סיכום שנת  - 2019מועצת קדימה צורן
דבר ראש המועצה:
"היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם ",מהטמה גנדי
אחד היעדים החשובים שסימנתי לי כמטרה היה לכונן קואליציה יציבה ,אני גאה שהצלחנו במשימה זו
ושכל חברי המועצה מרגישים שהם שותפים לעשייה ,תורמים ומסייעים לה ,כל אחד בתחומי העניין
הקרובים לליבו.
בשנים האחרונות גדל מספר התושבים שביישוב .המשימה שלנו להפוך את הארגון שלנו לכזה שיכול
לשרת את כל התושבים באפקטיביות ,שיהיה ארגון מודרני ויעיל שמתחדש כל הזמן ,ואף ינחיל תרבות
ארגונית הדוגלת בערכי מקצועיות ,בנועם הליכות ובשיתוף פעולה.
האני מאמין שלי הוא שכל אחת ואחד מאיתנו ,חברי המועצה ,נבחרנו כדי לעשות ולפעול למען הציבור.
לפנינו עוד דרך ארוכה ,אבל אני מאמינה ובטוחה שאנחנו בדרך הנכונה.
החזון שלנו ליישוב -
"יישוב עצמאי כלכלית ,מוביל בחדשנות ובשירות לתושב.
יישוב נקי ומטופח עם איכות חיים וסביבה ,שהחינוך בו מודל לחיקוי".
אני רוצה להודות לעובדות ולעובדי המועצה המסורים ,לחברות ולחברי המליאה והוועדות השונות ולכל
מי שהשתתפו בעשייה השנה.
אני מבקשת להודות לשותפיי להנהלת המועצה ,בראש ובראשונה לסגניי ראש המועצה ,ליצחק גולברי,
האחראי על תיק ההנדסה ,התכנון והפיתוח ,שבשיתוף פעולה מקצועי קידמנו נושאים רבים ,וזו רק
תחילת הדרך ,ולשלומי מוכתר ,מחזיק תיק השפ"ע ,איכות הסביבה והקיימות ,שמוביל גם את כל נושא
תוכניות העבודה והפיתוח הארגוני.
תודה לאמיר זהבי ,יו"ר ועדת חינוך,
תודה לתמי רוטמן ,סגנית יו"ר ועדת חינוך,
תודה לנועם מולה ,יו"ר ועדת פיתוח עסקי וכלכלי,
תודה ליוסי אדירי ,מחזיק תיק הספורט ,הנוער והצעירים,
תודה לתפארת אסולין משבאום ,מחזיקת תיק 'לב היישוב',
תודה למנחם בנימין (צ'וך) ,על תרומתו לעשייה הציבורית,
תודה ליו"ר ועדת ביקורת ,אביעד חסון,
תודה לשאר חברי המליאה ,דורון אריה ,תומר יעקב ,צפריר פדלון ,שרואים בעשייתם למען התושבים
שליחות.
חוסנה של קהילה נבחן ברגעים הקשים .לצערנו ,חווינו בשנה החולפת אירועים קשים כפרטים וכקהילה.
מחמם את הלב לראות את ההתגייסות הקהילתית של כל אחת ואחד .אני מאחלת לכולנו שנדע רגעים
שמחים ושתהיה שנה מלאה בשמחות ובעשייה קהילתית וחברתית.
פניה של קדימה צורן לעוד שנה מלאה בעשייה.
שלכם,
קרן גרין
ראש המועצה קדימה צורן
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שקיפות ושיתוף הציבור
המועצה חרטה על דגלה את הערך "התושב כלקוח" .אנו פועלים לממש ולהטמיע מדיניות זו ביצירת
שקיפות מלאה של פעילות המועצה ,בשיפור המענה במוקד ובמחלקות השונות ,בשיפור נראות היישוב
ובטיפוח המרחב הציבורי.
•מוקד הפעיל והזמין  24/7לפניות התושבים  -השנה הושק לראשונה חיוג מקוצר  106וזמינות
מיידית בוואטסאפ 054-8081587
•משלוח שוברי ארנונה במייל
•משלוח תווי חניה במייל
•הכנסת מערכת  GISלעבודה ,כך שבשנת  2020נוכל להנגיש מידע לתושבים
•ראש המועצה והצוות המקצועי מסיירים ברחבי היישוב כחלק משגרת העבודה
•מפגשי דלת פתוחה עם ראש המועצה
•סיורים ומפגשים עם תושבים ברחבי היישוב כדי ללמוד ביחד על הצרכים של התושבים
•מפגשי 'קפה עם ראש המועצה' בבתי התושבים
•לראשונה שותפו תושבי היישוב בנושא בחירת תנועת הנוער ובנושאי שיקום פארק בנה ביתך -
נבחרו רהיטים ומתקנים והפרויקט הוצג
•דלת פתוחה ליוזמות התושבים ולשיתופי פעולה ,כמו המועדון החברתי 'שווים' ,פעילות הורים
בסלון ,מטה מתאר התחבורה ומטה מתאר התושבים
•שידור חי בפייסבוק של ישיבות המליאה הזמינות לעיון גם באתר המועצה
•יומן ראש המועצה מפורסם באתר המועצה ופתוח בשקיפות מלאה לציבור
•פרסום פוסט ציבורי של ראש המועצה ובו סיכום שבועי של אירועי השבוע החולף
•בינואר  2019הוצגה תוכנית עבודה והסיכום השנתי מוגש כעת

