
 תעודת זהות 

 

 רקע

ך למושב היובל סמובעולים שכונת הקימה הסוכנות היהודית  1949בשנת 

היישוב הוכר בשם שיכון היובל. שנתיים לאחר מכן  .)כפר מעש של היום(

שונה שם היישוב לגני תקווה, והיישוב קיבל מעמד מוניציפלי של מועצה 

קומתיים על ידי חברת עמידר -קומתיים ודו-מקומית. במקום נבנו בתים חד

נבנתה  60-, ובכך החל פיתוחו המשמעותי של היישוב. בשנות ה1958-ב

נה הדתית קריית ישמח משה ביוזמתו של האדמו"ר במערב גני תקווה השכו

החלה חברת  1972מסאסוב עבור חסידיו, שעלו מארצות הברית. בשנת 

 -אפריקה ישראל להשקעות לבנות את אחד הפרויקטים הראשונים שלה 

שכונת "גבעת סביון" ממערב ליישוב. באותה תקופה החל היישוב לעבור 

 ו אוכלוסייתו ושטחו. תהליך פיתוח נרחב, שבעקבותיו הוכפל

החלה בנייתה של שכונת מגורים חדשה במזרח היישוב בגבול  1995בשנת 

עם כפר מעש. השכונה, הקרויה "גבעת סביון חדשה", כוללת בתים צמודי 

צורפו לגני תקווה גושים  2000 -בשנות ה קרקע ומאופיינת בבנייה רוויה. 

. באזורים אלו מפותחות 471נוספים ושטחה המוניציפאלי הורחב עד לכביש 

 שכונות חדשות הקולטות אלפי משפחות חדשות לישוב. 

"גן השלום והאהבה גני תקווה מתאפיינת במגוון רחב של שטחים פתוחים. 

ים גנים זכה בפרס לאדריכל הממוקם במרכזו של רח' הגליל,ע"ש יצחק רבין" 

"שדרת התקוות", שאורכה כקילומטר וחצי, מקשרת  ונוף ע"ש אברהם קראוון.

מתקני ספורט, עבודות  , לאורכהשל גני תקווהבין חלקה החדש וחלקה הישן 

אמנות ופיסול בנושא התקווה, מוזיאון פתוח, שבילי אופניים, שביל הליכה 

תה השדרה במקום הראשון בקטגורית זכ 2011ופינות משחק לילדים. בשנת 

 הפיתוח בתחרות "פרויקט השנה" של אדריכלות ישראלית.

השכונות החדשות שנבנות מתאפיינות במבנים גבוהים המקיפים שטחים 

פתוחים נרחבים המקושרים אחד לשני באופן היוצר רצף חללים פתוחים 

  ממזרח למערב.

  



 

 הישוב חזון

ישוב עירוני קטן ויעיל, נגיש למרחב המטרופוליני,  עם מרחב ציבורי פעיל 

ותוסס, מערכת חינוך איכותית, וסביבת חיים מטופחת וירוקה, המעודד 

 מעורבות קהילתית ושואף לאיזון כלכלי ולשיתוף פעולה אזורי.

 מידע כללי

 גיע לכתושבים, וצפוי לה 19,575 -מספר התושבים כיום בגני תקווה הוא כ- 

 תושבים בעשור הקרוב. 35,000

 דונם 2111 -שטח הרשות. 

 יח"ד.מספר יחידות הדיור צפוי להגיע  5,500 -סה"כ יחידות דיור קיימות כ

 יח"ד. 9,700 -לכ בעשור הקרוב

 8אקונומי -מדד סוציו. 

  חברי מועצה 13במועצה מכהנים. 

 70%חרדים, -דתיים 30%)אקונומית ותרבותית -יישוב מגוון מבחינה סוציו 

 .חילונים(

 בתי אב

 מספר בתי אב הרשומים בספרי המועצה:

   5,952-מגורים 

  208   -בתי עסק מלאכה ומסחר 

   70   -מבני ציבור ושירותים 

  95%  -אחוז גביה בשוטף  

 

 מיפוי יישובי

  35.05 -ממוצע גילאים ביישוב 

 מגדר לפי התפלגות האוכלוסייה:  

o   9,560גברים  

o 10,034   נשים 

  



 

 : מצב משפחתי לפי התפלגות האוכלוסייה

o 9,285  רווקים  

o  8,677נשואים 

o  1,046גרושים 

o  582אלמנים  

 מוסדות חינוך

 

