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דו"ח לתושב/ת



דבר ראש המועצה
תושבות ותושבים יקרים,

בפניכם דוח לתושב.ת המהווה את סיכום פעילות 

המועצה לשנת 2021, זאת כחלק מיישום המדיניות 

של הנגשת מידע לציבור ושקיפות. 

שנת 2021 הייתה גם היא בסימן של מגפה עולמית 

ומשברים בתחום הבריאות, הכלכלה החינוך והביטחון. 

אנחנו עדיין מתמודדים עם אתגרים אלה וערוכים גם לאלה שיגיעו בשנה הקרובה.

תקציב המועצה לשנת 2022 אושר והוגשה לראשונה תכנית עבודה מקושרת תקציב, 

 שכוללת מגוון רחב של פרויקטים בתחום החינוך, הקהילה, הטיפוח, הבינוי ושיפור

איכות החיים.

המשכנו בבניית הקהילה, קיימנו אירועים קהילתיים, אירועי תרבות ופנאי. הצענו שפע של 

פעילויות מהגיל הרך ועד גיל הזהב, בהובלת המתנ"ס, בהתאם למגבלות שהיו. קידמנו 

פעילות קהילתית-עסקית במסגרת מרכז העסקים והיזמות, קיימנו פעילויות נוער, הרחבנו 

מענים טיפוליים ותמיכתיים בתחום הרווחה והשירותים החברתיים, פתחנו את הדלת ליוזמות 

קהילתיות בשיתוף התושבים והתושבות.

אגף החינוך קידם שגרת חיים באתגרים שהיו, תוך שמירה על קשר מקצועי הדוק ורציף עם 

הצוות החינוכי והנהגות ההורים. כחלק מתהליכי ההתחדשות הפדגוגיים, הוקם פורום של 

קהילת מורים, יוזמה ושיתוף פעולה עם מכללת בית ברל.

בשנה זו אף המשכנו לטפח את היישוב והמרחב הציבורי והירוק. נטענו מעל 200 עצים, 

עיקרנו וסירסנו מעל 1,000 חתולים בשיתוף פעולה עם התושבים הפעילים, טיפחנו מתחמים 

שהיו מוזנחים והכנסנו לשגרת העבודה מכונות לשטיפת רחובות.

עסקנו השנה רבות בתכנית המתאר וטיובה לצרכי הישוב, בקידום תכנון ופיתוח אזור 

התעסוקה המערבי )אנ"מ אילנות(, בקידום מתן היתרי בניה למתחמי תעסוקה, קידום תכנון 

התחדשות עירונית והקצאת שטח ל'בית לחיים'.



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

 ישוב נקי ומטופח עם איכות חיים וסביבה,

שהחינוך בו יהיה מודל לחיקוי"

שלכן ושלכם,

המאבק בנושא מצוקת התחבורה תפס חלק מרכזי בעשייה, לרבות בפגישות עבודה עם 

שרי הממשלה החדשה וביניהם שרת התחבורה ושר השיכון. קידמנו שיתופי פעולה אזוריים 

בתחום התחבורה ואנו ממשיכים להוביל את המאבק למציאת פתרונות תחבורה לפני בינוי.

אני שמחה לשתף אתכם בעשייה הענפה בשנה האחרונה ואנו נמשיך לפעול שגם בשנת 

2022 קדימה-צורן תהיה 



 התמודדות עם מגפת קורונה
התנהלות בחירום

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 – חדר מצב יישובי בראשות ראש המועצה, התכנס על בסיס 	 

קבוע, בהובלת סגן ראש המועצה, אל"מ )בדימוס( שלומי מוכתר, 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 ברוב השנה.

 התנדבות הנוער ותנועות הנוער - חברות וחברי תנועת הצופים, התנועה החדשה,	 

 בני עקיבא ובנות ובני נוער נוספים, נרתמו לסיוע למען שמירת החוסן

היישובי והקהילתיות.

מערך חקירות אפידמיולוגי רשותי - קב"ט המועצה, 	 

עופר פרץ, ראש מערך חקירות, הוביל במחצית 

הראשונה של שנת 2021 צוות של חמישה 

עובדות ועובדי מועצה שקיבלו הכשרה 

 מקצועית, ופעלו לקטיעת שרשרת

ההדבקה בטווחי זמן מיידים ובשיתוף מלא 

עם משרד הבריאות.



בדיקות וחיסוני קורונה - הפעלנו מתחמי בדיקות וניידות לבדיקות קורונה ולחיסונים 	 

ללא עלות, ללא הפנייה וללא תיאום מראש, על מנת לתת מענה מהיר לתושבות 

ולתושבים, ולקטוע את שרשראות ההדבקה.

פרסמנו נתוני תחלואה  – יומיים והנגשנו באופן רציף מידע חיוני, שמרנו על שקיפות ונגישות 	 

המידע, שהתפרסם באתר המועצה ובעמוד הפייסבוק הרשמי שלה.

מערכת החינוך - הייתה קשובה למתווים השונים ופעלה לביצוע התאמות כל העת על מנת 	 

לייצר למידה רציפה ולהימנע מפגיעה, עד כמה שניתן, בשגרת הלימודים עם דגש גדול 

לפתיחת גני הילדים באופן רציף. כל זאת תוך הקפדה על הכללים ושמירה על הבריאות.

ילדות וילדי החינוך המיוחד, קיבלו מענה רציף לכל אורך התקופה, בהתאם להנחיות 

משרד החינוך.



יישוב עצמאי כלכלית
בשנת 2021, התקדמנו צעד נוסף לעבר עצמאות כלכלית, היישוב מוגדר היום על פי משרד 

הפנים כ'רשות יציבה'. 

אישרנו את תקציב שנת 2022.	 

לראשונה, הוגשה תכנית עבודה מקושרת תקציב למליאת המועצה, שתשמש כלי 	 

לעבודת מטה המועצה, לבקרה ולמעקב.

פעלנו לקידום החלטת ועדת הגבולות בנושא אזור התעסוקה המשותף עם לב השרון, 	 

לרבות פגישת עבודה עם שרת הפנים הנכנסת, איילת שקד, ועבודה מול הגורמים 

המקצועיים.

פעלנו גם לקידום אזור התעסוקה המערבי: 	 

אנ"מ )אזור נופש מטרופוליני( אילנות - הרחבת אזור התעשייה המערבי ליד 	 

הדסים - קידום תכנית על שטח של כ-100 דונם, עם יעד של כ-250,000 מ"ר 

לתעסוקה. התכנית הוגשה לוועדה המחוזית לדיון ואישור. מדובר במתחם שתוכנן 

כקמפוס חדשני, שיאפשר הקמת חוות שרתים בקומות תת קרקעיות.

שטחים בבעלות המועצה - תכנית איחוד וחלוקה בתכנית אזור תעסוקה מערבי - 	 

לקראת סיום.

 קידום וסיוע לקראת היתר בניה ראשון 	 

של מרכז העסקים SHOPPING ONE כ-10,000 מ"ר של מסחר ומשרדים, צפי אכלוס 

.2024

מתחם פנאי ובילוי )רוטשטיין( ברמת אמיר נפתח ואוכלס כמעט במלואו.	 

מתחם קדיון במרכז היישוב )בן צבי(- מתקדם לקראת פתיחה לאחר תהליך של 	 

שיפוץ ואישורים.



מרכז עסקים ויזמות:

המרכז משמש כמרחב עבודה משותף, הנותן מענה לתושבות ותושבי היישוב והאזור, 	 

לעבודה קרוב לבית וליצירת שיתופי פעולה.

מה קרה במבנה?

מרחב העבודה עבר שיפוץ:	 

הותקן פרקט שנותן אופי הייטקיסטי למקום.	 

נוסף ריהוט מתאים למרחב העבודה המשותף. 	 

הוכשרו שני חדרי עבודה נוספים המשמשים יזמים צעירים בני הישוב.	 

 הרצאות, קורסים ומפגשי נטוורקינג:	 

התקיימו קורסים )ללא עלות לתושבי היישוב(:

"שיווק בדיגיטל" בן עשרה מפגשים, שעתיים לכל מפגש בהנחיית אילן גז. 	 

קורס מיתוג ושיווק העסק שלך להצלחה - עשרה מפגשים אשר הוגשו ע"י תמי בן 	 

גדעון. 

התקיימה סדנת הורות ראשונית בהובלת שני שושן.	 

"הפנינג בחירות" לפיו בעלי.ות עסקים מהישוב הציבו דוכני מכירות בהשתתפות 	 

23 עסקים מהישוב.



 הרצאות בפייסבוק לייב, בהשתתפות המרצים: טלי סהר, נתן שפירא,	 

עומר חבלין ואילן גז.

הוקם מרכז הורות, קהילה וחיבורים, בהובלת שירה גרוסברג ורוני לנגרמן. 	 

הרצאות ללא-עלות לתושבי היישוב:	 

"יושבים לבירה" עם יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה לשעבר.	 

'כיצד כותבים תכנית עסקית' אשר הוגשה ע"י שירה רובינס.	 

הוקם פורום בעלי עסקים, המונה כמאה בעלי עסקים, אשר מתאסף אחת לחודש 	 

למפגשי נטוורקינג.

מפגשי Happy hour אחת לחודש. 	 

מרכז היזמות שותף בקהילה: מרכז היזמות משמש כאכסניה למועדון החברתי "שווים" 	 

ואחת לשבוע בימי חמישי מתקיים בשעות אחר הצהריים מפגש בו לוקחים חלק 

עשרות משתתפים/ות ומתנדבים/ות של המועדון.

מתנדבי/ות ופעילי/ות "יחד למען החייל"- מקיימים את הישיבות במרכז. 	 

תיירות בקדימה צורן

כחלק מתפיסת החדשנות וקידום עסקים מקומיים, הגשנו קול קורא למשרד התיירות 

ובמסגרתו קיבלנו שעות ייעוץ.

ביחד עם היועץ, נערך מיפוי, שאיתר ביישוב עשרות רבות של תיירנים מתחומי אומנות 

שונים, קולינריה ואטרקציות יישוביות. הוכנה תכנית אב לתיירות, שהוצגה בפני התיירנים 

והציבור. קידמנו שיתוף פעולה אזורי עם המועצה המקומית תל-מונד ואשכול רשויות השרון.

שר התיירות, בביקורו ביישוב, נתן את ברכת הדרך להמשך עבודה על תכנית האב.

 הקליקו לקישור לתכנית האב, באתר המועצה

רכש והתקשרויות:

פעלנו במנהל תקין בכל הנוגע לרכש והתקשרויות, לייעול והוזלת רכש במועצה. 	 

פורסמו 8 מכרזים בשנת 2021 )שילוט אלקטרוני, שרותי ממונה בטיחות, אספקת 	 

מערכת ממ"ג GIS, לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולים, שרותי אגרונום ועוד(.

