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 פ ר ו ט ו ק ו ל

. הצעה 48 -. כשעודד יגיע אנחנו נעבור רגע ל49אני מתחילה. אנחנו בסדר יום לישיבה מספר  ליזי דלריצ'ה:

 לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא מדיניות חניית קורקינטים חשמליים. לענות על השאלה?

 כן. עו"ד אושרת מצליח:

 פשוט להוריד מסדר היום? ליזי דלריצ'ה:

 מצא.הוא לא נ עו"ד אושרת מצליח:

 אז אנחנו מתחילים. ליזי דלריצ'ה:

 אין טעם גם להציג את זה. הוא לא נמצא. עו"ד אושרת מצליח:

 זה מה שאני אומרת. ליזי דלריצ'ה:

 שתי ההצעות לא רלוונטיות. עו"ד אושרת מצליח:

 שתי ההצעות יורדות מסדר היום. נציג אותן לפי החוק בפעם הבאה. ליזי דלריצ'ה:

 לא, אם הוא יגיש אותן בפעם הבאה נדון בהן בפעם הבאה. מצליח:עו"ד אושרת 

 -אפשר אם הוא בא עכשיו לדיון יניב אנגל:

 26.7.2022מתאריך  47[  אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  1] 

. מי בעד האישור 26.7.2022מתאריך  47אוקי. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  ליזי דלריצ'ה:

 לם פה אחד.לפרוטוקול? כו

 .26.7.2022מתאריך  47החלטה: פה אחד הוחלט לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 

 מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין מועד סיום פיתוח הפארק. לענות? ליזי דלריצ'ה:

 תקראי, כן. עו"ד אושרת מצליח:
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 "מחירי הקייטנות בלידר"[  מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין  3] 

מכרז החוגים והקייטנות נועד להגדיל את מאגר המציעים של החברה לפיתוח גני תקווה  ליזי דלריצ'ה:

בצהרונים במסגרות החינוך המשלים ובתחום הקייטנות בגני הילדים בבית ספר. יובהר כי  ,בתחומי החוגים

היא מצאה לנכון לרענן את המאגר לאפשר לזוכים לחברה היו קיימים במעגל זכיינים להפעלת קייטנות, אך 

אלף שח לילד ליום לקייטנה, תוך הצבת  123נוספים להירשם אליו. בתחום הקייטנות המכרז הציע לספק 

קריטריונים קפדניים לספק במטרה לוודא את איכות הצוותים וההפעלות בכל מסגרת ומסגרת. בנוסף, 

שקלים לילד שאמורה לכסות את  20מכרז תקורת ניהול על סך החברה לפיתוח גני תקווה ביקשה לגבות ב

, סייעת נוספת מחויבהוצאות הניהול והתפעול של החברה, הכוללים כוח אדם המוסף על כוח האדם שהספק 

במדריכות צעירות, שתי רכזות שטח, מנהלת  תגבורבטרום טרום, סייעת מסתובבת על כל חמישה גנים, 

רטיבי, עמלות אשראי, טיפול בגבייה, עלויות ניקיון, בלאי ותחזוקה שוטפת. קייטנה, כוח אדם אדמיניסט

, לאשר לה הנחות 16:30(. החברה האריכה את יום הפעילות עד 20ועוד  123) 143העלות הסופית עמדה על 

 .10%הנחת ילד נוסף בגובה  אפשרהעל ילדים נוספים, החברה 

שחר בעניין "מועד סיום פיתוח הפארק שבין דרך [  מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב  2] 

 אילות לדרך המשי"

מענה לשאילתה מטעם חבר המועצה יניב שחר בעניין מועד סיום פיתוח הפארק שבין דרך  ליזי דלריצ'ה:

 אילות לדרך המשי, עד סוף השנה הפארק מסתיים.

 המעילה בלידר"[  מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה אושרת פרימו בעניין "סטטוס  4] 

מענה לשאילתה מטעם חברת המועצה אושרת פרימו בעניין סטטוס המעילה בלידר, ענינו על  ליזי דלריצ'ה:

זה בהצגת הדוחות הכספיים של לידר בהרחבה, כולל סטטוס והכל. ניתן לקרוא, הפרוטוקול כבר מוכן, 

 פשוט ניתן לעיין בו.

 [  דיווחי ראש המועצה 5] 

ווחי ראש המועצה, אני אעשה את זה בקצרה. דיברנו בהנהלה על זה. אז אני רק אוסיף, די ליזי דלריצ'ה:

כולם היו פה. קיוביקס, מרחבי העבודה נפתחים, ביום שישי יש פתיחה, אתם מוזמנים להגיע. מוסדות 

ים החינוך כולם נפתחו בשעה טובה ומוצלחת, כולל בית ספר אמירים. שולחנות עגולים, שיח שולחנות עגול

היה מוצלח מאוד בין כל הקהילות. חווה חקלאית הוקמה, מנהל בית הספר מתחיל . 17:00נעשה היום בשעה 

להגיע לבתי הספר, בונה תוכניות עם הילדים. תוכנית אזרחים וותיקים. משרד הרווחה הקצה כסף לפעולות 
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של תוכניות, ואנחנו מאוד עבור אזרחים ותיקים. יש חוברת, אני תכף אשלח לך. באמת, עושר מאוד גדול 

 שמחים. יש חוברת פעילות ללידר ולמרכז הבמה עשירה ומגוונת, ואתם מוזמנים לבוא.

 ולציבור הדתי יניב אנגל:

 לציבור הדתי ממש בהכנה. ליזי דלריצ'ה:

 [  אישור תב"רים 6] 

 6717פים בגוש "שצ 744תב"ר 

. הרשאה של מפעל הפיס עדיין לא קיבלנו אותה. כתבנו כפוף 6717בגוש  פים"שצ 744תב"ר  גורן לין אלרגנד:

לקבלת הרשאה. זה שצ"פ שאושר בתכנית החומש שאישרתם. ההרשאה אוטוטו אמורה להתקבל. בגלל 

שלא רצינו לחכות עד שתהיה מליאה ורוצים כבר להתחיל את השצ"פ הזה, אני מביאה את זה לפה. קיטון 

 , כפוף לקבלת הרשאה. מי בעד? כולם בעד.1,532,161-הפיס בבקרנות וגידול במפעל 

 מתחילים מהתב"רים? יניב שחר:

 היא ענתה על השאילתות. יניב, לא היית פה. טל מתתיהו:

הפכנו את הסדר, כי המבקר עוד מתעכב. אז הפכנו את הסדר, מן המניין ואחר כך  עו"ד אושרת מצליח:

 שלא מן המניין.

 את הסדר, עניתם כבר על השאילתות למרות שאיחרתי בכמה דקות.אז הפכתם  יניב שחר:

 התשובה היא כן. מה השאלה? שאלת שאלה? ליזי דלריצ'ה:

 מה? יניב שחר:

 שאלת שאלה? ליזי דלריצ'ה:

 מה זאת אומרת שאלתי שאלה. יניב שחר:

 התשובה היא כן. ענינו על השאילתות, ענינו על הכל. ליזי דלריצ'ה:

 י גם שאלות המשך.יש ל יניב שחר:
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 אוקי, אז כשנגיע לשאילתות בסוף, אני אשמע אותן. ליזי דלריצ'ה:

 עוד פעם, מה? יניב שחר:

 נסגור את סדר היום, ונחזור לשאילתות. ליזי דלריצ'ה:

 נחזור לשאילתות אחרי סדר היום? אפשר את התשובות? יניב שחר:

 אישור תב"רים ליזי דלריצ'ה:

 היה? 744 גורן לין אלרגנד:

 לא צריך אישור כדי לעבור נושא? יניב שחר:

 הם כולם היו כאן כדי לאשר את השינוי בסדר היום. עו"ד אושרת מצליח:

 את צריכה לכתוב מי בעד. יניב שחר:

 יניב, מה מצבך לגבי התב"ר? ליזי דלריצ'ה:

 אני בעד. יניב שחר:

 בעד. כולם בעד. ליזי דלריצ'ה:

 אושר פה אחד. 6717שצ"פים בגוש  744תב"ר החלטה: 

 שיקום ופיתוח גנים ציבוריים 778חידוש והוספת מתקני משחק וספורט ותב"ר  748תב"ר 

שקל מקרנות רשות.  250,000 -חידוש והוספת מתקני משחק וספורט. מוגדל ב 748תב"ר  גורן לין אלרגנד:

יקום ופיתוח גנים ציבוריים, שם יופחתו . ש778על פי תכנית עבודה. כנגד קיטון בתב"ר שאני אגיע אליו 

 שקל מקרנות רשות. אז בואו נאשר גם את זה וגם את זה ביחד. 250,000

 מי בעד? ליזי דלריצ'ה:

אושר פה שיקום ופיתוח גנים ציבוריים  778חידוש והוספת מתקני משחק וספורט ותב"ר תב"ר החלטה: 

 אחד.
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 תוריבוד רחובו קרצוףעבודות תשתיות  749תב"ר 

שקל מקרנות רשות,  100,000 -וריבוד רחובות מוגדל ב קרצוףעבודות תשתיות  749תב"ר  גורן לין אלרגנד:

 על פי תכנית עבודה. מי בעד?

