
.ב.ש.ג   01664 

למען הרישום הטוב -" חבר"  

1 

 מועצה מקומית גני תקווה

 31ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 16.02.2016 – "ועתשז' באדר  שלישייום 

 משתתפים: 

 יו"ר –גב' ליזי דלריצ'ה 

 סגן ומ"מ -מר עומר שלומוביץ'

 חבר -מר חן קרמר

 חברה -לויגב' לירון דורון 

 חבר -מר דורון בן דקון

 חברה -גב' סמדר מיוחס

 חבר -מר דוד ברוש

 חבר -מר אלי אחי מרדכי

 חבר -מר אלי ליקה סוכריאנו

 סגן -מר טל מתתיהו

 חבר -מר עופר עזרא

 מוזמנים:

 המועצה לית"מנכ -אירית נתן

 ומנהלת לשכת ראש המועצה דוברת -דליה שמר 

 ערן חמו

 ניר אריאלי

 אוברדלית שט

 לין גורן

 בשן הלרן
  



.ב.ש.ג   01664 

למען הרישום הטוב -" חבר"  

2 

 פרוטוקול

 דיווחי ראש המועצה:

טוב אני אפתח בדברים הכי חשובים אנחנו בשבוע חילופי שלטון, , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

מה שאומר שמאתמול בבוקר החברה הצעירים מחליפים את בעלי 

התפקידים במועצה, הם היו אתמול ביום ליווי כל אחד עם המנהל הרלבנטי 

 תציגו את עצמכם כולכם.אז 

אני אתחיל קוראים לי סתיו מכיתה יא' בתיכון בן צבי, ואני יו"ר מועצת  :סתיו

 הנוער. וחלק מיום של חילופי שלטון החלפתי אתמול את ליזי.

 אני אדם כיתה י' לומד בתיכון מקיף יהוד ואני אתמול החלפתי את הגזברית.  אדם:

אשונים ואתמול אני החלפתי ביחד עם נועה אני בכיתה ט' מחטיבת הר נועה:

מישהי בשם יובל את אירית המנכ"לית. הלכנו לאתר הבניה והיא הפגישה 

אותנו עם גולן והוא הראה לנו כל מיני שרטוטים, הסביר לנו דברים לגבי 

 התכנון ואיפה ומה. 

 תהל מכיתה ט' החלפתי אתמול את המהנדס.  תהל:

י בהזדמנות הזאת מזמין את כולם שבוע הנוער מיכאל מנחה מועצת העיר ואנ מיכאל:

הוא בעיקר לנוער אבל מחר יש לנו הופעה בבית ספר אלות שאנחנו מארחים 

את בועז בנאי אנחנו עושים איתו חזרות, מופע מוזיקלי עם הפנינג כזה קטן 

 אתם מוזמנים זה מתחיל בשבע ומסתיים לקראת תשע. 

ל הנוער אם מעניין אותך ליזי. בשמונה הנוער הוא זה שמופיע, קבוצות ש סתיו: 

 מגיעה ההופעה שבע תגיעו ובשמונה מתחילה ההופעה. 

, בו 1/2נוך שהתקיים ב טוב אני ממשיכה בעדכונים, כנס פיתוח וחי, יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

הצגנו את תכניות הפיתוח והעתידיות של גני תקווה, במהלך הכנס אפשרנו 

בחודש  18 –המועצה שאלות וההמשך הוא ב  למשתתפים לשאול את עובדי

ליך ביום חמישי בשעה חמש בבית ספר אלות, עם מי שבחר להיות שותף בתה

מי שרוצה כמובן  ,מועצה ואנשי חינוך התיכון שהם הורים, ילדים, חברי

זה גם הליך טכני אבל  ,בכבוד 719542מוזמן. התקבל סמל מוסד לתיכון 

פרסמנו מכרז ביום  מכרז לניהול תיכון. ה אפשר להוציאמהרגע שהוא קור
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אנחנו  ,טפסים 10 –שישי בעיתון, אנחנו מתחילים לקבל קורות חיים הגענו ל 

נוכל לעשות מכרז פומבי. ואז במרץ  15 –מתחילים לנתח אותם לקראת ה 

בחטיבת ראשונים, אני לא יודעת מי מכם היה, מי מכם קיץ" סמסטר "הושק 

של תושבים בישוב ים אינטנסיביים מאוד, של הרצאות אבל שלושה ימ ,ראה

ים שובצו בהרצאות מקצועיות והיה מאוד, דשעשו ממש ימים פתוחים, תלמי

מאוד מעניין. אנחנו משבצים את אנדרטת הנופלים בגני תקווה, העבודות 

מתחילות היום, חודש ימים המקום יראה הרבה יותר מכובד, תכנית מאוד 

 .יפה מי שרוצה מוזמן

 מרחיבים אותו או רק משפצים אותו? :בן דיקון דורון

שדרוג הדרך. היינו אתמול במפגש תושבים ליש הרחבה גם לצד , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

היינו עם מל ועוד כל מיני דברים שהם ביקשו. מתקני משחקים בפארק הכר

נו הנהג -פארקים ונוציא סיכום. כוכב החודשאנשי המקצוע מפגשי תושבים ב

המנהלים המקצועיים של העובדים מגישים המלצות , בגני תקווה פעם חודש

חודשי מצטיין, זה תהליך שבו טריונים שקבענו מראש לעובד יעל פי קר

 , על הגדלת ראש, על עבודהציונים ליותר אנשים על יצירתיותנותנים 

המזכירה של מחלקת תפעול קיבלה את  ,רבי. בחודש פברואר אתי כמסירותו

כמדיניות מועצה אני רוצה לעשות כלל כדי גם להוריד לחץ  וכב החודש.כ

מהיזמים וגם בכלל כי אני חושבת שזה הדבר הנכון לגני תקווה, לא לאשר 

ס למי שלא יודע זה תוספת של יחידות דיור, שהמדינה מאפשרת "שב "ס.שב

כמעט כל יום יש פה יזמים  ,ולמרות שהמדינה מאפשרת יש לחץ מאוד גדול

ס "ס, כהחלטה גורפת אנחנו לא נותנים שב"אחרים שרוצים ומבקשים שב

ס, ולמרות עידוד המדינה גני "בגני תקווה, אין לנו מספיק תשתיות לקבל שב

תקווה לא תאשר. אתמול היינו בכינוס השדולה למיגור השיח האלים 

ידר, הראנו את ינו בלוהבריוני ברשתות החברתיות, הצגנו את הכנס שעש

שיח שניסחנו בבתי הספר, פגשנו המנת א, הראנו את הפורטל של ההתנדבות

יו"ר איגוד  , אחתפגישות, אנשים מאוד מעניינים דמויות שקבעתי איתן שתי

פ שיש לה אסטרטתי איתה להגיע לכאן, ועוד בחורה עם קבע ,אינטרנט
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לינו לכאן אנחנו נציג אמאוד מעניינת, שהיא תגיע  , אפליקציה מאודלהציע

 ההייתאת זה בפני חברה ההנהלה, ואחר כך נבנה תכנית לנוער שלנו. היא 

אמורה היום להגיע ואז רציתי לתת לה את הכבוד להציג, אבל, אלי אותך 

 לרן.זה לגבי העדכונים. עוברים אישור ההיא מכירה. 

 בשן הלרןאישור מינוי עוזרת לראש המועצה גב' 

לרן התמנתה להיות עוזרת כמו שאני רוצה מחליפה את עינת ה, יו"ר:  דלריצ'הגב' ליזי 

 בתפקידה ובבקשה.

אני גרה  28, אני אספר על עצמי קצת אני בת הלרןשלום לכולם אני  :בשן הלרן

בגבעתיים, אני בעלת תואר ראשון, אני בעלת תואר ראשון בממשל יחסים בין 

מרכז השלטון המקומי, התחלתי לאומיים, בשנה וחצי אחרונות הייתי ב

אחר כך כעבודת סטודנט, אחר כך התבקשתי להחליף במשך חצי  ,כמתחמה

שנה מנהלת פרויקטים בחופשת לידה, הייתי במינהל קשרי חוץ יצא לי 

יצא לי  ,להכיר מקרוב את עולם השלטון המקומי, רשויות מקומיות בישראל

זירה הבין לאומית. הר לעבוד עם לא מעט ראשי ערים, יותר בנישה של ה

ליוויתי משלחות בנושא העצמת  ד המעלה, חולון, חדרה ועוד רבים.אדר, יסו

תאומות, פעם ראשונה צעירים, ליוויתי ראשי ערים בחתימת ברית ערים 

 9למעשה בין עיר בעולם לבין אשכול שלם שמכיל  שבעצם נחתם

. הרבה עשייה אז ליווינו את כל החתימה ,המערבי אשכול גלילרשויות ...

, אוי סי די, הסוכנות היהודית, הג'וינטמאוד מעניין עבדתי עם גופים שונים, 

ג'י, סי, סי, ועכשיו אני כאן. זהו אני מקווה לתת את הצד הטוב ביותר שיהיה 

 לנו בהצלחה.

 יצאה( בשן הלרן)

 אני אסביר את הסעיף., יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

הצבעה אני רוצה התייחסות. עינת בזמנו היא הוגדרה כדוברת או ליזי לפני  :מרדכי אלי אחי

 שאני טועה, היא אף פעם לא הוגדרה כדוברת תמיד כעוזרת?

 לעולם לא. , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 תמיד עוזרת? :מרדכי אלי אחי
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תמיד עוזרת ראש רשות, משרת אמון ללא מכרז. ככה היא נבחרה , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

. אני מבקשת לאשר לעוזרת ראש המועצה הגברת להכובפרוטוקולים ככה 

אחוז משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד  35אחוז משרה,  100בשן  הלרן

 הפנים במקום הגברת עינת רז.

