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 6102סכום רבעון שני 

 

 תושבים יקרים שלום רב,

 
אני מתכבד להגיש לכם סיכום של עיקרי פעולות 

 .6102המועצה ברבעון השני של שנת 
בהזדמנות זו ברצוני להודות לחברי המועצה 

ס ועובדיו ולכל “ולעובדיה ולחברי הנהלת המתנ
עובדי מערכת החינוך ותנועות הנוער על שיתוף 

 ו.“הפעולה במהלך שנת הלימודים תשע
 אני מאחל לכולם חופשה מהנה ובטוחה.

 
 לשירותכם,

 שביט מס

 ראש המועצה
 

 חינוך:
 

ביקור פיקוח בנושא פרויקט המצוינות  .1
 רן ויום שיא: -אמירים בבית הספר לב

 
בשבוע הראשון של חודש אפריל נערך 

ביקור של המפקחים על פרויקט אמירים 
 רן.—בבית הספר לב

האירועים הציגו ילדי אמירים  6במהלך 

לאורחים את התוצרים של הפרויקט , 
הסבירו הדגימו ושיתפו בעבודה מעשית את 

 האורחים.
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עמליה ‘ פגישה אצל מנהלת המחוז הגב.  6 

 ‘:חיימוביץ'

 

בחודש אפריל התקיימה פגישה אצל מנהלת 

עמליה ‘ מחוז המרכז במשרד החינוך הגב

בו נכחו ראש המועצה מר. שביט מס, ‘ חיימוביץ'

צביה ‘ מנהלת אגף החינוך הרווחה והקהילה הגב

רחל זהבי, ‘ שמע, מנהלת מחלקת החינוך הגב

אורלי גרי, וצוות המפקחות ‘ מנהלת התיכון הגב

והמפקח המלווים את הישוב. בפגישה התקבל 

אישור לפתיחת כיתת אתגר במימון משרד 

החינוך בתיכון עודד ) אישור שלא ניתן עד כה 

לשום תיכון צומח!(, ונדונו נושאים נוספים 

במטרה לקדם את שיתוף הפעולה והתמיכה של 

 צורן.—משרד החינוך במערך החינוך בקדימה

ר הינן כחלק ממדיניות “פתיחת כיתות אתגר ומב

המועצה להעניק מסגרות חינוכיות לתלמידי 

 הישוב בתוך תחומי הישוב.

 

 תיכון עודד:. 3

 

במהלך הרבעון המשכנו במועצה בהכנות הרבות 

 לפתיחת תיכון עודד.

עובדי המועצה והיועצים המלווים את פתיחת 

התיכון עמלו על הכנת מפרטי רכש, הכנת 

מכרזים וועדות רכש בעבור הצטיידות התיכון, 

גויסו צוותי ההוראה והנהלת בית הספר בשיתוף 

הנהגת ההורים שהוקמה לצורך ליווי הקמת 

התיכון נפגשו במטרה לקדם את התיכון ולוודא 

 .0.1 –שפתיחת השנה תעבור ללא תקלות ב

 

אורלי גרי, המשיכה בגיוס ‘ מנהלת התיכון הגב

,המועצה ‘ צוות המורים, ורישום תלמידי מחזור א

 בחרה מנהל אחזקה בית ספרי.

 

הצטיידות בית הספר, ועלות הפיתוח של חצר 

 ₪.בית הספר נאמדות בלמעלה מארבעה מיליון 
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 מסיבות סיום שנה במערכת החינוך: 

 

חודש יוני היה גדוש בטקסי סיום במוסדות 

ב ותיכון “החינוך, גני הילדים, בתי הספר , חט

 הדסים ורבין נפרדו מבוגריהם.

ז יפתח בישוב תיכון “החל משנת הלימודים תשע

 עודד. 

 

ש ליאור ברק בבית “חנוכת הספריה ע

 .החינוך יגאל אלון

 

ל , במקום בו פעלה “במקום בו למד ליאור ברק ז

במשך שנים הספרייה הישובית, נחנכה ספריה 

מחודשת בתרומתם האדיבה של משפחת ברק 

שמשמשת את תלמידי בית החינוך. פתיחת 

הספרייה לוותה בהתרגשות גדולה של כל 

 ל.“הנוכחים שהעלו זיכרונות וסיפורים על ליאור ז

 

 :הנדסה

 

 ס בצורן:“ב והמתנ“המשך בניית חט

המשיכה הבניה של  6102יוני —בחודשים אפריל

ס בצורן “ב הרצוג והמתנ“פרויקט בניית הקמת חט

ז, במטרה לאפשר “ל תשע“לקראת פתיחת שנה

ב הרצוג ממעונה הזמני “מעבר חלק של חט

ס לקראת “בקדימה למעון הקבע, והרחבת המתנ

 פתיחת שנת הלימודים.

