
 2019אישור תקציב המועצה לשנת  -3מן המניין מס'  שלא ישיבת מליאה

 4ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 דיווחי ראש המועצה

 גני תקווה. אשר כולל בשורה ממשית לתושבי 2019את תקציב  אני גאה להציג

שלנו.  יישובאני גאה בחזון ובעשייה שאותם אני מובילה למען כל תושב ותושבת ב

הארנונה העסקית אשר מאפשרת את פיתוחו  –נתוני הפתיחה שלנו לא מן הטובים 

ה מאוד נמוכה ואנו פועלים להגדילה באמצעות פיתוח אזורי ינשל כל יישוב, ה

 מסחר ותעסוקה המתאימים לאופי היישוב ויאפשרו לנו רווחה כלכלית.

ובהתאם, נושא זה מבחינתי, החינוך הוא המשאב החשוב ביותר שלנו כקהילה 

!!( וגם השנה, ההשקעה 44%ממשיך להיות סעיף ההוצאה הגדול ביותר בישוב )

!!( אשר צמח בכל אחת 13%בתקציב החינוך )₪ מיליון  7בחינוך גדלה בכמעט 

 מחמש השנים האחרונות.

במקביל, אנו ממשיכים בשיח מאומץ מול משרד הפנים במטרה להביא להפחתת 

מה שיאפשר הורדת גובה התשלומים  –ים משותפים הארנונה של שטחתעריף 

מהכנסות באמצעות המשך תכנית  נחפה . על ההורדה הזאתלתושבים רבים

 רעון ההיסטורי של המועצה. יוהובילה כבר לירידה בגשיזמתי יעלות ההתי

₪ ליון ימ 8לתקציב התרבות, כמעט  אחוז 18 -כ התקציב השנה מציג תוספת של

לשיפור פני ₪ ליון ימ 8 -כלרווחה ו₪ ליון ימ 11 -ם, יותר מהנחות בארנונה לזכאי

. כמו כן, אנו ממשיכים בתנופת שדרוג התשתיות ובינוי מוסדות הציבור יישובה

 מוצגות כאן בפניכם. ת המלאות בתחום הבינויוהחינוך ביישוב, התכניו

ם את הדאגה שלנו לכל תושב ישנם עוד סעיפים רבים אשר כולם יחד ממחישי

נוער, צעירים, הורים, בני הגיל השלישי ותושבים בעלי מוגבלויות. אנחנו  :ושבתות

 כאן בשביל כולכם.

משך וחשוב לי להמשיך ולשתף אתכם יההשקעה ברווחת התושבים ממשיכה ות

 ואתכן בעשייה. 

 .האהובה שלנו גני תקווהקיפות ובנחרצות למען קידום אמשיך לפעול בש

תודה ענקית לכל חברי ההנהלה ולכל עובדי המועצה בהזדמנות זאת, אבקש להגיד 

 שעובדים קשה לרווחת כולנו

 ליזי



 https://docdro.id/hHrG3nK לדברי ההסבר המלאים לתקציב:

 https://docdro.id/5Scaole :  לתכנית הפיתוח המלאה

 

 עדכונים:

 

לידיעת ההורים והרוכבים: מתחילים לאכוף באופן מלא עבירות של  .1

 אופניים חשמליים בתחום המועצה

יחידת הפיקוח של המועצה תחל לאכוף את התקנות החדשות של חוק 

 האופניים החשמליים.

 שפורסמו ומופיעים באתר המועצה.שימו לב לתקנות ולקנסות החדשים 

 תתחיל אכיפה בהתראות בלבד 15.1.19החל מתאריך 

 תתחיל אכיפה מלאה עם קנסות 1.2.19החל מתאריך 

 למען הסדר הציבורי ולמען ביטחונכם האישי

 

 נפרדים ממנכ"לית המועצה, אירית נתן .2

אירית מסיימת את תפקידה בגני תקווה ומתקדמת לאתגרים הבאים בחייה. 

שמסתכלים על היישוב אפשר לראות את כל ההישגים ואת הדברים כ

הנפלאים שהקמנו כאן ביחד בגני תקווה, אז תודה ענקית ל"מגשימת 

החלומות שלי", אירית. העבודה המשותפת, החברות והאמון בינינו יימשכו 

 גם בעתיד. הצלחה גדולה בהמשך הדרך.

 בקרוב נמנה מנכ"ל/ית חדש/ה במשרת אמון.

