שפ"ע (שיפור פני העיר)
נראות היישוב והמרחב הציבורי
קדימה צורן פורחת

במהלך שנת  ,2020הושם דגש מיוחד לנושא נראות הישוב ,והושקעו מאמצים רבים בשיפור
הטיפול במרחב הציבורי בכל חלקי הישוב.
במסגרת זו פיקחנו ושיפרנו את עבודת הקבלנים וייעלנו תהליכים ,הוספנו מכונת טיאוט
קטנה לרחובות ההולנדים ותגברנו את מערך הפינויים של מכלי המחזור.
פעילות במרחב הציבורי:
• 2,600מ"ר של דשא בולם הונחו בשטחים ציבוריים
•הוספה והחלפה של ברזיות ברחבי היישוב
•החלפת הצללות והתקנת הצללות חדשות  4,300מ"ר
•מתקני משחק  -הושקעו כ ₪ 400,000 -במתקני
משחק חדשים

גן המושבה סמטת אבקסיס

•נגישות – הונגשו מרחבים ציבוריים
•הוספת פחים עיליים מונפים
•החלפת ספסלים ואשפתונים ברחבי היישוב
•צביעת ספסלי בטון ברחובות הולנדיים
הנחת פחים עיליים

•צביעת מעברי חציה וסימוני כבישים ,כולל
יישום החלטות ועדת תנועה
•התקנת עיני חתול במעברי חצייה ,המאירים
את מעבר החצייה
•הוספת מעקות בטיחות ברחבי היישוב

מעקה בטיחות שד' יצחק רבין

שדרוג ושיקום מתחמים ציבוריים (שצ"פים)
הפעילות כללה בין היתר הצללות ,תאורה ,דשא
בולם ,מתקני משחק ,ספסלים ואשפתונים
שהותקנו והוסדרו.
•פארק השרון הירוק  -שיקום ,שדרוג הגינון,
החלפת הריהוט והברזיות ,פתיחת מעבר לגינת
הכלבים ,התקנת דק לפעילות ,צביעת עמודים,
החלפת הצללה ,הוספת מתקני משחק.
פארק השרון הירוק

•גן ציפורה -מתקנים ,דשא ,ברזיה

•גן מימון -תאורה

•גן רמז -תוספת תאורה

•גן אלון -תאורה

•הקשת-שיקום גינון

•גן ויתקין -החלפת ריהוט

•מורדי הגטאות -דשא ,הצללה ,תאורה,
מתקני משחק

•גן פקמן (ז'בוטינסקי) התקנת מגרש
ספורט משולב למשחקי כדור (מיני
פיצ') הצללה ,דשא בולם ותאורה

•בן צבי-תאורה ,דשא ,מתקני משחק
•גן בגין -הצללה ודשא
•גן מ"ג -דשא ותאורה
•רוזנבך -מתקני משחק ודשא

•החסידה – הוספת מתקנים
בגינת כלבים
•הפלמ"ח – שדרוג מגרש הכדורסל,
תאורה ,ברזיה

•בר יהודה/שבזי – התקנת מגרש ספורט משולב
למשחקי כדור (מיני פיץ')
•הצללה ותאורה -הברוש ,הנירים ,ההדרים מזרח,
ההוקי ,פארק החלומות
•סוף דרך לב השרון ,החרוב -החלפת ספסלים ואשפתונים
•שדרות הדקלים -החלפת הגדר לאורך השדרות
ושיפור הגינון
•פארק רמת אמיר -הצללה מתחם הילדים
שדרוג גינון ברחבי היישוב
•רחוב צבעוני  -פיתוח גינון
•שד' בן צבי  -שדרוג גינון
•עמק יזרעאל  -פיתוח גינון
•רחוב סתוונית  -שדרוג ערוגות ואדניות
•רחוב חרצית  -שדרוג ערוגות ואדניות

שצ"פ בר יהודה  -מיני פיץ'

•טיילת רמת אמיר שד' יצחק רבין  -שדרוג ערוגות גינון
•טיילת כניסה לצורן  -שדרוג גינון
•רחוב הרותם  -שדרוג גינון
•רחוב השדות  -הקמה ופיתוח גינון
•רחוב האירוסים
• רחוב מואב ואדום -הקמת תשתיות לערוגות וגינון.
•טיילת השרון הירוק -הקמת תשתיות לערוגות
•רחוב עד עד -הקמת תשתיות לערוגות ,גינון והסדרת שביל נגישות