 ומה יהיה השכר של עינת? :מרדכי אלי אחי

 45עינת קיבלה אחוז.  45הורדתי לה את זה בגלל הגיל שלה,  ,יותר, יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

אחוז משכר מנכ"ל ורציתי לחסוך את הזה ולתת תגבור בדברים אחרים. 

 כולם בעד חברים? 

 כולם בעד.  אירית נתן:

 חזרה( בשן הלרן)

 אישור תב"רים

אני רוצה לציין לפרוטוקול התב"רים הועברו לכולם לפי חוק מעל , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 ו גם הבוקר  בכל ההיבטים.ימים, דנו בישיבת ההנהלה ודנ 10

 601תב"ר 

מיליון שזה הרשאות  22 –פיתוח ותכנון קריית החינוך הוגדל ב  601תב"ר  לין גורן:

שצפויות להגיע ממשרד החינוך ולכן יש בכוכבית הערה שזה בכפוף לטיפול, 

לקבלת הרשאות ממשרד החינוך או מפעל הפיס. חלק מזה זה הרשאה לשלב 

 –ת והשאר זה המשך הרשאה לתיכון. הוגדל גם ב ג' של בית ספר אילו

ידות בגין אופק חדש לבית ספר אילות. בנוסף בישיבה יהרשאה להצט 35.200

מיליון שקל לצורך בניית  15הקודמת אישרה המועצה לקיחת הלוואה של 

מוסדות חינוך, יש לנו אישור עקרוני בעל פה ממשרד הפנים, האישור בכתב 

אמור להגיע תוך שבוע, שבועיים הבטיחו לנו, את כל ההלוואה אנחנו רוצים 

מיליון  15זה, אני רוצה שזה יהיה כתוב. כל קריית החינוך לקחת מהתב"ר ה

 לתב"ר הזה. ףייזק

 ?601מי בעד תב"ר , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 האישור לתוספת היא ממקורות חיצוניים לרשות אני מבין. :מרדכי אלי אחי

 מה שיש כרגע זה מקורות חיצוניים ממשרד החינוך או מפעל הפיס. לין גורן:
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 ?601תב"ר  מי בעד, יו"ר:  דלריצ'הגב' ליזי 

 כולם בעד. אירית נתן:

זה ₪  850,000, התוספת פה של 6717עבודות פיתוח בגוש  684תב"ר  לין גורן:

השתתפות של אפריקה ישראל בשצ"פ שלו. זה התחייבות שנעשתה איתו לכך 

 שהוא ישתתף בגלל, בגלל משהו שהוא עשה שם בשטח, ואז הוחלט.

 אנחנו מבצעים הוא משלם. :בן דיקון דורון

 נכון. זהו.  לין גורן:

כל פעם שיזם מתנדב אני מתחיל להיות מוטרד מה שנקרא, אני לא מכיר  :מרדכי אלי אחי

הרבה יזמים שמתנדבים להכניס יד לכיס ולתת כסף. אם אפשר לדעת ממש 

במפורט ברחל בתך הקטנה מה העילה שבגינה הוא לקח על עצמו את 

 ת כי אותי זה מטריד שיזם מתנדב. ההתחייבות הזא

אני אסביר הם בעצם חפרו את השטח והם פינו אדמה, וכשהחזירו אותה  ערן חמו:

חזרה הם החזירו אותה בצורה לא מהודקת, כך שיכלו להיות שקיעות, 

חייבנו אותם לעשות פעולה משום שהתושבים רואים שהם מוציאים, 

חזרה ולהחזיר את האדמה מכניסים אדמה של להדק את האדמה להוציא 

בצורה מהודקת. הפעולה הזאת בוצעה על ידי הקבלן שלנו בתשלום שלהם, 

כדי שאנחנו נוכל לפקח על זה כדי לוודא שאחר כך כל השצ"פ לא יהיה ערים 

 וגבעות.

אז למה לא לקשור אחד לשני ולא שזה עושה וזה משלם על סעיף אחר, בוא  :מרדכי אלי אחי

אלף אז עושים התחשבנות  850את העבודה ועלה לו נגיד שהקבלן שעשה 

 ישירה אחד מול השני.

 זה מה שנעשה. כן זה מה שנעשה. ערן חמו:

בגלל ששצ"פים אנחנו מחויבים על פי החוק שאנחנו נעשה, בשביל זה לא ניתן  :בן דיקון דורון

 לחלק את העבודה.

לן אסור לעשות את העבודות לא ניתן לחלק את העבודה כי לקב, יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

לא  כרגע פסק דין יבנה !. בדיוק מה שאתה אומר עשינו. לחדדבמקומנו

מאפשר לקבלנים וליזמים לעשות עבודות עבור המועצה אלא רק שהמועצה 
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תבצע, לכן הקבלן של המועצה היה אמור לעשות והוא לא יכול לעשות 

 להיות המועצה בתהליך. תהתקשרות מול היזם, חייב

 זה אחד מול השני בכיסוי מלא. :מרדכי י אחיאל

 רק כיסוי מלא., יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 כולם בעד?  אירית נתן:

 כולם בעד?, יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 כן. :מרדכי אלי אחי

אלף שקל לצורך  200 –שיפוץ ובנייה מכולות מוטמנות, מוגדל ב  688תב"ר  לין גורן:

 שיפוץ המוטמנות, ורכישה נוספת אם תידרש. 

 אנחנו כל הזמן מתעסקים עם המוטמנות האלה. אלי סוכריאנו:

 חייבים. לין גורן:

 זה דור חדש ראיתי. אלי סוכריאנו:

 זה חלק מהשיפוץ הדור החדש. :יר אריאלני

 נשארו עוד מהדור הישן. אלי סוכריאנו:

המרובעים עם הפתיחה כמו פח זבל רגיל, המוטמנות בישוב. העגולים לא  :יאריאל ניר

 טובים, אין את העיגול זה הולך להיות דוגמא של פח זבל רגל.

 וזה מחליף את הישנים? אלי סוכריאנו:

 כל הזמן יהיה מוטמנות זבל. , יו"ר: גב' ליזי דלריצ'ה

 של המוטמן. הגודל הוא אותו גודל של המוטמן, אותו נפח :יניר אריאל

טענה של עומס של זבל, אז שם , הבעין חנוך הוספנו את האחד ממול, יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 עשינו עוד מוטמנת אחת. 

בעין שמש יש כרגע שניים שהחלפנו לדגם חדש ואנחנו מוסיפים את השלישי  ניר אריאל:

 כי הכמויות של הזבל.

 מה עם ישמח משה. אלי סוכריאנו:

 בישמח משה זה ההחלפות הבאות. גם שם מתוכנן.  ניר אריאל:

 ה להקדים את ישמח משה.ייסוחייב בגלל צפיפות האוכל לין גורן:

אני אם אני מוציא את הצפרדע אתם תחיו, המצב יהיה יותר גרוע, את  :יניר אריאל
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 הצפרדע בישמח משה אי אפשר. 

 נותנים קנסות? דובר:

כי כל הזמן  24/7קנסות  אתה צריך לגור שם כדי לתת .כן שתופסים, יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 יש תלונות.

הצפרדע אני שם ישר בכסל האדמור אם מוציא אותם ישמח משה יהיה ממש  ניר אריאל:

לא. יש לחץ מאוד, מאוד כבד להוציא את הצפרדעים אנחנו נלחמים בשיניים 

 ותם.אלא להוציא 

ם אלה שחונים באדום לבן באופן קבוע. דרך אגב דיברו פה על קנסות, מה ע דוד ברוש:

 עכשיו בעין שמש הנתיב נהייה נתיב.

 את השוטר הקהילתי איפה הוא?  ,יש לנו פה, בסעיף הבא, יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 לא יכול להיות שאנשים חונים באדום לבן כאילו לא קרה כלום.  דוד ברוש:

 .כולם בעד? כולם בעד 688בואו נאשר את  אירית נתן:

אלף שקל לעבודות  300 –פיתוח ושיקום גנים ציבוריים, מוגדל ב  699תב"ר  לין גורן:

 פיתוח שונות בגנים הציבוריים. 

 יש מטרה לגן מסוים או שזה משהו כללי כזה? אלי סוכריאנו:

 יש כמה גנים. אירית נתן:

 את יכולה להגיד על איזה גנים מדובר, שאם ישאלו אותנו שנדע על התכניות.  :בן דיקון דורון

אנחנו התחילו לסיים, אנחנו צריכים לסיים את התבור, הכרמל, התבור  :יניר אריאל

נשאר שם רק דשא לא נשתלו עדיין, הכרמל נכנס עכשיו כל גינת תבלינים 

גינת תבלינים, וכל גנים צפון גם אמורה להיכנס לפארק הכרמל, יש לנו 

השיקום של הצד שיותר דרך המלך ודרך אילות ופארק הגליל. זה אפשר 

 להמשיך גם עוד מעט זה דרך הבשמים שגם כן יצטרכו...

