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1
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תקציב.

3
4
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אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום  14.3.17ודיון בדו"ח הביקורת
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5
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דיווח בגין אישור תקציב  2017על ידי משרד הפנים – תיקון
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9

משטרת ישראל.
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.5
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לשנת . 2016
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.6

דיון בדוחות כספיים ומילוליים של עמותת אמנות ותרבות בגני
תקווה לשנת . 2016

14
15

.7

מינוי עו"ד גליה קלינמן כמ"מ חברה בועדת ערר לענייני ארנונה.
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.8

מינוי מנהלת מחלקת פרט באגף החינוך  -מיכל מולדבסקי30-40% ,
משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
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18

.9

מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

19
20
21

מינוי מנהלת אגף תכנון – ברכה זלצברגר  -גולן 60-70% ,משכר

. 10

דיווחי ראש המועצה.
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פרוטוקול

1
2
3

דיווח בגין אישור תקציב  2017על ידי משרד הפנים  -תיקון תקציב
גב' דלריצ'ה:

תקציב  2017על ידי משרד הפנים.

4
5

ישיבת מליאה מן המניין מספר  - 1 . 48דיווח בגין אישור

גב' אלרגנד:

משרד הפנים סוף סוף אישר את תקציב  . 2017הוא עשה לנו

6

תיקון קטן בתקציב ,הוא העמיד א ת מענק האיזון על סכום

7

נמוך ב  106 -אלף שקל והעביר לנו את הסכום להכנסות

8

מארנונה .הסיבה היתה שהיתה טעות שלי בתקציב ,העמדתי

9

את זה על אומדן שגוי ב  106 -אלף שקל.

10

צריך להגיד שעד היום עוד אנחנו לא יודעים מה יהיה מענק

11

האיזון לשנת  . 2017אומרים לי כבר חודשיים שזה א וטוטו

12

יתפרסם.

13

גב' דלריצ'ה:

צריך לאשר או שזה רק דיווח?

14

גב' אלרגנד:

דיווח .ברגע שיתפרסם מענק האיזון אז אני אעשה עדכון

15

תקציב להעמיד אותו באמת על הסכום הנכון .אני מאוד

16

מקווה שהוא יהיה יותר גבוה מהאומדן.

17

מר בן דקון:

כמה היתה ההערכה?

18

גב' אלרגנד:

 4,200,000או  , 4,300,000אני לא זוכרת בדיוק 4,112,000 .זה

19

אחרי התיקון .אז היה  , 4,200,000תוסיפו  . 106זה רק דיווח,

20

הם מתקנים את התקציב ,אנחנו לא צריכים לאשר את זה.

21
22

אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום  14.3.17ודיון בדו"ח הביקורת המפורט

23

לשנת 2015

24

גב' דלריצ'ה:

אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום  14.3.2017ודיון בדו"ח

25

הביקורת המפורט לשנת  . 2015כולם קיבלו את זה ,דנו גם

26

בהנהלה .אם למישהו נוסף יש הערות אז אני אשמח לשמוע,

27

אם לא אז,

28

מר בן דקון:

לא ,ראיתי שהחברים היו שם והם דנו בזה.
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אוקי ,אז כולם בעד? אוקי.

1

גב' דלריצ'ה:

2

פה אחד הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת הביקורת מיום 14.3.17

3
4

אישור אכיפת עבירות תעבורה בתחום שיפוט המועצה בהתאם להוראות

5

החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה),

6

התשע"ו  2016 -ובכפוף לנוהל ארצי של משטרת ישראל

7

גב' דלריצ'ה:

 - 3אני דוחה את הסע יף הזה כי אנחנו רוצים לראות גם איך

8

רשויות אחרות מתמודדות עם זה וגם להיערך מבחינת

9

פקחים ,לראות שהמשימה הזאת יכולה להיות מבוצעת.

10
11
12

אישור תיקון חוק עזר לגני תקווה (העמדת רכב וחנייתו)
גב' דלריצ'ה:

אושרת ,ב בקשה.

13
14

 - 4אישור תיקון חוק עזר לגני תקווה (העמדת רכב וחנייתו),

עו"ד מצליח:

כן ,אנחנו מבקשים לתקן את חוק העזר באופן שאנחנו נוכל

15

לאכוף ,הפקחים יוכלו לתת דוחות על מקרים בהם אנשים

16

שמים נגררים בכל מיני מקומות בישוב ללא שהם רתומים

17

לרכב .זו עבירה לפי פקודת התעבורה .כיום רק השוטרים

18

נותנים את הדוחות ,הפקחים לא מוסמכים .אנחנו רוצים

19

לבקש להסמיך גם את הפקחים.
מי בעד?

20

גב' דלריצ'ה:

21

מר סוכריאנו :רק שאלת הבהרה.

22

עו"ד מצליח:

כן?

23

מר סוכריאנו :הרבה נגררים עומדים ברחוב כפרסומת לעסק מסוים.
זה בנוסף ,אוכפים את זה לפי חוק שילוט.

24

עו"ד מצליח:

25

מר סוכריאנו :אז יש כפול כאילו?

26

עו"ד מצליח:

כן.

27

מר סוכריאנו :הוא חוטף גם,
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1

עו"ד מצליח:

2

מר סוכריאנו :השילוט ללא רישיון,

3

עו"ד מצליח:

זה בנפרד יש דו"ח שילוט .הם יקבלו דו"ח כפול.
אחד דו"ח לפי חוק עזר העמדת רכב וחנייתו על זה שהם
שמו נגרר לא צמוד לרכב ,שתיים על שילוט ללא היתר.

4
5

מר אריאל:

שילוט ברגע שאני מדווח לרלי מהגבייה היא גובה,

6

עו"ד מצליח:

הם מקבלים אגרת שילוט גם .הם מקבלים את זה מכל
הכיוונים.

7
8

מר בן דקון:

9

מר סוכריאנו :יש פה עבירה כפול ה ,זה לא יעזור.

10

מר אריאל:

בשביל זה אנחנו צריכים שיסמיכו אותנו .כרגע אנחנו לא
מוסמכים.

