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ממורכז :מעוצב  

 מועצה מקומית גני תקווה

 

 37מס' מן המניין  ישיבת מועצה

 

 12.7.2016שהתקיימה בתאריך 

 
 משתתפים: 

 ראש המועצה –ליזי דלריצ'ה 
 חבר מועצה – דוד ברוש

 חבר מועצה –רון בן דקון וד
 מועצה תחבר –לוי -ן דורוןוליר

 חברת מועצה –סמדר מיוחס 

 חברת מועצה –אודליה אורבך 
 חבר מועצה –אלי אחי מרדכי 

 חבר מועצה  –עופר עזרא 
 הגיע באיחור - חבר מועצה –טל מתיתיהו 

 
 מוזמנים:

 מנכ"ל המועצה –אירית נתן 
 גזברית המועצה – אלרגנדרו"ח גורן 
 עוזרת ראש המועצה – הלרן בשן

 יועמ"ש -אושרת מצליחעו"ד 
 מנהל אגף תפעול – ניר אריאלי

 על סדר היום
 . אישור תברים  .1

 . 2016לשנת   1ח רבעון "דיון בדו .2

 . 2015-תשע״ה ( שטחים ציבוריים פתוחים)אישור תיקון לחוק עזר לגני תקווה   .3

 ".מי תקווה"מינוי יעל ספתי  כדירקטורית בתאגיד המים  .4

                                                 כמורשי החתימה בחשבון. "מיתר"לבית ספר תיכון ( מועצה)אישור פתיחת חשבון רשות    .5

 .במשותף -ס "ס ומזכירת ביה"ישמשו מנהלת  ביה             .5
 

כמורשי החתימה בחשבון ישמשו . "מיתר"אישור פתיחת חשבון הורים לבית ספר תיכון  .6
חתימה של שניים ממורשי החתימה וביניהם . ס ונציג הורים"מזכירת ביה,  ס"מנהלת ביה

 .המנהלת יחייבו את בית הספר
 

     כמורשי החתימה בחשבון ".יובלים"לבית ספר ( מועצה)אישור פתיחת חשבון רשות    .7
 .במשותף -ס "ס ומזכירת ביה"ישמשו מנהלת   ביה            .7

 

כמורשי החתימה בחשבון ישמשו מנהלת ". יובלים" אישור פתיחת חשבון הורים לבית ספר .8
חתימה של שניים ממורשי החתימה וביניהם המנהלת . ס ונציג הורים"מזכירת ביה,  ס"ביה

 .יחייבו את בית הספר
 

 .דיווחי ראש המועצה  .9
  

:לפני  :כניסה  רמה 1,  :מעוצב  
מ''ס :תלויה  50.0   ,מ''ס    50.0-

רמה 2 :מעוצב  

רמה 2 :מעוצב  

:גופן שחור צבע  :מעוצב  

:טאב לא ב רמה 2, עצירות  :מעוצב  
מ''ס   52.3 

:גופן שחור צבע  :מעוצב  

:שורות  רמה 2, מרווח בין  :מעוצב  
:טאב לא ב  ,שו עצירות  מרובה 51.1 

מ''ס   52.3

:ראשונה  :כניסה שורה  :מעוצב  
:רמה 1  + ,מ''ס מספור +    33.0

:מספור 1, 2, 3, … + התחל סגנון 
:ב  :יישור לימין + מיושר  :מ 1  + 

מ''ס :ב  -80.0   מ''ס + כניסה    27.0-

,מ''ס :לפני  33.0   :כניסה  :מעוצב  
,מ''ס מספור + :ראשונה  0   שורה 
:מספור 1, 2, 3, … :רמה 1  + סגנון 

:יישור לימין + :מ 1  +  + התחל 
:ב  מ''ס + כניסה  :ב  -27.0   מיושר 

מ''ס   80.0-
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9.  

  

 פרוטוקול
 

   .37הזמנת לישיבת מליאה מן המניין מספר   ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 

 אישור תב"רים

אחד, אישור תב"רים. קודם כל אני מבקשת לאשר מחוץ לסדר ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

השתתפות במימון פרויקט תחבורתי סימון כבישים  661היום תב"ר מספר 

 , 71,429והתקני בטיחות. סך הכול התב"ר 

 הגדלת תב"ר. : אלרגנדח גורן "רו

חבורה הגדלת תב"ר. קיבלנו התחייבות עכשיו במכתב ממשרד התר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אלף שקל ואנחנו מבקשים לאשר את זה במליאה. 50על 

 וזה מופיע בתב"רים?  : אלי אחי מרדכי

 לא. : אלרגנדח גורן "רו

 לא, זה הגיע עכשיו. זה הגיע עכשיו. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 זה מעל סדר היום.  : אלרגנדח גורן "רו

 לי אין התנגדות. דובר:

 או קיי. יש מישהו שיש לו התנגדות?ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אנחנו בעד.  דובר:

 מה המטרה של התב"ר הזה? : אלי אחי מרדכי

. 71,429, אומדן עלות 2016סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אלף שקל.  50הרשאה ממשרד התחבורה 

 גורן, זה כסף שאנחנו מקבלים, נכון? דובר:

 אלף. 50 : אלרגנדח גורן "רו

 מקבלים. דובר: 

 אלף מקבלים. 50 : אלרגנדח גורן "רו

 אנחנו רק מאשרים לקבל את הכסף.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אנחנו מקבלים. 70מתוך  50 : אלרגנדח גורן "רו

 ? תודה.661מי בעד תב"ר ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

:לפני  33.0  :כניסה  ,ימין  :מעוצב  
,מ''ס רווח :ראשונה  0   ,מ''ס שורה 
',נק מרווח :אחרי  0   ',נק  :לפני  0  

,שו מספור :שורות  מרובה 51.1  בין 
:מספור 1, 2, 3, :רמה 1  + סגנון   +
:יישור לימין + :מ 1  +  … + התחל 

:ב  מ''ס + כניסה  :ב  -27.0   מיושר 
,מ''ס בקרת שורות מיותמות   80.0-

,מודגש צבע ',נק  :גופן 18   :מעוצב  
,שחור גופן עבור עברית ושפות :גופן 

,מודגש ',נק    18 ,divaD אחרות:
(אחרות עברית עברית) ושפות 

:גופן ',נק צבע  :גופן 18   :מעוצב  
,שחור גופן עבור עברית ושפות

'נק :אחרות 18  

רמה 3 :מעוצב  
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 כולם בעד. אירית נתן: 

 הוכנס מחוץ לסדר היום. המשך תב"רים, בבקשה גורן.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

על  9זה תיקון טעות טכנית. התב"ר הזה אושר במליאה מספר  604תב"ר  : אלרגנדח גורן "רו

הגדלנו את התב"ר הזה, הייתה פה השתתפות  31מיליון שקל. במליאה  80

 בתקציב המעודכןואלף שקל אבל בטעות בתקציב המאושר  850-של היזם ב

משרד הפנים ולא לבתקציב שמאושר להתקציב הנכון. נכתב להלא נכתב 

התקציב שאושר במליאה. אז אני מביאה את זה לאישור חוזר. אז הגידול 

 בתב"ר הזה הוא בעצם השתתפות היזם. זהו. 

 אם אני זוכר בישיבה שהתב"ר הזה אושר,   : אלי אחי מרדכי

 הגידול כבר אושר. : אלרגנדח גורן "רו

 אושר אבל אנחנו היינו נגד אם אני זוכר.  : אחי מרדכי אלי

 זה אני לא יודעת.  : אלרגנדח גורן "רו

 מה זה משנה? אירית נתן: 

 אני לא יודע. אני רוצה שתראי בהחלטה.  : אלי אחי מרדכי

 מה זה משנה. אירית נתן: 

זה אבל רק הגדלה בעקבות השתתפות יזם. זה לא מקורותינו. ההגדלה  : אלרגנדח גורן "רו

 הספציפית הזאת. 

 ,694, מי בעד? מי נגד? תב"ר 684תב"ר ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 , 694תב"ר  : אלרגנדח גורן "רו

 רשמתם לפניכם שאנחנו נגד?  : אלי אחי מרדכי

 כן, רשמתי. אירית נתן: 

גליל ה עדרחוב ים המלח ומב ... ים גאומטריים ובטיחותשינוי 694תב"ר  : אלרגנדח גורן "רו

 אלף שקל עקב התאמה לאומדן.  500-מוגדל ב

 , מי בעד? 694תב"ר ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 כולם בעד. אירית נתן: 

אלף שקל. גם הוא התאמה  200-סקר נכסים.  מוגדל ב 716תב"ר  : אלרגנדח גורן "רו

לאומדן. בעקבות זה שאנחנו  יודעים יותר טוב כמה מטרים יש וגם מגדלי 

תאכלס, אנחנו מוציאים מדידה, זה בניין גדול, אז גם העומד לההים התיכון 

 של בניינים  חדשים. ..  מדידה בעקבות אכלוסהתאמה ל
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 ,716ר:  "יוה, 'ליזי דלריצ 'גב

 אלף שקל? 200הגדלה של  : אלי אחי מרדכי

כן, גם התאמה לאומדן של הסקר מדידות וגם מדידות של דיירים  : אלרגנדח גורן "רו

 חדשים שצפויים, גם מגדלי הים התיכון  וגם בניינים נוספים שאנחנו יודעים, 

 זה גידול בשליש מהאומדן.  : אלי אחי מרדכי

 כן. : אלרגנדח גורן "רו

 זה סטייה מהותית.  : אלי אחי מרדכי

 בסדר.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

הוערך בהתחלה, אנחנו  יודעים שמגדלי הים התיכון הוא מבנה מאוד  : אלרגנדח גורן "רו

 גדול,

 מגדלי הים התיכון זה שליש?  : אלי אחי מרדכי

 זה לא שליש. זה בניין מאוד גדול,  : אלרגנדח גורן "רו

 עד כדי שליש מהישוב? : מרדכי אלי אחי

זה לא שליש מהישוב כי לא כל הכסף לכל המדידות. יש בניינים ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 שלנו שלא נמדדו.

