דבר ראש המועצה

חננאל דורני
ניצי אילן

מגרש כדורגל שחבק

לרגל השנה החדשה אני שמח ונרגש לפרוש באגרת זו מהנעשה ביישוב ובמועצה
בשנה האחרונה ולהציג את היעדים המרכזיים ,עם הפנים קדימה.
דרך מבוא צפנת

ה
ת
ח
ד
ש
נו!
אולם ספורט קדומים צפון

נוער

ב"ה ,זכינו להמשיך ולפתח את קדומים; בבנייה ציבורית ,בתשתיות ,בתוכניות חינוכיות,
במרכיבי ביטחון ,בפעילויות ובאירועים ממוקדי תושב ועוד.
מחלקות המועצה ממשיכות בעבודה רבה ומקצועית לשיפור איכות חיינו .עיקרי
העשייה במהלך השנה החולפת מופיעים בעמודים הבאים.

התחדשות במעונות יום

יחד עם הנהלת המועצה החילונו לקדם את היעדים האסטרטגיים של הישוב תוך
גיבוש תכניות עבודה ,ביצוע והקמת ועדה מלווה לכל יעד .כזכור ,חזון קדומים והיעדים
האסטרטגיים הוגדרו בתהליך שיתוף ציבור .היעדים האסטרטגיים מובאים גם הם
בפניכם ,באגרת זו .זאת ועוד ,אנו מקדמים במרץ את נושא השירות לתושב; בשלב
ראשון עסקנו בשיפור היישומון ,בטיוב פעילות המוקד ,באפיון אתר אינטרנט אשר
יושק בקרוב ובקיום מפגשים פתוחים לשיח עם תושבים על פי שכונות וקבוצות עניין.
אני שמח לבשר כי אנו נמצאים בעיצומן של הכנת תב"עות (תכניות בניין עירוניות)
שיוסיפו אי"ה מאות יחידות דיור בגבעת רש"י ,במצפה קדומים ובנחל תאנים הסמוך
לקדומים צפון ,כמו גם תכנון מרכז מסחרי גדול משמעותי אשר ייתן מענה לתושבי
קדומים והאזור.
בהזדמנות זו ,אאחל לכל בית קדומים שנה טובה מלאה בבניין וביצירה ,שנה בה
יתגשמו כל משאלות ליבנו לטובה.
בברכה
חננאל דורני
ראש המועצה

כיכר הכניסה

יעד אסטרטגי 1
ביסוס והרחבת קדומים
בכדי להגשים את היעד לביסוסה והתפתחותה של קדומים מוטלת עלינו
המשימה לקדם תכנית אב רחבה וגדולה הכוללת בניה מסיבית ,פיתוח
תשתיות ,מוסדות ציבור ,מוסדות חינוך ועוד .הכנת תכנית האב נמצאת
בעיצומה של עבודה מאומצת בהובלת אנשי מקצוע רבים וזאת במקביל
לקידום תב"עות לבניה חדשה.

יעדים אופרטיביים אותם אנו מקדמים:
1.1תכנית אב  -פרוגרמה לעשורים הקרובים הכוללת תכנון מתחמי בנייה,
מסחר וכלכלה ,תיירות ,חברה וקהילה כאשר אחת מהנחות המוצא
לתכנית האב היא שקדומים תהווה מעין מרכז מטרופוליני ליישובי
הסביבה ויישובי גב ההר .אנו נמצאים בשלבים מתקדמים של הכנת
תכנית האב ובהמשך נקיים ערבי חשיפה לשיתוף הציבור.
2.2קידום תב"עות (תכניות בניין עירוניות) בנחל תאנים ובצומת הורדים
– בשלב מתקדם של תכנון והגשה .התכניות תאפשרנה בנייה של
מאות יחידות דיור חדשות.

