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 1 המועצה המקומית גני תקווהמליאת 

 2 51מליאה מן המניין מספר 

 3 7201 ביולי 4ישיבה מיום 

 4 :משתתפים

 5 המועצהיו"ר  - דלריצ'הליזי גב' 

 6 חבר מועצה  - מר עומר שלומוביץ

 7 מועצה חבר - צוריאלידידיה מר 

 8 חברת מועצה - סמדר מיוחסגב' 

 9 חברת מועצה - גב' לירון דורון לוי

 10 חבר מועצה - מר אלי סוכריאנו

 11 חבר מועצה - מר טל מתתיהו

 12 חבר מועצה -  מר עופר עזרא

 13 

 14 מוזמנים:

 15 מנכ"לית המועצה -  גב' אירית נתן

 16 גזברית המועצה - גב' גורן לין אלרגנד

 17 יועמ"ש המועצה - רונית עובדיהעו"ד 

 18 מהנדס המועצה -  חמומר ערן 

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

 20 עוזרת יו"ר המועצה -  גב' הלרן בשן

  21 
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 1 על סדר היום:

 2 אישור תב"רים. .1

 3 . 2017לשנת  2אישור עדכון תקציב מס'  .2

 4 . 2017אישור המלצות ועדת תמיכות לשנת  .3

 5 אישור הקצאת מבנים/מקרקעין. .4

אישור מינוי הדירקטור זיו בר און לכהונה נוספת בדירקטוריון  .5 6 

 7 תאגיד "מי תקווה". 

 8 דיווחי ראש המועצה. .6
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 1 פרוטוקול

 2 אישור תב"רים

 3 -. סדר היום51אנחנו פותחים את ישיבה מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה:

 4 אישור תב"רים. גורן, בבקשה. 

זה גני ילדים מתחם  5157ממ -, מתחם גני ילדים ב701תב"ר  גב' אלרגנד: 5 

, הפחתנו 2,255,000אפריקה. קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך  6 

 7 300 -, בנטו הגדלנו את האומדן ב1,955,000 -קרנות רשות ב

 8 אלף שקל. 

 9 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 10 .701כולם בעד אישור תב"ר  גב' נתן:

 11 .5157מתחם גני ילדים ממ  – 701פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר 

 12 

 13 אישור תב"רים

אישור עדכון תקציב יורד מסדר היום, לישיבה הבאה, כי יש  גב' דלריצ'ה: 14 

 15 לנו עוד דברים לטפל. 

 16 

 17 2017אישור המלצות ועדת תמיכות לשנת 

. רונית. זה 2017אישור המלצת ועדת תמיכות לשנת  -3 גב' דלריצ'ה: 18 

קובל על כולם אז ישיבה שסוכמה בין כולם אז אם הכל מ 19 

כולם קיבלו את זה בזה ואני רוצה להצביע. מי בעד? מי  20 

 21 נגד? מי נמנע? 

 22 אלי נמנע וכולם בעד.  גב' נתן:

ברוב של חברים עם נמנע אחד הוחלט לאשר המלצות ו עדת תמיכות לשנת  23 

2017. 24 

 25 

 26 אישור הקצאת מבנים/מקרקעין

אישור הקצאת מבנים/מקרקעין, גם הועבר לכולם במייל, יש  גב' דלריצ'ה: 27 

 28 מי נגד? מי נמנע? פה את הנספח של כל הבקשות. מי בעד? 
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 1 על מה זה עכשיו? רגע. מר סוכריאנו:

 2 הקצאת מבנים. מי נמנע?  גב' דלריצ'ה:

 3 אני בעד.  מר סוכריאנו:

 4 כולם בעד.  גב' דלריצ'ה:

 5 מה שצורף לזה זה לא הנכון.  עו"ד עובדיה:

 6 20הרשימה הועברה לכולם. אז אני רגע מחדדת, איפה שיש  גב' דלריצ'ה:

שנה אנחנו  20שנה הרשימה הועברה אליכם, ואיפה שיש  7 

שנים, כדי לא לעשות  10 -ביקשנו לעשות רק הקצאה ל 8 

 9 דברים שהם ארוכי טווח מדי. 

 10 ורף נכון לפרוטוקול.כמו מה שהועבר במייל, פשוט לא צ עו"ד עובדיה:

צודקת. הערה נכונה. אישור הקצאת מבנים/מקרקעין. אז  גב' דלריצ'ה: 11 

 12 כולם בעד? אלי, כולם בעד? 

 13 כן.  מר סוכריאנו:

 14 כולם בעד.  גב' נתן:

אני מחדדת, האישור של ועדת הקצאת מבנים/מקרקעין  גב' דלריצ'ה: 15 

 16 שנים.  10 -בהתאם למייל שהועבר אליכם ול

 17 לאשר הקצאת מבנים/מקרקעין. פה אחד הוחלט

 18 

אישור מינוי הדירקטור זיו בר און לכהונה נוספת בדירקטוריון תאגיד "מי  19 

 20 תקווה"

אישור מינוי דירקטור זיו בר און לכהונה נוספת  גב' דלריצ'ה: 21 

שנים צריך לחדש,  3בדירקטוריון תאגיד "מי תקווה". כל  22 

מצוינת הזדמנות להגיד תודה לזיו בר און, הוא עשה עבודה  23 

ואנחנו רוצים להאריך לו את הכהונה. מי בעד? מי נגד או  24 

 25 נמנע? 

