ישיבת מליאה מן המניין מס' 12
דיווחי ראש המועצה

 .1שנת הלימודים התש"פ בגני תקווה נפתחה בהצלחה ובחגיגה יישובית וקהילתית
מערכת החינוך ביישוב פתחה את השנה עם כ 5,355-תלמידים ותלמידות מגני הילדים ועד
התיכון.
תלמידי כיתות א' קיבלו שי מיוחד ,שנוצר במיוחד עבורם -מחברת ליווי אישית לשנת
הלימודים הראשונה  -בה יוכלו לצייר ולכתוב ,לחרוז ,ולקרוא.
השנה נפתחה עם  3כיתות חינוך מיוחד  :א' – תקשורתית ,ז' – תקשורתית ,ז'  -ליקויי
למידה .הכיתות החדשות מצטרפות אל ח׳ ליקויי למידה  ,גן תקשורתי וגנים שפתיים.

 .2בשורה משמחת לתושבי גני תקווה -אושרה הפחתה בתעריפי ארנונה לשטחים
משותפים
לאחר עבודה מאומצת אותה הובלנו במועצה מול גורמי המקצוע במשרד הפנים ,אישרו
סופית שר הפנים ושר האוצר את הפחתת תעריפי הארנונה בגני תקווה.
הרפורמה בארנונה אותה הובלתי במועצה יחד עם הצוות המקצועי במועצה ,כללה הוספת
סיווגים בתעריף מופחת לשטחים טכניים ,חניות ומחסנים .מועצת גני תקווה הגישה את
הבקשה הרשמית למשרד הפנים ,אשר כאמור אושרה כעת סופית ותכנס לתוקף
רטרואקטיבית מתחילת שנת .2019
אני גאה על כך שאישור הבקשה מהווה אמון מלא מצד משרדי האוצר והפנים בניהול
המועצה ,לאחר שזו מתנהלת באיזון תקציבי בארבע השנים האחרונות .בעבר ,במשך שנים
ארוכות ,תקציב המועצה היה גרעוני וכעת לאור תכנית ההתייעלות אותה הובלנו ,המועצה
מאוזנת ואת הרבעון הראשון השנה אף סיימה בעודף קטן.

 .3התקדמות בפרויקט תמ"א  38ברחוב הרמה
בישיבת הועדה המקומית לתכנון ובנייה שהתקיימה היום ( )10.9הוחלט להפקיד את
תכנית רח' הרמה ,שמהווה השלמה לתכנית שאושרה בועדה המחוזית ,אשר לאחר
אישורה ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה לחיזוק המבנים ולהקמת תוספות הבנייה.
מדובר בציון דרך משמעותי בהתקדמות פרויקט התמ"א שתושבים רבים מחכים לו.

 .4הצעה למודל איכותני לגיל הרך -מסגרות לידה עד 3
המועצה החלה לפעול בנושא לפני כשנה  -הוקמה ועדת היגוי להובלת הנושא וכן פורסם
קול קורא למנהלי מסגרות טיפול לילדים בגילאי לידה עד שלוש.
לאחרונה המדינה פרסמה שני חוקים בנושא חובת מצלמות במעונות ובנושא פיקוח על
מעונות .ועדת ההיגוי שהוקמה בנושא כונסה לאור כניסתם לתוקף של חוקים אלו .מטרת
הדיון הייתה לבצע סיעור מוחות כדי לפצח את נושא הגיל הרך שלצערנו המדינה עדיין לא
לקחה אחריות בעניינו על אף חקיקת החוקים שכן בשלב זה כלל לא ברור כיצד חוקים אלו
ייושמו ויאכפו על ידי המדינה .סוכם כי נראה שהצוותים החינוכיים של הגיל הרך חוששים
מיישום החוקים החדשים ובעיקר חוק פיקוח על מעונות יום .יישום החוק דורש משאבים
כלכליים ועזרה מקצועית ליישום התנאים לקבלת רישיון ,ואין לצוותים אלו יכולת והבנה
בנושא .הוחלט כי ככל שהמועצה רוצה לרתום את הצוותים החינוכיים להליך של עיצוב
חינוך איכותי ,היא צריכה קודם כל לבצע הליך קירוב של הצוותים ופתיחת שיח משותף.
יחד עם הליך זה ,ברצון המועצה לקדם חוק עזר בנושא אשר יסדיר מאגר מידע רשותי ובו
יכללו מעונות יום אשר עומדים בקריטריונים שנקבעו בחוק העזר ושקבעה ועדה מקצועית
שתוקם על פי חוק העזר .מאגר זה יהווה כלי עזר חשוב להורים המבקשים לרשום את
ילדיהם למסגרות אלו.
אנו סבורים כי שמהלך זה ייצר אמון ושיתוף פעולה בין המסגרות הפרטיות לרשות
המקומית א שר יאפשר בשלבים יותר מתקדמים לייצר מנגנון פדגוגי איכותי ויעיל לרווחת
הציבור.

