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 4 :משתתפים
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 15 
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 21 מנהל מחלקת חינוך, תרבות ונוער -  מר קובי זמיר

 22 מהנדס המועצה -  מר ערן חמו

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

 24 גב' טל דן
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 1 פרוטוקול

 2 אישור תב"רים

נושא ראשון, . 45הזמנה לישיבת מליאה מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה: 3 

 4 אישור תב"רים. גורן, בבקשה. 

גני ילדים  3מדובר על  5157מתחם גני הילדים מ/ 701תב"ר  גב' גורן: 5 

 6 2,100,000במתחם אפריקה. אנחנו אישרנו במליאות קודמות 

כפוף לקבלת הרשאה ממשרד החינוך. ההרשאה עדיין לא  7 

 8 הגיעה, למרות שהובטחה לנו בישיבה שהיינו שבוע שעבר. 

כדי לצאת לדרך אני כרגע מעבירה את זה לקרנות רשות.   9 

 10 שתגיע ההרשאה נחזיר את זה בחזרה. 

זה זמני. הפרשי טיימינג, לצאת לדרך שבספטמבר הגנים  גב' דלריצ'ה: 11 

 12 יעמדו. 

 13 כולם בעד?  גב' נתן:

 14 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 15 כולם בעד. גב' נתן:

 16 כולם בעד. 701 גב' דלריצ'ה:

 17 701פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 18 

 19 . 719 גב' דלריצ'ה:

אלף שקל לכיתות  30, הרשאה ממשרד החינוך עוד 719 גב' גורן: 20 

 21 אקוסטיות. 

 22 ? 719אלף שקל. מי בעד תב"ר  30 גב' דלריצ'ה:

 23 כולם בעד.  גב' נתן:

 24 719פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 25 

הגיעה ההרשאה האחרונה . 601יש פה דיווח לגבי תב"ר  גב' גורן: 26 

. 4,798,000לשלב הנוסף של התיכון, למשרד החינוך בסך של  27 
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אישרנו את זה בכפוף לקבלת הרשאה, אז אני מדווחת  1 

 2 שהגיעה ההרשאה. 

 3 זה כמו התב"ר הראשון. מר בן דקון:

 4 זה הפוך, אחר כך נדווח שהגיע. גב' דלריצ'ה:

 5 פה הגיע, נכון.  גב' גורן:

 6 ימינג, בדיוק. זה הטי גב' דלריצ'ה:

 7 , 763תב"ר חדש,  גב' גורן:

 8 . לקחנו איזשהן הלוואות על סמך זה, נכון? 601שאלה לגבי  מר סוכריאנו:

 9 נכון. גב' גורן:

 10 האם ההלוואות מוחזרות עכשיו?  מר סוכריאנו:

מיליון על  15לא, הן עדיין מוקצות. לקחנו הלוואה אחת של  גב' גורן: 11 

 12 התב"ר.

הפרשי טיימינג של החינוך. כדי לעמוד בזמנים צריך עדיין  גב' דלריצ'ה: 13 

 14 שהכסף יעמוד מוכן, אז אנחנו לוקחים הלוואה.

 15 אוקי. שאלתי אם מחזירים או לא.  מר סוכריאנו:

 16 , תגידי את ואני אסביר.763תב"ר  

הקמת ועדת תכנון ובנייה, שיפוץ  763אוקי. תב"ר  גב' גורן: 17 

 18 ? אלף שקל. את רוצה להגיד 500והצטיידות 

כן. קיבלנו אישור, תהליך ראשון זה היה לאשר בישיבת  גב' דלריצ'ה: 19 

המועצה שאנחנו מקימים ועדה עצמאית. קיבלנו את  20 

האישור, אנחנו יוצאים לדרך. התהליך מלווה על ידי מנהל  21 

לתכנון ובנייה שהוא כפוף למשרד האוצר. ומה שקורה זה  22 

עם שיש חברת אמ"ן, שזו החברה שנבחרה ללוות אותנו,  23 

יועץ כלכלית ויועץ ארגוני. הם יושבים פה, יש ממש צ'ק  24 

 25 ליסט של ישיבות שצריך לאפשר ולעבור אותן. 

עברנו כבר שתי ישיבות, אנחנו צריכים את הכסף הזה כדי   26 

להתארגן למקום. למטה אנחנו  עושים חלוקה חדשה של  27 

המוקד, מחלקת ההנדסה והמטבחון והשירותים ואנחנו  28 
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אנשים. אנחנו רוצים  3 -ם לפחות לעושים שם עוד מקו 1 

 2 שהועדה תהיה פה למטה. 

אנחנו כבר קצרים במקום, כמו שכולם רואים, אנחנו   3 

צריכים כבר להתחיל לבנות את הקומה השלישית, אבל  4 

 5 מבחינת התעדופים של הכסף, אנחנו כרגע מחכים. 

מעבר לשירות שאנחנו בטוח נגדיל אותו פה לתושב וניתן  מר בן דקון: 6 

 7 יותר מענה, כסף אנחנו חוסכים פה כסף?  להם

 8 כן. גב' דלריצ'ה:

 9 כמה?  מר בן דקון:

בשנה.  1,400,000 -מה שקורה היום אנחנו משלמים לועדה כ גב' דלריצ'ה: 10 

התחשיב שאנחנו עשינו, מאחר שאנחנו מקבלים עבור  11 

משרות מלאות אז יוצא שיעלה לנו  3שנים  5משרות למשך  12 

אלף  700חנו עומדים לחסוך אלף שקל בשנה. אנ 700רק  13 

 14 שקל, ושירות לתושב והתייעלות. 

 15 יפה.  מר בן דקון:

הדבר הזה זה רק לצורך שיפוץ והצטיידות של המבנה. כל  גב' גורן: 16 

בפרק ההנדסה  הנושא של המשרות יובא בעדכון תקציב, 17 

 18 במליאה הבאה.

