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 1 על סדר היום:

 2 .2017לשנת  2עדכון תקציב מס'  .1

השתתפות בהוצאות ראש הרשות בגין מתנות לאירועים בסך אישור  .2 3 

ק"מ בחודש, בהתאם  3,500למתנה והחזר ק"מ חודשי של ₪  400 4 

 5 . 4/2017להנחיות חוזר מנכ"ל מס' 

דיווח לגבי אישור עקרוני ממשרד הפנים למתן היתר להלוואות לזמן  .3 6 

כנגד כתב השיפוי בתכנית ₪, מיליון  15ארוך, בסכום של עד  7 

 8 . 289מח/

 9 דיווחי ראש המועצה. .4

10 
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 1 פרוטוקול

 2 2017לשנת  2עדכון תקציב מס' 

 3 ערב טוב לכולם.  גב' דלריצ'ה:

 4 ועדת נזקק נמצא על השולחן של המועצה.  גב' נתן:

. להלן 52ערב טוב. הזמנה לישיבת מליאה מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה: 5 

 6 , גורן, בבקשה. 2017לשנת  2סדר היום: עדכון תקציב מספר 

. אני 3,330,000העדכון הוא גידול של הכנסות והוצאות בסך  גב' אלרגנד: 7 

אעבור על הסעיפים העיקריים ואחרי זה אם יהיו שאלות  8 

אתם מוזמנים לשאול. הוצאות מותנות. בתקציב המקורי  9 

אלף שקל, הוצאות מותנות  700היה לנו הוצאות מותנות של  10 

לף כנגד א 200מול הכנסות מותנות. בתוך ההוצאות היו  11 

מענק איזון מותנה, שחשבנו, קיווינו שהוא יהיה גבוה  12 

מהאומדן ולצערנו זה לא התממש, כלומר משרד הפנים ייתן  13 

 14 לנו את סכום האומדן שהיה בהתחלה. 

אלף שקל הכנסות מותנות בגין דיבידנד מתאגיד  500ועוד   15 

המים, במסגרת המתווה שיש לנו עם משרד הפנים במשיכת  16 

 17 מים.כספים מתאגיד ה

, 500 -אלף שקל נוכל לממש רק את ה 700 -בפועל מתוך ה  18 

לא כדיבידנד אבל כמשיכת כספים מתאגיד המים ביתרת  19 

הפתיחה של קרן התאגוד שנשארה לנו משנה קודמת, כי  20 

בשנה קודמת לא משכנו את כל מה שיכולנו לפרעון  21 

 22 ההלוואה שהיה. זה בגדול. 

ובהוצאות כל  בהכנסות, 500אפשרנו  700 -ולכן מתוך ה  23 

 24 . זה אחד. 5/7סעיף שהיה בהוצאה מותנית אופשר ממנו 

התיכון, השכבה הנוספת בתיכון גרמה לנו להוצאות יותר   25 

 26 גבוהות ממה שתוקצב. 

 27 באהבה.  גב' דלריצ'ה:

 28 החלק השני.  מר בן דקון:
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 1 השכבה הנוספת. התקציב הותאם בהתאם.  גב' אלרגנד:

שהגענו עם מקורות,  החזר הוצאות שנים קודמות, הפשרה  2 

, כי זה הוכנס 2016שכבר פירטתי לכם אותה עוד בשנת  3 

', בסופו של דבר הפשרה נחתמה על 16לעדכון תקציב של  4 

' 17 -'. זה יירשם ב16 -' ולכן זה לא נרשם ב17 -ידי בימ"ש ב 5 

אלף  600 -והתקציב עודכן בהתאם בגידול והכנסה של כ 6 

 7 שקל. 

שמים את זה גם בהכנסות הנחות וארנונה, זה רישומי, רו  8 

וגם בהוצאות. הסכום הותאם להנחות הצפויות, גידול של  9 

מיליון. פשוט התקציב המקורי היה, הוערך בחסר.  1.7בערך  10 

' היה הרבה יותר גבוה בסופו של דבר 16 -הביצוע ב 11 

', אבל זה רישומי הכנסה מול 17 -מהתקציב שהוגש ב 12 

 13 הוצאה. 

כי קיבלנו כספים  תרבות, עודכנו ההכנסות וההוצאות  14 

ממשרד התרבות ובימות פיס, אז הוגדלו גם ההכנסות וגם  15 

 16 ההוצאות. 

 17 הוצאות אשפה וניקוי חצרות,  

במילה אחת רגע, השנה מפעל הפיס, להבדיל משנים  גב' דלריצ'ה: 18 

קודמות, הסכים להיעתר לבקשת ראשי הרשויות ולהכניס  19 

ומעלה, מה שלא היה עד כה, בעקבות  7גם סוציו אקונומי  20 

פנייה גם של השלטון המקומי וגם שלי אישית, וקיבלנו  21 

אישור לאירועים ומעבירים לנו את הכספים האלה. לדוגמה  22 

אים את הפרסום גם, בימות פיס, את המופע מופע, הנה, רו 23 

של עילי בוטנר ועוד דברים שאנחנו עובדים איתם במקביל  24 

 25 ומקבלים. בבקשה. 

על. והוצאות אשפה וניקוי חצרות, הוגדלו בהתאם לצפוי בפ גב' אלרגנד: 26 

 27 , -הכנסות והוצאות רווחה, בהתאם ל

 28 מר אחי מרדכי: סליחה רגע, מה זה חצרות? חצרות של מי?
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ניקוי רחובות. המינוח בסעיף הוא ניקוי חצרות, אבל ניקוי  ' אלרגנד:גב 1 

 2 רחובות של היישוב. 

 3 לא חצרות של,  גב' דלריצ'ה:

הכנסות והוצאות רווחה הותאמו, היו שינויים שונים  גב' אלרגנד: 4 

 5 -גידולים והשמות, בעקבות זה הבתקציבי משרד הרווחה. 

matching  שלנו, ישmatching  גם המימון  , אז25%של 6 

 7 העירוני פה גדל. 

בתי ספר של החופש הגדול, בסופו של דבר נרשמו יותר   8 

 9 ילדים ממה שהיה צפוי, זה גם, זה הכנסות מול הוצאות. 

יש שינויים קלים במשרות, בנטו זה מסתכם בשינוי ממש   10 

 11 , אבל יש פה מיונים בין סעיפים קצת. 0.1של 

 12 מה להגיד עליהם. והשאר זה מיונים בין הסעיפים שאין לי 

מה שאנחנו רואים פה שבין הכנסות להוצאות זה בחלק  מר בן דקון: 13 

 14 השני של השנה די מאוזן.

