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 1 על סדר היום:

 2 

 3 אישור תב"רים. .1

 4 .2016דיון בדוחות הכספיים לשנת  .2

 5 .2017לשנת  3תקציב מס'  עדכון .3
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 16 גני תקווה במקום עידו קובץ'.

 17 דיווחי ראש המועצה.  .10

 18 פרוטוקול
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 אישור תב"רים
 20 

אישור תב"רים,  -1. 54הזמנה לישיבת מליאה מן המניין מס'  גב' דלריצ'ה: 21 

 22 שהוא בעצם תב"ר. בבקשה גורן. 

, נגישות ובטיחות, הגדלה בעקבות הרשאה של 661תב"ר  גב' אלרגנד: 23 

 24 של הרשות.  Matchingמשרד התחבורה על מעברי חציה עם 

 25 מי בעד אישור התב"ר?  גב' דלריצ'ה:

 26 ? אחד לאחד? matching -מה המר אחי מרדכי: 
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הוגדל קרנות  21,429 -אלף הוגדל ממשרד התחבורה ו 50לא,  גב' אלרגנד: 1 

 2 רשות. 

 3 לם בעד? כו גב' נתן:

 4 אנחנו בעד. מר אחי מרדכי: 

 5 כולם בעד.  גב' נתן:

 6 

 . 661תב"ר פה אחד הוחלט לאשר את 

 7 

 2016דיון בדוחות הכספיים לשנת 

 8 

דנו כבר בדוחות, נדון . 2016דיון בדוחות הכספיים לשנת  -2 גב' דלריצ'ה: 9 

בזה, תכף גורן תדבר, רק הדו"ח עבר את הביקורת מבקר  10 

 11 הפנים.

לא, דנו בדו"ח הרבעוני של הרבעון הרביעי, שהוא דו"ח לא  אלרגנד:גב'  12 

מבוקר. עכשיו סוף סוף קיבלנו את הדו"ח אחרי שהוא עבר  13 

ביקורת של רואה החשבון מטעם משרד הפנים, ומשרד הפנים  14 

החזיר לנו את הדו"ח מאושר על ידו. הוא בעצם אישר את מה  15 

 16 שהיה בדו"ח הרבעוני. אין שינויים. 

אלף שקל. הגרעון הנצבר נכון  60הוא  2016הגרעון בשנת   17 

 18 14.1%הוא  16', ולסוף 15מהביצוע של  16.1%' היה 15לסוף 

' בעצם נגמרה כמעט 16 -'. כלומר בגלל ש16מהביצוע של  19 

 20 באיזון אז אחוז הגרעון הנצבר ירד. 

 21 מר אחי מרדכי: השוטף נגמר באיזון?

 22 . השוטף נגמר בגרעון זניח גב' אלרגנד:

 23 שכמה זה במספר מוחלט מתוך,  מר סוכריאנו:

 24 אלף שקל.  60 גב' אלרגנד:

 25 המצטבר דיברת, לא?  מר סוכריאנו:
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 1 14.1%'. זה 16בסוף  14,402,000כמה המצטבר? המצטבר  גב' אלרגנד:

 2 '. 16מהביצוע של 

ואני רוצה להגיד שוב, אני גם אגיד את זה אחר כך, אבל אני  גב' דלריצ'ה: 3 

גיד שוב, זה אירוע, זה מאורע, זה פעם ראשונה רוצה גם לה 4 

שהדוחות הכספיים נסגרים גם לאחר המבקר בגרעון שולי של  5 

אלף שקל, וזו בשורה מאוד גדולה שהצלחנו להתנהל  60 6 

למרות מספר התושבים שגדל. וכידוע, כל דו"ח כלכלי מראה  7 

שככל שמספר התושבים גדל וכשיש רק ארנונה למגורים  8 

ת גדל, וזה לא קרה פה, תוך ניהול נכון מאוד הגרעון אוטומטי 9 

של כל המחלקות, של כל האנשים, עבודה מול תקציב, כולל  10 

 11 מערכת בקרה של תקציב מול ביצוע בניהול הדוק של גורן. 

אבל באמת, כמו שגורן אמרה, זה היה מגורן וזה חלחל לכל   12 

אלף שקל.  60נסגר מבוקר  2016מנהלי המחלקות. הגרעון של  13 

 14 שאפו.

 15 כמה הוא גדל בשנה האחרונה?  מר בן דקון:

 16 מה זה כמה הוא גדל?  גב' דלריצ'ה:

 17 כמה תושבים? מר בן דקון:

בשנה האחרונה אני חושבת בערך אלף תושבים. אין לי את  גב' דלריצ'ה: 18 

 19 המספר המדויק, אבל הרבה מאוד. 

 20 '. 16 -', צריך לראות כמה גדלו ב16זה שנת  גב' אלרגנד:

 21 

 2017לשנת  3מס' עדכון תקציב 

 22 

 23 . 2017לשנת  3עדכון תקציב מס'  גב' דלריצ'ה:

שהיה  2טוב, התקציב האחרון שאושר אחרי העדכון מס'  גב' אלרגנד: 24 

 25 120. העדכון הזה הוא קיטון של 117,8780,000באוגוסט היה 

. הקיטון הוא חיבור של המון שינויים 117,680,000אלף שקל,  26 

 27 בתוך הסעיפים. אני אגע בדברים העיקריים. 
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אלף שקל. כשעשינו  772יש גידול של הכנסות מארנונה, של   1 

' הסקר היה בחיתוליו. זאת אומרת 17ת התקציב של את הצע 2 

' רק חלק מהשנה ולכן היום אנחנו יודעים 6 -הוא השפיע ב 3 

 4 יותר מה המצב אז נעשה גידול. 

הכנסות מהסעות ילדים, השתתפות משרד החינוך, יש גידול   5 

עקב הערכה מחודשת. ערערנו על כל מיני כספים משנים  6 

ף הזה. אגף ההסעות קודמות. מאוד קשה לצפות את הסעי 7 

אלף  100, אז יש פה גידול של delay -במשרד החינוך עובד ב 8 

 9 שקל. 

