ישיבת מליאה מן המניין מס' 7
דיווחי ראש המועצה

 .1חברת  ADCזכתה במכרז למחול אשר נערך לאחרונה בגני תקווה ותפעיל
את חוגי המחול במרכז הבמה
המרכז למחול "ארט דאנס קלא"ב" הוקם בשנת  2006כבית ספר ללימוד
אומנויות המחול .התלמידים נחשפים ומקבלים מידע על תולדות המחול ,על
הכוריאוגרפים והיוצרים הבולטים בתחום מהעבר ובהווה ,ולומדים להכיר את
השפות והטכניקות השונות .המקצועות הנלמדים במסגרת תכנית הלימודים:
בלט קלאסי ,מחול יצירתי ,מחול מודרני ,קונטקט אימפרוביזציה ,ג’אז ,היפ-
הופ ,אומנויות הקרקס ,בריקדאנס ,פלמנקו ,שיעורי מבוגרים ועוד.
במכרז השתתפו טובי הספקים בתחום המחול ,תוך שימת דגש על רמת
השירות ,היחס והרמה המקצועית .תודה גדולה ל"מחולה" על המקצועיות ועל
הדרך המשותפת בשנים האחרונות.

 .2נמרוד גלנטה נבחר בוועדת איתור לתפקיד מנכ"ל לידר  -החברה לפיתוח גני
תקווה
נמרוד ,תושב גני תקווה ,ניהל ב 5-השנים האחרונות את האגף לתרבות ,נוער
וספורט בעיריית אשקלון והוביל את כלל מערך החינוך הבלתי פורמאלי שכלל
את התרבות והאירועים ,התרבות התורנית ,הנוער ,הספורט ,הקונסרבטוריון,
מערך הספריות ,מרכז הצעירים ,המרכזים הקהילתיים ולמעלה מ300-
צהרונים.
לנמרוד תואר שני במינהל חינוך מאוניברסיטת תל-אביב וניסיון עשיר של 12
שנים במינהל המוניציפלי.
החזון המשותף שלי ושל החברה לפיתוח הוא העמקת הקשר בין לידר לבין
המועצה ,תוך שיתופי פעולה ויוזמות חדשות ,העמקת היוזמות המשותפות

עם לידר ובתי הספר ,ממשק של לידר עם הציבור תוך הבנה שתפקידו של
לידר הוא לשרת את צרכי הציבור.
עוד בתכנית:
בניית תכנית עסקית ויציאה להפעלה של המרכז לגיל הרך.
בניית מערך תקין של תפעול ענפי הספורט ,באמצעות זכיינים או מכרזים,
בתפעול ישיר (כדורגל ,כדורסל ,טניס ועוד).

 .3מתקדמים עם גוש  6716הצפוני
תכנון הגוש נידון בישיבות מול הועדה המרחבית והמתכננים .התכנית תוצג
לציבור כאשר כביש  289ייכנס לביצוע (הוא מהווה תנאי לתכנית) .על כן,
מפגש הציבור בנושא תכנית המתאר שתוכנן לתאריך  24.3יידחה לאחר
הפגישה עם משרד התחבורה.

 .4הגברת תחום הפיקוח ביישוב בשעות אחר הצהריים והערב
החל מ 1-לאפריל  2019יחל לעבוד במועצה פקח נוסף במטרה לתגבר את
הפיקוח והאכיפה ביישוב בשעות אחר הצהריים והערב ובכך לתת מענה
להפרעות ומטרדים בשעות אלה ,תוך שימת דגש על נושאי איכות סביבה,
איסוף צואת כלבים והוצאת גזם.

 .5תיקון לחוק עזר בגני תקווה בתחום שטחים ציבוריים פתוחים עתיד להקל
על תושבים רבים ביישוב
זה נושא שאני מטפלת בו כבר חודשים רבים ואני שמחה לבשר כי בישיבה זו
אישרה המועצה תיקון לחוק עזר שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ) ,אשר יקל
על תושבים אשר מבצעים שינויים בנכס.
עד עתה ,חויבו בעלי הנכסים ביישוב בתשלום היטל שצ"פ בגין כל בניה
נוספת בנכס  -הן בגין רכיב הבניה והן בגין רכיב הקרקע ,גם אם מדובר
בתוספת בניה שולית ביותר (פרגולה).