 19 אז גם חיסכון וגם שירות.  מר בן דקון:

 20 נכון.  גב' דלריצ'ה:

 21 גם חיסכון גם שירות יותר טוב.  דקון:מר בן 

 22 נכון. גב' דלריצ'ה:

 23 כולם בעד, חברים? גב' נתן:

 24 ? 763מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 25 כולם בעד. גב' נתן:

 26 כולם בעד.  גב' דלריצ'ה:

 27 763פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 28 
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 1 אישור הקצאת מבנים/מקרקעין

ומקרקעין. ישבנו בישיבת הנהלה, אישור הקצאות מבנים  גב' דלריצ'ה: 2 

עשינו את הישיבה, דנו בכל ההרשאות אחת לאחת, זה  3 

תהליך של הכשרה חוקית של המבנים שכבר קיימים שנים  4 

רבות. על פי חוק צריך לעשות תהליך של הקצאה ועשינו   5 

, זה נפל לפתחי ואני עושה את הסדר שלי את זה בקדנציה 6 

 7 הזה. 

מאחר שאנחנו רוצים לבדוק, הדבר היחיד שביקשנו לתקן,   8 

שנים לשנה, כי  5זה מוסדות נשי אגודת ישראל, במקום  9 

אנחנו מנסים לחשוב על אלטרנטיבות. ונושא נוסף זה אוהל  10 

כי אנחנו רוצים גם לבדוק  5 -ל 20שמעון גני תקווה, במקום  11 

 12 אלטרנטיבות. כל היתר אני מבקשת לאשר. 

 13 שאמרנו. שאנחנו,אוקי, לא, יש עוד משהו אחד  מר בן דקון:

 14 היא תוסיף את זה.  גב' נתן:

לא, צריך להגיד בישיבה, שאנחנו בעקרון כל הצד המשפטי  מר בן דקון: 15 

במידה ואנחנו עושים תכניות זה יהיה בחוזה מול הזה  16 

 17 שאנחנו הקצנו את הקרקע שנוכל,

 18 לשנע למקום אחר.  גב' דלריצ'ה:

 19 לא תהיה. לא יפריעו לנו בעתיד בכל תכנית ש מר בן דקון:

כן, שההקצאה, אנחנו מבקשים לאשר שההקצאה תהיה  עו"ד עובדיה: 20 

בכפוף לכך שאם יש איזשהו שינוי תכנוני או רצון של  21 

הרשות להשתמש במקרקעין האלה לצורך אחר אז בהודעה  22 

מראש של חצי שנה ניתן יהיה להודיע שאנחנו מבטלים את  23 

 24 ההקצאה. 

ויים ולא נדרש וכיוון שכל המבנים האלה הם מבנים בנ  25 

עכשיו לגייס כסף ולהשקיע כדי לבנות אותם אנחנו מקצים  26 

מבנים, לא מקרקעין שצריך לבנות עליהם, אז גם לא ייגרם  27 
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לעמותות האלה איזשהו נזק של כספים שהם נדרשו  1 

 2 להשקיע, המבנים הם שלנו. 

סליחה, את אמרת שתגבילי אותם במטרים שאת רוצה  גב' נתן: 3 

 4 להגיד את זה. 

כן, הדבר הנוסף זה שיש כאן גושים וחלקות וחלק מהמבנים  עובדיה: עו"ד 5 

הם כמה מבנים על אותו גוש חלקה ולכל הקצאה כזו אנחנו  6 

נצרף תשריט וכמובן נכתוב את המטרים המדויקים שנקצה  7 

 8 לכל מוסד, לכל עמותה.

שאלת הבהרה. יש בהקצאות האלה איזשהו מימון של  מר סוכריאנו: 9 

המועצה שמשלמת עבור חשמל, תחזוקה או משהו מהמבנים  10 

 11 האלה? 

 12 קודם כל, כל, כרגע אנחנו מאשרים את ההקצאה עקרונית.  עו"ד עובדיה:

 13 לא, אני מבין. אני שואל.  מר סוכריאנו:

מהחוזים אחר כך אנחנו נביא לפתחכם לאשר כל אחד ואחד  עו"ד עובדיה: 14 

 15 שאנחנו נערוך.

 16 את ההסכמים. גב' נתן:

באופן עקרוני הרעיון הוא שאנחנו מקצים מבנה ושכל  עו"ד עובדיה: 17 

 18 עלויות התחזוקה, שהן עלויות שוטפות, העמותות ישלמו.

 19 גם עכשיו זה ככה.  מר בן דקון:

כן. עלויות שהן בגדר שיפוץ המבנה או משהו כזה, שעלויות  עו"ד עובדיה: 20 

תחזוקה שוטפת, פיתוח או משהו כזה, אז יכול שהן לא  21 

 22 להיות שזה,

 23 כל אחד והחוזה שלו.  מר בן דקון:

שאלה שניה. האם לאחת העמותות מאפשרים לה להשכיר,  מר סוכריאנו: 24 

לקחת תשלום בגין איזשהו מבנה לשימוש אירוע, לשימוש  25 

 26 כל מיני דברים מהסוג הזה? 

 27 אני לא מבינה את השאלה.  עו"ד עובדיה:

 28 יש מבנים מסוימים, מר סוכריאנו:
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ההקצאה היא לצורך מסוים וכתוב מה הצורך. ההקצאה היא  עו"ד עובדיה: 1 

 2 לצורך ציבור,

 3 בית כנסת, רשום. מר רודה:

 4 כתוב בית כנסת, אני לא יודעת, עו"ד עובדיה:

 5 אי אפשר להשכיר בית כנסת.  מר רודה:

 6 יש גן ילדים.  דוברת:

 7 ין השימוש, נכון? וגובים כסף בג מר סוכריאנו:

 8 הגן ילדים? עו"ד עובדיה:

לא משנה, גן ילדים, יש גם שימוש, אירועים. אני יודע על  מר סוכריאנו: 9 

 10 מבנה שעל אירועים גובים כסף.

