ישיבת מליאה מן המניין מס' 15-16
דיווחי ראש המועצה
 .1גני תקווה מסכמת את שנת התקציב  2019כשנה מוצלחת ורבת עשייה ונערכת לשנת
התקציב 2020
שנת  2019הסתיימה כאשר עמדנו ברוב היעדים שהצבנו לעצמנו ,ביניהם איזון כלכלי
והתייעלות מקיפה לשימוש שקוף ויעיל בכספי ציבור.
•

תקציב המועצה לשנת  143.5 - 2020מיליון ₪

•

ההשקעה בחינוך הינה  45%מסך התקציב –  65.2מיליון ₪
**עליה של כ  6.7מיליון  ₪במימון העירוני בחינוך ב 6 -השנים האחרונות

•

השקעה בתחום הרווחה -עלייה של  9.5%לעומת שנה קודמת

•

השקעה בשיפור פני היישוב (שפ"ע) -עלייה של  32%לעומת שנה קודמת

לאחר עבודה מאומצת אותה הובלנו במועצה מול גורמי המקצוע במשרד הפנים ,ולאחר הבאת
המועצה לאיזון תקציבי בארבע השנים האחרונות ,אושרה הוספת תתי סיווג בתעריף מופחת עבור
חניות ,מחסנים ומבנים טכניים.
בימים אלה מוקם במועצה אגף לקשרי קהילה ,דוברות והסברה והוא ינותב כולו למען הידוק הקשר
של המועצה עם התושבים .כלל הפעילות במסגרת החינוך הבלתי פורמלי ,העשרה והספורט
מועברים לבית אחד והם ינוהלו על ידי התאגיד העירוני ,מרכז לידר ,על מנת להתמקצע ,לשפר
איכויות ולהיות ערוכים לפיתוח וגדילה של היישוב.
אנו נמשיך לתת דגש רב על נושא השירות .נדאג למנף יוזמות קהילתיות ,ניזום מהלכים של שיתוף
ציבור בתחומים רבים ,נקדם שיתופי פעולה עם בעלי עסקים ביישוב ונמשיך לדגול במצוינות בחינוך
ובכל התחומים המוניציפליים.
הראיה לטווח הארוך היא להקטין את התלות במשרדי הממשלה ולייצר עצמאות כלכלית.

קישור לחוברת תכנית עבודה לשנת http://bit.ly/2Fh5VMp :2020
דברי הסבר לתקציב http://bit.ly/2SEnEVW :2020

 .2נחומי חי נבחר לנהל את אגף קשרי קהילה ,דוברות והסברה
לאחר תהליך של מכרז אליו ניגשו עשרות מועמדים ,נבחר לנהל את האגף נחומי חי.
לנחומי רקע בניהול שיווק ומיתוג עיר ,תהליכי שיתוף ציבור ,תכנון ערים וניהול פרויקטים
עירוניים .בהצלחה!
 .3פתחנו אגף חדש במועצה -אגף חדשנות ,מערכות מידע ובקרת איכות
את האגף מנהלת חופית צמח ישראל שהתחילה את דרכה במועצה בשנת  2016כמנהלת
מערכות מידע .האגף ישמש מוקד ידע בתחום התקשוב ומערכות המידע ,יפעל לקידום
החדשנות בכל תחומי העשייה במועצה ,יביא לייעול תהליכים ולקידום הנגשה ודיגיטציה
של השירותים ,תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ויבצע את תחום בקרת האיכות
לתהליכים השונים במועצה למדידה ושיפור בהתאמה.

 .4עדכון לגבי רחוב השלושה בכפר מעש
בשבוע שעבר 24.12 ,התקיים דיון בעתירה שהגישה המועצה בעניין העבודות שבוצעו
ברחוב השלושה .במסגרת הדיון ,המועצה הבהירה כי מדובר בעבודות שבוצעו ללא
סמכות ,ללא היתר בניה ,מומנו בכספים פרטיים ,שלא בהתאם לחוק העזר של דרום
השרון ,מבלי שבוצע תיאום אזורי כולל כנדרש בהחלטת משרד התחבורה .עוד הובהר ,כי
אישור משרד התחבורה התבסס רק על החלופות שהוצגו בפניו וללא שנבחנו חלופות
אחרות אפשריות .כמו כן ,הראתה המועצה כי בפועל לאחר העבודות ,נוצר כאוס תחבורתי
באופן הדורש בחינה מחדש של החלופה שנבחרה ,כולל בדיקת חלופה פשוטה שהציעה
גני תקווה .בשים לב לטענות הצדדים ,הציע השופט לצדדים להסכים ,כפשרה ,כי הנושא
יבחן פעם נוספת על ידי משרד התחבורה ,לאחר בחינה של חלופות שהציגו הצדדים ,תוך
שמועצת דרום השרון תתחייב לבצע את החלטת המפקח על התעבורה תוך  60מיום
שתתקבל .הוחלט כי הצדדים יגישו עמדתם להצעת הפשרה תוך  10ימים.
מצורפת החלטת בית המשפט לעיונכםhttp://bit.ly/365FNj8 :

