
 

 

 

 

 

 24ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 דיווחי ראש המועצה

 

 : 10.11, מספר חולים, נכון ליום שלישי עדכוני קורונה  .1

 משפחות  5חולים,  5

 חשוב להמשיך להישאר ירוקים

 

 עדכון סטטוס הקמת המרכז המסחרי ברחוב הנגב/דרך הים )המע"ר( .2

כדי לדון מראש בכל ההיבטים, תפעול, שיווק   המרכז, צים אורבן,הבעלים של התקיימה פגישה עם 

 נדרש להגיש מכרז לפני פתיחת המתחם. אשר מתכוננים לפתוח סניף דואר, במרכז המסחרי וקהילה. 

 עוד מתוכננים קופ"ח, סופר מרקט, חנות צעצועים, מעדנייה, משחקייה, בתי קפה ומסעדות. 

 .2021מקווים לפתוח בקיץ 

 

 נושא שירותי הדואר עדכון ב .3

פתרון לסוגיית מתן מענה הולם של שירותי דואר לתושבי גני תקווה, מסתמן על ידי הקמת סוכנות דואר 

 .2021במתחם מסחרי חדש, שאמור להיפתח במהלך שנת 

 ממשי ומידי לשירותי דואר ביישוב עד שייפתח המתחם.  יחד עם זאת, עדיין קיים צורך 

מצרפת קישור למכתב שהוצאנו השבוע לגב' סימה טל, מרכזת בכירה פניות ציבור בנושא דואר במשרד  

התקשורת, בו הדגשנו כי על דואר ישראל לפעול על מנת לתת מענה מידי לגני תקווה בטווח הקצר עד 

תמן החודש ביקור של שר התקשורת בגני תקווה וזה אחד  . בנוסף, מסלפתיחת הסוכנות הקבועה

 מהנושאים שנעלה לפתחו. 

https://docdro.id/1WTA2O7 

 

 פרויקט מערכות אנרגיה סולרית .4

ב. המועצה לקראת חתימה על חוזה לתכנון וביצוע של מערכות סולאריות על גבי גגות מבני ציבור ביישו

לאחר חתימת החוזה, החברה תבצע רישום של גגות מבני הציבור בחברת חשמל וזאת בכדי לשריין מול 

חברת החשמל את ההקצאה. בשלב שני תבצע החברה סקר מקיף על גגות המבנים, לאחריו יוחלט על  

 אילו מבנים יותקנו המערכות. ההתקנה תתבצע בתיאום מלא מול כל בעלי העניין והקהילה כולה.

 

 

https://docdro.id/1WTA2O7


 

 

 

 

 

 פרויקטים חדשים: 4בימים אלה מפעילה המועצה  .5

מעבר למערכת קטלוג דיגיטלית מתקדמת על נושא הארכיב. המערכת תהיה מנוהלת  - ארכיון דיגיטלי -

 בהתאם לחוק, תוך צמצום המסמכים הקשיחים עד כמה שניתן. 

לראשונה המועצה מכניסה פונקציה רשמית לבניית ספר  -אינוונטר )ספר נכסים מטלטלין וציוד( -

 ות המקומית באופן דיגיטלי. הנכסים, הכוללת קטלוג ומיון של כל הנכסים שבבעלות הרש

באמצעותה המועצה תוכל לנהל באופן פשוט וזמין את כל   -מערכת לניהול מסמכים )ניהול ידע( -

. המערכת תסייע לשמר את כלל הידע הארגוני ומהווה גם חיסכון בנייר,  המסמכים הקיימים ברשותה 

 צעד אחד ממדיניות המועצה להפוך למועצה ירוקה.

באמצעותו, כלל המידע הקיים ברשות יהיה זמין ונגיש לעובדים בארגון )לפי הרשאות(.   -ארגוניפורטל  -

 המידע הקיים לפי מחלקות. הלים הקיימים בארגון ואת כל הפורטל ירכז את כל הנ 

 

 תאגיד המים – פנים בנושא חשבונות מים חריגיםבדיקה של מבקר  .6

 בעקבות פניות חוזרות של תושבים בעניין חשבונות מים חריגים, פניתי לדירקטוריון תאגיד מי תקווה 

וביקשתי לקיים בדיקה מעמיקה ושקופה בנושא. התאגיד התחייב לפעול בשיתוף פעולה, לבצע בדיקה 

וללת  הביקורת כ מקיפה באמצעות מבקר הפנים של התאגיד ובאמצעות כל הכלים העומדים לרשותו. 