 נכון.  : אלרגנדח גורן "רו

 כל השכונות החדשות לא נמדדות,ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 הצגתם למדידות,  : אלי אחי מרדכי

 נקודה העשרונית. ההמדידה עם הרק איפה שאין את ר:  "יוה, 'ליזי דלריצ 'גב

ידענו בערך, ידענו בערך. התחלנו עם סכום מסוים. כרגע אחרי ביצוע  : אלרגנדח גורן "רו

מדידות אנחנו יודעים שאנחנו צריכים יותר. אנחנו יודעים שבניינים חדשים 

 שצריכים להתאכלס שאנחנו צריכים למדוד אותם, לכן התב"ר מוגדל.

 זאת נראית לי סטייה גדולה מדי.  : אלי אחי מרדכי

 או קיי. : אלרגנדח גורן "רו

ולא שאני אומר שזה קורה כאן. זה אפילו במקרים קיצוניים יכול  : אלי אחי מרדכי

לעורר חשד שמתחילים באיזה סכום נמוך והוא מציע את מה שהוא מציע 

 והוא יודע שמחכה לו איזה חבילה בהמשך.

 לא. זה מכרז. : אלרגנדח גורן "רו

 אני אצביע נגד. : אלי אחי מרדכי
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 ? מי נגד.716מי בעד תב"ר ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 כולם בעד, טל הצטרף.  אירית נתן: 

 לא כולם בעד. : אלי אחי מרדכי

 ,716רגע, רגע,  אירית נתן: 

 לא כולם. : אלי אחי מרדכי

 רגע, כולם בעד, אלי נגד. אירית נתן: 

 לא, לא כולם. הרוב בעד, : אלי אחי מרדכי

 בסדר. אירית נתן: 

 אלי נגד. : אלי אחי מרדכי

 ,733ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

זה השלמה לשיפוץ הטכני ולשיפוצים שיפוץ לגני רשות.  733תב"ר  : אלרגנדח גורן "רו

 , ...בלידר

 , מי בעד? 733תב"ר ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 כולם בעד.  אירית נתן: 

 

 2016לשנת  1דיון בדו"ח רבעון 

 . 2016לשנת  1דיון בדו"ח רבעון ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

חשוב לציין ₪. אלפי  979הוא  16טוב, הגירעון פה ברבעון הראשון של  : אלרגנדח גורן "רו

על ידי רואה חשבון וגם חשוב לציין שהוא  ..סקורשהרבעון הראשון הוא לא 

 גרףגרעוןלא משקף באמת את הצפי של רבע שנה. אז אי אפשר לקחת את ה

הזה ולהכפיל אותו בארבע לגבי הגירעון השנתי, אין לי עוד צפי מה יהיה 

בסוף השנה, אבל רק להבהיר את זה. אחד הדברים שלא נכללו פה זה סקר 

המדידות, כי סקר המדידות התחיל בפברואר מרץ והוא עוד נמשך והחיובים 

ולכן ההשפעה לתושבים הם רק מהיום שבו הם מקבלים את ההודעה, 

יותר לחצי השני של השנה. לכן ברבעון  אחרי זה נפרש על פני השנה,תהיה

אין בכלל זכר לסקר הזה, מה שגם מעוות את התוצאה. יש  2016ראשון 

 ,באופן זהה על פני השנה. הכנסות שלא מתפלגות

 רגע, סליחה, אני רק רוצה להבין.  : אלי אחי מרדכי

 או קיי. : אלרגנדח גורן "רו

(ב"ארה) אנגלית  :מעוצב  

רמה 3 :מעוצב  
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, הנושא של סקר המדידות היה ידוע, הוא נלקח 2016.. תקציב של  : אלי אחי מרדכי

 בחשבון, הוא היה חלק מהתוכנית?

 בתקציב הוא נלקח בחשבון.  : אלרגנדח גורן "רו

 איפה? : אלי אחי מרדכי

 הערכה.  : אלרגנדח גורן "רו

אני רוצה להגיד את ההערה הזאת, כי כולם שואלים את אותה ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

השאלה אז חשוב לי להגיד. יש רמה תקציבית ויש רמה חשבונאית. ברמה 

התקציבית זה נכנס במהלך השנה. ברמה החשבונאית שלא כמו השוק 

הפרטי שאתה יכול לעשות הפרשות בספרים, ואז להתאים את התקציב 

מזומן ולכן רק כשהכסף יתחיל  פרקבסיס לביצוע, ברשות מקומית זה על

 להיכנס, 

 הכנסות על בסיס מזומן. : אלרגנדח גורן "רו

 וזה הסבר הסטיות. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

הרי מה שאת אומרת, בהנחה שהכול אבל אני שואל שאלה אחרת.  : אלי אחי מרדכי

אז כשבונים נכון, זאת אומרת נכון, בסדר? זה היה ידוע כשבנו את התקציב, 

תקציב, נגיד רבעון אחד, יודעים שיש פער בזמנים בין ההוצאה לבין ההכנסה 

 שתגיע יותר מאוחר כפי שליזי הסבירה ואני מקבל את ההסבר הזה.

