
 

 

 11ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 דיווחי ראש המועצה

 

 דחיית ישיבת מליאה בנושא תקציב .1

ותהיה גם  (10.12.19)במקום בתאריך  17.12.19הישיבה תתקיים בתאריך 

 ישיבת תקציב.

 הפועלים בגני תקווה מהלך לפיקוח על המעונות לגיל הרך .2

שחוק חינוך  0-3המועצה תוביל מהלך לפיקוח עירוני על פעוטונים בגילאי 

 חובה וחוק הפיקוח על המעונות לא חל עליהם.

המהלך בא להשתמש בכלים העומדים בידי הרשות המקומית לייצר מערך 

 פיקוח על פעוטונים שיבחרו להצטרף אליו.

בפנינו על פי חוק הפיקוח על המעונות לצד ההסדרים החוקיים העומדים 

(, אגפי המועצה השונים ובפרט אגף החינוך ורישוי העסקים, יוכלו לתת 1965)

מענה עירוני נוסף, עד אשר ממשלת ישראל תרחיב את החוק הקיים לכלל 

 המעונות.

הגם שנכון לעכשיו אין יכולת חוקית בידי רשות מקומית לאכוף פיקוח על 

קוח ממשלתי, עדיין אנו יכולים ליצור מכניזם בשיתוף ועדי מעונות שאינם בפי

ההורים, גורמי החינוך היישוביים ובעלי המעונות, אשר בפועל ייצור מערך 

 וולונטרי של הכפפה לפיקוח.

תייצר המועצה בהקדם אתר  -במקביל, בשיתוף רישוי עסקים ואגף החינוך 

טפלות, גננות ומנהלי ייעודי, שירכז מידע, אשר יידרש להימסר על ידי מ

המסגרות הטיפוליות לגיל הרך ויועמד באופן שקוף ונגיש לטובת ההורים 

תושבי היישוב. המידע שיופיע באתר יביא לידי ביטוי קריטריונים חשובים 

המשקפים את איכות וטיב השירות הניתן לילדינו במסגרות הפרטיות לגילאי 



 

 

בסיס מידע עדכני שיהווה תשתית לידה עד שלוׁש, ומכאן שיהיה בו כדי להוות 

 אינפורמטיבית לקבלת החלטות על הרשמה למעון זה או אחר.

המועצה החלה בהקמת מנהלות לגיל הרך בשיתוף התושבים והקימה 

 קריטריונים מובנים שפורסמו בקול קורא.

המועצה תזמין את כל המסגרות הפועלות ביישוב למפגשי העשרה מקצועיים 

. כל מעון אשר צוותו יעבור את המפגשים האלו ויצורף במהלך שנת הלימודים

יזכה לאות המציין זאת, או לאזכור המציין כי  -גם למערך הפיקוח הוולונטרי 

הוא מסרב לשתף פעולה. וכמו כן, מחלקת ההנדסה הונחתה לוודא שכל 

 המעונות קיבלו אישורים לשימוש חורג ככל שיש בכך צורך.

כתב רשמי לשרי הפנים והחינוך, בדרישה בנוסף לכך, השבוע הוצאנו מ

לאפשר לרשויות מקומיות להתקין חוקי עזר שיאושרו בהליך מזורז ובהם 

יקבעו ההנחיות המתאימות להפעלת מסגרות לגיל הרך בתחום הרשות 

 לקראת שנה הלימודים התש"פ.

 

 שלוחת הדואר במרכז הבמה חזרה למתכונת מלאה .3

הפועלת במרכז הבמה ביישוב חזרה אנו שמחים לבשר כי סוכנות הדואר 

בתחילת חודש יולי למתכונת רגילה ומספקת את כלל שירותי הדואר לרווחת 

 תושבי גני תקווה.

אחרי שהסוכנות עמדה בפני סגירה ואחרי לא מעט פגישות עם נציגי אשכול 

שהיא תספק הדואר האזורי, הסוכנות כעת פועלת באופן סדיר ושירותי הדואר 

 , לאחר כמה ימים של היערכות והתארגנות.תר בהדרגהאף יתרחבו יו

 

 

 



 

 

 היום לתנועה דרך התקווה נפתחה .4

 נפתחהבשעות הצהריים,  9.7.19יום, לאחר עבודות תשתית מקיפות, ה

 לתנועה דרך התקווה )במקטע שבין רח' האקליפטוס לרח' דרך המלך(.

תנועה חדש העבודות כללו גם הוספת מעגל תנועה חדש בדרך המלך ומעגל 

 "דרך העמק". ביישוב בחיבור של דרך התקווה עם הרחוב החדש

היום, לצד השלמת נפתח המקטע על עומסי התנועה ביישוב, בכדי להקל 

מספר עבודות תשתית נוספות אשר יתכן ויגרמו שיבושי תנועה קלים עד 

 להשלמתן בהקדם.