עם אישור התיקון ,כל מי שיבקש היתר לתוספת בניה לפי תקנות התכנון
והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת) ,ישלם היטל שצ"פ בגין רכיב הבניה בלבד,
ולא בגין רכיב הקרקע.
תקנות הרישוי בדרך מקוצרת מאפשרות ביצוע של עבודות בניה מצומצמות
ובכלל זה מאפשרות קבלת היתר בדרך מקוצרת לעבודות הבאות :תוספת
ממ"ד לבניין מגורים ,תוספת בניה בשטח שאינו כולל על  25מ"ר בשטח
קומת קרקע של בניין מגורים ,תוספת בניה על הגג על-פי תוכנית ,הוספת
מרפסת בשטח של עד  14מ"ר ,סגירת מרפסת מקורה בחומרים קלים ,הוספת
מעלית וכיו"ב.

 .6תכנית שיפוצי מוסדות החינוך לקיץ הקרוב:
כל הצרכים של כלל בתי הספר הועלו בישיבה שעשינו וכל השיפוצים יתואמו
עם מנהלי בתי הספר .כעת אנחנו בשלב של בדיקת תקציב מול ביצוע.
השיפוצים המאסיביים יהיו בביה"ס גנים (חצר ומרחב כיתות א') ,ביה"ס
אריאל ,גני הילדים (צביעה יסודית של כלל הגנים ושיפוץ מאסיבי של  4גנים).

 .7אני נרגשת לבשר על פתיחת מועדון חברתי לילדים בעלי צרכים מיוחדים
בגני תקווה
המועדון הוקם כחלק משיתוף פעולה של סגל העובדות הסוציאליות במחלקה
לשירותים חברתיים במועצה ,המרכזות את תחום המוגבלויות וקבוצת
"מנהיגות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים גני תקווה".
בעלי הצרכים המיוחדים הם חלק מאיתנו .כולנו משפחה אחת וחובה עלינו
לשלב את כולם יחד בפעילות קהילתית ככל שניתן.
כיום יש בגני תקווה כ  130ילדים בכל הגילאים הנכנסים לקטגוריה של צרכים
מיוחדים ,ובכלל זאת בעלי מגבלות פיזיות ,שכליות ,התפתחותיות ואוטיזם על
הרצף.

מרגשת במיוחד העובדה שתלמידי התיכון והחטיבה יקחו חלק בהפעלות
במועדון בהתנדבות .המועדון יופעל במתחם הסטודיו של חטיבת הביניים
"הראשונים" בקרית החינוך בין השעות  17:00עד .19:00
הפעילויות במועדון יעניקו לילדים ולנוער ביישוב להם צרכים מיוחדים ,מסגרת
של פעילות מגוונת והזדמנות ליצירת קשרים חברתיים.
לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות ל :עו"ס סבינה שופטן 03-5310898
עו"ס רויטל פרג 03-5310839

 .8עדכון בנושא קו  256החדש לתל אביב
הקו החדש שהושק לאחרונה ,שינה את מסלולו בעקבות בקשתנו להרחיב את
מספר התחנות ולהקיף את המוקדים המרכזיים ביישוב ,כולל את השכונות
החדשות (בקרוב יוצבו  2תחנות נוספות בהרי יהודה ובדרך המלך המחכות
לאישור משרד התחבורה).
יחד עם זאת ,בעקבות פניות שהגיעו בנושא ,המועצה העבירה בקשה נוספת
למשרד התחבורה להשאיר תחנה באזור מרכז הבמה ואנו פועלים מול
המשרד.
למידע נוסף ומסלול הקוhttps://bit.ly/2u5xkeg :

 .9תכנית ניצנים בחופשת הפסח
המועצה בשיתוף משרד החינוך ,תפעיל את תוכנית ניצנים בחופשת הפסח
אשר ע"י החברה לפיתוח גני תקווה -לידר קידס.
בדומה לפסח אשתקד ולחנוכה השנה ,תתקיים מסגרת ניצנים בחופשות
עבור ילדים בגני הילדים ובכיתות א'-ג' שאינם רשומים לצהרוני לידר קידס
ותוכנית עתידים במהלך השנה.
הרישום יתבצע עד לתאריך 24.3
לפרטיםhttps://bit.ly/2HcXrI8 :

.11מוקירים את העובדות הסוציאליות במועצת גני תקווה
בשבוע הבא 19.3 ,יצוין יום העובדים הסוציאליים הבינלאומי .אנו במועצה
מוקירים ומעריכים את עבודת הקודש של העובדות הסוציאליות שלנו ונפתח
את הבוקר במחווה מרגשת עבורן.