 נכון. : אלרגנדח גורן "רו

 התקציב הוא שנתי.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אבל זה היה ידוע. : אלי אחי מרדכי

 התקציב הוא שנתי.ר:  "וה, י'ליזי דלריצ 'גב

 לא, אבל התקציב הוא שנתי. : אלרגנדח גורן "רו

כשאת אומרת שהרבעון הזה הוא רבעון, הגירעון הזה הוא גירעון  : אלי אחי מרדכי

 שלא ייגרר, אי אפשר להכפיל אותו בארבע?

 אני אמרתי שאי אפשר להכפיל אותו בארבע. : אלרגנדח גורן "רו

עומדת מאחורי זה? זה באמת אנחנו נראה ברבעון הבא שהגירעון את  : אלי אחי מרדכי

 קטן?

בנושא של הארנונה, אין לי צפי עדיין לגירעון, יש פה עוד כל מיני דברים  : אלרגנדח גורן "רו

  כל מיני דברים,הם.שאנחנו תלויים ב
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 אולי הגירעון יגדל?  : אלי אחי מרדכי

 מה? : אלרגנדח גורן "רו

 אולי הגירעון יגדל? : אלי אחי מרדכי

דיבידנד אני עוד פעם אומרת. יש דברים שלקחנו בתקציב, לדוגמה,  : אלרגנדח גורן "רו

את הדירקטורים אם הוא בתאגיד המים שאני מקווה מאוד שהוא יקרה .. 

. יש דברים בתקציב שאני לא יודעת אם יקרו או לא יקרו. אבל בכל יקרה

 הסקר מדידות לא הכנסנו בכלל.מקרה ברבעון הראשון, את ההכנסות מ

 הוכנסו לתקציב השנתי ולא לראות ברבע,ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

בסדר, אני  מתקדם עם זה, אבל את אומרת שזה מה שגורם לפער  : אלי אחי מרדכי

 ולגירעון,

 אחד הדברים. : אלרגנדח גורן "רו

 ילך ויקטן עד כדי שירד.ככל שאנחנו נתקדם ברבעונים, הגירעון הזה  : אלי אחי מרדכי

 אם לא יהיו דברים אחרים שלא יתממשו אז כן.  : אלרגנדח גורן "רו

 אם לא יהיה בלתי צפוי.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אם לא יהי דברים בלתי צפויים.  : אלרגנדח גורן "רו

 )מדברים יחד(

 גם זה לא נכון גורן. סמדר מיוחס: 

 מה? : אלרגנדח גורן "רו

כי יש איזושהי נוסחה כזו שהם בסופו של דבר אנחנו לא יכולים להיות   סמדר מיוחס: 

בטוחים מה יהיה הגירעון בסוף השנה. יש לנו פה גם את ההתנהלות של 

הצמיחה שלנו, אז בסדר, יש לי ... יש תקציב ויש הסבר, .. הוא לדעתי רק 

 בשביל ...

 א משקף,הרבעון הראשון בעיקר ל : אלרגנדח גורן "רו

 הוא לא משקף. הוא לא יכול לשקף. סמדר מיוחס: 

 נכון.  : אלרגנדח גורן "רו

 .. יותר אופטימיים מהרבעונים הבאים. : אלי אחי מרדכי

 לגמרי.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 זה עוד יותר מדאיג.  : אלי אחי מרדכי

 בדרך כלל,ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב
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 כשאומרים לא משקף לכאורה שזה קונוטציה, אל תדאגו,לא,  : אלי אחי מרדכי

 לא.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 יהיה בסדר,  : אלי אחי מרדכי

 לא, לא, לא, הדבר היחיד שנאמר פה,ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אמרתי שאני לא יכולה לדעת, : אלרגנדח גורן "רו

הארנונה, היא הייתה מאוד זהירה והיא אמרה שבנושא ההכנסות ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

מארנונה, הרבעון הראשון לא משקף את התקציב השנתי. זאת הייתה 

 הכוונה. 

 אני מודאג מהגירעון,   : אלי אחי מרדכי

 לגבי .. כזו או אחרת ... מתקציב ונקווה שנעמוד בתקציב.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

ני יותר מוטרד שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הצפי שמחכה לנו וא : אלי אחי מרדכי

 בהמשך אבל נחכה לרבעון הבא ונראה.

 יש דברים שאנחנו תלויים. : אלרגנדח גורן "רו

 . 3סעיף ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 רגע, שנייה. דוד ברוש:

 אה, יש לך עוד,ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 רגע, שנייה,  דוד ברוש:

 בבקשה.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 הסקר אמור להיות על כל הבתים בגני תקווה, נכון? דוד ברוש:

 כל אלה שאין לנו את השתי ספרות אחרי הנקודה.  : אלרגנדח גורן "רו

 כמה זה באחוזים? דוד ברוש:

 הרוב, אין לי כרגע. : אלרגנדח גורן "רו

 כמה,  דוד ברוש:

 אומרת לך, אניר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 כמה עשו עד עכשיו? דוד ברוש:

שנייה, הכרמל בשכונת גנים רבתי כולם נמדדו על פי חוק. שתי ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ספרות אחרי הנקודה.