חנוכת פינת ההנצחה לאלי מוסאי בבית 

 הספר ניצני השרון:

 

בטקס מרגש מאוד בהשתתפות ראש המועצה, 

משפחת מוסאי, מורי ותלמידי בית הספר ניצני 

השרון וחברים רבים מאוד, נחנכה בבית הספר 

 ל.“פינת הנצחה לזכרו של אלי מוסאי ז

אלי  נפטר לפני כשנה ממחלה קשה, תרם 

לשיפור חזות בית הספר ניצני השרון, ובערבים 

 במשמר הגבול.“ מתמיד”היה מתנדב 

 

 

 

 

 

 עקיבא:—הנחת אבן הפינה למועדון בני

בהמשך למדיניות המועצה לחיזוק תנועות הנוער 

וצמצום פערים בין המגזרים השונים בישוב, 

החלה המועצה בחודש יוני לבנות את סניף בני 

 עקיבא )בצמוד למבנה הישן של התנועה(.

בטקס הנחת אבן הפינה שהתקיים בסוף חודש 

יוני בהשתתפות ראש המועצה מר שביט מס, 

הרב מרדכי טוביאס, סגן וממלא מקום ראש 

המועצה תומר יעקב, חברי המועצה יצחק חסון 

ר “ל המועצה מושיקו ארז, יו“ודורון אריה, מנכ

עופר גואטה , מהנדס המועצה  —המועצה הדתית

רמי יוגב, קומונרית —חנן טוויטו, אדריכל המועצה

בני עקיבא שיר לוי, חניכים ומדריכי בני עקיבא, 

 בנות השירות הלאומי ותושבים.

ראש המועצה ציין שלמעלה מחמישים שנה 

הבטיחו לבנות לתנועת בני עקיבא בית חדש, 

והבית החדש שבנייתו תסתיים בחודש דצמבר 

והוא בטוח שבנית הבית החדש ישמש לבני  6102

 הנוער בית חם ומרכז רוחני וערכי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אזור התעשיה המשותף לקדימה צורן 

 ולמועצה האזורית לב השרון:
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 ב גוונים בקדימה:“המשך הקמת מבנה חט

 

בנית השלד של חטיבת הבינים בקדימה 

ז.  “התקדמה בהתאם לתוכניות העבודה וללו

המבנה שכולל את כיתות הלימוד, המנהלה , 

חדרי ספח מעבדות ממוקם ממזרח לבית הספר 

 ניצני השרון.

יסתיימו עבודות  6102עד לסוף חודש אוגוסט 

השלד של בית הספר ויחלו בעבודות הגמר 

 ופיתוח החצר.

 

 

 

 

 המשך הקמת הפארק ברמת אמיר:

 

 

‘ הושלמו העבודות של שלב א 6102בחודש יוני 

 6102של פארק רמת אמיר, ובחודש יולי ואוגוסט 

‘ מחלקת ההנדסה צפויה לסיים את שלב ב

 הכולל מתקן אקסטרים בפארק.

 

 השלמת כביש משמר הירדן 

 )הדרך לבית העלמין(:

עבודות סלילת הכביש לבית העלמין הסתיימו 

בהתאם למתוכנן.  6102במהלך חודש אפריל 

ולאחר שנים רבות ניתן לנסוע לבית העלמין 

 בכביש המכבד את המקום והבאים אליו.

בכך השלימה המועצה את פרויקט פיתוח ובית 

 העלמין. 

 ב הרצוג בצורן.“מסירה ראשונה של חט

 

ב “בתחילת חודש יוני, בוצע סיור במבנה חט

הרצוג שבנייתו מושלמת בימים אלו במטרה 

לתקן ליקויים ככל שיתגלו. בנית המבנה תסתיים 

ותכלול גם את בנית האגף  6102בחודש אוגוסט 

 ס בצורן.“החדש של המתנ
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המשך הדיונים עם משרד השיכון בנושא 

 (:913מח/ ( Aמתחם 

 

במהלך הרבעון המשיך צוות מחלקת ההנדסה 

וראש המועצה בפגישות במטרה לקדם את 

 Aפרויקט מתחם 

בפגישות העבודה נדונו הסוגיות אותם הציג ראש 

המועצה בישיבת מליאת המועצה ובכנס 

התושבים ) תחבורה, פיתוח, שינוים נדרשים 

בתכנון על פי התנגדויות המועצה והתושבים, 

קידום שטחי המסחר ועוד( לאחר שיתגבשו 

סיכומים סופים על ידי הצוותים הללו יוצגו 

 למליאת המועצה ולתושבים.

