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פועלת   2013 שנת  מסוף 
לשפור  המקומית  המועצה 
לציבור  השירותים  ושדרוג 
תוך  שלנו,  החיים  תחומי  בכל 
וצמצום  המנגנון  התייעלות 

בכ"א.

למאה  מעל  השקיעה  המועצה 
מיליון ₪ בהקמת מבני ציבור 
 ₪ מיליוני  עשרות  ועוד 
ותחזוקה  שיפוץ  בהצטיידות, 
ומרחבים  ציבור  מבני  של 

ציבורים ישנים.

ועד לערב   2013 גדלה מסוף שנת  צורן  אוכלוסיית קדימה 
ראש השנה תשע"ז מכ-18,000 תושבים לכ- 21,000 תושבים.
88 מיליון ₪  תקציב המועצה המקומית גדל בתקופה מכ- 
 3 2016, במקביל לירידה של כ-  107 מיליון ₪ בשנת  לכ- 

מיליון ₪ במענק האיזון המועבר ממשרד הפנים למועצה.

בתקופה זו אנו ממשיכים לעסוק בהכנת תכניות בינוי ופתוח 
של שכונות חדשות לצד שדרוג שכונות ותיקות.

אנו פועלים מול מוסדות התכנון ומשרד התחבורה לשיפור 
הוספת  מהישוב,  והיציאה  הכניסה  כבישי  של  והרחבה 

תשתיות  והקמת  ושיפור  הישוב,  ברחבי  חניה  מקומות 
בטיחות בכבישים.

בחודשים הקרובים תשקיעה המועצה משאבים רבים בשיפור 
בתכניות  העדיפות  בסדרי  שינוי  ביצוע  תוך  הישוב,  חזות 

העבודה ותקצוב.

מנת  על  רבים,  למשאבים  זכה  לחירום  ההערכות  תחום 
בשעת  עצמה  בכוחות  לסייע  המועצה  יכולות  את  לשדרג 

חירום. 
אנו ממשיכים ליישם את תכנית האבטחה היישובית במטרה 
המועצה  הקרובים  ובחודשים  האישי  הבטחון  את  לשפר 
תפרוס רשת מצלמות אבטחה נרחבת בישוב ובהיקף הישוב 

לשם הגברת הבטחון.

המועצה  לעובדי  להודות  ברצוני  החדשה  השנה  בפרוס 
לכל   , המתנ"ס  והנהלת  המועצה  מליאת  ולחברי  והמתנ"ס 
עבור  שעובדים  השונים  ולקבלנים  החינוך  מערכת  עובדי 
איכות  לשפור  עושים  שהם  הקשה  העבודה  על  המועצה, 

החיים של כולנו.

ביתכם  לבני  לכם  ושגשוג  בטחון  שנת  שנת תשע"ז  שתהא 
ולכל עם ישראל וגמר חתימה טובה.

 
                                              שלכם,

שביט מס – ראש המועצה

תושבים יקרים,

דו"ח אמצע
קדנציה לתושב
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• בניית חט"ב הרצוג – הסתיים אוגוסט 2016   • בניית מתנ"ס חדש בצורן – סיום ספטמבר 2016   • בניית 6 גנ"י חדשים )4 רמת אמיר, 2 קדימה(
• תחילת הקמת אולם ספורט בצורן )צפי סיום ספטמבר 2017(  • תכנון ובניה בניית חטיבה צעירה )חט"צ( לבית ספר יובלים )צפי סיום אפריל 2017(

• תחילת בניית מבנה חדש לחט"ב גוונים )צפי מאי 2017(  • בניית שלב ב' במתחם תיכון עודד, בניית שלב ג' מתוכנת לשנת 2017
• בניית סניף בני עקיבא החדש )צפי סיום דצמבר 2016(  • פיתוח חצר תיכון עודד

גני ילדים חדשים ברמת אמירגני ילדים חדשים בגולןבית ספר יובלים הרחבת חט"צ גני ילדים רמת אמירבניית חטיבת הביניים הרצוג

