
 

 

 

 27ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 דיווחי ראש המועצה

 

 : 16.2 תחלואה וחזרה לשגרה נתוני  .1

 צבע צהוב 5.8  -ציון רמזור  

 בתי אב 66מאומתים/  79

 50אחוז מחוסנים מעל גיל  77

 מחוסנים חיסון שני  7101|  מחוסנים חיסון ראשון 10337

 

   פתחנו את מערכת החינוך! השבוע

 ימים בשבוע   6-לגני ילדים נפתחים  -

 . בקפסולות  ימים בשבוע 5-לד -ג| כיתות  ימים בשבוע  6-לב  -אכיתות -

   .ילדים ולימודים בזום  9מפגשים במרחב הפתוח בקבוצות של -ו -הכיתות  -

 , במרחב הפתוח9קבוצות של  -חטיבה-

 בגרויותבמתכונת של  -תיכון -

 

 18.2 קורונה ביום חמישי הקרוב מתחם בדיקות .2

 | במרכז לידר 19:00-12:00בשעות 

 ללא תור וללא הפנייה 

 

 ביום שישי הקרוב ביישוב מתחם חיסונים .3

לחברי כל קופות   במתחם לידר, יהיה מתחם חיסונים  13:30-08:30בשעות ,  19.2 ביום שישי הקרוב

 שצריכים/ות חיסון ראשון בלבד. לתושבים/ות החיסון מיועד החולים. 

 

 שאלות ותשובות בנושא חיסון נגיף הקורונה –דוק -וואטסאפ .4

 .שמחים להזמינכם.ן לצ'אט עם רופאה ואימונולוגית בנושא חיסון נגיף הקורונה

המטרה העיקרית היא להביא לידיעת הציבור מידע רפואי מבוסס מחקרית וכל זאת מאנשי ונשות מקצוע 

 שזהו תחום עיסוקם.ן והתמחותם.ן 

 https://bit.ly/37ggRbc -:  21:00בשעה  18.2להצטרפות לצ'אט שיתקיים ביום חמישי 

 

 

https://bit.ly/37ggRbc


 

 

 

 

 מ"א ברחוב הרמה עדכון בנושא פרויקט ת .5

 לאחרונה התקבלו באגף ההנדסה פניות לבחינה של פרויקט פינוי בינוי במתחם הרמה, וזאת במקום 

אילו בדיקות   , בו מפורטמצורף מסמך הבהרה שפרסמנוהפרויקט אשר תוכנן ואושר בתכניות הקיימות. 

: לסיום הפרויקט במתחם כולותכנוניות בוצעו עד כה, וכן תיאור רצף הפעולות העתידיות עד  ופעולות 

https://bit.ly/3pkmFGV 

 

 2020לשנת  סקר שביעות רצוןממצאי  .6

, (אשתקד אחוז  62לעומת )מרוצים מתפקודה של המועצה אחוז  66מרוצים מהמגורים ביישוב, אחוז   83 

 .הקורונהמרוצים מתפקודה של המועצה במשבר אחוז  82

, לייעל ולהנגיש שירותים לציבור, לטפח ולפתח את רמת  2021-בגם נמשיך לעבוד קשה בשבילכן/ם 

 . ות /השירות שאנו נותנות/ים לתושבים 

 https://bit.ly/3bRYlcxהסקר: המלאות של לתוצאות 

 

 תרומההנצחה ודיווח על  .7

חלק בלתי נפרד  לילך הייתה . לועדת הנצחה בקשה להנצחתה של לילך לוגסי ז"ל והצופים הגיש שבט

בגני  במשמר האזרחיהתנדבה  ", לילך למדה בביה"ס גנים ובחטיבת "הראשונים . בגני תקווה מהקהילה

 וקיבלה את "אות המתנדב".  תקווה

השבט יקיים מדי  א יוקדש לזכרה של לילך. עץ, אותו נשתול יחדיו במעלה הצופים והו תורמים הצופים  שבט

 ערכית סביב העץ לזכרה של לילך. -שנה פעילות חינוכית 

 https://bit.ly/3u2voBlלנוהל הנצחה באתר המועצה: 

 

 תזכורת לתושבות ותושבים ולבעלות ובעלי עסקים בנושא קבלת הנחה בארנונה .8

מעודדים אתכן/ם ללמוד את זכויותיכם/ן בכל הקשור להנחות במיסים עירוניים וארנונה. ייתכן ומגיעה אנו 

 לכם/ן הנחה מהמועצה על בסיס מבחני הכנסה וירידה בהכנסות עקב תקופת הקורונה.

