
 

 

 

 30ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 דיווחי ראש המועצה

 

 6.4 -נתוני קורונה נכון להיום .1

 מבודדים 25| חולה מאומת אחד |  1.89ציון רמזור  

 חיסון שני  13052מחוסנים חיסון ראשון |  13,570

 

 חזרה ללימודים .2

לרשימה  חזרו השבוע ללמוד, אחרי שהתיכון נכנסיב, -תלמידות ותלמידי תיכון מית"ר בכיתות יא 477

 בלי קפסולות ובלי בידודים.  -המובחרת של מספר תיכונים מרחבי המדינה שחוזרים ללמוד בתצורה מלאה 

ימים בשבוע. למרות שמתווה   5 גם הם ללימודים חזרו ו -היסודיים הממלכתיים בכיתות אבתי הספר 

 מדה בכל התנאים.  ימים, התאמצנו ויצרנו מערכת חדשה שע 2-3המדינה מחייב רק 

שאר שכבות בתי הספר ל נמשיך לפעול מול משרדי החינוך והבריאות על מנת לאפשר חזרה ללימודים גם 

 . בחטיבות 

 אירועי זיכרון ועצמאות .3

,  19:00ן לשואה ולגבורה במרכז הבמה. פתיחת דלתות בשעה הזיכרויתקיים טקס  7.4-מחר, יום רביעי ה

. ההשתתפות בטקס הינה בהצגת תו ירוק ובהרשמה מראש בקישור:  19:45סגירת דלתות בשעה 
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פעולות האיבה במרכז הבמה.  הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי יתקיים טקס  13.4-שלישי הביום 

, יש להקפיד על הגעה מוקדמת. ההשתתפות  19:30, סגירת דלתות בשעה 19:00פתיחת דלתות בשעה 

 בטקס הינה בהצגת תו ירוק ובהרשמה מראש בקישור שנפרסם לקראת האירוע.

השנה המועצה תניח פרחים בשם משפחות הנופלים על אנדרטת הזיכרון מכיוון  -אנדרטת יד לבנים  

שהנחיות הקורונה מגבילות את האפשרות לקיום טקס מסודר באנדרטה. משפחות שכולות מוזמנות גם הן 

 להגיע לאנדרטה ביום הזיכרון ולהניח פרחים.   

עולות האיבה מהיישוב יתקיים ברחבת  לזכר נופלות ונופלי מערכות ישראל ופ - מיצג "לכל איש יש שם" 

 )יום ראשון(. 18.4-)יום שני( ל 12.4המועצה ויהיה פתוח לקהל בין התאריכים 

השנה יעברו ברחבי היישוב מספר רכבי מוזיקה במקביל  -14.4-יתקיים ביום רביעי ה ערב יום העצמאות

ועים עם ילדים. מבחינתנו, לא  ונעשה הכי שמח שאפשר! בשל הנחיות הקורונה לא ניתן לקיים השנה איר

 נקיים במות ללא ילדים ולכן הפתרון של רכבי המוזיקה! 
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 נבחרה לנהל את מחלקת הפרט במועצה  אתי יפתח .4

לאחר שזכתה  פרט ובתי ספר )יסודי ועל יסודי( החלה אתי יפתח את עבודתה כמנהלת מחלקת השבוע 

 חנכים ביישוב. ילדים המת  3. אתי היא תושבת גני תקווה, נשואה + במכרז

שנים. בתפקידה האחרון, ניהלה את המערך הפדגוגי   10 - סיון במערכת החינוך של  כיאתי מגיעה עם נ 

 בבית הספר רימונים וחינכה כיתה ו'.

