ישיבת מליאה מן המניין מס' 31
דיווחי ראש המועצה
 .3סיכום תקופת החגים:
-

את תקופת החגים התחלנו בהרמת כוסית ומסיבה עברית בקאנטרי גלים.

-

במהלך יום הכיפורים התכנסו מאות תושבים ,דתיים וחילונים ,לתפילות הכיפורים בבית
הכנסת הפתוח שהתקיים באולם הספורט החדש בקרית החינוך.

-

לקראת חג הסוכות ,עובדי אגף התפעול במועצה חילקו סכך וכפות תמרים לתושבים.

-

התקיימו מגוון של פעילויות ,הרצאות וסדנאות לילדים ומבוגרים בספרייה הציבורית.

-

כמו בכל שנה ,התכנסנו לערב הוקרה מרגש עבור מתנדבי ומתנדבות היישוב.

-

חגגנו את מוצאי שמחת תורה בהקפות שניות ,כמיטב המסורת בגני תקווה ,שהתקיימו
במגרש המקורה של ביה"ס אילות.

תודה לעובדי המועצה ,למחלקה לתרבות תורנית ולבית חב"ד על שיתוף הפעולה ועל העשייה
הגדולה.

 .2עדכון בעניין המהלך החד צדדי של כפר מעש להצרת הכביש
ב עקבות התנהלות חד צדדית מצד כפר מעש ,אשר לא תואמה עם גני תקווה או יישובי האזור,
וכתוצאה ממנה נחסמה הגישה מ-ואל גני תקווה וכפי שעדכנתי במהלך החג -פנינו לבית המשפט
וביקשנו שיורה על הפסקת העבודות בכפר מעש אחרי שורה של פגמים שמצאנו בהתנהלות הועד
המקומי ומועצת דרום השרון .לצערי ,השופט לא מצא לנכון להורות על הפסקת העבודות מבלי
לשמוע את העמדה של כפר מעש והורה להם להגיש תגובה עד ליום .01.72
העבודות אמנם התקדמו ,ממש במחטף של תקופת החגים והעדר השגרה ,אך אנחנו נעמוד על
בירור הטענות שהצגנו בעתירה ,ביניהן שורה של פגמים בקבלת האישורים וההחלטות מצדם,
וככל שימצא כי הן נכונות – אנו נדרוש את השבת המצב לקדמותו.
במקביל ,אנו נדרוש ממשרד התחבורה להורות על פתיחת רחוב השלושה לתנועה בשעות הלילה

וכן על חיבור רחוב האורנים כנתיב מעבר לגני תקווה ,זאת לכל הפחות עד לסלילת המשך דרך
התקווה.

אין לי ספק שאלה הדרכים הנכונות לפתרון הבעיות שהציפו כפר מעש ולא הפתרון שנבחר על ידם
 כביש לעשירים אשר אינם מכבדים את סביבתם.מועצת גני תקווה ומועצה אזורית דרום השרון ימשיכו לפעול ללא דיחוי לביצוע כביש  ,082המשך
כביש התקווה.
כפי שעדכנתי במהלך החג ,החלטנו להפסיק כל שיתוף פעולה עם כפר מעש ובכלל זאת הפסקת
מתן מענה עבורם במערכת החינוך של גני תקווה.
שכנות טובה מתחילה בשיח ,בתיאום ובשיתוף פעולה .אנחנו לא נאפשר לפגוע בתושבי גני תקווה
קישור לעתירהhttps://docdro.id/Z6XEUDv :

 .1עדכון סטטוס של עבודות הניקוז ברחובות הגליל/העמקים ועבודות ריבוד הכביש בדרך התקווה:


רח' הגליל -עד היום בוצעו העבודות בצד הצפוני של רח' הגליל (בוצעה הנחת צינור ניקוז
מצומת הרמה ועד הכניסה למועצה ,בוצעו קולטנים בצד הצפוני) .העבודות ברח' הגליל
הסתיימו וכעת מבוצע החיבור לרח' העמקים .במהלך שבוע הבא כיכר הכבשים ורח'
הגליל כולו ייפתחו לתנועה.



