ישיבת מליאה מן המניין מס' 2
דיווחי ראש המועצה:

על מה עובדים בימים אלו:
 .1נחתם הסכם קואליציוני בין סיעת "את" לסיעת "שגב"
ביום  , 13/12/18ה' בטבת התשע"ט ,נחתם הסכם קואליציוני בין רשימת
"את" בראשותי לבין רשימת "שגב" בראשות חבר המועצה טל מתיתיהו.
חברי שתי הסיעות ישמשו כהנהלת המועצה ויפעלו יחדיו מתוך מטרה לקדם
את ענייני כלל תושבי גני תקווה ללא כל אפליה.
הסיעות יפעלו לקדם נושאים אותם הבטיחו לבוחריהם ,ביניהם:
הקמת/שדרוג/שיפוץ מבני חינוך לצרכי כלל הציבור ,הקמת מרכז צעירים,
הקמת בית גמלאי ,תמיכה בטיפול בסוגיית הארנונה ,פעילות בנושא הנגשה
ותחבורה ,חינוך לכלל התלמידים ,שיפור פני היישוב ,תכנית פיתוח הגוש
החדש של היישוב ועוד.
כמו כן ,הקואליציה תתמוך במינוי שלושה סגנים לראש המועצה ,ללא שכר,
בהתאם לסעיף  14לחוק הרשויות המקומיות :עו"ד עומר שלומוביץ מטעם
סיעת "את" יכהן כסגן ומ"מ ראש המועצה ,מר טל מתיתיהו מטעם סיעת
"שגב" ומר יניב אנגל מטעם סיעת "את" יכהנו כסגני ראש המועצה.
אני מברכת על ההצטרפות ומאחלת לכולנו הצלחה רבה.
פירוט התפקידים של כל חברי שתי הסיעות נמצא במסמך ההסכם וניתן
לעיין בו באתר המועצהhttps://bit.ly/2CGVLS2 :

 .2ממשיכים לקדם את הגוש הצפוני ביישוב ()6716
בשבוע שעבר התקיימה פגישה עם הגב' נעמה מליס ,ממשרד אדריכלות
ובינוי ערים מהמובילים בארץ .בפגישה השתתפו מהנדס המועצה ,ערן חמו
וחברת המועצה מטעם סיעת "את" שרון גל דרור.
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נעמה הציגה את התכנון הראשוני של הגוש הצפוני לפי  :מגורים/מסחר
ומשרדים/שטחים ירוקים/שטחי ציבור/תחבורה .בהתאם לחזון שלנו ובהתאם
לצרכי היישוב ,אנו דואגים שבתכנית יתקיימו הסעיפים הבאים :שטחי מסחר
עם חזית לדרך התקווה ,ריכוז של מקסימום שטחים ירוקים במקום אחד,
הצורך במקום להתכנסות גדולה של תושבים ,איזון של כמות יחידות הדיור,
פיתוח נגישות ותחבורה כתנאי לבנייה ,פתיחת מחלף והשלמת דרך התקווה.
התוכנית שנגבש היא שלמה ,מלאה ועונה על כלל צרכי היישוב והיא נמצאת
כרגע בשלבי גיבוש עם הנהלת המועצה .נציג אותה לציבור בקרוב.

 .3מועצת גני תקווה פועלת להטמעת שיפורים בתכנית קווי המטרו של חברת
נת"ע:
בשבוע שעבר נכחתי בקונגרס של חברת נת"ע והועדה לתשתיות לאומיות
שהתקיים בירושלים .בקונגרס הוצגה תכנית קווי המטרו שעתידה לפעול בגוש
דן .מתוך שלושת קווי המטרו שהוצגו ,שניים יעברו בסמוך לגני תקווה.
הצגתי בפני מובילי התכנית את השיפורים שמבקשת גני תקווה בקו  ,M3זאת
בכדי להנגיש את האזור הצפוני של היישוב שבו יימצא העוגן הכלכלי של
היישוב ובו מתוכננים מסחר ומשרדים בסמוך לכביש .471
הועדה המחוזית וראש תחום מטה הדיור הבטיחו לחזור אלינו עם תשובות
ונדאג לעדכן את הציבור.

