ישיבת מליאה מן המניין מס' 17
דיווחי ראש המועצה

 .1תוצאות סקר שביעות רצון
לאחרונה ביצענו סקר שביעות רצון מתפקוד המועצה על אגפיה וזרועותיה השונים .ביצוע
סקרים ודעת הציבור חשובים לנו מאוד ,למען שימור ושיפור התחומים שבאחריותנו.
להלן תמצית הממצאים:
•

רוב גדול מהמשיבים ( 86%מבעלי הדעה) מרוצים או מרוצים מאוד מהמגורים בגני
תקווה.
הציון הממוצע ( )4.28מייצג שביעות רצון גבוהה מאוד מהמגורים בגני תקווה.

•

 62%מבעלי הדעה מרוצים או מרוצים מאוד מתפקודה של המועצה.
ציון שביעות הרצון הממוצע מתפקודה של המועצה 3.59 -מייצג שביעות רצון טובה.

•

התחומים בהם שביעות הרצון מתפקוד המועצה היא הגבוהה ביותר הם:
 oבית ספר תיכון ( 78%מרוצים)
 oמוקד עירוני  78%( 106מרוצים)
 oיחס ושירות במשרדי המועצה ( 76%מרוצים)

•

התחומים בהם שביעות הרצון מתפקוד המועצה היא הנמוכה ביותר הם:
 oפעילויות תרבות ופנאי לצעירים ( 48%מרוצים)
במרכז "תרבותא" שייפתח בחודש הבא ,נקדם הפעלת מרכז צעירים
שיתן מענה לתחומי התרבות והפנאי לצעירים ביישוב.
 oשירותים ופעילות לגיל הרך ( 49%מרוצים)
מרכז "פלאים" לגיל הרך והספריה הציבורית ירחיבו את המענה
לפעילות לגיל הרך
 oפיתוח ושיפוץ תשתיות ( 56%מרוצים)
אנו נמצאים בשלבים מתקדמים של עבודות לשיפור התשתיות ביישוב,
ביניהן תשתיות הניקוז והנגישות.

•

כשני שליש ( ) 67%מאלו שהיו בקשר עם אחת או יותר ממחלקות המועצה בשנה
האחרונה ,מעניקים ציון טוב או טוב מאוד ליחס והשירות שקיבלו בעקבות פנייתם.

•

קיימת שביעות רצון טובה ממוסדות החינוך ביישוב:
 oגני ילדים 69% -מרוצים -ציון ממוצע 3.79
 oבתי ספר יסודיים 62% -מרוצים -ציון ממוצע 3.63
 oחטיבת ביניים 66% -מרוצים -ציון ממוצע 3.73
 oבנייה ופיתוח מבני ציבור ומוסדות חינוך 66% -מרוצים -ציון ממוצע 3.72

 .2רישום לגני ילדים ובתי הספר לשנת הלימודים תשפ"א
הרישום יתקיים בין התאריכים 27.1-16.2
להלן חוברת מידע ורישום לגני הילדיםhttps://bit.ly/36TOHAF :

 .3שירות חדש" -דרושים בפוש"
עדכון על משרות חדשות במועצה ובתאגידים העירוניים ישר לטלפון הנייד שלכם.
הצטרפות לשירות בקישור הבא:
http://bit.ly/2spBMaQ

 .4חדש בספרייה הציבורית -מרחב לימודי שקט לסטודנטים בתקופת המבחנים
המרחב כולל גישה חופשית לאינטרנט ,עמדת קפה ומגוון חללים שקטים ונעימים.
המתחם יפעל בין התאריכים27.1.20-7.3.20 :
ימי א'-ה'  | 08:00-13:00שישי  | 09:00-12:00ימי חמישי גם בשעות הערב19:00- -
24:00

 .5החל השימוש בכלים רב פעמיים בצהרונים
במסגרת התנעת המהלך למעבר לשימוש בכלים רב פעמיים במוסדות החינוך ביישוב,
השבוע התלמידים קיבלו לראשונה את ערכות האוכל הרב פעמיות .הערכות כוללות

צלחות וסכו"ם רב פעמיים ,הניתנות לכל תלמיד ותלמידה ללא עלות והם יגיעו עם הערכה
מדי יום לגן ולביה"ס.
המהלך יוטמע באופן כולל בכל מסגרות החינוך במהלך חודש פברואר .תודה ללידר על
הובלת המהלך.

 .6נוהל חורף במועצה
במערכת הגשמים האחרונה ,המועצה תפקדה מצוין ,גם מבחינת ההיערכות המוקדמת
וגם בזמן אמת בשטח ע"י כוננים שסיירו ביישוב לאורך כל סוף השבוע וטיפלו בנקודות
המאתגרות.
המועצה נערכת עם נוהל חורף קבוע בהתאם ללקחים ותובנות מאירועי מזג אוויר חריגים
שהתרחשו לאחרונה.

 .7לראשונה קיימנו מפגש בעלי עסקים בגני תקווה
עשרות תושבים ,עצמאיים ובעלי עסק ים ,הגיעו ביום ראשון למפגש כדי לשמוע על היבטים
שונים של ניהול עסק ,כגון שיווק ברשתות החברתיות ,ניהול פיננסי נכון של עסק ,הגדלת
מספר הלקוחות ועוד.
תושבים מוזמנים להצטרף למינהלת עסקים במועצה ולהיות שותפים לקידום תחום
העסקים בגני תקווהhelranb@gantik.org.il :

 .8אירועים קרובים:
•

 15.1בשעה  20:00בספריה -הרצאה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים

•

 - 19-23.1שבוע חינוך בגני תקווה:
-

 -16.1ערב חשיפה לגני הילדים

-

 -19.1ערב חשיפה להליך בחירת בתי הספר לקראת העלייה לכיתה א'

-

 -21.1הפנינג תנועות נוער

-

 -21.1הקרנה פתוחה לקהילה -סרט ייחודי ומרגש "היה היה ילד" ומפגש
עם גיבור הסרט ומשפחתו.

•

 -7.2אירוע ט"ו בשבט (פרטים בקרוב)

•

 -1.3כנס נשים מעוררות השראה (פרטים בקרוב)

