים ב 

. מענק האיזון מסתכם, על פי 2017מיליון בתחזית ביצוע  5 

 6 -מיליון. הוא ירד ב 3.9 -אומדן, שהתקבל ממשרד הפנים, ב

. עדיין 2016ובחצי מיליון מול  2017אלף שקל מול  200 7 

המועצה מעריכה שמענק האיזון יהיה גבוה יותר, ולכן  8 

אלף שקל, כנגדן נרשמו  205נרשמו הכנסות מותנות של  9 

 10 הוצאות מותנות. 

מענק בגין תמרוץ מתן היתרי בנייה, לא תוקצב. שכן אין   11 

הכניסו לבסיס התקציב. בשנת ודאות לקבלתו ולא ניתן ל 12 

 13 . 253' הוא היה 16 -ב 831גובה המענק היה  2017

כנגד ההכנסות המותנות שציינתי נרשמו הוצאות מותנות   14 

 15 אשר בעיקרן אירועי תרבות ותמיכה במרכז הבמה. 

 16 9.4 -ב 2018פירעון מלוות והוצאות מימון מסתכמות בשנת  

הלוואות שנלקחו . רוב ה2017מיליון, בדומה לתחזית ביצוע  17 

הן הלוואות פיתוח למימון בניית מוסדות חינוך. אנחנו  18 

 19 קוראים להם "הלוואה" למשרד החינוך. 

תקציבי פיתוח, סך הכל התב"רים הפתוחים של המועצה   20 

 21 282מתוכם ₪, מיליון  440 -מסתכמים ב 30.11 -נכון ל

 22 83ממומנים מקרנות רשות, כספי השבחה והיטלי פיתוח. 

מיליון מפעל הפיס ומוסדות  25די ממשלה, מיליון משר 23 

 24 שונים. והשאר הלוואות מבנקים ואחר. 

מיליון שקל  200שבשנה הקרובה יהיה גידול של  בנוסף, צפוי  25 

מקרנות רשות, שזה כספי היטלי השבחה ופיתוח. בהצלחה  26 

 27 לכולנו.
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 1 גורן, תודה רבה. וואו.  גב' דלריצ'ה:

 2 )מחיאות כפיים(

שאנחנו מאשרים את התקציב, יש לכם שאלות? לפני  גב' דלריצ'ה: 3 

 4 בבקשה. אבל בלי בית אריה.

 5 דווקא בית אריה זה דוגמה מעולה.  מר סוכריאנו:

 6 רק בלי בית אריה.  גב' דלריצ'ה:

אני דווקא לא הייתי ... וזה לא אישי חלילה וחס לגורן. מר אחי מרדכי:  7 

א גורן יודעת בדיוק את היחס האישי שלי אליה, ובטח זה ל 8 

אמירה אישית. אנחנו נמצאים כאן במרכז הבמה ואני מרגיש  9 

 10 במקרה הטוב ניצב בהצגה שיש כאן. או קהל או ניצב. 

תראו, אתם רוצים שאנחנו עכשיו נצביע, אני מניח, ואני   11 

נאיבי, שאתם רוצים שאנחנו גם נצביע בעד. עכשיו אנחנו  12 

באים בידיים נקיות, ובאמת כמו שאתם רואים אנחנו  13 

ות שלנו הן ענייניות. איפה שאנחנו משתכנעים על ההצבע 14 

פי התפיסה שלנו שזה דברים לטובת היישוב ונכונים, לטובת  15 

אוכלוסיות כאלה ואחרות, אפילו ברוב המקרים אנחנו בעד  16 

 17 סטטיסטית. 

עד לפני שנתיים זייפתם באשר תמיד באנו לישיבת תקציב   18 

את זה  והיינו רואים את הספר הזה, גם היו שנים שהחביאו 19 

מאתנו. במקרה הטוב ראינו את זה כמו שהיום, אנחנו  20 

 21 רואים את זה כאן. 

, אני מתייחס ברצינות גם אליכם וגם -אני קורא את ה  22 

 23 -לתפקיד שלנו וגם חלק מסוג של שומרי סף. אני מקבל ב

PDF  את דברי ההסבר לתקציב וכאילו מישהו עושה בכוונה 24 

שאנחנו נבין כמה  לנו חוסר שקיפות ועושה את הכל על מנת 25 

שפחות. דרך אגב, הקריאה המהירה של גורן היא באמת אולי  26 

מבחינת הלוליינות אולי מגיע לה מחיאות כפיים. אבל זה  27 
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לא בעקבות זה אנחנו יכולים באמת להגיד טוב, לא טוב, או  1 

 2 להיות שיפוטיים.