 

ת   נ ש ל ה  צ ע ו מ ה ב  י צ ק 6ת 1 0 2: 

 

ישיבות מועצה לאישור  3במהלך הרבעון התקיימו 

ת   נ ש ל ה  צ ע ו מ ה ב  י צ ק 6ת 1 0 2. 

אושר תקציב המועצה שיעמוד על כ   0.1בתאריך  

0 1 ן    1 ו י ל י . מ ₪ 

בנוסף לתקציב השוטף אישרה המועצה  את  

, התוכנית כוללת 6102-01תכנית הפיתוח לשנת  

של תיכון עודד הכולל ‘  המשך בניה שלב ג 

ב גוונים “ מעבדות ואודיטוריום, השלמת בנית חט 

במיקומה החדש, המשך סלילה ופיתוח רחובות 

 בישוב ועוד.

התקציב כפוף לאישור משרד הפנים, מהווה גידול 

כ   ל  1ש ת    7 נ ש ל  ש ב  י צ ק ת 6ל 1 0 1. 

 

 אירועים שונים בקהילה:

 חג פסח:

לקראת חג הפסח התקיים אירוע אפית מצות 

 ג.“בבית הכנסת הלובי ברחוב מ

האירוע שהפך למסורת כלל הכנת בצק, רידודו 

ואפיה בתנור מיוחד, ראש המועצה מר שביט מס 

שהגיע להשתתף באפיה ברך את האופים 

 והמארגנים של האירוע.

 

 

 

 

 יום השואה :

יום השואה צוין השנה באירועים במערכת החינוך 

ובטקסים שנערכו בצורן ובקדימה בהשתתפות 

נ  ת מ ה ן  ו ג ר א ב ו ר  ע ו נ ה ת  ו ע ו נ .“ ת  ס

 

 

 

 

 

 

 

ל ונפגעי פעולות “ יום הזיכרון לחללי צה 

 האיבה:

ל ונפגעי פעולות האיבה “ יום הזיכרון לחללי צה 

צוין כמידי שנה בטקסים במוסדות החינוך. את 

יעל בן ‘  הטקס בצורן ארגנה כמידי שנה הגב 

ס ותנועת בני המושבים, “ מרדכי, בשיתוף המתנ 

ס בשיתוף “ והטקס בקדימה, אורגן על ידי המתנ 

 תנועות הנוער.

 יום העצמאות:

אירועי יום העצמאות , כללו אירוע שהחל בשנה 

ילדי הגנים  ג כל  שעברה בו נפגשים לחגו
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 צעדת דגלים: -יום ירושלים

יום ירושלים נחוג באירוע משותף של כל תנועות 

הנוער ותושבים רבים במרכז קדימה. באירוע  

שאורגן על ידי תנועת עוז ואבי חלק, הופיעו 

בני הנוער  6111אמנים רבים שהלהיבו את 

 והתושבים שהגיעו לאירוע.

 

 

 

 

 

 “:דירה להשכיר”הצגה  

 

-מיזם מדהים בו חברו תלמידי בית הספר אור 

תורה ועובדי המפעל המוגן, שהעלו במשותף את 

 “ .דירה להשכיר”ההצגה 

שיתוף הפעולה בין בית הספר אור תורה והמפעל 

המשקם החל לפני כשלוש שנים וההצגה 

שהתקיימה בהיכל התרבות, מול אולם גדוש מפה 

לפה ריגשה את כל הנוכחית וקטפה ביקורות 

 מצוינות.

ראש המועצה ציין בסיום ההופעה שחובה 

 להמשיך ולהעלות את ההצגה במקומות רבים 

 

 

 

 

 

 

ולפני אוכלוסיות מגוונות במטרה לנפץ סטיגמות 

 ולחזק את שיתופי הפעולה באוכלוסייה.

 אלו—ביקור משלחת מהעיר התאומה

 

, הגיע לביקור משלחת 6102בסוף חודש מאי 

מהעיר התאומה אלו. בראש המשלחת עמדה 

ר “מרטין שקס, ויו‘ סגנית ראש העיר אלו הגב

 הקהילה היהודית בעיר מר אבי מזרחי. 

חברי המשלחת התארחו אצל משפחות בישוב, 

 טיילו בארץ ורחבי הישוב. 