 אושר פה אחד.עבודות תשתיות קרצוף וריבוד רחובות  749תב"ר החלטה: 

 פרויקט פוטו וולטאי 760תב"ר 

מקרנות רשות עבור גגות נוספים. זה  1,200,000 -וולטאי. מוגדל בפרויקט פוטו  760תב"ר  גורן לין אלרגנד:

ממש כמעט סיום הפרויקט. אם יהיה צורך בהמשך, יובא המשך. כרגע, זה המשך גגות נוספים בפרויקט. מי 

 בעד?

 אושר פה אחד. פרויקט פוטו וולטאי 760תב"ר החלטה: 

 שתילת עצים 765תב"ר 

עצים. זה תב"ר שבדרך כלל היה ממומן מקרן פיצוי נופי, וכרגע אין לנו  שתילת 765תב"ר  גורן לין אלרגנד:

שקל. אנחנו  340,000 -שקל ל 180,000 -את כל הכסף מקרן פיצוי נופי, אנחנו מקטינים את הקרן פיצוי נופי ב

שקל בשביל התחלת פרויקט שתילת העצים על פי תכנית עבודה. פרויקט  300,000 -מגדילים קרנות רשות ב

 שקל. מי בעד? 300,000יהיה פרויקט שיימשך על רב שנתי. כרגע צריך בשבילו ש

 אושר פה אחד. שתילת עצים 765תב"ר החלטה: 

 בית ספר קריית חינוך מערבית 770תב"ר 

בית ספר קריית חינוך מערבית. בית ספר אמירים. אם אתם זוכרים, הגדרנו  770תב"ר  גורן לין אלרגנד:

יליון קרנות רשות ואמרנו שזה זמני, כי אנחנו אמורים לקבל את זה ממשרד החינוך. מ 3-במליאה הקודמת ל

שקל. אנחנו מגדילים את התב"ר בסכום הזה ממשרד החינוך, מקטינים  1,336,721קיבלנו הרשאה של 

. לנו בנוסף, לפי האומדן המעודכן רשיישא 300 -שקל מקרנות רשות, כי אנחנו עדיין צריכים את ה 1,000,000

 ?770זהו. תודה. 

 אושר פה אחד. בית ספר קריית חינוך מערבית 770תב"ר החלטה: 
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 כיתות גן בדרך המשי צפון 3בינוי  917תב"ר 

שקל הרשאה ממשרד  252,981 -כיתות גן בדרך המשי צפון. יש פה גידול ב 3בינוי  791תב"ר  גורן לין אלרגנד:

 החינוך כנגד קיטון בקרנות. מאושר?

 אושר פה אחד.  כיתות גן בדרך המשי צפון 3בינוי  791תב"ר החלטה: 

 הרי יהודה  -תכנון כיכר בצומת הרמה  807תב"ר 

הרי יהודה. יש פה הרשאה של משרד התחבורה של  -תכנון כיכר בצומת הרמה  807תב"ר  גורן לין אלרגנד:

שקל.  50,626ום נמוך יותר של שקל. בפועל, העבודה בוצעה בסכ 33,000הרשות.  30%הם  70%שקל.  77,000

 -שקל משרד התחבורה ו 26,579זה מה שהיה צריך. התאמנו את זה למה שמשרד התחבורה אישר לנו שזה 

שקל. זה גם סגירת תב"ר. אנחנו מקטינים אותו וסוגרים אותו.  50,626שקל קרנות רשות, סך הכל  24,047

 מי בעד?

 אושר פה אחד. הרי יהודה -תכנון כיכר בצומת הרמה  807תב"ר החלטה: 

 2022שיפוצי קיץ  818תב"ר 

. נובע 1,400,000 -אלף שקל קרנות רשות, כדי להגיע ל 400-שיפוצי קיץ. מוגדל ב 818תב"ר  גורן לין אלרגנד:

מזה שהתעוררו צרכים נוספים בשיפוצי הקיץ בעיקר בגנים שעברו למעון נעמ"ת. ולכן, דרוש כסף נוסף 

 אלף שקל. יש אישור? 400-ננו ולכן מוגדל בלדברים נוספים שתוכ

 אושר פה אחד. 2022שיפוצי קיץ  818תב"ר החלטה: 

 שיפוץ מבני המועצה 820תב"ר 

אלף שקל קרנות רשות. התאמה לאומדן  500 -שיפוץ מבני המועצה. מוגדל ב 820תב"ר  גורן לין אלרגנד:

 אלף שקל. 500-ידר. סך הכל מוגדל בלבנה שצריך בשביל מעבר המשרדים. וגם אומדן לשיפוצים שצריך למ

 אושר פה אחד. שיפוץ מבני המועצה 820תב"ר החלטה: 

 חווה חקלאית  822תב"ר 
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אלף שקל.  200אלף שקל מקרנות רשות. מוגדל בעוד  200חווה חקלאית. היה  822תב"ר  גורן לין אלרגנד:

 החווה. יש אישור? אלף שקל מקרנות רשות, בהתאם לאומדן המחודש להקמת 400סך הכל 

 אושר פה אחד. חווה חקלאית 822תב"ר החלטה: 

 נגישות בבית ספר יובלים 830תב"ר 

שקל ממשרד החינוך בכפוף לקבלת הרשאה.  30,000נגישות בבית ספר יובלים.  830תב"ר  גורן לין אלרגנד:

ולכן אני רושמת הסברתי גם במליאה הקודמת. במקרים כאלה, אני לא רוצה לחכות עד המליאה הבאה, 

בכפוף לקבלת הרשאה. ואני אעדכן כשתגיע ההרשאה. אלו דברים שצריך לעשות מיד. ילדים שיש להם צרכי 

 נגישות, ולחכות חודש, רק כדי להתחיל, זה לא הוגן.