תכנית עתידים הותאמה גם בהכנסות וגם בהוצאות למספר   10 

התלמידים שנרשמו לתכנית בתשע"ח. הוכנסו סעיפי הועדה  11 

המקומית לתכנון ובנייה שעומדת לקום, הותאמו לכמות  12 

 13 ו צופים שיהיו. העובדים שיתקבלו, להוצאות שאנחנ

רק לציין שהועדה המקומית ממומנת על ידי, היא חוזרת   14 

אלינו מתקציבי הפיתוח. כלומר כל ההוצאות הן בעצם  15 

חוזרות אלינו בהכנסות. כל סעיפי החינוך הותאמו למספר  16 

 17 התלמידים המעודכן לתשע"ח, כולל פתיחת גן תקשורתי. 

שאושרו סעיפי הרווחה הותאמו בהתאם לתקציבים נוספים   18 

 19 -על ידי משרד הרווחה וכמו המושמים עודכנה. אנחנו תמיד ב

Matching  20 על הרשות.  25%של 

סעיפי השכר הותאמו בהתאם לשכר המעודכן. נכון להיום   21 

אנחנו כבר יודעים יותר נכון לאמוד את השכר. מבחינת כמות  22 

משרות, כמות המשרות בחינוך, צירפתי לכם את הדף של  23 

בעצם בכסף אין כמעט שינוי. זה פשוט  המשרות, גדלה אבל 24 

תיקון חישוב המשרות של העובדים השעתיים. זהו, זה  25 

 26 הדברים העיקריים.

 27 מר אחי מרדכי: איך יכול להיות שכמות המשרות גדלה?
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כי בחישוב, זה בעצם טעות בחישוב המשרות. כי בכסף אין לי  גב' אלרגנד: 1 

החינוך. אלף שקל בשכר של  80כמעט גידול. יש גידול של  2 

כשאני מחשבת, חישוב המשרות בשעתיים נעשה כך שאוספים  3 

את כל השכר של השעתיים ומחלקים את זה לממוצע משרה  4 

בחינוך. נעשתה שם איזושהי טעות בחישוב וטעות באיסוף  5 

 6 השעות, כמה שעתיים מול כמה לא שעתיים. 

 7 , -זה לא היה גידול במר אחי מרדכי: 

 8 יתי.לא היה גידול אמ גב' אלרגנד:

זאת אומרת כל הטיעון הוא שמה שתיארת כאן והתוצאה מר אחי מרדכי:  9 

 10 אלף שקל,  120הסופית, 

 11 אלף שקל.  120 -זה הנטו של השינויים ה גב' אלרגנד:

 12 אני הבנתי. זה הזזת סעיפים, מספרים כאלה לכאן. מר אחי מרדכי: 

 13 נכון. גב' אלרגנד:

 14 זה תוצאתי בעצם.מר אחי מרדכי: 

 15 מה זאת אומרת, גב' אלרגנד:

 16 , -זה תוצאה של כל המר אחי מרדכי: 

 17 120 -הסעיף הזה ירד, הסעיף הזה עלה, בנטו ההכנסות ירדו ב גב' אלרגנד:

 18 . 120 -וההוצאות ירדו ב

 19 טוב.מר אחי מרדכי: 

 20 צריך לאשר?  גב' דלריצ'ה:

 21 לא, עדכון. גב' נתן:

 22 למה? עדכון תקציב.  גב' אלרגנד:

 23 כון אישור תקציב?מי בעד עד גב' דלריצ'ה:

 24 כולם בעד.  גב' נתן:

 25 

 .2017לשנת  3פה אחד הוחלט לאשר עדכון תקציב מס' 

 26 

 31.7.17דיון בפרוטוקול ועדת ביקורת מיום 
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 1 

 2 . בבקשה. 31.7.2017דיון בפרוטוקול ועדת ביקורת מיום  גב' דלריצ'ה:

רק להגיד שהונח לכם פרוטוקול מעודכן חתום, כי היום חתמו  גב' אלרגנד: 3 

 4 עליו. 

 5 נוכחים אלי, חן קרמר, סמדר, אירית, גורן ואסתר.  גב' דלריצ'ה:

 6 סמדר כאן? מר אחי מרדכי: 

 7 לא, סמדר היתה בועדה הקודמת שלגביה, גב' מטלס:

 8 זה הפרוטוקול של הועדה הקודמת. גב' אלרגנד:

 9 א לא היתה בועדה. חשבתי שהיא הצליחה להגיע. לא, כי הימר אחי מרדכי: 

 10 היא לא היתה בועדה?  גב' דלריצ'ה:

לא, זה הפרוטוקול של הועדה הקודמת. בועדה הקודמת היא  גב' אלרגנד: 11 

 12 היתה. 

. שם 31.7סליחה. זה פרוטוקול של ישיבת ועדת ביקורת מיום  גב' דלריצ'ה: 13 

 14 היא נכחה. 

כן, לא, לכן היא גם אישרה טלפונית כי היא לא הצליחה מר אחי מרדכי:  15 

 16 , -להגיע ל

 17 אוקי.  גב' דלריצ'ה:

 18 אבל היא אישרה.  גב' אלרגנד:

אוקי. אז אנחנו צריכים רק לדון, זאת אומרת זה לא צריך  גב' דלריצ'ה: 19 

אישור מליאה? חבר'ה, תסתכלו על הממצאים בבקשה ואם  20 

 21 יש לכם הערות. 

 22 במייל, חוץ מהדבר שהוסף. זה נשלח גב' אלרגנד:

 23 זה גם הועבר אליכם במייל וגם יש פה את החלק החתום.  גב' דלריצ'ה:

אני רק אוסיף שלעניין הממצא בבולט השני, שקיבלנו את מר אחי מרדכי:  24 

חוות דעתה של היועצת המשפטית ואגב הדיון שעשינו היום  25 

אנחנו ביקשנו לעשות בדיקה חוזרת. זה יבוא לידי ביטוי  26 

בדיווחים הבאים, אבל התייחסנו גם לחוות הדעת כפי  27 
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שנמסרו לנו, במקרה הזה של היועצת המשפטית וגם חלק  1 

 2 של גורן. מהתשובות 

 3 אוקי. גב' דלריצ'ה:

 4 

אישור לאכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוט המועצה כמפורט בחוק 

לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים  2המצ"ב, בהתאם להוראת ס' 

 2016-ברשויות המקומיות )תעבורה( תשע"ו

 5 

אישור לאכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוט המועצה  -5 גב' דלריצ'ה: 6 

לחוק לייעול  2כמפורט בחוק המצ"ב, בהתאם להוראת ס'  7 

 8 הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות. 

