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 :פר מעשבכורחוב השלושה  289עדכון בנושא כביש  .1

 שבוע קיימתי פגישה עם נציגי משרד התחבורה.ה

 בישיבה נידונו כמה נושאים חשובים:

המשנה למנכ"ל משרד התחבורה הורה לבעלי המקצוע מטעמו לבחון את האפשרות  -

( )בכפר מעש לקבוע את הסדר התנועה בכפר מעש באמצעות חיבור רחוב האורנים

 לגני תקווה.

ביקשתי שמשרד התחבורה יבחן את סגירת רחוב השלושה בשעות הלילה, ואדאג  -

 שהדבר יעשה.

לאחר שהבאנו לידיעת משרד התחבורה שהעבודות שבוצעו גרמו לתנועה בכביש  -

בעצמם  על מנת שייווכחו חד עם נציגי המשרדלהיות מסוכנת, נקבע סיור ברחוב בי

 במצב שנוצר, בתקווה שבעקבות הסיור יינתנו הנחיות מתאימות לתיקון רוחב הדרך.

 ביקשתי שיבחנו שוב את נושא מימון הכביש ונמסר לי שהדבר יעשה. -289לגבי כביש  -

החלק  ואליה.פתרון דרך התקווה הוא הפתרון היחיד שישחרר את התנועה מגני תקווה 

 של גני תקווה הושלם ועכשיו מחכים לחיבור של הכביש מזרחה.

 עדכון לגבי פעילות שלוחת שבט "גנים" של הצופים בבית הספר רביבים .2

מועצה בחנה יחד עם ראשי ומרכזי שבט הצופים את כלל המרחבים האפשריים עבור ה

שעונה על הצרכים: בזכות הפעילות הזמנית של השלוחה וביה"ס רביבים נמצא היחיד 

המגרש והשטח הגדול לפעילות והשירותים הנמצאים מחוץ למבנה ביה"ס וגם בפן 

 הבטיחותי של הגידור והתאורה.

( עד 2019השימוש ברביבים כמקום פעילות של השלוחה יימשך על פני השנה הנוכחית )

 .2020קבלת המבנה המיועד בספטמבר 

חוב התבור וסביבתו, לא תתאפשר הבאת החניכים על מנת לא ליצור עומסי תנועה בר

בכלי רכב.  מרכזי השבט ידאגו ללוות את החניכים מנקודת מפגש המוכרת להם עד 

 לרביבים ובתום הפעילות יחזירו המלווים את החניכים לנקודות הכינוס.

 



 

 

 תכנית המבנה החדש המיועד לתנועות הנוער בגני תקווה )בתהליך הקצאה(: .3

 .ימוקם בצומת דרך התקווה/דרך המשי נוערבנה תנועות המ

תפיסת המבנה היא חדשנית מתוך נק' מבט של איך הילדים שלנו יכולים לחוות את 

 הפעולות בתנועה באופן הטוב ביותר.

**עקרונות התכנון נעשו באופן שבו יתקיים ניצול יעיל של משאב הקרקע, יהיה מגוון רחב 

ב"מכולה" כאבן בניה המגדירה חלל. **המגרש הוא בגודל של של חללי חוץ ופנים ושימוש 

דונם מתוכו מוקצה לתנועות נוער ויכלול: חניה, שביל כניסה, מגרש  2דונם, אשר  4-כ

יפותח שטח ציבורי פתוח **מסביב למבנה מסדרים, אזור חוץ מקורה, מחסן ושירותים. 

 פעילות.בעל איכויות של טבע עירוני שיאפשר מגוון רחב של שטחי 

דונם, יהיה מגוון רחב של סוגי צמחיה טבעית, מתקני  10בשטח הזה, המהווה פארק של 

 משחק ופינות ישיבה.

