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 1 56מליאה מן המניין מספר 

 2 7201 בדצמבר 25ישיבה מיום 

 3 :משתתפים
 4 המועצהיו"ר  - דלריצ'הליזי גב' 

 5 חבר מועצה  - מר עומר שלומוביץ
 6 מועצה חבר - צוריאלידידיה מר 

 7 חברת מועצה - גב' לירון דורון לוי
 8 חבר מועצה - מר אלי סוכריאנו

 9 חבר מועצה - מר אלי אחי מרדכי
 10 חבר מועצה - מר טל מתתיהו

 11 חבר מועצה - מר דורון בן דקון
 12 חבר מועצה -  מר חן קרמר

 13 חברת מועצה- גב' אודליה אורבך
 14 חברת מועצה- גב' סמדר מיוחס

 15 חבר מועצה- מר עופר עזרא
 16 

 17 מוזמנים:
 18 מנכ"לית המועצה - גב' אירית נתן

 19 גזברית המועצה - גב' גורן לין אלרגנד
 20 יועמ"ש המועצה - רונית עובדיהעו"ד 

 21 מהנדס המועצה -  מר ערן חמו
 22 מנהל אגף תפעול, פיקוח ואיכות סביבה - מר ניר אריאל
 23 עוזרת יו"ר המועצה - גב' הלרן בשן

 24 מנמ"רית- גב' חופית צמח
 25 מנכ"לית עמותת תרבות ואומנות- גב' מיכל אהרוני
 26 מבקרת המועצה- גב' אסתר מטלס

  27 
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 1 56על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר 

 2 

ופרוטוקול ועדת  2016דיון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת  3 

 4  .7.11.17ביקורת מתאריך 
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 1 פרוטוקול

 2 

ופרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך  2016דיון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת 

7.11.17. 

 3 

. דיון בדוחות ביקורת מפורט 56ישיבה מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה: 4 

 5 . 7.11ופרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך  2016לשנת 

קודם כל תודה לאלי אחי מרדכי, חן קרמר, גורן לין ואסתר   6 

מטלס, מבקרת הפנים, לסמדר, על הדיון בדוחות הביקורת  7 

המפורטים. על פי חוק חברי ועדת הביקורת דנים בדו"ח  8 

אותם לאישור המועצה. מי בעד אישור דוחות  ומביאים 9 

 10 הביקורת? 

 11 לא, זה דיון.  גב' נתן:

 12 זה דיון בדו"ח ביקורת מפורט ופרוטוקול ועדת ביקורת. גב' אלרגנד:

 13 זה לא הצבעה.  גב' נתן:

 14 , -אנחנו לא צריכים לחתום על ה גב' דלריצ'ה:

זה כבר  גם את צריכה ללמוד עד היום את הזה, עשינו את מר סוכריאנו: 15 

 16 כמה פעמים.

נכון, סליחה, טעות, קורה. טועים, מה לעשות? אני עושה כל  גב' דלריצ'ה: 17 

 18 כך הרבה דברים, טעות אחת. 

 19 באמת?  מר סוכריאנו:

 20 

 דיווחי ראש המועצה

 21 

מינוי פסיה מונק לממלאת מקום מנכ"ל תאגיד המים והביוב  גב' דלריצ'ה: 22 

שנים  4 -מי תקווה. אילן בר מנכ"ל תאגיד מי תקווה ב 23 
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האחרונות הודיע לפני מספר שבועות על סיום תפקידו. הוא  1 

היה מנכ"ל תאגיד מי גבעתיים וגני תקווה ביחד. לא אישרו  2 

 3 לו להמשיך בתפקיד הזה בכפל ולכן הוא עזב אותנו. פסיה

 4 נאחל לה בהצלחה. 

