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דבר ראש המועצה
תושבים יקרים,
בסיומה של שנת הפעילות  ,2021שנה מורכבת אשר הסתיימה בבשורה אדירה עם
החלטת הממשלה להעצמת והכפלת קצרין והגולן .יעד אסטרטגי ,כלכלי וחברתי.
גם השנה התמודדנו עם מצב בריאותי לא פשוט ,נגיף הקורונה נתן אותותיו ברחבי היישוב
עם מאות חולי קורונה ביום ,מאות מבודדים וסגירת מוסדות חינוך ביישוב.
עבדנו במרץ וקידמנו את החלטת הממשלה  864קצרין  -גולן  ,אשר תשפיע לשנים רבות
קדימה על פיתוח קצרין והגולן כולו.
נכון לדצמבר  ,2021קצרין מונה כ 8857 -תושבים .קצרין ממשיכה לצבור תאוצה בפיתוח
הכלכלי והדמוגרפי .כל זה תוצאה ישירה של עבודה מוצלחת ומאומצת של עובדי המועצה
בשיתוף חברי המליאה להם מגיעה תודתי והערכתי הכנה.
אני שמח להציג בפניכם דוח לתושב ,המסכם את פעילויותיה של המועצה לשנת  ,2021בדגש על טובת התושב במהלך
העשייה השנתית .אני גאה להוביל פעילויות אלה ,ושמח על התאוצה שקצרין צוברת בשנים האחרונות.
השנה שחלפה התחילה בתחושות מעורבים ,התמודדות עם הקורונה ,ניהול שגרה לצד הנגיף ,חוסר וודאות מדיני
ופוליטי ,מבצע נוסף בעזה וקליטת תושבים מהדרום לאירוח בקצרין ,פתיחת המשק וחזרתו לשגרת קורונה ,ליווי חולים,
מבודדים ,החזרת עולם התרבות והפעילויות ,הפעלת חוגי ילדים באופן רציף ושוטף בכל מצב והסתיימה ברגשות
אופטימיים עם צפייה אל העתיד וההתפתחות הקרבה.
גם השנה ,המשכנו לקלוט משפחות חדשות ,תושבים חדשים ,עולים חדשים וכמובן ,בני קצרין אשר מבקשים לחזור
הביתה ולגדל ילדים באיכות חיים גבוהה ולא מתפשרת.
אני רוצה להודות לתושבי קצרין על ההשתתפות הפעילה בחיי היישוב .על התנדבות במיזמים החברתיים השונים .הודות
לכם ,תושבים יקרים ,כל שנה ,בירת הגולן יפה יותר ,נוחה יותר ואטרקטיבית יותר גם לתושבים עצמם וגם לאורחים
הרבים.
תודתי הרבה לעובדי המועצה ,המתנ"ס והתאגידים השונים על עבודתם המסורה למען תושבי קצרין .תודה לגורמי
החירום :משטרה ,מד"א ,איחוד הצלה ופיקוד העורף שהפכו להיות חלק בלתי נפרד משגרת יומנו ,על הליווי הצמוד
והסיוע בזמן אמת בכל פנייה ובכל שעה.
אני בטוח שביחד נהפוך את יישובינו למקום הטוב ביותר בארץ לחיות בו ולגדל את ילדינו.

שלכם,
דימי אפרצב,
ראש המועצה

החלטת הממשלה לפיתוח קצרין
החלטת הממשלה ,תביא את קצרין ב 20השנים הבאות לעיר המשמעותית ביותר באזור ,עיר העתיד שמרכזת
בתוכה חידושים ופתרונות עבור תושבי קצרין ,האזור והמדינה כולה .לפניכם עיקריה:
שדרוג תשתיות ברובעים הוותיקים
הסדרת כניסה צפונית חדשה ליישוב
מסוף לתחבורה ציבורית