 15 מאוזן.  גב' נתן:

התקציב תמיד הוא מאוזן. זאת אומרת, ואנחנו מקווים  גב' אלרגנד: 16 

 17 שהוא גם יהיה מאוזן, שגם ההוצאה תהיה מאוזנת.

 18 נצביע על האישור?  גב' דלריצ'ה:

 19 כן, אישור.  תן:גב' נ

 20 נשמח להצביע על עדכון התקציב.  גב' דלריצ'ה:

 21 מי בעד? מי נגד?  גב' נתן:

 22 פה אחד.  גב' דלריצ'ה:

 23 כולם בעד.  גב' נתן:

 24 התאמה של הצרכים לתקציב. גב' דלריצ'ה:

 25 .2017לשנת  2עדכון תקציב מס' פה אחד הוחלט לאשר את 

 26 

 27 אישור תב"רים
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סעיף נוסף, אישור השתתפות בהוצאות ראש הרשות בגין  גב' דלריצ'ה: 1 

למתנה והחזר קילומטר חודשי ₪  400מתנות לאירועים בסך  2 

קילומטר בחודש, בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל  3,500של  3 

, חוזר מנכ"ל מיוחד, נבחרי ציבור פה 4/2017מספר  4 

לשירותכם, מי שרוצה לעבור על הסעיף. ההנחיה היא  5 

 6 הנחיה, 

 7 מה היה הקודם לעומת החדש?  אנו:מר סוכרי

החוזר הקודם דיבר על סכום שנתי למתנות שהוא היה  עו"ד מצליח: 8 

 9 בערך.  3,400בסביבות השלושת אלפים, כמו היום, 

 10 אלף. 12השנתי  גב' אלרגנד:

 11 אלף הוא למתנה היה, 12לא, השנתי  עו"ד מצליח:

 12 אלף.  12שקל ושנתי בסביבות  180היה למתנה  גב' אלרגנד:

 13 ועכשיו?  מר סוכריאנו:

עכשיו מה שהם עשו הם הגדילו את השנתי, השאירו את  עו"ד מצליח: 14 

אבל לא נתנו הגבלה למתנה. זאת  12,400השנתי בעצם  15 

אומרת הם אמרו הרשות תקבע את המחיר למתנה אחת.  16 

 17 למתנה זה כמובן לא ריאלי קצת. ₪  180עכשיו 

מועצה מוזמנת אליהם אתם מדברים על אירועים שראש ה גב' אלרגנד: 18 

 19 מתוקף תפקידה.

 20 תוקף תפקידה.  עו"ד מצליח:

 21 דוגמה? מר אחי מרדכי: 

 22 חתונה של הבת שלך, אם תזמין אותי.  גב' דלריצ'ה:

 23 למרות שלא הזמנת אותי אני אזמין אותך.מר אחי מרדכי: 

 24 אתה יכול להביא לי מתנה גם בלי להיות.  גב' דלריצ'ה:

 25 )צוחקים(

גם תמיד אני אשלים והשלמתי, בלי שום קשר. אבל עכשיו  גב' דלריצ'ה: 26 

 27 , -ה
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כן, אבל עכשיו יש אפשרות באמת לאשר, וזה ההחלטה כאן,  עו"ד מצליח: 1 

זה לאשר פשוט את העלות, את הפר מתנה, עדיין סך הכל  2 

 3 לא יעבור את המקסימום השנתי.  

 4 זה איפשהו מפורסם או שהוא מתעדכן?  400 -המר אחי מרדכי: 

 5 לא, אין.  מצליח: עו"ד

 6 או שזה מספר שאנחנו צריכים,מר אחי מרדכי: 

 7 כל רשות מעדכנת לעצמה.  עו"ד מצליח:

 8 )מדברים ביחד(

 9 מה שמשרד הפנים קבע זה עלות, הסך הכל השנתי.  עו"ד מצליח:

כפול כמה שרוצים ובלבד  400זאת אומרת יכולים לתת מר אחי מרדכי:  10 

 11 שהסכום השנתי לא משתנה. 

 12 בדיוק.  דלריצ'ה:גב' 

 13 זה סכום סביר.  400 -, אבל קבענו ש800אתה יכול גם לקבוע  גב' אלרגנד:

 14 ולגבי הקילומטראז' לחודש מה היה קודם מספר אחר?  מר סוכריאנו:

 15 פשוט.  3,500 -וזה עודכן ל 3,000 עו"ד מצליח:

 16 כשאת אומרת עודכן זה גם אנחנו מעדכנים או שזה,מר אחי מרדכי: 

 17 זה כולל זה, זה בחוזר. ח:עו"ד מצלי

 18 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 19 כולם בעד.  גב' נתן:

פה אחד אושר אישור השתתפות בהוצאות ראש הרשות בגין מתנות  20 

ק"מ בחודש,  3,500למתנה והחזר ק"מ חודשי של ₪  400לאירועים בסך  21 

 22 .4/2017בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל מס' 

 23 

למתן היתר להלוואות לזמן ארוך,  דיווח לגבי אישור עקרוני ממשרד הפנים 24 

 25 .289כנגד כתב השיפוי בתוכנית מח/₪ מיליון  15בסכום של עד 

דיווח לגבי אישור עקרוני ממשרד הפנים למתן היתר  גב' דלריצ'ה: 26 

כנגד כתב ₪ מיליון  15להלוואות לזמן ארוך, בסכום של עד  27 
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. גורן תסביר וערן אם צריך את 289השיפוי בתוכנת מח/ 1 

 2 נדסי.הנושא הה

, של דרך 671שזה הכביש שמחבר לגוש  289בתכנית מח/ גב' אלרגנד: 3 

 4 , 40התקווה עד כביש 

שהסטטוס שלו היום, רק לעדכן, הוא היה בכל הועדות,  גב' דלריצ'ה: 5 

הגיע גם לערעור לועדה הארצית, ... ניצחה והיה עתירה  6 

לביהמ"ש בנושא השיפוי וגם העתירה הוסרה מביהמ"ש,  7 

 8 דרך שיכולה לצאת לביצוע על ידי מע"צ.  והיום זה בעצם

 9 )מדברים ביחד(

התנאי היחיד שנשאר בתכנית זה שאנחנו נחתום על כתב  גב' אלרגנד: 10 

לחוק התכנון  197-198שיפוי לדרום השרון על סעיף  11 

 12 והבנייה. 

 13 סליחה, לא מע"צ, נתיבי איילון, לפרוטוקול.  גב' דלריצ'ה:

 14 ?-הוא הולך להתחבר ב מר סוכריאנו:

 15 שזה דרך בביצוע הפקעה.  גב' אלרגנד:

 16 . 40כביש  מר חמו:

 17 ? 40לכביש  מר סוכריאנו:

 18 , מתחבר למחלף זרובבל. 40לא, לא לכביש  מר חמו:

 19 הוא יגיע למחלף? מר סוכריאנו:

 20 כן, וזהו.  מר חמו:

 21 זאת אומרת הוא יכנס לכפר מעש הכביש הזה הקטן,  מר סוכריאנו:

זה בגבול בין כפר מעש לגת רימון עד לכביש שמחבר  מר חמו: 22 

 23 לזרובבל. 