מי שככה בעניינים, אפשר גם להסתכל פה על הנוסח. אבל   9 

על אופניים חשמליים. יש הרבה פניות שנתחיל לאכוף מדובר  10 

כבר רשויות שהרימו את הכפפה. אנחנו משנים את זה ויש  11 

את חוק העזר שלנו, שנוכל לאכוף את זה. אנחנו נתחיל  12 

כמובן, נמשיך בחינוך, כי התחלנו בחינוך, ונוסיף על זה גם  13 

התראות, בשלב השני נגיע לקנסות. אנחנו קודם רוצים  14 

להעלות את המודעות פה, שכולם ידעו שהרשות המקומית  15 

זה באמצעות באמת מסע של התראות, התחילה לאכוף את  16 

 17 ,-כדי ש

דרך אגב, הנושא הזה עלה לפני ישיבה, שתיים, או שאני מר אחי מרדכי:  18 

 19 טועה? 

, אני חושבת שעלה והורדתי מסדר היום כי לא -אולי עלה ו גב' דלריצ'ה: 20 

היה לנו, עלה פעם אחת לפני שלוש פעמים או פעמיים ואמרנו  21 

בדוק אם אנחנו רוצים להכנס שאין לנו מספיק נתונים כדי ל 22 

לזה או לא רוצים להכנס לזה בגלל המשמעויות של הצהרה,  23 

שאם אתה מצהיר שאתה אוכף אתה צריך גם להקצות לזה  24 

 25 משאבים. 
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 1 דוחות וכולי?  מר רודה:

הוא גם היה בחיתוליו בשלטון המקומי והיום יש הדרכות  גב' דורון לוי: 2 

 3 לפקחים. 

 4 צריך הדרכות.  מר רודה:

 5 )מדברים ביחד(

 6 הם הולכים לקורס.  גב' נתן:

אם המשמעות של החוק הזה זה לא להוריד את האופניים  מר סוכריאנו: 7 

מהמדרכות ושהם יסעו על הכביש עם קסדות ועם כל הדברים  8 

 9 האלה,

 10 כל ההסדרה של הדבר.  גב' דלריצ'ה:

זה דבר שמצריך, כמו שאתם אומרים, זה לא הדרכה, זה  מר סוכריאנו: 11 

 12 כת פרויקט. חתי

 13 הם הולכים לקורס הפקחים. גב' נתן:

 14 הפקחים כן, אבל המסכנים שירוצו הילדים על הזה,  מר סוכריאנו:

אז לכן זה יהיה במקביל מה שאמרתי, קודם כל חינוך, אחר  גב' דלריצ'ה: 15 

 16 כך, 

 17 הו. מר סוכריאנו:

א אמרתי, קודם כל חינוך, אחר כך התראות, אחר כך קנסות. ל גב' דלריצ'ה: 18 

נעשה את זה בבום כדי לא לגרום לילדים להיות מתוסכלים.  19 

את עושה  -הם כבר רודפים אחרי, רואים אותי ברחוב, ליזי 20 

לנו קנסות? אמרתי אתם קודם כל תלמדו מה מותר ומה  21 

אסור, אחר כך אתם תיישמו ואחר כך אנחנו נזהיר אתכם  22 

ואחר כך כן, כי אנחנו שומרים עליכם ולכן אנחנו עושים את  23 

זה. אנחנו לא עושים את זה נגדכם, אנחנו רוצים לשמור  24 

 25 עליכם. 

הרבה מאוד רשויות נכנסו לזה אחרי שהיו להם הרבה שבילי  מר סוכריאנו: 26 

אופניים והרבה מאוד כל מיני דברים שיכלו ליישם את זה  27 

 28 יעיל. כי לבוא ולזרוק את כולם על הכביש ולהגיד שהפקחים, 
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 1 ים לנסוע על שבילי אופניים., על פי החוק. אבל הם לא יכול גב' דלריצ'ה:

אני יודע, אבל הם אמרו לפני שאנחנו נכנסים לזרוק אותם  מר סוכריאנו: 2 

על הכביש. כי בעצם לקחו את כל הילדים וזה מתחיל מגיל  3 

 4 אסור.  16, נכון? מתחת לגיל 16

 5 . 14 מר מתתיהו:

 6 . 16 גב' אלרגנד:

ח את הילדים האלה, אתה מצופף לפי דעתי. אז אתה לוק 16 מר סוכריאנו: 7 

 8 אותם על הכבישים שגם ככה אצלנו יש כמה כבישים שבסכנה, 

 9 אז אתה נגד החוק? לא הבנתי מה,  גב' דלריצ'ה:

אני לא נגד החוק, אבל אם היישום שלו בכלל הוא בעיה  מר סוכריאנו: 10 

 11 ליישוב הזה,

 12 אז מה אתה מציע? לא לעשות את האכיפה?  גב' דלריצ'ה:

ולהראות כמה רוכבי  אני לא יודע, אבל לחשוב פעמיים סוכריאנו:מר  13 

 14 אופניים, 

 15  גם אופנוע יכול לנסוע על המדרכה, הוא יהיה יותר בטוח.  גב' דורון לוי:

יש הבדל בין אופנוע שעובר טסט ורישיון לבין ילד שאין לו  מר סוכריאנו: 16 

 17 , -את ה

 18 המשטרה החליטה שזה חוק.  גב' דורון לוי:

אנחנו לא בית המחוקקים, אנחנו בית המבצעים. הרשות  דלריצ'ה:גב'  19 

 20 המבצעת.

