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1

על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר 64

2
3

 . 1אישור תב"רים.

4

 . 2עדכון תקציב מס'  1לשנת . 2018

5

 . 3דיון בפרוטוקולים של ישיבות ועדת הביקורת מתאריך

6

 23.4.18ו . 25.6.18 -

7

 . 4התקשרות בין המועצה המקומית גני תקוה לחברת ישמח

8

משה בע"מ לצורך השכרת נכס הידוע כגוש  6720חלקה 817

9

לצרכי חינוך.

10

 . 5אישור לפי ס' ( 22ח) לתוספת הרביעית לצו המועצות

11

המקומיות א ,לניהול מו"מ להת קשרות בחוזה ללא מכרז

12

להשכרת מתחם במרכז הספורט "לידר" לצורך הפעלת חדר

13

כושר ,לאחר שלא הוגשו הצעות למכרז פומבי שפורסם

14

בעניין ונוכח העובדה כי בנסיבות אלו ,עריכת מכרז נוסף לא

15

יביא לתועלת.

16
17

 . 6מינוי יואל כלפון ,עובד המועצה לדירקטור בחברה לפיתוח
גני תקווה.

18

 . 7אישור פתי חת חשבונות בנק לשני גני ילדים חדשים ,גן ברוש

19

וגן הדר .מורשי החתימה בחשבונות יהיו הגננת ומנהלת

20

מחלקת גני ילדים (נילי קיסוס) כאשר שתי החתימות

21

נדרשות.

22

 . 8מינוי רוחמה בוסקילה כמזכירת ועדת הבחירות.

23

 . 9דיווחי ראש המועצה.
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פרוטוקול

1
2
אישור תב"רים
3
4

גב' דלריצ'ה:

ערב טוב לכולם .קודם כל אני רוצה להגיד תודה .אני יודעת

5

שיש רשויות שכבר לא מתפקדות בכלל שאין ישיבות מועצה,

6

בגלל שהסגנים פרשו וההוא רב עם הזה .פה אנחנו באמת

7

מנהלים את הישוב ונפגשים כמה שנוכל .יש עוד שתי ישיבות,

8

ואני מקווה שגם אותן נצליח וכמה שיותר דב רים לקידום

9

הישוב ולא להקפיא תהליכים.

10

אישור תב"רים ,גורן ,בבקשה.

11

גב' אלרגנד:

תב"ר  , 776שדרוג בית ספר בית יעקב .התקציב הועמד על 3

12

מיליון שקל ,משרד הפנים לא אישר ,אישרנו אותו בעבר על

13

 5מיליון כי כללנו פה גם דמי שכירות .משרד הפנים לא אישר

14

לכלול דמי שכירות ב תב"ר אלא בתקציב השוטף .זה מובא

15

בעדכון תקציב .ולכן התב"ר הועמד על סכום האומדן לשיפוץ

16

בלבד ,כשנכללו פה גם מיליון וחצי שקל שאנחנו אמורים

17

לקבל ממשרד החינוך לשיפוץ .זהו.
כולם בעד?

18

גב' נתן:

19

מר סוכריאנו :איזה?

20

גב' אלרגנד:

21

מר סוכריאנו :אני מתנגד.

22

גב' נתן:

. 776
רגע .אלי מתנגד .תמשיכו.

23
החלטה  :ברוב של חברים הוחלט לאשר את תב"ר . 776
24
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1

גב' דלריצ'ה:

. 752

2

גב' אלרגנד:

שיפוץ והתאמת מוסדות חינוך .הוספתי פה הרשאה של משרד

3

החינוך לפרויקט  21 Mשל בית ספר אילות .בעבר היו פה

4

הרשאות של בתי ספר אחרים ובית ספר אילות לא נכנס לפה.

5

אז עדכנתי את התב"ר.

6

גב' דלריצ'ה:

מי בעד ? 752

7

גב' נתן:

כולם בעד.

8
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר . 752
9
10

גב' דלריצ'ה:

. 701

11

גב' אלרגנד:

 701זה מתחם גני ילדים ממ  , 5157מתחם אפריקה ישראל .יש

12

לנו הרשאה נוספת של משרד החינוך ,אז בוצע מיון  -הגדלה

13

משרד החינוך  317,887וקיטון בקרנות רשות באותו סכום.

