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 1 58מליאה מן המניין מספר 

 2 8201 בפברואר 6ישיבה מיום 

 3 :משתתפים
 4 המועצהיו"ר  - דלריצ'הליזי גב' 

 5 חבר מועצה  - מר עומר שלומוביץ
 6 מועצה חבר - צוריאלידידיה מר 

 7 חברת מועצה - גב' לירון דורון לוי
 8 חבר מועצה - אלי סוכריאנומר 

 9 חבר מועצה - מר טל מתתיהו
 10 חבר מועצה - מר יגאל רודה

 11 חבר מועצה -  מר חן קרמר
 12  חברת מועצה - גב' סמדר מיוחס

 13 חברת מועצה - גב' אודליה אורבך
 14 חבר מועצה - מר עופר עזרא
 15 חבר מועצה- מר יגאל רודה

 16 מוזמנים:
 17 מנכ"לית המועצה - גב' אירית נתן

 18 גזברית המועצה - לין אלרגנדגב' גורן 
 19 יועמ"ש המועצה - עו"ד רונית עובדיה

 20 מהנדס המועצה -  מר ערן חמו
 21 מנהל אגף תפעול, פיקוח ואיכות סביבה - מר ניר אריאל
 22 המועצה ראשעוזרת  - גב' הלרן בשן
 23 פניות הציבור התנדבות וקשרי קהילה - גב' דליה שמר

 24 

 25 56ספר על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מ
 26  .אישור תב"רים .1
לפתיחת חשבון בנק ייעודי לצורך  47בהמשך לאישור המליאה מספר  .2 27 

קרן פיצוי נופי של קרן קיימת לישראל, החשבון יפתח בבנק מזרחי  28 
 29 .467סניף 

 30 תקווה.-אישור שם רחוב הברוש כרחוב בשטח השיפוט של גני .3
 31 דיווחי ראש המועצה. .4
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 1 פרוטוקול

 2 

 אישור תב"רים

 3 

, אישור 1. הישיבה, 58ישיבת מליאה מן המניין מספר  דלריצ'ה:גב'  4 

 5 תב"רים. גורן, בבקשה. 

נגישות ובטיחות. קיבלנו עכשיו ממשרד התחבורה  -661תב"ר  גב' אלרגנד: 6 

למפרץ להורדת תלמידים בבית ספר יובלים. יש פה הגדלה  7 

של  matching -של החלק של משרד התחבורה והגדלה של ה 8 

 9 המועצה. 

 10 ? מי נגד? 661מי בעד  דלריצ'ה:גב' 

 11 כולם בעד. אתה נגד?  גב' נתן:

 12 כולם בעד. מר סוכריאנו:

 13 כולם בעד.  גב' נתן:

 14 

 . 661 תב"ראת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 15 

מערב. קיבלנו הרשאה  6717עבודות פיתוח בגוש  -683תב"ר  גב' אלרגנד:  16 

 17 210ממשרד התחבורה לעורק בדרך התקווה. יש פה הגדלה של 

 18 90של המועצה  Matching -אלף שקל ממשרד התחבורה וה

 19 אלף שקל.  300אלף שקל, סך הכל 

 20 ? 683מי בעד  גב' דלריצ'ה:

 21  -המחצית השנייה של הרגע. מה זה העורק? זה ההרחבה, זה  מר סוכריאנו:

 22 זה המעגל תנועה. גב' אלרגנד:

 23 רק מעגלי תנועה? מר סוכריאנו:

 24 מעגלי תנועה. גב' אלרגנד:

 25 טוב. מר סוכריאנו:
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 1 כולם בעד? כולם בעד.  גב' נתן:

 2 

 . 683את תב"ר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 3 

ות מיליון שקל מקרנ 5בית ספר יובלים, הגדלה של  729תב"ר  גב' אלרגנד: 4 

 5 רשות, התאמה לאומדן.

