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פרוטוקול
אישור תב "רים
גב' דלריצ'ה :הזמנה ל ישיב ת מליאה מן המניין מספר  . 1 . 57אישור תב"רים.
גורן בבקשה.
גב' אלרגנד :תב"ר  – 711בניית ש ת י כיתות ילדים בסמטת כנרת ,פשוט יש
גידול ,בהרשאה של משרד החינוך קיבלנו תוספת אז עדכנתי את ההרשאה.
גב' דלריצ'ה :זה רק ממקורות חוץ ולא כספי,
גב' אלרגנד :משרד החינוך.
גב' דלריצ'ה :מי בעד? כולם בעד אישור תב"ר ,עוד פעם תגידי את המספר.
גב' אלרגנד. 711 :
גב' דלריצ'ה. 711 :
החלטה  :פה אחד הוחלט לאשר תב "ר . 711

דיון בדוחות כספיים ליום 30.9.17
15
16

גב' דלריצ'ה:

דיון בדוחות כספיים ליום  30לספטמבר  . 2017גורן בבקשה.

17

גב' אלרגנד:

הגרעון ל  30 -לספטמבר  ' 17הוא  102,000שקל .הגרעון הנצבר

18

לסוף  ' 16היה ,לפי הדוחות המבוקרים היה  14.4מיליון.

19

הגרעון הנצבר לסוף רבעון שלישי הוא  14.5מיליון ,הוא

20

מהווה כ  12.3% -מביצוע צפוי  ,' 17ואם מנטרלים את ההנחות

21

שבדרך כלל אמורים לנטרל זה . 13.2%

22

הרבעון השלישי לא ס קו ר על ידי רו"ח .דרך אגב את הדו"ח

23

של הרבעון השני עדיין לא הבאנו למליאה כי הוא דו"ח

24

שסקור ע"י רו"ח ,הוא הלך למשרד הפנים ועדיין לא קיבלנו

25

אותו חזרה ממשרד הפנים ,הוא כבר שוכב אצלם למעלה

26

מחודשיים ,אז כשהוא יגיע נעלה אותו .אז יצא שהעלינו דו"ח

27

רבעון שלישי עוד לפני הרבעון השני.
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1

אם נסתכל על תקציב מול ביצוע בעמוד  , 4אז בטור תקציב

2

נכלל התקציב לפני העדכון האחרון שעשינו בנובמבר ,כי

3

האישור של משרד הפנים לעדכון היה אחרי שיצא הדו"ח הזה.

4

הכנסות מארנונה ,הביצוע גבוה גם בגלל שברבעון השלישי

5

נכנסות חמש תקו פות של תשלום ארנונה ,בכל מקרה גם

6

בעדכון תקציב האחרון העלינו את התקציב של הארנונה.

7

בסעיף עצמיות חינוך יש תת ביצוע ביחס לחלק היחסי של

8

התקציב ,עוד פעם אם נתייחס לתקציב המעודכן זה יהיה נמוך

9

יותר ,זה נובע מכך ש הגביה מגני ילדים למשל היא לא

10

מתפרסת באופן שווה על פני השנה ,יהיה להם יותר כסף

11

עכשיו ברבעון הרביעי .

12

בסעיף עצמיות אחר ,הביצוע נמוך ביחס לתקציב ,נובע בעיקר

13

בגלל שהמתווה של משרד הפנים לעניין רישום הכנסות

14

מתאגיד המים לא נרשם בביצוע של הרבעון השלישי ,וגם

15

מימון הוצאות ההנדסה בנוסחה מת קציב הפיתוח לא מומשה

16

עדיין במלואה.

17

שכר עובדי חינוך ,יש ביצוע נמוך יחסית בגלל חודשי הקיץ

18

וגם בגלל שבספטמבר נכנסת שכבה נוספת בתיכון שבקושי

19

בא לידי ביטוי ברבעון הזה .זהו בגדול .אם למישהו יש

20

שאלות?

21
22

גב' דלריצ'ה:

אוקי ,סעיף מספר  , 2דיון בדוחות כספיים ליום  30לספטמב ר

. 2017
המועצה מכריזה על סלילת כבישים ומדרכות כמפורט להלן :
-

דרך העמק – גוש  , 6717חלקות/חלקי חלקות . 130 , 120 , 26

-

דרך המשי מקטע צפוני – גוש  , 6717חלקות/חלקי חלקות, 50 , 175 :
. 48 , 47

-

סלילה מחודשת של רח' בארי במקטע בין רח' כנרת לרח' זאב –
גוש  , 6720חלקות/חלקי חלקות. 361 , 365 :
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1
2

גב' דלריצ'ה:

סעיף מספר  – 3המועצה מכריזה על סלילת כבישים ומדרכות

3

כמפורט להלן :דרך העמק ,גוש  , 6717חלקות  /חלקי חלקות:

4

. 130 , 120 , 26

5

דרך המשי ,מקטע צפוני ,גוש  , 6717חלקות/חלקי חלקות , 48

6

. 175 , 50 , 47

7

סלילה מחודשת של רחוב בארי ,במקטע בין רחוב כנרת לרחוב

8

זאב ,גוש  , 6720חלקות/חלקי חלקות . 365 , 361

9

הנוהל לפי חוק העזר העירוני צריך להצהיר במועצה על

10

סלילת כבישים.

11

גב' נתן:

צריך אישור של כולם?

12

גב' דלריצ'ה:

לא ,רק הכרזה.

13
נסיעה לחו"ל של ראש המועצה
14

גב' דלריצ'ה:

נושא אחרון לפני הדיווחים ,בתקציב המועצה לשנת , 2017

15

כשאישרנו את תקציב המועצה בסעיף נסיעות לחו"ל ,נסיעות

16

והשתלמויות ,אושרה נסיעה לחו"ל של ראש המועצה .באמצע

17

 2017יצא חוזר מנכ"ל חדש שבו צריך להביא למליאה את

18

הפרטים של הנסיעה לגופה של נסיעה .אז אני רוצה לאשרר,

19

ע וד לא גביתי את הכסף .היתה נסיעה לארה"ב ,ללוס אנג'לס,

20

על ידי מחלקת המדינה של ארה"ב ,הטיסה ,זה הנושא היחיד

21

ששולם על ידי המועצה ,שישולם ,בינתיים שולם על ידי,

22

מפגש עמיתים ומפגש למידה עם ראש מועצת לוס אנג'לס,

23

ראש עיריית לוס אנג'לס ,כולל סיור במוסדות חינוך .הנסי עה

24

תוקצבה בתקציב  , 2017אז על זה אני צריכה אישור מליאה.

25

אשרור .מי בעד? רק את הכרטיס.

26

אלי סוכריאנו :זה בדיעבד אני מבין.
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הנסיעה אושרה בתקציב המועצה .ב  30 -ליוני אחרי שהיא

2

אושרה יצא חוזר מנכ"ל חדש ,אני ליתר בטחון מאשררת את

3

זה  .אשרור.

4

אלי סוכריאנו :מתי היתה הנסיעה ,לפני או אחרי?

5

גב' דלריצ'ה:

אחרי  30ליוני .מתי נסעתי? באוגוסט.