 11 אני לא יודעת, עו"ד עובדיה:

 12 אם יש לך משהו נקודתי אנחנו נשמח לשמוע ולבדוק.  גב' דלריצ'ה:

 13 כולם בעד?  גב' נתן: 

 14 כולם בעד?  גב' דלריצ'ה:

 15 כולם בעד.  גב' נתן:

 16 פה אחד הוחלט לאשר הקצאת מבנים/מקרקעין החלטה:

 17 

 18 מינוי נילי קיסוס לתפקיד יועצת לקידום מעמד האישה

מינוי נילי קיסוס לתפקיד יועצת לקידום מעמד האישה. על  גב' דלריצ'ה: 19 

פי חוק יש, צריך לקבוע תקן. זה לא משרה, זה תפקיד נוסף  20 

מעבר לאחראית גני הילדים, מנהלת גני הילדים וסגנית של  21 

קובי, גם נושא של מעמד האישה. אנחנו עושים את זה,  22 

 23 , -מודיעים ל

 24 זה ועדה?  דובר:

עצת למעמד האישה שאמורה להיות מוזמנת זה מין יו גב' דלריצ'ה: 25 

 26 ,-ליועצת לקידום מעמד האישה של השלטון המקומי ו

 27 של גני תקווה.  מר בן דקון:
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בעיקר של גני תקווה. אין פה הרבה. אבל היא חלק, בלי  גב' דלריצ'ה: 1 

שום קשר נילי עושה את הכנסים שאנחנו עושים וכל  2 

של האירועים של הנשים היא חלק מהמנהלת שלנו  3 

 4 משפיעות שהקמנו והיא יושבת שם ודואגת לארגן איתם. 

 5 כולם בעד? כולם בעד, אוקי. גב' נתן:

: הוחלט לאשר פה אחד מינוי נילי קיסוס לתפקיד יועצת לקידום החלטה 6 

 7 מעמד האישה.

 8 

מינוי סמדר מיוחס לחברה בועדה למאבק בנגע הסמים וועדה למיגור  9 

 10 אלימות במקום דוד ברוש

מינוי סמדר מיוחד לחברה בועדה למאבק בנגע הסמים  גב' דלריצ'ה: 11 

 12 וועדה למיגור אלימות במקום דוד ברוש. בהצלחה סמדר.

 13 כולם בעד?  גב' נתן:

מינוי סמדר מיוחס לחברה בועדה למאבק פה אחד הוחלט לאשר  החלטה: 14 

 15 בנגע הסמים וועדה למיגור אלימות במקום דוד ברוש

 16 

 17 ות במקום אסתר גנקובסקימינוי שירלי משולם לחברה בועדת השקע

לחברה בועדת השקעות במקום אתי מינוי שירלי משולם  גב' דלריצ'ה: 18 

קובסקי. בעבר ועדת השקעות היא ועדה פנימית שכשיש גנ 19 

כסף במועצה מתכנסת הועדה ומחליטה איפה להשקיע את  20 

 21 הכספים. אז היתה אתי ועכשיו מחליפים לשירלי. 

 22 כולם בעד? כולם בעד.  גב' נתן:

: פה אחד הוחלט לאשר מינוי שירלי משולם לחברה בועדת השקעות טההחל 23 

 24 במקום אסתר גנקובסקי
  25 
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 1 מינוי יגאל רודה לחבר בועדת איכות הסביבה במקום דוד ברוש

מינוי יגאל רודה לחבר בועדת איכות הסביבה במקום דוד  גב' דלריצ'ה: 2 

 3 ברוש. יגאל, בהצלחה. יש מישהו נגד? כולם בעד. 

מינוי יגאל רודה לחבר בועדת איכות פה אחד הוחלט לאשר  החלטה:  4 

 5 במקום דוד ברוש. ההסביב

 6 

 7 מינוי יעל ספתי לחברה בועדה לשימור אתרים במקום שירלי לאופר

מינוי יעל ספתי לחברה בועדה לשימור אתרים במקום שירלי  גב' דלריצ'ה: 8 

 9 לאופר. זה גם ועדת חובה. היתה שירלי והיום יעל. 

 10 גם כולם בעד. גב' נתן:

מינוי יעל ספתי לחברה בועדה לשימור פה אחד הוחלט לאשר  החלטה: 11 

 12 אתרים במקום שירלי לאופר.

 13 

 14 דיווחי ראש המועצה

לפני שאנחנו שומעים על הנוער אני עוברת רגע על  גב' דלריצ'ה: 15 

 16 העדכונים שיש לי לעדכן אתכם. 

גני תקווה זכתה בפרס החדשנות העירונית של מרכז השלטון   17 

 18 -המקומי והחברה למשק וכלכלה בזכות המיזם "פשוט לתת"

אלף שקל.  50פורטל התנדבות של המועצה. הפרס הוא  19 

אנחנו החלטנו להחזיר את זה לקובי מאתנו למחלקת חינוך,  20 

 21 לעשות, מתנה כספית שעוברת לחינוך. 

 22 יש מה לעשות עם זה. דובר:

 23 יש הרבה מה לעשות. גב' דלריצ'ה:

בתי ספר, התקבל למעבדת  6ם עוד תיכון מיתר, יחד ע  24 

תפיסה של פדגוגיית מוטת עתיד של משרד החינוך במטרה  25 

יתקיים בתיכון  16.1 -המחר בחינוך. בלאתגר את עולם  26 

מיתר כנס ההשקה של מעבדות מחקר ופיתוח של משרד  27 
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החינוך. על פי התכנית שמטרתה לאתגר את עולם המחר  1 

שתתף בה ייצר בחינוך ותימשך כשנתיים, כל בית ספר שמ 2 

מודל עבודה לפי עולם המחר בחינוך אותו הוא יקבע. את  3 

המודל יבנו צוותי בתי הספר יחד עם התלמידים. זה כבוד  4 

 5 בתי ספר וגני תקווה זכתה.  6גדול. 

בנוסף, אני חייבת לציין שבאמת אנחנו פה ממש נהיינו שרי   6 

חוץ הגיעו לנו אתמוך מקרית מלאכי, יש לנו את פרדסיה,  7 

לנו את שוהם סיור, מבקשים פה לראות את המבנה, כי יש  8 

משרד החינוך שולח את כולם לראות איך עושים פה תיכון  9 

 10 ומרחבי למידה. 