 אושר פה אחד. נגישות בבית ספר יובלים 830תב"ר החלטה: 

 סגירת תב"רים

 כולם נסגרו בעודף שהועברו לקרן עודפי תב"רים סופיים. תב"רים שסוגרים. 4יש  גורן לין אלרגנד:

 שינויים גיאומטריים ובטיחות ברחוב ים המלח 694תב"ר 

 שקל 309,060שינויים גיאומטריים ובטיחות ברחוב ים המלח. נסגר בעודף של  694תב"ר  גורן לין אלרגנד:

 פתוח קרית חינוך מערבית 698תב"ר 

 שקל 2,817פתוח קרית חינוך מערבית. נסגר בעודף של  698 תב"ר גורן לין אלרגנד:

 והקמת מבנה לתנועת נוער 5169מתחם גני ילדים מ"מ  724תב"ר 

 19,957והקמת מבנה לתנועת נוער. נסגר בעודף של  5169מתחם גני ילדים מ"מ  724תב"ר  גורן לין אלרגנד:

 שקל

 מרכיבי הצטיידות -מרכז מחוננים  812תב"ר 

מרכיבי הצטיידות. זה היה בהרשאה, והוא נסגר ללא גירעון.  -מרכז מחוננים  812תב"ר  אלרגנד: גורן לין

 שקל התקציב שלו. צריך אישור של ארבעתם. 120,000
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 סגירת תב"רים אושרה פה אחד. החלטה: 

 -עדכון תקציב לשנת ליזי דלריצ'ה:

 שנו?רגע, לפני זה יש לי שאלה. מה עם ההצעות לסדר שהג יניב שחר:

כעיקרון, בגלל ששינינו את ה. צריך להיות בתחילת הישיבה כדי להציג. בגלל ששינינו  עו"ד אושרת מצליח:

 -את הסדר, נראה לי אולי אפשר לפנים משורת הדין, בסוף

 לפנים משורת הדין. יניב שחר:

 -כן. כי בתחילת הישיבה עו"ד אושרת מצליח:

 ל?איחרת יניב, למה אתה שוא ליזי דלריצ'ה:

 אני לא שואל. יניב שחר:

 התקבלה החלטה להתחיל ישיבה מן המניין, ורק אחרי, ישיבה שלא מן המניין. 8 -ב עו"ד אושרת מצליח:

 אוקי. יניב שחר:

בתחילת הישיבה של מן המניין היה בעצם על סדר היום את ההצעות לסדר ולא היית  עו"ד אושרת מצליח:

 כאן כדי להגיש אותן.

  2022תקציב לשנת [  עדכון  7] 

 טוב, דיון בדוחות הכספיים. כולם קיבלו את הדוחות. מיקה המזכירה שלחה. ליזי דלריצ'ה:

 עדכון תקציב ולא דוחות כספיים. גורן לין אלרגנד:

 אמרתי עדכון תקציב? ליזי דלריצ'ה:

 אמרת דוחות כספיים. גורן לין אלרגנד:

 סליחה. ליזי דלריצ'ה:
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טוב, מצאתי לנכון לעשות עדכון תקציב שנבע מכמה סיבות. קודם כל, שנת הלימודים  גורן לין אלרגנד:

בתקציב המקורי כי נכללה שנת הלימודים שהסתיימה יהיה עדכון בגין הנוכחית התחילה ויש שינויים, וגם 

, וגם תקציב גם בגלל זה עדכןרק בחלקה, כי אושר באוקטובר, ולא כלל נתונים בלתי ידועים, יותר נכון ל

הקטע הניהולי של התקציב, שזה נכון, גם אם השינויים בסך הכל תקציב הם לא מאוד מהותיים, נכון לעבוד 

להביא לאישור לא נכון, זה לשים את הכסף בסעיפים הנכונים, ולא לגרום, אסור לנו לחרוג מסעיפים ו

יהולית גם. אז מצאתי לנכון , לשים הוצאה בסעיף שהוא לא הסעיף הנכון שלה, זה לא נכון נ2-מליאה, ו

להביא את העדכון, אז אני אספר בקצרה, קיבלתם דברי הסבר. אני אדבר עליו בקצרה, אם יש שאלות, אז 

מיליון. הגידול  7.2, גידול של 167.9 -מילון שח, ל 160.7כמובן תשאלו. קודם כל, סך הכל התקציב גדל מ 

ן להרבה מסעיפי החינוך, גם עקב מספרי תלמידים, פתיחת העיקרי היה בחינוך, ההשקעה בחינוך, בוצע עדכו

ן. אני תיכף ארחיב "בית ספר אמירים, כיתות נוספות כולל כיתות חינוך מיוחד, גן ילדים חדש, ותכנית גפ

עלות  2.2מיליון שח, כולל  73.5 -ההשקעה בחינוך עודכנה ל. ן, ארחיב בקצרה, מה שנקרא"על תכנית גפ

מיליון שח. גם ההשקעה בחינוך של המועצה בניכוי הכנסות לפי  6.1ון שח, עלייה של מילי 79.6פנסיה, ל 

מיליון שח. תכנית גפן היא תכנית של גמישות פדגוגית ניהולית. משרד החינוך  1.7החלטות ממשלה, עלתה ב 

פול, בעצם לקח את כל הכספים שהיה מעביר דרך הרשות לבתי הספר שקשורים ליוזמות פדגוגיות וגם הטי

עלויות שיכפול וכדומה, וגם בעצם עיגן את כל הקולות קוראים שהיו זורמים, וחלק היו רואים אותם 

מגישים אותם, בעצם, הכניס את זה אפשר להגיד לבסיס התקציב, ובעצם קבע לפי כל מיני פרמטרים תקציב 

לת. את הסל המוסדי, לבית ספר. גפן בעצם מחולק לסל רשותי וסל מוסדי. את הסל הרשותי המועצה מקב

רשמי,  אינובתי הספר היסודיים מקבלים ישירות ממשרד החינוך, בתי הספר התיכוניים שנקראים מוכר ש

ואנחנו  80. המשרד 20%צ'ינג שלנו כיום הוא אצ'ינג. המאמקבלים את זה דרך הרשות. עכשיו, לרשות יש מ

ציו גבוה, אם הם עדיין בתוך מענק איזון, , אבל אז כתבו שגם רשויות בסו35%. הוא היה אמור להיות 20

. הדבר יצר שינויים בתקציב שגורם לניוד בין סעיפים, שירותים שבתי הספר יכולים 20%מורידים את זה ל 

לקנות מהרשות, כמו למשל שירותים של טכנאים, אז הייתי אמורה להוסיף פה סעיף הכנסה מבית הספר 

שלי. אז יש סעיפים לקיזוז שמשרד החינוך יעשה לי.  20%-לי את ה טכנאים. משרד החינוך עומד לקזז בגין 

כניות לבתי ספר. ואז יש פה הרבה דברים בתקציב שקשורים לגפן. אנחנו כרגע נמצאים במצב של אישור ת

כניות שיועברו אלינו אנחנו נאשר אותם. בחישוב גס וכניות. כל התובנובמבר צריכים לאשר את הת 1הם עד 

לא אמורים להיות בגירעון מגפן, אם נדע לתכנן את זה נכון, ולכן חשובה מאוד המעורבות של  שלנו, אנחנו

היה פה הוא בטח היה מדבר בצד של מנהל אגף החינוך, אני  קוביהמועצה. בכלל, גם בקטע הפדגוגי, אם 

ם יקבלו מדברת מהצד התקציבי. חשוב היה לנו להבטיח שהמועצה לא תיפגע תקציבית ושכמובן, התלמידי

עוד כסף שמשרד החינוך נותן, בלי שהמועצה תיפגע תקציבית. וזאת הכוונה גם של משרד החינוך.  -את ה

יש כל מיני בעיות משפטיות בגפן שעדיין לא באו לפתרון, אז אנחנו מובילים מהלך מול המנהלים לתת 

יות. בעיות עם כל מיני הנחיות כאלה שנוכל לפקח בצורה יותר טובה ולא להיות חשופים לבעיות משפט
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ספקים. לא אלאה אתכם בבעיות. אנחנו עובדים על להוציא הנחיות למנהלים כדי שנוכל לחיות עם זה 

 בשלום.

