
      
 

  הסכם קואליציוניבס"ד                                                
 

 
 בטבת התשע"ט. ה',  13/12/18 ביוםבגני תקווה אשר נערך ונחתם 

 
 

 בין 
 

 הירשימת "את" בראשות הגב' ליזי דלהריצ                                  
                             

 

 לבין                                                                        
 

 .תיהוטל מתימר רשימת " שגב " באמצעות                                    
 

 ראשנבחרה הגב' ליזי דלהריצ'ה כנערכו בחירות לרשויות המקומיות בישראל, על פיהם  30/10/18ביום ו הואיל
 " [. ראש המועצההמועצה המקומית גני תקוה. ] להלן : "

  

מנדטים, לרשימת " כח  3מנדטים, לרשימת "שגב"  6על פי תוצאות הבחירות הנ"ל הוענקו לרשימת "את" ו והואיל
 מנדטים " ולרשימת " מי "  מנדט אחד.  3לשנות " 

 

 והצדדים להסכם זה מבקשים להגיע להסדר בעניינים השונים הקשורים לניהול הקואליציה, ומצהירים            והואיל
 כי הם רוצים לשתף פעולה בניהם לטובת תושבי הישוב ורווחתם.                        

                                               

 לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:                                      

 חלק בלתי נפרד ממנו. המבוא להסכם זה מהווה .1
 

  :וניהול הקואליציה צהרות הצדדיםה .2

"( ישמשו כהנהלת המועצה ויפעלו יחדיו הקואליציהחברי סיעת " את " וסיעת " שגב " )להלן: " .2.1
  מתוך מטרה לקדם את ענייני כלל תושבי המועצה ללא כל אפליה.

 

 חברי הקואליציה ישתתפו באופן קבוע בישיבות המועצה ועדותיה ומוסדותיה. .2.2
 

 על הצבעות חברי הקואליציה בועדות המועצה ובמליאת המועצה תחול משמעת קואליציונית מלאה.  .2.3
 

 ראשחברי הקואליציה לא יגישו הצעות לסדר יום או שאילתות ללא תאום הגשתן מראש עם  .2.4
 המועצה.

 

 המועצה על פי כל דין, ענייני המועצה ינוהלו על ידה בשקיפות ותוך ראשמבלי לפגוע בסמכויות  .2.5
המועצה מראש את שלושת חברי סיעת  ראששיתוף פעולה מלא עם סיעת "שגב". בכלל זה תשתף 

 "שגב" בדיונים לקראת הכנת התקציב ו/או פתיחה ועדכון של תבר"ים שיובאו לאישור המועצה.  
 

חברי הקואליציה יפעלו על בסיס מינהלי וציבורי תקין, טוהר מידות, שקיפות, ותוך הקפדה על מינוי  .2.6
 ל אנשים ראויים, מיומנים ומתאימים לתפקידים ציבוריים.ש

 

חברי הקואליציה מתחייבים לנהוג בכבוד ובדרך ארץ זה אל זה, כלפי תושבי הישוב וכלפי עובדי  .2.7
 המועצה. לא תהיה הדרה/אפליה מכל סוג. 

 

ציבור  י חברי הקואליציה ינהגו בכבוד כלפי חברי האופוזיציה באשר הם, מתוך הבנה כי גם הם נציג .2.8
  אשר מעוניינים למלא את תפקידם.

 

חברי הקואליציה ייימנעו מלפעול מתוך ניגוד עניינים בין תפקידם במועצה לבין ענייניהם ו/או  .2.9
 המועצה מיד על כל חשש לניגוד עניינים מעין זה באם קיים. ראשעסקיהם האישיים ויודיעו ל

 

 "להרחיב את בסיס הקואליציה וסיעת " שגבהמועצה תבקש  ראשידוע לחברי הקואליציה כי יתכן ו .2.10
תחייבת לסייע במימוש כוונה זו ככל שזו תעלה, ובלבד שלא יפגעו ההסכמות אליהם הגיעו הסיעות מ

 בהסכם זה.
 

