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 1 36מליאה מן המניין מספר 

 2 8201 ביולי 3ישיבה מיום 

 3 :משתתפים

 4 המועצהיו"ר  - דלריצ'הליזי גב' 

 5 חבר מועצה - מר שלומוביץומר ע
 6 חבר מועצה -  מר חן קרמר

 7 מועצה חבר - צוריאלידידיה מר 
 8 חבר מועצה - מר אלי סוכריאנו

 9  חברת מועצה - גב' סמדר מיוחס

 10 חבר מועצה - מר טל מתתיהו
 11 חבר מועצה - מר עופר עזרא

 12 

 13 מוזמנים:

 14 מנכ"לית המועצה - גב' אירית נתן

 15 גזברית המועצה - גב' גורן לין אלרגנד
 16 יועמ"ש המועצה - רונית עובדיהעו"ד 

 17 מנהל אגף תפעול, פיקוח ואיכות סביבה - ימר ניר אריאל

 18 עוזרת יו"ר המועצה - גב' הלרן בשן

 19 

 20 

21 
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 1 63לישיבת המועצה מן המניין מספר  על סדר היום

 2 

 3 אישור תב"רים. .1

 4 .2018לשנת  1בדו"ח כספי רבעון דיון  .2

אישור פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנת  .3 5 

 6 .2019 -ו 2018

 7 הכרזה על סלילת רחוב כנרת.  .4

וביטול שם רחבת קביעת שם רחוב הברוש בתחום גני תקווה  .5 8 

הברוש, היות ורחוב הברוש הינו גבול בין שתי רשויות גת  9 

 10 רימון וגני תקווה.

מינוי עו"ד קארן בכור כדירקטורית מטעם הציבור בתאגיד  .6 11 

 12 המים "מי תקווה" בע"מ, במקום כרמית כהן. 

 13 דיווחי ראש המועצה. .7

 14 

 15 יונח על שולחן המועצה:

 16  1/12/16פרוטוקול ישיבת ועדת נזקק מיום  -

17 
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 1 פרוטוקול

 2 

 אישור תב"רים

 3 

אישור  -1עדכון. . 63הזמנה לישיבת מליאה מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה: 4 

 5 תב"רים. גורן, בבקשה. 

. יש גידול בהרשאה של 5157, 51פתיחת גני ילדים  701תב"ר  גב' אלרגנד: 6 

משרד החינוך, אז יש פה מיון מקרנות רשות למשרד החינוך  7 

 8 . 199,023של 

 9 ? 701מי בעד תב"ר  דלריצ'ה:גב' 

 10 כולם בעד. גב' נתן:

 11 

 .701 תב"ראת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 12 

, בניית שתי כיתות ילדים בסמטת כנרת. גם פה יש 711תב"ר  גב' אלרגנד: 13 

מיון מקרנות רשות  128,000גידול בהרשאה של משרד החינוך.  14 

 15 למשרד החינוך. 

 16 ? 711מי בעד  גב' דלריצ'ה:

 17 כולם בעד. גב' נתן:

 18 כולם בעד.  גב' דלריצ'ה:

 19 

 .711פה אחד את תב"ר : הוחלט לאשר החלטה

 20 

 21 סגירת תב"רים. גב' דלריצ'ה:

י"ב -שיפוץ מרחב לימוד כיתות י' -693סגירת תב"רים. תב"ר  גב' אלרגנד: 22 

עם  59בישוב ומחוצה, את התב"ר הזה כבר סגרנו במליאה  23 
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. הבאתי אותו שוב רק למען הסדר הטוב כי 90,864עודף של  1 

לא צוין מה התקציב שאושר מול התקציב שאושר  59במליאה  2 

על ידי משרד הפנים. כעקרון אנחנו מחויבים להראות את זה.  3 

 4 בתב"ר הזה בסופו של דבר ניצלנו פחות מהאומדן. 

 5 איזה תב"ר זה?  גב' נתן:

 6 , 705. תב"ר 693 גב' אלרגנד:

 7 רגע, אז עוד העלינו, נעלה את הכל כבר ביחד?  ' נתן:גב

 8 כל הסגירה ביחד?  גב' אלרגנד:

 9 אפשר.  גב' דלריצ'ה:

, השקעה בתשתיות לכיתות בית ספר גנים. תקציב 705תב"ר  גב' אלרגנד: 10 

מיליון, תקציב שאושר על ידי משרד הפנים  5שאושר במליאה  11 

העודף יעבור לקרן ₪,  238,438יש עודף של  . בתב"ר3,600,000 12 

 13 עודפי תב"ר. 