 24 זה עושים פנייה שמאלה ונכנסים לזה.  מר סוכריאנו:

 25 בדיוק.  גב' דלריצ'ה:

 26 האם, באיזה היקף? שני נתיבים, נתיב אחד?  מר סוכריאנו:

שני נתיבים. דרך שניים, כמו דרך התקווה, שניים כפולים.  מר חמו: 27 

 28 תיד כשני נתיבים לכל כיוון עם הפרדה. התקווה מתוכננת בע
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דרך אז איך עושים אותו? עושים אותו כמו שהוא כרגע  מר סוכריאנו: 1 

 2 התקווה או שיהיה דרך התקווה? 

 3 כשעושים נרחיב את כל דרך התקווה והכל יהיה, מר חמו:

 4 כולל החיבור לקרית אונו? מר סוכריאנו:

 5 כן, גם כן דו נתיבי.  מר חמו:

 6 מר אחי מרדכי: ומה הבעייתיות של הלוואה לצורך, 

 7 אז עכשיו זה,  גב' דלריצ'ה:

עכשיו אני אסביר. כדי שהתכנית הזאת תאושר הדבר היחיד  גב' אלרגנד: 8 

שנשאר זה שאנחנו נחתום על כתב שיפוי לדרום השרון על  9 

פיצויי ירידת ערך ופיצויי הפקעה. כדי לחתום על כתב  10 

 11 השיפוי, 

דרך אגב זה דבר שאושר פה במליאה לפני שנים רבות,  גב' דלריצ'ה: 12 

 13 כתנאי בכלל להתחלת תכנון הדרך. 

אבל נדמה לי שביהמ"ש העליון דחה נושא של שיפויים בכלל  מר סוכריאנו: 14 

 15 כנושא. 

 16 כן, ואז תיקנו את החקיקה ועכשיו אפשר. עו"ד מצליח:

 17 מר אחי מרדכי: מי קובע את גובה השיפוי?

 18 . שמאי גב' דלריצ'ה:

עכשיו מכיוון ... את התכנית כבר יכול לבוא אדם ולתבוע  גב' אלרגנד: 19 

על ירידת ערך כעקרון חשבתי שיש צורך לשריין כסף בתב"ר  20 

 21 15, מכיוון שאנחנו לא במצב שעכשיו לשריין, לקחת -לזה ש

מיליון שקל ולשים אותו בתב"ר פנינו למשרד הפנים ואמרנו  22 

מיליון שקל בצד  15ים להם כרגע זה לא נראה לנו סביר לש 23 

 24 למשהו שנשלם אותו כנראה רק עוד איזה שנתיים.

 25 אם בכלל.מר אחי מרדכי: 

 26 אם בכלל.  גב' אלרגנד:

 27 זה כמו ערבות.  גב' דלריצ'ה:
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מצד שני אני חותמת פה על איזושהי התחייבות, אז כעקרון  גב' אלרגנד: 1 

כשחותמים התחייבות צריך לשים כסף. אז פנינו למשרד  2 

הפנים וביקשנו שיתנו לנו אישור עקרוני שאם כשנצטרך  3 

לשלם את הכסף לא יהיה כסף בקופה מיזמים לשלם הם  4 

 5 יתנו לנו אישור להלוואה. 

בבוא העת אם אני כלומר יש אישור עקרוני ממשרד הפנים ש  6 

אצטרך יהיה לי אישור מהם להלוואה. הסכום נקבע לפי,  7 

היתה הערכת שמאי לפני כמה שנים, לקחנו רק את החלק  8 

של הירידות ערך, כי פיצויי ההפקעה זה רק כשנבנה את  9 

הכביש. כשאני אבנה את הכביש אני אראה מה אני עושה  10 

 11 עם לשריין כסף.

 12 בורה משתתף. לא, והפקעה גם משרד התח גב' נתן:

נכון, גם משרד התחבורה משתתף. לקחנו את הסכום שהיה  גב' אלרגנד: 13 

לפני כמה שנים, הגדלנו אותו כלפי מעלה, כיום מבוצעת  14 

 15 ממשרד הפנים.  15 -הערכת שמאי, כרגע קיבלנו שוב על ה

 16 עוד שאלות לגבי הנושא הזה?  גב' דלריצ'ה:

 17 זה הכביש הכי חשוב.  מר בן דקון:

 18 כן, זה להצבעה?דכי: מר אחי מר

 19 רק דיווח.  גב' דלריצ'ה:

אז בכל אופן אני רוצה לפרוטוקול בין אם זה להצבעה או מר אחי מרדכי:  20 

רק דיווח, זאת אומרת אני שואל וליזי את תעני אם את  21 

הולכת עם הגישה שאני רוצה לשים על השולחן כאן, זה  22 

שיש לנו הקצאת כספים או איזה ערבות או איזה טכניקה  23 

לפיה אנחנו מבטיחים את התשלום אם וכאשר, שכמובן ש 24 

שכל מקרה ומקרה זה לא יהיה מובן מאליו שכל מי שמבקש  25 

ואנחנו משלמים שאנחנו נעשה מה שנקרא בדיקה ומלחמה  26 

 27 אמיתית האם בכלל אנחנו צריכים לשלם ...

 28 )מדברים ביחד(
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 1 זה הליך משפטי.  עו"ד מצליח:

שיו אנחנו קוראים לציבור בואו, חד משמעי. זה לא שעכ גב' דלריצ'ה: 2 

 3 אנחנו, 

 4 לא, זאת אומרת עכשיו יש תקציב ועכשיו כל מי שבא, מר אחי מרדכי: 

 5 א' עדיין אין תקציב.  גב' נתן:

 6 זה כתוב בכתב שיפוי.  גב' אלרגנד:

לא משנה, זה לא עניין של התקציב, זה עניין של בית  גב' דלריצ'ה: 7 

 8 משפט.

