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 מועצה מקומית גני תקווה

 34מס' מן המניין ש ישיבת מועצה

 17.5.2016שהתקיימה בתאריך 

 משתתפים: 

 ראש המועצה –ליזי דלריצ'ה 

 חבר מועצה –סוכריאנו אלי 

 חבר מועצה – דוד ברוש

 חבר מועצה –חן קרמר 

 חבר מועצה –לוי -לירן דורון

 חברת מועצה –סמדר מיוחס 

 חבר מועצה –עופר עזרא 

 חבר מועצה –ידידיה צוריאל 

 חבר מועצה –אלי אחי מרדכי 

 חברת מועצה –גב' אודליה אורבך 

 מוזמנים:

 יועמ"ש –עו"ד רונית עובדיה 

 גזברית המועצה –גנד ראל לין גורן

 מנהלת לשכת ראש המועצה -דליה שמר 

 מהנדס המועצה –ערן חמו 

 עוזרת ראש המועצה – הלרן בשן

 על סדר היום

 המועצה. דיווחי ראש .1

 אישור תב"רים. .2

אחוז שאושר בישיבת מועצה  30אחוז במקום  40אישור שכר בכירים ליעל ספתי  .3

חישוב היטלי ואגרות הפיתוח   -, וזאת עקב תוספת תפקיד 5.5.15מתאריך  20מספר 

 של הישוב, במקום העובדת שירלי לאופר שעזבה את תפקידה.
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 .2015לשנת  4דיון בדו"ח רבעון  .4

 ת התקשרות על פי ההסכם עם הזוכה במכרז בית הקפה בשדרה.אישור הארכ .5

 פרוטוקול
 

 . ישיבת מליאה מן המניין, 34אני פותחת את ישיבה מספר . ערב טוב  ר:"ה, יו'דלריצליזי  'גב

 

 אישור תב"רים - 2סעיף 

 .בבקשה, ורןג. רים"אנחנו מתחילים עם אישור תבר:  "ה, יו'דלריצליזי  'גב

 ,יש כאן : אלרגנדח גורן "רו

 ?מטען נייד? יש למישהו מטען :דובר

 .רים"תב, גורן ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

. אלף שקל 500הגדלה של , פיתוח לשיקום גנים ציבוריים, 699ר "תב : אלרגנדח גורן "רו

 .גינון ומתקנים, ר סל לעבודות פיתוח"תב

 ?699ר "מי בעד תב  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ?התוספת הזו למה היא אלי אחי מרדכי: 

 .לעבודות גינון שונות שיהיו בעתיד : אלרגנדח גורן "רו

? 699ר "מי בעד תב. גינון ומתקנים, עבודות פיתוח, כתוב בהסבר  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 . פה אחד. כולם

מי שאנחנו קיבלנו מכתב מביטוח לאו. שיפוץ בית הקשיש, 7281ר "תב : אלרגנדח גורן "רו

ר מוגדל בכפוף לקבלת "מיליון אז התב 3.79צפויים לקבל הרשאה של 

 .הרשאה מביטוח לאומי

 .כולם? 7281ר "מי בעד תב  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

יש פה ניוד מקרנות , אין פה הגדלת תקציב. שיפוץ אנדרטה, 731ר "תב : אלרגנדח גורן "רו

 40-משרד הבטחון להשתתף ברשות למשרד הבטחון כי קיבלנו הרשאה מ

 .אלף שקל

 .רים חדשים"תב? מי בעד, 731  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

רים האלה נפתחים כנגד סגירה שתיעשה "בעקרון התב. רים חדשים"תב : אלרגנדח גורן "רו

ר סל אמור להיות מספר שנים מצומצם "רי סל קודמים כי תב"בהמשך לתב
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 600חזות העיר ושיקום שכונות ותיקות  הוא 741ר "אז תב. ולא המון שנים

נעשה אחד , רגע, ר"שיובא לסגירה בהמשך ותב 630ר "אלף שקל במקום תב

 ?מי בעד. אחד

 ?741מי בעד   ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ?אותו סכום שיש כאן, ר הסל"בתב. שנייה, לא אלי אחי מרדכי: 

אל , 700יכול להיות שעל . ף שקלאל 600היה  630ר הסל של "תב. כן : אלרגנדח גורן "רו

 .תתפוס אותי במילה

 ?אחרי זה יש גם תוכנית יותר מפורטת איפה עושים ומה עושים, עכשיו אלי אחי מרדכי: 

ר "אנחנו מאשרים איזשהו סכום וכשיש צורך מוציאים מהתב. כרגע לא : אלרגנדח גורן "רו

אנחנו צריכים  אין לנו איזשהו משהו שאנחנו עוברים שנתיים קדימה. הזה

 .אלף שקל 600

 ,שאומרת קדימה... יש תכניות  אלי אחי מרדכי: 

 .רי סל כמו אלה"כי הרבה דברים לא נכנסים פנימה בתב: אלרגנדח גורן "רו

 .ר סל מה שאני מבין"אבל זה לא תבאלי אחי מרדכי: 

 .ר סל"הוא תב 741  :אלרגנדח גורן "רו

 .טוב. ר סל"גם תב אלי אחי מרדכי: 

 .אז רגע: אלרגנדח גורן "רו

 .פה אחד? 741מי בעד  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

הוא . אלף שקל 500הוא השקעה בתשתיות מיחשוב , הוא גם 742ר "תב: אלרגנדח גורן "רו

שיובא לסגירה בהמשך וזה עבודות  639ר "ר סל חדש במקום תב"פתיחת תב

 . מיחשוב במשרדי המועצה

 ?לדוגמהאלי אחי מרדכי: 

מערכת , זה סכום שנכנס, הוחלפו השרתים בארון השרתים, לדוגמה: אלרגנדח גורן "ור

 .זה מה שעולה לי בראש כרגע. נכנסה לפה? כן, ר הקודם"הרשת הייתה בתב

 ? 742ר "מי בעד אישור תב ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .אושר פה אחד דליה שמר:
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אחוז שאושר בישיבת מועצה  30במקום אחוז  40אישור שכר בכירים ליעל ספתי  - 3סעיף 

