ישיבת מליאה מן המניין מס' 23
דיווחי ראש המועצה
 .1פתחנו את שנת הלימודים התשפ"א בהצלחה ,עם  5670תלמידים ותלמידות 458 ,עלו השנה לכיתה א',
שישיית גנים חדשה ,מנהל בית ספר חדש ותחושה רבה של התחדשות.
אתחיל את הדיווחים בתודה גדולה לעובדות ועובדי המועצה ,למנכ"לית המועצה דליה לין ,למנהלי
האגפים ולצוותי החינוך.
 .2גני תקווה היא רשות ירוקה בהכרזה ,אך אם לא נקפיד על ההנחיות ,אנחנו בדרך להיות רשות כתומה
מספר החולים נכון להיום 8/9 ,הוא  27חולים .אין חולים במערכת החינוך.
ציון הרמזור נקבע לפי שלושה משתנים :מס׳ הנשאים הפעילים ,אחוז הבדיקות החיוביות וקצב הגידול
של הנשאים .החגים בפתח  -בואו נעשה מאמץ מרוכז  -בבקשה הישמרו ושמרו על ההנחיות.
שיתוף הפעולה של כולם חשוב ביותר למניעת התפרצות וחזרה לפעילות מלאה.
 .3מיכאל הררי נבחר לנהל את בית הספר גנים כמחליף למנהלת בית הספר איריס אברהם שיצאה לשנת
שבתון
מיכאל ,בן  ,41אב לשתי בנות ובן ,מתגורר עם משפחתו בגבעת חביבה .למיכאל תואר ראשון ושני בחינוך,
מיכאל מגיע לגני תקווה מבית הספר צהלה שבתל אביב והוא עוסק בחינוך כ 20-שנה.
בהזדמנות זו נאמר תודה גדולה למנהלת בית הספר היוצאת לחופשה ,איריס אברהם  -נאחל לה שנת
שבתון פורה ,מעשירה ,מלמדת ובריאה!
 .4בשעה טובה נבחר מבקר פנים למועצה – עודד גרונטמן
עודד נבחר מבין  40מועמדות ומועמדים ,והוא נמצא הראוי ביותר לתפקיד.
עודד יתחיל את עבודתו לאחר אישורו במליאה הבאה.
בהצלחה
 .5פרויקט חדש שיביא לחדשנות בשירות
מזה זמן רב שכל המגזר המוניציפאלי נמצא בתהליך שמחייב לשפר שירות ונדרש מאיתנו להיות
מעודכנים וחדשניים .גני תקווה עולה על הרכבת הזו ובכוונתי לתפוס מקום בחזית החדשנות ובאיכות
השירות שאנחנו נותנים לתושבים שלנו.
בימים האחרונים מתגבשת תכנית לשדרוג ,קפיצת מדרגה אמיתית ,ביכולות הטכנולוגיות של המועצה,
הן ברמת המטה ובוודאי בשטח ,בסביבה של הלקוחות שלנו ,התושבים.
במושגים כלליים  ,הפרויקט יחבר את כל מבני המועצה ,את בתי הספר ואשכולות הגנים ברשת עצמאית,
מאובטחת ומנוהלת לחלוטין.
למהלך הזה ,שכולכם תהיו שותפים לו ובמידה רבה הצלחתו תלויה בכם ,יהיו מספר תועלות
משמעותיות.
הראשונה  -חיסכון כספי -על ידי ניתוב כל צרכי התקשורת במועצה לנקודה אחת ,ניתן יהיה לצמצם
דרמטית את ההוצאה על טלפוניה ועל אינטרנט.

בנוסף  ,איכות השירות (מהירות ורוחב פס) שהרשת תספק ללקוחות הקצה ,תהיה בכמה רמות גבוהה
יותר ממה שקיים היום .הנהנים העיקריים מכך יהיו בתי הספר ומוסדות החינוך שיחוברו לרשת מהירה,
מסוננת ומאובטחת.
אבל הבונוס  ,מבחינתי ,הוא היכולת לפרוס מצלמות אבטחה במרחב הציבורי במהירות גבוהה (ימים
לעומת חודשים) ובעלות יחסית נמוכה וכך לתת מענה איכותי ומהיר לדרישה שעולה מהציבור כבר
חודשים רבים.
את התנאים למימוש הפוטנציאל הרב שבפרויקט אנחנו יוצרים בימים אלו.
 .6נאבקים באלימות במשפחה ובאלימות המופנית כלפי נשים
מחר ,יום רביעי ( )09.09.20תתקיים הרצאתה של לילי בן עמי ,אקטיביסטית ,מומחית לחינוך ,זכויות
עובדים ומגדר .לילי היא אחותה של מיכל סלה ז"ל והרצאתה תהיה בנושא תמרורי אזהרה בזוגיות.
איך אנחנו ,סביבתה של אישה שחווה אלימות במשפחה יכולות/ים לעזור?
ההרצאה מתקיימת במסגרת קמפיין רחב של המועצה למלחמה באלימות במשפחה ואלימות המופנית
כלפי נשים ,בשיתוף לידר ,מינהלת נשים ומאמא-נט גני תקווה.
לרישום להרצאה https://bit.ly/34YX6or -

 .7היערכות לחגי תשרי
השבוע ובשבוע הבא תתאפשר הוצאת גזם וגרוטאות לפי המסלולים הרגילים** ,עד ליום רביעי ה 16.9
כולל*
ביום רביעי ה  16.9תתאפשר הוצאת גזם של מסלול ( 1יום א' ה ,20.9-ערב החג).
בערבי החג ,יום הכיפורים ובמהלך חול המועד ( )4-9.10חל איסור על הוצאת גזם וגרוטאות.
בתאריכים אלה תתבצע אכיפה מוגברת.
פרטים מלאים בקישור https://bit.ly/3lR4hF4 :
לפירוט מסלולי פינוי גזםhttps://bit.ly/3m0HdUn :
בברכת חג שמח!
 .8אירוע הפתיחה של מרכזה -מרכז החוגים החדש בגני תקווה
ביום שני האחרון התקיים טקס חנוכת "מרכזה"  -מרכז החוגים החדש של גני תקווה ,המציע עשרות
פעילויות ותכנים בשעות הפנאי לכל הגילאים.
במהלך האירוע הוצגו מגוון רחב של פעילויות ,החל מחוגי מדע ורובוטיקה עד לחוגי אומנות ואופנה,
מסדנאות כתיבה ועד טאי צ'י ו"חדר כושר למוח".
במסגרת "מרכזה" ,יפתח השנה גם בית הספר החדש לתיאטרון ואומנויות הבמה בשיתוף תיאטרון
ענתות ,אשר יצטרף לבתי הספר שהיו עד כה תחת "היכל התרבות מרכז הבמה" ועברו להיות מעטפת
"מרכזה" -המרכז למחול  ,ADCבית הספר למוסיקה "יוניק" ותיאטרון גני תקווה.
תודה גדולה למנכ"לית מרכז הבמה מיכל אהרוני ,על ההובלה והיצירתיות בימים לא פשוטים אלה.

 .9אירועים קרובים:
יום שישי  -11.9שישי שמח  -מופעי רחוב בכל המרכזים המסחריים
יום שני  - 14.9מופע "גוספל" ופיוטי סליחות  .המופע משלב מוזיקת גוספל וג'אז ,עם פיוטים ותפילה
מהמסורת היהודית.
מחיר כרטיס 10 -ש"ח (כל הקודמ/ת זוכה!) .לרכישהhttps://bit.ly/35i4SK4 :

