
 

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

 10.4.18  המליאת המועצה המקומית גני תקוו

1 

 1 60מליאה מן המניין מספר 

 2 8201 באפריל 10ישיבה מיום 

 3 :משתתפים

 4 המועצהיו"ר  - דלריצ'הליזי גב' 

 5 חבר מועצה - מר שלומוביץומר ע

 6 מועצה חבר - צוריאלידידיה מר 

 7  חברת מועצה - גב' סמדר מיוחס

 8 חברת מועצה - אודליה אורבךגב' 

 9 חבר מועצה - מר דורון בן דקון

 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 - עו"ד רונית עובדיה

 16 מהנדס העיר -  מר ערן חמו

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

 18 עוזרת יו"ר המועצה -  גב' הלרן בשן

19 



 

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

 10.4.18  המליאת המועצה המקומית גני תקוו

2 

 1 59לישיבת המועצה מן המניין מספר  על סדר היום

 2 

 3 אישור תב"רים. .1

 4 .2017 – 4דיון בדוחות כספיים רבעון  .2

לחייל מילואים  5%הענקת הנחה בארנונה כללית בשיעור של  .3 5 

פעיל בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה  6 

 7 . 1993 –מארנונה( התשנ"ג 

המועצה מכריזה על סלילת רחוב הר נבו כביש בתוואי  .4 8 

 9 המסומן בתשריט המצורף. 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה  .5 10 

-קווה שע"י צעירי אגודת חב"דבית חב"ד גני תלבין עמותת " 11 

, רחוב 111ח"ח  6720" לצורך הפעלת בית כנסת, גוש המרכז 12 

 13 . 33הרי יהודה 

הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה אישור הסכם  .6 14 

לצורך הפעלת בית כנסת,  "תנופת בית שמשלבין עמותת " 15 

 16 . 33, רחוב הרי יהודה 111ח"ח  6720גוש 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה  .7 17 

" לצורך הפעלת בית גני תקווה-אוהל שמעוןלבין עמותת " 18 

 19  . 33דה , רחוב הרי יהו111ח"ח  6720כנסת, גוש 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה  .8 20 

" לצורך  תנועת נשים עובדות ומתנדבות-נעמתלבין עמותת " 21 

 22 . 5, רחוב הגליל 311, 312ח"ח  6720הפעלת מעון יום , גוש 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה  .9 23 

-בארץהתורני לאומי  עזרא תנועת הנוערלבין עמותת " 24 

, רחוב 343ח"ח  6720" לצורך הפעלת תנועת נוער, גוש ישראל 25 

 26 . 11הנגב 
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אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה  .10 1 

" לצורך תנועת האשה הדתית לאומית-אמונהלבין עמותת " 2 

 3  . 10, רחוב עמק זבולון 336ח"ח  6720הפעלת מעון יום, גוש 

בין המועצה  אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש .11 4 

" לצורך הפעלת גן רשת גני בית חב"ד בארה"קלבין עמותת " 5 

 6  . 33, רחוב הרי יהודה 111ח"ח  6720ילדים, גוש 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה  .12 7 

" לצורך הפעלת בית בית כנסת מרכזי נוף סביוןלבין עמותת " 8 

 9  . 11, רחוב עין חנוך 1049ח"ח  6720כנסת, גוש 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה  .13 10 

" לצורך  תל אביב-מוסדות נשי אגודת ישראללבין עמותת " 11 

 12 . 13עין חנוך רחוב , 807ח"ח  6720הפעלת גן ילדים, גוש 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה  .14 13 

" לצורך  תל אביב-מוסדות נשי אגודת ישראללבין עמותת " 14 

 15  . 5, רחוב עמק זבולון 1100ח"ח  6720ן ילדים, גוש הפעלת ג

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה  .15 16 

" העמותה להפצת תורה קרית ישמח משהלבין עמותת " 17 

לצורך הפעלת גני ילדים, מרכז חרדי קהילתי ותלמוד תורה,  18 

 19 .12, רחוב התבור 788ח"ח  6720גוש 

שימוש בין המועצה  אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות .16 20 

" לצורך הפעלת גן רשת גני חב"ד בארה"קלבין עמותת " 21 

 22 . 5, רחוב דרך המשי 165ח"ח  6717ילדים, גוש 

 23 דיווחי ראש המועצה. .17

 24 

25 
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 1 פרוטוקול

 2 

 דיווחי ראש המועצה

 3 

אני פותחת את הישיבה. הזמנה לישיבת מליאה מן המניין  גב' דלריצ'ה: 4 

המועצה. מליאת  . אני מתחילה עם דיווחי ראש60מספר  5 

 6 המועצה.

נפתחה רשמית הספרייה הציבורית החדשה של גני תקווה,  -1  7 

 8 -ל 16:00אתמול, ברוב כבוד. כרגע השעות כתובות כאן, בין 

ו' בבוקר. אנחנו  -בימי ד', ב 13:00עד  11:00ובין  19:00 9 

בהמשך נגדיל את שעות הקבלה. אפילו חשבנו לעשות גם על  10 

 11 את הכל ונראה.  שעות ערב. אנחנו נתמחר

אנשים.  2,800חגיגות מימונה בגני תקווה, היו והתקיימו, היו   12 

 13 זה היה ממש מקסים. 