 14 .747 גב' דלריצ'ה:

אלף,  800התקציב שאושר במליאה  טיאוטמכונת רכישת  גב' אלרגנד: 15 

אלף, בתב"ר יש עודף  800תקציב שאושר על ידי משרד הפנים  16 

 17 שהוא יועבר גם לקרן עודפי תב"ר. 63,841של 

 18 ? 747, 705, 693 מי בעד סגירת תב"רים גב' דלריצ'ה:

 19 כולם בעד. גב' נתן:

 20 תודה רבה.  גב' דלריצ'ה:

 21 

 . 747, 705, 693סגירת תב"רים : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 22 

 2018לשנת  1דיון בדו"ח כספי רבעון 

 23 

 24 . גורן.2018 -ל1סעיף שני, דיון בדו"ח כספי רבעון  גב' דלריצ'ה:
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 1 -הגרעון הנצבר ל₪. אלפי  51יש עודף של  31.3.18 -אוקי, ל גב' אלרגנד:

', אני מזכירה, לפי דוחות 17לסוף ₪. מיליון  14.2הוא  31.3.18 2 

רבעון רביעי, אין לנו עדיין דו"ח שנתי סקור, זה אמור להגיע  3 

 4 בחודש הקרוב אני מעריכה. 

 5 ור. קמבוקר, לא ס מר עזרא:

עדיין דו"ח מבוקר. אבל לפי דוחות רבעון מבוקר, סליחה. אין  גב' אלרגנד: 6 

מיליון,  14.3רביעי, שלא היו סקורים, הגרעון הנצבר היה  7 

מהביצוע בנטרול ההנחות מארנונה.  12.7%והוא היווה  8 

 9 .15.2%', שזה היה 16לעומת 

הוא דו"ח שלא סקור על ידי רואה  הדו"ח של הרבעון הראשון  10 

 11 וביקורת בשנתי.  החשבון. רואה החשבון עושה סקירה בחציון

שזה בעצם התקציב מול  4לפרט קצת, קודם כל בעמוד   12 

הביצוע, חשוב לציין שנכלל שם התקציב שאושר במליאה  13 

בדצמבר. התקציב עדיין לא אושר על ידי משרד הפנים.  14 

התקציב לא אושר מהסיבה שבחודש פברואר קיבלנו הודעה  15 

יום אלף שקל. עד ה 700על קיצוץ במענק האיזון של בערך  16 

 17 עוד לא קיבלנו מענה איך להתגבר על הקיצוץ הזה. 

, אנחנו בקשר כל הזמן עם משרד הפנים. -משרד הפנים ו  18 

אנחנו מחכים למציאת פתרון ולכן התקציב עדיין עוד לא  19 

 20 אושר. עדיין הוא זה שמופיע בדו"ח. 

חודשים.  4הדו"ח הזה כולל שתי תקופות ארנונה, כלומר   21 

מיליון  3על פני השנה, היא היתה  ארנונה מראש היא נפרסת 22 

 23 שקל, אבל רק רבע ממנה נכלל בדו"ח הזה.

. אני מדברת על הכנסות. 12%בעצמיות אחר יש תת ביצוע של   24 

זה נובע בעיקר בגלל שתקצבנו את המתווה של משיכת  25 



 

 

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

  3.7.18  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

6 

הכספים מהתאגיד לפי אישור משרד הפנים. הוא לא נוצל  1 

 2 א נוצל. כרגע ברבעון הזה, החלק שהיה ניתן לנצל ל

בגלל מה שציינתי  18%מענק כללי לאיזון הוא בתת ביצוע של   3 

 4 קודם, בגלל הקיצוץ שעדיין לא בא לידי ביטוי בתקציב. 

