תכנית עבודה לשנת הפעילות 2016
וועד מקומי צור יצחק

מטרה
הוועד יפעל במנהיגות ,אחריות ובשיתופיות בייצוג
התושבים ויהיה קשוב לצרכיהם.
יגשר בין צרכי היישוב לבין המדיניות והיכולות של
מועצת דרום השרון תוך קיום דיאלוג מתמיד עם
המועצה וגופי הממסד השונים ומתן שקיפות מרבית
לתושבים.
יהווה גורם מרכזי ומחליט בכל החלטה או נושא
הקשור בישוב.
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 .1יעדי הועד -
א .המשך הפעילות הנחושה והרציפה מול כל הגורמים (וועדת גבולות ,משרד הפנים ומשרדי
הממשלה השונים ,מועצת דרום השרון) לשינוי מעמד הישוב ,הגדלת תקציביו והגדלת שטחיו.
ב .לספק שירותי תושב איכותיים ,בזמן מוגדר וידוע ובסטנדרטים מקצועיים העונים על דרישות
התושבים.
ג .לפעול ולחתור למצוינות חברתית ערכית על בסיס רצף חינוכי משעות הבוקר עד שעות הערב
תוך העשרת והעצמת פעילות הנוער בדגש על ערכיות ,קהילתיות ,אהבת הארץ ,עזרה לזולת
וקבלת האחר והשונה.
ד .לפעול ביתר שאת מול כל הגורמים על מנת לשפר את ביטחונם של תושבי הישוב תוך הבטחת
שמירה איכותית והעצמת פעילות מתנדבי המשמר האזרחי.
ה .המרכז הקהילתי יהווה את לב העשייה הקהילתית והיישובית ,יפתח ערכים ,יפעל להעצמת
המעורבות החברתית והעשרת הפעילות במגוון תחומים ולמגוון אוכלוסיות.
ו .אחריות כוללת על תקציבי הישוב (הכנסות והוצאות) תוך שיתוף פעולה והידברות עם מועצת
דרום השרון ומשרדי הממשלה השונים.
ז .גיוס ,שימור ופיתוח עובדים מקצועיים הפועלים בישוב.
ח .שימור והעצמת המשאב האנושי המתנדב בישוב והגדלת מספר התושבים הנוטלים חלק
במגוון רחב של פעילויות בתחומים השונים.
ט .לפעול לשיפור פני הישוב בנושאי חזות ,ניקיון ,תחזוקה ,גינון ופיתוח ולהוביל לקיום סביבה
"ירוקה" בישוב.
י .מתן קשב ומענה לצרכי הקהילות הדתיות מכל הזרמים בישוב.
יא .העלאת המודעות הציבורית ופעילות מול הגורמים השונים בנושא תחבורה ותשתיות בישוב
ומחוצה לו.
יב .המשך שיתוף הפעולה הפורה מול ראשי ,מנהלי ועובדי מועצת דרום השרון והעצמתו.
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 .2מטרה קשר עם התושבים
 2.1מטרה  -לספק שירותי תושב איכותיים ,בזמן מוגדר וידוע ובסטנדרטים מקצועיים העונים
על דרישות התושבים
 2.2יעדים -
א .מתן שקיפות לתושב על פעילות הוועד.
ב .שיפור איכות השירות המוניציפאלי בישוב.
ג .העמקת הקשר עם תושבים חדשים  -לאפשר "קליטה רכה".
 2.3דרכי ביצוע -
א .זמינות מזכירות הישוב לצרכי התושבים בשעות היום ומתן מענה  24/7לנושאי חירום.
ב .המשך פרסום הפעילות ועדכון התושבים בנושאי ביטחון ,חינוך ,תרבות ,איכות הסביבה,
נוער וכ"ו.
עדכונים מוניציפאליים  -כל זאת על גבי אתר הישוב ,אפליקציה ,רשתות חברתיות ועוד.
ג.