 .5עדכון לגבי הצבתו של שער חשמלי ע"י מועצת סביון ברחוב הצפון המתחבר לגני תקווה
התקנת שער חשמלי ,המאלץ את מי שאינם תושבי היישוב סביון להתקשר לטלפון של
סייר היישוב ולקבל אישור כלשהו בטרם יתאפשר להם לעבור בדרך הציבורית ,אינו עולה
בקנה אחד עם ההחלטה של המפקחת על התעבורה מחודש יוני  2019והיא מנוגדת לחוק.
ההחלטה קובעת כי "אין לבצע חסימה ,לרבות בשעות הלילה ,בשער המצוי במעבר
הצפוני ,המחבר בין גני תקווה לסביון ,ללא איוש השער או אפשרות פתיחה בכל רגע נתון".
לא יתכן למנוע תנועת כלי רכב באופן חופשי בדרך ציבורית .מועצת גני תקווה הגישה
עתירה לבית המשפט והדיון בבית המשפט נקבע לתאריך ה 9-בינואר .2020
מצורפת התייחסות המפקח על התעבורה מחוז תל אביב והמרכז במשרד התחבורה:
http://bit.ly/2tgvf1W
 .6בהתרגשות גדולה פתחנו את מרכז פלאים -לגילאי לידה עד 6
אתמול נפתח רשמית מרכז פלאים -מרכז פנאי ,למידה ואימון לילדים והורים.
המרכז הוא אינטגרטיבי וקהילתי וכולל בתוכו משחקייה התפתחותית אינטראקטיבית
שתספק מענה לשעות הפנאי להורים ,לתינוקות ,פעוטות וילדים עד גיל .6
בהצלחה למאיה ויינרמן ,מנהלת המרכז.
מצורף קישור לאתר החדש של המרכזhttps://www.plaim.co.il :

 .7חנוכת המשרדים החדשים של אגף הרווחה והשירותים החברתיים ואגף החינוך
היום קיימנו טקס חגיגי לחנוכת המשרדים החדשים של אגף הרווחה והשירותים
החברתיים ברחוב הגליל ( 39מבנה חטיבת הביניים לשעבר) .הטקס התקיים במעמד
אביגדור קפלן מנכ"ל משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ולימור בר-טל מנהלת
המחוז במשרד.
בחודש פברואר נפתח את המרכז הרב שירותי לאזרחים ותיקים ברחוב דרך המשי.
מיקומו של המרכז נבחר מתוך ראייה קהילתית ,כאשר באותו מתחם של גני ילדים ובית
ספר שיבנה בעתיד הקרוב ,יפעל מרכז לאזרחים וותיקים ומרכז צעירים לגילאי .18-35
גם אגף החינוך עבר כתובת לסמטת הקישון ( 20מבנה הרווחה לשעבר) .מחר ,יום רביעי
 31.12בשעה  10:00נחנוך את משרדי החינוך החדשים.

 .8עדכון על עבודות הניקוז ביישוב
המקטע שעובדים בו בימים אלה הוא ברחוב העמקים ,במקטע שבין רחוב הגפן ועד לרחוב
עמק זבולון .העבודות בעמקים צפויות להסתיים במהלך חודש ינואר.
בחציון הראשון של  2020יחלו עבודות ניקוז קצרות טווח ברחוב בארי .לאחר מכן תתבצע
סלילה מחדש של מקטע העבודות בבארי ויבוצעו עבודות שיקום הגינון וההשקיה ברחוב.

 .9תודה גדולה ליו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה ,עו"ד רז לבנת שמסיים תפקידו
ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית זו ועדה שמוקמת על פי חוק הרשויות המקומיות והיא
למעשה משמשת כערכאת "ערעור" על החלטת מנהלת הארנונה במועצה לגבי טענות
של נישום בנוגע לשומת הארנונה שלו.
רז מונה כיו"ר הועדה בשנת  .2009אף החלטה של ועדת הערר בראשותו של רז לא
נהפכה בבית המשפט מעולם .ההתייחסות לצדדים הייתה שווה ונעשתה בהגינות רבה,
האווירה בדיונים הייתה נעימה ושירותית .הועדה עשתה עבודתה נאמנה ובשקידה תוך
גילוי בקיאות רבה בדיני הארנונה וחידושי פסיקה אחרונים.
בשנת  2012פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנוגע לועדות ערר לענייני ארנונה במסגרתו
הוגבלה לראשונה כהונה של חבר ועדת ערר לתקופה של  4שנים כאשר ניתן לחדשה לעוד
תקופה של  4שנים בלבד .רז מיצה את מלוא תקופת כהונתו האפשרית ולכן בצר לנו,
צריכים להיפרד ממנו.

