
 8ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 דיווחי ראש המועצה

 הודעה על מזג אוויר קיצוני הצפוי מחר, ל"ג בעומר .1

השירות המטאורולוגי הודיע על גל חום קיצוני באזורנו במהלך ל"ג בעומר, 

 מעלות ומעל לכך. 40העלול להגיע אף לטמפרטורות של 

חד ואחת מכם המתכנן להקים מדורה גם מחר, יבין את חשוב לנו שכל א

 הסיכונים של הדלקת מדורה במצב שכזה. 

 צמצמו את הדלקת המדורות וסייעו לנו למנוע חס וחלילה אסון.

 במידה וכיבוי אש ימליץ למנוע כליל הדלקת מדורות, נעדכנכם בהקדם.

ות לדרכים פירוט השטחים המורשים, הנחיות בטיחות להדלקת מדורות והמלצ

 http://bit.ly/2JekSSiבאתר המועצה:  -לשמירה על הסביבה

 

אנו נערכים לשינויי מיקומי אגפי מועצה ומוסדות החינוך במבנים השונים  .2

 של המועצה, חלק מהשנויים יהיה כרוך בשיפוצים והתאמות.

 :להשלמתםלהלן רשימת השינויים ותאריכי יעד 

  מעבר של אגף הרווחה )שרות לאזרח( אל מבנה הראשונים לשעבר

 2019תאריך יעד אוגוסט  -)מתחם אופק( 

 ראשונים לשעבר ההילה אל מבנה תכנית מעבר של קידום נוער ו

 2019תאריך יעד אוגוסט  -)מתחם אופק( 

 מאחורי המועצה( מעבר של אגף החינוך מהמועצה אל בית שנידר( 

תאריך יעד  -ה לאגף חינוך הכולל בין היתר גם את השפ"ח ויצירת מבנ

 .2019אוקטובר 

  מתחם  ראשונים לשעברההסדרת בית הספר בית יעקב במבנה(

חוזה השכירות  -(30.8.19 -15.7.19, במהלך חופשת הקיץ )אופק(

 במבנה בית יעקב בוטל והמבנה יחזור לאחריות האדמור.

http://bit.ly/2JekSSi


כנון ההתאמות במתחם אופק לצורך אנו מעסיקים את אדריכל אילן צבי לת

 .קליטת האגפים החדשים

 

 עדכון בנושא העתירה על בניית בית הכנסת בדרך המשי .3

את העתירה אשר הוגשה בית המשפט המחוזי בלוד דחה לפני מספר שבועות 

נגד המועצה המקומית גני תקווה ונגד בית חב"ד בנושא הקמת בית כנסת 

בשכונת דרך המשי ביישוב. זאת לאחר שוועדת ההקצאות אישרה לחב"ד 

 להקים בית כנסת בשכונה וזאת בהתאם לייעוד המתחם. 

צר לנו על העתירה שלא הייתה כל סיבה להגישה. בית הכנסת יוקם לרווחת 

 התושבים ולקהילה כולה.

 

 שדרוג קאנטרי גלים .4

במהלך חג הפסח, נסגר קאנטרי גלים למספר ימים לצורך עבודות שיפוץ, 

 שדרוג והנגשה.

במסגרת השיפוץ התוקן קירוי מקצועי לבריכת השחייה הגדולה, שופצו 

 המלתחות ומתחם הכניסה ושודרגו בריכת הפעוטות וחדרי החוגים.

הקאנטרי נפתח לקהל הרחב עוד לפני כניסת החג ותושבי גני תקווה כבר 

 נהנים מקאנטרי 

 נעים ומשודרג.

 

 משדרגים את גן הפסגה .5

 עם תום חופשת הפסח, התחלנו בעבודות לשדרוג גן הפסגה.

 הותקנו מתקנים חדשים ושופצה המדרכה להולכי הרגל.

יוספו ספסלים ותישתל  בשלב השני שקורה ממש בימים אלה, יותקנו נדנדות,

 צמחייה חדשה ומטופחת.

 

 



 מיזם "פסנתר פיס ברחוב" יוצא לדרך בגני תקווה .6

שמחה לבשר שגני תקווה זכתה בקול הקורא של מפעל הפיס למענק עבור 

 הצבת פסנתר מבטון במרחב הציבורי. הפסנתר יוצב ברחבת המועצה.

יצירת מוקד לניגון מטרת הפרויקט הינה לטפח את המרחב הציבורי באמצעות 

 והאזנה למוסיקה ע"י הציבור.

 

 זירת השקיפות במועצת גני תקווה .7

אני גאה להציג ולהנגיש עבורכם מידע חשוב המשקף את כלל עשיית המועצה 

 בראשותי.

בזירה זו תוכלו להיחשף למגוון רחב של נתונים ומדדים ולעקוב מקרוב על כלל 

 ת.תחומי העשייה היישובית בנוחות ובשקיפו

מדיניות המועצה היא לייצר דיאלוג ושיח עם ציבור התושבים ולהנגיש את כלל 

 השירותים לתושב באתר האינטרנט של המועצה.