מוסדות ציבור  -שיפוץ ושדרוג קיימות והקמת חדשים

מוסדות חינוך  -שדרוג קיימים והקמת חדשים
הקמת מבנה נוסף לטכנולוגיות מתקדמות

פריסת שבילי אופניים ברחבי קצרין

מיזמי חקלאות מתקדמת ואגריטק

"השלמת שיפוץ מרכז "איתן

קידום אזור תעשייה ושטחי מסחר

מצלמות ברובעים החדשים  ,פתיחת
מקלטים מרחוק ואינטרנט ציבורי
קידום תחבורה ציבורית חכמה בקצרין

קידום יוזמות חינוכיות
תגבור פעילות אזרחים
ותיקים

תיירות :שימור אתרי מורשת ,הקמת

תוכנית הערכות לשינוי

מוזיאון ,קידום מלונאות ואתרי קמפינג

האקלים

פינוי שטח אש אחמדיה
הקמה ,בנייה ואכלוס שתי שכונות חדשות  -רובע  12ורובע 13
הקמת מגרש כדורגל חדש
הקמת שוק עירוני חדש
תכנון כביש בית המכס -צח"ר
הקמת מתחם חינוכי "אודם" לפיתוח מנהיגות טכנולוגית של צה"ל

הכרה בלשכת האוכלוסין וההגירה בקצרין כלשכת אם אזורית
הקמת בית חולים וטרינרי ופקולטה לווטרינריה

מתנ"ס
יחידת ההתנדבות:
קבוצת המתנדבים לא מפסיקה לתת מענה ולהיות לעזר לחולים ולמבודדים .במהלך השנה המשכנו את עשייתנו
ההתנדבותית ואנו פועלים לקדם עוד פרויקטים בתחום ההתנדבות במהלך שנת .2022
תרבות וקהילה:
כפעילות התרבות התקיימו לצד הקורונה תוך שמירה על הנהלים .הצגות ,סרטים ,מופעי סטנדאפ והרצאות.
זהות ותרבות יהודית בקהילה:
סדרת קבלות שבת למבוגרים בכל יום שישי בבוקר בחודשי הקיץ .סדרת קבלות שבת והצגות לילדים .סדרת
מפגשי נשים בראש כל חודש.
עולים וקשישים:
חוגים לאוכלוסיית העולים והקשישים :איגרוף לילדים עולים ,מקהלת "לחיים" לקשישים ,תאטרון רוסית ויידיש
למבוגרים ,חוג פיתוח קול קשישים ,מועדון עולים ,מועדון נוער וילדים עולים ,מועדון נשים.
חמישה סיורים ברמת הגולן לקבוצת וטרנים ו 14הרצאות על מלחמות ארץ ישראל.
מפגשים בין חיילים לקשישים ובין ניצולי שואה ופליטים.
חגיגת נובי גוד קהילתית שכולה התבססה על התנדבות תושבים.
 2הצגות ברוסית וביידיש שתושבי קצרין שחקו על הבמה.
 2קונצרטים של מקהלת "לחיים" בבית הקשיש.
 2קונצרטים של פיתוח קול בבית הקשיש
מעון מעגלים:
מעון מעגלים שייך לרשת התחלה חכמה של החברה למתנסים .המעון מפוקח ע"י משרד העבודה והרווחה .
המעון מרווח ומאובזר ובו שלוש כיתות :תינוקייה ,פעוטות ובוגרים .כל כיתה מותאמת לשלב ההתפתחותי בו
הילדים נמצאים .בקיץ האחרון החצר הקדמית של המעון שופצה ועברה להיות גינת ירק ,נוי ומשחק מפוארת
ומזמינה ,שבה הילדים גם משחקים וגם מטפחים בעזרת גינון ,שתילה והשקיה.
הותקנה פרגולה מעוצבת גדולה עם ספסלי ישיבה בהם יוכלו ההורים לשבת ולהמתין לילדים בזמן שהם משחקים
במשחקי החצר החדשים שלהם  .שולב בגינה שביל חושי ייחודי ויפיפה שיתרום להתפתחות המוטורית של
הילדים .ציור קיר ענק באורך של  10מטרים שרק מוסיף יופי וחן לנוף המעון.

