
 

 

 

 26ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 דיווחי ראש המועצה

 

 על אף האתגרים הספקנו הרבה.ו  הייתה שנה של צמיחה משמעותית ליישוב שלנו 2020שנת התקציב 

 משפחות חדשות 1000-הקהילה שלנו גדלה בכ •

איכות ואגף קשרי קהילה. אגף חדשנות, מערכות מידע ובקרת  -הקמנו במועצה שני אגפים חדשים  •

עשינו השנה קפיצת מדרגה משמעותית, השקנו את המרחב האישי  –בתחום השירות לתושבים 

. היום השקנו מערכת ליין, טפסים מקוונים וזימון תורים מקוון-לתושב/ת, בו כל שירותי המועצה זמינים און

 חדשה לקבלת שירותים מנציג/ה המועצה גם באמצעות שיחת וידאו. 

אנו גם השנה את המועצה )זו השנה השלישית( לאיזון תקציבי, תוך הפחתת תשלומי ארנונה על ידי הב •

 הוספת תתי סיווג בתעריפים מופחתים עבור חניות, מחסנים ומבנים טכניים.  

בתחום הביטחון המועצה הפעילה ניידת סיור ובטחון למניעת הפרעות המנוחה בתקופת החופש, מה  •

 ר הדיווחים ולשיפור באיכות החיים. שהוביל לירידה במספ

מה שיאפשר לה עצמאות גבוהה יותר מול משרדי הממשלה   –גני תקווה הוכרזה השנה כרשות יציבה  •

 השונים. 

אנחנו בעיצומו של תהליך קליטת מערכות עיר חכמה ביישוב ליצירת תשתית תקשורת מאובטחת למידע  •

 ת עשרות מצלמות חדשות.  בין כל מבני המועצה והרחבת מערכת המצלמות להוספ

 קידמנו השנה יזמויות בנושא עיצוב המרחב העירוני יחד עם התושבות/ים.  •

 חנכנו מרכז פנאי חדש לגיל השלישי במבנה מרשים יחד עם מרכז צעירים חדש •

 הצופים.  תנועת חנכנו מבנה חדש ונוסף לפעילות  •

 הקמנו השנה את מרכז פלאים, מרכז פנאי, למידה ואימון לילדים והורים.   •

 פארקים חדשיםוהקמנו  ותיקים והפארקים ה חידשנו את  •

תכנית המתאר הכוללנית ליישוב   :הגשנו ואישרנו להפקדה שתי תכניות משמעותיות לעתיד היישוב  •

 תכנית "הגוש הצפוני". ו

מעבדות חדשות   7כיתות,   7  –קומות  3גלית", מבנה בן לקראת סוף השנה הוצאנו היתר למבנה "ת  •

 החלק הנותר של קרית החינוך. -ואודיטוריום 

מרכז החוגים החדש של  - במרכז הבמה הקימו את "מרכזה" –צמחנו השנה משמעותית בתחום התרבות  •

ירים גני תקווה, המציע עשרות פעילויות ותכנים בשעות הפנאי לכל הגילאים. כעת במרכז הבמה מגב

 היערכות לפתיחת המרכז ברפרטואר מרשים שיעלה בסיום משבר הקורונה.

 וזה רק על קצה המזלג...

 



 

 

 

 

 

 במה התייעלנו השנה? 

 הבנת המצב, בדיקת שיריונים והרשאות.  -תב"רים 

 שמירה על שיעור גבייה גבוה למרות הקורונה -ארנונה 

 ובאיסוף אשפה והטמנה ניקיון רחובות התייעלות ב 

 בהוצאות שוטפותחיסכון 

 המשך המעבר לתאורת לד -תאורת רחובות 

 סכון משמעותי יח -מים ציבוריים לגינון 

 בקרה תקציבית ומיצוי הכנסות למרות השנה המאתגרת. -חינוך ורווחה  

 בקרה תקציבית, מיצוי תקציבי מדינה ותקנים -שירות פסיכולוגי, קידום נוער, היחידה לנוער 

 השנה בשוטף ובקרנות. כל אלה סייעו לנו מאוד 

 

 : 2021פרויקטים להמשך, לשנת 

 המועצה עמלה כעת על הנעת פרויקט תאים סולאריים על גגות מבני ציבור ביישוב.  -  פוטו וולטאיים •

 הפרויקט ייעשה בשיתוף הציבור ובשקיפות מלאה 

 משרה   50%-קיבלנו תקן לרכז מתנדבים ב  •

 תחום עיר בריאה וביטחון תזונתי קידום  •

המיזם החל עוד לפני הקורונה ונמשיך איתו  -פורום לשוויון מגדרי המורכב מתלמידות ותלמידים מהיישוב •

 2021בשנת 

"קצת אחר", יצירתי, יעסוק באומנות וקיימות, יפעל על פי מודל שהמועצה תבנה אשר יכיל גן  -גן חלומות •

 בסבב את כל ילדי הגנים. 

 טים בשיתוף הקהילהפרויק –ונגרייה קהילתית  גינה קהילתית •

שתיתן מענה הוליסטי לבעלי העסקים ביישוב. מודל של תחנת מעבר  -הקמת יחידה לרישוי וקידום עסקים •

 השירותים. אחת לכל 

 

 :ממשיכים לשמור על ההנחיות

   קריאה בהרחבה בקישור:. כנסו לתוקף מגבלות הסגר בתקופת הקורונהנ אחה"צ  ביום ראשון

https://bit.ly/37NPvKh 

 

https://bit.ly/37NPvKh


 

 

 

בבי"ח שיבא תל  ושל נכי צה"ל 60ושל עובדי הוראה מעל גיל  חיסונים של שורדות ושורדי שואה התחלנו השבוע

 .השומר

 על אוכלוסיות נוספות.  השבוע נעדכןבהמשך 

 עלייה בתחלואה ברחבי הארץ אנו חווים כאן בגני תקווה עלייה משמעותית גם כן. הביחד עם 

 .כיום היישוב מוגדר כתום במודל הרמזור

 אנא מכן/ם, שמרו על ההנחיות ונצא מזה ביחד!

 

 

 

 

 

 

 

 