 בדיקה של ההפרשים בין חישוב חיצוני לחישוב המערכת וגם שליחה של מספר מדי מים לבדיקות מעבדה. 

 יובאו לידיעת הציבור. וצאות בדיקת המבקרת 

 

 עדכון בנושא הגוש הצפוני .7

, תכנית לגוש 429-0767434של הועדה המחוזית אושרה תכנית  2020021בישיבה מס'  7.9.20בתאריך 

שימושים -בצפון גני תקווה כמתחם עירוני מעורב 6716. מטרת התכנית לפתח את גוש 6716הצפוני 

  6716הכולל מגורים, שטחי תעסוקה קריית חינוך ושטחים ציבוריים פתוחים. התכנית מקיפה את כל גוש 

 מצפון, קרית אונו ממערב, דרך התקווה מדרום ומועצה אזורית דרום השרון ממזרח. 471התחום ע"י דרך 

דונם  45  -מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר, כ 250,000 -יח"ד, כ  1,200דונם והיא כוללת  270 -טח התכנית כש

דונם של שטח ציבורי פתוח. התכנית קובעת הנחיות להכנת תכניות איחוד   52 -של מבני ציבור ועוד כ

 כפתרון תחבורתי.  289התכנית מותנית בפתיחת כביש  וחלוקה לפי חלוקה לשני מתחמים.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 עדכון בנושא האנ"מ )אתר נופש מטרופוליני(  .8

המקודמת על ידי הועדה המחוזית  3/2139התקיים דיון במועצה הארצית ובו הוצגה תמ"מ  28.10בתאריך 

יחידות דיור במזרח רח' הכרמל ולמעשה מבקשת לקבוע כתם פיתוח עירוני   3500מרכז, המבקשת להוסיף 

 צמוד דופן לגני תקווה. 

אני גאה לומר שבעקבות מכתב העמדות ששלחנו ליו״ר המועצה הארצית והצגת העמדות גם בדיון שנערך 

 הוחלט להוריד את הנושא מסדר היום לישיבה זו.במועצה, 

חידדנו לחברי הועדה הארצית שהדרך הנכונה לאשר תוספת יחידות דיור באנ"מ היא על ידי קיום ועדת  

בורתיים והכלכליים באזור כולו. אם תוקם ועדת גבולות כאמור, נדרוש גבולות שתבחן את הפתרונות התח

כי תבחן את סיפוח כפר מעש וגת רימון לגני תקווה כדי להסתכל על המרחב, כמרחב עירוני אחד עם 

 פתרונות כוללניים. 

 נמשיך לפעול לפתרונות תחבורתיים וכלכליים למען היישוב ולא נוסיף יחידות דיור לגני תקווה ללא

 תשתיות הולמות. 

 

 תקן חדש לעובדת סוציאלית בתחום האלימות במשפחה .9

גני תקווה נבחרה במסגרת הקריטריונים שנקבעו למתן סיוע טיפולי בתחום האלימות במשפחה ובחודש  

 .   100%אושר לאגף הרווחה תקן של עו"ס לטיפול בתחום זה בהיקף משרה של  2020ספטמבר 

יש חשיבות רבה בהקמת היחידות ברשויות המקומיות תוך פיתוח היכולות המקצועיות לטפל במשפחות 

 .לשלום המשפחה אזורי  ם האלימות. עד כה הטיפול באלימות במשפחה היה במרכזבתחו

 

 תקן לרכז/ת מתנדבים בחצי משרה  .10

תקן נוסף שקיבלנו ממשרד הרווחה הוא רכז/ת מתנדבים בחצי משרה. התקן הזה יסייע לנו מאוד בתפעול  

 של כל קבוצות המתנדבים בקהילה וגם בתפעול מתנדבים בשעות חירום. 

 

 ועדת הנצחה ותרומותשל עדכון  .11

.  והייתה פעילה בקהילה תה של פזית גבע ז"ל, אשר התגוררה בגני תקווההועדה המליצה לאשר את הנצח

, מתוך רצון  משפחתה של פזית תורמת הקמה של בריכת נוי אשר תמוקם בחצר פנאי פלוס בדרך המשי

על בריכה אקולוגית בעלת מפל מים מפכפך,  מדובר . לתרום דווקא ליישוב שבו היא חיה וגידלה את ילדיה

לים עם הצללה ועוד ספס  צמחייה עשירה וססגונית ודגי זהב ודגים אוכלי יתושים. בסמוך לבריכה, ימוקמו

 בהתנדבות.  את ההיתר לבריכה נרתם להגיש תושב היישובאלמנט של פנאי )במסגרת התרומה(. 