6

דוברת:

אבל אנחנו משלמים רק על הכרטיס טיסה.

7

אלי סוכריאנו :לא ,בסדר ,אבל זה בוצע בדיעבד.

8

גב' דלריצ'ה:

9

לירון דורון לוי :היא הסבירה למה זה לא בוצע.

10
11

עוד לא גביתי את הכסף.

אלי סוכריאנו :אני מבין ,אבל זה בדיעבד.
גב' דלריצ'ה:

אבל הוא ימשיך להתעקש שזה בוצע בדיעבד.

12

מי בעד?

13

אלי סוכריאנו :אם ביוני יצא אז זה לא.

14

גב' דלריצ'ה:

מי נגד?

15

אלי סוכריאנו :אני.

16

גב' אלרגנד:

רק אלי נגד ,כל היתר בעד.

17

גב' דלריצ'ה:

כן.

החלטה :הוחלט ברוב קולות עם מתנגד אחד לאשר נסיעה לחו"ל של ראש
המועצה .
18
דיווחי ראש המועצה
19
20
21

גב' דלריצ'ה:

דיווחי ראש המועצה .לא ,קודם ענת ,ענת ניתן לך עכשיו
בבקשה.

22

ענת מור  -אבי :טוב אז למי שלא מכיר אותי אני ענת מור  -אבי ,אדריכלית,

23

עוסקת היום בקשר בין חינוך לאדריכלות ,בין פדגוגיה

24

למרחב  ,וניתנה לי הזכות בעצם להיות חלק מצוות העבודה

25

בכל הפארק האקדמי שלנו ,בעיקר על מיתר ,חטיבה והספריה,

26

וליזי ביקשה שאני טיפה אדבר על החטיבה וקצת על הספריה,
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1

ואני ברשותכם רוצה טיפה לתת קצת רקע על בעצם איך ,על

2

הנושא בכללי וגם על מחקר שאני עושה היום ,אני בעצם תוך

3

כדי שאני עוסקת בעבודה הנפלאה הזאת של ליישם את

4

החדשנות במבני החינוך שלנו בגני תקווה אני עורכת מחקר

5

כחלק מתואר דוקטורט ובעצם יש הלימה מוחלטת בין העיצוב

6

שלנו לבין המחקר הכי חדשני שקורה היום בעולם  .אז אני

7

קצת אעבור ,אנחנו נעשה את זה צ'יק  -צ'אק ,אני אעשה את

8

זה מאוד מהר על כל ,אני לא יודעת אולי כדאי,

9

אודליה אורבך :אני לא יודעת אם אמרנו לך את זה בישיבת המועצה בפורום

10

הזה ,אבל העבודה של תיכון מיתר היא מדהימה ,שאפו ענק.

11

ענת מור  -אבי :תודה רבה.

12

אודליה אורבך :אני בטוחה שמכולם ,לא רק ממני.

13

ענת מור  -אבי :תודה רבה.

14

גב' דלריצ'ה:

15

ענת מור  -אבי :נכון מאוד ,כן .נשמה.

16
17

גב' דלריצ'ה:

ויש את צדיק אלייקים שהוא בעצם האדריכל של המבנה.
ויש את העיצוב ,את התכנים ,את ההלבשה של המקום הזה
שליוותה אותה ענת מור  -אבי.

18

אודליה אורבך :מהמם.

19

ענת מור  -אבי :שבעצם הרצון שלנו לחבר את הפדגוגיה החדשנ ית למרחב

20

בכדי שהוא יוכל לתמוך בדברים החדשים שקורים .ובאמת

21

המחקר שלי מדבר על העניין הזה ,על הקשר הזה בין

22

אדריכלות לשיתופיות וליצירתיות ,ואיך המרחב היום יכול

23

לתמוך ב  . we -ב  , we -אנחנו נדבר קצת על ה  we -הזה קצת

24

יותר מאוחר ,אבל זה יותר בעניין הזה של הקולקטיב ,כי

25

אנחנו נראה שקולקטיב היום ,הקולקטיב זה דבר מאוד מאוד

26

חשוב בחינוך היום.

27

אין ספק שמבחינת חינוך אנחנו בתקופה היסטורית של שינוי

28

מהותי ,אנחנו בהחלט מבינים שבית ספר זה לא מקום רק

29

ללמד את הסטודנטים אלא ,ולמורים רק ללמד דברים ,אלא
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1

זה מקום  to becomeכמו שאנחנו א ומרים .אנחנו בהחלט

2

כבר לא במקום הזה של הטכנולוגיה אבל במקום הזה של

3

להאכיל ידע ,להאכיל את התלמידים בידע ,אנחנו במקום של

4

יצירת ,של פרדיגמה חדשה ,של פרדיגמת הרשת ,אוקי ,ואנחנו

5

עוברים מהפרדיגמה של הפירמידה לפרד י גמה של הרשת וזה

6

מה שנקרא במאה העשרים ואחת ,ואם אתם רואים אנחנו

7

הסביבה הלימודית שלנו נשארת כל השנים האלה ,כל המאות

8

שנים האלה דומה אחת לשניה להפליא ,וסוף סוף הגענו למצב

9

שאנחנו מבינים שלמידה היא לא ליניארית ,אנחנו מבינים

10

שאנחנו צריכים לחבר היום מידע וידע ולא רק לאסוף יד ע.

11

אז העניין הזה של  , collectingלא

to collect but to

12

 . connectאנחנו מבינים שיש  siftלגמרי בכל מה שקשור ל -

13

מלמידה פאסיבית ללמידה אקטיבית עבור הסטודנטים .גם

14

המורים עוברים תהליך שינוי מאוד מאוד רציני ממקום של

15

להיות בסנטר ללהיות מנחה ,מנחי ידע .

16

קובי זמיר:

17

ענת מור  -אבי :מתווכי ידע ,בדיוק .קובי ,אתה לידי לא סתם ,תתפרץ

18

מתווכ ים.
כשצריך.

19

קובי זמיר:

20

ענת מור  -אבי :אוקי .אנחנו גם מבינים שיש היבט רגשי חברתי מאוד מאוד

21

חשוב בכל מה שקשור ללמידה ,זה בכלל לא רק ידע וכלים

22

וכשרון .א נחנו מבינים גם שיצירתיות הינה תהליך שיתופי,

23

אנחנו בהחלט בבתי ספר מעודדים יצירתיות ,אבל לא

24

מעודדים דווקא את היצירתיות של האינדיבידואל ,של זה

25

שהוא החכם שמקטין את כל השאר ,אלא להיפך ,אנחנו רוצים

26

ליצור

ותהליכים

27

יצירתיים ביחד ,וכל הספרות המקצועית ממש מהתקופה

28

האחרונה מורה שזה הדבר הכי נכון לעשות.

לא צריך ,את עושה את זה נהדר ,אני רוצה את המצגת.

תהליכים

שיתופיים

שיצרו

חדשנות
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1

ולמזלנו האדריכלים יש גם חשיבות מאוד רצינית למרחב

2

הפיזי בתהליך יצירתיות ,ששית ממנוע החדשנות זה המרחב,

3

אז ערן אנחנו בסדר ,אנחנו במקום הטוב. Space do meter .