בניה ציבורית חדשה והצטיידות | היקף כספי כ-130 מיליון ₪ .01

• שדרוג גני משחקים – כולל הקמת והנגשת גני משחקים  • הקמת פארק רמת אמיר  • סלילת כביש בית העלמין  • הקמת מעגל תנועה ברח' השקמה
• שדרוג רחוב ז'בוטינסקי  • החלפת תאורה רחוב ללדים ברחבי היישוב  • החלפת עמודי תאורה בצורן  • הקמת שני מגרשי ספורט משולב ברמת אמיר 
ובקרית החינוך בקדימה  • החלפת תאורה במגרש הכדורגל והתאמתם לתקנים בינלאומיים  • התאמת מתקני הספורט לתקן הישראלי 5515 • פיתוח 
שכונת רמת אמיר  • סיום מובל הניקוז מהכפר לכיוון דרום למניעת הצפות  • ניקוי מובל הניקוז לשיפור ההולכה  • הקמת מגרש כדורגל בביה"ס לב רן

פארק רמת אמירהקמת סקייטפארקשדרוג גינת משחקים באלמוג פארק רמת אמיר שיפוץ יסודי באולם הספורט 
באור תורה

הקמת מגרש כדורגל סינטטי 
בלב – רן

פיתוח תשתיות | היקף כספי כ-25 מיליון ₪ .04

• שיפוץ אולם הספורט בבית הספר יגאל אלון  • שיפוץ יסודי של אולם 
הספורט בבית הספר אור תורה • שיפוץ יסודי של כיתות בתי ספר ברחבי 

הישוב  • הנגשת מבני ציבור והמרחב הציבורי והוספת חניות לנכים
• החלפת מתקני משחקים בגני ילדים  • הקמת סטודיו למחול בהיכל 

הספורט בקדימה  • שיפוץ חצרות בתי הספר וגני ילדים.

• הקמת חמ"ל חירום חדש  • הכנת נהלי עבודה לחירום ותרגולם
• הצטיידות רכש למחסני החירום  • שיפוץ ושילוט מקלטים ציבורים
• הקמת צוות סע"ר )סיוע עצמי ראשוני(  • הקמת חמ"ל ביטחון 24/7

• הצטיידות בשתי ניידות סיור בטחון  • סגירת פרצות בישוב • יציאה 
למכרז מצלמות אבטחה בהיקף של כ 2 מיליון ₪  • החלפת חברת 

האבטחה היישובית

תרגיל הכנה לחירוםשדרוג חצר ביה"ס ניצני השרון חיפוי וצביעת קירות 
ביה"ס לב רן

רכבי סיור משולב שיפוץ חדר מורים בביה"ס 
יובלים

חמ"ל חירום חדש

בטחון וחירוםשדרוג מבני ציבור | היקף כספי כ-5 מיליון ₪ .02.03

• הכנסת שיפורים רבים תכנית המתאר היישובית כולל 
הכפלת שטחי התעסוקה • הגשת התנגדות להקמת מתחם 
A תכנית מח/309 • הגשת תכנית להרחבת אזור התעשייה 
המערבי, תכנית הצ/344 • הכנת תכנית בנין עיר )תב"ע( 
להרחבת ציר הרצל ובן גוריון • הכנת תכנית להרחבה 

ושדרוג הכניסה לצורן ורמת אמיר  • שחרור תכנית פינוי 
בינוי יוספטל מחסמים – צפי תחילת הפרויקט ינואר 2017 
• הכנת תכנית לשיפור ושדרוג מרכז קדימה בסיוע משרד 

השיכון • השלמת העברת שטחים מלב השרון לקדימה צורן 
)דצמבר 2015( • הגשת בקשה להעברת שטחים וחלוקת 

הכנסות עם המועצה האזורית לב השרון

תכניות בניה ומתאר .05

תכנית מתאר 2 הרחבת השטח המוניציפלי
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הקמת חדר מורים חדש בביה"ס 
יגאל אלון

שדרוג כיתות בבית הספר 
ניצני השרון

חצר ניצני השרון הקמת ספריה חדשה בביה"ס שדרוג כיתות ברחבי הישוב
יגאל אלון – ע"ש ליאור ברק ז"ל