 .10מפגש בעלי עניין לקידום גוש  6716התקיים בשבוע שעבר
בתחום הרובע החדש מתוכננות כ 1,200-יחידות דיור וכ 250,000 -מ"ר שטחי תעסוקה
ומסחר ,המרוכזים לאורכו של מדרחוב בעירוב שימושים.
המועצה מקדמת שיתוף פעולה בין מגזרי ,שהתחיל במפגש בין בעלי העניין  -הועדה
המקומית ,בעלי הקרקעות ,ויזמי הפיתוח.
במפגש נערכה סקירה אזורית והוצגה התכנית ע"י מהנדס המועצה וצוות התכנון,
התקיים דיון בנושא פיתוח נדל"ן לתעסוקה ושולחנות עגולים לשיח ולמידה.

 .11גם השנה גני תקווה קיבלה את דגל היופי מטעם קריה יפה ומקיימת בישראל
התחרות בוחנת מדדים של פיתוח סביבתי ,טיפוח הריאות הירוקות ,הקפדה על איכות חיי
התושבים ,השקעה במרחב היישובי ,מוסדות ציבור וחינוך ,התנהלות לקיימות ,תרומה
לקהילה ועוד .כבר מעל עשור שגני תקווה מחזיקה בתואר של יישוב יפה בישראל וגאה על
כך.
 .12ננטע עץ זית חדש בשדרת התקווה כתרומה מצילת חיים
העץ הוא תרומה של תושב היישוב עבור אדם יקיר ומיוחד שתרם לו כליה ובכך הציל את
חייו .תרומת הכליה נעשתה באמצעות ארגון "מתנת חיים" הפועל ללא מטרות רווח
ומעודד תרומת כליה אלטרואיסטית לשם הצלת חיים.

 .13גלריית הפיסול של גני תקווה
הושקה גלריית פיסול דיגיטלית באתר המועצה.
בגני תקווה מפוזרות יצירות פיסול של מיטב האמנים בארץ ,מה שהופך את המרחב
הציבורי בגני תקווה למוזיאון אורבני גדול.
לאחרונה בוצעו עבודות צילום ותיעוד של כלל הפסלים במרחב הציבורי והם מוצגים
בגלריה דיגיטלית באתר המועצה לצד שם האמן/נית ושמות הפסלים.
את הפרויקט ליוותה ורד גלעד פרידמן ,תושבת היישוב שצילמה את הפסלים בהתנדבות.
קישור לגלריה באתר המועצהhttp://bit.ly/38qRanv :

 .14הושק מסלול ההליכה בגני תקווה
המסלול ,בן  5ק"מ ,הינו מעגלי ועובר בכל חלקי היישוב ולאורך שדרת התקוות שלאחרונה
הושלם חלקה המזרחי וכעת היא שלמה ורציפה.
לאורך המסלול ובכל  500מטרים הוצב שלט עם מפת המסלול וסימון של הנקודה
הנוכחית .התחנות משלבות אימוני כוח ותרגילי התעלמות מגוונים.

 .15פרויקט לשימור אתרים בגני תקווה
הועדה לשימור אתרים בגני תקווה פועלת לשימור אתרים היסטוריים ואתרים שונים
הקיימים בגני תקווה .בימים אלה יתפרסם קול קורא בו אנו מזמינים את התושבים לקחת
חלק בבחירת אתרים נוספים ,הראויים לדעתכם להיכלל ברשימת האתרים לשימור.
האתרים אשר ימצאו ראויים להיכלל ברשימה זו ,לאחר בדיקה מקצועית ,ישובצו לדיון
בוועדת השימור של גני תקווה .רשימת האתרים שכבר הוכרזו לשימור ע"י הועדה לשימור
אתרים מתאריך  26.12.19מופיעה באתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה:
http://bit.ly/39nXX1M
 .16אתגר מיחזור חדש של תאגיד "תמיר" – "מחזר את זה הלאה"
הפרס :הופעה פרטית של סטטיק ובן אל
אפשר לקיים את האתגר בהתארגנות בית ספרית או פרטית.
זו פעילות חינוכית לנושא המיחזור וחשיבותו והמועצה תשמח לסייע במה שאפשר.
להלן הפרטים:
*איך עושים את זה?* -הולכים לפח הסגול הקרוב אליכם  -מצלמים את עצמכם
ממחזרים *אריזת זכוכית* ,מעלים לאתר הפעילות – מתייגים ומאתגרים את הבא בתור.
השרשרת הארוכה ביותר תזכה את החברים בה בהופעה פרטית וייחודית של סטטיק ובן
אל* .לפרטים נוספים/https://www.etgarsagol.co.il :

 .17אירועים קרובים:
 -12.1מפגש בעלי עסקים תושבי גני תקווה במרכז הבמה
 -13.1ערב הוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה ,מופע של קובי אפללו -במרכז
הבמה
 -19-24.1שבוע החינוך בגני תקווה
 -11.2אירוע ט"ו בשבט (פרטים בקרוב)
 -1.3כנס נשים מעוררות השראה (פרטים בקרוב)

