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 1 17מן המניין מספר  מליאה

 2 2020ינואר ב 14ישיבה מיום 

 3 משתתפים:

 4 יו"ר המועצה - גב' ליזי דלריצ'ה

 5 חבר מועצה - מר עומר שלומוביץ

 6 חבר מועצה -  מר יניב אנגל

 7 חברת מועצה - גב' לירון דורון לוי

 8 חבר מועצה - ד"ר דן אויירו קדרי

 9 חבר מועצה -  מר יניב שחר

 10 חברת מועצה - ואושרת פרימגב' 

 11 חברת מועצה -  גב' נעמה ברון

 12 חבר מועצה -  מר טל מתתיהו

 13 חבר מועצה - מר אמיר רחמנינוב כהן

 14 חבר מועצה -  מר עופר עזרא

 15 חבר מועצה -  מר מיכאל לוין

 16 

 17 מוזמנים:

 18 גזברית המועצה - גב' גורן לין אלרגנד

 19 יועצת משפטית למועצה - עו"ד אושרת מצליח

 20 הצועמיועצת משפטית ל - עו"ד רונית עובדיה

 21 מנכ"לית המועצה -  גב' דליה לין

 22 מהנדס המועצה -  מר ערן חמו

 23 עוזרת ראש המועצה -  גב' הלרן בשן

 24 

 25 

 26 17על סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מספר 
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 1 

 2 להלן סדר היום:

 3 . 30/12/19מתאריך  15-16ת מליאה מס' ופרוטוקול ישיבאישור  (1

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחן בעניין "פתרון למצוקת  (2 4 

 5 החניה בדרך הבשמים ותחילת דרך הים".

ר בעניין "מתי יסתיימו חמענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב ש (3 6 

 7 העבודות ברחוב העמקים".

 8 אישור תב"רים. (4

 9 . 2018דיון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת  (5

מ"ר  783מלצת ועדת הקצאות בדבר הקצאת מגרש בגודל אישור ה (6 10 

, 49ח"ח  6717מ"ר בגוש  1,594ומבנה המצוי עליו בשטח בנוי כולל של  11 

 12 רחוב דרך המשי, לתנועת "הצופים". 

 13 231אישור המלצת ועדת הקצאות בדבר הקצאת חלק ממבנה בגודל  (7

 14 , גוש9מ"ר ברחוב הנגב  143מ"ר וחלק מהאולם הסמוך אליו בגודל 

קרית  –מרכז לתורה וליהדות  –, לעמותת מעיין גנים 343ח"ח  6720 15 

 16 אונו )ע"ר( לצורך ישיבה.

 17 

18 
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 1 פרוטוקול

 2 

 3 30/12/19מתאריך  16-15אישור פרוטוקול ישיבות מליאה מס' . 1

 4 

אישור  -1. 17ישיבת מליאה מן המניין מספר אנחנו מתחילים.  ליזי דלריצ'ה: 5 

. 30.12.2019מתאריך  15-16פרוטוקול ישיבות מליאה מספר  6 

 7 מי בעד? מי נגד? 

 8 נמנעים.  יניב שחר:

 9 נמנעים. מיכאל? ליזי דלריצ'ה:

 10 בעד.  מיכאל לוין:

 11 

ברוב של חברים עם נמנעים אושרו פרוטוקולי ישיבות מליאה  הצבעה: 12 

 13 .30.12.19מתאריך  16 -ו 15מס' 

 14 

. מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין "פתרון למצוקת 2 15 

 16 החניה בדרך הבשמים ותחילת דרך הים"

 17 

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין פתרון  דלריצ'ה: ליזי 18 

למצוקת החניה בדרך הבשמים ותחילת דרך הים. המועצה  19 

מקדמת הנחיות בתכנית הכוללנית שיאפשרו הקמת מקומות  20 

 21 חניה נוספים, חלק, 

 22 רגע, תקראי את השאילתה.  יניב שחר:

 23 למה אני צריכה לקרוא את השאילתה? ליזי דלריצ'ה:

 24 כי ככה זה אומר, צריך לקרוא את השאילתה.  יניב שחר:

 25 מה, באמת?  ליזי דלריצ'ה:

 26 את צריכה.  דליה לין:
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כן, רונית אומרת. את צריכה לקרוא. מה, זה תשובה בלי  יניב שחר: 1 

 2 שאלה? 

