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 1 המועצה המקומית גני תקווהמליאת 

 2 40מליאה מן המניין מספר 

 3 2016באוקטובר  25ישיבה מיום 

 4 :משתתפים
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 10 המועצ חבר - מתתיהוטל מר 
 11 מועצה חבר -  עזראעופר מר 
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 13 מנכ"לית המועצה -  גב' אירית נתן

 14 גזברית המועצה - גב' גורן לין אלרגנד

 15 מהנדס המועצה -  מר ערן חמו
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 1 על סדר היום:

סנ"צ לארי סמארה, והיכרות עם  -. פרידה ממפקד משטרת מסובים היוצא1 2 

 3 המפקד הנכנס סנ"צ אלי פינטו. 

 4 . אישור תב"רים.2

לצורך  14/15מכח מכרז  50% -התקשרות עם חברת שתית בע"מ ב. הגדלת 3 5 

 6 הקמת חניון וקירות תמך.

. עדכון הפניה למשרד הפנים בעניין הכללת המרכז המסחרי בתחום תכנית 4 7 

 8 כמרכז מסחרי אזורי. 5094ממ/

משכר מנכ"ל לגב' חופית צמח, מנהלת מערכות  50%. אישור שכר של עד 5 9 

 10 מידע ברשות.

 11 משכר מנכ"ל.  70% -נצר, מנהלת תיכון מיתר ל-לד"ר קרן רז . אישור שכר6

 12 . 17.5.16. אישור פרוטוקול וסיכום ועדת ביקורת מתאריך 7

 13 . דיווחי ראש המועצה.8

 14 . יונחו על שולחן המועצה:9

 15 דיווח על החלטות ועדת הנחות. -

 16 ס.-ת לבין רשימת ש-הסכם קואליציוני בין רשימת א -

 17 

 18 פרוטוקול

 19 סנ"צ לארי סמארה –. פרידה ממפקד משטרת מסובים היוצא 1

, כולנו פה, מתחילים את הישיבה. הנושא 8:02השעה  גב' דלריצ'ה: 20 

הראשון, אנחנו רוצים להיפרד מבאמת אדם שעבד איתנו  21 

בצורה יוצאת דופן, במסירות ובמקצועיות ותכף הוא ידבר  22 

צה כי כמה מילים. היה חשוב לי להזמין אותו לישיבת המוע 23 

זה באמת שיתוף פעולה בין המשטרה לבין הרשות המקומית  24 

הוא משהו מאוד מאוד חשוב ליישוב ונעשה ברמה של כל  25 

הדרגים במשטרה. זה היה בהחלט בהובלה שלו ובניצוח  26 

 27 שלו. 
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 1 אני רוצה להגיד לך תודה ולהגיד לך בהצלחה בהמשך.  

דיברתי עם אמנון בחוץ, העלינו זכרונות מהעבר. אני הייתי  מר סמארה: 2 

פה, התחנה מחולקת לחקירות וסיור, הייתי אחראי על  3 

והמקום הזה לא  2005-6עד  2003 -, מ2003הסיור פה בשנת  4 

היה. והיה פה בוטביקה עם האורווה שלו בדיוק איפה  5 

 6 שאנחנו. 

נייר  אני ואמנון הוצאנו איזה צו פינוי כזה על איזה דף  7 

בבימ"ש, ובאנו לבוטביקה, טוב, תצא, הוא לא רצה לצאת,  8 

הביא לי פתק קטן של פנקס מהתורכים שהמקום הזה שלו  9 

 10 ואין לי מה לדבר איתו בכלל. 

אני ואמנן התייעצנו, מה נעשה עכשיו? אמרנו נחבר את   11 

האורווה לג'יפ של המשטרה וניסע. וזה מה שהיה. ואני  12 

פה במהלך הזה. זו היסטוריה חושב שככה התחילה הבנייה  13 

לא כל כך רחוקה, אבל זה רק מראה כמה צריך משילות  14 

 15 במקום הזה.

אבל לא לפני שאמרו לך להתייעץ עם היועצת המשפטית של  מר מססה: 16 

 17 המשטרה, אחרי שתלשת לו את האורווה אז התייעצת איתה. 

ככה זה התחיל פה ואני חושב שלחזק את המשילות, וזה  מר סמארה: 18 

יד של המשטרה לתת את הכוח למועצה באמת לאכוף התפק 19 

ולעשות, כי אחרת לא מתקדמים פה דברים במדינה הזאת  20 

 21 בלי שבאמת אתה יש לך כוח. 