מכירה בשונות  נך ולהתפתח בקצב אישי שמותאם להם, של כל ילד וילדה להתחאתי מאמינה ביכולותיהם 

   .בם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בקהילהבין הילדים ומאמינה בחשיבות שילו

 

 נבחרה למנהלת חשבונות ראשית במועצהנטלי יעקבי  .5

  נבחרה לנהל את מערכת הנהלת החשבונות במועצה, לאחר שזכתה במכרז. נטלי היא רואת חשבוןנטלי 

נטלי היא חשבת אגף חינוך בעיריית קרית אונו.  הייתה בתפקידה הקודם . 2013משנת עם ניסיון בתחום 

 מתחנכים ביישוב.  ה ילדים  3ת היישוב, נשואה + תושב 

 

 קורס דירקטוריות לנשות היישוב הסתיים בהצלחה .6

בקורס   ו לאחרונה קורס דירקטוריות מטעם המועצה והמרכז הישראלי לניהול. סיימ נשות גני תקווה 25

 . הנשים האיכותיות האלהנסיים וניהוליים בעבודת הדירקטוריוןלמדו הנשים על היבטים משפטיים, פינ 

יוצאות לדרכן החדשה בעמדות ניהול וקבלת החלטות בחברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות. ברכות 

 ! למסיימות 

 בגני תקווה  חווה חקלאית קהילתיתתכנית להקמת גינה קהילתית והקמת  .7

 המועצה  מובילה קדמת בריאות שלק מתפיסה ירוקה ומח הקמת הגינה והחווה היא 

בעקבות הקול הקורא שפרסמנו לעיצוב ותכנון יוזמות במרחב הציבורי, עלה הצורך בהקמת גינה קהילתית,  

אותה מתחזקים התושבים ומגדלים פירות וירקות בעצמם. קבוצת תושבים מרח' דרך המשי פנו אלינו עם  

לעניין. המועצה הקצתה   בריאות וקהילתיות בגני תקווה נרתמנוהיוזמה והצורך וכחלק ממדיניות של קידום 

. באותו נושא, אנו פועלים בימים אלה להקמת חווה חקלאית  של הגינהשטח ומסייעת ומלווה את הקמתה 

שתשמש את הקהילה לגידול פירות וירקות. החווה תשמש גם כמרחב לימודי לגני הילדים ובתי הספר 

 וה תקום בשטח שנמצא מאחורי מרכז לידר. ותשמש את הקהילה כולה. החו

 

 שומרים על הסביבה או מדליקים מדורה? .8

 שאלנו היום אתכם, התושבים, מה דעתכם על הדלקת מדורות.  , 29.4-לקראת ל"ג בעומר החל ב

 מעדיפים לשמור על הסביבה וחשובה לנו גם דעתכם.  במועצה אנחנו

 בוק של המועצה.מי שטרם הגיב על הסקר, יכול להגיב בעמוד הפייס



 

 

 

 

 קרוב לבית  -הצגות ואירועים והכל היכל התרבות שלנו "מרכז הבמה" חוזר לפעילות עם שלל מופעים,  .9
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 שנפלה בעת שירותה הצבאיעץ חדש ניטע לזכרה של לילך לוגסי ז"ל, תושבת גני תקווה   .10

 הנצחה לזכרה של לילך לוגסי ז"ל. , כפרויקט עץ קיימנו טקס נטיעת  אתמול, במעמד מרגש מאוד,

וד לסיפור של לילך וביקשו  שהתחברו מאצופים, שבט השכבת חניכי כיתות ח' ב הפרויקט הוא ביוזמת 

לילך,   הלזכר של הצופים  פעילות במסגרת פרויקט ההנצחה, בכל שנה תתקיים  .ת סיפורהח אלהנצי

 במטרה להמשיך ולנצור את מורשתה. 

לילך לוגסי היתה מהמדריכות הראשונות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בצופים בגני תקווה. היא למדה 

י. לילך ייצגה עבורנו את דמות בביה"ס גנים ובחטיבת הראשונים וזכתה באות המתנדב במשמר האזרח

רוח החינוך וההובלה החברתית. לכבוד   -המנהיגה החברתית שאנחנו רוצים לראות בנוער ובצעירים ביישוב

 מי ייתן ולא נדע עוד נופלות ונופלים.  -הוא לנו להנציח את דמותה ופועלה של לילך ביישוב 

 ה הותיק של השבט. עץ האלון שניטע לזכרה, נמצא במעלה הצופים, בסמוך למבנ 
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