
 

 

 

 38מס'  ת מליאה מן המנייןישיב

 דיווחי ראש המועצה

 

 אנחנו משנים אך לא משתנים  -ממועצה מקומית לעיר  -גני תקווה  .1

מתעצמת ומתחדשת בתושבים   הקהילה הוותיקה היקרה שלנו, במהירות  ת גני תקווה צומח

החברתית, פני  האחריות היזמות, צעירים וחזקים. המועצה שלנו מובילה במדדי החינוך, 

היישוב ואיכות הסביבה. המיקום האסטרטגי שלנו בלב אזורי הביקוש ואיכות השירותים 

גני תקווה הופכים אותנו למבוקשים מאוד בקרב אוכלוסיות צעירות וחזקות  העירוניים של

 רוצות לחיות איתנו, כקהילה.ש

לנו חשוב להבטיח שגם אל מול הצמיחה הזו, נוכל לקדם את הפיתוח העתידי, להגדיל את 

המוניציפליים בהיקף, באיכות ובחדשנות, להוביל באיכות השירות העירוני  שיעור המענים 

 החנית. המובילות בחינוך בישראל, אלא בחוד  ולהתייצב לא רק בשורה אחת עם הרשויות 

בשיתוף  אליכם/ןהחלטנו לצעוד קדימה. לאחר שבחנו לעומק את השלכות המהלך, פנינו אז 

   הגענו למסקנה שבשלה העת ומלאו התנאים  -מיטב המוחות המייעצים  ציבור והתייעצנו עם 

 המוניציפלי של גני תקווה ממועצה מקומית, לעיר. לקדם את שינוי מעמדה

שינוי בתוכניות הבינוי העתידיות, לא בהוצאות שלכם  במסגרת המהלך, לא יהיה כל 

הארנונה ולא בשכר ראש המועצה או הנהלתה. לעומת  התושבים, לא יהיה שינוי בתשלום 

זקוקים לה, בכל הממשקים מול   זאת, המהלך הזה יעניק לנו את קפיצת המדרגה שאנחנו

 להיבחן בהתאם משרדי הממשלה והרשויות הסטטוטוריות. השינוי הזה יאפשר לנו גם 

לקבוצת הייחוס הרלבנטית שלנו, קבוצת השווים שלנו, רשויות מקומיות עירוניות ולקדם את 

 ה"גדולים".  גני תקווה למגרש של

השינוי המתוכנן יאפשר לנו לשנות בלי להשתנות וליהנות מכל העולמות: נשמור על איכות 

נמשיך לספק לכם התושבים  הקהילתי הייחודי של גני תקווה. החיים הכפרית ועל האופי

 לקבל.  שירותים עירוניים ברמה מיטבית, כפי שאתם רגילים 

קצב פיתוח מנופים כלכליים והרחבת תשתיות התחבורה, ו במקביל, נבטיח את מיטביות 

מול משרדי הממשלה והרשויות  הביוב וסיבי תקשורת. נגדיל את כוח הייצוג והמיקוח שלנו

 יאפשר לנו גם להבטיח את עצמאות היישוב, במבט  הסטטוטוריות. מהלך חשוב זה,

 . צופה פני עתיד ובפני יוזמות כאלה ואחרות לבצע איחוד רשויות במדינת ישראל

 http://bit.ly/3E8WJFPכנסו לקישור המצורף:   להרחבה על כלל ההיבטים של המהלך

 

 

http://bit.ly/3E8WJFP


 

 

 

 

 2022שנה"ל תשפ"ג  -ערב הורים לקראת כיתה א'  .2

 הערב יתקיים בסימן הצגת תהליך הבחירה והרישום. 

 , באמצעות הזום.20:30מחר, יום רביעי בשעה 

 https://bit.ly/3EA25tV :להצטרפות 

 

 דודו מזרחי חברת בזק שקיבלנו ממנכ"ל עדכון  .3

 כבר בחודשים הקרוביםגני תקווה בזק נערכת לקראת פריסת רשת הסיבים שלה בתחומי 

להתחבר לשירות האינטרנט האולטרה   יישובכבר בקרוב יוכלו תושבי ה .  2022ולתוך שנת 

 ק.מהיר של בז

 

 2021לשנת )כח נשי(  ן"עמותת כמ המגדראות קיבלנו את  .4

מכלל התפקידים הסטטוטוריים ברשות  40%-שאות המגדר ניתן למועצה בזכות העובדה 

 מכלל חברי המליאה/מועצה. 40%-מאוישים בידי נשים, ועל כך שנשים מהוות כ

אמשיך לפעול בכל כוחי על מנת לקדם נשים, כאשר הן ראויות לקבל שוויון הזדמנויות במילוי  

נשים מביאות איתן חשיבה חדשנית מחוץ לקופסא, והן פותרות . תפקידים בעמדות מפתח

 סוגיות שונות בצורה יצירתית ותורמות באופן ייחודי לתפקיד שלהן.  

מפלגתית -הינה עמותה רשומה א, כוח נשים לקידום מנהיגות נשים בישראל  -עמותת כ"ן 

ת בישראל, לקידום נשים למוקדי קבלת ההחלטו 2000וללא כוונת רווח, הפועלת משנת 

 בדגש על הזירה הציבורית והפוליטית. 