 נכניס לתכנית שיפוצי הקיץ.הצופים שבט **את המבנה הוותיק של 

 ובקישור: באתר הועדה המקומיתהמצגת המלאה של תכנית המבנה נמצאת 

http://bit.ly/34S8gIc 

 

 

 ועדה המחוזיתוב 6716אושרה ההמלצה להפקדת תכנית הגוש הצפוני  .4

ערב, בישיבת הועדה המקומית, המליצה הועדה להפקיד את תכנית מתאר לרובע עירוני ה

התכנית המוצעת שואפת ליצור מרקם עירוני חדש, תוסס ונגיש . חדש בצפון גני תקווה

תמהיל שימושים מגוון: מסחר, תעסוקה ומשרדים, מגורים, שטחי ציבור ליישוב, הכולל 

 ושטחים פתוחים, מרחב ציבורי נעים ומזמין המעודד שימוש פעיל

 

 מפגש שיתוף ציבור בנושא הצגת תוכנית המתאר החדשה לגני תקווה .5

 | במרכז הבמה 20:00-22:00 | 27.11.19

פתוח להצגת עיקרי תוכנית המתאר החדשה לגני תקווה  הציבור מוזמן להשתתף במפגש

 .6716והצגת הגוש הצפוני 

מנהל התכנון במשרד האוצר, בשיתוף המועצה המקומית גני תקווה, מקדמים הכנתה של 

תכנית מתאר כוללנית חדשה ליישוב, אשר מציגה את המדיניות התכנונית של הישוב 

http://bit.ly/34S8gIc
http://bit.ly/34S8gIc


 

 

יוצגו עיקרי התוכנית בנושאים המרכזיים  לטווח הרחוק במכלול היבטים. במהלך המפגש

 בהם היא עוסקת.

או בקישור הבא:  106ההשתתפות פתוחה לציבור, אך מחייבת רישום מוקדם במוקד 

http://bit.ly/33AUucJ 

 

 תוף ציבור בנושא הרעיון להפיכת רחוב עין שמש לחד סטרישי .6

עקבות פניות של תושבים על מצוקת חניה ברחוב עין שמש, התקבלה המלצה של מתכנן ב

 תנועה להפיכת הרחוב לחד סטרי. 

ההמלצה מבוססת על משמעות השינוי על התנועה בשעות השיא של הבוקר, שעיקר 

התנועה הינה מצפון להרי יהודה ובהמשך לקרית אונו. הפיכת הרחוב לחד סטרי לתנועה 

רום מאפשרת תנועה זורמת ללא הפרעות בשעת השיא בבוקר. בנוסף, המהלך מצפון לד

 חניות ברחוב. 25-יוסיף עוד כ

בימים הקרובים, אנו נפרסם הזמנה למפגש שיתוף ציבור עבור דיירי רחובות עין שמש ודרך 

 המשי. במפגש נשקף לתושבים את המצב כיום ואת ההמלצה ונגיע יחד לתובנות.

 

 :החינוך והרווחה גפיכתובת של א מעבר .7

ל מנת לשפר את השירות לתושבי היישוב, אגף הרווחה והשירותים החברתיים ואגף ע

)מבנה חטיבת  39החינוך עוברים למשרדים חדשים. אגף הרווחה: עבר לרחוב הגליל 

 הביניים לשעבר(

 3.11.19 -המשרדים נפתחו לקבלת קהל ב

 הרווחה לשעבר(. )משרדי אגף 20אגף החינוך: עבר לסמטת הקישון 

 10.11.19 -המשרדים נפתחו לקבלת קהל ב

 

 מנהל/ת אגף קשרי קהילה, דוברות והסברה במשרה מלאהיצאנו לפרסום מכרז ל .8

יהיו תחת מטרייה אחת.  –ל תחומי הדוברות, ההסברה, המוקד העירוני וקשרי הקהילה כ

 http://bit.ly/36Z7on9תנאי הסף נמצאים באתר המועצה: 

 

 

http://bit.ly/33AUucJ
http://bit.ly/36Z7on9
http://bit.ly/36Z7on9


 

 

 התקנת נדנדות בגינה הציבורית בדרך הים/דרך אילות:ל עבודה החלה .9

בנוסף, יותקנו  .נדנדה קן לציפורגדולים יותר ו נדנדות לגילאים 2נדנדות לפעוטות,  2 

 .הצללה ומשטח גומיבמתחם 

 

 עדכון בנושא שוברי הארנונה: .10

חודשים האחרונים, פועלת מחלקת הגביה נמרצות על מנת להטמיע את התיקונים ב

בחשבונות הארנונה של התושבים, הנובעים מקבלת הבקשה החריגה  שהגישה המועצה 

מאמץ מרוכז להשלמת  ה. מחלקת הגביה עוש 2019רים להפחתה בארנונה  לשנת לש

 העדכונים, כך שיופיעו  כבר בחשבון הארנונה הקרוב .

