
 חזון ויעוד
אגף הנדסה ייזום, יוביל, ינחה ויבצע תהליכי תכנון ובניה ציבורית בתחומי המועצה תוך 

 שיתוף הציבור ומתן מענה לצרכים המתפתחים של הקהילות השונות.

הועדה המקומית לתכנון ובניה בגני תקווה, תנחה, תיזום, תפקח ותאשר תכניות ובקשות 

 ב בהתאם למדיניות המועצה ולתכנית המתאר.להקמת מבנים ותשתיות בתחום הישו

 משימות

גיבוש מדיניות התכנון וההנדסה של המועצה, בהתאם למדיניות והחלטות מועצת  •

 מים.יהרשות והעומדת בראשה ובכפוף לחוקים ולתקנות הקי

אחריות ליישום המדיניות באמצעות הפעלת יחידות אגף ההנדסה בתחומים  •

וקת מבני ציבור, הקמה ותחזוקת תשתיות, ניהול הבאים: תכנון עיר, הקמה ותחז

 ופיתוח נכסים.

 רישוי ופיקוח על הבניה באמצעות הועדה המקומית גני תקווה •

  

  גורמים משפיעים והנחות עבודה

ע"פ הצפי שנמסר  6717המשך אכלוס, מכירת יחידות דיור והתחלות בניה  בגוש  •

 על ידי היזמים.

קבלת הרשאות ממשרד החינוך/מפעל תנאי לתחילת ביצוע מוסד חינוך,  •

 הפיס/אחר.

  



מהנדס המועצה 
והועדה לתכנון  

ובניה

,  נכסים, השבחה
GIS

מחלקת  
פרויקטים ומבני  

ציבור
מחלקת תשתיות

מנהלת הועדה 
לתכנון ובניה

בדיקת תכניות

בדיקת היתרים

מידענות

פיקוח על הבניה

מזכירת  
המחלקה והועדה

 מבנה ארגוני  •

 

 

  



 

 2018לשנת  6717אכלוס מבני מגורים בגוש 
 משפיעים נתונים

 יזמים, כלל מחלקות המועצה גורמים מקושרים:

 כמות יח"ד שם יזם/ פרויקט
לו"ז לביצוע 

 המשימה

 2018  מברספט 80 אלצמח המרמן ואפריקה ישר

 2017דצמבר  126 דורי

 2018אוגוסט  84 2רותם שני מגרש 

 

 

 2018בשנת  6717צפי התחלות בניה למגורים בגוש 
 נתונים משפיעים

 יזמים, כלל מחלקות המועצה גורמים מקושרי מטרה:

 שם היזם/ פרויקט
כמות 
 יח"ד

לו"ז לביצוע 
 המשימה

 2017רבעון רביעי   111 (5169תכנית  1,2שבירו, )שני מגדלים במגרשים 

תכנית  3צמח המרמן ואפריקה ישראל, )מבנה במגרש 

5158) 
 2017רבעון רביעי   80

מע"ר מערב, )מגדל מגורים  –צמח המרמן ואשדר 
 (5162בתכנית  102מגרש 

 2018רבעון ראשון  128

 2018רבעון שני  66 (5142בתכנית  5רותם שני )מגדל במגרש 

 2018רבעון שני  66 (5142תכנית  4)מגדל במגרש  גינדי, 

תכנית  159לוזון, ) שני מגדלי מגורים במגרש –דורי 

5159) 
 2018רבעון שני  140

 2018רבעון שני  57 (5136תכנית  15נטוביץ, )מגדל מגורים במגרש 

 2018רבעון שלישי  58 (5169תכנית  6קרדן, )מגדל מגורים במגרש 

תכנית  4,5דלי מגורים במגרשים אזורים, )שני מג
5169) 

 2018רבעון שלישי  115

 2018רבעון שלישי  63 (5142תכנית  9אשדר, )מגדל מגורים במגרש 

 2018רבעון רביעי  25 (5142תכנית  11מחיר למשתכן רמ"י )מגרש 



 

 2018בשנת  6717צפי התחלות בניה למגורים בגוש 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           מערב ר"מע הדמיית
             

             

             

             

          

 

 

             

    

 

 

 

 

  