 .5מינוי חדש ליועצת לקידום מעמד האישה במועצה -לי רוטנברג
לי רוטנברג ,מנהלת המחלקה לקידום נוער במועצה מונתה לתפקיד יועצת לקידום האישה.
אין מדובר בתפקיד בפני עצמו ,אלא הוא בנוסף לתפקיד במועצה .התפקיד כולל פעילות
לשוויון בין המינים.

 .6ברכות והצלחה לתומר אסאו ,אשר נכנס לתפקיד מנהל מחלקת שפ"ע (שיפור פני עיר),
לאחר שזכה במכרז פנימי
תומר עובד במועצת גני תקווה משנת  2012וניהל ביד רמה את המחלקה הטכנית באגף
התפעול .ששי שמש סיים את תפקידו כמנהל שפ"ע במועצה והשבוע תומר נכנס לתפקיד.
בהצלחה.

 .7נבחרה מנהלת למרכז לגיל הרך החדש -מאיה וינרמן -כהן
מאיה ,תושבת גני תקווה ,מרפאה בעיסוק במקצועה ,מומחית בהתפתחות הילד ומרצה
בקריה האקדמית אונו .למאיה ניסיון של כ 13-שנים בטיפול בילדים והדרכת הורים וצוותים
חינוכיים .מאיה עבדה במכון להתפתחות הילד של שירותי בריאות כללית ובמשרד החינוך.
במרכז לגיל הרך ,בניהול החברה לפיתוח גני תקווה ,יפעלו מגוון תכניות כגון :גן עם הורה,
מגוון חוגים לפעוטות ,הפסקת קפה ,משחקייה חופשית ,הצגות ושעות סיפור ,סדנאות
לחופשת לידה ,הרצאות וסדנאות להורים ואירועים קהילתיים.

 .8דרך התקווה נפתחה ל 2-נתיבי תנועה לכל כיוון
מצומת דרך המלך ועד לחיבור עם קרית אונו -התנועה הוסדרה ל 2-נתיבי נסיעה לכל כיוון.
שימו לב להסדרי התנועה החדשים:
מעגל תנועה חדש בצומת דרך התקווה/דרך אילות ובצומת דרך התקווה/דרך המשי.
מפרצי חניה בסמוך לגני הילדים בדרך התקווה :לאורך נתיבי הנסיעה ל 2-הכיוונים הוסדרו
מפרצי חניה לטובת גני הילדים ,הקיימים והחדשים.

 .9מערך האכיפה באמצעים אלקטרוניים ביישוב מתרחב
כחלק מהמערך העתידי להתקנת מצלמות במוקדים מרכזיים ביישוב ,הותקנה מצלמת
אכיפה ברחוב הרי יהודה  ,68לצורך שמירה על הסדר הציבורי ועל הניקיון ביישוב .יש שילוט
במקום.

