ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  + 5ישיבת מליאה מן המניין מס' 6
דיווחי ראש המועצה
 .1המועצה מגישה בקשה לאישור חריג בארנונה לשנת  2019להפחתת
התעריף לתתי סיווג חדשים למבנה מגורים באזור א' ובאזור ב'
הבקשה לתעריף הארנונה בגינם יהיה תעריף המינימום האפשרי לסיווג
מגורים (התעריף המינימלי הינו  ₪ 34.79למ"ר).
תתי הסיווג הינם:
 חניה המוצמדת ליחידת המגורים. מבנה שעל פי היתר הבניה הוגדר כמחסן ,משמש בפועל כמחסןוהכניסה אליו אינה מתוך יחידת המגורים.
 שטחים למתקנים טכניים ולמתקני ספורט ,בבניין מגורים.ניתן למצוא באתר המועצה את טיוטת צו הארנונה לשנת  2019הכולל את כל
השינויים המבוקשים.
מקורות המימון יהיו מהתקציבים שהמועצה מקבלת מנתב"ג ומהדיבידנד של
תאגיד המים.

 .2תהליך איתור מנכ"ל חדש לחברה לפיתוח גני תקווה (מרכז לידר)
למכרז ניגשו כ 90-מועמדים ,אשר  22המועמדים עם הדירוג הגבוה ביותר
הועברו לוועדת איתור המורכבת מנציג משרד הפנים ,ראש המועצה ונציג
מתאגיד מקביל.
 .3מפגש שיתוף ציבור מס'  2לתכנית המתאר הכוללנית לגני תקווה
תכנית המתאר תקבע את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח של היישוב
לשנים הבאות .התוכנית מתייחסת לכלל ייעודי הקרקע בתחום התכנית
(מגורים ,תעסוקה ,מסחר ,שימושים ציבוריים ,שטחים פתוחים ואחרים),
וקובעת לגביהם הוראות כלליות.

התכנית תלווה בתהליך שיתוף הציבור ,אשר נועד לסייע לצוות התכנון לגבש
תכנית שתתאים ותענה ככל הניתן על צרכיהם של התושבים.
מפגש הציבור ה 2-יתקיים בתאריך  24.3בשעה  19:30במרכז הבמה .הודעה
ורישום יצאו בנפרד.

 .4פגישה שהתקיימה עם ראש מטה הדיור זאב בילסקי בנושא קידום תחומי
התנועה והתחבורה ביישוב
הפגישה התקיימה בעקבות פניה שלנו לשר האוצר משה כחלון לפני מס'
שבועות בנושא תקצוב וסיוע לגני תקווה במתווה שיפורים בתחומי התנועה
והתחבורה ,בהם קידום הקמת תחנת מטרו עתידית בגני תקווה כחלק ממיזם
המטרו הגדול באזור המרכז ,אשר תכנונו הולך ומושלם בימים אלה .בעקבות
הפגישה המוצלחת ,תואמה פגישה נוספת
עם מנכ"ל חברת נת"ע ,יהודה בר-און.

 .5הרחבת תחנות התחבורה הציבורית ביישוב
בשבועות האחרונים הוחלפו תחנות עמוד בתחנות ישיבה עם סככה
במיקומים הבאים 2 :תחנות בדרך הים מול אשכול גני הילדים בפינת דרך
המלך (גפן וערבה) ,תחנה מול המועצה ,תחנה בסמוך לבית הספר אריאל
ברחוב הרי יהודה ,תחנה בסמוך לקאנטרי גלים (לכיוון צפון) ותחנה בסמוך
למכרז הבמה ברחוב הכרמל.

 .6משפרים את שירותי הדואר בגני תקווה
על מנת להביא לטובת שיפור השירות והעומסים ,התקבלה החלטה משותפת
עם דואר ישראל על סגירת סניף החלוקה בלידר ופתיחת מספר מרכזי חלוקה
בפיזור רחב יותר ביישוב.
הסניפים הקיימים :מרכז הבמה  -סוכנות הדואר ,חנות ה smart change
ברחוב הרי יהודה ( 43שלוחת חלוקת חבילות בלבד).

המועצה תעדכן על פתיחת סניפי חלוקה נוספים בהמשך.
מהלך זה יאפשר שעות פעילות נרחבות הרבה יותר ,מענה רחב יותר לציבור
ופיזור גדול יותר של נקודות חלוקה.