 מע"ר מערב

 צמח המרמן ואפריקה ישראל

 רותם שני

 מע"ר מערבהדמיה 

 רותם שני



 המטרה : הקמת מוסדות חינוך חדשים
 אגף חינוך, גזברות, משרד החינוך, צוות התכנון וביצוע הפרויקט גורמים מקושרי מטרה:

 

 המשימה 'מס

 2018ינואר גמר הקמת הספריה עד  1

 2018 פברוארהקמת מגרש הכדורגל עד  2

 2018הקמת אולם הספורט עד מרץ  3

 2018הקמת מבנה חטיבת הביניים עד אוגוסט  4

 2018תחילת בניה בסוף  –הקמת האודיטוריום  5

 2018הקמת בית ספר יובלים עד אפריל  6

 גני ילדים מצפון לדרך התקווה  3הקמת  7

 ות בשכונה המערבית כית 18הקמת בית ספר  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נוך ישוביתיקריית ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבנים בהקמה

 

 .  ספריה1

 . מגרש כדורגל2

 . אולם ספורט3

 . חטיבת ביניים4

 . אודיטוריום5

 מבנים קיימים

 

 א.  בית ספר אילות

 ב. תיכון מיתר

1 

 א
4 

3 

2 

 ב 5



 המטרה: הקמת מוסדות חינוך חדשים

 :המשימה

 2018ינואר הקמת הספרייה עד  השלמת  1א.

השלמת הקמת מבנה הספרייה שיכלול ספריה לשימוש בתי הספר והקהל הרחב ומתחם  התוצאות:

 חממה טכנולוגית קטנה

 

מרכזיות למימוש  פעולות
 המשימה

 גורם אחראי לביצוע המשימה
לו"ז לביצוע 

 המשימה

 2017נובמבר  קבלן השלמת גמר מבנה

 2017נובמבר  קבלן שיבחר התקנת עבודות ריהוט באתר

 2017דצמבר  אגף הנדסה, קבלן 4קבלת טופס 

 

 ספריה



 המטרה: הקמת מוסדות חינוך חדשים
 :המשימה

 2018 פברוארהקמת מגרש הכדורגל עד   2א.

 מקומות. 300-מ', מסלול אתלטיקה היקפי ויציע של כ 57/90 -מגרש כדורגל בגודל נטו  התוצאות:

 

פעולות מרכזיות למימוש 
 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה גורם אחראי לביצוע המשימה

 2017נובמבר  קבלן גמר עבודות מבנה 

 2017סוף נובמבר  קבלן כניסה של קבלן דשא

 2017דצמבר  קבלן דות מבנהסיום עבו

 2018ינואר  קבלן סיום עבודות דשא

 2018ינואר  ועדה -קבלן 4טופס 

 

 מגרש הכדורגל בקריית החינוך

 

 

 



 המטרה: הקמת מוסדות חינוך חדשים
 :המשימה

 2018הקמת אולם הספורט עד מרץ   3א.

 מושבים לקהל. 350 -אולם ספורט בינוני, ע"פ תיק מתקן של הטוטו לרבות כ התוצאות:

 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
לו"ז לביצוע 

 המשימה

 2017דצמבר  קבלן השלמת שלד מבנה לרבות הנפת אגדי הגג

 2018פברואר  קבלן השלמת גמר מבנה

 2018מרץ   אגף הנדסה, קבלן 4טופס 

 

 

 

 

 

 

  

 אולם הספורט בקריית החינוך



 המטרה: הקמת מוסדות חינוך חדשים

 :המשימה

 2018הקמת מבנה החטיבה עד אוגוסט   4.א

כיתות לימוד, לרבות אזור לשירותים ומלתחות למתקני הספורט  30הקמת מבנה החטיבה  התוצאות:

 של קריית החינוך
 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה

לו"ז לביצוע 

 המשימה

קבלת אישור ממשרד החינוך לתכנון 

 ת נוספותכיתו 6ולתקצוב 
 2017דצמבר  מנכ"ל/ מנהל אגף חינוך

 2017נובמבר  אגף הנדסה, אדריכל פרסום הקלה לתוספת קומה

 2018ינואר  אגף הנדסה, אדריכל הוצאת עדכון היתר בניה

 2018אוגוסט  קבלן סיום ביצוע מבנה

 2018אוגוסט  אגף הנדסה 4טופס 

 

