
 

 

 

 

 21ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 דיווחי ראש המועצה

 

 עדכון בנושא קורונה: .1

 מספר החולים הפעילים ממשיך לרדת ואני מודה לכם ולכן על כך.

 חולים מאומתים. 22אנחנו עם  11/8היום, יום שלישי 

 מסיכות, שימרו על ריחוק פיזי והקפידו על תהליכי היגיינה.אנא, עטו 

ככל שממשלת ישראל תתיר לפקחים של הרשות לאכוף עטיית מסיכות אנו נאכוף זאת , תוך אחריות 

 לבריאות כולנו ונפעל גם מול בעלי/בעלות עסקים שלא יקפידו על שמירת ההנחיות.

 וף לפתוח את גני השעשועים.בנוסף, היום הותר לנו ע"י קבינט הקורונה סוף ס

 בהדרגה.ונפתח את גני השעשועים  שלטי ההנחיותנתלה את אנו נבצע ניקיון של הגינות, 

 

 רשות יציבה -גני תקווה .2

בנושא התנהלות כלכלית, נכנסה  2018אני שמחה לבשר כי בדו"ח המבוקר של משרד הפנים לשנת 

של רשויות נטולות מענק איזון אשר עומדות בכל  רשימה -לראשונה גני תקווה לרשימת הרשויות היציבות

( לא קיבלנו הערות ביקורת שהוגדרו 2018הקריטריונים הכספיים של ניהול תקין. בדו"ח הביקורת האחרון )

מהותיות. זאת בהמשך לתהליך התייעלות סדור עליו אנו עומלים במועצה מזה שנים, לצמצום הוצאות 

נה בה מענק האיזון של גני תקווה הפך מענק "שלילי", זו היא והגדלת היקף ההכנסות העצמיות. בש

 חותמת של משרד הפנים להתנהלות אחראית, יזמית ונכונה בניהול הכספים של המועצה.

 

ההשלכות הכלכליות הנלוות בארץ  -דיווח על אתגר העמידה במסגרת התקציבית אל מול  נגיף הקורונה  .3

 ובעולם והיעדר תקציב מדינה.

יש פחות משלמים בארנונה, הקלות בארנונה לעסקים, הוצאות ישירות שגוברות בתחומי מצב שבו 

 גזבר המועצה יוסי שמעוני ירחיב בנושאמהווה אתגר כלכלי גדול עבור המועצה.   -התפעול, הניקיון ועוד

 

 :מעילה למליאת המועצהעל  מקרה הדיווח  .4

 , אותרה מעילה כספית של מנהלת מחלקה בחברה לפיתוח גני תקווה בע"מ. ן/כפי שידוע לכם

 ה בבדיקה פנימית של מבקר החברה רו"ח יובל אהרוני.רהמעילה אות

 הביקורת בוצעה בחשאיות ובמקצועיות וכללה תרגילי חקירה לאימות החשדות.

 מחשבון הבנק של החברה.₪  287,000במסגרת המעילה הוצאו במרמה כ 

 ה בוצעה בסכומי כסף קטנים ולא ניתן היה לראותה בדוחות הכספיים.המעיל



 

 

 

 

 העובדת פעלה לבד ולא שיתפו איתה פעולה גורמים נוספים בחברה.

העובדת הביעה חרטה וחתמה על מסמך שהיא מודה, מתחייבת להחזיר  -בוצע עימות לעובדת במהלכו 

 את הכסף שגנבה ומבקשת לסיים את תפקידה בחברה.

 כמו כן, דיווחנו למשטרה ולמשרד הפנים. בצורה מלאה ושקופה. -לציבור אודות המקרה החריג דיווחנו 

מיניתי צוות הכולל שני דירקטורים )עו"ד ורו"ח( בנוסף למנכ"ל החברה, שיתחקרו את האירוע ויגישו דוח 

עמיק את הנחתי את מבקר החברה לה ימים, יחד עם המלצות אופרטיביות לדירקטוריון החברה. 45תוך 

 הביקורת בחברה ולהתמקד בגבייה, כח אדם, נהלים ובבחינת המערכות הטכנולוגיות.