 

 צוותי החשיבה היישוביים )מינהלות( יצאו לדרך .5

ום הקול הקורא, אנו שמחים על הצטרפותם של עשרות בהמשך לפרס

תושבים לצוותי החשיבה לפי נושאים הקשורים ליישוב. צוותי החשיבה יצאו 

לדרך כאשר בכל צוות יושב מנהל מקצועי מטעם המועצה ומנהל מטעם 

 הציבור, לצד עשרות תושבים שביקשו להצטרף לאותה המינהלה.

ל מנהלת 'עיר בריאה' בראשותו של בחודש שעבר נערכה ישיבה ראשונה ש

 ."חבר המועצה ד״ר דן אויירו קדרי מסיעת "את

בישיבה השתתפו נציגי המועצה ונציגי ציבור תושבי היישוב, שלהם נגיעה 

 .בתחום הבריאות ושחפצו לתרום לקידום הבריאות על כל רבדיה בגני תקווה

בישיבה הועלו הצעות ליוזמות מגוונות לפעילות יישובית בתחומי הבריאות 

פי חתך גילאים, פעילות הסברה על -והספורט: הנגשת תשתיות הספורט על

 .תזונה ואורח חיים בריא, קידום תזונה בריאה במוסדות החינוך ועוד

זהו ראשיתו של תהליך מרתק וחשוב שמטרתו לגעת ולקדם את תחומי 

 .ת, הספורט והקיימות בכל רבדי החיים ביישובהבריאו

 ורסמו שיבוצי גני הילדים לשנת התש"פפ .6



 

 

 . 14:00בשעה  14.7ערעורים על השיבוצים ניתן להגיש במערכת עד לתאריך 

גני ילדים חדשים, ברחוב דרך  3אנו שמחים לבשר כי השנה יפתחו ביישוב 

 )בדרך התקווה( : סיגלון, סחלב וסייפן. 9העמק 

סום השיבוצים קיבלו ההורים מידע על תכניות העשרה, ספורט בפר 

 וריתמוסיקה בגני הילדים )במסגרת תשלומי רשות(.

 

  מכסת הנרשמים לקייטנת המדע בגני תקווהושלשו ה .7

לאור הביקוש הגדול ולאחר הרבה מאמצים, הצלחנו לקבל ממשרד המדע 

 תתף.מכסה נוספת לקייטנת המדע, אשר מאפשרת לכל הנרשמים להש

עם תום ההערכות להגדלת מחזורי הקייטנה, הצלחנו לקבל את הילדים 

 שנרשמו אך היו בהמתנה עקב מגבלת מקום.

לצד משרד המדע, המועצה המקומית והחברה לפיתוח גני תקווה השתתפו 

במימון פתיחת הקייטנות הנוספות, כאשר סה"כ נוספו עשר קבוצות כדי 

 לעמוד בביקוש הרב.

 

 בדיקת עין עצלה לילדי הגנים בגני תקווההחל פרויקט  .8

בדיקת "עין עצלה" הינה בדיקה בעלת חשיבות גדולה מבחינת הילדים היות 

 והיא מאפשרות לגלות בעיות בראיה בטרם העלייה לכיתה א'. 

בדיקות "עין עצלה" בגני הילדים בגני תקווה תבוצענה על ידי צוות מתנדבים 

ממועדון "ליונס" בקריית אונו, בעזרת מכשיר מיוחד. משרד הבריאות אישר 

 את ביצוע הבדיקה בגני תקווה. 

 

 

 סיירת הורים בגני תקווה יצאה לדרך גם הקיץ  .9



 

 

ר פועלת בימי בימים אלה מושקת שוב סיירת ההורים של גני תקווה אש

 החופש ברחבי היישוב. 

מדובר בשיתוף פעולה בין מחלקת הנוער והורים מהקהילה, אשר מטרתו 

 להוות נדבך חינוכי מול בני הנוער מתוך ראייה של קהילה מעורבת. 

״אנחנו כאן לכל דבר  -המסר העיקרי שמעבירה הסיירת לבני הנוער הוא 

 שתצטרכו כדי לחזור הביתה בשלום״.

כבר נרתמו לתכנית ומבצעים משמרות של סיורים ביישוב בשעות  הורים 02

 הערב.

 להצטרפות לתכנית ניתן לפנות למחלקת הנוער במועצה.