14

גב' דלריצ'ה:

מי בעד ? 701

15

גב' נתן:

כולם בעד.

16
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר . 701
17
18

גב' דלריצ'ה:

. 620

19

גב' אלרגנד:

 , 620שיקום ושיפוץ מבני דת בבעלות המועצה .זה תב"ר סל,

20

הוגדל ב  300 -אלף שקל .סליחה ,הוגדל ב  300 -אלף שקל של

21

הרשאה של המשרד לשירותי דת ,בגלל זה הוגדל.

22

גב' דלריצ'ה:

23

מר סוכריאנו :המשרד לשירותי דת הגדיל ב , -

24

גב' אלרגנד:

 , 620מי בעד?
נת ן לנו הרשאה של  300אלף שקל לשיפוץ בתי כנסת.
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1

מר סוכריאנו :אוקי.

2

גב' נתן:

3

מר סוכריאנו :כן.

4

גב' נתן:

כולם בעד?
אוקי.

5
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר . 620
6
7

גב' דלריצ'ה:

סגירת תב"רים . 735

8

גב' אלרגנד:

 735זה תב"ר שיפוץ והתאמת גני ילדים .התקציב שאושר

9

במליאה היה  , 1,700,000התקציב שאושר על ידי משרד הפנים

10

היה  . 1,700,000יש פה טעות סופר שחסר פה אפס .בתב"ר יש

11

עודף של  742שקל שיועבר לקרן עודפי תב"ר.

12

גב' דלריצ'ה:

מי בעד  735סגירה? אוקי.

13
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד סגירת תב"ר . 735
14
עדכון תקציב מס'  1לשנת 2018
15
16

גב' דלריצ'ה:

גורן.

17
18

סעיף  - 2עדכון תקציב מספר  1לשנת  , 2018מצורף מתוקן.

גב' אלרגנד:

אוקי .אני אגע בדברים העיקריים .אם יהיו לכם שאלות אז

19

תשאלו .הדבר הראשון זה קיטון במענק איזון של  707אלף

20

שקל .אני מזכירה שעד היום משרד הפנים בעצם לא אישר לנו

21

את התקציב שאישרנו בדצמבר ,כי בפברואר קיבלנו עדכון

22

למענק האיזון שהועמד על  707אלף שקל פחות.
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1

היינו במגעים מול משרד הפנים ללחוץ לקבל .אנחנו עדיין

2

אין לנו תשובות .אנחנו חייבים לאשר את התקציב ,כי יש לנו

3

גם תקציב בחירות וכבר אי אפשר להיות בלי תקציב מאושר.

4

בדקנו את אומדן הארנונה ונראה שאפשר כיום לפי המצב עד

5

היום ב  , -אנחנו בדרך כלל שמרנים בארנונה .לפי בדיקה של

6

הביצוע בפועל נראה שניתן להגדיל את הארנונה.

7

גידול בהכנסות ארנונה של  710אלף שקל ,קיטון במענק איזון

8

של  707אלף שקל .וגם את המענק איזון שהיה מותנה ,שמנו

9

גם מענק איזון מותנה ,אז הקטנו את כולו ,שהוא היה 205

10

אלף שקל .זה נושא אחד מהותי בעדכון.

11

נושא שני שדיברנו עליו קודם ,זה הסכם השכירות של מבנה

12

בית ספר בית יעקב .הוא קיבל כרגע ביטוי לתקופה ספטמבר -

13

דצמבר בסך  234אלף שקל בהוצאות .ויש בהכנסות  51אלף

14

שקל ,שזה הכנסות שאמורות להגיע לנו מהחינוך העצמאי,

15

שזה כסף שמקבלים ממשרד החינוך על השכירות.

16

נושא נוסף זה המתווה של משיכת הכספים מהתאגיד .אני

17

חוזרת על זה כל פעם אז אני אחזור בקצרה ,שיש לנו מתווה

18

שאושר על ידי משרד הפנים למשוך כספים מהתאגיד הן

19

בפירעון הלוואה ,פירעון מוקדם של ההלוואה שנתנו והן

20

בדיבידנד.