יעד אסטרטגי 2
הנחלת המורשת
"קדומים חלוצת ההתיישבות"
קדומים ,חלוץ ההתיישבות בשומרון ,קם על חלום וחזון של אלפי שנים
והפך אותם למציאות חיים גדלה ומתפתחת .סיפורו של היישוב קדומים
הוא סיפורה של ההתיישבות היהודית המתחדשת ביהודה ושומרון ואת
סיפור ההתיישבות חובה עלינו להוריש לדור ההמשך.
גבעת הראשונים בקדומים דרום עליה הכרזנו כאתר לשימור תהיה למתחם
תיירותי הכולל מרכז מבקרים  ,מרכז תיעוד ואתר ארכיאולוגי.
מרכז המבקרים אשר יהווה מרכז מורשת אשר יכלול תכניות חינוכיות
לתלמידים ,סיורים וטיולים בקדומים ובאזור .
מכון תיעוד ולימוד ע"ש צבי ורחל סלונים ז"ל המבוסס על חומרי הארכיון
האדיר שהותיר צביקה ז"ל מאז ימי גוש אמונים.
הפרויקט מלווה ע"י המועצה לשימור אתרים.

יעד אסטרטגי 3
מענה מותאם לאוכלוסייה המתבגרת
ביישוב
קדומים ,בשנתה ה –  .44מתוך כבוד לדור המייסדים וצורך למתן מענה
מתאים לאוכלוסייה הותיקה ביישוב ,אנו מתכוונים לבנות תכנית כוללת
שתרכז סל מענים ושירותים בתחומי חיים רבים המשמעותיים לאוכלוסייה
הותיקה ,כגון :תרבות ,פנאי ,נגישות ,בריאות ,קהילה ,תחבורה ,מגורים
ועוד.
לשם כך ,הקמנו ועדה ציבורית בה הוחלט על ביצוע מיפוי צרכים של כלל
התושבים בגילאי  ,60+המיפוי יבוצע בהובלת המרכז הקהילתי ובשותפות
עם תושבים ותיקים מיד לאחר החגים .על בסיס נתוני המיפוי ,זיהוי
הצרכים ולימוד הנושא יחד עם רשויות נוספות בארץ נגבש את תכנית
העבודה האופרטיבית לשנים הבאות .מסקנות והמלצות הועדה יוצגו
להנהלת המועצה ולתושבים.
•חדש! קתדרה ,תכנית לימודים לותיקים,
נפתחה בהובלת המרכז הקהילתי.

3.3תכנון גשר להולכי רגל אשר יחבר בין השכונות מצפה ישי וקדומים
דרום מעל הכביש הראשי – בהליכי תכנון מתקדמים.
4.4מקודם פרויקט בנייה של עשרות יחידות
דיור בקדומים דרום.
5.5תחבורה -תכנון כבישים ופתרונות
תחבורה בתוך הישוב ומחוצה לו.

מרכז צעירים

אגרת
לתושב

תושבי קדומים היקרים,
מאחלים לכם ולבני משפחותיכם
שנה טובה ומתוקה

ת ש פ

הא
נת רנסה טובה
שנת בריאות ,ברכה והצלחה
בעז"ה נמשיך לפעול ולקדם את היישוב
עובדי המועצה

קדומים

תש"ף

יעד אסטרטגי 4
תפיסת מערכת החינוך

יעד אסטרטגי 5
שירות לתושב

חינוך ילדנו היא משימתנו החשובה בהווה והמפתח לעתידנו .נמשיך להעניק מענה חינוכי מיטבי לכלל ילדי קדומים
במערכת החינוך .כהמשך לתכנית החינוך האישי ,אנו נמצאים בתהליך פיתוח תפיסה חינוכית לגני הילדים ובתי
הספר.

מהותה של כל רשות מקומית הינה מתן שירות לציבור התושבים .היעד שהצבנו הוא שיפור ,שדרוג וייעול השירות
לתושב תוך מתן דגש הן על הפן הטכני והן על זה האנושי .עוזאל ותיק ,סגן ראש המועצה ומחזיק תיק השירות
לתושב ,חילק את העבודה בתחום זה לכמה שלבים ,ובכללם שיפורים טכניים ,הדרכות והטמעת חשיבות השירות
לתושב ,מתן כלים לשירות איכותי וכן שיפור האמצעים המהווים את הקשר בין המועצה לתושבים .יעד זה משקף
את התפיסה שהתושב נמצא במרכז העשייה הציבורית .לקידום היעד אנו משכללים את שיטות ודרכי העבודה הפנים
ארגוניים ,מקיימים הכשרות לכלל עובדי המועצה ובמקביל עובדים על פיתוח והטמעת אמצעים טכנולוגיים חדשניים
וזאת במסגרת מיזם ארצי "ישראל דיגיטלית" שהמועצה שותפה בו.