יעדים לשנת :2020
לשפר את השירות לתושב באמצעות שיפור תהליכי העבודה בארגון ושיתופי הפעולה שבין
הממשקים השונים והפיתוח הארגוני.
לפתח את המשאב וההון האנושי ,השתלמויות מקצועיות ומתן כלים מקצועיים לעובדי המועצה.
להסדיר את נושא החניה ותווי החניה במסגרת תיקוני חוק העזר
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חינוך
"כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו ",הרב קרליבך

במערכת החינוך של קדימה צורן לומדים כ 5,500-ילדים מהגן ועד כיתה י"ב .אנו מאמינים כי מערכת
החינוך והתלמידים הם לב ליבו של היישוב שלנו .השילוב ושיתופי הפעולה שבין מערכת החינוך
הפורמאלית לבלתי פורמאלית הם העוצמה שלנו.

תחזוקת מבני החינוך
•בשנת  2019עברנו לשיטת עבודה שנתית ולא רק ל'שיפוצי קיץ' .צוותי המועצה פעלו גם בחופשת
סוכות ובחופשת חנוכה והם ימשיכו לעבוד בחופשות הקרובות ובמשך כל השנה.
•בטיחות לפני הכול  -חידדנו ורעננו את נהלי העבודה לכל הגורמים המקצועיים באשר לעבודה
במוסדות החינוך ופרסמנו נוהל מסודר ומעודכן.
•השנה פעלנו בתחום התחזוקה והבטיחות בכל מוסדות החינוך .בבתי הספר ובגני הילדים הותקנו
הצללות ,וכן תחזקנו וטיפלנו בדשא ,במתקנים ,בזיפות הגגות ועוד ,אך עדיין עבודה רבה לפנינו.
•השנה ,הושקע במיוחד בשיפוץ גן אלה וורד ,וכן בחצר גן שושן צחור וגן תמר ,וכן פתיחת הגן
ההתפתחותי החדש 'גן שקד'.
•בבתי הספר ,נתנו דגש מיוחד ליגאל אלון (פיתוח החצר ,מיני פיץ ,אמפי ,צביעה ועוד) ,ניצני
השרון ,השקענו באיטום הגגות ,וכן באיטום אולם הספורט של יובלים/לב רן.
•סך הכל בשנת  2019הושקעו למעלה מ 3-מיליוני ש"ח במוסדות החינוך שביישוב (מעבר לבינוי).

יעד לשנת :2020
ליצור ממשק בנושא הלוגיסטיקה שאותו יוכלו מוסדות החינוך להפעיל בקלות ,וזאת כדי לשפר
את השירות למוסדות החינוך שביישוב.

בינוי מבני חינוך
•הסתיימה בניית המבנה החדש לבית הספר לב רן ,זהו מבנה חדיש ומודרני שבו ריהוט חדש וחדר
מחשבים חדשני
•התחלנו בעבודות באולם הספורט המשותף לבתי הספר גוונים וניצני השרון ,וזאת כדי להקים אולם
'דו קומתי'
•תוספת כיתות לבית ספר הרצוג ותיכון עודד  -אנו מחכים לאישור משרד החינוך ונערכים כדי
למצוא פתרונות לשנת תשפ"א
•מרכז לגיל הרך  -התקציב אושר ובמהלך  2020נתחיל בשיפוץ המרכז

יעד לשנת :2020
לסיים את התכנון הרב-שנתי של בינוי מוסדות החינוך שביישוב לעשור הקרוב.
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הגיל הרך
אנו רואים בגיל הרך שלב משמעותי וראשון בחייו של אדם ,ההשקעה בגיל הזה היא לשנים רבות.
התפיסה הזו היא זו שמנחה את המועצה המקומית במישורים האלה:

גני הילדים

•"הגן העתידי"  -תוקצבו גני הילדים והוקמו מתחמי למידה ברוח 'הגן העתידי' שאותם תוביל כל גננת
ללמידה חדשנית במודל שמתווה את דרכו הייחודית של כל גן וגן.
•הוטמעו תוכניות מוזיקליות ייחודיות בגני הטרום חובה.
•התמקצעות צוותי הגנים  -הרשות רואה בהון האנושי ובמקצועיות שלו נכס ממעלה ראשונה ,ולכן
במהלך השנה זכו צוותי החינוך של הגיל הרך ,הגננות והסייעות ,להשתלמויות ולמרחב פעולה
ליוזמות שאותו הן הובילו עם צוות הגן וההורים.

