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ט "תשע–ח "ל תשע"מוכנות והיערכות המועצה לפתיחת שנה. 1

2014-2018ח"מוסתכנון בינוי . 2
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הערותסכוםנושא

דחיפות גבוהה, ביקורות,יועץ חשמל, חול420,000בטיחות

מזגנים, גדרות, הצללה767,000כללי

חשמל, תיקונים, מתקני משחקתוספות140,000תוספות

שטיפה כימית מזגנים ועוד, דשא סינטטי85,000עדיפות שניה

1,412,000כ"סה
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30%420,000, בטיחות

767,000, 54%, כללי

140,000, 10%, תוספות עדיפות  
,  6%, שניה

85,000

שיפוצי קיץ

גוונים ועודדהצטידותלא כולל , והצטיידות כללית



2017אוגוסט -שיפוצים והצטיידות עיקרים יולי

ב גוונים לשעבר והתאמתו  "שיפוץ מבנה חט•
.₪אלף 450-לתיכון עודד כ

ב הרצוג בצורן"תיקוני שנת בדק בחט•

ב גוונים"סיום בניה והצטיידות חט•

.₪מיליון 31

רן-בלבצ"חטהקמת •

₪ מיליון 2-ביובלים כצ"חטסיום בנית •

₪  מיליון 8סיום הקמת אולם הספורט בצורן •
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כ השקעת המועצה "סה

ל "לקראת פתיחת שנה

ח"תשע

₪ מיליון 45-כ
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2008-2017ההשקעה בחינוך 
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2014-2017סקירה כללית בינוי ושדרוג מוסדות חינוך 

7צורן–מועצה מקומית קדימה 
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₪  מיליון 10.5גני ילדים 6בנית 

₪ מיליון 30בצורן –ב הרצוג "בנית חט

₪ מיליון 30ב גוונים בקדימה "בניית חט

(עודד/ ב הרצוג"חט)' בנית שלב ב
₪ מיליון 6.5



2014-2017בינוי ושדרוג מוסדות חינוך : עד היום

8צורן–מועצה מקומית קדימה 
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ח"אלש600חדרי ספח ביובלים 4בנית 

יגאל , אור תורה–שיפוץ אולמות ספורט 
היכל הספורט , אלון

הקמת חדר מורים ביגאל אלון

הקמת ספריה ביגאל אלון



2014-2017בינוי ושדרוג מוסדות חינוך : עד היום

בינוי והצטיידות מוסדות חינוך₪ מיליון 130עלות של כ 9צורן–מועצה מקומית קדימה 
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ח"אלש300שיפוץ חיצוני לב רן 

בעודדפרטניםהקמת חדרי לימוד 

עודד/הקמת ספריה עירונית בגוונים

שיפוץ והרחבת מעון היום בצורן



2014-2017בינוי ושדרוג מוסדות חינוך : עד היום

בינוי והצטיידות מוסדות חינוך₪ מיליון 130עלות של כ 10צורן–מועצה מקומית קדימה 
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כיתות בכל בתי הספרהנגשת

ח"מלש2ביובלים צ"חטבנית 

רן-צ בלב"בנית חט

צ בלב רן"הרחבת כיתות חט



2014-2017בינוי ושדרוג מוסדות חינוך : עד היום

בינוי והצטיידות מוסדות חינוך₪ מיליון 130עלות של כ 11צורן–מועצה מקומית קדימה 
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ס יגאל אלון כולל  "שדרוג חצר ביה
.הקפיתהחלפת גדר 