אלף שקל שזה  277בתקבולים אחרים יש תת ביצוע של   5 

, אבל זה נובע בעיקר מכך שיש 91%באחוזים זה הרבה, זה  6 

נו עוד לא לנו עדיין סעיף של הכנסות מותנות בתקציב שאנח 7 

 8 פשרנו אותם להכנסות אמיתיות. ה

, בעיקר בגלל 2%שכר ופעולות חינוך, יש תת ביצוע של   9 

על פני  שההוצאות של החינוך לא מתחלקות באופן זהה 10 

, בגלל שיש לנו תיכון צומח ויש פתיחת גני ילדים השנה 11 

 12 חדשים, אז מספטמבר עד דצמבר יש גידול בהוצאות. 

, אנחנו רואים שיש תת ביצוע 9ד בשכר ובמשרות, שזה בעמו  13 

בפועל ברבעון במשרות. זה נובע בעיקר ממשרות חינוך, בגלל  14 

 15 מה שציינתי קודם. זהו. יש למישהו שאלות? 

 16 

 2019 -ו 2018אישור פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנת 

 17 

. אישור פתיחת חשבון בנק בבנק 3טוב, עוברים לסעיף מספר  גב' דלריצ'ה: 18 

. בכל פרויקט שימומן 2019 -ו 2018דקסיה ישראל בע"מ לשנת  19 

על ידי מפעל הפיס יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון  20 

 21 בבנק דקסיה ישראל. בנק נפרד 

כעקרון מפעל הפיס יש לו דרישה לכל מענק שהוא מאשר  גב' אלרגנד: 22 

לפתוח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה. ולכן הכספים לפי  23 

' אנחנו נדרשים לפתוח 19 -' ו18 -מפעל הפיס ל ההרשאות של 24 

 25 חשבון ואנחנו נדרשים להביא,
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 1 בתום הפרויקט החשבון נסגר?   גב' דלריצ'ה:

 2 כן. זה פר פרויקט. זה הנוהל של מפעל הפיס. גב' אלרגנד:

 3 כולם בעד?  גב' נתן:

 4 , אישור פתיחת חשבון בנק? 3מי בעד סעיף מספר  גב' דלריצ'ה:

 5 בעד. כולם  גב' נתן:

 6 

אחד פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה ישראל : הוחלט לאשר פה החלטה

 .2019 -ו 2018בע"מ לשנת 

 7 

 8 

 הכרזה על סלילת רחוב כנרת

 9 

 10 , הכרזה על סלילת רחוב כנרת. 4סעיף מספר  גב' דלריצ'ה:

 11 כדי לשפץ את,  גב' נתן:

אתם מכירים את הנוהל, כדי לשפץ ולהוציא את הכספים  גב' דלריצ'ה: 12 

 13 מאגרות סלילה צריך להכריז. אז ברגע זה מכריזים. 

 14 קיבלנו את הכריזה.  גב' מיוחס:

 15 

בתחום גני תקווה וביטול שם רחבת הברוש,  קביעת שם רחוב הברוש

 היות ורחוב הברוש הינו גבול בין שתי רשויות גת רימון וגני תקווה

 16 

קביעת שם רחוב הברוש בתחום גני תקווה וביטול שם רחבת  דלריצ'ה:גב'  17 

הברוש, היות ורחוב הברוש הינו גבול בין שתי רשויות גת  18 

רימון וגני תקווה. מי שיודע, זה ההמשך של הכרמל, התאנה  19 

 20 ואז יש קטע מאוד קטן. 
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קיים שם הרחוב הוא רחוב הברוש ברחוב גת רימון, ואנחנו   1 

הרחוב הזה גם, ולאשר אותו גם אצלנו רצינו להשאיר את  2 

במועצה. ומאחר שיש רחבת הברוש אז לא אישרו לנו. ולכן  3 

אנחנו, רחבת הברוש זה לא רחוב אלא רק רחבה, אז אנחנו  4 

מבקשים להסיר את הרחבה, עדיין יישאר אותם רחובות. לא  5 

 6 ניתן לתת שם אחר על אותו תוואי, אלא רחוב הברוש. 

הכפר, לא אישרנו לנו אותו. זאת  ניסינו פעם קודמת דרך  7 

. 21.7.18בהתאם להחלטת ועדת שמות של משרד הפנים מיום  8 

 9 מבקש את אישורכם. מי בעד? 