 שירותי רווחה

  :תקנים 6.9 -10מספר עו"ס במחלקה 

    תיקים 574מס' תיקים במחלקה 

   1,320   -מס' נפשות 

 מסגרות רווחה

 מועדונית אינטנסיבית 

 מועדונית משותפת 

 שתי מועדוניות שיקומיות 

מס'  מנהל/ת שם המוסד מס'
מידיתל

 ם

 'מס
 כתות

מס' 
 מורים

 גני ילדים 40 1
 4 ממלכתייםגנים  27

 2בנות, גני  2עצמאיים )
  4  , גני חב"ד  3 בנים( גני
גני  2   חינוך מיוחד גני

 ממ"ד 

 
1192 33 33 

איריס  בי"ס גנים 2
 אברהם

559 10 36 

 42 15 486 איריס בוצר בי"ס רביבים 3

כוכבית  בי"ס אילות 4
 מיכאל

534 17 49 

 11 5 146 יערית חן בי"ס יובלים 5

 24 8 212 יאיר מילוא בי"ס אריאל 6

 תלמוד תורהבי"ס  7
 משיבת נפש

 20 8 180 ישורון זהבי

 22 8 230 מרים קסלר בית יעקבבי"ס  8

 יבת בינייםחט 9
 הראשונים

 51 18 658 עינת לביא

 42 13 372 צרנקרן רז  תיכון מיתר 10



 מרכז אזורי לטיפול בהתמכרויות 

 מרכז אזורי לטיפול באלימות במשפחה 

 מרכז יום לאזרח הוותיק 

 מועדון חברתי לאזרח הותיק 

 

 

 בגני תקווה:לאורך השנים שכיהנו  הרשויותואלה ראשי 

  1950-1968כיהן בין השנים:-ז"ל ש.ח. דובין 

 1969-1973כיהן בין השנים: -ז"ל  פרץ סבן  

 1973-1981 -ו 1968-1969כיהן בין השנים: -ז"ל  מרדכי ויס 

 1981-1983כיהן בין השנים: -ז"ל  מאיר דרעי 

 1983-1993כיהן בין השנים: -שלום חלק 

 1993-2013כיהן בין השנים: -אבישי לוין 

 2013  -ליזי דלריצ'ה 

 

  



 תקציר מנהלים

 כללי

 במעבר מקהילה יישובית קטנה  -שמירה על קהילתיות וערבות הדדית

תוך תושבים עם תנופת בנייה משמעותית,  20,000 -ל ליישוב המכיל קרוב

על הקהילתיות ועל תחושת השייכות והעצמת הקשר למקום בו אנו  שמירה

 חיים.

 ל הניקיון, איכות משך שמירה עה -שמירה על איכות חיים גבוהה

 הסביבה, העמקת תכניות מיחזור ושמירה על יישוב קהילתי ופסטורלי.

 המשך העצמה של  -שמירה על רמת חינוך גבוהה עם דגש על מצוינות

 צוותי החינוך הפדגוגיים וטיפוח דור העתיד שלנו.

 על ידי מענקי ממשלה, הוספת  -פעילות לאיזון תקציבי של גני תקווה

 שטחי מסחר, פעילות מול הממשלה באמצעות ועדות גיאוגרפיות ועוד.

לפנינו עומדים עוד יעדים רבים ואתגרים בלתי פוסקים, ויחד אתכם, אנחנו 

 סמוכים ובטוחים שכל היעדים הללו יתגשמו בהצלחה גדולה.

 

 ת השירות המיטבי לתושבקהענ

 תקווה הם שותפים מלאים לעשייה הציבורית שלנו.כל תושבת ותושב בגני 

שקיפות היא ערך עליון בעשייתנו, שיתוף, זמינות ועשייה משותפת הם הבסיס 
 .לעשייה ציבורית נכונה

אנו, כעובדי ציבור, עובדים על שכלול תפיסת השירות במועצה מתוך שאיפה 
 .יישובלהעניק שירות זמין במגוון אמצעים, שיגיע לכל תושבת ותושב ב

 

  הגברת הפיקוח והאכיפה ושיפור תכנית הניקיון היישובית, למען שמירה על

 סביבה נקייה ומטופחת.

  המשך שיפורו והתייעלותו של המוקד העירוני, כולל מעקב הדוק על הטיפול

 ובאפליקציית גני תקווה. 24/7בכל הפניות במייל, בטלפון 

  הדלת הפתוחה" של ראש המועצה. מדיניותהמשך" 

  המתנדבים  מערךהמשך טיפוח פורטל ההתנדבות בקהילה והגדלת

   היישובי.



 העשייה בחינוך

  המשך פיתוחו של מיזם ההתחדשות החינוכית, משלב גני הילדים ועד שלב

 התיכון, כתפיסה של רצף חינוכי.

 .שיפור מערך הצוותים הפדגוגיים בבתי הספר בליווי משרד החינוך 

 טים בני היישוב.המשך פרויקט מלגות לסטודנ 

  המשך פיתוח תכנית "עתידים" החדשנית והקניית כלים מתקדמים

 לתלמידים להרחבת הידע והמיומנויות.

  הרחבת מעטפת שירותי החינוך, החברה והקהילה לאוכלוסייה הדתית

 חרדית ביישוב.