 11 גם האקדמיה. מר זמיר:

 12 וגם האקדמיה. באיזה תאריך? גב' דלריצ'ה:

 13 , אוניברסיטת תל אביב. 17.2 -האוניברסיטה ב מר זמיר:

 14 מעבר לזב גם התכנים.  מר בן דקון:

 15 זה גם פדגוגי וגם מבני.  גב' דלריצ'ה:

 16 הצלחה מטורפת.  מר בן דקון:

סטודנטים  50החוג לתואר שני של מנהל ומערכות חינוך,  מר זמיר: 17 

 18 לתואר שני באים לראות את הבית ספר. 

ועדת אקלים למיגור שיח אלים. במסגרת התכנית למניעת  גב' דלריצ'ה: 19 

בשיתוף הנהגת אלימות, בהובלתו של מנהל אגף החינוך,  20 

ההורים היישובית ומנהלות בתי הספר, נערכות במהלך  21 

השנה פעילויות הסברה שונות וכן הוקמה ועדת היגוי  22 

מיוחדת שתעסוק במניעת האלימות ושיפור האקלים הבית  23 

ספרי. התקיימו כבר שני מפגשים ואנחנו מוציאים עדכון  24 

 25 לציבור. 

ית החינוך משרד החינוך אישר לנו הקמת חטיבה גדולה בקר  26 

בגני תקווה. חטיבת ראשונים תעבור למבנה של קרית  27 

 28 החינוך. 



 

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

  7.2.17 מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

12 

 1 ... מתבטלת?  מר בן דקון:

 2 מתבטלת.  גב' דלריצ'ה:

 3 באמת? מר בן דקון:

 4 כן. מעבירים את כולם. גב' דלריצ'ה:

 5 המבנה מתבטל.  מר זמיר:

 6 המבנה, לא החטיבה.  גב' דלריצ'ה:

 7 לא, הבנתי. ברור.  מר בן דקון:

 8 24כיתות בשכבה,  8 -יש שם אישור להחטיבה תעבור.  יצ'ה:גב' דלר

שתי הכיתות הנוספות זה כיתות בשכבה.  10והתיכון יהיה  9 

לקלוט את תלמידי סביון ותלמידי חוץ שמבקשים להגיע.  10 

ואנחנו ממש שמחים שהם ככה הבינו את הצרכים של  11 

היישוב. בדרך כלל הם לא מאשרים חטיבות גדולות אבל  12 

זה הדבר הנכון ביותר, למנוע פיצול של לגני תקווה  13 

 14 התושבים הותיקים והתושבים החדשים. 

המסה העיקרית של התושבים שמתחילים להגיע בעוד כמה   15 

שנים זה התושבים של השכונות החדשות, ולכן למנוע את  16 

 17 המעברים האלה.

 18 וזה מתי אמור לקרות?  מר בן דקון:

אנחנו השנה קיבלנו כבר, אנחנו עכשיו מגישים פרוגרמה,  גב' דלריצ'ה: 19 

מקבלים הרשאה, יוצאים למכרז, מתארגנים לקראת בנייה.  20 

השנה נקבל את הכסף ממשרד החינוך. אנחנו חושבים, עוד  21 

 22 פעם, ההבטחה רק שההקצאה ביד שלי. 

 23 ספטמבר, מתי?  מר בן דקון:

 24 אני מקווה שנוכל לפתוח.  2018ההרשאה. ספטמבר  גב' דלריצ'ה:

 25 ואז הראשונים שמה, החטיבה, מר בן דקון:

 26 ואז החטיבה,  גב' דלריצ'ה:

 27 עוברת. מר זמיר:

 28 יש המון דברים שאנחנו נעשה כנס פנימי, אנחנו נחשוב. גב' דלריצ'ה:
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 1 זאת אומרת עדיף ונוחה לכל היישוב חטיבה אחת.  מר בן דקון:

לא, ואז צריך בעתיד עוד חטיבה, שמה שעכשיו אני עושה  גב' דלריצ'ה: 2 

אנחנו עושים תכנית של דרך ומקום ציבורי  6716זה בגוש  3 

ושם אנחנו כנראה נעשה כבר בית ספר שיחכה לתלמידים  4 

 5 ולא הפוך. בגוש החדש.

 6 כל החטיבה להעמיס במקום אחד? מר בן דקון:

צה להבהיר כל החטיבה להעמיד במקום אחד, אני רק רו מר זמיר: 7 

שהמבנה הפדגוגי שלה הוא יהיה של שתי חטיבות קטנות.  8 

כלומר היום בדיוק ישבנו על התכנית וראינו. כלומר זה לא  9 

יהיה, החטיבה הגדולה מביאה איתה גם הרבה תקנים. זה  10 

כיתות בשכבה  8יתרון מרכזי בבית ספר גדול. חטיבה של  11 

בעלי מביאה למנהל שני סגנים, מביאה רכז שכבה, מביאה  12 

 13 תפקידים רבים. 

בעלי התפקידים במבנה כזה אתה יכול לפצל, לעשות שני   14 

 15 בתי ספר בתוך מבנה אחד. כלומר יש לך,

 16 כיתות.  13-14התכוונתי אין לנו איזה  מר בן דקון:

 17 כיתות בשכבה. 8יהיו  מר זמיר:

איך יכול, יש לך בבית ספר רביבים, יש לך הרי גנים, יש לך  מר בן דקון: 18 

 19 יש לך יובלים, טוב, בסדר. אלות, 

 20 בוא תראה, אפשר לראות את זה.  מר זמיר:

 21 שאלה, מר סוכריאנו:

כיתות. עד אז  9 -יש צפי ל 2021או  2022רק, אגב, רק בשנת  מר זמיר: 22 

 23 כיתות.  8 -ל 7אנחנו עומדים על בין 

 24 הפקת חובת גמלאים.  גב' דלריצ'ה:

ורית, לא צריך לענות. דקה, דקה. לגבי העתיד. שאלה רט מר סוכריאנו: 25 

מישהו נותן את הדעת שהיום בגנים עומדים בבוקר משהו  26 

 27 דקות ועם הכניסה של החטיבה יעמדו בערך שעה. 20כמו 

 28 אז אם לא צריך לענות אז לא נענה.  גב' דלריצ'ה:



 

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

  7.2.17 מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

14 

הקמת גינת כלבים חדשה. המועצה איתרה מקום להקמת   1 

מגדלי גינת כלבים. המיקום יתפרס על שטח הממוקם מול  2 

הים התיכון וללא סמיכות למגורים. הגינה תוקם במהלך  3 

 4 החודש הקרוב.