 המועצה ונבחריה. ועובדות אמון הציבור במועצה ובתאגידיה חשוב לי מאוד, לי ולכל עובדי

אנו נלחמים על כל אגורה שהמועצה הזו יכולה לקבל ופועלים כדי להגדיל את ההכנסות והתקציבים 

 ולתושבים ביישוב. לתושבות 

אני מתכוונת להמשיך ולפעול בשקיפות, תוך שאמשיך להוביל את היישוב בניקיון כפיים וטוהר מידות 

 שהינם נר לרגליי, לפעול ללא לאות למען תושבות ותושביי היישוב.

 

 מיזם ערבות הדדית בקהילה .5

הקמנו את המיזם בשיתוף עמותת לעזור ולשם כך לתרום ומאנשים שרוצים קיבלנו המון בקשות לאחרונה 

 עזרה הדדית גני תקווה.

 העמותה:ניתן לתרום כסף לחשבון 

 .אונו-קרית – 2הכלנית  –כתובת . 467 –מס' סניף  179169 –מס' חשבון , בנק מזרחי

באמצעות רכישת מוצרים גם לעסקים המקומיים שלנו למשפחות שנפגעו קשות מהקורונה והמיזם יסייע 

 ת מתאימות/משפחות.וניתוב למסגרו

 

 רכבת תחתית שצפויה להיבנות במטרופולין תל אביב -הגשת השגות לתכנית המטרו   .6

לעבור בבקעת אונו  M3, במסגרתו עתיד קו המטרו 103הגשנו בשבוע שעבר התנגדות לתכנית תת"ל/

לא ולקשר את הבקעה למטרופולין תל אביב רבתי. ביקשנו להלין על ההחלטה של מתכנני התכנית ש

לכלול את גני תקווה בתוואי הקו, על אף הבינוי המואץ ביישוב והיעדר מתן פתרונות תחבורתיים על ידי 

כך שתעבור  ,ננת לרח' לוי אשכולוכהמדינה. במסגרת ההשגה ביקשנו להסיט את תחנת קרית אונו המת

על מנת שתוכל להיטיב עם  ,בגבול בין גני תקווה לקרית אונו, בסמוך לתכנית "הגוש הצפוני" של גני תקווה

שתי הרשויות אשר צפויות לבנות בגבול המשותף מתחמי מגורים, תעסוקה ומסחר משמעותיים. מרכזים 

אלה, אשר יהפכו להיות מוקדי תנועה עיקריים במרחב, כמו גם מוקדי משקל כלכליים משמעותיים לשתי 

טית באיזור הבקעה, שכבר כיום ידוע הרשויות. היעדר הקישור למערכות הסעה המוניות יפגע בצורה דרמ

 כאיזור רווי פקקים וכלי רכב. 



 

 

 

 

צוות התכנון במחלקת הנדסה בחן את תחנת לוי אשכול בקרית אונו לעומת המיקום המוצע, בגבול בין  

 הרשויות, ומצא כי התחנה המוצעת תיתן שרות טוב יותר לבקעת אונו. 

 

 שצפויים להתרחש בסוף החודש:עדכונים בנושא תחבורה ציבורית ביישוב  .7

 ., לביה"ח איכילוב ולמתחם הבורסה28קו  -הפעלת קו חדש

   .החולים איכילוב , ביתקו זה ייצא מגני תקווה, יעבור בגבעת שמואל, בני ברק , בבורסה ר"ג

 .מידע על מסלול הקו ועל התחנות בהן הקו יעבור, יתפרסם בקרוב

ולמרכז  החדש יעבור ברחוב דרך המשי, בסמוך למרכז תרבותא הקו -הפנימי ביישוב 9תחנה חדשה לקו 