 זו שנה של הרצה. ונלמד ממנה. אני בטוחה שמשרד החינוך יעשה אדפטציות. ליזי דלריצ'ה:

משרד הרווחה עיגן כמה סעיפים שקשורים עוד דבר, שליזי כבר דיברה עליו, זה ברווחה.  גורן לין אלרגנד:

בקהילה, מיטבית לאזרחים וותיקים והוא ביטל חלק מהסעיפים שלו. קבע שיש סעיף אחד שנקרא הזדקנות 

זה הוא ו  75%שקל,  340,000הוא  2022הגדיל מאוד את התקציב שלו. התקציב שהוא נתן לנו ליתרת שנת 

 . אם אני לא טועה.אלף 500זה אנחנו, שנה הבאה זה אמור להיות  25%

 . זו בשורה מאוד טובה לאזרחים הוותיקים.540 ליזי דלריצ'ה:

אז כמובן שברווחה גם עדכנו את הסעיף הזה. וכאן, כמובן, ברווחה תמיד יש שינוי במהלך  גורן לין אלרגנד:

השנה.  ים שמשתנה במהלךשמהשנה. יש סעיפים חדשים שמשרד הרווחה מכניס באמצע השנה, יש כמות מו

מיליון.  1.5מיליון. עלייה של  67.5-מילון ל 66-ברווחה תמיד יש שינויים. תקציב ההכנסות מארנונה עודכן מ

אפשרות, את שמרנים בתקציב הארנונה. לוקחים בדרך כלל כלל נובע מאכלוסים שהיו לפני. אנחנו בדרך 

יותר ממה שחשבנו. תמיד  גדולים שהאכלוסים רואים . אנחנו הרבה פעמים במהלך השנה הפטור המקסימלי

שמרנים בסעיף הזה. וחוץ מזה, שהמדד בסופו של דבר עלה יותר מאשר הצפי שלנו בתחילת השנה, שזה 

 שקל במענק האיזון. 310,000מכוח העניין מייקר את הארנונה. מענק האיזון עלה. לשמחתנו, קיבלנו עוד 

 מפתיע קצת שהוא עלה. יניב שחר:

בצד. כאילו, אמרו לנו זה מה שאנחנו  15%לא בדיוק. בתחילת השנה אמרו לנו לשים  :גורן לין אלרגנד

פחות כי  15% -בצד. אז בעצם תקצבנו את זה מראש ב 15%יכולים לתת, אבל כרגע זה עוד לא בטוח. שימו 

 80.8הנוספים. לשמחתנו, זה הגיע. הוצאות השכר. הוצאות השכר עודכנו ל  15%-לא היה בטוח שנקבל את ה

מיליון כמובן שהוא נובע  4.5מאושר, עלייה של התקציב במיליון  76.3מיליון כולל עלויות פרישה, דווח 

בעיקר מהוצאות שכר למורים, סייעות גני ילדים, סייעות אישיות, מלווי הסעות. כמות המשרות עודכנה 

 משרות 27.4משרות. וזה בעיקר בחינוך. אפילו בחינוך יש לי גידול של  27בעוד כ 

 מילוי חסר. זה לא התווספו ליזי דלריצ'ה:

כן, נכון. בעצם, כל המשרות האלה הם מהחינוך. יש גם בתוך הלא חינוך יש כל מיני  גורן לין אלרגנד:

שינויים, אבל הגידול, בסופו של דבר, כולו מהחינוך. זהו. אם יש, עוד דבר קטן, לא קטן, גדול. קיוביקס לא 
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 חשוב קיוביקס בתקציב. אז פתחנו סעיפי הכנסה והוצאה. כרגע, הכנסה והוצאה סעיפים זהים. נפתחו סעיפי 

 לי להגיד שהכנסנו את זה החל מספטמבר לתקציב החדש.

 כמה זה? יניב שחר:

הוצאה, שיתפזר בכמה סעיפי תקציב. זה הצפי שלנו  150,000שקל הכנסה  150,000 גורן לין אלרגנד:

 א צפי מדויק. אנחנו רק בתהליך.דצמבר. זה ל-לספטמבר

 שקל. 150,000ארבעה חודשים  יניב שחר:

 יכול להיות פחות. גורן לין אלרגנד:

 חללים, עוד לא יודעים תפוסה מלאה, זה אמור להיות יותר. 60יש  ליזי דלריצ'ה:

 על פי הערכה, זו התפוסה כרגע. גורן לין אלרגנד:

 ס השנה?גורן, מה עם סובב נתב"ג נכנ טל מתתיהו:

 עוד לא ידוע, עוד לא נכנס ולא תוקצב. גורן לין אלרגנד:

 ?עוד לא נכנס ולא מתוקצב טל מתתיהו:

 צמצום פערים. , גםאסור לנו לתקצב את זה. כי זה לא בטוח לין אלרגנד:גורן 

 -לדצמבר 31 -אם נגיע ל דובר:

 ביום האחרון נקבל את זה.בטח  גורן לין אלרגנד:

 קצב אותה כי משרד הפנים לא מאשר.ואי אפשר לת דובר:

 לא מאשר. לין אלרגנד: גורן

 מי בעד אישור תקציב, שאלות או משהו. יניב? ליזי דלריצ'ה:

 בעד. יניב שחר:

 אושר פה אחד.  2022עדכון תקציב לשנת החלטה: 
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 2022לשנת   1[  דיון בדוחות הכספיים רבעון  8] 

 .אתם דיון בדוחות הכספיים עכשיו ליזי דלריצ'ה:

 * עודד נכנס למליאה

 התגעגעת אז באת? ליזי דלריצ'ה:

התגעגעת אז איחרת. בגללך אני לא עברתי על השאילתות שלי. אם היית בא בזמן היו מתחילים  יניב שחר:

 לפי הסדר, בדוחות שלך, ואז. הם תמיד מנצלים את ההזדמנות.

. המועצה סיימה איזון 2022בדוח רבעוני מרץ בדוח. ככה, מדובר  2אם אפשר לעבור לעמוד  :קו"ח יואב דנה

ש"ח.  27,000, והעודף הוא 41,811,000, וסך ההוצאות 41,838,000תקציבי כאשר סך ההכנסות מהוות 

עצמיות גורן התייחסה בעדכון תקציב. גם מבחינת הסעיפים השונים, יש עמידה בארנונה, גידול מסוים ש

משך השנה, שאר הסעיפים חינוך רווחה יש עמידה ביעדי תקציב. חינוך יש מעט בחסר, עקב תל"ן שנקבע בה

זה לגבי ההכנסות. מבחינת ההוצאות, יש קצת חסר בפעולות כלליות עקב נושא של עונתיות. נושא של מים 

 -יועצים בעיקר בקיץ. הנדסה, שמנוצלת גם כן לפישעתיד להיות 

 מה זאת אומרת מים? יניב שחר:

 תקופות. במהלך יולי אוגוסט. 6ון. מים, גינ :רו"ח יואב דנה

 זה חותך תקופה. ליזי דלריצ'ה:

מתייחסת בעיקר הייתה קיימת, אבל עיקר ההוצאה הפרשה כן. גם חותך תקופה, למרות שה :רו"ח יואב דנה

פעולות, לא היו קיץ. ועוד סעיפים נוספים פחות משמעותיים. מבחינת שכר אין שינויים גדולים, לחודשי ה

לגבי המאזן, אנחנו בעצם, יש גידול בהשקעות המיועדות לכיסוי קרנות פיתוח . 2טופס ולגבי הדוח ביצוע 

מיליון שקל, וזה בעצם אותם כספים שעתידים להיות בתוך הנושא של קרנות הפיתוח, כל הכספים  8של 

התזרים, מימון התזרים  שמיועדים לקרנות פיתוח. כשבעצם, אם אנחנו מסתכלים על המדד הפנימי של

מיליון שקל שמורכבים מקרנות בלתי  107שקיים, בין ההתחייבויות להשקעות, אז יש לנו התחייבויות של 

כספים  136קרנות, אז  ן, ולמעשה אם משווים את זה לאות65מיליון, ועוד עודפים זמניים של  42 מתוקצבות

 ינויים גדולים וזהו. אם יש שאלות אשמח להתייחס.התחייבויות. למעט זה, אין ש 107שנמצאים בבנק מול 

 תודה רבה. ממשיכים לסעיף הבא. עודד תתעודד. ליזי דלריצ'ה:
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הוספת המטרות הבאות לצורך  -[  אישור תיקון תקנון החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ )חל"צ( 9] 

 עמידה במבחנים לחלוקת תמיכות של משרד התרבות והספורט

הוספת המטרות הבאות לצורך  -ור תיקון תקנון החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ )חל"צ(איש ליזי דלריצ'ה:

עמידה במבחנים לחלוקת תמיכות של משרד התרבות והספורט: א. פיתוח וקידום פעילות ספורט של נשים. 

ת ב. הגדלת מספר הספורטאים התחרותיים והגברת העיסוק בפעילות ספורטיבית תחרותית. ג. עידוד הישגיו

 בספורט התחרותי. אושרת את רוצה להסביר?