 

 שלבי סיום לשדרוג גן הפסגה.11

התקיים מפגש עם דיירי רחוב הפסגה במטרה לדון בשדרוג  2018בחודש יולי 

 הרחוב וגן המשחקים. הפעולות שבוצעו עד כה:

ת גזם מרוצפת עם שלט, סגירה אסתטית למתקני המיחזור הסדרה של פינ

והפחים, התקנת ספסלים, הצללה, מתקן משחקים חדש כולל הוספת 

נדנדות, ברזייה חדשה, משטח בולם הולם. הפעולות שנשארו לביצוע: סידור 

 ההשקיה בגן, גינון.

 

הצללה חדשה הותקנה בגינת הכלבים ברחוב הכרמל, לרווחת התושבים .11

 וההולכים על ארבע

 

המועצה תציב שולחנות פינג פונג במרחב הציבורי לרווחת הילדים  .12

 והתושבים

יוזמה של חברת המועצה שרון גל דרור מסיעת "את" בעקבות פניות של 



 

 

תושבים אליה. שרון בחנה את הנושא מול ערים אחרות והעבירה בקשה 

שיפוזרו לחנות שו 8של למועצה. מנהל אגף התפעול במועצה ביצע הזמנה 

 מיקומים ייקבעו בהמשך.במרחב הציבורי. 

 

 שיפור ודיוק מערכות ההתרעה של פיקוד העורף.13

פיקוד העורף הטמיע אזורי התרעה חדשים, ובכך תתאפשר נקיטת פעולות 

 התגוננות על ידי האזרחים באופן ממוקד יותר.

במדינת מהלך זה מאפשר לפיקוד העורף להגדיר אזור התרעה נפרד לכל ישוב 

 ישראל.

שימו לב: אזורי ההתרעה על פיהם פעלו בעבר התבטלו ובגני תקווה אזור 

 ההתרעה החדש של הרשות נקרא "גני תקווה".

 

 לסטודנטים לשנת התש"פ מלגות -תזכורת .14

 10.8.19ניתן להגיש בקשה עד לתאריך 

באתר המועצה:  –כל המידע, התבחינים ודרכי ההגשה 

http://bit.ly/2wbXvRR 

 

 םעדכונים והודעות בשגרה ובחירו -הוואטסאפ היישובי של גני תקווה .15

קבוצות וואטסאפ לפי נושאים, עם מסרים חד כיווניים  7המועצה מפעילה 

)ללא תגובות(, כדי שתקבלו עדכונים שרלוונטיים אליכם וקשורים לעשיית 

 בזמן אמת. המועצה

 כיצד מצטרפים?

של הקבוצות  QR CODE -סרקו את ה : באתר המועצה:1אפשרות 

 .הרלוונטיות עבורכם

http://bit.ly/2wbXvRR
http://bit.ly/2wbXvRR


 

 

לחצו על הקישור המתאים של הקבוצות בהן  : בטלפון הסלולרי:2אפשרות 

 .אתם מעוניינים

 http://bit.ly/2XypsON: כל המידע באתר

 

תודה למועצה על האופן בו פעלה להמשך פעילותו של מועדון  מכתב .11

 לאחר השריפה שלהבת

רד ם מחוז דן באגף השיקום של משבשמחמם את הלב לקבל מכתב הערכה 

על האופן ת תודה והערכה יברסיטת בר אילן, ובו מובאובשמה של אונהביטחון 

של המועדון לנכי צה"ל   כדי להבטיח את המשך פעילותו ה המועצהבו פעל 

לאחר השריפה ולמען חזרה מהירה, ככל שהתאפשרה, למבנה "שלהבת" 

 המועדון.

 

 ב"פנתרה" 15.7כנס תקציב חציוני יתקיים בתאריך   .17

 מקושרת תקציב. 2019בו נדון בתכנון מול ביצוע של תכנית העבודה לשנת 

אשרת פרימו, מסיעת "כח" מתבקשת לכנס את ועדת הביקורת שתדון   .18

 2017בממצאי דו"ח 

 :אירועים קרובים .19

אירוע פתיחת הקיץ בשיתוף בימות פיס, מארחים את  -11.7מחר, רביעי 

 הפרויקט של רביבו. בשדרת התקווה

 הרצאות קיץ: הרצאה של נטלי סער תושבת היישוב -קהילה עם הבר -11.7

. 10:00-12:00סיור באוטובוס ברחבי היישוב, בין השעות  -יום שישי, 19.7

 106רישום מראש במוקד 

 , כל פעם בפארק אחר20:00כל יום ראשון בשעה  סינמטק בפארקים,

כל יום ראשון, כל יולי אוגוסט, מגוון של פעילויות ספורט  ראשון ספורטיבי,

http://bit.ly/2XypsON


 

 

 ללא עלות לתושבי גני תקווה

 ח במרכז הספורט לידריריד חוגים פתו -29.8