ביחד לקידום נושאי המועצה למען התושבים. הסיעות יתמכו בכל העניינים אשר שתי הסיעות יפעלו  .2.11
 :אותם הבטיחה סיעת את לבוחריה הנושאים הבאיםיעלו על סדר היום, וביניהם 

 

 הקמת/שדרג/שיפוץ מבני חינוך לצרכי כלל הציבור. .2.11.1

 .מרכז צעיריםהקמת  .2.11.2

 .בית גמלאיהקמת  .2.11.3

 תמיכה בטיפול בסוגיית הארנונה. .2.11.4

 פעילות בנושא הנגשה ותחבורה. .2.11.5

 .חינוך לכלל התלמידים .2.11.6

 .שיפור פני העיר .2.11.7
 .תכנית פיתוח הגוש החדש של היישוב .2.11.8
 לטובת כלל התושבים.נושאים שונים  .2.11.9

 
 



 
 :פיתוח שכונות .3

בכל הנוגע לשדרוג תשתיות, מערכת  שגב יפעלו לשם פיתוח השכונות הותיקות ביישובאת סיעות  .3.1
פינוי האשפה, מערכות הניקוז, פיתוח ושדרוג גנים ציבוריים והקמת מבנים ציבוריים משותפים 

 לשימוש הקהילה.
   

עומר שלומוביץ, יניב  לשם קידום החזון הנ"ל תוקם נציגות של חברי שתי הסיעות שחבריה יהיו .3.2
 " [.הנציגות] להלן : "   רחמנינובאמיר , עופר עזרא טל מתתיהו, אנגל,

 

עם מנכ"ל/ית המועצה ומהנדס המועצה לצורך לימוד הנציגות תפעל באופן שוטף בשיתוף פעולה  .3.3
, והיתכנות ביצוע התוכניות העתידיות לגבי השכונות הרלוונטיות וצרכי הפיתוח של אותן שכונות

ת לפיתוח השכונות כאמור, הכוללת עבודות הפיתוח המוצעות, ותגיש לראש המועצה תכנית רב שנתי
הנציגות תהיה אחראית על קידום ויישום תכנית הפיתוח  . את תחשיב העלויות הנדרשות לשם ביצוע

 . כפי שתאושר ע"י ראש המועצה

 
 

 מינויים ותפקידים:  .4

  יום מיום חתימת הסכם זה, תתמוך הקואליציה במינוי שלושה סגנים לראש המועצה,  30וך ת 4.1
  1975 -לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה  14כאמור בסעיף                

 (. "החוק") להלן: 
 

 סגן ומ"מ ראש המועצה. –עו"ד עומר שלומוביץ מטעם סיעת את   •

 סגן ראש המועצה.  -מר טל מתיתיהו מטעם סיעת שגב  •

 סגן ראש המועצה. -יניב אנגל מטעם סיעת את  מר •
  

 בכפוף לקבלת כספים נוספים על אלה המועברים במועד חתימת הסכם זה ו בכפוף להוראות כל דין .       4.2
 השוטף של המועצה ממשרדי הממשלה ובתנאי שכספים נוספים כאמור יספיקו על  ת תקציבהלטוב       
 מנת לממן את העסקתו של חבר המועצה טל מתיתיהו כסגן בשכר, תתמוך סיעת את במינוי של חבר        
  המועצה טל מתיתיהו כסגן ראש המועצה בשכר.       