 : באתר המועצהאת כל הפרטים תוכלו למצוא 

 http://bit.ly/3cEqofHמגורים: ארנונה ל

 http://bit.ly/3azxXlgעסקים: ארנונה ל

 

 

 

https://bit.ly/3pkmFGV
https://bit.ly/3bRYlcx
https://bit.ly/3u2voBl
http://bit.ly/3cEqofH
http://bit.ly/3azxXlg


 

 

 

 

 ברכת מזל טוב להולדת הבן / הבת .9

אנו מקבלים בברכה את התינוקות שמצטרפות/ים למשפחת גני תקווה ומאחלים מזל טוב על התוספת  

? אחת לרבעון ילידי החודש יקבלו מאיתנו ברכת מזל טוב ביחד או ילדה ילד  ן/נולד לכם  המתוקה למשפחה.

 עם מתנה צנועה מהמועצה. 

 

 רשת תעבורת מידע חדשה בדמות תשתית של גלים מילימטריים ברחבי היישוב פריסת .10

במגוון דרכים, לשמור על רשת  לתושבים/ות טכנולוגיה זו תסייע למועצה לייעל את השירותים הניתנים 

כל זה לקראת השלב הראשון שיגיע לאחר פריסת   –המידע הפנימית מאובטחת וממודרת, מהירה ויעילה 

 .הרחבת פריסת מצלמות אבטחה במרחב הציבורי -שהוא התשתית 

 /3rf40h7https://bit.ly לפרטים נוספים אודות התשתית החדשה:

 

  נגרייה קהילתית .11

  מתנדבים קבועים בעלי רקע, "משוגעים" לתחום הנגרות ויש להם זמן.מקצועיים ו נגרים דרושים 

 המתנדבים יעברו הכשרה ע"י נגר מוסמך, ילוו את הקמת הנגרייה וינהלו אותה בקהילה.

,  בין מגזרים שונים בקהילההנגרייה תהווה מקום מפגש קהילתי בלתי פורמלי, בדגש על עבודה משותפת 

 זאת במטרה לגבש קהילה יוצרת ומשתפת סביב הנגרייה.

תאפשר ביטוי עצמי והתנסות בתחום הנגרות לכל מי שרוצה באמצעות סדנאות פתוחות  גם הנגרייה 

 ופרויקטים אישיים! 

 nb@gantik.org.ilhelraהמעוניינים יכולים לפנות אלינו: 

 

 2021 שבוע החינוך .12

   .מסע מרתק של שבוע חינוך חובק עולם 

 21-25.2בין התאריכים אירועי החינוך יתקיימו 

 . . מס' המקומות מוגבל אנחנו מזמינים אתכן/ם להיכנס לקישור ולהתחיל להירשם לאירועים השונים 

 http://bit.ly/3tJmNU2  -מחכים לכן/ם 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3rf40h7
mailto:helranb@gantik.org.il
http://bit.ly/3tJmNU2


 

 

 

 

 שיטור יישובי בגני תקווה  .13

  יישובי בגני תקווה, המתבססת על מודל השיטור העירוני.השיטור היחידת לפני מס' שבועות השקנו את 

פעולה פורה עם  הקמת היחידה היא יוזמה משותפת של המועצה ומשטרת מסובים והיא תולדה של שיתוף 

המטרה העיקרית בהפעלת היחידה היא יצירת סביבת חיים מוגנת ואיכותית, התורמת לחיזוק  המשטרה.

 הביטחון האישי והקהילתי של התושבות והתושבים ביישוב. 

במטרה לבחון את יעילותו של המודל בגני תקווה ולבחון האם הוא נותן מענה היחידה מוגדרת כפיילוט 

 לייה באיכות החיים. לצורך ותורם לע

 106פנייה לשיטור נעשית באמצעות מוקד 

 

 מבנה תגלית -  החלה בנייתו של החלק האחרון בקריית החינוך .14

קומות אשר מייעל את השימוש בשטח ונותן מענים לכל שלושת  2מבנה תגלית הינו מבנה רב תכליתי בן 

מקומות,   350ד ואולם רב תכליתי בן כיתות לימו  7. המבנה החדש יכיל בתוכו ת החינוךבתי הספר בקרי

שישמשו את חטיבת הראשונים ותיכון מית"ר, כמו גם את בי"ס אילות. במבנה יוקם גם מזנון אשר ישמש 

מעבדות   7את בתי הספר ובאי הספריה בשעות היום ואת כלל הציבור אחר הצהריים. בקומה השניה יוקמו 

 כון בגשר עילי. קומה זו תתחבר לתי .אשר ישמשו את תיכון מית"ר

מקומות חנייה. על גג המבנה  84בין השאר, יכלול המבנה חנייה תת קרקעית למורים של בתי הספר בן 

