יישוב עצמאי כלכלית

צעד אחד לאדם ,צעד גדול לקדימה צורן
בשנת  ,2020עשינו צעדים משמעותיים לקראת עצמאות כלכלית של היישוב:
•החשב המלווה סיים את כהונתו.
•הוכרזנו כרשות יציבה.
•אישרנו את תקציב שנת .2021
•פעלנו לקידום החלטת ועדת הגבולות בנושא אזור התעסוקה המשותף עם לב השרון,
לרבות הגשת עתירה לבג"צ.
•קידום אזור התעסוקה המערבי.
אנ"מ (אזור נופש מטרופוליני) אילנות  -הרחבת אזור התעשייה המערבי ליד הדסים קידום
תוכנית בשטח של כ 100-דונם ,עם יעד של כ 250,000-מ"ר לתעסוקה .צוות התכנון הציג
את התוכנית הראשונית לוועדה המחוזית בשלב מקדמי ,וקיבל את ברכת הדרך .מדובר
במתחם שיתוכנן כקמפוס חדשני ,שיאפשר הקמת חוות שרתים בקומות תת קרקעיות.
•נסללו כ 3,000-מ"ר של כבישים חדשים וכ 2,500-מ"ר של מדרכות ומפרצי חניה.
•ועדה מרחבית שרונים מקדמת את תהליך איחוד וחלוקה בתוכנית אזור
תעסוקה מערבי הקיים.
רכש והתקשרויות
•התאמנו נהלי רכש והתקשרויות,
לייעול והוזלת הרכש במועצה.
•התאמנו עבודה סדורה
באמצעות מכרזים ,וקיימנו 14
מכרזים בשנת ( 2020עבודות
אלומיניום ,מסגרות ותיקונים
קלים ,אספקת כלי עבודה וחומרי
בנייה ,ציוד משרדי ,מזון ,שתייה
וניקיון ועוד).
•הקמנו מאגר ספקים וקבלנים ,וכן מאגר
יועצות ויועצים מומחים.

הקמת מנהלת עסקים שמטרתה קידום כלכלה מקומית ועסקים ביישוב:
•במהלך השנה הנגישה המנהלת את שירותי מעו"ף לעסקים קטנים ובינוניים ,לעסקים
ביישוב שנהנו מצוות היועצים המקצועיים.
•המנהלת יזמה וקיימה קורסים והרצאות.
•המנהלת הנגישה מידע בנושאי קורונה ,ארנונה ועוד ...לבעלי העסקים בתחומים
השונים.
•אחת לחודשיים ,פורסם ניוזלטר עם עדכונים ומידע לבעלות ובעלי העסקים,
ולתושבות ולתושבים.
•קישור לניוזלטר של חודש נובמבר לחץ כאן

הקמת מרכז עסקים ויזמות שמשמש כמרחב עבודה משותף ,ומתן מענה לתושבות ותושבי
היישוב והאזור ,לעבודה קרוב לבית ויצירת שיתופי פעולה.
במרכז התקיימו הרצאות מקוונות ומפגשי נטוורקינג.
קישור לפרטים על המרכז ויצירת קשר לחץ כאן
מתחם פנאי ובילוי (רוטשטיין) ברמת אמיר מתקדם לקראת פתיחה ,צפוי
להיפתח בחודש אפריל 2021

חברה כלכלית  -המשכנו לקדם הקמת חברה כלכלית לישוב ,באמצעות בחירת יועץ מקצועי
מלווה ,להכנת התוכנית האסטרטגית והכלכלית העתידית של החברה .ברבעון הראשון של
 ,2021היועץ המלווה יגיש את המלצותיו ,והתוכנית תועלה לדיון במליאת המועצה.
הגשת קולות קוראים – בשנת  2020הגדלנו ושיפרנו משמעותית את המענה והטיפול בקולות
קוראים והצלחנו לגייס תקציבים בהיקף של  3וחצי מיליון  ,₪פי שניים יותר מאשר בשנת
 .2019התקציבים מיועדים ל :שיפוץ מוסדות חינוך ,מלגות לסטודנטיות וסטודנטים ,רכישת
מחשבים ,סיוע בהתמודדות עם מגיפת הקורונה ועוד.
מיצוי הכנסות מגורמים ממשלתיים בשנת  2020טיפלנו לעומק בנושא הכנסות מהמשטרה
ובשנת  2021נמשיך לטפל לעומק בהכנסות משרד החינוך ,כפי שהתחלנו ב.2020-

יעדים לשנת 2021
•חברה כלכלית  -סיום גיבוש עבודת המטה והעלאה לדיון במליאת המועצה.
•המשך הגדלת גיוס משאבים ממקורות חיצוניים (קולות קוראים) ומיצוי הכנסות
ממשלה.
•הובלה לחדשנות – קידום הקמת פלטפורמת רכש דיגיטלית שתאפשר ייעול תהליך
הרכש והגדלת היצע הספקים.
•המשך עבודה עם מכרזים בצורה מקצועית תוך חסכון וצמצום עלויות.
•קידום יזום ובחינה של תכנון מפורט למימוש קרקע המועצה (כ 6-דונם) באזור
התעסוקה המערבי.