 26 כולם בעד? כולם בעד.  גב' נתן:

 27 ? 5מה בחרת אלי, סעיף  גב' דלריצ'ה:

 28 בעד.  מר סוכריאנו:

 29 גם בעד. גב' נתן:
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פה אחד הוחלט לאשר מינוי הדירקטור זיו בר און לכהונה נוספת  1 

 2 בדירקטוריון תאגיד "מי תקווה"

 3 דיווחי ראש המועצה

דיווחי ראש המועצה. תכנית להוזלת צהרונים יוצאת לדרך.  גב' דלריצ'ה: 4 

אני לא אקריא את כל הזה, אבל יש קול קורא ששלחתי  5 

לכולכם בהודעה. היום היה כנס בסינמטק בתל אביב עם שר  6 

החינוך, מנכ"ל משרד החינוך, יו"ר השלטון המקומי חיים  7 

ביבס ויצא מתווה של הצהרונים. כתוב בפירוש את  8 

כתב בדיוק מה צריך לעשות ומה מותר לרשות המחירים, מו 9 

המקומית לקבל החלטה ומה לא, ומה אחוז המימון לרשויות  10 

 11 לפי המצב הסוציו אקונומי. אנחנו מפרסמים, יוצאים לדרך. 

שרון עובדת על המתווה ואני בסך הכל חושבת שזו חלופה   12 

מאוד טובה להורים. חלק יבחרו שזה מתאים לילדים שלהם  13 

 14 ברים אחרים. וחלק ירצו ד

יש גם את תכנית עתידים שהיא תכנית של יום לימודים   15 

ארוך, שהיא מורכבת מיותר שעות לימוד ופחות חוג או  16 

שניים בשבוע. אז כל אחד יוכל לבחור מה שהוא חושב  17 

 18 חוגים כל יום זה בעתידים. 3שנכון עבור הילדים שלו. 

 19 ,13.7 -וב 11.7 -יש את הערב חשיפה לתכנית עתידים ב 

 20 אנחנו נפרסם הודעה. 

 21 -ילדים, גם ב 850התחיל בית ספר של החופש הגדול היום,  

משנה שעברה, זה רק מראה  70%ד', עלייה של כמעט -א' 22 

שבאמת זה פתרון טוב לילדים ולהורים, אנחנו בטח  23 

 24 מברכים. 

הוזלה במחירי חוגי הספורט בגני תקווה. המועצה בשיתוף   25 

להוזלת מחירי חוגי  החברה לפיתוח גני תקווה פועלת 26 

 27 170הספורט לתושבי היישוב. לחוגים נקבע מחיר בסיס של 

שקלים עבור  225 -שקלים עבור חוג של מפגש אחד בשבוע ו 28 

 29 6%חוג של שני מפגשים בשבוע. ממוצע הוזלת מחירים בין 
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נוספים ממחיר ההנחה כיום לתושבי היישוב.  10% -ל 1 

נדו, קפווארה, הענפים זה כדורסל, כדורגל, ג'ודו, טקווא 2 

 3 לחימה משולבת, זומבה וגלגיליות. 

חשוב לציין שההנחה מיועדת לחוגאים בגילאים הצעירים,   4 

שם יש כמות גדולה של ילדים ושיעורים המקנים את  5 

מכיתה ג' עולה השלב הכישורים הבסיסיים בכל חוג וחוג.  6 

המקצועי והתחרותי, כמות הילדים קטנה יחסית ורמת  7 

 8 דקות.  45משך החוג עומד על שעה ולא  הפעילות עולה, וכך

הוקדש תקציב סגור למימון ההוזלה על ידי החברה לפיתוח   9 

ולכן נבחרה החלופה מבין האפשרויות של הגילאים הקטנים  10 

 11 ולא ללכת על כל הגילאים בהנחה יותר קטנה. 

אתמול נפתח המיזם הקהילתי ראשון ספורטיבי. תבואו,   12 

 13  בפארק, ארבעה סוגי פעילויות.

פורסמו השיבוצים לגני ילדים, ניתן להגיש ערעור וועדת   14 

 15 ותבחן כל בקשה. 25.7 -הערעורים מתכנסת ב

עדכון בנושא ארנונה, אנחנו את מכתב הבקשה ודברי   16 

ההסבר מוכנים. בימים האלה יוגשו למשרד הפנים. מצורף  17 

לכם פה שלחתי את כל המסמכים של דברי ההסבר. אני  18 

פנים ומשרד האוצר, לאור כל מאחלת ומקווה שמשרד ה 19 

מאמצי המועצה, יקבלו את הבקשה. וזה הזמן להגיד תודה  20 

לכל חברי המועצה שהצביעו בעד צו הארנונה של גני  21 

תקווה, כדי לפעול להורדת הנטל בשכונות החדשות  22 

הצפוניות, ששם יש את עיוות בארנונה, ולכן פעלנו לתתי  23 

אלא באמת הסיווג, ולא אי עלייה גורפת לכל היישוב,  24 

 25 להתמקד בבעיה האמיתית.

 26 סליחה, אבל אין פה שום, מר סוכריאנו:

 27 אז תכף אנחנו נבחר, כי זה נמצא.  גב' דלריצ'ה:

אירועים קרובים, במוצאי השבת האחרון התקיים כנס   28 

. עכשיו מתקיים בשדרה 6מתגייסים עם מופע של התקווה  29 
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 1 25.7ערב מחווה ללהקת כוורת. ביום חמישי פסטיבל היין. 

 2 28.8 -רוקנרול הישראלי, הקרנות סרטים בפארקים, וב

 3 אירוע סוף הקיץ עם עילי בוטנר וילדי החוץ. 

 4 ולם.שיהיה ערב מצוין לכ 

 5 -תמה ישיבת היום
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