
 

 

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

  1.5.18מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

1 

 1 61מליאה מן המניין מספר 

 2 8201 במאי 1ישיבה 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 עופר עזרא
 11 

 12 מוזמנים:
 13 מנכ"לית המועצה - גב' אירית נתן

 14 גזברית המועצה - גב' גורן לין אלרגנד
 15 יועמ"ש המועצה - אושרת מצליחעו"ד 

 16 מנהל אגף תפעול, פיקוח ואיכות סביבה - מר ניר אריאל
 17 המועצהעוזרת יו"ר  - גב' הלרן בשן
 18 פניות הציבור התנדבות וקשרי קהילה - גב' דליה שמר

 19 

 20 

21 
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 1 61לישיבת המועצה מן המניין מספר  על סדר היום

 2 

 3 אישור תב"רים. .1

 4 .25.12.2017דיון בהמלצות ועדת ביקורת מיום  .2

 5 דיווחי ראש המועצה. .3

 6 
  7 
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 1 פרוטוקול

 2 

 אישור תב"רים

 3 

 4 . אישור תב"רים. 61הזמנה לישיבת מליאה מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה:

אלף שקל. סקר  200סקר מים,  775שני תב"רים חדשים, תב"ר  גב' אלרגנד: 5 

שאנחנו מתכוונים לעשות לניצול השקיה נכונה לשטחי הגינון  6 

ובדיקת מדי המים. זה לצורך עדכון ניצול המים, במיוחד  7 

ת ההנחה במים בעקבות השצ"פים החדשים, כדי לקבל א 8 

 9 שאמורים לקבל מרשות המים.

 10 ללכת אחד אחד? 

 11 ? כולם פה אחד. 775כן. מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 12 

 .775 תב"ראת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 13 

מיליון קרנות רשות.  5, שדרוג בית ספר בית יעקב, 776תב"ר  גב' אלרגנד: 14 

שנים ואומדן שיפוץ המבנה של  10 -זה דמי שימוש מראש ל 15 

 16 בית ספר בית יעקב. 

אז אני אחזור, לאחר ישיבת ההנהלה גם פה לפרוטוקול,  גב' דלריצ'ה: 17 

שנים של מבנה בית יעקב  10אנחנו עושים מהלך לשכירות של  18 

ת תהיה המועצה מול האדמו"ר, ואנחנו מהאדמו"ר. השכירו 19 

מגישים למשרד החינוך את ההקצאה והשיפוצים ימומנו על  20 

ידי משרד החינוך. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? סמדר מיוחס  21 

 22 נמנעת והיתר בעד. 

 23 

 .776 תב"רברוב קולות עם נמנע אחד את : הוחלט לאשר החלטה
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 אישור המליאה למינוי מתאם בריאות עירוני

 1 

סעיף שני שהייתי מבקשת זה סעיף מחוץ לסדר היום, אישור  דלריצ'ה:גב'  2 

המליאה למינוי מתאם בריאות עירוני, לשם הצטרפות  3 

המועצה לרשת ערים בריאות. רציתי לבקש את אישורכם  4 

 5 להעלות את הסעיף הזה. 

במילה אחת אני אסביר מה זה, אנחנו רוצים לקבל, זה כמו   6 

יך לעמוד בכמה משימות תו תקן כזה ליישוב בריא, שצר 7 

וקריטריונים, ולצורך זה אנחנו צריכים אישור המליאה ואז  8 

הולכים. בעיקרון זה קידום ספורט, קידום תזונה בריאה,  9 

 10 באמת קידום דברים טובים. אין פה שום דבר שהוא לא, 

 11 מה הכישורים שאותו צריך להיות? מר סוכריאנו:

 12 ד, זה לא גיוס של אדם. זה מתאם מהרשות, זה לא תפקי גב' דלריצ'ה:

 13 הוא מקצועי או שלוגיסטי? מר סוכריאנו:

תפקיד אדמיניסטרטיבי מבין האנשים והוא יהיה המתאם.  גב' דלריצ'ה: 14 

 admin . 15, כאילו של coordinatorתפקיד 

 16 הבנתי.  מר סוכריאנו:

לאישור. מי בסדר? אז עכשיו אני מבקשת להעלות את זה  גב' דלריצ'ה: 17 

 18 בעד? תודה רבה. 