11
12

לא ,מה זה מקבלים? ככה זה הנוהל ,מה.

מר בן דקון:

זה לא מתחיל מזה ,אלי ,זה מתחיל מזה שזה תופס חניה,

13

שאתה בא בערב למצוא חניה בבית ברחוב לא משנה ,לא

14

ניגע פה כרגע ברחובות ,ואתה מחפש חניה ויש לך נגררת

15

ברחוב הזה  ,נגררת ברחוב הזה ,זה קצת מציק ,אתה יודע.

16

אבל בסדר ,זה מבורך.
אוקי ,מי בעד סעיף  ? 4כולם בעד.

17

גב' דלריצ'ה:

18

פה אחד הוחלט לאשר תיקון חוק עזר לגני תקווה (העמדת רכב וחנייתו)

19
20
21

אישור דוחות כספיים ומילוליים של החברה לפיתוח גני תקווה לשנת 2016
גב' דלריצ'ה:

תקווה לשנת  . 2016שרון.

22
23

אישור דוחות כספיים ומילוליים של החברה לפיתוח גני

עו"ד מצליח:

רגע ,שניה ,לפני ששרון מדברת ,שוב ,אנחנו כאסיפה כללית

24

של החברה לפיתוח גני תקווה ,אז אנחנו צריכים לאשר את

25

זה כאסיפה כללית.

26

מר בן דקון:

דנו בזה בהנהלה.

27

עו"ד מצליח:

נכון ,בד ירקטוריון .עכשיו זה אסיפה כללית.
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1

גב' פז:

אז כמובן שהדוחות גם אושרו על ידי הדירקטוריון של

2

החברה .בקיצור ,אנחנו הצלחנו לסיים את הפעילות שלנו

3

של  2016מעבר לתקציב שתכננו מעודף של  362אלף ₪

4

רווח.

5

גב' דלריצ'ה:

זה סוגר את הגרעון.

6

גב' פז:

כן .כמובן שזה הולך לסג ירת הגרעון המצטבר שיש לנו.

7

אנחנו יורדים לגרעון מצטבר של  1,400,000מ . 1,700,000 -

8

אנחנו לאט לאט כל שנה,

9
10

מר סוכריאנו :נוגסים קצת.
גב' פז:

באמת המטרה היא לאפס אותו בסופו של דבר .אני רק אעיר

11

הערה ,אנחנו גם השנה הכנסנו עוד את ביאור  , 15שהוא

12

ביאור חשוב ,שבו בעצם אנחנו מציגים על פי בקשת גם

13

הדירקטוריון ,את כל הפעילויות שלנו כמשק סגור בפני

14

עצמו ,אם זה הצהרונים,

15

גב' דלריצ'ה:

השינוי החזותי בדוחות הכספיים.

16

גב' פז:

בדיוק .זה היה חשוב שאנשים יראו את זה ,זה גם יתנהל כך
כמשק סגור ואז יהיה לכם גם את הפירוט המלא שם .זהו.

17
18

גב' דלריצ'ה:

אני חייבת בעת הזאת להגיד שבאמת יש תפנית מאוד

19

משמעותית ברמה של גם הניהול של הצהרונים על ידי

20

החלפת פרסונות ,גם על ידי הכנסת סמנכ"ל שמטפל

21

בטכנולוגיה ובשירות ובספורט ,וגם בהתייחסות מאוד

22

קפדנית לנושא של התקציב ,שאנחנו כבר לא מממנים בכלל,

23

לא תומכים בכלל בלידר .ולא רק זה ,מתחילים ככה להתכנס

24

בצורה מקצועית לסגירת הגרעון שהגיע מתחילת הקמתו

25

והיא קיבלה אותו בירושה ,והיא מצליחה ככה לאפס

26

ולהסתדר .אז כל הכבוד ,שרון ,לך ולכל ה , -

27

גב' פז:

תודה.

28

גב' דלריצ'ה:

וגם הרבה יזמויות חדשות.
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1

גב' פז:

השאילה תשתיות ותודה.

2
3

אני רוצה רק לציין שה מועצה גם עזרה לנו בתב"רים,

גב' דלריצ'ה:

אישור דוחות כספיים ומילוליים של החברה לפיתוח גני
תקווה ,מי בעד? מאושר פה אחד.

4
5

פה אחד הוחלט לאשר דוחות כספיים ומילוליים של החברה לפיתוח גני

6

תקווה לשנת 2016

7
8

דיון בדוחות כספיים ומילוליים של עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה

9

לשנת 2016

10

גב' דלריצ'ה:

דיון בדוחות הכספיים והמילוליים של עמותת אמנות

11

ותרבות בגני תקווה לשנת  , 2016אני מבקשת לאשר את

12

הדוחות בהמשך לדיון הקודם שעשינו עם מיכל ,פשוט היום

13

היא לא הגיעה ,אבל היא כבר העבירה לנו את כל הדברים.

14

מי בעד?

15

פה א חד הוחלט לאשר דוחות כספיים ומילוליים של עמותת אמנות ותרבות

16

בגני תקווה לשנת 2016

17
18
19

מינוי עו"ד גליה קלינמן כמ"מ חברה בועדת ערר לענייני ארנונה
גב' דלריצ'ה:

מינוי עו"ד גליה קלינמן כמ"מ חברה בועדת ערר לענייני

20

ארנונה .עו"ד ,גרה בישוב ,כוח תגבור .יש שם ככה הרבה

21

פעמים היתה מישהי שהיתה חולה ולא הצליחו לכנס את

22

הועדה ,אז חבל ,אז אני מבקשת לאשר אותה .מי בעד?

23

פה אחד הוחלט לאשר מינוי עו"ד גליה קלינמן כמ"מ חברה בועדת ער ר

24
25

לענייני ארנונה.
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1

מינוי מנהלת מחלקת פרט באגף החינוך  -מיכל מולדבסקי 30-40% ,משכר

2

מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים

3

גב' דלריצ'ה:

מינוי מנהלת מחלקת פרט באגף החינוך  -מיכל מולדבסקי,

4

 30-40%משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים כמובן.

