
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.