 6 ? כולם.729מי בעד  גב' דלריצ'ה:

 7 כולם בעד?  גב' נתן:

 8 

 .729את תב"ר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 9 

לפתיחת חשבון בנק ייעודי לצורך קרן  47בהמשך לאישור המליאה מספר 

 467פיצוי נופי של קרן קיימת לישראל, החשבון ייפתח בבנק מזרחי סניף 

 10 

לפתיחת  47, בהמשך לאישור המליאה מספר 2סעיף מספר  גב' דלריצ'ה: 11 

חשבון בנק ייעודי לצורך קרן פיצוי נופי של קרן קיימת  12 

 13 . 467לישראל, החשבון ייפתח בבנק מזרחי סניף 

רק לציין באיזה סניף אנחנו פותחים את החשבון, כי זה מה  גב' אלרגנד: 14 

 15 שצריך לפי הנהלים. 

 16 , -זה רק שינוי של ה גב' דלריצ'ה:

אחרי שבדקנו את ההשוואה של עמלות בין בנקים, החלטנו  גב' אלרגנד: 17 

לבחור בבנק מזרחי לפתיחת החשבון שכבר אושר. זאת  18 

 19 אומרת לא פתחנו אותו עד היום. 

 20 את צריכה לצאת. :דובר

אני לא יוצאת, אבל אני חושבת שרונית, אני אסתפק  גב' מיוחס: 21 

 22 בלהימנע, נכון? 
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 1 היא בנק מזרחי, היא עובדת בנק.  גב' דלריצ'ה:

 2 כן.  עו"ד עובדיה:

 3 נמנעתי.  גב' מיוחס:

 4 מי בעד? כולם חוץ מסמדר.  גב' דלריצ'ה:

 5 אישור פתיחת חשבון.  גב' נתן:

 6 נמנעת בגלל ניגוד עניינים. גב' דלריצ'ה:

 7 

ברוב של חברים עם נמנעת אחת, לאשר פתיחת חשבון  : הוחלטהחלטה

בנק ייעודי לצורך קרן פיצוי נופי של קרן קיימת לישראל, החשבון ייפתח 

 .467בבנק מזרחי סניף 

 8 

 אישור שם רחוב הברוש כרחוב בשטח השיפוט של גני תקווה

 9 

אישור שם רחוב הברוש כרחוב בשטח השיפוט של גני תקווה.  גב' דלריצ'ה: 10 

יש לכם פה תשריט מחובר. ערן, אתה רוצה לדבר על הרחוב?  11 

 12 הפנייה הגיעה מתושבים שהם לא מוצאים את עצמם, נכון? 

 13 כן, כן.  גב' נתן:

זה רחוב שיש בו בעצם חלק, זה רחוב שנכנסים מכפר מעש  חמו:מר  14 

 15 לגני תקווה. הכביש, 

 16 פינת האילנות. איפה שהיה סגור המחסום, זה ההמשך אליו. דה:מר רו

בדיוק זה. הכניסה היא בתחום השיפוט של גני תקווה,  מר חמו: 17 

המדרכה היא בתחום השיפוט של דרום השרון. הכתובת  18 

 19 בשביל שתהיה אצלנו צריך להעביר את זה פה. 

 20 זה פרוצדורה מול משרד הפנים. גב' נתן:

 21 רחוב כאילו ללא מוצא.  כרגע זה מר סוכריאנו:

 22 אז מה הכתובת של ... הזה? דוברת:

 23 רחוב האילנות. מר חמו:
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 1 המדרכה זה רחוב האילנות?  דוברת:

 2 לא, הוא מתייחס לשער כניסה שלה.  מר רודה:

רחוב הברוש. יש פה כבר בתים, הבתים שנבנים של אפריקה  מר חמו: 3 

ב ישראל נבנים בעצם על רחוב הברוש, הכניסה היא מרחו 4 

הברוש והכתובת היא משם. אבל הם לא יכולים להיאשם  5 

 6 במשרד הפנים כי הם לא, כי אין כתובת כזאת.

 7 כי לא העברנו את הכתובת.  גב' דלריצ'ה:

 8 מסודרים משרד הפנים.  גב' נתן:

 9 אז מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 10 כולם בעד.  גב' נתן:

 11 כולם מוכנים שיהיה רחוב הברוש. מצוין. גב' דלריצ'ה:

 12 

את רחוב הברוש כרחוב בשטח השיפוט : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 של גני תקווה.