מתנ"ס
ספורט ומחול:
הפנינג מרענן לפתיחת הקיץ הכלל תחנות בתחומי ספורט שונים ,תחנות מים ועוד.
יום המעשים הטובים קבוצות הכדורגל התנדבו בהקמת גינה קהילתית.
מסורת מרוץ הלפיד בחנוכה בהשתתפות של  150תושבים ובסוף פעילות קהילתית.
טורניר כדורגל -חמסה וחמישה בקיץ
טורניר כדורעף -בקצרין והגולן בחורף
טורניר כדורסל  3X3בפסח.
ספרייה:
הנגשת ספרים עד הבית
משלוחים מדלת הספרייה
קשר אישי ומתמיד עם הקוראים באמצעות הרשת החברתית ,אתר הספרייה או בטלפון
פלטפורמות דיגיטליות  -ספרים קוליים ,ספרים ,סרטים
מפגש יוצרים בעט -יוצרים בעט ובקול אומנים יוצרים נפגשים כבר יותר מ  20שנה.
מפגשים בין משפחות קולטות למשפחות נקלטות -מפגש משפחות בניהול מרכז צעירים משפחה קולטת
ומשפחה נקלטת בספרייה ,הכרת הספרייה ומשחק וקריאה

מרכז צעירים
קהילה :המשך פעילות קבוצת המנהיגות שבמהלך השנה עברו הכשרה ,הדרכה וליווי וקיבלו כלים ותכנים בתחום
המנהיגות האישית ,גאוות יחידה ועוד .הקבוצה במהלך תקופת ההכשרה לקחו על עצמם  3פרויקטים אישיים ו2
פרויקטים קהילתיים :עושים שכונה ,חיבוק ליולדת ,חיבור בין משפחות חדשות לוותיקות ,קבלת שבת קהילתית
והפנינג הריון ולידה .עתה כשההכשרה הסתיימה לה ,הקבוצה תמשיך לפעול בישוב ולייצר יוזמות חברתיות וכבר
בשנת  2022תקום קבוצה נוספת.
תעסוקה :חיבור למיזם  Wotkitבשיתוף קרן רש"י ושירות התעסוקה -הקמת פורום רשותי הפועל לקידום תעסוקתי
בקצרין .נעשה מיפוי בעלי עסקים ושל עמדות תושבים.
צמיחה דמוגרפית :כמו כל שנה מרכז צעירים קולט מעל  100משפחות בשנה ומפעיל מעל  40מתנדבים אשר קולטים
את המשפחות החדשות ומלווים אותם במהלך תקופת הקליטה .בנוסף ,אנו דואגים לפעילויות ואירועים קהילתיים
מיוחדים למשפחות חדשות על מנת לקלוט אותם קהילתית בצורה מיטבית וגם כדי לייצר מפגשים בינם לבין משפחות
ותיקות.
המועצה רואה בפעילות מרכז צעירים קצרין את אחד התחומים החשובים ביותר בפיתוחו הכלכלי ,הדמוגרפי והחברתי
של היישוב ותמשיך לתמוך בכל ההיבטים הנדרשים לכך .בסיומה שנת  2021לקראת שנת  2022ובמסגרת תקופת
המשבר של הקורונה מרכז הצעירים נתקל באתגרים לא קטנים כיצד ליצור חיבורים קהילתיים עם ההגבלות הקיימות.
מרכז הצעירים מחשב מסלול מחדש ומחפש דרכים יצירתיות כיצד ליצור חיבורים וכיצד להגיע לקהילת הצעירים.

