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דו״ח לתושב



דבר ראש המועצה
 תושבות ותושבים יקרים,

שנת 2020 הייתה מאתגרת עבור כולנו. במרכזה 

עמדה התמודדות עם מגפת הקורונה העולמית, 

ששנתה לחלוטין את אורחות חיינו, העדר תקציב 

מדינה בשנתיים האחרונות, העדר שלטון מרכזי יציב 

ובנוסף אנו ניצבים כעת בפתחה של מערכת בחירות 

רביעית. אף על פי כן, דאגנו ועשינו ככל יכולתנו, על מנת 

לשמור על הישוב שלנו יציב, מוגן ובטוח עבור כולנו. דאגנו לוותיקות ולוותיקים, לתלמידות 

ולתלמידים, לאוכלוסיות בסיכון, לצוותים החינוכיים וחיזקנו את הקשר החשוב עם השטח, 

שאפשר להתמודד עם הקשיים. 

מסביב לכל הכאוס שיש לנו במדינת ישראל, יש לנו אי של שפיות ויציבות במועצה המקומית 

קדימה צורן.

למרות האתגרים, שנת 2020 הייתה שנה של תנופת עשייה אדירה בתחומים רבים. פעלנו 

באחריות, ביצירתיות ובגמישות, כדי לשמור על איכות החיים הגבוהה בקדימה-צורן. יחד עם 

עבודת המועצה, ראינו עד כמה הקהילה בקדימה-צורן מגובשת ופעלתנית, יוזמות מקומיות, 

ערבות הדדית ואכפתיות רבה אפיינו את השנה הזו, ואני בטוחה כי בזכות החוסן החברתי 

שלנו, נוכל להתגבר על הקורונה ולחזור לשגרה בהקדם. אני מבקשת להודות לכולן ולכולם 

על ההירתמות, המקצועיות והנתינה הגדולה. 

אני שמחה לשתף אתכם בעשייה הענפה בשנה האחרונה, בהתאם לתוכנית העבודה ולחזון 

היישובי. גם ב-2021 נמשיך לדאוג כי קדימה-צורן תהיה 

"יישוב עצמאי כלכלית, מוביל בשירות לתושב/ת ובחדשנות;

 ישוב נקי ומטופח עם איכות חיים וסביבה,

שהחינוך בו יהיה מודל לחיקוי"

שלכן ושלכם,



 התמודדות עם מגפת קורונה
התנהלות בחירום

אתכם בכל מצב

מענה ברציפות תפקודית לשירותים חיוניים בכל הקשור לשרות לתושבים / הישוב פעל 

ב"שגרת-חירום" המאופיינת ברציפות תפקודית ברמה גבוהה, מענה מקצועי וקשוב לצרכים, 

מתן שירותים חיוניים ויצירת שירותים והתאמות ייחודיים לתקופת הקורונה

חמ"ל קורונה יישובי – עם פרוץ המגיפה הקמנו חדר מצב יישובי בהובלת סגן ראש המועצה, 

אל"מ )בדימוס( שלומי מוכתר, שהתכנס באופן תדיר בשיתוף הדוק עם פיקוד העורף, משרד 

הבריאות וכל מנהלות ומנהלי המכלולים לשעת חירום. הצוות קיים הערכות מצב ודאג 

ליישום הנחיות הקורונה ולשמירת הישוב בדרוג ירוק בתוכנית הרמזור. 

מוקד קורונה )קהילה( יישובי – פעל בשיתוף המתנ"ס, מתנדבות ומתנדבים מהיישוב וצוות 

אגף הרווחה. המוקד אפשר בעיקר לתושבות ולתושבים ותיקים לקבל סיוע טלפוני, סיוע 

בביצוע שליחויות, הבאת תרופות וקניות למי שנמנע מלצאת את ביתו עקב בידוד או חשש 

מהדבקות. בנוסף, צוות המוקד קיים אלפי שיחות יזומות לוותיקות ולוותיקים והתעניין 

בשלומם.

תמיכה נפשית ורגשית - הרחבת המענה הרגשי, התמיכתי והטיפולי של צוות העובדות 

הסוציאליות וצוות השירות הפסיכולוגי, לכלל הקהילה. 

הקמת קרן לעזרה הדדית - לסיוע למשפחות גם במהלך החגים וגם במהלך הקורונה. הקרן 

מנוהלת במתנ"ס.

חלוקת אלפי סלי מזון - ארוחות חמות, חבילות שי ומשלוחים למשפחות 

נתמכות, לחולים, למבודדים, לאזרחים ותיקים ולילדים עם צרכים 

מיוחדים.

התנדבות הנוער ותנועות הנוער – חברות וחברי תנועת 

הצופים, התנועה החדשה, בני עקיבא ובנות ובני נוער 

נוספים, נרתמו לחלוקת סלי מזון, אפיית חלות, הקמת סוכה, 

הגעה לבתי שורדות ושורדי שואה, ותיקות וותיקים, חלוקת 

 חנוכיות לנכי צה"ל ועוד, למען שמירת החוסן

היישובי והקהילתיות

חבילות מזון



 הקמת מערך חקירות אפידמיולוגי רשותי

קב"ט המועצה, עופר פרץ, התמנה לראש 

מערך החקירות, והוביל צוות של חמישה 

עובדות ועובדי מועצה שקיבלו הכשרה 

מקצועית ופעלו לקטיעת שרשרת ההדבקה 

בטווחי זמן מיידים ובשיתוף מלא עם משרד 

הבריאות.

בדיקות קורונה - הפעלנו מתחמי בדיקות וניידות לבדיקות קורונה ללא עלות, ללא הפנייה 

וללא תיאום מראש, על מנת לתת מענה מהיר לתושבות ולתושבים, ועל מנת לקטוע את 

שרשראות ההדבקה.

נתוני תחלואה פרסמנו נתוני תחלואה יומיים, הנגשנו באופן רציף 

מידע חיוני ושמרנו על שקיפות ונגישות המידע שהתפרסם באתר 

המועצה ובעמוד הפייסבוק הרשמי שלה.

מערכת החינוך נערכה לעבודה בקפסולות ובחללים מיוחדים, 

ובסיוע של עוזרות ועוזרי חינוך וצוות המתנ"ס, ילדות וילדי קדימה 

צורן למדו את מירב ימי הלימוד האפשריים, והכל תוך הקפדה על 

הכללים ושמירה על הבריאות.

ילדות וילדי החינוך המיוחד, קיבלו מענה רציף לכל אורך 

התקופה, בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מחלקת החינוך פתחה שמרטפייה לילדי עובדות ועובדי החינוך 

המיוחד, ובחלק מהזמן גם לעובדות ועובדים חיוניים במערכת 

הבריאות והביטחון.

חבילות מזון

בדיקות קורונה ביישוב

מערך חקירות אפידימיולוגי



יישוב עצמאי כלכלית
צעד אחד לאדם, צעד גדול לקדימה צורן 

בשנת 2020, עשינו 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 2020 )עבודות 

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

https://members.smoove.io/view.ashx?message=h45554610O688914561O250602O689019323&r=1009
https://members.smoove.io/view.ashx?message=h45554610O688914561O250602O689019323&r=1009
https://lp.vp4.me/m5s1https://lp.vp4.me/m5s1


חברה כלכלית - המשכנו לקדם הקמת חברה כלכלית לישוב, באמצעות בחירת יועץ מקצועי 

מלווה, להכנת התוכנית האסטרטגית והכלכלית העתידית של החברה. ברבעון הראשון של 

2021, היועץ המלווה יגיש את המלצותיו, והתוכנית תועלה לדיון במליאת המועצה.

הגשת קולות קוראים – בשנת 2020 הגדלנו ושיפרנו משמעותית את המענה והטיפול בקולות 

קוראים והצלחנו לגייס תקציבים בהיקף של 3 וחצי מיליון ₪, פי שניים יותר מאשר בשנת 

2019. התקציבים מיועדים ל: שיפוץ מוסדות חינוך, מלגות לסטודנטיות וסטודנטים, רכישת 

מחשבים, סיוע בהתמודדות עם מגיפת הקורונה ועוד.