התקבלה דחייה לבקשת המועצה לאישור חריג להפחתה   5 

שנים. כל שנה התקבל במשרד הפנים  4בארנונה, אחרי  6 

ובמשרד האוצר מכתב, עבדתי בדרך הנכונה תוך כתיבה  7 

ומיפוי של כל הבעיות של גני תקווה, המכתב הפעם התקבל  8 

באו בסירוב נוסף. הפעם אנחנו, תודה רבה לכל התושבים ש 9 

והיו חלק מהתהליך הזה, ואנחנו יוצאים לבג"צ, כי הם  10 

קיבלו מכתב התראה. במידה וזה לא ייפתר בחודש הקרוב  11 

 12 אנחנו נצא לבג"צ. 

שלחו לי איזה בדיחה, באמת, אמיתי בדיחה, מאיזה הצעה   13 

שהיתה לחלק צ'ופרים לתושבים כארנונה. אני רוצה להגיד  14 

להציע כזאת הצעה לכם כאילו שראש מועצה או אדם שמוכן  15 

 16 דקות. אז בלי שטויות.  3 -זה יחידת חקירות ב

אם היה כזה רעיון כבר הייתי עושה אותו מזמן, לחלק   17 

 18 מתנות. 

 19 דרך אגב אני מקווה שאת לא מכוונת אלינו. מר אחי מרדכי: 

 20 לא שמעתי ממך דבר כזה. אם אתה שואל בצורה, גב' דלריצ'ה:

 21 לא, שלא יובן חלילה וחס. מר אחי מרדכי: 

חס וחלילה. אם היה לכם רעיון אני סומכת עליך שהיית  גב' דלריצ'ה: 22 

נותן לי אותו. נכון? גם ברמה שלא לדפוק את התושבים ולא  23 

 24 , -את ה
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החלה עבודה לצביעת סימוני חניות ברחוב הרמה ורחבת הר   1 

סיני. העבודה החלה אתמול, אנחנו נעשה את זה בשלב נוסף  2 

 3 בגלל הגשם ומזג האוויר.  7.1 -ב

גינות חדשות ברחבי היישוב, הוקמה גינה חדשה בפינת   4 

רחובות דרך הים ודרך האילות. שדרגנו את לב הגליל. יש  5 

 6 עדיין, ניר, איפה? רחוב הרמה, 

יש את רחוב הרמה, יש את הפסגה, מגדל המים ושבירו  מר אריאלי: 7 

 8 שמתחילים אותו. 

המים ושבירו בשדרה, בקצה המערבי של הפסגה, מגדל  גב' דלריצ'ה: 9 

 10 שדרת התקוות. 

 11 ים המלח. דובר:

 12 ים המלח זה לא,  מר אריאלי:

 13 שיפוצים בים המלח, נכון. גב' דלריצ'ה:

גינות חדשות ברחבי היישוב אמרתי. התקנת פסי האטה, היו   14 

פניות של תושבים ובדקנו, יש לנו חברה חדשה שאנחנו  15 

לוקחים גם לסקר חניות, אז הותקנו ברחוב דרך האילות  16 

 17 וברחוב הגליל פסי האטה. 

, זו 2016לשנת גני תקווה זכתה בפרס אחריות חברתית   18 

שות מקומית. השנה השלישית בה מוענק הפרס בכלל לר 19 

נושא האחריות החברתית זה באמת פעילות קהילתית  20 

ועשייה של מיזמי התנדבות ובאמת תודה רבה ובמיוחד  21 

 22 להלרן על כל האיסוף של האינפורמציה. 

ועדת פרס החינוך הארצי, גני תקווה זכתה בפרס החינוך   23 

המחוזי וכעת מתמודדת לפרס הארצי. בחודש פברואר נוכל  24 

 25  לדעת את התוצאות.
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מסייעים לבני הנוער בשיעורי בית, מיזם חדש במחלקת   1 

הנוער. מדריכי נוער מזמינים את כל מי שצריך עזרה  2 

בלימודים להתכונן למבחנים, מקום לשבת ולעשות שיעורי  3 

 4 בית באווירה ביתית במועדון הנוער. 

קול קורא לתושבי גני תקווה להרצאות בקהילה. יש פרסום   5 

חום עניין ורוצה להרצות לקהילה, קול קורא, למי שיש לו ת 6 

 7 10נעשה מפגשים. אני חייבת להגיד שכבר לפחות איזה 

אנשים מתנדבים וזה מקסים, כל אחד בתחום פנסיה,  8 

 9 בתחום חינוך, תרבות, אמנות. 