הגדלת השימוש באפליקציה יישובית – הרשמה לחוגים ולפעילויות במרכז הקהילתי,
הכנסת עמודת נוער וקידום עסקים בישוב.

ד .קיום ישיבות וועד מקומי פתוחות לתושבים אחת לארבעה שבועות.
ה .קיום מפגשי תושבים בנושאי ביטחון ,חינוך ונוער.
ו .ציון וביצוע שני ערבי חג  -הרמות כוסיות חגיגיות לעובדים ולתושבים בערב פסח וערב
ראש השנה.
ז .המשך מיזם "וועד עד הבית" וקיומו בפרויקטים החדשים  -זילברמינץ ,מיטל וההרחבה
במרום השרון.
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 .3חינוך
 3.1מטרה  -לפעול ולחתור למצוינות חברתית ערכית על בסיס רצף חינוכי משעות הבוקר עד
שעות הערב תוך העשרת והעצמת פעילות הנוער בדגש על ערכיות ,קהילתיות,
אהבת הארץ ,עזרה לזולת וקבלת האחר.
 3.2יעדים -
א .הגיל הרך 3-0
 .1המשך שיתוף הפעולה המוצלח עם היחידה לגיל הרך במועצה בהקמת מרכז
"חיבורים" המהווה מקום לתמיכה ,התייעצות והעשרה למסגרות הפרטיות בגיל
הרך בישוב.
ב .גני מועצה 6-3
 .1חיזוק והעשרת פעילות ילדי הגן.
 .2שמירה על איכות עובדי ההוראה והצוותים החינוכיים.
 .3שמירה על איכות גבוהה של צהרונים בגני המועצה.
 .4חיזוק ,עידוד ותמיכה בוועד הורי הגנים וקיום שיתוף פעולה פורה בין וועד
ההורים לוועד הישוב.
ג .בית חינוך צור יצחק
 .1טיפוח הקשר הקהילתי  -בית ספרי.
.2

חיזוק ילדי מעבר (הילדים אשר עולים לכיתות א' ו  -ז')

 .3חיזוק ,עידוד ותמיכה בהנהגת ההורים של בית החינוך (וועד מוסדי) וקיום
שיתוף פעולה פורה בין הנהגת ההורים לוועד הישוב.
 .4מעקב ובקרה מול מועצת דרום השרון לגבי בניית בית הספר היסודי הנוסף
בישוב.
.5

החל מתאריך ,1/1/16-תחילת פעילות משותפת עם המכון הדמוקרטי בבית
החינוך במטרה לפתח ולהטמיע מודל חינוכי מקומי חדש.

.6

ייצוג וסיוע להנהגת ההורים ולוועד הורי הגנים מול המועצה האזורית.

 .7המשך פעילות ענפה מול מחלקת החינוך של המועצה האזורית והגורמים
השונים על מנת שכל ילדי הישוב ילמדו בישוב הן בגנים והן בבית החינוך.
 3.3דרכי ביצוע -
א .קיום פורום מנהלי מסגרות פרטיות  -מנהלות המסגרות נפגשות פעם בחודש עם
נציגות היחידה לגיל הרך במועצת דרום השרון להתייעצות והעלאת בעיות וקבלת
פתרונות.
ב .ביצוע  4-6השתלמויות במהלך השנה למנהלות המסגרות הפרטיות יחד עם הצוותים
הפועלים במסגרות בנושאים שונים לבחירתן.
ג .המשך שיתוף הפעולה המצוין עם מדור גנים במועצת דרום השרון ועם מפקחת משרד
החינוך על הגנים בישוב בנושא צוותים ,שיבוצים וכדומה.
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ד.

המשך שיתוף הפעולה המוצלח עם החברה המפעילה את הצהרונים בישוב "אתגרים
 -אפטר סקול".