 -יש סעיף גם לגברים, או שזה כאילו יניב שחר:

זה סעיף. תקשיבו, כל שנה משרד התרבות והספורט מפרסם תפקידים לתמיכות.  עו"ד אושרת מצליח:

באגודות ספורט, ועמותות וחברות עירוניות שמתעסקות בתחום. התבחינים השנה, רשימת התבחינים 

לים מתוך כלל, הרבה, אין מה לעשות, מטרות שקשורות לנשים, אבל גם באופן כללי ספורט תחרותי כול

 ועידוד הישגיות.

 אני אומר. כי יש לנו למשל פיתוח וקידום פעילות ספורט. יניב שחר:

הם רוצים את הפן התחרותי ואת הפן ההישגי, אז מאוד חשוב להדגיש הזה. אני גם  עו"ד אושרת מצליח:

מר ש, אני מזכירה לכם שכבר תיקנו את התקנון, את סעיף המטרות, זה גם היה בישורת האחרונה, ממש או

 -לפני חתימת השרה, משכנו את זה כדי לתקן את המטרות האלה, ואנחנו מחזירים

 יש עדיין שרה? או שזה יתעכב עכשיו? יניב שחר:

 -לא יודעת . ישב על שולחנה, להגיד לך עו"ד אושרת מצליח:

 כמו המינוי שלנו לתאגיד המים, הכל על שולחני. יניב שחר:

אני לא יודעת. כן משכנו את זה כדי להוסיף את המטרות האלו ומחזירים את זה, אין  עו"ד אושרת מצליח:

 שום מניעה. גם ככה זה משהו שהחברה פועלת ועושה. מי בעד.

 כז הבמה קרה? אישרו אותו?יש לי שאלה שקשורה ללידר. האיחוד בין לידר למר יניב שחר:

זה פשוט מורכב. יש לזה המון היבטים, המון רגולציה ואנחנו עובדים על זה. אין מה  עו"ד אושרת מצליח:

 לעשות חוץ מלהגיד את זה.
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 זה על השולחן של מישהו. יניב שחר:

 כן . עובדים קשה. עו"ד אושרת מצליח:

 מי בעד? ליזי דלריצ'ה:

 ספורט עוד ועוד ספורט זה טוב, גם עם זה של נשים, ובמיוחד נשים.כל מה שמעודד  יניב שחר:

הוספת המטרות הבאות לצורך  -אישור תיקון תקנון החברה לפיתוח גני תקווה בע"מ )חל"צ( החלטה:

 אושר פה אחד.  עמידה במבחנים לחלוקת תמיכות של משרד התרבות והספורט

[  מינוי משרד רו"ח מועלם את מועלם כרו"ח מבקר לחברה לפיתוח גני תקווה בע"מ )חל"צ(,  10] 

 לחוק החברות 14לתקופה של שלוש שנים, בהתאם להוראות ס' 

מינוי משרד רו"ח מועלם את מועלם כרו"ח מבקר לחברה לפיתוח גני תקווה בע"מ, לתקופה  ליזי דלריצ'ה:

לחוק החברות. זה הרואה חשבון שהיום אנחנו מאוד מרוצים ממנו  14' של שלוש שנים, בהתאם להוראות ס

במרכז הבמה ותומר רוצה לעבוד איתו, ואנחנו חושבים שזה יעיל גם לתהליכי המיזוג. הוא ראיין את שניהם 

 והוא בחר בו.

וא אני משלימה ברשותך, עד כה היה מינוי, גם המינוי האחרון שאושר במליאה ,ה עו"ד אושרת מצליח:

. זאת אומרת, בכל מקרה, היינו צריכים להביא לשולחנכם אישור 2022שנים שמסתיים בסוף  3מינוי של 

רואה חשבון מבקר לחברה. לפני שנקבל החלטה איזה משרד מביאים, באמת, נעשתה פה עבודה. גורן ותומר 

ואה חשבון שנותן בדקו את, גם רואה החשבון הנוכחי וגם הם אמרו, בעצם, יבדקו גם חלופה, שזה הר

שירותים לעמותה והם גם מרוצים ממנו, והוא נותן שירותים טובים. מה שהם הצליחו להשיג זה באותו 

מחיר תכולת עבודה הרבה יותר גבוהה, באמת הרבה יותר גבוהה, וזה באמת משתלם וזה משרד מוכר, 

לאשר אותו, ולא לתקופה של  ומשרד שיש לו ידע וניסיון עם תאגידים עירוניים, אז בהחלט ההמלצה היא

 שנים, כדי שלא נצטרך לבוא כל שנה למליאה 3-שנה אלא ל

וזה לא אישי,  מצוינתחשוב להגיד, צריך להודות למשרד הקודם . המשרד הקודם עשה עבודה  ליזי דלריצ'ה:

 אנשים מקסימים. פשוט, מתוך שניים יצא אחד. מי בעד?

 -ופך להיות גם זה של לידר, אז באיחוד הואאז בעצם, זה של מרכז הבמה ה יניב שחר:
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מינוי משרד רו"ח מועלם את מועלם כרו"ח מבקר לחברה לפיתוח גני תקווה בע"מ )חל"צ(, החלטה: 

 אושר פה אחד. לחוק החברות 14לתקופה של שלוש שנים, בהתאם להוראות ס' 

 [  אישור עבודה נוספת לתומר אסאו, מנהל מחלקת שפ"ע 11] 

סעיף אחרון. אישור עבודה נוספת לתומר אסאו, מנהל מחלקת שפ"ע. תומר גם עוזר לנו  ה:ליזי דלריצ'

בנגריה, דרך חברה שנותנת לנו שירותים של נגריה לקהילה. אנחנו רוצים לאפשר לו לעשות את זה. זה בערך 

 שעות חודשיות, משהו כזה. 10

משרה, כל עבודה  100% -עובדים שעובדים בבגלל ש, שוב אני מזכירה לכם. ברגע שיש  עו"ד אושרת מצליח:

 נוספת צריכה לעבור לאישור המליאה.

 זה בשעות הערב והלילה. טל מתתיהו:

 זה אחר הצהריים. ליזי דלריצ'ה:

 זה אחר הצהריים. זה לא פוגע בשעות העבודה. יש חוות דעת מסודרת בנושא הזה. עו"ד אושרת מצליח:

 כמה שעות נוספות מאושרות לתומר? יניב שחר:

המקסימום. שעות נוספות אתה משלם רק כשאתה עושה. המקסימום המותר לכל עובד  ליזי דלריצ'ה:

 שעות חודשיות. 60-לעשות הוא לא יותר מ

 זה לכל עובד בארץ. אבל כמה מאושר לו מבחינת תקציב? יניב שחר:

זה בנק, זה לא אישי. אין לנו תקציב שעות נוספות לכל עובד, יש לנו בנק לשעות נוספות.  ליזי דלריצ'ה:

 אז אנחנו מוציאים אותם. תשיטפונוכשיש 

 אני מדבר על תומר ספציפית. יניב שחר:

 אין שייכות לעובד שעות נוספות. ליזי דלריצ'ה:

 הוא עושה שעות נוספות? יניב שחר:

 ל לא כמות גדולה.הוא עושה אב ליזי דלריצ'ה:
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 בתפעול, הרבה עובדים עושים שעות נוספות. גורן לין אלרגנד:

 שעות נוספות בחודש בממוצע? אני שואל מה הממוצע. 60אבל הוא עושה  יניב שחר:

 -60ועוד  186מה אתה רוצה לדעת? כאילו  ליזי דלריצ'ה:

 לדעת אם יש לו זמן לעשות עוד עבודה. יניב שחר:

האלה. הוא לקח על עצמו. הוא רוצה את זה. זה תחביב שלו. זה משהו שהוא נורא  10 -ה ליזי דלריצ'ה:

 אוהב. לנו זה טוב, לו זה טוב, זה על חשבון הזמן שלו, לא שלנו. אז אין שום בעיה.

