
 

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

  7.3.17 מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

1 

 1 המועצה המקומית גני תקווהמליאת 

 2 46מליאה מן המניין מספר 

 3 7201 במרץ 7ישיבה מיום 

 4 :משתתפים

 5 המועצהיו"ר  - דלריצ'הליזי גב' 

 6 מועצה חבר - צוריאלידידיה מר 

 7 חברת מועצה - לוי-גב' לירון דורון

 8 חברת מועצה - אודליה אורבךגב' 

 9 חבר מועצה -  מר חן קרמר

 10 חברת מועצה - גב' סמדר מיוחס

 11 חבר מועצה -  מר יגאל רודה

 12 חבר מועצה - מר טל מתתיהו

 13 חבר מועצה -  מר עופר עזרא

 14 

 15 מוזמנים:

 16 גזברית המועצה - גב' גורן לין אלרגנד

 17 יועמ"ש המועצה - רונית עובדיהעו"ד 

 18 מנכ"ל המועצה -  גב' אירית נתן

 19 עוזרת ראש המועצה -  גב' הלרן בשן

 20 מנהל אגף תפעול, פיקוח ואיכות סביבה -  ימר ניר אריאל

  21 



 

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

  7.3.17 מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

2 

 1 על סדר היום:

 2 אישור תב"רים.. 1

 3 .2017לשנת  1עדכון תקציב מס' . 2

אשר  האנרגיהאישור הסכם עם חברת החשמל להעברת הזכויות במרכז . 3 4 

 5 .401מגרש  -6717)לפני פרצלציה( בגוש  66יוקם על חלק מחלקה 

 6 דיווחי ראש המועצה. . 4

7 



 

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

  7.3.17 מליאת המועצה המקומית גני תקווה 

3 

 1 פרוטוקול

 2 אישור תב"רים

 3 

אישור  -1. 46הזמנה ישיבת מליאה מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה: 4 

 5 תב"רים. גורן, בבקשה.

, התקבלה הרשאה מהטוטו לאולם ספורט בקרית 601תב"ר  גב' גורן: 6 

מסעיף הרשאות ממשרד החינוך  2,031,325החינוך. העברנו  7 

 8 מפעל הפיס לסעיף הרשאות מוסדות שונים ... בתוך התב"ר. 

בנוסף, אני רוצה לדווח שהגיעה הרשאה נוספת ממשרד   9 

זה נמצא בכוכבית ₪.  791,072החינוך לבית ספר יסודי על  10 

 11 . את רוצה לעשות הצבעה? למטה. זהו

 12 ? 601מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 13 תעשי את כולם.  גב' נתן:

 14 .655תב"ר  גב' דלריצ'ה:

במיליון וחצי. זה  , קפה ספריה בשדרה, מוגדל655תב"ר  גב' גורן: 15 

 16 האומדן הראשוני לשיפוץ בית הקפה בשדרה. 

 17 . 655מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 18 . 655וגם  601כולם בעד גם  גב' נתן:

כפי שהסברתי בהנהלה כמובן, אז אני לא אסביר את זה  גב' דלריצ'ה: 19 

 20 עכשיו. 

 21 .655 -ו 601ים פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר החלטה:

 22 

 23 . 716סקר נכסים  גב' דלריצ'ה:

סקר נכסים הוגדל במיליון שקל לצורך מדידת  -716תב"ר  גב' גורן: 24 

אכלוסים חדשים הצפויים בשנתיים הקרובות. ביצוע סקר  25 

לנכסים המועצה שאנחנו מתכוונים לעשות וטיפול בסידור  26 

 27 של ההפקעות. 
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 1 מי בעד?  גב' דלריצ'ה:

 2 כולם בעד. גב' נתן:

 3 .716פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  החלטה:

 4 

 5 אישור תב"רים

 6 , גורן, בבקשה. 2017לשנת  1עדכון תקציב מס'  ב' דלריצ'ה:ג

עדכון התקציב אני אגע רק בנקודה הכי מרכזית שלו, אלא  גב' גורן: 7 

אם כן יש שאלות נוספות. הוא המשרות שאנחנו אמורים  8 

לקלוט כתוצאה מהקמת הועדה לתכנון ובנייה. אנחנו  9 

בערך  בתהליך עם מנהל התכנון. הם הגדירו לנו כמה משרות 10 

שנים הם  5צריך. הם משתתפים החל מיום הקמת הועדה  11 

משתתפים בחלק מהמשרות. גם ההכנסה היחסית שלהם  12 

 13 נמצאת בעדכון תקציב. 