ה .מעקב תמידי ובלתי פוסק מול מחלקת הנדסה במועצה על מנת שהגנים המתוכננים
יהיו מוכנים לתחילת שנת הלימודים הבאה.
ו .לראשונה ,ועד הורי הגנים בישוב מקבל סבסוד לפעילויות העשרה אחר הצהריים
לגילאי .6-3
ז .חיזוק וגיבוש הקשר בין דתיים לחילוניים  -שיתוף פעולה עם "צו פיוס" לפתיחת גן
משלב בשנת הלימודים הקרובה.
ח .המשך שיתוך הפעולה המצוין בין הוועד המקומי יחד עם הנהגת ההורים ומנהלת
בית החינוך לביצוע מיזמים חברתיים ,קהילתיים וחינוכיים.
ט .סיוע בסבסוד פעילויות העשרה לילדי בית החינוך בשעות אחה"צ בשיתוף הנהגת
הורים.
י .קיום טקס התחלות לעולים לכיתות א' ו  -ז'.
יא .שיתוף פעולה בין המכון הדמוקרטי לוועד המקומי ולהנהגת ההורים יחד עם צוות
המורים ומנהלת בית החינוך.

5

יחידת הנוער
 3.2.1מטרה  -מיצוב יחידת הנוער כמקום לכל פעילות הנוער בישוב ויצירת פעילות ערכית
חינוכית וקהילתית לכלל בני הנוער בישוב
 3.2.2יעדים -
א .ביצוע מיפוי נוער על פי חתך גילאים ,חלוקה לבתי ספר וחברות בתנועת הנוער
ב .קביעת איתור צרכים לפי תחומים

3.2.3



מנהיגות והתנדבות נוער.



פנאי ותרבות.



נוער בסיכון וקידום נוער.



תנועת הנוער.

דרכי ביצוע -

א .תחום מנהיגות והתנדבות נוער


פיתוח קבוצות מנהיגות נוער שונות.



הקמת מועצת נוער פעילה בישוב.



קיום פרויקטים שכבתיים המפתחים התנדבות וקהילתיות בקרב הנוער ,בצורה
של התפתחות משכבה לשכבה .הכרת העצמי והחברה ,דרך העצמי בקהילה שלי
ולבסוף העצמי בחברה הישראלית והכנה לתרומה לחברה בישראל (שנת שירות
וצבא).

ב .תחום פנאי ותרבות


קיום סדנאות בנושאים שונים לאורך השנה על פי מאפייני הגיל וצורך הקבוצה.



קיום ערבי תרבות לגיבוש הנוער ולציון אירועים וחגים.



ארגון אירועי תרבות לישוב על מנת להביא את יכולות הנוער לידי ביטוי והצגתם
מול כלל הישוב.



קיום טיולים לאורך השנה לגיבוש קבוצות הגיל השונות והנוער בכלל.

ג .תחום נוער בסיכון וקידום נוער


הכנת תשתית ופגישות עם מחלקת הרווחה ועובדת הרווחה של הישוב לצורך
פעילות החל משנת .2017

ד .תחום תנועת הנוער


שיתוף פעולה בין יחידת הנוער לצוות תנועת הנוער והוצאה לפועל של אירועים
משותפים.



חשיפת תנועת הנוער לבני נוער אשר לא משתייכים לתנועה כיום.



פעילויות תנועה מסונכרנות עם פעילויות יחידת הנוער.



ליווי הקומונה בכל אינטראקציה מול הישוב  -אירועים ישובים ,פתרון בעיות,
בירוקרטיה יישובית וכו'.
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ה .פרסום נרחב של הפעילות  -הקמת קבוצות וואטסאפ של כל שכבה בנפרד ושל כל קבוצת
הורים בנפרד ,פייסבוק ,אפליקציה ובבתי הספר.
 3.2.4פעילויות מתוכננות לאורך השנה -
א .פרויקט שנת בר מצווה לשכבת ז'.
ב .פרויקט שנתי לשכבות ח' ו  -ט'/
ג .הכנה לשוק העבודה  -פרויקט לשכבה י' אשר במהלכו יעברו בני השכבה  2סדנאות,
בתחום זכויות עובדים ויזמות עסקית.
ד .הכנה לשנת שירות ולצבא  -מיועד לשכבות יא'  -יב'.
ה .הקמת מועצת נוער יישובית.
ו .הקמת קבוצות בתחומי עניין שונים.
ז .סדרת סדנאות להעצמה לבנות ט'  -י"ב.
ח .סדרת סדנאות להעצמה לבנים ט'  -י"ב.
ט .ביצוע  5אירועי שיא לנוער


