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 2022 -2021שנת  -רויקטים לפי רובעיםפ
 
 

  2021בני ביתך 
 סיום משוער  מקור תקציבי סטטוס  פעולות שם פרויקט 

הושלמה הצללה, התווספו  גינת כלבים החסידה
 מתקנים

 

 הסתיים  תב"ר בוצע

נותר להשלים   בוצע מתקני שעשועים העדעד
 הצללה

טיפול בגינון, ערוגות,  הולנדיים גינון רחובות  
 רחובות  החלפת צמחיה

 

 הסתיים  תב"ר  בוצע

טיילת פנימית שדרות  
 הדקלים

אספקה והתקנה של  
 עמודי תאורה

 

 הסתיים  תב"ר בוצע

     
 2022בני ביתך 

 סיום משוער  מקור תקציבי  סטטוס  פעולות שם פרויקט 
 העדעד

 
 2/2022 תב"ר בביצוע  להשלים הצללה 

השרון  הכניסה לניצני 
 ניצן רחוב ה

 2022/2 תב"ר בתכנון הסדרת הגינון, ריצוף 

 רחוב הארז גינון לאורך הכביש 
 

 3/2022 תב"ר בתכנון

שיפור גינון ברחובות  
 הולנדיים 

 בדגש על בטיחות
 

 3/2022 תב"ר בתכנון

     
    2021השכונה הותיקה 

 סיום משוער  מקור תקציבי  סטטוס  פעולות שם פרויקט 
 שיקום ושדרוג גינות  

 
  -בר יהודה ✓

הצללה מעל  
, ריהוט  ץהמיני פי
 ותאורה

- גינת אלי כהן ✓
 צללה, ריהוטה
✓  

 הסתיים  תב"ר  בוצע

המשך החלפת פחים   החלפת פחים 
 ירוקים למונפים )אלונה( 

 

   בוצע

     

 2022השכונה הותיקה 

 משוער סיום  מקור תקציבי  סטטוס  פעולות שם פרויקט 
הסדרת צומת מג   הסדרי תנועה 

 ההסתדרות
 

ממתינים לתקציב משרד 
 התחבורה 

 

תב"ר תמרור  
 951ושילוט 

4/2022 

 שיקום ושדרוג
 בן צבי 

 

הגינון, ליד המקלטים, 
 המרחב הציבורי

תקציב ישן/חדש  בתכנון
 משרד השיכון 

 

4/2022 

הצללה בגינת בן  ✓ שיקום ושדרוג גינות 
צבי, מעל  

המתקנים 
 החדשים 

החלפת מתקנים  ✓
 בגן רזניק

  בהזמנת עבודה
 
 

 תב"ר

 
 
 

2/2022 
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     2021הכפר 
 סיום משוער  מקור תקציבי  סטטוס  פעולות שם פרויקט 

 פיתוח שכונת השבטים 
 

 שלטים  ✓

 נטיעת עצים  ✓

 גינון ✓

 הסתיים   בוצע

תחילת פיתוח מתחם 
 הפלמ"ח 

 הסתיים   נותר להשלים הצללה מתקן כושר ✓

שיקום גינון )הסדרת  
 מתחמים ותוספת גינון( 

 השומרון  ✓

 הדולפין  ✓

 הסתיים  תב"ר  בוצע

סמטת הברון והרחובות  
 הסמוכים 

 הסתיים  תב"ר בוצע הסדרת גינון והמתחם 

  תב"ר בוצע עולי הגרדום  שיקום ושדרוג גינות  
  תב"ר החל ביצוע  הושלם תכנון  מתחם הגולן 

  תב"ר בתכנון  תכנון מתקדםבשלבי  שדרת חנקין 
     

 2022הכפר 
 סיום משוער  מקור תקציבי  סטטוס  פעולות שם פרויקט 

סמטת הברון והרחובות  
 הסמוכים 

 השבטים()

   בתכנון  תכנון השצ"פ 

 מתחם הגולן 
 

 השלמת הביצוע 
  

 תב"ר בביצוע 
 תרומה

4/2022 

 שדרת חנקין 
 

 4/2022 ר"תב לקראת מכרז  ביצוע 

 מדרכות הסדרת 
 

 4/2022 תב"ר תכנון חצבים 

 4/2022 תב"ר תכנון כנרת, השומרון  -רוטשילד פיתוח מתחמים וגינון 
 3/2022 תב"ר תכנון ביצוע גינון וחניה  האפרסמון/רוטשילד

