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 1 פרוטוקול

 2 אישור תב"רים

, אישור תב"רים. גורן, 47ערב טוב לכולם, ישיבה מספר  גב' דלריצ'ה: 3 

 4 בבקשה. 

הגדלה בעקבות הרשאות של מפעל הפיס. כתוב  -633תב"ר  גב' גורן: 5 

שזה כפוף לקבלת הרשאה, לפני יומיים התקבלה הרשאה על  6 

. הסכום, אני משאירה את הסכום ככה בשביל 1,419,376סך  7 

 8 ההרשאות העתידיות. 

 9 אישור. גב' נתן:

 10 ? פה אחד. 633מי בעד תב"ר  דלריצ'ה: גב'

 11 תשתיות מחשבים בבתי ספר. – 633פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר 

 12 

 13 . 764תב"ר  גב' דלריצ'ה:

אלף  720הצטיידות מוסדות חינוך, הרשאה של מפעל הפיס,  גב' גורן: 14 

שקל. כמו שאמרתי גם בקודם, התקבלה לפני יומיים הרשאה  15 

, הפער יהיה 720. אני משאירה את התב"ר על 713,700על סך  16 

 17 להרשאות הבאות.

 18 ? 764מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 19 כולם בעד? כולם בעד.  גב' נתן:

 20 הצטיידות מוסדות חינוך. – 764 פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר

 21 

 22 . 765תב"ר  גב' דלריצ'ה:

אלף שקל. מקור המימון הוא  200שתילת עצים  -765תב"ר  גב' גורן: 23 

קרן קיימת לישראל. זה קרן לפיצוי נופי של קרן קיימת על  24 

עצים שנכרתים על ידי קבלנים. הכסף נכנס לחשבון בנק  25 

נו יכולים נפרד, שתכף נאשר את פתיחתו ובכסף הזה אנח 26 

 27 לעשות שימוש לשתילת עצים. 
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 1 כולם בעד?  גב' נתן:

 2 כורתים את העצים כדי לשתול עצים?  מר סוכריאנו:

 3 כורתים עצים ותמורתם אנחנו שותלים. גב' דלריצ'ה:

אם יזם עכשיו בונה בית ויש שם עצים בשטח הציבורי, הוא  :אריאלמר  4 

 5 צריך לכרות,

 6 בציבורי, לא בפרטי.  מר סוכריאנו:

לא, בציבורי. כי זה מפריע לבנייה, הוא מגיש היתר לקרן  מר אריאל: 7 

קיימת, קרן קיימת מתנה את זה, על כל עץ שנכרת מקבלים  8 

על זה כסף. אנחנו יכולים להשתמש בזה בשתילה חדשה  9 

 10 ליישוב. 

 11 נקווה שיהיה מקום איפה לשתול.  מר סוכריאנו:

 12 יהיה מקום.  מר אריאל:

 13 , מי בעד? 765 תב"ר גב' דלריצ'ה:

 14 כולם בעד. גב' נתן:

 15 שתילת עצים. – 765פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר 

 16 

 17 –פתיחת חשבון בנק ייעודי לצורך קרן פיצוי נופי של קרן קיימת לישראל 

 18 מורשי החתימה בחשבון יהיו מורשי החתימה של המועצה

פתיחת חשבון בנק ייעודי לצורך קרן פיצוי נופי של קרן  גב' דלריצ'ה: 19 

קיימת לישראל. מורשי החתימה בחשבון יהיו מורשי  20 

 21 החתימה של המועצה. מי בעד? 

 22 זה טופס שצריך בשביל, גב' גורן:

 23 חשבון ייעודי כדי לקבל את הכספים.  גב' דלריצ'ה:

 24 כולם בעד.  גב' נתן:

פה אחד הוחלט לאשר פתיחת חשבון בנק ייעודי לצורך קרן פיצוי נופי של  25 

מורשי החתימה בחשבון יהיו מורשי החתימה של  –קרן קיימת לישראל  26 

 27 המועצה.
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מטר מרובע במרכז  160התקשרות בפטור ממכרז להשכרת מתחם של  1 

)ח( לתוספת הרביעית לצו המועצות 22הספורט לידר בהתאם לסעיף  2 

 3 2חר שפרסום מכרז לא יביא תועלת לאור העובדה שפורסמו המקומיות מא

מכרזים ולא הוגשו הצעות. השכירות הינה לצורכי ספורט ופנאי ו/או  4 

אסתטיקה ויופי ו/או רפואה משלימה ו/או לימוד והדרכה ו/או משרדים  5 

 6 בתחומים אלה.

