
 

 

 

 

 32ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 דיווחי ראש המועצה

 

 למצב הביטחוני הרגיש בימים אלה  מועצה היערכות ה  .1

המועצה ערוכה ומוכנה לכל תרחיש. מרכז ההפעלה נפתח ומוכן, מוסדות החינוך מופעלים רק 

הצורך ומועבר מידע לציבור באופן במקומות בהם יש מרחב מוגן תקני, מתקיימות הערכות מצב על פי 

 רציף ועל בסי הנחיות פיקוד העורף.

אנחנו בגני תקווה מחזקים את ידיהם של חברינו בדרום בימים אלה, ומקווים כי השקט ישוב והחיים  

עד שזה יקרה, אנו מזמינים את תושבי עוטף עזה והדרום בשעות ובימים  . יחזרו למסלולם במהרה

 הקשים שעוברים עליהם לבוא לנוח ולהתארח אצלנו. 

תושבי גני תקווה שרוצים לארח משפחות מהדרום, מתבקשים להירשם בטופס המצורף ולהציע את  

 היישוב. אנו ניערך לחיבור בין משפחות מהדרום למשפחות . ביתם לאירוח חם 

 https://bit.ly/3uzqKdMלהרשמה: 

 

 מועצהה  הפנימית של משפטיתה יועצת עו"ד אשרת מצליח נבחרה ל  .2

תושבת רמת גן, בעלת תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת בר אילן, מגיעה אלינו  35אושרת, בת 

עסקה שנים רבות במתן ייעוץ משפטי לרשויות מקומיות  ממשרד עורכי דין הררי טויסטר ושות', שם 

וגופים ציבוריים בנושאים מנהליים ואזרחיים, מיסוי מוניציפאלי, ייזום וקידום חקיקה עירונית, חוזים 

 ומכרזים, נכסים, דיני עבודה, חקיקה עירונית, ארנונה והיטלים, תביעה עירונית ועוד.  

בעלת ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי שוטף לרשויות מקומיות כולל השתתפות בישיבות הועדות אשרת 

השונות של הרשות, ישיבות מועצת עיר, ישיבות דירקטוריון וכו', בהתווית מדיניות עירונית בנושאים  

 שונים, שיתופי פעולה עם משרדים ממשלתיים ועוד. 

 בהצלחה לאשרת 

 

 תיכון מית"ר  נבחרה למנהלת רכט-נעה פניג .3

שנים וחברת צוות ההקמה של תיכון מית"ר, שותפה  5חברת הנהלה מזה   - 41אם לשלושה, בת נעה, 

 לחזון בית הספר והובלת תכנית היזמות החינוכית בתיכון. 

 בספטמבר, בפתיחת שנת הלימודים הבאה.  1-נעה תיכנס לתפקידה ב

 צר. נ -קרן רזד"ר להודות למנהלת התיכון היוצאת אני רוצה 

https://bit.ly/3uzqKdM


 

 

 

קרן, מנהיגה חינוכית משכמה ומעלה, הובילה את הקמת התיכון הראשון ביישוב מהיום שבו התכניות  

היו על הנייר. קרן השכילה לחבר את הקהילה ותלמידות ותלמידי בית הספר לבנייתו של התיכון, 

 ים.  הובילה יוזמות חינוכיות פורצות דרך שצוותי חינוך מכל הארץ באו ללמוד מהן לאורך השנ 

קרן בנתה לתיכון צוות חינוך מוביל וחדשני, צוות שרואה את טובת התלמידות והתלמידים תמיד ומוביל  

 .2020פרס החינוך שהתיכון זכה בו בשנת  -אותם למצוינות חינוכית יוצאת דופן, לראייה 

 תבחר. הצלחה רבה בכל דרך שבה  קרןאני מאחלת ל

 

 י אמירים החדש אשר צפוי לקום בדרך המשלנהל את בית הספר נבחרה הדר צדיק  .4

שנים, כאשר בארבע השנים האחרונות שימשה   10עוסקת בחינוך מזה  3- הדר, תושבת היישוב ואם ל

הדר כסגנית מנהלת בחטיבת הביניים "הראשונים" ביישוב. הדר סיימה בהצטיינות תואר ראשון בייעוץ  

 ך מאוניברסיטת בר אילן. חינוכי ולשון עברית ותואר שני בניהול מערכות חינו

 . בית תוך הגאים להצמיח ולגדל מנהיגות חינוכית צומחת ב אנחנו

 

 ושיטור יישובי  מנהל מחלקת פיקוחמלאכי שמעון מינוי  .5

בעל ניסיון רב בתחום הפיקוח במגזר  הוא  .2012שמעון מועסק במועצה כפקח חוקי עזר החל משנת 

