
 

 

 

 

 20ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 דיווחי ראש המועצה

 

 עדכונים בנושא קורונה .1

נתון זה לא משפיע על מערכת החינוך  -משפחות 2-חולים מ 3יש בגני תקווה  9.6נכון להיום,  תחלואה:

 ביישוב והיא ממשיכה לפעול כסדרה.

 50להכיל עד  בהתאם להנחיות משרד הבריאות, היקף המשתתפים במסיבת סיום יכול לגבי מסיבות סיום:

הנחיות של שמירת מרחק, עטיית מסיכה והיגיינה )כולל הורים וילדים, צוותי הוראה, איש, תוך הקפדה על 

 14.6ל  עד הנחיות אלה תקפות -אמנים, צלם וכו'(

 עדיין חשובה השמירה על ריחוק ככל הניתן, לעטות מסכות ולהקפיד על היגיינה.

 ת.אם תהיה עלייה בשיעור התחלואה בארץ, עלולה להיות נסיגה לאחור בהקלו

 עדיין חל איסור על שימוש במתקני שעשועים

 מותר לעשות שימוש במתקני כושר במרחב הציבורי

 איש 250| אירועים עד  הרכבת עדיין לא חזרה לפעילות

 בעלי עסק שימו לב: 

מותר להפעיל את כל החנויות ברחוב, בכפוף לעמידה בתנאים הנוגעים להיגיינה, למספר הלקוחות 

חום לנכנסים לחנות, ירה על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם. יש למדוד המותרים בחנות ולשמ

העובדים צריכים ללבוש כפפות ולעטות מסכות כל הזמן, יש להציב בדלפק מחיצה, יש להציב שילוט בולט 

עובר עבירה  -ובו מידע על מספר הלקוחות שמותר להכניס למקום. מי שמפעיל עסק בניגוד לתקנות 

 ₪.  2,000ה קנס בסך פלילית שעונש

 

 חפשו את העסקים שקיבלו את מדבקת התו הסגול מהמועצה .2

בתקופה האחרונה מחלקת רישוי עסקים והפיקוח עוברים עסק עסק ביישוב על מנת לוודא שעומדים 

ניאלץ  -בהנחיות התו הסגול. עסקים שלא עומדים בתנאים מקבלים אזהרה, באם לא תתבצענה התאמות 

 גם לתת קנסות.

 שאיפה לצמצום בהגעה פיזית למועצה וחיזוק הדיגיטציה בשירות לתושבים/ות .3

 מבלי להגיע פיזית למועצהפעולות שניתן לבצע און ליין ה הרחבנו את

 שירותים דיגיטלייםאת כלל השירותים הדיגיטליים בקישור הבא: ניתן למצוא 

 קהל בזימון תורים בלבד! קבלת -צהלמוע אם חייבים להגיע

 זימון תוריםמידע על שעות קבלת קהל ועל זימון תורים בצורה מקוונת בקישור הבא: 

 

https://bit.ly/2B1nPne
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 2021גני תקווה תמנע העלאת הארנונה בשנת  .4

את גזבר המועצה  הנחיתי -2021ישור צו הארנונה לשנת לקראת א,  26.5שקיימנו בתאריך בדיון מקצועי 

ומנהלת אגף ההכנסות שלא להעלות בישיבת המליאה סעיף אישור להעלאת הארנונה, ולפעול מול 

 .2021-הממשלה להקפיא את העלאת הארנונה ב

תקופת הקורונה גרמה לתושבים ולנו אתגרים משמעותיים כלכליים ובכלל. אחוזי האבטלה הגבוהים 

 ת. פעילות סדירה מחייבים אותנו לגלות רגישוומקומות עבודה שעוד לא חזרו ל

 

 28קו  -קו אוטובוס חדש מגני תקווה לביה"ח איכילוב ולבורסה .5

בעוד כחודש ימים יתחיל לפעול בגני תקווה קו חדש שייצא מגני תקווה, יעבור בגבעת שמואל, בני ברק, 

 יעבור, יתפרסם בקרוב.מידע על מסלול הקו ועל התחנות בהן הקו  בורסה ובית החולים איכילוב.

 

תאגיד המים מי תקווה החל בפרויקט חשוב ומתקדם להתקנת מדי מים לקריאה מרחוק )קר"מ( בקרב  .6

 רכניםכלל הצ

בשורה צרכנית וסביבתית משמעותית, הן לתושבים והן למועצה ותאגיד המים  מהלך זה צפוי להביא

שנפרסו ופועלות כבר קרוב לשני זהה למערכות  במערכה לחסכון במים ובכסף. המערכת שנפרסת,

דוגמת מודיעין, פתח תקווה, רמת גן, גבעתיים, קריית  רשויות ובמאות יישובים בארץ 100עשורים, ביותר מ 

 אונו, כפר סבא, נס ציונה, יוקנעם, תל אביב ועוד.