מאגר ספקים וקבלנים, מאגר יועצות ויועצים מומחים - יישום פלטפורמת רכש 	 

דיגיטלית שמאפשרת ייעול תהליך הרכש והגדלת היצע הספקים.

https://www.kadima-zoran.muni.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94_%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9F_-13.pdf 


חברה כלכלית- היועץ הכלכלי המלווה שנבחר, הכין טיוטת תכנית. במהלך 2022, היא 	 

תוצג בפני הנהלת המועצה ומליאת המועצה.

הגשת קולות קוראים – בשנת 2021 הגדלנו ושיפרנו משמעותית את המענה והטיפול 	 

 בקולות קוראים. הצלחנו לגייס תקציבים בהיקף של מעל 4 מיליון ₪, 20% יותר

מאשר בשנת 2020. התקציבים מיועדים לשיפוץ מוסדות חינוך, מלגות לסטודנטיות 

וסטודנטים, רכישת מחשבים, סיוע בהתמודדות עם מגפת הקורונה, שיפור פני העיר, 

הנגשת אירועים לאוכלוסיות מיוחדות ועוד.

מיצוי הכנסות מגורמים ממשלתיים - בזכות עבודת עומק של הגזברות לגבי מענקים 	 

ישנים, הם נגבו ונכנסו לקופת המועצה.

יעדים לשנת 2022:

הקמת צוות מטה בהובלת הגזברית 'פורום הכנסות' שיתכנס אחת לחודש לקידום 	 

הכנסות אגפי המועצה ולקידום יוזמות כלכליות.

עבודה בהתאם לתכנית העבודה מקושרת התקציב.	 

הכנסת מערכת תשלומים דיגיטלית בגביה.	 

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 שיווק קרקע בבעלות המועצה )כ-6 דונם( באזור 	 

התעסוקה המערבי.

מרכז העסקים והיזמות - הרחבת פעילות קהילת העסקים, 	 

המשך הרצאות וסדנאות, קידום שיתופי פעולה עסקיים.

תיירות - השקת לוגו, אתר וסרטון תיירות ויציאה לפיילוט 	 

בשיתוף משרד התיירות.



שפ"ע
)שיפור פני העיר(, 

נראות היישוב
והמרחב הציבורי

במהלך שנת 2021 הושקעו מאמצים רבים 

 בשיפור הטיפול במרחב הציבורי בכל

חלקי הישוב.

במסגרת זו פיקחנו ושיפרנו את עבודת 

הקבלנים וייעלנו תהליכים, הוספנו לשגרת 

הניקיון מכונה לשטיפת מדרכות ורחובות 

הולנדיים, טיפלנו במרחבים הציבוריים, 

בגני המשחקים, ובין היתר הוספנו הצללות, 

 תאורה, דשא בולם, מתקני משחק,

ספסלים ואשפתונים. 

טיפלנו בחצרות בתי-הספר, בתחזוקת 

קולטנים ונענינו לפניות תושבים בנושאי 

שפ"ע שונים לרבות סיורים ומפגשים בשטח.

פעילות במרחב הציבורי:

 1,115 מ"ר של דשא בולם הונחו 	 

בשטחים הציבוריים. 

720 מ"ר הצללות. 	 

טופלו מתקני כושר ומתקני משחק.	 

הוספת פחים מונפים.	 

החלפת ספסלים ואשפתונים ברחבי הישוב.	 

צביעה ושיקום ריהוט גן ברחבי הישוב. 	 

צביעת מעברי חצייה, סימון כבישים 	 

וביצוע החלטות ועדת תנועה.



התקנת מעקה בטיחות ברחבי הישוב. 	 

הונגשו מעברי חציה ברחבי הישוב.	 

שטיפה וטיפול במדרכות רמת אמיר.	 

שדרוג ושיקום מתחמים ציבוריים )שצ"פים( 

החסידה – הוספת מתקנים בגינת כלבים והשלמת הצללות.	 

הפלמ"ח – הקמת מתקן כושר קרבי.	 

גינת מימון יוספטל - דשא בולם.	 

גינת רוזנבך - התקנת דשא בולם.	 

גינת האילנות - הוספת דשא בולם.	 

פארק השרון הירוק - החלפת דשא בולם במתקני 	 

משחק ומתקני כושר.

מתחם בר יהודה - הצללות וריהוט גן באזור המיני פיץ'. 	 

מתחם הגולן - התחלת עבודות הפיתוח.	 

רחובות הדרים ואילנות – שדרוג תאורה וגינון.	 

כיכרות בצורן- שדרוג וגינון 3 כיכרות בהדרים.	 

טיילת פנימית שדרות הדקלים - אספקה והתקנה של עמודי התאורה.	 

צביעת מגרש הספורט מאחורי מרכז היזמות.	 

גן ציפורה - דשא בולם ושדרוג תאורה.	 

גינת עולי הגרדום - הצללות ודשא בולם.	 

גינת הכלבים בגפן - התקנת מתקני משחק.	 

גינת הכלבים ברמת אמיר - הסדרת ברזיות, ריצוף, הוספת הצללה והשלמת מעקות.	 

פארק רמת אמיר - הוספת דשא בולם והצללה באזור משחקי הילדים, הוספת 	 

אשפתונים ותאורה.

גינת אלי כהן - הוספת הצללה וריהוט.	 

גינת העדעד- התקנת מתקני שעשועים.	 



שדרוג גינון ברחבי היישוב:

שכונת השבטים ורחובות עמק יזרעאל, 	 

סמטת הברון - נטיעת עצים, גינון, 

התקנת שילוט רחובות.

שתילת צמחיה רב שנתית בכל הישוב. 	 

העתקת כ-52 עצי זית מרחוב הרצל, 	 

לאור תחילת עבודה על גשר קדימה-

צורן )מפרידן הדסים(.

הקמת יער מאכל ברחוב הדולפין. 	 

 גינת הגפן – הסדרת בוסתן	 

ושביל מחבר.

 הקמת יער מאכל ברחוב הגפן	 

פינת ההדרים.

 נטיעת עצים ברחובות	 

השומרון והגומא.

שדרוג גינון בשדרות יצחק רבין.	 

גינון רחובות הולנדיים.	 

תשתיות וניקוז: 

התקנה של קולטנים, כולל ריבוד אספלט בדרך התות. 	 

התקנה של מערכת ניקוז חדשה ברחוב החרובים. 	 

טיפול במפגעי בטיחות כולל טיפול בבורות. 	 

בניית מסלעה ברחוב הגליל למניעת סחף.	 

סימון ותמרור ברחבי היישוב:

ביצוע החלטות ועדת תנועה. 	 

סימון צביעה ותמרור. 	 

 סימון מדרכות. 	 



איכות סביבה וקיימות – קדימה צורן ישוב ירוק:

נטיעה של מעל 200 עצים ברחבי היישוב.	 

הגדלת משאבים בתחום איכות הסביבה.	 

מענה לקולות קוראים עיקור וסירוס חתולים - אושר תקציב לשנת 2021.	 

קול קורא גינות קהילתיות - אושר תקציב לשנת 2022.	 

קול קורא של הקרן לשטחים פתוחים - אושר תקציב לתכנון ופיתוח 'הגבעה על 562' )טיילת(.	 

ועדה חקלאית- קיום מפגשי עבודה וקידום שיתופי פעולה.	 

פינוי ניילונים ופסולת חקלאית.	 

הגדלנו את תקציב האגרונום לצורך סקר עצים יישובי.	 

 בשנת 2021 עוקרו וסורסו מעל 1,000 חתולים בשיתוף	 

תושבות פעילות ומסורות.

הגדלנו את תקציב לוכד הכלבים והגברנו אכיפה.	 

 התקיים מכרז לפינוי גזם, פסולת ואשפה בשיתוף	 

רשויות שכנות.

יעדים לשנת 2022: 

חתימה על אמנה סביבתית של המועצה והתושבים.	 

המשך נטיעת עצים ברחבי היישוב.	 

המשך סקר עצים יישובי על ידי אגרונום.	 

הקמת גינות קהילתיות במסגרת הקול הקורא 'גינות קהילתיות'. 	 

החלפת לוחות מודעות ברחבי היישוב.	 

שדרוג תאורה ברחבי היישוב.	 

דרך לב השרון - קרצוף וריבוד, שדרוג  הגינון.	 

הכניסה לניצני השרון, רחוב הניצן - הסדרת גינון וריצוף.	 

גינון לאורך הכביש ברחוב הארז.	 

 מתחם הפלמ"ח.- נטיעת עצים במסגרת 	 



פרויקט 'יער האקלים' בשיתוף עם עמותת האנרגיה הטובה.

בן צבי- גינון המרחב הציבורי וליד המקלטים.	 

הצללה בגינת בן צבי מעל המתקנים החדשים.	 

החלפת מתקני כושר בגן רזניק.	 

מתחם סמטת הברון והרחובות הסמוכים - תכנון וביצוע המרחב.	 

מתחם האפרסמון/רוטשילד- תכנון וביצוע המרחב.	 

מתחם חניה יובלים - הוספת חניות והסדרת פינת מחזור וגזם.	 

פארק רמת אמיר - הצללה מעל שולחנות המשחק, סימון עמודי התאורה.	 



חינוך
מערכת החינוך היא לב ליבו של היישוב שלנו. אנו מובילים 

מערכת חינוך מקצועית, איכותית, קשובה וערכית, שתהווה 

מודל לחיקוי ולהשראה.

ביקור שרת החינוך - שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא-ביטון 

והצוות המקצועי יחד עם מנהלת המחוז, הגב' ורדה אופיר, 

ונציגות המטה והמחוז ביקרו בישוב והתרשמו מהפעילות.

במסגרת הביקור, השרה אישרה הקמת בית-ספר לחינוך 

מיוחד ביישוב, כמו כן אישרה שהיישוב יהיה מהראשונים בו 

תוטמע העברת האחריות של משרד החינוך לגילאי לידה 

עד גיל שלוש.

במהלך השנה:

שיפור רמת השירות במחלקת החינוך: השלמת משרות חסרות במזכירות, זמינות חומרים 	 

באתר המועצה.

בניית מפגשי שיתוף והיוועצות: ראש מועצה, אגף החינוך, מנהלות בתי-ספר ונציגי הנהגת הורים.	 

קיום ועדת חינוך יישובית – בסימן הגיל הרך. 	 

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

המשתנים.

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

גיוס והפעלת נאמני קורונה לבתי-הספר היסודיים וגני הילדים.	 

טיפוח תכניות "אורך" בכל שכבות הגיל: 	 

מוסיקה – הרחבת תכנית בית ספר מנגן.	 

התנעת פורום רכזי חינוך גופני בשיתוף המתנ"ס.	 

קהילות פיתוח מקצועי: 	 

הובלת קהילת מנהלים יישובית. 	 

הקמת קהילת מורים מובילי חדשנות. 	 