התקנת דשא סינטטי בחצר ניצני השרון

הקמת מגרש משולב ליד היכל הספורט

ב הרצוג  "הקמת אולם ספורט צמוד לחט
₪ מיליון 8-כ



בלתי פורמליהשקעות בחינוך 
6/2017צפי סיום –בינוי מועדון נוער בני עקיבא •

5/2017הסתיים –ס בצורן "מתנהקמת מבנה •

2014הסתיים –שיפוץ אולם רב תכליתי בצורן •

2015-2016–הסתיים -(מיזוג והצטיידות)ס קדימה "שדרוג מתנ•

2015-הסתיים -מגרש ספורט משולב ברמת אמירבנית •

2015( צמוד להיכל הספורט)מגרש ספורט משולב בקדימה בנית •

7/2017צפי סיום –מקומות ישיבה 444אולם ספורט בצורן הקמת •

2016-רן -בלבמגרש כדורגל דשא סינטטי הקמת •

2016-בקדימהתאורה למגרש הכדורגל השלמת •

12צורן–מועצה מקומית קדימה 



בנית מבנה 
מעבדות 
–ואודיטוריום 

₪  מיליון 7עודד 

5הקמת מבנה 
5יובלים –כיתות 

₪ מיליון 

6–הקמת מבנה 
6לב רן –כיתות 

₪  מיליון 

הקמת אולם  
ספורט בצמוד 

ב גוונים "לחט
6וניצני השרון 

₪ מיליון 

13

2018תכנית בינוי צפויה 
ח"מיליון ש24–מ בלמעלהבינוי 

צורן–מועצה מקומית קדימה 
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2014-2018כ השקעה במערכת החינוך משנת "סה

בבינוי והצטיידות 

₪מיליון 150-כ

2017ההשקעה בחינוך בשנת 

לשכר ופעולות חינוך 

₪מיליון 51-כ
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הערותח"מצבת תשעז"מצבת תשעבתי ספר

517534יסודי–יובלים צורן

685730יסודי–לב רן

429447ב"חט–הרצוג 

י"גנ36835511י"גנ

643610יסודי–ניצני השרון קדימה

564531יסודי-אלון יגאל

148144ד"חמיסודי –אור תורה 

555563ב"חט–גוונים 

י"גנ36933513י"גנ

309613תיכון עודדכללי

172211ר"מוכשגני 

201104תיכון רבין

331157תיכון הדסים

מ"חנגני24243מ"חנגני 

53155358כ"סה
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מערכת החינוך בקדימה צורן  

ח"ז מול תשע"תשע



צורן-קדימה2024מיפוי תלמידים עד 

16/05/201716ועדת חינוך  

(4)2012(3)2013(2)2014(1)2015(גיל)ל "שנ

166188168207צורן

186178177213קדימה

352366345420כ"סה

ב הרצוג"חטב גוונים"חטתיכון עודד
כ"סה

ב"י-ז

תלמידיםכיתותתלמידיםכיתותתלמידיםכיתותתלמידיםשנה

95551643213987ז''תשע

6391958415449131,672ח''תשע

1,0043158515424122,013ט''תשע

1,0073260716462132,076פ''תש

1,0423460316490142,135א''תשפ

1,0183357916512152,109ב''תשפ

1,0783554415536152,158ג''תשפ

1,1033551815561152,182ד''תשפ

ניכר כי הסתיים תהליך הגידול על בסיס  

בעתיד הגידול צפוי , ד חדשות"אכלוס יח

. להיות גידול טבעי בעיקר

תחזית גידול לתיכון עודד
תחזית אגף החינוך

לשנתונים ילידי

2012-2015



גאווה
ב  "פתחנו עוד כיתות לילדינו בעלי הצרכים המיוחדים בחט•

.ובתיכון

הקמנו התיכון•

.פרויקט בתי ספר וגנים מנגנים•

.ו"זכיית בית הספר אור תורה בפרס חינוך ארצי תשע•

פרויקט רובוטיקה ויזמים צעירים•

הכשרת סיעות בגנים•

ס"פ עם המתנ"שת•

החרדים במערכת החינוךשל בתי הספר שיתוף והכלה •
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תודה מכל הלב
למשרד החינוך ולצוות המדהים של מחוז המרכז לכל המפקחות  •

.והמפקחים שלנו

הסתדרות המורים וארגון המורים•

גננות וסיעות–לצוותי גני הילדים •

.מנהלות, מורות ומורים, אבות הבית, מזכירות–לצוותי בתי הספר •

ס על החינוך הלא פורמאלי והצהרונים"לצוות המתנ•

לצוות אגף החינוך רווחה וקהילה שמנצחים על העשייה החינוכית•

לצוות מחלקת ההנדסה שמנהלים את הבינוי•

שאחראים על התחזוקה והשיפוציםע"השפלצוות אגף •

לצוות אגף הכספים שאחראי על הכסף•

התזמורתל שמנצח על "למנכ•

עוזרת ראש המועצה–ר אורנה יהודה אברמסון "לד•

ולחברי המועצה שמסייעים בקידום החינוך בישוב•
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!תודה


