
 יקרים, תושבות ותושבים

חלפו חמש שנים לתפקידי כראש מועצת גני תקווה. חמש שנים של אתגרים רבים 

חמש  –ובלתי פוסקים, של עשייה גדושה בכל אספקט מוניציפלי אפשרי ובעיקר 

 שנים של הישגים משמעותיים, של פריצות דרך מרגשות ושל סיפוק מקצועי רב.

גני תקווה שלנו עוברת שינויים במהירות גדולה. היישוב מתרחב וצומח ואנו 

קולטים בכל יום תושבות ותושבים חדשים, המצטרפים למרקם האנושי המגוון 

והאיכותי שנמצא כאן. אנחנו, עובדי מועצת גני תקווה, עושות ועושים ללא הרף על 

גוון תשתיות ושירותים מנת שנספק לכל תושבינו, הנמצאים והעתידים להגיע, מ

מהמתקדמים ביותר שיש, באופן האיכותי ביותר, השירותי ביותר והמהיר ביותר. 

 כל זאת תוך שמירה על הצביון הקהילתי המאפיין אותנו כאן, בגני תקווה.

 :עבור היישוב מספר הישגים פורצי דרך ומשמעותיים אחורינומ

כפופה יותר לוועדה  : המועצה אינה הקמת ועדה עצמאית לתכנון ובנייה .1

אפק" בתחומי התכנון והבנייה. דבר שהביא להתייעלות   המרחבית "מצפה

גדולה במתן מענה אישי לצרכי היישוב והתושבים ומקצר את זמני ההמתנה 

 לאישורי הבנייה. זהו צעד מבורך אשר עבדנו רבות למענו.

משרד נוך המחוזי מטעם בפרס החיזכייה :  מובילה בחינוך –גני תקווה  .2

 לשנת התשע"ז. הוקרה שאנו גאים בה כל כך. החינוך

ופצו מבני חינוך וותיקים והוקמו מבני חינוך חדשים: החטיבה החדשה ש

 בקרית החינוך, גני ילדים חדשים, ביניהם גן תקשורתי וגנים שפתיים.

החינוך והספורט,  הושלמה ונפתחה רשמית קרית -קרית חינוך וספורט .3

הוקם אולם ספורט חדש ומרווח, עם חללי סטודיו, וכן מגרש הכדורגל 

החדש הכולל בהיקפו מסלולי ריצה, מסלול קפיצה למרחק ומתקני כושר 

 במרחב.

מחלקה לטיפול בפרט, אשר נותנת מענה מקצועי ורחב  קמנוה -טיפול בפרט .4

 לכל ענייני הפרט ביישוב.

נוספת ת אזרחים ותיקים הקמנו כיתהשנה  -גני תקווה למען הגמלאים .5

בתיכון מיתר, המקיימת לימודים לוותיקים ולבני הנוער במתחם משותף 

של אנושיות מרגשת. הורחבו תכניות וקורסים עבור ציבור הגמלאים 

 ובימים אלה נבנה הבית החדש לגמלאים ברחוב דרך המשי.



אשר "חות הכספיים המבוקרים הדו תקציב מאוזן וללא גרעון! –גני תקווה  .6

זוהי בשורה גדולה  .₪ 110,111אושרו ע"י משרד הפנים, נסגרו ברווח של 

רעון מובנה של והיסטורית עבור גני תקווה, אשר מצויה מזה שנים רבות בגי

 מיליון שקלים וחצי

 :המשימות והאתגרים העומדים לפתחנו

 הפניםיפול בנושא עיוות בשיטת חישוב הארנונה מול משרד ט 

 תוך הקפדה על נכסים מניבים הכוללים 6116משך תכנון הגוש הצפוני ה ,

 שטחי מסחר ובילוי

 צירת פתרונות תחבורה, חנייה ונגישותי 

 משך שיפוץ תשתיות בגוש הוותיקה 

 וספת אלמנטים של עיר חכמה והתקנת מצלמות במוקדים שונים ביישובה 

 בחינוך: הקמת בית ספר משך חידוש מבני חינוך והמשך העשייה הענפה ה

 יסודי נוסף, הקמת בית ספר שש שנתי נוסף, המשך בניית המרכז לגיל הרך

 ועוד

 סדרת תו תקן למוסדות לגיל הרך וריכוז תחום הצהרונים תחת אגף ה

 החינוך במועצה

 קמת מרכז צעירים ביישובה 

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

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

 המקצועיים והמסורים וזה הזמן להגיד להם תודה. 

ודה לכל חברי ההנהלה על עבודה מקצועית ובהתנדבות למען היישוב, תודה על ת

 תפות לעשייה פורצת הדרך הזאת.השו

ני מברכת את חברי וחברות המועצה החדשים שהצטרפו אלינו אל רכבת העשייה א

כולנו כאן יחד למען מטרה משותפת אחת ויחידה: הצעדת  .הדוהרת והנהדרת הזאת

והבוגרים,  הצעירים גני תקווה קדימה במלוא המרץ והמשך העשייה למען התושבים

 למען היישוב הנהדר שלנו.הוותיקים והילדים, 

 לכם תמיד,ש

 יזי דלריצ'הל

 אש המועצהר

 


