
2022תוכנית עבודה 

צור הדסה



צור הדסה במספרים  

.ד"יחאב בתי 2600–משפחות 

-₪מיליון 9.6משקים סגורים , ₪מיליון 8.9שוטפים –2022תקציב

.  בטחון, ביוב, מים

ביטחון וחינוך  , תרבות, ע"שפ, עובדים כולל מנהלה30-כ–כוח אדם 

.בלתי פורמלי

. מקווה,מועדון ותיקים, ספרייה, מזכירות, בית העם–מבני ציבור קיימים 

.בתחזוקה של ועד היישוב17–גני שעשועים 

.  אולם ספורט+ מגרשים 4–מגרשי ספורט 



צור הדסה-2022תכנית עבודה 

 בסך של  2022חברי ועד צור הדסה אישרו את תקציב היישוב לשנת

18,591,348₪.

  הצלחנו לבנות תקציב מאוזן ומדויק לתושבים הנותן דגש לשיפור

תיקון תשתיות ושירותים  , שדרוג וטיפוח מראה היישוב, השירות לתושב

.נוספים לרווחת התושבים

תוכניות עבודה מסודרות כאשר עובדי המזכירות יימדדו כל רבעון נבנו

.על עמידה במדדים וביעדים שנקבעו לכל אחד

 2022להלן עיקרי תכנית העבודה והתקציב לשנת:



אדם וניהול ארגוניכוח

איוש בעלי תפקידים

סיורים מקצועיים לבעלי תפקידים

הסדרת אכיפה ביישוב

תשתיות ופרויקטים, פיתוח

מיצוי כלל תקציבי פיתוח  

שדרוג גני משחקים ביישוב

שדרוג תאורה ותנועה בשכונה הוותיקה

הסדרת מתחם בני עקיבא

שדרוג והחלפת קווי מים וביוב בשכונה הוותיקה

הוספת קווי ניקוז וקולטנים ברחבי היישוב ואחזקה שוטפת של הקיימים

עיקרי תכנית העבודה



ביטחון

התקנת שערים חשמליים ושיפור אמצעי ההגנה בגדר ההיקפית של היישוב

ב"א מג"מדא"כב–חיזוק מערך המתנדבים ביישוב 

ספורט וחוגים

מרוץ  , טורניר משפחות, חודש אורח חיים בריא–ספורט ואורח חיים בריא 
צור הדסה

ע"שפ

16בחודש במקום 18-ל גזםהגדלת כמות משאיות פינוי 

הגברת מודעות בקרב תושבי צור הדסה בנושא ניקיון ומחזור

המשך פיתוח פארק צור הדסה



מינהל 
16%

תברואה  
6%

אחזקה 
3%

גינון וגינה קהילתית 
7%

תרבות  ואירועים
8%

חינוך בלתי פורמלי  
6%

רווחה ודת 
1%

מים  
24%

ביוב
19%

ביטחון 
10%

2022-18,591,348₪תקציב 
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גן יובל  
4%

מזכירות 
3%

תוכנית הגנה 
7%

אחזקה ותיקונים  
2%

יועצים 
מדיה ותקשורת 7%

1%
אולם ספורט 

2%

פארק  
5%

ספריה  
2%

שכונה ותיקה  
20%

רכב ביטחון  
4%

חידוש אשד נורית דפנה  
6%

הוספת מתחם פעליות ספורט סגור 
37%

₪מיליון 4-פרויקטים ופיתוח

גן יובל   מזכירות  תוכנית הגנה  אחזקה ותיקונים  

יועצים  מדיה ותקשורת  אולם ספורט  פארק  

ספריה   שכונה ותיקה   רכב ביטחון   חידוש אשד נורית דפנה  

הוספת מתחם פעליות ספורט סגור 



צנרת פנה רימון קטלב 
12%

שיקום קווים  
33%

ריסוס קוי ביוב 
7%

אחזקת קווים  
7%

ניקוז שיטה קינמון  
18%

החלפה שדרוג ותיקה 
13%

מ"קר
10%

-השקעות בתשתיות מים וביוב
₪מיליון 2.4

צנרת פנה רימון קטלב  שיקום קווים   ריסוס קוי ביוב  אחזקת קווים   ניקוז שיטה קינמון   החלפה שדרוג ותיקה  מ"קר



!שנת עבודה מוצלחת 