 

 

 

 

 

                        

  

 

 

 

 חטיבת הביניים הדמייה

 בקריית החינוך

           

 

 

 

  



 המטרה: הקמת מוסדות חינוך חדשים

 :המשימה

 הקמת האודיטוריום   5.א

 השלמת הקמת מבנה האודיטוריום, לרבות חניון תת קרקעי, מעבדות וקונסרבטוריון התוצאות:

 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה

לו"ז לביצוע 

 ימההמש

קבלת אישור ממשרד החינוך להמשך תקצוב 

 שלב ג'
 2017ינואר  מנכ"ל/ ראש מועצה

 2018יולי  אגף הנדסה השלמת תכנון למכרז

הוצאת שינוי להיתר בניה, לרבות פרסום הקלה 

 לחניון
 2018יולי   אגף הנדסה, אדריכל

 2018יולי  אגף הנדסה יציאה למכרז קבלן ראשי

 2018אוקטובר  סהאגף הנד תחילת ביצוע

 2019דצמבר  אגף הנדסה 4טופס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אודיטוריום בקריית החינוך

 



 המטרה: הקמת מוסדות חינוך חדשים
 :המשימה

 2018הקמת בית ספר יובלים עד אפריל   6.א

 כיתות לרבות מגרש משולב. 24בית ספר  התוצאות:

 

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 משימהה
 לו"ז לביצוע המשימה

 2017אוקטובר  קבלן חזרה לעבודה

 2018מרץ  אגף הנדסה סיום עבודות מבנה ופיתוח

 2018פברואר  אגף הנדסה כניסה של קבלני ריהוט

 2018אפריל  אגף הנדסה/ מתכנן סיום עבודות ריהוט

 2018אפריל   אגף הנדסה/ קבלן 4טופס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בית ספר יובלים



 סדות חינוך חדשיםהמטרה: הקמת מו
 :המשימה

 כיתות גן   הקמת שלוש  7.א

 כיתות גן מצפון לדרך התקווה 3מבנה הכולל  התוצאות:

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה

לו"ז לביצוע 

 המשימה

 2017אוקטובר  אדריכל קבלת אישור תכניות ממשרד החינוך

 2018ינואר  מנכ"ל/ מנהל אגף חינוך קבלת אישור תקצוב ממשרד החינוך

 2017נובמבר  אגף הנדסה השלמת תכנון למכרז

 2018ינואר  אגף הנדסה, אדריכל קבלת היתר בניה

 2018נובמבר  אגף הנדסה יציאה לנוהל משכ"ל

 2018ינואר   אגף הנדסה/ קבלן תחילת ביצוע

 2018אוגוסט  אגף הנדסה/ קבלן 4טופס 

 

 ת חינוך חדשיםהמטרה: הקמת מוסדו

 המשימה

 כיתות בשכונה המערבית 18הקמת בית ספר   8א.

 כיתות  18בית ספר  התוצאות:

 פעולות מרכזיות למימוש המשימה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה

לו"ז לביצוע 

 המשימה

קבלת אישור ממשרד החינוך לתקצוב בית 
 הספר

 2017ינואר  מנכ"ל/ מנהל אגף חינוך

כנית לועדה הגשת בקשה להקלה מת
 המקומית למיקום בית הספר

 2018ינואר  אגף הנדסה

 2018פברואר  אגף הנדסה, מתכנן הגשת בקשה להיתר

 2018מאי  אגף הנדסה, מתכנן השלמת תכניות למכרז

 2018מאי  אגף הנדסה יציאה לנוהל משכ"ל

 2018יולי  אגף הנדסה תחילת עבודות קבלן

 2019ט אוגוס אגף הנדסה )שלב א( 4טופס 

 



  



 מטרה: הקמת מרכז תרבות רב שרותי לאזרח הוותיקב. 

 הנהלת מועצה, אגף רווחה, גזברות, ביטוח לאומי גורמים מקושרי מטרה:

 

 פעולות מרכזיות למימוש המטרה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לו"ז לביצוע המשימה

 2018ינואר  אגף הנדסה קבלת היתר בניה

 2018ינואר  ף רווחהגלת אמנה קבלת מימון ביטוח לאומי

 2018מרץ  אגף הנדסה הכנת תכניות למכרז

 2018מאי  אגף הנדסה תחילת ביצוע

 2019מאי  אגף הנדסה 4קבלת טופס 

 

 

 מטרה: הקמת מרכז מרכז לגיל הרך בשדרת התקוותג. 