רגע, אני רוצה לחדד שני דברים. קודם כל, הפקחים לא יוכלו  עו"ד עובדיה: 21 

לאכוף את זה עד שהם לא יסיימו את ההסמכה, אז בכל מקרה  22 

 23 יש לך זמן לחנך את הציבור,

 24 זה בחלק המנהלי.  מר סוכריאנו:

א, זה חלק מהעניין הזה וזה גם מה שליזי אמרה. היא אמרה ל  עו"ד עובדיה: 25 

אני רוצה קודם כל דקלרטיבית לצאת בהצהרה הזאת,  26 

ודקלרטיבית ברגע שאתם מקבלים החלטה כזו אז החוק  27 

לייעול הפיקוח והאכיפה העירוני, החוק הזה יחול גם על  28 
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הרשות המקומית גני תקווה. לא צריך לתקן את חוק העזר  1 

שר, החוק הזה עצמו יחול. ומהרגע שאתה תחליט ולא צריך לא 2 

שזה חל אתה תשלח את הפקחים שלך להסמכה ואתה תחנך  3 

 4 ויש פרק זמן לעשות את כל הדברים האלה.  את הציבור

 5 עדיין זה חוק.  גב' דלריצ'ה:

והתשתיות שלנו מוכנות לזה את חושבת? אני חושב שלא.  מר סוכריאנו: 6 

 7 על התשתיות, הן לא מוכנות,אבל עוד פעם, רונית, אני מדבר 

 8 החוק חל, אתה צריך לפעול לאכיפה שלו.  עו"ד עובדיה:

אבל אתה לוקח תשתיות שהן בעייתיות כבר היום בעליל, יש  מר סוכריאנו: 9 

מקומות שהן בעייתיות, אתה עוד מצופף את הילדים האלה  10 

 11 שהם הגנתית באוטובוס, 

 12 מה אתה מציע, אלי?  גב' דלריצ'ה:

 13 אני, תשמעי, ברחוב הרמה, בינינו,  :מר סוכריאנו

 14 לא, אבל מה אתה מציע?  גב' דלריצ'ה:

 15 ברחוב הרמה הולך להיות עכשיו, מר סוכריאנו:

 16 מה אתה מציע?  גב' דלריצ'ה:

 17 , הולך להיות שם צפיפות נוראית. 38תמ"א  מר סוכריאנו:

 18 מה אתה מציע?  גב' דלריצ'ה:

תוסיפי גם את הילדים האלה, בואי נראה איך זה יתרחש, מה  מר סוכריאנו: 19 

 20 יהיו התרחישים. 

 21 , -יותר טוב שהם נוסעים על ה גב' נתן:

 22 אלי, זה חינוך, בינתיים עד שנעבור,  מר מתתיהו:

 23 מה חינוך עוזר?  מר סוכריאנו:

 24 בואו, חברים,  גב' דלריצ'ה:

 25 רק חינוך. מר מתתיהו:

ילדים יורדים מבית ספר,  10למצב שיש לך מה חינוך עוזר  מר סוכריאנו: 26 

 27 חוסמים לך את הכביש ואתה צריך עכשיו, מה יעשה פקח? 

 28 זה החוק בכל מקרה, גם בלי קשר אלינו.  מר מתתיהו:
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אני נורא אוהב את הקטע הזה להסתתר מאחורי החוק ולהגיד  מר סוכריאנו: 1 

החוק אומר שאני צריך להגיש דו"ח. יופי. אבל בפועל יהיה  2 

 3 פה קטסטרופה, אני אומר לך. 

אבל הוא מחויב לחוק גם היום, גם בלי קשר אלינו, לאכיפה,  מר מתתיהו: 4 

 5 הוא מחויב לנסוע לפי החוקים.

 6 ודק, טל, יפה.בדיוק, נכון, אתה צ גב' דלריצ'ה:

 7 לא, ברצינות.  מר מתתיהו:

 8 אישור לאכיפת העבירות, מי בעד? מי נגד?  גב' דלריצ'ה:

 9 אני נמנע.  מר סוכריאנו:

 10 טוב, כולם בעד, אחד נמנע, אלי. גב' דלריצ'ה:

 11 

ברוב של חברים עם מתנגד אחד, הוחלט לאשר אכיפת עבירות תעבורה 

לחו' לייעול  2להוראת ס' בתחום שיפוט המועצה כמפורט בחוק, בהתאם 

 .  2016-הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה( תשע"ו

 12 

ממפעל הפיס  2019-2020אישור להקדמת אמת המידה של הרשות לשנת 

  ₪ 1,304,000בסכום של 

 13 

 14 2019-2020אישור להקדמת אמת המידה של הרשות לשנת  גב' דלריצ'ה:

 15 . גורן, תסבירי על זה. 1,304,000ממפעל הפיס בסכום של 

מפעל הפיס שלח לנו מכתב שהוא מקדים לנו את התקציבים  גב' אלרגנד: 16 

 17 . הסכום שלנו הוא מה שליזי אמרה, 2019-2020של 

 18 . 1,304,000 גב' דלריצ'ה:

 19 מקדים? מר רודה:

מקדים, פעם אחת בחיים מישהו התקשר להגיד שהוא רוצה  'ה:גב' דלריצ 20 

 21 לתת לי כסף.

 22 אראלה התקשרה. גב' נתן:
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כדי לבקש מהם שאכן יקדימו לנו אנחנו צריכים אישור  גב' אלרגנד: 1 

 2 המליאה להקדמה. ולכן זה עולה פה.

אני דרך אגב, אני אולי משבית שמחות כאן, הקדמת מר אחי מרדכי:  3 

ושב שזה דבר טוב לישוב. בואו, זה אוכל התשלומים אני לא ח 4 

 5 את העתיד גם. 

הבעיה היא שאם הם יחליטו שהם לא עוזרים אז אחרי זה  מר רודה: 6 

 7 תגיד חבל שלא ביקשתי.

 8 2019 -לא, הקדמה זה הקדמה. זה אומר, עכשיו זה אומר שבמר אחי מרדכי: 

 9 לא תקבל.  2020 -ו

 10 )מדברים ביחד(

 11 כל שנה יש הקדמה.  גב' נתן:

 12 מי בעד? מי נגד?  ב' דלריצ'ה:ג

 13 כולם בעד, אלי ואלי נגד.  גב' נתן:

 14 אני רוצה שלפרוטוקול יירשם שאנחנו נגד, מר אחי מרדכי: 

 15 רשום, זה מוקלט.  גב' נתן:

 16 כי זה בעצם לאכול על חשבון העתיד. מר אחי מרדכי: 

 17 זה רק מפעל הפיס, לא צריך להגזים, זה לא העתיד.  גב' דלריצ'ה:

 18 לא משנה.מר אחי מרדכי: 

רגע, והם יכולים פתאום להחליט השנה אנחנו מקפיאים כי  מר רודה: 19 

 20 יש לנו פחות מהמרים פתאום מפעל הפיס? 