 9 את הפרוטוקול האלה קוראים כולם, דרך אגב. מר אחי מרדכי: 

 10 הכוונה זה לא על טייס אוטומטי מה שנקרא. כן?  מר סוכריאנו:

 11 בהחלט. גב' דלריצ'ה:

 12 

 13 דיווחי ראש המועצה

דיווחי ראש הרשות, המועצה. קודם כל בימים אלה אנחנו  גב' דלריצ'ה: 14 

נערכים לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח. לצד השיפוצים  15 

הנרחבים בחצרות גני הילדים, בניית מעבדת מדעים חדשה  16 

ברביבים, הכנה כללית של המוסדות, ייפגשו מחר כל מנהלי  17 

בתי הספר, צוותי הניהול, מפקחי משרד החינוך והפיקוח  18 

 19 מורים. -ערכות ולמידה מרוכז בנושא יחסי הוריםליום הי

נבנה לוח גנט שנתי ובו יהיו הישיבות בכמה נושאים, ישיבת   20 

מפקחי משרד החינוך, ישיבת מנהלי הישוב, ישיבת מנהלים  21 

באגף החינוך, ישיבות ועדי ההורים, ישיבת אקלים, ועדות  22 

טיפול בפרט בבתי הספר. כל אלה יחד יאפשרו לנו לקדם את  23 

רכת החינוך היישובית ולהמשיך בדרך החשובה בה אנו מע 24 

 25 צועדים. 

כל חצרות גני הילדים נמצאות בשלבי סיום להתקנת דשא   26 

סינטטי ומשטחי ארגז חול לקראת פתיחת שנת הלימודים.  27 

 28 גני ילדים, ניר?  5אנחנו בישורת האחרונה. נשארו נראה לי 
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 1 ליתר דיוק.  6 מר אריאל:

 2 וק. ליתר די 6 גב' דלריצ'ה:

בטיחות בדרכים, לאחרונה הצבנו שלטים בדמות ילדים   3 

סמוך לבי"ס אילות כפיילוט, בכדי לתזכר את הנהגים  4 

בחציית הילדים באזור, במטרה להגביר את ערנות הנהגים  5 

בכבישים. כמו כן, בשבוע הבא תתבצע צביעת מעברי החציה  6 

 7 בכלל הישוב לפני תחילת שנת הלימודים. 

אופניים חשמליים מתקיים בישוב מבצע אכיפה רוחבי   8 

בשבועות אלה. המועצה בשיתוף השיטור הקהילתי ובהובלת  9 

מוטי קופלמן, השוטר הקהילתי, החלה בשבועות האחרונים  10 

מבצע ממוקד נגד עבירות תנועה של רוכבי אופניים  11 

חשמליים בישוב. המטרה היא לשנות את תרבות הנהיגה של  12 

 13 , -הרוכבים ולהעלות את רמת ה

מה המשמעות של האכיפה הזו? זאת אומרת נגיד תפסו ילד חי מרדכי: מר א 14 

 15 בלי קסדה, מה עושים? 

יש להם אפשרות, יש להם סמכויות עיכוב, יש להם סמכויות  עו"ד מצליח: 16 

 17 של ללכת להורים.

 18 קנס.  גב' נתן:

בקשה, זה עוד פעם, לא יהיה פופוליסטי, כי גם זה יש לי מר אחי מרדכי:  19 

יהיה רשום בפרוטוקול, אין לי בעיה עם העניין הזה, זה  20 

מובן, זאת אומרת הכתובת על הקיר בכל הארץ ואני מניח  21 

שגם אנחנו, עלינו זה לא פוסח. כיוון שמדובר בסופו של  22 

יום אני מניח זה בדרך כלל יהיה מדובר על ילדים ונוער,  23 

ם האלה הם שלנו בסך הכל, הייתי מבקש שחלק והילדי 24 

מהקמפיין הזה וחלק מהמבצע הזה יהיה מבצע חינוכי  25 

שבשלב הראשון מסבירים ומסבירים ולא עכשיו לתפוס כל  26 

 27 , -ילד ולהתחיל להטיל קנסות ו
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המטרה היא לשנות את תרבות הנהיגה של הרוכבים  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 ולהעלות את רמת המודעות. זאת המטרה.

 3 אוקי.ר אחי מרדכי: מ

גני תקווה קיבלה אישור רשמי ממשרד החינוך להקמת בית  גב' דלריצ'ה: 4 

 5 6כיתות בשכבה,  3ספר יסודי נוסף בשכונת גנים המערבית, 

 6 כיתות. יוצאים לתכנון ואישורים. קיבלנו הבוקר. 

 7 זה של קרית אונו שם,  מר בן דקון:

 8 של המערב.  גב' דלריצ'ה:

רס החינוך המחוזי היוקרתי וזאת גני תקווה זכתה בפ  9 

לקראת התמודדות על פרס החינוך הארצי. מדובר למעשה  10 

בתוצאה והכרה של ממש בפעילות המאומצת שלנו בתחום  11 

 12 החינוך לאורך שנים שנושאת פרי. 

מרכז למצוינים ומחוננים מרום נפתח בגני תקווה. מי שיודע   13 

או היה ביהוד, והצלחנו להעביר אותו לפה. ביהוד לא היתה  14 

להם אכסניה ראויה מספיק. הוא יהיה בבית ספר יובלים,  15 

 16 לכשהבית ספר יסתיים. עד אז הוא מתארח ברביבים. 

 17 מה התכנון של הבית ספר?  מר בן דקון:

תספר. על יובלים אתה שואל? מאחר והילדים  קובי גב' דלריצ'ה: 18 

מתארחים באילות והבית ספר צומח ויש שתי כיתות, אני  19 

 20 לא יודעת, אין דד ליין, 

 21 א' אין שום דבר בוער גם.  מר זמיר:

חודשים. מה שהתעכבנו ככה נשלם, מה  3 -כן, אני מניחה ש גב' דלריצ'ה: 22 

 23 שנעצר ככה נצטרך לאחר. 

ים? מישהו מכיר, מישהו יודע, יש שאלות לגבי המחוננ  24 

מישהו מעניין אותו? קובי, אם אתה הגעת עד הלום אז  25 

 26 תגיד. 

הבית ספר למחוננים הוא בית ספר שפועל לכיתות ג' עד ו',  מר זמיר: 27 

הוא בית ספר שמאותרים אליו ילדים מחוננים על פי מבחני  28 
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סולד באמצע כיתה ב' בשני שלבים. הם ילדים שאותרו  1 

ידי משרד החינוך בשלב ב' בלבד והולכים כמחוננים על  2 

 3 לבית הספר הזה. 

במשך השנים בית הספר היה נמצא ביהוד. אנחנו הבאנו   4 

אותו משתי מטרות מרכזיות. א' בבחינת האמירה, אנחנו  5 

רוצים להצמיח פה בית ספר למחוננים ומצטיינים, גם  6 

שתכנית אתגר וגם שתכניות העשרה נוספות יכנסו תחת  7 

בית הספר הזה. הוא בית ספר שמנוהל על ידי  קורת הגג של 8 

מנהלת בשם ענת גוריבה, היא נכנסת להיות חלק מהצוות  9 

 10 הניהולי של בית הספר, יש לו יועצת וצוות חינוכי.