מיצוי הכנסות מגורמים ממשלתיים בשנת 2020 טיפלנו לעומק בנושא הכנסות מהמשטרה 

ובשנת 2021 נמשיך 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.



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

קדימה צורן פורחת

במהלך שנת 2020, הושם 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: 

2,600 מ"ר של דשא בולם הונחו בשטחים ציבוריים 	 

הוספה והחלפה של ברזיות ברחבי היישוב 	 

החלפת הצללות והתקנת הצללות חדשות 4,300 מ"ר	 

 מתקני משחק - הושקעו כ- 400,000 ₪ במתקני	 

משחק חדשים

נגישות – הונגשו מרחבים ציבוריים	 

הוספת פחים עיליים מונפים 	 

החלפת ספסלים ואשפתונים ברחבי היישוב	 

צביעת ספסלי בטון ברחובות הולנדיים	 

צביעת מעברי חציה וסימוני כבישים, כולל 	 

יישום החלטות ועדת תנועה

התקנת עיני חתול במעברי חצייה, המאירים 	 

את מעבר החצייה

הוספת מעקות בטיחות ברחבי היישוב	 

גן המושבה סמטת אבקסיס

מעקה בטיחות שד' יצחק רבין

הנחת פחים עיליים



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.

גן ציפורה- מתקנים, דשא, ברזיה	 

גן רמז- תוספת תאורה 	 

הקשת-שיקום גינון	 

מורדי הגטאות- דשא, הצללה, תאורה, 	 

מתקני משחק

בן צבי-תאורה, דשא, מתקני משחק	 

גן בגין- הצללה ודשא	 

גן מ"ג- דשא ותאורה	 

רוזנבך- מתקני משחק ודשא	 

גן מימון- תאורה	 

גן אלון- תאורה	 

גן ויתקין- החלפת ריהוט	 

גן פקמן )ז'בוטינסקי( התקנת מגרש 	 

ספורט משולב למשחקי כדור )מיני 

פיצ'( הצללה, דשא בולם ותאורה 

 החסידה – הוספת מתקנים	 

בגינת כלבים

הפלמ"ח – שדרוג מגרש הכדורסל, 	 

תאורה, ברזיה

פארק השרון הירוק



 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	 

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	 

שצ"פ בר יהודה - מיני פיץ'



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 	 

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 200 עצים 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.	 

נשק וסענשק וסע



יעדים ל-2021
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.	 

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

שדרוג גינון - רחובות הדרים 	 

ואילנות 

סמטת הברון/רוטשילד- פיתוח 	 

וגינון

גינת מיוחדים- שדרות יצחק רבין	 

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.	 

מתקני משחק בגינת הכלבים בגפן	 

דשא בולם בפארק רמת אמיר )אזור 	 

משחקי הילדים(

שצ"פ אלי כהן- הצללה וריהוט	 

כיכר לב השרון השקמה



חינוך
שמים את החינוך במרכז

מערכת החינוך היא לב ליבו של היישוב שלנו. אנו 

מובילים מערכת חינוך מקצועית, איכותית, קשובה 

וערכית, שתמשיך להוות מודל לחיקוי ולהשראה. 

במהלך השנה, חיזקנו את שיתופי הפעולה בין 

מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית ובתי 

 הספר קידמו יוזמות ייחודיות וזכו להערכה

אזורית וארצית.

קדימה צורן ממוקמת בעשיריה הראשונה של הישובים בנתוני הזכאות לבגרות. 	 

שיעור ההתנדבות לשנת שירות ושיעורי גיוס ליחידות לוחמה בקרב הנשים והגברים, 	 

גבוהים. כמו כן, שיעור הקצינים גבוה ביחס לממוצע הארצי. 

חינוך בימי קורונה	 

מערכת החינוך נערכה בקפסולות ובחללים מיוחדים. 

 בסיוע של עוזרי חינוך והמתנ"ס למדו ילדות וילדי קדימה צורן במקסימום האפשרי

 של ימי לימוד והכל תוך הקפדה על הכללים. 

 הפעלת מסגרות החינוך המיוחד, היל"ה וכיתות שח"ר כרגיל לכל אורך

 תקופת הקורונה.

 כחלק מהמשבר, הורים לא נדרשו לשלם 'קרן קרב' ותקציב המועצה הוסט

 לפעילויות העשרה.

 בתיכון, ההורים לא שילמו עבור פעילות תל"ן.

הפעלת שמרטפיות לילדות וילדי עובדות ועובדי החינוך המיוחד ומערכת הבריאות 

במהלך תקופות הסגר.



תשתית טכנולוגית

הושלם החלק הראשון בתהליך שדרוג תשתיות התקשוב בבתי הספר )ימשך ב-2021( 

השלמת כל הפערים על מנת שכל בתי הספר יוכלו ליישם למידה חדשנית וטכנולוגית.

שיפוץ ושדרוג מוסדות החינוך ביישוב בתקציב של מעל 4 מיליון ₪. המשכנו בעבודה על פי 

תוכנית עבודה שנתית, העבודות מבוצעות לאורך כל השנה ובמהלך החופשות.

שיפצנו את חצרות בתי הספר, החלפנו חדרי שירותים וחידשנו מרחבים בגנים ובבתי 	 

הספר; חצר בית ספר לב רן, חצרות חט"צ יובלים ולב רן וטיפול בתשתיות, איטום 

גגות ניצני השרון, יובלים, אולם הספורט, חצר יגאל אלון והוספת מתקן כושר חדשני, 

חדרי שירותים וגינון משמעותי באור תורה, שיפוץ גני הממ"ח )מרגלית, הודיה ותמר(, 

שיפוץ חצר השפ"ח )השירות הפסיכולוגי(. 

הקמנו מתחמי למידה חדשים ומתקדמים. חטיבת הביניים גוונים זכתה למתחם חדש 	 

של 400 מ"ר ללמידה חדשנית, כל אחד מבתי הספר קידם יוזמת חידוש מרחב למידה 

בהתאם לצורך בית הספר. 

תוספת תקציבית לגינון בגני הילדים ובמוסדות החינוך.	 

הפקת צעדת בלוטים יישובית.	 

חלוקת 30 מלגות לסטודנטים בשיתוף פר"ח ובשיתוף מפעל הפיס.	 

חלוקת 2 מלגות לסטודנטים ספורטאים מצטיינים בשיתוף עם מפעל הפיס. ספורטאים 	 

פאראולימפים. בשיתוף מפעל הפיס.

הפעלת בית הספר של הקיץ וקייטנת חנוכה בשיתוף המתנ"ס.	 

חלוקה והשאלה של מעל 140 מחשבים ניידים וטאבלטים למשפחות הנזקקות לכך.	 

שדרוג חצרות מוסדות החינוך



 ביסוס המחלקה ודרכי עבודה:

במהלך 2020, ייצבנו את מחלקת החינוך ושיפרנו את דרכי העבודה. בשיתוף משאבי אנוש 

איישנו תפקידים; בחרנו מנהל מחלקת חינוך חדש, אדר ארד, שהביא עמו תפיסה חינוכית 

חדשנית ויכולת ניהול. בחרנו מנהלת חדשה למדור חינוך מיוחד אילת חיים. בחרנו מנהלת 

חדשה לתיכון עודד, נעמי ורד.

פורום חינוכי רשותי - משרד חינוך- עם הפיקוח של משרד החינוך.	 

קיימנו פורום חינוך יישובי )ועדת חינוך(.	 

פורום עבודה עם הנהגות ההורים ושיתופי פעולה.	 

בניית מפגשי שיתוף והיוועצות: ראש המועצה, אגף החינוך, מנהלות בתי ספר, נציגות 	 

ונציגי הנהגת הורים.

ייצוב מסגרות החינוך בישוב בזמן קורונה, הבטחת רציפות תפקודית ומתן מענה 	 

למתווים המשתנים.

הפעלת מכלול חינוך ונוער בחירום למתן מענה לאירועי קורונה במסגרות החינוך.	 