     
 2021צורן הותיקה  

 סיום משוער  מקור תקציבי  סטטוס  פעולות שם פרויקט 
  100 -כה של הוספ
 חניות 

 

 בביצוע  הרחובותלאורך 
 חניות  70בוצעו כ 

 הסתיים  

גינת מאכל  
 ההדרים/הגפן

 

   בוצע הסדרת מתחם 

 גינת כלבים הגפן
 

מתקני  החלפה ותוספת 
 משחק לכלבים

   בוצע

 ן גינת הגפ
 

   בוצע בוסתן, שביל מחבר

שיקום ושדרוג רחובות  
 ותיקים  

רחוב ההדרים ורחוב 
 האילנות:
הוספת תאורה  ✓

 ושיקום כיכרות. 
החלפת עצים   ✓

 וצמחיה 
החלפת ריהוט  ✓

 רחוב

 בוצע
 )נותר להשלים אדניות( 

  תב"ר 

מגרש כדורסל מאחורי  
 מרכז העסקים

    צביעה וחידוש של המגרש

פ שקמה/שושן  "שצ
 צחור

 בוצע גינון והסדרת המתחם 
 

  

תכנון   -דרך לב השרון 
 מחדש של הרחוב

 

נראות חשיבה מחודשת על 
 הרחוב 

 בוצעה מדידה של הרחוב. 

 . הוגשה תוכנית
 הוגשה לבדיקה של  

 יועץ תנועה 

  תב"ר 
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 2022צורן הותיקה  
 סיום משוער  מקור תקציבי  סטטוס  פעולות שם פרויקט 

הסדרת מתחם חניה  
 יובלים 

 

 חניות 40הוספת כ 
 הסדרת פינת מחזור וגזם

 4/2022 תב"ר אושר תכנון ותקציב 

קטנות ברחובות  גינות 
 הולנדיים 

  תב"ר בוצע חלקי  צביעת הגינות הקטנות

תכנון   -דרך לב השרון 
 מחדש של הרחוב

 

קרצוף וריבוד דרך לב 
 השרון 

 שיקום מדרכות ואדניות
 שדרוג הכיכר הגדולה  

 לב השרון -דולב

בחינת התכנות ע"י יועץ  
 תנועה 

 4/2022 תב"ר 

פיתוח חצר חט"ב 
 הרצוג 

 3/2022 תב"ר בביצוע  

תכנון ופיתוח חצר לב רן 
 )ניקוז ותשתיות(

 3/2022 תב"ר בתכנון 

 מתקן כושר  
 ליד מגרש הכדורסל

 מאחורי מרכז העסקים

 3/2022 תב"ר בתכנון 

 2021רמת אמיר 
 סיום משוער  מקור תקציבי  סטטוס  פעולות שם פרויקט 

 בוצע שדרות יצחק רבין גינון 
 

  

פארק רמת אמיר 
   

ספת הצללה מתחם ות ✓
 הילדים  

הוספת דשא סינטטי  ✓
 למתחם פעוטות

 הוספת אשפתונים  ✓
הוספת תאורה ברחבי  ✓

 הפארק

 הצללה גינת הכלבים  ✓
השלמת ריצוף גינת   ✓

 כלבים 

 בוצע
יש להוסיף עוד 

 אשפתונים 

  

 בוצע נותר להשלים  יער הפירות המיוחדים 
 ותאורה  מתקני משחק 

  

שביל הגישה בין שושן  
 לאריות הגולןצחור 

הסדרת מעבר כשביל  
 ממשיך לשקמה 

 1/2022רבעון   בוצע

 הסדרת התנועה  כיכר שושן צחור/צופית 
 תכנון וביצוע 

תב"ר ומשרד  בוצע
 התחבורה 

 

     
 2022רמת אמיר 

 סיום משוער  מקור תקציבי  סטטוס  פעולות שם פרויקט 
הכשרת מגרש חניה  

 למשאיות 
 3/2022 תב"ר תכנון  תכנון וביצוע 

הצללה מעל שולחנות   פארק רמת אמיר 
 המשחק 

 
 סימון עמודי התאורה

   

