ישיבת מליאה מן המניין מס' 10
דיווחי ראש המועצה
 .1מעדכנת שלא תתקיים ישיבת מועצה בחודש אוגוסט ()13.8.19

 .2נערכים לשיפוצי קיץ במוסדות החינוך
גני תקווה נערכת לפתיחת שנת הלימודים התש"פ עם כ 5200-תלמידים
ותלמידות ,מגיל הגן ועד לתיכון.
אנו נערכים לשיפוצי הקיץ עם השקעה מאסיבית של כ 7-מיליון  ,₪המיועדים
לשורה ארוכה של פרויקטים לשיפוץ ,שדרוג והצטיידות של בתי הספר וגני
הילדים.
כחלק מעבודות השיפוץ יבוצעו הדברים הבאים:
 בבית הספר גנים יבוצע שיפוץ הכולל שדרוג מרחב כיתות א' ,החלפת הדשא
הסינטטי ,שיפוץ החצר והשלמת התקנת הווילונות בכיתות.
 בביה"ס אריאל יבוצע שיפוץ מאסיבי במפלס הכניסה ,במפלס התחתון
ובאולם הספורט .כמו כן ,יוקם בוסתן בחצר בית הספר.
 בביה"ס רביבים יבוצעו שדרוגים בכיתות ובמרחב ,הכוללים הוספת מדפים
וקירוי הכיפה הגאודזית.
 בבית הספר אילות ישופץ הממ"ד ומרחב כיתות א'-ב' .כמו כן ,יושלמו
תשתיות המחשוב כהיערכות לקליטת כיתות ו'.
 בתלמוד תורה תתבצע עבודת שיפוץ חיצונית ויותקן דשא סינטטי בחצר.
 במתחם אופ"ק (החטיבה הישנה) תוקם מעלית ויערכו שורת התאמות
תשתית לחלוקת המבנה לבית יעקב ,תכנית הילה ,קידום נוער ,מחלקת
הרווחה .כמו כן ,יוקם גשר במתחם החוגים.
 בגני הילדים ביישוב יבוצעו שורה של פרויקטים ,ביניהם :צביעת  35גנים,
שיפוצי חדרי שירותים בגנים בהם הדבר נדרש ,החלפת חול ,הדברה ,השלמות
הצללה ,הוספת מתקנים ועבודות תחזוקה ובטיחות כלליות.

שדרוג מוסדות החינוך בגני תקווה מהווה חלק ממהלך נרחב אשר אני מובילה
יחד עם הנהלת המועצה ובמסגרתו ניתנת חשיבות עליונה לנושא החינוך
ביישוב על כלל היבטיו– החל בתשתית וביצירת סביבת לימודים חדשנית וכלה
בתכנים חדשים המוכנסים למערכת.
אנו שואפים להמשיך ולהגדיל את ההשקעה בחינוך  -השקעה שתחזור אלינו
מחוזקת עשרות מונים ,באמצעות יצירת סביבה לימודית טובה יותר לילדינו.

 .3התחלנו את שלב ב' של שדרוג גן הפסגה – הוספת נדנדות בהמשך למתקן
המשחק החדש שכבר הותקן.
 .4שיקום וסלילה מחודשת של מגרש החנייה ברחוב הרמה 2-4
העבודות החלו היום ויסתיימו מחר.

 .5משרד התחבורה הודיע על ההחלטה שלא לבצע חסימה במעבר הצפוני
המחבר בין גני תקווה לסביון
היום התבשרנו בהחלטה של משרד התחבורה בנוגע למחסום שהעמידה
מועצת סביון בשער המצוי במעבר הצפוני המחבר בין גני תקווה לסביון.
בהמשך לדרישתנו ,המשרד הפעיל את סמכותו לפי תקנה  17א' לתקנות
התעבורה והורה למועצת סביון שלא לבצע חסימה ,לרבות בשעות הלילה ,ללא
איוש השער או אפשרות פתיחה בכל רגע נתון.

 .6קו  256מגני תקווה לתל אביב – עדכון מסלול
בהמשך לבקשתנו ,מתחילת יוני מסלול הקו הוארך עד כיכר מרכז הבמה
ונוספה תחנת מוצא חדשה בכיכר קדושי השואה.
מיקומי התחנות ומסלול הקו באתר המועצהhttp://bit.ly/2WP4grF :

 .7עדכון סטטוס בנוגע לשירותי הדואר ביישוב
אני שמחה לבשר כי בהמשך למכרז שפורסם ע"י דואר ישראל ,נבחרה סוכנת
להפעלת השלוחה במרכז הבמה .בימים אלה מתבצע גיוס של כח אדם
בשאיפה שהשלוחה תחזור למתכונת מלאה בהענקת כלל השירותים לתושבי
גני תקווה.

 .8תכנית התייעלות אנרגטית של מרכז הספורט לידר וקאנטרי גלים תצא לדרך
בקרוב -את הפרויקט ילווה ג'רום בוזביב-ממוחה להתייעלות אנרגטית
במועדוני ספורט.

בשורה משמחת לתלמידי גני תקווה :שתי כיתות חינוך לתלמידים בעלי
צרכים מיוחדים תפתחנה בשנת הלימודים הבאה
כיתה א' המיועדת לתת מענה לילדים על הרצף התקשורתי
וכיתה ז' לחינוך מיוחד ,אשר תיתן מענה לבעלי לקויות למידה.
במקביל ,נמשך הטיפול מול משרד החינוך בפתיחת מסגרות חינוכיות נוספות
אשר תתנה מענה לכלל צרכי הילדים בגני תקווה.
מהלך זה הינו חלק מהמשך מימוש החזון החינוכי של המועצה הבא לתת
מענה יישובי ,הוליסטי ומשלב לכל תלמיד ותלמידה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הפרט במועצה.

 .9הגשת בקשה למלגת לימודים עד לתאריך 10.8
כל הפרטים באתר המועצהhttp://bit.ly/2wbXvRR :

.10ראשון ספורטיבי חוזר
כל יום ראשון ,כל יולי אוגוסט ,פעילויות ספורט ללא תשלום לתושבי גני
תקווה :יוגה ,קבוצת הליכה ,קיקבוקס וכושר ,זומבה ,משחקי תנועה לילדים.

אירועים קרובים:
 -12.6כנס הסברה לשעת חירום (בספרייה)
 – 20.6הפנינג שבוע הספר בחצר הספרייה הציבורית
 – 26.6הרצאה לאזרחים וותיקים בנושא בנקאות דיגיטלית (בספרייה)
 – 27.6כנס מתגייסים בתיכון מיתר
 - 4.7פסטיבל היין ה 8-במרכז הבמה
החל מ 7.7-סינמטק בפארקים בערבי ראשון
 – 10.7אירוע פתיחת הקיץ עם הפרויקט של רביבו בשדרת התקווה