פתיחת השנה האזרחית (ופעילות יחידת הנוער)  -מופע סטנד אפ לכל בני
הנוער.



פורים  -מחולק לשתי קבוצות הגיל.



שני אירועי קיץ  -משותפים לכל בני הנוער.



פתיחת שנת הלימודים  -משותפים לכל בני הנוער.

י .ביצוע  6אירועי שיא יישוביים  -קומונה


חנוכה  -אירוע יישובי ,תהלוכת לפידים וטקס אש.



ט"ו בשבט  -הקומונה תשתלב באירוע ט"ו בשבט היישובי ותפעיל תחנה של
פיקניק.



טקס יום השואה  -הטקס יהיה באחריות בני הנוער של הישוב בליווי של
מנהלת יחידת הנוער והקומונה.



ערב שירי לוחמים  -הקומונה תעזור לתרבות בהקמת האירוע והנחייתו.



שבועות  -הקומונה בשיתוף התרבות יעלו טקס הבאת ביכורים של שבועות.



יום ספורט  -הקומונה תשתלב בארגון יום הספורט היישובי.

יא .חופשים  -במהלך החופשים הילדים יעברו פעילויות בנושא החג ופעילויות פנאי,
בפסח יצאו לטיולים יומיים לפי שכבות.
יב .הרצאות להורים  -במהלך השנה נציע להורים שתי הרצאות בנושא התמודדות עם
הילד המתבגר.
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(המשך פעילות מתוכננת – נוער)
יג .מנהלת יחידת הנוער תעבוד בשיתוף פעולה מלא עם רכזת תנועת הנוער ,תתקיימנה
ישיבות שבועיות לצורך בקרה ,מנהלה ,תיאומים ותקציב.
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 .4וועדת הביטחון
 4.1מטרה  -לפעול ביתר שאת מול כל הגורמים על מנת לשפר את ביטחונם של תושבי
הישוב תוך הבטחת שמירה איכותית ומתן מענה של בקרה ופיקוח על
כניסה ויציאה מהישוב והעצמת פעילות מתנדבי המשמר האזרחי .
 .4יעדים -
א .פעילות רציפה ומתמשכת לסיכול ומניעת פעילות פלילית ופח"עית ברחבי הישוב
בשיתוף כל הגורמים.
ב .פעילות נחושה ובלתי מתפשרת לגבי הימצאות שוהים בלתי חוקים בישוב.
ג .חיזוק ועידוד תושבים להתנדב למסגרת המשמר האזרחי בישוב.
ד .חיזוק ,קידום והתמקצעות כיתת הכוננות וצוות צח"י היישוביים.
ה .הקמת מחסן חירום יישובי ופתיחת חמ"ל חירום במקרה הצורך.
ו .שיפור ושדרוג מערך הש.ג היישובי.
ז .מינוי עובדים מקצועיים העוברים הכשרה והשתלמויות מגוונות ותגמול הולם
עבור עבודתם.
ח .שיתוף פעולה עם וועדות שונות בישוב לביצוע אירועים יישובים ומתן מענה
בטחוני ואבטחתי לאירוע.
 4.2דרכי ביצוע -
א .בניית תכנית פעולה שבועית וחודשית שנתית על ידי רבש"צ.
ב .ביצוע תרגילים והשתלמויות בנושאי חירום לצוות כיתת הכוננות וצוות צח"י
היישובי בשיתוף המועצה האזורית וצה"ל.
ג .המשך הידוק ופיקוח על חברת השמירה היישובית והקפדה על נהלים ותקנות
בהתאם לחוזה ההתקשרות עימם בהתאם למכרז שבוצע בדצמבר .2014
ד .המשך העצמת בסיס המתנדבים בישוב והגדלת מספר המתנדבים תוך קיום
פעילות פרסום ושיווק לעידוד תושבים להתנדב למשמר האזרחי.
ה .חידוש ציר הכניסה והיציאה מהישוב ,שיפור נושאי השילוט ,ההפרדה והנראות.
בנוסף הוספת במפרים.
ו .הקמת מחסן ורכישת ציוד חירום יישובי ,קניית גנרטור חירום למרכז הקהילתי
לצורך פתיחת נקודת כינוס יישובית במקרה חירום והפסקת חשמל ארוכה.
ז .ביצוע אחת לשישה שבועות ישיבת וועדת ביטחון יישובית.
ח .המשך רישום התושבים וחלוקת מדבקות תושב לרכבים.
ט .המשך רישות מערכת טמ"ס ואנליטיקה ביישוב הכוללת תשתיות ובקרה רציפה
על ידי גורמי הביטחון ותיקון המצלמות אשר סופקו על ידי פיקוד העורף.
י .תפעול ואבזור כיתת הכוננות הצה"לית תוך המשך לחץ על גורמי הצבא בנושאי
קבלת נשקים.