 5 איפה?  מר בן דקון:

 6 מול מגדלי הים התיכון.  גב' דלריצ'ה:

 7 דרך הים פינת הנגב.  מר אריאל:

 8 דרך הים פינת הנגב אומר ניר. גב' דלריצ'ה:

 9 זה איפה שעכשיו עשינו, מר בן דקון:

איפה שהפילבוקס. איפה שהיה יושב מנוס על הפינה. שם,  מר אריאל: 10 

 11 מאחורה. 

 12 באתר שם לשימור? מר בן דקון:

 13 כן.  מר אריאל:

 14 אין לך בעיה עם המגדלים שיבנו שם, זה לא קרוב אליהם?  מר בן דקון:

זה יהיה קרוב, אבל אם בעתיד נצטרך להזיז נזיז. אבל  גב' דלריצ'ה: 15 

 16 ליהנות. לפחות יש לנו כמה שנים טובות 

 17 אוקי, מעולה.  מר בן דקון:

הפקת חוברת גמלאים. השבוע סיימנו להפיק חוברת מידעון  גב' דלריצ'ה: 18 

לגמלאים שבה מרוכזות כל הפעילויות וההטבות המוענקות  19 

לגמלאי היישוב. עשינו להם כמה דברים שאני חושבת  20 

שבאמת מגיע להם והם יוכלו ליהנות מהמתקנים, גם של  21 

 22 רכז הבמה וגם טיולים. לידר וגם של מ

. יש מספר חדש whatsapp -שירות דיווח למוקד העירוני ב  23 

שאפשר לשלוח הודעות, לא רק להתקשר למוקד, לא רק  24 

. זה עובד מצוין. המערכת whatsappבאפליקציה, גם על ידי  25 

 whatsapp. 26 -קולטת את הזה ועונה בחזרה באמצעות ה

ו עכשיו בהשקה חשבון הארנונה במייל, יצאנשירות קבלת   27 

גם לחסוך בעלויות של דברור וגם כמטרה בסוף לבחון האם  28 
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כדאי לעבור לחשבוניות חודשיות או לא, אבל קודם כדי  1 

להקים מאגר נתונים נכון לשלוח את החשבוניות במייל ולא  2 

 3 להתחיל לעבוד בדואר. וכל אחד, 

 4 זה יהיה בשילוב, למה לא כולם יש להם את המיילים.  מר בן דקון:

 5 נכון, אף פעם לא.  גב' דלריצ'ה:

 6 המבוגרים וזה.  מר בן דקון:

 7 אבל אם המסה העיקרית,  גב' דלריצ'ה:

זה שאתם שולחים במייל זה חוסך משהו לתושב, יחסוך  מר בן דקון: 8 

 9 משהו לתושב? 

 10 אם הוא לא יכול חייב לקבל את זה, אני למשל, גב' דלריצ'ה:

אומרים אתם תשלמו באיזה, לא, יש כאלה שלמשל סתם  מר בן דקון: 11 

 12 כמו שמשלם מראש,

 13 מי שמשלם בהוראות קבע היום יש לו הנחה למשל.  גב' גורן:

 14 כן, כמה? מר בן דקון:

 15 . 2%או מי שמשלם מראש,  גב' גורן:

 16 אנחנו נקיים על זה ישיבה.  גב' דלריצ'ה:

התקיים הפסטיגל המסורתי של שבט גנים בגני  21.1בתאריך   17 

תקווה בסימן סרטי וולט דיסני. האירוע התקיים כמיטב  18 

 19 חניכים בצופים.  920המסורת. יש לנו 

 20 רוני זכתה מקום ראשון. גב' אורבך:

 21 רוני זכתה מקום ראשון.  גב' דלריצ'ה:

 22 חניכים בצופים?  920 מר בן דקון:

 23 ויה. , הלל920 גב' אורבך:

 24 פה בגני תקווה?  מר בן דקון:

פה בגני תקווה. אנו מברכים על הפעילות החינוכית. השנה  גב' דלריצ'ה: 25 

אף הכרזנו על הקצאת תקציב מיוחד ומשמעותי לשיפוץ  26 

והרחבת המבנים והתשתיות של השבט, לאור הגידול  27 

 28 המרשים במספר החניכים בשנים האחרונות. 
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ת סמסטר בחטיבת בשבוע שעבר התקיים מיזם חופש  1 

ימי  3הראשונים, בשיתוף עם קהילת גני תקווה. המיזם הוא  2 

למידה שהונחו על ידי מומחים מהקהילה וגורמים שונים  3 

במגוון תחומי עניין. אני חושבת שהיתה עשייה ועבודה  4 

מדהימה והיו מרצים מדהימים. זה באמת אחד מהפרויקטים  5 

 6 היפים בחטיבה. 

במסגרת יום האישה הבינלאומי  אירועים קרובים: כנס נשים  7 

, החלה מכירת כרטיסים, לא החלה, כבר חצי 6.3 -ב 8 

מהכרטיסים נמכרו. אירועי שתילה בבתי הספר וגני הילדים  9 

במסגרת אירועי ט"ו בשבט. אירועי פורים, יש לנו תהלוכת  10 

עדלאידע, פסטיבל קופיקו במרכז הבמה. ויש שבוע חינוך  11 

אנחנו מעדכנים בקרוב על במרץ.  23 -ל 16 -ביישוב בין ה 12 

 13 לוח זמנים מסודר. 

בבית הספר אילות יתקיים ערב  19:30 -בפברואר ב 16 -ב  14 

מעברים ורצפים בשלבים השונים של מוסדות החינוך  15 

 16 בהובלת אגף החינוך. 