 הנהלת מועצה, אגף רווחה, גזברותגורמים מקושרי מטרה: 

 

 פעולות מרכזיות למימוש המטרה
ורם אחראי לביצוע ג

 המשימה
 לו"ז לביצוע המשימה

 2017דצמבר  אגף הנדסה גיבוש פרוגרמה

 2018מרץ  אגף הנדסה השלמת תכנון והוצאת היתר בניה

 2018מרץ  אגף הנדסה הכנת תכניות למכרז

 2018מאי  אגף הנדסה תחילת ביצוע

 2018דצמבר  הנדסהאגף  4סיום עבודות וטופס 

 

 

  



 ור סביבות הלימוד במוסדות החינוך הקיימיםמטרה: שיפד. 

 הנהלת מועצה, אגף חינוך, גזברות גורמים מקושרי מטרה:

 התאמת מבנה בית ספר ראשונים לקליטת בית ספר גנים •

 שיפור סביבת הלמידה בבית ספר רביבים •

 גיבוש תכנית להסדרת סביבת הלמידה לבית ספר בית יעקב •

 תנועות הנוערגיבוש תכנית להסדרה ושיפוץ מבנים ל •

 סיום מתיחת פנים של גני הילדים באזור הותיק של הישוב •

 

 פעולות מרכזיות למימוש המטרה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לו"ז לביצוע המשימה

הכנת פרוגרמה לכל מבנה לשיפוץ, מסגרת 

 תקציב

אגף הנדסה באישור ראש 

 מועצה
 2018פברואר  -עד 

והכנת  גיבוש צוות תכנון למבנים הראשיים

 תכניות למכרז
 2018מאי  אגף הנדסה

גיבוש תכנית הפעלת מוסדות החינוך 

 בחודשי הקיץ
 2018דצמבר  מנהל אגף חינוך, מנכ"ל

 1.7.2018 אגף הנדסה תחילת ביצוע

 24.7.2018 אגף הנדסה סיום עבודות

 

 

 

 

 

 

 

 



 המטרה: שיפורי הנגשה למבני הציבור ושטחים פתוחיםה. 
 הנהלת מועצה, גזברות טרה:גורמים מקושרי מ

 פעולות מרכזיות למימוש המטרה
גורם אחראי למימוש 

 המטרה

לוז לביצוע 

 המטרה

ביצוע פעולות להסדרה ושיפור נגישות במבני 

הציבור, ובתי הכנסת ע"פ תכנית אב  רב 

 שנתית מאושרת

 שנתי אגף הנדסה

ביצוע פעולות להסדרה ושיפור נגישות 

ע"פ תכנית אב רב שנתית במוסדות חינוך 

 מאושרת

 שנתי אגף הנדסה

ביצוע פעולות להסדרה ושיפור נגישות 

 הרחובות ע"פ תכנית אב רב שנתית מאושרת 
 שנתי אגף הנדסה

הכנת תכנית אב לשיפורי נגישות בשטחים 

 הפתוחים
 2018מרץ  -ינואר אגף הנדסה

 

 

 6720הסדרת תשתיות בגוש  :המטרה ו. 
 

 הנהלת מועצה, גזברות, תאגיד מי תקווה טרה:גורמים מקושרי מ

'מס  המשימה 

 שיפור תשתית הניקוז 1

 שיפור תשתית השטחים הפתוחים  2

 שיפור תשתית הכבישים 3

 

 

 

 

 

 

 



 6720המטרה: הסדרת תשתיות בגוש 

 המשימה

 שיפור תשתיות הניקוז  1.ו

 2020מערכת ניקוז מי נגר פעילה עד שנת  התוצאות:

 ות למימוש המטרהפעולות מרכזי
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לו"ז לביצוע המשימה

ביצוע עבודות הניקוז ברח' הרמה, 

מהכיכר בכניסה למרכז המסחרי 

 עד להרי יהודה

 אגף הנדסה, תאגיד מי תקווה
אוקטובר  – 2019מאי 

2019 

ביצוע עבודות ניקוז רח' העמקים  

 והרי יהודה מזרח.
 האגף הנדסה, תאגיד מי תקוו

אוקטובר  – 2020מאי 

2020 

 

 

 6720המטרה: הסדרת תשתיות בגוש 
 המשימה

 שיפור תשתית השטחים הפתוחים 2ו.