במהלך עבודתו התמקצע ועבר הכשרות  . ביאליק כמפקח סביבתיהציבורי, עבד בעברו בעיריית קריית 

 במסירות ובמקצועיות.   ,עושה עבודתו בחריצות . שמעון וקורסים רבים בתחום 

 

 אגודת מכבי ת"א  –נבחר מפעיל חדש למועדון הכדורסל בגני תקווה  .6

 -שנים הקרובות  5-ל יות על ניהול מועדון הכדורסל תועבר למפעיל חדשלספטמבר, האחר  1-החל מה

את המועדון של גני תקווה יובילו מטעמה של מכבי ת"א , שנבחרה לאחר מכרז. מכבי תל אביבת גוד א

עדי עמוס כמנהל המקצועי, ועידן בר כמנהל האדמיניסטרטיבי. עמוס הוא אחד מבכירי המאמנים של  

"א בליגה הלאומית, המועדון, המשמש העונה כמאמן ראשי של קבוצת הנערים הראשית של מכבי ת 

 באיגוד הכדורסל.  14סל ומאמן נבחרת ישראל עד גיל -וכמנהל מקצועי של קבוצות הקט

שהוביל במקצועיות והצלחה רבה את המועדון  רבי, בהזדמנות זאת, אני רוצה להגיד תודה גדולה לאלי 

ם הגבוהים  ועל ההישגי את רבי על ההשקעה הרבה אנחנו מודים ומוקירים בשש השנים האחרונות. 

 הצעירים במועדון.  אליהם הובלת את מאות הכדורסלנים 

 

 

 

 



 

 

 

, כדירקטורית מטעם הציבור לדירקטוריון הערב נביא לאישור את מינוי חן צרור, תושבת גני תקווה .7

ורצון להשתלב  חן סיימה את קורס הדירקטוריות שלנו והביעה נכונות החברה לפיתוח גני תקווה. 

בצוות   לידרית מקצועית חן עובדת כבעשיית המועצה בהתנדבות ולמען רווחת הקהילה בגני תקווה. 

 שיהיה הרבה בהצלחה. .מנתחי המערכות של בנק הפועלים 

 

 פרסום שיבוצים לכיתות א' .8

 
 http://bit.ly/304kWcJהבוקר פורסמו השיבוצים לכיתות א', ניתן לצפות בשיבוצים בקישור הבא: 

 פי ההנחיות שצופרו להודעת השיבוץ. -על 20.5ערעורים ניתן להגיש עד לתאריך 

 
 הכרישים בחינוך גני תקווה  -יוזמה חדשה במערכת החינוך ביישוב   .9

עתיד להתקיים אירוע "הכרישים" בספריה, במסגרתו   1.6, בתאריך לאחר חודשים של עבודה מאומצת 

מגני תקווה לפיתוח  , מורות ומורים חודיות של גננות יחבר השופטות והשופטים יוזמות ינחשוף בפני 

 מערכת החינוך.

 

 הרי יהודה  –הקמת כיכר תנועה בצומת רחובות הרמה  .10

 תחיל בביצוע עבודות להקמת כיכר בצומת זו.  נ שבועות חג מיד לאחר 

 נעביר עדכונים שוטפים על הסדרי תנועה ותחבורה ציבורית. 

 

 כלבים משוחררים על צואת כלבים ו איסוף אכיפה מוגברת על הסברה ומבצע  .11

חניכות וחניכי  -בתקופה הקרובה, במקביל לאכיפה מחמירה על איסוף צואה וכלבים לא קשורים 

קקי לרצועה  - הצופים יהיו בפארקים המרכזיים בימי שלישי ושישי אחה"צ ויחלקו לכם/ן מתקני שקי

ממותגים גני תקווה. רוב בעלי הכלבים אוספים ושומרים על החוק, אך לצערי אחוז קטן מזהם לנו את  

 היישוב. מחלקת פיקוח תגביר את האכיפה בנושא ללא פשרות. 

 

 נפתחה מערכת הגשת בקשה  –מלגות לימודים לתואר ראשון לשנת התשפ"ב  .12

בשיתוף מפעל הפיס, מעניקה מלגות לימודים לסטודנטים/יות תושבי גני תקווה, הלומדים/ות  המועצה 

ניתנת בתמורה להתנדבות  ש"ח  10,000המלגה בסך  לתואר ראשון במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.