חינוך .06

• חתימה על הסכם עם תאגיד המחזור תמיר  • הקמת מרכזי מחזור )עד סוף 2016(  • פינוי פסולת חקלאית והפחתה 
דרסטית של שריפת ניילונים • הוצאת מכלי גזם )צפרדעים( לשם עידוד הפרדה במקור  - חסכון של 1000 טון היטל 

התמנה  • סיום חקיקה ופרסום חוק העזר "שמירה על איכות הסביבה", ואישור במליאה של צו ברירות קנס
• פינוי עשרות גרוטאות רכב מהישוב  • החלפת פחים 1100 ליטר בפחים טמוני קרקע ברחבי הישוב

• מיסוד אירוע בשביל אלוני קדימה כהפנינג בהשתתפות מוסדות החינוך ותנועות הנוער

איכות הסביבה .08

שירות לתושב .07

• העברת ניהול כל הצהרונים למתנ"ס  • העברת מעון יום נעמ"ת בצורן לניהול המתנ"ס
• שדרוג אולמות האירועים של המתנ"ס בצורן ובקדימה • הקמת מבנה מתנ"ס חדש בצורן הכולל אולם להופעות

• שיתוף פעולה בין המתנ"ס לבתי הספר במסגרת פרויקט בתי ספר מנגנים • סיוע ברכש והצטיידות למתנ"ס
• המתנ"ס הוביל את בתי ספר של הקיץ • שינוי תכני המתנ"ס והתאמתם לדרישות הציבור

• הכנת תכנית אב יישובית לספורט )צפי סיום ינואר 2017( • הקמת ועדה לקשר וסיוע לחיילים

מתנ"ס .09

• שדרוג גני ילדים  • שדרוג בתי ספר • פתיחת תיכון עודד עם שלל מגמות • בניית שתי כיתות ספח בבית ספר יובלים • הרחבת כיתות חט"צ
בבית ספר לב-רן • שיפוץ חזיתות בי"ס לב-רן • בניית חט"צ בית ספר לב-רן • הצבת שתי כיתות ירוקות בבתי הספר יגאל אלון ויובלים )מתנת קק"ל(

• גיוס 3 מנהלות חדשות למוסדות החינוך )יגאל אלון, חט"ב גוונים ותיכון עודד(. מנהלת תיכון עודד גויסה שנה לפני פתיחת התיכון. • פתיחת גן חרדי 
• התקנת מקרנים בכל כיתות הלימוד והגברת הלימוד המתוקשב • התקנת מחשבים וחיבורם לאינטרנט בגנ"י • שדרוג מערכות האינטרנט במוסדות 
החינוך • החלת ניהול עצמי בבתי הספר היסודיים • העברת השרות הפסיכולוגי החינוכי למבנה משופץ בקדימה  • הכנסת פרויקט רובוטיקה לחט"ב

• הכנסת תכניות למצוינות "נחשון" ו"מופת" לחטיבות הביניים • פתיחת כיתות תקשורתיות בחטיבת הביניים גוונים • הישגים בגיוס משמעותי לצה"ל 
)מקום 5 בנות ומקום 4 בנים בשנת 2015 בין המועצות המקומיות והאזוריות( • הכנסת תכנית לימודי מוזיקה בגני הילדים ובתי הספר • הכנסת לימודי 

סייבר למוסדות החינוך • הקמת חדר מורים חדש ביגאל אלון • שיפוץ ספריה בית ספרית ע"ש ליאור ברק בביה"ס יגאל אלון

• פתיחת שירות משרד הפנים במועצה  • פתיחת ש.י.ל )שירות ייעוץ לתושב( • שדרוג אתר אינטרנט של המועצה, הנגשת מידע ושירותים מקוונים
• פתיחת ספרייה עירונית חדשה – בחזית חט"ב גוונים ותיכון עודד • העברת הדואר לסניף מרווח יותר • פתיחת תחנת מד"א

• שיפור מרכז השירות לתושב • פתיחת מוקד בטחוני הפועל 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע • סיוע למשטרת שדות בהקמת מרכז שרות לתושב
• פתיחת מועדון יום חדש לגיל הזהב • החלפת מפעיל הבריכה העירונית

הוספת מיכלי מחזור לזכוכית

ש.י.ל.