רח' העמקים -מחר ,יום רביעי 01.72 ,יחלו בביצוע העבודות ברח' העמקים.
העבודות ברח' העמקים מסתיימות בצומת סמטת בית שאן.
העבודות המאסיביות צפויות להסתיים עד לתאריך  .71.77זאת במידה ומזג האוויר יהיה
יציב ולא יהיו "הפתעות" בתת הקרקע.
במקום יש שילוט מתאים ומוצב שומר להכוונת התנועה | אפליקציית  WAZEמעודכנת.



דרך התקווה -לאחרונה נפתחה ל 0-נתיבי נסיעה במטרה להקל על התנועה ביישוב.
במהלך החגים וחול המועד ,כאשר התנועה היתה דלילה יותר ,בוצע ריבוד של הכביש

החדש .עבודות הריבוד יימשכו גם בימים רביעי-חמישי  ,01-01/72בין השעות  22:12-71:22במקטע
שבין החיבור לקרית אונו לדרך העמק .העבודות יסתיימו במועד זה והדרך תיפתח לתנועה רציפה כבר
מיום חמישי אחר הצהריים.

 .4מתן אישור לקבלת תרומה למטרה ראויה התורמת לקהילה
בישיבת ועדת תרומות מיום  08.1.0272הוחלט להמליץ על קבלת תרומה של עץ בסך .₪ 72,222
ועדת התרומות סברה כי התרומה היא למטרה ראויה התורמת לקהילה וקיים בה צורך בהיבט
הציבורי .בחרנו בעץ זית ,אשר ימוקם בשדרת התקווה.
הועדה בחנה את קבלת התרומה בהתאם לנוהל משרד הפנים "לאישור גיוס וקבלת תרומות על ידי
רשויות מקומיות" (חוזר מנכ"ל  ,)1/0274ומצאה כי אין מניעה חוקית לאשר את קבלת התרומה
בהתאם לנוהל משרד הפנים.
פרוטוקול ועדת התרומות באתר המועצהhttp://bit.ly/32ASG2V :

 .5עדכון בנושא בניית בית ספר יסודי בקריה המערבית
שמחה לעדכן אתכם שועדת הערר המחוזית דחתה ערר שהוגש על-ידי מספר תושבים כנגד
החלטת הועדה המקומית שלנו לאשר תוכנית המשנה את הבינוי בקריה המערבית ומוסיפה 122
מ"ר בנוי לצורך הקמת חניון מקורה.
התוכנית ,אותה יזמה ואישרה הועדה המקומית ,שינתה את פריסת המבנים על המגרש על מנת
לאפשר ניצול מיטבי של המתחם .התוכנית אף שיפרה את זרימת התנועה במגרש והוסיפה זכויות
לצורך הקמת חניה עילית מקורה שתאפשר שימוש רב תכליתי במתקני המשחק במגרש ,גם
לאחר שעות הפעילות של בית הספר.
בהחלטתה ,קבעה ועדת הערר כי הועדה המקומית היתה מוסמכת לאשר את התוכנית
ושהתוכנית אכן משפרת את זרימת התנועה אל המגרש ומחוצה לו ולא מרעה אותו כפי שטענו
העוררים.

בנוסף ,נקבע בהחלטה שהבינוי המוצע מאפשר ניצול מיטבי של זכויות הבניה במגרש וכי באיזון
שבין צרכי היישוב והצורך בניצול נכון ויעיל של השטח הציבורי ,לבין חשש העוררים מהשלכות
העלולות להיות לשינוי הבינוי ,נוטה הכף לטובת אישור התוכנית.
אני בטוחה שבית הספר שיוקם במתחם ,בהתאם לתכנון המוצע ,יתווסף לרשימת מוסדות החינוך
המרשימים שהוקמו ביישוב בשנים האחרונות ויהווה גאווה לכולנו.