ניסיתי למשל לנתח באמת, לקרוא עמוד עמוד, דרך אגב,   3 

דרך אגב, אני גם צריך להביא פרנסה ואני בן אדם עסוק  4 

הביתה. אני אתן לכם סתם דוגמה. האם אני יכול לקרוא  5 

פאי כזה? אני יכול להסיק מזה מסקנות? אני יכול להבין?  6 

האם אני יכול בהיסטוגרמות שאתם צירפתם להבין ולנתח  7 

ושאני אדע לשאול את על מנת שאני אבין מה קורה כאן  8 

בגלל תקנות משרד הפנים השאלות הנכונות, אז כנראה  9 

סימנתם וי, דרך אגב הוי הוא לא נכון, כי אתם אמורים  10 

להעביר לנו מבעוד מועד את ספר התקציב הביתה. דרך אגב  11 

 12 שנה שעברה עשיתם את זה. 

והשנה שלחתם לנו, לצאת ידי חובה. לא הצלחתי עם   13 

הלוליינות להבין מילה וחצי מילה ופעם ראשונה אני מבין  14 

ה, באמת, אנחנו במקום סמלי, וואלה מרגיש בקריאה מהיר 15 

שאנחנו בהצגה עכשיו, לא הבנתי מילה וחצי מילה. יכול  16 

להיות שהעמיתים שמחאו כפיים כאן היו יותר שותפים אז  17 

 18 יש להם סיבה למחוא כפיים.

אני למשל רשמתי שאלות וקראתי, ואם הייתם עושים את   19 

חלק הדבר הכי פשוט, מביאים לנו את זה מבעוד מועד  20 

מהשאלות היו לא רלוונטיות. אבל אני אשאל אותן כי הן כן  21 

 22 רלוונטיות. 

למשל גיבוש תקציב, זה ציטוט שלקחתי מהוראות משרד   23 

הפנים, יש לבצע בתהליך מסודר של הצבת יעדים ובניית  24 

תכנית עבודה. לפחות על פי מה שהמצגת של ערן,  25 

 26 המרשימה אני חייב להגיד, כשלעצמה, יש מה שחיפשתי.
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אבל רבאק, שתפו אותנו. גם אנחנו, לא יזיק לכם. מה חוסר  1 

 2 השקיפות הזו? מה זה להחזיק את הקלפים קרוב לחזה? 

דרך אגב, לאו דווקא רק לגבי מחלקת ההנדסה, צריכה   3 

להיות תכנית עבודה שרואים אותה מבעוד מועד, לראות  4 

איך תכנית העבודה מקושרת תקציב, על מנת שאנחנו נדע  5 

ון, לא נכון. דרך אגב, אולי אפילו לתת לכם להעריך נכ 6 

 7 טיפים. לאו דווקא מלחמות דרך אגב. 

כמובן שבמה שקיבלנו לא ראינו דבר וחצי דבר. לא צורפה   8 

תכנית עבודה לפי מחלקות. אני מניח שכאן כן צורף. אבל  9 

מה זה עוזר לי שאני רואה את זה כאן? אני צריך לבוא מוכן  10 

ל להיות מוכן? תגידו אתם. האם לישיבה הזאת. איך אני יכו 11 

זה באמת רציני? אני יכול להרים יד בעד התקציב? לא  12 

ראיתי שום דבר. עשיתם, וואלה, עשיתם, האם זה בכוונה  13 

אתם לא מראים לנו? לא יודע, אני אין לי תשובה לשאלה  14 

 15 הזאת. 

אין פירוט משרות של תקן ומצבה על פי המתחייב. אין   16 

, אין רשימת יועצים out sourcing -רשימת עובדים ב 17 

וחברות נותנות שירותים, אין מספרי השוואה במשרות  18 

ביחס שנה קודמת. אני רוצה לראות את הגידול. האם גדלנו  19 

תקנים? דרך אגב, לא  5 -תקנים ל 3 -במחלקה מסוימת מ 20 

תמיד זה מעיד על חוסר יעילות הגידול. אם יש הסבר  21 

ויש הסבר. אי  5 -ל 3 -מאחורי הגידול בסדר, אז נדע שגדל מ 22 

 23 אפשר להבין דבר וחצי דבר ממה שקיבלנו. 