הסתיימה הצבעה לבחירת הספורטאיות והספורטאים   14 

 15 70%המצטיינים בגני תקווה. תודה לכל מי שהצביע. התחרות 

יהוו את הבחירה שלהם  30% -מהבחירה זה הועדה שקיימת ו 16 

 17 באפריל יש את הערב הוקרה.  26 -זה ציבור התושבים. ב

. אני מבקשת מכל חברי 10 -ו 5, 2יש מירוץ גני תקווה,   18 

 19 תתחילו לתרגל. להשתתף. המועצה 

 20 )מדברים ביחד(

 21 זה בשיתוף עם קרית אונו, לא? מר בן דקון:

 22 לא, בסוף הם פרשו לנו ברגע האחרון, לא רצו.  גב' דלריצ'ה:

 23 למה? מר בן דקון:

כי המשטרה בגלל שאיחדנו את הרשויות אז היה יותר עלויות,  גב' דלריצ'ה: 24 

אנחנו השגנו  עלו מאוד ואז הוא פשוט ויתר, הוא לא רצה. 25 

 26 חסויות, פרסום, שטחי פרסום ויצאנו לדרך.
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 1 אז אנחנו לבד?  מר בן דקון:

 2 כן.  גב' דלריצ'ה:

 3 אוקי. כמה יש שם צפי משתתפים לדעתך?  מר בן דקון:

 4 כמה? את יודעת להגיד? כמה תמחרנו?  גב' דלריצ'ה:

 5 . 2,000רק תלמידים זה  גב' נתן:

 6 מאות. זה פתוח. זה יכול להגיע ל גב' בשן:

לא, למה ליזי, הכמות של המשתתפים זה לפי משפחה וכל זה,  מר בן דקון: 7 

 8 לא? 

 9 בטח. גב' דלריצ'ה:

 10 כמה אנחנו מגדירים את זה?  מר בן דקון:

עוד לא הגשנו, זאת אומרת הגשנו את המסלול לאישור.  גב' נתן: 11 

 12 המסלול אושר על ידי המשטרה. 

 13 לא? המשטרה מבקשת את כמות הזה,  מר בן דקון:

 14 מספר.  גב' דלריצ'ה:

 15 . 2,000אני מעריכה שיהיו כמה אלפים. רק תלמידים זה  גב' נתן:

אנחנו פותחים מחדש את ההזמנה לישיבת מליאה מן המניין  גב' דלריצ'ה: 16 

 17 , כי עכשיו אודליה הגיעה, תודה רבה.60מספר 

אז התחלתי עם דיווחי ראש המועצה, אז אני אמשיך עם   18 

 19 המועצה.דיווחי ראש 

דר' יפעת שאשא ביטון אתמול היתה במועצה, טיילה גם בגני   20 

הילדים, גם בבית הספר מיתר, גם בספרייה, מאוד התרשמה,  21 

 22 היה ממש יפה.

פרויקט ניצוץ בקהילה יצא לדרך, זה הרצאות של מבוגר   23 

למבוגרים בהתנדבות. היתה הרצאה ראשונה של אלי דורון,  24 

 25 קצועות העתיד.היתה הרצאה מצוינת, על נושא מ
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מתחילים סבב שני של סיורים ברחבי היישוב. בתחילת שנת   1 

עשינו סיורים ראשונים, עכשיו אנחנו כבר מתקנים את  2017 2 

 3 הליקויים, עוברים על כל הדברים וחוזרים חזרה בסבב נוסף. 

אני שמחה לבשר כי נכון להיום מספר התושבים בגני תקווה   4 

, 20,000 -תושבים, אנחנו יושבים ומחכים לתושב ה 19,995 5 

 6 נקבל אותו בברכה. 

 7 מה הוא מקבל? מר בן דקון:

 8 אז עוד משפחה.  גב' אורבך:

שנות פעילות ועשייה שרון פז, מנכ"לית החברה  6לאחר  גב' דלריצ'ה: 9 

לפיתוח גני תקווה הודיעה על סיום עבודתה במועצה. אלה  10 

יות עם עשייה מאוד גדולה, שנים מאוד משמעות 6היו  11 

תוצאות החברה מראות על ניהול באחריות רבה ועם צוות  12 

 13 איכותי ומקצועי בלתי רגיל. 

 14 החלטה שלה?  מר בן דקון:

בשמי ובשם עובדי המועצה אני מבקשת לאחל לשרון הצלחה  גב' דלריצ'ה: 15 

גדולה בכל דרך שתבחר ושתמשיך למצוא אתגרים חדשים  16 

 17 ומרתקים. 

חודשים.  3דשים, אנחנו נעשה לה פרידה. יש לה חו 3יש לה   18 

 19 היא הודיעה ועוד אין לה מקום עבודה. 

 20 איך שאני מכיר אותה היא כבר סגורה על מקום אחר. מר בן דקון:

 21 יכול להיות.  גב' נתן:

 22 לא חושבת. השאלה כמה אתה מכיר אותה.  גב' דלריצ'ה:

 23 היא חרוצה.  מר בן דקון:

אוד. אבל במקרה הזה אני חושבת שהיא רצתה היא חרוצה מ גב' דלריצ'ה: 24 

 25 קצת פסק זמן. אני לא בטוחה. 
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אירועים קרובים, מחר טקס זיכרון לשואה ולגבורה במרכז   1 

באפריל עצרת זיכרון  17הבמה, כולכם מוזמנים. שבוע הבא  2 

 3 לחללי מערכות ישראל. 

 4 מחר זה יום השואה, לא?  מר בן דקון:

 5 כן, בערב.  גב' נתן:

 6 זה יהיה במרכז הבמה.  ן:מר בן דקו

לאפריל חגיגת עצמאות בגן השלום והאהבה, הדג  18 -כן. ב גב' דלריצ'ה: 7 

לאפריל ערב  26נחש, טל מוסרי ומופע לנוער חן אהרוני.  8 

במאי  25. 70במאי אירוע שבועות  21הוקרה לספורטאים.  9 

ביוני קונצרט ייחודי בשיתוף העיר  17 -מירוץ גני תקווה. ו 10 

 11 שגלדך, יהיו לנו פרטים בקרוב. זה הדיווחים.התאונה בירג

 12 

 אישור תב"רים

 13 

 14 אנחנו ממשיכים לסדר היום. אישור תב"רים, גורן, בבקשה.  גב' דלריצ'ה:

 15 אלף שקל.  500 -שלטי חוצות, מוגדל ב 720תב"ר  גב' אלרגנד:

 16 מה זה שלטי חוצות?  מר בן דקון:

יוצאים למכרז שילוט המכרז של סיינס מדיה נגמר ואנחנו  גב' אלרגנד: 17 

חדש. שהרעיון למכרז הזה שנקים בילבורדים, זאת אומרת  18 

, שטחי הפרסום יגדלו וכך םנשלם לקבלן שיקים בילבורדי 19 

 20 נגדיל גם את ההכנסה השוטפת של המועצה. 

