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 2021 -2020שנת  -רויקטים לפי רובעיםפ
 
 

 סטטוס  פעולות שם פרויקט רובע
 

מקור 
 תקציבי 

 

 סיום משוער

בנה ביתך  
2020 

פארק השרון 
 הירוק

שיקום ושדרוג השקיה, צמחיה, מתקני  
 משחק, הצללות, גדר מגרש כדורסל 

 

 + תב"ר בוצע
 מפעל הפיס 

 

 הסתיים

 מגינת הכלבים לפארק  פתיחת המעבר  
 

 + תב"ר בוצע
 מפעל הפיס 

 הסתיים

גינת כלבים   
 החסידה 

 הוספת צמחיה ומתקנים 
 

 + תב"ר בוצע
 מפעל הפיס 

 הסתיים

טיילת השרון   
 הירוק

גינון, החלפת   -תחזוקה ושיקום
 ספסלים ופחים, טיפול בניקוז

 

 + תב"ר בוצע
 מפעל הפיס 

 הסתיים

 מחזור וגינון השטחמתחם  פינוי רחוב הצבעוני 
 

 םהסתיי שוטף בוצע

פיילוט גינון  
 רחובות הולנדיים 

 טיפול בגינון, ערוגות, החלפת צמחיה 
 רחוב הרותם , השיטה רחוב ההדסים 

 

 הסתיים תב"ר   בוצע

שדרוג ופיתוח המתחם כולל החלפת   רחוב הקשת  
 ריהוט 

 

תב"ר   בוצע
 שצפים

 הסתיים

ת והסדרת פינ 
 מחזור 

 פינת הטווס   םוורדי ✓

 החסידה  ✓
 ההגנה כולל גזם  ✓

 

 הסתיים תב"ר   בוצע

פיתוח כיכר   
הורדים/שדרות 

 הדקלים 

 הכיכר תיכנון וביצוע של   ✓
 פיתוח ושתילה  ✓

 הסתיים תבר  בוצע

 - שדרות הדקלים 
המשך גינון 

 וטיפוח השדרה
 

 החלפת צמחיה  ✓
 ההשקיה שיקום  ✓

בטיחות   החלפת מעקה   ✓
 לאורך השדרה 

+   שוטף בוצע
 תב"ר  

 הסתיים

 הסדרת שביל, נגישות מתקנים העדעד 
 )בהמשך(

 

הסתיים    בוצע
 חלקית 

      
בנה ביתך  

2021 
טיילת פנימית  

 שדרות הדקלים 
 2021/ 1רבעון  תב"ר בביצוע אספקה והתקנה של עמודי תאורה 

  הוספת מתקני משחק -גן עדעד  העדעד 
 וספסלים 

 2021/ 1רבעון  תב"ר יש אומדן
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 סטטוס  פעולות קטשם פרוי רובע
 

מקור 
 תקציבי 

 

 סיום משוער

השכונה 
הותיקה 

2020 
 

שיקום ושדרוג 
 גינות 

 

  תאורה, דשא, – בן צביגינת  ✓
 מתקני משחק 

מתקני משחק,  -רוזנבךגינת  ✓
 דשא 

 תוספת תאורה  -גן מימון ✓
 תוספת תאורה  -גן אלון ✓
 סינטטי ותאורהדשא  -גן מ"ג ✓
 הצללה ודשא  -גן בגין ✓
 הוט  החלפת רי גן ויתקין ✓

 

 הסתיים תב"ר   בוצע

גן פקמן   
 )ז'בוטינסקי( 

מיני פיץ , הצללה, דשא בולם, מתקני  
 משחק ותאורה 

 

 הסתיים תב"ר בוצע

מיני פיץ, הצללה, תאורה, ריהוט   שצפ בר יהודה 
 ושיקום גדרות. 

 

 הסתיים  בוצע

קרצוף וריבוד  
 כבישים  

 רחובות:  
 בן צבי,   ✓
 יאנוש קורצ'ק,   ✓
 סמטת אבקסיס  ✓

 

 הסתיים תב"ר צעבו

 רחוב בר יהודה  הסדרי תחבורה   
 
 
 

 הסתיים תב"ר   בוצע

      

      

      