9

(המשך דרכי ביצוע – ביטחון)

יא .תחזוקת גדר הישוב -ניקיון וריסוס .חוזה השירות מול חברת אלפר בנושא
נקודות ההתראה.
יב .הסדרת נושא סגן הרבש"צ בחירום ובשגרה.
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 .5וועדת הכספים
 5.1המטרה  -אחריות כוללת על תקציבי הישוב (הכנסות והוצאות)  -תוך שיתוף פעולה
והידברות עם מועצת דרום השרון ומשרדי הממשלה השונים.
 5.2יעדים -
א .בניית תקציב שנתי מאוזן הכולל יעדים ומטרות .בקרה ושליטה במהלך שנת הפעילות.
ב .ביצוע הערכת מצב ובדיקת מאזנים באופן שוטף.
ג .ביצוע אל מול תקציב אחת לרבעון.
ד .קיום תקציב נפרד למרכז הקהילתי.
ה .הגדלת הכנסות הישוב  -קיום וקידום שיתופי פעולה עם גורמים שונים (משרדי ממשלה,
חברת ערים ,חברות פרטיות) על מנת להגדיל את נפח הפעילות היישובי ובד בבד להגדיל
את הכנסות הישוב.
ו .דרישה לשינוי משמעותי באופן חלוקת התקציבים לישוב – הגדלה של מענקי פיתוח
ותברים (תקציבים בלתי רגילים) מטעם מועצה אזורית דרום השרון.
ז .שקיפות מלאה מול מועצת דרום השרון על היטלי ההשבחה ,הפיתוח וקרן צור יצחק
הקיימים במועצה.
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 .6מרכז קהילתי  /ועדת תרבות
 6.1מטרה  -המרכז הקהילתי יהווה את לב העשייה הקהילתית והיישובית ,יפתח ערכים ויפעל
להעצמת המעורבות החברתית והעשרת הפעילות במגוון תחומים ולמגוון
אוכלוסיות.
 6.2יעדים -
א .שיפור וייעול המרכז הקהילתי על כל היבטיו וזאת על מנת להבטיח יצרנות ,חדשנות,
שביעות רצון של תושבים ,איכות ומצוינות מקצועית.
ב .גיוס ומיצוי מקסימאלי של משאבים מגורמים שונים.
ג.

עידוד תרבות הפנאי ודפוסי צריכה בקרב תושבי הישוב.