 . שעות שנתיות  140-בקהילה בהיקף של כ

 . מוגבל בהתאם להקצאות  כסות מס' המ, 15/8/2021תתאפשר עד לתאריך הגשת בקשה 

 https://bit.ly/3uyqbkqבאתר המועצה:   והגשת בקשה  מלאים  פרטים 
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https://bit.ly/3uyqbkq


 

 

 

 נפתחה קבוצת פייסבוק למסירה של חפצים יד שנייה  .13

המועצה רואה חשיבות גדולה לנושא הקיימות וכך גם תושבות ותושבים רבים מגני תקווה. בהתאם 

 במקום לזרוק לפח! שמצבם טוב תושבות/ים למסור חפצים קבוצה שנועדה לסייע לפתחנו לכך, 

 מעודד מחזור לטובת איכות הסביבה ביישוב ובכלל!מהלך כזה 

סביבה, למחזור יש גם יתרונות כלכליים לא מעטים. מעבר ליתרונות הגדולים הנוגעים לאיכות ה

השימוש בחומרי גלם ממוחזרים לצורך יצרית מוצרים חדשים חוסך סכומי כסף גדולים הדרושים 

 למימון המשאבים הנחוצים להפקת חומרי גלם מהטבע. 

המוצרים שיצאו משימוש אמורים להגיע לפח האשפה ומשם לאתרי הטמנת האשפה. מדובר בכמויות 

ענק של פסולת שניתן לעשות בה שימוש חוזר. רהיטים ישנים הם דוגמה מצוינת לכך. עם מעט מעוף  

 ניתן לשפץ רהיט ישן או להפוך אותו למוצר אחר או אפילו להעביר אותו לשימוש של אדם אחר.  

 לקחת חלק ביצירת קהילה של צריכה מקיימת, סביבתית ויעילה! ן/אנחנו מזמינים אתכם 

 https://bit.ly/3hilIyoבוצה בקישור:  הצטרפות לק

 

 מתקני משחק חדשים יותקנו בפארק התבור .14

בימים אלה אנחנו בוחנים סקיצות שונות למתקני משחק חדשים ומשודרגים בפארק התבור. אנחנו 

 לביצוע.נשתף את תושבי השכונה בבחירת המתקן ולאחר הבחירה נצא 

 

 בדרך המשי  –חונכים את הגינה הקהילתית הראשונה ביישוב  .15

 
, אנחנו נרגשים  15-17 אחרי תהליך ארוך ומשותף עם תושבי שכונת גנים מערב מפרויקט דרך המשי

 24.5לחנוך את הגינה הקהילתית בתאריך 

הגינה תהווה מקום מרכזי  התושבים, חברי הגינה, יגדלו ביחד ירקות עונתיים, צמחי תבלין ועצי פרי. 

 להעשרת חיי הקהילה וחינוך לכיבוד ואהבת האדמה. 

 

 עדכון בנושא קו המטרו  .16

שהיא התוכנית המסדירה את תוואי קו   -  103המועצה הגישה התנגדות לתת"ל  ,כפי שעדכנתי בעבר

M3  של המטרו. במסגרת ההתנגדות ביקשה המועצה לטייב את מיקום תחנת המטרו המתוכננת

ברחוב לוי אשכול בקרית אונו ולמקמה על דרך התקווה באזור הפיתוח של הגוש הצפוני כחלק מראיה  

 מתכללת של מערכת התחבורה עם התכנון העירוני. 

תנגדויות שהוגשו והמליצה לדחות החוקרת אשר מונתה מטעם המועצה הארצית שמעה את מאות הה

 את בקשת המועצה ולהותיר את התחנות במיקום הקיים. 

https://bit.ly/3hilIyo


 

 

 

נימוקי החוקרת, שאומצו על ידי המועצה הארצית, התבססו על כך שמספר התושבים בקרית אונו גדול 

בהרבה ממספר התושבים בגני תקווה ועל הטענה כי קריית אונו הינו מרכז אורבני יותר חזק מגני  

 . תקווה

למרבה הצער החוקרת, ובהמשך לכך המועצה הארצית, לא התייחסה באופן ענייני ומקצועי לנתונים  

ידי המועצה ביחס למספר המשתמשים בתחנה בדגש על איזורי מסחר  -העובדתיים שהוצגו על

 ישארו מיותמים. יותעסוקה אשר כתוצאה מהתוואי הקיים 

ות ולבקש מהמועצה הארצית, כי לא תעביר את בכוונתי לפנ  ,כיוון שלא ניתנה הנמקה מבוססת 

 התוכנית לאישור הממשלה לפני שתשקול את שוב את טענות המועצה.

 בשים לב לתשובת המועצה הארצית תשקול המועצה את המשך צעדיה.

 

 התחדשות עירונית ברחוב הרמה  .17

הוצג מתווה   ,ברחוב הרמהאני רוצה לעדכן אתכם שבכנס שהתקיים אתמול אליו הוזמנו בעלי הזכויות 

כך שבמקום פרויקט במתווה של עיבוי בינוי יבוצע פרויקט  ,חלופי להתחדשות עירונית במתחם הרמה

 פינוי בינוי.  