בשנה החולפת הקמנו צוות היגוי חינוכי הכולל מנהלים ,מורים ,גננות ,פיקוח ,פסג"ה ועובדי מח' חינוך .יחדיו
ניסחנו את חזון החינוך של קדומים" :פיתוח מענים חינוכיים ומגוונים העונים לצרכי היחיד בקהילת קדומים
באמצעות שותפויות ומרחבי חינוך גמישים".
כיצד נעשה זאת? בניית קהילת חינוך לומדת ומשותפת באמצעות עבודה של צוותי מו"פ בהם שותפים מנהלים,
מורים וגננות .תוצרי המו"פ יגובשו לקראת סוף שנת הלימודים תש"ף ,ובתשפ"א יתחילו כלל צוותי ההוראה ליישם
התנסויות חינוכיות בשטח העונות לחזון וליעדים שהגדרנו.
תהליך חשוב זה מלווה על ידי אגף מו"פ של משרד החינוך במסגרת "מעבדת אוטונומיה בחינוך" .הרשות שלנו הינה
אחת מתוך עשר רשויות מכל הארץ שנבחרו להוביל את המיזם החשוב ,אשר צופה פני עתיד לעיצוב דמותה של
מערכת החינוך בארץ מתוך למידה מתהליכים פורצי דרך ברשויות הנבחרות.

אמצעים דיגיטליים הנמצאים בפיתוח ויושקו לשימוש הציבור בשנה הקרובה:
 .1אתר אינטרנט חדש ומודרני
 .2היישומון "קדומים שלי"  -שיפור ושדרוג הממשקים
 .3דף פייסבוק של המועצה שיכלול עדכונים מסודרים ופרסומים
 .4תיק תושב דיגיטלי לתשלומי אגרות ,ארנונה ומים
 .5מערכת מידע גאוגרפית  GISלניהול מקצועי בתחומי ההנדסה ,הביטחון והשפ"ע

קליטה

מחלקת הנדסה

המרכז הקהילתי
פעילות המרכז הקהילתי מתרחבת לטובת אוכלוסיות הותיקים,
צעירים ,נוער וילדים .בנוסף לאירועי תרבות פועלים משחקיה,
ספריה ,בית ספר למוסיקה ומערך חוגים וקייטנות.

בוצע:

פיתוח שכונת האשקוביות ,הקמת כיכר הכניסה ליישוב ,שיפוץ והרחבת המבנה הרב תכליתי
במצפה ישי ,שיפוץ גני ילדים ובי"ס למוסיקה ,מסוף הסעות נחשון בנות ,הקמת אולם ספורט
חדש בקדומים צפון  -בשלבי סיום.
סלילת כבישים :מבוא צפנת -המחבר בין קול צופייך ומעוז עידו ודרכי ביטחון-הדרך הרומית,
קול צופייך וסובב מצפה ישי.
מעמד האישה  -יום האישה בשיתוף עם המרכז הקהילתי

בשנת תש"ף:

•שדרוג והרחבת צמתים ברחוב מעלה שניאור וברחוב נחלה.
•שיפוץ מעון קדומים דרום.
•פארק קק"ל  -גן המומינים מתחת לטרמפיאדה בקדומים דרום.
•מסוף אוטובוסים והסעות ילדים בקדומים צפון.