 פארקים משודרגים בשכונות הוותיקות התוצאות:

 פעולות מרכזיות למימוש המטרה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לו"ז לביצוע המשימה

שיקום ושדרוג מערכות תאורה 

ודה וחשמל ע"פ תכנית עב

 משותפת עם מח' תפעול

 שנתי תפעולאגף 

שדרוג מתקני משחק בפארקים, 

הסדרת גינון ופיסול במעגלי תנועה 

, תכנית עבודה משותפת עם מח' 

 תפעול

 שנתי תפעולאגף 

 2018במהלך שנת  הנדסה אגף הכנת תכנית להקמת גן בוטני

 

 

 

 

  



 6720המטרה: הסדרת תשתיות בגוש 

 המשימה

 ת הכבישיםשיפור תשתי  3ו.

 כבישים משודרגים בשכונות הוותיקות התוצאות:

 פעולות מרכזיות למימוש המטרה

גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לו"ז לביצוע המשימה

קרצוף וריבוד בקטע הדרומי של רח' 

 הנגב
 2018ינואר  אגף הנדסה

הכנת תכנית לאיתור מקומות בהם 

 ניתן להשמיש חניות ציבוריות
 2018שנת במהלך  אגף הנדסה

הכנת תכניות לביצוע שבילי אופניים 

 ע"פ תכנית אב מאושרת 6720בגוש 

אגף הנדסה/ משרד 

התחבורה )הוגשה בקשה 

 למימון ממשרד התחבורה(

 2018במהלך שנת 

 

 6717השלמת תשתיות בגוש  :המטרהז. 
 הנהלת מועצה, גזברות, תאגיד מי תקווה גורמים מקושרי מטרה:

 משימהה 'מס

 השלמת תשתית הרחובות  1

 השלמת תשתית השטחים הפתוחים  2

 

 

  



 6717המטרה: השלמת תשתיות בגוש 
 המשימה

 השלמת תשתית הכבישים והרחובות  1.ז

מערכת כבישים לרבות מדרכות מוצללות על ידי שדרות עצים, שבילי אופניים וגינון.  התוצאות:

 י התנועה.הוספת פיסול במרחב הציבורי לרבות במעגל

 פעולות מרכזיות למימוש המטרה

גורם אחראי 

לביצוע 

 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה

 2018דצמבר  – 2018מרץ  אגף הנדסה 50סלילת כביש 

סלילת דרך המשי לכיוון צפון )לרבות מעגל 

תנועה בצומת דרך התקווה והרחבת דרך 

 התקווה עד לקריית אונו(

 2018דצמבר   - 18מרץ   אגף הנדסה

 -השלמת דרך התקווה לכיוון מזרח )תכנית מח

השלמת ההליך הסטטוטורי והכנת  –( 289

תכניות לקראת תחילת ביצוע במהלך שנת 

2019 

 2018במהלך שנת  אגף הנדסה

 

 

 

 

 

 6717המטרה: השלמת תשתיות בגוש 

 המשימה

 השלמת תשתית השטחים הפתוחים  2.ז

 רצף שטחים פתוחים ומתפקדים התוצאות:

 לות מרכזיות למימוש המטרהפעו

גורם אחראי 

לביצוע 

 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה

ביצוע עבודות  –שצ"פ במתחם רותם שני 

 תשתיות ניקוז, חשמל, הסדרת קרקע ושבילים.
 אגף הנדסה

ספט'             – 2018אפריל 

2018 

ביצוע עבודות תשתיות ניקוז,  –שצ"פ קרדן 

 חשמל, הסדרת קרקע ושבילים.
 גף הנדסהא

                      – 2018אפריל 

 2018 'ספט



 לות מרכזיות למימוש המטרהפעו

גורם אחראי 

לביצוע 

 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה

 2018במהלך  אגף הנדסה הכנת תכניות למכרז. –שצ"פ צמח המרמן 

 

 מטרה : הכנת תכנית מתאר כוללנית לגני תקווההח. 