 

זכאי לשכר בעבור כהונתו בתפקיד סגן כאמור לעיל בהתאם מר טל מתיתיהו יהיה  1/1/19החל מיום  4.3
לחוק, וזאת בכפוף לקבלת כספים לטובת תקציבה השוטף של המועצה ממשרדי  1א.15להוראת סע' 

, ישולם למר מתיתיהו שכר החל 1/1/19הממשלה. ]ככל שכספים כאמור יתקבלו במועד מאוחר ליום 
  ים[.מתחילת החודש הקרוב שלאחר מועד קבלת הכספ

 

נציגות מתיתיהו על פעילות טל יהיה ממונה חבר המועצה בשכר במסגרת תפקידו כסגן ראש המועצה  4.4
יעבוד מול ראש המועצה בקידום נושאים שונים טל מתתיהו בנוסף, ו ,פיתוח השכונות כאמור לעיל

 . , לרבות גיוס משאבים לרשותשוטף ןמול משרדי הממשלה באופ
 

 .תבקשתובמידה מטעם סיעת את  לראש המועצה בשכרתנועת שגב תתמוך במידת הצורך במינוי סגן  4.5
 

, יםזספורט, ומכר, פיתוחיהיו אמונים על נושאי  ויניב אנגל,שלומוביץ , עומר הסגנים מטעם "את" 4.6
 . והסגנים, טל מתיתיהו ויניב אנגל , יהיו אמונים על נושא שפ"ע

 

         על בסיס משאבים  בבניין המועצה עם שירותי מזכירות יוקצה משרדעצה וסגני ראש המלשלושת 
 בכפוף לקבלת כספים לטובת תקציבה השוטף של המועצה .קיימים וללא הוצאה כספית נוספת

 . , וזאת כמשרת אמוןהממשלה כאמור לעיל, יהיה טל זכאי למנות לעצמו מזכיר/ה בשכרממשרדי 
     

     ובתמיכת כדירקטור בתאגיד המים "מי תקווה" ויתתמודד כדין חבר המועצה עופר עזרא ימונה  4.7
נדרשים ע"פ דין יו"ר הדירקטוריון, בכפוף לקבלת האישורים התפקיד   עלחברי / נציגי סיעת את 

 למינויו כדירקטור ובכפוף לכך שהתפקיד פנוי. 
 

 על תחומים כדלקמן: יהיו אחראים משתי הסיעות י המועצהחבר 4.8
 

 
 
 
 
 

 ותאגידים ועדות תחום אחריות שם

, ועדה למיגור אלימות, ועדת הנחות תנועות נוער, מתנדבים, קהילה לירון דורון לוי
 מרכז הבמה עמותה לתרבות ואומנות

 ועדת תכנון ובנייה, ועדת מכרזים פיתוח ותשתיות שרון גל דרור
 ועדה לאיכות הסביבה  בקהילהבריאות  דן אויירו

 תקווה -החברה לפיתוח גני 
קשר, עזרה ותמיכה בתושב  אמיר רחמנינוב

 איתך באבלך " הנזקק, מיזם "
 ועדת הנחות )יו"ר(, ועדת מכרזים



 
 
  

נציגי סיעת שגב יכהנו כיו"ר ו/או חברים בוועדות החובה והרשות במועצה, הקבועות בדין ו/או כפי  4.9
לסיעת  1/3 -לסיעת "את" ו 2/3פי מפתח יחסי הכוחות בקואליציה, -שייקבעו בהחלטות המועצה, על

עפ"י כל וזאת מבלי לפגוע בחובת מינוי חברי הסיעות האחרות ובתיאום עם מר טל מתתיהו,  "שגב"
יפרוש  חבר מסיעת "שגב"במידה ו  דין אולם בהתאם לחלוקה בועדות אותה תקבע "את".

 , תקוזז המכסה בהתאמה.המהקואליצי
 

סיעות שגב ואת ימליצו למועצה על מינוי נציגי ציבור כחברים בוועדות השונות ו/או כדירקטורים  4.10
וכל סיעה מתחייבת לתמוך  4.9בתאגידים העירוניים בהתאם למפתח יחסי הכוחות כאמור בסע' 

 . בועים בדיןבמועמדים עליהם המליצה הסיעה האחרת בכפוף לעמידתם בתנאי הכשירות הק
 

לא ימונה חבר במועצה הדתית של גני תקווה, שמינויו כלול במכסה המוקצת לבחירת המועצה  4.11
 ובהסכמה.  הדדי  המקומית, אלא בתיאום 