 13 

 דיווחי ראש המועצה

 14 

דיווחי ראש המועצה. כעת זה רשמי, יש לנו ועדה מקומית.  גב' דלריצ'ה: 15 

בסיום הישיבה אנחנו פותחים את ישיבת הועדה המקומית.  16 

ההובלה. מי שרואה את הארגזים, אתמול היום  הגיעה 17 

מתחילה  12.2 -מתארגנים, הארכיון, המערכות הממוחשבות. ב 18 

קבלת קהל באופן מסודר. יש פה את כל השעות, יהיה את  19 

 20 האתר, הכל יוסבר לכם אחר כך.

היה ביום ראשון כנס, מועצה מקומית  -מועצה מקומית או עיר  21 

ימים של הצבעה. זה באמת משהו שאם  7לעיר. יש כרגע  22 

בודקים אותו לגופו של עניין, אין הרבה הבדלים בין להיות  23 

מועצה לבין להיות עירייה. הדברים הם בעיקר תקנים  24 
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. In house, יועמ"ש 100% 50%מסוימים, למשל מבקר במקום  1 

 2 מיסים לא עולים. אין איזה,ה

 3 סכומי מכרזים.  גב' אלרגנד:

סכומי מכרזים. יש כמה בנהלים הפנימיים דברים כאלה  גב' דלריצ'ה: 4 

ואחרים שפקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות  5 

משפרות טיפה את העצמאות של החיים בעירייה. מלבד זה  6 

ינו יש יותר רגש, פסיכולוגיה, שירות לתושב, בייחוד רא 7 

 8 בהתנגדויות ובשאלות. 

עשינו ערב, אנחנו כרגע עושים הצבעה. אחר כך אנחנו נפרסם   9 

 10 את התוצאות ונחליט מה אנחנו עושים. 

 11 צורה, הפנייה להצבעה נעשית בצורה פומבית דרך האתר, ב מר סוכריאנו:

 12 יש כלי שחברה,  גב' דלריצ'ה:

 13 ים לכמה תושבים אלה זה, SMS -לא ב מר סוכריאנו:

לא, פתוח לכולם. בפייסבוק, באתר, באתר של המועצה, בכל  דלריצ'ה: גב' 14 

 15 מקום. 

 16 . 106גם דרך  דוברת:

ועדות השמה לקראת שנת הלימודים יחלו בחודש מרץ. הורים  גב' דלריצ'ה: 17 

ואילך המעוניינים לגשת לועדות השמה  2015לילדים שנתון  18 

לצורך שקילת זכאות ילדיהם לחינוך מיוחד מתבקשים לפנות  19 

למחלקת הפרט במועצה. זה מאוד חשוב. אנחנו גדלנו אבל  20 

 21 עדיין אנחנו לא עומדים בתקן של כיתות קטנות לפי משרד

החינוך. עכשיו הועדות השמה מתכנסות. במידה ויהיו מספר  22 

תלמידים אנחנו מאוד רוצים שיהיה לנו כיתות קטנות. הגיעה  23 

 24 העת גם בדבר הזה. 

אני לא יודעת מי מכיר ומי יודע.  -ספוקן הנוער בגני תקווה  25 

בעיניי זה אחד הדברים המרגשים והמדהימים שהתחילו  26 

דתי ביחד שעושים סוג של לקום. זה נוער גם חילוני, גם  27 
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קוראים לזה שירה מדוברת כזרם חדש באומנות. זה סוג של  1 

מין נאום מחאתי. הם מביעים שם דברים מקסימים. זה התחיל  2 

אצלנו בגני תקווה בבית הנוער. היה שם המון המון קהל, גם  3 

 4 אנחנו הלכנו, אני והלרן היינו, מקסים.

רים. הם דיברו כל  נושא שאפשר לקחת ולדבר עליו הם מדב  5 

על ילד מצטיין מול ילד טוב. הם דיברו על מה זה שומר נגיעה.  6 

ילדים דתיים עשו מין מחאה על זה. מדברים שם על הכל.  7 

 8 מקסים, באמת משהו מדהים. 