מפגש ציבור ראשון במסגרת תכנית המתאר לגני תקווה,   17 

היה מפגש. כחלק מתכנית המתאר עוסקת המועצה בתכנון  18 

יתוח העתידי של היישוב, מבני חינוך, אתגרי תחבורה, הפ 19 

איתור מקומות מסחר, משרדים, עירוב שימושים, הקמת  20 

פארקים לרווחת התושבים. ביום שלישי שעבר התקיים  21 

המפגש הראשון בתהליך שיתוף אליו הגיעו עשרות תושבים  22 

שהביעו נכונות לקחת חלק בפרויקט חשוב ומשמעותי זה  23 

, ומהווים צוות חשיבה יישובי שייקח לעתידו של היישוב 24 

חלק בדיונים אודות עתיד היישוב וכיווני הפיתוח. אנחנו  25 

נוציא פרוטוקול מהישיבה בשבוע הבא. החבר המארגנת את  26 

 27 הכל כולל הפרוטוקולים וכולל הכל. 
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המועצה בשיתוף עם איחוד הצלה פתחו קורס עזרה ראשונה   1 

ם במועצה ביום לתושבים. זו יוזמה ברוכה. הקורס התקיי 2 

ראשון האחרון והועבר על ידי יובל שלייפמן מאיחוד הצלה.  3 

אנו שואפים להרחיב את מערך המתנדבים ביישוב ואת  4 

שיתופי הפעולה עם ארגונים הפועלים להצלת חיים  5 

 6 בהתנדבות. באמת יוזמה מקסימה. 

בסיס גני תקווה התחיל במסע גיוס מתנדבים לסיירת משמר   7 

תנדבים ייקחו חלק בשמירה על איכות השכונה ביישוב. המ 8 

חיים ביישוב על בטחון הנפש והרכוש. ביום חמישי האחרון  9 

התקיים בבניין המועצה מפגש מתנדבים במהלכו קיבלו  10 

הסבר מקיף על אופי היחידה התושבים המעוניינים לסייע  11 

 12 ועל התפקיד. כל הכבוד למשטרה ולכל המתנדבים. 

אכי לסיור בבית ספר השבוע הגיע ראש עיריית קרית מל  13 

אילות ותיכון מיתר על מנת להתרשם וללמוד. ראש מועצת  14 

פרדסיה עתיד להגיע לסיור באילות ובמיתר כדי ללמוד  15 

מתכנון המבנה, מרחבי הלמידה והפדגוגיה. התיכון בגני  16 

 17 תקווה הפך למוביל פדגוגי ומבני. 

 18 הותקן מזגן חדש בבית ספר של אולם גנים.  

אתרים, הונגש שביל הגישה לפארק  חלק מתהליך הנגשת  19 

 20 הפסגה. 

המועצה עורכת תכנית לשיפוץ מבנה גן אילנה כבר השנה.   21 

 22 השיפוץ יכלול את החצר, המזגנים ומערכת הביוב. 

 23 איפה זה?  מר רודה:

גן אילנה זה הגן שנמצא במתחם בתי הכנסת בעין חנוך, זה  גב' דלריצ'ה: 24 

גן שהיתה לו בעיה גם של ביוב, השטח של המועצה, החינוך  25 

 26 הוא חינוך עצמאי ואנחנו נכנסים לטפל בחצר, במיזוג ובזה. 

תחרות נאומים במסגרת תכנית שגרירים צעירים. אתמול   27 

, התקיימה תחרות נאומים במסגרת תכנית שגרירים צעירים 28 
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בה לוקחים חלק נערות ונערים גני תקווה. שגרירים צעירים  1 

היא תכנית לימודים מאתגרת המשלבת הקניית ערכים, ידע  2 

ומיומנויות בתחומים שונים ומקנה כלים להסברה בארץ  3 

 4 ובעולם. 

בערב נכח יצחק דנינו אלדר, לשעבר שגריר ישראל בדנמרק   5 

נערים  14וראש הטקס במשרד החוץ. היו באמת הופעות של  6 

ונערות, כל אחד זה דקה וחצי, היה ערב מרשים בצורה בלתי  7 

רגילה. בהחלט אני מברכת על היוזמה ותודה לטל על  8 

 9 ההובלה. 

שנים  3נושא אחרון, נושא החול בגני ילדים. אחרי כמעט   10 

שאני ראש מועצה ואני נחשפתי לנושא הזה וניסינו לעשות,  11 

צרות לשלב גם לא ניסינו, עשינו והצלחנו גם בכמה מהח 12 

מרחבי עבודה, גינות לימודיות, אנחנו מתחילים בשיפוץ  13 

 14 החצרות של גני הילדים. 

גמרנו תכנית חומש של כל המבנים של גני תקווה. כל   15 

המבנים של גני תקווה עברו שיפוץ ועכשיו אנחנו מתחילים  16 

עם החצרות. נתחיל עם החצרות שאנחנו יודעים שהמצב,  17 

תכנית עבודה ונחליט מה נכנס אנחנו עכשיו יושבים על  18 

ראשון מה נכנס יותר מאוחר. כמובן אלה שצריכים טיפול  19 

ייכנסו קודם, ואנחנו יוצאים לדרך עם התכנית של צמצום  20 

 21 מרחבי החול בגינות. 

זהו. רציתי להגיד תודה לעובדי המועצה המסורים על   22 

ההירתמות. באמת אני מסכימה גם דורון, ותודה רבה על  23 

ההערה, באמת צוות מנצח. יש לנו מנהל אגף חינוך, יש לנו  24 

מנהל שפ"ע, מהנדס, גזברית, מנכ"לית, חברי מועצה, באמת  25 

אנשים שנותנים, אמנון, באמת, טל, באמת כולם אנשים  26 

ם ברמות בלתי רגילות, מסורים. היישוב הזה מקצועיי 27 

מתפתח וגדל, מספר התושבים פה באמת דופקים פה כל יום  28 
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עוד תושבים חדשים, ורואים את זה פה באזור. ומספר  1 

 2 העובדים לא גדל.

 3 כמה כבר הגענו?  מר בן דקון:

. ואנחנו באמת עומדים פה בהמון המון משימות 18,400 גב' דלריצ'ה: 4 

מצומצם, זה אותם אנשים כמעט, ממש בכוח אדם מאוד  5 

שינויים מאוד קלים. ואני רוצה להגיד תודה. רבה. זה לא  6 

מובן מאליו, על הנגישות ועל השירותיות ועל החיוך ועל  7 

 8 המסירות. זהו, זה הדיווחים שלי. 