חינוך
קצרין מקדמת מערכת חינוך עשירה ומעשירה ,אטרקטיבית ומתקדמת.
מחלקת החינוך מובילה את "תכנית גוונים" ,בשיתוף המועצה האזורית גולן ,שעתידה להיות ליבת החזון החינוכי
ביישוב.
פתיחת מסגרות חדשות
א .פתיחת חטיבת ביניים באולפנה ,לבנות החינוך הדתי .מדובר בבשורה טובה לאחר שנים שהבנות המסיימות כיתה ו'
בדרכי נעם נאלצו לנסוע להצטרף לתלמידות בי"ס "גולן" בחיספין לשנתיים ולאחר מכן לעשות מעבר נוסף לתיכון,
משנה זו הן עוברות רק מעבר אחד  -לאולפנה ונשארות ביישוב מבלי להזדקק לנסיעות.
ב .פתיחת גן נוסף של חינוך מיוחד.
ג .פתיחת כיתת חנ"מ בבית ספר גמלא לגילאי א'-ב'
ד .בפעם הראשונה – פתיחת כיתת חנ"מ בבית ספר "דרכי נעם"
תוכניות יזמות וסייבר בגיל חטיבת הביניים
א .תוכנית יזמות של מכללת כנרת בנופי גולן.
ב .תוכנית סייבר לבנות ,בכיתות ח' – ט' מבתי הספר "גמלא" ,נופי גולן ואולפנה.
למרות הקורונה  -שמירה על שגרת תוכניות ובאופן מותאם ,לדוגמא" -שער שיוויון" ו"בועטות".
שיפוצים נרחבים במוסדות החינוך
א .גמלא  -מרחב א'-ב' חודש וכעת הוא מזמין יותר ויוצר מרחב משחק ולמידה חדשני.
ב .דרכי נעם  -מספר נושאים שלא קיבלו מענה מזה שנים  -שירותי תלמידים ,איטום ,חידוש הריצוף במסדרון בית
הספר ובאחד המקלטים.
ג .אולפנה  -שיפוץ מתחם שהיה בעבר "מעון אמונה" למרחב מגמות וחטיבת ביניים.
ד .נופי גולן  -מרחב גוונים חדש.
צמצום פערים
כל מוסד מתארגן למענים של צמצום פערים משנת הקורונה שהייתה והערכות לאפשרויות של לימוד בצל קורונה

שירותים חברתיים
המחלקה לשירותים חברתיים פועלת מתוקף חוק שרותי הסעד ואמונה על מתן שרותי רווחה לתושבי קצרין ,בהתאם
לתקנות העבודה הסוציאלית והאתיקה המקצועית .המחלקה פועלת לשיפור איכות החיים ורווחתם של הפרט,
המשפחה והקהילה במעגלי החיים ע"י מתן שירותים מקצועיים בתחומי האבחון ,הטיפול ,התמיכה ,האיתור ,המניעה
ההגנה והשיקום במגוון דרכי התערבות ובשיטות העבודה השונות של העבודה הסוציאליות :פרטנית ,זוגית
ומשפחתית ,קבוצתית וקהילתית ,תוך שיתוף פעולה בין מערכתי ושילוב של שטח ואקדמיה.
שירותים ומענים
ילדים ונוער  -איתור וטיפול בילדים ובנוער במצבי סיכון ,מתן תמיכה והדרכה להורים ("נתיבים להורות") ופיתוח
מענים קהילתיים לילדים ונוער בשיתוף החינוך והמתנ"ס (מועדונית "אופק" ,מועדונית במ"א) כמו כן סידור חוץ ביתי
בהתאם לצרכי הילד והמשפחה( .פנימיות וכו')
משפחות
מתן סיוע למשפחות ,לשיפור רווחת המשפחה וחיזוק התא המשפחתי.
אזרחים ותיקים
מתן סיוע ותמיכה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים ופיתוח מענים קהילתיים של פנאי וחברה בשיתוף עם המתנ"ס
(מועדון מועשר ,מועדון מופ"ת ,מועדון  ,+55קהילה תומכת) כמו כן סידור חוץ ביתי בהתאם לצורך (בית אבות) .קידום
פרוגרמה להקמת בית וותיקי קצרין.
עולים
מתן מענים לילדים ,למשפחות ולקשישים עולים בדגש על רגישות תרבותית.
צרכים מיוחדים
שדרוג ופיתוח שירותים ומענים לאוכלוסיית הילדים והבוגרים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם בשיתוף פעולה עם
המתנ"ס :מועדונית צמי"ד לילדים ,מועדון בוגרים" ,דירה לחיים" בקצרין" ,ממ"ש  -משפחות מובילות שינוי .כמו כן
סידורים חוץ ביתיים בהתאם לצרכים שעולים.
בריאות
מתן שירותים תומכי בריאות והנגשת שירותים בשיתוף פעולה עם מערכות בריאות (שלוחה של בריאות נפש
למבוגרים ,מרפאת ילד ונוער).
חוק
טיפול והגנה על ילדים ,יחידים ,משפחות ,קשישים הנזקקים לסיוע ותמיכה באמצעות חוק (חוק נוער ,חוק סדרי דין,
חוק החוסים וחסרי ישע).
חוסן קהילתי
"מרכז חוסן" מהווה בסיס לפיתוח שירותים ומענים קהילתיים לאוכלוסיות שונות בהתאם לצרכי הקהילה ובדגש על
שיתופי פעולה והעצמת לקוחות .מוקדי ההתערבות בשנה מאתגרת של קורונה :חוסן קהילתי ,משפחתי וכלכלי.
דגש על פעילים המתנדבים למען הקהילה.