הכשרת סטודנטים לחינוך ברשות.	 



ריכוז תהליך שיפוץ, שדרוג והנגשה פרטנית בבתי הספר ובגנים.

שיפוץ ושדרוג מוסדות החינוך ביישוב בהיקף של מעל 4 מיליון ש"ח. המשכנו בעבודה 	 

על פי תכנית עבודה שנתית, העבודות מבוצעות לאורך כל השנה ובמהלך החופשות. 

טופלו ליקויי בטיחות בהתאם לקדימויות, גיזום עצים בהתאם לדוח אגרונום, איטום 

 גגות, תוספת סככות צל, דשא סינטטי, שיפוץ חדרי שרותים, שדרוג תקשורת.

כחלק ממדיניות המועצה, מדי שנה שני גנים משופצים באופן יסודי. בשנה זו שופצו 

גן אופירה נבון וגן מרים. בנוסף, בוצע איטום גן חרצית וגן כלנית והחלפת מטבח 

ושירותים. גינון- במהלך השנה, הוסדר נושא הגינון בבתי-הספר והגנים.

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

קול קורא בית-הספר של הקיץ, קול קורא ניצנים, תקשוב בתי-ספר, עוזרי הוראה, 	 

ניקיון וחומרים, תכניות העשרה, הנגשת תקשוב חינוך מיוחד, מרחבי הכלה, הנגשה 

פרטנית, בינוי משרד החינוך.  

חלוקת 32 מלגות לסטודנטים: פר"ח, ספורטאים מצטיינים, ספורטאים פאראולימפיים, 	 

בשיתוף מפעל הפי"ס.



תשתית טכנולוגית:

הושלם מהלך שדרוג תשתיות התקשוב בבתי-הספר במסגרת קול קורא שיזם משרד החינוך 

)ימשך ב-2021( השלמת כל הפערים על מנת שכל בתי-הספר יוכלו ליישם למידה חדשנית 

וטכנולוגית. במסגרת המהלך הורחב מאוד היקף המחשבים הנייחים והניידים בבתי הספר 

כדי לאפשר הפעלת ספריות השאלה לתלמידים, לטובת למידה מרחוק.

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

גני ילדות וילדים:

שיפור יחס מבוגר-ילד - תגבור צוותי גני הילדים בדגש על גני טרום-טרום חובה 	 

החל מספטמבר סייעת שניה בימי שישי.	 

הפעלת גני הילדים, בניית צוותים וביצוע הכשרה שנתית לסייעות.	 

המשך הפעלת מודל סייעות מובילות אשכול גני ילדים.	 

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

הפעלת ועדת היגוי יישובית לנושא הגיל הרך - בליווי היועצת המקצועית, יערה שילה, 	 

)מכללת אפרתה(. בוועדה לקחו חלק מגוון שותפים לעשייה החינוכית בגני הילדים, 

נציגי הפיקוח ממשרד החינוך, נציגות מנהלות הגנים והסייעות, צוות המתנ"ס, הנהגת 

ההורים ועוד. הודות לעבודת הוועדה קודמו מספר מהלכים לטובת תלמידנו בגיל הרך 

ובראשם שיפור יחס מבוגר-ילד בגני הילדים )תגבור סייעת ביום שישי(.

הקליקו לקישור לחומרים באתר המועצה.	 

הקמת מרחבי למידה חדשנים לפי עוגני הגן העתידי.	 

שמירה על רציפות תפקודית של גני הילדים בזמן חירום/קורונה.	 

היערכות לליווי מסגרות לידה עד גיל 3 - מעבר למשרד החינוך.	 

טיפוח מצוינות – שיתוף פעולה עם האגף למחוננים ומצטיינים ומחוז מרכז.	 

https://www.kadima-zoran.muni.il/%d7%90%d7%92%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%aa/%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a/%d7%92%d7%a0%d7%99-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9a/


בתי-הספר:

גיוס עוזרי חינוך לתגבור בתי-הספר 	 

היסודיים.

ביצוע פרויקט שדרוג תשתיות 	 

התקשוב בבתי-הספר.

ייזום יום העשרה רשותי לתלמידי 	 

כיתות ה'-ו' בהפעלת המתנ"ס.

הפעלת חוגים לבני הנוער במתנ"ס.	 

רציפות הפעלת צהרוני וקייטנות המתנ"ס 	 

– הצטרפות זמנית לתכנית "ניצנים".

תכניות קיץ לנוער להשלמת פערים לימודיים והעשרה.	 

הפעלת תכנית תגבורים והעשרה בקיץ לתלמידי החינוך העל-יסודי בסבסוד המועצה 	 

ובשיתוף משרד החינוך. קורסי תגבור והעשרה בבתי הספר, קורס מיכא"ל ומרכז 

למידה "מטיק".

פרסום עלון רישום חדש לבתי-הספר בישוב.	 

שנת הסבה ראשונה של בית-הספר "יגאל אלון" כבית ספר מכיל.	 

צמצום פערים חברתיים, רגשיים ולימודיים בתקופת הקורונה.	 

חינוך מיוחד:

הרחבת המענים לתלמידי החינוך המיוחד ברשות:	 

כיתת י"ב המשך בתיכון עודד )י"ג-י"ד(.	 

כיתת י' ל"ל בתיכון עודד.	 

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים ביגאל אלון.	 

 ליווי מקצועי לתלמידים והורים בתהליכי החינוך המיוחד ובבניית תכנית	 

אישית לכל תלמיד.

הרחבת היקף ועדות זכאות ואפיון לפי תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד.	 

אור ירוק להקמה של בית-ספר לחינוך מיוחד ראשון בישוב.	 



ביקור סדיר:

ועדות התמדה/שימור תלמידים: מאמץ מיוחד לליווי תלמידים ומשפחות המתקשים 	 

לקחת חלק בפעילות החינוכית בזמן קורונה.

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

אישיות לתלמידים בסכנת נשירה.

ייזום סדנאות העצמה וטיפול למניעת נשירה )תכניות מנ"ע(.	 

שירות פסיכולוגי-חינוכי:

הכשרת הצוות במסגרת הצטרפות המועצה לתכנית הלאומית למניעת אובדנות.	 

מאמץ לגיוס תקן חסר בשפ"ח – איתור פסיכולוגים חדשים.	 

פרויקט דלת פתוחה – מתן מענה לתושב בתקופת הקורונה.	 

מפגש ישיר של התושב עם השירות הפסיכולוגי – המשך הפעלת עמוד פייסבוק וערוצי 	 

תקשורת לפניה עצמאית של התושב הזקוק לסיוע.

התחלת עבודת המטה לפתיחת מרכז טיפולי לגיל הרך.	 

קידום נוער:

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

הגדלת היקף המשתתפים בקבוצות תהליכיות במסגרת היחידה, בשיתוף הרווחה.	 

השתלבות במסגרת החינוך הפורמלית בחט"ב גוונים.	 

הרחבת היקף ומגוון קורסי ההעשרה במסגרת פיתוח כישורי חיים ומיומנויות לבוגר 	 

במאה ב-21.

כניסה לתפקיד של רכזת חדשה.	 

הידוק קשרי השותפות עם מודל קידום נוער אזורי.	 



יעדים לשנת 2022:

תכנון רב-שנתי של בינוי מוסדות חינוך – חברת אורבניקס נבחרה להוביל את 	 

התהליך, הוצגה טיוטה ראשונה לתכנית יישובית. 

המשך חיזוק ממשקי העבודה עם מנהלות בתי-הספר והנהגות ההורים.	 

הגיל הרך - הטמעת תכנית חדשנית עם המחוז 'מצוינות בחינוך', המשך קידום 'גן 	 

עתיד'.

תחילת עבודת המטה לפתיחת מרכז טיפולי לגיל הרך.	 

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

המשך קידום יוזמות חינוכיות.	 

שיפור תשתיות המחשוב במוסדות החינוך, בשיתוף עם משרד החינוך.	 

לידה עד גיל 3, בהתאם ליישום על ידי המשרד, המועצה תפעל לקידום הנושא.	 

קידום הקמת בית-ספר לחינוך מיוחד - מיפוי הצרכים היישובים והגשה מסודרת 	 

למשרד החינוך בדבר אופי בית-הספר שיוקם. 

 שרות פסיכולוגי חינוכי- השלמת תקנים חסרים, הפעלת תכניות ופיתוח	 

בית הגיל הרך.

טיפוח ההון האנושי - הדרכות, הכשרות, השתלמויות וימי גיבוש לכלל בעלי 	 

התפקידים בהתאם לתכנית שנתית.

שיפור השירות לתושב - חיזוק ושמירה על קשרי חינוך וקהילה בהתאם לפורומים 	 

השונים והטמעת שימוש בטפסים דיגיטליים תוך דיוק המענה לתושב.

הגדלת משאבים בעזרת קולות קוראים ומיצוי הכנסות כולל הסדרי חובות, שימוש 	 

באולמות הספורט והסדרה מול בתי-הספר.



רווחה ושירותים חברתיים
מתן שירות סוציאלי מקצועי לכלל האוכלוסייה במגוון תחומים, תוך מתן 	 

תשומת לב ובחינת תופעות פוסט-קורונה והתאמת הסיוע 

הרגשי והחומרי בהתאם למצב.

מתן טיפול, תמיכה רגשית וסיוע חומרי ל-866 משפחות, 	 

 פרטים ואזרחים ותיקים במהלך השנה בתהליך מתמשך

ו/או יעוץ קצר מועד:                   

48 זכו לטיפול ב-3 מרכזי הורים ילדים מהגיל הרך ועד 	 

בגרות.         

32 ילדים קיבלו מענה במעונות יום.                                     	 

16 ילדים קיבלו מענה בפנימיות ומשפחות אומנה.                      	 

73 ילדים קיבלו מענה במועדוניות וצהרונים.	 

70 ילדים ונוער בסיכון – נמצאים בטיפול בחוק ולאור הנוער. 	 

49 בני נוער ובוגרים קבלו טיפול במרכז לנפגעי פגיעה מינית.                                           	 

26 קבלו טיפול בתחנה לשלום המשפחה ובתחנה לטיפול משפחתי.                   	 

42 זוגות בקונפליקט בעצימות גבוהה בטיפול ומתן תסקירים לבית המשפט. 	 

48 בעלי צרכים מיוחדים נהנים ממועדון רעים, מפעל מוגן, מע"ש אזורי, תעסוקה 	 

נתמכת, מרכז יום.    

103 אזרחים ותיקים נהנו ממועדון חברתי, מופ"ת זהב ומרכז יום אזורי. 	 

משאבי התנדבות וקהילה – מיזמים ותכניות: 

חיזוק מערך ההתנדבות היישובי: שמירת קשר לאורך 	 

השנה עם המתנדבים, עמותות ותורמים. ניהול 

המשימות באפליקציה.