 .6התחלנו את שבוע הבריאות בגני תקווה
שבוע הבריאות התחיל רשמית היום ,בהפנינג בריאות עשיר ומגוון שהתקיים במתחם מרכז
הספורט לידר .במהלך השבוע יתקיימו מגוון של הרצאות ,סדנאות ,קורסים ,מופעים ואפילו
מוסיקה ויין.
מוזמנים להירשם לפעילויות בעלון דיגיטלי http://bit.ly/325eDH7 :

 .7אגף הרווחה והשירותים החברתיים עובר כתובת
ע ל מנת לשפר את השירות לתושבי היישוב ,אגף הרווחה והשירותים החברתיים עובר למשרדים
חדשים ברחוב הגליל ( 12מבנה חטיבת הביניים לשעבר).
המשרדים ייפתחו לקבלת קהל ביום ראשון 1.77.72
בין התאריכים  01.72-0.77לא תהיה קבלת קהל ומענה טלפוני
במקרים דחופים ניתן לפנות למוקד 724

 .8מתייעלים אנרגטית – סקר תאורה והתקנת תאורת לד ברחבי היישוב
הסתיים שלב א' של התכנית להחלפת תאורה בעשרות רחובות ביישוב לתאורת לדים.
כולל במגרשי הטניס והמגרש הכדורגל במתחם אתגרים.
במהלך שנת  0272הוחלפה התאורה ברחובות :גבעון  ,זאב ,הכרמל (כולל פארק הכרמל ושביל

הפסלים) ,דגניה ומרחביה ,קדושי השואה ,ים המלח ,הדקל והרימון ,הערבה וצאלון ,הגליל ,
יודפת ,מתחם החניה של "לידר" ,של ביה"ס גנים ,וכן במתחם החניה של המועצה (בחזית ובחלק
האחורי).
יתר הרחובות בתכנית עבודה להמשך.
עלות הפרויקט מעל  0מיליון ₪

 .9מגבירים את האכיפה על חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים
החוק נועד למנוע עישון במקומות ציבוריים וחשיפת הציבור לעישון כפוי.
החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים חל גם על מוצרי עישון כדוגמת סיגריה אלקטרונית.
יתרה מזאת ,איסור עישון במקומות ציבוריים מהווה מסר חינוכי לילדים ובני נוער.
על -פי החוק ,העישון אסור בין היתר ,במקומות ציבוריים ,במקומות בילוי (ובכללם בתי אוכל,
תיאטראות ,בתי קולנוע וקניונים) ובמקומות עבודה.
כמו כן ,בעלי העסקים נדרשים להציב שלטים המורים על איסור עישון בשאר אזורי העסק.
סכומי הקנסות ופרטים מלאים באתר המועצהhttp://bit.ly/2J4xfzF :

 .31חדש בגני תקווה :משחק מציאות רבודה בשדרת התקווה
משחק דיגיטלי הכולל מיני משחקים ,ניווט ,חידות ,משימות ואתגרים.
פרטים על המשחק באתר המועצהhttp://bit.ly/2oQTX7D :

 .33כיתת אזרחים וותיקים בגני תקווה פותחת שנה שלישית
עשרות אזרחים וותיקים כבר לומדים בתיכון מיתר ואנו שמחים מאוד על הפרויקט.
פרטים מלאים במחלקה לשירותים חברתיים ובאתר המועצהhttp://bit.ly/2W0GxSo :

 .32מהלך למעבר לכלים רב פעמיים בצהרונים בגני הילדים ובבתי הספר
ב גני הילדים המהלך כבר עובד והם אוכלים בכלים רב פעמיים .בוצע סקר בקרב ההורים בבתי
הספר והציבור גילה יחס חיובי למהלך .כעת אנו נמצאים בשלב לאיתור של קיט מדויק לצרכי
הילדים.
 .31עדכון של הועדה לאיכות הסביבה במועצה:
מתחילת השנה נערכו שלושה מפגשים של הועדה ,אשר מטרתה להביא לשיפור בתחומי הניקיון,
הקיימות והמיחזור ואיכות החיים ביישוב.
במפגש הראשון סקרה הועדה את כלל פעילות אגף התפעול במועצה הקשורה לאיכות הסביבה.
נושא המיחזור נבחר כתחום מרכזי לשנת  .0202הועדה העבירה החלטה בישיבת המועצה,
הקשורה לחינוך למיחזור בבתי הספר וכבר נעשים צעדים לתקצוב ולביצוע בתחום.
לקראת ישיבה מספר שלוש ,נידונו נושאי התקציב עם הנהלת המועצה והדברים נמצאים לפני
החלטה.
במקביל ,נוצרו קשרים עם המשרד לאיכות הסביבה ,תאגיד "תמיר" למיחזור וארגוני סביבה
ירוקים ,על מנת לבחון כיצד נוכל לעבוד איתם יחד ולשתף פעולה.