•השתלמות שנתית לסייעות של המועצה המקומית בהדרכת מנהלת המחלקה לגיל הרך.
•'סייעות מובילות אשכול' כשותפות למהלך הפדגוגי והחינוכי עם משרד החינוך והפיקוח.
•'סייעת שנייה' בגני הילדים במימון הרשות.
•'סייעת מחליפה קבועה' ,שתי סייעות שעוזרות בקביעות וממלאות את מקומן של הסייעות החסרות.
•שיתוף פעולה עם ועד הגנים והקשבה לצרכים .לדוגמה ,קולר בכל גן ,הרשות היא האחראית היום על
התחזוקה ,כשבעבר ועדי ההורים היו האחראים לכך.
•בכל גן יש לחצן מצוקה המחובר ישירות למוקד היישובי.
•חיסוני שעלת ושפעת לעולים לכיתה א ,החיסונים ניתנים אחר הצהריים בשיתוף פעולה של נטלי.
•צהרונים  -יותר מ 500-ילדים נמצאים ב 22-מסגרות צהרונים שעליהן מפקח ומפעיל המתנ"ס.
•בצהרונים יש תכנים איכותיים ,מזון מוקפד ובריא וכלים שאינם חד פעמיים.
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•אף שנושא זה עדיין אינו בפיקוח הרשות על פי חוק ,כחלק משיתוף הפעולה עם 'פורום הגיל הרך'
החליטה הרשות לחזק את הקשר עם הגנים הפרטיים והמשפחתונים של הגיל הרך.
•קיימנו כנס היערכות עם צוות המועצה ,המתנ"ס וצוותי הגנים הפרטיים .בנוסף חלק מהצוותים
שנדרשו לעבור קורס עזרה ראשונה הצטרפו לקורס עזרה ראשונה של המועצה ועברו את ההכשרה
הנדרשת לתפקיד.

•המועצה מסיירת כל הזמן בגנים הפרטיים בהתאם לתוכנית העבודה כדי לעקוב וללמוד אחר המצב
בשטח.
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בתי הספר היסודיים ,חטיבות הביניים והתיכון
•רצף חינוכי מערכתי  -אחד היעדים של מערכת החינוכית היישובית הוא להגביר את שיתופי הפעולה
שבין גני הילדים לבתי הספר היסודיים ,לחטיבות הביניים ולתיכון ,וזאת כדי לייצר שפה חינוכית
יישובית ולהקל על המעבר שבין מוסדות החינוך.
•קידום חשיפה לטכנולוגיות ול'עולם המחר'  -בין שיתופי הפעולה הבולטים השנה היו הרחבתן של
שתיים מהתוכניות המובילות:
•תחום הרובוטיקה  -הפועל היום בבתי הספר היסודיים ,בחטיבות הביניים ובתיכון .השנה אף אירחנו
לראשונה את התחרות הארצית .זוהי פעולה המשותפת לבתי הספר ולהורים ה'מנטורים' שפעילים
ובונים ביחד את העתיד ,לא רק מבחינה טכנולוגית אלא גם עובדים בצוות.
•תוכנית  NESSלפיתוח מנהיגות טכנולוגיות ועתידנות  -תוכנית שהורחבה ונפתחה גם לתלמידי
כיתות ט' בשיתוף פעולה של התיכון וחטיבות הביניים.
•שפת תכנות 'סקראטש'  -בזכות הורים מעורבים הוכנסה התוכנית לחלק מבתי הספר היסודיים כדי
ללמד את שפת התכנות כחלק מ'שפה' .אנו פועלים כדי שבשנה הבאה שפה זו תילמד בכל בתי
הספר שביישוב.
•חדשנות פדגוגית יישובית ,מרכז עתיד יישובי  -השנה התחלנו במהלך שבו סיירנו ,למדנו ,הגינו
וחשבנו עם הקהילה ,התושבים וצוותי החינוך על פדגוגיה מוטת עתיד ואיך אנו רוצים לראות את
מערכת החינוך היישובית הכוללת .עדיין לא השלמנו מהלך זה ,בשנת  2020נמשיך לקדם מהלך זה
עם הגורמים המקצועיים והקהילה.
•הורים כשותפים פעילים  -החינוך הוא שיתוף פעולה בין בית הספר והבית .שיתופי הפעולה עם
הנהגות ההורים והורים פעילים במיזמים ובקידום החינוך הם אחת העוצמות והחוזקות שנעשו במשך
השנים ביישוב שלנו .אנו רואים חשיבות גדולה בהמשך השותפות ,ולכך במהלך השנה המשכנו את
הקשר השוטף עם הנהגות ההורים ,בזכות שיתוף הפעולה קידמנו נושאים רבים העוסקים בחינוך.

יעדים לשנת :2020
להוביל שפה יישובית חינוכית
ליצור תהליך התחדשות פדגוגי ,כחלק מהתרבות היישובית ,כארגון מתקדם ולומד
לקדם ולעודד יוזמות חינוכיות בית ספריות
לבדוק האם אפשר להקים בית ספר מכיל
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חינוך מיוחד
•מדיניות המועצה היא להשאיר כמה שיותר ילדים במוסדות החינוך שביישוב .לאור כך נבנו במשך
השנים כיתות חינוך מיוחד ,גם בחטיבות הבינים וגם בתיכון
•הקמנו גן מיוחד נוסף ,גן עיכוב התפתחותי " -גן שקד" ,המשרת את תושבי היישוב והסביבה
•'פורום מיוחדים בשרון'  -משיתוף הפעולה של הפורום וההורים המובילים בפעילויות שנעשו במשך
כל השנה עם הרשויות השכנות קיבלנו גם את ההשראה לשדרג את פארק הפירות המיוחדים ,לשם
כך אושר תקציב ואושרה תוכנית לשדרוג והנגשת הפארק.
•נפתח מועדון חברתי "שווים" המיועד לגילאי  .21+במועדון מתקיימת פעילות חברתית שבועית
שאותה מובילים מתנדבים המשתלבים בפעילות השוטפות של הקהילה כחלק מהחזון ל'קהילה שווה
ושוויונית' ,וזאת בנוסף לפעילות המתקיימת במועדון האזורי המשותף בפרדסיה הפועל יומיים נוספים
במהלך השבוע
•המשך פעילות מועדון 'רעים' בשיתוף המתנ"ס
•הוקם פורום נגישות יישובי כדי למפות ולתקן אזורים שבהם נדרשת נגישות ,רוב הליקויים תוקנו
במהלך שנת 2019
•'כנפיים של קרמבו' ,מתקיים בשיתוף פעולה של המועצה האזורית 'לב השרון' .אנו פועלים להרחיבו
בשנת 2020
•חיזוק ההון האנושי  -קיימנו השתלמות ייחודית לסייעות החינוך המיוחד
•מורות וגננות החינוך המיוחד זכו להשתתף בפרויקט אייפד לכל מורה במסגרת שיתוף הפעולה עם
'קרן אתנה'.