בתי ספר ומגרשי ספורט
•שדרוג והחלפת סלים וקט רגל במגרשי
הכדורסל
•תיקוני בטיחות בכל האולמות לרבות
החלפת סלים
•התקנת תאורת לד במגרשי הכדורסל
סימון ותמרור ברחבי היישוב
•ביצוע החלטות ועדת תנועה
•הרחבת מתחמי נשק וסע וסימונם
•סימון צביעה ותמרור
•סימון מדרכות

נשקוסע
נשק
וסע

•עיני חתול במעברי חצייה
•סימון רכב שיתופי
איכות סביבה וקיימות – קדימה צורן ישוב ירוק
•תגבור פינוי כלי אצירה כתומים  -במקום פעם בחודש  -פעמיים
•תגבור תדירות פינוי מתקני זכוכית
•שיפור ושיקום מרכזי נקודות מיחזור -רח' הטווס ,החסידה ,רח' ההגנה ,רח' הגפן
•הקמת פיילוט מרכזי מיחזור חדשים -ההגנה ,שושנת העמקים ,הגפן
•שתילת מעל  200עצים בשיתוף תושבים
•פינוי ניילונים ופסולת חקלאית מהמרחב הציבורי
•הגדלנו את התקציב ואת הפעילות בתחום עיקור וסירוס חתולי רחוב
•הגדלנו את תקציב לוכד הכלבים
•יום האקלים -אירוע קיימות יישובי בשיתוף המתנ"ס ,תושבות ותושבים
•ועדה חקלאית -קיום מפגשי עבודה וקידום שיתופי פעולה.

יעדים ל2021-
•חתימה על אמנה סביבתית יישובית ,הכוללת גם מדיניות טיפול בעצים.
•חיזוק ההסברה בתחום הקיימות ואיכות הסביבה-קיום אירועים לטובת הכלל ,מפגשי
הסברה והדרכה לתלמידות ,תלמידים ,הורים וצוותים חינוכיים.
•הגדלת משאבים בתחום איכות הסביבה ומענה לקולות קוראים.
•הקמה וטיפוח של גינות קהילתיות ויערות/בוסתן מאכל -שיתוף פעולה עם הקהילה
•שדרוג תאורה ברחבי היישוב.
•החלפת לוחות מודעות ברחבי היישוב.
•הקמת פינות גזם ומיחזור ברחבי הישוב.
•המשך נטיעת עצים ברחבי היישוב.
•יציאה למכרז פינוי גזם ,פסולת ואשפה בשיתוף
רשויות שכנות.
•המשך עבודות נגישות במרחב הציבורי.

כיכר לב השרון השקמה

•שטיפה וטיפול במדרכות רמת אמיר
•תיקון וצביעת מגרש הכדורסל מאחורי מרכז העסקים (מתנ"ס ישן)
•המשך שיקום שדרוג וטיפול במתחמים:
•שצ"פ בר יהודה  -הצללות
וריהוט גן באזור המיני פיץ'
•הקמת שצ"פ הגולן כולל מתקני
כושר ומתקני משחקים
•רח' האילנות/השקמה  -מיסוד
נקודת מיחזור גזם ,חנייה
והוחלפת מתקן ספורט

•שצ"פ השקמה/שושן צחור
•חנקין -השלמת התכנון והביצוע
•הפלמ"ח  -התקנת מתקן כושר
ושדרוג המתחם
•גן ציפורה -הצללה ותאורה
•גן רייף -שיקום כולל
•גן רזניק -הצללה ותאורה.

•שדרוג גינון  -רחובות הדרים
ואילנות

•מתקני משחק בגינת הכלבים בגפן

•סמטת הברון/רוטשילד -פיתוח
וגינון

•דשא בולם בפארק רמת אמיר (אזור
משחקי הילדים)

•גינת מיוחדים -שדרות יצחק רבין

•שצ"פ אלי כהן -הצללה וריהוט