.11הבהרה בנושא הענקת מתנות על ידי עובדי ציבור
רונית עבדיה ,היועצת המשפטית ,ביקשה שאבהיר נושא שאולי לא ברור
מספיק לגבי תרומות לטובת הציבור והנחיות החוק בנושא (דבריה של רונית
יעלו בתמלול הישיבה).
סיכום אירועים שהיו:
 .1משלחת נוער נסעה לביקור בעיר הגרמנית התאומה בירגיש גלאדבך
התגאיתי להתלוות למשלחת הנוער שלנו 21 ,תלמידי כיתה ט' מחטיבת
הראשונים ,בביקור בעיר התאומה בחודש פברואר .הנערים התרגשו יחד
בטקס בבית העירייה ,בצילום ליד הפסל של אורנה בן עמי "המפתח
לחברות" וליד השלט של גני תקווה.
תכנית חילופי המשלחות תורמת לנו המון בפתיחות ,בראיית העולם
וביכולת לגשר על הבדלי תרבות ושפה.
**הנסיעה שלי מומנה ע"י העיר התאומה
 .2סיכום שבוע הנוער 2119
לאורך כל שבוע שעבר הובילה מחלקת הנוער במועצה את שבוע הנוער
 . 2019בני הנוער נהנו ממגוון פעילויות ,סדנאות ומופעים בהן :יום חילופי
שלטון עם בעלי תפקידים במועצה ,הפנינג מושקע בקרית החינוך ,שוק
"קח-תן" עם הקהילה ,מופע סטאנד-אפ של יונתן ברק ,מופעים של הרכבי
המוסיקה ועוד.
השבוע נחתם במופע מרגש ואיכותי "רעש בספרייה" והציבור הגיע
בהמוניו לפרגן וליהנות.

 .3כנס נשים נערך זו השנה הרביעית בגני תקווה
בכנס הופיעו שורת נשים מעוררות השראה בתחומן ,מבכירות עולם
התקשורת ,העסקים ,פעילות חברתיות וקהילתיות מישראל כולה ומאזור
גני תקווה בפרט.
 .4פסטיבל אומנויות הבמה  2119התקיים במרכז הבמה
הפסטיבל התקיים לפני כשבועיים במרכז הבמה במהלך כל סוף השבוע
והיה הצלחה גדולה .רבים מתושבי האזור גדשו את אירועי הפסטיבל
למרות מזג האוויר הסוער.
הפסטיבל מהווה נקודת ציון בחיי התרבות של תושבי בקעת אונו ואפשר
לקהל הרחב ליהנות ממופעים איכותיים במחירים נוחים ואטרקטיביים
קרוב לבית ואף ממופעים ייחודיים לפסטיבל שאליהם הכניסה הייתה ללא
תשלום.
אירועים קרובים:
" .1קהילה על הבר" עם הרצאות בקהילה -17.3 :סדנא לבניית אתרים-31.3 ,
הרצאה בנושא תהליך יעיל למינוי אופוטרופוס
**פרטים באתר המועצה
 .2בוקר מפנק לאזרחים וותיקים במרכז הספורט לידר 19.3 -
 .3אירועי פורים:
 – 21.3אירוע שלג במתחם העסקים מרכז הבמה
 – 22.3הפנינג פורים בשדרת התקווה
קריאת מגילה:
 20.3בביה"ס רביבים וגם בספרייה הציבורית

 .4מרוץ גני תקווה ה - 2-שישי ה5.4 -
 .5חגיגת מימונה יישובית עם הזמר רותם כהן – מוצ"ש  27.4בשעה  21:00בגן
השלום והאהבה
 .6טקס זיכרון לשואה –  1.5בשעה  20:00במרכז הבמה
 .7עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל –  7.5בשעה  19:45באנדרטה (רח' הר סיני)
 .8חגיגת עצמאות (מופע מרכזי אברהם טל) –  8.5בשעה  20:30בגן השלום
והאהבה