 2021רחבי היישוב  
 סיום משוער  מקור תקציבי  סטטוס  פעולות שם פרויקט 
עצים נטעו ברחבי  200כ  נטיעת עצים

 היישוב: 
השומרון, סמטת הברון, 

 הגפן, הגליל 

 הסתיים  תב"ר בוצע

 הסתיים  תב"ר בוצע   נוספו ברחבי הישובפחים  הוספת פחים מונפים 
 הסתיים  תב"ר בוצע מיקומים מתקני ספורט
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 ה הסדרי תנוע
 ופסי האטה

בהתאם להחלטות ועדות 
 תנועה 

 הסתיים  תב"ר בוצע

תוספת מצלמות שפע  
 ובטחון 

בהתאם לתוכנית קב"ט 
 ומנהל שפ"ע 

 הסתיים  תב"ר בוצע

הנגשת המרחב 
 הציבורי 

עבודה  בהתאם לתוכנית 
הנמכת מדרכות,   -שנתית

 מוסדות ציבור

 בביצוע  תב"ר בביצוע 

הצללת מגרש הספורט 
 ביובלים 

 בוצע תב"ר בוצע 

 בהתאם לחווד אגרונום סקר עצים 
במרחב הציבורי 
 ובמוסדות ציבור

 בביצוע  תב"ר בביצוע 

 2022רחבי היישוב  
 סיום משוער  מקור תקציבי  סטטוס  פעולות שם פרויקט 

 4/2022 תב"ר   עציםנטיעת 
החלפה ושיקום עמודי  

 תאורה
 3/2022 תב"ר כתב כמויות הכנת  

  תב"ר יש אומדן   החלפת לוחות מודעות 
 3/2022 תב"ר התקנת שני שלטים  שילוט אלקטרוני 

 4/2022 תב"ר המשך ביצוע  אגרונום סקר עצים 
ממתינים לתוצאות קול   קול קורא הסדרת פינות מחזור 

 קורא
  תב"ר

 חיבור הטיילת  ✓ שבילי אופניים
 שדרות הדקלים ✓

  בתכנון יועץ תחבורה
 שוטף

 

סלילת השביל ליער 
 מכיוון צורן 

  תב"ר/ קק"ל תכנון  

 סלילת השביל ליער
 מכיוון חנקין 

  תב"ר/ חקלאים תכנון  

המשך התקנת מצלמות  
 שפע ובטחון 

  תב"ר  בהתאם לתוכנית עבודה 
4/2022 

 ה הסדרי תנוע
 ופסי האטה

בהתאם להחלטות ועדות 
 תנועה 

 4/2022 תב"ר 

הנגשת המרחב 
 הציבורי 

בהתאם לתוכנית עבודה  
הנמכת מדרכות,   -שנתית

 מוסדות ציבור

 בביצוע  תב"ר בביצוע 

 2022קטים כללי יפרו
 

 סיום משוער  מקור תקציבי  סטטוס  פעולות שם פרויקט 
 2/2022 תב"ר   הקמת מרכז לגיל הרך
שיפוץ מתחם לשיטור  

 העירוני 
 )יאנוש קורצ'ק(

 2/2022 תב"ר  

 3/2022 ר "תב תכנון   גלריה ומוזיאון , ספריה
 3/2022 תב"ר בביצוע   סקר נכסי המועצה 

 1/2022 ר "תב ביצוע ב  אתר אינטרנט למועצה 
פרוגרמה מבני חינוך  

 וציבור 
 2/2022 תב"ר בביצוע  

 2/2022 תב"ר התקשרויות שלב   שיפוץ מבנה הצופים
מבנה ושירותים 

                                                                                                                                                                                             הטניס                                                                                                                        מגרשי ל
 2/2022 תב"ר בשלבי קבלת היתר  

 בבדיקה מול יזמים   בריכת השחיה
 

 2/2022 

שיקום  רחוב הרצל
 שדרוגו

 3/2022  בתכנון  

 3/2022 תב"ר בהליכי רישוי   גן ילדים -אור תורה
 
 
 