וך קה ביעילות ולחסמערכת קריאה מרחוק )קר"מ( תסייע לאתר במהירות נזילות, לנהל את מערך האספ

מה שיאפשר  שלהם, צפייה אונליין בצריכה מיתרונות הטכנולוגיה החכמה ע"י הצרכנים יהנו באנרגיה.

ומדויק  רות מהיריש לחסכון במים ובכסף, ,התראות בגין חשד לנזילות שימוש מושכל יותר במים, קבלת

 הסברה מד קריאה מרחוקפרטים מלאים על המהלך בקישור הבא: ועוד. 

 

 עדכון בנושא שירותי הדואר בגני תקווה .7

בהמשך לפעולות שאנו עושים מול הנהלת הדואר ומול משרד התקשורת, היום הוצאנו מכתב לשר 

בו דרשנו שייכנס לעובי הקורה ויוודא כי שירותי דואר זמינים וראויים יינתנו התקשורת החדש יועז הנדל, 

בגני תקווה. אנו מקווים שלא נצטרך להגיע לשלב הבא שהוא פניה לערכאות משפטיות. מצרפת קישור 

 מכתב לשר התקשורתלמכתב שנשלח לשר: 

 

 עול ביישוב סיירת לילה( תחל לפ9.6החל מהלילה ) .8

, 23:00-05:00כל לילה בין השעות ביישוב מדובר בניידת מטעם מוקד אמון, עם מאבטח מורשה שיסייר 

 31.8כולל שישי שבת, עד לתאריך 

https://bit.ly/3hd8H78
https://bit.ly/3hd8H78
https://bit.ly/37cu5om
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 סיירת ההורים של גני תקווה יצאה לדרך .9

 וקהילתיאנחנו מזמינים הורים שרוצים ורוצות להצטרף ולהיות חלק מפרויקט משמעותי, ערכי 

 הרשמה לסיירת הוריםלמען הנוער שלנו ולמען שמירה על איכות החיים. הצטרפות בקישור: 

 

 פורום שוויון ומניעת אפליה בגני תקווה .10

לאחרונה קיימנו את המפגש הראשון עם הנערות והנערים שהביעו רצון ונכונות לקחת חלק בפורום 

הזה. זו סנונית ראשונה של קבוצת איכות שתוביל מהפכה אמיתית מהשטח בגני תקווה, ואפילו החשוב 

מעבר. המועצה חורטת על דגלה כבר שנים את נושא השוויון המגדרי, אבל בלי מובילות ומובילי שינוי 

שאים על ידון בנו -שבוער בהן/ם הפער היום יומי לא נגיע לשינוי המיוחל. הפורום יתכנס אחת לתקופה 

שאנחנו רוצות רוצים להיות  21-סדר היום, יקדם החלטות המבססות שוויון ויצעיד אותנו לעבר המאה ה

 חלק ממנה.

 לכדי החלטההשער עם סביון בלילות הגיע המאבק על סגירת  .11

בית המשפט המחוזי החליט לחייב את סביון כי כאשר סוגרים את השער בין הרשויות, עליהם להעמיד 

ת/יהיה שומר/ת  01:00-05:00וע/ה. השער יהיה פתוח במהלך כל היום, ובין השעות שומר/ת קב

 בנוכחות פיזית אשר יפתחו את השער.

 

 שמחה לבשר כי היום נפתח הבית החדש של גמלאי וגמלאיות גני תקווה .12

האזרחים והאזרחיות הבית החדש ברחוב דרך המשי נפתח היום לפעילות ואנו נרגשים מאוד עבור 

קים והוותיקות שלנו. בקומה העליונה של המבנה עתיד להיפתח מרכז קהילה ופנאי שכרגע נמצא הוותי

 בשלב הריהוט.

 

(, 343ח"ח  6720, בגני תקווה )גוש 9המועצה מזמינה הצעות להשכרת חלק ממבנה המצוי ברחוב הנגב  .13

 ל פי התב"ע החלהימוש אחר המותר עלשימוש לצורך הפעלת מרפאות ו/או טיפולים פרטיים ו/או כל ש

 במצבו הקיים של הנכס וכמפורט במכרז על מסמכיו.

 מכרזים: באתר המועצה יםמכרזכל הקישור ל

 

 מלגות לימודים לסטודנטים וסטודנטיות תושבי גני תקווה .14

לסטודנטים/יות תושבי גני תקווה, מועצת גני תקווה בשיתוף מפעל הפיס, מעניקים מלגות לימודים 

ש"ח וניתנת בתמורה  10,000המלגה בסך  הלומדים/ות  לתואר ראשון במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.

 .15/8/2020תתאפשר עד לתאריך . הגשת בקשה למלגה להתנדבות בקהילה

 לסטודנטיםמלגות  פרטים מלאים והגשת בקשה בקישור:

https://bit.ly/30ogoRV
https://bit.ly/30ogoRV
https://bit.ly/3f6j2j7
https://bit.ly/3f6j2j7
https://bit.ly/2AWxICz