לא, אבל בעוד שנתיים יכולים להגיד שהם ביטלו, אז אלה  גב' דלריצ'ה: 21 

 22 קיבלו, ואלה שלא קיבלו אכלו אותה.

תיקח מהר את הכסף, נותנים אמרו לי ההורים שלי נותנים לך,  מר רודה: 23 

 24 לך. 

 25 נכון.  גב' דלריצ'ה:

מה אמרתי לך על ההתנהלות בשירות הציבורי? זה משהו מוזר  מר סוכריאנו: 26 

 27 , -אם אתה חוסך ל

 28 אבל זה ניסיון.  גב' נתן:
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 1 

פתיחת חשבון בנק לבית הספר למחוננים, מורשי חתימה יהיו מנהלת 

 בית הספר למחוננים ומזכירת בית הספר

 2 

. מורשי החתימה פתיחת חשבון בנק לבית הספר למחוננים גב' דלריצ'ה: 3 

למחוננים ומזכירת בית הספר. נוהל  יהיו מנהלת בית הספר 4 

 5 רגיל של כל בתי הספר. מי בעד? מי נגד? כולם פה אחד. 

 6 כולם בעד. גב' נתן:

 7 

פה אחד הוחלט לאשר פתיחת חשבון בנק לבית הספר למחוננים, מורשי 

 מנהלת בית הספר למחוננים ומזכירת בית הספר.חתימה יהיו 

 8 

 אישור מדיניות המועצה לחניות עוקבות בהתאם לנוסח המצורף בזה

 9 

אישור מדיניות המועצה לחניות עוקבות בהתאם לנוסח  גב' דלריצ'ה: 10 

 11 המצורף בזה. ערן, תסביר על זה כמה מילים. 

 12 חניה עוקבת זה חניה של אחד אחרי השני. מר חמו:

 13 זה נקרא חניה תורכית, כן.  סוכריאנו:מר 

תורכית, יש לזה כל מיני שמות. אני בעיקר מדברים על  מר חמו: 14 

המבנים בגוש החדש. כשיזם מגיע אלינו הוא מגיע עם פריסה  15 

 16 מסוימת של חניות, חלקן מתוכננות בצורה עוקבת. 

 17 רובן. הלאה. מר סוכריאנו:

יד כך או אחרת. עכשיו לא, יש, לנו אין שום כלי היום להג מר חמו: 18 

מניתוח של הסיטואציות שקורות, וכבר יש אכלוסים בגוש  19 

הצפוני, במקום שיש חניה עוקבת חונה אחד בפנים ואחד  20 

להגברת המצוקה בחוץ בחניית האורחים, וזה חלק מהסיבה  21 

של החניה. מה שאנחנו מבקשים זה שיהיה לנו קריטריון  22 

טריון שאנחנו למועצה שעל פיו אנחנו נוכל לבחון. הקרי 23 
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, שזה פחות או יותר שווה ערך לכמות הדירות 20%רוצים זה  1 

הקטנות בתכנית, ואז אפשר להגיד שלפי כמות הדירות  2 

 3 הקטנות אפשר להגיד שלהן יהיו חניות עוקבות. 

 4 זה חניות פרטיות? שאני אבין.מר אחי מרדכי: 

 5 פרטיות, אנחנו מדברים רק על חניות פרטיות.  מר חמו:

 6 יהיו חניות עוקבות? 20% -של מר רודה:

 7 .-. זה עד ל20% -רק עד ל מר חמו:

 8 זה הדירות הקטנות?  מר רודה:

אני לא יכול לקשור את זה לגמרי, כי חלק מהתכניות אין  מר חמו: 9 

דירות קטנות, ולכן אמרנו בואו נעשה בצורה גורפת סביב  10 

 11 . זה היה הקריטריון. 20%

יודע, חוקית, אם אין פה איפה ואיפה תראה, יש פה בעיה, לא  מר סוכריאנו: 12 

תשמע, תמיד  -בקביעה כזאת. יכול לקום אחד ולהגיד לך 13 

דופקים את הדירות שמשלמים הכי פחות, להם נותנים את  14 

 15 הכי גרוע והכי זה, לא יודע. 

אני לא אומר להם למי להצמיד. אני מגדיר את כמות החניות  מר חמו: 16 

 17 העוקבות.

 18 התקן.  גב' דלריצ'ה:

 19 אתה אומר הכמות לפי הקטנות יותר? סוכריאנו:מר 

כשיבוא הקבלן ויבקש לבנות בניין ויראה לנו את החניות  עו"ד עובדיה: 20 

 21 אנחנו נגיד לו,

 22 , -הבנתי. אתה לא קושר את זה ל מר סוכריאנו:

אדוני, תחפור עוד קומה למטה, כי אנחנו רוצים שיהיה מספיק  עו"ד עובדיה: 23 

 24 עוקבות.  חניות לכולם ושהן לא יהיו

 25 ואני צריך את הגב של המועצה.  מר חמו:

 26 קומות למטה? בסדר. 3ראיתם פעם  מר סוכריאנו:

אני צריך את הגב של המועצה, כי זה לא יהיה פשוט מול  מר חמו: 27 

 28 היזמים. 
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 1 מי הביא את הרעיון הזה?  מר רודה:

 2 כמה אצלנו יש? מר קרמר:

 3 שניים. מר חמו:

להפך, זה תומך גם בדרישה שלנו להוריד נו אז מה, עוד אחד?  מר קרמר: 4 

את הארנונה על החניות. זה מראה את הצורך. אם המועצה  5 

מגדירה צורך אז זה מחזק את הצורך להקטין את הארנונה על  6 

 7 הדברים האלה. 

 8 בדיוק. גב' דלריצ'ה:

 9 אפרופו ארנונה, יש עדכון מה קורה שם? מר סוכריאנו:

 10 לא, נעדכן, אל תדאג. אני הראשונה לעדכן.  גב' דלריצ'ה:

 11 . 15.12 -יש לנו עד ה גב' אלרגנד:

מה שנקרא אני אבוא אליך, אל תבוא אלי. אני מחכה, עוד אין  גב' דלריצ'ה: 12 

 13 תשובה. 