צורף פה, יש עוד מיונים של משרות בין מחלקות, מצורף פה   14 

גם הפירוט של המשרות עצמו, החדש. וזהו, אם למישהו יש  15 

 16 שאלות. 

 17 כולם בעד? גב' נתן:

 18 זה רק עדכון. ריצ'ה:גב' דל

 19 לא, צריך לאשר את זה.  גב' נתן:

 20 זה לאישור.  גב' גורן:

 21 כולם בעד? גב' דלריצ'ה:

 22 כולם בעד.  גב' נתן:

 23 .2017לשנת  1עדכון תקציב מס' פה אחד הוחלט לאשר  החלטה:
  24 
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אישור הסכם עם חברת החשמל להעברת הזכויות במרכז האנרגיה אשר  1 

 2 401מגרש  -6717פרצלציה( בגוש  )לפני 66יוקם על חלק מחלקה 

אישור הסכם עם חברת החשמל להעברת הזכויות במרכז  גב' דלריצ'ה: 3 

מגרש  6717בגוש  66האנרגיה אשר יוקם על חלק מחלקה  4 

. רונית, אני אשמח אם תסבירי את ההסכם וגם תקריאי 401 5 

 6 את הנספח.

שכתוב כן, אולי אירית תסביר. קודם כל החלקות האלה מה  עו"ד עובדיה: 7 

, וחשוב שיצוינו מספרי 109 -ו 66, 65כאן זה חלקי חלקות  8 

החלקות. כל האזור הזה הוא עדיין לא נרשם, כל התכנית  9 

הזו, ולכן זה עדיין, זו רצועה שעוברת על כמה חלקי חלקות.  10 

מה שהוקם שם זה תחנת טרנספורמציה, שנאים. מי שמפעיל  11 

את זה זה חברת החשמל והחוזים האלה זה חוזים  12 

סטנדרטיים של חברת החשמל שאנחנו מעבירים לאישור  13 

משרד הפנים. חברת החשמל לא מוכנה להפעיל אותם בלי  14 

לקבל חזקה במבנה עצמו וברצועת הקרקע שמובילה אליו,  15 

כדי אם היא צריכה לבצע תיקונים, טיפולי חירום, דברים  16 

כאלה, היא הבטיחה בהסכם שתהיה לה זכות שימוש וחזקה  17 

ברצועת הקרקע שהיא תוכל לבצע את מה בלעדית בחדר ו 18 

 19 שנדרש. 

הסכומים שאתם תקבלו זה לפי תעריפון של חברת החשמל,   20 

אלף  70זה כל הזמן מתעדכן. אירית הזכירה קודם שזה בערך  21 

 22 שקל לשנאי. כמה, שניים, 

 23 כרגע זה שניים ואחר כך נצטרך שלושה.  גב' נתן:

ת שהם יוציאו הזמנה אז זהו. המבנה הוקם כבר ועל מנ עו"ד עובדיה: 24 

לספק את השנאים אנחנו צריכים לאשר את ההסכם, לחתום  25 

 26 להתחיל בתהליך של האישור שלו מול משרד הפנים. עליו ו
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אני רוצה מילה לגבי נושא קרינה. נושא קרינה עולה בכל  גב' נתן: 1 

הדיונים. מה שחשוב לי לעדכן שאנחנו מלווה אותנו בכל  2 

ת שאנחנו לא צריכים אותו יועץ קרינה למרוקרית החינוך  3 

באופן קבוע. לקחנו אותו לכל מבנה ומבנה. בית ספר אילות  4 

מראש לפני שנמסר עשינו מיסוכים גם איפה שלא צריך, גם  5 

 6 שהיתה קרינה אפס אמרנו לא לוקחים סיכון. 

 7 בארונות?  מר רודה:

 8 בארונות יש מיסוך. לא חסכנו בשום דבר.  גב' נתן:

ואנחנו באמת בקטע הזה אני מאוד הוא מלווה אותנו.   9 

רגועה. אני אקריא לכם, ביקשנו ככה לדיון לעדכן אתכם,  10 

ואני אקריא לכם את מה שכתבו האחים מרגולין, שהם  11 

 12 המלווים שלנו, היועצים שלנו.

בפרויקט קרית החינוך נשכרו שירותיו של יועץ למיגון   13 

קרינה אלקטרומגנטית שתפקידו הינו לבדוק את רמות  14 

ה של מתקני חשמל בעלי מתח גבוה או כל מחולל הקרינ 15 

אחר של קרינה אלקטרומגנטית ולהמליץ על הגנות  16 

מתאימות כדי שרמות הקרינה לא תעלנה על המותר על פי  17 

 18 התקנים. 

תפקידנו באמצעות יועץ זה לבחון ולבצע את הדרוש כדי   19 

שרמות הקרינה בקריה תעמודנה ואף תפחתנה מההמלצה  20 

בריאות והמשרד להגנת הסביבה. אנו המשותפת של משרד ה 21 

פועלים בהתאם על פי אישורכם והנחיותיכם כדי להשיג את  22 

התוצאות הדרושות. אז ככה שבאמת בקטע הזה ברגע  23 

שיגיעו השנאים, היום אין מה, כי זה רק, היום אנחנו  24 

מעבירים להם את המבנה כמבנה, זה בלוקים בעצם. זה  25 

 26 בטון. 
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יקה וככל שצריך ורמת הקרינה שיגיעו השנאים נעשה עוד בד  1 

תהיה, אנחנו תמיד מבקשים פחות מהתקן דרך אגב. גם אם  2 

 3 היא תהיה בתקן אנחנו נעשה עוד מיגון. 

 4 פרסמתם את זה החוצה?  מר עזרא:

 5 את מה?  גב' דלריצ'ה:

 6 את המכתב הזה.  מר עזרא:

 7 שלחתי לכם, לחברי המועצה.  גב' דלריצ'ה:

 8 עשות זה, יחסי ציבור. לא, אבל אולי עדיף ל מר עזרא:

 9 שיהיה היתר.  גב' דלריצ'ה:

 10 היום זה מבנה, היום זה בלוקים, אין כלום.  גב' נתן:

 11 

 12 דיווחי ראש המועצה

טוב, כמה עדכונים. התחלנו בתכנית סיורים כוללת ברחבי  גב' דלריצ'ה: 13 

התייעלות ושירותים לתושב החלטנו  היישוב, כחלק מתהליך 14 

מדי שבוע לצאת לשטח ולקיים סיורים עם התושבים.  15 

המטרה העיקרית היא להקשיב לצרכי התושבים ובאמת  16 

 17 לראות את הבעיות שעולות מהשטח. 

התפרסמה הודעה המזמינה תושבים להצטרף, אז ככה נשמח   18 

לקבל מכם גם בקשות ובעקרון כל ימי שני בארבעה חודשים  19 

 20 רובים כל היישוב. הק

עשינו קבלת פנים חמה לדיירים החדשים של הדיור המוגן.   21 

הבאנו לשם את החבר'ה של הגבייה, את כל המחשב  22 

והאנשים ונציגה של משרד הפנים וישבנו שם וקיבלנו  23 

אותם. הם קיבלו אותנו והיה מקסים. הם גם כולם נורא  24 

 25 ביקשו להתנדב ולעזור. 

 26 היישוב או שזה כמו מלון?  הם נחשבים תושבים מר רודה:

 27 משלמים ארנונה, תושבי היישוב. לא, לא.  גב' דלריצ'ה:
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 1 זה כמו מלון אבל לתושבי היישוב.  מר אריאל:

הם מקבלים הרבה מאוד שירותים במקום אבל הם תושבי  גב' דלריצ'ה: 2 

 3 היישוב.

 4 הם שוכרים דירות.  גב' דורון לוי:

 5 קונים.  מר אריאל:

 6 ים. עד שהם מת מר רודה:

 7 מה זה קונים? הם מעבירים את זה הלאה? לא.  גב' אורבך:

 8 . 120עד  מר רודה:

החל מבצע אכיפה מוגברת של איסוף צואת כלבים ביישוב.  גב' דלריצ'ה: 9 

פרסנו את כל האפשרויות העומדות בפנינו, הפקחים בכל  10 

רחבי הפארקים, אנחנו עושים אכיפה, מקווים לטפל בבעיה  11 

הזאת. היא בעיה ארצית, אולי עולמית. אמרתי, פגשתי אזה  12 

מישהו השבוע שאמרתי לו שגאון מי שימציא את הפטנט  13 

 14 איך לפתור את הבעיה הזאת. 

מערך קנסות, ועדיין זה לא, יש לנו גם ... וגם מערך גבייה,   15 

אי אפשר לתפוס בזמן אמת כל כך הרבה כלבים בכל כך  16 

 17 הרבה מקומות בפארקים בזמן אמת. 

 18 זה לא רק בפארקים. עו"ד עובדיה:

 19 למה לא נרשת את זה במצלמות? מר צוריאל:

כי גם אם אתה תרשת את זה במצלמות אתה צריך בזמן  גב' דלריצ'ה: 20 

משוחררים, אז אם אתה לא  אמת לראות, ועכשיו הכלבים 21 

 22 במקום שאתה רואה את הבן אדם, צריך באמת משהו, 

לכלב יש שבב והמכשיר נמצא אצל הפקח, הוא צריך להגיע  מר אריאל: 23 

 24 לכלב בשביל לראות מי זה בעל הכלב. 

 25 רק להשקיע במודעות.  מר רודה:

גני תקווה קיבלה את ההוקרה בתחום איכות הסביבה  גב' דלריצ'ה: 26 

. רשויות משתתפות נדרשו 21 -במסגרת ועידת הקלינטק ה 27 

להוכיח כי הן משקיעות מאמצים ייחודיים בתחומי איכות  28 
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הסביבה. היה טקס, קיבלנו אות השתתפות, העניקו מהשר  1 

לאיכות הסביבה. ניר אריאל מנהל אגף התפעול הגיע לטקס  2 

 3 וקיבל את האות בשם המועצה.  כנציג המועצה

הודעה על ביצוע ריסוס נגד חדקונית הדקל. השבוע בימי   4 

, זה 2שני ורביעי מבוצע ביישוב טיפול, זה הטיפול מספר  5 

המשך של הטיפול שכבר ניתן. אנחנו עושים גם בחצרות  6 

 7 הפרטיות, בתיאום עם הדיירים.

ודבק הוא עצים כל פעימה. ברגע שיש עץ מ 450סך הכל  מר אריאל: 8 

 9 מדביק את כל היישוב. 

הודעה על סלילת חניה להורדה בטוחה. בשבוע שעבר  גב' דלריצ'ה: 10 

פורסמה הודעה לתושבי גני תקווה על תכנית לסלילת חניה  11 

להורדה בטוחה לגני הילדים חצב, חרצית ואיריס בשכונת  12 

גנים, זה מתחם לוינשטיין. החניה תשמש עד לסלילת הנתיב  13 

 14 תקווה ובו יהיו מפרצי חניה. הדרומי של דרך ה

ממשיכים בהחלפת המוטמנים ביישוב. במסגרת שיפור פני   15 

היישוב המשכנו במבצע להחלפת המוטמנים לדגם חדש  16 

 17 ומשופר בחלקים נרחבים של היישוב, מחר ישמח משה.

 18 מחר ישמח משה ובפעימה הבאה זה האדמו"ר.  מר אריאל:

 19 מראה הוא אחר? זה אומר, ניר, שביום ראשון ה גב' מיוחס:

 20 כן המראה הוא אחר.  גב' נתן:

אנחנו מבטיחים שאנחנו לא נזרוק את האשפה, אבל את  גב' דלריצ'ה: 21 

 22 יודעת, אין תכנית ביטוח לאיך זה ייראה. מקווים. 

הוצב פסל חדש בכיכר מגדלי הים התיכון. הפסל הוא פרי   23 

יצירתה של האמנית עופרה צימבליסטה ז"ל. הפסל הוצב שם  24 

די מגדלי הים התיכון. אנחנו עשינו את הפיתוח של על י 25 

 26 הכיכר והם הציבו את הפסל. 

כדור רשת בגני תקווה עשו היסטוריה וקטפו  שחקניות בחוג  27 

את המקום הראשון בארץ בליגת הכדור רשת מטעם איגוד  28 
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הכדור רשת בישראל. השחקניות הן תלמידות כיתות ו' בבית  1 

ספר רביבים, בבית ספר גנים, המתאמנות בכדור רשת  2 

 3 במרכז לידר בגני תקווה. 

ילתי . אירוע שתילה קה16.2 -ערב מעברים ורצפים היה ב  4 

התקיים בגני תקווה. ביום שישי האחרון נערך מופע  5 

כשרונות צעירים בבית ספר גנים של בית ספר גנים בלידר,  6 

 7 שהיה מאוד מאוד מוצלח. 