מענה על קולות קוראים לגיוס משאבים ומיצוי משאבים זמינים ממשרדי הממשלה:	 

בית ספר של הקיץ; ניצנים; תקשוב בתי ספר עוזרי הוראה; ניקיון וחומרים; תוכניות 	 

העשרה; תקשוב חינוך מיוחד; הנגשה אקוסטית; מחשב לכל ילד/ה; קידום נוער 

יחידת הנוער; בינוי משרד החינוך. 

גני ילדות וילדים

הפעלת גני הילדות והילדים, בנית צוותים וביצוע הכשרה שנתית לסייעות.	 

הכנה וביצוע של מערך הרישום והשיבוץ לגני המועצה וגני המוכש"ר.	 

המשך הפעלת מודל סייעות מובילות אשכול גני ילדים.	 

הקמת ועדת היגוי יישובית לנושא הגיל הרך.	 

הקמת מרחבי למידה חדשנים לפי עוגני הגן העתידי.	 

פרויקט הטמנת זרעי ופקעות פרחי בר בשיתוף עם תושבים פעילים.	 

שיתוף פעולה עם הגנים הפרטיים ביישוב.	 

חיסוני שעלת ושפעת לעולים לכיתות א'- אחר הצהריים בשיתוף עם נטל"י.	 



בתי הספר

גיוס עוזרות ועוזרי חינוך לתגבור 	 

בתי הספר היסודיים.

התנעה והשלמת החלק הראשון 	 

בתהליך שדרוג תשתיות התקשוב 

בבתי הספר )ימשך ב 2021(.

ייזום יום העשרה רשותי לתלמידי 	 

כיתות ה'-ו' בהפעלת המתנ"ס.

הפעלת חוגים לבנות ולבני הנוער 	 

במתנ"ס.

רציפות הפעלת צהרוני המתנ"ס בבתי הספר ע"י הצטרפות לתוכנית "ניצנים".	 

פרסום עלון רישום חדש לבתי הספר בישוב.	 

קבלת הכרה בבית הספר "יגאל אלון" כבית ספר מכיל.	 

המשך פרויקט 'בית ספר מנגן' ותמיכה בקונסרבטוריון.	 

הפקת כנס מקהלות בשיתוף הקונסרבטוריון.	 

חינוך מיוחד

הרחבת המענים לתלמידי החינוך המיוחד ברשות – פתיחת שתי כיתות לתלמידים 	 

בעלי לקויות למידה בבתי הספר ברשות )כיתה א' ביגאל אלון, כיתה י' בתיכון עודד( .

ריכוז פעולת ועדות זכאות ואפיון לפי תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד.	 

גני החינוך המיוחד הפכו להיות חלק ממערך גני הילדים הכללי ומקבלים מענה 	 

ותמיכה לאורך כל השנה ממחלקת הקדם יסודי, בתחומים כגון: תחזוקה, תפעול 

והעשרה.

חיזוק שיתוף הפעולה עם המתי"א משרד החינוך ומכלול הגורמים השותפים.	 

מערך ההסעות והמענה להורים ולילדים שופר.	 

הפעלות בימי קורונה לתלמידי ה'-ו'



ביקור סדיר

הרחבת תקן קציני הביקור הסדיר.	 

מאמץ מיוחד לליווי תלמידות, תלמידים ומשפחות המתקשים לקחת חלק בפעילות 	 

החינוכית בזמן קורונה.

הידוק ומיסוד קשרי העבודה של קציני הביקור הסדיר עם בתי הספר ליצירת תוכניות 	 

אישיות לתלמידים בסכנת נשירה.

שירות פסיכולוגי חינוכי

הכשרת צוותים במסגרת הצטרפות המועצה לתוכנית הלאומית למניעת אובדנות.	 

הרחבת שורות השפ"ח - גיוס אנשי ונשות צוות חדשים.	 

פרויקט דלת פתוחה – מתן מענה לתושבות ולתושבים בתקופת הקורונה.	 

מפגש ישיר של תושבות ותושבים עם השירות הפסיכולוגי – הקמת עמוד פייסבוק 	 

וערוצי תקשורת לפניה עצמאית של כל מי שזקוקים לסיוע.

הוספת שירות חדש –אבחון הפרעת קשב וריכוז.	 

קידום נוער

קיבוץ מרבית השיעורים לבגרות, הנלמדים במסגרת תכנית היל"ה, למועדון ביישוב. 	 

תכנית היל"ה לילדים ונוער בסיכון- זכתה לשבחים גדולים בתום שנת הלימודים 

תש"פ, ובמהלך שנת הלימודים תשפ"א, על אף כל האתגרים, המשיכה בפעילות.

הגדלת היקף המשתתפים בקבוצות תהליכיות במסגרת היחידה, בשיתוף הרווחה.	 

פיילוט השתלבות במסגרת החינוך הפורמלית בחט"ב גוונים.	 

הרחבת היקף ומגוון קורסי ההעשרה במסגרת פיתוח כישורי חיים ומיומנויות לבוגר 	 

במאה ה-21.



יעדים ל 2021
חיזוק ממשקי העבודה עם מנהלות בתי הספר והנהגות ההורים.	 

בניית תכנון רב שנתי של בינוי מוסדות חינוך )הליכי המכרז לקראת סיום(.	 

הגיל הרך - הכנת תכנית עבודה רב שנתית כחלק מעבודת ועדת ההיגוי היישובית.	 

המשך תהליך הסבת בית הספר "יגאל אלון" לבית ספר מכיל.	 

קידום יוזמות חינוכיות.	 

שיפור תשתיות המחשוב במוסדות החינוך, בשיתוף עם משרד החינוך.	 

תוספת של תקני סייעות קבועות שתפקידן להיות סייעות סבב, ולהחליף במקומות חסרים 	 

במהלך השבוע.

קידום תהליכי הוראה מיטביים לטובת למידה חדשנית.	 

לידה עד 3, בהתאם לתקנות החדשות שנכנסות, נערך לקידום נושא זה ברשות.	 

חינוך מיוחד-קידום הכנסת מסגרת לימודית יג'-יד' בתיכון עודד.	 



רווחה ושירותים חברתיים
למען הקהילה – מכל הלב

הקמת מרכז יעוץ לתושבת ולתושב בהפעלה ושיתוף 	 

המתנ"ס ומתנדבים, לצורך מתן מענה לתושבים במגוון 

נושאים )כלכליים, משפטיים ועוד( ומופעל על ידי 

מתנדבות ומתנדבים מהיישוב.

הקמת מוקד קהילה )קורונה( יישובי, בשיתוף עם 	 

המתנ"ס ובהפעלה של מתנדבות ומתנדבים.

מאות מתנדבות ומתנדבים פעלו במגוון פעילויות 	 

התנדבות לאורך השנה.

 הרחבת פעילות התחנה לטיפול משפחתי וזוגי-	 

כיום כ 15 משפחות מקבלות מענה טיפולי.

הפעלת 3 מרכזי הורים ילדים

 מרכז לגיל הרך )עד גיל 5(, מרכז הורים וילדים )גילאי 6 עד 12( ומרכז	 

 לגיל ההתבגרות )מגיל 13(. 

 45 תושבים, ילדים והורים, מקבלים מענה טיפולי לאורך שנה, בשיתוף

עם משרד הרווחה. 

 סיימנו הוצאת מכרז משותף למספר רשויות להמשך הפעלת המרכזים	 

בשנים הקרובות.

כ – 700 משפחות קיבלו טיפול מצוות העובדות הסוציאליות.	 

 בנות שירות לאומי - גרעין בנות השירות, פעיל לכל אורך השנה	 

 במסגרת סיוע לאזרחים ותיקים, חונכות

לילדים ופעילויות קהילתיות.

ותיקות וותיקים

 שופץ מרכז לב הזהב לאזרחיות	 

ולאזרחים ותיקים בקדימה.

45 לחצני מצוקה הותקנו בבתי תושבות 	 

ותושבים ותיקים בשיתוף משרד הרווחה.

 הפעלת מועדון חברתי לאזרחיות ואזרחים	 

ותיקים, מופת זהב

חמ"ל קורונה

הפעלת מועדון מופת זהב



ממשיך שת"פ עם מרכז יום אזורי 	 

בפרדסיה. 

