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דיווחי ראש המועצה
 .1אישור תקציב המועצה לשנת 2022
המועצה אישרה הערב את התקציב לשנת  ,2022לראשונה כבר בחודש נובמבר.
התקציב השוטף יעמוד השנה על כ 160.75-מיליוני שקלים .מדובר בעלייה של קרוב לשישה אחוזים
בהיקף התקציב לעומת שנת  ,2021אז הוא עמד על כ 151-מיליוני שקלים.
בראש טבלת התקציב נמצא תחום החינוך ,שיקבל כ 71.2-מיליוני שקלים לעומת  67.7מיליוני שקלים
שהוקצו לו בשנה שעברה .מדובר בכ 44-אחוזים מסך תקציב המועצה .ההחלטה על השקעה נרחבת
בתחום החינוך היא המשך ישיר למדיניות המועצה בשנים האחרונות להשקיע בילדים/ות ובבני ובנות
הנוער של היישוב ,ולהעמיד פעם אחר פעם את מוסדות החינוך המקומיים בראש טבלת המקומות שכדאי
ללמוד בהם.
תקציב החינוך כולל המשך גידול בהוצאות הנדרשות בגין שנת הלימודים תשפ"ב ,גידול במספר התלמידים
ביישוב בשל הגידול הדמוגרפי ,טיפוח מרחבי למידה בבתי הספר ובגנים ,טיפוח תהליכי ייחודיות בבתי
הספר ,הכשרת צוותי ניהול ועוד.
ההוצאה על תחום הרווחה תסתכם ב 13.8-מיליוני שקלים ,בעוד שהמימון בגין פעולות בתחומי התרבות,
היחידה לנוער ,מתנדבים ,קשרי קהילה וספורט תעמוד על כ 6-מיליון שקלים .בסך הכל תעמיד המועצה כ-
 56.6אחוזי מתקציבה לתחומה החינוך ,הרווחה והקהילה.
תקציב מענק האיזון הממשלתי יעמוד בשנת  2022על  1.328מיליון שקלים .בהיעדר לקיחת הלוואות
חדשות ,פירעון מלוות והוצאות המימון יסתכמו בכשלושה מיליון שקלים.
מועצת גני תקווה תשקיע גם השנה בתמיכות ובמלגות לסטודנטים ,נושא אותו בחרה להעמיד גבוה בסדר
העדיפויות  110 -אלף שקלים אש"ח מלגות לסטודנטים 406 ,אש"ח תמיכות לעמותות ו 349-אש"ח
כתמיכות לתנועות נוער ,השנה יתווספו  30אש"ח שיוקצו למלגות למצטיינים בספורט תחרותי.
גם תקציב מוקד הרשות גדל ל 630-אלף שקלים ,מה שיאפשר לשפר את השירות הניתן לתושבים
ולתושבות.
שני אירועים לאומיים משמעותיים המשיכו להיות ברקע ההתנהלות הכספית של המועצה:
האחד היעדר תקציב מדינה לשנים  2021-2020והשני הוא נגיף הקורונה ,שצפוי להמשיך ולהשפיע
במידה כזו או אחרת על תקציב  .2022למרות אי הוודאות הגבוהה העמדנו תקציב אשר תואם את צרכי
ורצונות הציבור – התקציב הקהילתי ביותר שהיה לגני תקווה.
אני מודה לכל העוסקים בדבר ,לכל הנהלת המועצה ששקיפות וצרכי הציבור הם נר לרגליהם ,על עבודה
מאומצת להגיע מוכנים להצבעה מוקדמת לקראת שנת התקציב הבאה עלינו לטובה .יצרנו תקציב שאני
בהחלט גאה בו ,באחריות מלאה למצב הכספי של המועצה.
המועצה תעשה כל מאמץ להמשיך את המגמה משנים עברו ,ולהגיע לאיזון תקציבי גם בשנה הבאה .כדי
לעמוד בכך תידרש המועצה להמשיך ולנהל בקרה תקציבית קפדנית ,התייעלות בצד ההוצאות ומיצוי
הכנסות מירבי.