למה אנחנו צריכים לשלם את זה? למה לא לתת את זה ליזם,  מר בן דקון: 21 

 22 , -למכרז ש

ו על הקמת הבילבורדים אז הסכום השוטף אם לא נשלם ל גב' אלרגנד: 23 

 24 יקטן. 

 25 ההשקעה תהיה שלנו ואז ההכנסה תגדל.  גב' דלריצ'ה:

 26 אז זה הערכה לסכום שיידרש. אנחנו לא יודעים,  גב' אלרגנד:
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 1 רק אם יפרסמו.  גב' אורבך:

 2 זה ברור. גב' אלרגנד:

 3 אם לא יפרסמו אז הוא לא ישלם.  גב' אורבך:

 4 ה. זה בכל מקר :מר אריאלי

 5 אבל אם לא יפרסמו, הוא משלם לנו רק ממה שמשלמים לו. גב' אורבך:

לא, הוא משלם על כל שטח פרסום. בין אם הוא מפרסם ובין  גב' אלרגנד: 6 

 7 אם הוא לא מפרסם.

 8 בין אם הוא מפרסם ובין אם הוא לא מפרסם. זה המכרז.  :מר אריאלי

 9 , -כאילו כולל גם שדרות התקווה וכל ה מר בן דקון:

הכל, כל מה שהשלטים המוארים שיש היום זה של חברת  :מר אריאלי 10 

שנים  5סיינס מדיה. המכרז נגמר בימים אלה. נגמר המכרז,  11 

עברו. אנחנו רוצים לצאת למכרז חדש. אז היא הכניסה פה  12 

שאת ההקמה של הבילבורדים הגדולים בשדרות התקווה, כי  13 

שבון רק שמה אפשר למתקן אותם, אנחנו נקים אותם על ח 14 

 15 המועצה ואז נקבל יותר הכנסות משטחי פרסום. 

 16 לדעתי זה טעות, אבל החלטתם כבר. מר בן דקון:

 17 יש תכנית שנעשתה? גב' דלריצ'ה:

אני אגיד לך למה לא טעות. לנו יש יותר אפשרות להוציא  גב' נתן: 18 

 19 מתב"ר ולא מהשוטף. עכשיו לכן חשוב לנו,

 20 . אנחנו מחפשים הכנסות בשוטף גב' דלריצ'ה:

שאנחנו מתב"ר נבנה את הבילבורדים, וזה לא מיליונים, זה  גב' נתן: 21 

כמה בילבורדים ואז ההכנסה שלנו תהיה יותר גבוהה, כי יהיה  22 

 23 שווה לו לשים לנו רק שטחי שילוט. 

 24 שלטי פרסום. :ימר אריאל

 25 אז זה שיקול מאוד כלכלי.  גב' נתן:

 26 שנה. בעצם זה השקעה חד פעמית והוא משלם כל גב' אורבך:

 27 כן.  גב' נתן:
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 1 הוא משלם,  מר אריאלי

 2 אם זה ישוקלל במחיר השוטף אז הוא ישלם לנו פחות.  גב' אלרגנד:

 3 התחזוקה שלהם והזה,  מר בן דקון:

 4 אין בזה כמעט תחזוקה.  גב' נתן:

אני לא חושב שהמועצה צריכה להוציא כסף על כזה דבר,  מר בן דקון: 5 

 6 , חוצות, מקסימדיה, -במיוחד שכל ה

 7 אלא אם כן זה יזמות עסקית.  גב' דלריצ'ה:

כל הגדולים הם עושים את כל השלטים. אני אומר לך את זה  מר בן דקון: 8 

 9 ,-ב

 10 , -הם יביאו את ההם יעשו, אין בעיה. את השלטים עצמם  גב' נתן:

 11 לא, הם עושים גם את ההקמות.  דקון:מר בן 

 12 הם יעשו את ההקמות. התשלום, נשלם להם על הקמה,  גב' אלרגנד:

ברגע שאתה עושה את ההקמה אתה מקבל פחות כסף  :מר אריאלי 13 

 14 מהזיכיון. 

רגע, דורון, אנחנו יכולים גם לדרוש מהם להקים, לעשות את  עו"ד עובדיה: 15 

שהם רוצים, מה שהם כל הפרוצדורות, לעשות את זה בגודל  16 

רוצים, ממי שיזכה במכרז, אבל שההקמה תהיה במימון שלנו  17 

ושהם ישלמו לנו רק על השטחי פרסום. איך לחלק את זה  18 

 19 אחר כך, 

אני אגיד לך למה אני כאילו קצת מתפלא על זה. במקרה קצת  מר בן דקון: 20 

אני די מעורה בחברות שמתעסקות בדברים האלה, ולדעתי זה  21 

לעשות מול דרך כלל נוהגות החברות האלה הפוך ממה שב 22 

 23 עיריית הרצליה ומול כל מיני מקומות. זה משהו חדש.

 24 בעיה עם התקציב השוטף. כי לעיריות האחרות אין  :מר אריאלי

אם יש משהו כזה, בסדר, אני אמרתי, אני לא הייתי מעורב.  מר בן דקון: 25 

 26 לדעתי זה רק הוצאה מיותרת. 



 

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

 10.4.18  המליאת המועצה המקומית גני תקוו

10 

זה בכל מקרה הוצאה, כי הם ישלמו לי פחות בשוטף אם הם  גב' אלרגנד: 1 

 2 צריכים להקים את הבילבורדים. 