ארוחות אחת לשבוע ממסעדה 	 

למשפחות בהובלת מתנדבים.

65 משפחות מקבלות חבילת מזון 	 

משכן טוב, כל חודש לאורך השנה.

31 אזרחים ותיקים משתתפים 	 

בפרויקט "אמץ קשיש/ה" בהובלת 

מתנדבים.

40 משפחות מבשלות לקראת סוף השבוע, ארוחה חמה לכמה ימים עבור 15 אזרחים 	 

ותיקים ובודדים.

גיוס תרומות של מחשבים נייחים וניידים עבור תושבים ותיקים.	 

חלוקת חנוכיות, חלות, עוגות ובניית סוכה עם תנועת הנוער הצופים, התנועה החדשה, 	 

בני עקיבא ומועצת הנוער.

פעילות גופנית שבועית )ללא עלות( בפארקים בשיתוף המתנ"ס.	 

 גיוס משאבים

קול קורא לסיוע חומרי למשפחות )שוברים וחבילות( בקורונה, לחצני מצוקה לאזרחים 

ותיקים, מיגון לעובדים בקורונה; מגן זהב-ארוחות חמות וחבילות לאזרחים ותיקים; קרן 

לידידות למשפחות ואזרחים ותיקים; סיוע למשפחות ילדי מועדוניות; מחשבים ניידים 

למחלקת הרווחה; מפעל הפיס לתוכניות רווחה לאזרחים ותיקים; סיוע מפעל הפיס והרווחה 

למחשבים לילדים המוכרים ברווחה; תרבות וזהות יהודית.

קידום נשים ושוויון מגדרי

קידום מודעות ומיזמים למען נשים במעגל האלימות - בשותפות עם יועצת מעמד 	 

האישה ועם ויצ"ו והשתתפות בהפגנות מקומיות וארציות.

פורום ה-15 של ראשות הרשויות, ובהן ראש המועצה קרן גרין, פרסמו קריאה ליישום 	 

מידי של שינוי במדיניות בכל הקשור לאלימות ופוגענות מינית כלפי נשים וגברים.

קידום נשים ושוויון חברתי



צוינו אירועים בינלאומיים: חודש המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד )הרצאות 	 

והארת בניין המועצה בוורוד(, החודש למניעת אלימות נגד נשים )הרצאה בנושא 

אלימות כלכלית והארת בניין המועצה באדום(.

אימונים ומשחקי ליגה בכדורסל ובליגת הכדורשת "בנות נחמה"	 

קידום אוכלוסיות מיוחדות ומגוון

חיזוק פעילות מועדון 'שווים' גם בתקופת 	 

הקורונה, במגוון אירועים ושיתופי פעולה.

המשך פעילות מועדון 'רעים' .	 

הפעלה והשמה במפעל מוגן, מע"ש אזורי, 	 

תעסוקה נתמכת, מרכז יום.

המשך חיזוק פעילות ' מיוחדים בשרון' 	 

ואירועים שנתיים; טו בשבט, פורים, קיץ.

ציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים 	 

עם מוגבלות – הארת בניין המועצה בסגול 

והפקת סרטון בשיתוף המתנ"ס ותושבים 

לצפייה בסרטון לחץ כאן

תרבות יהודית

לאורך השנה, קידום וקיום פעילויות לכלל 	 

המשפחה - ערכות חדר בריחה, סיור 

חנוכיות, הרצאות, מעגל מתופפים, פאנל 

תשעה באב. 

הרצאות מנהיגות בשיתוף חטיבות הביניים 	 

והתיכון.

שבת עולמית ועוד.	 

מועדון רעים

פעילות תרבות יהודית

https://fb.watch/391YFO4ezN/


יעדים ל 2021
חיזוק מערך ההתנדבות היישובי.	 

קידום תוכניות מוגנות יישוביות ובכלל זה תוכניות למניעת שימוש באלכוהול, 	 

סמים והתנהגויות סיכון.

פיתוח התחנה לטיפול באובדן ושכול.	 

המשך הטמעה ופיתוח פורום יישובי למניעת התאבדות והכשרת צוותים.	 

המשך תמיכה בהפעלת סיירת 'תיקונים' לסיוע לגמלאים.	 

המשך התקנת לחצני מצוקה לאזרחיות ואזרחים ותיקים בשיתוף משרד הרווחה.	 

חלוקת טאבלטים לאזרחים ותיקים בפרויקט בשיתוף מפעל הפיס.	 

קידום הטמעת אפליקציית Safe Up - לחיזוק מוגנות נשים במרחב הציבורי.	 

העברת סקר צרכים להורים עצמאיים )יחידניים( בשיתוף עם המרכז ליזמות 	 

עסקית ופיתוח תוכניות בהתאם לסקר.



 נוער וחינוך
בלתי פורמלי
 מגשימים מטרות

חינוכיות וחברתיות

פעילות בתחום הכנה לצה"ל:

 קיום ערב מתגייסות ומתגייסים וחלוקת תיקים לכל מסיימות ומסיימי י"ב	 

המתגוררים בישוב.

יצירת מערך תומך לבנות ובני הנוער - מהצו הראשון ועד לגיוס לצה"ל. הוקם מוקד 	 

פניות לשביעיסטים, שמיניסטים והורי המלש"בים.

איתור, טיפול וסיוע למלש"בים שלא השלימו את 	 

תהליך הגיוס או אי הגיוס לצה"ל )מלש"בים 

לפני / אחרי צווי 12 ופקודות מעצר(.

מועצת נוער רשותית

קיום בחירות תקניות לבחירת יו"ר וסיו"ר 	 

מועצת הנוער היישובית.

מיתוג ומיצוב מועצת הנוער היישובית 	 

בבחירת לוגו למועצה ויצירת עמוד אינסטגרם 

ופייסבוק.

הוצאת כרטיס נוער מעוצב המקנה הנחות לנוער בבתי העסק השונים בישוב.	 

הקמת מנהלת רשותית )שולחן עגול( לבניית תוכנית הקיץ - במנהלת שותפים נציגות 	 

ונציגי מועצה, המתנ"ס, מועצת הנוער, תנועות הנוער, חט"בים, תיכון, הורים וקהילה.

העסקת מדריך נוער לצורך תפעול, ריכוז ושיווק תוכנית הקיץ לנוער.	 

שיתוף מועצת הנוער בבניית תוכנית קיץ מותאמת ואטרקטיבית.	 

פעילות קיץ- החלקרח, מונית הכסף, מגרשים מוארים, טורנירים, בריכה ועוד....	 

ערב מתגייסות ומתגייסים

התנדבות ילדי תנועות הנוער



תנועות הנוער ופעילות התנדבותית בקהילה

 קשר שוטף עם תנועות הנוער ביישוב.	 

קיום ישיבות סדורות וקבועות בין מחלקת הנוער לתנועות הנוער.

הגדלת היקף הפעילות ההתנדבותית-קהילתית ע"י יצירת שיתוף פעולה בין המועצה, 	 

תנועות הנוער, המתנ"ס ובתי הספר. הנוער השתתף בעשרות מבצעי חלוקה של סלי 

מזון, חלות, עוגות ערכות למבודדים ועוד.

 התנועה החדשה

במהלך השנה, בחרו סמל ושם לתנועה, שיפצו את 

מבנה התנועה וקיימו פעילות עם 'מיוחדים בשרון' 

)בט"ו בשבט ובפורים(, צעדת לפידים, חלוקת 

פרחים לשורדי השואה ולמשפחות שכולות, 

חלוקת חנוכיות לנכי ונכות צה"ל עם ארגון נכי 

צה"ל, עידוד הנוער לפעול למען הקהילה בה אנו 

חיים. חלוקת מזון וערכות למבודדים בשיתוף עם 

המועצה. לפרוט כל הפעילויות לשנת 2020 לחץ כאן 

 תנועת הצופים - שבט תמיד

במהלך השנה אומץ על ידי השבט בית האבות, וקוימו טקסים, 

הדלקת נרות. מדי שבת השבט אפה חלות וחילק לתושבים 

הוותיקים, חלוקת מזון וערכות למבודדים בשיתוף המועצה. 