בהתחשב בכך שהמועצה ביקשה שלא לבנות מקומות חניה  ליזי דלריצ'ה: 3 

ניה נוספת ייעודיים לבית ספר יובלים, דבר שמנע הקמת ח 4 

בשכונה, ובהתחשב במצוקת החניה ממנה סובלים הדיירים  5 

ואורחיהם, מה מתכוונת המועצה לעשות על מנת להקל על  6 

 7 התושבים הגרים במקום? 

המועצה מקדמת הנחיות בתכנית הכוללנית שיאפשרו הקמת   8 

מקומות חניה נוספים בחלק קטן משטחי השצ"פים, מבלי  9 

 10 14ים הקיימים. היום, לגרוע מערכם ואיכותם של השצ"פ

לינואר, אושרה בועדה המקומית תכנית מתאר כוללנית אשר  11 

מגדירה אפשרות הקצאת חלק משטחי השצ"פים כחניות, גם  12 

עליות וגם תת קרקעיות. כשתכנית זו תאושר בועדה המחוזית  13 

 14 המועצה תוכל להוסיף מקומות חניה לרווחת התושבים.

 15 שאלת המשך.  יניב שחר:

 16 שרה המלצה, לא? או נעמה ברון:

 17 שאלת המשך? ליזי דלריצ'ה:

שאלת המשך. את מדברת על התכנית הכוללנית. היא עוד  יניב שחר: 18 

 19 הרבה מאוד זמן וגם זה לא באזור של דרך הבשמים בכלל. 

 20 אז מה שאלת ההמשך?  ליזי דלריצ'ה:

אז איך את נותנת, התשובה שאת נתת היא לא קשורה לדרך  יניב שחר: 21 

 22 הבשמים.

 23 התכנית היא על הכל. התכנית היא על כל הישוב.  ערן חמו:

 24 הכוללנית זה כל הישוב.  ליזי דלריצ'ה:

נכון. אבל לא ראיתי שיש שם שום הנחיה לגבי האזור של דרך  יניב שחר: 25 

 26 הבשמים.
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 1 תסתכל עוד פעם. ליזי דלריצ'ה:

 2 תסתכל טוב במסמכים ותראה אותה.  ערן חמו:

 3 קראתי את כל המסמכים.  יניב שחר:

 4 

. מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין "מתי יסתיימו 3 5 

 6 העבודות ברחוב העמקים"

 7 

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין מתי  דלריצ'ה: ליזי 8 

. יסתיימו העבודות ברחוב העמקים. העבודות הסתיימו 9 

ולפרוטוקול אני אומרת שאני חושבת שצריך להגיד באמת  10 

שאפו על כל עבודות התשתיות שנעשות בישוב. לאף אחד אין  11 

סבלנות כשחוסמים לו כבישים, כולל לי בעצמי ולכם  12 

 13 בעצמכם. 

ויחד עם זאת, במקומות שלא דאגו ולא עשו את זה ראינו מה   14 

בלנות, כמות הנזקים אז אני בסך הכל חושבת שצריך קצת ס 15 

לנשום עמוק. אנחנו עושים את הדברים האלה לרווחת  16 

 17 ולא הפוך. התושבים 

 18 שאלת המשך.  יניב שחר:

 19 כן?  ליזי דלריצ'ה:

האם לקבלן שעבד שם שולם תשלום נוסף מעבר למה שתוכנן  יניב שחר: 20 

 21 לשלם לו בהתחלה? 

אני לא יודעת. אני אבדוק ואני אחזיר לך תשובה. תשאל  ליזי דלריצ'ה: 22 

 23 ילתה. זה לא שאלת המשך. שא

 24 זה שאלת המשך.  יניב שחר:

 25 אין לי נתונים.  ליזי דלריצ'ה:

 26 מי מחליט מה זה שאלת המשך ומה לא?  יניב שחר:
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 1 לירון דורון לוי: מה הקשר בין השאלה, 

 2 אין לי, מה, אני יודעת עכשיו את כל הנתונים לענות לך?  ליזי דלריצ'ה:

שאם העבודות התארכו מעבר לתכנון המקורי אז מתבקש  נעמה ברון: 3 

 4 לשאול גם אם זה עלה יותר.