 14 כולם בעד?  גב' נתן:

 15 תעדכני.  מר סוכריאנו:

 16 .8חברים, כולם בעד. כולם בעד בסעיף  גב' נתן:

 17 

 מדיניות המועצה לחניות עוקבות. פה אחד הוחלט לאשר את

 18 

מינוי יוסי קורן לדירקטור מקרב הציבור לדירקטוריון החברה לפיתוח 

 גני תקווה במקום עידו קובץ'

 19 

. מינוי יוסי קורן לדירקטור מקרב הציבור 9חברים, סעיף  גב' דלריצ'ה: 20 

לדירקטוריון החברה לפיתוח גני תקווה במקום עידו קובץ'.  21 

עידו קובץ' פרש ויוסי קורן מצטרף. הקורות חיים שלו  22 

 23 מצורפים פה. אז נאחל לו בהצלחה. 

איפה? לא קיבלנו את זה. במה שנשלח בהתחלה לא היה.  מר סוכריאנו: 24 

 25 ל תגידו לי. חיפשתי. א
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שניה, זה הקורות חיים באנגלית? מה זה בוחן את רמת מר אחי מרדכי:  1 

 2 הקריאה שלנו? לא, אני לא צוחק. 

אני חוזר על זה פעם שניה, אם האיש לא כאן ואין קורות   3 

חיים, שלא ישלח לי באנגלית. אנחנו בישראל. עכשיו אני  4 

 5 אתחיל, 

 6 כמה דקות, בואו נפרש את זה. בואו נשב רגע  מר רודה:

 7 )מדברים ביחד( 

אני לא יודע מי מסתתר מאחורי זה, יכול להיות שזה הבן מר אחי מרדכי:  8 

אדם הכי נפלא שבעולם ויכול להיות שמאחורי השם הזה יש  9 

 10 סוס בכלל ולא בן אדם. 

 11 אלי, אני רוצה להגיד לך, אני פגשתי אותו,  עו"ד עובדיה:

 12 זה לא קשור. מר אחי מרדכי: 

 13 ד()מדברים ביח

 14 מי בעד? מי בעד מינוי יוסי קורן לדירקטור מטעם הציבור?  גב' דלריצ'ה:

 15 הוא איש מאוד מרשים. באמת מאוד מרשים. עו"ד עובדיה:

 16 מי נגד?  גב' דלריצ'ה:

 17 אנחנו נגד. מהסיבות, מר אחי מרדכי: 

אני רוצה להוסיף. בפעם הקודמת נמנעתי כי לא היו קורות  מר סוכריאנו: 18 

בזמן ששלחת לי את החומר, לא היו. עכשיו  חיים, בחנתי גם 19 

 20 הנחתם פעם ראשונה. 

 21 עכשיו אתה מתנגד למה? כי הקורות חיים, גב' דלריצ'ה:

 22 כי זה באנגלית.  עו"ד עובדיה:

מכיוון שקורות חיים של בן אדם לא מגיע. מה, אנחנו פה  מר סוכריאנו: 23 

בובות, סליחה? באים מרימים את היד ובזה אומרים יוסי  24 

 25 יוסי לא בסדר?  בסדר,

דרך אגב, גם יותר מכובד שבן אדם בא לכאן, מציג את עצמו, מר אחי מרדכי:  26 

רואים אותו. בואו, תעשו מזה גם הצגה גם. לטובתכם אני  27 

 28 אומר. 
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 1 

מינוי יוסי ברוב של חברים עם שני מתנגדים פה אחד הוחלט לאשר את 

ני תקווה קורן לדירקטור מקרב הציבור לדירקטוריון החברה לפיתוח ג

 במקום עידו קובץ'.

 2 

 דיווחי ראש המועצה

 3 

אנחנו בשלבים אחרונים  -1טוב, עכשיו דיווחי ראש המועצה.  גב' דלריצ'ה: 4 

בתהליך הקמת ועדה מקומית מקצועית בגני תקווה. בהמשך  5 

לתהליך ליווי הקמת ועדה מקומית בגני תקווה וארגונה מחדש  6 

של הועדה המרחבית מצפה אפק, לאחר יציאת הרשות נערכה  7 

תקבלו ה 23.10בחינת כשערות, בתאריך  17.10 -ביום שלישי ה 8 

כל ההשלמות הנדרשות לחוברת תיעוד הפעולות לבחינת  9 

הכשירות בגני תקווה ובהתאם לזאת חברת אמן ממליצה על  10 

 11 מתן כשירות. 

 12 30עכשיו התהליך זה אישור שר האוצר ואז פרסום ברשומות,  

 13 יום, ואז התחלת הועדה. 

בהמשך לביקורו של שר האוצר משה כחלון בגני תקווה,  -2  14 

ם לקידום, שר האוצר הנחה את מטה הדיור יו"ר להלן הנושאי 15 

ועדה מחוזית מרכז לבחון כיצד ניתן לקדם את המשך דרך  16 

. שר האוצר הנחה את צוות 471התקווה ואת החיבור לכביש  17 

הפנים באגף התקציבים לבחון את גובה מענק התמרוץ  18 

. שר האוצר הנחה את 2016להיתרים שניתן לגני תקווה בגין  19 

ף תקציבים לבחון אל מול משרד הפנים את צוות הפנים באג 20 

בקשת גני תקווה לשינוי שיטת החישוב בארנונה ולחזור  21 

 22 בתשובה לראש המועצה. 

אושרה בקשת המועצה לקיים את תכנית דיור למשתכן  -3  23 

, זה השטח שמול 5142בגני תקווה. מדובר על מגרש בתכנית  24 
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 1 הדיור המוגן בדרך הים, שהוא המגרש היחידי בכל הגוש

הצפוני השייך לרשות מקרקעי ישראל ואינו בבעלות פרטית.  2 

המועצה הגישה בקשה למדינה לשווק את המגרש במחיר  3 

 4 למשתכן וקיבלנו תשובה חיובית. 