חישוב היטלי ואגרות הפיתוח של   -, וזאת עקב תוספת תפקיד 5.5.15מתאריך  20מספר 

 הישוב, במקום העובדת שירלי לאופר שעזבה את תפקידה

 אחוז 30במקום  אחוז 40, פתיאישור שכר בכירים ליעל ס. 3סעיף ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

וזאת , לפני שנה, 2015במאי  5מתאריך  20צה מספר שאושר בישיבת המוע

עקב תוספת תפקיד חישוב היטלי אגרות הפיתוח של הישוב במקום העובדת 

 ,אמרתי בהנהלה ואני. שירלי לאופר שעזבה את תפקידה

שירלי לאופר הזו היא אותה אחת שהארכתם לה את ההעסקה במקום אלי אחי מרדכי: 

 ?מישהו

, י גניקובסקי הייתה בהנהלת כספים וההעסקה הסתיימהאת. לאר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .דרך אגב

 ?מה היא עשתה, לפני שהיא עזבה, העובדת שירלי לאופר הזאתאלי אחי מרדכי: 

אגרות והיטלים , הייתה במחלקת הנדסה בתפקיד מחשבת היטלים ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .שעכשיו צורף לתפקיד של יעל

 ,זאת אומרת חסכנו תקןאלי אחי מרדכי: 

יכול . אנחנו שוקלים עכשיו מה התקן הנכון לעשות. לא חסכנו תקן ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

כי כל , להיות שהפונקציה הספציפית הזאתי אנחנו נתגבר את הגזברות

אז אנחנו , הבדיקות של ההיטלים חייבים לעבור עוד עין חוץ מבהנדסה

ת איזה פונקציה חסרה שהיא משלבת עושים חשיבה מחוץ למועצה לראו

 ,חשבות והנדסה

 ?משרה אחוז 100-היא עובדת ב..., יש ספק אלי אחי מרדכי: 

 ,GIS-אחראית על ה. משרה אחוז 100-עובדת ב ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

. משרה אחוז 100-המטרה שתושת עליה במסגרת ה, זאת אומרת. הבנתיאלי אחי מרדכי: 

 .לא הבנתי, אז למה צריך להוסיף לה שכר

 ,ל"משכר מנכ אחוז 30, השכר שלה מאוד נמוךר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ,אז תגידו שאתם רוצים להוסיף שכראלי אחי מרדכי: 

 , שקל ואנחנו מבקשים ממנה 8,000זה  ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .שהטילו עליהלא בגלל , כי השכר נמוךאלי אחי מרדכי: 

 .והיא ראויה, הטילו והיא עושה את זה במקצועיות רבה וכן. לא ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב
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 .לא סיבה להגדיל לה, אני חושב שזה לא ראויאלי אחי מרדכי: 

הכל כפוף ? מי נגד? העלאת שכר, מי בעד אישור שכר בכירים. ר: או קיי"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .לאישור שר הפנים

 

 2015לשנת  4דיון בדו"ח רבעון  - 4סעיף 

 .בבקשה גורן. 2015לשנת  4ח רבעון "דיון בדו. 4 ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

זה רבעון שהוא לא סקור ולא מוכר וכרגע עובדים על  4אז רבעון : אלרגנדח גורן "רו

ח של הרבעון "לפי הדו, הגרעון. 2015חות הכספיים השנתיים של "הדו

הגרעון . 2014בשנת  1.597דווח . מיליון 1.562הוא  2015 הרביעי בשנת

. 2015מביצוע  אחוז 16הוא מהווה בערך , מיליון 14.2הוא  15הנצבר לסוף 

כי חלק מהגרעון הנצבר הורד  14הוא דומה לאחוז הגרעון הנצבר בסוף 

בעקבות פרעון ההלוואה מתאגיד המים שבאישור משרד הפנים בחלקו נכנס 

 .או קיי. הוריד גרעון נצבר, ף ובחלקו כיסהלתקציב השוט

 .אלא אם כן לא סיימת, שאלות בעניין הזה 2אלי אחי מרדכי: 

הארנונה . לגבי ביצוע מול תקציב. או קיי. זה אתה יכול לשאול אותי: אלרגנדח גורן "רו

הסטייה שיש . יש סטייה של אחוז שזה סביר. בביצוע. פחות או יותר בביצוע

היא בעיקר בעצמיות אחר שזה סעיף שכולל את , ל התקציבמו, היא בעיקר

התקצוב של הנוסחה מתקציב הפיתוח . הנוסחה שלנו מתקציב הפיתוח

 . הסתמך על אגרות בנייה בסכום יותר גבוה מאשר התקבלו בפועל

 ?מה המשמעות של זהאלי סוכריאנו: 

ביצוע בסופו של דבר יש התקציב מול , מזה, זה הסטייה גם. זה העיקר: אלרגנדח גורן "רו

כשאני ממפה מאיזה סעיפים בתקציב יש את התת . מיליון 1.5כאן גרעון של 

התת ביצוע . אחר יש לי תת ביצוע... אז ב, ביצוע מול התקציב או עודף ביצוע

הרי יש לנו נוסחה בתקציב פיתוח שמכסה את , נובע מזה שהתצוב של

עבירות בנייה שנלקחו . נייההתקציב השוטף והיא לוקחת בחשבון עבירות ב

זה גרם לזה . בנוסחה הן גבוהות ממה שבסופו של דבר התקבל בפועל

 ,שעצמיות אחר

 ?מה הסטייה שם פחות או יותראלי אחי מרדכי: 

 ?מה: אלרגנדח גורן "רו
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 .או סכום הסטייהאלי אחי מרדכי: 

 , אה, אפשר לראות את זה בעמוד :אלרגנדח גורן "רו

 .ני מדבר על היטלי הבנייהאאלי אחי מרדכי: 

 .אלף שקל תת ביצוע בעבירות בנייה 460 :אלרגנדח גורן "רו

 .ביחס למתוכנןאלי אחי מרדכי: 

 ?מה. 460 : אלרגנדח גורן "רו

 ,460שזה אלי אחי מרדכי: 