 תלמידים בכל רגע נתון.  500-החדש יוקם מרחב פתוח להתכנסות שיכול להכיל כ

 . בנייתו של המבנה צפויה להימשך כשנה וחצי

 

 תקווה קיר השוויון בגני  –תודעה משנה מציאות  .15

ללא הבדל  עכשיו, גם במרחב הציבורי! -ם שיח לשוויון מגדרי ולשוויון הזדמנויות ו ד ילק אנו ממשיכים לפעול

 כל הא/נשים שוות/ים!  -דת, גזע, תפקוד פיזי או מין, בגני תקווה

קיר השוויון החדש הממוקם על טיילת שדרת התקוות, קיר שהוא כר פורה לפעילות של שוויון חברתי 

 .לת האחר/ת ולהכ

 

  הוקמו בגני תקווה שני מגרשי פטאנק ראשונים   .16

 . המגרשים ממוקמים בטיילת התקווה בין בי"ס יובלים למגדלי הים התיכון 

 . הפטאנק הוא משחק כדורת בשטח הפתוח

הפרויקט בוצע בעקבות יוזמה של תושבות הישוב, אשר פנו בהצעה להקים מגרשי משחק חדשים 

 במסגרת קול קורא לשדרוג המרחב הציבורי המשותף שפורסם בקיץ. 



 

 

 

 

 אתרים לשימור בגני תקווה  .17

משפחות על  4שיכון זה כלל צריפי עץ שאכלסו . 1949גני תקווה החלה את דרכה כשיכון עולים בשנת 

הוועדה לשימור במועצה  ם של שני דונם, אחד השרידים האחרונים לתקופה זו נמצא בסמטת גבעון.מגרשי

פועלת לשימור אתרים אשר נותנים ביטוי לערכים היסטוריים ותרבותיים המבטאים את התפתחותה של  

 גני תקווה. 

יועד לצרכי ציבור,  בימים אלו מתגבשת תוכנית שתגדיר את המגרש בו עומד הצריף ברח' גבעון כמגרש המ

 כאשר את הצריף אנו מייעדים לשימור כבית ראשונים אשר יציג את התפתחות הישוב. 

מופיעה באתר הוועדה המקומית לתכנון   26.12.19רשימת האתרים שהוכרזו לשימור ע"י הוועדה מתאריך 

 handasa.ganeytikva.org.ilובנייה: 

 

 הציבורי במרחב  עמדות החייאה חכמות פריסת .18

עמדת ההחייאה החכמה של  ברחבי היישוב. עמדות  6מוביל להקמת  שיתוף פעולה של המועצה עם מד"א

מד"א כוללת דפיברילטור מתקדם וארון אלקטרוני המחובר לרשת מד"א, נשלט מרחוק ומיקומו מזוהה 

,  )לא עלינו( במקרה של אירועולמד"א יש מיפוי טכנולוגי של כל העמדות הפרוסות בארץ  .101במוקד 

, תוך הדרכה טלפונית כיצד מתקשרים למד"א והם מזהים היכן ממוקם הארון החכם הקרוב ביותר

 להשתמש במכשיר ההחייאה עד שהאמבולנס יגיע. 

עמדה אחת כבר קיימת ביישוב, ביוזמת מפעל הפיס והיא ממוקמת בעמדת פיס ברחוב הגליל, בסמוך  

 למרכז המסחרי.

 

 מחוברים חלוקת ערכות  .19

במהלך השבוע שעבר קיבלו עשרות אזרחיות ואזרחים ותיקים ערכות תקשורת להפגת הבדידות, ערכות 

שהן פרי שיתוף פעולה של מפעל הפיס והמועצה. הערכה נועדה לאפשר לותיקים ליצור קשר עם 

רנט המשפחות, בצורה נוחה ופשוטה, באמצעות שיחות וידיאו. הערכות אשר מגיעות עם חיבור אינט

 מובנה ניתנו לותיקים ללא עלות, וחולקו על ידי בנות ובני נוער מתנדבים מתיכון מית"ר.

 

 אירועים קרובים  .20

 מתחיל שבוע החינוך -21.2

 קריאת מגילה בשידור חי בפייסבוק בהובלת חב"ד  -25.2

 נפעל על פי ההנחיות –תהלוכת עדלאידע ממנועת  -26.2

 )הפרסום בקרוב( עמדת צילום פורימית ותהלוכת נגנים אירועי פורים : מתחם חדר בריחה,   -28.2



 

 

 

 חנוכת מגרשי פטאנק -2.3

 אירועי יום האישה )הפרסום בקרוב( -8.3

 יום המעשים הטובים -16.3

 

 