 כולם בעד?  אירית נתן:

 יש תכניות. :יניר אריאל

 לכל גן מגיע., יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 כולם בעד. אירית נתן:

עצה ובניית מרכז הפעלה, שינוי שם התב"ר במקום בניית שיפוץ מבנה המו לין גורן:
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אלף זה  50אלף,  250קומה ג' לבניית מרכז הפעלה, הוגדל זה גם הגדלה של 

טור למרכז ההפעלה, הקצאה של משרד הפנים ועוד אהרשאה לרכישת גנר

 ה.צאלף לשיפוצים שנעשים במבנה המוע 200

 ית בניין.זה בני 750מה זה כזה זול,  :בן דיקון דורון

 500 –מ  200. זה 250צריך להיות  50זה הגדלה, יש פה טעות סה"כ זה  לין גורן:

. כרגע הגדלנו את התב"ר 2 –נשמט ה  50 –ו  200הגדלה,  250הסה"כ הוא 

אלף לשיפוצים שונים שעושים במבנה המועצה. זה עדיין לא כל  200 –הזה ב 

 הבניה.

 ה שלב ג'.אה הבנתי כי רשום פ :בן דיקון דורון

 טור למרכז ההפעלה בגלל שאנחנו מקבלים את הכסף.ארק את הגנר, יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

ההרשאה כבר קיימת אז אני הבאתי כבר לפה לדיון, שיהיה לי את ההרשאה  לין גורן:

 הגדולה לנכס הכולל היא תגיע לכאן.

 כולם בעד? כולם בעד. אריית נתן:

נכסים, קיבלנו הרשאה ממשרד הפנים על השתתפותם בסקר סקר  716תב"ר  לין גורן:

, והוספתי את 292ולכן הורדתי מקרנות רשות ₪ אלף  392נכסים של 

 600, כדי להעמיד את סה"כ התב"ר על 100, סה"כ הוספתי 329ההרשאה 

 שזה הערכה שלנו של עלות הסקר.

 אלף? 100ואנחנו נשלם רק  :בן דיקון דורון

 משרד הפנים. 392משלמים, אנחנו  208. 392פחות  600משלמים  לא אנחנו לין גורן:

הסקר נכסים לי יש בעיה עם הנושא של סקר הנכסים לא על עצם הפעולה  :מרדכי אחיאלי 

אלא על בחירת החברה. אני עיינתי בפרוטוקול של ועדת המכרזים שבחרה 

יתה הצעת יחיד, שזה דבר שלא מקובל, יבחברת מידות, לא ראיתי, א' זה ה

זה לא איזה מן שירות שאף אחד לא נותן אותו בארץ ואפשר להסתפק 

בהצעת יחיד, אני חושב שמכרז מהסוג הזה שיש בו רגישות ונגלה לכל תושב 

ואולי אפילו לדחות  להכוותושב עם כל המשתמע מכך, היה צריך לעשות את 

ר ממציע אחד. זאת ועוד לא נאמר יגשו יותיאת המכרז על מנת לאפשר ש

חברת בועדת המכרזים לאף אחד מחבר ועדת המכרזים שחברת מידות היא 
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במגאר היא חברת הגבייה של היישוב,  חברת בתשל מגאר זה לא הוזכר, ו בת

לכן יכול להיות אפילו שיש סתירה אינהרנטית חוקית, בזה שבוחרים בחברה 

ם אם יבוא ייעוץ משפטי ויגיד שאין של חברת גבייה, אבל ג חברת בתשהיא 

סתירה משפטית אני חושב שיש כאן סתירה ערכית ומוסרית שחברה שבאה 

ועושה את המדידה, תחת הצהרה שאני כרגע לא מייחס לה ערכיות להגדיל 

של חברת גבייה ככל שהגביה יותר גדולה  חברת בתאת הארנונה בישוב היא 

 בה ואני הייתי חושב.היא נהנית דרך חברת האם. אני מרים ג

 מה אתה חושב שחברת מידות? :בן דיקון דורון

 של מגאר. שחברת מידות היא חברת בת :מרדכי אלי אחי

 ומגאר היא חברה שעובדת איתנו? :בן דיקון דורון

 כן. לדעתי יש כאן סתירה אתית אפילו. :מרדכי אלי אחי

וחברות הגביה וחברות  ואוסיף,מותר ואין שום בעיה, אני אלך  , יו"ר:גב' ליזי דלריצ'ה

כך שבאמת לאן שנפנה ימינה  ,שעובדות עם הרשויות, או מגאר או אוטומציה

 פה לא.ושמאלה אין הרבה, במקרה אוטומציה 

 זה חברת מדידות ויש חברות מדידות נוספות. :מרדכי אלי אחי

 זכו במכרז.אבל אלה , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 חברות במפגש קבלנים ורק אחד הגיש.  5או  4בסיור קבלנים היו  לין גורן:

ורק לשאול את השאלה הרי החברות האלה מתפרנסות מזה ואם בסיכומו  :מרדכי אלי אחי

 של יום ניגשה רק חברה אחת, לכאורה אני אומר מריח לא טוב.

 ו ניגשים כולם. אחרת הי ,זה רק אומר שהפרויקט לא רווחי למודד, יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 יש כאן סתירה אתית לי קשה לקבל את זה. :מרדכי אלי אחי

 יש לך משהו להגיד כיו"ר ועדה תכנונית. , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

מי שרצה להגיש איזה שהיא הסתייגות לועדת מכרזים היה ולגשת לועדת עומר שלומוביץ:

 מכרזים. 

חברה מועצה, וזה המקום לדון פה גם אם זה  זה כאן ישיבת מועצה יש כאן :מרדכי אלי אחי

 לא נוח, יש כאן סתירה שמריחה ריח מסריח מכאן ועד לקטמנדו.

אז אם יש לך משהו, מריח ריח מסריח תגיש בבקשה עתירה פעם  :עומר שלומוביץ
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 אחת למה שאתה צריך במקום לדבר, תגיש משהו לבית משפט, תעשה משהו.

 תית.יש כאן סתירה א :מרדכי אלי אחי

מה הבעיה, גם  Xמציעים שהגישו, יש ייעוץ משפטי שאומר  5היו  :עומר שלומוביץ

היום יש דברים כאלה, ומי שלא מכיר את פסק דין יבנה, מי שלא מכיר את 

 פסק דין יבנה חבל שישב פה.

 היום יש מציע אחד בודד. :מרדכי אלי אחי

 ביזנסלקחו את המעטפות בחרו, כנראה אין הרבה  5, הייתה הצעה, יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

רק אחד הסכים לשים את היד שלו ולטייל בית  ,בגני תקווה מהארנונה לכן

 ובית ולמדוד, ובחרנו בו. יש לי יו"ר ועדת מכרזים לעילא ולעילא.

 מי שיש לו בעיה עם ועדת מכרזים, מי שיש לו בעיה. :עומר שלומוביץ

 ב שיובהר אין לי שום דבר נגד מגאר ונגד מידות.דרך אג :מרדכי אלי אחי

את זה הוא אומר את זה אחרי שהוא אמר שזה כך וכך עכשיו הוא  :עומר שלומוביץ

אומר אין לך בעיה, כרגע אמרת שאתה רואה בזה משהו לא טוב, לפני שניה 

 אתה אומר שזה משהו מסריח אז תחליט מה אתה רוצה.

של מגאר לפחות  חברת בתמאוד, מאוד מסריח, ידעת שזה מסריח, מסריח,  :מרדכי אלי אחי

של  חברת בתמבחינת הגינות הציבורית היית צריך להגיד לחברה הועדה שזה 

 מגאר שעוסקת כאן בגביה.

אם יש לך, אם יש לך בעיה לך שעובדות עם הגביה, תגיש למשרד  :עומר שלומוביץ

המשפט. זה לא הפנים, תגיש עתירה לבית המשפט, תגיש עתירה לבין 

רלבנטי, זה ממש לא רלבנטי אם יש לך בעיה תגיש לבית משפט, תגיש עתיר 

 המנהלית, לך למשטרה ותגיש תביעה.

אנחנו נעקוב אחר הפעילות של ועדת המכרזים עכשיו, יותר ממה שהיה עד  :מרדכי אלי אחי

 עכשיו, מריח לא טוב.

 הנה אלי חבר ועדת מכרזים. :עומר שלומוביץ

 אני לא ידעתי את הנתונים. ראינו:אלי סוכ

כי אתה לא סיפרת את הנתונים. אתה יו"ר הועדה צריך לספק את  :מרדכי אלי אחי

 הנתונים, אתה מצפה מחברה הועדה שיחפשו את הנתונים. 
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אלי סוכריאנו אתה יכול להירגע אין פה שום טעם לפגם.  אני מעלה , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 . 716תב"ר סקר נכסים  את זה להצבעה, מספר

 מי נגד? אלי סוכריאנו נמנע. אירית נתן:

שיפוץ מבנה הרשות, הכוונה לא למבנה המועצה בתב"ר הזה אלא  733תב"ר  לין גורן:

אלף שקל בעיקר לצורך שיפוצים  200 –מבנים אחרים של הרשות, מוגדל ב 

 בלידר ובשיפוצים באגף הטכני. 

דברים לעשות. בלידר נגמר המכרז של קפה הגליל  2אנחנו רוצים , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

אין כרגע בית קפה, מה שאנחנו החלטנו לעשות בגלל שלא היה מקום, לגבי 

חר והיה שם בית קפה הגליל אנחנו לא יוצאים למכרז באותו מודל בדיוק, מא

קשה להתקיים אנחנו לא רוצים לחזור על הטעות הזאת  קפה שהיה לו מאוד

, מיצים םסנדוויצ'ייים. אנחנו נצא למכרז עגלות, קופיקס, ואמרנו פעמ

זה יהיה יותר  מכונות זה לא מספיק מכובד למקום. טבעיים, יותר ממכונות,

כריכונים, מיצים טבעיים, וגם קפה, שרון עכשיו עושה  ,םסנדוויצ'ייפה יהיה 

ו בבית את הנוהל מכרזים ונצא במכרז למקום עצמו בתוך המקום. בחדר עצמ

 , ואנחנו מכשיריםאנחנו הופכים את זה לסטודיו נוסף למקום ,הקפה שהיה

ואנחנו עושים שם  אלף שקל וזה התב"ר שאנחנו מבקשים. 200 –אותו ב 

לאם ולילד, לנשים בחופשת  עד הערב תכנית נוספת של פעילויותמהבוקר 

 לידה, לפעילויות אחרי הצהריים.