התרמות ופתיחת מחסן ציוד קהילתי. יציאה להתנדבות בקטיף 

 תותים. לפירוט כל הפעילויות לשנת 2020 לחץ כאן
הצופים

התנועה החדשה

http://www.kadima-zoran.muni.il/SystemFiles/p2020t.pdf 
http://www.kadima-zoran.muni.il/SystemFiles/pcrew2020.pdf


 בני עקיבא

פעלו במגוון פעילויות והתנדבויות, התנדבות 

בבתי אבות, הקמת גמ"ח חתונות, הפעלת 

פרויקט "ביקורונה" בה ביקרו והפעילו ילדים 

בבתים, הדלקת נרות חנוכה יחד עם אזרחים 

ותיקים ועוד. לפרוט כל הפעילות לשנת 

 2020 לחץ כאן

יעדים 2021

הגדלת מספר המשתתפות והמשתתפים בפעילות תנועות הנוער ובפעילות הנוער 	 

היישובית.

ביצוע סקר מיפוי צרכים והרגלי בילוי בשעות הפנאי של בנות ובני הנוער 	 

המתגוררים בישוב: תוכנן ל 2020 ולאור מגפת הקורונה נדחה.

הטמעה וביסוס מעמדה של מחלקת הנוער כגוף מתכלל האחראי על תחום הנוער 	 

והפעילות הבלתי פורמאלית בישוב.

שיפוץ מבנה ומתחם הצופים.	 

בני עקיבא

http://www.kadima-zoran.muni.il/SystemFiles/sicom%20asia.pdf


פעילות המתנ"ס
 לא יכולתם להגיע אלינו

אנחנו הגענו אליכם

המתנ"ס הינו זרוע ביצועית של המועצה ומאגד בתוכו את תחום בינוי הקהילה ובכלל זה את 

 תחומי הספורט, התרבות והפנאי, צהרונים ותחומים נוספים. 

 רוב השנה התאפיינה בצל הקורונה, היא שינתה לנו את ההרגלים. 

דווקא בשנה מסוג זה בה לא יכולתם להגיע לאולמות האירועים ולמגרשים, שמנו לנו 

למטרה להגיע עד אליכם עם מיטב ההרצאות, ההופעות והטקסים, ועשינו ככל שניתן על 

מנת להמשיך בשגרת חיינו, גם היום אנו ממשיכים לעשות את המירב כדי להפעיל פעילויות 

תרבות, פנאי, העשרה וספורט, לצד הפעלה מיטבית של מערך הצהרונים והגיל הרך.

אנו מודים לצחי ברבר מנהל המתנ"ס היוצא ומברכים בהצלחה רבה את רועי סודאי, מנהל 

המתנ"ס הנכנס.

קהילה 

הפעלת המוקד הקהילתי בתקופת הקורונה.	 

פתיחת מוקד ייעוץ קהילתי לתושב. 	 

 המשך פעילות לבעלי צרכים מיוחדים – חוג אומנות, קבוצת רעים ופתיחת	 

תוכנית עמיתים. 

הפקת טקסים מקוונים ליום השואה ויום הזיכרון. 	 

ציון יום השוויון לאנשים עם מוגבלויות. 	 

סדרת הרצאות - קהילה מדברת הורות, קהילה באתגרי הקורונה. 	 

 גמלאיות וגמלאים - פעילות ספורט פעמיים בשבוע, הרצאות, הופעות, טיולים,	 

סדר ט"ו בשבט. 

הפנינג קהילה למען האקלים ביוזמת קבוצת תושבות ותושבים מצורן.	 

 חגגנו חגים ביחד	 

פורים - קריאת מגילה, סוכות - תחרות הסוכה המקושטת ומשחק המשפחות הגדול 

ב- online, חנוכה - הצגות לילדים, חלוקת ערכות לאזרחים ותיקים, הדלקות נרות 

קהילתיות, סדר ט"ו בשבט ואירוע קהילתי.



קונסרבטוריון ישובי

ערב להקות צעירות במתנ"ס צורן 	 

קונצרט בהיכל התרבות קדימה 	 

פרויקט "בי"ס מנגן"- "יובלים" ו"יגאל אלון" נפתח עם קרוב ל- 100% הרשמה 	 

סדנת קיץ בכלי נשיפה לבוגרי "בי"ס מנגן"- "יגאל אלון" 	 

 תחרות מוסיקלית בחוה"מ סוכות לזמרים ונגנים בהשתתפות למעלה	 

מ- 30 תלמידי קונסרבטוריון

פתיחת מסלול מוסיקה למצטיינות ולמצטיינים 	 

פתיחת אנסמבל כלי קשת צעיר	 

ספורט ומחול

אימונים ומשחקי ליגה בכדורסל ובליגת הכדורשת "בנות נחמה" 	 

מחנה טניס באילת בחודש ינואר 	 

מופע ראווה של חוג קרקס אווירי 	 

מופע מחול פתוח של להקת "פרסקו"	 

לילה לבן בקדימה 	 

 	U Talent השתתפות בתחרויות מחול

קונסרבטוריון יישוביקונסרבטוריון יישובי



תרבות

הרצאות – קדימדע, הורות, מוסיקה ועוד 	 

 	 Outdoor שעות סיפור והצגות ילדים באולמות המתנ"ס ובקפסולות

הופעות מוסיקה ומופעי סטנד-אפ באולמות המתנ"ס ובחצרות תושבים 	 

פתיחת מתחם דרייב-אין והקרנת שני סרטים	 

מעון וצהרונים 

 פתיחת גן השדה במתכונת חדשה, גיוס צוות ורישום של למעלה מ- 50 ילדים	 

ב- 3 קבוצות גיל 

פתיחת 18 צהרונים בגני הילדים ובתי הספר בהשתתפות מאות ילדים והתאמתם 	 

לדרישות הקורונה וה "תו הסגול" 

קייטנת חנוכה - מתן מענה מיטבי ל- 21 מוקדי גנים ולכ-500 ילדים, בהתאם לנהלים 	 

והגבלות הקורונה

פנאי והעשרה

קורסי החייאה ועזרה ראשונה לנוער 	 

והתרמות דם 

סדנאות יצירה ותכשיטים לילדים 	 

הפעלות לכיתות ה'-ט' במתנ"סים 	 

ובשטחים פתוחים ביישוב 

קורס ערבית	 

 בריכת השחייה

הפעלת בריכת השחייה היישובית במהלך הקיץ 

הפעלת דרייב אין

הפעלות לילדים ובני נוער



ספריה

הפעלת הספרייה היישובית, בשגרה ובחירום.	 

מעבר הספרייה למיקומה הזמני בצורן.	 

במהלך תקופת הקורונה, ביחד עם מתנדבים חולקו הספרים, ישירות לבתים.	 

הוספנו כותרי ספרים והפעלנו גם ספריה דיגיטלית.	 

יעדים 2021
קידום פעילות פנאי ותרבות לגיל השלישי )אישרנו לצורך כך תוספת תקציבית(	 

הגדלת פעילות התרבות לכלל האוכלוסייה לרבות מופעים, הרצאות וסדנאות שונות	 

הגדלת מערך המתנדבים והפעלת מגוון מסגרות התנדבות שונות	 

הגדלת פעילות הספרייה והכנסת פעילות א-פורמאלית כגון מפגשי סופרים, שעות 	 

סיפור, מפגשי אמניות ואמנים ועוד

שילוב מערך ביה"ס למחול והקונסרבטוריון העירוני בחיי היום יום של הקהילה – 	 

הוצאת מופעי מוזיקה ומחול אל המרחב הציבורי ושילוב פעילות במגוון אירועים

שיפור השירות 	 



תכנון ופיתוח
מחדשים את היישוב

תוכנית המתאר במהלך השנה, התוכנית 

עודכנה על ידי מנהל התכנון. במהלך 

שנת 2021 התוכנית תופקד שוב ואנו 

נלמד אותה ונשתף את הציבור.