21

היו  540אלף שקל בתקציב שהם היו הכנסות מותנות

22

שתלויות בחלוקת דיבידנד .אמנם כרגע עוד אין דיבידנד

23

מהתאגיד אבל בגלל שנשארו לנו יתרות בשנה קודמת שלא

24

ניצלנו בקרן תאגוד נוכל להשתמש ב  540 -אלף שקל האלה

25

ולכן הם הועברו להכנסה אמיתית ולא הכנסה מותנית.
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1

סעיפי החינוך גם בהכנסות וגם בהוצאות הותאמו לפי הצפי

2

המעודכן של שנת הלימודים הקרובה ,צפי לכמות המורים

3

המעודכנת ,ההכנסות ממשרד החינוך המעודכנות  ,פתיחת

4

הגנים החדשים ,מספרי התלמידים .אז יש פה התאמות שונות

5

בסעיפי ההוצאות ובסעיפי ההכנסות בחינוך.

6

אותו דבר ברווחה ,אושרו סעיפ ים חדשים ברווחה .יש לנו גם

7

התאמה בהוצאות וגם בהכנסות ,שרוב סעיפי הרווחה הם ב -

8

 matchingשל . 75-25

9

אירועי תרבות ,ההוצאות המותנות שהיו  200אלף שקל

10

הופשרו להוצאות אמיתיות ,כי אפשרנו פה הכנסות מותנות.

11

ויש גם גידול בהוצאות במקביל להכנסות ,בגלל החסויות של

12

המרוץ  .כלומר קיבלנו הכנסות ,היה צריך בעצם להגדיל

13

הכנסות כדי להגדיל הוצאות.

14

הוצאות המים לגינון הותאמו לפי הצפי בעקבות הגידול

15

בשצ"פים ברחבי היישוב .ההוצאות תאטרונים תמיכות,

16

ההוצאה המותנית הוקטנה ,איננה כבר בתקציב .לגבי

17

המשרות ,צירפתי פה גם טבלת משרות ,יש התאמות קטנות

18

במשרות .בטוטאל הכולל יש קיטון של שתי משרות .זהו .אם

19

נראה שיש עוד שאלות,

20

מר סוכריאנו :כמה שאלות.

21

גב' אלרגנד:

22

מר סוכריאנו :בסעיף פרסום חוצות ,יש פה איזשהו גידול וכתוב לפי הסכם
פשרה שנחתם .איזה הסכם פשרה?

23
24
25

כן?

גב' אלרגנד:

זה הקנסות מדמי פרסום .היה לנ ו פה חברה  ...מדיה שפרסמה
על השלטים בישוב .היה לנו איתה חילוקי דעות לחישוב כמות
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1

שטחי הפרסום .הם כבר הפסיקו דרך אגב ,יצאנו היום למכרז

2

חדש.

3
4

מר סוכריאנו :כן ,ראיתי.
גב' אלרגנד:

הגענו איתם לאיזושהי פשרה לסכום ,דווקא זה יותר

5

מהתקציב שהיה ,כי הם היו חייבים לנו גם על שנה קודמת.

6

זה דורש פה גידול בהכנסה.

7

מר סוכריאנו :כן ,אני רואה ,מ  . 114 -מצד שני יש פה גידול גם בחינוך
המיוחד ב  , 300% -מה זה?

8
9

גב' אלרגנד:

אנחנו גבינו אגרות תלמידי ,ליווי של הסעות של ילדים

10

שנוסעים מפה מההוסטל .יש ילדים שגרים פה בהוסטל ,הם

11

מיישוב אחר והם נוסעים ללמוד גם מחוץ ליישוב .אנחנו יש

12

לנו התחשבנויות מול הרשויות השולחות שהם צריכים

13

להחזיר לנו כסף .עשינו עבודה מאוד רחבה של גבייה בנושא

14

הזה והשנה הצלחנו לגבות גם שנה קודמת.

15
16

מר סוכריאנו :הבנתי.
גב' אלרגנד:

שזה באמת עבודה מאומצת למקסום הכספים שאנחנו יכולים,

17

ויש לנו הרבה חילוקי דעות עם הרשויות .זה כל רשות

18

להתחיל משא ומתן איתם על הדברים האלה.

19

גב' דלריצ'ה:

20

מר סוכריאנו :רק עוד שאלה קטנה .דמי שימוש בית ספר בית יעקב ,אני
רואה  51אלף בלבד.

21
22

גב' אלרגנד:

לא ,זה ההכנסה .יש לי הו צאה של  234אלף לספטמבר  -דצמבר,
והכנסה שאני אמורה לקבל ממשרד החינוך,

23
24

טוב ,זה רק עדכון ,נכון?