 3 נקבל פחות מאשר,  מר בן דקון:

 4 )מדברים ביחד(

 5 ההכנסה החודשית תהיה יותר נמוכה.  גב' אלרגנד:

 6 אם זה במבחן התוצאה הכסף יהיה יותר גדול,  גב' דלריצ'ה:

 7 אף פעם לא. אבל בסדר.  מר בן דקון:

דרך אגב, אפשר במקביל ללכת לשתי האופציות ולקבל חלופה  גב' דלריצ'ה: 8 

של שני הדברים ואז לבחון את הטובה ביותר? המכרז שיהיה  9 

 10 כזה או כזה שתי הצעות, ואז מקסימום, 

 11 ליזי, היום החברות מתחרות אחת בשניה, נכון? מר בן דקון:

כך מה בתוכו חברים, אפשר להצביע על הקמת התב"ר ואחר  גב' מיוחס: 12 

 13 יהיה? 

 14 להשתתף במכרז ואז לבחון, גב' דלריצ'ה:

 15 )מדברים ביחד(

שקל הכנסה שאת מקימה לי או אני  10,000אני מוכנה או  גב' דלריצ'ה: 16 

 17 שקל ואני מקימה.  2,000מוכנה 

 18 3,000 -ו 9,000והוא ייתן  2,000 -ו 10,000סבבה. ואם יגיד לי  עו"ד עובדיה:

 19 את מי אני אבחר? 

 20 אז אני אשקלל בין העלות הזאת לעלות הזאת.  אלרגנד:גב' 

 21 אבל אין לך מה לשקלל, בגלל שאת רוצה רק אחת.  עו"ד עובדיה:

לא, אני אשקלל בסופו של דבר מבין ההצעות שניתנו מה יותר  גב' דלריצ'ה: 22 

 23 נכון. 

 24 מי בעד אישור תב"ר?  

 25 כולם בעד. גב' נתן:

 26 

 .720 : הוחלט לאשר פה אחד תב"רהחלטה
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 1 

 2017 - 4דיון בדוחות כספיים רבעון 

 2 

 3 . גורן. 4דיון בדוחות כספיים רבעון  גב' דלריצ'ה:

טוב, הדוחות של הרבעון הרביעי הם לא מבוקרים על ידי  גב' אלרגנד: 4 

רואה חשבון, הם גם לא סקורים על ידי רואה החשבון. בימים  5 

אלה רואה החשבון מטעם משרד הפנים עושה ביקורת על  6 

 7 הדוחות הכספיים השנתיים. 

 8 108של  2017לפי דוחות רבעון רביעי יש עודף קטן לסוף  

 9 -בנטרול הנחות ארנונה מאש"ח. הגרעון הנצבר שלנו ירד 

'. דרך אגב, לניהול תקין 17בסוף  12.7% -' ל16בסוף  15.2% 10 

 11 . 12.5צריך 

התוצאה של העודף הקטן נובעת בעיקר מהכנסות ארנונה,   12 

 13 הביצוע, 

 14 שגדלו?  מר בן דקון:

כן. הביצוע בארנונה בפועל ביחס לתקציב הוא גבוה יותר.  גב' אלרגנד: 15 

ינו לתוצאות הסקר, הסקר הוא נובע מזה שהערכה שעש 16 

. הערכנו שמרני, 2017, עוד המשיך בתחילת 2016 -התחיל ב 17 

בסופו של דבר ההכנסות היו גבוהות יותר. הערכנו גם שמרני  18 

את האכלוסים שיהיו ובסופו של דבר ההכנסות מארנונה  19 

 20 מהאכלוסים החדשים גם היו גבוהות יותר ממה שתקצבנו. 

החינוך. ההסעות ממשרד סיבה נוספת זה תקבולים ממשרד   21 

החינוך מאוד קשה לתקצב אותן. משרד החינוך יש לו את  22 

שלו בבדיקת הדיווחים. לפעמים מקבלים את זה מיד,  קצבה 23 

לפעמים מקבלים את זה אחרי שנה. מגישים ערעורים. יצא  24 

שהשנה קיבלנו הרבה כסף בגין ערעורים בגין שנים קודמות,  25 
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ולכן הכנסות מתקבולים ממשרד החינוך על ההסעות גדלו  1 

 2 משמעותית ביחס לתקציב. 

גבוה ביחס לתקציב. זה תקבולים אחרים גם יש לנו ביצוע   3 

נובע גם מעמלות גבוהות יותר, החזרי עמלות גבוהות יותר  4 

מהחברה למשק מול מה שתוקצב. ומתביעה של עובדים  5 

 6 שנסגרה, שהיתה בגינה הפרשה ונסגרה בסכום נמוך יותר.

 7 כנגד זה היה לנו גידול בפעולות כלליות.  

 8 מה זה עובדים, זה הסייעות? מר בן דקון:

לא, זה עובדים שטענו שהיתה  תקופה שהיה צריך להפריש  :גב' אלרגנד 9 

להם לפנסיה, שהם לא נכנסו לפנסיה תקציבית והיה צריך  10 

להפריש להם לפנסיה, היו איזה כמה שנים שלא הופרש להם  11 

 12 לפנסיה. כמה שנים כבר מול הועד היה. 

 13 הסתדר, זה נגמר? מר עזרא:

 14 והגענו לפשרה בסופו של דבר.  גב' אלרגנד:

 15 כן, הגענו לפשרה. ' נתן:גב

 16 איך, כאילו הפרשתם?  מר עזרא:

אלף שקל בשנים קודמות וזה נגמר  700אנחנו כבר הפרשנו  גב' אלרגנד: 17 

 18 אלף שקל.  500 -בערך ב

כנגד זה יש גידול בפעולות כלליות ביחס לתקציב שנובע   19 

מגידול בהוצאות פיקוח, שכנגד זה יש גידול גם בהכנסות מול  20 

ל בהוצאות הועדה המקומית לתכנון ובנייה, התקציב. גידו 21 

גידול בהוצאות גבייה כתוצאה מזה שגם הכנסות מארנונה  22 

 23 גדלו. הוצאות פינוי אשפה, גנים ונטיעות. 

