ישיבת מליאה מן המניין מס' 34
דיווחי ראש המועצה

 .1עדכון קורונה 3.8.21
ציון רמזור  4.7צהוב
 183בבידוד
 52חולים פעילים  44 /בתי אב
 9מאומתים מגיל לידה עד  13 ,9מאומתים בגילאי 10-19
 22מאומתים בגילאי  4 ,20-49מאומתים בגילאי  5 ,50-59מאומתים מעל גיל 60
חלוקה לפי רחובות עיקריים:
דרך אילות –  | 5דרך הים | 7 -דרך הבשמים | 6 -ים המלח | 6 -הכרמל4 -

 .2מתחם בדיקות קורונה
מחר ,יום רביעי ,04/08/21 ,בין השעות 22:00-14:00
בבית ספר בית יעקב – רח' הגליל 31
הכניסה ללא הפניה וללא הרשמה מראש!
מבנה מתחם הבדיקות נבדק ואושר על ידי פיקוד העורף והגורמים הרפואיים .
מזמינים את הציבור הרחב להגיע להיבדק ,מתקיימת הפרדה מלאה במקום וכן ישנו תור נפרד
למבדדות ומבודדים.
בריאות לכולן/ם!

 .3איחוד התאגידים העירוניים בגני תקווה -מיזוג פעילות עמותת אומנות ותרבות לגני תקווה אל
החברה לפיתוח גני תקווה
לאחר בחינת פעילות שני התאגידים העירוניים ,החליטה הנהלת המועצה יחד עם המועצה
הנבחרת ,לקדם הליכים לאיחוד שני התאגידים העירוניים כך שכל פעילותם תתבצע תחת תאגיד
אחד .במהלך החודשים האחרונים עמלה הנהלת המועצה לקבלת אישור עקרוני ליציאה למהלך
מול משרד הפנים לעניין .את הסיבות לאיחוד ואת היתרונות שבאיחוד ניתן למצוא במסמך
המצורף.
ובקצרה – איחוד התאגידים מצטרף לשורת צעדי התייעלות ושיפור השירות של המועצה לתושבי
היישוב במהלך השנים האחרונות ,ויחדד ויגביר את השקיפות והדיווחיות של הארגון .ההתייעלות

תהיה בתפקידים הבכירים ובאיחוד מחלקות אדמיניסטרציה ושירות ,מה שיאפשר לתגבר את
מערך שירות הלקוחות.
בעוד בזמן הקמתם התאגידים נבנו לשרת כ 15,000-תושבים – האיחוד יאפשר לחברה החדשה
לעמוד בצרכים של האוכלוסייה כולה שכבר עומדת על מעל ל 23,000-תושבות ותושבים ואף
יותר.
פרטים נוספים כמו השלכות עם המנויים ,מחירים וכו' .נמצאים גם הם במסמך המצורף.

מה הצפי? תהליך המיזוג כרוך במספר אישורים כולל אישור משרד הפנים ואישור רשם העמותות,
לכן מטבע הדברים ייקח קצת זמן ליישם אותו .צפי ליישום במהלך שנת  .2022בשלב זה אנחנו
יוצאים לדרך ומכינים את התשתית הנדרשת למיזוג.
קישור למסמך עם הפרטים המלאיםhttps://bit.ly/37f5QXk :

 .4הקמתו של בית הספר היסודי אמירים יצאה לדרך
בתום הליך ארוך שכלל שיתוף ציבור ובחינה של ועדה מקצועית חיצונית את הנושא ,החלו בשבוע
האחרון הקידוחים לקביעת היסודות לבית הספר אמירים החדש בגני תקווה .בנייתו של בית הספר
צפויה להיארך כשנה ,והוא צפוי לעמוד לרשות התלמידים בחודש ספטמבר בשנה הבאה.
בית הספר יכלול  18כיתות לימוד וגם חצר שתהפוך לשטח ציבורי אחרי שעות פעילות בית הספר.
סך כל השטח הבנוי יעמוד על  2,900מ"ר ,ויכלול גם תוספת של  28מקומות חנייה ל 34-הקיימים
במקום כבר היום.
אמירים הוא בית הספר היסודי השישי ביישוב.
את בית הספר נבחרה לנהל הדר צדיק העוסקת בחינוך מזה  10שנים ,כאשר בארבע השנים
האחרונות שימשה הדר כסגנית מנהלת בחטיבת הביניים "הראשונים" ביישוב.