, התקשרות בפטור ממכרז להשכרת מתחם של 4סעיף מספר  גב' דלריצ'ה: 7 

)ח( 22מרובע במרכז הספורט לידר בהתאם לסעיף מטר  160 8 

לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות וזאת מאחר  9 

שפרסום מכרז לא יביא תועלת לאור העובדה שפורסמו שני  10 

מכרזים ולא הוגשו הצעות. השכירות הינה לצרכי ספורט,  11 

פנאי, אסתטיקה, יופי, רפואה משלימה או לימוד והדרכה או  12 

 13 אלו.משרדים בתחומים 

 14 כולם בעד? כולם בעד? גב' נתן:

אני מצוי בעניין, זה חברת רימקס הביאה לשם איזה שני  מר סוכריאנו: 15 

 16 מציעים, ואחד נדמה לי קוסמטיקה משהו. 

 17 לא, לא קשור לרימקס.  גב' פז:

 18 לא משנה, מה זה משנה? מי בעד לאשר?  גב' דלריצ'ה:

 19 כולם בעד.  גב' נתן:

 20 160התקשרות בפטור ממכרז להשכרת מתחם של פה אחד הוחלט לאשר 

)ח( לתוספת הרביעית 22מטר מרובע במרכז הספורט לידר בהתאם לסעיף  21 

לא יביא תועלת לאור לצו המועצות המקומיות מאחר שפרסום מכרז  22 

מכרזים ולא הוגשו הצעות. השכירות הינה לצורכי  2העובדה שפורסמו  23 

ואה משלימה ו/או לימוד ספורט ופנאי ו/או אסתטיקה ויופי ו/או רפ 24 

 25 והדרכה ו/או משרדים בתחומים אלה
  26 



 

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

  4.4.17 מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

6 

 1 2016לשנת  4דיון בדו"ח כספי רבעון 

. קודם כל אני חייבת 2016לשנת  4דיון בדו"ח כספי רבעון  גב' דלריצ'ה: 2 

ככה להגיד שאפו, בעיקר באמת לגזברית המועצה. הכנסנו  3 

מערכת רכש, מערכת ניהול בקרת תקציב. אין הוצאה  4 

והיא לא מתוקצבת, הכל פה מנוהל בקפידה.  שיוצאת 5 

אלף שקל גרעון.  59הצלחנו להגיע לאיזון של, בערך איזון,  6 

כמובן שהדו"ח הוא עדיין לא דו"ח מבוקר ויכול להיות  7 

שיהיו הערות, אבל וואלה מגיע. זה ניכר וזה באמת משהו,  8 

 9 זאת היסטוריה באמת יפה. בבקשה.

אלף שקל. הדו"ח הזה הוא  59הוא  כמו שליזי אמרה, הגרעון גב' גורן: 10 

דו"ח לא סקור ולא מבוקר על ידי רואי החשבון. רואי  11 

החשבון מטעם משרד הפנים התחילו עכשיו ביקורת על  12 

הדו"ח. אני לא צופה שיהיו שינויים מהותיים אבל הם  13 

 14 המבקרים.

קודם כל אני חייבת להגיד שזה לא רק גורן, אני ההרגשה   15 

די המועצה נרתמים ובאמת שלי שכל המועצה, כל עוב 16 

משתדלים לחסוך בכל דבר. יש שיתוף פעולה מלא של  17 

המנהלים פה שמחפשים כל הזמן דרכים להתייעל, לחסוך,  18 

 19 באים מדברים איתי, חושבים מחוץ לקופסה.

 20 ולהביא כספים, כמו קרן קיימת.  גב' נתן:

 21 זה ממש לא רק אני.  גב' גורן:

'. 16מהביצוע של  14.1%הגרעון הנצבר כרגע עומד על   22 

אנחנו רוצים להוריד את הגרעון הנצבר. אנחנו חושבים על  23 

 24 דרכים לעשות את זה. 

הדברים העיקריים שהביאו אותנו למצב הזה, קודם כל   25 

נכנסה מערכת הרכש, כמו שליזי אמרה, עשתה את העבודה,  26 

וכל חוזה עשתה חלק גדול מהעבודה. ברגע שכל הזמנה  27 
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שיוצא נכנס למערכת, אנחנו רואים בכל נקודת זמן מה מצב  1 

התקציב, זה מערכת מחויבת, אי אפשר לעבוד בלעדיה,  2 

ובאמת כל עובדי המועצה נרתמו גם לעבוד על פי הכללים  3 

 4 שלה. 

אחד, אחוז הגבייה בארנונה אפילו  -חשוב לציין שני דברים  5 

שנעשו כדי  עלה לעומת שנה שעברה, וזה למרות המדידות 6 

לעשות סדר בחיובי הארנונה של המועצה, והם עושים סדר.  7 

 8 אנחנו משכנו כספים מהתאגיד. 