4

ובהחלט אם אנחנו ככה מתחילים לצמצם א ת עצמנו למה

5

הדבר הנכון שאנחנו היינו מבקשים לחזק עכשיו במרחבי

6

הלימוד שלנו זה את החשיבות של הקולקטיב .גם הגישות

7

החינוכיות העכשוויות עובדות על הרבה מאוד דברים

8

שקשורים לשיתופיות ,ל  , visual learning -ל -

visual

9

 , thinkingהכל ,כל הקשר הזה הוא גם פיזי וגם חינוכי ,ולכן

10

מה שאני חוקרת היום זה בעצם מה זה הקולקטיב החדש הזה,

11

הרי אנחנו לא בקולקטיב של הסוציאליזם ,אבל אנחנו

12

באיזשהו קולקטיב אחר ,ואיך הוא יכול להתבטא בסביבות

13

הלמידה.

14

בסביבות עבודה אנחנו בהחלט כבר רואים הרבה מאוד זמן

15

את השיפטינג הזה מ פחות  weיותר  , meליותר  weופחות

16

 , meזה כבר סביבות העבודה  ,אנחנו בערך רואים את זה כבר

17

עשר שנים ,אבל סביבות לימודיות אנחנו ממש עוד לא רואים

18

את זה וזה הכוון שלנו היום – ליצור חוויה קולקטיבית יותר,

19

יותר  , weפחות . me and I

20

כשאנחנו מדברים על שני סוגים של קולקטיב בבתי הספר,

21

שזה הקולקטיב של הסטודנטים ,זה הקולקטיב של המורים,

22

שזו בהחלט קהילה שאנחנו חייבים לשים אליה לב ,מכיוון

23

שאנחנו בשנים האחרונות מדברים רק על הסטודנטים אבל

24

לא מספיק על המורים כקולקטיב או כקהילה לומדת ,כי הם

25

גם בשלב של להיות לומדים ,בעצם זה שתי קהילות לומדות

26

שנמצאות בתוך תהלי ך שינוי מאוד מאוד רציני  ,ובהחלט גם

27

למורים אנחנו חייבים ליצור עבורם את המרחב הזה בכדי

28

ששיתופיות תתחיל גם להיווצר,

29

קובי זמיר:

ביניהם.
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ענת מור  -אבי :ביניהם.

2

קובי זמיר:

3

ענת מור  -אבי :לגמרי ,כן ,לגמרי לגמרי.

הסיפור הזה של מורים לומדים עם מורים ובקבוצות.

4

והפארק האקדמי שלנו פשוט יצר מרחב מדהים שבו אנחנו

5

רואים את החדשנות הזאת קורית ,בעצם אנחנו רואים את

6

החדשנות הזאת קורית קובי מאילות שבקטנה אנחנו היו לנו

7

את המרחבים המשותפים ,אבל בקטנה,

8

קובי זמיר:

9

ענת מור  -אבי :למיתר שהתחלנו לפרוץ קירות.

10

קובי זמיר:

11
12
13

נכון ,בדיוק.
ולחטיבה שזה יבוא לידי ביטוי הרבה יותר ,בעוצמה הרבה
יותר גדולה.

ענת מור  -אבי :והחטיבה שאנחנו פורצי דרך.
קובי זמיר:

14

ואני חושב שגם יובלים .אתם תראו את תכנון יובלים ,אתם
תבינו בית ספר יסודי ש -

15

דוברים:

( ...מדברים ביחד)

16

קובי זמיר:

זה לא נורא בכלל ,אבל,

17

דוברת:

לא נורא בכלל ,אפילו טוב.

18

קובי זמיר:

לא ,זה לא טוב או רע ,אבל זה כאילו ,זה באותה תפיסה.

19

כלומר גם בעבודה שלנו על החטיבה ,גם בעבודה שלנו על

20

הספריה ,גם בעבודה שלי עם משה על יובלים ,עם האדריכל

21

האחר ,התפיסה הפדגוגית הזאת של ה  we -ושל הקולקטיב

22

ושל העבודה ,אולי בש ביל לפשט את הרעיון הזה ,המעבר הזה

23

מישיבה בטורים ,שכל אחד עובד לבד ,לאיזשהו משהו יותר

24

דיפוזי ,ותסתכלו ,תראו איזה תמונה ,כלומר באמת שאין צורך

25

להרחיב עליה ,תסתכלו איזה תמונה .מישהו אמר פה מדהים,

26

אבל זה באמת ,זה נשבע לכם שזה מדהים,

27

דוברים:

כן ,כן.

28

קובי זמיר:

ב אמת כאילו אני חושב שזה ,א' – זה ברמה בינלאומית ,אני

29

נוסע ללונדון להשתלמות מקצועית ואני רוצה להגיד לכם
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1

שאתמול ראיתי איזשהו מיצג שיהיה בספריה והדבר הראשון

2

שאמרתי זה אני לוקח את זה איתי ואני נוסע לראות שם ,כן,

3

אני נוסע איתי לראות שם ,אמרתי אני צריך לקחת את זה

4

איתי להראות להם שהם יבואו לפה ,אני אומר לכם שזה ברמה

5

בינלאומית.

6
7

ענת מור  -אבי :הספריה.
קובי זמיר:

8
9

הכל ,כל המרחב הזה .וכל מי שמקטר באמת בעיני הוא מפספס
 big timeנשבע לכם.

גב' נתן:

יש מקטרים?

10

ענת מור  -אבי :לא .האמת שלא .באמת שלא.

11

גב' נתן:

אין מקטרים.

12

קובי זמיר :

האמת שבאמת לא מקטרים.

13

גב' נתן:

אז אין מקטרים .יש מקנאים ,לא מקטרים.

14

ענת מור  -אבי :אני יכולה לומר לכם שכבר בספטמבר ,

15

קובי זמיר:

הכל עניין של אות קטנה.

16

גב' נתן:

בדיוק.

17

ענת מור  -אבי :היתה לי האפשרות להציג בכנס חינוך במישיגן את שלושת

18

בתי הספר האלה ,שכמובן הדגש היה על הפריצת דרך שקורית

19

בחטיבה כרגע .אבל בתור תמונה נפלאה של איך מרחבי

20

הלמידה משתנים ,מה שנקרא as we speak

21

האחרונה ,ואנחנו רואים את זה על הפארק שלנו בצורה

22

מדהימה ,והתגובות הי ו באמת נהדרות .אז בהחלט התחלנו

23

עם אילות ,מיתר כבר העבודה היתה בשיתוף כבר עם קרן,

24

כבר היה איזושהי הלימה בין הפדגוגיה למרחב ,זה לא היה רק

25

ועדת קישוט כמו שעד לא לפני הרבה זמן אנחנו היינו חווים

26

את זה ,והחטיבה היא כבר באמת מוצר ,היא תוצר של מחקר

27

ובהחלט משקפת מרחבים בינלאומיים היום שיש בכל מקום

28

שמכבד את עצמו וגם אפילו משקפת את מה שקורה בסביבות

בתקופה
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1

עבודה ,שהיום אנחנו מוצאים את סביבות העבודה נראות כמו

2

מקום שילדים צריכים לחוות אותו ולא בני שלושים וארבעים.