המשך חלוקת מזון לאורך השנה באמצעות 	 

שכן טוב, עמותות, מתנדבי משפחה מאמצת 

אזרח ותיק, משפחה מבשלת לאזרחים ותיקים, קרן 

לידידות, תקציבי רווחה ותורמים.



ביצוע ערב הוקרה בשיתוף המתנ"ס.	 

הטמעת מודל העבודה של פורום 	 

יישובי למניעת התאבדות.

הצגה "אמא יקרה לי" בשיתוף 	 

המתנ"ס לבני משפחה מטפלים.

הפעלת קבוצת הדרכה לבני משפחה 	 

מטפלים ומתן יעוץ אישי.

המשך הפעלה ופיתוח שירותים לגמלאים/יות:	 

הפעלת מועדונים.	 

בנית התהליך לפתיחת מועדון "ותיקים ונהנים" בשיתוף המתנ"ס. 	 

הפעלת קבוצת שיח שבועית בנושאי אקטואליה לאזרחים ותיקים דוברי רוסית.	 

התקנת לחצני מצוקה לאזרחים ותיקים.	 

חלוקת טאבלטים לאזרחים ותיקים בפרויקט בשיתוף מפעל הפיס. 	 

הופעה ראשונה למקהלת אזרחים ותיקים במועדון מופ"ת זהב.	 

חיזוק הקשר הבינדורי:	 

פתיחת 2 כיתות ותיקים בחטיבות-הביניים הרצוג וגוונים. בהם הוותיקים לומדים 	 

עם המורים של חטיבת-ביניים ובליווי תלמידי החטיבות.

מיזם "דור 3" - מיזם בו הוותיקים לומדים שימושי מחשב לוותיקים בשילוב נוער 	 

מאמן במסגרת מחויבות אישית בהובלת אורי ביטון.  

הדלקת נרות חנוכה עם תלמידים במשפחות גמלאים בישוב.	 

חלוקת שתילים וברכה בט"ו בשבט לכלל האזרחים הוותיקים.	 

משלוחי מנות בפורים, הדלקת נרות בבתי אזרחים ותיקים, חלוקת חנוכיות מחב"ד.	 

יום מעשים טובים במגוון פעילויות בשיתוף בתי-ספר, גנים, הורים, מועדוניות ובנות 	 

שירות לאומי בהובלת עו"ס לימור לוי, רכזת מתנדבים.



 מחשב לכל ילד משותף עם החינוך, סיוע ברכישת מחשבים ניידים לצעירים	 

וצעירות, העברת תרומות מחשבים למשפחות, סה"כ 30.

התנדבות בנות שירות-לאומי בתכניות רווחה:

חונכויות עם ילדים בתכנית היל"ה, במועדון גמלאים, הפעלת פרויקט שבלול 	 

ופרויקטים נקודתיים לאורך השנה.

התנדבות גרעין בנות השירות בהנחית אפרת יומטוב - פרויקטים מגוונים בקהילה במהלך השנה. 	 

'יתד', מרחבי תעסוקה לצעירים: 

יעוץ והכוונת צעירים ללימודים ולתעסוקה. 	 

קורס תבונה פיננסית.	 

מיתוג והכרת עולם העבודה החדש.	 

תרבות יהודית – קיום הפעלה למשפחות , מפגשים 

ייחודיים של לימוד ושיח, הרצאות, סיורים ופרויקט 

בני ובנות מצווה שיצא לדרך בשיתוף המתנ"ס.

יעדים לשנת 2022:

 פיתוח ש.י.ל. מקומי ואזורי למיצוי זכויות	 

לכלל האוכלוסייה.

הרחבת הפעילות למען איכות חיים לאזרחים 	 

ותיקים, סיוע אישי ותכניות בקהילה.

הרחבת הסולידריות והרשת החברתית באמצעות 	 

הגדלת מספר מיזמי התנדבות בקהילה.

העלאת מודעות למניעת התנהגויות מסכנות חיים.	 

קידום תכנית עבודה משותפת עם יחידת חוסן 	 

יישובי והרשות הלאומית לביטחון קהילתי.

המשך יעוץ, ליווי ותמיכה במשפחות לשמירת 	 

תפקוד אישי ומשפחתי וכן מיצוי זכויות.

פיתוח תכנית לטיפול ומוגנות ילדים בקהילה 	 

ומחוצה לה.



 נוער וחינוך בלתי-פורמלי

 מחלקת הנוער פעלה במגוון תחומים:

מעורבות חברתית-קהילתית:

פרויקט גרפיטי )קיר הנוער( לשיפור חזות הטיילת. 	 

בחירת פעיל מצטיין רשותי. 	 

חלוקת אוזני המן לצוותים הרפואיים בלניאדו - ביוזמת התנועה החדשה. 	 

השתתפות של הנוער בחלוקת שתילים לאזרחים הוותיקים בט"ו בשבט – הצופים, בני 	 

עקיבא והתנועה החדשה.

השתתפות של הנוער בחלוקת נר ופרח למשפחות השכולות - הצופים, בני עקיבא, 	 

והתנועה החדשה. 

השתתפות תנועות הנוער בטקסים קהילתיים כגון יום השואה ויום הזיכרון. 	 

מנהיגות נוער:

 השתתפות ומעורבות פעילה במליאות מועצות התלמידים של	 

חטיבות-הביניים והתיכון.

סיוע למועצות התלמידים בקידום יוזמות ובביצוע פרויקטים.	 



פנאי, תרבות, פיתוח אישי וקבוצתי:

הפקת פעילות קיץ אטרקטיבית לנוער: 	 

קיום פורום נוער רשותי למטרת מיקוד ומיפוי 	 

צרכים ליצירת תכנית קיץ. 

במהלך חופשת הקיץ התקיימו מעל ל-40 פעילויות לנוער, בהן השתתפו מעל 	 

1,000 נערות ונערים – אירוע פתיחת קיץ, טורנירי כדורגל, סרטים, פארקי 

שעשועים, פארקי מים, שחיה לילית אחת לשבוע, מופעי סטנדאפ, פיינטבול, לייזר 

טאג ועוד.

השקת כרטיס נוער לקיץ 2021 – הכרטיס הקנה הנחות משמעותיות למעל ל-25 	 

בתי עסק שהנוער נוהג לבלות בהם בקביעות.

הפקת טורניר גיימינג )משחקי מחשב( יישובי.	 

קיום תחרות אלוף הנינג'ה של קדימה צורן.	 

שת"פ עם תיכון עודד במסגרת יום הזיכרון 	 

ליצחק רבין: 

סגן ראש המועצה, יצחק גולברי, הרצה 	 

לתלמידי התיכון על יצחק רבין האיש, 

מזווית של חבר קרוב בליווי מצגת של 

תמונות מרגשות.

סיוע תקציבי ולוגיסטי בהבאת סדנאות העשרה 	 

חופש הביטוי ויצירת מעגלי שיח לתלמידי התיכון בנושא רצח רבין, הדמוקרטיה, 

והסתה.

פעילות בנושא "נהיגה בטוחה" לשכבת י"ב – הבאת סימולטורים הממחישים נהיגה 	 

בשכרות, התהפכות רכב, התנגשות במהירות 5 קמ"ש, מרחק בלימה ועוד.

הכנה לצה"ל: 

חלוקת תיק מתגייסים למסיימי י"ב )וגם גלידה שיהיה מתוק(.	 

שילובה של מד"נית )מדריכת נוער צה"לית( מלשכת הגיוס תל-השומר בתיכון עודד.	 

קיום הדרכות כיתתיות ושכבתיות בנושאים הקשורים לצו הראשון, מיונים, הליך 	 

קליטה, אבחונים ועוד. 



קיום פגישות פרטניות עם תלמידים הזקוקים לסיוע נוסף )בתיאום מראש(.	 

איתור, טיפול וסיוע למלש"בים שלא השלימו את תהליך הגיוס או אי-הגיוס לצה"ל, 	 

מלש"בים לפני/אחרי צווי 12 ומלש"בים בפקודות מעצר.

תקציב ומשאבים:

מילוי קול קורא - "השתתפות בשכר מנהל מחלקת נוער".	 

מילוי קול קורא - "הנוער בוחר ערך כדרך".	 

מילוי קול קורא- "עיר הילדים והנוער".	 

תנועות וארגוני נוער:

חלוקת מגני הוקרה מראש המועצה 	 

לתנועות הצופים והתנועה החדשה, על 

תרומתן ועשייתן המגוונת למען תושבי 

קדימה צורן. 

הפקה ותקצוב ערב הוקרה למתנדבי הקורונה 	 

במסגרת תנועות הנוער. 

תנועות הנוער:

התנועה החדשה: במהלך השנה המשיכה התנועה 	 

לקיים פעילות פרונטלית בבית התנועה החדשה ופעילות 

מקוונת באמצעות ה-ZOOM, פעולות, מפגשי העשרה 

ואירועי שיא בצורן ועם כלל התנועה הפועלת ברחבי 

הארץ. המדריכים והפעילים בשכבה הבוגרת עברו 

סדנאות העצמה, סמינרים והדרכה.



במהלך שנת 2021 קיימנו פעילות קהילתית 

רבה ומשמעותית:

בט"ו בשבט נערך אירוע "עצי 	 

המשאלות" סביב עצים ביישוב – מיני-

הפנינג של הקהילה כולה: חניכים, 

הורים ותושבים עם מוסיקה והמון 

קישוטים. בפורים, ארגנה התנועה 

עדלאידע עם רכבים מקושטים של חניכי השכבה הבוגרת. חניכי השכבות הצעירות זכו 

ב"נינג'ה טיקט", משחק אתגרי-חוויתי נושא פרסים. 

התנועה יזמה את פרויקט 'אוזן קשבת', בו הקהילה לקחה חלק פעיל. החניכים והוריהם 	 

אפו אוזני המן ביחד בשידור ב-ZOOM כמו בתכניות בישול. את אוזני המן ארזו כמשלוחי 

מנות וחילקו כאות הוקרה, לצוותים הרפואיים בבית-חולים "לניאדו" בנתניה.

בחופשת הפסח, השכבות הצעירות יצאו לטיולי פסח בשדות המקיפים את צורן, 	 

כיתות ז'-ח' נסעו לאזור חבל מנשה. טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה בשיתוף פעולה 

עם המתנ"ס, טקס וירטואלי, שכלל קטעי קריאה, שירים ונגינה. 

התנועה לקחת חלק במסגרת פרויקט הגרפיטי היישובי.	 

במהלך הקיץ חניכי שכבת ט' יצאו לסמינר מדריכים ופעילים, שהתקיים ביער "חנתון" 	 

שבצפון, שכבת י' זכתה לצאת לסמינר מד"מים )מדריכים מתקדמים( שהתקיים בפנימיית 

"צפית" שבכפר מנחם, טיול לחניכי כיתות ג' של צורן באזור נחל חדרה, טיול קיץ ארצי 

לחניכי כיתות ד'-ו' בחורשת טל ולמסעות הקיץ לחניכי כיתות ז'-ח' בחרמון ובאזור צפת.