 אמרנו להעביר את זה לכינוס בשדרה.לא הולך כמו ש :בן דיקון דורון

 זה לגבי השדרה., יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

לא את המקום הזה לקחת ספרייה עם איזה בית קפה קטן. מה שיש לנו  :בן דיקון דורון

 היום.

זה לא קשור לתב"ר הזה, החשיבה היא כמובן חשיבה מערכתית , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

, הוא לא לעשות בית קפה יותר משמעותי בשדרהברגע שתהיה לנו אפשרות 

אז אנחנו מוותרים על הבית  ,בסביבת אנשים יותר רבה כל כך גדול אבל הוא

 קפה כאן.

 כולם בעד? אירית נתן:
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לא אני לא מבין מה הקשר בין לידר לאגף הטכני לבית הקפה ההוא, אי  :מרדכי אלי אחי

 הזה.אפשר היה לחלק את הדבר הזה, את כל הדבר 

 זה תב"ר שיש בו הרבה מאוד שיפוצים. לין גורן:

 זה סל. אירית נתן:

 הולך ללידר ומה הולך לאגף הטכני ומה הולך לקופיקס. 700 –מה מתוך ה  :מרדכי אלי אחי

 בערך חצי, חצי. לין גורן:

 תב"רים. 2אז למה לא להגיש את זה בצורה של  :מרדכי אלי אחי

 אלף אנחנו לא מגישים. 100תב"ר נפרדים על כל  לין גורן:

 אלף. 700אלף. זה תב"ר לא קטן  200אלף התוספת זה  700לא זה  :מרדכי אלי אחי

זה תב"ר לשיפוצים של מבנה הרשות, כל פעם שיש שיפוץ קטן אנחנו לוקחים  לין גורן:

מהדבר הזה. פותחים אותו לכמה שנים, סוגרים אותו ואז פותחים תב"ר 

 אחר. 

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

 מי נגד? שניכם? אירית נתן:

 לא, אני בעד. אלי סוכריאנו:

 734תבר"ים של שיפוצים, מה שנקרא שיפוצי קיץ. תב"ר  2אנחנו פותחים פה  לין גורן:

שיפוץ והתאמת גני ילדים, שניהם בעצם  735שיפוץ מוסדות חינוך ותב"ר 

מיליון שקל שיפוץ  4או בחגים. מתוכננים לשיפוצים שיעשו בקיץ הקרוב 

 מוסדות חינוך, שיפוץ והתאמת גני ילדים מיליון. 

 יש תכניות לזה שכבר הוצגו זה רק בניית הסל של התקציב. :בן דיקון דורון

 מיליון. –ו  4מיליון שקל לשיפוצים במוסדות חינוך שמחולק  5זה תקציב של  לין גורון:

א קנטרנית זה כולל צביעה או לא כולל צביעה כי בקיץ יש לי שאלה שאולי הי אלי סוכריאנו:

 הקודם היינו צריכים.

ה אם אתה שואל על בית ספר רביבים לא צריך לצבוע כל שנה, השנ, יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

עשינו שיפוץ גדול בגנים שנה שעברה, הקיץ הזה אנחנו עושים באריאל  כולל,

 רביבים, בגנים פחות ובראשונים פחות.יש תכנית בבית ספר ושיפוץ גדול, 

 אני שואל אם זה כולל צביעה כי בפעם קודמת ראיתי אותך צובעת יופי. אלי סוכריאנו:
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 כולם בעד חברים? כולם בעד. אירית נתן:

 שיפוצים במרכז הבמה. 736תב"ר  לין גורן:

 יש לנו שטחים נוספים. :בן דיקון דורון

 60. 40, 60במרכז הבמה חלוקת השטח עצמו של מרכז הבמה זה , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

אחוז של מרכז הבמה. נתבקשנו על ידי לוזון ממרכז  40 –אחוז של הקבלן ו 

ככל שהוא מגדיל  ,הבמה להוסיף שטחים עיקריים עבורו, אז אנחנו בתכנית

שטחים עם זכויות בניה גם אנחנו יכולים להגדיל שטחים עם זכויות בניה. 

המהות של  צל האדריכלים בבדיקה מה מותר לנו.עדה אוו זה נמצא בועכשי

הרעיון שאנחנו רוצים להוסיף עוד חדרי חוגים ושוב כל תכנית עסקית 

שאנחנו מתבקשים גם בלידר וגם במרכז הבמה, הרעיון הוא לתת להם 

איך הם חוסכים כסף ומצליחים לרדת  ,השקעה חד פעמית עם תכנית עסקית

שלהם, כי משנה הבאה לידר לא יוכל לקבל יותר תמיכה  בתקציב הרגיל

מהמועצה, יש לנו תיכון בפתח ויש לנו עוד הרבה דברים אחרים, התקציב 

הרגיל שלנו הולך וקטן ולכן היצירתיות והתכנית העסקית היא להפוך מרכזי 

רווח להשקעה, ככל שנשקיע במקום יותר יהיה לנו עוד חללים, נוכל לעשות 

 ות, ונוכל להיות.עוד פעילוי

 ?40ואנחנו  60הם  :בן דיקון דורון

יש התאמת שטחים בתוך המקום כן, שהוא מגדיל אנחנו מגדילים. , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 זה לא בניה חיצונית מעל הבניין.

 זאת אומרת זה בקונטור הקיים. :מרדכי אלי אחי

 בתוך הקונטור הקיים., יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 כולם בעד? כולם בעד. נתן:אירית 

 דיון בדו"חות כספיים

שהו , רק אם יש מ2015לשנת  3דיון בדו"חות הכספיים רבעון , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

את מיוחד, דנו בזה בישיבת הנהלה,. תעברי גורן תשאלי, אם ראיתם 

 אם אתם רוצים להגיד משהו., הדו"חות חברים

תונות ואם יש לכם שאלות תשאלו. הגירעון לסוף אני אגיד את השורות התח לין גורן:
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יהיה בערך  15מיליון שקל, הגירעון הנצבר הצפוי לסוף  2,6 –רבעון שלישי כ 

מיליון הצפוי  2,6.  הגירעון בסוף רבעון שלישי הוא 15אחוז מביצוע  16.5

אם  13,3הוא  14מיליון, הגירעון הנצבר לסוף  1.5הוא בסביבות  15לסוף 

 .14,8מיליון,  15, כמעט 14 –מיליון תגיע ל  1.5 –ה תוסיף את 

 שזה גידול ביחס לגירעון בשנה קודמת. :מרדכי אלי אחי

 תיגמר בגירעון. 15 לין גורן:

 יחסית קטן. אירית נתן:

מיליון אין לי עדיין תמונה סופית. לגבי ביצוע מול תקציב  1.5 –בין מיליון ל  לין גורן:

פה רואים סטיות שבעיקר נובעים מחתך של  יש הרבה עיוותים 2בטופס 

אחוז, והתקציב  10ספטמבר כמו בתקבולים ממשרד החינוך שנותנים להם 

בה שהתקבל בסוף שנה ראו למשל מענק רז 12מתוך  9פה מתייחס כאילו זה 

ואז הוא יוצר פה איזה שהוא עיוות בחתך. בנספח של הארנונה רואים את 

אחוז מהשטחים הם למסחר ותעשייה,  3 –המצב של גני תקווה שבו רק כ 

 אחוז מסחר ותעשייה.  6 –ומבחינת חיוב שנתי אנחנו רק ב 

אני יודע שרחוב הנגב וכל המרכזים המסחריים יכניס לנו הרבה כסף,  :בן דיקון דורון

 ארנונה.

 נכון מחכים בקוצר רוח., יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 .האישור שם לשדרת התקוו

 אישור שם לשדרת התקוות מצ"ב תשריט., יו"ר:  דלריצ'הגב' ליזי 

שדרת התקוות בעצם מחברת בין חוצה בין השכונות הותיקות לשכונות  :חמו ערן

החדשות, מחברת בין הקצה המזרחי לקצה המערבי, בצד אחד שלה יוקם 

בהמשך שצ"פ שיהווה עוגן בצד המזרחי, בצד המערבי תוקם קריית חינוך 

 את העוגן השני.  המערבית שתהווה

השם זה משרד, כל שם חייב לעבור דרך משרד הפנים לאישור והם מעבירים  אירית נתן:

את זה למיפוי ישראל. שדרות התקווה לא נמצאת במשרד הפנים ולכן אנחנו 

צריכים להעביר את התהליך מהתחלה אישור מועצת העיר ומפה אנחנו 

יכנס היום זה מופיע  לוהכמעבירים את זה למשרד הפנים ואז זה בעצם 
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מופיע זה לא מופיע. אז אנחנו פשוט  להכובמשרד הפנים. זה לא מאושר. 

 מתקנים עיוות ישן. כולם בעד.

שאלה טכנית ערן דרך המשי היום עולה על שדרות התקווה דוך כזה יפה. יש  אלי סוכריאנו:

 איזה שהיא מדרגה שתהיה שם או מדרכה?

הוא יש פתח בקצה שממנה אמורות להיות מדרגות  יש הוא עוד לא נבנה :חמו ערן

 שיורדות לשדרת התקווה.