מר סוכריאנו :זה רק . 51
נכון.

25

גב' אלרגנד:

26

מר סוכריאנו :זאת אומרת מינוס שם של עלינו מה שנקרא.
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1

גב' אלרגנד:

2

מר סוכריאנו :ההפרש בין זה לזה .רק להבין.

3

גב' דלריצ'ה:

נכון.
כן .אוקי.
דיון בפרוטו קולים של ישיבות ועדת הביקורת מתאריך,

4
5

גב' נתן:

רגע ,אישור התקציב.

6

גב' דלריצ'ה:

אבל כתוב עדכון.

7

גב' אלרגנד:

צריך לאשר.

8

מר סוכריאנו :צריך אישור אבל יש לי עוד שאלה.

9
10

גב' דלריצ'ה:

בבקשה.

מר סוכריאנו :יש גידול בהוצאות לבחירות ,ראיתי מ  200 -ל  250 -אלף.
איפה?

11

גב' אלרג נד:

12

מר סוכריאנו :למה הולך הכסף?
איפה?

13

גב' אלרגנד:

14

מר סוכריאנו :סעיף של ה , -

15

גב' נתן:

של הבחירות.

16

מר סוכריאנו :של הבחירות ,כן.

17

גב' אלרגנד:

18

מר סוכריאנו :העברת את זה מסעיף לסעיף ,את זה ראיתי.

19

גב' אלרגנד:

22

כי ,נכון ,כי זה תוקצב בשכר וזה לא שכר .העובדים לא
מקבלים על זה תלוש.

20
21

לא ,יש רק מיון משכר לפעולות .אם תשים לב,

מר סוכריאנו :אז מה זה  250אלף?
גב' אלרגנד:

זה פעולות .קודם כל התקצוב של זה הוא כן מחוזר של משרד
הפנים שיצא בדיוק איך לתקצב ,לפי מספר הקלפיות כפול,

23
24

גב' נתן:

זה מוכתב.

25

גב' אלרגנד:

שיטת המיון.

26

מר סוכריאנו :אני מבין זה מוכתב .למה זה הולך?
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1

גב' אלרגנד:

המיון בין שכר לפעולות נעשה לא נכון בתקציב המקורי.

2

גב' דלריצ'ה:

הוצאות יום הבחירות.

3

גב' נתן:

יום הבחירות ,הפרסומים,

4

(מדברים ביחד)

5

מר סוכריאנו :שהוא נותן לאותם אנשים שהם מקבלים שכר יומי.

6

גב' דלריצ'ה:

7

מר סוכריאנו :ברור ,אבל זה הולך כשכר לאותם,

8

גב' דלריצ'ה:

המדינה ,לא מימון מפלגות.
אבל זה לא נקרא שכר ,מאחר שביום הבחירות יש תקנה שמי

9

שעובד ביום הבחירות מקבל את זה כאילו אדם שעיקר

10

הכנסתו ,זה כמו תקנה ( 6א) אם אתה מכיר .זה תשלום חד

11

פעמי ,ניכוי מס במקור ,הוא לא נחשב עובד שכיר.

12

גב' אלרגנד:

13

מר סוכריאנו :זה מאוד מוזר שזה לא שכר.

14

גב' דלריצ'ה:

ככה זה תמיד.

15

גב' אלרגנד:

אני גם הבנתי את זה בהתחלה כשכר ,לכן שמתי את זה בשכר.
ואז העירו לי שזה לא שכר.

16
17

ככה זה גם היה בשנים קודמות.

גב' דלריצ'ה:

זה לא שכר .אתה יכול לעבוד במקום עבודה ,אתה לא צריך

18

תיאום מס ,אתה לא מקבל תלוש משכורת .זה לא חייב

19

בהו צאות פיצויים וכו' .זה לא שכר.

20

גב' אלרגנד:

אבל זה לפי ההוראות של משרד הפנים.

21

גב' נתן:

זה פרסומים,

22

גב' אלרגנד:

זה חותמות.

23

גב' נתן:

כולם בעד ,חברים? כולם בעד.