יש את השורה של . חות יש את התקציב מול ביצוע"לדו 4יש בעמוד : אלרגנדח גורן "רו

אלף  460מתוכה . אלף שקל 764שיש סטייה של  פה רואים. עצמיות אחר

שאר הסטייה נובעת ממה שסיפרתי על . שקל זה ממה שאמרתי עכשיו

חלק מהגרעון , המתווה של רישום ההלוואה מהתאגיד בתקציב השוטף

שגם הוא בתקציב לא נעשה בדיוק לפי המתווה שאושר על ידי משרד , הנצבר

... אלף שקל סטייה מול ה 764-שני הדברים האלה מרכיבים את ה. הפנים

יש גם הפתעות , שהתקבלה הייתה, ... מענקים מיועדים יש לי עודף ביצוע

 150אלף לעומת בערך  300. בסכום גבוה יותר ממה שתוקצב, לטובה

גם , גם שמירה בגני ילדים. פעולות חינוך גדלו בגלל הרבה דברים. שתוקצב

 .אין לי יותר מה לומר, זהו .גם הוצאות אחזקה, אגרות חינוך על יסודי

 ?למישהו יש שאלותר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .כןאלי אחי מרדכי: 

 .דיון... זה לא לאישור אבל למישהו ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

אני רוצה לשאול . מודה שהפעם פחות נכנסתי למספרים ולניתוחים. כןאלי אחי מרדכי: 

בניתוח של ביצוע של תקציב מול תכנון יש כל מיני יחסים . אותך שאלה

במצב נגיד , בעצם מראים אם הפירמה או במקרה הזה המועצה. פיננסיים

חות כאלה "פחות מסוכן או שאפשר להתגבר עליו וגם בניתוח של דו, מסוכן

ויות מקומיות יש כל מיני מפתחות שאם היחסים הם מתחת לאחוז של רש

מסויים או מעל לאחוז מסויים זה אמור להדליק נורה אדומה ולפעמים 

ח המבוקר או הסופי אבל "אני מניח שאני אגיע לנתח את זה בדו. קטור'פרוז

אני הייתי מצפה שתעשו את הניתוחים האלה של . לכם, אני אומר לך

יים האלה על מנת לשקף את מצבה האמיתי של המועצה היחסים הפיננס
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כי אחרת הסטירה . והיכולת שלה לנהל את הישוב עכשיו ובשנים הבאות

סתם . ולפחות שאנחנו נדע באיזה איזורים אנחנו נמצאים במצב מסוכן. תגיע

זאת , יש יחס שאומר, על מנת לא להשאר ברמת הסיסמאות, אתן דוגמה

שי מקצוע שעושים את הביקורות האלה ברשויות אומרת על פי כל מיני אנ

שאם האחוז הזה . של מה אחוז הגבייה מעסקים מול משקי בית, מקומיות

הוא מתחת לסף מסויים זה בהחלט מצביע על בעייתיות שיכולה להתפתח 

 .אפילו לקטסטרופה

י אנחנו אני יכולה להגיד לך אותו בשליפה כ, דווקא בזה זה יחס שאנחנו: אלרגנדח גורן "רו

 .כל הזמן מתעסקים בו

 ,אני לאאלי אחי מרדכי: 

 .לדוגמה: אלרגנדח גורן "רו

, אני מצפה. נתתי לך פה דוגמה, מכיוון שלא עשיתי ניתוח אז אני לא רוצהאלי אחי מרדכי: 

לעשות , ובשביל המועצה ובשבילנו בשביל התושבים, בשבילך אלף כגזברית

איזה בעיה קיימת או עתידית כי אם את הניתוחים האלה ותראו אם יש לנו 

חשבים . יותר מפתיעה, אנחנו לא נדע עכשיו הסטירה תהיה יותר מצלצלת

 ,מלווים ככה

 .חות שנתיים"זה יותר נכון על דו, אבל, לא רבעוניים, חות שנתיים"בדו :אלרגנדח גורן "רו

 

 בשדרהאישור הארכת התקשרות על פי ההסכם עם הזוכה במכרז בית הקפה  - 5סעיף 

אישור הארכת התקשרות על פי ההסכם עם הזוכה במכרז . 5סעיף ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

לא זוכרת את השם , זכה. היה מכרז להפעלת בית הקפה. בית הקפה בשדרה

 ?איך... יש , של החברה

 .ינהביודעי  :דוברת

פנה אלינו . שנים 5פלוס , שנים 5במכרז היה כתוב . ינהביודעי ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

הבחור שזכה במכרז ומבקש לפנות כבר מראש למשרד הפנים לבקש אישור 

 ,כדי להחליט על רמת ההשקעות במקוםנוספות שנים  5-ל

 .שנים 10-ל :דוברת

שנים כדי להחליט על רמת ההשקעה  10-ל 5במקום . סליחה, מאחרר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

, מאחר שאנחנו מאוד מאוד רוצים שהמקום הזה ייראה מאוד טוב. במקום
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אנחנו , ס ויש שמה מועדון לטובת הציבור'יש שם בית קפה ברמה שזה אילנ

 5מבקשים את האישור שלכם לפנות למשרד הפנים כבר היום ולא בעוד 

 .לקבל השקעה יותר גדולה בבית הקפה שנים וכך נוכל

 .אני רוצה להתייחס לזהאלי אחי מרדכי: 

 .בבקשהר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

יתכן , אנחנו ברקע צריכים לזכור שמתנהל. ככה. סליחה, גם כן לא סיימתיאלי אחי מרדכי: 

מאבק בין תושבי השכונה מגנים שגרים בסמיכות למבנה , שעדיין מתנהל

הייתי מצפה לרגישות יתר של המועצה , במקרה הזה, אני. ועצההזה לבין המ

. שנים 10לא הייתי ממהר להתקשר מראש לתקופה של . כלפי התושבים

נוספת מבחינתי שהמועצה , אני חייב לומר, האירוע הזה יש בו הוכחה

כתפיסת עולם מתגוששת עם התושבים ואני רוצה לשאול האם מדובר 

בהחלטת הוועדה ? תושבים שיש להם מועצהבמועצה שיש לה תושבים או 

מטר  100-לנובמבר הם מדברים על כך ש 18לתכנון ובנייה מחוז מרכז מיום 

בלבד יהיו בית קפה והיתרה הם קוראים לזה מרכז מבקרים והדרכה ומועדון 

אני הבנתי מההיתר שניתן שמתכוונים להקים שמה איזה . לצרכי ציבור

לא יודע אם זה עומד בהלימה ובכפיפה להקמת . ימבורי או משהו דומה לזה'ג

 . מרכז מבקרים והדרכה

עוד אין היתר אבל לא צריך להוציא , יש תכנית. כתוב מועדון. מועדוןד רונית עובדיה: "עו