 או קיי,  דוד ברוש:
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כל יתר גני תקווה, הבתים הפרטיים וכל המבנים של רחוב הגליל, ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 התאומים עברו את המדידה, הכרמל, 

 גם הכרמל. סמדר מיוחס: 

אמרתי, הכרמל, התאומים ושכונת גנים כולם נמדדו על פי חוק, ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ת.שתי נקודות אחרי שתי ספרות אחרי הנקודה. כל יתר הישוב עובר מדידו

 גם מחסנים ומבנים? : אלי אחי מרדכי

 אז כמה,  דוד ברוש:

 הכול.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 הכול נמדד. : אלי אחי מרדכי

 הכול. : אלרגנדח גורן "רו

 כמה לא נמדד באחוזים עד עכשיו?   דוד ברוש:

 הסקר ... כל המבנים שאתה לא יודע עליהם. :אושרת מצליח

 אין לי את זה באחוזים. : אלרגנדח גורן "רו

 מה? דוד ברוש:

 אין לי את זה באחוזים.  : אלרגנדח גורן "רו

 אבל רק,  : אלי אחי מרדכי

 לא, אז איך את יודעת, אז איך את יודעת מה עוד צפוי? דוד ברוש:

 60-לא, אני יודעת מתוך אלה שהוצאנו למדידות, אנחנו נמצאים בערך ב : אלרגנדח גורן "רו

 תוך אלה שאנחנו מודדים. אחוז. אז מ

 או קיי. דוד ברוש:

אין לי כרגע בראש להגיד לך כמה במטרים שכונת גנים, כרמל ואלה  : אלרגנדח גורן "רו

 שאנחנו בכלל לא מודדים מתוך סך הישוב. 

דרך אגב, לגבי המדידות, בניגוד ל, אני שאלתי שאלה וליזי את ענית  : אלי אחי מרדכי

, לדעתי אתם לא צודקים. אי אפשר לחייב 2015ה לי, הלכתי לצו הארנונ

, אני מפנה 1, סעיף 2015מרפסות לא מקורות בארנונה על פי צו הארנונה 

שם, אי אפשר לחייב מרפסות ואני מניח שאם עשיתם  1.4-ו 1.3אתכם לסעיף 

מדידות, אני לא רוצה לחשוב על הפנטהאוזים שיש להם מרפסות ענקיות לא 

 את כל הישוב, מקורות, אם הלכתם 
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אז אני אגיד לך כהערה, מאחר שזה לא נושא בסדר היום, כל שאלה ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

אפשר לפנות מחוץ לדיון, כמובן שלא טעינו והכול נבדק אבל בסדר. הכול 

 בסדר. 

 מגדיר מה זה מרפסת. 1.3לא,  : אלי אחי מרדכי

כבר עשרים פעם. גם עם יועצים חיצוניים אנחנו עברנו את זה ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

שלקחתי לאושרת ולזה, אנחנו בסדר גמור, מצב הארנונה שלנו, מחייבים על 

 פי חוק,

 אני,  : אלי אחי מרדכי

 אבל זה מחוץ לסדר היום, ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

אני אשלח לכם את זה בכתב. את הטענות בכתב. אני חושב שאתם  : אלי אחי מרדכי

 ... קצת

 מצוין. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 

 2015אישור תיקון לחוק עזר לגני תקווה שטחים ציבוריים פתוחים 

. 2015אישור תיקון לחוק עזר לגני תקווה שטחים ציבוריים פתוחים ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 בבקשה.

כן, אנחנו רק ביקשנו לתקן את ה, החוק הזה נשאר כפי שהוא. התיקון אושרת מצליח: 

אנחנו ביקשנו לבחון מחדש המבוקש הוא רק על התוספת הראשונה, שבעצם 

את ההיטל. הובא לתשומת ליבנו שיכול, שאיזושהי תוכנית מסוימת יכול 

להיות שלא נכנסה אז אמרנו אנחנו רוצים לבחון את עצמנו מחדש ולדעת 

ו מחייבים כמו שצריך. לקחנו לעשות, לקחנו יועץ שיעשה בדיקה שאנחנ

מחדש וראינו שזה ממש הפרש מינורי. זה שקל לכאן או שקל לכאן בתעריף. 

 אנחנו רוצים להביא את זה לאישור מחדש ואנחנו מעלים את התוספת.

 מי בעד אישור התיקון?ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 כולם בעד.  אירית נתן: 

 

 י כדירקטורית בתאגיד מים מי תקווהתמינוי יעל ספ

מאחר ואנחנו י כדירקטורית בתאגיד מים מי תקווה. תמינוי יעל ספר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

עד עכשיו עדיין לא הצלחנו להביא קוורום של מי תקווה למרות שאישרו כבר 

(ב"ארה) אנגלית  :מעוצב  

רמה 3 :מעוצב  

רמה 3 :מעוצב  
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תי את כל האנשים חוץ משניים שעדיין בתהליך, אחת שעבדה במשרד ממשל

והיא צריכה אישור שהיא כבר לא עובדת שם ועוד כל מיני דברים 

פרוצדורליים. אנחנו רוצים להגדיל את המאגר כדי שהתאגיד יוכל לעבוד 

בצורה שוטפת ויעילה ואנחנו מבקשים שעובדת המועצה שתצטרף, שזה 

 יהיה יותר נכון ויעיל פה בשעות הבוקר כתגבור לצוות הנבחר. 