 2019שובר הארנונה המתייחס לחודשים נובמבר/ דצמבר יהיה עיכוב קל בשליחת לפיכך, 

רון לתשלום. פרטים מלאים באתר המועצה: ובהתאמה יוארך המועד האח

/33E2Lwuhttp://bit.ly 

 

 בדיקת נושא של הפעלת שיטור עירוני ביישוב .11

ימים אלה אנו בודקים את הנושא של הפעלת שיטור עירוני ביישוב. בהתאם לחוזר מנכ"ל ב

משרד הפנים, שיטור עירוני נעשה בתמורה לאגרת שמירה והשירותים שנכללים בה הם 

, טיפול בהפרעות תנועה שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי, לרבות טיפול במטרדי רעש

וחניות ועוד. אנו נבחן את הנושא במסגרת מינהלת חירום וביטחון ונקיים גם פלטפורמה 

 לשיתוף הציבור בנושא.

 

 מהלך להטמעת שימוש בכלים רב פעמיים בגני הילדים ובצהרונים .12

מהלך עובד כבר תקופה לא קצרה בצהרוני גני הילדים וכעת גם נכנס לצהרוני בתי ה

"קיטים" )ערכות כלים רב פעמיים(, הכוללים צלחות וסכו"ם רב  550-הספר. הוזמנו כ

אקסטרה למי ששכח/לא ניקה(. הילדים יקבלו מגבונים אקולוגיים  10%ם )כולל פעמיי

 לניקוי מהיר של הכלים לפני שמחזירים הביתה.

 93%ר המהלך נבדק בסקר שערכה החברה לפיתוח גני תקווה לפני כחודש וחצי, כאש

 ם חשבו שהמהלך הוא נכון וחיובי.מההורים המשיבי

http://bit.ly/33E2Lwu
http://bit.ly/33E2Lwu


 

 

המהלך למעבר לכלים רב פעמיים פועל בהדרגה גם בגני הילדים בשעות הבוקר וכבר 

  יצאה הנחייה על איסור בשימוש בכלים חד פעמיים באירועים כמו ימי הולדת וכו'.

 

 ני תקווה.לב ג –רכש את מרכז המסחר והמגורים החדש בגני תקווה  רוני צים .13

פרויקט כולל עירוב שימושים )מוקדי בילוי ופנאי, עסקים ומוסדות ציבור(. צים מאמין ה

 ביכולתו להשביח את המתחם ולהפוך אותו למתחם לייף סטייל חברתי ייחודי.

 

 של גני תקווה יעלה לאוויר בימים הקרובים האתר החדש .14

האתר נגיש ותקני עבור בעלי . אתר הידידותי שם דגש על שקיפות, שירות ונוחותה

 האתר בהרצה. –. שימו לב מוגבלויות

 

 'קהילה בריאה'חוברת  .15

 18יכזנו את כלל פעילויות הספורט ואת פעילויות ההעשרה בנושאי הבריאות לגילאי ר

 הכל במקום אחד –ומעלה 

 http://bit.ly/2PVw4H7מוזמנים לעיין: 

 

 אירועים קרובים: .16

עם מגוון רחב של פעילויות )פירוט  -במהלך חודש נובמבר סטיבל אזרחים וותיקיםפ -

 באתר המועצה(

 במרכז הבמה 20:00-ב 27.11 -מפגש שיתוף ציבור על תכנית המתאר לגני תקווה -

מפגשים  5סדרה של  -בשיתוף משטרת ישראל לנשים צמיתהגנה ע"אביב" לסדנת  -

 )פירוט באתר המועצה(

 13.1.20  -ל"פצועי צההוקרה לערב  -

המועצה מגיעה אליכם הביתה  -קליטה ורישום אצלכם בבית )פרויקט דוניץ החדש( -

תצא  -16:00-18:00בין השעות  25.11 -לצורך קליטה ורישום כמחזיקי נכס במועצה

 הזמנה מסודרת.

 13.12.19 -היישובי חניכת מסלול הליכה -

 17.12.19 -הנהלהלחברי הישיבת תכניות עבודה  -

http://bit.ly/2PVw4H7
http://bit.ly/2PVw4H7