 כי כרגע נוסעים עם הרכב הלאה. אלי סוכריאנו:

 הולכי רגל יוכלו לרדת, מי שהולך במדרגות יוכל לרדת. :חמו ערן

שתהיה הבדלה בין הכביש לבין השדרה, הכביש היום דרך המשי יגיע עד  אלי סוכריאנו:

 ד.הקצה שלו ויור

הוא מסתובב נגמר השדרה שם נגמרת, יש שם בטון כזה, בטון לגמרי סגור  :חמו ערן

 לחלוטין, סגור לגמרי. בצד מזרח שצ"פ שדרה ושטח מגונן.

רציתי לבקש מאלי ואלי להוסיף שני סעיפים שהם לא בסדר יום , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

חברה בועדת  דורון כממלאת מקוםהוספה של לירון  ,נעלה אותם. אחד

מאוד דחוף במכרזים וטל  להכומאחר ומאוד קשה להשיג אנשים  ,המכרזים

אז רצינו שיהיה לנו עוד נציג אחד.  ,עושה לנו בעיות ולא מגיע לכל הישיבות

זה הועדה שהכי הרבה עובדת אין מה לעשות, עוד נציג אחד שיהיה לנו 

 רשימה פתוחה.

 לא נגד, האם המפתח של חלוקת חברי כמובן בטחשניה ברמה העקרונית  :מרדכי אלי אחי

 פשר שזה דווקא יבוא מהרשימה שלכם.המועצה הוא מא

כן, כן זה מילוי מקום זה לא, זה לא, רק מילוי מקום.  זה רק מילוי מקום.  אירית נתן:

 בסדר כולם בעד.

 ח' לתוספת הרביעית 22בפטור ממכרז לפי סעיף  אישור התקשרות

ח'  22הנושא הבא ברשותכם זה אישור התקשרות בפטור ממכרז לפי סעיף   :אירית נתן

לתוספת הרביעית, לחברה שתעשה לנו את שירותי. יצאנו למכרז לדוכנים של 

יום העצמאות וניגש רק אחד, אני חושבת שעופר כיו"ר הועדה יספר בעצם 

 ולמה אנחנו מעלים את זה. הבוועדמה היה 
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תקינה, בגלל שרק מציע  ההייתניגש מציע אחד, שהערבות שלו לא  :עומר שלומוביץ

ח' לתוספת הרביעית קובע שלא  22אחד ויום העצמאות מתקרב, לפי סעיף 

הוגשה כל הצעה למכרז או נדונה הצעה יחידה הועדה לא המליצה עליה או 

על ההצעה כלשהי שהמועצה החליטה לא לאשר הצעה כלשהי בצו זה רשאית 

ומית להתקשר בחוזה ללא מכרז לאחר שהמועצה החליטה על המועצה המק

כך ברוב חבריה, ולאחר שנכחה כי בנסיבות העניין עריכת מכרז לא תמיד 

תואמת. בגלל שהזמן קצר, בגלל שהסכום שם הוא יחסית נמוך, עניין של 

אלפי שקלים שבן אדם צריך לשים הוא לא מהישוב אני לא רואה בזה שום 

 בסדר. לושהכבעיה, קיבלנו 

 שאלה טכנית האם הוא יכול לתקן את הערבות? אלי סוכריאנו:

 לא, ערבות אי אפשר לתקן.  אי אפשר. אירית נתן:

 .נקבל ערבות ביצוע לא ערבות מכרז אי אפשר., יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 כולם בעד? אירית נתן:

ובר במכרזים ומדובר :שניה, שניה אני מתנגד להעלות את זה כאן כיוון שמדמרדכי אלי אחי

 במציע עוד פעם יחיד או לא יחיד.

 אבל זה שוב פורסם בעיתונות אלי.  אירית נתן:

 אני מתנגד להעלות את זה כאן לפני כפי שזה הופיע. :מרדכי אלי אחי

 אבל זה לא מכרז אני הבנתי נכון או לא הבנתי נכון. :בן דיקון דורון

 להעסיק את החברה? אוקיי מי בעד, יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 מי בעד? רק אלי אוקיי.  אירית נתן:

 בסדר. להכואני בעד כי אם הוא מביא ערבות תקינה אז  אלי סוכריאנו:

שום  ההייתשנים אנחנו יושבים פה ולא  7הוא חבר בועדת מכרזים,  :עומר שלומוביץ

 טענה.

 שמע והיכרות עם מחליפו מר מוטי קופלמן פרידה מהשוטר הקהילתי מר תמיר

 פרידה מהשוטר הקהילתי מר תמיר. , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

קודם כל נהניתי לשבת איתכם עכשיו, הייתי במועצות או בעיריות אחרות  :שמע תמיר

וזה לא מתנהל בצורה כזאת מכובדת. אני שמחתי לעבוד איתכם היה ממש 
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כיף זה נתן לי אנרגיה, ואת האנרגיות שלכם שאתם תרמתם ויש אנשים 

תרמו המון מזמנם פה הפרטי לטובת הישוב, ולפי מה שאני רואה הם 

 י נמצא כבר ביהוד בשיטור שם. ימשיכו. אנ

אני בכל אופן ואני מאמינה שיהיו פה הרבה שותפים אמנם לא אומרים  :מיוחס סמדר

שיבחו של אדם בפניו. אני יגיד יותר מקצת. אני חושבת שאני מכירה את 

תמיר הרבה שנים ומה שחשוב לי להגיד שהוא הביא את האדם שבו ולא את 

סובלנות, וההקשבה וההתחברות לנוער השוטר המקומי שבו, זה אומר ה

ולילדים ואלינו כאנשים מתנדבים בישוב, אני מדברת על הורים לילדים 

בתנועת נוער, או בבית ספר שאתם יודעים שלפעמים זה יכול להיות קצת נטל 

על הכתפיים כי כולנו לפעמים עם קצת ראש גדול, ותמיד מצאנו אצלך 

רועים וגם שהיית איתנו בכל המצבים כתובת, ולא רק כתובת גם שהגעת לאי

זה לא משנה אם זה מצבי חירום או מצבי שמחה, קיבלנו את הטוב 

  שבשירות. אני חושבת שאין את זה לכל שוטר תודה.

בהצלחה למוטי השוטר הקהילתי הנכנס. אני מקבלת תגובות , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 חיוביות אז ישר כוח.

 טוב באתי מפרדס כץ לפה.  :קופלמן מוטי

 )מדברים ביחד(

אני באמת מרגישים פה, מרגישים שזה ישוב קטן וכולם מכירים את כולם,  :קופלמן מוטי

יותר משפחה מאזור שכולם עוברים ונודדים פה. מה שהתחלנו כבר לעשות 

יש לנו מבצעים נגד הטרקטורונים והאופנועים שזה היה הנושא הבוער 

 ביותר. 

 יחד()מדברים ב

אני כבר יכול להגיד לכם שיש כאלה שכבר קיבלו הורדות. יש חברה שקיבלו  : קופלמן מוטי

נוסעים עם רמקולים הם קיבלו דו"חות, חלק מהאופנועים הורדנו אותם 

 מהכביש, כל האופנועים שנוסעים למעשה הם לא חוקיים. 

בגני  מילים טובות למוטי ובכלל למשטרה אני רוצה להגיד כמה, יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

תודות לתושבים  ותם מאוד בשבועיים האחרוניםאני מרגישה א .תקווה



.ב.ש.ג   01664 

למען הרישום הטוב -" חבר"  

19 

עירניים ששולחים בזמן אמת מיקומים מדויקים של אנשים שפורצים, תוך 

שניה מגיעים לכאן עושים באמת עבודה מצוינת, ובשבת האחרונה ראינו את 

 היה משמעותי. תודה.  פורצים וזה 2זה הספיקו לתפוס פה 

 הצגת תכנית פדגוגית 

עכשיו אנחנו מבקשים מהגברת דלית שטאובר מנכ"לית משרד , יו"ר: גב' ליזי דלריצ'ה

החינוך לשעבר, אשת חינוך ומובילת תכנית החינוך שלנו והתיכון להציג 

 בפניכם.

הזכות להיות פה ערב טוב ותודה רבה על ההזמנה. תודה רבה על ההזמנה ועל  שטאובר:דלית 

איתכם הערב. אני סיימתי את תפקידי כמנכ"לית משרד החינוך לפני שנתיים 

מאוד  ,וקצת. אני שמחה לחבור למועצת גני תקווה בתהליך חינוכי מאוד

אינטנסיבי שמתרחש פה בימים האלה. אני רוצה לשתף אתכם, אני נמצאת 

האלה ומה פה כחודשיים ימים, רוצה לספר לכם מה עשינו בחודשיים 

בהובלת ראש המועצה, אגף החינוך, אנשי החינוך  להכוהתכניות שלנו וכמובן 

של העיר, משרד החינוך ובשיתוף פעולה הדוק עם התושבים ועם התלמידים. 