, דרך אגב. מועדון? מה זה מועדון לצרכי ציבור. כתוב מועדון, את הדברים

התכנית חלה , מאושרתיש תכנית . אני לא יודע למה קורא מהחלטת הוועדה

אומרת חלק יהיה בית קפה . מקצה במבנה הזה שני שימושים, על המקרקעין

אחד מהדברים האלה אפשר . וחלק יהיה מועדון לצרכי ציבור או מה שאמרת

 .לעשות שמה

 ,ימבורי שווה למועדון מבקרים לצרכי ציבור'אם גאלי אחי מרדכי: 

 .בקרים לצרכי ציבורלא מועדון מ. לא, לאד רונית עובדיה: "עו

 .זה או אור: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .או קייאלי אחי מרדכי: 

תאמין לי שמכל המועדונים שאפשר . כתוב מרכז מבקרים או מועדוןד רונית עובדיה: "עו

 ,לעשות במקום הזה
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 ,אני הייתי מציעאלי אחי מרדכי: 

 ,ימברי'גד רונית עובדיה: "עו

 ,ד הסוףתשמעי אותי עאלי אחי מרדכי: 

 ,לא צריך סתם להגיד דברים, לא. אני אשמע אבל צריך לדייקד רונית עובדיה: "עו

 .תגידי לי בסוף שדיברתי שטויותאלי אחי מרדכי: 

 .אתה מדבר את מה שיש לך לומר אבל צריך לדייק. אני לא אגידד רונית עובדיה: "עו

אנא ממך תני , התייחסתי כמו שאני באתי ונתתי לאחרים להגיד ואחר כךאלי אחי מרדכי: 

 ?בסדר, לי לסיים ואחר כך תתייחסי

 .או קייד רונית עובדיה: "עו

 .מה שאמרת כרגע, דרך אגב, ליין אפילו'זה לא הפאנצאלי אחי מרדכי: 

 .בסדר ד רונית עובדיה:"עו

 .הפכת את התפל לעיקראלי אחי מרדכי: 

 .תמשיך. בבקשהר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

, כתבתי, הכנתי, אני רציני, אני עושה שיעורי בית, כן. אני רוצה להמשיךאלי אחי מרדכי: 

 .נכון... לכן , כן. דרך אגב, צריך להעריך את זה

 ,אתה מתנגד בכלל או שאתה מתנגד להארכה, אני רוצה רק להבין אותך דוד ברוש: 

 .תנו לי לסיים, רגעאלי אחי מרדכי: 

 .שואל אותך שאלהאני , לא דוד ברוש: 

 .תשאל, אם לא תהיה לך תשובה לשאלה הזו בסוף. אני אהיה ברור בסוףאלי אחי מרדכי: 

 .או קיי דוד ברוש: 

 .בסוף תהיה לך תשובה גם לשאלהאלי אחי מרדכי: 

 .בבקשה דוד ברוש: 

נכנסתי . מי זאת החברה שקרויה יודעי בינה יזמות והשקעות, אני שואלאלי אחי מרדכי: 

טרנט וציפיתי שזה חברה עסקית שיש לה עניין להיות חשופה לציבור לאינ

לא הצלחתי אולי בכוחי הדל אחרי לא מעט זמן ... ושלהיות מוכרת 

כל מה שכתוב עליה זה דברים . דרך אגב, שהשקעתי להבין מי זאת החברה

לא הצלחתי . אפילו את שם הבעלים לא הצלחתי להבין. מאוד מאוד עמומים

לא הצלחתי להבין מה הניסיון שלהם בהפעלת בתי , ם עושיםלהבין מה ה

. לא הצלחתי להבין. מה שנקרא, ימבורי שזה בסדר'קפה ומבני ציבור כמו ג
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לטעמי למה שאתם מבקשים כאן יש שינוי מתנאי המכרז המקוריים כי אם 

 10הם יכולים לקבל  day 1-שתי החברות האחרות שניגשו היו יודעות שמ

אני לא בטוח . יכול להיות שהם היו מגישים הצעה יותר טובה ,שנים ברציפות

ויכול להיות שהם הגישו הצעה על  5ועוד  5שזה אפילו חוקי כי הם ידעו שזה 

אם אתם שואלים , שנים מראש זה שינוי תנאי המכרז 10לתת להם . 5ועוד  5

לקביעת תקופת אופציה במכרז או בהסכמים או בחוזים זה לא משהו . אותי

מה . יש הגיון מאחורי אופציה. דקות 5-ני שעכשיו אפשר להאריך מטכ

אבל עכשיו אני רוצה לשמור , הוא אמור לשמור על שני הצדדים? ההגיון

אני לא רצה לחתום . אומרת אדון זוכה? מה אומרת האופציה. לא עליו, עלינו

. שנים האלה 5-אני קודם רוצה לבדוק איך אתה מתנהל ב. שנים 10-איתך ל

תדע לך שכל הזמן ? האם השירות שלך תקין? אם אתה עומד בתנאי המכרזה

יש חרב שמתהפכת עליך שאם אתה לא תעמוד בתנאים האלה לא בטוח 

ואתם משמיטים מתחת לשטיח את העוצמה ואת המטרה של . שנאריך איתך

במיוחד שיש התגוששות ואי הבנה עם , דרך אגב, זאת ועוד. קביעת אופציה

, בוא נראה איך הוא מתנהל. תהיו קצת רגישים. ם בסמיכותהדיירים שגרי

שנים בכלל רמת  5יכול להיות שעוד . יותר מזה, עכשיו. איך הוא מתנהג

למה שלא נוציא מכרז . 4המחירים של שכירה של דבר כזה היא תהיה פי 

אני , עכשיו. דבר אחר. תמיהה שכזאת? שנים 10מחדש ולתת לו היום כבר 

הנה כאן , ברים שלי ועכשיו זה תשובה לשאלה ששאלת אותיאת הד... רוצה 

אני לא זו בלבד שאני מתנגד להאריך מראש את התקופה . אתה מקבל תשובה

, אני חושב שאם את המועצה מנחים עקרונות של טובת תושבים, שנים 5-ל

שמירה על נכסי המועצה שהם נכסיו של , הידברות עם תושבים, שקיפות

הרי שנקרתה כאן בפני המועצה הזדמנות פז , בגני תקווה, דרך אגב, הציבור

לשדר מסר אחר וחיובי לתושבים ולקבל החלטה על הודת הנושא מסדר 

 .היום

 ?אז מה יהיה במקום דוד ברוש: 