5

כמו שקובי הציג לכם בישיבה ההנ הלה ,מיכל גויסה לתפקיד

6

טיפול בפרט .טיפול בפרט מדבר על . 1 :ילדים משולבים

7

ושילוב של חינוך מיוחד עם חינוך רגיל . 2 .מחוננים .ו . 3 -

8

כל הרצף של החינוך המיוחד על כל היבטיו ,כולל ועדות

9

השמה וועדות פרט .היא עובדת בחצי משרה והיא התחילה

10

ב  1 -לחודש .מאחלים לה בהצלחה.

11

מי בעד?
כולם פה אחד.

12

עו"ד מצליח:

13

פה אחד הוחלט לאשר את מינוי מנהלת מחלקת פרט באגף החינוך  -מיכל

14

מולדבסקי 30-40% ,משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.

15
16

מינוי מנהלת אגף תכנון – ברכה זלצברגר  -גולן 60-70% ,משכר מנכ"ל,

17

בכפוף לאישור משרד הפנים

18

גב' דלריצ'ה:

מינוי מנהלת אגף תכנון – ברכה זלצברגר  -גולן60-70% ,

19

משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים .ברכה ,בבקשה,

20

תציגי את עצמך ורק במילה אחת ,אנחנו מקימים את הועדה

21

המקומית ,עוד לא ידוע מתי התאריך שבו תועבר האחריות

22

מהועדה אלינו .אני מקווה שאחרי שנעמוד בכל המשימות

23

שלנו ,כ ולל להכין את המקום פה למטה וגיוס הראשים .זה

24

ארכיון .טל רוצה כמה שיותר מהר .אנחנו נעשה מה שצריך.

25

יש לזה יתרונות וחסרונות אבל בהחלט צריך לעמוד ביעדים

26

כדי שיתנו לנו את האישור .תציגי את עצמך בבקשה.
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גב' זלצברגר  -גולן :אוקי ,אני אדריכלית  25שנה ,בשוק הציבורי במר חב

2

הציבורי הייתי מנהלת יחידת תקנות תכנון ובנייה .כל

3

התקנות וכל התהליך של הרישוי החדש עברו בקרה של

4

היחידה שלי .כרגע מה שאני עושה זה להרצות ל ...על

5

התפקיד שלהם ,ללכת לרשויות להטמיע שם את כל תהליך

6

הרישוי.

7

ניהלתי במסגרת התפקיד שלי ועדה שמאוד דומה לועדה

8

שמקי מים כאן ,מבחינת כל התהליכים ,מבחינת הפרסום,

9

אתר האינטרנט ,הפרוטוקולים ,מתי הם צריכים לצאת ,למי

10

הם צריכים לצאת ,הפצה ,לוחות זמנים ,כל התהליך הטכני.

11

מעבר לזה ,עסקתי בתכנון ובנייה מגוונים.

12

מר שלומוביץ :ההכשרה שלך היא משפטית או הנדסית?

13

גב' זלצברגר  -גולן :הנ דסית .אני אדריכלית.

14

גב' דלריצ'ה:

תודה רבה.

15

מר שלומוביץ :זו ההגדרה של התפקיד.

16

גב' דלריצ'ה:

אחר כך ,את יכולה להישאר אתנו .אבל למען הפרוטוקול.

17
18

זו ההגדרה .אני רק כדי לאשר אותך צריכה שתצאי .תכנסי

מר סוכריאנו :שאלה לפני שהיא יוצאת ,אלייך ,לך יש איזשהו צפי ,ל וח
זמנים ,את יודעת,

19
20

מר שלומוביץ :היא עוד לא התחילה.

21

גב' זלצברגר  -גולן :אני לא עוד לא מכירה.

22

גב' דלריצ'ה:

היא לא חלק מהתהליך .קודם כל ערן יוכל להסביר .אני רק

23

רוצה ככה לעשות סדר .מי שבעצם ,התהליך הזה מנוהל על

24

ידי חברה חיצונית שממנה משרד האוצר להקמת הועדה .זה

25

צ'ק ליסט עם משימות .הם עושים ישיבה אתנו כמעט כל

26

שבועיים ,אנחנו מתכנסים פה ועוברים על הצ'ק ליסט.

27

חוזים ,ארכיון ,גיוס משרות ,התחשבנות עם הועדה היוצאת,
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נכסים שיש לועדה וצריך שמאי ,ממש צ'ק ליסט מסודר ,הם

2

עובדים חבל על הזמן ,באמת אין מה להגיד.

3

מר בן דקון:

אני רוצה רגע להבין ולחדד ,אנחנו גם חוסכים פה כסף

4

גב' דלריצ'ה:

בוודאי .לא רק ש , -

5

מר בן דקון:

ה  100 -אלף שאנחנו מעבירים לועדה אנחנו כבר לא

6

מעבירים ,וגם המימון בהתחלה אנחנו מקבלים ממשרד

7

הפנים.

8

גב' דלריצ'ה:

בנקודת העברת הועדה יש יום אחד שהועדה נסגרת והועדה

9

שלנו נ פתחת ,מה שהיום אנחנו לגבי הועדה ,אנחנו משלמים

10

את החלק היחסי שלנו באחזקת הועדה .כל מי שמקים ועדה

11

כדי לעמוד בתקנות תכנון ובנייה  101מקבל מימון על פי

12

פרמטרים של  5שנים בהתאם למשרות ,תקנים.

13

גב' אלרגנד:

מימון חלקי.

14

מר בן דקון:

מקבל כסף.

15

גב' דלריצ'ה:

מימון ,כן .

16

מר בן דקון:

ומה שאנחנו צריכים להעביר לועדה אנחנו לא מעבירים
יותר.

17
18

גב' דלריצ'ה:

יותר מורכב .יש ממש פרוטוקול של,

19
20

מאותה נקודה לא ,חוץ מההתחשבנות שנשארה .זה הרבה

גב' אלרגנד:

יש התחשבנות שכנראה תהיה לאורך כמה שנים .אנחנו עוד
לא יודעים.

21
22

מר בן דקון:

אז יכול להיות שגם בתקציב יהיו איזה הפחתות מסוימות.