הספרייה עוברת למשכנה החדש, במקום המקום שנמצא   10 

בשכירות ליד, בכניסה לישמח משה, עובר לקרית החינוך,  11 

קומות, מקום מכובד ובהחלט הטבה גדולה  3ספרייה  12 

 13 לקוראים ולתושבים. 

החלה סדרת מפגשי שולחן עגול עם בני הנוער ביישוב,   14 

לשמוע מה הם רוצים, לתת להם להעלות סוגיות שקשורות  15 

 16 לעולמות התוכן שלהם. 

פסיקת בית המשפט בנושא מגרש הכדורגל, אני מניחה   17 

דין בעתירה שכולם כבר מעודכנים, אבל התקבל פסק  18 

שהוגשה כנגד המועצה לעניין מגרש הכדורגל. במסגרת פסק  19 

הדין דחו את העתירה על כל נדבכיה. המגרש יתחיל לפעול,  20 

אני מניחה, שעוד חודשיים. הדשא בהזמנה מחו"ל, יהיה  21 

 22 לתפארת מדינת ישראל, תלמידי התיכון והחוגים.

מחר עולים לשידור חי בפייסבוק לשאלות תושבים בנושא   23 

בערב. למי  19:00פיתוח היישוב עירייה קדימה, בשעה  24 

שיודע, גם את הנושאים שהועלו היום וגם עוד נושאים  25 

 26 ושאלות פתוחות. 
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, פעילות 7.1 -פתיחה חגיגית של מתחם הכושר ב  1 

ים -TRX -ספורטיבית, קבוצתית עם מתקנים להדגמה של ה 2 

מפגש  4.2 -וגם פעילות חופשית. בואו להזיז את עצמנו. ב 3 

תושבים בנושא מעבר ממועצה מקומית לעיר. מי שמעוניין  4 

אלף תושבים,  20 -לשמוע את כל ההיבטים. בעיקרון ב 5 

, וראינו כבר 19,650שאנחנו ממש עוד דקה מגיעים, אנחנו  6 

זה אלף תושבים.  20 -משפחות השנה, אנחנו נגיע ל 140שיש  7 

לא אומר שאוטומטית עוברים לעיר. צריך לבחון את  8 

גבעת שמואל ביקשה להפוך לעיר, שוהם לא ההיבטים.  9 

ביקשה להפוך לעיר. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות.  10 

אנחנו עושים יום עיון בנושא, מזמינים את התושבים להביע  11 

את הדעה שלהם, ללמוד על היתרונות והחסרונות ולקבל  12 

 13 החלטה. 

, תרשמו לכם, הרצאות טד מעשירות, 3כנס נשים מספר  4.3  14 

 15 אורנה בנאי.מופע של 

 16 מירוץ גני תקווה הראשון בשיתוף קרית אונו ויהוד.  23.3 

 17 תודה רבה לכולם, בהצלחה הישיבה נעולה.  

 18 כן? 

 19 דקות שלא נתת לי.  10 -אני מבקש את ה מר סוכריאנו:

 20 . 7נשארו לך  גב' דלריצ'ה:

 21 סליחה.  7 מר סוכריאנו:

 22 הישיבה תמה בעקרון, הכל אושר.  גב' דלריצ'ה:

 23 , -לא תם שום דבר. מותר לי להביע את זה, כ סוכריאנו:מר 

 24 מותר לך כמה שאתה רוצה ... גב' דלריצ'ה:

 25 אני רוצה שיירשם, תרשום שיירשם שלא קיבלתי, מר סוכריאנו:

 26 הוא מקליט את כל מה שאתה אומר.  גב' דלריצ'ה:



 

 

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

  25.12.17מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

 

8 

 1 את הזמן שראוי לתת לחבר להתנגד. אוקי?  מר סוכריאנו:

 2 יבה תמה. היש גב' דלריצ'ה:

 3 שיירשם.  מר סוכריאנו:

 4 

 5 -תמה ישיבת היום-