פרמיית הביטוח ששולמה באמצע השנה לשנה שלמה ולפי   24 

כללי החשבונאות ברשויות אתה רושם את כל ההוצאה  25 

 26 '. 18צי שנה של באותה שנה למרות שזה גם מכסה חלק מח
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העברות והוצאות חד פעמיות, ביצוע גבוה מהתקציב עקב   1 

לטיפול חברת ביטוח וטרם  רישום הפרשה לתביעות שהועברו 2 

 3 התבררו, גבוהה יותר ממה שתוקצב.

עוד נקודה אחת, בסעיף עצמיות אחר יש תת ביצוע מול   4 

התקציב, זה סעיף הכנסה. נובע מכך שכרגע לא היינו צריכים  5 

בהכנסות מתאגיד המים לפי המתווה שאושר.  להכיר 6 

 7 -ההכנסות האלה נכנסו לקרן תאגוד והן יוכלו לשמש אותנו ב

 8 ' במידה ולא יחולק דיבידנד. 18

הדיבידנד מהתאגיד אם על ' בנינו 18 -כלומר אנחנו כרגע ב  9 

הוא לא יחולק עדיין יהיה לנו יתרה בקרן יתרת פתיחה שתוכל  10 

 11 '. זהו. 18 -ום את המתווה כולו בלכסות את זה כך שנוכל לרש

 12 תודה רבה גורן.  גב' דלריצ'ה:

גורן, זה שזה רבעון רביעי, אז אמרנו בהתחלה שזה נסגר ביחס  מר בן דקון: 13 

 14 לתקציב בכמה? 

 15 אלף שקל.  108יש עודף של  גב' אלרגנד:

 16 עודף? מר בן דקון:

 17 עודף. גב' אלרגנד:

 18 אין, גזברית למופת.  גב' דלריצ'ה:

 19 

לחייל מילואים פעיל  5%הנחה בארנונה כללית בשיעור של הענקת 

 1993-בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( התשנ"ג

 20 

לחיילי  5%הענקת הנחה בארנונה כללית בשיעור של  גב' דלריצ'ה: 21 

המילואים פעיל בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה  22 

 23 .1993)הנחה מארנונה( 

 24 .אני בעד מר בן דקון:

 25 מי בעד? כולם בעד. פה אחד.  גב' דלריצ'ה:
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 1 

הענקת הנחה בארנונה כללית בשיעור הוחלט לאשר פה אחד : החלטה

לחייל מילואים פעיל בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה  5%של 

 .1993-)הנחה מארנונה( התשנ"ג

 2 

המועצה מכריזה על סלילת רחוב הר נבו כביש בתוואי המסומן בתשריט 

 המצורף

 3 

המועצה מכריזה על סלילת רחוב הר נבו כביש בתוואי  גב' דלריצ'ה: 4 

 5 המסומן בתשריט המצורף. ערן, בבקשה.

 6 מה הסיבה?  מר בן דקון:

 7 גוש, חלקה, הכל.  עו"ד עובדיה:

 8 אין גוש חלקה, לא כתוב.  מר חמו:

 9 מה הסיבה קודם כל, תסביר. גב' דלריצ'ה:

 10 כן, מכירים את הרחוב.  מר בן דקון:

 11 מחדשים את הסלילה שלו בשביל, רונית,  חמו:מר 

 12 זה בית ספר אריאל, נכון?  מר שלומוביץ:

 13 למטה. מר עזרא:

 14 (, הפסקת הקלטה)מדברים ביחד

מה העיקרון של זה, ערן, כל המפרצים האלה, האדניות שיש  מר בן דקון: 15 

 16 בצדדים מטפלים בהם או שזה סתם יישאר ככה? 

 17 טיפול באדניות.מטפלים. סלילה מחודשת ו מר חמו:

 18 מה, עוד חניות, מה היתרון כאילו?  מר בן דקון:

 19 לא כי יש שם הרבה, ריבוד, קרצוף,  מר חמו:

 20 את זה אני הבנתי, זה אני מכיר, אני נכנס לשמה.  מר בן דקון:

 21 זה המשמעות.  מר חמו:

 22 זה המשמעות, זה חידוש? מר בן דקון:
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 1 הרחוב?המטרה היא לשפר את הנראות של  גב' דלריצ'ה:

 2 כן.8 מר חמו:

 3 הכל בסדר. מה, משתלבות או אספלט? מר בן דקון:

 4 לא, אספלט. מר חמו:

 5 למה? תעשה את המשתלבות. אירית,  מר בן דקון:

אני רוצה לחדד. שניה רגע. עושים את הריבוד מחדש ברחוב  :מר אריאלי 6 

הר נבו. מתחת להר נבו יש שם המון תשתיות שיש להן  7 

היתכנות לפגיעה. הרחוב הזה  נפתח יותר מפעם אחת. אם  8 

אני אעשה משתלבות, שקלנו את זה, סידור המשתלבות יותר  9 

 10 מסובך מאשר האספלט. אספלט יותר קל לי לחדש. 

וגות שמסביב סוף סוף יש מכרז פיתוח, אני שנית, כל הער  11 

עושה, מרצף את הכל מחדש. זאת אומרת הכניסה לכל אזור  12 

 13 10בתי הכנסת הולכת להיות בתקופה הקרובה מחודשת פי 

 14 ממה שהיא היתה קודם. 

אבל אני, אני תמיד מסתכל בין ההשקעה לתועלת לשני  מר בן דקון: 15 

ספלט לצורך הכיוונים. אם אני מסתכל שאני משקיע על א 16 

אלף  140אלף שקלים, לעומת משתלבות  100העניין, סתם,  17 

שקלים והתועלת פה לנו לנראות שלנו לאזור של בתי הכנסת  18 

אלף  140 -תיראה יותר טובה, אני מעדיף להשקיע את ה 19 

הו, יש פה מישהו שחשב.  -שקלים ואז אני גם יודע שיגידו 20 

 21 אספלט זה אספלט, בסדר. קרצוף וחידוש.