יעדים לשנת :2020
לשפר את שירות ההסעות לילדי החינוך המיוחד .מהלך זה התחיל כבר
בשנה זו ,וחלק מהילדים וההורים נהנים ממענה משופר
ומשירות טוב יותר .עלינו להמשיך במגמה זו
ולהשלים את המהלך
ליישם את הרפורמה שבתחום החינוך המיוחד ולקלוט מנהלת
מחלקת חינוך מיוחד

לצפייה בהישגים משמעותיים של כל אחד מבתי הספר הקליקו כאן
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צעירים ובני נוער
נוער

•פעילות קיץ לנוער  -הקיץ האחרון היה עמוס בפעילויות לבני נוער ,כמו השקת כרטיס הנוער היישובי
 ,Teen Cardפעילויות בבריכה שנעשו בתוך היישוב ומחוצה לו ואירועי שיא
•תנועות נוער  -המשך תקצוב תנועות הנוער במסגרת תקציב התמיכות
•אירוע מתגייסים בשיתוף האגודה למען החייל
•פורום נוער יישובי שבחן את הפעילויות לנוער מאחר שלא הייתה מועצת נוער יישובית
•נבחרה תנועת נוער' ,התנועה החדשה' ,בתהליך שותפו התושבים
•מחלקת נוער  -הוקמה המחלקה ואויש תפקיד מנהל מחלקת הנוער
•מועדון נוער ופרויקט הילה  -המועדון מיועד לנוער מנותק שבמסגרתו עוברים בני הנוער קורסי
מיומנויות ,בפרויקט הילה הוגדל היצע מקצועות הבגרות לתלמידים המשתתפים בו

צעירים

•מלגות לסטודנטים  -מספר המלגות לסטודנטים גדל בכ 200%-מ 13-מלגות בשנת  2018ל30-
מלגות ב 20( 2019-מלגות פרח ו 10-מלגות מועצה ומפעל הפיס) ,ובנוסף גדל הסכום או היקף
המלגה ל 10,000-ש"ח ,מקבל המלגה מתחייב לפעול למען הקהילה ולעשות פעילות חינוכית יישוב
•אירוע לצעירים בגילאי  21+שהתקיים בקיץ בבריכה ,אירוע נטוורקינג ראשון מסוגו

יעדים לשנת :2020
להקים מועצת נוער יישובית שתייצג את כל בני הנוער שביישוב
לקדם שיתופי פעולה שונים בין תנועות הנוער
לקדם ולבנות מבנה ראוי לצופים

שפ"ח
•מטרת השירות הפסיכולוגי החינוכי לענות על כל הצרכים של מוסדות החינוך שביישוב
•נכנסה תוכנית 'מעגן' לגני הילדים
•התקיים פרויקט דלת פתוחה שאפשר להורים להתייעץ בנושאים שונים

יעדים לשנת :2020
לאייש את המשרות שבהן חסר כוח אדם ולדאוג לאמצעים המתאימים למחלקה כדי שהיא תוכל
לענות על הצרכים הרבים שביישוב
סך כל תקציב החינוך לשנת  2020הוא כ 80-מילון ש"ח שהם  54%מתקציב המועצה.
בשנת  2019התקציב היה כ 75-מיליון  ,₪כ 52%-מהתקציב המועצה.
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קהילה ושירותים חברתיים
המועצה הרחיבה השנה את היקף המענה בתחום השירותים החברתיים:
•פתיחת שתי מועדוניות
•הקמת מרכזי הורים-מתבגרים ,הורים-ילדים בגיל הרך ,המשך הפעלת מרכז הורים-ילדים נייד
•הרחבת הפעילות של מועדון מופת לאזרחים ותיקים
•שיתוף פעולה עם ויצ"ו בנושאי ייעוץ משפטי בתחומי דיני משפחה ודיני עבודה
•אירוע לציון יום המאבק לאלימות ,האירוע נעשה בשיתוף ויצ"ו
•יום האישה הבינלאומי בשיתוף המתנ"ס
•קידום פעילות למשפחות יחידניות וחד-הוריות בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים וויצ"ו
•הקמת תשתית לתוכנית מרחבי תעסוקה לצעירים של משרד העבודה והרווחה ,סל גמיש שיסייע
לצעירים ויעודד אותם להשתלב בתעסוקה ובלימודים
•תוכנית מוגנות ומניעת אלימות במסגרת עיר ללא אלימות
•שיפוץ מועדון אזרחים ותיקים בקדימה
•הנחיית קבוצה להעצמת אזרחיות ותיקות והנחיית קבוצה להורים עצמאים הנמצאים בתהליך
גירושים או לאחריו

