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 על סדר היום
 .אישור תב"רים  .1

 מינוי ליזי דלריצ'ה לחברת הועדה המקומית לתכנון ובניה "מצפה אפק". .2

תקווה )מרכז -מינוי לירון דורון וסמדר מיוחס  לדירקטוריות בעמותה לתרבות ואומנות בגני .3
 הבמה(.

-ץ, אלי אחי מרדכי ודורון בן דקון לדירקטורים בחברה לפיתוח גנימינוי עומר שלומובי .4
 תקווה )לידר(.

 תקווה )לידר(. -מינוי רונה ירון לנציגת ציבור בחברה לפיתוח גני .5

 מינוי ראם סמואל, צביקה פריד ורז לבנת לנציגי ציבור בוועדת תנועה יישובית. .6

 מינוי דוד ברוש לדירקטור בתאגיד המים "מי תקווה". .7

קמת מינהלת הקריה הדתית הכוללת את החברים: טל מתתיהו,עומר שלומוביץ,אלי אחי ה .8
 מרדכי,  דורון בן דקון,דוד ברוש,ידידיה צוריאל.

  דיווחי ראש המועצה .9

 

 פרוטוקול

 תב"ריםאישור  .1

. אישור תב"רים. 5אנחנו פותחים את הישיבה מן המניין מספר  גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר:

, בניית 714על כל קבוצת תב"רים. תב"ר חדש מספר  אנחנו נעשה הצבעה

מקרנות הרשות, מי בעד? אושר  500,000קומה ג' ושיתופים בבניין המועצה 

פה אחד? גם בתב"רים נתנו הסברים להגדלת מספר העובדים, כולל התאגיד 

כרגע, זה עוד קומה, תב"ר חדש ועדכון תב"רים במימון משרד התחבורה. 

משרד  49,000דרי תנועה ברחוב הנגב תוספת של , הס713תב"ר מספר 

שקל מקרנות הרשות. מי בעד? אושר פה אחד. מספר  21,000התחבורה, 

מקרנות  10,500מערב, תוספת של  6717, עבודות פיתוח בגוש 683תב"ר 

, סלילת 679ממשרד התחבורה, מי בעד? כולם בעד. תב"ר  24,500הרשות, 

מקרנות הרשות,  84,600נית אב תוספת של שבילי אופניים בישוב לרבות תוכ

? אושר 679-י 673אני מקריאה ממשרד התחבורה. עכשיו  197,400תוספת של 

, 702פה אחד. עדכון תב"רים, פרויקטים במימון משרד החינוך, מספר תב"ר 

 בניית שני גני ילדים בקומה א', מבנה מגן, עדכון תב"ר, וסגירתו. 
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שקל כנגד השתתפות משרד החינוך  1,010,000ת הרשות של הפחתה מקרנו מר צור אוריון:

 . 1,200,000באותו סכום, תוספת אפס, סך הכול תקציב מוצא 

 מיליון שקל, נכון? זה יהיה. 7-זה אותו גודל של ה דובר:

כיתות גני ילדים ליד בניין לוינשטיין תוספת  3, אשכול 696: תב"ר גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר

? אושר פה אחד. עדכון 696-ו 702מי בעד ₪,  1,817,555 מקרנות הרשות של

תוספת של מיליון שקל , פיתוח גן המצפה 689תב"רים אחרים, תב"ר 

מיליון שקל מלוות מבנקים. ביטול הלוואה  2מקרנות הרשות, והפחתה של 

תשתיות מחשבים בבית ספר,  633שלא אושר ממשרד הפנים. תב"ר 

, תב"ר 17,841,547ל, עמידה של התב"ר שק 500,000השתתפות בעלים של 

מספר  שקל, תב"ר 400,000גינות משחקים, תוספת של קרנות הרשות  565

מיליון שזה הכספים לתכנון,  5פיתוח ותכנון קריית חינוך עומד היום על  601

מיליון מקרנות הרשות עד שיבוא התקצוב של משרד החינוך, זה  90מוסיפים 

שך עם בטחון מהחטיבה פלוס בית ספר יסודי ב נייתכספים שיבנו לצורך ב

 עם קריית החינוך.

 מר אלי סוכיריאנו: ליזי, פיתוח גן ילדים זה חלק מהשדרה?

-ו 565, 633, 689: מפעל הפיס משקיע בזה. מי בעד? תב"רים מספר גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר

 ? אושר פה אחד. סגירת תב"רים. 601

שקל ומעמיד  68,161זכויות מים, אני מוסיף לו, מפחית קניית  547תב"ר  מר צור אוריון:

ואני סוגר  629זה היה הכנסות ואני מעביר אותם לתב"ר  161,899אותו על 

אותו. אני סוגר אותו כחלק מזה שהקמנו תאגיד ביוב ומשק המים והביוב 

 יצא מאחריותנו. 

 מר אלי סוכיריאנו: זה חיסול או תוספת?