 9 ועכשיו סיכום שבוע הנוער. בבקשה. 

רנונה אפשר שאלה על העדכונים רק? היכן עומד נושא הא מר סוכריאנו: 10 

שאני לא שומע הבקשה שלנו, איפה היא עומדת היום? לא  11 

 12 שמעתי מה קורה עם זה. 

הבקשה שלנו שביקשנו להוריד, לשנות את התעריפים של  גב' דלריצ'ה: 13 

 14 המגורים,

 15 תעריפים, בדיוק. מר סוכריאנו:

 16 היא סורבה.  גב' דלריצ'ה:

 17 סורבה?  מר סוכריאנו:

ד שני מכתבים בחזרה להגיד להם סורבה. עכשיו הגשנו עו גב' דלריצ'ה: 18 

שלא מקובל עלינו, ועכשיו הגשתי עוד מכתב, העליתי אותו  19 

 20 גם לאתר, בשקיפות לציבור, ואנחנו לא נוותר. 

 21 סיכום שבוע הנוער

טוב, אז היי לכולם. הגענו ככה צוות מנצח לסכם לכם את  גב' דן: 22 

שבוע הנוער שהיה לנו. אנחנו נראה קטע קצר קטן ממש  23 

הקטע שאנחנו נראה זה קטע מהאירוע שסיכם את מהמופע.  24 

 25 30 -שבוע הנוער, זה הרכבי הנוער שעשו הופעה. היו שם כ

 26 בני נוער שמופיעים.

 27 )הצגת סרטון(

 28 נראה לי שזה מספיק.  גב' דן:
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אני אגיד כמה דברים אבל את המקום האמיתי אני רוצה   1 

שהחבר'ה שבאו לכבד אותנו בנוכחותם יגידו קצת איך הם  2 

 3 חוו בשבוע הנוער. 

אני אספר ששבוע הנוער קרה בפעם השלישית בגני תקווה,   4 

שהיה בו, עשינו הרצאות בחטיבה ובתיכון, עשינו, בנינו  5 

שלא יודע מה  חדר של אסקייפ רום שהוא לכל התושבים. מי 6 

 7 זה אסקייפ רום, זה חדר בריחה, זה ממש ככה, 

 8 את הישיבה הבאה אפשר לעשות שם.  גב' נתן:

נכון. כולכם מוזמנים להגיע אליו. בשבוע הנוער זה עלה  גב' דן: 9 

שקלים לתושב  60שקלים, אחר כך זה עולה  40לבני הנוער  10 

שקלים לתושב חוץ. כשאני אגיד כן שהמחיר הממוצע  80 -ו 11 

 12 , אז אנחנו ככה מסובסדים. 120 -ל 90בארץ זה בין 

חוץ מזה היה ערב מאוד מרגש בעיניי, שזה שולחן עגול עם   13 

ליזי, שליזי הובילה שולחן גדול עם בני נוער. היו בערך  14 

בני נוער שהגיעו לשם. כיבדו אותנו גם  50-60לדעתי  15 

ממשרד החינוך והיה מרגש. והיה כמובן מופע של אורי  16 

 17 חזקיה. 

אתם רוצים להגיד? יש לנו פה את הדר מההרכבי נוער וענר   18 

שהוא ממועצת נוער ומהרכבי הנוער, איתמר מהרכבי נוער  19 

 20 וסתיו שהיא יו"ר מועצת הנוער. 

אני אספר לכם שמועצת הנוער זה ממש כמוכם, זה נבחרי   21 

 22 הציבור של הנוער והם הקול של הנוער. ובוא דברו, תגידו. 

אני איתמר מהרכבי נוער. וכשהגעתי להרכבי  אני אתחיל. מר קליק: 23 

נוער השנה לא חשבתי שזה יהיה כל כך גדול. כפי שאתם  24 

רואים זה גדול מאוד. וכשאומרים לנו על ההופעה גדולה,  25 

לא חשבתי שהיא תהיה כל כך גדולה, והיא כל כך גדולה,  26 

כמו שאתם רואים. אז אני רק רוצה לומר שאני רוצה כמה  27 

 28 ה.שיותר הופעות כאל
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 1 אתה תוזמן להרבה הופעות. יש לנו לו"ז שלם.  גב' דלריצ'ה:

 2 תודה רבה. מר קליק:

 3 רק עד הכסף. ברגע שיגיע לכסף, מר בן דקון:

מה זאת אומרת? אנחנו נתחיל לגבות על ההופעות, תעשה  גב' דן: 4 

 5 מזה הכנסה.

אלף עכשיו אצל קובי, הכל  50טל, אין לנו בעיה, יש לנו  מר בן דקון: 6 

 7  מסודר.

 8 )מדברים ביחד(

 9 אלף האלה כבר נגמרו. 50 -תגידי לו שה דובר:

אני הדר אריכא. אני גם בהרכבי נוער. לי באמת יוצא הרבה  גב' אריכא: 10 

מאוד לעסוק בהרבה מאוד דברים שקשורים במועצה. גם  11 

יצא לי לשיר בטקס שבאמת לא חשבתי שזה יהיה כל כך  12 

 13 . תומקצועי, כל החזרות וכל הדברים ולבוא ולעש

אני גם מאוד מרגישה את שיתוף הפעולה עם תנועות הנוער.   14 

גם יש לא רק מוסרים כזה בפייסבוק וזה, דואגים  15 

שהאחראים של תנועות הנוער יקבלו, שישלחו את זה,  16 

 17 שבאמת יהיה עם זה שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול. 

גם ההרכב נוער זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת פה כי   18 

מנטור מדהים נקרא לזה, ובאמת כיף ממש  באמת יש לי פה 19 

לעבוד. גם יצא לי להכיר חבר'ה שלא הייתי פוגשת ולא היה  20 

יוצא לי לדבר איתם אם לא הייתי בתוך המסגרת הזאת.  21 

וזהו. בלי שום קשר, הייתי שמחה שיהיה קצת יותר חוץ  22 

מהשבוע נוער. שבוע נוער מאוד הורגש, מאוד זה, ראיתי  23 

 24 מאוד.