בחנוכה קיימה התנועה מעגלי הדלקת נרות משותפים יחד עם תושבי הישוב במרחבים 	 

הציבורים בצורן. כחלק מפרויקט 'התנועה החדשה' מאירה את הישוב. שער בית 

התנועה החדשה פתוח לכולם.



הצופים: 

בשנת 2021 מנה 'שבט תמיד' כ-1,000 חניכים בקדימה ועוד כ-300 חניכים נוספים, במסגרות 

שונות בישוב ומחוצה לו.

הפעילות השבטית הקבועה מתקיימת פעמיים בשבוע בימי שלישי בין השעות 17:00 	 

ל-19:00 ובימי שישי בין השעות 15:00 ל-17:00.

הפעילות בשבט מיועדת לחניכים החל מכיתה ד' ועד י"ב, כאשר במהלך השנה 	 

מצטרפים חניכי כיתות גימל לפעילות השבטית.

בשבט קיימים 14 גדודים, בראש כל גדוד רשג"ד/ית.	 

בשבט מספר מגוון של צוותי פעילים- צופיות, קהילה, מחסן מפעלים, מחסן הדרכה, 	 

צוות קיוסק ירוק, צוות טכני, מועצת חניכים, להקה, ולכל צוות יש יו"ר האחראי על 

פעילות הצוות ומילוי יעודו השבטי, מעבר לפעילות הפעילים בצוותים קיימת הדרכת 

פעילים על ידי צוות יעודי- בינתחומי.

את השבט מפעילים ומנהלים 6 מרכזים צעירים חברי שכבת השמיניות.	 

בשבט פועלים מרכזים בוגרים, בוגרי שבט שחזרו להוביל את השבט.	 

בשבט דרג מתנדב הכולל ראש שבט וגזברית.	 

בנוסף לפעילות בתחומי השבט השנה החל השבט להפעיל גדוד נוסף בבית ספר 	 

גוונים, פעילות לתלמידי החינוך המיוחד בכיתות ז'-ט' שחלקם החלו להשתלב 

בפעילות השוטפת של השבט ונוספה פעילות קבועה במועדונית שבישוב ובבית 

האבות פעילות המבוצעת מזה מספר שנים.



השבט פעל גם מחוץ לישוב. מידי יום שלישי ושישי יצאו כ-50 מדריכים ורשג"דים 	 

לפעילות החוץ של השבט. התקיימה הפעלת שבט צופים בפנימיית מבואות ים, הדרכת 

שני גדודים בשבט רמון בקרית השרון והדרכות בבית אקשטיין בנווה הדסה.

במהלך שנת 2021 עדיין היינו תחת מגבלות הקורונה אך למרות המגבלות בוצעו 	 

הפעילויות הבאות:

ימי עבודה, סמינרים ואירועים רבים בשבט ובסביבתו, אירועי חנוכה בסוף השנה 	 

הקודמת כללו הקמת מבנים וכתובת אש והעברת הטקס בשידור לקהילה.

אירועי פורים כללו טיול מיער קדימה אל השבט ומעבר קבוצתי במתקנים שנבנו 	 

באזור השבט. טיולי פסח יצאו רגלית מקדימה לכיוון הים, הטיולים יצאו משדות 

התותים של קדימה, אל נחל פולג, שמורת פולג ולים. יום הצופה המרגש התקיים 

ביער ובסיומו היה הטקס הקהילתי הראשון לאחר פרוץ הקורונה. לקראת סיום 

השנה נערך מבצע לניקיון יער קדימה, ובקיץ יצא מחנה הקיץ ליער ציפורי שהיווה 

סיום מוצלח לשנת הפעילות. בשבט נערכו התרמות דם בתאום עם מד"א, לפני 

טיולי חנוכה יצאו חברי השכבות הבוגרות לניקוי יערות ולקטיף חצילים, השתתפנו 

בחלוקת חלות בישוב והתקיימו מפגשים בזום עם הורי השכבות הבוגרות בנושא 

התנהגות סיכונית.



בני עקיבא

השנה במסגרת הגבלות הקורונה הייתה עשייה בלתי פוסקת בסניף. במהלך השנה התקיימו 

פעולות וגיבוש, התנדבות עם קשישים, טיולים ומסעות קיץ. השנה נפתחה עם שלל 

פעילויות, פרויקט צוות הבונים - בניית סוכות לאנשים שזקוקים לעזרה, חגיגות שמחת תורה 

עם משמחים והמון שמחה. חודש ארגון - חודש השיא בתנועה התמקד השנה בנושא 'קמעא 

קמעא' גאולתו של עם ישראל. סמינריוני הכשרה לצוותים הפועלים, מסיבות חגים - חנוכה 

, ט"ו בשבט, ציון ימים משמעותיים בשיח, שיתוף ולימוד - כמו יום גוש קטיף, צום עשרה 

 בטבת ועוד. התנועה פעלה בשיתוף המועצה המקומית וסייעה בכל הזדמנות ולכל דורש.

יעדים לשנת 2022:

קליטת מדריך נוער רשותי אשר יהיה אחראי על פתיחה ותפעול מועדוני הנוער 	 

בקדימה ובצורן בשעות אחה"צ.

ביצוע הכשרות וסדנאות לקבוצות בני נוער עפ"י תחומי עניין וצורך העולה מן השטח.	 

קיום "יום חילופי שלטון" בשת"פ עם מועצות התלמידים ועובדי המועצה.	 

שילוב "עמותת אחריי" )במסגרת קול קורא(, להפעלת קבוצות תלמידים מכיתות 	 

י' – י"ב במטרה להכין את החניכים והחניכות לשירות מיטבי בצה"ל, בדגש על פיקוד 

וקצונה ותפקידי הדרכה.

פעילות קיץ יישובית מגוונת.	 

השגת משאבים – מילוי קולות קוראים רלוונטיים.	 

חיזוק הקשר עם 'יחד למען החייל' קדימה צורן למען המלשב"ים והחיילים.	 

הקליקו לקישורים לתמונות וסרטונים מהפעילות 

https://drive.google.com/drive/folders/16ym-fcnNV806I67ErxbJVSSZqKmeAhjL?usp=sharing


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

תחומי הספורט, המוסיקה, המחול, התרבות והפנאי, צהרונים, גמלאים/יות ותחומים נוספים. 

השנה המתנ"ס בקדימה החל במתיחת פנים פיזית - מבואת הכניסה עוצבה מחדש באופן 

מזמין ותחושה של בית, כך גם האולם הרב-תכליתי וקומת-הביניים.

קיר המתנ"ס בשיתוף עם מפעל הפיס והמועצה קיבל חזות אומנותית חדשה.

קהילה: הפעלת מוקד קורונה יישובי.

אירועים קהילתיים: הרצאות בשיתוף תושבים, קורסי עזרה ראשונה, תרומות דם, ערב יום 

השואה )וירטואלי(, מפגשי זיכרון בסלון, ערב יום הזיכרון, שרים לזכרם, פעילות ל"ג בעומר 

אלטרנטיבית.

פעילות גמלאים/יות: הפעילויות בשיתוף עם המועצה והמחלקה לשירותים חברתיים.

 "מועדון ותיקים ונהנים":	 

הקמת מועדון יישובי לגילאי +60, מועדון חברתי, תרבותי עם מגוון פעילויות פנאי 

תרבות וספורט, חוגים מסובסדים, טיולים ועוד.

ליווי במהלך תקופת הקורונה. 	 

טיולים - קהילה מטיילת.	 

פטנג - הכשרת המגרש על ידי המועצה וחיזוק הפעילות.	 

תרבות יהודית: קבלות שבת קהילתיות, ציון מועדים - ט' באב, שבת עולמית, אירועי 

הפרשות חלה, סיורים, טיולים, סיורי מורשת, סדרת הרצאות, תפילת יום הכיפורים ועוד.



מתנדבים:   

 ערב הוקרה למתנדבים. 	 

 פתיחה מחודשת - של"ם.	 

צרכים מיוחדים:   

פברואר יוצא מן הכלל.	 

השתתפות באירועי קיץ.	 

פתיחת תכנית עמיתים, לשילוב פגועי נפש בקהילה.	 

 פתיחת קבוצה נוספת לתוכנית רעים בשיתוף	 

 אגף הרווחה והשירותים החברתיים.

גלריה לאומנות:

המתנ"ס משמש כאכסניה לאומנים מקומיים, שמציגים בתערוכות מתחלפות.

תרבות:

מופעי תרבות:

מנוי התיאטרון בשיתוף פעולה עם כפר יונה, המנוי כולל הצגות איכותיות של מגוון 	 

התאטראות בארץ.

מוזיקה - שולי רנד, לירן דנינו, רביב כנר, קרן פלס, רוקורנה, שירי הגשש החיוור, אסף 	 

אמדורסקי, רביד פלוטניק. 

סטנדאפ - רותם אבוהב, נדב אבקסיס, ליטל שוורץ.	 

מופעי נשים.	 

ערב תיקון ונשמה לקראת יום כיפור - אביתר 	 

בנאי.

הרצאות- יואב קוטנר, נועם חורב.	 

שירה בציבור.	 



חגי ישראל: 

פורים - מופעים בקפסולה/משאיות שמחה.	 

עצמאות - הרקדות/משאיות שמחה.	 

הצגות ילדים:

"שלישי ילדודס" - אירועי ילדים בקיץ. 	 

מנוי תיאטרון ילדים בשיתוף פעולה עם כפר יונה.	 

ספרייה: הרחבת פעילות הספרייה, גיוס ספרנית חדשה, קיום מפגשים עם סופרים והפעלת 

שעת סיפור לילדים.

קונסרבטוריון:

פתיחת שלושה בתי-ספר מנגנים. 	 

גידול בתלמידי הקונסרבטוריון.	 

סדנאות אמן, הרצאות וירטואליות ועוד.	 

מופעי סיום שנה.	 

מחול:

פתיחה מחודשת. 	 

אירועי שיא והעשרה.	 

מופעי סיום.	 

הגיל הרך:

מעון השדה - פועל לגילאי לידה עד גיל 3.	 

מערך הצהרונים – מערך מקצועי וחינוכי.	 

 הפעלת פעילות גני-הילדים של החופש.	 

ספורט:

פתיחת תחומי ספורט חדשים, טאקוונדו, 	 

כדורסל בנות, קבוצות חדשות במסגרת פעילות 

"בנות נחמה".



גידול במספר המשתתפים.	 

מחנות קיץ.	 

פיילוט מגרשי הטניס - הזמנת המגרשים באמצעות אפליקציה.	 

אירועי ספורט קהילתיים - יום היוגה, יום ההליכה, טורניר כדורשת, טורניר סטריטבול.	 