התנדבות בקהילה
המועצה רואה כערך את נושא ההתנדבות בקהילה ,ולכן היא פועלת עם ארגונים רבים והתושבים
כדי לקדם את הנושא ואף מחברת בין מתנדבים לצרכים השונים.
קדימה צורן התברכה במאות מתנדבים בתחומים שונים ,באתר המועצה אפשר למצוא את מגוון
האפשרויות להתנדבות בקהילה.
השנה קיימנו ערב הוקרה למתנדבי היישוב ,הערב כלל הופעה ,כיבוד ושי קטן לכל מתנדבת
ומתנדב .אתם מוזמנים להצטרף למערך המתנדבים בשגרה ובחירום.
לרשימת כל הארגונים המתנדבים שביישוב הקליקו כאן

יעדים לשנת :2020
לפתוח את מרכז ש.י.ל (שירות ייעוץ לאזרח)
להתחיל בפעילות של האגודה לתרבות הדיור
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תרבות וספורט
המועצה תומכת בפעילויות תרבות וספורט מגוונות לכל האוכלוסיות שביישוב ואף מקדמת אותן .מאחר
שאין למועצה מחלקת תרבות וספורט ,המועצה רואה במתנ"ס את הזרוע המקצועית המקדמת אירועים
אלו .הנהלת המתנ"ס מורכבת מתושבים מתנדבים ,שהם נציגי היישוב ,הקשובים לפניות של התושבים
וליוזמות בתחומים אלו.
•בשנה החולפת התקיימו מספר רב של אירועים לרווחת התושבים ,הופעות תרבות מגוונות ,פעילויות,
מופעי תאטרון סדנאות והרצאות ,כמו הופעה של ג'ין בורדו ,סדרת הרצאות עם יואב קוטנר ,מועדון
הסרט ,תאטרון ,קונצרטים ותערוכות מתחלפות בלובי המתנ"ס
•המועצה תומכת בנושאי הספורט העממי והתחרותי שביישוב ומקדמת אותם ,תפיסתה היא שראוי
שכל אחד ואחת יעסקו בפעילות ספורטיבית כחלק מאורח חיים בריא ופעיל
•המועצה תמכה השנה גם באירועי ספורט שונים וביניהם :אירוע פתיחת ליגת הכדורשת של בנות
נחמה ,תמיכה במרוץ חצי מרתון השרון ,בליגת כדור-סל בוגרים ,בספורט  PROובטורניר הכדורגל
המסורתי המתקיים ברמת אמיר
•ספורטאים מצטיינים  -השנה קיימנו לראשונה טקס הוקרה למצטייני הספורט היישובי ובמהלכו
הוענקו תעודות הוקרה
•מתקני הספורט שביישוב :הוחלף הדשא שבמגרש הכדורגל היישובי ,שודרגה בריכת השחייה
היישבית ,קיימנו סקר בטיחות והוחלפו מתקנים שאינם תקינים

יעדים לשנת :2020
להביא לדיון ולאישור את תוכנית האב היישובית לספורט
להמשיך ולשדרג את מגרשי הספורט שביישוב  -מגרש הפלמ"ח ומגרשי הטניס
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יישוב עצמאי כלכלית
כחלק מהחזון שקדימה צורן תהיה יישוב עצמאי כלכלית פעלנו בשנה החולפת במישורים האלה:

התנהלות מקצועיות ואחראית

•אישרנו את תקציב  2019בתחילת הכהונה הנוכחית ,בחודש פברואר .התקציב שאושר אפשר לנו
לעבוד במסודר במשך כל השנה
•התנהלות תקציבית אחראית ושמרנית
•אישרנו את תקציב  2020בחודש דצמבר  2019והיינו אחת מהרשויות הראשונות שאישרו את התקציב
•סיכום כהונת החשב המלווה מ :1.2.2020-לאור ההתנהלות הכספית המקצועית של המועצה הודיע
משרד הפנים שהחשב המלווה יסיים את כהונתו לאחר  3.5שנים שבהם ליווה את המועצה.

פיתוח כלכלי

•אישור תוכנית הצ ,344 /אזור המסחר המערבי לכביש  ,4הנמצאת היום בשלבי אישור ,איחוד וחלוקה
•אישור תקציב וקידום מכרז שמטרתו להסדיר את התשתיות שבאזור המסחר ,נתחיל בביצוע
בחודשים הקרובים
•אישור תקציב ובחירת אדריכל שיתכנן את אנ"מ (אזור נופש מטרופוליני) אילנות המשתרע על שטח
של כ 100 -דונמים ממערב לכביש  .4חלק מהמימון יעשה על ידי רשות מקרקעי ישראל
•אזור מסחר רולדין סנטר -אנו פועלים כדי ליישם את המלצות ועדת גבולות וממתינים לאישור שר
הפנים .המועצה נמצאת גם בהליכי ברורות מול מועצת לב השרון ,וזאת כדי להסדיר את הזכויות
הכלכליות של שטח המסחר המשותף