ההפריה, הוא בכוונה ממוקם בתוך בתי ספר ולא בנפרד, כי   11 

ההפריה היא גם הפריה לתוך בתי הספר. תחשבו מה יקרה  12 

ז הזה יתנו הנחיה והשתלמות לחדר כשמורים מתוך המרכ 13 

המורים של בית ספר רביבים. כשתלמידים אלו ואלו ייפגשו  14 

ביחד לימי פעילויות משותפים. תחשבו מה קורה כשיש  15 

צוותים כאלה גדולים של ילדים בחתך כזה גבוה מבחינת  16 

הכרה של משרד החינוך עם תלמידים שלנו, כמה ההעשרה  17 

 18 וההפריה יכולה להיות הדדית. 

אני יכול להגיד לכם את זה באופן אישי כמי שניהל בית ספר   19 

שהיה בו מרכז מחוננים. המרכז הזה בהתחלה היה אצלם  20 

בסביון וכמה נהנינו ממנו וכמה הועשרנו ממנו. לא סתם  21 

התעקשנו על ההגעה שלו. ההגעה שלו לכאן קיבלה את  22 

ברכת מנהל האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך,  23 

עצמנו, של מנחם נדלר ושל מנהלת המחוז היינו שם ב 24 

עמליה חיימוביץ', שבטוחים שאנחנו נדע להשתמש בו  25 

 26 בתבונה. 

אני רק רוצה להגיד משהו על הדבר הזה. א' אתם מציגים  מר קרמר: 27 

 28 כאילו אנחנו לוקחים משהו של מישהו אחר. 
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 1 על פי בקשתם. ממש לא. הוא עובר, המרכז עובר  מר זמיר:

אני ממש גאה להגיד שהבן שלי היה שותף לפרויקט הזה,  מר קרמר: 2 

 3 אחד הילדים שלי, 

 4 מי זה, השוער? מר אחי מרדכי: 

 5 השוער. וזה פרויקט ענק שאני ניסיתי,  מר קרמר:

 6 אבל זה פעם בשבוע?  גב' דורון לוי:

זה יום שליפה של פעם בשבוע. זה מתחיל פעם בשבוע בימי  מר זמיר: 7 

שלנו היא להפוך את זה אחר כך  שני, כיום שליפה. המטרה 8 

לגדול איתה, לגדולה לחטיבת ביניים, לגדול איתה הלאה  9 

 10 לתכניות אקדמאיות. כלומר המטרה היא בסוף לעשות,

 11 אז התכנית נשארה אותו דבר בעצם,  גב' דורון לוי:

בשנת הלימודים תשע"ח היא זזה מקום. בהמשך אנחנו  מר זמיר: 12 

 13 היא לא,רוצים לקחת את זה, וזה הסיבה, 

 14 זה ילדים שלנו היה בתכנית הזאת.  מר קרמר:

 15 גם שלנו. מר זמיר:

 16 אזורי.  גב' דלריצ'ה:

זה על אזורי, כן, ופתח תקווה גם היו, עד שהם עברו למחוז  מר זמיר: 17 

 18 אחר. 

אז זה דבר ענק שהצלחנו להביא את זה וזה שוב, ממצב את  מר קרמר: 19 

 20 גני תקווה מאוד מאוד גבוה בתחום של החינוך. 

 21 נכון, זו היתה האמירה המרכזית שלנו.  מר זמיר:

חד משמעית. אני חושב שלפני שנה או שנתיים היה דיבור  מר קרמר: 22 

 23 על זה וניסינו להביא ואז לא היו לנו את התשתיות להביא. 

היא לא רצתה לשחרר, היה לה קשה מאוד, בצדק, אבל  דלריצ'ה:גב'  24 

עכשיו היא, ולא עשינו נגד. עכשיו פשוט היא הבינה, עיריית  25 

 26 , -יהוד הבינה ש

אני חושב שהגידול בתשתיות החינוכיות שלנו נותן לנו,  מר קרמר: 27 

 28 אדיר.  advantageשוב 
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הביניים מינויים חדשים, המנהלת החדשה של חטיבת  גב' דלריצ'ה: 1 

הראשונים בגני תקווה, עינת לביא, עינת תושבת גני תקווה  2 

שנה, ככה על ילדיה כבר הוצאתי, אז אני אגיד שהיא  25 3 

שנה, באה מהתחום והיא רכש מאוד  25היתה אשת חינוך  4 

חשוב ונכון לחטיבה שלנו. היא התחילה את העבודה שלה  5 

 6 ביום ראשון האחרון. 

החינוך. קרא, מנכ"ל משרד החינוך  קיבלה מינוי של משרד מר זמיר: 7 

חתם על המינוי ואנחנו מברכים אותה. מנהלת מצוינת עם  8 

 9 כישורים מצוינים. אתם תראו שהיא בדרך הנכונה בהחלטה.

 10 נקווה שזה יעשה את השינוי, שנת החטיבה.  גב' דלריצ'ה:

 11 תפור עליה. מר בן דקון:

איר מילוא. יאיר התמנה מנהל לבית החינוך אריאל, שמו י גב' דלריצ'ה: 12 

, נבחר השבוע לתפקיד 5מראש צורים, נשוי עם  47מילוא בן  13 

מנהל בית ספר אריאל במועצה המקומית גני תקווה. ליאיר  14 

תעודת הוראה ותואר ראשון בחינוך ותואר שני בתנ"ך  15 

ובתושב"ע. במסגרת הכשרתו המקצועית סיים בהצלחה  16 

ך לחיי קורס להוראת המקצוע תורת החיים ולימודים בחינו 17 

 18 המשפחה. 

מורה מקצועי לתנ"ך יאיר בתפקיד האחרון שלו היה   19 

ולתושב"ע בחטיבה ובתיכון, כולל הגשה לבגרות וריכוז תנ"ך  20 

ישיבה וחטיבה. לתפקיד מנהל בית ספר אריאל בגני תקווה  21 

הוא נבחר לאחר שסיים תפקידו כרכז פדגוגי בישיבה  22 

וא קיבל התיכונית בני ברק. אנחנו מאחלים לו בהצלחה. ה 23 

 24 מינוי,

הוא קיבל מינוי אתמול גם, גם המנכ"ל חותם עליו ממש  מר זמיר: 25 

מחר בבוקר הוא יחתום עליו. הוא בא אלינו מהישיבה  26 

התיכונית בבני ברק. מפקחת בית הספר אורלי בטיטו היתה  27 
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אתנו בתהליך הזה. מנהל ראוי, אנחנו נלווה אותו בקליטה  1 

 2 ונאחל לו ולקהילה בהצלחה רבה. 