23

גב' אלרגנד:

או הוספות .יכול להיות שיהיו הוספות ויכול להיות שיהיו
הפחתות.

24
25

גב' דלריצ'ה:

בהתחלה יכול להיות שיהיו תוספות .בעקרון זה הליך
שחוסך,

26
27

מר חמו:

המטרה של זה אבל היא לא בשביל הכסף .המטרה היא,

28

גב' אלרגנ ד:

המטרה של הקמת הועדה היא לא בגלל החיסכון התקציבי.
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אוקי ,מי בעד? אושר פה אחד.

1

גב' דלריצ'ה:

2

פה אחד הוחלט לאשר מינוי מנהלת מחלקת אגף תכנון – ברכה זלצברגר -

3
4

גולן 606-70% ,משכר מנכ"ל ,בכפוף לאישור משרד הפנים.
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2

דיווחי ראש המועצה
גב' דלריצ'ה:

עכשיו אנחנו עוברים לדיווחים .המועצה רכשה  3ערכות

3

אבלים לשימוש התושבים .תושב שיזדקק לציוד יוכל לשאול

4

מהמועצה ללא תמורה .נציג ציבור שאחראי על תפעול

5

הנושא בהתנדבות הוא אמיר רחמנינוב בשיתוף פעולה עם

6

צוות התפעול במועצה .יוזמה ברוכה ונקווה שלא נצטרך.

7

הישורת הא חרונה של עבודות התשתית ברחוב הגליל,

8

העבודות ברחוב הגליל מתקדמות אל סיומן .מדובר בעבודה

9

מורכבת המתבצעת בתיאום מול מספר גורמים .אתמול היו

10

פה בבוקר גם הקבלן וגם המפקח ,גם היו איתי בסיור

11

שעשיתי ברחוב הגליל .אנחנו בישורת האחרונה .עד סוף

12

מאי זה יהיה מוכן.

13

מר סו כריאנו :בינתיים זה,

14

מר בן דקון:

כולל הפיתוח או רק התשתיות?

15

גב' דלריצ'ה:

ערן ,אני יודעת את התשובה אבל,

16

מר בן דקון:

אני אגיד למה אני שואל את זה ,אני מחפש פה את הבשורה.

17

הרי זה נכון שהציבור לא כל כך הבין מה שעשו שם ואולי

18

הבין ,אולי קראו ,כל התשתיות והניקוזים האלו ,שזה לקח

19

הרבה זמן ,ופגעו בכבל חשמל ,ופגעו בצינור כזה וכזה ,והיה

20

באמת זה ,לקח הרבה זמן מעל המצופה.

21

עכשיו אם הבשורה תבוא מחייכת וזה של להעיף את כל

22

הצמחייה ,לעשות משהו חדש ,חלוקים ,כמה ינשופים ,משהו

23

ש ,-

24

גב' דלריצ'ה:

קודם כל אני נגד חלוקים.

25

מר בן דקון:

סתם אני אומר ,אני לא אמרתי ,אני כרגע לא האדריכל נוף
ולא כרגע ,אבל יש איזה בשורה?

26
27
28

גב' דלריצ'ה:

אנחנו מטפלים גם בתאורה וגם בעמודים וגם בכיכר וגם כל
העצים שהיו,
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מר בן דקון:

אבל זה הכניסה של גני תקווה.

2

גב' דלריצ'ה:

כל העצים .אתמול עשיתי סיור ,הכל יושר ,היו,

3

מר בן דקון:

הכל חדש ,באמת ,זה הכניסה.

4

גב' דלריצ'ה:

הכל דנדש .וגם הפרויקט של הגינון ,אנחנו נעשה אותו יפה
ומאיר עיניים .זה יהיה מכובד.

5
6

מר בן דקון:

זה מאוד חשוב.

7

גב' דלריצ'ה:

חד משמעית .זה גם בסוף הלב של הישוב.

8

מר בן דקון:

כן ,הכיכר המרכזית.

9

מר סוכריאנו :שאלה לוגיסטית ,התאריך הראשוני היה  9.5אם אני זוכר?
עד השבוע האחרון של חודש מאי ,זה היה מהתחלה.

10

גב' דלריצ'ה:

11

מר סוכריאנו :שבוע אחרון של חודש מאי? כי הציבור לא מודע לזה.

12

גב' דלריצ'ה:

13

מר סוכריאנו :אתה שואל אנשים ,לא יודעים.

14

מר בן דקון:
גב' דלריצ'ה:

בדיוק .אני התערבתי גם עם  ...אז ששלחתי לו את המכתב.
אף אחד לא קורא פשוט.

17
18

נכון ,אתה צודק .אבל יש כאלה שהתחילו לחטט וראו
שהשלט הראשון שיצא הסיום עבודות בסוף מאי.

15
16

שלחנו מכתבים הביתה.

מר סוכריאנו :כן ,אבל צריך לחזור על זה ,כדי שאנשים לא כל יום,
שלח תי מכתב.

19

גב' דלריצ'ה:

20

מר סוכריאנו :לא כל יום יחפרו .נו ,מתי זה ,אתה לא קורא מכתבים? אתה
לא קורא שלטים?

21
22

גב' דלריצ'ה:

23

מר סוכריאנו :לא יודעים.

24

מר בן דקון:
גב' אורבך:

אולי צריך לחדד עוד פעם מה שעשו שם .באמת עשו המון
המון,

27
28

בגלל שהקבלן לא הסכים לכל הצנרת להתחייב פחות מ 6 -
חודשים .זה מה שקרה.

25
26

זה פרויקט ארוך שמראש ידענו שהוא יהיה ארוך.

גב' דלריצ'ה:

שלחתי מכתב לתיבות דואר שבוע שעבר.
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גב' אורבך:

לא ,לא רק למכתב ,גם איזה משהו שיווקי באמת ,כי באמת

2

נעשה פה משהו עצום וכל הקיטורים שלהם בחורף הקודם

3

פתאום,

4

מר בן דקון:

שום מכתב לא יעזור ,שום דבר לא יעזור.