 5 בסדר גמור. תשאלו שאלה, תקבלו תשובה.  ליזי דלריצ'ה:

 6 התשובה היא לא.  ערן חמו:

 7 התשובה היא לא?  ליזי דלריצ'ה:

 8 לא.  ערן חמו:

 9 נורא קל.  ליזי דלריצ'ה:

 10 אם עלה יותר בגלל שזה התארך, לדעתכם, זה לא התארך. ערן חמו:

 11 לא, אני שואל האם זה שהתארך,  יניב שחר:

 12 לא התארך.  -1 ערן חמו:

 13 זה לא התארך לדעתנו.  נעמה ברון:

 14 זה לא התארך, זה היה צריך להיגמר בסוף דצמבר.  יניב שחר:

 15 אתה חושב,  ערן חמו:

 16 . 15.11התכנון המקורי היה  נעמה ברון:

 17 )מדברים ביחד(

 18 השאלה היתה מתי הסתיימו, האם הסתיימו, לירון דורון לוי: 

 19 )מדברים ביחד(

 20 המועצה פרסמה שהכביש ייפתח, יניב שחר:

 21 זה לא מה שפרסמנו.  ערן חמו:

 22 , 15 -ב יניב שחר:

לא זה. לך אני מחזיר אותך לפרסום, זה היה קטע מסוים, זה  ערן חמו: 23 

 24 תסתכל בפרסום.

 25 ערן, ענינו על השאלה, העבודות הסתיימו. קדימה.  ליזי דלריצ'ה:

 26 אישור תב"רים. 
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 1 בנובמבר.  15התכנון המקורי היה  נעמה ברון:

 2 

 3 . אישור תב"רים4

 4 

 5 עדכון תב"רים. גורן. אני אקריא?  ליזי דלריצ'ה:

אלף  360הנגשת מבני חינוך ברשות. הגדלה של  719גורן לין אלרגנד: תב"ר  6 

 7 שקל להרשאות של משרד החינוך להנגשה. להצביע? 

 8 ? מי נגד? 719מי בעד תב"ר  ליזי דלריצ'ה:

 9 רגע, שניה. זה כסף ממשרד החינוך? יניב שחר:

 10 כן. כתוב. מי נגד?  ליזי דלריצ'ה:

 11 בעד.  יניב שחר:

 12 . 12בעד, פה אחד,  כולם דליה לין:

 13 

 14 .719פה אחד אושר תב"ר  הצבעה:

 15 

, מוכנות לחירום. יש לנו הרשאה של משרד הפנים 767תב"ר גורן לין אלרגנד:  16 

אלף שקל עלויות מקרנות רשות  20לגנרטור חירום. נוספו פה  17 

 18 לשינוע ועלויות נלוות. 

 19 רגע. של מה הגנרטור הזה?  יניב שחר:

 20 ירום. גנרטור חגורן לין אלרגנד: 

 21 ? -ל יניב שחר:

 22 אמנון פה. גורן לין אלרגנד: 

 23 אמנון.  יניב שחר:

אלף שקל  40מתנה לגני תקווה משרד הפנים החליט לתת  אמנון: 24 

 25 לרכוש גנרטור. הגנרטור הוא גנרטור גדול מאוד. 

 26 לא, אני שואל לאן הוא מיועד. יניב שחר:



 

 

 

 14.1.20  מליאת המועצה המקומית גני תקווה

 

8 

 1 למה, לחירום.  אמנון:

 2 איפה, מועצה, בתי ספר?  יניב שחר:

 3 ישוב גני תקווה.  ליזי דלריצ'ה:

 4 למועצה, לישוב.  אמנון:

 5 )מדברים ביחד(

 6 אה, אני יכול, הוא נייד?  יניב שחר:

 7 אם תרגיש מצב חירום בהחלטות ... ליזי דלריצ'ה:

 8 )מדברים ביחד(

 9 זה מה שאני מסביר. אז עכשיו אני מסביר. מה אומר,  אמנון:

 10 לא צריך להיות ציני, ליזי.  יניב שחר:

בשביל  20מה אומרת עכשיו גורן? שהיא רוצה להוסיף עוד  אמנון: 11 

 12 שיהיה נייד. 

