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תושבי נוף הגליל

זה מה
שעשינו
ב–2019

בלי תמונות, כי אתם רואים את הפרויקטים יום 
יום בנוף הגליל. בלי הרבה מילים, כי אין די עמודים 
להכיל את כל הפרטים ובלי עטיפה, כי התוכן הוא 
העיקר: דו"ח סיכום פעילות עיריית נוף הגליל 
בשנת 2019 מציג 240 פרויקטים גדולים עם 
היקף השקעה עצום: שני מיליארד שקלים! 

נוף הגליל בתנופה. 2020 ברוכה הבאה!

הפעלת "תוכנית משפחות" לגיל הרך 
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הקמת אולם קולנוע שני במרכז ע"ש ברקוביץ' 
מתקני כושר במתחם הבריכה המחוממת 

הקמת גלריית העיר בבניין העירייה 
תכנון פינת חי בפארק העירוני 

112
113
114
115
116
117
118
119
120

עיצוב כיכרות ומיצגים אומנותיים במרחב העירוני
שדרות עצי דקל דקורטיביות ומוארות בצירי תנועה ראשיים 

שתילת עצי פרי במרחב העירוני 
התקנת קשתות עציצים פורחים במרחב העירוני
מבצע גיזום 4000 עצים וכריתת עצים מסוכנים 

רכישת טרקטור ומשאית לפינוי אשפה 
רכישת משאבות ניקוז 

תאורת לד דקורטיבית בכיכרות  
השלמת התקנת תאורת לד בכל המרחב העירוני 

שילוט הכוונת רחובות על גבי רמזורים 
חידוש תמרורים והוספת תמרורי אזהרה ברחובות העיר  

132
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142

חזות עיר נקייה, מוארת ומטופחת

פריסת 130 מצלמות אבטחה נוספות במרחב העירוני
הכשרה מקצועית כולל מטווחים ואימונים מיוחדים ליחידת השיטור העירוני

שיפוץ ושיפור מקלטים לחירום 
הצטיידות בציוד לחירום כולל במזג אוויר קשה במיוחד 

הפעלת מוקד רואה 
שימוש ברחפן לייעול אכיפת החוק 

התקנת מערכות התרעה להתרחשות רעידות אדמה בכל בתי הספר בעיר 
ביצוע תרגולות לשעת חירום בשיתוף פיקוד העורף 

חידוש עמדות שמירה בבתי ספר 
הקמה והפעלת סיירת הורים בשיתוף הרשות לביטחון קהילתי 

רכישת עגלת פעילות ניידת לרווחת התושבים בשיתוף הרשות לביטחון קהילתי

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

ביטחון אישי ומוכנות לחירום 

הקמת קריית הייטק "ציפורית"
קליטת 27 מפעלים וחברות הייטק חדשים

174
175

תעסוקה, תעשייה ויזמות 

התחלת ביצוע פרויקט שכונת "רימון"
התחלת ביצוע פרויקט שכונת ""מצפור ברק" 

יציאה לשיווק שכונת הר יונה ד' 
הכללת העיר בפרויקט "דירה להשכיר"  

השלמת תב"ע פרויקט מגורים "מול תבור" 

157
158
159
160
161

בנייה למגורים

השלמת התקנת 100 פחים טמוני קרקע 
הנפקת תווי חנייה עירוניים לתושב 

143
144

שיפור איכות חיים ושרות לתושב 

הקמת מינהל שירות לתושב כולל חלוקת העיר לתשעה אשכולות שרות  
העברת רשות החנייה לבניין העירייה לנוחיות התושבים 

התחלת ביצוע פרויקט הסדרת כתובות מגורים
הנעה להפעלת מוקד לילה בשיתוף "שירותי בריאות כללית" 

ויסות רכבי לימוד הנהיגה באמצעות פתיחת סניפי רישוי ביישובי הסביבה 
הפעלת מועדון חברתי אפ +60 

הפעלת תוכנית מנהיגות סיסמה אישית להעצמת הנשים 
שדרוג שירותי תחבורה ציבורית )מקום ראשון בארץ(

שינוי ייעוד אזור תעשייה ג' ו-ב' 
סקר שביעות רצון בקרב התושבים

שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות מכריעות - משאל תושבים בסוגיית שינוי שם העיר
הוספת  לוחות מודעות ושילוט חוצות  ברחבי העיר 

145
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שיפור איכות חיים ושרות לתושב 

ספורט
הקמת קריית ספורט עירונית במתחם אצטדיון "גרין" 

שיפוץ מרכז קהילתי "יקינטון" והפיכתו למרכז ספורט עירוני
מיזם ליגת השכונות
בית ספר לכדורסל

מלגות למשתתפים בתחרויות ספורט בחו"ל  
אירוח טורניר אגרוף בינלאומי 

סיכום אירוח אליפות אירופה בדמקה 2020 
טורניר מגרשים מוארים 

מרוץ לזכרו של עדן אטיאס ז"ל 
תחרות בינלאומית לריקודים סלוניים
אירוח אליפות ישראל בטניס שולחן  

חידוש מתקני ספורט בכל המגרשים בעיר

162
163
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165
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172
173