 

 התמנו וועדות החובה במועצה  .3

ועדות החובה במועצה מורכבות מנבחריה, מנציגי ציבור מהמגזרים השונים 

לייעץ הוא של אוכלוסיית היישוב ומעובדי המועצה. תפקידן של הוועדות 

ועדות החובה  באותם נושאים שעליהן הן מופקדות.להנהלת המועצה  ולסייע

ות, איכות סביבה, מאבק בנגע /הנחת, מכרזים, נזקקורן: הנהלה, ביקה

הנצחת זכרם של נרצחי טרור, שימור אתרים, ועדת  ימות,הסמים, מיגור אל

 רכש, תמיכות, הקצאת קרקע/מבנה, השקעות, בחינה. ערר לארנונה, 

על פי  תתכנסנה של כל וועדה מתבקשים לדאוג שהוועדות יושבי הראש 

 .חוקההוראות 

 https://bit.ly/2FftE1xלרשימת חברי וועדות החובה: 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocdro.id%2FhHrG3nK&data=02%7C01%7C%7Cf29f6d0a182c48017fe008d6757b6c18%7Ccc15c91e80164739a84703f01dd38478%7C0%7C0%7C636825570275937020&sdata=5%2BKXE8fvQJwQJmcBJGQHGV6K6sI%2BwoQwNg2AhkEVeF8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocdro.id%2F5Scaole&data=02%7C01%7C%7C284c4699fdfb46a649c208d6757ada14%7Ccc15c91e80164739a84703f01dd38478%7C0%7C0%7C636825567826237509&sdata=dT8KaH4JEb6mO6cB8DPNTWPM6COb4KD%2F7PPLibIzc3Y%3D&reserved=0
https://bit.ly/2FftE1x


 

 פרויקט הרחבת דרך התקווה יצא לדרך .4

 2-יצאנו לדרך עם פרויקט הרחבת דרך התקווה ל 7.1.19החל מאתמול,  

נתיבי תנועה, דבר שיקל על היציאה והכניסה ליישוב. העבודות יבוצעו 

למען מטרה טובה  ת עכשיו היאבמקטעים, שלב אחר שלב ואי הנוחות שקיימ

 והקלה לאחר מכן.

 

 בנושא הקמת בית הספר היסודי בשכונה דרך המשי מפגש דיירי רחוב .5

, 25.12.18מועדים. המפגש הראשון התקיים בתאריך  2-פיצלנו את המפגש ל

 22.1.19במהלכו הצגנו בפני התושבים את תכנית בית הספר. בתאריך 

 נציג את התכנית של בית הספר.יתקיים המפגש השני וגם בו 

 

 29.1.19יתקיים בתאריך  המצפהרחוב  מפגש דיירי .6

 בחדר הישיבות במועצה 17:00המפגש יתקיים בשעה 

 helranb@gantik.org.ilדיירים המעוניינים להשתתף יירשמו במייל: 

 למען יעילות המפגשניתן לשלוח נושאים ושאלות מראש 

 

 256קו  -קו חדש בגני תקווה לכיוון תל אביב .7

כחלק מהחזון והמאמצים לשיפור מערך התחבורה הציבורית בגני תקווה, 

 המועצה קידמה תכנית כוללת לשיפור מערך התחבורה הציבורית ביישוב. 

לצד המלצות גורמי המקצוע במועצה, במהלך השנה האחרונה נאספו 

מהציבור פניות ובקשות בנושא ואלה הוצגו למשרד התחבורה במטרה לספק 

 במהרה פתרונות יעילים אשר יתאימו לצרכי היישוב. 

, אשר נולד מהצורך 256 –הסנונית הראשונה במהלך הינו קו חדש ביישוב 

ת באופן ישיר לתל אביב מבלי להתעכב להרחיב את התחבורה הציבורי

בקרית אונו ובגבעתיים. הקו של חברת קווים, אשר החל לפעול מתאריך 

 , נוסע מגני תקווה לרידינג ת"א ופועל בימים ראשון עד מוצ"ש כולל. 4.1.19

 העברנו בקשה למשרד התחבורה להוסיף לקו זה תחנות באזור הוותיק

 )דרך המלך, דרך אילות, דרך הים(.ש באזור החד )הרמה, הרי יהודה( וגם

 https://bit.ly/2AuZljaלמידע על שעות פעילות ומסלול הקו: 

 

 

 

 

mailto:helranb@gantik.org.il
https://bit.ly/2AuZlja


 2019יופיע באירוע עצמאות  אברהם טל -הציבור בחר .8

בסקר שערכנו לתושבים לבחירת אמן לאירוע עצמאות השנה, נבחר הזמר 

 אברהם טל

 