 



 

 

 

 

מאז פרוץ מגיפת הקורונה עברו תלמידות ותלמידים  -ניידים הועדה המליצה לאשר תרומה של מחשבים 

טובת  רבים ללמידה מהבית. בשל המחסור הרב במחשבים, המועצה פנתה לחברת אמדוקס ישראל ל

ובכך עזרנו לצמצם פערים לימודיים   תרומת מחשבים ניידים, אשר חולקו למשפחות שידן אינה משגת 

 התלמידים.התלמידות ובקרב 

 .תרומות אלה יעלו לאתר המועצה של הועדה לאישור שתים הפרוטוקולי**

 

   מתווה חזרה לבתי הספר .12

את בתי הספר היסודיים גם באחד בנובמבר פתחנו לאחר שגני הילדים חזרו לפעילות לפני כשבועיים, 

בכל  95%ד', ללימודים של חמישה ימים בשבוע. נוכחות התלמידות/ים הייתה מעל -עבור תלמידי כיתות א'

ו' -אנחנו משלבים תומכי הוראה בבתי הספר ופועלים ללמידה ראויה מרחוק של תלמידי ה' .י הספרבת 

 ולמפגשים בקבוצות קטנות במרחבים הפתוחים. 

 https://bit.ly/2HHWOszהחזרה ללימודים:  לצפייה במתווה

 

 בהליכה  מפגשי תושבים .13

חשוב לי לשמוע את התושבות והתושבים ולהישאר בקשר והמרחב הפתוח הוא המקום הנכון ביותר לקיים  

 אז החלטתי לשלב את שני הדברים.  –. וחשוב לי גם שכולנו נעשה ספורט מפגשים 

 תושבים/ות שרוצים/ות לפגוש אותי מוזמנים/ות להצטרף אלי להליכה.

 https://bit.ly/3kVVQHI< ---לבקשת פגישה בהליכה 

 

 אטרקטיבית במיוחדקורס דירקטוריות לתושבות גני תקווה בעלות  .14

נשות גני תקווה, מעוניינות להשתלב בעמדות ניהול וקבלת החלטות בחברות ציבוריות, פרטיות 

 וממשלתיות? זו ההזדמנות שלכן

לאחרונה השקנו קורס דירקטוריות הלכה למעשה לנשות הקהילה, העוסק בהיבטים משפטיים, פיננסיים  

בשיתוף עם ויצ"ו והמרכז הישראלי לניהול והוא יתקיים במתכונת  וניהוליים בעבודת הדירקטוריון. הקורס 

 דיגיטלית )מפגשי זום(. 

 בלבד  30.11 -נשארו ממש מקומות בודדים, ניתן להירשם עד ה

 https://bit.ly/2U76vDxפרטים מלאים והרשמה באתר המועצה:  

 

 

 

 

https://bit.ly/2HHWOsz?fbclid=IwAR3tVGJTbIi8IC9FJ51dWuFqy_yK_oSofM2VNArFOqzDFb6g6r5zlpuaOXE
https://bit.ly/3kVVQHI
https://bit.ly/2U76vDx


 

 

 

 

 

 ווה מפגשי ועדי בתים בגני תק .15

, במטרה בנושאים שונים  ,ברבי קומות  ות /התחלנו להפעיל פרויקט של מפגשים עם ועדי בתים ודיירים 

לסייע בפעולות שונות הנדרשות לתחזוק בניין רב קומות ובמטרה לרקום שיתופי פעולה והדדיות בין ועדי 

ת מאירועי אש. את  ועסק בתחום הימנעות והתמודדו  2.11הבניינים למועצה. המפגש הראשון התקיים ב 

המפגש העביר ישי אהרוני, קצין הסברה בכבאות הצלה בני ברק מחוז דן. המפגש השני יתקיים בתאריך 

 בנושא מיחזור והוא יועבר ע"י מנכ"ל תאגיד תמיר רני איידלר. הרשמה למפגש תתפרסם בקרוב.  23.11

 

 סבב נוסף של בדיקות קורונה  .16

שימו  במרכז הבמה.  20:00-12:00 ין השעות ב  15.11.2020 -ה מתחם בדיקות נוסף יתקיים ביום ראשון

הבדיקות הן ללא צורך בהפניה או תיאום מראש, רק להגיע עם (. 20המיקום השתנה )רח' הכרמל לב ש

 תעודה מזהה.

