
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.	 