 קט מתיחת פנים לגני הילדים ולבתי הספר.יהמשך פרוי 

  ת מגדר לחינוך שוויון בין תכני -הילדיםהטמעת תכניות חינוך חדשות בגני

 .המינים

  ושיתוף ובתי הספר המשך קיומו של פורום שולחנות עגולים בגני הילדים

 ההורים בתהליכים החינוכיים והמבניים.

 שמירה על כיתות לימוד קטנות בגילאים הצעירים. 

 21-הכנת הלומד למיומנויות הנדרשות במאה ה. 

  המתוקשבת באמצעות כלים טכנולוגיים קידום ומיקוד הטמעת הלמידה
 בתי הספר בישוב.בחדשים ושדרוג אינטנסיבי של כלל אמצעי קצה 

  המשך הדרכה ומתן כלים לרמת ידע לתלמידים בשימוש באמצעי
 התקשוב השונים.

 ,כללי התנהגות, משלב גני  המשך חינוך הילדים לשימוש ראוי ברשת
 ל מיה''(.הילדים )תוכנת ''גוגלה'' ותוכנת ''הסוד ש

 הפעלת מרכז "מרום" למחוננים בגני תקווה -נות בחינוךיטיפוח מצוי. 

 הקמת מחלקת פרט באגף החינוך במועצה לטיפול בילדים  -טיפול בפרט

 .בעלי צרכים מיוחדים 3-21וילדות, נערים ונערות בגילאי 

  זכייה בפרס החינוך המחוזי לשנת הלימודים תשע"ז על איכות ומצוינות של

 .החינוך היישובית מערכת

 

  



 הענקת שירותי רווחה והעמקת קשרי קהילה

  יצירת מאגר נשים יישובי, לשם הגברת תחושת השייכות והמחויבות

הקהילתית בקרב נשים ביישוב וחיזוק תחושת המסוגלות להובלת תהליכי 

 שינוי משמעותיים, הן אישיים והן קהילתיים.

 .המשך הפעלת אירועי תרבות קהילתיים 

  פיתוח פעילות תרבות ופנאי לבני גיל הזהב ובניית פרויקטים נוספים המשך

, ון, הקמת בית חדש לוותיקי היישובחדשים: כתות אזרחים וותיקים בתיכ

 מדיה לגימלאים, פסטיבל אזרחים ותיקים.-השקת קורס ניו

  הרחבת מגוון הפעילויות והאירועים הספורטיביים לתושבים, במסגרת

 ית ואורח חיים בריא.עידוד הפעילות הגופנ

 פרויקטים הנדסיים ובניית תשתיות

 עם סיום בניית התיכון הראשון בגני  -המשך בנייה ופיתוח של קריית החינוך

תקווה, נמשיך בבניית קריית החינוך כולה, הכוללת בית ספר יסודי, חטיבת 

 ביניים, ספרייה תלת קומתית, אודיטוריום, קונסרבטוריון, מעבדות, אולם

 ספורט חדשני, מגרש כדורגל ומגרשי טניס וכדורסל.

 .סיום עבודות שדרוג קו הניקוז ברחוב הגליל ועבודות שיקום רחוב ים המלח 

  התחלת תכנית המתאר הכוללנית של גני תקווה שתקבע את דמותו של

 היישוב לעשורים הבאים.

  ר כולל בחינת שטחי מגורים, מסח -6716המשך קידום תב"ע לגוש הצפוני

 ומשרדים, שטחים פתוחים ומוסדות ציבור.

  ברחוב הרמה. 38הנעת פרויקט תמ"א 

 .המשך פרויקט הנגשת מבני ציבור 

 .המשך פיתוח ושדרוג הפארקים ביישוב 

 הקו 9נפעל לשיפור וייעול קו  -הרחבת מערך התחבורה הציבורית ביישוב ,

 .ני תקווההפנימי ביישוב ונפעל להקל ולשפר את דרכי היציאה וההגעה לג

  שלבים אחרונים בתהליך הקמת ועדה מקומית עצמאית לגני תקווה שתביא

 לייעול במתן השירות לתושבים בכל הקשור להליכי בנייה.

  החיבור המזרחי של דרך התקווה למחלף גת רימוןקידום המשך. 

  שדרוג פארקים ציבוריים, הוספת מתקני משחק ומתקני כושר חדשניים

 .לרווחת הציבור

 

  



 יעדים פיננסיים

  צעדים לתיקון "העיוות" בחיוב הארנונה ובמקביל ביצוע מדידות נכסים

 באופן שוטף על מנת להגיע לשוויון בגביית הארנונה.

 עלות בנושאים כגון ניקוי רחובות, איסוף אשפה, מיחזור, חשמל יהתי

 .ותאורה

 הן מנכסיה המניבים של המועצה והן מקולות קוראים -מקסום הכנסות

 .משרדי ממשלה של

 .הפעלת כלי בקרה משוכללים לבקרה תקציבית 

 הפחתת התמיכה הניתנת  ךמקסום רווחי התאגידים העירוניים תו

 להם על ידי המועצה.
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