
 דבר מנכ"ל המועצה

 

הסתיימה עם הישגים משמעותיים בכל תחומי העשייה הציבורית ועל כך תודתי  2017שנת 

 לכל העוסקים המלאכה.

 מובאים בפניכם תוכניות עבודה של האגפים השונים במועצה. 2018בחוברת זו לשנת 

אלו נבנו לאחר עבודת מטה מעמיקה, למידת צרכי הישוב והתאמת התוכניות  תוכניות

 לצרכים אלו.

, במקביל לקליטה מאסיבית שמנו דגש מיוחד לשיפור איכות החיים עבור התושבים הותיקים

 ומיטבית של אוכלוסיה חדשה.

הישגי שנה למדינת ישראל, לכן מערכת החינוך תציין לאורך השנה את  70השנה אנו חוגגים 

 המדינה בתחומי הדעת השונים.

", תוך ציודו בכלים התלמיד הוא במרכזמערכת החינוך שלנו ממשיכה עם התפיסה "

 .21-המותאמים לתפיסות המאה ה

מתקציבה השוטף לקידום מערכת החינוך בישוב ועוד עשרות  40%המועצה משקיעה מעל 

ר מוסדות החינוך הקיימים, ושיפו בתקציבים בלתי רגילים לבניה, הצטיידות ₪מליוני 

במטרה לתת אכסניה ראוייה לסגלי ההוראה ולתלמידים כאחד. אנו משקיעים באבזור 

 מתקדם ומודרני ומנגישים את הידע לתלמיד בכל שעות הפעילות.

באגף ההנדסה, השנה בפעם הראשונה, תפעל ועדה לתכנון ובניה עצמאית ותספק שירות 

 נגיש ואיכותי לתושבים.

 ימשיך בתכנון ובניית מוסדות ציבור וחינוך ויספק מענה בתחומי חוקי התכנון והבניה.האגף 

הישוב גדל ואיתו גדלים גם צרכי הרווחה  מחלקת הרווחה מתמודדת עם אתגרים מורכבים.

והשירותים החברתיים. המחלקה נערכת לתת מענה הולם ואישי לכל פונה, כאשר המטרה 

 וב ע"י מתן פתרונות טיפול ומניעה.היא צמצום פערים חברתיים ביש

באגף התפעול הדגש יהיה על עיר נקיה ופורחת, הרחבה, שיקום וחידוש המרחבים 

הציבוריים בשכונות הותיקות. המשך טיפוח הפארקים בכלל הישוב, כולל התקנת מתקני 

 משחק לרווחת ילדי הישוב.

כלל תלמידי הישוב ולכל על מנת לתת מענה ותחושת בטחון ל 24/7מחלקת הבטחון פועלת 

התושבים, בחופשות מבתי הספר פועלת מחלקת הבטחון בשיתוף עם מחלקת הנוער 

והמשטרה במציאת פתרונות למיגור תופעת האלימות ולשמירה על השקט. כ"כ המחלקה 

. 24/7פועלת במהלך כל השנה בהכנת הישוב לשעת חירום. המוקד העירוני פועל אף הוא 

 נותן מענה מקצועי וזמין לכל פונה.מוקד נגיש ומתקדם ה

זו ההזדמנות להודות למנהלי ועובדי המועצה על עבודה משותפת ומקצועית. לראש המועצה 

 ולחברי המועצה על תרומתם הניכרת בפיתוח ושגשוג הישוב.

 בברכה,

 אירית נתן
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