ולפנינו עומדים שורה של יעדים על מנת להגיש  בעיצומהעבודת השקיפות 

 עבורכם מידע שלם על עשיית המועצה בגני תקווה.

נוביל אותה עוד קדימה, לחדשנות גני תקווה ממשיכה לצמוח ולשגשג ויחד 

 ומצוינות.

 http://bit.ly/2WjJGza: כנסו לזירת השקיפות באתר המועצה

 

 לקייטנות הקיץ ולביה"ס של החופש הגדולהחל הרישום  .8

בקיץ הקרוב בגני תקווה. גם  אני שמחה להזמינכם לשלל הקייטנות שיערכו

בכדי  הבמה רכזה ומחברה לפיתוח גני תקוויחד עם ה ופעלנו העמקנוהשנה, 

תוכן עד לשבוע האחרון של  של הפעלות מושקעות ועולמות לאפשר לכם מגוון

 .אוגוסט

 :באתר המועצהמידע מלא ורישום 

 http://bit.ly/2VGeB4oביה"ס של החופש הגדול: 

 http://bit.ly/2YDs279מסגרות הקייטנות: 

http://bit.ly/2WjJGza
http://bit.ly/2VGeB4o
http://bit.ly/2YDs279


  

הכדורגל במתחם אתגרים/הצופים )רביבים   מחדשים את הדשא במגרש .9

 הישן(

החלו עבודות לחידוש הדשא במגרש הכדורגל  14/05/2019החל מתאריך 

להשתמש  יהיהתן העבודות יסתיימו בימים הקרובים וני  במתחם אתגרים.

בקרוב תקום מערכת ממוחשבת לתושבים שיבקשו להזמין  במגרש המחודש.

 זמן מגרש.

 אשר ישמש לפעילות תנועות נוער אותר ואושר מיקום .11

 . 6717בגוש הצפוני  165המיקום הוא בחלקה 

הצופים, והפרוגרמה  -ייערך תהליך הקצאה לתנועת הנוער הגדולה ביישוב

 הצופים.תוצג בשיתוף הנהגת 

מגבירים את הפיקוח באתרי בנייה למען שמירה על בטיחות המרחב  .11

 הציבורי

עבודה למשך שבועיים לקבלן של  צו הפסקתבשבועות האחרונים הוצאנו 

תנאי הבטיחות סביב שהן בניגוד ל  לאור פעולות שבוצעו ט "בונה רינה"פרויק

 המרחב הציבורי.

סביב תחום הבנייה פשרת באכיפה קשה ובלתי מת מקפידים להמשיךאנו 

 ביישוב ולא נתפשר על נושא הבטיחות בסמוך למגורים ולשטחים הציבוריים.

 

צורך מתן שירות לקהילה יישוב לבחדרי מרכז הגיל הרך ב הזמנה לשימוש .12

                                                                                                                                                                             בתחום הגוף והנפש

את המרכז לגיל הרך  2019החברה לפיתוח גני תקווה תפעיל החל מאוגוסט 

 .2דרך האגמים  בשכונת גנים , ברחוב

שנבנה בהשקעה רבה ומתוך קונספט אינטגרטיבי של מגוון גדול של  המרכז

תכניות, יספק שירות רב תכליתי כגון: הדרכת הורים, חוגים לגיל הרך, ג'ימבורי, 

 חוגי תאטרון, תנועה לגיל הרך וכדומה.



לאפשר מתן שירות לקהילה באמצעות מגוון אנשי המקצוע: אנו מעוניינים 

תזונאים,  ,פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק, פיזיוטרפיסטים, קלינאי תקשורת

 .יפולים המצויים במרכזרפואה משלימה, טיפול רגשי וכדומה בחדרי פעילות/ט

 פרטים מלאים באתר לידר ואתר המועצה.

 

 עדכון לתושבים בנושא שירותי הדואר .13

חר דין ודברים מול בכירי האשכול בדואר ישראל, הצלחנו להביא להקפאת לא

מצב, כאשר נקודת החלוקה הנוכחית במרכז הבמה לא תיסגר ותעניק כרגע 

במקביל, היה מכרז למציאת  שירותי מסירה בלבד, עד אשר נוביל לפתרון קבע.

 זכיין וטרם אותר זוכה.

ל משרד התקשורת, אשר במקביל, המועצה העבירה דרישה נחרצת למנכ"

הדואר נמצא בתחום סמכותו, שיפעל מידית לפתיחת נקודת דואר קבועה 

 וגדולה ביישוב, המספקת את כלל השירותים.

 הנושא לא יורד מסדר יומה של המועצה.

 

 23.5ניתן להגיש בקשה עד לתאריך  -קול קורא להצטרפות לצוותי חשיבה .14

גדלים צרכי התושבים ומתרחבת גני תקווה מתרחבת משנה לשנה, ואיתה 

 התשתית הקהילתית והעירונית. 