הבטחת איכות חיי התושבים והגדרת מוקדים מרכזיים בישוב תוך התווית מדיניות  מטרות התכנית:

 השנים הבאות, מתן כלי עבודה למתן עצמאות תכנונית למועצה. 20 -התכנון ל

פעולות מרכזיות למימוש 

 המטרה
 לו"ז לביצוע המשימה תהליך שיתוף ציבור

תעוד ניתוח מצב קיים, מיפוי 

קונפליקטים, גיבוש חזון 

 התכנית

 מפגש ציבורי פתוח לתושבי הישוב •
הקמת צוות חשיבה )מתנדבים תושבי  •

 תאר.הישוב( לתכנית המ

 2016ינואר  –אוגוסט 

הכנת פרוגרמה רעיונית 

חלופות בסוגיות תכנוניות 

 נבחרות

 מפגשים של צוות החשיבה •
 מפגשים ממקדים עם בעלי עניין •

 2018דצמבר -פברואר

 2018מרץ  –ינואר  מפגשי צוות חשיבה • עיבוד חלופה נבחרת

גיבוש מסמכי התכנית 

 ח לתושבי הישובמפגש ציבורי פתו • והגשתם למוסדות התכנון

 אוקטובר-אוגוסט

2018 

 

 

 

 

 6716מטרה : המשך הכנת תכנית לגוש הט. 
גיבוש תפיסה תכנונית שתוביל ליציבות כלכלית של גני תקווה ותפתח רובע עירוני  מטרות התכנית:

 השומר על איכות חיים גבוהה ואיזון  בין מגורים למסחר ותעסוקה

פעולות מרכזיות למימוש 

 המטרה
אחראי לביצוע המשימהגורם   לו"ז לביצוע המשימה 

גיבוש תכנית בהתאם 

 למסקנות תכנית המתאר
 2018מרץ  צוות התכנון

 2018דצמבר  -אוקטובר צוות התכנון עריכת מסמכי התכנית



פעולות מרכזיות למימוש 

 המטרה
אחראי לביצוע המשימהגורם   לו"ז לביצוע המשימה 

 2018דצמבר   אגף הנדסה וצוות התכנון הצגה לוועדה המחוזית

הגשת מסמכי התכנית 

 לוועדה המחוזית
 2019ר ינוא צוות תכנון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המטרה : הפעלת הועדה המקומית לתכנון ובניהי. 

 ועדה מרחבית מצפה אפק, גזברות, חברי ועדה  גורמים מקושרי מטרה:

 אישור מרחב התכנון על ידי שר האוצרגורמים משפיעים: 

 המשימה 'מס

 תחילת פעולת הועדה המקומית גני תקווה. 1



 המשימה 'מס

 ואישורם במליאת הועדה המקומית גיבוש נהלי עבודת הועדה  2

 גיבוש הנחיות מרחביות ואישורן במליאת הועדה 3

 גיבוש מסמכי מדיניות ואישורם במליאת הועדה 4

 גיבוש וקידום תכניות במרחב התכנון של גני תקווה. 5

 

 

 המטרה: הפעלת הועדה המקומית גני תקווה

 :המשימה

 תחילת פעולת הועדה המקומית גני תקווה 1י.

 ועדה מקומית הפועלת ע"פ הוראות החוק במערכות המקוונות. התוצאות:

 פעולות מרכזיות למימוש המטרה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לו"ז לביצוע המשימה

הכשרת צוות העובדים, וחברי 

 מליאת הועדה ע"פ תכנית הכשרה
 2018עד ינואר  מנהלת הועדה המקומית

השלמת המשימות בתכנית 

 מת הועדההעבודה להק
 2018עד ינואר  מנהלת הועדה המקומית

העברת חומרים מהועדה 

המרחבית לועדה המקומית* 

 5 -)תכנית עבודה נפרדת תוכן ל

 ימי עבודה(

 מנהלת הועדה המקומית
במועד שיקבע על ידי שר 

 האוצר

 

 * מותנה בחתימת השר על אישור למרחב התכנון

 

 המטרה: הפעלת הועדה המקומית גני תקווה 
 :המשימה

 גיבוש נהלי עבודת הועדה  ואישורם במליאת הועדה המקומית 2י.