הוא באמת נכנס לנעליים מאוד גדולות. היה מנהל הרב רוני,  דלריצ'ה: גב' 3 

 4 מנהל באמת איכותי,

 5 מיתולוגי.  מר זמיר:

 6 איפה, מר בן דקון:

 7 הוא נבחר לרעננה, גדול יותר.  גב' דלריצ'ה:

 8 מקסים, האמת היא, מר בן דקון:

 9 איש נעים.  גב' דלריצ'ה:

החינוך  צבי רוזן, המנהל החדש של מחלקת הנוער באגף  10 

, נכנס לתפקיד 31.8 -במועצה. טל דן עוזבת את תפקידה ב 11 

בגאוגרפיה וארכיאולוגיה, בעל  BA, בעל תואר 32צבי, בן  12 

ניסיון רב בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. בין היתר  13 

בתחומי הדרכות, בניית תכניות הכשרה, עבודות עם  14 

 15 קהילות, ניהול תנועות נוער בארץ ובחו"ל, ניהול וריכוז

מועדוני נוער ועוד. שירותו הצבאי מילא צבי ביחידה  16 

 17 מובחרת ועסק בתחום המודיעין. מאחלים לו בהצלחה. 

אנחנו נמצאים בעיצומם של השיפוצים של מרכז הבמה,   18 

שנים. השיפוץ כולל הוספת מקומות ישיבה  15לאחר  19 

באולם, כולל שורה ראשונה פלוס סגירת החור פלוס  20 

איכות הסאונד, צביעה, מסך שטיחים, כיסאות, שיפור  21 

 22 והוספת קפה תאטרון בלובי העליון. 

 23 כמה כיסאות עוד?  מר בן דקון:

 24 . 50 גב' דלריצ'ה:

 25 זה עוד מנויים.  מר בן דקון:

 26 זה בדיוק הדלתא להגדיל לרווחים.  גב' דלריצ'ה:

אז בתהליך, באוקטובר אנחנו פותחים את השערים.   27 

 28 מחליפים את הכיסאות, את הכל. 
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₪. אלף  800החלו עבודות לשדרוג פארק הגליל בעלות של   1 

המהלך יצא לפועל לאחר תהליך ארוך של שיתוף ציבור  2 

וחשיבה משותפת על הצרכים. העבודה תכלול הוספת מתחם  3 

של מתקני כושר, הרחבת מתחם מתקני המשחק והחלפתם  4 

במתקנים חדישים המותאמים למגוון רחב של גילאים,  5 

 6 גינון משקעת ואיכותית. הצללה חדשה, עבודת 

אני רוצה להגיד תודה רבה ללירון דורון על הניהול של כל   7 

 8 התהליך הזה, ולירון תגידי ככה סקירה. 

אז הרעיון של פארק הגליל בעצם שזה פארק שכונתי שהיה  גב' דורון לוי: 9 

מפגשים, היה  6מאוד חשוב לציבור, היה שיתוף ציבור, היו  10 

שזה המון ירוק וזה פארק  מאוד חשוב לשמור על צביון 11 

ארוך, ובעצם לקחת את אותו מוקד של משחקים שקיים כבר  12 

ליד גן סתוונית ושושן ולהתאים אותו למגוון יותר גדול של  13 

גילאים. אז בעצם הוספנו שם מתקנים של פעוטות והרחבנו  14 

טיפה את המוקד הזה. ולטובת הגילאים המבוגרים יותר,  15 

וסף מוקד של מתקני בצד המערבי של הפארק בעצם התו 16 

מתקנים, עם הצללה, עם משטח גומי, וזה הולך  8כושר,  17 

 18 להיות שיפוץ ושדרוג מאוד מאוד יפה. 

 19 מתי מתחילים?  מר בן דקון:

 20 התחיל. גב' דלריצ'ה:

 21 מסיימים בעוד חודש.  גב' דורון לוי:

החלו עבודות לשיקום מתחם העסקים בשכונת ישמח משה.  גב' דלריצ'ה: 22 

דוד, השלמת פרגולה,  ץות שטח בית הכנסת נהעבודות כולל 23 

החלפת ריצוף, חיפוי קירות, חשמל, בניית רחבת עץ ותיקון  24 

הקירות, טיפול בערוגות, דשא סינטטי, התקנת מוטמנות  25 

חדשות, הכשרת מקומות חניה במקום מקומות החניה  26 

ש גרשנלקחו למוטמנות, הצבת דחסנית קרטונים, שיפוץ מ 27 
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החניה, החלפת הערוגות באבנים משתלבות לאפשר מעבר  1 

 2 בטוח, אסתטי ונקי ולאפשר תחזוקה טובה יותר. 

לראשונה בגני תקווה קליטת אזרחים ותיקים, משהו   3 

שבאמת חיכינו לו המון המון זמן והגיע קול קורא, וזה  4 

כיתת גמלאים שיבואו וילמדו בבית הספר התיכון ביום  5 

 6 לימודים. 

 7 גברים.  67נשים,  62 גב' נתן:

 8 )מדברים ביחד(

יש שם לימודי אנגלית, אמנות, יישומי מחשב, מולטימדיה  גב' דלריצ'ה: 9 

ויהיו פעילויות העשרה. הם גם יהיו מעורבים בתכנים  10 

החברתיים בבית הספר. בעיניי זה דבר גדול. אני חייבת  11 

להגיד שהגיעה אלי תושבת רחוב הגליל לפני בערך אולי  12 

ל זה שהיא ראתה את זה באיזה מקום ולמה שנה, סיפרה ע 13 

יהיה בגני תקווה, אז הקולות קוראים נסגרו כבר והבטיחו  14 

וקיבלנו לי פה שמיד שהקול קורא יצא מגישים עוד פעם  15 

 16 אישור וזה צריך להיות מקסים. 

 17 הם ילמדו גם תחומים מאוד מעניינים.  מר זמיר:

 18 היא אמרה, היא הקריאה.  גב' נתן:

מחזוריות  4במסגרת המאמצים לפעולות מחזור הוצבו  גב' דלריצ'ה: 19 

סמטת קדש פינת הנגב,  -לאריזות זכוכית ברחבי הישוב 20 

רחוב בארי, רחוב הגליל סמוך למבנה נעמ"ת, וברחוב ים  21 

 22 המלח סמוך לתחנת האוטובוס מול רחוב הערבה. 