 5 איפה זה, צמוד לדיור מוגן? מר רודה:

 6 מול, ממש צמוד.  גב' דלריצ'ה:

 7 איפה שהיה שם הירקות? זה לא שייך לפרטי?  מר סוכריאנו:

 8 ן המגרש כדורגל לדיור מוגן. בי מר חמו:

 9 זה בשורה מה שאת אומרת עכשיו. מר בן דקון:

מאוד. אני מחכה שמישהו יגיד בשורה. האמת שהיינו בטוחים  גב' דלריצ'ה: 10 

שלא, כי בהתחלה ביקשו מאתנו שבס, שנסכים לתוספת  11 

יחידות דיור, ואמרנו להם לא יהיה שבס, כי אישרנו בישיבת  12 

 13 מליאה אין תוספת יחידות דיור, והם חזרו בתשובה חיובית. 

 14 מה התהליך עכשיו? מה זה אומר?  מר בן דקון:

במהלך החודש הבא כבר מפרסמים את מועד ההגרלה. זה לא  יצ'ה:גב' דלר 15 

 16 עובר דרכנו, זה עובר דרך האתרים שלהם של הדיור למשתכן. 

 17 כן, אנחנו לא יכולים ללחוץ לקריטריונים שיותר,  מר בן דקון:

 18 כלום אתה לא יכול. המדינה קובעת.  גב' דלריצ'ה:

 19 כמה יחידות דיור?  מר סוכריאנו:

 20 . 24 :גב' דלריצ'ה

 21 יחידות הדיור?  24 מר סוכריאנו:

 22 לתושבי המקום יש עדיפות בקטע הזה? איך זה עובד?  דוברת:

לחמשת בני המקום. יש תקן. מה  25 -יש הקצאה מתוך ה גב' דלריצ'ה: 23 

 24 שעובד בגני תקווה עובד בכל הארץ. זה חוק. 

 25 )מדברים ביחד(

 26 בניין נמוך.  גב' דלריצ'ה:

 27 ש בניין גבוה יותר?אז למה לא לבק מר רודה:

 28 הרי לא מרשים. מר בן דקון:
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כי אני לא רוצה שבס, לא רוצה תוספת יחידות דיור, אחרת  גב' דלריצ'ה: 1 

אני שוברת את הנוסחה. וגם הם לא הסכימו, אני בהתחלה  2 

שאלתי אותם אם אני אסכים לשבס תהיו מוכנים להקצות  3 

 4 את הכל לתושבי היישוב? אז לא הסכימו. 

 5 חדרים. 3, אבל אפשר להגיד שבס רק לא מר רודה:

 6 לא, גם לא.  גב' דלריצ'ה:

 7 עזוב, זה עובר דרך המשתכן, אין, מר בן דקון:

 8 זה יותר מורכב.  גב' דלריצ'ה:

, שהועברו 2016אושרו באופן פורמלי הדוחות הכספיים לשנת   9 

 10 לבקרה של רואה חשבון חיצוני, דיברנו על זה. 

מתקן משחקים חדש בפארק גנים צפון. היה תהליך שיתוף   11 

ציבורי, כל אחד מועדי הבתים היה צריך להחתים את  12 

התושבים בתוך הבניינים, לקח להם כמעט שנה. גמרו את  13 

 14 המיפוי, התקנו להם. בשעה טובה היום מותקן המתקן. 

 15 הוא עוד לא שמיש אבל, מר אריאלי:

 16 נצא לדרך.מכון תקנים, אישור ו גב' דלריצ'ה:

הסדר חניה חדש ברחוב ים המלח, למי שראה, הבאנו את   17 

חברת דגש בדגש על מציאת פתרונות חניה ברחוב שעבר  18 

שדרוג ויש תמרור חדש שאפשר לחנות על המדרכה, ועדיין  19 

 20 מטר רוחב מדרכה לעגלות ולנגישות.  1.30 -זה לא פוגע ב

 21 באיזה אזור?  מר סוכריאנו:

בכיוון שליד הכיכר של מגדלי הים התיכון, שם ים המלח,  גב' דלריצ'ה: 22 

 23 היתה הבעיה. 

 24 מהנגב עד ל... בצד שמאל.  מר אריאלי:

 25 . 13מקומות חניה?  12 גב' דלריצ'ה:

 26 נוספו.  13 מר אריאלי:

האתר החדש והמונגש של גני תקווה עלה לאוויר לפני כחודש  גב' דלריצ'ה: 27 

עם שירותים און ליין. תודה רבה לחופית ולדליה על המבצע.  28 
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חופית באמת עשתה פה את הבלתי יתואר. היה חוק ההנגשה  1 

שהיה צריך עד סוף חודש אוקטובר לעשות את האתר מונגש  2 

 3 ס.לנכים ולמוגבלויות והאתר הושק, אז אתם מוזמנים להכנ

מפגש שולחנות עגולים עם בעלי עסקים במתחם ישמח משה,   4 

עשינו השבוע מפגש בעיקר לשמוע את התושבים, את בעלי  5 

העסקים. עשינו פרוטוקול של סיכום פגישה, כל הנושאים  6 

בעלי העסקים לבין ייבדקו, בעיקר זה היה שיתוף פעולה בין  7 

המועצה בנושא של אכיפה, בנושא של ניקיון, בנושא של  8 

דחסנית לקרטונים, בנושא של איך עושים שהמקום הזה  9 

 10 ייראה טוב יותר. דשא קצת סינטטי, משתלבות. 

החלה תכנית ניצוצות בחטיבת הראשונים לתלמידי שכבה ט',   11 

פעמים  4נכנסו תכנית של מתנדבים בקהילה, זה תכנית של  12 

ימי שישי ואז יום שישי נוסף למפגש סיכום. בית  3בשבוע,  13 

 14 מול ההורים. הספר מתנהל

פרויקט ייחודיות בית הספר בישוב יוצא לדרך. היום היתה   15 

ישיבה ראשונה. התקיים כנס מנהלת יישובית מורחבת בנושא  16 

ייחודיות בתי הספר ביישוב ופיתוח מרחב החינוך היישובי.  17 

כל בית ספר בישוב יציג  2018המטרה היא שעד חודש מאי  18 

חה הפדגוגית שלו. את הכיוון שלו, את הצבע שלו ואת ההבט 19 

נכחו מנהלים, צוותי הנהלה, מפקחים, מנהלי מחלקות,  20 

הורים, מורים, במטרה לשמוע את התפיסה ואת החזון שאליו  21 

 22 אגף החינוך מוביל. 