•קידום מרכז מסחרי לרווחת התושבים שברמת אמיר (מרכז רוטשטיין)
•חברה כלכלית  -הצוות שהוקם כדי לבחון את הקמת החברה הכלכלית שביישוב יגיש את המלצותיו
במהלך שנת 2020
•קידום עסקים ביישוב  -הנגשת שירותי מעו"ף (הקרן לעידוד עסקים קטנים ובינוניים בישראל) לבעלי
העסקים שביישוב כדי שהם יוכלו ליהנות ולהיתרם מצוות היועצים מקצועיים ,להשתתף בקורסים
שונים ,לפתח את עסקי הסדנאות ועוד
•הקמת מנהלת עסקים יישובית ,אושר גורם מקצועי מלווה ואושרה תוכנית עבודה ראשונית

הגדלת הכנסות המועצה והתקציב לפעילות ממקורות חיצוניים

•אחד היעדים הוא לגשת ליותר קולות קוראים ולגייס משאבים מחוץ למועצה ,סך ההכנסות שנוספו
(ישירות ולפעילות) בשנת  2019בעקבות עבודת הצוות הן כ 1.6-מיליון ש"ח ,אלו יופנו לשיפוץ
מוסדות חינוך ,למלגות ,לשיקום שטחים ציבוריים ועוד
•היעד של שנת  - 2020להכפיל את הכנסות הרשות מגיוס משאבים חיצוניים ,ממתן הדרכות ייעודיות
בנושא ומכוח האדם שיוכשר לכך

יעד לשנת :2020
לחזק ולבסס את מחלקת רישוי העסקים
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תכנון ופיתוח היישוב
תוכנית המתאר

בשנת  2019הגענו להישג ברמה ארצית :תוכנית המתאר שאושרה הוחזרה לשולחן הדיונים
בעקבות הערר שהגישה המועצה השיתוף מטה מתאר התושבים .ב 17.11.19-הוציאה הוועדה
המחוזית הנחיות תכנון מעודכנות .הנחיות אלו הן משפרות את התוכנית .עם זאת ,יש עדיין
פערים וחילוקי דעות ,שאותם נצרך להסדיר ,העוסקים בעיקר בהיקף הבנייה ובגודל הדירות.
נמשיך לעסוק בנושא ולעדכן
לכל המידע באתר המועצה הקליקו כאן

מתחם  Aמח309/

המועצה עדיין לא חתמה על הסכם פיתוח עם משרד השיכון במטרה לקדם את השכונה,
מאחר שנושאי התחבורה והכלכלה עדיין לא נפתרו ועדיין לא גובש מתווה לנושא .אנו נמצאים
בקשר עם משרד השיכון בנושא זה .עם זאת ,המועצה אפשרה להתחיל את עבודות הפיתוח
וסלילת הכביש מתוך ראייה שקודם יתחילו בעבודת התשתיות והכבישים ולאחר מכן ייבנו
הדירות .המועצה חזרה על עמדתה ואמרה שלא תאפשר את הבנייה והפיתוח של מתחם A
בלי שייושמו פתרונות תחבורה ומסחר ראויים.

התחדשות עירונית

משרד השיכון מינה צוות תכנון מיוחד לנושא התחדשות עירונית בכלל ולנושא רובע בן צבי בפרט.
המשימה של הצוות לתכנן ולאשר תב"ע מתאימה .את הצוות המקצועי תוביל המועצה
בשיתוף התושבים .במהלך  2020נקיים מפגש של תושבים בנושא

הקצאות למבני ציבור

•בית הכנסת 'אוהל משה וזכריה' שברחוב הציפורים הוא מבנה שעמד נטוש ומוזנח .בעקבות תהליך
הקצאה שבוצע ותרומות שגייסה העמותה הוקם בית כנסת מפואר לרווחת התושבים .ה'אני מאמין'
של בית הכנסת הוא שבית הכנסת הקהילתי מיועד לכל הקהילה.
•הקצאת שטח לבית הכנסת שברמת אמיר ,מטרת העמותה הפועלת בימים אלו לתכנן את בית
הכנסת ולגייס את הכספים הנדרשים כדי להקימו

שדרוג ושיקום רחובות ומתחמים

•אושר תקציב לתכנון ולמדידת רחוב דרך לב השרון ורחוב שדרות בן צבי  -התכנון והשדרוג יכלול
שבילי אופניים ,עצים ,הסדרת החניה והמרחב הציבורי
•אושר תקציב לתכנון לשצ"פ הגנה ,יצאנו למכרז לביצוע
•אושר תקציב לתכנון מתחם סופיה וסרמן ,יצאנו למרכז שיבחן מתכנן

הוועדה המרחבית שרונים

•במהלך השנה החולפת הודק שיתוף הפעולה עם שרונים ,כדוגמת נושאי אכיפה ,פיקוח ומתן שירות
טוב ויעיל יותר לתושבים