 

 אחרי עבודת איתור, גיוס ומכרז  במועצה אוישו תפקידים חדשים  .5

 המאוחד של גני תקווה. העירוני התאגיד לתפקיד מנכ"ל איתי סודרי מונה 

 מונה לתפקיד מנהל מחלקת גנים ונוף. טופז שמעון 

 פעילות עיר בריאה. ומקדמת רכזת מתנדבים כאתי בוסקילה התחילה את עבודתה 

 .קהילה ופרויקטים קשרי התחילה את עבודתה כמנהלת מחלקת קוסשוילי מאיה 

 לתפקיד מנהלת אגף חדשנות, מערכות מידע ובקרת איכות.מונתה עינב  רותם 

כיהנה כגזברית המועצה בעבר  . גורן אלרגנד מונתה לתפקיד גזברית המועצהלין  גורן

 היא שבה הביתה.  מבחינתנוו

 .106שנים בהן עבדה במוקד , אחרי רכזת תקשורת ומידע לציבורלשיראל ארניב מונתה 

 ן!ם/בהצלחה לכול

https://bit.ly/3EA25tV


 

 

 

 2דיווח על תרומה לחנות יד  .6

מדפים עבור  שלעל קבלת תרומה  22.12.2021את המלצת ועדת התרומות מיום  אישרתי

 תעשיות נעליים".  התרומה היא מחברת "בריל קהילתית ביישוב.שנייה חנות יד 

ועדת התרומות בחנה את קבלת התרומה בהתאם לנוהל משרד הפנים "לאישור גיוס וקבלת  

(, ומצאה כי אין מניעה חוקית לאשר  4/2016תרומות על ידי רשויות מקומיות" )חוזר מנכ"ל 

 את קבלת התרומה בהתאם לנוהל משרד הפנים.  

 

 גם לבקבוקי ליטר וחצי  חוק הפיקדון במיחזור בקבוקיםהורחב  .7

הוצאנו בהדרגה   בשבועות האחרונים הפיקדון על בקבוקי משקה גדולים נכנס לתוקפו. חוק 

 ומעתה ניתן לקבל את הפיקדון עליהם ברשתות השיווק.  את כלובי מיחזור הבקבוקים 

היקפי המיחזור   להורדת  ועשוי להיות פחות נוח ולהביא אנו מבינים כי המהלך הזה מבלבל

מגייסת מאמצים למציאת פתרונות נוחים ויעילים על מנת  . על כן, המועצה אזרחים בקרב ה

 .אשפהשכולנו נוכל להמשיך למחזר את הבקבוקים ולא להשליכם ל

בעצמם את ישוב לאסוף יתנועות הנוער ביוזמה ראשונה שאנו מקדמים היא עידוד של 

הפעילות. החניכים/ות יוכלו  בשטח  אצלם שנתקין כלובים באמצעות קדון יפהבקבוקי 

בה לפעילות לרשתות השיווק ולקבל את התמורה ולהשתמש  להעביר במרוכז את הבקבוקים 

 של התנועה. יש בזה גם ערך חינוכי וגם חיסכון בהטמנה.

 

 משמר שכונה את מרחיבים  .8

אנו פועלים להרחיב את המיזם הקהילתי הכל כך חשוב הזה, למען השקט והביטחון האישי 

 כולנו, אבל לא פחות חשוב, למען הלכידות החברתית שלנו כקהילה. של 

משמר השכונה נועד להגביר את תחושת הביטחון בשכונות היישוב, לצמצם אירועים  

 ולשמור על הסדר הציבורי. מטרד, והמהווים הפרעה 

 . ויצוידו באמצעים ייעודיים הנדרשים ן/יוכשרו לתפקידם המתנדבים והמתנדבות 

 http://bit.ly/2JhazPT להירשם בקישור המצורף:ניתן 

 

 ותנורי חימוםחלוקת כירבוליות  מבצע  - חורף חם לכולם .9

ותיקות וותיקים אשר צורכים   100- לכחולקו ביוזמת ובהובלת מחלקת ההתנדבות במועצה, 

החלוקה נעשתה בסיוע של מתנדבות   לחורף.שירותי רווחה בגני תקווה כירבוליות מחממות 

 ומתנדבים מהיישוב ועובדות ועובדי המועצה. 

 

http://bit.ly/2JhazPT


 

 

 

 אירועים קרובים:  .10

 2022שנה"ל תשפ"ג  -ערב הורים לקראת כיתה א'  -20:30בשעה  29.12.21

 https://bit.ly/3EA25tV -הצטרפות למפגש בזום 

 

 טיול אזרחים ותיקים לחבל יבנה  –  14.1.22

 / https://www.ganeytikva.org.il/news/449פרטים והרשמה בקישור: 

 

 )פרטים בקרוב(  אירועי ט"ו בשבט בקהילה  -  16-18.1.22

 

 גרמניהבתאומה העיר החטיבה בשיתוף במועצת הנוער בהובלת זיכרון בסלון  -  27.1.22

 יום השואה הבינלאומי לציון 

 

  מרכז הבמהבעסקים המתחם ב הפנינג יום המשפחה - 4.2.22

 

 

 

https://bit.ly/3EA25tV
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