 10 כולם בעד.  גב' אלרגנד:

 11 

קביעת שם רחוב הברוש בתחום גני : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

תקווה וביטול שם רחבת הברוש, היות ורחוב הברוש הינו גבול בין שתי 

 גת רימון וגני תקווה. רשויות

 12 

מי "מינוי עו"ד קארן בכור כדירקטורית מטעם הציבור בתאגיד המים 

 בע"מ, במקום כרמית כהן "תקווה

 13 

מינוי עו"ד קארן בכור כדירקטורית מטעם הציבור בתאגיד  גב' דלריצ'ה: 14 

המים מי תקווה בע"מ, במקום כרמית כהן. כרמית מקבלת  15 

תפקיד שהיא לא יכולה לשמש בתאגיד ולכן אנחנו מחליפים  16 

 17 אותה בעורכת דין קארן בכור. 

 18 אנחנו לא מחליפים אותה.  עו"ד עובדיה:

 19 עוד לא מחליפים. גב' דלריצ'ה:

 20 רק אחרי שקארן תמונה אז כרמית,  :עו"ד עובדיה

 21 כן, הכל זה כמובן תהליך מול ועדת התאגידים?  גב' דלריצ'ה:
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כן, מול רשות החברות הממשלתיות, שיש לה ועדה שבוחנת  עו"ד עובדיה: 1 

וכרמית ביקשה לעזוב, אבל היא עוד לא עוזבת. היא תעזוב  2 

רק אחרי שקארן תמונה, ככל שהיא תמונה, כדי שלא נישאר  3 

 4 לי קוורום. ב

 5 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 6 כולם בעד.  גב' נתן:

 7 לפני דיווחי ראש המועצה,  גב' דלריצ'ה:

רגע, ליזי, אני אבקש שלא יהיה כתוב במקום רק, שזה לא  עו"ד עובדיה: 8 

 9 יצא שזה במקום כרגע. 

 10 לא, לאחר אישור הועדה. גב' נתן:

 11 המינוי הוא מותנה באישור של, גב' דלריצ'ה:

 12 של הועדה. נתן:גב' 

 13 

עו"ד קארן בכור כדירקטורית את מינוי : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 .מטעם הציבור בתאגיד המים מי תקווה בע"מ, במקום כרמית כהן

 14 

 15 בקשה שאני רוצה לפנים, גב' דלריצ'ה:

 16 יש לכם את ועדת נזקק כאן על השולחן. גב' נתן:

 17 על השולחן.רק מניחים. הנחנו את ועדת נזקק  גב' דלריצ'ה:

 18 

 אישור הסכם שכירות 

 19 

יש הסכם שכירות שסוף באמת כל סוף אחרי משא ומתן והכל  גב' דלריצ'ה: 20 

נכנסנו לנעלי האדמו"ר בשכירות מול המועצה, כדי לממן, אני  21 

אעשה רגע רקע. אנחנו כבר שמענו את זה פעם קודמת, אני  22 
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רק אלי לא זוכרת אם אתה היית או אלי אחי מרדכי. לא  1 

 2 במילה אחת, . משנה

 3 לא ברור לי עד עכשיו איך זה עובד.  מר סוכריאנו:

אנחנו רוצים  אוקי, אז אני אגיד בכמה מילים את הסיפור הזה. גב' דלריצ'ה: 4 

להעלות את הסעיף, בית יעקב נשאר במקומו הנוכחי. כדי  5 

לקבל כספים ממשרד החינוך במדינת ישראל לשיפוצים צריך  6 

שנים. ולכן הלכנו ועשינו חוזה  10שיהיה חוזה שכירות מעל  7 

שנים ואנחנו מקבלים החזר על  10 -שכירות עם האדמו"ר ל 8 

מאי, עכשיו החלק ממנו, כמו שהיום שילמו החינוך העצ 9 

החינוך העצמאי יעביר את החלק שלו למועצה, כדי, אנחנו  10 

 11 צריכים לאשר במליאה את ההסכם. 

מיד אחרי ההסכם אנחנו יוצאים עם התכנית שיפוצים   12 

לאישור משרד החינוך ואנחנו משפצים את המבנה. לאישור  13 

 14 השר. 

 15 איזה חלק אנחנו מקבלים חזרה? מה שמשרד החינוך מממן מר סוכריאנו:

 16 בדרך כלל חינוך?

 17 כל מה שהוא נתן עד היום הוא נותן לנו עכשיו.  גב' דלריצ'ה:

 18 וחוזה השכירות עד היום היה מול?  מר סוכריאנו:

מול, האדמו"ר מול החינוך העצמאי. ועכשיו יהיה האדמו"ר  גב' דלריצ'ה: 19 

 20 מול המועצה. 