קליטת עלייה
הגעת  29משפחות שהן  63עולים חדשים לקצרין.
 90%מהעולים החדשים נקלטו במקומות עבודה שונים כבר בשנה הראשונה אזור התעשייה
בקצרין ועסקים אחרים.
התקיימו  2כיתות לימודי עברית בוואוצ'ר .הכיתות פעלו בשעות הערב.
 50%מהעולים החדשים שהגיעו השתתפו בתוכנית התנדבות למען עולים חדשים וקשישים.

הנדסה
הוגשו  100בקשות להיתר בנייה
הונפקו  66היתרי בנייה
הונפקו  34טפסי תחילת עבודה (טופס )2
הונפקו  49תעודות גמר (טופס )4ל  27יחידות דיור חדשות
הונפקו  349אישור העברת זכויות .
מידעים  -הופקו  138מידעים להיתר ,במערכת רישוי זמין
אישור תוכניות
קצרין תעשיה ופארק מוטורי
פארק ציבורי קצרין העתיקה
קריית חינוך קצרין
תכניות מופקדות
פארק עירוני קצרין
מתחם מגורים ותיירות
רובע קדמה
רובע בתרא
פרויקטים ציבוריים
גן שעשועים מרכזי ברובע חן
שיפוץ מעון אמונה לשעבר לטובת אולפנה
שיפוץ לבית ספר דרכי נעם
שיפוץ מרחב בבית ספר גמלא
שיפוץ מבנה והקמת משחקייה בסמוך למרכז צעירים
פיתוח סביבתי מעון מעגלים
עבודות כיבוי וגילוי אש בגנים ובבית ספר נופי גולן
גן משחקים גן עפרוני ברחוב זויתן
הקמת מתקן כושר משולב סמוך למועדון נוער
שיפוץ מרחב למידה משותף -גוונים בית ספר נופי גולן
סיום שיפוץ מבנה אולפנה
קריית ממשלה – בבניה ,שלב גמרים.
פיקוח וועדה מקומית:
בוצעו  3סקרים לאיתור עבירות בנייה במרחב העיר .
התגלו  146עבירות בנייה מתוכן  36הועברו לטיפול משפטי .
נמסרו כ  40אזהרות לפני קנס  30,מתוכם הוסרו עצמאית בעקבות האזהרה .
נגישות :
עבודות הנגשה בצמתים
מינוי רכז נגישות במועצה

החברה לפיתוח קצרין
תחילת ביצוע של שני כבישים חדשים באזור התעשייה בנוסף בניית מדרכות חדשות באזור התעשייה.
החברה פעלה במספר מישורים לקידומו של היישוב ולפיתוחו הכלכלי:
סלילת כבישים חדשים באזור הצפוני וטיפול ושדרוג שטחים ציבוריים באזור התעשייה.
סיום תכנון מבנה חדש לטכנולוגיות מתקדמות בגודל של  2300מ"ר.
מעונות סטודנטים – התוכניות לפני היתר בניה.
התחלות בנייה של מפעלים בשטח של כ  10,000מ"ר באזור התעשייה כשהבולט בהם הוא בית ניסטק
החדש.
אישור הקצאות קרקע ( 10דונם) באזור התעשייה .ההקצאות ניתנו לחברות מתחומים שונים.
שיווק שטחי מסחר באזור התעשייה ליזמים באמצעות מכרזים של רמ"י (יצאו שני מכרזים חדשים
למסחר).
קידום מיזמים תיירותיים (מלון ,ספורט מוטורי ,ומתחמי תיירות)