 .5סיבים אופטיים לכל בית אב בגני תקווה
בהמשך לפגישה שהתקיימה עם שר התקשורת יועז הנדל ,מנכ"ל בזק התחייב כי תוך חודשים
ספורים כל בתי האב בגני תקווה (בנייה פרטית ובנייני מגורים) שטרם חוברו לרשת ,יתחברו לרשת
הסיבים האופטיים ויזכו לתשתית אינטרנט מהיר כיאה לתקופה.

 .6סוף לסאגת הדואר בגני תקווה
לאחר לחץ של שנים שאני מפעילה בצורה עקבית על משרד התקשורת ודואר ישראל  -בעקבות
פגישתי עם שר התקשורת ,בקרוב ייעשה צדק לתושבי היישוב ותיפתח מחדש בגני תקווה סוכנות
דואר עם שירותי דואר מלאים.

 .7עמדה חדשה לתיקון עצמאי של כל הגלגלים
בעמדה ניתן לקבל את כל הכלים הנחוצים לתיקון האופניים ,קורקינט ,אופניים חשמליים ואפילו
עגלות ילדים  -וכן משאבה חזקה מאוד המתאימה לכל סוגיי הוונטילים.
העמדה החדשה הוקמה בסמוך לכניסה לחטיבת הביניים על שדרת התקוות.

 .8מתקני משחק חדשים לטווח רחב של גילאים בפארק התבור
מתקן אתגרי מונגש ומתקן טיפוס קופים
מפרט מלא כולל הדמיה של המתקן ולוחות זמנים לביצוע ניתן למצוא באתר המועצה:
https://bit.ly/3il2wQJ

 .9מורה נבוכים לתושב/ת החדש/ה
כחלק מהיערכות המועצה לקליטת התושבים החדשים ועל מנת להקל על תהליך הקליטה ביישוב,
יצרנו זירת מידע מקיף ועדכני אודות השירותים ביישוב.
ניתן למצוא באתר המועצהhttps://bit.ly/3foUmVE :

 .10מלגות מלימודים לסטודנטים -ההגשה יכולה להתבצע עד ה15.8.21-
לפרטים והגשת בקשהhttps://bit.ly/3eL3H92 :

 .11בית חדש לאזרחיות והאזרחים הותיקים
אתמול התקיים אירוע הפתיחה בנוכחות עשרות אזרחיות ואזרחים ותיקים מגני תקווה ,עם מופע
של ששי קשת
את מגוון הפעילויות והאירועים הקרובים ניתן למצוא באתר המועצהhttps://bit.ly/3rSxqmB :

 .12קהילה על הבר – תושבים משתפים ידע
 2הרצאות מרתקות בחודש ספטמבר בבר תיאטרון במרכז הבמה:
יום שישי  -3.9שיא בכר https://bit.ly/3xgX6uh
יום שני  -13.9שרית אוהב ציון https://bit.ly/3xl7LEt

 .13אירועים קרובים
-

סינמטק בפארקים – מחר  4.8בשעה  -20:00מפלצות בשלג | פארק גני סביון (מאחורי דרך
הים  .)10הכניסה חופשית!

-

שלישי  10.8בשעה  - 19:00טקס הכרזת הזוכות/ים בתחרות הארצית לכתיבה מקומית
"מילה במקום" וחלוקת פרסים ,בהנחיית המשורר שלומי חסקי ,בספרייה הציבורית .האירוע
בהרשמה מראשhttps://bit.ly/3ygSfe3 -

-

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

-

ראשון  29.8בשעות  18:00ו -19:00-מופע סוף הקיץ לכל המשפחה עם טל מוסרי בגן
השלום והאהבה.
**בשעה  20:00מסיבת בריכה לבני הנוער בקאנטרי גלים

-

שלישי  – 31.8פתיחה חגיגית של הנגרייה הקהילתית -פרטים בקרוב

