
 

 
 

 

 18ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 דיווחי ראש המועצה

 

 ית למועצה/גזברלאיתור מכרז הליך  .1

הגישו עשרות מועמדים שייבחנו על פי תנאי הסף והמתאימים יזומנו לועדה 

 מקצועית.

 קישור למכרז גזבר באתר המועצהקישור למכרז באתר המועצה: 

 

 מרכז צעיריםלשיתוף ציבור  .2

 . 9המועצה נערכת לפתיחת מרכז הצעירים ביישוב ברחוב דרך המשי 

השכלה גבוהה,  המרכז יכלול בתוכו פעילות לצעירים במגוון תחומים: הנגשת

תעסוקה, עצמאות כלכלית, מעורבות חברתית, תרבות ופנאי ועוד. על מנת לספק 

את המענה הטוב ביותר, יצאנו בהליך שיתוף ציבור כדי לשמוע את דעתם של 

 הצעירים ביישוב.

  ההתייעצות קישור לזירתמוזמנים להיכנס לזירת ההתייעצות ולקחת חלק: 

 

 17.2.20יתות א' יימשך עד לתאריך רישום לגני הילדים ולכה .3

 

עבור רכישת פסל נוסף במסגרת סימפוזיון ₪  40,000דיווח על קבלת תרומה של  .4

 .אומנות פיסול באבן שעתיד להתקיים בגני תקווה

גני תקווה תקיים פסטיבל אומנות פיסול באבן במגרש שבסמוך לקריית החינוך, בין  

 התאריכים

1-19.3.2020  

  .חמישי(פסל  עבור הצבת פסל נוסף )₪  40,000אושרה תרומה של  ,במסגרת זו

, שגובשה בהתאם 6.2.20על המלצת ועדת התרומות מיום  תקבלת התרומה מבוסס

 .להוראות נהלי משרד הפנים

 

 היערכות גני תקווה למצבי חירוםבנושא במועצה ביקור של פיקוד העורף  .5

 

ומפקד מחוז דן בפיקוד פקד פיקוד העורף הגיעו לביקור במועצה מ 5.2.20בתאריך 

 .העורף

http://bit.ly/2SEC6eI
http://bit.ly/2SEC6eI
http://bit.ly/31UiIyR


 

 
 

וה ומטרת הביקור הייתה חיזוק וחידוד שיתוף הפעולה בין פיקוד העורף לגני תק

בשגרה ובחירום. במהלך הביקור הוצגה העשייה של הרשות המקומית בתחום 

ביישוב, לל תלמידי י׳ יהם הכשרת סע״ר של כההיערכות והמוכנות לחירום, ובינ

 ומחסני האספקה לחירום.

המועצה מתמידה להיערך לחירום ומחזיקה מחסני חירום מצוינים, צוות חירום 

ממפקדי פיקוד  ומתנדבים מיומן ומאומן. בהתאם לאירועים האחרונים, ביקשתי

לסייע לראשי הרשויות להיערך למצבי חירום בבניינים רבי קומות בתרחישי  העורף

להיערך בכדי שגם התושבים יוכלו חשמל, גז, כיבוי אש ועוד. זאת  -ם השוניםהחירו

 למצב חירום בצורה מיטבית.

 

 חידוד הנחיות לתושבים במקרה של מזג אוויר סוער .6

תופעות של מזג אוויר קיצוני שקרו לאחרונה, המועצה חידדה נוהל היערכות לאור 

 לעובדים והנחיות מצילות חיים לתושבים.

קישור להנחיות במזג אוויר ההנחיות מופיעות באתר המועצה. ניתן להיכנס בקישור : 

 סוער באתר המועצה

 

 עדכון לגבי שירותי דואר ישראל בגני תקווה .7

 הובא לידיעתנו מקרב התושבים על ליקויים נוספים בשירותי הדואר ביישוב.

לאחר התערבות נחושה שלי ושל המועצה מול אבי ברכה, מנהל האזור ושמרית 

מורי, מנהלת האשכול בדואר ישראל, הסוכנות לא נסגרה ואף נבחר סוכן חדש 

הדואר אמנם לא נמצא בסמכות המועצה המקומית, אך לא נשב בשקט להפעלתה. 

אנו בודקים את  .בכל יישוב מתוקן תקייםהצד. מדובר בשירות בסיסי שחייב להן מ

 הנושא משפטית ושוקלים להחריף צעדים מול רשות הדואר ומשרד התקשורת.

 

 עדכון על תכנית התמ"א ברחוב הרמה .8

שמחה לבשר כי תכנית איחוד וחלוקה לרחוב הרמה אושרה היום לפרסום למתן 

תוך מס' שבועות התכנית תיכנס לתוקף וניתן יהיה להגיש  תוקף בועדה המקומית.

 נייה. זה בהחלט שלב משמעותי בקידום התכנית.היתרי ב

 

 שוויון מגדרי במערכת החינוךתכנית להטמעת  .9

תהיה שנת השוויון המגדרי במערכת החינוך  2020אני שמחה לשתף כי שנת 

 ביישוב.

בתי הספר והכיתות יהיו מרחב שווה הזדמנויות לילדות וילדים, המאפשר  2020 -ב

 ונמצאות בו, בעזרת הצוות החינוכי כולו.צמיחה והצלחה לכל מי שנמצאים 

http://bit.ly/3bvj5nR
http://bit.ly/3bvj5nR
http://bit.ly/3bvj5nR


 

 
 

החל  -מערכת החינוך היישובית תטמיע תכנית שתלווה את המהלך לשוויוניות

בנראות המרחבים הציבוריים ועד להטמעת שפה שוויונית בתוך הכיתות, כזו 

שמדברת אל הילדות והילדים באופן מאוזן. מחצית מאוכלוסיית העולם הן נשים, 

בבתי הספר הן תלמידות, ותפקידנו לוודא שגם התלמידים וגם מחצית מהתלמידים 

התלמידות יחושו בנח בסביבת הלימודים וירגישו שהסביבה הזו רואה אותם ואותן. 

אני רואה במהלך הזה מתבקש והכרחי ואני גאה לעמוד בראש מערכת חינוך אשר 

 חורטת על דגלה גם את השוויון המגדרי.

 

בתיכון מיתר קיבלה את אות "הפעילה המצטיינת של  יהלום, תלמידת כיתה י"ב חן .10

 מנהל חברה ונוער" במחוז מרכז

במשך שנות לימודיה בתיכון, מתנדבת חן במועצת התלמידים, יזמה מבצע לאיסוף 

צעצועים לילדים מאושפזים בבית החולים תל השומר ואף המשיכה את הפרויקט 

 לאיסוף הצעצועים גם לילדי פליטים.

 את החשיבות בהתנדבות ותרומה לזולת. חן, כל הכבוד! כולנו מבינים

 

 עמדות להטענת טלפונים לשימוש המבקרים -חדש בבניין המועצה .11

 

 קול קורא להשתתפות בפרויקט זיכרון בסלון  .12

 בשעות הערב. 19.4.2020 -השנה נקיים ערבי "זיכרון בסלון" ביום ראשון ה

שורדי שואה  –נותני עדות , ביתןמשפחות המעוניינות לארח בסלון  אנו מחפשים:

 , מרצים, מנחים, נגנים, זמרים.שלישי-דור שני/

 15.3.2020המעוניינים מוזמנים להירשם  עד לתאריך 

 קישור להרשמה להשתתפות בפרויקט זיכרון בסלוןלהרשמה: 

 

 אירועים קרובים: .13

מרכז בבמתחם העסקים  12:30שעה ב 21.2 –קבלת שבת ליום המשפחה  -

 הבמה

 במרכז הבמה 19:30בשעה  1.3 –כנס נשים מעוררות השראה  -

 במתחם העסקים במרכז הבמה 10:00בשעה  10.3 –הפנינג שלג  -

 בשדרת התקוות 10:00בשעה  11.3 –הפנינג פורים  -

בדרך  11:00בשעה  12.3 –השקת המרכז הרב שירותי לאזרחים הוותיקים  -

 9המשי 

  13.3-  3-מרוץ גני תקווה ה -

פרטים מלאים  – 19.3 –אירוע השיא  –פסטיבל אומנות בינלאומי בגני תקווה  -

 בקרוב!

http://bit.ly/3aqI3UI
http://bit.ly/3aqI3UI


 

 
 

כל אירועי המועצה, מרכז הבמה, הספריה וכו', לכל הגילאים, מופיעים כ"איוונטים" ) 

(EVENT מומלץ להתעדכן שם. -, כולל אפשרות רכישת כרטיסיםשל המועצה בפייסבוק 

 קישור לדף האירועים באתר המועצהקישור לאירועים ביישוב באתר המועצה: 

 

 

http://bit.ly/38lExd0
http://bit.ly/38lExd0