שנים קדימה  4יש מתווה שאושר על ידי משרד הפנים   9 

 10 למשיכת כספים מתאגיד המים. רוב הכספים הם מפרעון

הלוואה, מהלוואה שנתנו להם במועד ההקמה. הם פורעים  11 

 12 2015 -לנו, כבר אושר בדירקטוריון התאגיד ... חלק רשמנו ב

. האישור ממשרד 2017 -, חלק רשמנו ב2016 -חלק רשמנו ב 13 

הפנים היה למשוך עד סכום מסוים. אנחנו לא משכנו את כל  14 

 15 הסכום. משכנו את כמה שהיינו צריכים. 

ם תסתכלו על הביצוע מול תקציב, בחינוך יש דבר נוסף, א  16 

גם תת ביצוע בהוצאות, גם תת ביצוע בהכנסות, למרות  17 

שההשקעה בחינוך גדלה בצורה משמעותית. תת הביצוע  18 

בהכנסות נובע גם מזה שמשרד החינוך שינה את התקצוב  19 

חודשים חלק מהכספים  10שלו, במקום לפרוס את זה על  20 

. אז מה שגרם דווקא לקיטון חודשים 12היום הוא פורס על  21 

 22 , עדיין הצלחנו לעמוד במה שרצינו.2016 -בהכנסות ב

בתקבולים האחרים יש שם, גם רואים תת ביצוע שנובע מכך   23 

שמה שסיפרתי לכם על מקורות בישיבות הקודמות, על זה  24 

שיש פסק דין על ריבית על זכויות מים שניהל איזשהו משרד  25 

לנו היתה הפרשה בספרים. עורכי דין לכמה רשויות ביחד.  26 

, בית המשפט אישר את הפשרה רק הגיעו להסכם פשרה 27 

 28 '. 17 -', זה נרשם ב16 -' ולכן זה לא נרשם ב17בתחילת 
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 1 עומס המלוות גדל. כמו שאתם יודעים, אתם אישרתם,  

 2 כמה ההשפעה של זה?  מר קרמר:

 3 אלף שקל.  700 -ל 650בין  גב' גורן:

 4 ילו,זאת אומרת שזה כא מר קרמר:

 5 '. 16 -', זה לא יהיה ב17 -זה יהיה ב גב' גורן:

עומס המלוות של המועצה עלה. זה אתם יודעים, אישרתם   6 

מיליון לבניית בית ספר  15שתי העברות השנה. הלוואה של  7 

' 16מיליון שמתוכה נכון לסוף  15התיכון והלוואה של עוד  8 

לבניית יובלים, שכשנקבל את ההרשאה ממשרד  10לקחנו  9 

 10 ינוך ליובלים היא תעבור לדברים אחרים. זהו.הח

 11 תודה רבה, גורן.  גב' דלריצ'ה:

 12 

 13 דיווחי ראש המועצה

 14 אני עושה את הדיווחים, מרימים כוסית.  גב' דלריצ'ה:

 15 גרעון המועצה צומצם, דיברנו על זה עכשיו.  

המועצה החליטה לשכור את שירותיו של מהנדס בטיחות   16 

התקלות הבטיחותיות באתרי חיצוני. באחרונה עלה מספר  17 

הבנייה הפרוסים בארץ. בעקבות כך החלטנו להצטרף למערך  18 

המבקר ולשכור את שירותיו של מהנדס בטיחות שיבצע  19 

ביקורות תקופתיות באתרי הבנייה הפרטיים והציבוריים  20 

ביישוב, אף שמתחמי הבנייה השונים מנוהלים על ידי  21 

 22 קבלנים. 

ם, זה לא במקום זה לא מסיר את האחריות מהקבלני  23 

הקבלנים, זה לא במקום המדינה, זה עוד זרוע של בקרה כדי  24 

 25 באמת למנוע תאונות בנייה. 
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שבוע החינוך התקיים בחודש מרץ בגני תקווה, היה מאוד   1 

מוצלח, היה ימים פתוחים, היה ערב גם הוקרה להנהגות  2 

 3 ההורים, גם למערכת החינוך, היו פה הרבה מאוד אירועים. 

ודש האמנות בגני תקווה התקיים פרויקט בתים במסגרת ח  4 

פיסול,  -פתוחים. אמני קהילת גני תקווה הזמינו את הציבור 5 

 6 ציור, אדריכליות, גלריה ויצירות שונות. 

ממשיכים בתכנית סיורי שטח עם התושבים. היינו ברמה,   7 

בגלעד, הגולן, החרמון, מתחם אפריקה ישראל, שכונת גנים  8 

מערב, כרחוב הכרמל, ארנון, הדקל. יש לוחות זמנים, גם  9 

 10 מפורסם באתר המועצה, גם בפניות במיילים וגם בפייסבוק. 