דוגמה לא רחוקה מפה, משפחת אלפרון שישבה על כל   22 

השטח בגבעת שמואל וגם שם היה צריך ממש אומץ שלטוני  23 

שיו באמת לקום ולעשות ולהוציא אותו משם ולהתחיל עכ 24 

יחידות דיור. חיכו רק שהוא יצא,  1,600את הבנייה של  25 

מקום שלא שלו, את החשמל הוא גנב מהבי"ס ואת המים  26 

המועצה. כלום הוא לא הוא לקח ממערכת ההשקיה של  27 
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מיליון שקל בשביל לצאת. אז הוא יצא  40שילם, וגם רצה  1 

 2 בלי כלום. 

 3 עברו כמה מטר.  גב' נתן:

 4 ה. יש משפחה שגרה שם באופן חוקי.לא, הפלישה הלכ מר סמארה:

 5 בשכונת גיורא. גב' נתן:

כן, זה בתים. אבל איפה שישב עם החוה הזאת כמו שהוא  מר סמארה: 6 

 7 יושב באמצע הנגב זה כבר לא קיים.

המקום הזה מתפתח והוא צריך שירותי משטרה ואני שמח   8 

שהמועצה רואה עין בעין את הנושא הזה. אני חושב  9 

שמשטרה טובה פה זה חלק מאיכות חיים. ביטחון אישי זה  10 

לא פחות חשוב מחינוך ולא פחות חשוב מתשתיות והמקום  11 

 12 גדל והוא צריך באמת פה כוח איכותי. 

יף אותי, שתעשו פגישה, אני חושב שגם מפקד התחנה שהחל  13 

 14 ובאמת הוא גם רואה עין בעין את הנושא הזה. 

אני מאוד נהניתי לעבוד עם האנשים פה. אמנון אף פעם לא   15 

 16 מתחלף. יש כתובת קבועה. 

 17 יציבות.  גב' דלריצ'ה:

כן. יש כאלה שבאמת אין להם תחליף. ידע באמת וניסיון  מר סמארה: 18 

טוב. וסך הכל אני  במקום זה אני חושב שזה כוח וזה כוח 19 

אומר אני מאוד נהניתי לעבוד פה, שיתוף פעולה מלא. אני  20 

חושב שגם כמעט כל בקשה שלכם מילאנו, גם של התושבים.  21 

 22 החלפנו את המש"ק פה, 

 23 באמת עושה עבודה מצוינת.  גב' דלריצ'ה:

זה לא כל כך קל להחליף מש"ק. להוציא בן אדם מהמקום  מר סמארה: 24 

רבה לך על מה שעשית, לך תעשה את  שלו, להגיד לו תודה 25 

זה במקום אחר, להביא באמת בן אדם איכותי ולמצוא את  26 
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האיכותי באמת לשים פה זה לא הכי פשוט לאתר בן אדם  1 

 2 כזה. 

אני חושב שהוא עושה טוב, התחבר פה עם התושבים.   3 

והתושבים ברגע שמקבלים קשב זה כבר חצי עבודה שנעשית  4 

הרבה בו, ואני חושב שהוא  פה. וכל השאר באמת גם תלוי 5 

עושה באמת עבודה טובה אבל באמת יש פה עוד הרבה מה  6 

 7 לעשות ואני חושב שיש לכם שיתוף פעולה טוב.

 8 אתה עוזב את המשטרה או עוזב פה את מסובים? גב' אורבך:

חולון. אחרי מה -אני עברתי למרחב איילון שזה בת ים מר סמארה: 9 

יבלתי הלם תרבות שראיתי בשמחת תורה אתמול שם אני ק 10 

גדול. אפילו אור יהודה לא דומה למה שקורה שם. משהו  11 

הזוי, מלא קהילות של גרוזינים, שהם שב"חים. מסתבר  12 

שגרוזיני שהוא נכנס לארץ הוא נחשב פליט. הוא לא יכול  13 

לחזר בחזרה. ומלא מנצלים את זה שם ויש שם אנשים חסרי  14 

 15 זהות בקהילה שגדלה שם. 