5

גב' דלריצ'ה:

עד שזה לא יגמר.

6

מר בן דקון:

לא ,רק העיניים עכשיו ידברו .אם נראה משהו של הוואו

7

וכל הכניסה הזאת מרבאון עד הסופר פארם ומעלה ,מבטיח

8

לך,

9

מר סוכריאנו :אני יודע מה אתה חולם ,לדים מתחת לאספלט.
לא יודע ,אני רוצה מ שהו,

10

מר בן דקון:

11

מר סוכריאנו :יידלקו מהצדדים.

12

מר בן דקון:

אני רוצה משהו,

13

גב' דלריצ'ה:

מזרקה בכיכר.

14

מר בן דקון:

שלירון תגיד אני גרה ברחוב הגליל אתה יכול להכנס ל , -

15

מר סוכריאנו :אפשר לעשות כחולים כמו בקרית אונו מסביב לכיכר.

16

מר בן דקון:

לא ,כי פעם היינו אומרים כיכר ה כבשים .אתה יודע מה זה

17

כיכר הכבשים? אני גר ,בכיכר הכבשים תיקח שמאלה ,כולם

18

ידעו ,משהו ,שיהיה איזה בשורה ,לחשוב על משהו .כיכר

19

הפטריות ,לא יודע ,שבילי הצדפות .משהו.

20

גב' דלריצ'ה:

יש לי המון כבוד לפסלת ולפסל ,אז אני לא אזיז פסל שהיה

21

שם .אבל כל הגינון ,אנחנו עושים גינון מאוד מושקע.

22

והאמת ,האיכות בסוף שבן אדם הולך ברחוב וזה ,אתמול

23

ראינו את זה ,הלכנו את כל הגליל ברגל ,כל הצד של הזוגי

24

פיקס.

25

מר בן דקון:

אתמול ראיתי בפתח תקוה עשו משהו יפ ה ,על הר כזה שמו

26

שני אגרטלים ,הקימו חול נשפך ופרחים ,זה כאילו את

27

יודעת ,משהו פשוט,

28

גב' דלריצ'ה:

לא צילמת?
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מר בן דקון:

אני לא ,כי זו בעיה ,אני רק התלהבתי אבל אני לא יכול

2

להעתיק ,צריך להיות יצירתי .אבל אני אומר נחשוב על

3

משהו .מגיע להם.

4

מר שלומוביץ :אני או מר שבסוף ידווחו לתושבים ,כי כל פעם שתגיד להם

5

עכשיו זה הם צריכים להבין שבוצע פה פרויקט חד פעמי של

6

באמת מיליוני שקלים.

7

גב' דלריצ'ה:

8

מר שלומוביץ :מיליוני שקלים על תשתיות ,שזה דברים שאנשים לא
אוהבים להשקיע.

9
10

אתה יודע ,דורון ,אתה יודע מה אמר לי אתמול המפקח?

מר בן דקון:

אבל זה כבר לא מעניין אף אחד .עכשיו הבשורה צריכה
לבוא.

11
12

גב' אורבך:

אבל חשוב לציין את זה.

13

גב' דלריצ'ה:

אתמול המפקח היה אצלי בבוקר ,אמר לי  20שנה לא עשיתי

14

פרויקט בסדר גודל שעשית ,שזה רחוב צר עם תשתיות ,עם

15

צינורות רחבים ,עבים .בדרך כלל אני עושה רחו ב רחב עם

16

צינורות צרים ,אני לא יודע מאיפה היה לך האומץ לעשות

17

כזה דבר .כולם אוהבים רק מלמעלה ,אף אחד לא יורד

18

למטה.

19

מר בן דקון:

בשביל זה אבישי ,אבישי התחמק מזה הרבה שנים.

20

גב' דלריצ'ה:

כל הזמן הוא אמר לי מי צריך את זה.

21

מר בן דקון:

להשקיע  5-6מיליון שקל על ה , -

22

גב' דלריצ'ה:

יותר 9 ,מיליון שקל.

23

מר שלומוביץ 9 :מיליון שקל.

24

מר חמו:

מנהלי הפרויקט מדברים ,אומרים לו אתה פסיכי שלקחת
את זה.

25
26

מר בן דקון:

27

מר סוכריאנו :לדים.

28

מר בן דקון:

אבל אני אומר עוד פעם ,כל הלדבר לדבר זהו ,נגמר.
אתה יודע מה ,אני רוצה להגיד לך,
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1

(מדברים ביחד)

2

גב' אורבך:

כבר ,זו הזדמנות לעשות משהו יצירתי.

3
4

מר בן דקון:

אני יכול להיות שם האדריכל ,אין לי בעיה ,אבל אני ,עדיף
שהצוות פה.

5
6

אני מסכימה עם דורון ,אבל זה הכניסה לישוב ,זו הזדמנות

גב' דלריצ'ה:

טוב ,הלאה .פתוחים לרעיונות של עיצוב באמת.

7

המועצה משיקה ל ראשונה קורס ניהול מדיה לגמלאים.

8

הקורס יספק כלים מעשיים בתחום המדיה ,אפליקציה

9

והרשתות החברתיות .בנוי מסדרה של  4מפגשים .אז תפיצו
את הבשורה לאנשים מבוגרים.

10
11

מר סוכריאנו :זה לא מספיק ,הם מבוגרים 4 .זה נראה מעט מאוד.

12

גב' דלריצ'ה:

אנחנו מתחילים.

13

מר בן דקון:

מה זה בדיוק?

14

גב' דלריצ'ה:

קורס ניהול מדיה למבוגרים.

15

מר סוכריאנו :מבוגרים  4מפגשים זה לא מספיק.

16

מר בן דקון:

מגניב ,זה בהתנדבות?

17

דוברת:

זה שעתיים כל מפגש.

18

מר בן דקון:

זה בכסף?

19

גב' דלריצ'ה:

לקחנו  100שקל רק דמי רצינות.

20

מר בן דקון:

זה כאילו  25שקלים למפגש?

21

מר סוכריאנו 4 :מפגשים כאלה זה לא מספיק.

22

גב' אורבך:

ליזי ,מי מעביר את הקורס?