מנהלות שונות מרחבי  5שולחנות עגולים,  5 -התקיים שיח ב  23 

הארץ שעברו תהליכים דומים. לקחנו מנהלות מובילות בארץ  24 

יחד אתנו קבוצות של דיון. הרעיון הוא וכל אחת הנחתה  25 

להחליט שבית ספר מסוים יהיה מוביל מנהיגות, בית ספר  26 

אחר יהיה מוביל אמנות, ועדיין כל בית ספר יהיה שייך לפי  27 

האזור הגאוגרפי שלו ותהיה בחירה מבוקרת. מה זה בחירה  28 
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מבוקרת? לא כל אחד אוטומטית יכול להגיד באיזה בית ספר  1 

ם שייכים למקום שלהם, מי שרוצה העברה הוא רוצה, כול 2 

מנהלים את זה בצורה מבוקרת שהוא רוצה לבחור בבית ספר  3 

שהילד שלו רוצה בגלל האמנות או בגלל המנהיגות או בגלל  4 

הספורט. ועכשיו יושבים על הייחודיות. זה עובד כבר ברמת  5 

 6 גן, זה עובד בראשון. 

קריה יפה  כוכבי יופי בתחרות 100לגני תקווה יוענק מגן   7 

שנות  20. המגן מוענק על 2017ומקיימת בישראל יפה לשנת  8 

כוכבי יופי. הטקס יתקיים ביום חמישי  5 -זכייה רצופה ב 9 

 10 הקרוב במעמד שר הפנים. 

נט, קמה לה ליגה -בהמשך לליגת האמהות בכדורשת, מאמא  11 

 12 סל. -לאבות בכדורסל פאפא

 13 איפה הטקס? בארץ ישראל יפה, ליד גני התערוכה.  

במסגרת העצמת השירותיות של עובדי המועצה ועל פי תקנות   14 

הנגישות, החל קורס הנגשה לעובדי המועצה. המועצה עושה  15 

שימוש באינטרנט כערוץ למתן שירות לציבור ולשם מתן מידע  16 

אודות השירותים שאנו מספקים והיום לימדנו, היה קורס  17 

שמלמד איך עושים הנגשת האתר, שכל אחד שמעלה תכנים  18 

 19 יוכל להנגיש אותם כבר מונגשים לכל הקהילה.

ממשיכים במסורת כוכב החודש במועצה. הפעם הכוכב הוענק   20 

 21 2016לאורן הלוי ממחלקת הנדסה. החל מפתיחת שנת 

החלטנו במועצה להנהיג את מסורת כוכב החודש במטרה  22 

 23 לעודד מצוינות ופיתוח ההון האנושי. 

ם ארגון ידידים מועצת גני תקווה החלה שיתופי פעולה ע  24 

במסגרת מגוון מיזמי ההתנדבות הקיימים במועצה. ארגון  25 

ידידים מעניק עזרה ראשונה אינה רפואית, ככה הם קוראים  26 

שעות ביממה, למעט שבת וחג, בשלל תחומים,  24לעצמם,  27 

סיוע בפנצ'רים, התנעות רכבים, מילויי מים, שמן, דלק  28 
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ציוד מקצועי בכבישים ואף בפתיחת רכבים נעולים באמצעות  1 

שיש להם. הארגון הגיע לכאן היום ועשינו פגישה ואנחנו  2 

 3 במרכז הבמה..

 4 ילדים במעליות. מר מתתיהו:

ילדים במעליות, נכון. טל מתתיהו עשה לנו את החיבור ואת  גב' דלריצ'ה: 5 

המפגש יזם חבר המועצה טל מתתיהו והיום התקיימה פגישת  6 

 7 עבודה ראשונה. 

ידעון לתושבים לחודש נובמבר התפרסמה היום חוברת המ  8 

 9 דצמבר, היא מופצת בימים אלה. 

 10 זה עלה לאתר. גב' נתן:

עם מגוון  2האירועים הקרובים: פסטיבל אזרחים ותיקים מס'  גב' דלריצ'ה: 11 

פעילויות לאזרחים ותיקים במהלך כל חודש נובמבר, ביניהם  12 

 13 בוקר של בריאות בלידר. ומופע וכולי. 

ערב הוקרה למתנדבים. כל מי שמתנדב בישוב מקבל  21.11 -ב  14 

הזמנה, דליה מנהלת את זה מול לירון. לירון, זה הזמן באמת  15 

 16 להגיד לך תודה. ארגנו אירוע מקסים. 

 17 -ערב הוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. ב 26.11 -ב 

מפגש תושבים בנושא מעבר ממועצה מקומית לעיר.  10.12 18 

אנחנו עושים ערב להזמין את ציא פרטים בקרוב. אנחנו נו 19 

הציבור, מי שרוצה לקחת חלק, בחשיבה על הקטן מול הגדול,  20 

 21 על מה צריך לקחת בחשבון. 

 22 ?6כמה שנים הצפי,  מר רודה:

אלף תושבים אתה יכול לבקש אישור. אנחנו  20 -בעקרון מ גב' דלריצ'ה: 23 

, זאת אומרת זאת לא השאלה, אבל אתה לא 19,600היום כבר  24 

חייב לבקש את הבקשה. למשל שוהם בחרו להיות מועצה  25 

מקומית עד היום. גבעת שמואל כבר עיר. כל אחד בוחר לעצמו  26 

ו , אז זה שיתוף ציבור. ובין הדברים והשיקולים אנחנ-את ה 27 

 28 עומדים כבר בתנאים ואנחנו לא חייבים להגיש את הבקשה. 
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 1 מופע ... בירה.  14.12 

יש מענה על שאלות בשידור חי בפייסבוק  19:00בשעה  26.12  2 

בנושא התפתחות היישוב בראייה קדימה, זאת במסגרת  3 

פורמט חדש של שידורים חיים בפייסבוק, במסגרתם עונים  4 

 5 ליין.על שאלות התושבים בנושאים און 

 6  תודה רבה לכולם. 

 7 -תמה ישיבת היום-