ד .הפקת מגוון של פעילויות תרבות ואירועים לגילאים ומגזרים שונים.
ה .חיזוק הקשר בין המרכז הקהילתי לקהילה תוך מתן שירות מיטבי לתושבים.
ו .השתלבות במיזמים ארציים בתחומי התרבות .
ז .יצירת סביבה פעילה לחובבי תרבות הגוף והנפש באמצעות פעילויות שונות.
ח .מתן מענה לבעלי עסקים ביישוב ,קיום אירועים במתכונת מצומצמת ויצירת רווח נוסף
למרכז.
 6.3דרכי ביצוע -
א .יפורסם לוז חודשי ושנתי על פעילויות ואירועים במרכז הקהילתי.
ב .ייזום והפקת אירוע חגים ,אירועי משפחות וירידים.
ג .שימור ,קידום והתמקצעות עובדי המרכז הקהילתי ומדריכיו

.

ד .עבודה משותפת עם ועדת חינוך ונוער ובניית אירועים משותפים.
ה .בנייה ויישום של תכנית שנתית רחבה הנותנת מענה לכלל הגילאים והאוכלוסיות
ו .בדיקת עמותות/גופים תרבותיים ברמה הארצית לצורכי שת"פ והעשרה (לדוגמא:
הספרייה הניידת ,פסטיבל מספרי סיפורים ,עמותת רבין)
ז .המשך הפעילות והעצמתם של חוגי המרכז בתחומי היצירה ,מוזיקה ותיאטרון ,מחול,
ריקוד וקומפוזיציה ,ספורט בענפים השונים ,סטודיו ,חוגי דעת ,חשיבה יוצרת חוגים
ופעילויות לגיל הרך.
ח .יצירת מופעי וימי שיא של ילדי החוגים ,חיבור של מדריכי המרכז לפעילויות
הקהילתיות.
ט .שדרוג מערך השיווק וההרשמה לחוגי ופעילות המרכז באמצעות האפליקציה היישובית.
י .תפעול והגדלת החשיפה של אתר המרכז הקהילתי וערוץ היוטיוב.
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פעילויות מתוכננות לאורך השנה
א .ביצוע פעילויות חגים ואירועים מיוחדים  -הצגות ,הרצאות ,העשרה ,יצירה ,ירידים.
ב .קיום טורנירים ספורט וקהילה לאורך כל השנה ,טורניר כדורשת ,סל בוגרים ,ילדים
ונוער ועוד  -בכל תחומי הספורט השונים.
ג .ביצוע פעילויות ילדים (כיתות א'  -ד')  1 -לחודש.
ד .קיום ערבי סטנדאפ  2 -בשנה.
ה .קיום ערבי מבוגרים (שירה בציבור ,מופע )  2 -בשנה.
ו .קיום מסיבות בוגרים (פורים וקיץ)  2 -בשנה.
ז .קיום ערבי טד –  4ערבים בשנה.
ח .ביצוע פעילות בשבוע הספר.
ט .ביצוע שעות סיפור  1 -לחודש.
י .קיום פעילויות קיץ  -סרטים ,הצגות ,פעילויות ספורט.
יא .קיום שבוע יום המשפחה במרכז – חוגים מפעילים הורים וילדים.
יב .קיום יום ספורט יישובי – בסימן :שילוב ילדים ומבוגרים עם מוגבלויות.
יג .קיום שבוע חשיבה יצירתית ,דעת וטכנולוגיה .
יד .קיום יום מודעות  -יום ללא עישון.
טו .קיום אירועי בזאר  -מכירת ביגוד ,מצעים ודברי בית וכ"ו במהלך השנה לרווחת הקהילה.