      
השכונה 

הוותיקה 
2021 

המשך החלפת פחים ירוקים למונפים   החלפת פחים  
 )אלונה( 

  תב"ר טמוני 
 971קרקע 

 במהלך השנה 

 הסדרת צומת מג ההסתדרות הסדרי תנועה  
 

תב"ר   
תמרור  
 951ושילוט 

 2021/ 4רבעון 

שיקום ושדרוג  
 גינות

הצללה מעל המיני   -בר יהודה ✓
 פיצ , ריהוט ותאורה 

 הצללה, ריהוט.-גינת אלי כהן ✓

תב"ר   
שצפים 

  -999ו   1027
 הצללות 

 2021/ 2רבעון 
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 סטטוס  פעולות שם פרויקט רובע

 
מקור 

 תקציבי 
 

 סיום משוער

הכפר 
2020 

פיתוח שכונת  
 יםהשבט

 

 ריבוד שכבה ראשונה  ✓
 הסדרת מדרכה,   ✓
 בניית קיר תומך,   ✓
 טיפול בערוגות.  ✓

 הסתיים  בוצע

תחילת פיתוח   
 מתחם הפלמ"ח 

 במתחם ובדופן גינון  ✓
)סלים,  שדרוג מגרש הספורט ✓

שערים, תאורה, גדרות,  
 ברזיה( 

 הסתיים  בוצע

נון ם גישיקו 
)הסדרת מתחמים  

 ותוספת גינון(
 

 בן צבי, ליד כיכר המייסדים,  ✓
 אלקלעי,  רחוב  ✓

 האודם,  רחוב  ✓

 מואב,  רחוב  ✓

 שדות,  רחוב  ✓

 האירוסים,  רחוב  ✓

 )עצים( הדולפיןרחוב  ✓

 הסתיים תב"ר   בוצע

ביחד עם התושבים, הקמת יער מאכל   יער מאכל/בוסתן  
 במתחם הגולן/החרמון 

 הסתיים שוטף בוצע

הסדרת המתחם, עם גינון,   ✓ גינת ההגנה  
 ספסלים, עצים.

 הסדרת מתחם מחזור  ✓

צפי סיום 
 2021ינואר 

סיום תחילת   
 2021/ 1רבעון 

שיקום ושדרוג  
 גינות

 

 מתקנים, דשא(*גן ציפורה )ברזיה, 
 

 תאורה ומתקני משחק -*גן רמז

 הסתיים תב"ר   בוצע

קרצוף וריבוד  
 כבישים  

 רמז
 חנקין 

 היסמין 
 מון האפרס

 סופיה וסרמן 

 הסתיים תב"ר בוצע

      
 הכפר
2021 

 

סמטת הברון 
והרחובות 
 הסמוכים

*אושר  הסדרת גינון והמתחם 
 תקציב

 * בתכנון 

 2021/ 3רבעון  

תכנון המתחם על ידי האדריכלית   הגולןמתחם  
 והתאמתו לתקציב הקיים. 

הגדלת התב"ר, בהתאם לתרומה  
 ותוספת השקעת מועצה 

 תבר בתכנון
 ותרומה 

 2021/ 3רבעון 

תכנון וביצוע שיקום השדרה על ידי   שדרת חנקין  
 אדריכלית נוף 

 

 2021/ 2רבעון  תבר בתכנון

התושבים, הקמת יער מאכל  ביחד עם   יער מאכל/בוסתן  
 במתחם הדולפין 

 2021/ 2רבעון  תבר בתכנון

המשך פיתוח. שתילת עצים, מתקני   מתחם הפלמ"ח  
 כושר, דשא הצללה 

 2021/ 1רבעון   דןאומ הכנת

שידרוג ושיקום  
 גינות

 הצללה ותאורה   -גן ציפורה
 שיקום כללי  -גן רייף

 תוספת תאורה -מורדי הגטאות 
 הצללה ותאורה  -גן רזניק

 

יש כתבי  
 כמויות

 2021/ 1רבעון  תב"ר  
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 סטטוס  פעולות שם פרויקט רובע
 

מקור 
 תקציבי 

 

 סיום משוער

צורן 
הותיקה 

2020 

 פיילוט גינון
 דיים רחובות הולנ

  -שיקום ערוגות ושדרוג השקייה
 סיתוונית, חרצית, צברים מזרח.

 צביעת ספסלי בטון. 
 

 הסתיים תב"ר בוצע

 רחוב החרוב  ניקוזים הסדרת  
 

 הסתיים תב"ר בוצע

שיקום ושדרוג  
 גינות 

  -גינת רחוב ההדרים מזרח ✓
 הצללה 

 החלפת ריהוט -גינת החרוב
ליד   שצ"פ מתקני הכושר ✓

 הוספת תאורה ההוקי 
 הצללה  -שצ"פ הברוש ✓
 הצללה וריהוט  -שצ"פ הנירים ✓
תיקון   -פארק החלומות ✓

 הצללה ותאורה 
 

 הסתיים תב"ר   בוצע

הסדרת גינון ברצועת הכניסה לבתי   גינון כללי  
 הספר 

 
. 

