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2020יעדים מרכזיים 
:    2020האגף לשנת יעדי 

המקומית לתכנון ובניההועדה •

בהתאם  ע"תבכשלב מקדים לקידום בתכנית המתאר 5הכנת מסמך מדיניות למתחם ,התחדשות עירונית -תכנון•

.להוראות תכנית המתאר

.למתחם תחזוקה ע"תבהכנת •

.אישור תכנית אב למים וביוב•

( + ד "יח503)השלמת הוצאת היתרי בניה לחברות : השכונהפיתוח ובינוי ליווי והובלה של תכנית -שכונת הדרים •

.דיור מיוחד

.כיתות 24תכנון בית ספר חדשני •

.קידום תכנון למגרש ספורט ונופש•

.לחייםהשלמת תכנון והוצאת היתר לבית •

תיאטרון ומרכז מבקרים בשיתוף הקרן לשיקום  -אמפיהכולל , תכנון ופיתוח מתחם המטווח לשימוש הציבור•
.ל"מחצבות וקק

בינוי ותשתיות   מחלקת 

מותנה בהרשאה  )גני ילדים ומעון יום 4, (קיימת הרשאה לביצוע)בית ספר דמוקרטי : ביצוע מבני חינוךהתחלת •
(.לביצוע

.  הוצאת היתרי בניה למגרשים ששווקו, ר"המעליווי פיתוח -ר"מע•

,  444הקמת גשר להולכי רגל ורוכבי אופניים לפארק יער שוהם מעל כביש : קידום מימוש תקציבי פיתוח ופרויקטים•

הכולל תחנת  ר"במעפיתוח חצרות לימוד ואכלוס מתחם החירום , שדרוג מוסדות חינוך, פיתוח כניסה לגן חבל

.  משרדי מחלקת בטחון ומחסני חירום, תחנת כיבוי אש , משטרה

.שדרוג תחנת שאיבה בית עריף–תשתיות •

. תחנות אוטובוסים ומבני ציבור בהתאם לתכנית פעולה , ביצוע בגינות ציבוריות : הנגשה•

מעגלי תנועה ופיתוח שבילי אופניים על מנת לשמר את רמת הבטיחות  , חניות , המשך שיפור הבטיחות בדרכים•
.בשנים האחרונות

.אדם ואיוש התפקידים בהתאם  למגמות הצפויות בשנים הקרובות כחתקנון וארגון האגף בנוגע למצבת •

.ד וביטול חנייה "הגברת אכיפה בהתאם למדיניות האכיפה בדגש על פיצול יח•

.פרסום סקר עבירות בנייה •



2020בינוי ופיתוח 



מעון יום שכונת הדרים

מבני חינוך



מבני חינוך
גני ילדים שכונת הדרים



מבני חינוך 
ס דמוקרטי שחף"בי



תוכנית קומת קרקע
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שכונת הדרים-בית לחיים



שכונת הדרים-בית לחייםמבט כניסה–הדמיה 



פארק ספורט   
שכונת הדרים



סביבה וקימות
שיקום מחצבה–ביער מרכז ביקור 

מלאכי שביל ישראל

אמפי  

בוסתן מרכז 

בילוי בטבע מרכז מבקרים 

חניה



הגמלאיהרחבת בית 
קומה תחתונה 



פיתוח  גן החבל



תכנית גשר לפארק יער שוהם





ל "ביצוע חכ-מקורהשלישית בריכה תכנון -מועדון הספורט



–הרחבת מועצה 

משרדים

ל  "ביצוע חכ



שכונת כרמיםביצוע שביל אופניים 



תודה רבה ושנה מוצלחת