אזור התעסוקה המערבי - ביחד עם צוות האדריכלים שנבחר, משרד טומי לייטסדורף, 

קידום תוכנית על שטח של כ 100 דונם, עם יעד של כ 250,000 מ"ר לתעסוקה.  

התחדשות עירונית - הוקם צוות תכנון בשיתוף משרד השיכון, חברת אדריכלים מנעד 

בהובלת אדריכל יאיר אביגדור, תכנון תב"ע להתחדשות עירונית במתחם בן צבי והרחובות 

הסמוכים, לרבות ז'בוטינסקי והסתדרות. הצוות הציג מספר חלופות, לאחר בחינתן, במהלך 

2021 המועצה תקיים מהלך של שיתוף ציבור.

)A שכונה חדשה )מח 309/מתחם

במהלך השנה המשיך המו"מ עם משרד השיכון ומשרד התחבורה לקידום פתרון תחבורתי 

לשכונה. 

החלו עבודות הפיתוח וסלילת הכביש, ובמקביל הוכנסו שיפורים להסכם )שטרם נחתם(:

שיפור החיבוריות של השכונה למרחב הבנוי ממזרח )מימון, כצנלסון, ז'בוטינסקי(.	 

שיפור תשתיות לרבות ניקוז.	 

תקציב פיקוח.	 

תוספת תקציב ייעודי לנושאי תחבורה.	 

פעלנו ונמשיך לפעול ביחד עם מטה התושבות והתושבים, במאבק למציאת פתרונות 

תחבורה לכניסה וליציאה מהשכונה. 

 מתחם פינוי בינוי )יוספטל(

במהלך 2020, פרויקט המגורים המשיך להיבנות, המועצה ליוותה את הפרויקט ואת קידום 

פיתוח המתחם, בתשתיות, בינוי והערכות לקראת אכלוס השכונה. 

פיתוח תשתיות אזה"ת המערבי



רחוב סופיה וסרמן - נבחר צוות תכנון שהגיש 

מספר חלופות לבחינה.

מתחם החינוך - תוכננה תב"ע להגדלת זכויות 

בנייה )בסמכות ועדה מקומית( ובמקביל 

ממתינים להרשאה תקציבית להגדלת מוסדות 

החינוך "עודד" ו"הרצוג".

שדרת חנקין - משרד האדריכלים שנבחר, החל 

בתכנון לביצוע של השדרה ותכנון קונספטואלי 

של שביל ראשונים. 

המשכנו לקדם פרויקטים ברחבי היישוב:

חט"ב "גוונים" – הסתיימה בנייתו של 	 

מרחב למידה חדיש ומודרני בגודל של 

400 מ"ר.

סלילה מחדש, קרצוף וריבוד ברחבי 	 

היישוב סה"כ 30,000 מ"ר )רמז, בן צבי, 

הרב אבוקסיס, קטע מחנקין, יאנוש 

קורצ'ק, סופיה וסרמן, סמטת היסמין, 

אפרסמון(.

פיתוח מתחם ההגנה – לקראת סיום.	 

ביצוע פיתוח שלב א' בסמטת היסמין: 	 

תמיכת קרקע במגרשים שאינם בנויים 

וביצוע שכבת אספלט להסדרת תנאי 

דרך נאותים לתושבים. 

פרויקט רוטשילד מערב- שכונת 	 

השבטים- ביצוע מדרכות זמניות, 

ניקוי פסולת, השלמת אספלט חסר 

במדרכות ו/ או בכבישים, השלמת 

תמיכה במפלסי קרקע גבוהים. 

אולם ספורט גוונים וניצני השרון

קרצוף וריבוד כבישים

פרוייקט שצ"פ ההגנה

הגבהת צומת הרצוג - הפלמ"ח



פיתוח תשתיות אזה"ת המערבי, סלילת 3000 מ"ר של כבישים חדשים ו- 2500 מ"ר 	 

של מדרכות ומפרצי חניה. 

 המועצה ליוותה את קידום ופיתוח מתחם בילוי ופנאי "רוטשטיין" ברמת אמיר,	 

שנמצא בשלבי סיום.

הסדרת צומת הרצוג-הפלמ"ח. 	 

ניתנו כ-200 היתרי בנייה ו-30 טפסי 4.	 

יעדים 2021
סיום תכנון כיתות נוספות חט"ב הרצוג.	 

סיום תכנון כיתות נוספת תיכון עודד.	 

המשך התייעלות נוספת וקיצור הליכים בחתימה על בקשות והיתרים.	 

פיתוח והקמה של גינה ברחוב השקמה פינת שושן צחור.	 

קידום תכנון בית המועצה. 	 

פארק הגולן- תכנון וביצוע. 	 

בניית מבנה שירותים ומחסן למגרשי הטניס. 	 

שיפוץ ושדרוג מבנה הצופים הקיים. 	 

השלמת עבודות ביוב- רח' הסיגלון. 	 

פיתוח גינת מיוחדים ברמת אמיר.	 

 תחבורה

 נושא התחבורה הוא נושא קריטי וכאוב ומושקעים מאמצים אדירים על מנת

לשפר את המצב.

קיימנו פגישות עם מנכ"ל משרד התחבורה, מנכ"ל נתיבי ישראל וכל הגורמים המקצועיים, 

עם חוצה ישראל, הכנו בה"ת )בדיקת התכנות תחבורתית(, לקחנו חלק בתוכנית אסטרטגית 

תחבורתית אזורית, קיימנו שיתוף פעולה במסגרת אשכול השרון ועם שאר הרשויות באזור.

אנו ממשיכים במהלכים חשובים לקידום נושאי התחבורה ביישוב ובאזור, שאת התוצאות 

נראה בעתיד. 



מחלף אילנות התקיימו פגישות עם משרד התחבורה ונתיבי ישראל, גורמי המקצוע הן 

ממשרד התחבורה והן ומנתיבי ישראל רואים תועלת גדולה בקידום המחלף 

כביש 561 מערב )מחבר בין כביש 2 לכביש 4( - צוות המועצה קידם תיכנון חיבור כביש 561 

ב'ימינה ימינה' לכביש 4 )דרומה( מול משרד התחבורה ונתיבי ישראל. גורמי המקצוע בוחנים 

בחיוב פתרון הנדסי זה.

כביש 561 מזרח )מחבר בין כביש 4 לכביש 562( - תוואי הכביש אושר כחלק מתמ"א 42, 

משרד התחבורה יערוך בדיקה סטטוטורית

סלילה של כביש מס' 1 )עוקף השכונה החדשה ומגיע להרצל( - הוקדמה והחלו בביצוע.

רמזור על כביש 562 / הדקלים אושר תקציבית על ידי מנכ"ל נתיבי ישראל )יבוצע 2021(.

הרחבת רחוב הרצל התוכנית אושרה להפקדה להתנגדויות. הרחוב יזכה לתכנון מחודש, עם 

שבילי אופניים ושדרת עצים.

"גשר קדימה- צורן" )"מפרידן הדסים"(- צומת הרצל-כביש 4 -יכנס לביצוע בשנה הקרובה

אנו פועלים לקדם את הרחבת הכביש לשני נתיבים לכל כיוון

המועצה פועלת בשיתוף מטה התחבורה של התושבים.

במהלך השנה, נבחרו במכרז שני יועצי תחבורה ללווי וייעוץ למועצה בנושאי התחבורה 

השונים לרבות הכנת תוכנית אב תחבורתית. 

שבילי אופניים

החל תכנון שבילי אופניים בצירים החשובים ביישוב, ופנייה למשרד התחבורה לקידום 

הצירים הפריפריאליים וזאת בנוסף לקידום תוכנית אב ביחד עם הועדה המחוזית, במסגרת 

תוכנית מטרופולינית. 

תחבורה ציבורית

תחבורה ציבורית ישירה ומשופרת - החל מחודש ינואר, מערך הנסיעות הישירות 	 

לרכבת גדל פי 3 וקווים ישירים מחברים את היישוב מבוקר ועד ערב במהלך השבוע. 

קווי לילה וקו לים פעלו במהלך חודשי הקיץ	 



בטיחות בדרכים

המועצה פועלת בשיתוף המשטרה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 

השנה במסגרת השתתפות בתחרות 'העיר הבטוחה' זכינו ב 4 כוכבים מתוך 5.	 