 21 אבל אני מניח שהסכומים יהיו לא אותם סכומים. מר סוכריאנו:

 22 בול, נכנסנו לנעליים.  םאותם סכומי דלריצ'ה: גב'

 23 לנעליים של,  מר סוכריאנו:

 24 של השוכרים הקודמים.  גב' דלריצ'ה:

 25 של השוכרים הקודמים? מר סוכריאנו:

 26 כן, לא עשינו שום,  גב' דלריצ'ה:
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 1 מיליון.  5כי אני זוכר שדיברנו על  מר סוכריאנו:

מיליון. כן, פה זה יהיה אפילו  5הקודם זה היה בערך  התב"ר גב' דלריצ'ה: 2 

 3 פחות. 

רק אני אעיר שעוד אין לנו אישור משרד הפנים להוציא את  גב' אלרגנד: 4 

 5 זה מתב"ר. 

 6 לא נשמע לי נכון בתור תב"ר.  מר סוכריאנו:

 7 אין לנו עדיין אישור משרד הפנים, זה עדיין בדיונים.  גב' אלרגנד:

 8 אילו אקוויוולנטי לבנייה. לא, כי זה כ גב' נתן:

 9 לשיפוץ.  גב' דלריצ'ה:

זה עדיין בדיונים מול משרד הפנים. יש לנו, זה עדיין בבחינה.  גב' אלרגנד: 10 

בגלל שאין לנו תקציב כאילו, לא יכולנו גם להביא את זה  11 

לעדכון תקציב, אם זה נגיד, יש לנו עדיין דיונים. גם אם  12 

הדיונים היו אומרים שאפשר להוציא את זה למשל מפרק  13 

דכון הנדסה בתקציב הרגיל, לא, אין מה להביא את זה לע 14 

 15 תקציב כי עדיין עוד אין לי תקציב מאושר. 

ולכן בעצם אנחנו נדרשים להביא את החוזה גם לאישור   16 

 17 המליאה ולאישור השר. ואז זה הולך מפה לשר ואז,

אני רוצה לשאול עכשיו שאלה מאוד ברורה. האם הכסף  מר סוכריאנו: 18 

 19 שאנחנו ניצלנו יש משהו שיוצא מהמועצה שקודם לא יצא? 

 20 כן. רגנד:גב' אל

השיפוצים, בוודאי. כמו שאתה משפץ את כל מבני החינוך.  גב' דלריצ'ה: 21 

חלק ממנו בתוך השכירות וחלק ממנו בתוך השיפוצים,  22 

 23 בוודאי. 

 24 חלק הוא שיפוץ וחלק הוא זה. מר סוכריאנו:

 25 בוודאי.  גב' דלריצ'ה:

 26 מיליון לשיפוץ בערך ומה החלק הזה?  5 -מה החלק מה מר סוכריאנו:
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שבערך ₪ מיליון  3לא, השיפוץ עצמו זה סך הכל של בערך  דלריצ'ה: גב' 1 

 2 , לא בערך. 4מיליון אנחנו והשכר דירה בערך 

 3 שכר דירה הוא,  גב' אלרגנד:

 4 מיליון. ההערכה שלנו. 5 -לא יותר מ גב' דלריצ'ה:

מיליון אפשר לבנות שם  3אני מתוך הבנייה שעשינו עד היום  מר סוכריאנו: 5 

 6 ם.מבנה חדש בעצ

ממש לא. תסתכל הרגע בבית ספר גנים מה סגרת תב"ר, על  גב' דלריצ'ה: 7 

 8 מבנה של בית ספר, 

לא, אל תשווי את גנים עם המבנה הזה. המבנה הזה הוא לא  מר סוכריאנו: 9 

 10 גנים, כן?

מיליון  3לא משנה, אבל המבנה הזה הוא ישן מאוד ורעוע.  גב' דלריצ'ה: 11 

 12 שקל,

רק מיליון זה חיזוק המבנה. זה לא תראה כלום, רק לחזק את  גב' נתן: 13 

 14 המבנה. 

 15 זה מאסט מה שנקרא.  גב' דלריצ'ה:

אני שמעתי שהוא בסכנה. יש הרבה סכנות בחוץ. שמעתי שיש  מר סוכריאנו: 16 

 17 הרבה סכנות בחצר הזו, לא רק מבנים.