שוב, מפחית את התב"ר יש פה קו, מעמיד אותו על התקציב  מר צור אוריון: אני אומר

עבור סגירה.  629הקיים של ההכנסה שהתקבלה בפועל, וממיין אותה לתב"ר 

 2,064,725, מעמיד אותו על 64,725ד', מוסיף לו -ביוב שלב ג' ו 564תב"ר 

צנרת מים מה שדיברנו קודם,  629וסוגר אותו עם קרנות הרשות, תב"ר 

כדי להעמיד את זה  18,328ומוסיף  547לסגירת תב"ר  131,739מעביר 
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מקרנות הרשות זה עומד  260,468,000לתקציב הנכון לקרן נצרת מים, עוד 

גידול של שיפור שעונים במערכת מים, מעדכן  685שקל. תב"ר  1,395,695על 

. שיקום ופיתוח תשתיות אין 32,074ומחזיר לקרן  87,926,000-את התקציב ל

על פי תקציב משרד  42,432מעדכן אותו  658כלום, אני מעדכן אותו תב"ר 

, מעמיד אותו על 114,472-הפנים ומקטין את תקציב קרנות הרשות ב

שתי כיתות גני ילדים בשכונת גנים צפון,  674וסוגר אותו, תב"ר  2,969,096

וגר אותו אחרי שהוספתי משרד שקל, ס 4,139,468אני מעמיד אותו על 

, הנחת צינור של מקורות 690מקרנות הרשות. תב"ר  97,678-ו 26,423החינוך 

מקרנות הרשות.  73,353,000, אני סוגר אותו ואני מוסיף לו 617זזה מגוש 

שקל ומחזיר  328, הצטיידות לשעת חרום, אני מפחית אותו על 692תב"ר 

שינוי והרחבה של מערכת איכות ובקרה  ,697, תב"ר 39,672לקרן וסוגר על 

שקל ומחזיר לקרן, מעמיד אותו  200,000-של מים וביוב אני מפחית אותו ב

 על אפס.

-ו 692, 690, 674, 658, 685, 629, 594, 547: מי בעד סגירת תב"רים גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"ר

 אישור תב"ר מאושר. ? אושר פה אחד. 697

 המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק. נציגים לטובת הוועדהמינוי  .2

נציגים לטובת הוועדה המקומית עוברים לנושא מינוי )מדברת מהר( ר: גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"

 מי בעד? אושר פה אחד.לתכנון ובניה מצפה אפק. 

תקווה -מינוי לירון דורון וסמדר מיוחס לדירקטוריות בעמותה לתרבות ואומנות בגני .3

 )מרכז הבמה(.

ר: מינוי לירון דורון וסמדר מיוחס לדירקטוריות בעמותה לתרבות דלהרצ'ה, יו"גב' ליזי 

 מי בעד? אושר פה אחד. תקווה )מרכז הבמה(.-ואומנות בגני

מינוי עומר סלומוביץ, אלי אחי מרדכי ודורון בן דקון לדירקרטורים בחברה לפיתוח  .4

 .גני תקווה )לידר(

וביץ, אלי אחי מרדכי ודורון בן דקון לדירקרטורים ר: מינוי עומר סלומגב' ליזי דלהרצ'ה, יו"

 ח גני תקווה. מי בעד? אושר פה אחד.בחברה לפיתו

 , )לידר(מינוי רונה ירון לנציגת ציבור בחברה לפיתוח גני תקווה .5
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מי  מינוי רונה ירון לנציגת ציבור בחברה לפיתוח גני תקווה, )לידר(ר: גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"

 בעד? אושר פה אחד.

 

 מינוי ראם סמואל, צביקה פריד ורז לבנת לנציגי ציבור בוועדת תנועה יישובית. .6

ר: מינוי ראם סמואל, צביקה פריד ורז לבנת לנציגי ציבור בוועדת גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"

 תנועה יישובית. מי בעד? אושר פה אחד.

 מינוי דוד ברוש לדירקטור בתאגיד המים גני תקווה. .7

 ר: מינוי דוד ברוש לדירקטור בתאגיד המים גני תקווה, אושר פה אחד.יו"גב' ליזי דלהרצ'ה, 

 הקמת מנהלת הקרייה הדתית .8

ר: הקמת מנהלת הקרייה הדתית הכוללת את החברים: טל מתיתיהו, גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"

עומר שלומביץ, אלי אחי מרדכי, דורון בן דקון, דוד ברוש וידידיה צוריאל. מי 

 .בעד? אושר פה אחד

 דיווח ראש המועצה .9

דיווחי ראש המועצה כמו שציינתי בהנהלה, הנושא שעלה עכשיו על  ר:גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"

שכונת גנים סדר היום זה נושא הארנונה שאנחנו מתכננים פה מול תקציבי 

מול משרד הפנים כדי להציג את האישורים, בניית קריית חינוך, הוספה של 

ספר הקיימים ביישוב, אנחנו בעיצומם של  בית ספר יסודי, הרחבת בתי

רישום לגני ילדים ובעיצומם של רישום לכיתות א', אנחנו מתאמים את 

 הנושאים.

בן דקון: יש משהו שאני רוצה להגיד, גם פה לתושבים וגם לחברי המועצה, שאנחנו מר דורון 

 הערכנו שבישיבה הבאה אנחנו נעלה את הנושא של וועדות רשות. שזה מדובר

על וועדות תקשור וועדות חינוך, כרגע יש הרבה נציגי ציבור שהולכים לתת 

את התקציב, עברנו אותו, בישיבה  רצינו לעבור וחברי מועצה ובישיבה הבאה 

 הבאה שכל אחד יעלה את.

 שלו.ר: שכל אחד יכין את וועדות הרשות גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"

 ה באקסלים ונעשה סיבוב.מר דורון בן דקון: בדיוק, אנחנו נעלה את ז
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ר: אנחנו משלבים את ד"ר איציק כהן שהוא יועץ ארגוני למוסדות גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"

חינוך שילווה אותנו בפרוגרמה החינוכית שאנחנו צריכים להכין לפילוח 

ספר היסודיים, לא רק סומכים על עצמנו, אנחנו לוקחים הישוב, בנושא בתי 

ו בדיקה של כל הפילוח ואיך אנחנו עושים בית ספר גם יועץ חיצוני שיעשה לנ

 יסודי צומח ואנחנו.

 זה לא שצריך להעביר אותו.  דובר:

 תודה רבה לכולם הישיבה הסתיימה. ר:גב' ליזי דלהרצ'ה, יו"

  

 סוף פרוטוקול