23

גב' דלריצ'ה:

חופית ,המנמ"רית שלנו ,ואנחנו עושים את זה שעתיים כל
פעם .וברגע שיהיה קבוצה נוספת נפתח המשך.

24
25

מר בן דקון:

יהיה ,המבוגרים חולים על,

26

גב' דלריצ'ה:

באותו יום שרשמנו נפתח ה כבר קבוצה.

27

מר סוכריאנו :בסוף הקורס הבוחן יהיה להדליק ולכבות מחשב.
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גב' דלריצ'ה:

החלו עבודות תשתית להמשך בניית קרית החינוך .העבודות

2

הינן לביצוע תשתיות ניקוז ,ביוב ומים של קרית החינוך.

3

עקב כך נסגר לתנועת הולכי רגל הנתיב הצפוני בטיילת

4

שדרת התקוות ,במקטע בי ן רחוב הנגב לדרך המלך .זמן

5

העבודות בשלב הראשון בעבור הקמת התשתיות עד סוף

6

אוגוסט . 2017

7

ככל שתתקדמנה העבודות להמשך הקמת מבני קרית החינוך

8

יידרשו הסדרי בטיחות ,יתכן ונידרש להארכת מועד.

9

מר בן דקון:

איפה זה בדיוק?

10

גב' דלריצ'ה:

בשדרה ,מול הקריה ,על הטיילת של הקריה.

11

מר בן דקון:

איפה האספלט ששמים?

12

גב' דלריצ'ה:

איפה שגינת השעשועים.

13

 - 5הופצה חוברת מידעון .יש לכם פה.

14

נבחנת פתיחתו של גן אנתרופוסופי בישוב לגילאי טרום

15

חובה וחובה .מחר בשמונה וחצי בתיכון מיתר תתקיים

16

הרצאה להורים בנושא יסודות החינוך האנתרופוסופי עם

17

מרצה אורה ינקוביץ ,ממקימי בית הספר האנתרופוסופי

18

אורים בכפר הירוק ,מחנכת ותיקה ומלווה פדגוגית .ואם

19

תהיה היתכנות שנה הבאה כבר יהיה גן.

20

בשנת הלימודים הבאה יצטרפו לבית הספר גנים תלמידי

21

כבר מעש וגת רימון ,כ  50 -תלמידים העולים לכיתה א' עד

22

ד' ייקלטו בבתי הספר .בימים אלה מתכנס צוות חשיבה

23

מקצועי שיערוך את ההכנות הנדרשות ברמת צוות ההוראה

24

החינוכי והטיפולי .אני רוצה להגיד שזו בשורה.

25

מר בן דקון:

זה משהו שהסכמנו או שדרשו או חייבו אותנו?

26

גב' דלריצ'ה:

לא ,הם פנו אלינו לבקש .סביון ביקשו ,אתם מכירים את

27

הסיפור? אז אנחנו התייעצנו עם עמליה ,מנהלת המחוז ,עם

28

תמיר בן משה ,סמנכ"ל התכנון ,ועם אנשי צוות פדגוגי ועם
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1

מנהלת ביה"ס ,ואמרנו שזה דבר טוב ובשורה מאוד טובה

2

לגני תקווה ,גם בגלל שזו אוכלוסיה מאוד טובה ,וגם בגלל

3

שבי"ס

החדשות

4

מתרכזות בשכונות החדשות.

5

וגם כשבי"ס מתרוקן אז התקנים יורדים ואנשי הצוות ,אז

6

זה טוב לישוב ,זה טוב לגני תקווה וזה טוב לבי"ס גנים ,כי

7

בי"ס גנים היום הולך להיות ש תי כיתות נכנסות ,במקום ה -

8

 4וה  3 -שהיו לו .והפרוגרמה היא ל  18 -כפול  , 3ל  , 6 -אז

9

אנחנו רוצים כן שיבואו.

גנים

הוא

קטן,

בגלל

שהאוכלוסיות

10

מר בן דקון:

לא ,זה מעולה .אני מסתכל על ה  50 -ילדים בשנתון,

11

גב' דלריצ'ה:

לא ,זה יותר אפילו מ . 50 -

12

מר בן דקון:

אז בואי נגיד זה בערך לתיכון זה עוד  200ילד ים בעתיד.

13

גב' דלריצ'ה:

אנחנו צריכים כבר עוד תיכון.

14

מר בן דקון:

לא ,בסדר ,אני יודע שזה כסף ,לא?

15

גב' דלריצ'ה:

המון.

16

מר בן דקון:

זה  2,000שקל בשנה ,או  2,500בשנה לכל ילד ממשרד
החינוך.

17
18

גב' דלריצ'ה:

דרך אגב ,סביון היו ,קיבלו אותם ודרום השרון לא שילמו

19

אגרות חוץ ,אבל אני איך שהם באו למשא ומתן איתי אז

20

קודם כל צלצלתי לראש מועצת דרום השרון ושאלתי אותו

21

אם זה מקובל עליו ,אז הוא אמר שכן ,הוא גם הוציא לי

22

מכתב שהוא משלם עליהם .כך שזה מה שלא היה בעבר .זה

23

טוב .אנחנו מקבלים גם אגרות חוץ וגם תקנים של משרד

24

החינוך.

25

לקראת ח גיגות ה  70 -שנים,

26

גב' אורבך:

אבל ליזי ,זה  50סך הכל.
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1

מר בן דקון:

 ...אני ישבתי עם קובי ,אתם לא יודעים איזה מנהל חינוך

2

יש לנו פה וכל זה ,ומשם זה התחיל .הם מכירים אותי מכפר

3

מעש כל הועד.

4

גב' דלריצ'ה:

 21ילדים עולים ל  -א' בשנה הבאה .ה  50 -או מה שיגיעו,

5

בינתי ים  44כבר נרשמו ,זה מ  -א' עד ד' לא הרבה רוצים

6

לעשות את השינוי הזה .בדרך כלל אחים ממשיכים או

7

מישהו שמתאים לו ,לא מכריחים .אבל אלה שעולים ל  -א'

8

זה בערך  20תלמידים.