 ,אני, אניר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .על ההארכה אני מדבר עכשיואלי אחי מרדכי: 

 .שנייהד רונית עובדיה: "עו
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 ?רק על ההארכה דוד ברוש: 

 ,אלי, אני רוצה להתייחס לכמה דברים שנאמרו כאן, אניד רונית עובדיה: "עו

 5אני מדבר על הארכה לעוד . מכרז... אני לא נכנס עכשיו ל. זה הנושא. כןאלי אחי מרדכי: 

 .שנים 10-שנים אפריורי מראש ל

 ,אז אני רוצה להתייחס לכמה דברים שנאמרוד רונית עובדיה: "עו

עכשיו מסבירים פה שאם אנחנו . אני רוצה באמת להבין אותו... אבל את  ברוש:  דוד

שנים אז ההשקעה שלהם תהיה יותר גדולה ואז המקום  5נאריך להם עוד 

 .הזה ייראה יותר טוב

 . צריך להשקיע... בתנאי המכרז אלי אחי מרדכי: 

אבל יש פה גם , ביןמה שאתה אמרת מינוס אני מ. יש פה מינוס בצד פלוס דוד ברוש: 

 ?אז למה להתעלם ממנו, פלוס

 .הפלוס הזה הוא כזה קטן ליד המינוסאלי אחי מרדכי: 

תן לי לומר כמה דברים בשביל לפחות להבין את העקרון , אז אליד רונית עובדיה: "עו

כשיצאנו למכרז הזה אמרנו יש כאן נכס שהוא . שעומד מאחורי העניין הזה

שיפעל שמה בית קפה , לטובת הציבור, רוצהנכס של המועצה והמועצה 

לטובת הציבור כי יש צורך ציבורי וכי גם זה מה שנקבע בסוף , ומועדון

 ,יכול להיות שהתושבים. המאבק הסתיים. בתכנית

 .זה לא נושא הדיוןאלי אחי מרדכי: 

 ,רגע, רגעד רונית עובדיה: "עו

 ,הצגת את זה בהתחלה, לאר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ,על רגע, אמרתיאלי אחי מרדכי: 

 ,אמרתד רונית עובדיה: "עו

 ,תן לה לדברר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .שנים תוספת 5-אני מדבר על האלי אחי מרדכי: 

 ,אלי, אלי, רגע, רגעד רונית עובדיה: "עו

 ,אתה פתחת את השיחה, לאר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

אז אין . יש עדיין מאבק, טובת התושבים, כתבת התגוששות, פתחת, אליד רונית עובדיה: "עו

. אני לא יודעת למה הכוונה. אולי התושבים חושבים שיש עוד מאבק. מאבק
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היא , אף אחד לא ערער על התכנית הזו. התכנית הזו אושרה, יש תכנית

 . בתוקף זה מכבר ואין שום סיבה שיעמוד שמה פיל לבן שלא ייעשה בו שימוש

 .ניצחתם את התושביםאלי אחי מרדכי: 

 ,זה לא. זה היעוד. זה מה שהיה. לא ניצחנו, רגעד רונית עובדיה: "עו

-משפחות שעומדות להתאכלס ו 4,000יש שם ? מי זה התושביםר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ?את מי ניצחנו את מי הפסדנו? מה זה התושבים. כבר גרות שם 2,000

 .יאו קיאלי אחי מרדכי: 

 .שירות ציבור, בואו? על מה מדובר. בית קפהר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ,יהיה שמה בית קפהד רונית עובדיה: "עו

 .הפסדנו, ניצחנור: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

עכשיו . זה לא מאבק ולא שום דבר, זה ידוע, עכשיו. לפי התכניתד רונית עובדיה: "עו

כשכתבנו את . הכי טובה למועצה השאלה איך מוציאים אותו לפועל בצורה

מלכתחילה אז אולי  10אם יכולתי לכתוב , 5פלוס  5-הסיבה ל, המכרז הזה

הנוספים צריך לקבל  5-את ה. אין אפשרות כזו. מלכתחילה 10היינו כותבים 

 .את אישור משרד הפנים

 .היא הנותנתאלי אחי מרדכי: 

. אנחנו ניקח ונעביר למשרד הפניםואנחנו מבקשים את כל זה . רגעד רונית עובדיה: "עו

 .אנחנו לא נעשה שום דבר בלי

 .את מדברת איתי על טכניקהאלי אחי מרדכי: 

אני רוצה להסביר את המהות כי אני . אני מדברת על מהות. לא, לא, רגעד רונית עובדיה: "עו

כתבתי את המכרז ואני ישבתי בוועדת מכרזים ואנחנו השקענו חשיבה רבה 

כי חשבנו בהתחלה להוציא כספי , שתדע, וצה לספר לך עליהקודם ואני ר

כי בגלל אותו מאבק של תושבים , ציבור ולהביא את המבנה הזה למצב ראוי

ולא , כל מה שצריך מסביב, שנים בלי איטום בלי כל מיני 7יושב שמה מבנה 

האם נטיל את . ועכשיו השאלה על מי נטיל את העלות הזו. הגיע לגמר בנייה

החלטה ציבורית , לא אני, והחלטנו? התושבים או נטיל את זה על היזם זה על

של ליזי אמרה אני את הכסף של המועצה כרגע רוצה לייעד לדברים אחרים 

ואני אצפה ממי שיפעיל את המקום הזה שהוא ישקיע את הכסף והמועצה 

לא תוציא כאן שקל ולפי הערכות היה צריך להשקיע שם מיליונים בשביל 
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האם קודם להכין אותו ואז לקרוא למפעיל או , התלבטנו, אותו למצב להביא