אירוע אופניים - סובב שרון בשיתוף פעולה עם מועצות תל-מונד ולב השרון, בו לקחו 	 

חלק כ-800 משתתפים.

פעילות בלתי פורמלית בבתי-הספר - הפעלת פעילויות ספורט עממי בבתי-הספר.	 

הפעלת הבריכה היישובית, הפעלת מפעלי השחייה לשכבת ה'.	 

יעדים לשנת 2022:

פיתוח עומק של 3 תחומי תוכן: הגיל הרך, תרבות וקהילה.	 

מיצוב המרכז הקהילתי כבית המייצר מגוון שירותים איכותיים כמענה לצרכי הקהילה 	 

וליוזמות קהילה. 

הרחבת תכניות התרבות והפנאי – "ערבי קיץ" - הופעות מוזיקה בפארק, פסטיבל 	 

יישובי, מופעי סטנדאפ, מפגשי אמן ועוד. 

בניית תכנית עבודה לכל תחום, לרבות מדדים להגדלת היקף הפעילות, הרחבת 	 

השירותים ופעילויות התוכן, והרחבת קהלי היעד והכל תוך מתן דגש לתוכניות ביוזמת 

ובשיתוף התושבים.

ביצוע תהליך בקרת איכות רוחבי. 	 

המשך שדרוג המבנים הפיזיים של המתנ"ס.	 

בניית תהליך עבודה מסודר לעדכון תושבים בפעילויות השונות.	 



תכנון ופיתוח היישוב
במהלך 2021 תכנית המתאר הופקדה שוב עם שינויים. עיקרי התכנית הוצגו במליאת 	 

המועצה ולציבור. המועצה בשיתוף עם מטה התושבים הגישה את התנגדויותיה 

לתכנית הקליקו לכל החומר באתר המועצה

אזור התעסוקה המערבי- המועצה מקדמת תכנית על שטח של כ-100 דונם, עם יעד 	 

של כ-250,000 מ"ר לתעסוקה. התכנית אושרה בוועדה המרחבית, 'שרונים', והוגשה 

לוועדה המחוזית לאישור. התכנית היא בשיתוף עם רמ"י )רשות מקרקעי ישראל( 

שהינה חלק מהבעלים. משרד 'טומי לייטסדורף-אדריכלים' מתכננים את המתחם.  

התחדשות עירונית- צוות התכנון שהוקם בשיתוף משרד השיכון, חברת אדריכלים 	 

'מנעד', בהובלת האדריכל, יאיר אביגדור, הציגו מספר חלופות. המועצה עם משרד 

השיכון בוחנים קרקע משלימה כדי לייצר כדאיות כלכלית מחד ולהימנע מצפיפות יתר 

מאידך. לאחר קידום נושא זה, החלופות יוצגו לוועדה המחוזית ולשיתוף ציבור. 

השכונה החדשה - המועצה ומשרד השיכון הגיעו לנוסח הסכם שמגלם את הדרישות של 	 

המועצה לקידום תחבורה ונושא דיור לצעירים. עיקרי הדברים הם: קידום נושאי התחבורה, 

שיפור תשתיות לרבות ניקוז, תקציב פיקוח, שיפור החיבוריות של השכונה למרחב הבנוי 

ממזרח )מימון, כצנלסון, ז'בוטינסקי(, כביש עוקף )כביש 

1(, עבודות הפיתוח וסלילת הכביש שלב א' - בוצעו 

ולאחר חתימת ההסכם והשיווקים יושלמו העבודות. פעלנו 

ונמשיך לפעול ביחד עם מטה התושבות והתושבים, 

במאבק למציאת פתרונות תחבורה לכניסה וליציאה 

מהשכונה. 

מתחם פינוי-בינוי )יפה נוף( - במהלך 2021, 	 

הפרויקט אוכלס בחלקו, המועצה המשיכה ללוות את 

הפרויקט לרבות באכלוס השכונה. שם הרחוב שונה על 

ידי מליאת המועצה מ'יוספטל' ל'יפה נוף'.

רחוב סופיה וסרמן- צוות התכנון הציג מספר חלופות 	 

בפני התושבים ואימץ חלק מההערות. הצוות יציג 

ברבעון הראשון של 2022, בפני הוועדה המחוזית את 

החלופות לבחינה מוקדמת )פרה-רולינג( ואת עיקרי 

מסמך המדיניות.

 https://www.kadima-zoran.muni.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-30.11.2021.pdf 


מתחם החינוך- אושרה תב"ע להגדלת זכויות בנייה בוועדה המרחבית 'שרונים'. היתר 	 

בניה להגדלת "הרצוג" לקראת אישור. הרשאה תקציבית להגדלת מוסדות החינוך 

"עודד" ו"הרצוג", עדיין בתהליך מול משרד החינוך.

שדרת חנקין - משרד האדריכלים הציג את התכנון לביצוע של השדרה. התכנית הוצגה 	 

לציבור ולמליאת המועצה, התכנית עודכנה וכעת לקראת מכרז לביצוע.

מבנים מסוכנים - הטמענו נוהל עבודה בנושא מבנים מסוכנים, בהתאם לחוק העזר 	 

ואישרנו תקציב לצורך בדיקות הנדסיות.

ועדה מרחבית 'שרונים' - השתתפות בישיבות המליאה, קידום פרויקטים משותפים, 	 

קידום הגברת האכיפה במרחב, סיוע לתושבים בקבלת מענים. 

מעיינות השרון- עבודה שוטפת מול גורמי המקצוע. קידום פיתוח השכונה החדשה ושדרוג 	 

התשתיות הישנות. הצגה מול מליאת המועצה בדבר השירות, התקציב ותכנית העבודה.

המשכנו לקדם פרויקטים ברחבי היישוב:

גינה ברחוב השקמה פינת שושן צחור - בוצעה.	 

כיכר שושן צחור- צופית - בוצע.	 

פיתוח גינת מיוחדים ברמת אמיר - בוצע.	 

הסדרת שביל גישה בין שושן צחור לאריות 	 

הגולן – בוצעה.

פרויקט רוטשילד מערב - שכונת השבטים - 	 

המשך ביצוע מדרכות זמניות, ניקוי פסולת, 

השלמת אספלט חסר במדרכות ו/או בכבישים, 

השלמת תמיכה במפלסי קרקע גבוהים, שילוט 

הרחובות.

 מתחם בילוי ופנאי "רוטשטיין"	 

ברמת אמיר – בוצע.



ניתנו כ-85 היתרי בנייה ו-56 טפסי 4.	 

הוספו כ-70 חניות ברחבי צורן.	 

פארק ע"ש קופלמן במתחם הגולן - התכנית הוצגה לציבור ולמליאת מועצה, החלו 	 

עבודות תשתיות במתחם.

בניית מבנה שירותים ומחסן למגרשי הטניס - הוכנה תכנית אדריכלית שהוגשה 	 

לאישור ועדה מרחבית 'שרונים'.

שיפוץ מבנה הצופים - הוכנו והוגשו התכניות והמפרטים.	 

עבודות ביוב ברח' הסיגלון - בוצע.	 



יעדים לשנת 2022:

תכנית המתאר - קידום התכנית ומיקסום דרישות המועצה וההשגות כפי שהוגשו 	 

בתיאום עם מטה התושבים.

השכונה החדשה - חתימה על הסכם משרד השיכון, פיתוח השכונה ותחילת שיווק 	 

כ-400 יחידות דיור.

המשך קידום תכנית להתחדשות עירונית במרכז הוותיק של היישוב.	 

תיכון עודד - ביצוע תוספת מרחבי לימוד וכיתות.	 

פרוגרמה יישובית - דיון ואישור ההמלצות שיוגשו על ידי חברת אורבניקס שנבחרה 	 

להוביל את הפרויקט, והצגה לציבור.

פרוגרמה למבני חינוך - דיון ואישור המלצות בנושא מבני חינוך לחומש ולעשור 	 

הקרוב.

דרך לב השרון - קרצוף, ריבוד ושדרוג מדרכות וגינון.	 

חט"ב הרצוג - קבלת הרשאה תקציבית לבניית כיתות נוספות. 	 

ביצוע סקר מבנים מסוכנים.	 

הקמת ארכיב הנדסה.	 

פארק ע"ש קופלמן במתחם הגולן - השלמת ביצוע הפארק. 	 

שדרות חנקין - הכנת המסמכים למכרז וביצוע הפרויקט.	 

בניית מבנה שירותים ומחסן למגרשי הטניס – קבלת אישורים, מכרז וביצוע.	 

פרוגרמה למבנה ספריה, מוזיאון וגלריה- הכנת תיק תורם.	 

שיפוץ ושדרוג מבנה הצופים הקיים - ביצוע	 



תחבורה: 
נושא התחבורה ממשיך להיות נושא מרכזי על 

סדר היום. מושקעים מאמצים אדירים על מנת 

לשפר את המצב. המועצה פועלת בשיתוף 

מטה התחבורה של התושבים בכל נושאי 

התחבורה. תכנית אב לתחבורה - משרד 

PGL שנבחר לעבוד עם המועצה לתכנון 
 תכנית אב לתחבורה, החל בעבודה

ובגיבוש התוכנית.

שרת התחבורה, ביחד עם כל צוות המשרד 

הבכיר, הגיעו לביקור וסיור מקצועי בקדימה 

צורן. זאת, בהמשך לפגישות מקצועיות שקיימנו עם 

השרה ואנשי צוותה.  

בביקור עם מנכ"ל המשרד, מנכ"ל נתיבי ישראל ובכירי המשרד, הועלו הצרכים והדרישות 

 של קדימה צורן. לחצו לקישור עם עיקרי הנושאים שהוצגו לשרה

כמו כן, קיימנו מפגש משותף של ראשי הרשויות באזור עם השרה וצוות המשרד, כדי לקדם 

את התחבורה באזור השרון, שהוזנחה לאורך שנים.

תכנית אסטרטגית-תחבורתית אזורית - בנוסף, כחלק מאשכול השרון בו חברות 15 רשויות, 

המועצה מקדמת שיתוף פעולה אזורי לקידום תחבורה ותחבורה ציבורית. נבחר יועץ 

לאשכול לקידום תכנית אב לתחבורה. 

תכנית אסטרטגית-תחבורתית לשנת 2050 - בהובלת לשכת התכנון המחוזית. 

המועצה שותפה בתכנון האסטרטגי לאזור השרון. 

מחלף אילנות- המשכנו במאבק להכנסת המחלף לתכנית החומש של משרד התחבורה. 

הצגנו זאת גם בפני השרה ובכל פורום מקצועי שנכחנו בו )מנהל התכנון, רמ"י, משרד 

השיכון ועוד(. מדובר באינטרס אזורי.