בוצע:
•איוש אחראי תחומים נוער ,צעירים וותיקים ותרבות תורנית.
•הקמת "מרכז צעירים" -בית לפעילויות הותיקים והצעירים.
•תרבות לכל המשפחה -אירועים במעגל השנה ,פסטיבל
חנוכה ,פעילויות במסגרת "יוצאים קבוע" ,הצגות  ,סדנאות להורים ,מופעי אומנים :חנן בן ארי והפרויקט
של רביביו .
•אירועים לנשים -מדרשה לנשים ותכניות מעמד האישה.
•ותיקים -ערבי תרבות  ,חוגי ספורט  ,טיול סבא סבתא ונכדים" ,רביעי בדרך".
•מרכז צעירים – סדנאות וערבי כייף לנשים וגברים.
•מיסוד קהילת עסקים קטנים -ערב פתיחה ופיתוח תחום העסקים הקטנים יחד עם איגוד עסקים קטנים
בקדומים.
•מסגרות קיץ  -קייטנות סל מדע ובית ספר החופש הגדול בגנים ובבתי הספר יחד עם מח' החינוך.
•אירועי הקיץ רבים ומגוונים לכלל אוכלוסיות הישוב.
•חוגים  -למעלה מ  1,000משתתפים בחוגים ובקונסרבטוריון .ההרשמה בעיצומה!
בשנת תש"ף:
• ותיקים –הקתדרה וביצוע מיפוי קהילתי.
• מדרשה לנשים.
• צעירים – הקמת פורומים של מנהיגות ,הורים ,נשים והמשך פיתוח קהילת העסקים בקדומים.
• תרבות -נמשיך להביא לקדומים מגוון פעילויות לכלל תושבי קדומים.

גם אנחנו הצטרפנו לקדומים

שפ״ע
בוצע:
• החלפת תאורה ברחובות רבים ברחבי קדומים
לתאורת לד מתקדמת וחסכונית.
• שדרוג מערכת החשמל במוסדות החינוך.
• שדרוג מערכת המים – מיפוי תשתיות מים,
החלפת מוני המים למוני קריאה מרחוק,
מערכת ממוחשבת לבקרה וזיהוי תקלות.

בשנת תש"ף:
 מיפוי קווי ביוב בכל הישוב לצורכי תחזוקה,טיפול בתקלות ותכנון עתידיים
 -שדרוג וייעול מערך פינוי האשפה והמחזור

ביטחון
בוצע:
•הקמת מרכז הפעלה בחירום מתקדם ומוביל
לצרכי חירום בהמשך להתעצמות טכנולוגית
לחיזוק השליטה הביטחונית במרחב –
הפתיחה בקרוב.
•תאורת ביטחון בדרך הרומית וקול צופייך.
•שדרוג שערי הכניסות ליישוב והחייגנים.

•הצבת ניידת כיבוי אש קבועה בנקודת
ההזנק החדשה בקדומים בסמוך למרכז
ההפעלה.
בשנת תש"ף :
•תוספת מצלמות ברחבי היישוב.
•העברת המוקד למרכז ההפעלה ה"מוקד
החדש".

קונסרבטוריון קדומים
למוסיקה ע"ש מורי סימן ז"ל
בוצע:
•שיפוץ המבנה וחלונות שקופים בכיתות הלימוד ליצירת סביבה בטוחה ונעימה.
•אירועים  -שירת המונים ,ערב הרכבים ב'הסנה' ,מופע התזמורת הגדול ,רסיטל פסנתר.
•סדנאות וכיתות אמן  -יונתן רזאל ,יואב קוטנר ,נאור כרמי.
•פרויקטים עם החינוך -הרכב מחזות זמר עם אולפנת אמי"ת 'להב"ה' ,הפקת מחזמר 'נסיך
מצרים' ,פעילות מוסיקלית של התלמידים בגני הילדים.
•כלים שלובים – לתלמידים עם צרכים מיוחדים
•תלמידים מתנדבים  -מועדון שיר לדרך עם מועדון יחדיו ,חלוקת משלוח מנות ונגינה בהוסטל.
•השתתפות בכנסים של משרד החינוך ובתחרות בינלאומית בת"א.
•המרכז לאומנות הקול שיר-אל :מופע לאימהות ,כנסי מקהלות חמ"ד ,הופעה בטקס פרס ע"ש
גנדי ז"ל ,פסטיבל נפ"ש.
בשנת תש"ף
נמשיך ונפתח פעילויות קהילתיות מתוך אמונה שהנתינה דרך המוסיקה היא ערך משלים
למצוינות והתמדה ,זאת לצד הפעילות השוטפת של לימודים פרטניים וקידום מקצועי.