ממשיכים למחזר ולהתייעל. קיבלנו נתונים על כמויות   23 

יות האשפה שנאספו בחציון א' של האשפה. הנתונים על כמו 24 

בהשוואה לשנה שעברה, אשתקד, מלמדים אותנו  2017שנת  25 

שאמנם כמות האשפה הממוצעת לתושב עלתה ועומדת על  26 

טון של אשפה  417טונות, אך מתוכם  644קילו, סך הכל  1.3 27 

טון. המשמעות הוא חיסכון  227מוחזרו ולחירייה הגיעו רק  28 
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על ההירתמות. צריך להמשיך תודה לכולם ₪.  126,351של  1 

מאוד ארוך הקושי, למרות שזה באמת תהליך למחזר למרות  2 

 3 ה וחינוך, אבל זה מוכיח. של הגברת מודעות ותודע

 4 אבל זה עובד לאט לאט. מר בן דקון:

 5 בדיוק.  גב' דלריצ'ה:

חידשנו ושדרגנו את האפליקציה של גני תקווה. במהלך   6 

החודשים האחרונים עברה האפליקציה מגוון שדרוגים  7 

שהפכו אותה לרלוונטית יותר. אפשר להכנס ולראות,  8 

ואנחנו עכשיו עובדים על שירותים מקוונים לערעורים,  9 

תשלומי ארנונה, רישום לקייטנות, רכישת כרטיסים גם  10 

 11 באמצעות האפליקציה. 

מירוץ ראשון של גני תקווה יוצא לדרך, בשיתוף עם קרית   12 

אונו. התקיימה אתמול ישיבת התנעה עם ראש עיריית קרית  13 

אונו והצוות שלו ואנחנו הצענו גם לסביון וליהוד לחבור  14 

אלינו ולעשות מירוץ גדול של כל הבקעה. אנחנו עובדים על  15 

 16 , 15המסלול וכנראה נעשה או חצי מרתון או 

 17 ביחד( )מדברים

. אנחנו בכל מקרה כבר חתמנו עם המפעיל, כי עשינו 23.3 גב' דלריצ'ה: 18 

 19 ועדת שלושה וזכינו. 

דרך אגב, מה שרציתי להגיד לכם שאין חבר מועצה שמקבל   20 

פטור, כולל האופוזיציה, מלעשות סוג של פעילות גופנית  21 

קילומטר,  2ביום הזה. גם אם תלכו לאפרוחים לא אכפת לי,  22 

 23 רחוב. אבל כולם ב

 24 ובלי גימלים, לא תהיו לי בחו"ל.  מר שלומוביץ:

 25 27.8 -מפגש בנושא מתווה צהרונים החדש בגני תקווה, ב גב' דלריצ'ה:

יתקיים במרכז לידר מפגש שבו יוצג מתווה  19:30בשעה  26 

הצהרונים החדש בגני תקווה במסגרת תכנית ניצנים לתכנית  27 

 28 צהרונים החברתית. 
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להצטרף, בעיקר בגלל נו אני חייבת להגיד שהצלח  1 

שהצהרונים שלנו הופעלו על ידי החברה הכלכלית שלנו ולא  2 

על ידי חברות מתנ"סים או מופרט על ידי קבלנים כאלה  3 

הופעל וחתם על חוזים עם חברות ואחרים, כיוון שמי ש 4 

פרטיות ועם חברת המתנ"סים לא יכול היה להיערך מאוד  5 

בשביל  מהר באיך יושבים ומצמצמים את מה שצריך 6 

 7 להתאים את זה למחיר של הצהרון החברתי. 

חלק עשו גם המון המון סנקציות, וראשי רשויות קולגות   8 

שלי עברו סאגה מאוד רצינית בסיפור הזה. אני חייבת להגיד  9 

תודה לשרון פז באמת תקתקה את זה, עבדה, הכינה את כל  10 

 11 האקסלים, מבעוד מועד,

 12 באמת שאפו.  גב' דורון לוי:

 13 באמת, וזה לא מערך פשוט.  צ'ה:גב' דלרי

קייטנת המדע בגני תקווה הגיעה לסיומה. היתה קייטנה בין   14 

ילדים העולים לכיתה ד'. וצריך  80באוגוסט,  17 -ל 13 -ה 15 

להגיד תודה רבה לחופית בכלל לא התפקיד שלה אבל פה כל  16 

אחד עושה כמה דברים, כמו בסטארט אפ, והיא נרתמה  17 

 18 ועשתה עבודה מצוינת.

ועצת סביון לפני כשבוע וחצי, לאחר שבדין ודברים, בשיח מ  19 

איתו אמרתי לו, ביקשתי ממנו שיפתח את השער של סביון,  20 

שזה היה סגור הרבה מאוד שנים בהסכם זמני שהיה אמור  21 

חודשים או פיילוט כזה, אמנון,  3להיות הסכם בכלל של  22 

ן ליפיץ ובין אבישי, שני ראשי הרשויות דאז, ינכון? עם ב 23 

וכשהתחיל כל הסיפור עם סגירת כפר מעש אז זה עוד  24 

פגישות שהיו איתו גם לפני שנה, שביקשתי שיפתח את זה,  25 

הוא תמיד אמר לי תני לי עוד זמן, התקשרתי ואמרתי לו  26 

 27 מוטי אני מבקשת ממך לפתוח את השער. 
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פתח את השער, שם  האמת יאמר לזכותו, באותו יום הוא  1 

שומר. אחר כך אולי מלחץ תושבים, אולי מלחץ תקציבים  2 

הוא פתאום החליט לסגור בלי לעדכן, אולי הוא חשב  3 

שאנחנו לא נדע או שאנחנו ישנים ולא נשים לב, אבל יש  4 

לנו תושבים ערניים ואני שמחה שעדכנו אותי מיד שזה  5 

נסגר. הגשנו תלונה במשטרה, פנינו למשרד התחבורה  6 

ואנחנו גם נפנה לבית המשפט אם צריך, אין שער שיהיה  7 

 8 סגור בגני תקווה, לא יהיה.

 9 מה החוקיות פה? כאילו מה,  מר בן דקון:

אין סמכות לראש רשות. אז בעקרון פנו אליו גם ממשרד  גב' דלריצ'ה: 10 

התחבורה מנהל אגף חירום ובטחון של הרשויות המקומיות  11 

תבנו אנחנו מכתב נתן לו במכתב להסיר את המחסום, כ 12 

התראה מעו"ד, הגשנו גם תלונה במשטרה, אם לא ייפתח  13 

 14 השער אנחנו נפנה לביהמ"ש. 

היום התקיים דיון בביהמ"ש בנושא מגרש הכדורגל בקרית   15 

 16 13.9.17החינוך, בדבר העתירה. נקבע דיון המשך לתאריך 

בביהמ"ש המחוזי בלוד. הבקשה לצו הביניים  10:00בשעה  17 

 18 הוסרה. 