 6.5מועדון +50
 6.5.1מטרה  -הקמת רשת חברתית אכפתית של בני ה +50-באמצעות פעילות ערכית ואיכותית
הנותנת מענה לצרכי הקהילה תוך ראיית החשיבות של המערך הבן דורי.
 6.5.2יעדים -
א .יצירת משכן מסודר וקבוע לחברי המועדון.
ב .בניית מאגר מתנדבים למטרות חינוך.
ג .גיוס משאבים חיצוניים כדוגמת עמותות וארגונים לקידום פעילויות בישוב.
ד .קיום פעילויות העשרה ותוכן לחברי המועדון הכוללים טיולים ,סדנאות הרצאות וכ"ו.
 6.5.3דרכי ביצוע -
א .השמשת אולם המרכז הקהילתי בשעות הבוקר למקום מפגש לבני ה. +50
ב .קיום פעילות על בסיס חודשי  -הרצאות בנושאים ותחומים מגוונים ,מועדון הסרט הטוב,
טיולים ואירועי תרבות
ג .אבזור ציוד למועדון הכולל  -משחקי חברה (קלפים ,לוחות שחמט וכ"ו).
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 .7וועדת פיתוח וסביבה
 7.1מטרה  -לפעול לשיפור פני הישוב בנושאי חזות ,ניקיון ,תחזוקה ,גינון ופיתוח ולהוביל
לקיום סביבה "ירוקה" בישוב
 7.2יעדים -
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

שמירה על רמת הניקיון ,התחזוקה והגינון ושדרוג נושאים אלה.
יצירת ממשק אפקטיבי לעבודה מול קק"ל והמועצה לצורך הקמת יער קהילתי ווידוא
ניקיון היער ותחזוקתו באופן שוטף.
המשך פעילות אינטנסיבית מול חברת ערים ומועצת דרום השרון מעקב ובקרה על בניית
פארק השדרה המרכזית ,הכיכר ומוסדות ציבור ברחבי הישוב.
קיום פגישות והמשך שיתוף הפעולה מול יזם מרום השרון לשיפור תשתיות השכונה.
החלפת פנסי הרחוב במנורות לד לצורך חיסכון בחשמל.

