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צעדים קטנים בדרך לשינוי גדול.

בשנים האחרונות אנחנו מתקדמים בכל יום  
ליעד של עיר מפותחת וחזקה יותר -

רוחנית, כלכלית וחברתית.
 

הצבנו לנו קווים ברורים לקידום כל אחד מהתחומים הבאים:
 החינוך, הפיתוח, המסחר והתרבות.

 
יש לנו חזון מוחשי מול העיניים, והוא:  

לצבוע את העיר. ולהפוך אותה מעיר אפורה, לצבעונית.
לחיות אותה, ולהפוך אותה למקום אטרקטיבי

להגשים את הפוטנציאל הרחב שלה 
לשמר ולטפח את איכות החיים והיופי שבעיר.

ולהעניק לתושבים הרגשת בטחון 
ושייכות פנימית למקום הנפלא הזה.

המטרה שלנו, היא לקחת כל אחד מהתחומים , 
שהם אבני הייסוד בעיר בישראל 

ולצבוע אותם בצבעים חדשים ורעננים.
ֹומְרוֹן" "עוֹד ִתּטְּעִי כְרָמִים בְּהֵָרי ש

שנה טובה ומבורכת,
אליהו גפני

ראש המועצה

תושבים יקרים.

3ריח של צבע טרי



        צבע טרי בחינוך 
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חינוך הדור הצעיר הוא הלב הפועם של 
העיר ועומד כמטרה מרכזית מעל הכל. 

 שומרים
 על הקו

צווארון כחול - חינוך כמסורת ישראל
מערכת החינוך מהווה את מרכז החיים של כל קהילה וקהילה בעיר.

 האתגר הוא להקים מוסדות חינוך ראויים לקהילות רבות ומגוונות בעלות אופי שונה, 
בתנאים נאותים עבור כל אחת מהקהילות.

 כעיר חרדית, תמיד היד על הדופק,
לספק את כל צרכי מוסדות החינוך הן מהבחינה הרוחנית והן מהבחינה הגשמית, מתוך 

ראיה רחבה של המערכת כולה בלי לדלג על הצרכים של כל תלמיד ותלמידה.

 כשלחינוך יש את כל הכלים-
גם העתיד וגם ההווה יציבים הרבה יותר.

מציירים את העתיד
הקמת מבנים חדשים ובמקביל שיפוץ הקיים במרבית  ממוסדות החינוך, החל מגיל הגן 

 ועד ל“על יסודי“.
יצירת תוכניות לימוד חוויתיות ומעשירות לכל גיל.

קו היעד
 הקמת מערכת חינוך יציבה שמתקדמת כל הזמן.

צובעים
את העיר
בגוונים

מרעננים
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ת"ת חב"ד
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6 גנים חדשים

7



מעון חדש ומזמין
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מוסדות חינוך משופצים

השקעה אדירה
בבחורי הישיבות

טיולים, פעילויות, מלגות, תמריצים, ליווי 
שוטף לאורך כל השנה בישיבות

 קשר שוטף עם אנשי הצוות
דאגה כנה ואכפתית מכל אחד.
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צבע טרי  בתרבות
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הופכים את העיר לצהובה - תרבות, פנאי והנאה
עמנאל עיר שוקקת פעילות מגוונת והווי קהילתי תוסס לאורך כל השנה.

המטרה היא להרחיב אופקים בשעות הפנאי ולתת מגוון שירותים רחב ופעילויות איכותיות 
 ועשירות שמספקות חויה ותוכן ממלא ומעשיר את הנפש בהתאמה מלאה לערכי התושבים: 

חוגי העשרה, סדנאות, ספריה, אירועי תרבות, משחקיה ועוד...

מציירים את העתיד
בניית מרכזי תרבות חדשים, מגרשי משחקים, מרכז קהילתי חדש ועוד.

קו היעד
הנגשת מגוון רחב של פעילויות לכלל התושבים.

ות
רב

ת

 הקו החם.
הקשר שלנו עם הקהילה.

