
 דבר ראש המועצה
 

 חברים יקרים,

ובלתי שנים של אתגרים רבים  . ארבעשנים לתפקידי כראש מועצת גני תקווה ארבעחלפו 

ארבע שנים של הישגים  –פוסקים, של עשייה גדושה בכל אספקט מוניציפלי אפשרי ובעיקר 

 משמעותיים, של פריצות דרך מרגשות ושל סיפוק מקצועי רב.

על מנת להמשיך את זה עתה, ואנו יוצאים לדרך  אושרו 2018שנת תכניות העבודה ל

 העשייה המשמעותית שלנו למענכם ולמען היישוב האהוב של כולנו. 

נו קולטים בכל יישוב מתרחב וצומח וא. הגדולהעוברת שינויים במהירות  גני תקווה שלנו

יום תושבות ותושבים חדשים, המצטרפים למרקם האנושי המגוון והאיכותי שנמצא כאן. 

אנחנו, עובדי מועצת גני תקווה, עושות ועושים ללא הרף על מנת שנספק לכל תושבינו, 

הנמצאים והעתידים להגיע, מגוון תשתיות ושירותים מהמתקדמים ביותר שיש, באופן 

כל זאת תוך שמירה על הצביון הקהילתי  ירותי ביותר והמהיר ביותר.האיכותי ביותר, הש

 המאפיין אותנו כאן, בגני תקווה.

 השנה הסתיימה כשנרשמים בה מספר הישגים פורצי דרך ומשמעותיים:

עברנו את מבחן הכשירות השנה  עצמאות ויעילות תכנונית: –גני תקווה  .1

פים יותר לוועדה המרחבית ולא נהיה כפו להקמת ועדה עצמאית לגני תקווה,

אפק" בתחומי התכנון והבנייה. דבר שיביא להתייעלות גדולה במתן מענה   "מצפה

אישי לצרכי היישוב והתושבים ויקצר את זמני ההמתנה לאישורי הבנייה. זהו צעד 

 מבורך אשר עבדנו רבות למענו.

גני , לראשונה בתולדות השנה מובילת חינוך ברמה הארצית: –גני תקווה  .2

מטעם  הארציזכייה בפרס חינוך ל נו מועמדיםתקווה, זכינו בפרס החינוך המחוזי וא

ובשנים האחרונות  החינוך בגני תקווה הינו פורץ דרךמשרד החינוך. זה לא סוד, 

 מועמדותנו לפרס הכל כך חשוב הזה. –הפך לשם דבר ברמה הארצית ולראייה 

מרכז למצוינים ומחוננים ה :ונובית למצוינות חינוכית בבקעת א –גני תקווה  .3

, ואנחנו נהיה מרכז הקבע שלו אשר ימשוך לכאן את "מרום" עבר לגני תקווה

 התלמידות והתלמידים המחוננים מכל הסביבה הגיאוגרפית המקיפה.

, באגף החינוך מחלקה לטיפול בפרטשנה הקמנו ה  מען התושבים:ל –גני תקווה  .4

 יישוב.של תלמידי האשר נותנת מענה מקצועי ורחב לכל ענייני הפרט 



 תלמידים 370-תיכון "מיתר" החדש והחדשני נפתח זו השנה השנייה עם כ .5

צומצם  2016בשנת לראשונה מזה עשרות שנים,  !שוטף ללא גרעון–גני תקווה  .6

זוהי  למאוזן.התקציב השנתי את שקלים, מה שהופך  פיאל 60 -גירעון המועצה ל

בשורה גדולה והיסטורית עבור גני תקווה, אשר מצויה מזה שנים רבות בגירעון 

 מובנה של מיליון שקלים וחצי.

כיתת אזרחים ותיקים השנה הקמנו  קהילה מחבקת ופורצת דרך: –גני תקווה  .7

וער במתחם משותף של נ, המקיימת לימודים לוותיקים ולבני היכון מיתרתב

 אנושיות מרגשת.

שנה, שיפצנו ושדרגנו את מרכז  15אחרי  בית לתרבות ואומנות: -גני תקווה .8

היכל התרבות בגני תקווה. במסגרת השיפוץ, ה"חור" המיתולוגי נסגר,  -הבמה

 הכיסאות רופדו מחדש והפאטיו עוצב כמרחב בילוי.

, לא יכולתי לבקש עשייה מקצועית עשירה יותר, אני גאה בעשיית המועצה בראשותי

לא הייתי יכולה לעשות זאת ללא עובדי המועצה המקצועיים  משמחת יותר ומספקת יותר. 

 והמסורים וזה הזמן להגיד להם תודה. 

 השותפות תודה לכל חברי ההנהלה על עבודה מקצועית ובהתנדבות למען היישוב, תודה על

 פורצת הדרך הזאת.לעשייה 

ו רצים קדימה במלוא הכח, מסמנים מטרות ומשיגים אותן, ממשיכים לעשות למענכם אנ

 שלנו.ישוב הנהדר ולמענכן, למען הצעירים והבוגרים, הוותיקים והילדים, למען הי

  בתחום החינוךפורצת הדרך נמשיך בעשייה  

 עניק, להשתפר ללא הרף, להנמשיך להעניק את השירות המיטבי לתושב 

 לכם רק את הטוב ביותר

  רווחה ולהעמיק את קשרי הקהילההשירותי  להרחיב אתנמשיך 

  נכונות תשתיותנמשיך לפתח את היישוב בפרויקטים הנדסיים ובניית 

 .נמשיך להצעיד את גני תקווה לעוד ועוד הישגים משמעותיים 

 

 עשייה רבה ומבורכת עוד לפנינו, שיהיה לכולנו בהצלחה.

 תמיד,שלכם 

 ליזי דלריצ'ה 

 ראש המועצה
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