3

קובי זמיר:

4

ענת מ ור  -אבי :בדיוק.

כולם כשאומרים תראו כמו היי  -טק או כמו משרדי זה,

5

קובי זמיר:

6

ענת מור  -אבי :זה כמו . we work

החממות הללו ,

7

קובי זמיר:

זה כמו  , we workוככה תראה החטיבה.

8

גב' דלריצ'ה:

מדהים ,מדהים.

9

קובי זמיר:

ככה תראה הספריה.

10

ענת מור  -אבי :לא ממש ככה ,אבל תיכף אנחנו נראה איך היא תראה.

11

קובי זמיר:

12

ענת מור  -אבי :אבל כן ,הרעיון הוא של הלא פורמאליות הזאת ,המקומות

13

שכל אחד יכול לבחור איפה שהוא רוצה להיות ואיפה שהוא

14

רוצה ללמוד ,איך הוא רוצה ללמוד ומה הוא רוצה ללמוד.

לא ממש ככה ,אבל בקונספט הזה ,תיכף תראו.

15

גב' דלריצ'ה:

במרחבי שונים מותאמי פדגוגיה.

16

קובי זמיר:

נכון.

17

גב' דלריצ'ה:

כי זה מה שהגמישות הזאת.

18

ענת מור  -אבי :בהחלט .ומה שאנחנו ראינו לנכון שאנחנו צריכים לחזק גם

19

במיתר וגם בחטיבה ,ובסה"כ כשאני חושבת על זה גם בספריה

20

אפילו אפשרנו את הדבר הזה,

21

קובי זמיר:

22

ענת מור  -אבי :זה קודם כל שיתופיות במרחבים ,תקשורת בינאישית,

23

שאנ חנו אומרים  , we talkכן ,ייווצרו תקשורות גם בין

24

המורים וגם בין הסטודנטים שהם פחות פורמאליים ,נראות

25

של תהליכי מידע וחשיבה .מבחינתנו כולם תלמידים ,כולם

26

מורים ,שזה אומר להעצים את המורים כמו שאנחנו מעצימים

27

את הסטודנטים היום .שינוי שפה לשפה מעצימה ,זאת אומרת

28

אפילו הטרמינולוגיה שלנו מתחילה להשתנות ,פח ות עזר

29

במיוחד וכיתות מיוחדות לזה וזה .יש לנו הרבה מרחק,

נכון.
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אבל תראו כמה דגש על הפנים גם ,זה לא רק על הריהוט,

2

תראו כמה תוכן ,כמה מחשבה פדגוגית אמיתית יש שם כדי

3

להביא את החינוך הכי טוב שיש.

4

ענת מור  -אבי :לגמרי.

5

גב' דלריצ'ה:

6

ענת מור  -אבי :אז אם א נחנו מדברים על הקונספט של החטיבה ,העצמת

7

השיתופיות בעיקר ,הביחד ברמה כיתתית  ,שכבתית ,בית

8

ספרית וקהילתית ,ו  we and the others -שזה תוספת של

9

קובי ,הייתי חייבת להכניס לכאן.

10

קובי זמיר:

מדהים.

כן ,אי אפשר להיות מרוכז ב  we -כל הזמן ,באנחנו ,בזה ,גם

11

יש גם  the othersשצרי ך לראות אותם מסביבי ואז זה יוצא

12

ל  , I -ל  . me -זו התפיסה הפדגוגית ,אנחנו גם לא נלאה אתכם

13

בכל הזה ,זה באמת זה הקו מחשבה שאחרי .אולי נקפוץ רגע

14

שניה לאיך זה נראה?

15

ענת מור  -אבי :אנחנו כבר שם.

16

גב' דלריצ'ה:

כן ,אני רואה את חן עוד רגע,

17

קובי זמיר:

דווקא חן מה זה מתמוגג ,לא?

18

חן קרמר:

אני עסוק בלו"ז.

19

ענת מור  -אבי :בעצם החטיבה זה,

20

קובי זמיר:

21
22
23

אנחנו מחפשים דוקטורנטים לחינוך לאיזשהו מחקר ,אתה לא
בעניין?

גב' דלריצ'ה:

הוא לא כותב לי אס.אמ.אסים מוטרדים אז אני מניחה שהוא
נהנה ,אבל אתה יודע.

24

ענת מור  -אבי :אז בעצם המרחב של החטי בה וזה השקופית האחרונה שהיא

25

יותר אקדמית ,אנחנו כבר עוברים לתוכניות ,בעצם אנחנו

26

עובדים על מודול שנקרא  , too plus one, we hubשבעצם

27

נותן את האפשרות גם לתלמידים להיות ב  hub -שלהם ,גם

28

למורים ליצור  hubוליצור את המקום ביניים הזה של החיבור

29

ביניהם ,ולאו דווקא בתוך המרחבים הרגילים של הכיתות.
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1

יש לי כאן את כל התוכניות ,לא חייבים לעבור ,לא מעניין כל

2

כך ,אנחנו ,אבל בסה"כ קומה טיפוסית של כיתות יש לנו תמיד

3

את המרחבים הלא רשמיים ,הלא פורמאליים ליצירה של

4

שיתופיות ,של עבודה משותפת בין הסטודנטים שלא בתוך

5

הכיתה עצמה ,אז כל הקומות מקבלות את המרחבים האלה,

6

קובי זמיר:

7

ענת מור  -אבי :אבל מה שקורה לנו בקומה שלישית זה בעצם הקומה שהיא

8

ה  we hub -שלנו ,שזה הקומה הזאת של המודול too plus

9

 , oneשבו בעצם יש לנו את  we workוה  we learn -גם של

10

המורים וגם של התלמידים ,זאת אומרת פה כולם ביחד

11

עובדים ,לומדים ,והאינטראקציה היא לא פורמאלית ,זה יותר

12

נראה כמו  we workאו משרדים שאנחנו מכירים היום,

13

שקיפות תהיה ברמה מוחלטת ,זאת אומרת חינוך היום הוא

14

ציבורי ,הוא לא פרטי יותר ,אין כיתות שאי אפשר לראות

15

דרכן את מה שקורה ,לא רק ברמה הזאת שאנחנו רוצים לחבר

16

את כולם ביחד לתוך עשיית הלימוד הזאת ,אבל יש לזה

17

היבטים פסיכולוגיים מאוד מאוד חשובים.

את המרחבים הללו.

18

אודליה אורבך :רגע ,אז מה בתכנים שונה בקומה השלישית בעצם?

19

ענת מור  -אבי :בעצם זה ,זה המרחב ,קובי אתה אולי תיכנס לזה.

20

אודל יה אורבך :לא ,בתכנים מה ההבדל?

21

קובי זמיר:

תראו זו הקומה השלישית בעצם ,הסיפור פה הוא בעצם

22

איזושהי התאמה של מענה מותאם לסגנונות הלמידה

23

ולעבודה המשותפת ,המענים הדיפרנציאליים ,גם הביחד וגם

24

הלחוד ,גם הפנים וגם החוץ ,גם האטום וגם השקוף ,גם

25

הפרטי וגם הציבורי ,שכ ל זה מתרחש במרחב .עכשיו תדמיינו

26

שבכל זה יש כיתות של,

27
28

אודליה אורבך :לא ,אבל אני לא שואלת מבחינת התשריט.
קובי זמיר:

אז מה? אה סליחה.
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אודליה אורבך :מבחינת התוכן ,מה ההבדל בין זה לבין כיתה רגילה? שבכיתה

2

רגילה,

3

קובי זמיר:

4

אודליה אורבך :כן.