יעד לשנת :2020
נחל בתכנון בניין בית המועצה שישמש כמרכז שירותים לתושב
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תחבורה
נושא התחבורה הוא אחד האתגרים המרכזיים של המועצה ,במהלך השנה בוצעו כמה מהלכים שאת
תוצאותיהם נראה בעתיד.
•קידום רמזור בכיכר  /562הדקלים  -הצוותים התקדמו עם התכנון ,כעת אנו ממתינים שהממשלה
החדשה תאשר את התקציב
•הכנסת כביש  561מזרח כחלק מתוכנית תמ"א 42
•דרישה להכניס את מחלף אילנות וכביש  561לתוכנית החומש של משרד התחבורה
•עצרנו את הבנייה העתידית עד שיימצא פתרון לבעיה התחבורתית ,המועצה הצהירה כי לא תאשר
להוסיף יחידות דיור ליישוב לפני שיימצא פתרון
•תחבורה ציבורית  -מחודש ינואר  2020יתווספו קווי אוטובוס ישירים לרכבת .היעד של שנת - 2020
להגדיל את השימוש בתחבורה ציבורית ב20%-
•כמו כן ברבעון הראשון של השנה יתחיל לפעול קו מוניות חדש לרכבת ולנתניה
•קידום חניוני חנה וסע כדי לעודד את הנסיעה השיתופית ולהקל על עומסי התנועה כשיוצאים
מהיישוב ונכנסים אליו ,תהליך האישור מחכה להחלטת משרד התחבורה
•שיתוף פועלה עם המשטרה כדי לכוון את התנועה שבכיכר  / 562הדקלים
•המועצה פועלת בשיתוף מטה התחבורה של התושבים שבמסגרתו נערך סקר תחבורה ציבורית,
מסקנותיו של הסקר מיושמות עם משרד התחבורה
•ועדת תנועה יישובית  -הוועדה התכנסה כמה פעמים השנה ובמהלכן התקבלו החלטות שחלקן בוצעו
בנושאי מיתון תנועה ובטיחות בדרכים ,יציקת פסי האטה ותמרור מתאים
•תוכננו ואושרו כיכרות כדי למתן את התנועה ברחובות הפלמ"ח  /הרצוג ,רחוב מ"ג  /הסתדרות,
רחוב הפלמ"ח  /רוטשילד ורחוב שושן צחור  /הצופית ,החלטות אלו יבוצעו בחודשים הקרובים
•בטיחות בדרכים  -המועצה פועלת בשיתוף המשטרה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הן בתחום
ההסברה והן בתחום התשתיות ,היעד המרכזי הוא להפחית את תאונות הדרכים שביישוב ומחוצה לו

שבילי אופניים

•אושר התקציב לתכנון השלמת שביל האופניים הקיים מקצה הטיילת שבכיכר הכניסה לצורן על
כביש  562ועד לחיבור התת-קרקעי לבית העלמין

•אושר התקציב לתכנון השלמת שביל אופניים מכיכר הדקלים שבקדימה ועד לכביש  553תל מונד
•מערכת מטרופולינית של שבילי אופניים  -המועצה שותפה לתהליך שמובילה הוועדה המחוזית
לתכנון ובנייה לתכנן מערכת צירים לשבילי אופניים שישמשו לנסיעה על כביש ולנגישות למקומות
מרכזיים.
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שפ"ע נראות היישוב והמרחב הציבורי
נראות היישוב והמרחב הציבורי הם יעד מרכזי שהמועצה פועלת להגשימו בהקצאת משאבים ובתכנון
וביצוע המשימות שבשטח..
•השנה הוספנו כוח אדם למחלקת השפ"ע
•הוספנו משאית גזם
•התחלנו לבחון פיילוט של מכונת טיאוט כבישים ומדרכות
•שדרוגו מרחבים ציבוריים וגינות ציבוריות (שצ"פים) :גינת בן צבי ,גן ציפורה ,גינת מימון ,גינת רוזנבך:
ומורדי הגטאות
•החלפנו והוספנו הצללה ,החולפו ברזיות ,הוספנו והחלפנו משטחי גומי ,נוספו מתקני משחק ושוקמה
הצמחייה
•פחים עיליים  -טופל נושא הפסולת שברחוב בן צבי והרחובות הסמוכים על ידי כך שהוצבו מכלי
אשפה עיליים
•גינת כלבים ברמת אמיר
•גינון  -בשנה החולפת טיפלנו בנושא הגינון שברחבי היישוב ,התאמנו את הצמחים וטיפחנו אותם.
בחרנו לעשות זאת באזורים האלה :שדרות הדקלים ,רחוב הצבעוני ,שכונת האלונים ,רחוב
הפלמ"ח ורחוב עמק יזרעאל .בשנה הבאה נמשיך להשקיע בנושא הגינון באזורים נוספים ביישוב

הסברה וחינוך

•השקת קמפיין 'מרימים לקדימה צורן' כדי לאסוף את צואת הכלבים ולהגביר את המודעות הציבורית.
במסגרת זו חולקו שקיות לאיסוף צואת הכלבים וכן הוגברה האכיפה בנושא כלבים משוטטים

•הושק קמפיין שלו שותפים תאגיד מ.א.י ,בתי הספר ותנועות הנוער העוסק באיסוף הפסולת
האלקטרונית
•קמפיין איסוף אריזות ל'פחים הכתומים' ,במסגרתו נוספו פחים כתומים וגם הוגברה תדירות האיסוף
לפעמיים בשבוע