מרכזית היא זה, בגלל שהם באותו חשבו שפעם התחנה ה  16 

צבע והם נראים כמו עולים חדשים מרוסיה אז הם נראים  17 

אותו דבר וזה לא מפריע כרגע, זה לא עולה כבעיה. אבל הם  18 

גונבים שם ועושים שם. ואתה עוצר אותם, אתה לא יכול  19 

לגרש אותם, כי הם נחשבים, צומחת לנו מין קהילה כזאת  20 

 21 ת צריך לטפל. שם. יש שם הרבה בעיות שבאמ

וראשי ערים, אני לא צריך להזכיר לכם, אחד ראש עיר שהוא   22 

אבל לא מכהן בבת ים, שהוא בעצם החליף את לחיאני  23 

 24 בדיוק החליף אותו. 

 25 לא משעמם לך.  גב' דלריצ'ה:

 26 יש הרבה מה לעשות גם שם.  מר סמארה:
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אני רוצה להגיד משהו בנימה אישית של אזרח, לא של  גב' אורבך: 1 

עבודה מדהימה, חברת מועצה. אני חושבת שאתם עושים  2 

בכלל כל המשטרה. אני חושבת שאתם לא מספיק מקבלים  3 

את ההכרה של התושבים של באמת כמה עבודה מדהימה  4 

 5 אתם עושים. 

אני חושבת שכחולים מאוד חיזקה את זה, אבל זו הדעה שלי   6 

רבה זמן. כחולים מאוד מאוד חיזקה את זה. אנשים כבר ה 7 

שעובדים במסירות ועובדים ללא שעות ועושים עבודה  8 

שחורה כזאת מטורפת ומבחינה ציבורית הרבה פעמים  9 

התדמית לא היתה באמת תדמית מדהימה, ואני חושבת שזה  10 

 11 עוול, כי באמת הם עושים עבודה מדהימה. 

יים קיבלנו אחרי הסידרה את לא מתארת כמה קורות ח מר סמארה: 12 

הזאת. זה העבודה בעצם, זה מציג את זה עם מוזיקה והרבה  13 

אפקטים מסביב, אבל זה שוטרים אמיתיים שעדיין עושים  14 

את העבודה. עכשיו אנחנו מנצלים אותם לכל מיני מבצעי  15 

 16 גיוס ותדמית. 

גם שנהרג לנו שוטר בירושלים אז זה גם כל פעם שאנחנו   17 

ז הציבור רואה, אנחנו בעצם הקו משלמים מחיר יקר א 18 

הראשון שלו היום בהגנה עליו. זו משטרה שמשקיעה הרבה  19 

בבטחון במקום להשקיע בפשיעה. זו העבודה שלנו  20 

 21 האמיתית, הקלאסית. 

אני מארח הרבה שוטרים מחו"ל שבכלל לא מבינים מה זה,   22 

ברחוב. לא נתפס להם  M16למה שוטר מסתובב עם  23 

בתודעה. מה לעשות? גם פה אתה רודף פה אחרי שב"חים  24 

 25 ובעצם אתה עושה ביטחון.

אנחנו מאחלים לך בהצלחה ומאחלים לאלי פינטו הצלחה  גב' דלריצ'ה: 26 

 27 בתפקיד. חשבתי שהוא גם יגיע. מתנה קטנה מאתנו. 
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 1 תודה רבה. מר סמארה:

 2 )מר סמארה עזב את הישיבה(

 3 

 4 תב"רים. אישור 2

 5 אנחנו מגיעים לאישור תב"רים. גורן, בבקשה.  גב' דלריצ'ה:

 6 מן המניין. 40עכשיו אנחנו מתחילים את ישיבה מספר  

 7 אני ממליצה שנקריא את הכל ונעשה הצבעה אחת. גב' נתן:

אני גם חושבת. קדימה. מאחר שכל החברים שנמצאים פה  גב' דלריצ'ה: 8 

אז כבר עברנו  19:00 -ישבו גם בישיבת ההנהלה שנערכה ב 9 

על התב"רים ועברנו בפירוט רב על הכל, אז עכשיו אנחנו  10 

 11 רק מקריאים ועושים הצבעה. 

בהרשאה ממפעל הפיס. זה  305,440קיטון של  -633תב"ר  גב' גורן: 12 

הצטיידות  740התאמה להרשאה וברובה העברה לתב"ר  13 

 14 . 213,733 -מוסדות חינוך שגדל ל

ות חדשות ממשרד התחבורה התקבלו שתי הרשא -661תב"ר   15 

אלף שקל ויש גידול של מיליון שקל קרנות  210בסכום של  16 

 17 רשות על פי אומדן עבודות בשנה הקרובה. 