עשן קרצוף וחידוש ברחוב בארי, ברחוב זאב, הרחוב פתאום  :לימר אריא 22 

שודרג ללא הכר. סומנו מעברי חציה. תיסעו שמה, תראו, לא  23 

עברתם בתקופה האחרונה, זה נראה אחרת. התשתיות שיש  24 

 25 עדיין שמה הן עדיין תשתיות בעייתיות. חוץ מזה, 

 26 כמו מה למשל?  מר בן דקון:

 27 של, פתחו את הרחוב הזה בשנה האחרונה,  ביוב, יש שם בעיה :מר אריאלי
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 1 ... סנטימטר זה משתלבות,  מר בן דקון:

הרחוב ייראה, תאמין לי דורון, בעוד שבועיים שלושה הרחוב  :מר אריאלי 2 

 3 ייראה בצורה מכבדת, 

 4 החלטתם כבר. אני לא באתי פה עכשיו לזה.  מר בן דקון:

 5 לא, בסדר.  :מר אריאלי

לך את דעתי. אני תמיד אוהב, לא שיגידו וואו  אני רק אומר מר בן דקון: 6 

זה וחידשו, וואו חשבו מעבר לזה. אתה מבין? אם כבר אני  7 

 8 עושה, ההבדל בין אספלט למשתלבות,

 9 מה יש היום?  מר עזרא:

 10 בוא נסכם דורון, ההכרזה, גב' נתן:

 11 יש שם חול כזה, לא? מר עזרא:

 12 אספלט מחורר לחלוטין. :מר אריאלי

 13 )מדברים ביחד(

 14 אין שם באמת כביש שנסלל בצורה מסודרת.  עו"ד עובדיה:

 15 יש לי חבר טוב שגר שם אז אני מגיע לשם.  מר עזרא:

 16 אין שם סלילה כמו שצריך של כביש.  עו"ד עובדיה:

 17 משתלבות, דורון, :מר אריאלי

 18 )מדברים ביחד(

 19 זה רחוב למשתלבות דורש, שדורש משתלבות. מר בן דקון:

 20 דורון, יש שם,  :מר אריאלי

 21 דורון, בוא נסכם, ההכרזה היא הכרזה. לא, רגע, שניה,  גב' נתן:

 22 אני דיברתי, אני פה לא מדבר. מר בן דקון:

 23 )מדברים ביחד(

לא, אבל אני חושבת שההערה שלך נכונה. אני מתחייבת  גב' נתן: 24 

שמחר אנחנו נשב ואם יש אפשרות גם כספית וגם נכון בהיבט  25 

 26 ו, של ניר וזה אין לנ

 27 זה דרך מוצא, כניסה לבתי כנסת. זה חשוב. מר בן דקון:
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 1 בסדר גמור. זה לא קשור להכרזה. תעבור.  גב' נתן:

ההכרזה היא לצורך סלילה של הכביש הזה, שלא נעשה כמו  עו"ד עובדיה: 2 

 3 שצריך.

 4 תתקדם. תן להם ... מר בן דקון:

 5 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 6 שני אלה שידברו, אנחנו נמשיך.  מר בן דקון:

 7 לא, חלילה. גב' נתן:

 8 הכל בסדר.  מר בן דקון:

 9 למה המשפט הזה?  גב' נתן:

 10 אה? לא, למה, בסדר, אנחנו מה,  מר בן דקון:

 11 נשבעת לך לקחתי את הדברים שלך הכי ברצינות.  גב' נתן:

ני אני יודע. אני יודע. דרך אגב, אני יודע שלקחת אותי רצי מר בן דקון: 12 

 13 מאוד. 

 14 כי אמרתי אולי באמת, גב' נתן:

 15 אני חייב להגיד לך.  מר בן דקון:

לא חשבנו על זה ונשב דקה, זה חשיבה של בדיוק זה. ואם  גב' נתן: 16 

 17 אפשר לעשות משתלבות וזה בסדר נעשה משתלבות.

 18 הכל בסדר.  מר בן דקון:

 19 המועצה מכריזה על סלילה. מי בעד? כולם בעד.  גב' דלריצ'ה:

 20 לא, זה רק הכרזה, אני צריכה הצבעה על זה? נתן:גב' 

 21 כן, בוודאי. עו"ד עובדיה:

 22 

סלילת רחוב הר נבו כביש בתוואי : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 המסומן בתשריט המצורף.

 23 
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אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה לבין עמותת 

" לצורך הפעלת המרכז-קווה שע"י צעירי אגודת חב"דבית חב"ד גני ת"

 . 33, רחוב הרי יהודה 111ח"ח  6720בית כנסת, גוש 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה לבין עמותת 

, רחוב 111ח"ח  6720לצורך הפעלת בית כנסת, גוש  "תנופת בית שמש"

 . 33הרי יהודה 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה לבין עמותת 

, 111ח"ח  6720" לצורך הפעלת בית כנסת, גוש גני תקווה-והל שמעוןא"

  . 33רחוב הרי יהודה 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה לבין עמותת 

" לצורך הפעלת מעון יום , גוש  תנועת נשים עובדות ומתנדבות-נעמת"

 . 5, רחוב הגליל 311, 312ח"ח  6720

קעין/רשות שימוש בין המועצה לבין עמותת אישור הסכם הקצאת מקר

" לצורך הפעלת תנועת ישראל-התורני לאומי בארץ עזרא תנועת הנוער"

 . 11, רחוב הנגב 343ח"ח  6720נוער, גוש 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה לבין עמותת 

" לצורך הפעלת מעון יום, גוש תנועת האשה הדתית לאומית-אמונה"

  . 10, רחוב עמק זבולון 336ח"ח  6720

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה לבין עמותת 

ח"ח  6720" לצורך הפעלת גן ילדים, גוש רשת גני בית חב"ד בארה"ק"

  . 33, רחוב הרי יהודה 111

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה לבין עמותת 

ח"ח  6720" לצורך הפעלת בית כנסת, גוש סביון בית כנסת מרכזי נוף"

  . 11, רחוב עין חנוך 1049

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה לבין עמותת 

 6720" לצורך הפעלת גן ילדים, גוש  תל אביב-מוסדות נשי אגודת ישראל"

 . 13, רחוב עין חנוך 807ח"ח 
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בין המועצה לבין עמותת אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש 