מה ההבדל בין זה לבין כיתה רגילה?

5

קובי זמיר:

6

אודליה אורבך :פה תהיינה כיתות לימוד?

א' – שיטות העבודה של המורה משתנות ,אנחנו,

7

קובי זמיר:

8

אודליה אורבך :ז'  , 3סתם אני אומרת.

9
10

קובי זמיר:

פה תהיינה כיתות לימוד,
פה תהיה ז'  , 3אבל ז'  3יכולה להתפצל,

ענת מור  -אבי :זה לא הכיתת אם שלה.

11

קובי זמיר:

12

אודליה אורבך :לא הכיתת אם.

13

קובי זמיר:

זה לא הכיתת אם.
לא .אבל ז'  3יכולה להתחלק עכשיו לחמישה חללים שונים

14

ולהיות ז' . 3

15

אודליה אורבך :אז זה מרחבי עבודה בעצם.

16

ענת מור  -אבי :בדיוק ,זה מעבר לכיתות האם.

17

קובי זמיר:

18

סמדר מיוחס :גם פה זה כמו בדגם המפורסם שבתוך הכיתה אם אני הולכת

19

בדיוק.
לשם הקירות הן בעצם חלונות?

20

קובי זמיר:

21

סמדר מיוחס :זאת אומרת שמי שנמצא במערך היותר אינטימי ומי שנמצא

22

במערך היותר כללי בנקודות המחשב ,אני ממש מתנצלת אבל

23

זה בדיוק אותו דגם שהיה בטלוויזיה אתמול אז אני זוכרת

24

אותו בע"פ ,והדגם שלך,

כן.

25

קובי זמיר:

26

ענת מור  -אבי :איזה דגם?

27

סמדר מיוחס :לא שלכם ,אין לי מושג.

28

גב' דלריצ'ה:

באמת?

29

קובי זמיר:

לא שלנו התכוונת ,לא שלכם.

שלנו?
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סמדר מיוחס :אתמול בחדשות היה את זה.

2

גב' דלריצ'ה:

3

סמדר מיוחס :תקשיבו ,אתמול בחדשות פרסמו גם בי ת ספר מאוד יחודי,

4

(מדברים ביחד)

5

דובר:

6

סמדר מיוחס :שניה .וואי ,אל תסבך אותי . 14 , 13 , 12 ,הדוגמה בעצם הם

7

איזה קטע ,את רצינית?

איזה חדשות? איזה ערוץ?
הביאו על החלל הזה ,החלל למטה האמצעי שיש בו קוביה,

8

קובי זמיר:

9

סמדר מיוחס :יותר שמאלה ,זה.

10

קובי זמיר:

זה?

11

סמדר מיוחס :כן ,החלל הזה.

איזה?

12

קובי זמיר:

13

סמדר מיוחס :כן ,כן ,הם הראו את הכיתה ,הם הראו את כיתת המחשב,

שיש חדרון בתוך כיתה?

14

גב' דלריצ'ה:

15

סמדר מיוחס :וכל הריבוע הפנימי הזה הוא בעצם חלונות ,כאשר בעצם אלה

16

שיש להם איזשהו רקע של קשב וכו' נכנסו ללמוד בתוך הזה,

איזה קטע.

17

דובר:

18

סמדר מיוחס :המורה עדיין היתה בסביבה ,יש את המחשבים ויש את העיגול

19

שם שיש בעצם את הכיתה המסתובבת .הביאו את זה גם מבית

20

ספר יסודי בפתח תקווה שהיה מאוד מעניין ,שבעצם אחוז

21

מאוד מאוד ניכר מהבית ספר הוא מאובחן ,ולכן המורות ,בלי

22

שום קשר לאדריכלות ,המורות כו לן בתוך הכיתות הפכו את

23

הכיתה למאוד יחודית ,פופים ,ספסלים,

הריבוע הסגור.

24

גב' דלריצ'ה:

25

סמדר מיוחס :פינות .אתמול זה היה פשוט.

איזה קטע.

26

גב' דלריצ'ה:

27

סמדר מיוחס :זה בית ספר בפתח תקווה.

אני אחפש את זה.

28

גב' דלריצ'ה:

אצלנו זה הולך להיות אותו דבר.

29

קובי זמיר:

את זוכרת מה שמו של בית הספר?
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עוזי חיטמן?

3

קובי זמיר:

4

סמדר מיוחס :אני תיכף אזכר .אבל אפשר לראות בחדשות של אתמול.

לא ,לא ,נתן יונתן?

5

גב' דלריצ'ה:

6

סמדר מיוחס :וזה ממש מדהים ,זה מורה שהחליטה שככה היא מלמדת.

אנחנו נעשה את זה ,נחפש את זה.

7

קובי זמיר:

8

סמדר מיוחס :אני לא יודעת כמה כיתות ,הראו כמה מורות.

9

קובי זמיר:

10
11

רגע ,דקה ,אבל את מדברת על כיתה אחת בתוך בית ספר.
אוקי ,אפשר להרים טלפון לרמי ,זה מנהל מינהל החינוך של
פתח תקווה ולבדוק.

אלי סוכריאנו :אז רגע ,שאלה ,השיטה הזאת נוסתה באיזשהו מקום?

12

קובי זמי ר:

13

סמדר מיוחס :כנראה שכן,

14

אלי סוכריאנו :איפה?

15

סמדר מיוחס :בבית ספר ההוא זה הולך.

אז זהו ,אז א' – כן,

16

קובי זמיר:

17

אלי סוכריאנו :שם זה בזעיר אנפין.

18

סמדר מיוחס :כן ,כן.

19

אלי סוכריאנו :הלכו בזהירות מה שנקרא ,לא קפצו ראש לבריכה.

20

קובי זמיר:

לא ,לא רק שם,

כן ,אז אני רוצה להגיד לך א' ,אז כן ,אני רוצה להגיד לך זה

21

גם לא ראש לבריכה ,הלוואי ,זה בעיני שיאה של החדשנות,

22

ואני רוצה רגע שניה אחת שלא נתעלם רק ,או לא נסתנוור

23

רק מהריהוט ,וקודם אודליה שאלה  .הסיפור הוא סיפור

24

התוכן ,הסיפור הוא סיפור האנשים שיהיו מאחורי הקירות

25

ומאח ורי הרהיטים היפים האלה ,וזו האחריות שלי או של

26

משרד החינוך ביחד במקום הזה ,וכאן משהו יקרה .עכשיו

27

אתה שואל לגופו של ,האם יש בתי ספר כאלה? התשובה היא

28

כן ,יש ,הכפר הירוק ,בכפר הירוק יש פסיליטיס ודגמים

29

אחרים ,יש התנסויות בירושלים ראינו בית ספר אחר שנוסה
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1

בסגנונו ת שונים ,ואני חושב שמה שאנחנו מצליחים להביא

2

א' – זה פארק ,זה קומפלקס שמדבר באותה שפה ,תחשוב מ -

3

א' עד י"ב הקו העיצובי וההוראתי והפדגוגי הוא יהיה אותו

4

קו ,זו בעיני הבשורה ,נכון?