 13 הבנתי. אוקי. זאת אומרת אפשר לקחת אותו לאיפה שצריך.  יניב שחר:

 14 לאן שאנחנו רוצים.  אמנון:

 15 מי בעד?  :ליזי דלריצ'ה

 16 בעד. פה אחד.  12 דליה לין:

 17 

 18 .767פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר  הצבעה:

 19 

 20 2018. דיון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת 5

 21 

 22 . 2018דיון בדו"ח ביקורת מפורט לשנת  ליזי דלריצ'ה:

אנחנו מבקשים לדחות את זה לישיבה הבאה, כמו שאמרנו.  יניב שחר: 23 

 24 לא הספקנו לסיים את הישיבה על הדו"ח הזה. 

 25 אז גם אתם לא מספיקים. הופה.  ליזי דלריצ'ה:

 26 , -אנחנו לא עובדים במועצה, להבדיל. נראה לי ש נעמה ברון:
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 1 להבדיל אלפי הבדלות. יניב שחר:

 2 להבדיל.אתם רציתם תפקיד,  ליזי דלריצ'ה:

 3 לא, התפקיד שלנו,  דליה לין:

יש פה עוד הרבה אנשים שבחרו לעשות תפקיד, להבדיל,  ליזי דלריצ'ה: 4 

 5 ומצליחים, להבדיל. 

אז רגע, אז בוא נגיד, אז אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד  יניב שחר: 6 

 7 משהו. 

אז רגע, אולי נעשה ישיבה על פעילות חברי המועצה שאינם  נעמה ברון: 8 

 9 וזיציה. האופ

לא, את יכולה להכניס הודעה לבית משפט. אחד יכול להחליט  ליזי דלריצ'ה: 10 

 11 שהוא עובד על דו"ח ביקורת. הכל בסדר. 

 12 קודם כל,  יניב שחר:

 13 אני חושבת שזה לא, זה ממש לא ראוי לזלזל.  נעמה ברון:

 14 לא מזלזלת, להפך. ליזי דלריצ'ה:

 15 זה מזלזל.  נעמה ברון:

 16 ת מאוד. את מזלזל יניב שחר:

 17 אני משקפת.  ליזי דלריצ'ה:

 18 זה מזלזל מאוד.  נעמה ברון:

 19 משקפת. כן?  ליזי דלריצ'ה:

אתם שלחתם לנו את הדו"ח הזה שהגיע ממשרד הפנים. לא  יניב שחר: 20 

ציינתם מתי ששלחתם אותו מתי צריך להגיש את המסקנות  21 

שלו. ודרך אגב, ידעתם. משרד הפנים הנחה בדיוק מתי הוא  22 

רוצה שידונו בדו"ח הזה ומתי הוא יגיע למליאת המועצה.  23 

אתם, כנראה בטעות, לא העברתם לנו את הזמנים האלה, אז  24 

 25 כולנו להתכוונן לפי הזמנים. לא י
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כשהודעתם לנו שבועיים לפני הישיבה הקודמת, שזה דרך אגב   1 

לפני חודש, שצריך לדון בזה תוך שבועיים, אמרנו לכם שאין  2 

סיכוי שזה יקרה בישיבה הקרובה וגם לא בטוח שזה יקרה  3 

בישיבה של ינואר, שיש רק שבועיים הבדל. כנראה שנהיה  4 

 5 ואר. מוכנים לישיבה של פבר

 6 נדחה.  5סעיף מספר  ליזי דלריצ'ה:

 7 

מ"ר ומבנה  783. אישור המלצת ועדת הקצאות בדבר הקצאת מגרש בגודל 6 8 

, רחוב דרך 49ח"ח  6717מ"ר בגוש  1,594המצוי עליו בשטח בנוי כולל של  9 

 10 המשי, לתנועת "הצופים"

 11 

אישור המלצת ועדת הקצאות בדבר הקצאת מגרש  -6סעיף  ליזי דלריצ'ה: 12 

מטרים ומבנה המצוי עליו בשטח בנוי כולל של  783בגודל  13 

רחוב דרך המשי לתנועת  49ח"ח  6717מטר בגוש  1,594 14 

 15 הצופים. מי בעד? 