 18 650שיפוץ ובניית מכולות מוטמנות. גידול של  -688תב"ר  

אלף שקל, התקנת מטמנות בעיקר בשכונות הרמה וישמח  19 

 20 משה. 

אלף  500 -הוגדל ב פיתוח ושיקום גנים ציבוריים, -699תב"ר   21 

שקל. זה תב"ר סל לעבודות שיקום מערכות השקיה ושיקום  22 

 23 צמחיה על פי אומדן עבודות בשנה הקרובה. 

 24 3, גידול של 6717שדרוג קו ניקוז לטובת גוש  -717תב"ר  

 25 מיליון שקל על פי אומדן מקרנות רשות. 

כתוב פה שינוי של להקמת בית הקשיש. בישיבת  -728תב"ר   26 

ובר שצריך לשנות את השם להקמת מרכז תרבותי הנהלה ד 27 
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רב שירותי לאזרח הותיק, אז אנחנו מבקשים לשנות את  1 

 2 השם לזה. זה מוגדל בשני מיליון שקל על פי אומדן.

שינוי שם לבי"ס יסודי יבולי והגדלה לפי האומדן  -729תב"ר   3 

 4 -מיליון שקל קרנות רשות, ל 12.5 -לכלל העבודות לבי"ס ב

 5 קל כפוף לקבלת הרשאה ממשרד החינוך.מיליון ש 16

אלף שקל  400 -שיפוץ מוסדות חינוך. מוגדל ב -734תב"ר   6 

קרנות רשות על פי הערכה לעבודות נוספות שיידרשו עד  7 

אלף  185 -סוף השנה, כולל מתקן משחקים בבי"ס גנים. וב 8 

 9 שקל סכום שהתקבל מהטוטו. 

שהתקבל  2012הסברתי בהנהלה מה זה כולל, זה סכום בגין   10 

השנה. אנחנו לא היינו בטוחים שנקבל אותו. בסופו של דבר  11 

הוגשו חשבונות על מתקנים שיצאו מתב"ר שיפוץ מוסדות  12 

חינוך ולכן הכסף שהתקבל נכנס לתב"ר שיפוץ מוסדות  13 

 14 חינוך. 

אלף  500 -שיפוץ והתאמת גני ילדים, הוגדל ב -735תב"ר   15 

שנה, כולל שקל הערכה לעבודות נוספות שיידרשו עד סוף  16 

 17 פיתוח חצרות גני ילדים. 

 18 אמרתי קודם.  740תב"ר  

 19 רגע, זה אחד ואחר כך נעשה עוד הצבעה. גב' נתן:

, 728, 717, 699, 688, 661, 633אני חוזרת רק על התב"רים:   20 

 21 . כולם בעד. כולם בעד? 740, 735, 734, 729

, 729, 728, 717, 699, 688, 661, 633 : הוחלט לאשר פה אחד תב"ריםהחלטה 22 

734 ,735 ,740. 23 

 24 

 25 עכשיו תב"רים חדשים. גב' נתן:
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רוב התב"רים החדשים זה תב"רי סל שהם מחליפים תב"רי  גב' גורן: 1 

סל שעומדים להיסגר, כי אחת לכמה שנים צריך לסגור את  2 

 3 הישנים ולפתוח חדשים. 

מיליון  3חידוש והוספת תאורה ותשתיות חשמל,  -746תב"ר   4 

 5 שייסגר.  636שקל במקום תב"ר סל 

אלף שקל מקרנות  400רכישת מכונת טיאוט,  -747תב"ר   6 

 7 רשות. 

. זה 1,600,000חידוש והוספת מתקני משחק  -748תב"ר   8 

 9 שייסגר.  565מתקני משחק בגנים ציבוריים במקום תב"ר סל 

עבודות תשתית, קרצוף, ריבוד רחובות, מיליון  -749תב"ר   10 

 11 שייסגר.  646קרנות רשות במקום תב"ר סל שקל מ

אלף שקל  300השלמת פרוגרמה תלמוד תורה  -750תב"ר   12 

 13 מקרנות רשות לצורך תכנון. 