איכות הסביבה וקיימות

מועצת קדימה צורן הציבה לה כמטרה לקדם את נושא איכות הסביבה ו"הריאה הירוקה" שביישוב.
•אושר התקציב לשתול עצים במרחב הציבורי
•ליווי והתייעצות עם אדריכל נוף וגורמים מקצועיים לפני ששותלים עצים וריאות ירוקות
•הוקם צוות תושבים לנושא קיימות ואיכות סביבה
•צעדת בלוטים  -ממשיכים במסורת הקיימת של פורום בלוטים ,רשות הטבע והגנים ,שהיא תוצאה של
שיתוף פעולה מבורך של בתי הספר שחברו יחד לפעילות טבע וסביבה .מהשנה הצעדה היא לזכרו
של דודי הולצמן ז"ל.
•חקלאות  -שיתוף פעולה עם חקלאי קדימה צורן במסגרת הוועדה החקלאית.
חקלאי היישוב שומרים על הסביבה ונמנעים משריפת ניילונים
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•שיתוף פעולה עם רשויות סמוכות ועם המשרד להגנת הסביבה כדי לצמצם את תופעת שריפת
הניילונים שמתרחשת בשטחם
•הידוק הקשר המקצועי עם המשרד להגנה הסביבה ,רשות הטבע והגנים ועם קק"ל

בעלי החיים במרחב הציבורי

•הקמת גינת כלבים ברמת אמיר  -אושר התקציב והתכנון לשדרוג גינת הכלבים שבפארק בני
ביתך.
•בשנת  2020נמשיך ונקים גינות כלבים נוספות
•שודרגה מערכת התקשורת שבמחלקת הווטרינריה היישובית במטרה לשפר את השירות לבעלי
הכלבים .כמו כן יוגבר הפיקוח על כלבים משוטטים ביישוב .השנה בחנו בפיילוט של וטרינרים
מקומיים שפועלים כדי לסרס ולעקר חתולי רחוב

יעדים לשנת :2020
להקים מחלקת אכיפה ופיקוח ולהציב מצלמות נוספות ברחבי היישוב
לאחר שתוקם הממשלה החדשה נקים את השיטור העירוני
להציב פינות גזם מודולריות
להחליף את מערכות ההשקיה למערכות ממוחשבות
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ביטחון ומוכנות לשעת חירום
המועצה רואה את הבטחון האישי כנושא חשוב בחיי התושבים .המועצה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם
המשטרה .בזכות שיתוף פעולה זה והערנות של התושבים נמנעו בשנה החולפת אירועים ואותרו עבריינים
שניסו לפעול במרחב הציבורי .המועצה משקיעה מאמצים רבים כדי לשפר את הביטחון שביישוב
ומשתפת פעולה עם המשטרה.
התברכנו בקהילה רתומה ומתנדבת ,בשגרה ובחירום .מוקד המועצה פעיל  24/7לכל קריאה ולכל
נושאי החירום והביטחון שביישוב .על פי דיווחי המשטרה ,בשנה החולפת הייתה ירידה בהיקפי הפשיעה
האזרחית והפגיעה ברכוש וברכבים ברחבי היישוב
•מוכנות לחירום  -המועצה מבצעת בשיתוף פיקוד העורף הכשרות ואימונים למרכז הפעלה בחירום
במועצה ולבעלי התפקידים.
•השנה הוטמעו נתוני החירום במערכת ה GIS-היישובית.
•השנה גם נדרשנו לתפקד בזמן אמת ,פעולות אלו כללו גם את ההכנה של המקלטים הציבוריים
ופתיחתם.
•השנה אושר התקציב לשיפוץ המקלטים ,אנו יוצאים למכרז לביצוע .העבודות יתקיימו במהלך שנת
2020
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ביקורים ממלכתיים וקשרי ממשל
המועצה מקדמת ,מייצרת ומשמרת קשרי עבודה פעילים ומקצועיים עם משרדי הממשלה השונים.
השנה זכינו לארח את שר האוצר ,שרת השיכון והבינוי וגם כבוד נשיא המדינה הפתיע ובא לברך בליגת
הכדורשת "בנות נחמה" ,הנקראת על שם נחמה ריבלין ז"ל .בנוסף לביקורים הממלכתיים מתקיימים
קשרי עבודה מקצועיים ורציפים עם משרד התחבורה ,משרד הפנים משרד החינוך ,מטה הדיור הציבורי
ועוד.

הידוק הקשרים עם העיר התאומה בצרפת  -אלו ()ALLAUCH

לראשונה מאז כינון יחסי ערים תאומות עם העיר אלו ,הצטרפו תושבים למשלחת היישוב ויצרו קשרי
ידידות חמים עם המשפחות שבעיר ,קשרים שיובילו לשיתופי פעולה פוריים.
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לסיכום
אנו מסיימים שנה מלאה בפעילות ובעשייה ,וזו רק תחילת הדרך.
יש לנו משימות ויעדים רבים להגשים בשנים הקרובות.
היעדים העיקריים שהצבנו לשנת :2020
שיפור השירות לתושב
קידום הכנסות המועצה
קידום נושאי התחבורה
ביחד נעשה ונצליח,

יצחק גולברי
סגן ראש המועצה

קרן גרין
ראש המועצה
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שלומי מוכתר
סגן ראש המועצה