24
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את עדכון תקציב מס'  1לשנת . 2018
דיון בפרוטוקולים של ישיבות ועדת הביקורת מתאריך  23.4.18ו 25.6. 18 -
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1
2

גב' דלריצ'ה:

דיון בפרוטוקולים של ישיבות ועדת הביקורת מתאריך 23.4

3

ו  . 25.6 -בבקשה .פרוס לפניכם ,אם יש למישהו הערות .אם

4

לא ,אנחנו נאשר ונמשיך.

5

מר סוכריאנו :פה יושבים חברי ועדת הביקורת.

6

גב' דלריצ'ה:

7

מר סוכריאנו :אני רק ראיתי שם הרבה מאוד שאלות נשאלו .למה לא נעשה

8

ככה לפי בקשה ולא ,אני לא מבין את ההתנהלות ,אבל

9

קטונתי.

10

גב' דלריצ'ה:

עברנו על זה כבר בהנהלה .רק אם יש לך ,אלי ,שאלה?

אז אפשר להמשיך לסעיף הבא?

11
התקשרות בין המועצה המקומית גני תקווה לחברת ישמ ח משה בע"מ
לצורך השכרת נכס הידוע כגוש  6720חלקה  817לצרכי חינוך
12
13

גב' דלריצ'ה:

התקשרות בין המועצה המקומית גני תקווה לחברת ישמח

14

משה בע"מ לצורך השכרת נכס הידוע כגוש  6720חלקה 817

15

לצרכי חינוך .אנחנו העברנו כבר את ההסכם בישיבה

16

הקודמת .הפעם אנחנו רוצים למען הסר ספק להעביר שוב

17

את ההסכם יחד עם חוות דעת של רונית שצורפה למסמכים

18

לתקינות של המהלך .אז את זה אנחנו רוצים להעלות

19

להצבעה .מי בעד? מי מתנגד?

20

גב' נתן:

אלי מתנגד ,היתר בעד.

21
החלטה  :ברוב של חברים הוחלט לאשר התקשרות בין המועצה המקומית
גני תקווה לחברת ישמח משה ב ע"מ לצורך השכרת נכס הידוע כגוש 6720
חלקה  817לצרכי חינוך.
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1
אישור לפי ס' ( 22ח) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות  ,לניהול
מו"מ להתקשרות בחוזה ללא מכרז להשכרת מתחם במרכז הספורט
"לידר" לצורך הפעלת חדר כושר ,לאחר שלא הוגשו הצעות למכרז פומבי
שפורסם בעניין ונוכח העובדה כי בנסיבות אלו ,עריכת מכרז נוסף לא
יביא לתועלת
2
3

גב' דלריצ'ה:

אישור לפי סעיף  22לתוספת הרביעית לצו המועצות

4

המקומיות לניהול משא ומתן להתקשרות בחוזה ללא מכרז

5

להשכרת מתחם במרכז הספורט לידר הפעלת חדר כושר,

6

לאחר שלא הוגשו הצעות למכרז פומבי שפורסם בעניין ,ונוכח

7

העובדה כי בנסיבות אלו ,עריכת מכרז נוסף לא תביא

8

לתועלת.

9

גורן ,את רוצה ,רונית ,את רוצה להסביר בכמה מילים?

10

עו"ד עובדיה :כן.
הגשנו מכרז ,הוצאנו מכרז,

11

גב' דלריצ'ה:

12

עו"ד עובדיה :פרסמנו מכרז להשכרת שטח שהיום יש בו חדר כושר בלידר,

13

והיו מספר מתעניינים ואפילו שרון האריכה פעמיים את

14

המועד להגשת הצעות .בסוף אף אחד לא הגיש הצעה .ומה

15

ששרון חשבה ,ואנחנו מביאים את זה בפניכם ,זה במקום

16

לפרסם מכרז חדש ,לנסות להתקשר עם מציעים בתנאי

17

המכרז .לפי סע יף ( 22ח) אפשר לעשות את זה .שרון הסבירה

18

שאם היא תוריד את המחיר אז יכול מאוד להיות שאנשים

19

יגישו ,אבל היא לא רוצה בשלב זה להוריד את המחיר .היא

20

כן רוצה לנסות להתקשר עם מציעים אחרים בתנאי המכרז
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1

ולשקול את האופציה שאם לא יהיו כאלה לעבור להפעלה

2

עצמאית.

3

בשביל לעש ות את זה אנחנו צריכים את אישור המועצה ,לכן

4

זה מובא בפניכם.