 .4חשוב לי לעדכן אתכם בקשר ליישום התיקון לחוק ההסדרים המכונה "חוק
הפרגולות" על תושבי היישוב:
החוק יכנס לתוקף ב .1.1.2019
בחוק נקבע כי אם רשות מקומית לא כללה בחישוב השטח של נכס המשמש
למגורים שטח מצללה ,היא לא תהיה רשאית לכלול אותו רק משום שהמצללה
כוסתה בכיסוי שקוף העשוי מחומר פלסטי.
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כך כתוב בדברי ההסבר  :ההסדר המוצע נועד למנוע מצב שבו עצם כיסוי
מצללה בחומר פלסטי שקוף ,יהפוך את שטח המצללה לבר־חיוב ,אולם אין
בכך לשנות את המצב המשפטי הנוהג ברשויות מקומיות שללא כל קשר
לקירוי מטילות ארנונה בעד שטח המצללה.
בגני תקווה ,בהתאם לצו הארנונה ,שיטת החישוב היא של כל שטח המבנים
(ברוטו-ברוטו) ולכן גם פרוגולות ,המהוות מבנה על-פי הצו ,מחויבות בתשלום
ארנונה כללית ללא קשר לקירוי המונח עליהן ,ולכן אין בתיקון חוק ההסדרים
כדי לשנות את חיובן בארנונה כללית.
אנחנו לא מוכנים לקבל את זה .פנינו למשרד הפנים ולשלטון המקומי בבקשה
להמשיך במלאכה אותה התחיל ,ולפטור כל פרגולה מחיוב ארנונה ,שהרי זו
היא המטרה והניסוח החוקי הוא פגום.
יחד עם זאת ,פרגולות המצויות במרפסות וגגות עשויות להיות פטורות
מתשלום ארנונה ולצורך בדיקת הנושא תשלח המועצה בימים הקרובים
הודעה לתושבים ותזמין אותם לפנות למחלקת הגביה בצירוף תמונה של
הפרגולה ,על מנת שהמועצה תבחן אם הם זכאים להפחתת שטח הפרגולה
מהשטח המחויב.

 .5יצירת חניות זמניות בשכונת גני סביון
בעקבות פניה של חברת המועצה שרון גל דרור ודיון שלה איתי ועם מהנדס
המועצה הוחלט לבחון את האפשרות להכשיר מקומות חניה בסמוך לצמח
המרמן ,באזור שהוקצה לשבילי אופניים ,לחניות זמניות עד גמר פיתוח
השכונות .תודה לשרון על החשיבה והיוזמה.

 .6הגדלת תקציב אכיפה ופיקוח
בשנת התקציב הקרובה המועצה תרחיב את מערך הפיקוח ויושם דגש גדול
יותר על אכיפת הסדר הציבורי בנושאי חניה ,גזם ,ניקיון ועוד.
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 .7איתור מקום להפעלת סניף חדש לתנועת הצופים
בשבוע שעבר התקיימה פגישה בנוכחות ראשות שבט הצופים ובנוכחות
מהנדס המועצה ומנכ"לית המועצה כדי לאתר חלופות להקמת סניף חדש
שיתאים לגידול במספר החניכים בתנועת הצופים.
נמשיך לעדכן בנושא.

 .8שלישי אישי עם ראש המועצה
הפורמט "שלישי אישי" עובד מצוין .תושבים המעוניינים בפגישה איתי ועם
אנשי המקצוע במועצה מוזמנים להגיע בכל יום שלישי ,בין השעות 16:00-
 .18:00בפגישות בהן יש צורך בהכנה עם נושאים מורכבים יותר ,ניתן לתאם
מראש עם הלשכה בטלפון.03-5310803/5 :

 .9הסברה ואכיפה של עבירות אופניים חשמליים
בהתאם לתקנות החדשות ולסכומי הקנסות החדשים שנכנסו ,פקחי המועצה
יחלו לאכוף את הנושא כבר בשבועות הקרובים .התחלנו מערך הסברה בבתי
הספר עוד במהלך הקיץ .בימים האחרונים התחלנו לפרסם את התקנות
החדשות וזאת לקראת התחלה של אכיפה מלאה.