9

גב' אורבך:

לא ,כי דורון אמר שזה סך הכל . 200

10

מר בן דקון:

לא ,מצטבר ,עוד שנה ועוד שנה ,ג' ,ד' ,ה' ,ו'.

11

גב' דלריצ'ה:

לקראת חגיגות ה  70 -שנים למדינה,

12

מר סוכריאנו :המצב ברביבים לפי דעתי אותו מצב ,לא?
דומה .אבל שם ...

13

גב' דלריצ'ה:

14

(מדברים ביחד)

15

מר סוכריאנו :כן ,אבל גם ירדו לאיזה  2בשכבה משהו כזה אם אני זוכר.

16

(מדברים ביחד)

17

גב' דלריצ'ה:

לקראת חגיגות ה  70 -למדינת ישראל אנו משיקים בגני

18

תקווה את פרויקט הדגל מורשת .במסגרת הפרויקט נתעד

19

ונראיין תושבי גני תקווה ותיקים ,תעזרו לנו לאתר אותם,

20

היכולים לשתף אותנו בתמונות מימי הישוב הראשונים .לא

21

רק בתמונות שאפשר להשיג אצל דני .זה קל .להגיע

22

לסיפורים ול שמוע את האנשים ולתעד אותם.

23

מתנדבים מהישוב ,כולל בתי הספר ,גם התיכון וגם הנוער

24

יגיעו לבתי התושבים ולמועדון הקשיש ויראיינו את כולם.

25

אנחנו מקבלים גם ,אנחנו עושים צוות עריכה.

26

מר בן דקון:

מה זה נוער? תיכון?
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גב' דלריצ'ה:

גם התיכון פרויקט אחד ועם הנוער של בית הנוער ,כולם

2

מצטרפים .עכשיו גם פנו אלי מיובלים ,גם הם רוצים לקחת

3

חלק .זה הולך להיות פרויקט מאוד מאוד יפה.

4

חלק מהפרויקט קיבלנו קול קורא ל  3 -אנשים שאנחנו נעניק

5

להם את אות יקיר הישוב בשנה הבאה ביום העצמאות

6

נעשה טקס.

7

מר בן דקון:

לכמה אנשים?

8

גב' דלריצ'ה:

 3כ ולל סרטונים .אנחנו יכולים לבחור גם  . 5נראה את

9

הסיפורים .אפשר לכבד כמה שיותר .אבל  3מעניקים להם,

10

זה כאילו הקול קורא מדבר על  3סרטונים שמתעדים אותם.

11

מר בן דקון:

אותם ,מאיפה זה בעקרון?

12
13

גב' דלריצ'ה:
מר בן דקון:

אבל זה יהיה במרכז הבמה למשל? נזמין את הילדים ,את
המבוגרים?

16
17

אנחנו נעשה א רכיון ממוחשב וגם ספר ונעשה תערוכה
ונשמור את הכל .כמו סוג של מוזיאון.

14
15

אבל המטרה היא זה לקחת היסטוריה של אנשים ולהציג

גב' דלריצ'ה:

כן .נציג תערוכה שתהיה תערוכה נלמדת בבתי הספר .זה
מוצר.

18
19

מר בן דקון:

כן ,אבל אחרי שיעשו את הכל יהיה איז ה אירוע משמעותי?

20

גב' דלריצ'ה:

ברור .יהיה אירוע שאנחנו רוצים לתכנן אותו כחפש את

21

המטמון שהולך בין האתרים של הישוב ושמים שילוט .זה

22

פרויקט נורא יפה ,יש לו כבר אבנים ראשונות .ואם יש לכם

23

כמובן אנשים ,סיפורים ,ממש התחלנו והפעם בזמן .אמרנו

24

בול שנה .אירוע השיא יהי ה ביום הולדת . 70

25

גני תקווה מתחדשת במעון יום  -תלתן .בחודש ספטמבר

26

פותחים מעון יום חדש בגני תקווה לגילאי  4עד שנתיים

27

ותשעה חודשים .המעון יכלול  3כיתות גיל וחדר ג'ימבורי

28

מרווח .המעון יהיה תחת ניהול ופיקוח של החברה לפיתוח
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גני תקווה .רחוב הגליל החדש שפתחו נכון הוא שימש כגני

2

ילדים? זה לא באמת גני ילדים ,זה של תמ"ת .זה אישור

3

מהתמ"ת למעון יום לגילאי  . 0-3עם אישורים ,עם פיקוח,

4

הכל.

5

מר בן דקון:

וכמות ,עלות חודשית ,אותה עלות?

6

גב' דלריצ'ה:

אותו דבר ,אותם תנאים ,לפי התלושי שכר.

7

מר בן דקון:

הנחות וכל הדברים האלה הכל דרכם?

8

גב' דלריצ'ה:

אותו דבר ,כפופים כמו של,

9

מר בן דקון:

הכסף הזה למי הולך?

10

גב' דלריצ'ה:

הרווחים? בדרך כלל אין רווחים למעונות האלה .אם הולך -
ללידר.

11
12

גב' מיוחס:

למה אין?

13

גב' דלריצ'ה:

אני לא חושבת שיש רווחים.

14

גב' מיוחס:

בטח שיש.

15

גב' דלריצ'ה:

הבטיחו לנו תכנית עסקית .יש חוקים ,כן ,את חושבת?

16

גב' מיוחס:

בטח.

17

גב' דלריצ'ה:

תכנית בתי הספר של החופש הגדול.

18

גב' אלרגנד:

תלוי כמה ילדים יירשמו.

19

גב' דלריצ'ה:

זה תלוי ,בטח בהתחלה עד שמכירים ,בואו נראה ביקוש.

20

תכנית בתי הספר של החופש הגדול תפעל בגני תקווה ג ם

21

עבור כיתות ד' .המדינה מפעילה את א' ,ב' ו  -ג' השנה,

22

אנחנו מפעילים גם את ד' השנה.

23

מר בן דקון:

שזה אומר?