האם יש הסבר מסוים, דרך אגב, אני לוקח ציטוטים   24 

מההוראות והתקנות של מרד הפנים, מפורט לגבי כל סעיף  25 

אשר השינוי בו הוא מעל אחוז מסוים? בניגוד למה שקיבלנו  26 

שנה שעברה אין ריכוז הכנסות לפי מחלקה, אין ריכוז  27 



 

 0058236-03 :קספ 6127715-03 טל: "בע"מ "אבני שרותי הקלטה

  25.12.17 מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

44 

אות לפי מחלקה. בקיצור, הבאתם לנו נייר שפשוט ככל הוצ 1 

שיותר העמקתי בו ככה גדל התסכול, עד שבשלב מסוים  2 

 3 אמרתי שאני יותר לא מתעסק עם זה. 

אני רוצה להעיר הערה נוספת לפני שאני נכנס גם למספרים   4 

 5 ושואל שאלות. 

, דקות. על פי חוק 10דקות, תתמצת את הכל,  3אתה עוד  גב' דלריצ'ה: 6 

 7 אם אתה מצטט חוקים. 

 8 אני אקח כמה דקות גם מעבר. מר אחי מרדכי: 

 9 דקות.  3אני אלווה לו  מר סוכריאנו:

 10 דרך אגב,מר אחי מרדכי: 

 11 על חשבון בית אריה שאני לא אגיד כלום.  מר סוכריאנו:

דקות, תראו, אפילו, זו  10 -דרך אגב, ההקפדה הזו על המר אחי מרדכי:  12 

דקות  10.01 -אמורה להיות ישיבה חגיגית. אם אני ב 13 

אני לא אספיק להגיד כאופוזיציה, שתראו בה ערך דרך אגב,  14 

 15 דקות.  10את הכל אתם אומרים לי אתה לא תגיד, יש לך 

דקות על כל סעיף. זה לא בדיוק  10 -דרך אגב, נדמה לי ש  16 

 17 הכל. על

דקות. אתה מכיר את החוק. אתה  10על סעיף התקציב  גב' דלריצ'ה: 18 

 19 מצטט את הנהלים. 

 20 לא, לא, תראו, מר אחי מרדכי: 

 21 , -אני אשיב לך גם. אני מחכה, אז תסיים ו גב' דלריצ'ה:

 22 לא, להשיב זה לא על חשבון הזמן שלנו.מר אחי מרדכי: 

 23 לא, אני אעשה פאוזה בשעון.  גב' דלריצ'ה:

ההקצבות שמוזכרות כאן, אני מזכיר לכם, אני בועדת אחי מרדכי:  מר 24 

ההקצבות, אנחנו קיבלנו, אני מקווה שקיבלנו החלטה,  25 

שהחל מהשנה ואילך כל הקצבה שאנחנו נותנים צריך לוודא  26 

שהיא הולכת לטובת תושבי גני תקווה, ולא כפי שהיה עד  27 
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את  היום, שזה הלך לאיזה קופה חיצונית לכל הארץ. גורן, 1 

 2 יודעת על מה אני מדבר אני מקווה. 

 3 כן, אני לא יודעת למה זה קשור. זה קשור ל... גב' אלרגנד:

 4 )מדברים ביחד(

אני מקווה שבהקצבות השנה, מבחינת הסכום שהוקצב, מר אחי מרדכי:  5 

אנחנו ננצל אותם לטובת תושבי גני תקווה ולא לטובת כל  6 

 7 בוע. מיני קופות שהן לטובת כל הארץ והכסף לא צ

 8 אנחנו כן ננצל.  גב' אלרגנד:

עכשיו ככה, ההשקעה בחינוך, דרך אגב היא גדלה בגלל מר אחי מרדכי:  9 

הגדלת מספר המשרות ולא בגלל איזה מין בשורה. אתם  10 

כותבים כאן שמנגד נכללו חיסכון בהוצאה בניקיון רחובות  11 

 12 ואיסוף אשפה. אני מוטרד מהמשפט הזה. 

 13 גלל התיכון, הרבה השקעה בתיכון. החינוך גדל ב גב' דלריצ'ה:

 14 איך?מר אחי מרדכי: 

תמשיך. החינוך, התקציב חינוך גדל בגלל הקמת התיכון.  גב' דלריצ'ה: 15 

 16 בעיקר. 

 17 החיסכון בהוצאות ניקיון רחובות ואיסוף אשפה, מר אחי מרדכי: 

 18 זה בגלל המשאית,  גב' נתן:

ככה קצת מטריד אותי. דרך אגב, תב"רים שצירפתם לא מר אחי מרדכי:  19 

ניתן לקרוא. אני אראה לכם עוד פעם, האם אפשר לקרוא  20 

 21 את הכותרות? תגידו אתם. אי אפשר כמובן. 