 .11מועדי ישיבות המליאה
אני מזמינה את הציבור להגיע לישיבות המועצה ,להכיר ולשמוע מקרוב על
העשייה ביישוב.
מועדי הישיבות מפורסמים באתר המועצהhttps://bit.ly/2Ez7eaY :
תמלולי הישיבות נמצאים גם הם באתר המועצהhttp://bit.ly/2zV7T2p :

 .11המשך שדרוג פארקים ביישוב
בימים אלה מבוצעות עבודות לשדרוג פארק התבור והפארק הסמוך למגדל
המים .במחצית הראשונה של  2019נתחיל לעבוד בפארק הפסגה
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.12הושק מחזור נוסף של קורס ניו מדיה לגמלאים
בעקבות ההצלחה והביקוש הרב ,השקנו בשבוע שעבר מחזור נוסף של
הקורס .כבר יש רשימת המתנה למחזור הבא.
נמשיך להפעיל קורסים אטרקטיביים עבור אוכלוסיית הגיל השלישי.
כל הפרטים נמצאים בכפתור אזרחים וותיקים באתר המועצה:
 https://bit.ly/2NkmHNfאו במוקד .106

 .13מכרז להפעלת חוגי מחול במרכז הבמה -הבהרה
כל המכרזים להפעלת חוגים במרכז הבמה ובלידר מתנהלים על-פי הדין .אין
כל כוונה לפגוע במפעיל כזה או אחר ואין הבטחה כי הזכות להפעיל חוגים
תינתן למפעיל כזה או אחר.
על העמותה לאומנות ותרבות חל חוק חובת מכרזים ועל פיו אנו פועלים.
על מנת להסדיר את נושא ההתקשרות לקראת שנת הלימודים הבאה,
פרסמה הנהלת מרכז הבמה מכרז לניהול והפעלת חוגי מחול.
למחולה ניתנה הזדמנות שווה להגיש את הצעתה להמשך ניהול והפעלה של
בית הספר למחול ,כמו ליתר המשתתפים במכרז ואף הוארך מועד הגשת
ההצעות.
האינטרס של ההורים עומד בקנה אחד עם האינטרס של המועצה ושל מרכז
הבמה והוא -לוודא כי בראש בית הספר למחול יעמוד צוות מקצועי שינהל את
החוגים בצורה המיטבית.
ועדת המכרזים תפעל בשקיפות ובשוויון ,מתוך מטרה לבחור את המפעיל
המתאים ביותר למרכז הבמה ולהעניק לילדי גני תקווה והסביבה את הטוב
ביותר.
נושאים שבתכנון:
 .1שמרו ביומן את האירועים הקרובים:
ימים פתוחים בבתי הספר :שישי הקרוב 21.12.18
כנס נשים מעוררות השראה10.3.19 :
מרוץ גני תקווה ה5.4.19 :2-
 בתאריך  25.12אארח בגני תקווה ראשי רשויות נשים ,במטרה לבנות
שיתופי פעולה וליצור מנהיגות נשית חזקה בישראל.
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 סיור של דיירי מגדלי הים התיכון בקרית החינוך
בתאריך  24/1/19החל משעה  09:00נקיים סיור של דיירי מגדלי הים
התיכון בקרית החינוך ,כמענה לבקשתם ובשמחה רבה.
הדיירים יראו מקרוב את העשייה הייחודית של הפדגוגיה ,את החידושים
בחינוך ובטכנולוגיה ואת התפיסה הארכיטקטית של מבני החינוך.