, 750, 749, 748, 747, 746אז שוב, אישור תב"רים חדשים  גב' נתן: 14 

 15 .כולם בעד

 16 .750, 749, 748, 747, 746: הוחלט לאשר פה אחד תב"רים החלטה

 17 

לצורך  14/15מכח מכרז  50% -. הגדלת התקשרות עם חברת שתית בע"מ ב3 18 

 19 הקמת חניון וקירות תמך.

 20 50% -, הגדלת התקשרות עם חברת שתית בע"מ ב3סעיף  גב' דלריצ'ה:

לצורך הקמת חניון וקירות תמך. ההגדלה  14/15מכוח מכרז  21 

( לתוספת הרביעית לצו המועצות 7)3הינה מכוח סעיף  22 

 23 המקומיות. 

 24 הסברת את זה בישיבת הנהלה. רק במילה אחת.  

זו התכנית של קרית החינוך. הקריה אמורה לעמוד בשנת  מר חמו: 25 

כמעט במלואה. זה אומר שהתיכון יעמוד, אולם ספורט  2017 26 

יעמוד, הספריה תעמוד ואז אפשר יהיה כבר לראות איזושהי  27 
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חצר שמתפתחת ביניהם. ויישארו לנו שני מוקדים של  1 

מוקד אחד שזה האזור של האודיטוריום, ומוקד שני עבודה,  2 

 3 זה האזור של החטיבה. 

 4 -בשביל שאנחנו נוכל לאפשר שקרית החינוך תוכל לעמוד ב 

ולא יהיו פה הפרעות, אנחנו צריכים להקים היום את  2017 5 

החניון של האודיטוריום ולאפשר מילוי של החור, סגירה של  6 

מהחלק הצפוני החור של החניון ולאפשר עבודה עליו  7 

ולאפשר את הקידום של מגרש הכדורגל כדי שהוא גם יוכל  8 

 9 להיפתח במהלך השנה. 

את קירות התמך של מגרש הכדורגל ואת החניון אנחנו   10 

מבקשים לעשות עם הגדלה מחברת שתית. התקציב של  11 

מאפשרת  50%מיליון, הגדלה של  27חברת שתית עומד על  12 

 13 בקשים. לנו לעשות את שני הדברים שאנחנו מ

 14 הקדמה.  מר שלומוביץ:

 15 הקדמה.  מר חמו:

 16 ? 3מי בעד סעיף  גב' דלריצ'ה:

 17 50% -אישור הגדלת התקשרות עם חברת שתית בע"מ ב גב' נתן:

 18 .כולם בעד. 14/15מכוח מכרז 

 19 -: הוחלט לאשר פה אחד הגדלת התקשרות עם חברת שתית בע"מ בהחלטה

 20 וקירות תמך.לצורך הקמת חניון  14/15מכח מכרז  50%

 21 

. עדכון הפניה למשרד הפנים בעניין הכללת המרכז המסחרי בתחום תכנית 4 22 

 23 כמרכז מסחרי אזורי. 5094ממ/

עדכון הפניה למשרד הפנים בעניין הכללת המרכז המסחרי  גב' דלריצ'ה: 24 

כמרכז מסחרי אזורי. את רוצה  5094בתחום תכנית ממ/ 25 

 26 להסביר בצורה תכליתית? בבקשה. 
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בצו הארנונה של גני תקווה יש הגדרה לנכסים שנמצאים  :עו"ד עובדיה 1 

במרכז מסחרי אזורי ונכסים שמוגדרים רק כנכסים שהם  2 

מסחריים אבל שלא במרכז מסחרי. יש תעריף שונה.  3 

במסגרת הסמכות של הרשות לקבוע איזה תחומים נמצאים  4 

 5 ויוגדרו כמרכז מסחרי אזורי.