 6720" לצורך הפעלת גן ילדים, גוש  תל אביב-מוסדות נשי אגודת ישראל"

  . 5, רחוב עמק זבולון 1100ח"ח 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה לבין עמותת 

" לצורך הפעלת גני ילדים, מרכז העמותה להפצת תורה קרית ישמח משה"

. אישור 12, רחוב התבור 788ח"ח  6720תורה, גוש  חרדי קהילתי ותלמוד

רשת הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין המועצה לבין עמותת "

, רחוב 165ח"ח  6717" לצורך הפעלת גן ילדים, גוש גני חב"ד בארה"ק

 .5דרך המשי 

 1 

, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5עכשיו אני רצה על סעיפים מספר  גב' דלריצ'ה: 2 

כן נסביר רגע את המהות. רונית, . לפני 16 -ו 15, 14, 13 3 

 4 בבקשה, ואז אני אקריא את כל הסעיפים. בבקשה. 

כל הסיפור של הקצאת מקרקעין כבר הגיע פעם אחת,  עו"ד עובדיה: 5 

פעמיים, יותר מפעם אחת למועצה. אנחנו קיבלנו החלטה על  6 

איזה נכסים של המועצה אנחנו בכלל מפרסמים אותם צורך  7 

אחר כך בוצעו הפרסומים האלה וכל הנושא עבר הקצאה ו 8 

לועדה של ועדת הקצאות ואחר כך אושרו ההקצאות האלה.  9 

ועכשיו נחתמו הסכמים עם כל אלה שהודענו להם שהבקשה  10 

שלהם להקצאה אכן אושרה, ואנחנו מביאים את זה לכאן פעם  11 

 12 לדעתי שלישית,

 13 למה? מר בן דקון:

 14 סכמים. כי צריך. צריך. בשביל לאשר הפעם את הה עו"ד עובדיה:

 15 זה התהליך. גב' דלריצ'ה:

ההסכמים האלה, זה התהליך. פעם ראשונה אתה מחליט על  עו"ד עובדיה: 16 

ההקצאה, אחר כך אתה בוחן את הבקשות, אחר כך אתה  17 

מאשר את הבקשות, אחר כך אתה סוגר איתם את ההסכם  18 
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ועכשיו אנחנו מביאים את ההסכמים עצמם החתומים לאישור  1 

אחרי שוידאנו ועל כל הסכם כזה ישבנו ובדקנו וכתבנו חוות  2 

שהעמותה הגישה את הבקשה ומתי זה פורסם דעת וכתוב  3 

ואיפה זה פורסם ואם היו התנגדויות. על כל הסכם כזה ערכנו  4 

 5 לכם חוות דעת. 

 6 מהישיבה הקודמת השנים השתנה?  מר בן דקון:

 7 מהישיבה הקודמת מה? עו"ד עובדיה:

 8 מהישיבה הקודמת מספר השנים, מר בן דקון:

לא השתנה כלום. עכשיו זה ההסכמים החתומים לפי מה  עו"ד עובדיה: 9 

שאושר. כל אחד מבתיה כנסת לקח לו זמן עד שהוא הביא את  10 

הביטוחים בדיוק כמו שרצינו ועד שככה ועד שאחרת. ואנחנו  11 

 12 קודם כל מביאים את זה למליאת המועצה. 

 13 צריך לקבל את אישור משרד הפנים ואחר כך גם,  

 14 יש עוד בתי כנסת,  דובר:

 15 כן יש עוד הרבה.  גב' נתן:

 16 והם יצטרכו להשלים אותם בהמשך.  דובר:

 17 אני דיברתי עם כמה היום או אתמול ואמרתי להם,  מר עזרא:

קודם כל התקדמנו מאוד יפה, דרך אגב, בהקצאות. באמת.  גב' נתן: 18 

יעל סבתי, זו הזדמנות להגיד לה שהיא עושה עבודה נהדרת.  19 

ם צריכים להביא עוד ביטוחים אבל יש עוד הרבה בדרך, שחלק 20 

 21 וחלקם בהשלמות, אבל רובם נמצאים בתהליך כזה או אחר. 

 22 זה יכנס בישיבות הבאות?  מר שלומוביץ:

 23 כן, כן. זה גם תלוי בהם, דרך אגב, בעמותות עצמן.  גב' נתן:

 24 כולם בעד.  

אישור הסכם  -5, אני מקריאה ברצף. 4אישור הסכם, סעיף  גב' דלריצ'ה: 25 

רקעין רשות שימוש בין המועצה לבין עמותת בית הקצאת מק 26 

חב"ד גני תקווה שעל יד צעירי אגודת חב"ד המרכז לצורך  27 



 

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

 10.4.18  המליאת המועצה המקומית גני תקוו

21 

. 33, רחוב הרי יהודה 111, ח"ח 6720הפעלת בית כנסת. גוש  1 

 2 מצ"ב ההסכם וחוות דעת יועמ"ש בעניינו. 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין רשות שימוש בין  -6סעיף   3 

פת בית שמש לצורך הפעלת בית המועצה לבין עמותת תנו 4 

. מצ"ב הסכם 33רחוב הרי יהודה  111ח"ח  6720כנסת. גוש  5 

 6 וחוות דעת בעניינו. 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין רשות שימוש בין  -7סעיף   7 

המועצה לבין עמותת אוהל שמעון גני תקווה לצורך הפעלת  8 

, הסכם וחוות 33הרי יהודה  111ח"ח  6720בית כנסת גוש  9 

 10 דעת. 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין רשות שימוש בין המועצה   11 

תנועת נשים עובדות ומתנדבות לצורך  -לבין עמותת נעמת 12 

. יש 5, רחוב הגליל 311, 312ח"ח  6720הפעלת מעון יום, גוש  13 

 14 הסכם ויש חוות דעת. 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין רשות שימוש בין המועצה   15 

לאומי בארץ ישראל  לבין עמותת עזרא תנועת הנוער התורני 16 

 17 . 11, הנגב 333ח"ח  6720לצורך הפעלת תנועת נוער, גוש 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין רשות שימוש בין המועצה   18 

