
 

 

 

 

 33ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 דיווחי ראש המועצה

 

 : עדכון קורונה  .1

 ירוק  4.4ציון רמזור  

 בבידוד  139

 בתי אב 21מאומתים /  27

 9מאומתים מגיל לידה עד  8

 10-19מאומתים מגיל  2

 20-49מאומתים מגיל  10

 50-59מאומתים  3

 .60מאומתים מעל גיל  4

 4-זאב , 4-דרך המלך, 5-הכרמל  -רחובות עיקריים חלוקה לפי 

 

בנות   120- כעבור בני נוער, במסגרתו התחסנו  ביום ראשון התקיים מתחם חיסונים בבניין המועצה

 ובני נוער. 

 מתחם בדיקות קורונה

 22:00-14:00בין השעות |  7.7.21מחר, יום רביעי, 

 31הגליל  'רח –בבית ספר בית יעקב 

 הכניסה ללא הפניה וללא הרשמה מראש!  

מזמינים את הציבור   -מבנה מתחם הבדיקות נבדק ואושר על ידי פיקוד העורף והגורמים הרפואיים 

 הרחב להגיע להיבדק, מתקיימת הפרדה מלאה במקום וכן ישנו תור נפרד למבדדות ומבודדים. 

 

 נופר אלפי לס  - אילות נבחרה מנהלת חדשה לביה"ס .2

 , תושבת קרית אונו, אם לשתי בנות. 45לס בת נופר אלפי 

 התמחות במדעים -במערכת החינוך. בעלת תואר ראשון בחינוך 22-מתחילה את שנתה ה

 ותואר שני במנהל מערכות חינוך. 

 בוגרת התכנית להכשרת מנהלים של ״אבני ראשה״. 

ור ורשה" בקרית במשך שמונה השנים האחרונות הייתה חברה בצוות המוביל של בית הספר "אביגד 

 שנים האחרונות שימשה כסגנית מנהלת. האונו. בשלוש 



 

 

 

תפיסתה החינוכית של נופר מתמקדת ביצירה ובהובלה של סביבה חינוכית בטוחה, חדשנית ויוזמת  

 לממש את מלוא כישרונותיהם ולחוות הצלחה. ,המאפשרת לכלל השותפים להתפתח

ערכית והרגשית בבית  -הפדגוגית, החברתית , כית נופר מאמינה בקשר האנושי כבסיס לעשייה החינו

 הספר.

 !הצלחה גדולה לנופר

על ההובלה של   ,2015, מייסדת ומנהלת ביה"ס אילות משנת אני מבקשת להודות לכוכבית מיכאל

 . . הצלחה גדולה בכל דרךאהבתה לתלמידים ולתלמידות ולתפקיד החינוכי, על ת הספרבי

 

 ברחובות הרמה והרי יהודה 38אישור היתר ראשון לפרויקט תמ"א  .3

והרי יהודה  אני שמחה לבשר כי הועדה המקומית אישרה היתר ראשון לחיזוק המבנים במתחם הרמה 

. מהות ההיתר היא  49הרי יהודה  -שחלה במקום. כתובת הבניין שקיבל את ההיתר במסגרת התכנית 

לובי כניסה, שינויים   בפני רעידות אדמה הכולל: ממ"דים, מרפסות, מעלית,חיזוק המבנה הקיים 

 ושינויים בפיתוח.  בחזיתות, חדר גז, חניות לדירות חדשות 

 

 שיבוצים לגני הילדים לשנת התשפ"ב  .4

שיבוצים. מאחורי מלאכת השיבוצים עומד תהליך מורכב שהחל כבר בינואר השנה, השבוע פורסמו ה

  אותו אנחנו מבצעים בתשומת לב רבה, תוך שמירה על מדיניות השיבוץ והתייחסות לתבחינים רבים.

השנה החולפת זימנה אתגרים רבים בעיקר בהיבטים חברתיים. על כן, לאחר חשיבה רבה החלטנו  

ערעורים ניתן   דים ככל שניתן בשלמותן למען חיזוק החוסן של הילדים והילדות.לשמר קהילות גני יל

 דרך המרחב האישי.להגיש 

 

 חוזרת  סיירת הורים .5

שומרים על עצמם , כדי לדאוג שבנות ובני הנוער הקיץ כבר כאן וסיירת ההורים של גני תקווה חוזרת 

 כולנו. ם כדי לשמור על איכות החיים של במהלך חופשת הקיץ וג

 תודה גדולה.  -המיזם ורד גלעד פרידמן תנהל השנה את 

 תודה גם לאושר ליאור שהקימה, הובילה וניהלה את המיזם בשנים האחרונות. 

 ויקחו חלק בפרויקט ערכי, משמעותי וקהילתי.  יצטרפו שלהורים נוספים  הסיירת זקוקה

 054-5926570: לורד גלעד פרידמןהמעוניינים יפנו 

 

 

 



 

 

 

 

 היערכות המועצה לעת חירום .6

 בשבוע שעבר התקיים במועצה תרגיל חירום מטעם פיקוד העורף והרשות הלאומית לחירום.