ת. בואו, אבל לא רלוונטי מה, רצינו לאשר את הסכם השכירו גב' דלריצ'ה: 18 

 19 מי בעד אישור הסכם השכירות? מי נגד? מי נמנע? 

 20 נמנעים אלי וסמדר.  גב' נתן:

 21 סמדר ואלי. גב' דלריצ'ה:

 22 היתר בעד.  גב' נתן:

 23 

נמנעים את הסכם  2ברוב של חברים עם : הוחלט לאשר החלטה

 השכירות. 

 24 
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 דיווחי ראש המועצה

 1 

טוב, עכשיו לשמוע אותי קצת מנגנת. תכנית התמ"א ברחוב  גב' דלריצ'ה: 2 

הרמה אושרה היום להפקדה בועדה המקומית. מדובר באישור  3 

טבלאות איזון של התכנית אשר מהווה שלב הכרחי לפני  4 

הוצאת ההיתרים. כאשר נסיים את ההפקדה נתחיל לטפל  5 

ולקדם את היתרי הבנייה. כאשר יגיעו ההיתרים למועצה  6 

ל מנת לקדמם במהירות האפשרית ונדאג לטפל נעשה הכל ע 7 

 8 בנושא הניקוז ברחוב. 

בדיקת היתכנות לביצוע חניונים ציבוריים גם תת קרקעיים   9 

ביישוב. בשל מצוקת החניה ועל מנת לתת מענה לפרויקטים  10 

הועדה המקומית העלתה  38צפויים לעיבוי במסגרת תמ"א  11 

תוח של לדיון עריכת תכנית/תכניות המסדירה/מסדירות פי 12 

 13 חניונים ציבוריים. 

במסגרת תכנית עבודות לשיקום רחובות ותיקים ביישוב,   14 

המועצה התחילה עבודות שיקום מדרכות. העבודות יסתיימו  15 

האגמים, עמק יזרעאל ודביר. כעת עובדים ברחובות הרמה,  16 

בסמטת כנרת ונכנסים לעבודה ברחובות הערבה, העמקים  17 

הגליל זה גם רחוב ראשי  ורחובות נוספים. לא רשמת הגליל, 18 

 19 שם. 

אושרה פרוגרמה לבית הספר היסודי החדש בשכונת גנים   20 

המערבית. היום קיבלנו ממש לפני שעה, משרד החינוך אישר  21 

 22 את הפרוגרמה לבית הספר, עוד שלב שמקדם אותנו להקמתו. 

משטרת ישראל עכשיו  -עדכון סטטוס חסימת השער מסביון  23 

הנושא של הסגירה למשרד  צריכה לתת את חוות דעתה על 24 
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התחבורה, שפנה לבקש את עמדת משטרת ישראל בחסימה  1 

 2 החד צדדית מטעם סביון. 

סיום עבודתה של פסיה, ממלאת מקום מנכ"ל תאגיד מי   3 

תקווה. פסיה מסיימת את העבודה, היא היתה ממלאת מקום  4 

והיא הודיעה על זה שהיא מסיימת את העבודה. ובכל מקרה  5 

 6 הליך מכרז. לא? אז סליחה, תקני אותי. אנחנו נמצאים בת

אנחנו נמצאים בתהליך מכרז אבל רשות המים הודיעה לנו  עו"ד עובדיה: 7 

 8 שאנחנו לא יכולים להמשיך כרגע את התהליך בגלל הבחירות. 

 9 אה, באמת? גב' דלריצ'ה:

 10 כן.  עו"ד עובדיה:

 11 אז מה יהיה, מי יהיה ממלא מקום בזמן הזה?  גב' דלריצ'ה:

 12 אז עכשיו הם מחפשים ממלא מקום, עובדיה:עו"ד 

לעוד שלושה חודשים? תגידו שאנחנו לא רוצים כלום, נסתדר  גב' דלריצ'ה: 13 

 14 לבד.