5

ענת מור  -אבי :בהחלט ,בהחלט .חוץ מזה שאנחנו פה יוצרים ,

6

אודליה אורבך :וזו בשורה .ז ו לגמרי בשורה.

7

קובי זמיר:

8

ענת מור  -אבי :אנחנו בעצם יוצרים מרחבים ללמידה פעילה,

זו בשורה ,בסדר .יצאתם עם כותרת.
active

9

 , learningו  active learning -יש הרבה מאוד מחקרים כרגע

10

חדשים שמוכיחים ,בעצם של החמש שנים האחרונות,

11

שמוכיחים את השיפור בהישגים ,במוטיבציה של תלמידים.

12

עוד שלושה חודשים אני אהיה חתומה על מאמר בתחום הזה

13

של  , active learningאז בהחלט מוכח כבר מדעית ומחקרית,

14

אז אנחנו חדשניים אבל אנחנו בהלימה עם דברים שכבר

15

ברורים שהם עובדים.

16

אלי סוכריאנו :פה יש שניים ,יש את התלמידים ויש את הצוותים ,את

17

המורים.

18

ענת מור  -אבי :נכון.

19

אלי סוכריאנו :והמורים יש פה נטל מטורף על הדברים האלה כי המורים

20

צריכים להתמודד עם סביבה ה טרוגנית ,מאוד ה טרוגנית,

21

שהיא לא הומוגנית כמו ב מודל הזה ,זה נראה קצת ,זה טוב

22

לסביבות מאוד נקרא לזה לא מדי הטרוגניות ,כן ,יותר

23

הומוגניות.

24

קובי זמיר:

25
26

אין להם סביבה הומוגנית ,הלוואי והיתה .אין יותר סביבת
תלמידים,

אלי סוכריאנו :בגלל זה אני אומר.

27

קובי זמיר:

28

אלי סוכריאנו :אין.

29

קובי זמיר:

איפה יש ,תגיד לי מקום בעולם,
שיש סביבה .אין.
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אלי סוכריאנו :אין.
קובי זמיר:

אז שומה עלינו לתת למורים הללו כלים ,זהו ,מפה זה אנחנו.

3

אנחנו צריכים לתת למורים את הכלים הפדגוגיים ,החינוכיים

4

והחברתיים כדי לממש את החזון שלהם בתוך הסטארט  -אפ

5

הזה.

6

ענת מור  -אבי :עכשיו הסטארט  -אפ הזה אפי לו אם תשימו לב ,אני לא יודעת

7

אם נצליח לעשות את זה ,אבל יש אפילו שולחן פינג  -פונג ,כי

8

למידה יכולה לקרות בהרבה מצבים ,גם כאילו תוך כדי משחק.

9

אז יש שם כמה תמונות של האזור הזה ,של המרחבים האלה,

10

שחלקם פתוחים ,חלקם סגורים אבל שקופים ,עם אפשרות

11

לראות מה שקורה בפני ם,

12

גב' דלריצ'ה:

13

ענת מור  -אבי :יופי .זהו .ועכשיו אני קופצת שניונת,

מדהים.

14

גב' דלריצ'ה:

15

ענת מור  -אבי :לספריה ,שבהחלט,

לשניונת לספריה ,רק להראות להם,

16

גב' דלריצ'ה:

17

ענת מור  -אבי :כן ,כן .כי בעצם הספריה היא מרחב שתומך למידה מבחינתנו

18

ואנחנו את כל ה  , -בעצם את כל האיכויות האלה שאנחנו

19

מדברים עליהן אנחנו בהחלט ביקשנו ליצור גם בספריה.

20

גב' דלריצ'ה:

רק להראות במילה כי אני,

הספריה היא חלק מתוך הקריה ,היא חלק מתוך מתחם

21

הלמידה ,מעבר לזה שזה פתוח קומה אחת לציבור הרחב ,זה

22

גם לתיכון ולחטיבה  ,וזה גם לבית ספר היסודי ,אבל זה לא

23

רק לבוא לבקר ולחזור ,זה ממש מרחבי למידה ,ממש מרחבי

24

העשרה.

25

לירון דורון לוי :והיא כבר עובדת?

26

גב' דלריצ'ה:

27

ענת מור  -אבי :אוטוטו .אז אם אנחנו עוברים ככה בצ'יק  -צ'אק מהר על

28

הקומה התחתונה ,זה שלוש קומות ,יש לנו קומה תחתונה

29

שזה מינוס אחת שבעצם יש לה קשר עם אילות והיא תתמוך,

והיא עוד חודש.
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1

גב' דלריצ'ה:

2

ענת מור  -אבי :כן ,הכניסה היא מימין,

ממש רואים שהכניסה מהחצר של בית ספר אילות,

3

גב' דלריצ'ה:

4

ענת מור  -אבי :והחלק הימני זה הספריה בעצם של אילות ,האזור לתלמידים

5

בגילאים האל ה .מצד שמאל יש לנו אזור של הגיל הרך ,זה

6

המסדרון ביניהם ,שגם מתחת למדרגות אנחנו יצרנו איזושהי

7

חוויה ככה מעניינת של מקום שאפשר ללמוד ,לשבת לקרוא,

8

זה האזור של הקטנטנים .האזורים נפתחים בלילה ,זאת

9

אומרת כל הדלתות מוסטות כך שכל הקומה הופכת להיות

10

ישיר לתוך ה , -

, one piece

11

קובי זמיר:

12

ענת מור  -אבי :אחרי שעות הלימודים ,וזאת בעצם הספריה של אילות.

מרחב אחד.

13

אנחנו עולים למעלה ,שזה בעצם הכניסה מהפארק עצמו,

14

אוקי ,שבאזור ,בעצם יש לנו כאן אולם רב תכליתי ,ויש לנו

15

אזור הלא פורמאלי של הספריה מצד שמאל ,איך קראנו לו?

16

קובי זמיר:

אתנחתא.

17

גב' דלריצ'ה:

זה אולם ההתכנסות ל  100 -איש.

18

ענת מור  -אבי :אתנחתא ,נכון ,ו , -

19

קובי זמיר:

20

ענת מור  -אבי :וחברותא ל  multi purpose -הזה.

חברותא.

21

אנחנו עולים חצי קומה ויש לנו את הקיר הזה שאתם רואים,

22

הוא אמנם כבר שינה את,

23

קובי זמיר:

24

ענת מור  -אבי :את צורתו לגמרי,

את צורתו.

25

קובי זמיר:

26

ענת מור  -אבי :ואת תכניו לגמרי ,וכאן יהיה איזשהו מצג של וידיאו

וגם את תכניו.

27

ערן חמו :

28

ענת מור  -אבי :וידאו ארט שאנחנו עובדים עליו עכשיו ארוכות ,של עשרה

29

מסכים שבעצם יוצרים פה איזושהי דינמיות מאוד מיוחדת,

וידאו ארט.