והמכרז היה . להטיל את זה עליו ואמרנו ניקח את הסיכון ונטיל את זה עליו

והגיעו אנשים והתעניינו והם התלבטו בנושא הזה ובא פה מישהו . קשה

. שרוצה להשקיע הרבה כסף לטובת הציבור והוא אומר לנו יש שתי אופציות

נתנו להם . במכרז לא הגבלנו אותם ולא אמרנו להם מה לעשות, דרך אגב

carte blanche  ואמרנו להם אנחנו נבחר לפי המטרה הציבורית שמתאימה

ימבורי וישבה כאן ועדה מקצועית 'והם הציעו לעשות את המועדון ג, למועצה

זה נותן פתרון מצויין לאנשים . זה מה שהישוב הזה צריך, ואמרה

בבים בגנים עם עגלות ואין להם לאן ללכת בבוקר אז שיהיה להם שמסתו

כשהייתי , ותאמין לי בתור, איזה מועדון קטן כזה ושימכרו להם גם קפה

. אמא יותר צעירה זה ממש היה משמח אותי אם היה לי דבר כזה ליד הבית

, אם עושים את זה ברמה גבוהה ביותר. עולה השאלה איך עושים את זה, ואז

ואומר הבן אדם אני יכול להשקיע או , ליזי ביקשה והיא רוצה שיעשוכמו ש

X  ואתם תקבלוY  2או שאני אשקיעX  2ותקבלוY , וליזי אמרה אם אני

 ,לטובת כולם 2Y-יכולה כבר עכשיו לקבל את ה

 .לשים את זה בתנאי המכרז... אלי אחי מרדכי:

בתנאי המכרז . בתנאי המכרז זה כתוב? מה זאת אומרת לשים את זהד רונית עובדיה: "עו

 ,כתוב

 ,באישור משרד הפנים 5פלוס  5. כתוב. כתובר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

אנחנו נפנה . שנייה, אלי, אלי. אלי, רגע, עכשיו. שיש אפשרות להאריךד רונית עובדיה: "עו

אם משרד הפנים יאפשר את ההארכה הזו כבר עכשיו אז נוכל . למשרד הפנים

ואם משרד הפנים לא יאפשר אז יהיה לכם אותו בית  2Xלקבל השקעה של 

יוק בד, ימבורי ברמה פחות טובה וליזי'יהיה לכם בית קפה וג. לא אותו, קפה

אני רוצה כבר , מתוך חשיבה ציבורית של מה טוב לאותם תושבים אמרה

חודשים כדי לנסות לאפשר את  Xואני מוכנה לחכות עוד  2Y-עכשיו את ה

שנים זה  5גם עוד . שנים 5המהלך הזה ושום דבר לא אמור להשתנות עוד 

 אני לא מבינה מה. יהיה בית קפה ומועדון עם המפעיל הזה או מפעיל אחר

 .הציפייה

 .הסברת ולא השתכנעתי אבל בסדראלי אחי מרדכי: 
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 .בסדרד רונית עובדיה: "עו

 ,מי בעד אישור הארכהר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .סליחה רגע אחד, רגעאלי סוכריאנו: 

 .כןר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .דקות לדבר את זה וגם אני רוצה לנצל אותם 10יש לי אלי סוכריאנו: 

 .לי דקה לפני שאתה מדבר תן :דובר

 .בבקשהאלי סוכריאנו: 

 .אני רוצה להגיד :דובר

 ?דקות על מה שהוא אמר 10אתה יכול להוסיף  דוד ברוש: 

 .זה לא הצגה, אני לא עושה שום סטריפטיז פהאלי סוכריאנו: 

 .תנו לחן לדברר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

. שכונת גנים זה סיפור עתיק יומיןהסיפור של הבית קפה ב. אני רוצה להגיד חן קרמר:

זאת אומרת הם אפילו , יש תושבים שמתנגדים ואנחנו מכבדים אותם

אני חושב שהיום הנקודה המרכזית שמטרידה . יושב פה רון משוב, חברינו

את המתנגדים זה הנושא שעלה שהולך להיות שם סוג של מאפייה שבצדק 

אני חושב . אפייההם לא רוצים שם ריח מתחת לבית שיקימו להם מ

שההבהרה שליזי הבהירה שהולך להיות שם בית קפה ולא הולכת להיות שם 

. מההתנגדות אחוז 80מאפייה היא מאוד חשובה כי אני חושב שזה יוציא 

התנגדות אבל אני חשוב שההבהרה הזאת  אחוז 20זאת אומרת תמיד יהיה 

 .ובהשלא הולכת להיות שם מאפייה מתחת לבית היא מאוד מאוד חש

זה יהיה מקום נפלא לרווחת התושבים וכולם יהיו מרוצים ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .וממשיכים הלאה

 ,אלא אם כן, אני חושב שזה המסר המרכזי חן קרמר:

אתם שוכחים שמי שצריך לתת את , בכל מקרה הכל ייעשה. תשמעוד רונית עובדיה: "עו

 .יתההיתר בנייה לבית הקפה הזה זה הוועדה המקומ

 ?היתר הבנייה או היתר עיסוק :דובר

 , אין היתר. היתר בנייה. היתר בנייה ד רונית עובדיה: "עו

 ,החלטות... אני מקווה ש :דוברת

 ,אני מבקשת לא לדברד רונית עובדיה: "עו
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 . סליחה, אהר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .אם אתם תדברו אתם תצאו החוצהד רונית עובדיה: "עו

 ?לעסק או היתר בנייהרשיון  :דובר

היתר בנייה נותנת הוועדה , היתר. גם רשיון עסק וגם היתר בנייהד רונית עובדיה: "עו

אם מה שהוא מבקש לעשות לא מתאים לתכנית לא יהיה היתר . המקומית

בנייה אז אני לא מבינה איך כבר הקדמתם להגיד שזה לא חוקי ולגבי רישיון 

 ,עסק

ישבתי בוועדת המכרזים . דת מכרזים יש לי קצת בעיות איתםבתור חבר ועאלי סוכריאנו: 