הכוונה שלנו היא לייצר איחוד ומובלות לגני תקווה בתחום החינוך. המקום 

תלמידים כאן עומד הזה הוא מקום שמאופיין באוכלוסיה מצוינת, שמספר ה

לגדול בצורה מאוד, מאוד משמעותית בשנים הקרובות. הנתונים של העיר 

שגים של תלמידים שונים בבתי הספר ימראים על שונות מאוד גדולה בין הה

השונים. אנחנו היינו רוצים מעבר לטיפוח ולטיוב התהליכים החינוכיים גם 

לתנאים  בהלימהקווה, לייצר עתיד מאוד, מאוד מוצלח לבוגרים של גני ת

הבוגרים בעצם  המאוד מורכבים של אי וודאות שבהם יחיו הבוגרים ויתפקדו

שמאופיינת מאוד, מאוד מהירים של  21-במחצית השניה של המאה ה

התפתחות טכנולוגית, בתהליכי גלובליזציה שמשפיעים מאוד על הכלכלה 

יש חשיבות אבל העולמית, בתחרות מאוד קשה להון אנושי, ובתקופה שלידע 

יות רכות של מיומנויות של ... של הסתגלות, נועולה מאוד חשיבות של מיומ

של עבודה בצוות, של שליטה בטכנולוגיה, של שליטה בשפות, של רגישות 

, ולהכיר גם רגישויות בין ופרזנטציהתרבותית של יכולת להציג עמדה 
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נושא של תרבותיות ויכולת עבודה בין צוותים. אנחנו רואים את ה

המיומנויות, את הנושא של מנהיגות מתוך הבנה שאדם שלא מנהל את חייו, 

לגבי הסביבה  פרויקטיבילא מוביל את חייו, מי אלו התושבים ועד היות 

שהוא חי ומעורב בה, לא יוכל להתמודד עם הבעיות המורכבות ועם 

וד המציאות של חילופי קריירות מאוד דחופות בהמשך, של תחולת חיים מא

קריירות זה  14 –ל  10ארוכה אבל גם עלייה בגיל הפרישה, אנשים יחליפו בין 

יושב על יכולת מאוד, מאוד משמעותית שאנחנו צריכים להקנות להם 

גמישות והסתגלות ולמידה עצמית והתאמה, וזה דורש מנהיגות אישית וגם 

ורבים כמובן אם אנחנו רוצים שיהיו מאוד ערניים לסוגיות הסביבתיות ומע

שזה יושב על הפן הערכי, שזו הרגל השלישית, של הדברים שאנחנו מדברים 

עליהם, ערכים מאוד חזקים שיוקנו כאן בעיר, ושהעיר כבר החלה במהלכים 

הזדמנויות, של צדק חברתי, של מעורבות חברתית, של  שיוויןהאלה של 

, העיר אוריינות ומודעות לכל הנושא של קיימות ושמירה על משאבי העולם

של  האינטגרציהזאת הולכת מאוד חזק לזה גם לדברים אחרים, ויצירת 

התהליך הזה מהגנים ועד התיכון. השנה המיקוד שלנו והעבודה שלנו שהחלה 

, יש כאן משימה סופר, סופר 10 90כמו שאמרתי לפני חודשיים מחולקת 

אור. חשובה וקריטית, של הקמת תיכון, בזמן שהוא מחייב מרוץ במהירות ה

, המקום הזה במשך שנים חולם שואף, מדבר על הקמת 1/9 –התיכון יפתח ב 

יתן מענה לילדי המקום. אתם יודעים כולנו יהודים אנחנו לא בוכים יתיכון ש

כי רע לנו, רע לנו שאנחנו לא בוכים שאין תיכון אנחנו רוצים תיכון, שיש 

ד, מאוד תיכון פתאום אנחנו מבינים יש לנו תחרות סביבתית מאו

משמעותית, יש לנו ערים מבוססות בסביבה,  תיכונים מאוד גדולים, מאוד 

עשירים, שיש כאן מסורת שילדי הישוב הולכים אליהם לאורך שנים, אם זה 

הילדים שהולכים לבן צבי, אם זה הילדים של יהוד ראינו אותם, אבל הגיע 

ומאחר  הזמן שיהיה כאן בית ותהיה כאן התחלה וכל ההתחלות קשות,

וההתחלות האלה קשות אנחנו עושים את כל המאמצים שהתיכון הזה יוכל 

להתחרות בגאון בייחוד שלו, בייחודיות הפדגוגיות שלו ובמענה לכל 
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, של ערכים מאוד 21-של המאה ה מימוניותהנושאים שדיברתי עליהם של 

משמעותיים ופיתוח מנהיגות, בסביבה המאוד מבוססת והותיקה שיש לנו 

ביב שמגיע לה את כל הכבוד, אנחנו לא רוצים להגיד שום דבר רע מגיע מס

להם רק מחמאות הם גם שירתו בנאמנות רבה את ילדי הישוב במשך שנים 

לית והייתי המנהלת "רבות. אני הייתי מנהלת מחוז ת"א לפני היותי מנכ

הכללית של כולם יש לי רק מילים טובות לומר אבל גם פה הילדים ראויים 

טוס היה שהחל אענה הטוב ביותר. כשנכנסתי לתפקיד לפני חודשיים הסטלמ

כאן תהליך של בינוי והתקשרות עם קבלן, ומעבר לזה כל התהליכים היו 

צריכים התנעה מאוד, מאוד משמעותית ומהירה. כמו שליזי, כבר, כמובן 

שלא מדובר על פחות מתהליכים שיובילו את היישוב למצוינות שילדי 

ה ראויים לו והם לא ראויים לפחות מזה. זה הסטנדרט שאנחנו המקום הז

מכוונים אליו ואלה ההנחיות של ראש המועצה. ולצורך העניין הזה באמת 

עובדים בכל המרץ וכל החזיתות ואני אספר ואשתף. הדבר הראשון זה עבודה 

מאוד אינטנסיבית מול משרד החינוך כמו שאמרנו לקבל את סמל המוסד, 

לי שאומר אוקיי יהיה כאן בית אד בעצם הוא ההליך הפורמשסמל המוס

ספר, כמובן תהליך של הנחת אבן פינה, להראות שהבניין מתחיל להיחפר 

ולהתרומם מתוך הקרקע. אז יש כאן ליווי אינטנסיבי שבועי של המועצה, של 

הועדה של מי שעוקב אחרי הבינוי וקידום של הבינוי. התהליכים מול משרד 

ו שאמרנו הם המסמכים הראשוניים הוגשו כל המסמכים החינוך כמ

האחרים יוגשו בזמן. אנחנו יצאנו למכרז בחיפוש מנהל שהכוונה היא לבחור 

שיוכל להיות דמות להזדהות  טיאת האדם הטוב ביותר, מנהיג חינוכי כריזמ

ולחיקוי מול הילדים, שיציג תפיסה פדגוגית עדכנית כפי שדיברנו עליה עם 

לתפיסות שאנחנו הצגנו  בהלימהמקום, עם ראיה ערכית שהיא מחויבות ל

כאן היום ופדגוגיה מתקדמת. פרסמנו כבר מודעה למורים כדי שבאמת נוכל 

לראיין את המורים הטובים ביותר, ולא נהייה כאלה במאסף אוספים את 

האחרונים ויש לנו פניות. המקום הזה זה, זאת כלה יפה גני תקווה ומגיע לה 

ביותר. יש לנו פניות כבר של אנשים. התהליך של הקמה של  את הטוב
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הפדגוגיה של התיכון ויצירת התכנים הקירות והבית, אני לא יודעת אם יצא 

לכם להיות שותפים בערבים שעשינו כאן ולראות פרזנטציה של המבנה 

המתוכנן שהוא באמת, גם האדריכל שתכנן אותו הוא מטובי האדריכלים של 

היום, המוסדות שהוא תכנן אם בת"א אם בראשון לציון ואם  מוסדות חינוך

במקומות אחרים בארץ, הם מוסדות מובילים במובן שאנשים באים לראות 

אז התהליך הזה נחשף בפני התלמידים, בפני מה הם מאשרים מבחינת היופי. 

ההורים, מדובר בקריית חינוך מאוד, מאוד אטרקטיבית שיש בה בתי ספר 

בתהליכי בינוי שאתם מכירים, תהיה בה בהמשך חטיבת יסודי שנמצא 

ביניים, כרגע נבנה התיכון, נבנה מרכז משאבים לא סתם ספרייה אלא מרכז 

משאבים. במקום נבנה אודיטוריום שהוא מתנה לבית ספר הוא מאפשר 

דברים בלתי רגילים, והוא יאפשר גם, יש שם מגרשי ספורט ואולמות ספורט, 

פיסה שלהם היא תפיסה קהילתית שמשרתת בבוקר כל המבנים האלה הת

ובשעות הראויות והנכונות את תלמידי בתי הספר השונים, ופתוחה המרחב 

נפתח כרחוב שעוברים בו החברה, הקהילה אחרי הצהריים, כדי לאפשר 

לילדים מקום שהם אוהבים לחזור אליו לקהילה להגיע אליו, ושאנחנו 

אים מה הוא מאפשר מבחינת הגינה, מתסכלים על המקום הזה ואנחנו רו

החצר שלו מקומות הישיבה, זה מאפשר את כל התהליכים האלה שאנחנו 

מדברים עליהם של למידה מגוונת, של חברות של התלמידים ושל שמירה על 

איכות הסביבה. התהליכים שבהם אנחנו ממלאים את הפדגוגיה בתוכן הם 

ם מובנים מאליהם. בהרבה מאוד משמעותיים והם מאוד מיוחדים והם אינ

מאוד מקומות הצוות המקצועי קובע והוא תופר את החליפה והוא מציג 

יתה הנחיה של ראש המועצה כאן. ראש המועצה יאותה לציבור, זאת לא ה

אמרה יש כאן אנשים מקצועיים שמובילים את התהליך, התהליך יתקיים 

למידים שהם דור בשותפות ובקשב לרצונות התושבים הבוגרים ולרצונות הת

המייסדים, יש כאן הזדמנות בלתי רגילה לתלמידים לחוות סטארטפ על 

מעים את הרצונות ובשרם להיות דור המייסדים שאנחנו שומעים אותם, ש

שלהם, מעצבים את הדברים יחד איתם גם מבחינת התכנים, גם מבחינת 
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עים את זה, העיצוב הפנימי. אנחנו בינינו כאן וזאת השקעה של זמן ואתם יוד