 22 מתי קיבלת את זה?  דוברת:

 23 לא, סליחה, את לא יכולה להתערב. מר אחי מרדכי: 

 24 ...  דוברת:

 25 אני לא הזמנתי אותך. סליחה, ליזי, מר אחי מרדכי: 

 26 יכולת לקבל ... דוברת:

 27 אני אענה תשובה אחר כך.  גב' דלריצ'ה:
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 1 לא, אני לא רוצה, מר אחי מרדכי: 

דקות  3 -אלי, נו, יש לך ממש דקה. לא נעים לי כבר. את ה גב' דלריצ'ה: 2 

 3  שלו גם לקחת כבר. לא נשאר לך אפילו להגיד שלום

 4 בל. מבזבזים אותן.חבל. ח מר סוכריאנו:

, בניגוד לאלפיים, את גם שולטת על הזמן 2018בתקציב מר אחי מרדכי:  5 

שלי מתי אני אקרא? בא לי לקרוא את זה היום, עם כל  6 

? 2018הכבוד. אין כיבוי אש. אין בעיות של כיבוי אש בשנת  7 

היה כיבוי אש. אין סעיף כזה  2017 -כי בסעיפי התקציב ב 8 

 9 השנה. 

, אני 2017 -יפים שיש בהם ירידה ביחס ליש כל מיני סע  10 

עברתי סעיף סעיף, אני מבין שאין לכם סבלנות בשבילי.  11 

 12 דקות. אכזבה גדולה.  10אתם לא רוצים לשמוע. יש לנו 

שאני גם מרגישה אז ככה, קודם כל אני רוצה לענות לך  גב' דלריצ'ה: 13 

שנים פה ואתה יודע שאני מכבדת  4בהצגה, כי אתה כבר  14 

ד באופן אישי ואתה בתור בן אדם באמת עשרות אותך מאו 15 

שיחות היו לנו. אני חושבת שזו הצגה באמת כל הדבר הזה.  16 

כל שנה יש ישיבת תקציב, התקשרנו אליך לפני חודש לבקש  17 

להזיז מיום שלישי ליום שני. ידעת על היום, ידעת על  18 

 19 השעה, איפה המחויבות שלכם כחברי מועצה, 

 20 ות על היום והשעה? היו לי טענמר אחי מרדכי: 

להגיע לגזברית המועצה, לבקש ללמוד את התקציב, לבקש  גב' דלריצ'ה: 21 

 22 להבין כל סעיף בו. אתם נבחרי ציבור. 

 23 מכיוון שכל שנה, מר אחי מרדכי: 

 24 זה לא הצגה. זה לא הצגה.  גב' דלריצ'ה:

מכיוון שאנחנו אומרים אותו דבר כל שנה למה לא נתתם מר אחי מרדכי:  25 

 26 לנו?
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דקות משפטי  10 -זה לא ... בשעה, בחודש ולעשות לנו ב ' דלריצ'ה:גב 1 

 2 פופוליזם. אלי, זה לא מתאים לך.

 3 הצגה אחת גדולה. בסדר גמור. מר אחי מרדכי: 

אז תפסיק. ולגבי השאלות הענייניות והתשובות הענייניות,  גב' דלריצ'ה: 4 

 5 לגבי כיבוי אש.גורן, תעני 

 6 דרך אגב, לא, מר אחי מרדכי: 

 7 שמי שנמצא פה בקהל לפחות יבין.  גב' דלריצ'ה:

יש לי הרבה יותר שאלות ענייניות אבל נגמר לי הזמן את מר אחי מרדכי:  8 

 9 אומרת.  

אז אין בעיה, אז אתה רוצה אפשר גם להצביע. מי בעד  גב' דלריצ'ה: 10 

 11 תקציב המועצה, אישור תקציב המועצה,

 12 . כולם בעד?2018 גב' נתן:

 13 מי נגד?  גב' דלריצ'ה:

 14 בוא נצא.  מר סוכריאנו:

 15 מי נמנע?  גב' דלריצ'ה:

 16 אנחנו נגד. מר אחי מרדכי: 

 17 , אלי ואלי נגד. 2 גב' נתן:

 18 תודה רבה.  גב' דלריצ'ה:

 19 

נמנעים את תקציב המועצה לשנת  2ברוב עם החלטה: הוחלט לאשר 

2018. 

 20 

 21 -תמה ישיבת היום-