ולא הובהר בפני חברי הוועדה הסיום על המאבק הזה שאת טוענת שהוא 

, קראתי היטב את ההיתר, במדינת ישראל כאשר עומדים בהיתר שניתן. נגמר

. כתוב שם. מה זה בית קפה, הלכתי להגדרת רשיון עסק. כתוב בית קפה נטו

מאפים לא יהיה בישול , סליחה, לא יהיו מאפים, תר העסקבית קפה בהי

זו תהיה מכירה של דברים כמו אפייה וכך . יגיעו מבחוץ. בתוך בית הקפה

יושב מר לוזון בישיבה נוספת שביקשנו הבהרות . הלאה החוצה וכך הלאה

אני . אני אפסיד כסף. ממנו והוא אומר אני לא יכול להסתמך רק על בית קפה

אם אני אעשה פה בית מאפה וכך הוא אמר בריש גלי באותה . לוםלא אעשה כ

אם אתם . תלוי בי? כמה אני אשקיע. פה אני אשקיע, אני אעשה, ישיבה

. הוא אמר את זה בריש גלי. מה שטוב לי. הכי רע, הכי טוב, טוענים לא יודע

הוא . אנחנו יושבים ושומעים את זה ובסופו של דבר מתעלמים מזה, עכשיו

במקום לעשות בית מאפה אולי הוא . עכשיו דרך להחזיר את ההשקעהמצא 

במקום לעשות בית . אני משער. אני לא יודע, שנים שיעבוד 10רוצה עכשיו 

אז הוא מוצא עכשיו דרכים איך . נגיד. מאפה כי לא יתנו לו בית מאפה

תגידי לי ? 5, 4, 3, 2, מיליון? כמה השקעה הוא ישים שם. להחזיר השקעות

 ?כמה הוא ישים שם. את

 ,אתה רוצה שאני אגיד לך מה ד רונית עובדיה: "עו

 ,הוא לא הציג. אני לא יודע אלי סוכריאנו: 

 ,קודם כל אנחנו ביקשנו ממנו ד רונית עובדיה: "עו

 .כן אלי סוכריאנו: 
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אנחנו קראנו לו לשיחה וביקשנו ממנו . שאנחנו ביקשנו ממנו, שתדע לך ד רונית עובדיה: "עו

לראות . לוודא שכל הדברים נעשים כמו שצריך, בדיוק לשבת עם המהנדס

הבנו שיש אופציות . התחלנו לדבר על הדברים האלה. את הבקשה להיתר

לכמה כסף לשים שמה ולכן אמרנו שהפתרון ההגיוני לדבר הזה יהיה שהוא 

 .ישים את כל הכסף מראש וככה תוכלו לקבל משהו יותר טוב

 ?כי הוא שם את הכסף מראש, שנים 10-ז הוא בא עם הדרישה הזאת לוא אלי סוכריאנו: 

 .הזאת... אני לא מבינה מה . אנחנו ביקשנו ממנו ד רונית עובדיה: "עו

 .שנים כתוב בהסכם 10-ה ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .5פלוס  5-יש אופציה ל ד רונית עובדיה: "עו

 .משרד הפנים... לכמה שנים יש  הוא ביקש לדעת מראש ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 (מדברים ביחד)

אני רוצה , תגידו, לא? מה מפריע לכם. באמת, לא? מה באמת מפריע לכם :דוד ברוש

 ...שנים  5. להבין

 ,יש היתר. מה שאמר חן זה מאוד מפריע אלי סוכריאנו: 

 .אבל אין היתר, אין היתר ד רונית עובדיה: "עו

 .ודבכב. ... באמת, אלי חן קרמר:

 .כתוב היתר, ועדה מחוזית אלי סוכריאנו: 

מי שנותן את ההיתרים זה ועדה . אין היתר. אתה לא מבין. אין היתרד רונית עובדיה: "עו

 ,מחוזית

 .בפסק הדין שאת ישבת שםאלי סוכריאנו: 

 ,אתה לא מבין. אלי, אויד רונית עובדיה: "עו

 .כתוב בית קפהאלי סוכריאנו: 

לפי התכנית מותר שיהיה שם בית . יש תכנית? יש היתר לבית קפה, אליד רונית עובדיה: "עו

 ,קפה

 ,בלבדאלי סוכריאנו: 

 ,ומועדון או מה. לא, וד רונית עובדיה: "עו

 .לצרכי ציבוראלי סוכריאנו: 

 .כןד רונית עובדיה: "עו

 .יפהאלי סוכריאנו: 
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אותו יזם התבקש ללכת . היתר בנייה אין עדיין. מה שאלי הקריאד רונית עובדיה: "עו

 .להוציא היתר בנייה

 ?מי זה היזם הזה בכללאלי אחי מרדכי: 

, אחרי שהודענו לו שהוא זכה הזמנו אותו לכאן לפגישה ואמרנו לוד רונית עובדיה: "עו

אנחנו רוצים לדעת כל מה שאתה . תלך לערן, אנחנו רוצים להיות מעורבים

. ת ההשקעה כי יש מפרט כזה ויש מפרט כזהואז הוא העלה את שאל. עושה

, הוא אמר איך אני יודע שזה נשאר. אמרנו לו אנחנו רוצים שתשקיע יותר

 .זהו. אמרנו לו ננסה לבקש עכשיו

 ?אפשר לדעת, מי זה היזם, מיאלי אחי מרדכי: 

 ,יודעי בינהד רונית עובדיה: "עו

 ?מי זהאלי אחי מרדכי: 

 ?תמי הבעלוד רונית עובדיה: "עו

 .כןאלי אחי מרדכי: 

 ...של עמוס ד רונית עובדיה: "עו

 .הצעות בשמות שונים 3הגיש ... אותו עמוס אלי סוכריאנו: 

 (מדברים ביחד)

 ,אתה חבר בוועדת מכרזים, אלי סוכריאניר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ,מה לעשות אבלאלי סוכריאנו: 

 ,הזוכה במכרז מלצת בפני לקבל אתהאתה ר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ,אני, אני לא המלצתיאלי סוכריאנו: 

 .אל תתייפייף עכשיו בפני הקהלר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ,לא הבאתם את כלאלי סוכריאנו: 

 ,חבריםר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ,לא הבאתם את כל המידע לידי חבריאלי סוכריאנו: 

 .ותפסיק לבלבל את המוח... ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .אני אבלבל את המוח כמה שאני רוצה. ועדת המכרזיםאלי סוכריאנו: 

 ,מי בעד אישור הארכת התקשורת על פי ההסכם עם הזוכהר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .זה בלבול ביציםאלי סוכריאנו: 