5

מר סוכריאנו :במילים פשוטות ,היא רוצה לפנות ללא מכרז,

6

עו"ד עובדיה :היא רוצה לפנות ללא מכרז ,אבל ההסכם בין מי שיהיה

7

מעוניין יהיה בדיוק ההסכם שצורף למכרז .היא לא יכולה

8

היום לפנות ל  , -נגיד היה מחיר מי נימום במכרז ,לא זוכרת את

9

המספר 30 ,אלף שקל ,היא לא יכולה עכשיו לעשות עם מישהו

10

הסכם שהוא ישלם לה רק  . 25או אם היה תנאי סף שהוא צריך

11

ככה או אחרת ,הוא צריך להביא ערבות כזו ,הוא יצטרך לעמוד

12

בכל התנאים .אחרת היא צריכה לפרסם מכרז חדש.

13

זאת אומרת היא יכולה להתקשר רק בתנאי המכרז.

14

מר סוכריאנו :כמו שאני זוכר ,היתה בעיה גם בפעם קודמת והמציע היחידי
זה היה מי שנמצא היום שם .נדמה לי.

15
16

עו"ד עובדיה :לא .היתה דרך אגב בעיה ,לא בעיה ,היה בדיוק את אותו סיפור
בכל מה שקשור לספא ,ובסוף הם באמת מצאו מישהו,

17

בספא?

18

גב' דלריצ'ה:

19

עו" ד עובדיה :כן.

20

עו"ד עובדיה :בספא.

21

גב' דלריצ'ה:

22

עו"ד עובדיה :ואז מצאו מישהו והתקשרו איתו בתנאי המכרז והצליחו לקבל

23
24

צודקת ,יפה רונית.
את הכסף שהם רצו במכרז בלי להוריד את המחיר.

מר סוכריאנו :הבנתי.
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1

עו"ד עובדיה :שרון רוצה עדיין להמשיך לנסות לקבל את המחיר שהי א

2

מבקשת ואת התנאים שהיא מבקשת לפני שהיא עושה

3

איזשהם שינויים .אז זה ה , -

4

גב' דלריצ'ה:

מי בעד סעיף מספר  ? 5תודה רבה.

5
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד ניהול מו"מ להתקשרות בחוזה ללא מכרז
להשכרת מתחם במרכז הספורט "לידר" לצורך הפעלת חדר כושר ,לאחר
שלא הוגשו הצעות למכרז פומבי שפורסם בעניין ונוכח העובדה כי
בנסיבות אלו ,עריכת מכרז נוסף לא יביא לתועלת  .וזאת לפי ס' ( 22ח)
לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות .
6
מינוי יואל כלפון ,עובד המועצה לדירקטור בחברה לפיתוח גני תקווה
7
8

גב' דלריצ'ה:

מינוי יואל כלפון עובד המועצה ,לדירקטור בחברה לפיתוח

9

גני תקווה .מינוי דירקטורים כעובדי רשות מקומית לא

10

מתחלף עם הבחירות ולכן כן אנחנו צריכים שם עוד דירקטור

11

מעובדי המועצה .ולכן אנחנו מבקשים לאשר אותו .הוא

12

אחראי על הספורט במועצה ,אני חושבת שיהיה לו ערך מוסף

13

בלידר .מי בעדו? מי נגדו?

14

גב' נתן:

כולם בעד?

15

גב' דלריצ'ה:

כולם איתו.

16
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את מינוי יואל כלפון ,עובד המועצה
לדירקטור בחברה לפיתוח גני תקווה .
17
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אישור פתיחת חשבונות בנק לשני גני ילדים חדשים ,גן ברוש וגן הדר.
מורשי החתימה בחשבונות יהיו הגננת ומנהלת מחלקת גני ילדים (נילי
קיסוס) כאשר שתי החתימות נדרשות
1
2

גב' דלריצ'ה:

אישור פתיחת חשבונות בנק לשני גני ילדים חדשים ,גן ברוש

3

וגן הדר .מורשי החתימה בחשבונות יהיו הגננת ומנהלת

4

מחלקת גני ילדים ,כאשר שתי חתימות נדרשות .נפתחים שני

5

גנים חדשים ,גנים שפתיים ,אחד גן שפתי ממלכתי דתי ואחד

6

גן שפתי ממלכתי.

7

אז הכשרנו את ה  , -היום הלכתי לס ייר שם ,מאוד יפה סידרו.

