דין וחשבון לתושבים

סיכום
ביניים
2019-2021

תחום החינוך
מה התחייבנו לבצע

סטטוס ביצוע

תכנית ייחודיות בתי הספר
מהפכה פדגוגית ,במסגרתה כל אחד מבתי הספר
בישוב מתמקד בציר ייחודי ועולם תוכן משלו.

בוצע

פתיחת אזורי הרישום לבתי הספר ויצירת
מודל הבחירה המבוקרת לכיתות א'

בוצע

פתיחת ביה"ס יסודי בשכונת גנים המערבית

בתהליך
התחלנו תהליך להקמת ביה"ס אמירים
לאחר תהליך שיתוף ציבור מעמיק ומקצועי

הקמת מרכז פעילות וידע לגיל הרך

בוצע
הקמנו את מרכז פלאים לגיל הרך

בית חדש לבית הספר בנות יעקב
תוך התאמתו למרחב למידה חדשני

בוצע

מבנה חדש לפעילות תנועות נוער

בוצע
חנכנו מבנה חדש לשבט הצופים ברחוב דרך המשי

פתיחת גני ילדים נוספים

בוצע
חנכנו  9גני ילדים חדשים

הרחבת המענים לחינוך המיוחד

כיתות לקויי למידה – א' ,ח' ,ט' | כיתת תקשורת – ב' ,ז' ,ח'
זכינו לפתוח מועדון פנאי לילדות/ים עם צרכים מיוחדים
ב 2018-הוקמה מנהיגות צמי"ד גני תקווה ,אשר הוכשרה על ידי
ארגון קשר ,בשיתוף אגף הרווחה במועצה .המנהיגות מורכבת
מהורים לילדים.ות עם צרכים מיוחדים ,הפועלים.ות בהתנדבות.

העברת צהרוני לידר לפיקוח אגף החינוך במועצה

בוצע חלקית
יש שיתוף פעולה הדוק בין צהרוני לידר
לבין מחלקת גני ילדים במועצה

קביעת תו תקן לחינוך בגילאי 0-3

בתהליך
נוסח תקנון לתו תקן ,תוך קביעת סטנדרטים של
איכות -התקיימו פגישות עם חלק מהגנים הפרטיים
הפועלים ביישוב ,אך התקנון טרם הוטמע במלואו.

הקמת קונסרבטוריון מקצועי

לא בוצע

תחום תכנון ותשתיות
מה התחייבנו לבצע

סטטוס ביצוע

תכנית הנגשה ליישוב

בוצע
יושמה תוכנית האב הרב שנתית לשיפורי הנגשה במבני
ציבור ,מוסדות חינוך ,בתי כנסת ושטחים פתוחים.

הרחבת הטיפול בתשתיות ובתמ"א
ברחובות הרמה והרי יהודה

בתהליך ביצוע
עד סוף שנת  2021יושלמו עבודות התשתית
והניקוז ברח' הרמה והרי יהודה

שיפור תשתיות התחבורה והבטיחות בתנועה

הושלם פרויקט הרחבת דרך התקווה ל 2-נתיבי תנועה,
דבר שמקל על היציאה והכניסה ליישוב,
נוספו פסי האטה ברחבי היישוב.
נמשיך לפעול לטיפול באתגרי התנועה כחלק מתכנון
גוש ( 6176הגוש הצפוני) הנמצא בתכנון ,ע"י הקמת
מחלף המחבר אל כביש  471כתנאי לפיתוח הגוש.

תחבורה ציבורית

פעלנו מול משרד התחבורה להוסיף קו תחבורה
ייעודי מגני תקווה לתל אביב -קו  256וכן ,קו אוטובוס
חדש מגני תקווה לביה"ח איכילוב ולבורסה  -קו 28
הרחבנו תחנות לקו  ,9פעלנו ביתר שאת
לקרב את קו המטרו העתידי ליישוב.

הוספת שטחי מסחר ומשרדים

בתהליך ביצוע
בשבועות הקרובים ייפתח המע"ר – המרכז המסחרי
החדש ביישוב ,הכולל מסחר ומשרדים שיאפשרו
לרבים מאתנו לעבוד ולבלות ליד הבית
תוכננו שטחי מסחר נרחבים כחלק מתכנית פיתוח
לגוש  6716שהופקדה השנה לועדה המחוזית

יצירת תשתית לעיר חכמה והצבת
מצלמות אבטחה ביישוב

בתהליך ביצוע
התחלנו בפריסת רשת תעבורת מידע חדשה בדמות
תשתית של גלים מילימטריים ברחבי היישוב ,טכנולוגיה
אשר תסייע למועצה לייעל את השירותים הניתנים לתושבים
במגוון דרכים ,לשמור על רשת המידע הפנימית מאובטחת
וממודרת ,מהירה ויעילה – כל זה לקראת הרחבת פריסת
מצלמות אבטחה במרחב הציבורי להגברת הביטחון האישי

תחום הסביבה ואיכות החיים
מה התחייבנו לבצע

סטטוס ביצוע

הגברת האכיפה בנושאי איכות הסביבה

מבוצע בשוטף
הורחבה פעילות הפיקוח בנושאי שמירה
על ניקיון ,צואת כלבים ועוד.

טיפוח המרחב הציבורי וריאות ירוקות

מבוצע בשוטף
שודרגו וטופחו פארקים ביישוב הוותיק :גן הפסגה ,מתקנים
חדשים בפארק הכרמל ,בפארק המצפה ,וכן בגינת אילות-דרך הים
הוקם פארק חדש ומושקע  -פארק צמח המרמן.
פרסנו פינות ישיבה במרחב ,פרסנו שולחנות פינג פונג במרחב,
הקמנו מגרש משולב ומקורה בסמוך לביה"ס אילות – מיני פיץ'
שדרגנו ועיצבנו מחדש את שדרת רחוב הנגב,
הקמנו את "מעלה הצופים" -שביל מעבר מרשים ,מואר
וירוק המחבר את מתחם הצופים לרחוב ים המלח.
חידשנו מדרכות וטיפלנו בשורשי עצים.

הטמעת מדיניות של מועצה ירוקה

מבוצע בשוטף
הקפדנו על העלאת מודעות לתחום המיחזור
ועל הפרדת פסולת ,דבר שצמצם משמעותית את היקפי
הטמנת הפסולת של המועצה ועל כן ייעל את תהליך הפינוי.
החלטנו על ביטול השימוש בכלים חד פעמיים ומעבר לרב פעמי
בכל מוסדות המועצה ,החלפנו את התאורה ביישוב לתאורת לד
חסכונית ,אנו עמלים כעת על הנעת פרויקט תאים
סולאריים על גגות מבני ציבור ביישוב.
הועדה לתכנון ובנייה לא מאשרת שימוש בקמיני עץ.
הקמנו  8פינות האכלה לחתולים.

צעדים ופעולות להגברת הביטחון האישי

בוצע
ביישוב פועלת ניידת סיור ובטחון למניעת הפרעת המנוחה
בתקופת חופשות ,מה שהוביל לירידה במספר הדיווחים ולשיפור
באיכות החיים .הוקמה השנה יחידת שיטור יישובי בשיתוף
משטרת מסובים ,הנותנת מענה בין השעות  06:00ל03:00 -
אגף הביטחון במועצה עובד בשיתוף פעולה מול
המשטרה לתגבור סיורים ומניעה של אירועי פריצות.

הקמת פארק בצידו המזרחי של רחוב הכרמל

לא בוצע

תחום ארנונה ,תקציב ומינהל תקין
מה התחייבנו לבצע

סטטוס ביצוע

טיפול בסוגיית עיוות הארנונה

בוצע
טיפלנו בסוגיית פערי הארנונה בין השכונות החדשות לוותיקות,
בעקבות שיטת חישוב אחידה הנוצרה בעקבות צו הקפאה.
פעלנו לתיקון העיוות על ידי הוספת תתי סיווג בתעריפים
מופחתים עבור חניות ,מחסנים ומבנים טכניים.

איזון ויעילות תקציבית

בוצע
לאחר  3שנים של איזון תקציבי ,גני תקווה הוכרזה
השנה כרשות יציבה – מה שמאפשר לה עצמאות
גבוהה יותר מול משרדי הממשלה השונים.

תחום השירות והשקיפות
מה התחייבנו לבצע

סטטוס ביצוע

חיזוק הקשר בין התושבים למועצה

מבוצע בשוטף
שלישי אישי עם ראש המועצה/מפגשים
בהליכה עם ראש המועצה
סיורים מקצועיים לפי שכונות
התחייבנו גם ל "יום בשכונה" ,במסגרתו נגיע כל פעם לשכונה
אחרת ,נשוחח בגובה העיניים על הצרכים השונים ונציע פתרונות.

ביצוע סקרי שביעות רצון כדי ללמוד על צרכי
התושבים ולתת לציבור להשמיע את קולו

בוצע בשנת  2019ובשנת 2020
ימשיך להתבצע בכל שנה.

שיתוף התושבים בסוגיות שונות
ובתהליכים עירוניים

מבוצע בשוטף
שיתוף ציבור לתכנית המתאר הכוללנית
שיתוף ציבור בתהליך הקמת ביה"ס אמירים
שיתוף ציבור בתהליך הקמת מרכז הצעירים
שיתוף ציבור בהקמת מתקני משחק/כושר במרחב הציבורי
שיתוף ציבור בבחירת אמנים לאירועי עצמאות
הקמת צוותי חשיבה בנושאים שונים בשיתוף הציבור
קידום יזמויות בנושא עיצוב המרחב היישובי יחד
עם התושבות/ים ,במסגרתן הוקמה גינה קהילתית בדרך
המשי והוקמו  2מגרשי פטאנק בשדרת התקוות.

שיפור השירות לתושבים

מבוצע בשוטף
כל שירותי המועצה זמינים און-ליין  -טפסים זימון תורים מקוון,
אישור מקוון לטאבו ועוד .יצירת אזור אישי לתושב ,עם כלל
העדכונים הרלוונטיים לכל אחד ואחת .הקמת אגף קשרי
קהילה שעוסק בשירות ובחיזוק הקשר בין המועצה לתושבים,
הוספת תקן לרכז/ת מתנדבים ,הוספת תקן לעובד/ת
סוציאלי/ת במשרה מלאה לטיפול בסוגיית אלימות במשפחה.

תחום פנאי וקהילה
מה התחייבנו לבצע

סטטוס ביצוע

ערבי שכונה עם פעילויות פנאי ובידור שכונתיות

מבוצע בשוטף
נמשיך ביתר שאת עם החזרה לשגרה.

הבאת עסקי פנאי ובילוי ליישוב

בתהליך ביצוע
מגוון של עסקים בתחום הפנאי ,הבילוי והמזון
ייפתחו במרכז המסחרי החדש בגני תקווה
אנו בתהליך הקמת מחלקה לקידום עסקים,
שתדאג לתת מענה ושירות הוליסטי לעסקים ביישוב
ותפעל להבאת עסקים חדשים לגני תקווה.

הרחבת תכניות הלימוד וההעשרה
למבוגרים ולאזרחים ותיקים

מבוצע בשוטף
כיתת אזרחים וותיקים פתחה שנה שלישית
מגוון של טיולים והרצאות לאוכלוסייה המבוגרת
הקמת "מרכזה" -הבאת עולמות תוכן מגוונים
ומעשירים לילדים ,נוער ,צעירים מבוגרים.

הקמת בית חדש לאזרחים הוותיקים
הקמת מרכז לצעירים

בוצע
חנכנו מרכז פנאי חדש לגיל השלישי במבנה מרשים יחד עם
מרכז צעירים חדש עם הרצאות ופעילויות עשירות ומגוונות.
נמשיך לייצר פעילות עשירה עם החזרה לשגרה.

לאפשר ולהקצות מיקום לפעילותה
של תנועת נוער נוספת ביישוב

בוצע
תנועת הנוער העובד והלומד החלה לפעול בגני תקווה
וגייסה לשורותיה עשרות ילדים/ות ובני נוער.

יישום החלטת המועצה להצטרף
לרשת ערים בריאות

בתהליך ביצוע
נכתבה תכנית עיר בריאה אשר תתחיל להיטמע בשנה הקרובה.
התכנית תתמקד ב 5-תחומים עיקריים:
פעילות גופנית | תזונה נכונה | אורחות חיים ובריאות הנפש
רפואה מונעת | סביבה בריאה וקיימות.
הקמנו מסלול הליכה  5ק"מ החוצה את היישוב
קיום מוסדות חינוך מקדמי בריאות
הרצאות ופעילות בתחומי הבריאות
הפקת מרוץ גני תקווה