לא הצלחתי להבין מי חשב שזה הגיוני לדחוס לתוך מתחם כל  האמת, ראיתי את התוכנית והזדעזעתי.

כל זה על רחוב צר,   - מ"ר מסחר 3,600יחידות דיור ועוד  1200כך קטן וצפוף, הכי צפוף בגני תקווה, 

 בעל נתיב אחד לכל לכיוון. 

, כמעט בלי  הכך גבוה-לא הצלחתי להבין מי ירצה לגור בבניינים של עשרים קומות בצפיפות כל

₪ לחודש רק לוועד הבית לצורך החזקת בניין רב קומות שאין בו שום   500  –שטחים פתוחים ולשלם כ 

 א קהילתי ולא חברתי. ל -יתרון 

למה מישהו חושב שבעלי הזכויות בבניינים סביב מתחם הרמה יתנו לזה לקרות. הרי הצפיפות 

 הנוראית תשפיע גם על איכות חייהם. 

, לקח לו רבע שעה לצאת 5רק תדמיינו לכם שמישהו גר באחת הדירות, יש לו חניה במרתף מינוס 

רכבים שרוצים לצאת באותה   2400ברחוב הרמה יחד עם מתוך מפלסי החניה בבוקר ואז הוא נתקע 

השעה. עכשיו דמיינו לכם את אותם אלפי ילדים שגרים במתחם, יורדים בשעות אחר הצהריים  

לשטחים הציבוריים המצומצמים ביותר שיש במתחם, למרגלות המגדלים, ועומדים בתור ארוך ביותר  

 למתקני המשחקים.  

י תקווה מציעה פתרונות דיור קהילתיים, איכותיים, מרווחים, סביב גנ  זו לא רוחה של גני תקווה.

 ה.ישטחים פתוחים שמתאימים לשרת את האוכלוסי

קרית אונו רוב הפרויקטים הגדולים של פינוי בינוי ב שאלו אותי למה בקרית אונו זה עובד ואצלנו לא.

ול לנקז את התנועה מהבניינים. הם על תוואי רחוב לוי אשכול שהינו ציר תנועה משמעותי ומרכזי שיכ



 

 

 

בנוסף, ציר התנועה כולל נתיב תחבורה ציבורית ותכנון לתחנות מטרו באופן המקטין את תקן החניה 

 לבניינים אלה. זה לא המצב בגני תקווה. 

 

בכל מקרה, בשביל שתוכנית מהסוג הזה תקודם, תוכנית שלוקחת שטחים ציבוריים ופרטיים ועורכת 

הם, המועצה חייבת להיות יזמית כפי שהיה בתוכנית הקודמת. מכל הסיבות  יאיחוד וחלוקה בינ 

המועצה לא תיזום תוכנית כזו ואני לא רואה איזה סיכוי יש לה להתקדם במוסדות  -שאמרתי קודם 

 התכנון. 

 

 

 פרטים והרשמה באתר המועצה -קרובים אירועים .18

 18:00בשעה  12.5 -תיכון מית"רב  ערוכת גמר של תלמידי מגמת אמנות ת  •

 בספרייה  20:30בשעה  13.5  -תיקון ליל שבועות "ואהבת לרעך כמוך" •

 במגרש הכדורגל בקרית החינוך 10:00-14:00 16.5 -חוגגים שבועות במסיבת מים וקצף  •

. מגמות משנות מציאות ומעצבות עתיד הרצאה של ד"ר עדי וגרהוף בנושא:  -קהילה על הבר •

 במרכז הבמה  בבר תיאטרון 20:45בשעה  23.5

 18:00בשעה  24.5 -חנוכת הגינה הקהילתית בדרך המשי •

 )בתיאום מראש(  10במחלקה הטכנית ברח' הרי יהודה  26.5 –חיסוני כלבת לכלבים  •

בשדרה התקוות ובפארק   16:30בשעה  26.5 –חגיגת מיחזור אריזות בשיתוף תאגיד תמיר  •

 אפריקה ישראל

הראל סקעת  -השקת מרכז הצעירים בגני תקווה וחלוקת מלגות לסטודנטים לשנת התשפ"א •

 7במרכז הצעירים, דרך המשי  20:00בשעה  31.5 –במופע אלקטרוני 

 

 

 

 

 שאים(:מוזמנות ומוזמנים להצטרף לערוץ העדכונים בוואטסאפ )קבוצות שקטות לפי נו

 https://bit.ly/3hguZXSלהצטרפות: 

 http://bit.ly/33zqTSJלהצטרפות למרחב האישי: 

 

https://bit.ly/3hguZXS
http://bit.ly/33zqTSJ