את המרכז  ביקשנו לקבוע בבקשה שהגשנו למשרד הפנים  6 

המסחרי או מה שחשבנו שיהיה מרכז מסחרי בתחום תכנית  7 

, ככזה שימוסה בהתאם לסעיף הזה בצו, אבל לאחרונה 5094 8 

הסתבר לנו שבעצם אין שם מרכז מסחרי, שכל השירותים  9 

שעל פניו נראו לנו כשירותים מסחריים הם שירותים  10 

שנועדו לשמש את הדיור המוגן בלבד, שזה בריכה, חדר  11 

, אולם קולנוע ושירותים אחרים, אפילו איזשהו מיני כושר 12 

בית קפה שם במבואה, שזה שירותים שיהיו רק לשימוש  13 

דיירי בית האבות. ולכן על פי פס"ד של ביהמ"ש העליון  14 

אנחנו בכלל נדרשים למסות אותם כחלק מהמגורים ולא  15 

כשטח מסחרי, מה שמותיר שטח מאוד מצומצם של כמה  16 

 17 סחרי. עשרות מטרים כמרכז מ

אנחנו לא חושבים שהשטח הזה עונה להגדרה של מרכז   18 

מסחרי ורצינו לפנות למשרד הפנים ולבקש שאת הבקשה  19 

החריגה של הרשות לכלול את השטח הזה כמרכז מסחרי  20 

שלא יאשרו אותה בשל הטעות שלנו בהבנה של איך המקום  21 

 22 הזה אמור להתנהל.

הוא באמת אכן רק בכפוף להצהרה של המקום שהשימוש  גב' דלריצ'ה: 23 

לתושבים של מגדלי הים התיכון, והדבר כמובן ייבדק. ואם  24 

 25 לא, אנחנו נבקש להכליל אותם שוב כמרכז מסחרי אזורי. 

נכון. זה לא רק הצהרה, זה פנייה שלהם אלינו וגם  עו"ד עובדיה: 26 

התחייבות שלהם בכתב בנושא בגלל שהם הבינו שזו היתה  27 
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הסבירו לנו שטעינו וגם  הכוונה שלנו, ככה זה נולד, והם 1 

 2 שלחו פנייה מסודרת והתחייבות שלהם.

 3 מי בעד אישור עדכון הפנייה למשרד הפנים?  גב' דלריצ'ה:

 4 .כולם בעד גב' נתן:

: הוחלט לאשר פה אחד עדכון הפניה למשרד הפנים בעניין הכללת החלטה 5 

 6 כמרכז מסחרי אזורי. 5094המרכז המסחרי בתחום תכנית ממ/
  7 
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משכר מנכ"ל לגב' חופית צמח, מנהלת מערכות  50%ר של עד . אישור שכ5 1 

 2 מידע ברשות.

חופית צמח נמצאת כאן, היא תציג את עצמה, המנמ"רית  גב' דלריצ'ה: 3 

 4 החדשה, בשבילנו אשת תקשוב. תציגי את עצמך. 

נעים מאוד, לי קוראים חופית צמח. מנמ"ר זה בעצם  גב' צמח: 5 

מנהלות מערכות ראשית, שהתפיסה בתפקיד שלו זה בעצם  6 

לתת מענה ולקדם את גני תקווה, הן המועצה, הן מוסדות  7 

 8 החינוך והגופים הנמצאים במועצה בהיבט התקשובי. 

היום הטכנולוגיה היא לא הולכת, היא רצה. אנחנו צריכים   9 

ביחד איתה, מעבר למה שיש לנו היום ויחד לרוץ ולהתקדם  10 

עם זה שהמועצה מתפתחת ובתי הספר מתפתחים  11 

ומתקדמים אנחנו צריכים בעצם להכניס את הטכנולוגיות  12 

הטובות, החזקות, המתקדמות, כדי שגם האוכלוסיה שיש  13 

 14 לנו כאן תצא מכאן עם היד על העליונה בהיבט התקשובי.

שנות שירות בצבא.  16דקה על עצמי. אני הגעתי אחרי   15 

הייתי מפקד גדוד תקשוב בתפקיד האחרון. בכל שנותיי  16 

הייתי בעצם מחשוב ותקשוב, אם זה בתפקידים מבצעיים  17 

ואם זה ברשתות ותמיכה במערכות ממר"מ, דבר צה"ל  18 

 19 וגופים דומים לאלה. גרה קרוב לכאן ושמחה על הזכות. 

עלייך זה  בהצלחה. המשימה הראשונה שהבנתי שנחתה גב' דלריצ'ה: 20 

 21 תכניות העבודה לתקציב הקרוב. 

 22 זה בסדר. גב' צמח:

 23 תודה. גב' דלריצ'ה:

 24  )גב' צמח עזבה את הישיבה(

משכר מנכ"ל  50%אני מבקשת לאשר אישור שכר של עד  גב' דלריצ'ה: 25 

לחופית צמח, מנהלת מערכות מידע ברשות. אני מעדכנת  26 

 27 שחופית יצאה מהחדר. 
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 1 .מי בעד? כולם 

מנכ"ל לגב' חופית משכר  50%: הוחלט לאשר פה אחד שכר של עד החלטה 2 

 3 צמח, מנהלת מערכות מידע ברשות.