"אבני שרותי הקלטה בע"מ "
מליאת המועצה המקומית גני

טל:

 03-6127715 20פקס 03-6005823 :
תקווה 9.1.2018

1

קיר סופר מיוחד ,שיעלה אותנו לקומה השלישית .גם בקומה

2

הזאת זה לא הספריה הרגילה שאנחנו רגילים לראות ,לא רק

3

ספרים יהיו שם ,יהיה שם גם אזור טכנולוגי שזה המייטק

4

שאנחנו ביחד עם הבינתחומי עם הרצליה יהיה את האזור

5

לטכנולוגיה שבעצם הם עובדים יחד עם מיתר ,נכון? הם

6

הסטודנטים של מיתר.

7

קובי זמיר:

8

ענת מור  -אבי :ויהיה פה אזור שבהחלט אנחנו קוראים לקהילה ,כמו we

9

 workשל הקהילה ,זאת אומרת יש פה חדרים לעשות פגישות,

10

מי שרוצה לבוא ולעבוד על העבודה שלו ,לעשות פגישות

11

עבודה ,מיזמים ,אנחנו בהחלט רוצים שאיזשהו סטארט  -אפ

12

יעלה מהספריה הזאת ,נכון?

נכון.

13

גב' דלריצ'ה:

14

(מדברות ביחד)

15

ענת מור  -אבי ... :לפני שלוש שנים.

16

גב' דלריצ'ה:

לגמרי.

17

ענת מור  -אבי :וזהו ,זה המקום.

לגמרי.

18

גב' נתן:

אבל תראי את ה  , -אין לך?

19

קובי זמיר:

אין לה.

20

גב' דלריצ'ה:

את הדיגיטל ,לא משנה ,אנחנו בפעם הבאה נראה את זה

21

כשנעלה את הסרטון.

22

תודה רבה ענת ,מרשים .תודה שבאת למרות שאת ככה

23

בהחלמה.

24

ענת מור  -אבי :אוקי ,אז אני משוחררת?

25

גב' דלריצ'ה:

את יכולה ללכת ,את יכולה גם להישאר.

26
27

דיווחי ראש המועצה.

"אבני שרותי הקלטה בע"מ "
מליאת המועצה המקומית גני

טל:

 03-6127715 21פקס 03-6005823 :
תקווה 9.1.2018

1

תכנון פתרון תחבורתי בדרך התקווה ותכנון שצ"פ רותם שני,

2

הודעה שפורסמה לציבור לאחר החלטת הועדה המחוזית ב 4 -

3

בינואר.

4

בתוכניות המקוריות דרך התקווה היתה מתוכננת כדרך דו

5

נתיבית מי שזוכר ,שני נתיבים לכל כוון ,עם צמתים מרומזרים

6

במפגשים עם הצמתים .לפני שנה עשינו בדיקה של ספירות

7

תנועה והגענו למסקנה שפתרון ש ל מעגלי תנועה יהיו יותר

8

נכונים לאופי של הישוב ,אם החלטנו על ישוב בלי רמזורים

9

אז נמשיך בזה ,ואנחנו מקדמים את ביצוע מעגלי התנועה.

10

נוסף על זה יש פה פרסום לגבי שצ"פ רותם שני ,מבחינה

11

גיאומטרית השצ"פ בתוכנית  5142לא מאפשר ביצוע ושימוש

12

בו כל עוד הקמת המבנים סביב השצ"פ לא הגיע לשלבים

13

מתקדמים של בניה ,לכן הועדה והמועצה המקומית פנו לועדה

14

המחוזית לשינוי תוואי בתוכנית בו לא ניתן לקדם היתרי בניה

15

עד להשלמת השצ"פ .הועדה המחוזית קיבלה את עמדת

16

המועצה וקבעה כי השצ"פ יבוצע בד בבד עם התקדמות

17

הבניה.

18

המועצה עכשיו מתכננת את תחי לת הקמת השצ"פ של רותם

19

שני ,מתחילים עכשיו  , 2018מבצעים עבודות ניקוז ,עבודות

20

גינון ,שתילת עצים .תוכשר רחבת המשולש בצמוד לשצ"פ

21

לחניה .זה היה מקום שהיה אמור להיות גני ילדים .כרגע

22

אנחנו מסתדרים ,למרות שחלק מהגני ילדים יסעו לתוך גני

23

תקווה הוותיקה ,אבל אנחנו חושב ים שנכון יותר לא להעמיס,

24

במיוחד לאור המחזוריות של מאסה מאוד גדולה של ילדים

25

קטנים שמגיעים לישוב ואז הם מתבגרים והישוב משנה קצת

26

את האופי שלו .סיום העבודות בשצ"פ יהיה בשנת . 2019

27

הדרכה לחברי הועדה המקומית ,חברים יקרים ,בשבוע הבא

28

ב  16 -בינואר בין חמש לשמונה ,ב בקשה תרשמו ביומנים

29

הדרכה של נציג ממינהל התכנון לכל חברי הועדה החדשה

"אבני שרותי הקלטה בע"מ "
מליאת המועצה המקומית גני

טל:

 03-6127715 22פקס 03-6005823 :
תקווה 9.1.2018

1

עצמאית שתקום בגני תקווה וזה חשוב שתבינו את העבודה

2

שלנו.

3

נסיעות לחו"ל של ראש המועצה פלוס המלווים לכל הארבע

4

שנים .שני נושאים שנשאלנו לגביהם באמצעות שאילתא

5

וחשבתי שנכון לדווח עליהם לכלל הציב ור ולא לשואל בלבד,

6

ואני מדווחת כאן.

7

שנת  , 2014נסיעה לגרמניה לעיר התאומה ב ירגיש גלאדבאך

8

במסגרת חילופי משלחות נוער בין הערים. ₪ 3,550 ,

9

שנת  , 2015נסיעה לגרמניה ,כנס ערים חכמות ,ליזי והעוזרת

10

עינת ,בעלות של  , ₪ 8,945זה גם הכנס וגם הכרטיסי טיסה.

11

בשנת  2016נסי עה לגרמניה ,לעיר התאומה בירגיש גלאדבאך

12

במסגרת טכס חילופי פסלים ,ליזי ,עומר ורותי פורטפליך,

13

עלות של  , 5,871כרטיסי טיסה בלבד ,האירוח היה על חשבון

14

העיר המארחת .זה נמצא בתוך כרטיס של יחסי ציבור ,אבל

15

זה עדיין נסיעות לחו"ל.

16

בשנת  2016ליווי משלחת נוער לעיר התאומ ה בגרמניה בירגיש

17

גלאדבאך בעלות  3,245שקלים.

18

בשנת  2017נסיעה לארה"ב במסגרת משלחת ראשי רשויות

19

בקדנציה הראשונה שלהם ,זה עשרה במספר ,למידת עמיתים,

20

ביקור ראשי ערים מרכזיות ,ביקור במוסדות חינוך ומרכז

21

השלטון המקומי.

22

זהו ,זה הדיווחים.