בוצעו עבודות חשמל ותאורה בפארק התבור, יסתיים אחרי   11 

 12 פסח. 

חלק מהגברת נושא האכיפה ונושא הבטחון האישי בישוב,   13 

הותקנה מצלמה בנקודה מרכזית ברחוב הרמה. כעת אנחנו  14 

נערכים לבחינה של התקנת מצלמות במוקדים מרכזיים  15 

 16 בישוב. יש ישיבה ביום ראשון אצלי בלשכה. 

. המשמעות היא wazeהמועצה פתחה ממשק עם חברת   17 

ירועים, חסימת כבישים, פרויקטים שישנה יכולת הזנה של א 18 

משפיעים על ידי משתמש רשמי של המועצה בפוש, אל  19 

הנהגים הנוסעים בגני תקווה. אז זה נותן גם כשמישהו מגיע  20 

 21 לרחוב שהוא סגור וגם לבשר פה על אירועים.

בשבוע שעבר קיימנו ביישוב את יום המעשים הטובים.   22 

שקל. היו  7,100נרתמו לעמותת עזרה הדדית גני תקווה  23 

 24 פעילויות מגוונות במהלך כל היום הזה. 

המועצה נערכה לרכישת ערכת אבלים כשירות לתושבי   25 

 26 היישוב. נפרסם הודעה אחרי החג. 

המועצה נערכת לקיום שוק איכרים בשיתוף עם תלמידי   27 

התיכון. אחרי החג נקיים את השוק כפיילוט ולאחר מכן זה  28 
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יהיה על בסיס שבועי, זה יהיה ירקות, פירות, תבלינים, שמן  1 

 2 זית, טחינה, סילאן, תמרים, שקדים, פרחים.

החלה חלוקת מזון לקראת חג הפסח. כולם פה עסוקים בכל   3 

ם טל, גם חב"ד, בשיתוף המועצה חבילות מזון, הארגונים, ג 4 

הנהגות ההורים התגייסו עם פרויקט כרובית, באמת מחמם  5 

 6 את הלב. 

במסגרת עבודת התשתית ברחוב הגליל, השבוע בוצעו   7 

 8 עבודות לביצוע אבני השפה.

ענר קובץ', תלמיד כיתה י' מתיכון מיתר קיבל אות פעיל   9 

אוד יפה, על אחריות מצטיין מחוזי מטעם משרד החינוך. מ 10 

 11 חברתית. 

הפעם טיפה , כחוק. 2016פורסמה חוברת דו"ח ביצוע לשנת   12 

שינינו את זה. אני יודעת שאנשים לא אוהבים לקרוא הרבה  13 

 14 מלל, עשינו יותר תמונות עם כתוביות למטה.

הנחיות להוצאת גזם ואשפה לקראת החג, פורסמו באתר   15 

 16 וברשתות החברתיות. 

 17 -30.4, 23.4 -, טקס זיכרון17.4 -מימונהאירועים קרובים:  

חגיגות יום  20:30 -מ 1.5זיכרון לחללי מערכות ישראל,  18 

 19 העצמאות. זהו לגבי הרשימה. 

עוד נושא אחד שאבקש להעלות מחוץ לסדר היום, סעיף   20 

להחלפת אביטל אריכא, נציגת הנשים במועצה הדתית  21 

לפזית רובינשטיין. אז אנחנו נבקש לאשר להחליף את  22 

אביטל בפזית. מי בעד? מאחלים לה בהצלחה. נקווה שנוכל  23 

 24 לעזור יותר. 

פה אחד הוחלט למנות את פזית רובינשטיין לנציגת הנשים במועצה  25 

 26 הדתית, במקום אביטל אריכא.
  27 
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 1 בהמשך לדיווח על רחוב הגליל,  מר סוכריאנו:

עוד מילה אחת על המועצה, כולנו פה ככה במועצה, בחודש  מר צוריאל: 2 

 3 האחרון נפטר חבר מועצה, יובל ביטון, אז ככה מילה. 

 4 אצלכם במועצה הדתית? מר סוכריאנו:

לא. במועצה המקומית, היה חבר מועצה. הוא נפטר בגיל  מר צוריאל: 5 

 6 צעיר מאוד. 

ואנחנו  המועצה הוציאה מודעת אבל, הלכנו גם לנחם גב' דלריצ'ה: 7 

 8 באמת, 

הוא היה מסיעת הצעירים, כתום קראו להם. והוא היה פעיל  מר שלומוביץ: 9 

 10 מאוד.

הוא היה פעיל, עשה הרבה פעילות חשובה וטובה בגני  מר צוריאל: 11 

 12 תקווה.

 13 הישיבה תמה, אפשר לסגור.  גב' דלריצ'ה:

 14 

 15 -תמה ישיבת היום-
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