 

 הסתיים תב"ר   בוצע

הסדרת מתחמי   
 נשק וסע

 יובלים, לב רן   ✓

הוספת מתחמים חדשים בלב  ✓
 סה השרון ובשדרת הכני

 הסתיים תב"ר   בוצע

הסדרת שדרת   
 הכניסה ליישוב

 החלפת עצים וצמחיה.   ✓

 שיקום תשתית השקייה,   ✓

 החלפת חול  ✓
 

 הסתיים תב"ר   בוצע

  
הסדרת מתחם  

 הגפן
 

 *הסדרת פינת מחזור וגזם 
 *בוסתן 
 *חניות 

בשלבי  
 סיום

תב"ר  
 ושוטף 

תחילת רבעון  
1 /2021 

      
צורן 

 הוותיקה
2021 

 

שיקום ושדרוג 
 ים רחובות ותיק

הוספת   -רחוב ההדרים ורחוב האילנות
תאורה ושיקום כיכרות. החלפת עצים  

 וצמחיה 
 רחוב החלפת ריהוט 

 

 2021/ 2רבעון  תב"ר   

  100 -הוספת כ 
 חניות 

אושר תכנון  לאורך הרחובות 
 ותקציב 

 

 2021 /2רבעון  תבר 

הסדרת מתחם   
 חניה יובלים 

 חניות   40הוספת כ 
 סדרת פינת מחזור וגזם ה
 

אושר תכנון 
 ותקציב

 

 2021 /3רבעון  

 הוספת תאורה, החלפת ריהוט רחוב  דרך לב השרון 
 

אושר 
תקציב  

 ותכנון 

 2021 /2 רבעון רתב"

  -דרך לב השרון 
תכנון מחדש של  

 הרחוב

 חשיבה מחודשת על נראות הרחוב 
 

 בוצעה מדידה של הרחוב. 
 

בחינת  
התכנות ע"י  

 יועץ תנועה

 2021/ 4רבעון  ב"ר  ת
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 סטטוס  פעולות שם פרויקט רובע
 

מקור 
 תקציבי 

 

 סיום משוער

רמת 
אמיר  
2020 

שביל הגישה בין  *
שושן צחור לאריות  

 הגולן
 

 הסתיים שוטף בוצע הסדרת מעבר  

 *אריות הגולן  הסדרי תחבורה   
 *שושנת העמקים 

 תחנת מוניות 
 רכב שיתופי בסוף השנה 

 

 הסתיים תב"ר בוצע

 *שושנת העמקים  ת מחזור פינ 
 

 הסתיים תב"ר בוצע

 עפרוני,   גינון 
 שדרות רבין 

 כיכר השקמה 
 

 הסתיים תב"ר   בוצע

פארק רמת אמיר  
   

 תןספת הצללה מתחם הילדים 
 שיקום והחלפת לוחות בספסלי הפארק 

 הסתיים תב"ר   בוצע

החלפת תאורה   הוספת הצללה   מתקני ספורט 
  ש הכדורסלרוהחלפת סלים במג

 הסתיים תב"ר בוצע

 שד יצחק רבין  מעקות בטיחות 
 מתחם בתי הספר 

 תב"ר בוצע
 
 

 הסתיים

      
רמת 
 אמיר 
2021 

 הקמת גינה בהתאם לתכנון ולתקציב  גינת המיוחדים 
 

 2021/ 2רבעון  תבר  אושר 

שצ"פ  
 שקמה/שושן צחור

 2021/ 3רבעון  תבר  אושר אושר תכנון וביצוע גינון המתחם

הוספת דשא סינטטי למתחם  ✓ מת אמיר פארק ר 
 פעוטות 

 הוספת אשפתונים  ✓
 הוספת תאורה ברחבי הפארק ✓
 גינת כלבים השלמת ריצוף  ✓

✓  

 2021/ 1רבעון  תב"ר   אושר

כיכר שושן  
 צחור/צופית

 הסדרת התנועה  
 תכנון וביצוע 

תב"ר    אושר
ומשרד  

 התחבורה 
 

 2021/ 4רבעון 
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 סטטוס  פעולות שם פרויקט רובע
 

מקור 
 תקציבי 

 