 16 מה עם הסעיף הקודם? פתיחת חשבונות.  יניב שחר:

 17 . לא צריך. 6זה סעיף,  ליזי דלריצ'ה:

 18 דכנתי. ע דליה לין:

 19 מי בעד?  ליזי דלריצ'ה:

 20 כולם בעד? דליה לין:

 21 בעד. בעד.  יניב שחר:

 22 בעד אחד.  נעמה ברון:

 23 מיכאל, כולם? ליזי דלריצ'ה:

 24 
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פה אחד אושרה המלצת ועדת הקצאות בדבר הקצאת מגרש  הצבעה: 1 

 2 1,594מ"ר ומבנה המצוי עליו בשטח בנוי כולל של  783בגודל 

 3 רחוב דרך המשי, לתנועת "הצופים"., 49ח"ח  6717מ"ר בגוש 

 4 

מ"ר  231. אישור המלצת ועדת הקצאות בדבר הקצאת חלק ממבנה בגודל 7 5 

ח"ח  6720, גוש 9מ"ר ברחוב הנגב  143וחלק מהאולם הסמוך אליו בגודל  6 

קרית אונו )ע"ר( לצורך  –מרכז לתורה וליהדות  –, לעמותת מעיין גנים 343 7 

 8 ישיבה

 9 

לצת ועדת הקצאות בדבר הקצאת חלק ממבנה אישור המ ליזי דלריצ'ה: 10 

מטר  143מטר וחלק מהאולם הסמוך אליו בגודל  231בגודל  11 

, לעמותת מעיין גנים, מרכז 343ח"ח  6720, גוש 9ברחוב הנגב  12 

לתורה וליהדות קרית אונו, זה רק השם קרית אונו, הפעילות  13 

 14 בגני תקווה, לצורך ישיבה. מי בעד? 

 15 מה היה שמה לפני זה? יש לי שאלה.  מיכאל לוין:

 16 היה מכללה לצילום.  ליזי דלריצ'ה:

 17 אוקי.  מיכאל לוין:

 18 והחלק של האולם זה גם המכללה לצילום. ליזי דלריצ'ה:

 19 זה הכל מכללה לצילום.  דליה לין:

 20 זה הכניס כסף המכללה לצילום?  מיכאל לוין:

 21 זה הכניס כסף.  ליזי דלריצ'ה:

 22 , -ו מיכאל לוין:

 23 עכשיו מכניס כסף דברים אחרים. עשינו שינויים.  דלריצ'ה:ליזי 

 24 כמה כסף זה הכניס?  יניב שחר:

 25 מה, המכללה לצילום? כלום.  ליזי דלריצ'ה:

 26 עו"ד אושרת מצליח: אלף שקל. פחות אפילו. 
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 1 אלף שקל לחודש? זה נשמע לי לא הגיוני.  מיכאל לוין:

 2 כדי, זה היה חלק מהסדר שעשינו בעבר  ליזי דלריצ'ה:

 3 )מדברים ביחד(

 4 עם קרית אונו, כן. מיכאל לוין:

 5 את התלמידים שלנו לתיכון. אז זה היה משהו מאוד סמלי.  ליזי דלריצ'ה:

העמותה הזאת אמנם היא נקראת קרית אונו אבל אנחנו  מיכאל לוין: 6 

יודעים בישיבות, מניסיון שאני יודע לפחות, מרבית  7 

אם אתם עשיתם  המשתמשים במבנה הם תושבי חוץ. השאלה 8 

בדיקה לכמה באמת בני ישיבות, ואם זה באמת של בני  9 

ישיבות מהישוב אני הראשון שאגיד בעד מאה אחוז. השאלה  10 

אם בני הישיבות האלו אפשר להגיד שמאה אחוז או לפחות  11 

 12 הרוב המוחלט בוודאות, 

 13 אני אענה לך על זה.  טל מתתיהו:

 14 יהיו בני הישוב?  מיכאל לוין:

 15 ל שנה זה מתחדש.כ טל מתתיהו:

 16 אני לא שומע, סליחה.  מיכאל לוין:

כל שנה זה עולה, כמו שישיבת נהרדעא. עכשיו עשינו איתם  טל מתתיהו: 17 

הנחה, הם מובילים פה  25%הסכם כאילו שהם יקבלו ויעשו  18 

 19 בבגרויות גם. אותו דבר הישיבה הזאתי. 