8

מי בעד סעיף מספר  , 7אישור פתיחת חשבונות לבנק?

9
10

גב' נתן:

כולם בעד.

גב' דלריצ'ה:

כולם בעד.

11
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד פתיחת חשבונות בנק לשני גני ילדים
חדשים ,גן ברוש וגן הדר .מורשי החתימה בחשבונות יהיו הגננת ומנהלת
מחלקת גני ילדים (נילי קיסוס) כאשר שתי החתימות נדרשות .
12
מינוי רוחמה בוסקילה כמזכירת ועדת הבחירות
13
14

גב' דלריצ'ה:

מי בעד?

15
16

 - 8מינוי רוחמה בוסקילה על פי חוק כמזכירת ועדת הבחירות.

גב' נתן:

כולם בעד.

17
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את מינוי רוחמה בוסקילה כמזכירת ועדת
הבחירות.
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1
דיווחי ראש המועצה
2
3

גב' דלריצ'ה:

אני אקריא .היום חתמנו על הדוחות הכספיים המבוקרים של

4

 . 2017אני שמחה לבשר כי השנה סגרנו ברווח של  119אלף

5

 .₪נמשיך במגמה זו גם בשנת . 2018

6

מר צוריאל:

זה לראשונה בהיסטוריה בגני תקווה.

7

גב' דלריצ'ה:

פעם שנה שעברה וגם השנה .גם  2018תהיה כזו.

8

גב' אלרגנד:

רגע ,רק להגיד משפט דקה ,שזה עדיין לא חתום על ידי משרד
הפנים .זה עכשיו הועבר למשרד הפנים.

9
10

גב' דלריצ'ה:

שאלתי ,תראו איזה שמרנית היא.

11

גב' אלרגנד:

אבל זה עבר את הביקורת של משרד הפנים.

12

גב' דלריצ'ה:

היום המבקר ,המועצה באה להחתים אותי .שאלתי אותה

13

האם זה ניתן לפרסום ,ה וא אמר בוודאי שכן ,את חתמת ,אז

14

היא אמרה נכון ,אבל לא משרד הפנים .אין בעיה ,אבל אני

15

ביקרתי והיא חותמת.

16

גב' נתן:

17

מר סוכריאנו :כפוף לאישור משרד הפנים.

18

גב' דלריצ'ה:

הוא מבקר של משרד הפנים.
ממשיכים בתכנית המתאר הכוללנית .היתה פה פגישה ב 1 -

19

לאוגוסט 35 ,אנשי מקצ וע ,יועצים מכל הועדות המקצועיות,

20

הועדה המחוזית ,כתבתי כאן ,מאוד מעניין היה .הועדה כוללת

21

הצגת חלופה מועדפת ,אתגרים ,דרכים אפשריות לפתרון

22

סוגיית שטחי המסחר ,נגישות ,תחבורה ,על מנת לגבש תכנון

23

ראוי ונכון בראייה עתידי ארוכת טווח לאור התפתחותו

24

וגידולו הטבעי של ה ישוב.
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1

היו נציגים ממספר גופים ממשלתיים והיתה ועדה מאוד

2

גדולה.

3

מלגות לימודים לסטודנטים בגני תקווה ,זאת השנה הרביעית.

4

התכנסה הועדה ביום ראשון ה  5 -באוגוסט .כמה בקשות היו?

5

גב' בשן:

. 65

6

גב' דלריצ'ה:

 65בקשות ,ויש לנו תקציב ל  20 -מתנדבים .אבל חלק זה

7

בקשות כפולות וחלק זה בקשות שכבר נעתרנו שנה קודמת.

8

אנחנו נעשה מיון ,ראיונות אישיים ,שבאמת מוכנים לתרום,

9

ואנחנו נאשר.

10

גב' בשן:

לא כפולות ,אלא הגישו ,קיבלו מלגה פעם שעברה.

11

גב' דלריצ'ה:

כן ,לזה התכוונתי .תודה.

12

אוטונומיה בחינוך ,קיבלנו ,נבחרנו מבין  10רשויות להוביל

13

אוטונומיה בחינוך .אנחנו מגבשים עכשיו את התכנית ,את

14

המתווה ,נגיש למשרד החינוך ואז נקבל את התקציבים ונוכל

15

להיות יותר עצמאיים.