 סט נהלים המסדירים את עבודה השוטפת של הועדה. התוצאות:
 



 לו"ז לביצוע המשימה גורם אחראי לביצוע המשימה פעולות מרכזיות למימוש המטרה

 2018ינואר  מנהלת הועדה המקומית גיבוש רשימת נהלים

 2018פברואר  נהלת הועדה המקומיתמ פרוט הנהלים

העברת הנהלים לחברי הועדה 
להתיחסות לפני ישיבתה 

 הראשונה של הועדה
 2018פברואר  מנהלת הועדה המקומית

הצגת המסמכים בישיבה 
 הראשונה של הועדה *

  מנהלת הועדה המקומית

אישור מסמכי המדיניות בישיבתה 
 השניה של הועדה

  הועדה המקומית

 

 ה בחתימת השר על אישור למרחב התכנון* מותנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המטרה: הפעלת הועדה המקומית גני תקווה
 :המשימה

 גיבוש הנחיות מרחביות ואישורם במליאת הועדה המקומית  3י.

 סט הנחיות מרחביות בהתאם להוראות החוק והתקנות. התוצאות:



פעולות מרכזיות למימוש 

 המטרה
 משימהגורם אחראי לביצוע ה

לו"ז לביצוע 

 המשימה

 2018ינואר  מנהלת הועדה המקומית גיבוש הנחיות מרחביות

העברת ההנחיות לחברי הועדה 
להתיחסות לפני ישיבתה 

 הראשונה של הועדה
 2018פברואר  מנהלת הועדה המקומית

הצגת ההנחיות בישיבה 
 הראשונה של הועדה *

  מנהלת הועדה המקומית

 אישור מסמכי ההנחיות
 בישיבתה השניה של הועדה

  הועדה המקומית

 

 מותנה בחתימת השר על אישור למרחב התכנון*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המטרה: הפעלת הועדה המקומית גני תקווה 
 :המשימה

 גיבוש מסמכי מדיניות תכנונית ואישורם במליאת הועדה  4י.

 מסמכי מדיניות תכנונית המגדירים קוים מנחים לעבודת הועדה התוצאות:



 פעולות מרכזיות למימוש המטרה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לו"ז לביצוע המשימה

גיבוש רשימת נושאים להסדרה במסגרת 
 מסמכי המדיניות

 2018ינואר  מנהלת הועדה המקומית

 2018ינואר  מנהלת הועדה המקומית פרוט מסמכי המדיניות

העברת מסמכי המדיניות לחברי הועדה 
בתה הראשונה של להתיחסות לפני ישי

 הועדה
 2018פברואר  מנהלת הועדה המקומית

הצגת המסמכים בישיבה הראשונה של 
 הועדה *

  מנהלת הועדה המקומית

אישור מסמכי המדיניות בישיבתה השניה 
 של הועדה

  הועדה המקומית

 

 * מותנה בחתימת השר על אישור למרחב התכנון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גני תקווה  המטרה: הפעלת הועדה המקומית
 :המשימה

 תקווה גיבוש וקידום תכניות במרחב התכנון של גני  5י.

הסדרת אזורים בגני תקווה בהם יש קשיים תכנוניים לקידום בקשות להיתרים ולהמשך  התוצאות:

 התפתחות הישוב.



 פעולות מרכזיות למימוש המטרה
גורם אחראי לביצוע 

 המשימה
 לו"ז לביצוע המשימה

ורים בהם נדרשת גיבוש רשימת אז

 התערבות תכנונית להסדרת המצב.
 2018ינואר  מנהלת הועדה המקומית

גיבוש תכנית עבודה רב שנתית לטיפול 

 בכל המוקדים שאותרו
 2018פברואר  מנהלת הועדה המקומית

 במהלך השנה מנהלת הועדה המקומית הכנת תכניות בהתאם לתכנית העבודה *

דה קידום וטיפול בתכניות מול הוע

 המקומית וכל הגורמים המאשרים.
  מנהלת הועדה המקומית

 

 * מותנה בחתימת השר על אישור למרחב התכנון
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