 15 )מדברים ביחד(

היה מכרז ואנשים הציעו הצעות וכבר היינו בשלב של גיבוש  עו"ד עובדיה: 16 

קריטריונים ביחד עם יועץ השמה, ואז רשות המים הודיעה  17 

 18 לנו שנכנסנו, 

 19 היא חיכתה כדי להתכנס, עיכבה,  ' דלריצ'ה:גב

 20 חודשים. 8אבל המכרז היה לפני  גב' מיוחס:

נכון, זה מה שאמרנו ובגלל שלא הגענו לשלב הסופי של כמה  עו"ד עובדיה: 21 

מועמדים אחרונים אז הם לא רוצים שנמשיך לקדם את  22 

התהליך הזה. והאמת היא שמכיוון שפסיה עוזבת בסוף  23 

ה גם אם היינו מגיעים לשלב הזה היה החודש אז בכל מקר 24 

לוקח עוד כמה חודשים ואז היה צריך להכניס מישהו  25 



 

 

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

  3.7.18  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

15 

לחודשיים או לשלושה. אז לפחות עכשיו אפשר להכניס  1 

 2 מישהו ללפחות חצי שנה עד אחרי הבחירות. 

 3 אין מילים.  גב' דלריצ'ה:

פורסמו השיבוצים לגני הילדים. תהיה ועדת ערעורים, ידונו   4 

 5 עם נציגי ציבור וחברת מועצה.  בכל הבקשות

גם השנה המועצה תפעיל את קייטנת המדע של משרד המדע  גב' דלריצ'ה: 6 

 7 תלמידים.  80והטכנולוגיה. קיבלנו הקצאה של 

רפורמה במערך הצהרונים בגני תקווה. עשינו שיח שולחנות   8 

עגולים. אנחנו מעבירים את זה לפיקוח של קובי זמיר, מנהל  9 

 10 אגף החינוך, יחד עם דלית שטאובר. 

המועצה תנקוט שורה של צעדים במוסדות לגיל הרך בישוב   11 

ותיתן מעטפת תמיכה לצוותים החינוכיים. הכשרות,  12 

newsletterח בקול קורא, נקרא לכל מי שמפעיל , אנחנו נפת 13 

כמובן וולונטרי, כי אנחנו לא יכולים לחייב, ואנחנו נקרא למי  14 

וניתן להם מעטפת של  0-3 -שמפעיל פה מסגרות חינוך ל 15 

 16 תמיכה והכשרות ומידע. 

מיליון. הסדרת  4.5התחלנו שיפוצי קיץ במוסדות החינוך.   17 

והכיתות,  שיפוץ המעברים -כיתת לימודים באריאל, רביבים 18 

צביעה, תקרות, ריצוף, גנים, צביעת בית הספר ואולם ספורט,  19 

צביעת בית ספר.  -מעבדה והחלפת קו ביוב באולם. אילות 20 

שיפוץ כללי וחיזוק  -מתקני משחק. בית יעקב -תלמוד תורה 21 

 22 מבני. 

לאור ההצלחה הגדולה, המועצה המקומית גני תקווה בשיתוף   23 

תת אזרחים ותיקים בגני המשרד לשוויון חברתי, תפעיל כי 24 

 25 תקווה גם בשנה הבאה. 



 

 

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

  3.7.18  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

16 

בית חדש לאזרחים הותיקים, בסוף החודש נקיים הנחת אבן   1 

פינה למרכז הרב שירותי החדש לאזרחים ותיקים בגני תקווה  2 

 3 ליולי.  25 -ב

הפעלת קווי לילה ביישוב במהלך חופשת הקיץ. הקו הלילי   4 

 5 , מומלץ להתעדכן באתר קווים. 56

טיבי חוזר גם הקיץ. כל יום ראשון משש עד ראשון ספור  6 

 7 שמונה פעילויות. שש לילדים, שבע יוגה, שמונה זומבה. 

באוגוסט הגשת  1 -תזכורת על הגשת בקשה למלגה עד ה  8 

 9 בקשה למלגה. 

 10 גני תקווה עלתה לשלב הגמר בתחרות הארצית דגל היופי.  

חנו ואירועי הקיץ בגני תקווה: יש לנו את נתן גושן שהיה. אנ  11 

שמחים על שורה של אירועים, פסטיבל היין ביום חמישי,  12 

סינמטק בפארקים בכל יום ראשון, פעילויות נוער, הצגות  13 

 14 באוגוסט.  28 -איכותיות ועידן עמדי ב

 15 חופשה נעימה. ערב טוב.  

 16 

 17 -תמה ישיבת היום-
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