16

פרויקט  21 Mבגני תקווה ,זה חללים שייבנו בתלמוד תורה ,

17

בבית ספר אילות ,בבית ספר יובלים ,איפה עוד?

18

גב' נתן:

לא ,יובלים לא ,גנים ואילות.

19

גב' דלריצ'ה:

גנים ואילות .אנחנו עכשיו משפצים במהלך הקיץ וזה תכנית

20

של מנהל החינוך והפיתוח במשרד החינוך .זה תוספת מרחבי

21

למידה שהם די לקחו את הפורמט מאתנו .את גם זה צריך

22

להגיד.

23

פעילות סיירת הורים בגני תקווה בשיתוף מחלקת הנוער .יש

24

סיירת הורים שמסתובבים חמישי לילה ושישי לי לה ברחבי

25

היישוב .מדווחים שרוב הילדים באמת נמצאים או בבית

18
"אבני שרותי הקלטה בע"מ " טל , 03 - 6127715 :פקס 03 - 6 005823 :
מליאת המועצה המקומית גני תקווה 7.8.18

1

הנוער או די בבתים שלהם .אין הפרעות מאוד חריגות ומאוד

2

מיוחדות .ובפארקים,

3

מר סוכריאנו :אני מבקש שיעברו אצלנו בשכונה.

4

גב' דלריצ'ה:

מתחת לאלי.

5

גב' נתן:

לא ,יש,

6

גב' דלריצ'ה:

אני מציעה לך לצאת להיות סיירת הורים במקום.

7

מר סוכריאנו :אני לא יכול.

8

גב' דלריצ'ה:

9

מר סוכריאנו :לא יכול ,מסיבות שלי .לא סתם ,זה באמת מקרה עצוב .אבל

10

אני מציע במסלול לבקש מהם ,קופצים לי בתוך הבריכה 2:00-

11

 3:00בלילה .ויכול להיות שם אסון.

12

גב' דלריצ'ה:

למה?

באמת? אז אני אשמח ,הלרן ,תרש מי את זה ותעבירי להם את

13

זה.

14

התחיל פיילוט פינות האכלה לחתולים .התגבשה איזה קבוצה

15

שמבקשת מאתנו לעשות פינות האכלה במקומות שיש שם

16

האכלה של חתולים .תומר ,העובד הטכני ,הלך ובנה במו ידיו

17

מתקן מקסים לחתולים .עשינו סיור אתמול עם שתי נציגות,

18

לראות במקומות שבמילא י ש ,אנחנו נעשה פיילוט ונראה אם

19

זה לא גורם ללכלוך ומטרד  -אנחנו בהחלט נעשה את זה.

20

הנחת אבן פינה למרכז רב שירותים לאזרחים הותיקים בגני

21

תקווה .חמישי שעבר עשינו הנחת אבן פינה למרכז רב

22

שירותים .בקומה השניה יהיה בית כנסת .וקיבלנו מענק של

23

 3מיליון  ₪מביטוח לאומי על זה שבמתחם,

24
25

מר סוכריאנו :הם לא מבינים כמה דחוף העניין לאזרחים ותיקים .יש כאלה
שלא יראו את ה , -
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1

גב' דלריצ'ה:

לא ,אבל הם נותנים מענק מאוד יפה .המענק הוא על שילוב

2

של מתחם שבו יש גם גני ילדים וגם הגיל השלישי .הרצף

3

הבין  -דורי.

4

התחלנו בשדרוג גינת המשחקים בעי ן שמש ,על השדרה ,בצד

5

המערבי .הצללה ,מגלשות ,גשר חבלים ,קרוסלה ,מתקן

6

פעוטות ,נדנדות.

7

ממשיכה ההרשמה למחזור ב' כיתת אזרחים ותיקים בגני

8

תקווה .עולים כיתה ונפתחת עוד כיתה.

9

 21באוגוסט מסיבת רחוב בפארק התבור 23 .באוגוסט מפגש

10

בעלי ואוהבי כלבים בפארק הכרמל ,חן ,אתה מוזמן.

11

טקס פתיחת בית ספר יובלים  27באוגוסט 28 .באוגוסט

12

מסיבת סוף הקיץ עם עידן עמדי 3 .בספטמבר ערב הוקרה

13

למתנדבים בקאנטרי גליל.

14

תודה רבה לכולם ,שיהיה ערב נעים.

15
16

 -תמה ישיבת היום -