כביש 561 מערב )מחבר בין כביש 2 לכביש 4( – הצעת המועצה לקידום תכנון חיבור כביש 

561 ב'ימינה ימינה' לכביש 4 )דרומה( מול משרד התחבורה ונתיבי ישראל, הועלתה גם 

בפגישה עם השרה, גורמי המקצוע עדיין בוחנים בחיוב פתרון הנדסי זה.

.https://www.youtube.com/watch?v=aZ47jjiRPlI&t=3s 


כביש 561 מזרח )מחבר בין כביש 4 לכביש 562( – לאחר שתוואי הכביש אושר כחלק 

מתמ"א 42, הנושא הוצג גם בפני השרה וצוות המשרד. החיבור מהווה תנאי מבחינת 

המועצה, לקידום בנייה נוספת ביישוב.

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

השרה אישרה את תכנון הרחבת הכביש לשני נתיבים לכל כיוון, שיבוצע במימון משרד 

השיכון )במסגרת הסכם הפיתוח( בתהליך התכנון המועצה הצליחה בנושא שמירת העצים 

בסביבתו ובכך מנעה כריתה מיותרת.

רמזור על כביש 562/הדקלים – בביקור השרה, היא הנחתה את גורמי המקצוע לאשר את 

התקציב ולצאת לביצוע. מנכ"ל נתיבי ישראל, אישר כי במהלך 2022, הרמזור יבוצע.

סלילה של כביש מס' 1 )עוקף השכונה החדשה ומגיע להרצל( - הכביש נסלל ועם חתימה 

 על הסכם הפיתוח וסיום העבודות על הכיכר המחברת לרחוב הרצל,

הוא יפתח לתנועה.

הרחבת רחוב הרצל - התכנית אושרה. הרחוב יזכה לתכנון מחודש, עם שבילי אופניים 

ושדרת עצים.

צומת 553-562 )תל מונד( - אושרה הרחבת הצומת לשני נתיבים )מתחלפים( לפניה 

שמאלה. נת"י החלו בעבודות.

חיבור כביש 553 לכביש 6 - כחלק מתכנון החיבור, המועצה יזמה המשך קידום תכנון של 

כביש 553. אושרה הרחבת התכנון של הכביש עד לצומת דרורים על מנת לתכנן נת"צ ועל 

 מנת להסדיר צומת אחודה בין

קדימה צורן )השכונה החדשה( לבין תל-מונד.

נת"צ על כביש 562 - כדי לקדם תחבורה ציבורית, 

הגשנו בקשה להוספת נת"צ בתוואי הכביש. 

שבילי אופניים:

שביל אופניים בחיבור בין צורן לכביש 562 - 	 

על מנת להסדיר את המעבר ללא צורך בחציית 

הכביש הבינעירוני. המתכננים הציעו שתי 

חלופות שהועברו לבחינת משרד התחבורה.

שביל אופניים ברחוב בן צבי )בין כיכר המועצה לשדרות 	 

 הדקלים( - יועץ התחבורה הציג שתי חלופות

שיוצגו למשרד התחבורה. 



במסגרת תכנית אב לתחבורה תוכן גם תכנית כוללת 

לשבילי אופניים.

תחבורה ציבורית:

תחבורה ציבורית ישירה ומשופרת - במסגרת הפניה 	 

לשרת התחבורה הוגשה רשימת דרישות לתוספת 

שרות לתחבורה ציבורית. הוספת יציאות של קווים 

קיימים ותוספת שירות ליעדי רעננה ונתניה. 

קווי לילה וקו לים פעלו במהלך חודשי הקיץ.	 

רכב שיתופי - ברחבי היישוב הוספנו 4 חניות לרכב 	 

שיתופי, בשיתוף פעולה עם שלמה סיקסט. במהלך 

שנת 2021 כ-300 תושבים נהנו מהנסיעות ברכב 

השיתופי.

בטיחות בדרכים:

המועצה פועלת בשיתוף המשטרה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מקיימים פעילות 

הסברתית עם בתי-הספר לכל אורך השנה. 

קיימנו חידון טריוויה קהילתי בו לקחו חלק מעל 500 משפחות בנושא זהירות בדרכים.

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

 החלטות שחלקן כבר בוצעו בנושא מיתון תנועה ובטיחות בדרכים. 

לכל הפרוטוקולים באתר המועצה הקליקו

https://www.kadima-zoran.muni.il/%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94/%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa/%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%aa-%d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94-%d7%95%d7%aa%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%a8/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2021


יעדים לשנת 2022:

קידום מחלף אילנות וכביש 561 מזרח לתכנית החומש.	 

השלמת ביצוע רמזור על הדקלים – 562.	 

קידום ביצוע גשר קדימה צורן.	 

תכנון וביצוע כביש 1 וחיבורו לרחוב הרצל.	 

סיום הכנת תכנית אב תחבורתית לקדימה צורן והצגתה לציבור.	 

קידום תכנית שבילי אופניים יישוביים.	 

רחוב מ"ג פינת הסתדרות - עם קבלת אישור ממשרד התחבורה במסגרת קול קורא 	 

שותפים לדרך נצא לביצוע.

הפלמ"ח-רוטשילד – הסתיים תכנון הסדרת הצומת. עם קבלת אישור ממשרד התחבורה 	 

במסגרת קול קורא 'שותפים לדרך' נצא לביצוע.

מפרידן הדסים - תכנון מוצע



רישוי וקידום עסקים - פיקוח ואכיפה: 
רישוי עסקים:

פורסם המדריך למפרטי רישוי לפי דרישת משרד הפנים. 	 

בוצע מיפוי כל העסקים הטעונים רישוי עסק. 	 

בוצע פיקוח והתקיימה בקרה על העסקים הקיימים בשטח לעמידה בדרישות גורמי 	 

חוץ מאשרים .

 הנגשת מידע וטפסי רישוי עסקים לציבור באמצעות הפיכתם למקוונים	 

באתר המועצה. 

 בוצעו ביקורות ובקרות בשגרה וגם על פי הפניות למוקד, בשיתוף הווטרינר	 

היישובי והתברואן.

אכיפה ופיקוח:
תו תושב - בסוף שנת 2021 אושר תיקון חוק העזר לפיו החל מחודש ינואר 2022, לא 	 

יגבה תשלום בגין תו החניה! )עד כה התשלום היה על סך של 40 ₪(. 

ההשקעה והמאמצים הרבים נשאו פרי, ולאחר שהמועצה פעלה לתיקון הנושא, תיקון חוק 

העזר אושר על ידי חברי מליאת המועצה, הנושא קודם ואושר למול משרדי הפנים, האוצר 

והתחבורה, ומעתה תו החניה יונפק בחינם לתושבי היישוב.



חניה במתחם רולדין סנטר

בסיכום עם מועצת לב השרון נקבע כי בעלי תו תושב של קדימה צורן ייהנו 

מהטבה של שעתיים חינם באזור התעשייה של לב השרון )רולדין סנטר(. ההטבה 

תיכנס לתוקף בתוך חודש ממועד הנפקת תו התושב.

גיוס פקח למחלקה וגיוס שני פקחים לשיטור היישובי.	 

 הגברת האכיפה בנושא כלבים משוטטים.	 

ניתנו 490 דוחות.

המשך הגברת האכיפה בקרבת מוסדות חינוך.	 

הגברת אכיפה בנושא רכבים נטושים ברחבי היישוב. 	 

ניתנו 1100 דו"חות חנייה, פיקוח כללי, מנהלי והתראות.	 

ניתנו כ-200 דוחות בנושא איכות סביבה.	 

הוגברה האכיפה על מפגעים ומבנים בלתי חוקיים ביישוב על ידי ועדה 	 

מרחבית 'שרונים'.

יעדים לשנת 2022:

הגדלת מס' העסקים בעלי רישיון עסק:	 

בקרות תקופתיות ושגרתיות להשלמת דרישות לרישיון עסק. 	 

שיפור השירות - הטמעת טופס מקוון, הטמעת תיקון 	 

34 בהתאם לפעימות חקיקה, עדכון אתר המועצה בתוכן 

עדכני ושוטף.

העמקת הקשר ושיתוף הפעולה עם עסקים )טעוני ושאינם 	 

טעוני רישוי(.

הגברת אכיפה בנושאים מנהליים.	 

הגברת אכיפה על עבירות מסכנות חיים. 	 

חיזוק שיתוף הפעולה עם הוועדה המרחבית 'שרונים' 	 

בנושאי אכיפה ופינוי מבנים בלתי-חוקיים ופינוי מטרדים 

שהוצבו בשטחים ציבוריים.

חיזוק הקשר עם גורמי אכיפה נוספים.	 



ביטחון וחירום:
טיפול שוטף בנושא הקורונה הרשותי- במסגרת זו ניתן מענה בנושא סיוע וליווי 	 

הקמת מתחמי חיסונים לכלל היישוב, סיוע בהקמת ואבטחת מתחמי בדיקות, סיוע 

בחלוקת ערכות אנטיגן למוסדות החינוך השונים.

שיתוף פעולה הדוק עם משטרת שדות.	 

המשך תפעול וחיזוק מערך השיטור היישובי. 	 

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.

טיפול בליקויי בטיחות במוסדות החינוך. 	 

סיוע שוטף למחלקות המועצה בחירום ובשגרה.	 

אבטחת אירועים – הפנינג אופניים סובב שרון בשיתוף מועצות תל-מונד ולב השרון-	 

ביער קדימה, חג המעלות, טקס יום הזיכרון, יום העצמאות ופורים - ליווי משאיות 

מזמרות ועוד.

סיום פרויקט התקנת 17 מצלמות במרכזי מחזור ושצ"פים- מצלמות לצורך אכיפת 	 

פסולת גזם )שת"פ אגף שפ"ע( והוספת מערך מצלמות לפרויקט "הרשות למאבק 

באלימות סמים ואלכוהול".

הוספת מצלמות בתנועה החדשה.	 

גיוס מנהלת יישובית למאבק באלימות, סמים ואלכוהול – נגה אהרוני גולן. 	 



חירום:

בחודש מאי התמודד האגף עם מבצע 'שומר חומות' ועבד בשיתוף פעולה עם פיקוד העורף.	 

תרגיל חירום רשותי התקיים בחודש נובמבר אימון צוות סע"ר – השתלמות שטח 	 

משותפת עם מועצת פרדסיה.

שיפוץ צביעה ובקרה ממוחשבת של המקלטים הציבורים – חיבור כלל המקלטים למים, 	 

הוספת מספור, שלטי הכוונה ותאורת חירום.

התקנה וחיבור למוקד - 19 לחצני מצוקה לקשישים בשיתוף עם אגף הרווחה. 	 

החלפת ניידות סיור חדשות – והוספת מערכת ניהול ושליטה. 	 

רישוי וחזרה לכשירות של כלל נגררי החירום – גרור חפ"ק, גרור סע"ר ו-2 גרורי גנרטור. 	 