 19 כולם בעד.  גב' נתן:

 20 כולם בעד. גב' דלריצ'ה:

 21 

 אישור מתאם בריאות עירוני. : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 22 
  23 
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 1 

 דיווחי ראש המועצה

 2 

מלגות לסטודנטים, אנחנו מתחילים השנה הרביעית להעניק  גב' דלריצ'ה: 3 

 4 -מלגות לסטודנטים, הגשת בקשה למלגה עד התאריך ה

 5 בשיתוף מפעל הפיס.. עוד פעם, 1.8.2018

ערב הוקרה לספורט בגני תקווה התקיים ביום חמישי   6 

 7 האחרון, היה ערב מאוד מרגש. 

התבצעו עבודות קרצוף, ריבוד וסלילה מחודשת של כבישים   8 

ברחוב בארי והר נבו. ערסלים רחוב התבור ובשדרת התקווה  9 

וברזיות לכלבים בשדרת התקווה ובפארק התבור. עבודות  10 

 11 500החינוך אריאל הגיעו לסיומן בהשקעה של  שיפוץ בבית

אלף שקל. שיפוץ אולם, חוץ, פנים, חידוש רצפת המגרש,  12 

טיפול בחצר האחורית, גינון ובוסתן, התקנת מתקנים  13 

 14 מוזיקליים בחצר הקדמית. 

הקמת סיירת הורים בגני תקווה, מתגייסים למלחמה   15 

ירשם באלכוהול וסמים למען הילדים. ואנחנו יש פה מקום לה 16 

ונשמח באמת להפיץ את זה ושתהיה יותר תנועה של הורים  17 

 18 ברחובות. 

מסכים דיגיטליים ברחבי  4אנחנו הכנסנו במסגרת פיילוט   19 

היישוב. רחוב הגליל מול בניין המועצה, רחוב העמקים על  20 

שדרת התקוות, רחוב דרך אילות, רחוב האורנים סמוך  21 

למתקני הכושר וחמישי מותקן בלידר, להעברת הודעות  22 

 23 ומסרים מהמועצה. 

ור בגני מנכ"ל משרד החינוך היה ביום שישי שעבר בביק  24 

תקווה, היה גם בגני הילדים, גם בתיכון וגם פה בספרייה  25 

 26 ובאמת היה מצוין, מאוד מאוד התרשם. 
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משלחת הנוער מהעיר הגרמנית התאומה בירגשגלדבך הגיעה   1 

השנה החמישית, הם הגיעו אתמול בלילה, היום הם כבר  2 

 3 שולבו בפעילויות של החטיבה והקאנטרי. 

של תנועת הנוער העובד  בדיקת היתכנות להקמת סניף  4 

שנים שהם פונים וכל שנה אני  3והלומד בגני תקווה. אחרי  5 

חושבת שזה עדיין לא נכון, הם ביקשו הפעם לנסות לפנות  6 

ולראות אם זה, לנסות לשווק את עצמם, אם זה עובד או לא  7 

עובד, ונתנו להם אישור. היו הם קיבלו את האישור. אם הם  8 

ם הם לא יצליחו אז כנראה שלא יצליחו אז כנראה שצריך, וא 9 

 10 צריך. 

הצטרפות גני תקווה לרשת ערים בריאות, דיברתי על זה.   11 

אירועים קרובים, הכל רשום, אבל ל"ג בעומר יש לנו,  12 

 13 שבועות. 

משהו מאוד יפה זה הסרת, אנחנו עושים קיר היסטורי בשדרת   14 

התקוות, אתם מוזמנים ללכת לראות את זה, ויהיה טקס  15 

 16 רת הלוט. בשבועות להס

 17 במאי.  25מרוץ ראשון בגני תקווה,  
ביוני קונצרט קלאסי ראשון במסגרת שיתופי הפעולה  17 -ו  18 

 19 שגלדבך.יבין גני תקווה לבירג

 20 

 25.12.2017דיון בהמלצות ועדת ביקורת מיום 

 21 

. דונו. גורן, מי 25.12.2017דיון בהמלצת ועדת ביקורת מיום  גב' דלריצ'ה: 22 

 23 מציג? 

אני יכולה להציג, אבל יש פה את הפרוטוקול של ועדת  גב' אלרגנד: 24 

 25 . 25.12 -ביקורת שהתקיימה ב

 26 תסתכלו על הפרוטוקול. גב' דלריצ'ה:
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 1 צריך להביא את זה לדיון המועצה. הובא.  גב' אלרגנד:

 2 זה לא להצבעה, זה לדיון. גב' דלריצ'ה:

 3 כן, אבל אין מי שיציג. מר סוכריאנו:

 4 להציג, אלי?אתה רוצה  גב' דלריצ'ה:

 5 כן, אני מציג כל יום. איזה הצגה אתם רוצים היום? מר סוכריאנו:

 6  תודה רבה, הישיבה תמה. גב' דלריצ'ה:

 7 -תמה ישיבת היום-
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