צובעים
את העיר
בגוונים

מרעננים

עמנואל עיר בעלת אופי חברתי חם ומגובש. 
המרכז הקהילתי מספק לתושבים שפע פעילות 

לשגרה מבורכת ולזמנים מיוחדים.
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בניית מרכז קהילתי משודרג
צפי אכלוס: חשוון תשפ"ב

בניית חדרי ספח 
והכשרת אולם הפיס 

צפי אכלוס: חשוון תשפ"ב
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גינת משחקים מורחבת

מגרש משחקים חדש
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צבע טרי בהתפתחות
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מרחיבים את 
הקווים - 
 עיר בהתפתחות מתמדת.

משקיעה בנראות ומטפחת את החזות 
החיצונית תוך שמירה על תחזוקה שוטפת.

ממשיכים בירוק - מתפתחים כל הזמן
עיר מתוקנת מתקדמת כל הזמן, 

העניין הוא  להרים פרויקטים גדולים ומשמעותיים, מבלי להזניח אינסוף פרטים קטנים 
שדורשים טיפול ותחזוק שוטף.

פיתוח בניה, אישורים, התרים , מתקני המשחקים, תמרורים, מדרכות, ריהוט רחוב, שילוט, 
תאורת רחוב, מעקות בטיחות, גידור עירוני, נגישות לנכים. 

מציירים את העתיד
 בניה ופיתוח שכונות חדשות בעיר בצורה מבוקרת ומתוכננת היטב  מבחינה בטיחותית  

ומבחינת עיצוב העיר, הקמת מערך חירום מתקדם, מצלמות אבטחה ועוד.

קו היעד
שמירה על עיר מתוחזקת ומתקדמת בדגש על נראות מעולה.

צובעים
את העיר
בגוונים
רעננים

ות
תח

תפ
ה
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שפע וחזות עיר:

מדרחוב פנחס לוין

כיכר ביישוב

משפרים את מערך הנקיון
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כניסה לעיר והסדרת הבטיחות אליה
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ועדת תכנון ובניה

בנית מתחם "חיים של חסד" 
ע"ש עובדנו המסור

 הרב חיים מסילתי ז"ל
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תנופת בניה ביישוב
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בניית פארק קקל
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אישורים לבנית קומה נוספת במדורגים 
שורה ראשונה ושניה
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מצלמות בטחון - 
היישוב כולו מוקף 
מצלמות גב אל גב
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חדר בקרה

מים

סככת נגררי חירום
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צבע טרי  במסחר
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אחד האתגרים הגדולים שעומדים בפני 
עיר בהתהוות היא לספק מקורות תעסוקה 

לתושבי העיר בלי צורך לצאת החוצה ממנה, 
 במקביל לפיתוח המסחר המקומי 

והתעסוקה בעיר.

לא עוצרים באדום
מוסיפים אנרגיות למסחר

 כשזה נוגע למסחר, אנחנו מקבלים אנרגיות מיוחדות.
מסחר מפותח מעניק לעיר עוגן כלכלי ומשענת של יציבות. עיר בעלת כלכלה חזקה, קשובה בכל 

עת לצרכי בתי המסחר בעיר ולצרכי התושבים.

משאבים רבים מגוייסים להקמת מרכזי קניות נוחים ונגישים, וקווי תחבורה בתדירות מספקת.

מציירים את העתיד
בניית מרכז מסחרי - רפואי מפואר בכיכר הרמב"ם, בעתיד מרכז מסחרי נוסף ברח' פנחס לוין, 

הקמת אזור תעשייה חדש, הסדרת רישוי עסקים, גיבוי יזמות  עסקית, ופרוייקטים שונים לקידום 
תעסוקה.

קו היעד
יצירת עיר מסחרית זמינה ושוקקת.

צובעים
את העיר
 בגוונים

מרעננים

חר
מס

קווי ייצור
המסחר והייצור בעיר.
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בנית מרכז מסחרי 
 רפואי מושקע ומפואר

קידום הקמת אזור תעשיה חדש 
בשטח של כ-400 דונם
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בנית מרכז מסחרי 
 רפואי מושקע ומפואר

הסדרת תשתית החשמל 
בעיר עם מינימום תקלות 

חדר נהגים לרענון קידום הקמת אזור תעשיה חדש 
בשטח של כ-400 דונם

קו אקספרס: 

הוספת קו אקספרס 589 לבני ברק
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