 20 הנחה למי? לתושבי גני תקווה?  25%לא הבנתי,  יניב שחר:

לתושבי גני תקווה. כמו שהקריה האקדמית עושה לתושבי  מתתיהו:טל  21 

קרית אונו. גם פה, אותו דבר בישיבות האלה. הם יחויבו  22 

 23 לקבל תלמידים מגני תקווה אופציה ראשונה. 

 24 הישיבה הזאת זה ישיבה תיכונית?  יניב שחר:

 25 לא, זאת לא. טל מתתיהו:

 26 לא.  מיכאל לוין:
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 1 ית כמו נהרדעא, שהם, זה לא ישיבה תיכונ יניב שחר:

 2 לא, זאת לא.  טל מתתיהו:

 3 מספר אחד בארץ בבגרות.  יניב שחר:

לא, אבל יש לנו גם ציבור כזה פה, שהם, שהוא לא הולך  טל מתתיהו: 4 

 5 לתיכון. 

 6 אנחנו יודעים כמה חבר'ה לומדים שם?  יניב שחר:

 7 משתנה משנה לשנה.  טל מתתיהו:

 8 השנה כמה?  יניב שחר:

 9 שנה בגני תקווה? 15הם כבר כמה  מתתיהו:טל 

 10 אני יודע. הם היו מתחת לבית כנסת של אמיר.  יניב שחר:

שנה, עברו פה המון המון בחורים, הם עדיין שם. הם עדיין  15 טל מתתיהו: 11 

נמצאים שמה. בגלל זה אנחנו רוצים גם להוציא אותם, כי  12 

 13 הם, זה סכנת נפשות מה שהולך שם. 

כי זה מסוכן ולמועצה יש ר להם לגור שם, מן הסתם. כי אסו יניב שחר: 14 

 15 שם אחריות. 

 16 הם לא יגורו במכללה. דליה לין:

 17 הם לא יגורו.  טל מתתיהו:

 18 הם לא יגורו שם? יניב שחר:

 19 עו"ד אושרת מצליח: לא תהיה שם לינה. 

 20 לא, זה היה תנאי. ליזי דלריצ'ה:

 21  יש קול קורא להקצאות האלו או שזה פשוט, מיכאל לוין:

 22 יש פרסומים, עו"ד אושרת מצליח: 

 23 )מדברים ביחד(

 24 שניה, שניה. אני מכיר ועדת הקצאות, אוקי?  מיכאל לוין:

 25 אוקי, מה השאלה?  ליזי דלריצ'ה:
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לכל מבנה ספציפי אתם מוציאים קול קורא לפני ההקצאה,  מיכאל לוין: 1 

 2 נכון? 

 3 נכון.  ליזי דלריצ'ה:

 4 ואז היא נכנסת לועדה. מיכאל לוין:

 5 פרסום לפני, זה לא נקרא קול קורא, זה פרסום,  ליזי דלריצ'ה:

 6 עו"ד רונית עובדיה: פרסום בעיתון. 

יש נכס להקצאות, אנא תגישו הצעות מי רוצה את הנכס. ככה  ליזי דלריצ'ה: 7 

 8 זה עובד בועדת הקצאות. אם אתה מכיר, זה הנוהל.

 9 כמה זה קורה? נעמה ברון:

 10 יפה, אף אחד לא פנה.  מיכאל לוין:

 11 במקרה הזה הספציפי אף אחד לא פנה. ליזי דלריצ'ה:

 12 כתוב פרסום להתנגדויות, וגם אף אחד לא התנגד.  דליה לין:

כתוב בפרוטוקול הועדה. כתוב שם את כל הנתונים. עו"ד אושרת מצליח:  13 

בפרסום הראשון אף אחד לא הגיש. פרסום שני להתנגדויות  14 

 15 אחד לא הגיש התנגדות.  היה גם בעיתונות, אף

 16 פורסם באתר האינטרנט של המועצה?  מיכאל לוין:

פורסם פעמיים, גם באתר, זה פורסם גם באינטרנט, גם עו"ד אושרת מצליח:  17 

 18 בעיתון מקומי וגם בעיתון פומבי. 

 19 באתר אינטרנט של המועצה פורסם?  מיכאל לוין:

 20 כן. עו"ד אושרת מצליח: 

 21 מי בעד?  ליזי דלריצ'ה:

רגע, יש שם גם מעבר לזה שאנחנו מקצים אנחנו גם משקיעים  יב שחר:ינ 22 

 As is ? 23שם כסף? שום דבר? 