אתם אנשי ציבור, מעגלים רבים של שותפות. אנחנו קודם כל פגשנו את 

המורים של החטיבה כדי לכבד אותם וגם אנחנו רואים בהם שותפים לעודד 

את התלמידים לרישום, ולהיות מודעים באינפורמציה. פגשנו את כל תלמידי 

קצועי, הקמנו שכבה ט', פגשנו את כל הורי שכבה ט', הקמנו צוות היגוי מ

צוות מקצועי מורחב עם הורים, ותושבים שמעוניינים. יש לנו צוות היגוי של 

תלמידים, וקבוצה שפגשנו אותה גם הד הוק וגם קבוצה של מנהיגות 

שמלווה, כמו שסיפרה לכם ליזי כבר פגשנו גם בערב הפיתוח שזה ערב שהוא 

גשנו גם את ההורים דמוקרטי בצורה בלתי רגילה וזה מרגש היה להיות בו, פ

ואנחנו ביום חמישי הזה משעה חמש עד שעה שמונה מקיימים פה שוב 

תהליך שבו תהיה פרזנטציה נוספת של הדברים לאנשים שיגיעו, ואחר כך 

תתקיימנה שתי סדנאות של שיתוף מאוד עמוק, גם בנושא של בונים עתיד, 

ים וההורים דור המייסדים בונה את הפדגוגיה, ודור המייסדים של הילד

בונים את העיצוב הפנימי, איך הם רואים את המקום הזה כמקום מחבק 

כמקום שמאפשר להם, כמקום שהם יאהבו להגיע אליו. לילדים יש הרבה 

מה להגיד, אנחנו מאוד מעודדים את זה, אנחנו רוצים כתושבים דעתניים, 

ומה כאזרחים דעתניים שיודעים לבטא את עצמם, ושיודעים גם מה אפשר 

אי אפשר לאור הנתונים וזה תהליך מאוד, מאוד חשוב חינוכי בפני עצמו. 

אנחנו קשובים גם להורים, אני רוצה לומר שההנחיה של ראש המועצה היא 

כרגע אנחנו מתייחסים באמת כאילו אין לנו מגבלות, להביא את הטוב ביותר 

ם על כל היבט בכל מובן, אנחנו עשינו סיור בכל מוסדות חינוך, אנחנו חושבי

גם מבנה, גם עיצובי, גם תכנית כדי להביא את הטוב ביותר, אנחנו בסדרה 

מאוד אינטנסיבית, יחד עם המפקחים של משרד החינוך שרתמנו אותם 

בצורה טוטאלית לתהליך, הם עברו לגור בגני תקווה בערך, מבחינת שעות 

תיות העבודה שלהם, להביא לכאן את המגמות הטובות ביותר, והאיכו

 ביותר.

 מגמת ספורט בסוף תהיה? :בן דיקון דורון
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ראש המועצה חושבת שזה נכון, ואנחנו קשובים מאוד למה שהילדים  שטאובר:דלית 

 וההורים אמרו, יש לנו עשינו סקר.

ה לבין מקצוע אני אגיד לך שלמדתי בתהליך הזה שיש הבדל בין מגמ, יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

שהתחלתי לשאול את הילדים שסימנו, עשינו סקר גם בין ההורים  מורחב.

אז ראיתי שיש הבדל בין לבחור  ,איזה מגמות הם רוצים ,וגם בין הילדים

אחרי שפניתי חזרה לכמה  .מגמת ספורט לבין לבחור מקצוע מורחב ספורט

אני מחכה לתשובות של הסקר לנתח אותם יחד עם  ,ילדים ושאלתי אותם

כי אם הם רוצים מגמת ספורט אני מאוד בעד, אבל  ,חמישי כולנו ביום

 במגמת ספורט יש גם לימוד ספורט וגם מקצועות אחרים.

מגמת ספורט דרך אגב היא אחת המגמות הקשות ביותר, יש בה פיזיולוגיה,  שטאובר:דלית 

ון שלנו יש בה גם נשירה יאנטומיה, זה מגמה מאוד, מאוד קשה, מהניס

ה כי הרבה מאוד ילדים שהם טובים בהיבטים הפיזיים הם מאוד, מאוד גדול

רואים בהתחלה את הכדורסל, ואת הכדורעף, את המשחק והם לא רואים 

את ההיבטים האקדמיים של הלימודים אבל אנחנו מאוד קשובים, כמו 

שאתם מבינים נעשה פה סקר גם בקרב התלמידים, גם בקרב ההורים אנחנו 

הבנו את התוצאות ובסופו של דבר אנחנו רוצים  פילחנו את התוצאות, אנחנו

למכסם גם את השילובים הכי נכונים. אנחנו לא מחליטים לבד כמו שאתם 

מבינים אנחנו מעכבים את האנשים את ההחלטות כדי לתת מענה 

אופטימאלי גם לרצונות של הילדים. עכשיו אני רוצה להביא בשקיפות מלאה 

ות, יש הרבה חששות גם לילדים וגם תהליך כזה יש בו הזדמנויות אדיר

להורים והם חייבות להיות פה על השולחן כי אנחנו מתמודדים איתם. ילדים 

בגיל הזה מצד אחד נורא, נורא רוצים בית ספר תיכון שיענה על הציפיות 

ילדים  170שלהם, מצד שני בנות רוצות בנים גדולים, הבנים רוצים סביבה...  

ברויות כל השנים גדלנו פה בתוך גני תקווה אנחנו בבית ספר, איפה יהיו הח

רוצים להכיר, להרחיב את המעגלים אנחנו חושבים שחשוב שהילדים ילמדו 

כאן מעבר לחריגים כאלה ואחרים כמובן שאנחנו לא בית סוהר אבל זה 

מאוד, מאוד חשוב לעשות את כל המהלכים כדי שהמוטיבציה שלהם תהיה 
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רך לתת מענה פדגוגי בניהול של החינוך החברתי ללמוד כאן, אבל אנחנו נצט

כדי שהם יפגשו עוד ילדים, כדי שהם יבינו שיש יתרון עצום בלקבל תשומת 

לב אישי, ולהיות בית ספר אינטימי יותר, הם הולכים לאיבוד בבתי הספר 

הגדולים, אנחנו חושבים שיש הרבה מאוד מקום ותפקיד לתנועת הנוער 

ית כחלק מהעשרת העולמות של התוכן. אתם לאולפעילות הבלתי פורמ

יודעים הם רואים את זה כמו שהם רואים את זה, הם רואים עכשיו את 

המגמה הספציפית שתיכון יהוד או בתיכון בן צבי שהם חולמים להגיע אליה 

זה מאוד מטריד אותם אם היא תהיה כאן, או לא תהיה כאן הם מתסכלים 

מי, וכך גם ההורים שלהם. ים וזה לגיטתית שלהודברמה האישית, ברמה הנק

עכשיו הם מאוד, מאוד שמחים הם גם קשובים לילדים שלהם, אנחנו 

מסתכלים גם אישית על כל ילד, וגם על העיר, על הישוב מה נכון למועצת גני 

תקווה. אז אלה, כרגע כמו שאמרתי פרסמנו מכרז לניהול, שהוא יהיה עד 

דים לכולם להמליץ לאנשים לגשת, אם סוף החודש הזה, אנחנו מאוד מעוד

בנושא הזה,  םאנשים טובים מותר לנו להיות פרויקטיביי אתם מכירים

. הבניה גם מתקדמת והילדים היו שם, הילדים שלנו ראויים לטוב ביותר

ותאמינו לי המנכ"לית של העירייה היא לא ישנה. יש עוד תהליכים שקורים 

ים לדעת אותו, הם קורים כרגע שהם חלק מהמהלך האסטרטגי ואתם צריכ

בבתי הספר היסודיים. בתי הספר היסודיים כבר נחשפו לתפיסה הפדגוגית 

אבל היא לא מוטמעת עדיין, אנחנו כן עושים תהליכים כדי להעניק הרבה 

מאוד משמעות פדגוגית לתוך הטכנולוגיה שהעיר הזאת מאוד עשירה בה, 

נחנו מובילים מהלך שאת בעקבות המהלכים שנעשו בשנים האחרונות. א

השנה של פתיחת אזורי רישום בצורה מבוקרת,  למבצעיםהניצנים שלו כב 

התוצר שלו פיתוח ייחודיות בית ספרית בבתי הספר היסודיים, זה דבר 

מאוד, מאוד חשוב שמאפשר לבתי הספר לעודד את המצוינות שלהם, 

ספר  למכסם את הלהט ואת התשוקה של המורים ולאפשר בחירה בבית

יסודי לפי תחום התמחות, ולא ... או ללמוד רק בבית ספר שקרוב לבית. 

התהליך השני הוא תהליך של ניהול עצמי, שהופך את המנהלים ליותר 
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אוטונומיים מבחינה כלכלית ומאפשר להם טיוב גם של הפדגוגיה במשאבים 

שהם יודעים לייצר בעקבות התהליך הזה. אלה תהליכים שהתחילו את 

ות שלהם אנחנו נראה בשנים הבאות. כך שאנחנו כמו שאומרים בפול גז הפיר

אבל לא בניוטרל כמו שאתם מבינים, אלה הם תוצאות ואני אשמח לחזור 

לכאן ולעדכן אתכם אחת לתקופה בהתקדמות, ושכולנו נהייה בפתיחת השנה 

 עם השכבה המלאה ועם המנהל הכי טוב ובית ספר יפה.

קודם כל בהצלחה. אני דווקא זו שתשאל את השאלות למרות שאני לא  :מיוחס סמדר

 הולכת ללמוד בתיכון, גם הילדים שלי כנראה. 