 .11המועצה בשיתוף קרן מעגלים מציעה לתושבי גני תקווה הכשרות מקצועיות ללא עלות
ניתן להצטרף לאחד הקורסים המוצעים לצורך הסבה או שדרוג מקצוע .הקורסים מיועדים
לעומדים בקריטריונים של קרן מעגלים לבעלי מקצוע שוחק.
הפרטים המלאים באתר המועצהhttp://bit.ly/2M7g3MQ :

 .11מועצת גני תקווה גאה להשיק :תכנית ייחודית להסבת אקדמיים עם סמינר הקיבוצים
אנו מזמינים את תושבי ותושבות גני תקווה המעוניינים לקחת חלק במערכת החינוך-
להצטרף אלינו לתכנית ההסבה ולרכוש תעודת הוראה ולהשתלב כבר בשנה הבאה
במערכת החינוך ביישוב.
פרטים מלאים באתר המועצהhttp://bit.ly/2Zsadb2 :

 .12חדש בגני תקווה :סדנת "אביב" – הגנה עצמית לנשים בשיתוף משטרת ישראל ,המשרד
לשוויון חברתי והרשות לקידום מעמד האישה
מטרת הסדנא  :העלאת המודעות ,התנהגות מניעתית ושיפור תחושת הביטחון האישי.
הסדנא תכלול  4מפגשים בהדרכת רנ"ג חיים חקאני ,מדריך בכיר להגנה עצמית של
משטרת ישראל ,בסיוע מדריכים מקצועיים של מחוז ת"א ובליווי קצין אלימות במשפחה.
מס' המקומות הוא מוגבל
פרטים מלאים באתר המועצהhttp://bit.ly/2ZlLZUP :

 .13מלגות לסטודנטים לשנת התש"פ
עשרות בקשות הגיעו ,ועדת המלגות דנה בכל הבקשות .תשובות תתקבלנה בשבוע
הקרוב.

 .14תכנית עבודה להטמעת פרויקט קהילה בריאה בגני תקווה
הועדה לקהילה בריאה בהובלתו של חבר המועצה ד"ר דן אוירו קדרי ,גיבשה תוכנית פעולה
שנותנת מענה מגוון ורחב במסגרת התקציב הקיים.
בין התכניות :שבוע הבריאות ,השקת מסלול ההליכה החדש ביישוב ,שנת הבריאות בגני
הילדים ,עידוד פעולות מיחזור במוסדות החינוך ועוד.

 .15פסנתר מבטון ,הוצב ברחבת המועצה
יוזמה ייחודית זו משותפת למועצה ,מפעל הפיס ולרשות החדשנות ,במסגרתה מוצב
פסנתר עמיד לכל תנאי מזג האוויר ,המצויד במערכת שליטה ובקרה מתוחכמת ,המשלבת
טכנולוגיות מתקדמות ,המאפשרות לפסנתר להפיק צליל נקי ומדויק.
הפסנתר ישמש את כל אוהבי המוסיקה וחובבי הנגינה בגני תקווה.
פסנתר הרחוב מצטרף לשורה ארוכה של יוזמות בתחומי התרבות והאומנות הפועלות
ביישוב .יש לנו קהילה ותושבים אוהבי אומנות ומאוד מרגש כבר לראות את ההתכנסויות
המשותפות סביב הפסנתר והאהבה המשותפת למוזיקה.

 .16אירועים קרובים:
-

הרמת כוסית לחג ומסיבה עברית 12.9 -בשעה  20:00בקאנטרי גלים

-

ערב הוקרה לצוותי הגנים הפרטיים לגילאי לידה על  15.9 -3בשעה  20:00בספרייה

-

ערב הוקרה למתנדבים 10.10 -בשעה  19:30במרכז הבמה

-

הפנינג שבוע הבריאות בגני תקווה 22.10 -במרכז לידר

-

קהילה על הבר ,הרצאות בקהילה -ההרצאה הקרובה 27.10 :בשעה  20:15במרכז
הבמה