פעילויות ספורט חינמיות לתושבי גני  -בתכנית "לידר לקהילה"ממשיכים  .9

 תקווה

במתחם הכושר  09:45בשעה  22/2,  25/01יום שישי,  -אימון פונקציונאלי

 החדש ברחוב האורנים

 20:15כל יום שני בשעה  -שבועית קבוצת הליכה

 

 ופעילויות לאזרחים הוותיקים אירועים .10

 במועדון ביתנו 17:00שעה ב 14.1 -לוותיקיםהרצאה בנושא הטבות מס 

 18.1 -טיול על יינות, מערות ותילים עתיקים בשפלה

 נפתחים מחזורים נוספים -קורס 'ניו מדיה' לגמלאים

 

 בימים אלה מותקנים בכל גני הילדים ביישוב מתקני סינון וצינון מים  .11

לסינון  בהמשך להחלטת המועצה להתקין בכל גני הילדים ביישוב מתקן מים

בנושא מתקני מים בגני  7.10.18וצינון )מישיבה שהתקיימה בתאריך 

הילדים( המועצה ביצעה רכישה של המתקנים ובימים אלה מתחילים 

 להתקין אותם בכל גני הילדים ביישוב.

 המתקן הינו נגיש ונוח גם לשימוש עצמי של הילדים.

 

אושרו על ידי מכון מגדל המים פארק תבור ובפארק ההמתקנים החדשים ב .12

 !תתחדשו -הילדות והילדים מוכנים לשימושהתקנים והם 

 

 אנו מזמינים את תושבי היישוב לקחת חלק בטקסי הזיכרון .13

ומעלה, המתמחים בשירה , נגינה  16המועצה קוראת לתושבי הישוב בגילאי 

 והנחייה  לקחת חלק בטקסי הזיכרון היישוביים בהתנדבות.

פנות להדס לבחינת התאמתכם עם צוות הפקת האירוע לכל המעוניין, ניתן ל

 ובימאית הטקסים.

 פרטים:

adass@gantik.org.il 

052-2956120 

 



 :קרובים אירועים .14

 10.3.19 -4מעוררות השראה מס'  כנס נשים  -

 5.4.19 – 2-מרוץ גני תקווה ה -

 

 :לאחרונה דברים שקרו

 מפגשי הכנה לגני הילדים ולעולים לכיתות א'   .1

בשבועות האחרונים קיימנו מפגשי הכנה לקראת המעברים המרגשים של 

 המעבר לגן ילדים והמעבר לכיתה א'.  -הילדים

ההורים קיבלו סקירה על תהליכי ההשבחה שעוברת מערכת החינוך של גני 

תקווה, הסבר על תהליך הבחירה והייחודיות של בתי הספר בישוב, קווים 

ילדים והנחיות לליווי הילדים במעבר שבין מנחים לעשייה החינוכית בגן ה

 השהות בגן למערכת הבית ספרית.

 

 התקיים בגני תקווה מפגש ראשות רשויות .2

לפני כשבועיים אירחנו כאן בגני תקווה ראשות רשויות, שהגיעו להתרשם 

מהעשייה ביישוב בעיקר בתחום החינוך ולמנף את שיתופי הפעולה בין 

גלית שאול )עמק חפר(, דר' מטי הרכבי )מטה  הרשויות. בין המשתתפות: דר'

יואב(, אשרת גונן )דרום השרון(, שושי כחלון כידור )כפר יונה(, יעלה מקלס 

)יהוד מונוסון(, רותם ידלין )גזר(, קרן גרין )קדימה צורן(. חיים ביבס, ראש 

 עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר השלטון המקומי הגיע גם הוא למפגש. 

 ומציאת מקום חדש לשבט הפעולה בין המועצה לתנועת הצופיםשיתופי  .3

 גנים

עם חניכי שבט  נפגשתילרגל שנת המאה לפעילות תנועת הצופים בישראל, 

על השותפות לדרך, על הליווי, הסיוע  ו להוקיר את המועצהגנים שבחר

 ושיתופי הפעולה הערכיים.

ערכים ולתמיכה לאתגרים, לאנחנו בגני תקווה נכונים ונמשיך להיות נכונים 

  בנוער הנפלא שלנו.

מספר החניכים בשבט גנים בגני תקווה גדל משנה לשנה ועומד כיום על מעל 

 לאלף חניכים.

אני שמחה לבשר על מציאת מקום חדש לפעילות הצופים, בשטח חום 

 .6717המיועד למבני הציבור באזור השכונות החדשות בגוש 