 19 תנועת האישה הדתית לאומית.  -לבין עמותת אמונה

אישור הסכם הקצאת מקרקעין רשות שימוש בין  -11סעיף   20 

צורך המועצה לבין עמותת רשת גני בית חב"ד בארה"ק ל 21 

 22 . 111ח"ח  6720הפעלת גני ילדים גוש 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין רשות שימוש בין המועצה   23 

לבין עמותת בית כנסת מרכזי נוף סביון לצורך הפעלת בית  24 

 25 . 11, עין חנוך 1049 6720כנסת, 
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אישור הסכם הקצאת מקרקעין לבין, בין המועצה לבין עמותת   1 

 2 6720גוש עלת גן ילדים. מוסדות נשי אגודת ישראל לצורך הפ

 3 . 13עין חנוך  807ח"ח 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין רשות שימוש בין המועצה   4 

לבין עמותת מוסדות נשי אגודת ישראל תל אביב לצורך  5 

 6 . 5, עמק זבולון 1100ח"ח  6720הפעלת גני ילדים, גוש 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין רשות שימוש בין המועצה   7 

לבין העמותה להפצת תורה קרית ישמח משה לצורך הפעלת  8 

, ח"ח 6720גני ילדים, מרכז חרדי קהילתי ותלמוד תורה. גוש   9 

 10 . 12התבור  788

אישור הסכם הקצאת מקרקעין רשות שימוש בין המועצה   11 

י ילדים גוש לבין עמותת גני חב"ד בארה"ק לצורך הפעלת גנ 12 

 13 . תודה רבה. 5דרך המשי  165ח"ח  6717

אישור הסכם הקצאת מקרקעין  10 -רגע, סליחה ליזי, ב עו"ד עובדיה: 14 

 15 לעמותת תנועת האישה הדתית,

 16 לאומית.  גב' דלריצ'ה:

 17 336ח"ח  6720כן. לא אמרת שזה לצורך הפעלת מעון יום, גוש  עו"ד עובדיה:

 18 .10רחוב עמק זבולון 

 19 זה כתוב.  מר עזרא:

 20 אבל אני רוצה, עו"ד עובדיה:

תודה רבה, רונית, על ההערה, ותודה שהקראת את זה  גב' דלריצ'ה: 21 

 22 במקומי. תם הטקס. 

 23 לא, למישהו יש שאלות? עו"ד עובדיה:

 24 למישהו יש שאלות?  גב' דלריצ'ה:

 25 כולם בעד?  גב' נתן:

 26 כולם בעד? גב' דלריצ'ה:

 27 כולם בעד? עו"ד עובדיה:
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 1 לם בעד?כו גב' נתן:

 2 יש עוד כאלה באישורים. הנגלה הבאה תגיע.  גב' דלריצ'ה:

 3 כולם בעד. גב' נתן:

 4 כולם בעד. תודה רבה. תמה הישיבה. גב' דלריצ'ה:

 5 

 6 

 להלן: : הוחלט לאשר פה אחדהחלטה

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין  .1

קווה שע"י צעירי בית חב"ד גני תהמועצה לבין עמותת "

 6720" לצורך הפעלת בית כנסת, גוש המרכז-חב"דאגודת 

 . 33, רחוב הרי יהודה 111ח"ח 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין  .2

לצורך הפעלת  "תנופת בית שמשהמועצה לבין עמותת "

 . 33, רחוב הרי יהודה 111ח"ח  6720בית כנסת, גוש 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין  .3

" לצורך גני תקווה-אוהל שמעוןן עמותת "המועצה לבי

, רחוב הרי יהודה 111ח"ח  6720הפעלת בית כנסת, גוש 

33 .  

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין  .4

תנועת נשים עובדות -נעמתהמועצה לבין עמותת "

ח"ח  6720" לצורך הפעלת מעון יום , גוש  ומתנדבות

 . 5, רחוב הגליל 311, 312

הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין  אישור הסכם .5

התורני לאומי  עזרא תנועת הנוערהמועצה לבין עמותת "

ח"ח  6720" לצורך הפעלת תנועת נוער, גוש ישראל-בארץ

 . 11, רחוב הנגב 343
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אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין  .6

תנועת האשה הדתית -אמונההמועצה לבין עמותת "

, 336ח"ח  6720ום, גוש " לצורך הפעלת מעון ילאומית

  . 10רחוב עמק זבולון 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין  .7

" רשת גני בית חב"ד בארה"קהמועצה לבין עמותת "

, רחוב הרי 111ח"ח  6720לצורך הפעלת גן ילדים, גוש 

  . 33יהודה 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין  .8

" לצורך מרכזי נוף סביון בית כנסתהמועצה לבין עמותת "

, רחוב עין חנוך 1049ח"ח  6720הפעלת בית כנסת, גוש 

11 .  

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין  .9

תל -מוסדות נשי אגודת ישראלהמועצה לבין עמותת "

, רחוב 807ח"ח  6720" לצורך הפעלת גן ילדים, גוש  אביב

 . 13עין חנוך 

שות שימוש בין אישור הסכם הקצאת מקרקעין/ר .10

תל -מוסדות נשי אגודת ישראלהמועצה לבין עמותת "

, 1100ח"ח  6720" לצורך הפעלת גן ילדים, גוש  אביב

  . 5רחוב עמק זבולון 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין  .11

העמותה להפצת תורה קרית המועצה לבין עמותת "

קהילתי " לצורך הפעלת גני ילדים, מרכז חרדי ישמח משה

. 12, רחוב התבור 788ח"ח  6720ותלמוד תורה, גוש 

אישור הסכם הקצאת מקרקעין/רשות שימוש בין 

" לצורך רשת גני חב"ד בארה"קהמועצה לבין עמותת "

 .5, רחוב דרך המשי 165ח"ח  6717הפעלת גן ילדים, גוש 
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 1 -תמה ישיבת היום-
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