 25 עוד שבוע נער. גב' דלריצ'ה:

אם אפשר פעם בשבוע שבוע נוער בכיף, אבל באמת, כי  גב' אריכא: 26 

הנוער רוצה את זה. באמת הנוער מאוד אוהב את זה, הנוער  27 
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מאוד צמא לזה. בקיצור, הנוער מאוד רעב לזה וצמא לזה  1 

 2 שיהיה עוד שיתוף פעולה של הנוער עם המועצה. 

י, האירועים כן היו אני באמת אסכים עם מה שנאמר לפנ גב' דהן: 3 

מורגשים, כן היו חשובים, בין אם זה ההרכבים שהיה  4 

מהמם, שהספקתי לבוא ממש לקצת אבל היה ממש יפה, בין  5 

אם זה ההכנה של הסטנד אפ, כי לא נדבר אם זה היה  6 

מצחיק או לא, כי זה לא העניין. העניין היה יותר עצם  7 

 8 גדולה.  ההכנה ובאמת הרבה בני נוער היו. היינו כמות ממש

 9 כיסאות והיו הרבה שעמדו.  330בני נוער. היו  330היה מעל  גב' דן:

והיו הרבה שעמדו ובאמת הגיעו הרה, וגם מכמה שכבות,  גב' דהן: 10 

 11 וזה לא היה רק גיל מסוים. 

חשוב. אבל אני מעבר לזה, בשאר האירועים באמת היה   12 

אדגיש את הנקודה שהדר אמרה, שצריך עוד. כי שבוע נוער  13 

ין אם זה, אני חושבת שגם היה קצת חסר בעניין של ב 14 

הפרסום עדיין בכל זאת, ותמיד חסר אבל עדיין בכל זאת  15 

צריך להשקיע, כי החשיבות של שבוע כזה, כי מעבר  16 

לפעילויות ובאמת להנאה שזה יוצר, זה יוצר מודעות. זה  17 

 18 יוצר מודעות אצלנו לדברים שקורים פה ביום יום. 

ר העברנו סקר במהלך השבוע הזה. אנחנו כמועצת הנוע  19 

העברנו סקר בכל האירועים לדעתי כולם אם אני לא טועה  20 

היו נציגים של מועצת הנוער שישבו ובין אם זה פנו פיזית  21 

לאנשים ומילאו את הסקר, הגענו לכמה עשרות תגובות  22 

ובאמת המחשבה היא למצוא את המקום שלנו אצל בני  23 

מויות של האירועים הנוער. באמת החוסר האמיתי הוא בכ 24 

 25 האלה. 

נכון שהשבוע הזה הוא שבוע מדהים ושבוע מבורך, אבל   26 

חסר עוד. חסר במהלך השנה עוד אירועים, עוד דברים כאלה  27 

כי אחרי שיש את העבודה השוטפת אז יהיה לנו הרבה יותר  28 
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קל לייצר מין אירועים כאלה כמו נגיד שבוע הנוער אבל  1 

 2 משהו שהוא יותר בשוטף. לדעתי זה מסכם את הכל. 

 3 דה. תו גב' דן:

 4 טל, במה זה מדובר, בכסף, לא?  מר בן דקון:

 5 זה תמיד מדובר בכסף. וגם ככה גורן רוצה לחנוק אותי.  גב' דן:

 6 תגידי שהמועדון פתוח כל השבוע.  גב' נתן:

אני כן רוצה לספר טיפה. קודם כל חשוב לי להגיד שני  גב' דן: 7 

דברים קטנים, אחד זה שהפרויקט הזה של הרכבי המוזיקה  8 

יה חלום שאני ומיכאל, או יותר נכון ומיכאל וקצת אני זה ה 9 

 10 בני נוער, 30חלמנו אותו ביחד ומיכאל לקח אותו ויש מעל 

 11 אני שמחה להיות מגשימת החלומות שלך, טל. גב' דלריצ'ה:

תודה. אני מודה. זה פשוט ככה. אני חולמת וליזי מגשימה  גב' דן: 12 

שיש שם  לי את החלומות, זה פשוט ככה. אז חשוב להגיד 13 

ימים בשבוע להתאמן  5כמעט בני נוער שמגיעים  30מעל  14 

ולחוות את המקום. מלווה אותם הזמר בועז בנאי. במהלך  15 

כל השנה יש שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול יחד עם חטיבת  16 

הביניים ועם התיכון, גם עם הרכבי נוער וגם בכלל עם  17 

 18 פעילות הנוער.

כבר שמעתם עליו בנוסף, יש את בית הנוער שכולכם בטח   19 

ימים בשבוע, שיום אחד הוא  5לא פעם, אבל הוא פתוח  20 

פתוח לאוכלוסיה דתית. כן חשוב לציין שגם בהרכבי הנוער  21 

 22 היו דתיים וחילונים שהופיעו, שאותי זה אישית מאוד ריגש. 

חוץ מזה, יש לנו, כמו שליזי אמרה קודם על השגרירים   23 

ענו עליה, וצוות צעירים וקורס מד"צים, ומועצת נוער ששמ 24 

 25 בר שעובד במקום ויש לנו הרבה מאוד פעילויות בשוטף.

אני כן אגיד שאירועים מאוד מאוד גדולים כמו אורי חזקיה   26 

א' אני לא חושבת שצריך לעשות אותם הרבה מאוד, אני  27 
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חושבת שזה מספיק פעמיים שלוש בשנה, וגם זה כסף. וכל  1 

 2 עוד אנחנו רשות קטנה שאין לה הכנסות, 

 3 יש לי לתת לכם, ' נתן:גב

 4 כסף? עטים. גב' דן:

הבאתי לכם מתנה. כל שבוע נוער יש לנו מסורת שאנחנו   5 

מוציאים איזושהי מתנה קטנה השנה הוצאנו עטים של  6 

 7 מחלקת הנוער. אז הבאתי לכם. 

 8 )מדברים ביחד(

 9 הישיבה תמה. תודה רבה.  גב' דלריצ'ה:

 10 

 11 -תמה ישיבת היום-
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