 י עובדת מועצה?תיעל ספ : אלי אחי מרדכי

 כן.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 מנהלת מחלקת נכסים. אושרת מצליח: 

 או קיי, אתם חושבים שהיא מוכשרת?  : אלי אחי מרדכי

 מאוד.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 גם של דירקטור.היא עונה על הקריטריונים אושרת מצליח: 

 או קיי. : אלי אחי מרדכי

 כולם בעד?  אירית נתן: 

 כן.אושרת מצליח: 

 כולם בעד.   אירית נתן: 

 

 אישור פתיחת חשבון הרשות לבית ספר תיכון מיתר

אישור פתיחת חשבון הרשות לבית ספר תיכון מיתר. כמורשי ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

מנהלת בית הספר ומזכירת בית הספר במשותף. מי  החתימה בחשבון ישמשו

 בעד? 

זה על פי חוק צריך לפתוח את החשבון הזה? זה הניהול העצמי של  : אלי אחי מרדכי

בתי הספר. סתם אני שואל רק בשביל הסקרנות, אם זה על פי חוק, למה 

 צריך להביא את זה לאישור? 

 יש הרבה דברים על פי חוק שאתה מביא לאישור. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 עצה אומרים נגד. בואי נגיד שרוב חברי המו : אלי אחי מרדכי

 עדיין ייפתח. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 זה מה שאני אומר.  : אלי אחי מרדכי

 כולם בעד. אירית נתן: 

 יש הרבה דברים, ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

:לפני  0  :כניסה  רמה 3,  :מעוצב  
מ''ס :תלויה  55.2   ,מ''ס 

(ב"ארה) אנגלית  :מעוצב  
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 כולם בעד.  אירית נתן: 

 )מדברים יחד(

 תקריאי את כל הבקשות ביחד. דוד ברוש:

חשבון הרשות לבית ספר או קיי, אז אני מקריאה. אישור פתיחת ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

תיכון מיתר, תמיד זה חשבון מועצה וחשבון הורים, כמורשי החתימה 

מנהלת בית הספר ומזכירת בית הספר ונציג הורים, חתימה  בחשבון ישמשו

 של שניים ממורשי החתימה וביניהם המנהלת יחייבו גם את בית הספר. 

 רגע, זה אומר שהמנהלת חייבת להיות?אודליה אורבך: 

 כן. אירית נתן: 

 כן. היא חייבת לחתום.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ?6-כולם בעד ב אירית נתן: 

 כן, כן,ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 כולם בעד. אירית נתן: 

 

 אישור פתיחת  חשבון רשות מועצה לבית הספר יובלים

אישור פתיחת  חשבון רשות מועצה לבית הספר יובלים. כמורשי ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 החתימה בחשבון ישמשו מנהלת בית הספר ומזכירת בית הספר במשותף. 

 למה אין פה נציג הורים? דוד ברוש:

 בשני, אחד מועצה אחד הורים.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 מה? דוד ברוש:

הורים. כל בית ספר שני חשבונות. חשבון אחד רק אחד מועצה אחד ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

אישור פתיחת חשבון הורים לבית ספר יובלים, ידעתי  הורים, חשבון אחד.

 שתגיע לזה דוד, 

 כן, לוקח לי זמן אבל זה קורה.  ברור:

כמורשי החתימה בחשבון ישמשו מנהלת בית הספר, מזכירת בית ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

חתימה של שניים ממורשי החתימה וביניהם המנהלת . הספר ונציג הורים

 יחייבו גם את בית הספר.

 ? כולם בעד? 8-ו 7כולם בעד סעיף  אירית נתן: 

 כן. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

רמה 3 :מעוצב  

(ב"ארה) אנגלית  :מעוצב  
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 )מדברים יחד(

 בדרך כלל ההורים מבקשים לחתום. דיווחי ראש המועצה.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

לפני הדיווחים, יש לי הערות טכניות ברשותכם. לא רק שנייה,  : אלי אחי מרדכי

 .36, 35, 34קיבלנו תמלול ישיבות 

 מה זה לא קיבלתם? אירית נתן: 

 זה קרוב מדי כנראה, עשינו הגהה על זה. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 שתי ישיבות לפני כן.  : אלי אחי מרדכי

 לא יכול להיות. אירית נתן: 

 רוחמה שלחה. אני לא יודעת אם היא שלחה לכולם. : אלרגנדח גורן "רו

 זה קיים. אירית נתן: 

 נא לבדוק. : אלי אחי מרדכי

 כן, אני אבדוק. אירית נתן: 

 בסדר?  : אלי אחי מרדכי

 תרשמי לי.  אירית נתן: 

 ?36, 35, 34 דוברת:

 . 36, 35, 34 : אלי אחי מרדכי

 תמלול. אירית נתן: 

. אני ביקשתי וזה אושר בהצבעה, 1.9.2015-מ 24פר ישיבה מס : אלי אחי מרדכי

להחליף את יורם כהן כחבר המועצה הדתית במקום .. אסולין, לא קרה שום 

 דבר מאז. 