מועדון נעמ"ת צורן

שמורת טבע אלוני קדימה

פתיחת הבריכה עם 
הנהלה חדשה

בתי ספר מנגנים - כנס מקהלות

פתיחת ספרייה עירונית חדשהרכבי סיור משולב

בשביל אלוני קדימה

משרד הפנים במועצה

שיפוץ מתנ"ס צורן אולם רב תכליתי

שדרוג כיתות ברחבי הישוב

פינוי פסולת חקלאית פחים טמוני קרקע

שיפוץ לובי מתנ"ס קדימה
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• אכיפת איסור חניית לילה לרכב כבד במרכז הישוב • עריכת סקר תמרורים • הוספת תמרורים 
הכוללים תאורת לדים  • הפעלת לחץ להקדמת סלילת כביש 562  לכיוון צפון – צפי התחלה 9/2016 
• הכנת תכנית להמשך הטיילת ושביל האופניים עד לכניסה לרמת אמיר • הוספת קו אוטובוס לים 

בתקופת הקיץ )קו 244( בשיתוף מועצת הנוער 
• הפעלת קווי לילה ע"י משרד התחבורה • סיום 

הקמת מעגל תנועה ברחוב השקמה • תכנון 
מחודש לסלילת רחובות החצבים והסחלבים • 
קביעת קריטריונים לחניות נכים ליד בתים • 
הוספת הסדרי תנועה חדשים ברחבי הישוב • 

שדרוג הבטיחות בסביבות מוסדות החינוך

תחבורה .10

• הקמת פארק רמת אמיר  • הקמת גינות ברחוב רוטשילד וברחוב העדעד • תכנון פארק במתחם רחובות הגולן ואדום לזכר משה קופלמן ז"ל
• הקמת סקייטפארק • הקמת גינות לכלבים • הקמת יער הפרות המיוחדים עם ילדי החינוך המיוחד ברמת אמיר

• הקמת מטע ברמת אמיר • סיוע בהקמת גינה קהילתית ברחוב הגולן • סיוע למיזם הקמת חורשה מעצי ארץ ישראל ברחוב הגולן

הקמה ושדרוג גינות ציבוריות .13

• סיום בניה ואכלוס בתי הכנסת בצורן
• פתיחת בית כנסת )בגן ילדים( בשכונת רמת אמיר בסופי שבוע וחגים

• הגשת בקשה למשרד הדתות להשלמת בית הכנסת הציפורים בשכונת 
בנה ביתך • תחילת הקצאה של מקרקעין להקמת בית כנסת ברמת אמיר

• משלוח משלחת נוער למחנה נוער בעיר התאומה – פרנקפורט אודר
• חילופי משלחות עם העיר התאומה אלו – צרפת

ערים תאומותשירותי דת .11.12

• הקמת מחלקת נוער במועצה • הפעלה מחודשת של מועדון הנוער בצורן • הפעלת תכניות לפעילות נוער בחופשות
• הקמת מועצת נוער יישובית • התחלת הליך הקצאה של מבנים לתנועות הנוער הצופים ובני עקיבא • בנית מועדון חדש לתנועת בני עקיבא

• תחילת הליך הקצאה של מבנה לפעילות נוער חרדי • הטמעת נהלי עבודה, וחיזוק ממשקי העבודה עם תנועת בני המושבים
• פתיחת מקלט לפעילות צהלה • המשך התמיכה הכספית בתנועות הנוער
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רחוב מימון

ביקור באלו - עיר תאומה

השתלמות סיירת הורים

פארק רמת אמיר

קווי לילה קדימה-צורן

מעגלי שיח - פעילות תנועות הנוער

סקייטפארק רמת אמיר

מעברי חציה במוסדות חינוך

הקמת גינות לכלבים

מועדון נוער צורן

שדרוג גינת המשחקים 
ברחוב אלמוג

מקלט צהלה

פארק רמת אמיר

החלפת תמרורים והוספת 
תמרורי לד

ביקור גומלין משלחת מהעיר התאומה - אלופתיחת 3 בתי כנסת  בצורן

בני המושבים


