
2015ל "מצגת מנכ



ביטחון

(  סיוע עצמאי ראשוני)ר"סעקורס ✓
.חירוםנהלי השלמת תיק ✓
צביעה  , חשמל, ומחסני החירוםשדרוג מקלטים ציבורים ✓

.ושילוט
מיםטיפול במשבר כולל , תרגילי חירום מלאיםביצוע שלושה ✓
.חירוםקשר לשעת מכשירי 15רכישת ✓
.מיגון וחירום למועצה, רכישת ציוד זיהוי✓
24/7מוקד ביטחון הפעלת ✓
למועצהגנרטור חירום חיבור ✓
.ישוביתאבטחה תוכניתעדכון ✓
.ישוביתסיום הכנת מכרז מצלמות אבטחה ✓



הנדסה

.גני ילדים בצורן4הקמת ✓
.קידום בניית פארק רמת אמיר✓
.ס בצורן"התחלת בניית חטיבת ביניים ומתנ✓
.החלפת עמודים וגופי תאורה בצורן✓
.רן בצורן-ס לב"רגל בביה-בנית מגרש קט✓
.גיבוש עיצוב אחיד לשילוט ברחבי היישוב✓
.קדימה-פיתוח השכונה במערב רוטשילד✓
תוספת שש  )ס התיכון "בביה' השלמת הבניה של שלב ג✓

.בקדימה( כיתות
תחילת ביצוע תאורת הצפה במגרש הכדורגל המרכזי  ✓

.ביישוב
.קדימה-ס יגאל אלון"בניית חדר מורים  בבי✓
.קדימה-שיפוץ מבנה עבור השרות הפסיכולוגי✓
.קדימה-ההסתדרות, בוטינסקי'ביצוע הסדרי תנועה ברחובות ז✓
.קדימה-ס אור תורה"שיפוץ אולם ספורט בבי✓
.תחילת הסלילה של דרך גישה לבית העלמין✓



הנדסה

ד"יח1,381לבניית Aגיבוש והצגת עמדת המועצה למימוש תכנית ✓
.בתאום עם משרד הבינוי והשיכון

ליווי והשפעה על תכנית המתאר כפי שגובשה עד כה ופעולות  ✓
.לשיפורה

.ס יגאל אלון וסיום שיפוץ האולם"החלפת הרצפה באולם ספורט בבי✓
.בפיתוח שכונת רמת אמיר' גמר שלב ג✓
.קדימה-תכנון מועדון בני עקיבא✓
.תכנון העברת מבנה שמירה בכניסה לצורן✓
סיום תכנון וקבלת היתר לכביש כניסה לצורן כולל טיילת ושביל  ✓

.אופניים
.344/ הצלהרחבת אזור תעשייה מערבי  ע"תבהשלמת ✓
.לב השרון. א.גבולות עם מבועדתהכנת חומר והשתתפות ✓
.לפינוי בינוי יוספטלע"תבהכנת ✓
.והחצבים. הסחלבים' תכנון רח✓



ע"שפ

.בכל רחבי היישובמיחזורהקמת תשתית –מיחזור✓
.למניעת נזילות מים במוסדות חינוךבאיטומיםטיפול ✓
.מסגרות חינוך10-התקנת הצללה איכותית ב✓
.שדרוג הגינון בכל רחבי היישוב✓
טון פסולת  1,000-מיסוד דרכים חקלאיות ופינוי כ-חקלאים ✓

.חקלאית
מזגנים והנעת טיפול רוחבי לכל מוסדות  , הסדרת מכרזי חשמל✓

.המועצה
יישור קו בנושא בטיחות מתקני ספורט בהתאם לתקן עדכני  ✓

.ביוזמת המועצה



חינוך

ניהול עצמי בבתי  ;התחדשות יישובית במערכת החינוך✓
, בתי ספר מנגנים, ספריה יישובית, הקמת התיכון החדש, הספר

.כנס מקהלות
;קידום והעמקת המענים לילדים עם צרכים מיוחדים ביישוב✓

העמקת  , ב גוונים"בחטasdפתיחת כיתת , ועדות שונות
.מקצועית-הבינהעבודה 

,  יום הנוער, פורומים בחינוך;שיתופי פעולה במערכת החינוך✓
.ס והרשות"שיפור משמעותי בתאום במתנ



רווחה וקהילה

בר  ;הגדלת משאבי קהילה לטובת משפחות ופרטים✓
שעת  , מידעון מיוחדים, חבילות מזון, מצווה לילדי הרווחה

.סיפור
שירותי  ;טיפול אישי ומשפחתי במצבי מצוקה ומשבר✓

,  מרכז ילדים הורים, תכניות חוק לקשישים, ייעוץ וטיפול
.תחנת טיפול זוגי ומקצועי

,  העשרה ומניעה בקהילה לנוער, פיתוח תכניות טיפול✓
,  מועדוניות רווחה, מועדוני נוער, סיירת הורים;ילדים ומבוגרים
.מועדון ותיקים