ספר בסביון, מחר אנחנו השערי בית משפט אחד, שפתחו לנו את , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

הולכים לעשות שיווק ומכירות שם, להציג להם את המבנה ולשדר את 

זה אחד. דבר נוסף רציתי  ,שנורא חשוב שהם יהיו איתנו המקום, אני חושבת

מנהלת אגף  טראובר מאחר ובאמת רותי שמואללהגיד תודה רבה לדלית ש

החינוך ועושה עבודה מצוינת אבל היא גם לא נמצאת פה מאה אחוז במשרה 

ל כל צלה שמבחינתי זאת ההיא עוברת ניתוח שוב, ו ,בגלל שנבצר ממנה

פרוטוקולים, כולל כל מה שצריך לעשות שהוא בכלל  ולל כתיבתכ ,הדברים

לא מוגדר לה בתפקיד, מבחינתי זה הצלה גדולה מעבר לכל הצוות באמת 

 המאוד שתורם לזה.

ברשותך, כאופוזיציה שתפקידי לבקר ולראות את הדברים פחות נחמדים  :מרדכי אלי אחי

 אני מתרשם שהבחירה בדלית היא בחירה מצוינת.

 ()אלי אחי יוצא

קודם כל בהצלחה. האמת שבשאלה הראשונה קצת אני פחות או יותר  :מיוחס סמדר

מגני הילדים ועד  ה שהוא רושם שיעבור פה כחוט השניקיבלתי ממך איז

התיכון החזון שלך, כי החזון פה הוא מדהים כאילו אם את תגיעי למצב 

ך, שילד שיוצא מגני תקווה ומגיע לאקדמיה ומגיש את העבודה כמו שצרי

ועושה כמו שצריך כל דבר אחר שהיום אנחנו כולנו שומעים את זה על גבי 

ים חסר את הדברים האלה, דהעיתונות כמה הסגל באקדמיה בוכה שליל

אמנם ענית לי אבל השאלה שלי באמת איפה אנחנו, אולי גם ליזי יכולה 
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ת לענות, איפה אנחנו לא נותנים לדובדבן להיות מושקע ולא שוכחים לגמרי א

מה שלמטה, זה אומר שברגע שהתיכון יקום והיום באמת אנחנו נותנים איזה 

שהוא פוש מאוד גדול לתיכון בכל המובנים גם הגשמיים וגם הרוחניים שלו 

 שלא יתפספס לנו מה שקורה למטה, זה שאלה אחת.

תני לי לענות על השאלה הזאת כי זאת שאלה סופר חשובה. תראו אמרו לכם  שטאובר:דלית 

אני סיימתי את תפקידי כמנכ"לית משרד החינוך והייתי מנכ"לית משרד ש

החינוך אבל אני אספר לכם קצת על עצמי כי זה מאוד רלבנטי. קודם כל אני 

מלמדת באקדמיה, אני במשך כל שנות עבודתי וגם היום מעורה מאוד בכל 

י המחקר שעוסק בחינוך, אני עובדת בארץ ובעולם, אני בשנה האחרונה עבדת

נה, עשיתי איקרועשיתי עבודה באפריקה, עשיתי עבודה בא מדינות, 4 –ב 

עבודה בצרפת, בייעוץ לראשי מדינות חלק מהדברים חסויים וסודיים שאני 

לא יכולה לפרט אותם, וכרגע בסין גם כן, ואני מכירה את ההתלבטויות של 

כל המדינות בעולם שמערכות החינוך שלהם כולל אלה הטובות ביותר 

נוך ישואלות את עצמם איך אנחנו נהייה רלבנטיים לבוגר, כי מערכות הח

היום כמעט לא רלבנטיות לעתיד, גם האקדמיות. אז אני נמצאת באקדמיה, 

אני נמצאת במחקר בארץ ובעולם ואני נמצאת גם במקום הזה. הידע שזה 

הבסיס אף אחד לא מוותר עליו אבל מה בנוסף לידע ישרת את הבוגר בעולם 

לי, מצד אחד ומצד שני חלקים ענקיים ממנו אהידע בו גדל באופן אקספונציש

מתיישנים ומקצועות נכחדים ומקצועות חדשים נולדים, זה חייב לשבת על 

ת על ערכים ועל הדברים שדיברתי. מאחר וליזי ואנשי החינוך כאן יומיומנו

לפני  והמנכ"לית חשבו שהחזון הזה מתחבר מאוד למה שהם הובילו כאן עוד

שאני באתי בנושא הערכי, בנושא של האמנה ובאמת היה כמו, כאילו שאנחנו 

מדברים באותה שפה וגדלנו באותו בית מדרש כולל אהבה לארץ, וחיבור 

יות שאנחנו צריכים חס להגלוב המימוניותלארץ  וחיבור לקהילה עם כל 

לילה לא איבדנו את הדבר הזה משום שמי שמכיר אותי בהיסטוריה וח

המקצועית שלי אני אדם שמאמין שמערכת החינוך עובדת מבוסס נתונים 

ם זה דבר מאוד, מאוד חשוב, אנחנו לא נשכח אותם ואנחנו לא יההישג
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עושים את זה במקום המפתחות הקונבנציונאליים, אם ילד צריך בגרות 

זכאות לבגרות זה מדד סופר חשוב לא נוותר עליו, אבל הוא לא עגל הזהב 

יש היום ואנו חייבים להכיר בזה שאם אנחנו לא נוביל את השינוי הבלעדי. 

הזה, הילדים שלנו יהיו עם משהו ביד שלא משרת אותם להצלחה בחיים אז 

 לא במקום.

בתוך השאלה ככה בסופה אני מקווה או רוצה לשאול אני לא יודעת בדיוק  סמדר מיוחס:

י שואלת. בית ספר איך להגיד בלי שזה ישמע לא טוב. ליזי תבין מה שאנ

 אריאל הוא במרקם הזה.

בית ספר אריאל הוא בית ספר שיש לו ייחודיות מדהימה שיושבת על אומנות  דלית שטאובר:

מוצלח. בית ספר אריאל הוא בית  ,מאוד ,יהודית עם מנהל מדהים, מאוד

ספר מושקע בישוב, הוא בית ספר ממלכתי, דתי, נותן מענה לאוכלוסיה 

לא רוצה להגיד שאני נכדה של רב ונשואה לבוגר ישיבה, זה  חשובה כאן, אני

 דברים, הוא חלק מכל המהלכים שישנם ומתקיימים בעיר.

יפה יש לי מענה. שאלה הבאה. בשבילנו מבחינתנו אנחנו באמת לא יכולים  סמדר מיוחס:

 להכריח אף אחד בחטיבה להירשם נכון?

מטית פונים אלינו. על פי חוק, ולאפשר, כולם אוטאנחנו יכולים לא , יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

תושבים יכולים  חוק כולם נרשמים לתיכון. יש ועדות חריגים שבהן ויש

לבקש בקשת העברה במועצה ואנחנו צריכים לאשר להם את זה. כמדיניות 

אנחנו לא נאשר להם לצאת מפה כי אם נלך לטובת פרט כזה או אחר נפגע 

ואני  ,שמעותיים מגיעים לפי ראש, לפי תלמידבכלל, כי תקציבים מאוד מ

 צריכה תלמידים שיתנו כי אני לא מספיק גדולה בשביל לאפשר את זה.

במרקם הזה אין לנו שום שיתוף פעולה או יהיה לנו עם גבעת שמואל, כי  סמדר מיוחס:

 לגבעת שמואל אין תיכון.

כולם  ,כבר ישבתי איתו ודיברתי איתו, וגם סביון ,גם גבעת שמואל, יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

סביון התושבים אפילו באו לכנס, גבעת שמואל יש להם ודקים ונכונים. בב

 דברים אחרים.

גם בסביון, לראש המועצה בסביון יש הסכם עם ... אבל מאחר וליזי פגשה  דלית שטאובר:
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, הוא אמר אותו, וליזי עושה עבודה אקטיבית מול ראשי המועצות בסביבה

אם יהיו ילדים שירצו לבוא אליכם אני לא אעצור אותם, ולכן אני כבר הייתי 

ט' כי אנחנו  –פעמיים אצל קובי, ומחר אנחנו שם פוגשים את כיתות ח' ו 

מתסכלים גם על הטווח הקרוב, וגם טווח רחוק, אנחנו עושים עליהם בליץ, 

ה להם, אחרי זה אנחנו הם יראו את, ערן יציג להם את המבנה, המפקחת תענ

 נבוא עוד פעם.

 לילדים או להורים? :בן דיקון דורון

לילדים, ההורים הוזמנו כאן לכנס, אנחנו משקיעים את כל המאמץ אפילו על  דלית שטאובר:

ילד, אנחנו מאמינים שיבואו גם יותר. אנחנו גם צריכים להבין שהתיכון יהיה 

, מהחלש ביותר ועד המצוין ביותר. מקיף יש לו מחויבות לכל ילדי גני תקווה

הילדים שמגיעים מבחוץ מותר לנו לבחור אותם, אנחנו יכולים להחליט מי 

אנחנו מקבלים שהוא משרת את הצרכים של הישוב, לא להביא לכאן את כל 

הבעיות שלא התקבלו במקום אחר, כי אנחנו רוצים מספרים. אז אנחנו 

יעים את המאמץ להגדיל את צריכים להבין את המשחק הזה אנחנו משק

 השכבה וגם להעשיר את המגוון.

 תודה רבה. תודה רבה בהצלחה., יו"ר:  גב' ליזי דלריצ'ה

 

 )סוף ההקלטה(
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