 .7נפתחה ההרשמה לתכנית עתידים לשנת 2019-20
לפרטים המלאיםhttps://bit.ly/2HV6eAm :

 .8חדש באתר המועצה -כפתור קטנטנים
ריכוז כלל הפעילויות לילדים בגיל הרך וגילאי יסודי במקום אחד
לפרטים מלאיםhttps://bit.ly/2TDuU1M :

 .9החלו רשמית את עבודתן במועצה :דליה לין ,מנכ"לית המועצה והדר פרלוב,
מנהלת מחלקת גני הילדים.
בהצלחה!

.10התקיים מבצע אכיפה ראשון על עבירות אופניים חשמליים בשיתוף השיטור
הקהילתי
מבצע האכיפה התקיים בתאריך  ,23.1בסמוך לקרית החינוך ,על ידי פקחי
המועצה אשר הוכשרו לאכוף בתחום האופניים החשמליים .האכיפה נועדה
לשמור על כללי הבטיחות ועל הסדר הציבורי והיא תימשך בשוטף.
בעניין נושא הפיקוח ביישוב -המועצה אישרה הגדלת מספר הפקחים בגני
תקווה במסגרת אישור תקציב לשנת עבודה  .2019כפועל יוצא מכך ,תוגבר
החמרת האכיפה בכל נושא החנייה הבלתי חוקית ,צואת כלבים ,הפרעה
לשקט ומניעת מטרדים.

.11אירועים קרובים:
כנס נשים מעוררות השראה 10 -במרץ במרכז הבמה
הפנינג פורים 22 -במרץ בשדרת התקווה
פסטיבל אומנויות הבמה במרכז הבמה 27 -בפברואר עד ה 2-במרץ
שבוע הנוער 3-7 -במרץ
מרוץ גני תקווה ה 5 -2-באפריל

אירועים שהיו לאחרונה:
 .1שבוע חינוך בנושא ייחודיות בתי הספר
במהלך כל שבוע שעבר ,מראשון ועד שישי ,גני תקווה לבשה חג לכבוד שבוע
החינוך המסורתי
כל השבוע התקיימו שלל אירועים ופעילויות לקהילה -לילדים ולבני הגיל הרך,
לבני הנוער ,לתנועות הנוער ולציבור ההורים.
שבוע החינוך התחיל בערב זמר עברי ”כאור בשולי הענן“ -סיפור חייה
ויצירתה של לאה גולדברג
במהלך כל השבוע התקיימו מופעים והצגות תיאטרון לגיל הרך .השבוע
המשיך עם יום שכולו מוקדש לפעילות הנוער בהפנינג עשיר ומגוון בקרית
החינוך.
שולחנות עגולים התקיימו בהשתתפות מפקחות משרד החינוך ,צוותי בתי
הספר והנהגת ההורים בנושא הבחירה וחשיבותה  -מרחב וגבולות.
את בוקר יום חמישי פתחו ילדי הגנים בשירי מורשת עם המוזיקאית
והמלחינה נורית הירש.
וכמובן ,איך אפשר שלא ,אירוע הוקרה חגיגי לאנשי החינוך בגני תקווה
שעושים לילות כימים למנף את החינוך בגני תקווה למצוינות.

 .2הפנינג יום המשפחה
שבוע החינוך הסתיים בהפנינג ליום המשפחה ,עם הפעלות ,פינת יצירה,
מתחם צילומי משפחה על מגנט ממותג והמון המון משפחות שנהנו ביום
השמשי הזה.

 .3פסטיגן שבט גנים
במוצאי שבת האחרון ,שבט גנים של צופי גני תקווה קיים את אירוע הפסטיגן
והפעם בסימן מחזות זמר.

 .4הפנינג משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים
זה כבר הפך למסורת -תלמידי תיכון מיתר ,הידועים כמעורבים מאוד בחיי
הקהילה ,ערכו בשיתוף המועצה הפנינג עבור ילדים עם צרכים מיוחדים.
תלמידי התיכון השקיעו בהפנינג מדהים ומרגש שהתקיים באווירת שבוע
החינוך .ילדים רבים הגיעו בליווי הוריהם ונהנו מן ההשקעה האדירה של
תלמידי התיכון.

" .5החופש לבחור" בחטיבת "הראשונים"
תלמידי חטיבת הראשונים נהנו מקורסים לבחירה אשר כללו הרצאות של
מיטב המרצים מישראל ומגני תקווה.
גם אני הייתי שם והעברתי שיעור פתוח על הגשמת יעדים ועל האתגרים
בניהול רשות מקומית.