 סיום משוער

רחבי  
היישוב  

2020 

 עצים נשתלו ברחבי היישוב   200כ  שתילת עצים 
שדרות הדקלים, הגולן, הסנפיר,  
 רוטשילד, מירון, צברים, הדולפין 

 

 הסתיים תב"ר בוצע

הוספת פחים  
 מונפים

 וב פחים נוספו ברחבי היש  15
)הסתדרות, אלונים, בן צבי, לב השרון,  

 השקמה( 

 הסתיים תב"ר בוצע

 מתקני ספורט 
 
 

החלפת סלים ומתקנים כולל מוסדות  
 חינוך 

 הוספת תאורה  בכל מגרשי הכדורסל 
 הוספת תאורה במגרש הכדורגל 

 

 הסתיים תב"ר בוצע

 הגבהת הצומת הרצל הפלמח  הסדרי תנועה  
 
 

 הסתיים תב"ר בוצע

שק וסע מתחמי נ 
 והורד וסע 

הוספת מתחמי נשק וסע ושדרוג  
מתחמים קימים. יגאל אלון, אור  

תורה, ניצני השרון, לב רן ויובלים  
 והוספת מתחמי הורד וסע בצורן 

תב"ר   בוצע
ומשרד  

 התחבורה 

 הסתיים

      
רחבי  

 היישוב  
2021 

החלפת עמודי  
 תאורה

יש כתב   
 כמויות

 4רבעון  תב"ר

מצלמות תוספת  
 ובטחון שפע 

 2רבעון  תב"ר בתכנון בהתאם לתוכנית קב"ט ומנהל שפ"ע 

החלפת לוחות   
 מודעות

 

 4רבעון  תב"ר יש אומדן 

 נבחר יועץ  ייעוץ בלבד בשלב א  שילוט אלקטרוני  
 בתכנון

 4רבעון  שוטף

 שתילת עצים  שתילת עצים  
עידוד יערות מאכל/בוסתן בשיתוף  

 תושבים 
קול קורא של שתילת חורשה עם 

 אקלים ה

בקשה ליער  
 אקלים. 

 תבר
+ 

 קול קורא 

לאורך כל  
 השנה 

הסדרת פינות  
 מחזור

פיילוט שמבוצע בשני מקומות )ההגנה  
 והגפן( 

 

בחינת  
 פיילוט

 4רבעון  תב"ר

 *חיבור הטיילת  שבילי אופניים  
 *שדרות הדקלים 

 

בתכנון יועץ 
 תחבורה

 
 שוטף

2022 

 העצים ביישובסקר מקצועי לכל   סקר עצים 
 

הליך מול  בת
חברת  

 הסוקרים.

 2רבעון  תב"ר

תוספת ריהוט  
 רחוב

במהלך כל   תב"ר יש אומדן ברחבי הישוב בעיקר אשפתונים  
 השנה 

התקנת עיני חתול ברחובות נבחרים:   בטיחות בדרכים  
 הרצל, הפלמ"ח, דרך לב השרון 

תב"ר   מאושר
 951בטיחות 

 2021/ 1רבעון 

הוספת פחים  
 מונפים

בי הישוב)גורדון,  פחים ברח  4עוד 
 בגין,צורן הותיקה( 

 2021/ 1רבעון   מאושר

 סטטוס  פעולות שם פרויקט רובע
 

מקור 
 תקציבי 

 

 סיום משוער
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פרויקטים 
כללי   –

2020 

הקמת מנהלת  
 עסקים

 הסדרת מתחם המתנ"ס הישן בצורן 
 ומתן שירות לתושבים 

 

  ר "תב בוצע
 ותרומות 

 הסתיים

מחלקת  הקמת  
 רישוי עסקים 

שרדי המחלקה וקשר עם הסדרת מ
 בעלי העסקים 

 

  ר "תב 
 ותרומות 

 הסתיים

פיתוח אזור   
 התעסוקה המערבי 

 בביצוע תב"ר בביצוע סלילת כבישים, מדרכות, והסדרת

      
פרויקטים 

 כללי  –
2021   

 4/2021רבעון  ר  "תב תכנון תכנון הספריה במיקום חדש ספריה

סדרת בחירת איש/אשת מקצוע וה  המועצה סקר נכסי  
 התקשרות עם חברה חיצונית

 2021/ 3רבעו  תב"ר בתכנון

אתר אינטרנט   
 למועצה

 2021/ 1רבעון  ר  "תב בתכנון בחינת צרכים 

מצלמות שפע   
 ובטחון 

 2021/ 2רבעון    
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