ועדת תנועה יישובית - התכנסה באופן שוטף לאורך השנה, במהלך הדיונים התקבלו 	 

החלטות שחלקן כבר בוצעו בנושא מיתון תנועה ובטיחות בדרכים.

תשתיות תחבורתיות לשיפור הבטיחות: במסגרת ועדת תנועה אושרו ובוצעו פסי 	 

האטה ותמרורים )ביצוע פסי האטה ברחוב הפלמ"ח, רח' ההסתדרות, רח' רמז, רח' בן 

צבי, סופיה וסרמן, שדות ובמקומות נוספים ברחבי היישוב(. 

הושלמה הגבהת צומת הרצוג- הפלמ"ח	 

יעדים 2021
הכנת תכנית על תחבורתית לקדימה צורן	 

רחוב מ"ג פינת הסתדרות- הושלם התכנון להשלמת הצומת, ממתינים לאישור תקציבי 	 

של משרד התחבורה.

הפלמ"ח-רוטשילד – תכנון הסדרת הצומת.	 

כיכר שושן צחור-הצופית - אושרה ותבוצע במהלך שנת 2021	 

הוספת חניות- בשלב ראשון הוספת כ 100 חנית נוספות ברחובות קיימים בצורן.	 



רישוי וקידום עסקים פיקוח ואכיפה 
אנחנו כאן בשבילכם

רישוי עסקים

ביסוס המחלקה שהוקמה ב 2020, כחלק מתהליך המבנה הארגוני. גיוס מנהל מחלקה, 	 

עמיחי שמואלי.

מיפוי כל העסקים הטעונים רישוי עסק. 	 

פיקוח ובקרה על העסקים הקיימים בשטח לעמידה בדרישות גורמי חוץ מאשרים. 	 

הכנת מפרטי רישוי לפי דרישת משרד הפנים. )טרם הסתיים(	 

בקרה לעסקים לעמידה ב"תו סגול" לפי דרישות משרד הבריאות והפנים בנושא 	 

קורונה.

ביקורות ובקרות בשיתוף הווטרינר היישובי.	 

אכיפה ופיקוח

 חולקו 2,512 דו"חות חנייה, פיקוח כללי,	 

מנהלי והתראות.

הוגברה האכיפה על מפגעים ומבנים בלתי חוקיים 	 

המוצבים בשטח. 

 הירתמות לאכיפה עפ"י ה"תו הסגול"	 

ופיקוח בשטח.



הידוק שת"פ בין גורמי האכיפה. 	 

הגברת האכיפה בקרבת מוסדות חינוך. 	 

הגברת האכיפה בנושא כלבים 	 

משוטטים )רבעון רביעי 2020(.

פונו 150 רכבים נטושים, 	 

ברחבי היישוב. אנו בהליך 

פינוי של 30 רכבים נוספים.

יעדים 2021
ביצוע ביקורות ואכיפה 	 

לכלל העסקים הנמצאים 

בתחום הרשות ואינם ידועים לנו )אין 

רשומות(. 

בקרות תקופתיות ושגרתיות להשלמת דרישות לרישיון עסק 	 

תברואן יישובי – הגדלת היקף הפעילות.	 

גיוס רכז/ת רישוי עסקים.	 

השלמת המפרטים האחידים והפיכתם למקוונים 	 

הנגשת מידע וטפסי רישוי עסקים לציבור באמצעות הפיכתם למקוונים באתר 	 

המועצה. 

הגדלת מס' העסקים בעלי רישיון עסק. 	 

גיוס שלושה פקחים/ות נוספים. 	 

הגברת אכיפה בנושאים מנהליים. 	 

הגברת אכיפה על עבירות מסכנות חיים. 	 

חיזוק שיתוף הפעולה עם הועדה המרחבית שרונים בנושאי אכיפה ופינוי מבנים 	 

בלתי חוקיים, פינוי מטרדים שהוצבו בשטחים ציבוריים.

חיזוק הקשר עם גורמי אכיפה נוספים )משטרה, מס הכנסה, מע"מ(. 	 



ביטחון וחירום 
שומרים על הבית

 התמודדות עם מגיפת הקורונה

השנה, מגיפת הקורונה הכתיבה את סדר העדיפויות ורוב השנה אנו מתמודדים עם 'שגרת 

חירום'. משימות מחלקת הביטחון, במרחב היישוב ובמסגרת החינוכית.

מערכת החינוך

קב"ט המועצה שמשמש גם כקב"ט מוסדות חינוך, תדרך על בסיס יומי את מוסדות 	 

החינוך בנושאי בטחון בכלל ובנושאי הקורונה בפרט.

מתן מענה 24/7 למערכת החינוך במתן הנחיות וליווי צמוד במקרי חשיפה של 	 

תלמידים ואנשי הצוות החינוכי לחולים מאומתים.

פתיחת שער חירום נוסף - ביה"ס לב רן, לצורך 	 

מענה מידי למניעת התקהלות תלמידים בכניסה 

ראשית לביה"ס. 

התקנת מערכת מצלמות לתנועות נוער.	 

הקמת מערך חקירות אפידמיולוגי יישובי:

הקמה וליווי מערך החקירות האפידמיולוגיות היישובי 	 

המונה 5 חוקרים.

ביצוע מעל 30 חקירות יישוביות.	 

עדכון יומי לצוות החירום היישובי.	 

אבטחת פעילויות

צעדת לפידים. 	 

כתובות אש במסגרת פעילות הצופים.	 

אבטחת הקרנת סרט דרייב אין.	 

חלוקת מזון למשפחות, סיוע למח' המועצה 	 

בחלוקה למבודדים ולמוסדות חינוך.

התקנת מערכת מצלמות לתנועות נוער

אבטחת אירועים



 פעילות שוטפת	 

גייסנו קב"ט חדש ליישוב - עופר פרץ.

חידוש הסכם שירות אמצעים ומצלמות עם מוטורולה.	 

יצאנו למכרז מתן שירותי אבטחה יישובי, במסגרתו 	 

הוזלנו את העלויות למועצה.

תיקון שערים יישוביים )רח' הזית וכצנלסון(.	 

תיקון ושיפוץ מקלט אח"י דקר.	 

מצלמות משטרה – 4 מצלמות מתנייעות לצורכי שת"פ 	 

מחלקת הביטחון ומשטרת ישראל. 

 מוכנות לשעת חירום

במהלך השנה קיימנו ישיבות עבודה עם גורמי החירום 

השונים, כדי להיערך למצבי חירום שונים, בשיתוף עם פיקוד 

העורף.

יעדים 2021
שיטור עירוני- המשך עבודת המטה למול המשרד לביטחון פנים והמשטרה לקידום 	 

שיטור עירוני/משולב ביישוב. תחילת פיילוט 'שיטור יישובי' ברבעון הראשון של 2021.

הטמעת אפליקציה לשיפור הממשק בין המוקד לגורמים המטפלים.	 

הוספת מערך מצלמות לצורך אכיפת פסולת גזם )שת"פ אגף שפ"ע( והוספת מערך 	 

מצלמות לפרויקט "הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול". 

איוש בעלי תפקידים – מנהלת מוקד וקב"ט מוסדות חינוך.	 

הכשרת צוות סע"ר.	 

הטמעת מערכת ניהול ושליטה במוסדות חינוך- המערכת תאפשר ניהול דוחות 	 

בטיחות וביטחון של כלל מוסדות החינוך וגני הילדים.

תיקון שערים יישוביים

מצלמות משטרה



שקיפות, שירות 
ושיתוף ציבור

 משפיעים על
עתיד המועצה

הקורונה הציבה בפנינו אתגרים בתחומי 

ההסברה ושיתוף הציבור, ובמהלך שנת 2020, 

הגברנו את מערך ההסברה היומי והשבועי 

ואת הנגשת המידע לתושבים.

קיימנו מפגשי 'פייסבוק' לייב, עם אגפי המועצה השונים )חינוך, שפע, בטחון, הנדסה( 	 

ובכך הנגשנו לציבור את המידע ואפשרנו לתושבות ולתושבים לשאול שאלות.