מחלקת החינוך

מחלקת נוער
בוצע:
•פתיחת שנה  -מליאת הנוער ה 7-עם הרצאה של אליסף פרץ.
•הכנה לשירות משמעותי עם מופע "הקרב של חיי".
•תנועות הנוער -ערב הוקרה בסיום חודשי הארגון .
•עוגני פעילות לכל שכבת גיל.
•מסע רגלי ואופניים ב"ארץ המרדפים".
•ערבי הכנה לחופש הגדול.
•פעילויות קיץ רבות החל ממסיבת אוזניות עד לשיא בקייטנת "נווה גלים" ו"החמשוש".
•שדרוג גינת מועדון הנוער.
בשנת תש"ף:
•מרכז חינוך ופנאי לנוער קדומים -מתחם מועדון הנוער יהפוך למרכז נוער מזמין ומכיל את
כלל הנוער .המרכז יכלול מתחמים לשימוש כל הסניפים ,מרכז הדרכה ,מתחמי הפעלה בגינת
המתחם כדוגמא מתחם בישול שטח ,גורן פעילות ,מתקני  odtועוד.

בוצע :
•אושרה תכנית ייחודית לקידום מערכת החינוך במסגרת "תכנית
האוטונומיה" של משרד החינוך.
•תכנית איכות הסביבה בבית הספר היסודיים והקמת חצר בר-
קיימא.
•שדרוג תשתיות תקשוב בנחשון בנים.
•תלמוד תורה יסדת עוז אושר והוכר כמוסד עצמאי  -תתמ"ד.
•גני דוכיפת וסלעית נבחרו למיזם 'גנים עתידיים' ,עיצוב חדשני
ותכניות חינוכיות המעודדות יצירתיות ,יצרנות וחקר.
•שיפוץ גני ילדים.
•קייטנות וחוגי סל מדע ברי השגה לכל.
השירות הפסיכולוגי:
•חדר שלווה בנחשון בנים  -מענה ליצירה ,הבעה וטיפול בילדים
באופן פרטני וקבוצתי כולל הדרכת צוותי הוראה והורים.
• האקווריום  -מפגש להורים לילדים בכיתות ז-ח לקראת הקיץ.
•
•בשנת תש"ף:
• üפיתוח מקצועי משותף לכל צוותי החינוך במסגרת "אוטונומיה בחינוך" ובניית תכניות עבודה ליישום.
• üהקמת בית ספר להורים.
• üיישום תיקון החינוך המיוחד "חוק השילוב וההכלה".
• üבניית חדרי ההכלה והשתלמויות במסגרת תכנית ההכלה והשתלבות.

מרק"ם – מרכז טיפולי משותף שפ"ח ושירותים חברתיים .במרכז ניתנים טיפולים לילדים ,הדרכת הורים
וטיפול משפחתי וזוגי על ידי צוות מטפלים של פסיכולוגים ,עו"סים ותרפיסטים.

שירותים חברתיים
בוצע:
•הקמת יחידה קלינית לטיפול בנפגעי חרדה וטראומה בשיתוף עם מרכז חוסן.
•הכשרת צוות מקצועי לטיפול במקרי אבל ושכול ע"י מרכז חוסן.
•חנוכת תחנת שי"ל ,שירותי ייעוץ לתושב בתחום הזכויות והמשפט .השירות הינו חינמי וניתן
ע"י מתנדבים מקצועיים ומנוסים.
•הרחבת צוות בין-מקצועי לטיפול בתחום הנוער  -רווחה ,מחלקת הנוער וחינוך.
•סדנאות לטיפוח והעשרה  -נגרות לנערים ,דימוי גוף לנערות ,גבולות בחופש  -לנערים ונערות.
•קבוצת אימהות לילדים בעלי צרכים מיוחדים למתן כלים להתמודדות והעצמה.
•תחום המתנדבים  -הכשרה וליווי מקצועי בשותפות עם המרכז הקהילתי.
•המשך ליווי והפעלת "מקום בלב" זו השנה השלישית  -בפרויקט בני נוער חונכים ילדים עם
צרכים מיוחדים ,בשיתוף מח' נוער והמרכז הקהילתי.
•שיפוץ מועדונית משותפת חינוך-רווחה.