במטרה לשמור על קהילתיות וערבות הדדית, על תחושת השייכות והעצמת 

הקשר של התושבים ליישוב, המועצה מקימה מנהלות בתחומים שונים, 

 בשיתוף התושבים.

אנו מזמינים את הציבור לקחת חלק בצוותי החשיבה, להיות מעורבים 

 חש ביישוב ולהיות נכונים לתרום מזמנכם וניסיונכם לטובת היישוב.במתר 

 http://bit.ly/2QfbkI8פרטים באתר המועצה: 

 

 

 דוגמא ומופת לניהול תקין -מועצת גני תקווה .15

http://bit.ly/2QfbkI8


מועצת גני תקווה נבחרה להוביל פיילוט בכלל הרשויות המקומיות מטעם 

ץ, אשר גיבשה מבחן הבא לוודא שמירה על מנהל תקין, מניעת תנועת אומ

 שחיתות, שקיפות וטוהר מידות ברשויות המקומיות.

מה שמהווה גושפנקא  -כלל הצוות הבכיר במועצה עבר בהצלחה את המבחן 

 לאיכות השלטון במועצה.

 אני מודה לתנועת אומץ על היוזמה וגאה על התוצאות.

 

מקיף להגברת נושא הניקיון ביישוב, איכות הסביבה המועצה יוצאת במהלך  .16

 והסדר הציבורי

התקיימה ישיבת התנעה ראשונה לצורך יצירת מהלך מקיף לשיפור ושמירה 

 על הניקיון ביישוב.

בשלב הראשון, אישרנו במליאה זו את אכיפת "עבירות פסולת בנייה" 

מנהליים. ו"עבירות כלבים" בהתאם לחוקי המדינה, כלומר הקנסות יהיו 

אישור הקנסות המנהליים יאפשר נקיטת סנקציות משמעותיות כנגד עבירות 

 הפוגעות בסדר הציבורי ובניקיון של היישוב.

בשלב הבא יורחב מערך הניקיון ע"י תכנית מוקפדת של גינון, ניקיון וטיפוח 

 היישוב.

 מוקירים את משרתי המילואים.17

 מילואים.ביום חמישי נציין את יום ההוקרה למשרתי ה

כהוקרה למשרתי המילואים שלנו בגני תקווה, הכנו עבורכם מגוון הטבות 

לחופשת הקיץ בשיתוף פעולה עם מרכז הבמה, מרכז לידר והספרייה 

הציבורית. ההטבות יפורסמו ביום חמישי במסגרת קמפיין הוקרה בערוצי 

 המועצה.

 דברים קרו לאחרונה:

אירוח המשלחת השישית של בני נוער מהעיר הגרמנית התאומה בירגיש  .1

 גלאדבך



בני נוער מהעיר התאומה,  21בשבוע שעבר התארחה אצלנו משלחת של 

בני נוער מחטיבת "הראשונים" שלנו ויחד הם עברו שבוע  21אליהם הצטרפו 

 מהנה ומשמעותי בחיזוק הקשר בין שתי הקהילות ושני היישובים.

חת השישית המבקרת אצלנו מבירגיש מאז חתימת הסכם הערים זו המשל 

שנים וזה מרגש כל פעם מחדש לראות את הקשר הנוצר בין  7התאומות לפני 

ואת הפיכתם למעין  -למרות הבדלים תרבותיים וגאוגרפיים  –בני הנוער שלנו 

 משפחה אחת.

עשו עברו בהצלחה. תודה רבה לכל המשתתפים ש -אירועי זיכרון ועצמאות .2

 עבודה מצוינת. 

 טקס חלוקת מלגות לסטודנטים תושבי גני תקווה לשנת התשע"ח .3

השבוע התקיים במועצה טקס חגיגי להענקת מלגת לימודים לסטודנטים בני 

 היישוב.

זו השנה הרביעית שמועצת גני תקווה מעניקה מלגות לימודים לסטודנטים 

שלהם בקהילה במהלך שנת הלימודים. בתמורה למעורבות חברתית 

 ההתנדבות היא במתן סיוע לילדים, נוער וקשישים.

יש חשיבות גדולה בכך שהסטודנטים מעורבים חברתית בבתי הספר, 

במועדוניות, בבית הקשיש ובקהילה בכלל. אין ספק שהתרומה היא לשני 

 הצדדים.

ושבים בועדת זו הזדמנות להגיד תודה לנציגי הציבור שתורמים מזמנם וי

 שנים וסתיו עציוני שהצטרף השנה. 4המלגות: אביבית מנה שאיתנו כבר 

ניתן  –קריטריונים לקבלת מלגה לשנה הקרובה יתפרסמו עד סוף השבוע 

 לעקוב.

 

 הקרובים: םאירועי 

 כנס מתגייסים )תיכון מיתר( – 27.6

 )מרכז הבמה( 8-פסטיבל היין ה – 4.7

 עם הפרויקט של רביבו בשדרת התקווהפתיחת הקיץ אירוע  – 10.7



 במהלך חודשי הקיץ יוקרנו סרטים לילדים בפארקים**

   

   

   

   

   