טקס סיום לבוגרי תכנית מיל"ה בגני תקווה. הטקס התקיים   9 

בתיכון מיתר בסוף חודש ינואר במעמד בכירים ממשטרת  10 

כנית הזאת פועלת בהובלת משטרת ישראל ישראל. הת 11 

ומחלקת הנוער. היא מוכיחה את עצמה ואת חשיבותה  12 

בהוצאה לאור של פרויקטים ופעילות נוער. זה בעצם להפוך  13 

שוטר לחבר. כל החשיבה הזאת זה לקרב את הנוער אל המבט  14 

של המשטרה, לדברים האלה. נבחרו בקפידה אחלה נוער, וזה  15 

 16 פרויקט באמת מדהים.

למידי תיכון מיתר קיימו בשבוע שעבר את יום האקתון ת  17 

למעורבות חברתית. הם עשו יום בהנחיה שכל אחד היה צריך  18 

לחשוב על מיזמים חברתיים שהם רוצים לעשות. הם הביאו  19 

רעיונות מאוד מאוד יפים. למשל הם רוצים לעשות יום ספורט  20 

לקשישים, כל אחד אמר, עשה מין תכנית כזאת מה הוא צריך  21 

, היה שם -בשביל זה, אם צריך את הרשות המקומית או את ה 22 

גם רעיון של פתיחת בית קפה. כל אחד ישב עם מנטורים של  23 

האקתון הזה וממש יזמים צעירים ברמה חברתית, כמו  24 

 25 המיזמים החברתיים האלה שיש היום. מאוד יפה. 

פסטיגן היה במוצאי שבת. עשינו אותו בלידר. המקום באמת   26 

הכיל את הכמות, יש כמעט אלף חניכים כבר יכול היה ל 27 
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בצופים, זה היה ערב מאוד מושקע והילדים ככה היו מאוד  1 

 2 מרוצים. 

 3 22 -עד ה 15 -בגני תקווה יוצא לדרך. ב 2שבוע חינוך מספר  

שנים למדינה. ביום  70לפברואר יתחיל שבוע חינוך בסימן  4 

ורים בפברואר יתקיים בתיכון מיתר ערב קהילתי לה 19 -שני ב 5 

ולתושבים, מפגש של שירה ושיח על סיפור חייו של נתן  6 

אלתרמן עם דר' מוטי זעירא. צריך להיות ערב מקסים, אתם  7 

 8  מוזמנים.

החלה ההרשמה לתכנית עתידים, היא מתחילה השנה   9 

 10 השלישית ההרשמה. 

התחילו העבודות לשיפוץ בית החינוך אריאל. עבודות שיפוץ   11 

אלף שקל. שיפוץ  500ל בסך והתחדשות בבית החינוך אריא 12 

האולם חוץ ופנים, חידוש רצפת המגרש, טיפול בחצר  13 

האחורית, גינה, בוסתן, התקנת מתקנים מוזיקליים בחצר  14 

הקדמית. הכל היה בשיתוף של המנהל, עשינו איתו את  15 

 16 הסיורים. 

קולות קוראים בקהילה, אנחנו עושים קהילה בריאה, סבב   17 

 18 הרצאות בקהילה. 

שנים. כל מי שמעוניין לתרום,  70 -היסטורי ל פרויקט קיר  19 

להתנדב, ברמה שלך להרצות בקהילה, כבר גייסנו מלא  20 

אנשים, אבל כל מי שיודע על מישהו שיודע להרצות גם  21 

לגמלאים, כל מקום שאנחנו מגיעים יש פה קהילה מאוד  22 

נותנת, מאוד רוצה לתרום, צריך לצוד אותם, אם אתם מכירים  23 

 24 לנו למצוא את האנשים האלה. עוזרים אז תעזרו 

 25 15 -קרובים, שבוע החינוך, אמרתי. ביום חמישי האירועים  

יש גם פתיחה של הערב. אנחנו נשלח לכם הזמנה, אבל  26 

 27 27 -בעקרון אתם מוזמנים לכל האירועים של החינוך. ב



 

 

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

 6.2.18  מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

9 

בפברואר יש שידור חי בפייסבוק השלישי, מתן מענה על  1 

 2 שאלות און ליין, בעיקר זה הנדסה וחינוך ושפ"ע. 