24

גב' דלריצ'ה:

מה זה אומר? לוקחים את התכנית של ג' ,מתאימים אותה

25

ל  -ד' וב  -ג' המדינה מסבסדת את החלק שלה ,ב  -ד' העלות

26

תהיה מה שעולה לנו פחות סבסוד של המדינ ה.

27

מר בן דקון:

כמה זה יעלה?

28

גב' אלרגנד:

אני אתרגם לך?
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גב' דלריצ'ה:

. 850 , 800 , 700

2

גב' אלרגנד:

היום ההורים ב  -א' ,ב' ,ג' נותנים  450ומשרד החינוך
משלים עוד . 400

3
4

מר בן דקון:

לכמה זמן?

5

גב' בשן:

מה  2.7 -עד ה . 20.7 -

6

גב' אלרגנד:

כלומר זה  850שקל לילד.

7

מר בן דקון:

למה?  150אמרו לנו ,לא?

8

גב' דלריצ'ה:

לא ,זה משהו אחר ,זה צהרונים ,אל תבלבל.

9

גב' אלרגנד:

אנחנו מדברים על בתי ספר של החופש הגדול.

10

גב' דלריצ'ה:

זה קייטנות החופש הגדול .צהרונים זה משהו אחר .עוד לא

11

הגיעה דרך אגב הנחיה .צהרונים אתמול אמרו לי בשלטון

12

המקו מי שהם יושבים על הטיוטה האחרונה.

13

מר בן דקון:

זה מעולה להורים ,זו בשורה טובה.

14

גב' דלריצ'ה:

כן .מיכל מולדובסקי עדכנתי אתכם.

15

אירועים קרובם  -יום העצמאות ,הרצאה על בירה עם יאיר

16

ניצני במרכז לידר ,אירוע שתילה קהילתי בגנים צפון ,הצגה

17

אני וליאור בדרך אל האור ,שז ה של המחלקה לשירותים

18

חברתיים .יום המודעות לעיוור בשיתוף ביה"ס לשחמט,

19

הפנינג שבוע הספר ,כנס מתגייסים ואירוע פתיחת הקיץ עם

20

מופע של התקוה  6במרכז לידר .האירוע לכנס המתגייסים

21

יהיה שעה קודם עם כיבוד ועם הוקרה ואחר כך הציבור

22

מוזמן.

23

פסטיבל היין במרכז הבמה ב  20.7 . 6.7 -הרצאה על בירה עם

24

גיא רולניק ,מייסדי עיתון דה מרקר.

25

דבר אחרון זה סקר שביעות רצון .אני שמחה לעדכן

26

שיתקיים ,קודם כל תודה אלי ש  , -לא רציתי להשוויץ אבל

27

אם אתה כבר הבאת לפתחי,

28

מר סוכריאנו :אני ככה נודע לי דרך אגב אז שאלתי ד רך אגב.
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1

גב' דלריצ'ה:

לא ,זה לא דרך אגב ,זה דרך כבוד והדר .היה סקר שביעות

2

רצון ,קיבלנו את התוצאות .ישבנו אתמול עם ההנהלה של

3

המועצה והשלב הבא זה יהיה עם החברי מועצה ,אני אציג

4

את זה .אני רק רוצה לעדכן אתכם 80% ,מהמשיבים מרוצים

5

או מרוצים מאוד מהמגורים בגני תקו וה .התחומים בהם

6

שביעות הרצון מתפקוד המועצה היא הגבוהה ביותר  -יחס

7

ושירות במשרדי המועצה  . 70%אני חושב שמגיע באמת בעת

8

הזאת להגיד תודה לעובדי המועצה.

9

 6,800תושבים חדשים נכנסו ב  3.5 -שנים .מספר העובדים

10

שגדל הוא פחות מכף היד שלי .זה הישג באמת מטורף .הם

11

עובדים כאן מאוד מאוד קשה .עובדים ,מנקים ,עובדים

12

בטכני ,עובדים בתפעול ,עובדים באמת בכל המחלקות.

13

מר בן דקון:

 6,800תושבים.

14

גב' דלריצ'ה:

 6,800תושבים.

15

מר בן דקון:

ולא הגדלנו כוח אדם.

16

מר עזרא:

כמה זה באחוזים?

17

גב' דלריצ'ה:

 35%כמעט.

18

מר עזרא:

גידול?

19

גב' דלריצ'ה:

היינו  12,600ואנחנו  , 19,200אז באמת ,והקמת ועדה

20

ושיפוצים ובתי ספר וגני ילדים ותשתיות .ובאמת רק

21

תסתכלו ,אי אפשר להתעלם מזה .והכל באמת בכוח אדם

22

מצומצם.

23

מר בן דקון:

ואי אפשר שהכל יהיה מושלם כל הזמן.

24

גב' דלריצ'ה:

זה מאוד קשה .אז אני קודם כל רוצה להגיד תודה.

25

שירותי הרווחה והסיוע לנזקקים  65%מרוצים .שירותי הדת

26

 66%מרוצים .המוסד עם ציון שביעות הרצון הגבוה ביותר

27

הוא מרכז הבמה 83% ,מרוצים ,הסקר רק בתושבי גני
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1

תקווה .אחריו מרכז לידר ולבסוף ביתנו ,מרכז שירותים

2

לזקן  71% -מרוצים.

3

התחומים בהם שביעות הרצון היא הנמוכה יותר פיתוח

4

ותשתיות ,עקב המצב האמיתי של גני תקווה ,שנמצאת

5

בפיתוח לטובת היישוב שנים רבות קדימה .נדאג לשיפור

6

וייעול תחומים אלה.

7

בשלוש שנים האחרונות הצ טרפו ליישוב  6,800תושבים ,אם

8

כבר מדייקים.

9

מר בן דקון:

זה משפחות?

10

גב' דלריצ'ה:

תושבים .משפחות פחות.

11

מר שלומוביץ :תחלק ל  3 -בערך.

12

גב' דלריצ'ה:

13

מר שלומוביץ :באחוזים זה הכי נכון.

14

גב' דלריצ'ה:

כן ,פחות או יותר . 3
כן ,הסתכלתי באחוזים .תודה רבה לכולם.

15
16

 -תמה ישיבת היום -