בסיום הביקור המוצלח סוכם כי יקבע בין שני 

הישובים , מועד לביקור גומלין של המשפחות 

 המארחות באלו.

 

 

 

 

 

 

 

 חזות פני הישוב:

 

לאחר פנייתנו שיפוצי וסימון אתרי מורשת : 

למועצה לאתרי מורשת החל תהליך של סימון 

אתרי המורשת בישוב. המועצה רואה בשימור 

וכיבוד ההיסטוריה של 

הישוב, חשיבות גדולה 

מאוד . המהלך הינו 

המשך ישיר למוזיאון 

היישובי הממוקם בבית 

הספר ניצני השרון, 

ולמוזיאון שנמצא 

בצמוד למועצה בצריף 

השוטר. בהזדמנות זו 

נבקש להודות לסימונה 

ויוסי ברק ולתלמידי 

ומורי ניצני השרון על 

התרומה לשימור 

ולימוד ההיסטוריה 

 היישובית. 
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 )המשך( אתרי מורשת בישוב:

 

אתר —שדרת הגרווילאות ברחוב חנקין. 0

מורשת. שדרת הגרווילאות ברחוב חנקין אומצה 

 על ידי תלמידי בית הספר ניצני השרון. 

באירוע שהתקיים במקום, נחשף הלוט שמסמל 

 את המקום כאתר מורשת.

 

שיפוץ עמדת השמירה ברחוב הגולן/ .6

 —אדום

 

עמדת השמירה שהיוותה 

בעבר אחת מנקודות 

השמירה ההיקפית על 

הישוב, שופצה וסומנה, 

בסיוע של המועצה 

 לאתרי מורשת.

 

 

 

 

 אכיפה סביבתית:

 

בהמשך לאישור חוק העזר לאיכות הסביבה 

ש להכין את צו “ופרסומו ברשומות, החל היועמ

 6102ברירות הקנס שיאושר במהלך חודש יולי 

 במליאת המועצה.

 

חוק העזר לאיכות הסביבה המפורסם גם באתר 

מאפשר לפיקוח   www.kadima-zoran.muni.ilהמועצה 

העירוני לאכוף נושאים רבים במטרה לשמור על 

 הסביבה שלנו נקייה.

 

, הוחלט על 6102במסגרת תקציב המועצה לשנת 

תגבור הפיקוח העירוני בפקחים נוספים, הן 

לנושא לכידת כלבים והן לפיקוח חניה ואיכות 

 הסביבה.

 

 מיחזור:    

 

בחודש יוני החלה המועצה לפזר ברחבי המועצה 

מכלים סגולים למיחזור זכוכית, במסגרת העמקת 

 המיחזור בישוב.

 

ספטמבר תשקיע המועצה -בחודשים אוגוסט

בהקמת עשרה מרכזי מיחזור בו יוצבו מתקני 

עצירה לזכוכית, נייר, קרטונים, בקבוקי פלסטיק 

 ואריזות. 

 צורן:—ביקור חבר הכנסת אלי כהן בקדימה

 

ר ועדת הרפורמות “כ אלי כהן המשמש כיו“ח

נפגש עם ראש המועצה ובכירים במועצה . 

בפגישה סקר ראש המועצה את ההסטוריה 

צורן, ונדונו אפשרויות —ומצבה הנוכחי של קדימה

שונות לסיוע ממשלתי בשיקום שכונות ישנות 

 בישוב.

לאחר תם הביקור והסיור בישוב , הודה ראש 

כ כהן על הנכונות לסייע לשיקום “המועצה לח

 השכונות .
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 בריכת השחיה :
 

עם תם מכרז הפעלת הבריכה היישובית, זכתה 
חברת חופש נופש במכרז הפעלת הבריכה 

לשלוש שנים כולל שתי אופציות להארכת החוזה 
 עד לחמש שנים.

 
החברה המפעילה , נערכה לפתיחת עונת הרחצה 

 במהלך חודש יוני.
 

החברה הזוכה מפעילה בין היתר גם את 
הקאנטרי בפרדסיה, בריכת אבן יהודה וקאנטרי 

 קלאבים ובריכות שחיה רבות ברחבי הארץ.

 
ראש המועצה שביט מס ברך על פתיחתה 

המחודשת של הבריכה והפעלתה על ידי חברה 
 מקצועית, שתשפר את השירות לתושב.

 
במסגרת המכרז נדרשה החברה להעניק מספר 
מנויים בהנחה ניכרת למשפחות נזקקות בישוב 

צורן -וכמו כן להעניק הנחות לתושבי קדימה

 בכניסה לבריכה.
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