התרגיל נועד לבדוק את מוכנות המועצה בשעת חירום, לתרגל תרחישי מלחמה ותרחישי נפילות 

עת חירום היא  רמת המוכנות של המועצה והיישוב לשאני יכולה להגיד בלב שלם כי  טילים ביישוב.

של מנהלי  גבוהה, הן מבחינת מערך החירום, והן מבחינת רצינות העבודה והמענה המקצועי 

 המכלולים במועצה.

 יישאר במסגרת תרגיל בלבד. שכל מה שאנחנו נערכים אליו,  נמשיך לייחל

 

 לימודים לסטודנטים לשנת התשפ"ב  מלגות .7

מלגות לימודים לסטודנטים/יות תושבי גני תקווה, מועצת גני תקווה בשיתוף מפעל הפיס, מעניקה 

 הלומדים/ות  לתואר ראשון במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.

 . שעות שנתיות  140-ש"ח ניתנת בתמורה להתנדבות בקהילה בהיקף של כ 10,000המלגה בסך 

 15/8/2021הגשת בקשה תתאפשר עד לתאריך 

 https://bit.ly/3wligHaפרטים מלאים והגשה באתר המועצה: 

 

 סקר עצים ביישוב בביצוע  ה החלה המועצ  .8

  , ובתוך כךהסקר החל לפני כחודש, במסגרתו סוקרים וממספרים את כלל העצים הקיימים ביישוב

עם ברקוד ובסיום הסקר המידע יעלה  על כל עץ תותקן דיסקית מתעדים את סוגי העצים ואת גילם. 

מתאפשר שבו ביישוב להוספה של עצים בכל מקום  . בנוסף, אנחנו עורכים בדיקהGIS-למערכת ה

לחיזוק לצורך עידוד הליכה בתנאי צל ולשתול, זאת על מנת להרחיב את פריסת העצים ביישוב,  

 תשתית הבריאות ביישוב. 

 

 התחבורה ביישוב  מפגש פורה של מינהלת .9

של מינהלת התחבורה ביישוב, במסגרתה הצגנו את נושא קווי המטרו  אתמול התקיים מפגש חשוב  

שהיא התכנית המסדירה  - 103והרכבת הקלה. כפי שעדכנו בעבר, המועצה הגישה התנגדות לתת"ל 

אשכול  של המטרו. ביקשנו לטייב את מיקום תחנת המטרו המתוכננת ברחוב לוי M3את תוואי קו 

בקרית אונו ולמקמה על דרך התקווה באזור הפיתוח של הגוש הצפוני, כחלק מראיה מתכללת של 

 מערכת התחבורה עם התכנון העירוני. 

 המינהלת העלתה הצעות חשובות לייעול התחבורה הציבורית והשיתופית ביישוב. 

 ושא חשוב זה. ההירתמות לנ אני מודה לכל חברות וחברי המינהלת וליו"ר אלי דורון, על 

https://bit.ly/3wligHa


 

 

 

 

 פזית גבע ז"ל  לזכרה של  בחצר תרבותאבריכת הנוי החדשה   .10

שנה היא   20- פזית גבע ז"ל, תושבת גני תקווה, נפטרה אחרי מאבק ממושך במחלה קשה. קרוב ל

פעילה מאוד ביישוב, מעורבת מאוד בתחום החינוך ובתנועות הנוער ולקחה חלק בהתנדבות  היתה

  לזכרההבריכה האקולוגית שחנכנו  לאורך השנים. ובחטיבת הראשונים  בוועד ההורים בבית ספר גנים 

תודה גדולה למשפחתה של   .ספסלי ישיבהדגי זהב ושל פזית מורכבת ממפל מים, צמחייה עשירה, 

 של בריכת הנוי.  התרומה הייחודית  פזית על

 

 מתקן שעשועים חדש מתוכנן בפארק התבור   .11

רבאון את פרטי המתקן החדש /נפרסם לתושבי שכונת התבור/הרמה/הרי יהודה ימים הקרובים ב

טרם תחילת העבודות   לפארק, על מנת לקבל אימפקט שהוא אכן עונה על מכלול הצרכים.שמתוכנן 

 . עם הסקיצה של המתקן המתוכנןלהתקנת המתקן, יוצב שילוט בפארק 

 

 

 קרובים:  אירועים .12

 מופע של מארינה מקסמיליאן במרכז הבמה -20:30בשעה  12.7

בגן השלום   מחווה לשירי אריק איינשטיין עם להקת הטרנזיסטורמופע  -19:30בשעה  22.7

 ואהבה

 מופע של אמיר דדון בשדרת התקוות -20:00בשעה  28.7

 הפנינג מים וקצף במגרש הכדורגל בקרית החינוך  -10:00בשעה  30.7

 מופע של אלון אולארצ'יק בגן השלום והאהבה -19:30בשעה  12.8

 סינמטק בפארקים  –  25.8-ועד ה  21.7-בין ה 

 האזרחים הוותיקים )פרטים בקרוב(  השקת מרכז - 18:00בשעה   2.8

 מופע סוף הקיץ לכל המשפחה עם טל מוסרי בגן השלום והאהבה -18:00בשעה  29.8

 מסיבת בריכה לנוער בקאנטרי גלים  -20:00בשעה  29.8

 3-מרוץ גני תקווה ה  -8.10

 