 .2מאגר מתנדבים בקהילה
המועצה נערכת להרחבת מאגר המתנדבים למתן סיוע וגיבוי לכוחות
הביטחון ועובדי הרשות במשימות מגוונות בעת חירום ובפרויקטים שונים
בשוטף.
אנו קוראים באופן אישי לכל מי שיכול להירשם במאגר -אנו זקוקים לכם.
תודה רבה לכל מי שכבר פנה.
לפרטים והצטרפות יש לפנות לרכזת המתנדבים דליה שמר03-5310805 :
lishka@gantik.org.il
דברים שקרו ביישוב לאחרונה:
 .1ביקור מנכ"ל משרד החינוך בגני תקווה
בחודש שעבר ביקר בגני תקווה מנכ"ל משרד החינוך ,מר שמואל אבוהב יחד
עם הנהלת מחוז מרכז ומפקחי משרד החינוך .אבוהב נפגש עם הנהלת
המועצה ,עובדי מערכת החינוך ומנהלי ומנהלות בתי הספר .הצגנו בפניו את
העשייה הענפה בתחום החינוך ביישוב ,בהיבטים פדגוגים ,אקלימים,
חברתיים ,טיפול בפרט ועוד .אבוהב התרשם מאוד מהעשייה החינוכית ביישוב
ודואג לבקר כאן לא מעט.
בהזדמנות זאת נעדכן כי גני תקווה עלתה לשלב הגמר בתחרות יחידת הנוער
המצטיינת ובתאריך  31.12נארח אצלנו את חברי ועדת הפרס .בהצלחה
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 .2התכנסה הועדה למיגור אלימות בגני תקווה
בשבוע שעבר התכנסה הועדה למיגור אלימות במועצה ,ובשמה המורחב:
"ועדת אקלים יישובית".
הועדה הוקמה בשנת  2016בהובלת אגף החינוך במועצה ובשיתוף ההורים.
במפגש נכחו קובי זמיר ,מנהל אגף החינוך ,לימור אפלבויים ,מפקחת יועצות,
ברכה לברן ,מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,צבי רוזן מחלקת הנוער,
אירית דר-שמיר ,מנהלת השפ"ח ,מנהלות בתי הספר ,יועצות בתי הספר,
יושבי ראש הנהגות ההורים ונציגי ההורים מכלל בתי הספר.
למפגש הצטרף מר יגאל יעקובסון  -יועץ ארגוני ,עובד עם המחוז במשרד
החינוך.
לאחר מינוי של חברי המועצה בועדות החובה ,יישלח זימון למפגשים הבאים.
ניתן לעיין בפרוטוקול המפגש באתר המועצהhttps://bit.ly/2Cl9u3d :

 .3יהורם גאון בגני תקווה באירוע של תרבות תורנית במועצה:
ביום ראשון שעבר ,נר שמיני של חנוכה ,התארח במרכז הבמה הזמר יהורם
גאון באירוע שארגנה המחלקה לתרבות תורנית במועצה .היה ערב מרגש
במיוחד.

 .4ערב הוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות איבה התקיים בגני תקווה זו השנה
החמישית:
ביום שני שעבר התקיים הערב המיוחד והמסורתי במרכז הבמה בהנחייתו של
עודד בן-עמי .באירוע המכובד נכחו עו"ד עידן קלימן ,יו"ר ארגון נכי צה"ל ומר
אייבי מוזס ,יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה .עמית בראל ,תושב קרית אונו,
סיפר לקהל את סיפורו האישי ומעורר ההשראה על פציעתו במלחמת לבנון
השנייה בשנת . 2006
האירוע נחתם במופע מרגש וקסום של הזמר בועז שרעבי.
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 .5תחרות "הנאום המשכנע" של תכנית שגרירים צעירים בגני תקווה
ביום רביעי 12.12 ,התקיים בגני תקווה טקס הסיום של שנה א' בתוכנית
"שגרירים צעירים" בגני תקווה ,בליוויה של מחלקת הנוער במועצה.
הטקס מעורר ההשראה התקיים בספרייה הציבורית ובמעמד מר יצחק דנינו
אלדן ,לשעבר שגריר ישראל בדנמרק ,הילה דולב ,מנכ"לית המרכז הרב תחומי
המפעיל את התכנית והורי הנערות והנערים.
התכנית מכשירה את הנערים להיות אזרחים נאורים ופתוחים במדינה
דמוקרטית ולמעורבות בקהילה .מפגן הנאומים העוצמתי שנשמע מפי הנערים
היה מרגש ומעורר השראה.