 

 . שיתוף פעולה מלאבייבחרו כולן נציגי הציבור בועדות  4.12
 

 
 : ותרבות תורנית ועדת המשנה לתמיכות/הקצבות .5

 

 יכהן כיו"ר ועדת המשנה לתמיכות.חבר המועצה עופר עזרא  5.1
 

לא כולל את , לשנה לכל שנת תקציב₪  400,000יעמוד תקציב התמיכות על הסך של  1/1/19החל מיום  5.2
לקבלת כספים לטובת תקציבה השוטף של המועצה ממשרדי ובכפוף התמיכות בתנועות הנוער, 

 .ש"ח לשנה 250,000יתווסף סכום של כאמור לעיל  הממשלה
 

פי כל דין ככל -אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהעברת כספים נוספים כתמיכה למוסדות ביישוב על 5.3
של המועצה, ובכפוף  השוטףשיתקבלו כספים נוספים כאמור ממשרדי המששלה השונים לתקציבה 

 לשמירה על תקציב מאוזן.
 

ישיבותיה בליווי יעוץ ועדת המשנה לתמיכות/הקצבות תפעל בהתאם לכללי מינהל תקין ותערוך את  5.4
 משפטי וגזברות המועצה, ותוך ניהול פרוטוקול מלא של ישיבותיה. 

 

במינוי שלושת חברי סיעת שגב כחברי ועדת המשנה ובמינוי חבר המועצה מר עופר  תתמוך סיעת את   5.5
עזרא כיו"ר הועדה זאת בכפוף לשמירה על המפתח הסיעתי מול סיעות האופוזיציה במינוי ועדות 

 ת.רשו
 

לשנה לכל שנת תקציב, ₪  400,000יעמוד תקציב התרבות התורנית על הסך של  1/1/19מיום  החל 5.6
יתווסף ובכפוף לקבלת כספים לטובת תקציבה השוטף של המועצה ממשרדי הממשלה כאמור לעיל 

יהיו אחראים על פעילות התרבות במועצה חברי סיעת שגב שלושת  .ש"ח לשנה 300,000סכום של 
התורנית ויעשו שימוש בתקציב הנ"ל ע"פ שיקול דעתם לאחר שיינתן לכל הוצאה אישור גזבר/ית 

 המועצה.
 

 חינוך:  .6
 

  חברי הקואליציה יפעלו להגשמת החזון החינוכי של המועצה ויחתרו לכך כי התנאים שיועמדו         6.1
 לרשות כלל התלמידים בכל בתי הספר היסודיים בג"ת, לרבות תל"ן, יהיו שווים.                

 

                            יוקצו " שעות תגבור " נוספות לבית ספר בכל שנת לימודים, החל משנת הלימודים הנוכחית,    . 6.2
 20 -מ  " אריאל " בהיקף זהה לזה המוקצה לכלל בתי הספר היסודיים בישוב, שלא יפחת בכל מקרה 

 בכל נוהגים יהיו אשר הקריטריונים"פ ע נוספים לכספים מזכאותו לגרוע מבליוזאת  שעות לשבוע, 
ל " כספים הנגבים עבור חוגים המתנהלים בבית ספר "אריא .תקוה בגני הספר בתי לכלל בנוגע עת

כפי שסוכם בעבר, לא יאוחר . כפי שבשאר בתי הספר מחוץ לשעות הלימודים ייזקפו לטובת בית הספר
 מתחילת שנת הלימודים הבאה תפעל המועצה לשם השבת  החטיבה הצעירה לבית ספר אריאל.

 

שבוצע בבתי חברי הקואליציה יתמכו בתקצוב כספים לצורך השלמת השיפוץ לבית ספר אריאל כפי        . 6.3
ספר אחרים ביישוב. עבודות השיפוץ כאמור יבוצעו במסגרת שיפוצי הקיץ שטרם פתיחת שנת 

 הלימודים התש"פ בתיאום עם הנהלת בית הספר.
 