 צריך לטפל. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

כבר שנה אנחנו מאחורי זה ופתאום לא קוראים לו, אומרים לו לא  : אלי אחי מרדכי

 מכירים אותך, מי אתה. 

 תרשמי לי את זה גם.  אירית נתן: 

 )מדברים יחד(

 זה לא התפקיד של המועצה, הוא צודק.  היא יכולה רק להגיש לו שאילתה.אושרת מצליח: 

 אני רק יכולה לשאול אותם. אני לא ממנה. אבל צריך לבדוק, כן. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 אני אבדוק מחר.  אירית נתן: 

 הוא הלך ואומרים לו לא מכירים אותך.  : אלי אחי מרדכי
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 אנחנו נבדוק.אושרת מצליח: 

 נבדוק את זה.  אירית נתן: 

 )מדברים יחד(

 הלכנו, אמרו לא מכירים.  : אלי אחי מרדכי

 , מינוי נציג במועצה הדתית. 15בינואר, תרשמי ספטמבר  אירית נתן: 

 יורם כהן.  : אלי אחי מרדכי

 )מדברים יחד(

 איזה? : מרדכיאלי אחי 

 , 34 דוברת:

 לא, זה סיכום החלטות.  : אלי אחי מרדכי

 היה תמלול. 34-ב דוברת:

היה תמלול, גם אני זוכרת. בסדר. אולי תקוע לך בעומס. בוא ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 נבדוק. 

 יכול להיות שהבעיה אצלי בעומס.  : אלי אחי מרדכי

 לך. אין בעיה, אם לא, נשלח  אירית נתן: 

 

 דיווח ראש המועצה

מרכז מסחרי בשכונות הצפוניות. בימים הקרובים צפוי  –דיווחים ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

להינתן היתר בנייה למרכז המסחרי החדש שיוקם בשכונה הצפונית. המרכז 

אלפים  8המסחרי הראשי ברחוב הנגב פינת דרך הים ודרך התקווה יהיה 

חניות לטובת הציבור, שלושה מפלסי מרתפי  250מטר מסחר ומשרדים, 

חנייה, קומת קרקע בכיכר העירונית המרכזית, שטחי מסחר, קומה ראשונה 

בשטחי מסחר נוספים וקומה שנייה כוללת שטחי משרדים. יצאו לדרך, 

 התבשרנו שהם בתהליכי היתרי הבנייה בוועדה המרחבית,

 ים?זה עם השני מגדל:  בן דקוןדורון לוי-לירן דורון

 זה עם השני מגדלים, יש הדמיה באתר. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 יש חלק נכסים שם.: דורון בן דקוןלוי-לירן דורון

בקשה לוועדה המקומית בגני תקווה. פנינו יש לנו התחייבות. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

אלף תושבים,  18למשרד האוצר לבקש להקים ועדה מקומית שלנו. אנחנו 

(ב"ארה) אנגלית  :מעוצב  

רמה 3 :מעוצב  
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גדלנו, נערכים לזה, אנחנו רוצים לשפר את השירות לתושב, גם שלא יצטרכו 

לנסוע לפתח תקווה וגם לקצר תהליכים. אנחנו חושבים שהגיע הזמן וזה 

דבר נכון מאוד, אחרי כמעט שלושה חודשים של לך תבוא ולהציג ולשכנע. 

 אתמול קיבלתי שיחת טלפון מהמתכננת המחוז שאנחנו כנראה לפני אישור

 ו.לננסופי ואנחנו נפתח ועדה מש

 מה זאת אומרת נפתח? אנחנו שייכים לאפק? זה משמעותי. דוד ברוש:

 כן, מאוד, מאוד מאוד.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ומתי זה צפוי להיות? דוד ברוש:

כי אני רוצה, את כל אני ביקשתי מהם או היום או בכלל לא. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

המוסדות חינוך ואת כל הבנייה החדשה שנתקעת בצוואר בקבוק צריך עכשיו 

 לשחרר. 

 התמ"א,  דוד ברוש:

 התמ"א במחוזית מופקדת. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 לא, המחוזית זה מחוזית.  דוד ברוש:

 אה, אתה מדבר על מה?ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 על הבקשות הפרטניות,  דוד ברוש:

 כן.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 של הוועדה המקומית. דוד ברוש:

כשתהייה ועדה משלנו, יהיה הרבה יותר קל לעבוד. פארק הכרמל, ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

הייתה אתמול ישיבה עם .. של הפארק. אנחנו משדרגים שם את המתקנים. 

ף ציבור, אנשים בחרו והיה מאוד הייתה פה הצגה של המתקנים עם שיתו

חשוב. בחודש ספטמבר, אחרי החופש הגדול הם ביקשו, אנחנו נחליף את 

תלמידים התקבלו לעבוד בחברת הבנייה של  17המתקנים שם. תלמידים, 

התיכון. הם התחילו לעבוד אתמול. עובדים. היום סחבו את כל הריהוט, 

 עבדו.

 כבר כמה ימים עובדים. : אלרגנדח גורן "רו

 )מדברים יחד(

יש הרבה העברת ציוד ומיון, אז יש להם בינתיים עוד הרבה עבודה. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

שיפוץ  מועדונית היום, בסוף חודש יולי החלו עבודות הפיתוח של המועדונית 
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בגני תקווה, בניית מגרש, מתקני, רגע, סליחה, חידוש צביעת המבנה מבחוץ 

ואיטום קירות חוץ, שיפוץ מבואת הכניסה, שדרוג כללי של כל החצר בית 

ספר, בניית מגרש מתקני מגרש ופיתרון ניקוז מים בחורף. התפרסמה חוברת 

אמנת שירות לתושב, גם באתר, גם בפייסבוק, גם בתיבות הדואר, שבה 

המועצה מתחייבת לשפר את השירות לפי לוחות זמנים ולפי חלוקה 

אירועי הקיץ בעיצומם. יש לנו הפנינג בפארקים, קרנבל זומבה,  למחלקות.

סרטים לכל המשפחה, פסטיבל היין, פסטיבל בירה ופעילויות בית הקרנת 

בשלטון  הנוער שבהחלט ערב ערב. ישיבה ראשונה של הוועדה לקידום נשים

ביולי, נשים מאוד מכובדות בארץ, שקיבלתי את  6-המקומי, התארחה פה ב

של קידום מעמד האישה ואנחנו מתחילים לפעול ברמה הארצית המינוי 

 וברמה היישובית. אנחנו מקימים מודל יישובי, 

 מה רמה יישובית? אני מוחה על זה.  דוד ברוש:

 למה?ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 צריך לקדם את הגברים פה בישוב. דוד ברוש:

אנחנו מקדמים גם את הגברים, לא ראית? זה ועדה אחרת, קידום ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 הגבר. גם וגם. אז אנחנו עושים פה, יהיה גם כנס נשים. 

 אפשר לעשות אותה מלכה מבלי שאתה תהייה מלך. סמדר מיוחס: 

 בבקשה.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 טוב. דוד ברוש:

 בבקשה. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 חכה. סמדר מיוחס: 

 עוד מעט נעשה חוק אפליה מתקנת לגברים.ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 זה יגיע. דוד ברוש:

לא תהייה ברירה. עבודות ברחוב הגליל וברחוב ים המלח. המועצה ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

עם תאגיד מי תקווה החלה בביצוע עבודות שדרוג רחוב הגליל ורחוב ים 

למרץ. שיפוצי קיץ  31-ביולי וימשיכו עד ה 3-המלח. העבודות החלו ב

שיפוצים נרחבים בבתי הספר ובגני הילדים. ₪. מיליון  8במוסדות החינוך, 

 בודות השיפוץ הנרחבות. סיום הקמת תיכון מיתר בקריית החינוך. לצעד ע

 מיליון. 5 : אלרגנדח גורן "רו
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 ? זה התב"ר.5ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 זה יגדל. : אלרגנדח גורן "רו

, יהיה אבן 1.9זה יגדל, תיכף תראי.  התיכון החדשני ייפתח בתאריך ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

י תקווה. שיבוצים לגני ילדים הסתיימו ויצאו מכתבים שואבת לתושבי גנ

לכולם. עכשיו שלב הערעורים. אחר כך תהייה ועדת ערעורים וננסה להיענות 

לדרישותיהם של כל הבקשות. בניית מסלול, בניית מסלול הליכה ריצה 

ק"מ, נסמן את  5בישוב. אנחנו מתכננים מסלולי הליכה לאורכו של הישוב, 

של יוסי אורבך שזה שבת אחת, מוצאי שבת שלח לי איזה זה, באדיבותו 

 הודעה ובאמת עשינו, 

 מה זה לא הבנתי? דורון בן דקון: 

נעשה מסלול בישוב שיהיה לאורך כל המסלול יסומן הקילומטר ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

קילומטר, במקומות מסוימים שזה ייקרא  5הראשון, הקילומטר השני, 

נעשה שם מסלולים של כושר. אנחנו עכשיו בודקים, היום התחנה הראשונה 

 והלרן הלכנו, אנחנו עושים, ויכבר הלרן ויואל הלכו, אנ

 נקצה אזורים מסוימים ששם יהיה התחנות וכל השבילים יסומנו בצבע? דורון בן דקון: 

כל קילומטר, שלט, לא נצבע עכשיו את לסמן כל לצבוע בדיוק. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 הישוב באדום ובכחול. 

 , 200מטר,  100-אפשר לסמן ב דוד ברוש:

 אבל למה, בפתח תקווה על המדרכה יש סימון שבילים.  סמדר מיוחס: 

אין לי מושג עדיין איך. אנחנו נקבל הצעות ונראה איך עושים את ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 זה. מה שחשוב להגיד שבתחנות,

 .. שהולכים. דוד ברוש:

 הוא רוצה לרוץ בישוב, מה אני אעשה. ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ל. באודליה אורבך: הוא רץ בסביון עם מק

ובתחנות, הזמנו כבר, באמצע ספטמבר צריכים להגיע מתקני כושר ר:  "ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

. תודה רבה לכולם. שיהיה לכם ערב יעשה....יפה בהחלטמאוד יפים וזה 

 נעים. 
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