ו .המשך פעילות צוות תחבורה בשיתוף פעולה עם תושבים לשיפור התשתיות בישוב ומחוצה
לו תוך איגוד המשאבים והתושבים מישובים שכנים לקידום ופיתוח נתיבי התחבורה.
ז .קידום הליך פינוי המחצבה בכניסה ליישוב.
ח .טיפול ומניעת מטרדים סביבתיים מהישובים הסמוכים.
 7.3דרכי ביצוע -
 7.3.1ניקיון
א .הוספת שלטים מסבירי פנים ברחבי הישוב וגני השעשועים הקוראים לציבור לשמור על
הניקיון ביישוב ובשמורת הטבע.
ב .הוספת פחים ברחבי הישוב.
ג .קיום פגישת עבודה אחת לחודש עם פקח היישוב לצורך בחינת וניתוח הקנסות הניתנות
בגין ניקיון היישוב והסקת מסקנות לצורך צמצום דוחות אלה.
ד .פרסום מועדים מסודרים של פינוי אשפה ,קרטונים ומחזור ימשיך להתפרסם באופן
בולט על גבי אמצעי המדיה והשונים.
 7.3.2פינוי אשפה
תיבדק ותיבחן יעילות התדירות של פינוי הפסולת השונה מרחבי הישוב.
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 7.3.3גינון
א .ישופר נושא הגינון היישובי תוך שתילה נוספת של צמחים שתילים ועצים ברחבי הישוב.
ב .עיבוי הצמחייה ושדרוג השדרה המרכזית בנחל אלכסנדר.
ג .שינוי ושדרוג שדרת הכניסה ליישוב מכביש  444ועד לש.ג .היישובי.
ד .מעקב אחר סיום העבודות בכיכר המרכזית לרבות הצבת הפסל.
ה .אבזור היישוב בספסלים ,פחי אשפה ושילוט תואמים.
 7.3.4קק"ל
א .ביצוע מיזם יער קהילתי בשיתוף קק"ל  -קיום אירוע תושבים ונציגי קק"ל.
ב .פיתוח היער (ממזרח לחנן מור) בשטח  7דונם בקרוב  -תימדד ,תסומן (ותגודר) ,תנוקה
ותפותח חלקת היער הנמצאת בתוך גבולות הישוב ממזרח לפרויקט חנן מור ומדרום
לכביש הגישה לצור נתן.
ג .תוכן תכנית פיתוח עבור היער בשטח זה.
 7.3.5שת"פ חברת ערים ומועצה אזורית דרום השרון  -פארקים
א .לפעול בשיתוף חברת ערים ומועצת דרום השרון בקידום ופיתוח הפארקים במרום השרון
ובשדרה המרכזית.
ב .ימונה פרוייקטור מטעם הישוב אשר ירכז ויפעל מול הגורמים השונים.
ג .בחינת אפשרות להוספת ושדרוג מתקני השעשועים והספורט ברחבי היישוב.
 7.3.6חיסכון בחשמל
א .ייבחן הנושא להחלפת תאורת הרחוב לתאורת לדים .קבלת תכנית התאורה היישובית,
קבלת הצעות מחיר מהחברות  -שת"פ עם המועצה במימון/הלוואה /ייעוץ בנושא זה.
ב .לוודא כי תאורה חדשה שתותקן בישוב לרבות בפארקים המוקמים תהיה תאורת לד
וזאת באמצעות יצירת קשר עם חברת ערים ופרוייקטור המועצה.
 7.3.7תשתיות
 7.3.7.1תנועה בתוך היישוב
א .הפיכת רחובות נחל שילה וקנה לחד סטריים.
ב .אישור ממשרד התחבורה ומועצת דרום השרון לחניון משאיות בכניסה לישוב.
ג .הוספת במפרים בכניסה וביציאה מהישוב.
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ד .קידום ביתר שאת מול הגורמים השונים של כניסה נוספת לישוב  -מדובר בהליך מורכב
ביותר אך יש צורך להציבו מול כל הגורמים.
 7.3.7.2שדרוג דרכי הגעה ליישוב ושיפור התחבורה
א .המשך מעקב וקידום פעולות צוות התחבורה שהוקם בהשתתפות תושבים.
ב .קידום ושיפור התחבורה הציבורית המגיעה ליישוב.
ג .יצירת ערוץ תקשורת מול משרד התחבורה לקידום הפרויקטים התחבורתיים הנמצאים
על שולחן שר התחבורה.
 7.3.7.4פינוי המחצבה
א .יש לנקוט בכל הצעדים האפשריים על מנת לקדם פינוי המפעל משטח המחצבה.
ב .יש לעמוד בקשר מול תובע המועצה.
ג .יש לוודא כי אין התמהמהות בתהליך.
 7.3.7.5טיפול ומניעת מטרדים סביבתיים מהיישובים הסמוכים
א .מעקב אחר עוצמת המסגדים והמשך שיתוף פעולה עם המשרד לאיכות הסביבה ובמידת
הצורך אף עם משרד הדתות וראשי היישובים.
ב .שיתוף פעולה עם המשרד לאיכות הסביבה ,משרד הפנים וראשי הרשויות למניעת
והפסקת שרפות האשפה.
ג .מעקב אחרי הבנייה באזור התעשייה בטייבה בסמוך לגדר  -המשך שיתוף פעולה עם
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה והוועדה המקומית טייבה.

תודה.
אני מודה לחברי הוועד לעובדים ולמתנדבים על השקעתם הרבה בבניית תכנית עשירה ומגוונת
ומאחל לכולנו שנת פעילות פורייה והצלחה בכל היעדים אשר הצבנו לעצמינו לטובת קידום הישוב
ורווחת התושבים.
יישר כוח לכולכם.

בברכה,
טל דנציגר ,יו"ר ועד מקומי
צור יצחק
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