 חברי הקואליציה יתמכו בתקצוב שיפוץ מעון אמונה במסגרת שיפוצי הקיץ שטרם פתיחת שנת       .  6.4
עון. החזרת הכיתה בכפוף לתקני משרד החינוך או התמ"ת לימודים התש"פ בתיאום עם מנהלת המ

 לפתיחת מעון.
 

" בהתאם לתכנית  הפצת תורה בנוסף חברי הקואליציה יתמכו בהקצאת כספים לצורך שיפוץ מבנה "     .  6.5
 שיפוץ שתתואם בין ראש המועצה לחבר המועצה עופר עזרא.

 
 
 
 
 
 
 



 

 עניינים נוספים:  .7
יקויימו  םדתייוהמול עיני חברי הקואליציה כולם עומד עניין גני תקווה כמקום בו זכויות החילוניים  .7.1

 כמודל. כל צד יכבד את הצד השני באופן מלא. בגני תקווה מכבדים איש את רעהו.
                                

בות הצעה לחקיקה של חוק עזר או חברי הקואליציה לא ייזמו ו/או לא יתמכו בהחלטה כלשהי, לר . 7.2
  .תיקונו, שיהיה בה כדי לשנות את הסטטוס קוו הקיים בישוב בענייני דת

 

המועצה לא תאפשר ביצוע עבודות כלשהן בשטחי ציבור בשטח המועצה בימי שבת וחג, וזאת מעת  . 7.3
 כניסת השבת / החג ועד צאתם.

 

, ואשר " ( לשם הקמת מבנה בהתאם לצרכי הציבור הדתי שטח חום המועצה תקצה שטח הציבורי ) "          7.4
לשם הקמת המבנה כאמור המועצה תקצה כספים בתב"ר את כלל הציבור הדתי ביישוב. ישמש 

בהיקף שיתואם בין ראש המועצה לבין מר טל מתיתיהו לאחר  2019שייפתח לשם כך במהלך שנת 
 שתבדק על ידם העלות המשוערת של הקמת המבנה.

 

                 המועצה תקצה באופן זמני את מבנה המכללה לצילום לטובת פעילות עמותת " מעיין גנים "      .  7.5
)דרך תבונה( עד לאיתורו, בתיאום בין ראש המועצה לבין מר טל מתיתיהו, של מבנה קבוע שישמש 

 לשם פעילות העמותה.
 

במהלך הקדנציה הקודמת תהיינה ברות תוקף גם במהלך הקדנציה תכניות בניה עליהם סוכם         .7.6
לצורך שיפוץ והנגשה של מבני המועצה המשמשים בשנה ₪  300,000הקצאת תקציב של : הנוכחית

הקמת מבנה בשטח השייך לכבוד האדמו"ר מסאסוב  , יעקב " שיפוץ בית הספר " בית , כבתי כנסת
 "נץ דוד". הקמת קומה נוספת במבנה בית הכנסתו/או 

 

הסכם זה יועמד כדין לעיני הציבור, והצדדים מצהירים כי זהו ההסכם היחיד וכי אין הסכם אחר  .7.7
 קודם ביניהם בקש"ע הבחירות הללו.

 

 טרם חתימתו יעמוד ההסכם לבחינה משפטית ואישורו מותנה באישור משפטי.       .  7.8
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 הצדדים על החתום:ולראיה באו  .8
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 סיעת " שגב "                                                         סיעת "את" 
 .טל מתיתיהומר באמצעות      היבאמצעות הגב' ליזי דלהריצ     


	2. הצהרות הצדדים וניהול הקואליציה:
	3. פיתוח שכונות:
	4. מינויים ותפקידים:
	5. ועדת המשנה לתמיכות/הקצבות ותרבות תורנית:
	6. חינוך:
	7. עניינים נוספים:
	8. ולראיה באו הצדדים על החתום:

