רמת-גן

סיכום שנה 2017
דו"ח פעילות ,התחדשות
ועשייה עירונית
חינוך ׀ שירות לתושב ׀ התחדשות
עירונית ׀ צעירים ׀ תרבות ׀ ועוד

ראיון סיכום שנה,
ראש העיר ישראל זינגר
רמת-גן סוגרת שנה מלאה בעשייה ,במהלכה
נרשם פיתוח מואץ של בתי ספר ומוסדות חינוך,
שודרגו עשרות גינות בפריסה עירונית ,והונחו
היסודות למוסדות הציבור של עשרות השנים
הקרובות • עם כניסתה של  ,2018מתחייב ראש
העיר להמשיך ולהעמיק את השירות הניתן
לתושב ולחזק את הקשר עם השכונות

ה

עירייה סיימה השנה מהלך נרחב של
רה-ארגון .ספר קצת במה מדובר.
"מטרת המהלך לשפר ,להנגיש ולדייק
את השירות הניתן לתושבי רמת-גן.
"לצורך מטרה חשובה זו ,פעלה
העירייה בשנים האחרונות על מנת
לרכז שירותים שונים שמוענקים
לציבור באמצעות מספר אגפים,
במרכזם אגפי ביטחון ואכיפה ,קשרי
קהילה ,שפ"ע ,גנים ונוף ורכש; וכן
להגדלת מצבת כוח האדם בתחום
החינוך .שינויים אלה מאפשרים לנו
לאכלס כיתות גן ביותר סייעות וגננות
או לפתוח כיתות לימוד קטנות יותר
בבתי הספר; להוסיף פקחים לשיטור
העירוני במטרה להגביר את תחושת
הביטחון האישי; להוסיף במוקד
העירוני מוקדנים שיעניקו מענה מרבי
בזמן הקצר ביותר  -והכל למען איכות
החיים של התושבים.
"השינוי בא גם לידי ביטוי בנראות
העיר ,על ידי הפניית משאבים לניקיון
הרחובות  -מהלך שנתנו לו עדיפות
השנה ,כאשר פתחנו תחנת ניקיון
שישית באזור רמת עמידר".

מעבר למהלך האמור ,כיצד אתה מסכם
את השנה החולפת?
"כשאני מסתכל אחורה ,ממרחק של
ארבע שנות עשייה ,בהחלט אפשר
לסמן את שנת  2017כשנה שבה
תכניות רבות שקידמתי מראשית
הקדנציה הבשילו לכדי מציאות שאני
בהחלט גאה בה .אם זה בהבשלתם של
פרויקטים כדוגמת התיכון העירוני
השלישי ,שבאחרונה הנחנו את אבן
הפינה לבנייתו; קריית המוזיאונים
העירונית ,אשר מיום ליום קורמת
עור וגידים בסיוע החברה הכלכלית
לפיתוח רמת-גן; או הפארק העירוני
החדש בוואדי כופר  -ואם זה
בתכניות שכבר הפכו למעשים :גני
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עירייה חדשים ,גינות ציבוריות
משודרגות ומחודשות.
"במקביל השנה החלנו בהיערכות
אינטנסיבית לקראת קידום עתודות
הקרקע שנותרו לרמת-גן באזור קניון
איילון והאצטדיון ובאזור מזרח-העיר
 תכניות שעם מימושן יניבו פירותלעשרות שנים קדימה ע"י פיתוח
מנופי מסחר ותעסוקה; ואשר
יאפשרו לרווח את מרכז העיר
הישן באמצעות העברת
מוסדות תרבות ,פנאי
וספורט לשטחם".
היכן עומדות התכניות
למאבק בתוואי הקו
הסגול?
"המאבק נמשך השנה
ביתר שאת ,ואיחד סביבו
את כל סיעות מועצת העיר,
קואליציה ואופוזיציה כאחד.
בשיאו ,העירייה והתושבים
הגישו בג"ץ בנושא זה .אני שמח
ששר התחבורה ,ישראל כ"ץ,
הורה לנת"ע לבחון

את שיקוע הקו באזור אלוף שדה ,ואני
מקווה שנת"ע יבצעו בהקדם את מה
שהוטל עליהם".
ערב כניסתה של  ,2018מה תכניות
העירייה בראשותך לשנה הקרובה?
"להמשיך במגמה של שיפור השירות
לתושב .ב 2018-ניוועץ בתושבים
בקבלת החלטות הנוגעות לחיי
היום יום שלהם ,ניידע אותם על כל
הפעולות שעתידות להתקיים בעיר.
נמשיך לקיים מפגשים תושבים,
להקשיב להם ולפתור סוגיות שמועלות
במהלך המפגשים ,בשיתוף עם שותפיי
להנהלת העירייה.
"השנה בכוונת העירייה גם
לפעול לחיזוק הקשר
עם השכונות,
ולארגן יותר
אירועים
ופעילויות
למען תושבי
כלל חלקי
רמת-גן".

חינוך

הגן הזה הוא אני!
מודל החינוך פורץ הדרך מיושם בהצלחה בעיר
מזה ארבע שנים ,וזיכה את אשכול גני "ערמונים"
בפרס החינוך הארצי

מ

זה ארבע שנים מיושם בהצלחה
מודל החינוך "הגן הזה הוא אני"
בכל שדרת מערכת החינוך לגיל הרך
ברמת-גן .מודל זה ,אשר שם במרכזו
את "היפוך הפירמידה" ,קובע כי ילדים
יכולים וצריכים להיות שותפים בבניית
המציאות בה הם חיים.
פריצת דרך קונספטואלית זו זיכתה
בקיץ  2017את אשכול גני העירייה

"ערמונים" בפרס החינוך הארצי.
השבוע ( )27.12נערך בכפר המכבייה
כנס גנים ארצי מטעם העירייה,
שנושאו תפיסה חינוכית חדשה
לחינוך "ילדי המחר".
זאת ,כשהמטרה היא שהמודל פורץ
הדרך שמועבר בעשרות גנים ברמת-
גן יהווה השראה לחינוך לגיל הרך
בפריסה ארצית.

כנס חינוך וירטואלי
שר החינוך נפתלי בנט ,השרה לשוויון
חברתי גילה גמליאל ,השרה לשעבר
פרופ' יולי תמיר ,ואנשי חינוך ואקדמיה
בכירים נוספים השתתפו בכנס חינוך
וירטואלי ראשון מסוגו שקיימה עיריית
רמת-גן בחודש ספטמבר  .2017הכנס
נערך ב Hub-הטכנולוגי במרכז פסג”ה
במרום-נווה ,ובמהלכו נדונו אתגרי
החינוך הטכנולוגי בעשור השני של
המאה ה ,21-תוך שימת דגש על מודלים
פורצי דרך שאימצה העירייה בניסיון
להתאים עצמה לרוח התקפה.

לא מסתפקים בחוק הצהרונים החדש:

העירייה מסבסדת תוספת לצהרונים
בהיקף של כ 7.5-מיליון שקלים לשנה

ה

חל משנת הלימודים תשע"ח
מונהגת בצהרוני העיר רמת-גן
תכנית "ניצנים פלוס" ,וזאת במימון
של כ 7.5-מיליון שקלים מתוך תקציב
העירייה השנתי .ההחלטה התקבלה
בשיתוף הנהגת ההורים העירונית

וחברת מפעלי בית עמנואל ,המפעילה
את הצהרונים בבתי הספר ,במטרה
לאפשר לילדי העיר להמשיך ליהנות
מסל שירותים מוגבר כפי שנהנו עד כה,
ואף יותר מכך  -נוכח העובדה המצערת
ש"חוק הצהרונים" שעבר בכנסת לא

מכסה את מלוא צרכיהם של הילדים.
במסגרת יישום התכנית ,מסבסדת
העירייה תוספת של  40סייעות לשעות
אחר הצהריים לילדי גן לא גמולים,
הרחבת הפעילות עד  ,16:30הגדלת
תקציב חוגי ההעשרה ,מימון סייעת
צמודה לילדים עם צרכים מיוחדים ועוד.
\
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חינוך

ביה"ס של החופש הגדול
ברמת-גן הורחב
בהצלחה לכיתות ד'
עיריית ר"ג היא הרשות
הראשונה מבין הערים
הגדולות שיזמה את
המהלך • המטרה:
להקל על ההורים
בחופשת הקיץ

"

בתי הספר של החופש הגדול",
פרויקט של משרד החינוך אשר
במסגרתו נערכות קייטנות מוזלות
לבוגרי כיתות א'-ג' במהלך חודש יולי,
הורחב בקיץ האחרון גם לבוגרי כיתות
ד' בעיר רמת-גן.
מדובר בפעם הראשונה שרשות מקומית
בסדר גודל של רמת-גן יוזמת הרחבה
כזו של הפרויקט .את המהלך הוביל

ראש העיר ,ישראל זינגר ,בשיתוף עם
מנכ"ל העירייה ,משה בודאגה ,מנהלת
אגף החינוך ,דליה לין ,מנכ"ל מפעלי
בית עמנואל ,יאיר דמארי ,ויו"ר הנהגת
ההורים העירונית ,אלי פדלון .הורים
של בוגרי כיתות ד' נדרשו לשלם 300
שקלים בלבד תמורת קייטנה הנמשכת
כשלושה שבועות ,הכוללת מפגשי בוקר,
פעילויות תרבות ,למידה והעשרה" ,ימי
שיא" שבועיים וכן פעילויות חברתיות-
ערכיות בהן הושם דגש על מעורבות
חברתית וקבלת האחר .הפרויקט צפוי
להימשך גם בקיץ הקרוב.

המיזם החברתי
שמקנה לכולם
הזדמנות שווה

ב

שורה לתושבי מרכז העיר רמת-גן:
הנכס העירוני בו פעל עד לאחרונה
"קפה רוטשילד" ,ברחוב ביאליק ,40
החל לשמש מחודש דצמבר כבית קפה
חברתי ,המשמש מסגרת תעסוקתית
לבני נוער ולאנשים עם מוגבלויות.
המקום פועל בניהול חברת בית עמנואל,
ובשיתוף האגף לשירותים חברתיים
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ומחלקת הצעירים שבאגף החינוך.
כזכור ,במקום פעל עד לאחרונה "קפה
רוטשילד" ,במסגרתו הושכר הנכס
לגורם פרטי .לאחר שהמבנה פונה
והוחזר לעירייה ,החליט ראש העיר,
ישראל זינגר ,לפתוח במקום לאלתר
מיזם חברתי  -ובתום שיפוץ קצר ,כך
אכן נעשה ,לשביעות רצון כל הצדדים.

חינוך

עמק סיליקון ישראלי בלב גוש דן:

נערכים לפתיחת תיכון
שלישי ברמת-גן

ר

אשי עיריית רמת-גן ,אוניברסיטת
בר-אילן ,המרכז הרפואי "שיבא"
וכן שר החינוך ,נפתלי בנט ,השתתפו
באירוע הנחת אבן הפינה להקמת קריית
חינוך על-יסודית חדשה במזרח רמת-גן,
שנערך בשלהי השנה היוצאת .מדובר
בפעם הראשונה מזה מעל מחצית המאה
שמוקם תיכון חדש בעיר.
התיכון ,שצפוי להיפתח כ"בית ספר
צומח" לקראת סוף העשור ,ישרת את
האוכלוסייה ההולכת וצומחת של מזרח
העיר ,וכן יאפשר לאזן ולהפחית את
מספר התלמידים הרב בשני התיכונים

הפעילים ("בליך" ו"אהל שם").
מנהל המרכז הרפואי "שיבא" ,פרופ'
יצחק קרייס ,אמר בטקס הנחת אבן
הפינה" :שילוב הידיים החשוב הזה
בין משרד החינוך ,עיריית רמת-גן,
אוניברסיטת בר-אילן והמרכז הרפואי
'שיבא' סולל את הדרך להקמת עמק
הסיליקון הישראלי בתחומי הביו-טק
והחדשנות הרפואית".
נשיא אוניברסיטת בר-אילן ,פרופ' אריה
צבן ,דיבר בשבח "המשולש תל-השומר-
רמת-גן-בר אילן ,שיוצר מרחב אקדמי-
מדעי ייחודי".

גנים ואגפים חדשים
אל שורותיה של רמת-גן הצטרפו
במהלך השנה היוצאת חמישה
גני עירייה חדשים ,אחד לחינוך
המיוחד וארבעה לחינוך הרגיל.
בין השיפוצים הנרחבים שנערכו
במהלך הקיץ במערכת החינוך ניתן
למנות תוספת של סביבות לימוד
חדשניות וחדרים מיוחדים ,כדוגמת
חדר רובוטיקה בבית ספר "מכלל"
וחנוכת שני מרכזי מהו"ת ,בבתי
הספר "חשמונאים" ו"אביגור".

לאור ההצלחה של "הקומה השנייה":

מרכז צעירים נוסף
יוקם במהלך 2018

ל

אור ההצלחה של מרכז הצעירים
העירוני של רמת-גן ("הקומה
השנייה") ,הפועל בהצלחה ברחוב
הרא"ה ומשרת ציבור גדול של
סטודנטים וזוגות צעירים בגילאי
 ,35-18הוחלט כי במהלך שנת 2018
יוקם מרכז צעירים נוסף .המרכז החדש
ייבנה בחלקה הדרומי של העיר ,וברגע
שיאושרו פרטי ההתקשרות באשר
למיקומו המדויק ,הם יפורסמו לציבור
הרחב.
"הקומה השנייה" מספקת מאז שנת
 2015שירותים לצעירים תושבי רמת-גן
במגוון תחומים ,כגון :השכלה גבוהה,

תעסוקה וקריירה ,עסקים צעירים,
הורות ,פנאי והעשרה .חלל המרכז
משמש במהלך היום כמתחם עבודה
ולימודים משותף וחינמי .בשעות הערב
מתקיימים במקום הרצאות ,סדנאות,

ייעוצים אישיים ,אירועים חברתיים
ועוד.
תקצוב המרכז החדש ייעשה מתוך
תקציב הפיתוח העירוני לשנת הכספים
הבאה.
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תשתיות

תוכנית פריסת
שבילי האופניים
יצאה לדרך!

ב

שעה טובה ,לאחר שנים של
תכנונים ,יצאה לדרך התוכנית
לסלילת שבילי אופניים בכל רחבי העיר.
מדובר בשינוי תפיסתי חסר תקדים,
שיעודד תושבים לתעדף כלי רכב לא
ממונעים וידידותיים לסביבה.
עד כה בוצע שביל האופנים ברחוב
תובל במתחם הבורסה באורך של כ350-
מ' ,ובימים אלה נמצאים בביצוע שביל
בפארק קונביץ (המשולש הגדול) באורך
של כ 550-מ' ,שביל בפארק נחל כופר

באורך של כ 600-מ' ,שביל יונתן ושביל
רזיאל .תוואי השביל רבין-עוזיאל ,נמצא
בשלבי בדיקה ראשונים.
במהלך  2018צפויים להיסלל שביל
אלוף שדה ,שביל דרך לוד 461-ושביל
הטייסים .התחלת ביצוע שביל ששת
הימים מתוכננת לסוף  -2018תחילת .2019
בתוך כך ,העירייה החלה לאכוף רכיבה
לא חוקית על אופניים .האכיפה נכנסה
לתוקף במהלך חודש ספטמבר ,2017
כאשר ברחבי העיר החלו לסייר פקחים

תחנת ניקיון
שישית
נוספה בעיר

ב

הנחייתו של ראש עיריית רמת-גן,
ישראל זינגר ,שינה אגף שיפור
פני העיר (שפ"ע) את הבקרה על פינוי
האשפה וטיאוט הרחובות .לחמשת
תחנות הניקיון העירוניות הפועלות
כיום הצטרפה תחנה שישית ,היושבת
ברמת עמידר ,ומפקחת על שכונות רמת
עמידר ,נווה יהושע ,שיכון מזרחי וגני
ערמונים .בכך בעצם פוצלה לשתיים
תחנה מספר ארבע הוותיקה ,כאשר
התוספת מאפשרת פינוי יעיל יותר
ושליטה טובה יותר על עובדי הטיאוט
והפינוי ,וזאת לרווחת תושבי רמת-גן.
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בפריסה רחבה שהוכשרו למשימה
שמטרתה :צמצום מספר הפגיעות
בהולכי הרגל והפרדת השימושים בסוגי
הדרך השונים .השינוי המשמעותי
הינו הענקת סמכויות אכיפה נרחבות
לפקחים העירוניים במסגרת חקיקה
ייעודית .במסגרת החוק מבוצעת אכיפה
במדרכות ,בשבילי אופניים ,באזור
שהנסיעה בו הוגבלה במהירות ,בשביל
המיועד להולכי רגל וסומן בתמרור וכן
במעברי חצייה.

תשתיות

יוכשרו
כותרת
כותרתחניות
750
כותרת רמב"ם
מתחת לכיכר
כותרת
במהלך  2017הכשירה
עיריית רמת-גן מאות
מקומות חנייה ברחבי
העיר • היעד :להגיע
ל 1,150-חניות חדשות

ב

מסגרת מאמציה המתמשכים של
עיריית רמת-גן להכשיר מקומות
חנייה חדשים בעבור ציבור תושבי העיר
והבאים בשעריה ,יוקם בכיכר רמב"ם

בשנת  2019חניון תת-קרקעי שיתפרס
על פני ארבע קומות בשטח כולל של 25
אלף מ"ר ,עם  750מקומות חניה .החניון
צפוי לקום באמצעות החברה הכלכלית
של רמת-גן.
בינתיים ,באמצע שנה החולפת אישרה
הנהלת העיר את בנייתו של חניון
תת-קרקעי חדש ברחוב שועלי שמשון,
צמוד לתיאטרון רמת-גן .במקום ישנו
חניון עילי בן  25קומות ,אשר צפוי
להיהרס .במקומו יוקם החניון החדש,
שיכלול שלושה מפלסים תת-קרקעיים
ומפלס עילי אחד ,כאשר בכל מפלס

יוצעו לציבור המבקרים  25מקומות
חנייה חדשים .בסך הכול יכלול החניון
 100מקומות חנייה .ביצוע הפרויקט
מתחילתו ועד סופו בתוך כשנה  -וזאת
בעלות של כ 11-מיליון שקלים.
במהלך  2017יצאה העירייה בתוך
כך למהלך נרחב של הפיכת מגרשים
פרטיים ,שאין בהם שימוש ,לחניונים
זמניים .שבעה מגרשים הוכשרו לשם כך
בשלב ראשוני ,ואלה כוללים יחדיו מעל
 400חניות  -ברחובות האצ"ל ,משה דיין,
רש"י ,קפלן ,שדרות ירושלים ,ארנון,
החיל ובמתחם גן זהירות ברחוב עוזיאל.

אזרח ותיק?

מעתה תשלם  10ש"ח
בלבד עבור חנייה שנתית

ת

עריף תו החנייה לאזרחים
ותיקים הוזל החל מחודש עבר,
והוא עומד מעתה על  20שקלים
בלבד.
התו יהיה תקף לשנתיים מיום
הנפקתו ויאפשר חנייה בכל העיר,
כולל אזורים מוחרגים.
התו יונפק לתושב/ת רמת גן (הרשום
בתעודת זהות כתושב העיר)  -נשים
מגיל  ,62וגברים מגיל  67ומעלה.
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קצת על עירנו

כ162,450-
תושבים חיים ברמת-גן
 25שכונות בעיר

פרס חינוך ארצי
“אשכול ערמונים”

חינוך
הישגים

בר"ג תוחלת
החיים
הגבוהה
במדינה:
 84.3שנים

 7.5מיליון שקל

לתוכנית “ניצנים פלוס”

42
10

תיכונים

32

220

גני ילדים

אחוזי זכאות
לבגרות -
מקום ראשון* מבני הנוער
בעיר
משתתפים
בפעילויות
בתנועות
הנוער

ילדים במערכת
גני הילדים

14,454

תלמידים בבתי”ס
בתי ספר בעיר
יסודיים

יסודיים (א'-ח')

89.4%

6,030

7,142

תלמידים
בתיכונים

כ51,000-
סטודנטים
לומדים בעיר

44%

(מהגבוהים בארץ!)

*מבין הערים הגדולות
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העיר הראשונה בישראל בהובלת
פרויקט "עיר חכמה בחינוך"

מקום ראשון בשיעור הגיוס לצה”ל*
מקום ראשון בתחרות
“שיח מקוון בעורף" 2017

מקום ראשון בתחרות "תיחזוק מקלטים בעיר” 2017

עיר ירוקה

קצת על עירנו

שליש מהעיר מכוסה מרחבים ירוקים

 2פארקים
חדשים יוקמו
ב2018-
(ואדי כופר וקונביץ)

430,000

פרחים נשתלו
ברמת גן במהלך
2016-2017

50

ק”מ שבילי
אופניים מתוכננים
להיסלל בשנים
הקרובות

94

גינות
משחקים

25

9,000

גינות
כלבים בעלי כלבים
חדשות

ספארי רמת-גן
1,200
1,000
דונם
של טבע

בעלי
חיים מכל
העולם

מיני
יונקים

מיני
עופות

בית חולים
לחיות בר

 9גינות
קהילתיות

כ14,000-
מתנדבים
בעמותות
וארגונים בעיר

 200אירועי
שכונות במהלך
2017

במהלך שנת 2018
מתוכננות לקום עוד
שתי גינות קהילתיות
ברחבי רמת-גן

תרבות

מתחברים
לקהילה

73

82

1
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תשתיות

מהלך היסטורי:

מתחם הספארי
עבר לבעלותה
המלאה של רמת-גן

ל

אחר עשרות שנים של שותפות,
הגיעו עיריות רמת-גן ותל אביב
להסכם היסטורי ,במסגרתו רכשה
עיריית רמת-גן את חלקה של תל אביב
בספארי .ההסכם ,שנחתם בקיץ האחרון,
אושר במחצית השנייה של  ,2017על ידי
מועצות שתי הערים.

עד אמצע השנה החזיקה עיריית רמת-
גן בבעלות על  60%ממניות החברה
המפעילה את הספארי ,ואילו
תל אביב החזיקה  40%מהמניות.
כעת ,לאחר השלמת הרכישה ,עבר
השטח לבעלותה הבלעדית של עיריית
רמת-גן ,מה שמאפשר לעירייה לקדם

מגוון רחב של תוכניות חדשות ,אשר
יביאו לפיתוח מואץ של המתחם כולו -
כחלק מהריאה הירוקה של דרום העיר.
ומי נהנה מהמהלך באופן מיידי?
תושבי רמת-גן ,שבהצגת תעודה
מתאימה יכנסו לספארי תמורת
( ₪63במקום  70ש"ח).

שדרוגים והפתעות
בפארק הלאומי
ה

פארק הלאומי עבר השנה שדרוג
רציני ,בחסות ראש העיר ישראל
זינגר .אל הפארק הוכנסו מערכות
השקיה מתקדמות וממוחשבות .התאורה
שודרגה ,והותקנו מערכות תאורה
חסכוניות ,ידידותיות וכאלו שמתאימות
לפארק .בנוסף ,שודרגו פינות הספורט,
והוקמה פינת  TRXומכשירי ספורט
הידראולי מתקדמים.
בימים אלו מוקמת פינת ערסלים
על גבי הגבעה הקטנה הצופה לעבר
הפארק ,בחורשת האורנים .בסמוך
לערסלים תוצב ספרייה פתוחה ,כך
שהמבקרים יוכלו לנוח על הערסלים
ולעיין בספרים .במקום יתקיימו
מפגשי סופרים ואירועי תרבות רגועים.
בכניסה הראשית לפארק תוצב עמדה
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"פינחת" .לנוח
בערסל ולעיין בספר

דיגיטלית עם מידע על האטרקציות
בפארק.
גם גן הבוסתן עובר מהפך .מדובר
בפארק הפרחים שקיים כיום בפארק
בלאומי שממש בימים אלה מחדש את
פניו ,הן מבחינת הצמחייה שבו והן

מבחינת העיצוב.
הגן יהפוך לגן צמחי תבלין ,שיכיל גם
עצי פרי למאכל לטובת התושבים ,פינות
ישיבה ומקום שנעים לשוטט בו .הציבור
יוכל ליהנות מפירות הגן וכן לקחת חלק
בפעילות שבו.

תשתיות
מתחם הבורסה .רוח חדשה
במרכז העסקים השוקק

הבורסה ממשיכה
לגדול ולהתחדש:
המגדל הגבוה בישראל עתיד להיבנות במתחם
• בעלי מסעדות ופאבים יוכלו ליהנות מעד 20%
הנחה בתשלומי הארנונה למשך  3שנים • החל
פרויקט שיקום נופי לכיכר היצירה ולרחוב תובל •
הצלחה גם לפעילויות Art & Fun
ארנונה מופחתת למסעדות במתחם
הבורסה.
מועצת העיר רמת-גן אישרה תשלום
ארנונה מופחת לעסקים שהם מסעדות
ופאבים במתחם הבורסה .את המהלך
הוביל ראש העיר ,ישראל זינגר ,במסגרת
צו הארנונה לשנת  ,2018במטרה לעודד
פתיחת מקומות בילוי במתחם .במסגרת
הצו ייהנו בשנת הכספים הבאה בעלי
העסקים מעד  20%הנחה בתשלומי
הארנונה למשך שלוש שנים.
שימור עץ הזית בכיכר שובל.
מחלקת גנים ונוף בעיריית רמת-גן
החלה בפרויקט שיקום נופי לכיכר
היצירה  -הכיכר המרכזית שבכניסה

למתחם הבורסה המתעורר של רמת-גן.
במוקד השיפוץ הייחודי נמצא שימורו
של עץ הזית הוותיק שבמרכז הכיכר,
המחברת בין הרחובות היצירה-תובל-
הרקון.
השיפוץ הנופי ימשך גם לרחוב תובל,
כאשר לאורכו של הרחוב יישתלו
עשרות עצים חדשים ויינטעו מאות
שיחים ושתילים.
המגדל הגבוה בישראל יוקם במתחם
הבורסה.
המגדל ,בתכנונו של משרד האדריכלים
אבנר ישר ,ייקרא בפשטות "."111
בסמיכות אליו ייבנה מגדל "נמוך" יותר,
של  77קומות .המגדלים ישלבו תעסוקה,

משרדים ,מסחר וקומות ציבוריות ,כאשר
נבחנת אפשרות שבקומות הראשונות
של הגבוה בהם יוקם אולם קונגרסים או
תיאטרון עירוני.
שיפוץ תחנת השיטור העירוני במתחם.
התחנה עוברת בימים אלה שיפוץ
וחידוש בהשקעה של למעלה מ1.5-
מיליון שקלים ,הממומנים ע"י עיריית
רמת-גן ומשטרת ישראל .התחנה
שברחוב הרקון  17צפויה להיפתח
בחודשים הקרובים ועל פי התכנון יוצבו
בה מעל ל 20-שוטרים ,ביניהם חוקרים,
שוטרי תנועה ורכזי מודיעין  -והיא
תהיה תחנת המשטרה הראשית בעיר.
הבורסה ממתגת עצמה כאזור בילוי משגשג
בגוש דן.
פעילויות  ,Art & funשיזמה מנהלת
הבורסה ,הפכו כבר למסורת במתחם,
והתקיימו במהלך  2017מדי יום שלישי
בין השעות  - 20:00-17:00במרכזן
עמדה פעילות בסימן השגרירויות
השוכנות במתחם ,במהלכה הופיעו
להקות ,הוצבו מיצגי אמנות ונערכה
פעילות הקשורה לתרבות של המדינה
שנבחרה.

המקומון רמת־גן 28/12/17

11

תשתיות

גינות משודרגות,
עצים חדשים

גן הפיקוסים .חלק
מהתנופה הירוקה

עיריית רמת-גן המשיכה גם השנה במגמה המואצת הריאה הירוקה
הבאה של גוש דן
של שיפוץ גינות ציבוריות בפריסה עירונית רחבה
• מתחילת הקדנציה חודשו ושופצו  45גינות

ב

ין הגינות הבולטות ששופצו
במהלך  2017ניתן למצוא את גינת
הפיקוסים ברמת השקמה ,גינת לב
הזהב ושדרוג נופי של גן נתן .שיפוצים
אלה כוללים החלפת מתקני משחקים
ומשטחים ישנים ,התקנת הצללה

ותאורה חדשה ועוד.
בנוסף ניטעו כ 100-עצים מסוגי זית,
צאלון ,סיגלון ,פנסית דו-נוצתית וספיון
השוועה לכל אורך החנייה ההיקפית של
קניון איילון ,וכ 60-עצים חדשים בשטחו
של תיכון "אלון".

ויהי אור!

ב

שנת  2017הוחלפו 1,186
גופי תאורה בפריסה עירונית
לטכנולוגיית לד ( .)Ledהחלפה
מאסיבית של גופי תאורה בוצעה
בכלל הגנים הציבוריים; בשכונות
רמת עמידר ,חרוזים ,תל יהודה ,קריית
בורוכוב ,הגפן והבילויים; וכן ברחובות
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העירייה תתחיל בראשית  2018בהכנות
קדחתניות להקמת פארק חדש בחלקה
הדרום-מזרחי של העיר ,בצמוד לשכונת
רמת עמידר (ממערב) וכביש ( 4ממזרח).
הפארק ,שישתרע על פני  27דונם ,יבוסס
על התוואי הקיים של נחל כופר (שכיום
זורם במובל תת-קרקעי)  -ויהווה ריאה
ירוקה במיקום מרכזי ונגיש שיפריח חיים
חדשים בלב האורבני ההומה של גוש דן.

רחוב הירדן .גם הוא נהנה
מתאורה חדישה

ארלוזורוב ,קריניצי וחלק מעוזיאל.
בתוך כך ,שודרגו בשנה החולפת גם
 162עמודי תאורה.
המהלך האמור הביא להפחתה של
שליש בצריכת כמות החשמל במקומות
אלה ,להארכת חיי הנורה משלוש שנים
לעשר (מה שמקל על הצורך בתחזוקה

שוטפת) וכן להגברת התאורה ,באופן
שרחובות רמת-גן כעת מוארים יותר
ובטוחים יותר .המהלך נעשה כחלק
מתכנית אב רב-שנתית לשיפור
התאורה בכלל רחבי העיר  -מהלך
שיימשך ביתר שאת גם במהלך שנת
.2018

תשתיות

הפגנת תושבים .הדיונים
בבג"צ יימשכו ב2018-

"לא נפסיק את המאבק עד
שתוואי הקו הסגול ישונה!"
בהתפתחויות ,לרבות החלטת משרד
התחבורה לערוך קידוחי ניסיון במטרה
לבחון היתכנות לשינוי תוואי הקו .את
הקידוחים ,אותם אישרה עיריית רמת-
גן ,הונחתה חברת נת"ע לבצע בהנחיית
המשרד ובמימונו.

יועץ חיצוני מטעם
העירייה מצא כי ניתן
לבצע את שיקוע הקו
לאורך ציר אלוף שדה
בלי לעכב את המיזם
• בג"צ הורה לנת"ע
לבחון את הצעת
העירייה • ראש העיר
והגורמים המקצועיים
מעדכנים לכל אורך
המאבק את התושבים
בהתפתחויות

ש

נת  2017הסתיימה עם בשורה
חשובה בכל הנוגע למאבק
לשינוי תוואי הקו הסגול של הרכבת
הקלה .לאחר שהעירייה התקשרה עם
יועץ חיצוני ,שבדק ומצא כי ניתן לבצע
את שיקוע הקו לאורך ציר אלוף שדה

הפגנה מרובת
משתתפים

הסואן מבלי לעכב את לוח הזמנים
להשקת הקו ,הורה בג"צ לנת"ע לבחון
ברצינות את המתווה המוצע .הדיונים
בבג"צ צפויים להימשך בתחילת .2018
במקביל ,המליצה לצדדים ועדת
הכלכלה של הכנסת ,בראשות ח"כ איתן
כבל ,לשקול למנות בורר חיצוני שיכריע
בתוך חודשיים ,באשר למחלוקת בעניין
מתווה הקו הסגול .ראש עיריית רמת-גן,
ישראל זינגר ,הסכים להצעה  -ואולם
עד כה לא התקבלה תגובת נת"ע.
ראש העירייה והגורמים המקצועיים
בעיריית רמת-גן עמדו לאורך השנה
בקשר רציף עם התושבים הפעילים
במאבק לשינוי התוואי ועדכנו אותם

כזכור ,הרכב של שלושה שופטי בית
המשפט העליון ,בראשות השופט יורם
דנציגר ,דן בנובמבר בשתי עתירות
שהוגשו נגד תוואי הקו המוצע על ידי
נת"ע ואשר קראו לשיקוע הקו וקירויו,
באופן שימזער את הפגיעה לתנועה
ולתושבים  -האחת על ידי תושבים
מרמת-גן שטענו כי איכות חייהם תיפגע
מהתוואי המתוכנן ,ואחרת על ידי
העירייה עצמה ,שהציגה תכנית חליפית.
עתירת התושבים נידונה במקביל
לעתירה נגד תוואי הקו הסגול שהגישה
עיריית רמת-גן עצמה מוקדם יותר
השנה.
במקביל נערכה באמצע נובמבר הפגנה
בצומת אלוף שדה-רבין ,בהשתתפות
מאות רבות של תושבים מהאזור ,בהם
פעילים וחברי מועצה מכל הקשת
הפוליטית  -שהביעו בעניין זה אחדות
ראויה לציון.
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שירות לתושב

מסורת דלת פתוחה,
מפגש ישיר של תושבים
עם ראש העיר ,ממשיכה!

ג

ם השנה המשיך ראש העיר,
ישראל זינגר ,במפגשים אישיים
עם התושבים ,מנהג אותו החל בתחילת
הקדנציה .מחלקת פניות הציבור ולשכת
ראש העיר מקבלות בקשות מתושבים
ובמקרי הצורך ,מתאמות המחלקות את
מפגשי "דלת פתוחה" ,הנערכים בימי שני

בין השעות  16:00-18:00בתיאום מראש.
במהלך השנה אירח ראש העיר בלשכתו
מספרר רב של אורחים מקרב תושבי
רמת-גן ,ביניהם מספר תושבים שחצו את
גיל ה( 100-או מתקרבים לכך); שלושה
אלופי שחמט צעירים ,תושבי שכונת רמת
אפעל ,שזכו במקום הראשון באליפות

"שונים אבל שווים"

ה

עירייה קיימה לקראת החגים את
ההבטחה שנתן בתחילת 2017
ראש העיר ,ישראל זינגר ,כאשר חנכה
באזור אצטדיון רמת-גן מפעל חדש
להעסקת עיוורים .המפעל נחנך בשיתוף
חברת "המשקם" (החברה הלאומית
לקידום ולשילוב עובדים עם מוגבלויות),
והוא מעסיק עשרות עובדים עיוורים,
כבדי ראייה ובעלי מוגבלויות ,בתחומי
תעסוקה כגון :אריזת סוללות חירום
לטלפונים ניידים ,הכנת מארזי שי,
גלויות ,דיוור ועוד.
ככלל ,האגף לשירותים חברתיים
בעירייה הקצה משאבים רבים במהלך
 2017לקידום רווחתם של אנשים עם
מוגבלויות ,פיזיות ונפשיות  -מהלך
נרחב שהגיע לשיאו בתחילת דצמבר,
בשבוע שלם של פעילויות ואירועים
שנועדו להעלות את המודעות לאנשים
עם מוגבלויות ולהמחיש את החשיבות
שבשילובם בחברה  -והכל בסימן
"שונים אבל שווים".
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הארץ לנבחרות בתי ספר יסודיים; 17
עולים ועולות חדשים ממדינות חבר
העמים לשעבר ,שבחרו להשתקע ברמת-
גן ,ואשר קיבלו במעמד נרגש תעודת
זהות ישראלית מראש העיר  -ועוד.
מפגש מרגש במיוחד התרחש עם ילדה
מקסימה בשם שירין יוסף ,תלמידת בית
הספר "הבילויים" ,שראש העיר ביקש
לפגשה לאחר שניהלו שיחה ערה על
תפקידו כראש העיר במפגש אקראי
בהשקת גינת "לב הזהב" .תמונה של
השניים משוחחים סייעה באיתורה,
והילדה הגיעה לפגישה יחד עם אמה
(ראו צילום).

ב

מטרה לשפר את איכות חיי
התושבים ולהפוך לערים
טכנולוגיות ויעילות יותר ,עולה בשנים
האחרונות הצורך בפיתוח "ערים
חכמות".
רמת-גן נמצאת בעיצומו של תהליך
לקידום תשתיות ,חומרה ותוכנה
שיתמכו ברעיון העיר החכמה :העברת
המערכות העירוניות למחשוב ענן;
מערכות בקרה לטיפול בנושאי תנועה
וחנייה; צמצום שימוש בנייר באמצעות
יישום ניהול מסמכים מודפסים והפיכתם
לדיגיטליים; ניהול וניתוח פרויקטים
עירוניים; אתר עירוני עדכני המעניק
מגוון שירותים לתושב ודוגל במתן מענה
מיידי ,מקצועי ועדכני; שירות וניתוח
צרכי הלקוח באמצעות טכנולוגיית מידע
כדוגמת מערכת  - CRMועוד.
תושבי העיר יהיו שותפים להטמעת
התוכניות העירוניות השונות ויהוו חלק
אינטגרלי בתהליך היצירה של ניהול
אורבני מתקדם.

שירות לתושב

טכנולוגיה
בשירות התושב

כל תושב
והאפליקציה שלו
בימים אלו שוקדים בעירייה על פיתוח
אפליקציה עירונית חדשה וייחודית -
אפליקציה מותאמת תושב (ראו תמונה
מימין) .כל תושב שירשם לאפליקציה
החדשה יוכל לבנות את דף הבית
בהתאם לתחומי עניין שרלוונטיים אליו,
וכך תהיה זו אפליקציה אישית-עירונית.
האפליקציה עתידה לעלות לאוויר
בחודש הקרוב ולהחליף את האפליקציה
הקיימת משנת .2015

משפרים את הביטחון האישי

א

גף קשרי קהילה פעל השנה
סביב השעון על מנת למקסם
את טיב השירות הניתן לתושב ,הן
בנושא המוקד העירוני והן בנושא
השירות לציבור .במסגרת פעולותיו,
הותקנו מצלמות בקרה ומעקב ברחבי
העיר שחוברו למוקד העירוני ("מוקד
רואה") על מנת להגביר את תחושת
הביטחון האישי ,ובוצע רישות פארקים
וגנים ציבוריים והצבת שלטים במקום
המציינים כי האזור מצולם  -באופן
המקטין משמעותית את האלימות כמו
גם את מקרי הוונדליזם .בנוסף דאג

האגף לעמדת צפייה בתחנת המשטרה
המאפשרת תגובה מהירה ומידית למקרה
המתרחש.
צוות סיירת  109נותן מענה מהיר למפגעים
קטנים בעיר .הפניות מטופלות תוך 24
שעות מרגע קבלתן במוקד.
בתוך כך ,האגף מבצע סקרי דעת קהל
תקופתיים בנושא שביעות רצון מהמוקד
העירוני ומשתמש באפליקציית ריפורטי -
אפליקציית ביטחון למצבי חירום ושגרה,
ובצ'אט בוט  -שירות דיאלוג מבוסס טקסט
המאפשר לקבל מידע עירוני במהירות
ובנוחות מרבית ללא המתנה לנציג.
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תרבות ופנאי

מסכמים
שנה של
תרבות
והנאה

שמים את
השכונות במרכז

ע

שרות אלפים מתושבי רמת-גן,
ואורחיהם מערים שכנות ,לקחו
חלק בשלל אירועי התרבות שנערכו
במהלך שנת .2017
ביום העצמאות חגגו כ 40-אלף
תושבים ותושבות על במות שהיו
פזורות ב 13-שכונות ,להפנינג פורים
שנערך ברחוב ביאליק וכיכר אורדע
הגיעו כ 15-אלף אנשים ,ובסוכות
התקיים אירוע מתנפחים לכל
הגילאים שמשך מעל  7,000משפחות
עם ילדים.
במהלך חודשי הקיץ החמים נערכו
שבעה אירועים גדולים ומרובים
משתתפים ,ביניהם ניתן למנות את

צילומים :ישראל מלובני ׀ שלומי מזרחי
׀ אילן ספירא ׀ מנחם רייס ׀ טיבור יגר ׀
מידד סטינסקי ׀ דימה דורף
עריכה :גלי מרקוביץ-סלוצקר
גרפיקה :שם טוב גילה" ,המקומון"
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אירועי בלאק ביאליק (,)Black Bialik
שהגיעו לשיאם עם הופעה של פאר
טסי ,מופע כלייזמרים ,קטעי אופרה
של התזמורת הפילהרמונית של רמת-
גן שהוצגו בכיכר רמב”ם ביום האהבה,
אירוע מחווה לאריק איינשטיין ועוד.
במהלך ארבע שנים האחרונות לקחו
חלק באירועים מעל ל 100-אומנים
תושבי רמת-גן ,כחלק ממדיניותה של
העירייה לחזק את האמנים והיוצרים
המקומיים.

 25שכונות לוקחות חלק בפעילויות
תרבות הנערכות במהלך כל השנה
ובחגים .בקיץ התקיימו  50אירועי
שכונות ,בחנוכה האחרון  18אירועים
וכך גם בפורים.
בכל שבת נערכת לסירוגין שבת
תרבות וקונצרט לקהל הרחב במחיר
סמלי של  10שקלים בתיאטרון
רמת-גן .אירועים אלה מונחים על
ידי אישים בולטים ואהובים דוגמת
יוסי אלפי ,ננסי ברנדס ,יענקל'ה מנדל
ואחרים.