 ,במכרזר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב
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 .זה חדש לי שכל ההצעות הן של אותו אחדאלי אחי מרדכי: 

 ?מי בעדר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ,לאד רונית עובדיה: "עו

 . לא. לא חדש, לאאלי סוכריאנו: 

 ,בדקנו אותו, אליד רונית עובדיה: "עו

 ,היה דיון פהאלי סוכריאנו: 

 ,שלחנו לוד רונית עובדיה: "עו

 ,רוניתר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ,והייתה המלצה בסופו של דבראלי סוכריאנו: 

 ?מי בעדר: "ה, יו'דלריצליזי  'גב

 . לקבל את זהאלי סוכריאנו: 

 ?מי נגדר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .נגדאלי אחי מרדכי: 

 . היתר בעד, שניים נגדר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 דיווחי ראש המועצה – 1סעיף 

 . דיווחי ראש המועצהר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .הם בחובות... שיש מידע על הרק שתדע , אלי, ודרך אגבאלי סוכריאנו: 

, אה. נפתח הכביש המחבר את דרך התקווה עם רחוב רפאל איתןר: "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

נבחר שם לבית ספר . בשעה טובה, עם רחוב רפאל איתן בקריית אונו. בבקשה

התיכון פותח את שעריו . תחומיות-תיכון מיתר מנהיגות יזמות תרבות ורב

, פיזיקה, מוזיקה, קולנוע, ספורט, סייבר'. כיתות י 5, בראשון לספטמבר

מידענות ומקצועות , הנדסת תוכנה, מדעי החברה, ערבית, ביולוגיה

היו בחינות לכיתת נחשון . כיתת נחשון למנהיגות. הומניסטיים מורחבים

. אנחנו עד סוף השבוע אני מקווה נוכל להודיע למי שהתקבל. אתמול והיום

 5גלל ביקוש גדול שהיה של התלמידים בהיקף של פתחנו מגמת קולנוע ב

ערב חשיפה למגמת . בעריכה, יחידות המשלבת התנסות מעשית בצילום

הכניסה לבית , בערב 8זה מידענות וסייבר בשעה , במאי 23-הסייבר תהיה ב

הערב . ביוני 6-ערב חשיפה למגמות מוזיקה וספורט ב, אה. ספר איילות

הערב יהיה בשיתוף פעולה עם האקדמית . פרדאנחנו נוציא עליו הודעה בנ
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התאריך . יצא מכרז למנהל אגף החינוך. גם בספורט וגם במוזיקה, אונו

ביום חמישי הקרוב יתקיים בתחנת . שבוע בטיחות אש. ביוני 5-למכרז ב

ג בעומר "קריית אונו יום פתוח לקהילה במסגרת שבוע בטיחות באש בסימן ל

תתקיים  6במאי בשעה  23-גולים גני ילדים בשולחנות ע. שיזמו כיבוי אש

משלחת נוער . בחדר הישיבות בבניין המועצה פאנל שולחנות עגולים

עד  23-ב. הם הגיעו אלינו, היינו אצלהם, הם היו. היו חילופי נוער, מגרמניה

סיור ביד . תהיה פה גם קבלת פנים במועצה, גלדבאך במאי מבירגיש 29-ה

ג בעומר ושתי משפחות "יהיו איתנו במדורות ל הם, סיור בתל אביב, ושם

במאי יחלו מדורות  25בתאריך . ג בעומר"ל. מהישוב מארחות אותם בערב

יש הנחיות מפורטות גם בעיתון המקומי וגם באתר המועצה . ג בעומר"ל

, את יום הזכרון, עברנו את יום הזכרון. חיותהננבקש לשמור על ה... בנושא 

הפקחת עשינו ישיבת , ן ואירועי יום העצמאותיום הזכרו, יום השואה

בסך הכל האירועים עברו בהצלחה ואני מאוד . ממצאים לשנה הבאהלקחים,

... ליאת אלבז . שמחה ומוקירה את כל מי שהיה שותף ועבד פה מאוד קשה

המורים המצטיינים שהגיעו  50מורה בבית ספר גנים נבחרה להיות בין 

עובד בשם , כב חודש אפריל הענקנו לעובדכו. לתחרות המורה של המדינה

יש לנו פסל חדש . אחראי על הטיפול בבריכות האקולוגיות שלנו, עובד פרץ

אנחנו מתארגנים . שיפוצי קיץ. בכיכר רחוב הרמה של הפסלת אורנה בן עמי

חוץ מגני הילדים . נילי שלחה מייל מסודר לכל הגננות. עכשיו לשיפוצי קיץ

אנחנו יושבים . ת את הדרישותשולחוכל יתר הגננות שעוברים מתיחת פנים 

פתחנו פורום של בקעת . אחר כך בישיבת חשיבה ומאשרים להם שיפוצים

כל ראשי הרשויות בבקעת אונו מתכנסים אחת לתקופה ודנים בנושאים . אונו

עשיתי ישיבה עם כל . אני מובילה את זה, עשיתי ישיבה. שמשפיעים על כולם

כולם  עם, את יעלה, גם פגשתי את ישראל, ת בנפרדאחד מהראשי רשויו

שיתופי פעולה בנושא חינוך זה יהיה הנושא . פגשיכבר בחודש יוני נ. סיימתי

בעיקר באמת לחדד לכל תיכון בבקעה את המגמות , הראשון שנוביל

, המיוחדות שלו שהוא יוביל ולעשות חשיבה מחוץ לקופסה על לימודים

כל אחד בתוך התיכון שלו ולצאת ליום מגמות  ,לימודי ליבה ולימודי האם

אנחנו עוד , לעשות למשל, במגמות שנבחר שהן מגמות הדגל שכל תיכון יוביל
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אנחנו ממש בתחילת גיבוש הדרך אבל למשל יום רביעי יהיה יום מגמות , לא

ואז אם מחול נבחר בקריית אונו אז לומדים מחול בקריית אונו כדי באמת 

גם לתלמידים וכבר מגיעים אלינו גם מיהוד וגם מקריית לתת יותר אופציות 

כל הישיבות האלה היו בתיאום עם מנהלי אגפי . אונו למידענות ולסייבר

תודה . זהו. שיבחרו... החינוך ואני מקווה שכמובן גם עם מנהל אגף החינוך 

 .רבה לכולם
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