קיימנו מפגש פייסבוק לייב ייעודי בנושא תוכנית המתאר ומערך התחבורה.	 

ראש המועצה והצוות המקצועי מסיירים ברחבי היישוב כחלק משגרת העבודה.	 

קיימנו סיורים ברחבי היישוב עם תושבות ותושבים.	 

מדיניות הדלת הפתוחה והמפגשים האישיים, המשיכו גם 	 

במגבלות הקורונה.

פרסום יומן ראש המועצה מדי חודש באתר המועצה.	 

פרסום פוסט ציבורי של ראש המועצה, מדי שבוע.	 

פתחנו קבוצת 'ווטאספ עדכונים' שמגיעים למעל 1000 	 

תושבות ותושבים, בדגש על אוכלוסייה שאינה מחוברת 

לרשת החברתית. 

אתר האינטרנט של המועצה עודכן בתכנים רלבנטיים 	 

לקורונה ובעדכון המידע של האגפים השונים. יצרנו 

פלטפורמה באתר 'מועצה בימי קורונה' ובה ריכזנו מידע 

חיוני. שיתפנו במידע של אתרים, ספרים, הצגות ועוד. 

ענינו במוקד ל-3450 פניות.	 



המשכנו לייעל את עבודת המועצה

קידום וטיפול במכרזים והתקשרויות במועצה )בשנת 2020 כ 14 מכרזים(.	 

המשכנו בקידום מבנה ארגוני למועצה שייתן מענה לאתגרים ולצרכים של היישוב.	 

קידום וחיזוק ההון האנושי- משאבי אנוש קיימו מכרזים מקצועיים לגיוס עובדות 	 

ועובדים איכותיים.

גייסנו מנמ"ר )מנהל מערכות מידע( ואיש 'סייבר' במסגרת שיתופי הפעולה עם 	 

עיריית כפר סבא ו'אשכול' השרון.

העברנו את השרתים ל'ענן'.	 

חיזוק ממשקי העבודה עם שרונים, ביחד עם יו"ר הועדה דורון אוזן וכל הצוות.	 

חיזוק ממשקי העבודה עם מעיינות השרון, ביחד עם יו"ר מעין רז כהן ועם המנכ"ל 	 

יגאל גידרון וכל הצוות. 

יעדים 2021
השקעה בתשתית טכנולוגית לאגפי המועצה ולמערכת החינוך.	 

בנייה והשקת אתר אינטרנט חדש.	 

יציאה למכרז להקמת 5 שלטים דיגיטליים ברחבי היישוב.	 



שיתופי פעולה 
וקשרי ממשל

מוכנים לכל תרחיש

במהלך השנה החולפת עבדנו בצמוד עם מרכז השלטון 

המקומי, כאשר במשבר הקורונה, ראשי הרשויות הובילו את הטיפול 

במשבר, ושיתופי הפעולה והמידע, היו קריטיים לתפקוד בזמן 

אמת.

עבודה שוטפת עם תחנת המשטרה "שדות" 	 

והשיטור הקהילתי.

השתתפות בישיבות עם שר הבריאות, הביטחון 	 

והחינוך באופן שוטף בנושאי קורונה ובכלל.

אשכול השרון- קידום שיתופי פעולה אזוריים.	 

בשנה החולפת השתתפנו באופן פעיל בקביעת 	 

היעדים של האשכול, בחירת מנכ"לית ומינוי יו"ר 

שהוא ראש רשות, כדי לקדם את היתרונות של 

האשכול. אנו מקדמים שיתופי פעולה בנושאי 

תחבורה, טכנולוגיה ואיכות סביבה. בשנה החולפת 

בזכות השותפת קידמנו את הנושא הטכנולוגי 

ברשות.

השתתפות בפורום ה- 15 של ראשות הרשויות. 	 

פורום של למידת עמיתות, מפגשים, התייעצות 

וקידום נושאים מגדריים ברמה הארצית.

ביקור של שר המדע יזהר שי שחנך את מרכז 	 

העסקים והיזמות וביקר בקייטנות המדע של הקיץ.

ביקור אלוף פיקוד העורף אורי גורדין. 	 

ביקור שר המדע



תודות
האנשים מאחורי העשייה

תודה לכל צוות המועצה המסור והמקצועי, על ההשקעה והעשייה בשגרה ובחירום. חיזוק 

ממשקי העבודה אפשרו לכולנו לבצע ולהגשים יותר השנה, על אף כל האתגרים. 

למנכ"ל המועצה, עמיקם לוי נגר, לגזבר אבישי יצחקי, למנהלת אגף חינוך קהילה ורווחה 

צביה שמע, למנהל אגף שפע, יעקב כהן, למהנדס המועצה חנן טויטו, למנהל מחלקת חינוך 

אדר ארד, לאדריכל המועצה רמי יוגב, לקב"ט עופר פרץ, למנהלת ההון האנושי, הילה 

בן יוסף, למנהל רישוי עסקים ופיקוח עמיחי שמואלי, למנהלת הרכש, שלומית גולדברג, 

ולמנהל הגביה רוני לבנט-לוי, למנהל המתנ"ס רועי סודאי, לרואי דינוביץ ולצוות של מנהלת 

העסקים. 

תודה לשותפיי להנהלת המועצה, לסגני ראש המועצה, שמלווים אותי בעשייה 24/7 בתנאים 

לא פשוטים. ליצחק גולברי האחראי על תיק ההנדסה, התכנון והפיתוח שבשיתוף פעולה 

מקצועי קידמנו נושאים רבים וחשובים לעתיד היישוב. ולשלומי מוכתר, ראש מטה קורונה 

יישובי, מחזיק תיק השפ"ע איכות הסביבה והקיימות, שמוביל את כל נושאי תוכניות העבודה 

והסיכום השנתי.

השנה, לצערנו, נפרדנו מחברת המועצה, תמי רוטמן ז"ל, סגנית יו"ר ועדת חינוך, פעילה 

ושותפה לאורך שנים. כולנו מרגישים בחסרונה ומתגעגעים אליה.

תודה לכל חברות וחברי מליאת המועצה, על העשייה בהתנדבות למען היישוב והתושבים 

במגוון רחב של נושאים.



אמיר זהבי, יו"ר ועדת חינוך, יוסי אדירי, מחזיק תיק הספורט, הנוער והצעירים, נועם מולה, 

יו"ר ועדת פיתוח עסקי וכלכלי, אייל אלבלק, חבר ועדת מכרזים, תפארת אסולין, מחזיקת 

תיק 'לב היישוב', איילת אדלר, המובילה את מיזם Safe Up, לחיזוק מוגנות נשים במרחב 

הציבורי, אביעד חסון, יו"ר ועדת ביקורת, תומר יעקב, חבר ועדת מכרזים, יוסי נגר, צפריר 

פדלון, שרואים את העשייה למען התושבים והיישוב, כשליחות אישית וציבורית.

 "אם את רוצה להגיע מהר, לכי לבד

אם את רוצה להגיע רחוק, לכי ביחד"

נמשיך לחזק את שיתופי הפעולה, ללכת ביחד, לייצר קהילה חסונה ואיתנה וליצור בקדימה 

צורן 'אי של שפיות' בתקופה מורכבת ומאתגרת.

ולסיום, תודתי העיקרית נתונה לכן ולכם – תושבות ותושבים יקרים שלנו. תודה על האמון, 

השותפות והאכפתיות, בשנה המאתגרת שעברה על כולנו. בלעדי הקהילה הנפלאה שלנו 

בקדימה-צורן, לא היינו יכולים להגיע להישגים כה רבים ומרשימים, לעשייה עשירה 

ומחוברת לשטח, ולמענה על הצרכים והרצונות שלכם. אני מזמינה כל אחת ואחד מכם, 

לפנות אלינו בכל דבר ועניין.

עבודתנו היא שליחותנו.

ביחד נעשה ונצליח.

 יצחק גולברי 

סגן ראש המועצה 

 קרן גרין

ראש המועצה

 שלומי מוכתר

סגן ראש המועצה