גני תקווה נמצאת לקראת חתימת הסכם ליציאה לדרך   19 

עצמאית עם ועדה לתכנון ובניה משלנו. תהליך קליטת  20 

העובדים נמצא בשלבי סיום והמקום כבר מוכן לועדה. אני  21 

חושבת שאחרי החגים מה שנקרא כבר אנחנו מתחדשים  22 

בועדה משלנו. יש כבר את ברכה פה שהיא כבר מעודכנת  23 

 24 ועוברת את התהליכים. 

 25 אחרי החגים את מתכוונת אי שם באוקטובר משהו, לא? מר סוכריאנו:

 26 אני לא יודעת, אתה יודע, הכל תלוי בועדה הזו, ועדה הזו.  גב' דלריצ'ה:

 27 ברור.  מר סוכריאנו:
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אני מאמינה שעד סוף שנה זה ייסגר. אני מאמינה שעוד  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 קודם אבל אנחנו עובדים בינתיים במקביל. 

מסיבת רחוב אחרונה  18:00בשעה  24.8ים קרובים, אירוע  3 

אירוע סגירת הקיץ, מופע של  28.8לקיץ בפארק התבור.  4 

, מוצאי שבת, אירוע לנשים וגם 9.8עילי בוטנר וילדי החוץ.  5 

לגברים, הקסם היפני, הרמת כוסית לראש השנה במרכז  6 

 7 לידר. 

 8 תודה רבה לכולם.  

 9  שאלה. רגע, ליזי, שאלה. מר סוכריאנו:

 10 עוד עדכון אחד,  גב' דלריצ'ה:

 11 2-3לפני העדכון האחרון אני רוצה לשאול שאלה. לפני  מר סוכריאנו:

ישיבות דנו בנושא של ההתמוטטות בבי"ס יובלים. קיבלנו  12 

עדכון שהמשטרה נמצאת ועד שהמשטרה לא תצא אין  13 

 14 המשך. אני מניח שהמשטרה עשתה את שלה, חקרה, יצאה. 

 15 נכון. גב' דלריצ'ה:

כדי להמשיך בבנייה לא באים ובונים כי המשטרה יצאה,  ר סוכריאנו:מ 16 

אלא היתה איזושהי בדיקה, איזשהו גוף שנתן איזושהי  17 

 18 גושפנקה להמשיך. 

 19 תעדכני אותנו בנושא הזה. אנחנו קצת בערפל.  

אוקי. בעקרון חקירת המשטרה הסתיימה ואז השטח פונה.  גב' דלריצ'ה: 20 

שום הפסקת עבודה, מותר לו השטח פונה, הקבלן לא קיבל  21 

 22 להמשיך לעבוד על פי החוק. 

 23 למרות ההתמוטטות?  מר סוכריאנו:

 24 למרות קריסת התקרה. גב' דלריצ'ה:

 25 נשמע מאוד מוזר. מר סוכריאנו:

 26 כן, בוודאות.  גב' דלריצ'ה:

בנוסף, מה שעשינו אנחנו כרשות מקומית באמצעות החברה   27 

נו קונסטרוקטור למשק וכלכלה, שעוזרת לנו במימון, לקח 28 
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שילווה אותנו מעבר למפקח שלנו ומעבר לכל מה שנעשה  1 

 2 , שאז יש גם את הבדיקות תקינות וכו' והכל. 4עד לטופס 

 3 , יש בדרך, כן.4עד טופס  מר סוכריאנו:

שילווה אותנו יד ביד בכל הבדיקות ובכל השלבים מטעמנו  גב' דלריצ'ה: 4 

ים יד ביד בכסף נוסף על הכסף של הבנייה, ואנחנו צועד 5 

 6 אתו. 

 7 ערן, אתה מרוצה מהתהליך?  מר סוכריאנו:

 8 כן, מרוצה ורגוע. מר חמו:

 9 זה נשמע מאוד מוזר, אני אגיד לך למה, מר סוכריאנו:

אני אוסיף רק על מה שליזי אמרה, בנוסף לזה אותו מהנדס  מר חמו: 10 

שמלווה אותנו הנחה נקודות מסוימות בבניין לעשות בדיקת  11 

שהבניין, התוצר הסופי של הבניין עומד העמסה כדי לוודא  12 

 13 בעומסים שתוכננו אליו והיא בוצעה כהלכה.

חלקים כי היו פה שני אירועים, אחד התמוטטות שהחלישה  מר סוכריאנו: 14 

 15 , -מסוימים מהמבנה, מן הסתם, אתה יודע, תקרה ו

 16 לכן יש מהנדס שמלווה אותנו.  מר חמו:

הקבלן ממשיך לבנות והוא לא פגע בכל מיני מקומות,  מר סוכריאנו: 17 

 18 מתייחס לזה, בעייתי.

 19 הוא מתייחס. בוודאי שהוא מתייחס. מר חמו:

 20 למה החלטת שהוא לא מתייחס?  גב' נתן:

 21 לא, אני אומר, הוא לא, לא חובתו להתייחס לזה, שימו לב.  מר סוכריאנו:

 22 בוודאי שחובתו.  גב' נתן:

שטח,  הקונסטרוקטור מעדכן את התכניות, אתה מר חמו: 23 

 24 הקונסטרוקטור מעדכן את התכניות בעקבות מה שקרה שם. 

 25 ולמרות,  מר סוכריאנו:

יש קונסטרוקטור מטעמנו שמלווה אותו ומנחה אותו  מר חמו: 26 

בתהליך הזה, ואחרי שייגמר השלד תהיה בדיקת העמסה  27 

 28 נוספת. 
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 1 והעלויות הנוספות הוא סופג, הקבלן?  מר סוכריאנו:

 2 זה משכ"ל.  מר חמו:

עדכון אחרון, בבקשה, יש שטח אחד בכל תוך הגוש הצפוני  דלריצ'ה: גב' 3 

שלנו, יש שטח אחד שזה בניין של המנהל, מה שכל יתר  4 

השטחים זה שטח של בעלי קרקע פרטיים. פנינו למנהל  5 

לבקש מהם שבבניין של המנהל נבקש דיור למשתכן, שיוקצו  6 

 7 דירות לתושבי, 47

 8 ? איפה זה, באיזה אזור מר סוכריאנו:

 9 מול הדיור המוגן. פנינו אליהם, נקווה ונעדכן אתכם,  גב' דלריצ'ה:

אה, נכון, אחד של רותם שני ואחד של המנהל. מה הסיכוי  מר בן דקון: 10 

 11 שהם יסכימו?

 12 איך אומרים, מה הסיכוי שנרוויח בפיס אם לא נמלא לוטו?  גב' דלריצ'ה:

 13 מיליון.  7 -ל 1זה  מר בן דקון:

 14 ניסינו באסרטיביות.  גב' דלריצ'ה:

 15 תודה רבה לכולם. 

 16 

 17 -תמה ישיבת היום-
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