במרץ, כנס נשים  4ם בשדרת התקוות. במרץ, הפנינג פורי 2  3 

 4 מעוררות השראה.

 5 במרץ שבוע הנוער בגני תקווה.  8-15 

סקר שביעות רצון, אני שמחה לעדכן, התקיים סקר שביעות   6 

רצון מתפקוד המועצה על אגפיה וזרועותיה השונים. בהתאם  7 

לכך התקיים דיון מקצועי עם עובדי הנהלת המועצה לשיפור  8 

שאלו בסקר, ונעשה עוד ישיבה גם עם ושימור הנושאים שנ 9 

 10 הדרג מתחת למנהלים. 

מרוצים או מרוצים  88%רוב מוחלט מהמשיבים בעלי הדעה,   11 

 12 -מרוצים במידה בינונית ו 8%מאוד מהמגורים בגני תקווה. 

אינם מרוצים. הציון הממוצע לשביעות הרצון מהמגורים  4% 13 

המגורים. מייצג שביעות רצון גבוהה מאוד מ 4.43בגני תקווה  14 

התחומים בהם שביעות הרצון מתפקוד המועצה היא הגבוהה  15 

; חזות 3.92מרוצים,  81% -ביותר חטיבת הביניים והתיכון 16 

מרוצים; מוקד עירוני  76%, 3.92היישובים, פארקים וגנים  17 

 18 . זה ציונים מאוד מאוד גבוהים. 3.92מרוצים,  74% 106

יא נמוכה התחומים בהם שביעות הרצון מתפקוד המועצה ה  19 

יותר, פעילויות תרבות ופנאי לצעירים. יש היום הרבה יותר  20 

מודעות לצעירים, אנחנו צריכים באמת לשים את זה על  21 

 22 שולחננו, ופעולות ואירועים לגמלאים ולקשישים. 

 23 -המוסד בו ציון שביעות הרצון הגבוה ביותר הוא מרכז הבמה 

הספורט  מרוצים. אחריו מרכז 86%, 4.31ציון שביעות רצון  24 

 25 מרוצים.  70%, 3.95לידר, 

היו בקשר כלשהו עם אחת  45%כמחצית מהמשיבים,   26 

מעניקים ציון  73%ממחלקות המועצה. רוב אלה שהיו בקשר,  27 
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טוב או טוב מאוד ליחס ולשירות אותו הם קיבלו. חמישית  1 

 2 ציון בינוני.  12% -מעניקים ציון גרוע או גרוע מאוד, ו

מייצג  3.92צון מהיחס והשירות הציון הממוצע לשביעות ר  3 

שביעות רצון טובה מאוד. אני מקריאה לכם את מה שהסוקר  4 

 5 כותב. 

יש פה את שתי הטבלאות שאני יכולה להראות לכם את זה.   6 

. זה סקר אחרי 2017. הכל דרך אגב עלה ממרץ 3.78גני הילדים  7 

שנה, אחרי שישבנו עם כל המנהלים, שיפרנו את הדברים,  8 

משהו אחד ממש חוץ מהפעילויות תרבות שאני  הכל עלה. אין 9 

חושבת שגם המודעות עלתה וצריך לבחון את זה יותר  10 

בעבודה יותר יסודית מול פלחים של האוכלוסייה. כל היתר  11 

 12 עלה בצורה משמעותית. 

הוא  3.76. רווחה היה 3.84עכשיו  3.75שירותי דת למשל היה   13 

החטיבה והתיכון היה . 3.92, הוא 3.70. מוקד היה 3.85עכשיו  14 

, הוא 3.82מהתיכון. היחס היה  3.92מהיסודי,  3.79עכשיו  3.59 15 

מהשירות. בקיצור, אנחנו מודים, צריך להמשיך ככה,  3.87 16 

 17  להמשיך לעלות ותודה רבה לכולם.

 18 -תמה ישיבת היום-
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