יעדים לשנת 2022:

הוספת שערים חשמליים בכניסות )3( של הישוב, פתיחה על בסיס אפליקציה לתושבי 	 

הישוב בלבד.

מערך אמצעים טכנולוגיים ומצלמות ברחבי הישוב - סיום ביצוע.	 

חיזוק תחושת הבטחון האישי בשיתוף פעולה עם המשטרה ומערך המתנדבים.	 

גיוס מתנדבים נוספים למשמר האזרחי והקצאת רכב ייעודי לצורך הסיורים.	 

 מתחם שיטור וביטחון קדימה צורן - שיפוץ והקמת המתחם במבנה ברחוב	 

יאנוש קורצא'ק.

מחסן חירום רשותי - שיפוץ ושדרוג.	 

הקמת מרכז הפעלה בחירום קדימה צורן – בניית המרכז. 	 

בניית תכנית עבודה שנתית עם 'הרשות הלאומית לביטחון קהילתי' )עיר ללא אלימות(.	 

איוש תקן קב"ט מוסדות חינוך.	 



שקיפות, שירות ושיתוף ציבור:
שירות לתושב:

המועצה חרטה על דגלה להעניק לתושבים את השירות הטוב ביותר. השירות לתושב עומד 

בראש סדר העדיפויות ואנו פועלים לפיתוח והטמעת יישומים רבים לרווחת התושבים בכל 

תחומי החיים. 

הוקם צוות מתוך עובדי המועצה חוצה ארגון 'שיפור שירות' לתושב שהגיש המלצות 

ראשונות לראש המועצה, שחלקן כבר יושמו.

מוקד יישובי שפועל 24 שעות 7 ימים בשבוע:	 

המוקד היישובי נותן מענה באמצעות הוואטסאפ, הטלפון והמיילים 	 

למפגעים ולמטרדים וכן מספק מידע אודות שירותי המועצה. 

 אפשר לפנות למוקד

בטלפון 106 או בוואטסאפ 054-8081587. 

על מנת לשפר את פעילות המוקד, גויסה מנהלת מוקד - 	 

עופרה אזולאי. 

המוקד פעל במהלך השנה להטמעה וטיוב של תהליכי 	 

עבודה מקדמי שירות לתושב, עובדי המוקד והסיירים עברו 

הדרכה והכשרה. 

במהלך השנה ניתן מענה במוקד לכ-7000 פניות.	 

אתר המועצה:

המועצה השיקה אתר אינטרנט חדש, ידידותי ומונגש, 

המעמיד לשירות התושב מתכונת משופרת נוחה 

ויעילה. במסגרת זו הרחבנו גם השירותים הניתנים 

באתר המועצה, כך שהתושבים יוכלו לבצע פעולות 

רבות באופן מקוון, יעיל ומהיר, מבלי לצאת מהבית. 

באתר ניתן גם למצוא את כל המידע הרלוונטי על 

שירותי המועצה, פעילויות, אירועים, חדשות וכל מה 

שקורה בישוב, וכל זאת בשקיפות מלאה.



קשר עם התושבים:

קיימנו מפגשי פייסבוק לייב, בנושאים על סדר היום - תכנית מתאר, תחבורה, היטל 	 

שצ"פ, חלק מישיבות המליאה. 

"קפה עם ראש המועצה" - המשכנו בקיום המפגשים )מותאמי קורונה( למפגש 	 

שאירחו תושבים בשכונה שלהם, ראש המועצה ביחד עם הצוות.

ראש המועצה והצוות המקצועי מסיירים ברחבי היישוב כחלק משגרת העבודה.	 

מדיניות הדלת הפתוחה והמפגשים האישיים, המשיכו גם במגבלות הקורונה. ראש 	 

המועצה פגשה מאות תושבים במפגשים אישיים בלשכה ובסיורים.

פרסום יומן ראש המועצה מדי חודש באתר המועצה.	 

פרסום פוסט ציבורי של ראש המועצה, מדי שבוע.	 

 'וואטסאפ עדכונים' –המשך עדכונים בקבוצות שמונות מעל 1200 תושבות ותושבים, 	 

בדגש על אוכלוסייה שאינה מחוברת לרשת החברתית. 

פרסום פוסטים של עדכונים בדף המועצה.	 

פרסום הוקרה ופרגון למתנדבים/ות, לחיילים/ות בדף המועצה.	 

שלטים דיגיטליים - סיימנו הליך מכרזי 	 

ונבחר יועץ וקבלן ביצוע להצבתם של 5 

שלטים דיגיטליים.

רכב שיתופי: בינואר הוצבו ברחבי הישוב 

לרווחת התושבים ולשימושם 4 עמדות של 

רכב שיתופי. בוצעו מעל ל-300 השכרות.

המשכנו לייעל את עבודת המועצה:	 

מעבר לתכנית עבודה מקושרת תקציב.	 

קידום וטיפול במכרזים והתקשרויות 	 

במועצה )בשנת 2021 כ-8 מכרזים(.

המשכנו בקידום ההון האנושי במבנה 	 

ארגוני למועצה שייתן מענה לאתגרים 

ולצרכים של היישוב.



המוקד היישובי
054-8081587
 09-8902999 
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ממשרד הפנים במדד 'ניהול משאבי אנוש' 

לשנת 2021.

קיימנו מכרזים מקצועיים לגיוס עובדות 	 

ועובדים איכותיים. 

 המשכנו בקידום מבנה ארגוני	 

מעודכן למועצה. 

עבדנו בשיתוף פעולה עם ועד העובדים 	 

לרווחת עובדי המועצה.

קיימנו פעילויות רווחה לעובדים/ות בהתאם לתנאי הקורונה.	 

יישמנו הסכמי עבודה.	 

חיזוק ממשקי העבודה עם 'שרונים', ביחד עם יו"ר הוועדה, דורון אוזן, וכל הצוות 	 

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

יגאל גידרון, וכל הצוות 

חיזוק ממשקי העבודה עם המועצה דתית - עבודה בשיתוף פעולה למען התושבים, 	 

ברגעי השמחה והאבל.

יעדים לשנת 2022:

מוקד יישובי:	 

פניות הציבור - המשך הטמעת האפליקציה לגורמים המטפלים. 	 

הדרכות שדרוג והוספת אמצעים טכנולוגיים לניהול ושליטה למוקד.  	 

שילוט דיגיטלי - הצבת 2 )מתוך 5( שלטים דיגיטליים ברחבי היישוב כשלב א'. 	 

אתר המועצה - המשך שדרוג אתר המועצה והוספת טפסים מקוונים.	 

המשך מפגשים עם תושבים בלשכה ובסיורים וב'קפה עם תושבים'.	 



שיתופי פעולה וקשרי ממשל:
במהלך שנת 2021, עם כינונה של הממשלה החדשה, קידמנו ופעלנו בכל הערוצים כדי 

לקדם קשרי ממשל הדוקים עם הממשלה החדשה. זאת, על מנת לקדם את הנושאים 

הבוערים על סדר היום שלנו כיישוב, נושאי התחבורה, הבינוי והכלכלה.

כמו כן, בשנה החולפת המשכנו לעבוד בצמוד עם מרכז השלטון המקומי לרבות מפגשים עם שרים, 

גורמי ממשל ומקבלי החלטות בכל הקשור לנושאי הקורונה, גיוס משאבים ונושאי כוח אדם.

ביקור ביישוב של שרת התחבורה, ח"כ מרב מיכאלי.	 

אירוח ביישוב מפגש ראשי רשויות אזורי עם שרת התחבורה.	 

ביקור ביישוב שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא ביטון.	 

ביקור של שר התיירות יואל רזובוב.	 

פגישת עבודה עם שרת הפנים, איילת שקד.	 

פגישת עבודה עם סגן השר לביטחון פנים, יואב סגלוביץ'.	 

פגישות עבודה עתידיות בכנסת ובממשלה.	 

ביקור של חברי כנסת ביישוב - רם שפע, ולדימיר בליאק, ענבר בזק, סימון דוידסון.	 



עבודה שוטפת עם תחנת המשטרה "שדות" ביחד עם מפקד התחנה, סנ"צ אופיר ביטון, 	 

והשיטור הקהילתי. ביקור של מפקד מרחב שרון, תת-ניצב חיים שמואלי. ביקור של 

מפקד משטרת התנועה במחוז, סנ"צ ארז עמר, ועם מפקד ימת"א שרון, רפ"ק משה 

בללי.

אשכול השרון - אשכול בו חברות 15 רשויות מאזור השרון, השנה קידמנו תכנית תיירות 	 

אזורית וכן תכנית אב לתחבורה אזורית.

השתתפות בפורום ה-15 של ראשות הרשויות. פורום של למידת עמיתות, מפגשים, 	 

התייעצות וקידום נושאים מגדריים ברמה הארצית.

קידום שיתופי פעולה אזוריים עם הרשויות השכנות בנושאי תחבורה, הקמת מת"ש, 	 

 ספורט,

הקמת ש.י.ל ועוד.

יעדים לשנת 2022:

המשך עבודה שוטפת עם גורמי הממשלה והכנסת.	 

המשך ביקורי שרים וגורמי ממשל.	 

המשך שיתופי פעולה אזוריים.	 



תודות
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, לגזברית, ציפי וקנין, 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, למנהלת הרכש, שלומית גולדברג, ולמנהל הגביה, רוני לבנט-לוי, למנהל 

המתנ"ס, רועי סודאי, למנהלת המוקד היישובי, עופרה אזולאי, לרועי איצקוביץ', מנהל תיאום 

ובקרה, לאיה קאופמן, עוזרת ראש המועצה ולשלומי אביטבול, רכז מנהלת עסקים ויזמות. 

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 חירום יישובי, מחזיק 

תיק השפ"ע איכות הסביבה והקיימות, שמוביל את כל נושאי תכניות העבודה והסיכום השנתי.

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

במגוון רחב של נושאים.

אמיר זהבי, יו"ר ועדת חינוך, נועם מולה, יו"ר ועדת פיתוח עסקי וכלכלי וחבר ועדת מכרזים, 

אייל אלבלק, חבר ועדת מכרזים ויו"ר פורום ספורט, תפארת אסולין, מחזיקת תיק 'לב 

היישוב', איילת אדלר מקדמת בטחון נשים בקהילה, רוני לוסטמן שותף בפורום הספורט, 

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

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 עם ערבות הדדית.

תושבות ותושבים יקרים שלנו, תודתי נתונה לכם, על שיתוף הפעולה, האכפתיות, על האמון 

והשותפות. על היוזמות, התרומה והדאגה לזולת.

אני מזמינה כל אחת ואחד מכם, לפנות אלינו בכל דבר ועניין. עבודתנו היא שליחותנו. ביחד 

נעשה ונצליח,

שלומי מוכתר    יצחק גולברי               קרן גרין   
סגן ראש המועצה           ראש המועצה           סגן ראש המועצה