 .2הודעה בדבר הסמכת הועדה המקומית בגני תקווה כועדה עצמאית
מבקשת לעדכן כי במסגרת תהליך הסמכת הוועדה המקומית בגני תקווה כוועדה עצמאית ,התקבלה חו"ד
חיובית מיו"ר הוועדה המחוזית ומתכנן המחוז (שהמליצו להסמיך את הוועדה כוועדה עצמאית לתקופה של
שלוש שנים) ויו"ר ועדת הערר (שהמליץ להסמיך את הוועדה לתקופה של חמש שנים) .בשלב זה ,אנו
במעקב לקבל את חוות הדעת הנוספות הבאות :היועמ"ש לממשלה ,אגף הבקרה במינהל התכנון ,הרשות
לאכיפה במקרקעין והמחלקה להנחיית התובעים מוסמכי היועמ"ש לממשלה.
 .3דיווח על אישור קבלת תרומה
אישרתי את המלצת ועדת התרומות מיום  31.10.2021במסגרתה הוחלט להמליץ על קבלת תרומה – של
 5מחשבים משומשים במצב תקין ,מאת התורם חברת "אמדוקס" למטרת חלוקה לתושבים נזקקים (ע"פ
שיקול דעת אגף הרווחה) .ועדת התרומות בחנה את קבלת התרומה בהתאם לנוהל משרד הפנים "לאישור
גיוס וקבלת תרומות על ידי רשויות מקומיות" (חוזר מנכ"ל  ,)4/2016ומצאה כי אין מניעה חוקית לאשר את
קבלת התרומה בהתאם לנוהל משרד הפנים.
 .4פתחנו את חודש האזרח/ית הותיק/ה בגני תקווה
עם מגוון עשיר של פעילות עבור האזרחים/יות הותיקים/ות שלנו.
מידע על הפעילות והרשמה באתר המועצהhttps://bit.ly/3wvwkQn :
 .5התחלנו מיזם מדהים ביישוב "חיבוק לאם"
מיזם חדש בגני תקווה לאימהות אחרי לידה
מטרת המיזם היא תמיכה באימהות שמתמודדות עם אתגר ההורות בשנים הראשונות לחיי התינוק/ת.
נותנות מענה בנושאיים משמעותיים בגידול הילד/ה והתייעצות עם אימהות בעלות ניסיון.
המצטרפות ייהנו מליווי ,תמיכה ושיחה של אם מנוסה ,מתנדבת שעברה הכשרה מטעמנו 💟.
לפרטים נוספים והרשמה יש לפנות לעדי פנסו ,רכזת תחום ההתנדבות במועצה
טל'  03-7978726או במייל adip@gantik.org.il

 .6המועצה יצאה במכרז לתובע עירוני לרשות
פרטים מלאים באתר המועצהhttps://bit.ly/3EZXj9u :
 .7מתקן משחקים חדש בפארק התבור
שמחים לבשר שהעבודות להתקנת המתקן החדש בתבור לקראת סיום.
המתקן כבר קיבל את אישור מכון התקנים ומוכן לשימוש לרווחת התושבים/ות.

 .8פיילוט להפעלת רכב שיתופי בגני תקווה
בשבוע שעבר התקיימה ועדה לבחירת מפעיל לרכב שיתופי בגני תקווה.
לשם הפעלת המיזם ,המועצה תקצה  4מקומות חנייה עבור הרכבים השיתופיים .מקומות אלה ייבחרו
בקפידה באזורים מרכזיים שאין בהם מצוקת חנייה .ההתקשרות לשימוש ברכבים תהיה ישירה ,בין
החברה למשתמש/ת (תושב/ת).
המטרה של המיזם היא לבחון עוד דרך חלופית לתחבורה ציבורית ,לייצר שיתופיות ,שאם תצליח  -תאפשר
להוריד את מספר הרכבים ביישוב.
תודה ליו"ר מינהלת התחבורה -אלי דורון ,על הסיוע וההשתתפות בועדה.
פרטים מלאים בקרוב.

 .9קהילה על הבר -ממשיכים בסבב הרצאות של תושבי היישוב
מוזמנים/ות להרצאה מרתקת בנושא רפואה אלטרנטיבית ,של שרית אוהב – ציון ,תושבת גני תקווה,
יועצת גרונטולוגית ומטפלת אלטרנטיבית ,רפלקסולוגית בכירה ,אוריקולותרפית ,מטפלת עם התמחות
בגילאים מבוגרים ,פריון והריון.
יום ראשון| 21:45-20:45 | 21.11
בבר תיאטרון במרכז הבמה

 .10אירועים קרובים
 - 13:00-08:00 11.11בוקר של כיף ספורטיבי לאזרחים/ות ותיקים/ות בקאנטרי גלים
הרשמה בטלפון | 03-5341395 :או במיילnofeshgt@gmail.com :
 -23:00-19:30 13.11שבת ארגון בני עקיבא ,במגרש ביה"ס אריאל
 16.11בשעה  -09:30מפגש בוקר לאימהות לאחר לידה בנושא 'הנקה  -עידוד ותמיכה'
שיועבר על ידי המרצה רחלי חביב -אחות טיפת חלב במכבי ויועצת הנקה
במרכז 'פלאים' רחוב האגמים  2גני תקווה
הרשמה בקישור
https://bit.ly/3BQdHY9

 -16:30-07:00 19.11טיול מזמר לאזרחים/ות ותיקים/ות
פרטים והרשמהhttps://bit.ly/3ws2zzT :

 -21:45-20:45 21.11קהילה על הבר -הרצאה של שרית אוהב – ציון בנושא רפואה אלטרנטיבית
יום ראשון| 21:45-20:45 | 21.11
בבר תיאטרון במרכז הבמה
עלות כרטיס₪ 10 :
רכישה בקישורhttps://bit.ly/3rRmMN5 :
או בקופת מרכז הבמה03-7375777 :
 -23:00-20:00 27.11סיום חודש ארגון תנועת עזרא ,באולם ביה"ס גנים
 28.11בשעה  – 18:00הדלקת נר ראשון של חנוכה ומופע לילדים בשיתוף חב"ד ,במגרש אילות
 5.12בשעה  -20:00ערב הוקרה לפצועי/ת צה"ל ונפגעי/ות פעולות האיבה ,מופע של פבלו רוזנברג
במרכז הבמה .פרטים והרשמהhttps://bit.ly/3mXLsmn :

