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חזון
אגף פיתוח תיירות וחקלאות הינו זרוע ביצועית של המועצה  •

מבני ציבור ומערכות , מבני חינוך, לנושאי פיתוח תשתיות 
. ביוב

,   אגף הפיתוח אחראי על פיתוח וקידום הפעילות התיירותית•
ושמירה על המועצה כמועצה חקלאית תוך קידום פרוייקטים  

. חקלאיים וליווי חקלאיי המועצה

י ראש  "אנו פועלים לניהול ייזום וביצוע של המשימות שייקבעו ע•
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י ראש  "אנו פועלים לניהול ייזום וביצוע של המשימות שייקבעו ע•
המועצה והמליאה בכל תחום פיתוח שיידרש תוך שמירה על 

. ועמידה בלוח זמנים, טיב הביצוע, אמינות

תיירות וחקלאות במטה יהודה שואפים  , צוות אגף פיתוח, אנו•
לשירות איכותי לכל תושבי ולכל עובדי המועצה וזאת ללא תנאי 

.וסייג



מטרות ויעדים
....פיתוח תשתיות בישובים וברחבי המועצהפיתוח תשתיות בישובים וברחבי המועצהפיתוח תשתיות בישובים וברחבי המועצהפיתוח תשתיות בישובים וברחבי המועצה•

....ליווי ההרחבות עד גמר האכלוסליווי ההרחבות עד גמר האכלוסליווי ההרחבות עד גמר האכלוסליווי ההרחבות עד גמר האכלוס•

....גניםגניםגניםגנים, , , , כיתותכיתותכיתותכיתות, , , , בתי ספר בתי ספר בתי ספר בתי ספר –הקמת מבני חינוך הקמת מבני חינוך הקמת מבני חינוך הקמת מבני חינוך •

....הקמת מבני ציבורהקמת מבני ציבורהקמת מבני ציבורהקמת מבני ציבור•

....איגום תקציבים ומציאת מקורות תקציביים נוספיםאיגום תקציבים ומציאת מקורות תקציביים נוספיםאיגום תקציבים ומציאת מקורות תקציביים נוספיםאיגום תקציבים ומציאת מקורות תקציביים נוספים•

....פיתוח מערכת ביוב לכלל ישובי המועצהפיתוח מערכת ביוב לכלל ישובי המועצהפיתוח מערכת ביוב לכלל ישובי המועצהפיתוח מערכת ביוב לכלל ישובי המועצה•
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....פיתוח מערכת ביוב לכלל ישובי המועצהפיתוח מערכת ביוב לכלל ישובי המועצהפיתוח מערכת ביוב לכלל ישובי המועצהפיתוח מערכת ביוב לכלל ישובי המועצה

).  ).  ).  ).  ומתקני סניקהומתקני סניקהומתקני סניקהומתקני סניקה, , , , שיםשיםשיםשים""""מטמטמטמט((((אחזקת מתקני ביוב אחזקת מתקני ביוב אחזקת מתקני ביוב אחזקת מתקני ביוב •

....תיירות וליווי המזמים והיזמיםתיירות וליווי המזמים והיזמיםתיירות וליווי המזמים והיזמיםתיירות וליווי המזמים והיזמים, , , , קידום ופיתוח עסקיםקידום ופיתוח עסקיםקידום ופיתוח עסקיםקידום ופיתוח עסקים•

....ליווי החקלאים וקידום פרויקטים חקלאיםליווי החקלאים וקידום פרויקטים חקלאיםליווי החקלאים וקידום פרויקטים חקלאיםליווי החקלאים וקידום פרויקטים חקלאים•

.  .  .  .  הגדלת מקורות המים המושבים לחקלאותהגדלת מקורות המים המושבים לחקלאותהגדלת מקורות המים המושבים לחקלאותהגדלת מקורות המים המושבים לחקלאות•



פרויקטים בביצוע ובתכנון

.בניין המנהלה והספרייה בית ספר הרטוב •

.בתי ספר 4הקמת  •

חיבור מוצא ואורה לביוב•

נס  : ביצוע ביוב בישובים הבאים, ה"ש נתיב הל"הגדלת מט•

.נטף, קו מאסף בקוע טל שחר מאסף עדולם מערב, הרים

•
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,  תרום: ליווי ישובים המתחילים בביצוע תשתית  ביוב בישוב•

.אשתאול

.סלילת כביש גישה לבית ספר הר טוב•

.שדרוג כביש כניסה לנווה אילן•



המשך - פרויקטים בביצוע ובתכנון 

הפעלת התוכנית הרב שנתית לקידום תשתיות ומבני  •

.ציבור בישובים בהתאם למדיניות המועצה

סיום והטמעת התוכנית –תוכנית אב לתיירות •

במועצה

.תוכנית אב לחקלאות•
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.תוכנית אב לחקלאות•

.קולחיי עגור עדולם•

בדק בית שנתי בחינוך•



לוח זמנים, אומדן  -פרויקטים      
הערותסיום מתוכנןמצב  )ח"אש(אומדן שם פרויקט

מנהלה תיכון הר  

טוב

אישור תקציב  4,000

ויציאה לביצוע

חודשים מצו   10

התחלת בנייה

בתכנון יצאה  50,000בתי ספר

לעבודות רבעון  

ראשון

חודשים מצו   12

התחלת בנייה

בגיבוש תוכנית

2011אוגוסט הערכות לביצוע4,000בדק בית  

2011יוני בביצוע1,800גן ילדים שריגים
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2011מאי לביצוע8,200מאסף בקוע

הכנת תוכנית 15,000ה "ש נתיב הל"מט

לשיפוט

ע "בהכנת תב2010מאי 

חודשים  15בהכנה למכרז9,500ביוב נס הרים 

מהתחלת עבודה



המשך -לוח זמנים , אומדן  - פרויקטים  
הערותסיום מתוכנןמצב  )ח"אש(אומדן שם פרויקט

2011ספטמבר בביצוע7,350ביוב מוצא

2010ספטמבר לקראת מכרז13,000ביוב לוזית 

16,000תשתיות ישובים

2010סוף 

מ"ק 5הערכה ל  לביצוע עד  בתכנון  כבישים ללא אבא
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לביצוע עד  בתכנון  כבישים ללא אבא

2011אפריל 

מ"ק 5הערכה ל  



מחלקת תיירות וחקלאות

תחומי אחריות המחלקהתחומי אחריות המחלקהתחומי אחריות המחלקהתחומי אחריות המחלקה

.קידום ופיתוח פעילות תיירותית חקלאית ועסקים•

.ליווי היזמים המיזמים והישובים•

.ליווי החקלאים וקידום נושאים חקלאיים אזוריים•

.ליווי ואישור מעבר תשתיות בשטח המועצה•
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.ליווי ואישור מעבר תשתיות בשטח המועצה•

הפעלת קורסים והכשרה מקצועית לפיתוח וקידום  •
.היזמים

.קיום פסטיבלים ואירועי תיירות במועצה•



בהצלחה לכולם  בהצלחה לכולם  בהצלחה לכולם  בהצלחה לכולם  

        צוות אגף הפיתוחצוות אגף הפיתוחצוות אגף הפיתוחצוות אגף הפיתוח        