 4 

 5 משכר מנכ"ל. 70% -נצר, מנהלת תיכון מיתר ל-. אישור שכר לד"ר קרן רז6

 6 70% -נצר, מנהלת התיכון שלנו, ל-אישור שכר לד"ר קרן רז גב' דלריצ'ה:

משכר מנכ"ל. כדי לא לפגוע בשכרה, היא הגיעה עם שכר  7 

גבוה מתפקידה הקודם וביקשנו אישור ממשרד הפנים  8 

 9 . 70% -להשאיר את שכרה הקיים ואנחנו מבקשים לעדכן ל

 10 כולם בעד? גב' נתן:

 11 ? 6מי בעד סעיף  גב' דלריצ'ה:

 12 .כולם בעד גב' נתן:

נצר, מנהלת תיכון מיתר -שכר לד"ר קרן רז: הוחלט לאשר פה אחד החלטה 13 

 14 משכר מנכ"ל. 70% -ל

 15 

 16 .17.5.16. אישור פרוטוקול וסיכום ועדת ביקורת מתאריך 7

. יש 17.5.16אישור פרוטוקול וסיכום ועדת ביקורת מתאריך  גב' דלריצ'ה: 17 

איתם לכם מצורף את הסיכום של ועדת הביקורת. כולכם ר 18 

 19 את זה? אני מבקשת לאשר את הסיכום. מי בעד? 

 20 .כולם בעד גב' נתן:

פרוטוקול וסיכום ועדת ביקורת מתאריך : הוחלט לאשר פה אחד החלטה 21 

17.5.16. 22 
  23 
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 1 . יונחו על שולחן המועצה:9

 2 דיווח על החלטות ועדת הנחות. -

 3 ס.-ת לבין רשימת ש-הסכם קואליציוני בין רשימת א -

שמה על שולחן המועצה שני דברים, הסכם קואליציוני אני  גב' נתן: 4 

תיהו על פי החוק, תת לבין עופר עזרא וטל מ-בין רשימת א 5 

 6 17.5.16 -זה על שולחן המועצה; וישיבת ועדת נזקק מיום ה

 7 שניהם פה על שולחן המועצה. 

מאחלים בהצלחה לכל חברי הקואליציה, לדאוג לכל צרכי  גב' דלריצ'ה: 8 

וצרכיו הוא, לעשות את המיטב והמירב הציבור, כל אחד  9 

 10 למען כולנו באחווה, באהבה, בנתינה.

  11 

 12 . דיווחי ראש המועצה.8

במהלך חופשת סוכות התקיימה  -עדכונים. קייטנת עתידים גב' דלריצ'ה: 13 

קייטנה לילדים במסגרת תכנית עתידים, סדנאות יצירה,  14 

פעילויות ספורט, אקולוגיה, שיעורי צילום, העשרה  15 

ית. תגברנו את הקייטנה בצוות מדריכי הנוער שלנו מוזיקל 16 

 17 י"ב. -בכיתות י"א

זה היה שילוב מאוד יפה בין בית הנוער לבין עתידים, שאני   18 

חושבת שזה מסר מאוד יפה. הם עשו עבודה מצוינת. אני  19 

 20 רוצה להודות לטל דן, לחן גרניט ולכל מי שנתן יד.

בית  אירועי סוכות עברו בהצלחה. היתה חגיגת שמחת  21 

. היתה חגיגת שמחת 20.10 -השואבה ברחבת בתי הכנסת ב 22 

. האירועים היו מאוד 24.10 -תורה והקפות שניות ב 23 

 24 מוצלחים. 

תפילות יום כיפור עברו בהצלחה, גם בבית ספר רביבים   25 

במסגרת צוהר, גם בכל בתי הכנסת וגם המתחם שהקמנו  26 
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בשכונת גנים, מתחם אוהל חב"ד, שהיו שם הרבה מאוד  1 

 2 שבים והיה מוצלח.תו

 3 -שולחנות עגולים בנושא הרחבת מערך התחבורה ביישוב. ב 

נקיים שולחן עגול בשיתוף הציבור בנושא תחבורה  8.11 4 

ביישוב. נחשוב ביחד, נעשה סוג של האקתון כזה לחשוב מה  5 

מישוב קהילתי עם צרכים הצרכים ואיך אנחנו רוצים לגדול  6 

ילמה, אנחנו צריכים כבר עוד רגע של עיר, ויש תמיד את הד 7 

לנוע ביישוב, אנחנו גם לא רוצים תנועת תחבורה מסיבית  8 

וצריכים לחשוב על הצרכים ולראות אם צריך לתגבר איך  9 

 10 והיכן. 