23

עוד דבר נוסף ,עוד נושא אחד ,זה תשלום על שרות דוברות

24

ויחסי ציבור ,כולל אחזקות דף פייסבוק ,אין לנו כפי שאתם

25

יודעים דובר בתוך המועצה ,אנחנו עושי outsourcing

26

לתפקיד הזה ,כל הארבע שנים עלה . 296,923

27

סקרים וכנסי תושבים . 80,764

28

אירוח משלחת העיר התאומה בארץ . 36,848

"אבני שרותי הקלטה בע"מ "
מליאת המועצה המקומית גני

טל:

 03-6127715 23פקס 03-6005823 :
תקווה 9.1.2018

1

העברת מידע לתושבים ,מפות ,אס.אמ.אסים ,פרסום חלוקת

2

גזם ,מפות הישוב ,מיתוג ,רכבי מועצה ועוד ,בסכום של

3

. 83,656

4

מעבר הספריה העירונית למשכנה החדש ,בהתרגשות גדולה

5

אנחנו גאים להודיע על מעבר הספריה הציבורית גני תקווה

6

למשכנה החדש ,קריית החינוך ,דרך הים  . 9הספריה הנוכחית

7

בהרי יהודה נסגרה היום לקהל ,עושים העברה ויהיה פרק זמן

8

קצר שלא תהיה ספריה.

9

הופצה חוברת מידע על נהלים ורישום לגני הילדים ,יש ערב

10

פתוח ב  14 -לינואר ויש פה את החוברות למי שזה רלוונטי,

11

תקחו.

12

הודעה לתושבים בנושא פיזור חיסון אוראלי לחיות בר

13

בתחו מי המועצה וסביבתה .הודענו על הנושא של הריסוס

14

ואני חוזרת על זה גם פה.

15

חדש באתר המועצה ,יש חנות וירטואלית באמצעותה ניתן

16

לרכוש כרטיסים לכנסים ,לאירועים קהילתיים ,לסדנאות

17

ולטיולים .עשינו שדרוג באתר.

18

מחפשים קריינים לטכס יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

19

בגני תקוו ה ,אם מישהו יודע ,מישהו שומע ,גם זמרים וגם

20

קריינים .כבר התחילו לפנות בעקבות הקול קורא ,אבל חשוב

21

לנו להגיד.

22

שפת הסימנים בתוכנית עתידים ,התחלנו בלימודי שפת

23

הסימנים ,משהו מטורף .זאת אפרת נגר ,מי שמכיר אותה

24

בטלוויזיה היא למטה בסימולטני ,בתרגום ,והיא עושה לנו,

25

היא עבדה גם במקיף יהוד והיא עושה לנו את הקורס הזה

26

והילדים מאוד מאוד נהנים.

27

החל פיילוט הזנה בגן איריס ,מי שכבר מבין ויודע וככה בואו

28

ניישר קו ,אישור להפעלת הזנה בגני ילדים לפי חוזר מנכ"ל

29

הוא בסמכותה הבלעדית של גננת ,אנחנו ,אני וקובי קיימנו

"אבני שרותי הקלטה בע"מ "
מליאת המועצה המקומית גני

טל:
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תקווה 9.1.2018

1

ישיבה עם המפקחת של גני הילדים ,החדשה ,ליאת אייל,

2

וביקשנו ממנה לעזור לנו כי כבר שנתיים אנחנו מנסים

3

והגננות לא מאוד רוצות ,כולל ועד הגננות .והיא אמרה שהיא

4

תסכים שאם גננת בגן מסוים רוצה שהיא תעשה ,מה שעד אז

5

לא עבד כי הם קיבלו החלטה קולקטיבית .אז עכשיו התחלנו

6

בפיילוט ועכשיו ה ורים יוזמים עם הגננת גנים אחרים שהם

7

רוצים להפעיל את זה.

8

סדנה להורים בנושא יחסי אחים ואחיות ,יש פרטים פה ,ב 3 -

9

בפברואר ,על ידי פסיכולוגית מהשרות הפסיכולוגי במועצה.

10

ממשיכים עם השידורים החיים בפייסבוק ,ערן הגיע ל 8,000 -

11

צפיות אז אנחנו מתלהבים.

12

 27בפברואר יש לנו בשעה שבע בערב יחד עם מנהלי אגפים,

13

אנחנו היום הצגנו את השאלות ,היום פרסמנו את זה ,ולפי

14

השאלות אנחנו נחליט את מי נעסיק ,אבל אני מניחה שזה

15

יהיה חינוך ,שפ"ע ,הנדסה ואם יהיו ארנונה אז גורן תהיה

16

ולפי הזה.

17

מופע מרכזי של להקות יצוגיות של מחולה התקיים אתמול ,

18

היה מופע מרהיב של  630תלמידים מגני תקווה ,ויש גם המון

19

שיתופי פעולה בין הקהילה לבין המופע .הבת שלך היתה

20

מדהימה ,לא אמרתי לך.

21

דוברת:

הבנות.

22

גב' דלריצ'ה:

הקטנה ראיתי ,גם את הגדולה .מטורף.

23

קובי זמיר:

באמת היה מופע מהוקצע ורציני.

24

גב' דלריצ'ה:

באמת מדהים .הם משתדרגים באמת משנה לשנה.

25

המועצה מתחילה בקמפיין הסברה בשני נושאים :איסוף צואת

26

כלבים ואכיפה על אופניים חשמליים .אנחנו יושבים באמת

27

מנסים לשבור את הראש לראות איך מפצחים את הדברים

28

האלה ,גם צואת כלבים ,אכיפה ,קנסות ופקחים ,וגם נושא

29

של אימצנו את חוק העזר העירוני ולכן מותר היום לפקחים,

"אבני שרותי הקלטה בע"מ "
מליאת המועצה המקומית גני

טל:

 03-6127715 25פקס 03-6005823 :
תקווה 9.1.2018

1

אנחנו לא רוצים להתחיל מיד עם הקנסות ,אנחנו רוצים קודם

2

כל הסברה בבתי הספר ואחר כך אמרנו שנעשה איזה שילוב

3

של כמו קורס למניעה לנהיגה מונעת ,שיהיה גם קורס להסביר

4

איך לנהוג בצורה בטוחה.

5

אירועים קרובים –

6

 13בינואר  -פעילות יוגה חופשית לקהילה במרכז לידר.

7

 14בינואר  -מפגש היכרות להורים לקראת רישום לגני ילדים.

8

 15בינואר  -אירוע שתילה קהילתי ל  -ט"ו בשבט.

9

 4בפברואר  -מפגש תושבים בנושא מעבר ממועצה לעיר.

10

 15עד  22לפברואר  -שבוע החינוך בגני תקווה ,תשריינו

11

ב יומנים ,הולך להיות פה כל ערב משהו.

12

 27בפברואר בשבע בערב  -שידור חי בדף הפייסבוק.

13

 2במרץ  -הפנינג פורים בשדרת התקוות  .עשינו הצבעה וסקר

14

בין התושבים וההחלטה שהתקבלה שאנחנו נוותר על

15

העדלאידע ונעשה הפנינג גדול בשדרה.

16

 4במרץ  -כנס נשים מעוררות השראה מספר . 3

17

 13במרץ  -יום מעשים טובים.

18

 23במרץ  -מרוץ גני תקווה – קרית אונו.

19

ואחרי חופשת פסח המימונה.

20

תודה רבה ,ערב טוב לכולם.

21

 -תמה ישיבת היום -