הקו יעשה לולאה מעגלית בכיכר ויחזור למסלול כז רב שירותי לאזרח/ית הותיק/ה(. מרפלוס ) פנאי

 .המקורי, בשני הכיוונים

שהקמנו במועצה בשיתוף תושבים/ות, מוזמנים/ות לפנות  מינהלת תחבורההמעוניינים/ות לקחת חלק ב

 morans@gantik.org.il|  5310803-03רכזת המתנדבים:  למורן

 

 לקראת תכנית מעמיקה לקידום עסקים בגני תקווה –סקר עסקים  .8

עסקי הרחוב והחנויות בגני תקווה קיבלו בשבוע שעבר פנייה מהמועצה למלא סקר ובו מגוון שאלות לגבי 

סביבתו והשירותים אותם הם מקבלים מהמועצה. זה נעשה במסגרת תהליך אליו יצאנו העסק שלהם, 

לאחרונה בלווי סוכנות מעוף לעסקים במשרד הכלכלה והתעשייה. התהליך נועד לייעל את מתן השירותים 

לעסקים בגני תקווה, לחזק את פעילותם, לסייע להצלחתם ולעודד צריכה מקומית. כמו כן, אנחנו בוחנים 

 לקידום העסקים ביישוב. מחלקה/קמה של גוףה

, ובהמשך להבין טוב יותר את צרכיהם של בעלי העסקים. מענה של העסקים על הסקר הסקר יסייע לנו

 עשוי להוות פריצת דרך בעבודה מולם. ,שנפרסם מענה לסקר העצמאים

 גם בעסקים שלנו.  באותה הזדמנות, אני קוראת לכם/ן תושבי גני תקווה, לתמוך אחד בשניה ולתמוך

 .ומכל טוביש הכל פה ביישוב 

 

 ממשיכים במסורת "שישי שמח" במרכזים המסחריים ביישוב .9

אנו מאחרים אמנים, זמרים, מוסיקאים שיעשו לנו שמח לקראת שישי במרכז מסחרי אחר ביישוב, יום בכל 

להתגבר על האיסורים וההגבלות החלים על קיום אירועי תרבות בעקבות משבר  השבת.  המטרה היא

גם אירוע הדרייב אין שהתקיים בשבוע שעבר היה הקורונה, ובכל זאת להצליח לנגן מוזיקה נעימה במרחב. 

התושבות והתושבים להגיע למרכזי מופעי שישי שמח יימשכו לאורך הקיץ ואנחנו נעודד את מוצלח. 

 ישוב ולצרוך בחנויות המקומיות. העסקים בי
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 גני תקווה מקימה איזור אישי לתושב/ת .10

בימים אלה אנו עובדים במועצה על שדרוג מערך השירות לתושבים בצורה גורפת, כאשר אחת מדרכי 

הפעולה שנבחרה על מנת לשפר בצורה משמעותית את התקשורת מול התושבים היא הקמת איזור אישי 

ערכת בה ירוכז במקום אחד הקשר של התושב עם המועצה, מעקב אחר פניות, לתושב/ת.  מדובר על מ

ביצוע פעולות ודיוור מותאם אישית לפי נושאים שהתושבים יוכלו לבחור מראש. זו יכולה גם להיות 

 פלטפורמה טובה להטבות שעסקים מעוניינים לתת למשתמשים באיזור האישי, ובכך לקדם עסקים. 

 

  של קייטנת הקיץנוסף, פותחים מחזור מרכזה  .11

קיץ מעשירה, מרכזה מציעים מגוון נרחב של פעילויות אטרקטיביות עבור הילדות והילדים לחופשת 

 !איכותית ומהנה

 במרכז הבמה. 8:00-13:00ה' בשעות -'בימים א

 :לפרטים

orna@habama.org.il 

 :או באתר
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