 24 לא, אין שם. אין שם שום,  טל מתתיהו:
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הם אמורים להשקיע, הם אמורים לשים את הכסף. בכל עו"ד אושרת מצליח:  1 

מה שקשור לשינויים פנימיים וכאלה אם הם רוצים להשקיע  2 

 as is . 3מקבלים את הנכס  הם שמים את הכסף. הם

ובכל זאת כמה תושבי גני תקווה היו שנה שעברה במבנה  מיכאל לוין: 4 

 5 הזה?

 6  כמה? טל מתתיהו:

 7 כן, כמה אחוזים? כמה בני ישיבות יש בכלל,  מיכאל לוין:

 8 מהם הם בערך,  25-30% טל מתתיהו:

 9 מגני תקווה?  25-30% יניב שחר:

 10 כן.  טל מתתיהו:

 11 לא מגני תקווה?  70-75 יניב שחר:

 12 לא, אני חושב שיותר.  דובר:

 13 זה משתנה. אמרתי לך, משתנה.  טל מתתיהו:

 14 כמה אנשים, כמה,  מיכאל לוין:

אני רוצה להגיד לך שיש לו שם ארצי של אחד שמשקם  עופר עזרא: 15 

בחורים ואני חושב שזה בסך הכל, איך אומרים, צריכים  16 

 17 ך הכל זה כבוד, להסתכל על זה גם בצורה חיובית, שבס

 18 בכלל לא מגני תקווה.  75%אנחנו משקמים  יניב שחר:

 19 מהתיכון כמה, כמה יש בתיכון?  עופר עזרא:

 20 ומרכז הבמה, רגע, מרכז הבמה,  טל מתתיהו:

 21 כמה יש בתיכון מתושבי גני תקווה?  עופר עזרא:

 22 לא, לא, אל תתעצבן.  מיכאל לוין:

 23 נו, תגיד לי. לא. למה בצופים,  עופר עזרא:

 24 יניב, עזוב, מרכז הבמה כמה מגני תקווה?  טל מתתיהו:

 25 מרכז הבמה אנחנו לא מקצים לו,  יניב שחר:

 26 אלף שקל בשנה.  800היו נותנים לו  טל מתתיהו:
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 1 עכשיו, חס ושלום.  מיכאל לוין:

 2 עד לא מזמן אמרתי. כמה,  טל מתתיהו:

 3 די, לא נותנים לו כלום. לא רק שלא נותנים לו,  יניב שחר:

 4 הצבעה בבקשה.  טל מתתיהו:

 5 מי בעד?  דליה לין:

 6 מי נגד? ליזי דלריצ'ה:

 7 אנחנו נמנעים.  יניב שחר:

 8 אני נגד.  מיכאל לוין:

 9 נמנעים וכל השאר בעד.  3נגד,  1 דליה לין:

 10 אנחנו נמנעים.  יניב שחר:

 11 

ד ושלושה נמנעים הוחלט לאשר תנגד אחברוב של חברים עם  החלטה: 12 

מ"ר וחלק מהאולם הסמוך  231חלק ממבנה בגודל הקצאת  13 

, 343ח"ח  6720, גוש 9מ"ר ברחוב הנגב  143אליו בגודל  14 

קרית אונו  –מרכז לתורה וליהדות  –לעמותת מעיין גנים  15 

 16 .)ע"ר( לצורך ישיבה

 17 

 18 דיווחי ראש המועצה

 19 

דיווחים. תוצאות סקר שביעות רצון. לאחרונה ביצענו סקר  ליזי דלריצ'ה: 20 

שביעות רצון מתפקוד המועצה על אגפיה וזרועותיה השונים.  21 

מבעלי הדעה מרוצים או מרוצים  86%רוב גדול מהמשיבים,  22 

מייצג  4.28מאוד מהמגורים בגני תקווה. הציון הממוצע  23 

מבעלי הדעה  62שביעות רצון גבוהה מאוד מהמגורים.  24 

 25 צים או מרוצים מאוד מתפקודה של המועצה. מרו

 26  ?92או  62כמה,  נעמה ברון:
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 1 אחוזים.  62 ליזי דלריצ'ה:

 2 זה נמוך.  נעמה ברון:

התחומים בהם שביעות הרצון מתפקוד המועצה היא הגבוהה  ליזי דלריצ'ה: 3 

, יחס 78%אחוזים, מוקד עירוני  78ביותר בית ספר תיכון  4 

. התחומים בהם שביעות הרצון 76%ושירות במשרדי המועצה  5 

מתפקוד המועצה היא הנמוכה ביותר פעילות תרבות ופנאי  6 

. במרכז תרבות שייפתח בחודש הבא נקדם 48%לצעירים  7 

מרכז צעירים שייתן מענה לתחומי התרבות והפנאי הפעלת  8 

 9 לצעירים ביישוב. 

. מרכז פלאים לגיל הרך 49%שירותים ופעילות לגיל הרך   10 

בספריה הציבורית ירחיבו את המענה לפעילות לגיל הרך.  11 

. אנחנו נמצאים בשלבים 56%פיתוח ושיפוץ תשתיות  12 

מתקדמים של עבודות לשיפור התשתיות בישוב, ביניהן  13 

 14 תיות לניקוז ...תש

שני שליש מאלה שהיו בקשר עם אחת או יותר ממחלקות   15 

המועצה בשנה האחרונה מעניקים ציון טוב או טוב מאוד  16 

ליחס והשירות שקיבלו בעקבות פנייתם. קיימת שביעות רצון  17 

. בתי ספר 3.79גבוהה ממוסדות החינוך ביישוב, גני הילדים,  18 

ייה ופיתוח מבני ציבור . בנ3.73. חטיבת ביניים 3.63יסודיים  19 

 20 . 3.72מוסדות חינוך 

רישום לגני הילדים ובתי הספר לשנת הלימודים, הרישום   21 

ויש חוברת מידע לרישום  16.2 -ל 27.1יתקיים בין התאריכים  22 

 23 לגני הילדים באתר. 

שירות חדש דרושים בפוש, עדכון של משרות חדשות   24 

יד שלכם. במועצתה או בתאגידים העירוניים ישר לטלפון הני 25 

 26 אפשר להירשם לשירות בקישור. 
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חדש בספריה הציבורית, מרחב לימודי שקט לסטודנטים   1 

בתקופת המבחנים. המרחב כולל גישה חופשית לאינטרנט,  2 

עמדת קפה ומגוון חללים שקטים ונעימים. המתחם יפעל בין  3 

 4 עם שעות מוגדרות.  7.3 -ל 27.1 -ה

 5  החל השימוש בכלים רב פעמיים בצהרונים. 

נוהל חורף במועצה. במערכת הגשמים האחרונה המועצה   6 

תפקדה מצוין גם מבחינת ההיערכות המוקדמת וגם בזמן אמת  7 

בשטח על ידי כוננים שסיירו בישוב לאורך כל סוף השבוע  8 

וטיפלו בנקודות המאתגרות. המועצה נערכת עם נוהל חירום  9 

 10 קבוע, בהתאם ללקחים ותובנות מאירועי מזג אוויר חריגים

 11 שהתרחשו לאחרונה. 

, עשרות לראשונה קיימנו מפגש בעלי עסקים בגני תקווה  12 

תושבים עצמאיים ובעלי עסקים הגיעו ביום ראשון למפגש  13 

כדי לשמוע על היבטים שונים של ניהול עסק, שיווק ברשתות  14 

החברתיות, ניהול פיננסי נכון של עסק והגדלת מספר  15 

 16 הלקוחות. 

הרצאה להורים לילדים עם לינואר  15 -אירועים קרובים  17 

שבוע החינוך בגני תקווה. יש ערב  19-23.1צרכים מיוחדים.  18 

חשיפה לגני ילדים, ערב חשיפה להליך בחירת בתיה ספר,  19 

הפנינג תנועות נוער, הקרנה פתוחה לקהילה. סרט מצוין,  20 

כנס נשים מעוררות  1.3 -. ו7.2ממליצה. אירועי ט"ו בשבט  21 

 22 השראה. ערב טוב לכולם.

 23 איפה המענה לשאילתות? ומה עם המענה למכתב,  נעמה ברון:

 24  דליה, המענה לשאילתות איפה? יניב שחר:

 25 זהו, סיימנו. ליזי דלריצ'ה:

 26 -תמה ישיבת היום-