במסגרת חילופי נוער בין חטיבת הראשונים עם העיר   8 

גלדבך, נסעה משלחת נוער  שיהתאומה בגרמניה, בירג 9 

מפגש מאוד  מהחטיבה לגרמניה, זו השנה הרביעית. היה 10 

 11 מוצלח ואנחנו בהחלט,

 12 )מדברים ביחד(

במרכז הבמה במסגרת  2אתמול התקיים כנס נשים מספר  גב' דלריצ'ה: 13 

שבוע האישה הבינלאומי. באירוע השתתפו חברת הכנסת  14 

מרב מיכאלי, השדרן והעיתונאי אביעד קיסוס, ושש נשים  15 

מעוררות השראה שעלו לבמה להרצאות מרתקות, ואני מודה  16 

 17 מי שנטל חלק באירוע. לכל 

עמית גיספן החל עבודתו במועצה בתפקיד ראש צוות   18 

בטחון, בטיחות וחירום. במסגרת תפקידו מרכז את נושא  19 

הביקורות וזאת בכפוף להוראות קצין הבטחון במועצה,  20 

 21 אמנון מססה. 

מועצת גני תקווה קיבלה תעודת הוקרה על שוויון מגדרי   22 

. 2016ים בכירים לשנת בתחום נשים בתפקידים סטטוטורי 23 

את התעודה העניקה ליאל אבן זוהר, מנכ"לית עמותת כן  24 

למנהיגות נשים. גם בדירקטורים וגם בעובדים בכירים,  25 

 26 בהנהלה הבכירה של המועצה. 
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פורסם מידעון לתושבים לחודש אפריל בו מפורטים כל   1 

האירועים החדשים, פעילויות המועצה לחודשים הקרובים,  2 

 3 בתיבות הדואר ומפורסם באתר. המידעון חולק 

 4 9:30 -תהלוכת העדלאידע ב -ייום שיש 10.3אירועי החודש:  

מגן השלום והאהבה, היא תעבור דרך רחובות הגליל, זאב,  5 

 6 הנגב, שדרת התקוות והעמקים. סיום בגן השלום והאהבה. 

חגיגה והפעלה תתקיים לגני הילדים בשדרת התקוות בין   7 

. לשים לב להוראות המשטרה על סגירת 11:30 -ל 10:00 8 

 9 כבישים. הכל מפורסם באתר. 

פותחים את שבוע  -16.3פסטיבל קופיקו במרכז הבמה.  -12.3  10 

יום  -28.3החינוך בערב הוקרה לחינוך במרכז הבמה.  11 

ני הילדים ותושבים. המעשים הטובים בשיתוף בתי הספר, ג 12 

קריאת מגילה. אתה רוצה לספר  11.3יש לנו במוצאי שבת  13 

 14 איפה? 

יש בבית ספר רביבים, יש בבתי הכנסת בגני תקווה, בשעה  מר צוריאל: 15 

מוצאי שבת יש קריאת מגילה וביום ראשון בבוקר יש  19:00 16 

בחב"ד, בשעה  7:00שוב קריאת מגילה בבתי הכנסת בשעה  17 

8:00 , 18 

 19 כן, הלרן קיבלה את הזמנים.  גב' מיוחס:

ליזי, משהו מאוד חשוב. עוד פעם פנו אלי הורים וגם  מר עזרא: 20 

רבנים. יש את הבעיה הזאת של כל האנשים שמגיעים, אני  21 

מבין שזה מאורגן, הם מגיעים באוטובוס מאורגן לפה, ככה  22 

אני הבנתי, שהם מגיעים ומשתוללים שמה בישמח ובואך גני  23 

 24 ישמח. תקווה גם, לא רק ב

 25 המשטרה ערוכה לזה.  גב' נתן:

 26 היא ערוכה לזה? כי עוד פעם השנה, מר עזרא:

 27 אנחנו עושים עבודה מאוד,  גב' דלריצ'ה:

 28 שנה שעברה עשו עבודה טובה. מר עזרא:
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זה לא במקרה שאתם רואים שטיפה פחת. זה עבודה של  גב' דלריצ'ה: 1 

הקב"ט שלנו עם המשטרה, עבודה מאוד אינטנסיבית  2 

 3 ומודיעינית. 

באותו ערב יהיו ארבעה שוטרים בהוראה של מפקד תחנת  מר מססה: 4 

 5 מסובים בגני תקווה באזורים. 

 6 וישמח משה.  גב' דלריצ'ה:

 7 לא יעזבו אותו מהתחלת הערב.  מר מססה:

 8 כדאי מראש, דרך אגב, אם אתם יודעים שזה, להודיע להם.  ן:גב' נת

 9 תודה רבה לכולם, הישיבה תמה.  גב' דלריצ'ה:

 10 

 11 -תמה ישיבת היום-
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