 אוקי. יניב שחר:

 מי בעד? ליזי דלריצ'ה:

 אני נמנע. יניב שחר:

 אושר ברוב קולות. קת שפ"ע אישור עבודה נוספת לתומר אסאו, מנהל מחלהחלטה: 

 48סיימנו. עכשיו אנחנו עובדים לישיבה מס'  ליזי דלריצ'ה:

 -עכשיו אמרנו שנעבור ל יניב שחר:

 לא, לא. אנחנו אחר כך. ליזי דלריצ'ה:

 לא, זה בישיבה הזאת. יניב שחר:

 את צריכה לסגור את הישיבה. עו"ד אושרת מצליח:

 [  הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "מדיניות חניית קורקינטים חשמליים" 1] 

 הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא "מדיניות חניית קורקינטים חשמליים". ליזי דלריצ'ה:

הם זמינים, קורקינטים השיתופיים הפכו את חיינו לפשוטים, קלים וירוקים הרבה יותר.  -הרקע יניב שחר:

בעלות שווה לכל נפש, וחוסכים נסיעה בתחבורה ציבורית מזהמת. מצד שני, הם יצרו בעיה, היות וחלק 

מהמשתמשים שלהם משאירים אותם עומדים במרכז הרחוב, כשהם לעיתים חוסמים את המדרכות. בערים 
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, להעמדתם םייעודיירבות קיימת מדיניות חנייה לקורקינטים חשמליים. כולל, הקצאת מקומות חנייה 

כשהם לא בשימוש. הגיע הזמן שגם במועצת גני תקווה נאמץ מדיניות חניה דומה. אני מציע החלטה, מועצת 

גני תקווה, באמצעות הוועדות ואנשי המקצוע, תגבש מדיניות שימוש וחנייה של קורקינטים חשמליים 

 ברחבי היישוב, ותביא אותה לאישור המועצה.

 -מבקשת אני ליזי דלריצ'ה:

 להוריד. יניב שחר:

 -אני מבקשת להעלות הצעה לסדר היום, קודם כל מי בעד? איך עושים ליזי דלריצ'ה:

לא. את עושה את זה כל ישיבה, את כבר צריכה לדעת. את צריכה, אני אסביר לך. למרות שאת  יניב שחר:

אני יכול להגיד את דעתי לסדר  עושה את זה כל פעם, את צריכה להגיד למה את לא רוצה את זה לסדר היום,

שנים אנחנו עושים את זה  4היום, ואז עושים הצבעה וכולם מורידים את זה מסדר היום. זה מדהים, כי 

 ואת לא זוכרת את התהליך.

 למה לא עכשיו יניב? ליזי דלריצ'ה:

 למה את רוצה להוריד את זה מסדר היום. יניב שחר:

ר ראשון על פי חוק העזר להעמדת קורקינטים במרחב הציבורי לחברת בתחילת שנה ניתן הית ליזי דלריצ'ה:

ווינד. במסגרת ההיתר שניתן לה, התחייבה החברה לדאוג לאמנת הקורקינטים, באופן שלא יביא למפגע 

תוך שאף התחייבה להעמיד סדרן מטעמה שייתן מענה מהיר לכל פניה בנוגע לאמנת הקורקינטים, באופן 

הציבורי. החברה פועלת לפי ההתחייבות, ככל שמתגלה הפרה, נשלח דיווח לסדרן  המהווה מכשול במרחב

הדבר מטופל במסגרת הזמנים שנקבעו. כן התחייבה החברה להעביר למועצה מידע בנוגע לשימושים ו

שנעשים בקורקינטים ברחבי היישוב, לצורך ניתוח למידע והסקת מסקנות. מאחר ומדובר בשנת פיילוט, 

לא לסמן כרגע מיקומי חניות במרחב הציבורי, ולהסתפק ברשימת איסורי חניה, והחלו  המועצה בחרה

בהעמדת סדרן. שכן, סימון חניות אלו, יבואו על חשבון מקומות חנייה לרכבים או על חשבון מעברים לציבור. 

יקומי לקראת תום שנת הפיילוט ועל בסיס ניתוח נתוני השימוש, תשקול המועצה סימונים ייעודיים למ

 הצבת קורקינטים במרחב הציבורי.

 אני מבקש אחד ליד הבית שלי. אני משתמש קבוע. מיכאל לוין:

 אין בעיה. נשקול. ליזי דלריצ'ה:
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אני קצת לא כל כך מבין. יש חברה, ברגע שמישהו מתלונן יש סדרן שצריך לבוא לסדר. ואת  יניב שחר:

 בון חניות או על חשבון המדרכה.אומרת לא לקבוע מקומות חנייה כי זה יבוא על חש

 היא אמרה בשנת פיילוט לא לקבוע. שרון גל דרור:

 זה הבחור המסכם. ליזי דלריצ'ה:

 דרך אגב זה גם לא נוח. אני אומר לך. מיכאל לוין:

 אני מדייקת לו את הסיכום. זה בסדר. שרון גל דרור:

זה לפי הסדר. את אומרת שאת לא רוצה  קודם תני לי לסכם ואז תדייקי אותי, בואי נעשה את יניב שחר:

לסמן, כי זה יבוא על חשבון. אבל היום זה בא על חשבון זה שהקורקינטים עומדים באמצע המדרכה. אני 

לא סתם מעלה את זה כי מעמידים קורקינטים באמצע המדרכה, ואת אומרת עכשיו, אני צריך להתלונן 

 -למוקד, ואז המוקד מתקשר לסדרן

 אתה יכול גם דרך האפליקציה שלהם. מיכאל לוין:

 .כי אני לא משתמש ין לי את האפליקציהא יניב שחר:

 תוריד, תשתמש :מיכאל לוין

 .נשים שנתקלים בקורקינטים אין להם את האפליקציהא יניב שחר:

 יניב, אני לא אומר שזה לא קורה. מדובר במקרים בודדים. מיכאל לוין:

 .לבחון הנושא על שולחננו ליזי דלריצ'ה:

 .הכל על שולחנך, תמיד ליזי יניב שחר:

 .אני מנהלת את היישוב אז זה על שולחני. אם אתה היית מנהל את היישוב זה היה על שולחנך ליזי דלריצ'ה:

 מדברים ביחד *

 -מה שאת אומרתתקשיבו, רגע אחד,  יניב שחר:
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אני אגיד משהו, בסופו של דבר, זה נלמד באופן רוחבי בכל הרשויות המקומיות. אנחנו  עו"ד אושרת מצליח:

 .לא היחידים. כל הרשויות עושות חשיבה

 .הרבה רשויות לקחו את זה צעד אחד קדימה יניב שחר:

נושא של סימון מקומות חנייה ייעודיים לא פותר תרבות מקולקלת של נהגים שעדיין  עו"ד אושרת מצליח:

מעמידים במקומות הרלוונטיים הייעודיים, וזורקים בכל מיני מקומות. אין מה לעשות בנושא הזה, חוץ  לא

מאכיפה. האכיפה נעשית בין על ידי קנס של חברת ווינד או כל חברה אחרת, וגם מצידנו בתור רשות מקומית 

 .ון אחרמול החברה, שנדרשים להעמיד סדרן שמגיע במידת הצורך לפנות. כרגע, אין פתר

דבר אחד הפריע לי בסיבות שליזי העלתה. היא אמרה, אנחנו לא רוצים לסמן מקומות חנייה כי  יניב שחר:

 .זה יבוא על חשבון

 ה באמת בא על חשבון.כי כרגע ז עו"ד אושרת מצליח:

 .שנייה, תני לי לסיים לדבר. אני נתתי לך יניב שחר:

 .בבקשה עו"ד אושרת מצליח:

א על חשבון מקומות חנייה או על חשבון המדרכות. אבל היום זה נמצא במקומות חנייה זה יבו יניב שחר:

 -ועל מדרכות. פשוט זה נמצא

 -מקום חניה גדוללא, אבל כשאתה שומר  ד"ר דן אויירו קדרי:

 .לא מקום חניה גדול. פשוט היום זה בא על חשבון אמצע המדרכה יניב שחר:

 .לא, דן צודק ,לא מיכאל לוין:

 מדברים ביחד* 

אתה שומר מקום להרבה קורקינטים במקום אחד. זה מקום קבוע. זה לא קורקינט כש :ד"ר דן אויירו קדרי

 שזז פעם אחת הוא פה, פעם אחת הוא פה

 .אני הצעתי שהמועצה תגבש מדיניות, לא מקום קבוע. אתה מסמן יניב שחר:

 -ך אתה יודע איפה יש הכי הרבה איך אתה יודע איך לסמן מקומות חנייה. אי ליזי דלריצ'ה:
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 * מדברים ביחד

 איפה שמים הכי הרבה קורקינטים, מה היקף התופעה. כמה זמן הפיילוט קיים? :אנגליניב 

 .מתחילת השנה עו"ד אושרת מצליח:

 .מתחילת השנה :שחריניב 

 .אם צריך להקצות מקום, יקצו :יניב אנגל

 עכשיו מה אני צריכה לעשות? ליזי דלריצ'ה:

 -עכשיו יניב שחר:

 ?מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום ליזי דלריצ'ה:

מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום. מדהים, גם על זה דיברנו מלא פעמים. אני בעד להעלות  יניב שחר:

 .את ההצעה לסדר היום

 כולנו. ליזי דלריצ'ה:

 – "מדיניות חניית קורקינטים חשמליים"הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שחר בנושא החלטה: 

 ברוב קולות הוחלט שלא להעלות את ההצעה לסדר היום. 

 דרך אגב, תשמש בקורקינט. לפני שאתה מעלה הצעה, תרגיש מה זה, תראה איך אתה מצלם, :מיכאל לוין

 .שחשוב שאתה צריך לחנות לפי החוק ולהחזיר

ר בנושא "סימון שביל היציאה מהחניון החדש [  הצעה לסדר יום של חבר המועצה יניב שח 2] 

 בדרך המשי הצמוד לבית ספר אמירים"

סימון שביל היציאה מהחניון החדש בדרך המשי. יש חניון חדש בדרך המשי, החניון המקורה.  יניב שחר:

ץ יציאה שלו נראית בדיוק אותו דבר כמו המדרכה, אותם אבני שפה, אותו הכל. אני כבר הייתי עד לילד שר

שם ואוטו יצא מהחניון, פשוט כי הילד לא יודע שזו יציאה מחניון. מומלץ לסמן את היציאה מהחנייה בצורה 

שילדים יבינו שמדובר בכביש ולא במדרכה, ויעצרו לפני המעבר. אפשר לסלול את זה באספלט, שיידעו שזה 

ה ימצא לנכון, מן הסתם יועץ כביש, לשקע את היציאה באבני שפה מסומנות, או כל דרך אחרת שיועץ תנוע

תנועה לא מצא לנכון, כי הקימו את זה כמו שזה. העיקר שהיציאה מהחניון תהיה מסומנת בצורה ברורה 
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לילדי בית הספר והגנים שנמצאים במקום. בשבוע שעבר דיברתי עם מנהל בית הספר, דיברתי גם עם קובי, 

 .ת ההצעה הזו. אתמול ראיתי ששמו שם עמודיםאמר שיפנו למנהלת, ראיתי שלא עושים כלום, הגשתי א

 .יופי ליזי דלריצ'ה:

 -זה יפה. אני מציע ואתם עושים. אני אומר באמת, העמודים האלה יניב שחר:

 .זה קרה 12/9 -ב ליזי דלריצ'ה:

העמודים האלה לדעתי הם לא מספיקים. כי, עוד פעם, הילדים לא מסתכלים רחב. הם רואים  יניב שחר:

מדרכה וממשיכים לרוץ. הם צריכים משהו, לדעתי. מה אמרתי? מועצת גני תקווה באמצעות הגורמים 

המקצועיים תדאג לסימון ברור של היציאה מהחניון המקורה בצמוד לבתי הספר, כך שילדים יבחינו 

 בר בכביש ולא במדרכה. זו ההצעה שלי, וליזי בואי תגידי למה לדעתך צריך להוריד אותהשמדו

לקחנו יועץ תנועה, ועשינו בדיקה ולכן סימנו מחסומים בין המדרכה לבין מעבר כלי הרכב,  ליזי דלריצ'ה:

 .12/9עודכן בתאריך 

 נכון, עודכן. עוד פעם, אלו לא מחסומים. יניב שחר:

 ה יועץ תנועה. אמרת, יועץ תנועה ואנשי מקצוע, זה יועץ תנועה ואנשי מקצוע.ז ליזי דלריצ'ה:

 -עוד פעם, זה לא מחסומים, אבל יניב שחר:

זה יועץ תנועה. אמרת קח יועץ תנועה ואנשי מקצוע, אז זה מה שאמרו יועץ התנועה ואנשי  ליזי דלריצ'ה:

 .המקצוע

 .אמרתי, אני מברך שעשו את זה, אבל לא חושב שזה מספיק, כי ילדים עדיין רצים שם יניב שחר:

 .אנחנו שם, לא הלכנו הביתה. אנחנו בודקים ליזי דלריצ'ה:

 .נחכה לתאונה יניב שחר:

 .חס וחלילה. רע לי לנבא ליזי דלריצ'ה:

מות יש את הגדרות הלבנות, בכניסה לחניון הישן שמנו גדרות. כמו שתמיד שמים. בהרבה מקו יניב שחר:

שבעצם אומרות פה זה נגמר, ואתה צריך לעבור בין הגדרות, ואז אתה חייב להאט. פה שמו עמודים, ולא 
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עמודים שמפריעים לעבור. הילדים רצים שם עדיין. בשביל זה אני אומר, כדאי שתבחנו את זה עוד פעם. גם 

יבחנו את זה מחדש כי לדעתי זה לא מספיק. טוב שעשו, אם נוריד את זה מסדר היום, ואני עוד פעם אומר, ש

 , גנים זה לא מספיק.', ב'אבל ילדים כיתה א

 מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום? ליזי דלריצ'ה:

 .אני בעד להעלות את ההצעה לסדר היום יניב שחר:

 .49ישיבה מספר  .אנחנו נגד ליזי דלריצ'ה:

ה יניב שחר בנושא "סימון שביל היציאה מהחניון החדש בדרך הצעה לסדר יום של חבר המועצהחלטה: 

 ברוב קולות הוחלט שלא להעלות את ההצעה לסדר היום.  – המשי הצמוד לבית ספר אמירים"

 .אמרנו שנעבור על השאילתות יניב שחר:

 ?יש לו שאילתות, מה זאת אומרת .אני סיימתי ליזי דלריצ'ה:

 גם. שאילתות כבר עשית. ענית עו"ד אושרת מצליח:

 אבל. יש לי שאלות יניב שחר:

 .שאלות המשךרק  עו"ד אושרת מצליח:

 .אל תיראי מיואשת יניב שחר:

 .לא, אני לא נעים לי מעודד ליזי דלריצ'ה:

 .עודד איחר. אני איחרתי, הפסדתי את ההתחלה יניב שחר:

 .עודד איחר, ואתה איחרת, אז תחכה לסוף ליזי דלריצ'ה:

הבעיה שאני כנראה לא יכול לחכות לסוף. הייתה שאלה לגבי מחירי הקייטנות בלידר, וקראתי,  יניב שחר:

כאילו, ביקשתי לקבל מענה מדוע מחירי הקייטנות שפרסמו היו גבוהים ביותר בבקעת אונו? מדוע לידר גבו 

רסם, המועצה הכתיבה את שח דמי טיפול? מדוע אין הנחה משמעותית לילד שני? מדוע המכרז שפו 300 -כ

 מחירי הקייטנות
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 .זה לא הצגה, כי היא כבר ענתה. רק אם יש לך שאלות עו"ד אושרת מצליח:

 קראתם את זה? יניב שחר:

 .כן עו"ד אושרת מצליח:

 .יש את זה לפרוטוקול מיכאל לוין:

 .תגיד רק את שאלות ההמשך עו"ד אושרת מצליח:

 .אז קודם כל, לא ענו יניב שחר:

 .אם יש עוד בעיות, תחזור נענה לך. ענינו על הכל דלריצ'ה: ליזי

 .לא חושב שעניתם על הכל יניב שחר:

 .ענינו על הכל ליזי דלריצ'ה:

 .אני הבנתי שרק אחד ניגש למכרז הזה יניב שחר:

 .עניתי לך על הכל בפירוט ליזי דלריצ'ה:

הרצון הטוב, והרצון להגדיל את מאגר אז אני אשאל שאלה אחת, בקשר לזה. למה מכרז עם כל  יניב שחר:

 .החוגים והקייטנות, ומאגר המציעים, אבל את המכרז הגישו. המכרז יצא בחודש מאי

 .אבל כתוב לך בהתחלה עו"ד אושרת מצליח:

 .לא כתוב את זה בהתחלה יניב שחר:

 .תסתכל מתי המכרז פורסם עו"ד אושרת מצליח:

להגדיל מאגר המציעים בחוגי הצהרונים. יובהר כי החברה לא מכרז החוגים והקייטנות נועד  יניב שחר:

אחראית על מאגרי קייטנות ומצא לנכון לאפשר לעוד זוכים להירשם. למה המכרז יצא במאי? שנשאר רק 

 .חודשיים, כשכל המכרזים כמעט ברשויות נגמרו באפריל

 -משמעות עו"ד אושרת מצליח:
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 את עונה או ליזי? יניב שחר:

 .אני עונה לך מצליח:עו"ד אושרת 

כל הרשויות כמעט סגרו את המכרזים באפריל, ואחרי שכל המציעים כבר הגישו מכרזים לכל  יניב שחר:

 .זה, הם קיבלו מכרז

, 2020אני עונה לך. כי כבר יש זוכים. יש רשימת זוכים לחברה גם לקייטנות במכרז  עו"ד אושרת מצליח:

ורה. לקראת הקייטנות של השנה הנוכחית. הם החליטו לרענן, שגם פורסם בדיוק באותו פורמט באותה צ

 .כי הם רצו לקבל הצעות

 .איך יקבלו הצעות. כולם כבר סגורים במקומות אחרים יניב שחר:

עובדה שיש אנשים שניגשו, ועובדה שזה לא רק אחד שניגש, ועובדה שהתרשמו בסופו  עו"ד אושרת מצליח:

של דבר ממישהו חדש, ונתנו לו את האפשרות להפעיל את הקייטנות. ולפי מה שאני שמעתי, הקייטנות עברו 

 יופי. והיה ממש יפה, וזה טוב שנכנס מישהו חדש.

 המחירים היו יקרים? השאלה, למה זה היה ברגע האחרון. למה יניב שחר:

 .זה לא עניין של רגע האחרון. זה עניין של טיימינג עו"ד אושרת מצליח:

 -המכרז היה צריך לצאת בחודש יניב שחר:

 אם היית אומר לי, היה מכרז שכשל, הייתי מדברת על זה. אבל זה לא מכרז שכשל. עו"ד אושרת מצליח:

 .חיריםהוא כשל כי היה צריך לתקן את כל המ יניב שחר:

 -במכרז, זה משהו אחר לגמרי. זה לא מדבר על עו"ד אושרת מצליח:

 -לא אמרתם פה, למה אנחנו קובעים את המחירים ולא נותנים לבן אדם יניב שחר:

 .לא קראת עו"ד אושרת מצליח:

 .קראתי הכל יניב שחר:

 בואו , קדימה, אנחנו מתקדמים, יש עוד שאלות? ליזי דלריצ'ה:
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 כן. יש לי עוד שאלה. מועד סיום פיתוח הפארק בדרך אילות. מה גורם לעיכוב של שנה, לא עניתם יניב שחר:

 אין שום עיכוב. עד שהבניין האחרון לא יוזז אנחנו לא פותחים את הפארק. ליזי דלריצ'ה:

 הפארק 2021לפי תכנית עבודה  2021שנייה אחת. אתם הכרזתם את הפארק הזה תכנית עבודה  יניב שחר:

 .הזה

 .לפי התקדמות הבנייה. אני עונה לך ליזי דלריצ'ה:

 .2021אני אומר מה היה. אני אפתח תכנית עבודה  יניב שחר:

 .אני מכירה את התכנית ליזי דלריצ'ה:

 .2021בתכנית היה כתוב, הפארק יפתח באוקטובר  יניב שחר:

 .דיין לא בנו מסביב, אז אני אבנה פארק, וע4ואז מישהו לא הוציא טופס  ליזי דלריצ'ה:

סטוריה לפארק הזה. ואני באוקטובר או בנובמבר שאלתי מה יגבירתי את קצת מסלפת. כי יש ה יניב שחר:

גמר באוקטובר. ועכשיו, אחד מהחברה של הפרויקטים, ואמר, עוד לא יקורה עם הפארק, היה צריך לה

. את ישבת פה בישיבה, את לא זוכרת. הוצאנו את המכרז. אנחנו עובדים על זה. אנחנו עכשיו עם הקבלנים

עבר. אנחנו באוקטובר  2022. אוקי, יולי 2022תוציאי את הפרוטוקול ותראי. ואז הוא אמר, הצפי כרגע יולי 

 .סטוריהי, לא עובדים שם בכלל, דרך אגב, להזכיר ה 2022

 ?סטוריה עכשיויבשביל מה ה ליזי דלריצ'ה:

מעל  הזה, היה אמור להתחיל לבנות אותו לפני שנותנים היתר בנייה.סטוריה קצרה. הפארק יה יניב שחר:

. שצריך להתחיל לבנות את הפארק אחרי טופס 4מהבניינים. הלכתם וביקשתם להפוך את זה לטופס  50%

. ואישרו לכם את זה. והתחלתם לבנות את הפארק, ועצרתם. ועכשיו, הפארק הזה שם הכל חול. 50%של  4

להם מלאות חול. והמועצה לוקחת את הזמן שלה, ולא מפתחת את הפארק, למרות השכנים, המרפסות ש

 -שהתקציב נמצא. וצריך לגמור את הבנייה שלו. זה נראה כאילו

 זו שאלת המשך? ליזי דלריצ'ה:

 כן. יניב שחר:

 זה לא שאלת המשך. מה השאלה. ליזי דלריצ'ה:
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 אז אני שואל. יניב שחר:

 .נתה לךאז היא ע עו"ד אושרת מצליח:

 אני עניתי לך. ליזי דלריצ'ה:

 כנית העבודהומה גרם לעיכוב כשנה בסיום העבודה. את טוענת שלא היה עיכוב, אבל בת יניב שחר:

 תכנית העבודה כפופה תמיד לשינויים בעקבות אכלוסים של הבניינים. עניתי לך. ליזי דלריצ'ה:

 שנתיים? יניב שחר:

 לוקחים זמן. 4מה לעשות? טפסי  ליזי דלריצ'ה:

 מהבניינים מאוכלסים. 80% יניב שחר:

 .חלק ליזי דלריצ'ה:

 .כבר גרים 80%מהבניינים כבר גרים. אוטוטו  60% יניב שחר:

, אני אומרת שתכנית עבודה זזה לפי התקדמות הבנייה של 80%-הבנתי. אני לא אומרת על ה ליזי דלריצ'ה:

 .הבניינים

לי זה נראה כאילו את מנסה לגמור את הפארק הזה פשוט בשנת בחירות, וכולם סובלים בגלל  יניב שחר:

 הדבר הזה.

 .באמת, באמת ליזי דלריצ'ה:

 .באמת, כי יש תקציב יניב שחר:

 .אתה רוצה שאני אתייחס אליך ברצינות ליזי דלריצ'ה:

 אני שואל שאלה.  יניב שחר:

 מדברים יחד *

 .אם השאלה היא האם מחכים לשנת בחירות לסיים את הפארק, התשובה היא לא מיכאל לוין:



 

 13.9.2022מיום  49מן המניין מס'  מליאה

 

 נוצר על ידי

30 

 .הסתיימה 49יש עוד שאלות המשך. ישיבה מס'  ליזי דלריצ'ה:

 תום הדיון