 .6בחירות למועצת הנוער בגני תקווה
בשבוע שעבר התקיימו בגני תקווה הבחירות למועצת התלמידים היישובית.
נציגי מועצת התלמידים של התיכון והחטיבה השתתפו ביום שכולו העצמה,
וכבר בימים הקרובים תצא לדרך מועצת הנוער החדשה.
בהצלחה לכולם.

 .7סיכום המסע לפולין של תלמידי תיכון מיתר
אתמול התקיים אירוע יוצא דופן בתיכון מיתר לסיכום המסע לפולין של תלמידי
בית הספר.
מבקשת להביע את הערכתי הגדולה למנהלת התיכון דר' קרן רז-נצר ולכל
הצוות החינוכי ,על הכנת כל פרט ופרט של הטיול בקפידה באופן שהכין את
התלמידים למסע בין החשובים בחייהם .התרגשתי לראות ולחוות יחד עם
התלמידים את הרגשות והעוצמות והדברים שהם חלקו איתנו היו מעוררי
השראה עבורי.
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תשובות להצעות לסדר היום:
 .1הצעה בנושא שקיפות בהליכי התכנון -מיכאל לוין
מבקש ההצעה היה צריך לפרט את ההצעה.
קיימת שקיפות של כלל ההליכים ,יש פרוטוקולים של ישיבות מועצה באתר
המועצה ,וחומרים באתר הועדה המחוזית ובאתר הועדה המקומית.

 .2הצעה בנושא הקמת מרכז צעירים ומקומות בילוי לצעירים ביישוב -מיכאל
לוין
הנושא נמצא הן בהסכם הקואליציוני והן בתכנית העבודה של  .2019התכנית
תגובש בשנה הקרובה ותצא לדרך בניהולו של צבי רוזן ,מנהל מחלקת צעירים
ונוער ,תחת ניהולו של קובי זמיר ,מנהל אגף החינוך.

 .3הצעה בנושא התקשרות עם יועץ ניקוז -יניב שחר
התשובה היא שיש יועץ ניקוז ,חברת סרקין בוכנר ,יש תכנית אב לניקוז בגני
תקווה .בתכנית העבודה לשנת  2018יש את כל אבני הדרך של שלבי הביצוע
וגם בתכנית של .2019
אירוע הגשמים האחרון שהיה הוכיח כי מערכת הניקוז ברחוב הגליל היא
תקינה( .הסחף גרם לחסימת קולטנים).

 .4הצעה לעריכת מיפוי וסקר מבני ציבור -נעמה ברון
יש מיפוי של כלל מבני הציבור על גבי רובד  GISהמטופל על ידי יעל ספתי,
הממונה על הנכסים במחלקת ההנדסה במועצה.
ביישוב כמו גני תקווה ,אפשר ללא כל בעיה לראות את כל השטחים החומים
(המיועדים למבני ציבור) הרשומים בתב"ע ,הכל שקוף ומופיע באתר הועדה.
זו עבודה שוטפת של מחלקת ההנדסה במועצה.
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עם כניסתי לתפקיד ,שכרתי את שירותיו של צביקה מינץ ,שערך עבורנו סקר
צרכים ומיפוי .בנוסף ,תכנית המתאר הכוללנית של גני תקווה היא בדיוק
התכנית אשר בה מופיעים כל הצרכים של היישוב.
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