 

 קורס עזרה ראשונה לסייעות בגני הילדים .17

לאחרונה התחיל המחזור הראשון של קורס עזרה ראשונה לסייעות בגני הילדים, כולל סייעות רפואיות  

ומשלבות )גם סייעות של בתי הספר(. הקורס מטעם המרכז לרפואת חירום ומעניק לסייעות הכשרה 

הכלל  מעשית בעקרונות ההחייאה והעזרה הראשונה. הקורס הוא קורס חובה וכל הסייעות ללא יוצא מן 

 ת המועצה ובהמשך נפתח קורס גם לקהילה כולה. בקרוב נפעיל הכשרה גם לעובדי ועובדויעברו אותו. 

 

 עדכונים  -אזרחים וותיקים .18

 .פתוחהבמרחב יתת אזרחים וותיקים כאשר המפגשים מתקיימים כהשבוע חזרה לפעילות  -

(. הטיול הראשון יוצא ביום שישי הקרוב, בכלי רכב פרטיים )הטיולים לאזרחים וותיקים  אנו חוזרים עם   -

 https://bit.ly/2Uazo1Sכל המידע באתר המועצה: 

. כל המידע באתר המועצה/ספרייה:  ממשיכים עם פרויקט "ספר עד הבית" לאזרחים וותיקים  -
https://bit.ly/3kkGz2g 

-  
  18:00  –ל  16:00בין השעות  15.11.2020ביום ראשון  -מימוש זכויות שורדי שואה לבדיקה אישית ל -

יגיעו נציגים של משרד האוצר על מנת לערוך לכל אחד ואחת מהשורדות/ים בדיקה אישית למימוש 

 https://bit.ly/3ldAFktועצה: זכויות. כל המידע באתר המ

 

 

 

https://bit.ly/2Uazo1S
https://bit.ly/3kkGz2g
https://bit.ly/3ldAFkt


 

 

 

 

 אירוע הוקרה למתנדבים ומתנדבות   .19

 כמיטב המסורת, במיוחד השנה לא וויתרנו על ערב הוקרה למתנדבים ומתנדבות מהיישוב.  

 אמן.האירוע יתקיים השנה בזום ונארח בו את הזמרת והיוצרת קרן פלס למופע כיתת 

   20:00בשעה  30.11.2020יום שני, 

 ההשתתפות כרוכה בהרשמה מראש  

 

 ביקור שר הרווחה איציק שמולי בגני תקווה  .20

השר ביקש להכיר את היישוב וללמוד את  . ו בגני תקווה את שר הרווחה, איציק שמולינ אירח שעבר שבועב

  ון השירותים שנותן היישובאפיון היישוב, הפערים בשירותי הרווחה הניתנים לתושבים, ואת מגו

יוזמה   -במתחם העסקים ברחוב הנגב ממוקם קהילתי שבמקרר הביקר השר לאוכלוסיות מטופלות. 

ז פנאי פלוס  במרכ הוא ביקר חברתית שנועדה לקדם צמצום בבזבוז מזון וערבות קהילתית הדדית. בהמשך

לראות מופע זכה השר . בשילוב מועדון חברתי יםהותיק ים אשר משמש כמרכז רב שירותי לאזרח, החדש

שיתוף פעולה פורה וקבוע אשר נרקם בין מחלקת הנוער לבין אגף   –של להקות הנוער לבאי המועדון 

 .הרווחה ומנהלת המרכז ז'נה בר

בפני השר את הפער שבין הדירוג הסוציו אקונומי הגבוה בו מדורג היישוב להדגיש ו נ . בעת הביקור ביקש

לבחון דרכים בהם יוכל  מנוו מנ לבין יכולתה של המועצה לספק שירותים נאותים לצרכי הרווחה וביקש

 וכל להמשיך לתת שירות איכותי לתושבים. נ על פערי התקצוב לרשות בכדי ש לגשר
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תושב ותושבת יקבלו עדכונים   במסגרתו, כל –בשבוע שעבר השקנו את המרחב האישי לתושב/ת 

מהמועצה רק בתחומים שמעניינים אותו. במרחב האישי תוכלו לראות את כל הפניות שלכם למוקד, למלא  

 טפסים, לזמן תור, לרכוש כרטיסים לאירועים ומופעים וכו'.

 איך זה עובד? מורידים את האפליקציה החדשה של המועצה, לוחצים בתוכה על המרחב האישי ובוחרים 

 את תחומי העניין שלכם. 

 APPLE / IPHONE: https://apple.co/34ST9kLלהוריד למכשיר 

 ANDROID: https://bit.ly/3enf3zzלהוריד למכשיר 

 

 

 

 