מגיעה  14.11 -חנוכת כיכר בירגיש גלדבך וחילופי פסלים, ב  11 

משלחת מהעיר גרמנית התאומה בירגיש גלדבך. נקיים טקס  12 

הפסל שהעניקה לנו העיר חנוכת הכיכר, שם נשים את  13 

הגרמנית. בחודש ספטמבר אנחנו התארחנו אצלם יחד עם  14 

האומנית אורנה בן עמי והצגנו את הפסל שאנחנו הענקנו  15 

להם וחנוכת הכיכר והצבת הפסל התקיימו במעמד שגריר  16 

גרמניה בישראל, שגריר ישראל בגרמניה היה בטקס שם. אני  17 

נוער באמת חושבת שזו מערכת יחסים מעבר למשלחות ה 18 

 19 של ערכים וברית מאוד מוצלחת. 

עומר ילווה אנחנו נארח אותם במהלך השלושה ימים כאן.   20 

אותם ביום שלישי, בראשון ובשני אנחנו נלווה אותם.  21 

אורנה בן עמי גם תהיה חלק מהאירוע. אנחנו שמחים לארח  22 

 23 אותם. 

 24 -עד ה 22 -פסטיבל אזרחים ותיקים ראשון יוצא לדרך. ב 

נקיים שלל פעילויות וסדנאות בנושאים שונים עבור  25.11 25 

ותיקי היישוב, שולחן עגול בנושא שעות הפנאי לאזרחים  26 
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הותיקים, פעילויות ספורט, התעמלות בריאותית, הרצאות  1 

 2 בנושא תזונה, פעילות גופנית, מופעי מוזיקה ועוד. 

וסף לגבי הברית ערים תאומות, אנחנו מבקשים דבר נ  3 

מהציבור, מנציגים בציבור שרוצים לקחת חלק בקשר הזה  4 

גם של הברית ערים תאומות עם בירגיש וגם בכלל של כל  5 

קשרי החוץ של המועצה המקומית, גם עם ערים אחרות  6 

בארץ וגם בעולם, מוזמנים ליצור קשר. יש לינק אצל הלרן  7 

 8 ם ונשמח מאוד. אפשר להשיג את הפרטי

במרכז הבמה. יהיו  28.11 -יש כנס נשים בגני תקווה ב  9 

ופאנל נשים מובילות וחזקות. תמר איש  TEDהרצאות  10 

שלום מנחה את הערב, תהיה גילה גמליאל, רויטל סויד,  11 

פנינה תמנו שטה, מריומה, עדינה בר שלום, הבת של  12 

היה עובדיה יוסף, רבה אורתודוכסית, ערבייה מנהלת בי"ס. י 13 

פאנל של נשים מאוד מעניין ואני מזמינה את כולכם לקחת  14 

 15 חלק. תהיה גם הופעה של דנה עדיני ודניאל סלומון. 

נקיים טקס חנוכת  9:00 -ב 6.12 -חנוכת תיכון מיתר ב  16 

התיכון. הטקס יתקיים במעמד מנכ"לית משרד החינוך, נציגי  17 

 18 מפעל הפיס, נציגי משרד החינוך והתושבים. 

לפצועי צה"ל. כמיטב המסורת, השנה השלישית,  ערב הוקרה  19 

, בחנוכה, תהיה הדלקת 24.12 -יתקיים ערב לפצועי צה"ל ב 20 

נר חנוכה, סיפור אישי של פצוע ומופע של דודו טסה. עודד  21 

 22 בן עמי מנחה את הטקס. 

 23 גינת תבלינים חדשה מוקמת בימים אלה בשכונת גנים.  

תושב היישוב זכה במגן שר  90המתנגב יצחק בקלצ'וק בן   24 

. זה כבוד גדול. הוא 2016הרווחה למתנדב מצטיין לשנת  25 

מתנדב בביה"ס רביבים ומציע את שירותיו למען תלמידים  26 

 27 מתקשים במתמטיקה ואנחנו גאים בו כולם. 
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 1  מודה לכולם. 

 2 

 3 -תמה ישיבת היום-
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