שירותים עירוניים וחזות העיר
המחלקה לשירותים עירוניים וחזות העיר אחראית על טיפוח רמת איכות החיים והסביבה בקצרין ,תוך ראייה
מערכתית כוללת לתכנון וניהול חזות היישוב .בין תחומי אחריותה :גינון ,הדברה ,פיקוח ,טיפול בפניות הציבור-
מוקד  ,106רישוי עסקים ,טיפול בפסולת ,ניקיון ,אחזקה ובטיחות ,תשתיות (חשמל ,מים ,דרך) ,שילוט ,תרבות
הדיור ועוד.
טיפול ב  4,441פניות במוקד .106
השלמת הקמת המאגר הגנטי לכלבים למען שמירה על הניקיון ביישוב ומניעת כלבים משוטטים .המאגר הוקם
עם מימון וסיוע המשרד להגנת הסביבה .החל שלב אכיפה על בסיס הנתונים במאגר.
ביצוע עיקור וסירוס של כ 150 -חתולי רחוב ,בשיתוף עם אשכול גליל מזרחי .מימון בסיוע משרד החקלאות.
צמצום מספר הרכבים הנטושים מהיישוב – נגררו  9רכבים בשנת .2021
סימון כבישים ,חניות ונתיבי "חבק וסע" בכל היישוב.
מעבר לגינון יבש בכיכרות ובשדרות הראשיות לטובת חסכון במים .מימון בסיוע משרד הפנים.
שיקום שכונות -בוצע שדרוג הבניין בטיילת נווה  .6-8מימון בסיוע משרד הפנים ומשרד שיכון ובינוי.
העסקת נוער במהלך חופשת הקיץ לעבודות ניקיון ביישוב וסיוע במוסדות החינוך .פרויקט ערכי שהפך
למסורת שנתית.
רובע חן  -השלמת שילוט עירוני והקמת עמדות גזם וגרוטאות .מימון שילוט בסיוע משרד הפנים ,מימון עמדות
הגזם בסיוע המשרד להגנת הסביבה.
פיקוח :ניתנו  528דוחות חנייה 16 ,דוחות על השלכת פסולת ביתית 75 ,דוחות על השלכת פסולת בניין61 ,
התראות.
רישוי עסקים :בקצרין  149עסקים כולל משניים .מתוכם  39ללא רישיון עסק 74% .עובדים עם רישיון עסק.

שירותים עירוניים וחזות העיר
ליווי פרויקט שיקום שכונות:
שיפוץ בניין משותף ברח' נווה  -6-8ברובע גמלא.
ליווי וועדי בתים להגשת קול קורא לחיזוק ושיפוץ  4בניינים משותפים ברובע גמלא .
המשך טיפול ועבודה מול וועדי הבתים בעקבות הזכייה בקול קורא לצורך קידום הפרויקט.
גישור וטיפול בסכסוכי השכנים בבניינים משותפים .
פרויקט "נאמני בניין" – איתור דיירים לקשר עם אנשים מבוגרים בבניינים בתקופת הסגרים ובשגרה (בשיתוף
עם מחלקת רווחה).
טיפול בפסולת:
סה"כ נאספו ונשלחו להטמנה כ 3,000-טון פסולת ביתית ו 350-טון גזם וגרוטאות .רובו המוחלט של הגזם
רוסק ולא הוטמן .הגזם הנקי של הישוב מגיע לאתר הגזם ומרוסק במקום .השנה בוצעו  5סבבי ריסוק גזם ,חלק
מהגזם מפוזר באתרים שונים בעיר (גן מיקולוב ,חווה חקלאית ,מצפה שמיר) .העלות הכוללת של פינוי והטמנה
של הפסולת בקצרין עמדה על כ 2.8 -מיליון .₪
קיים שיתוף פעולה מצד התושבים בניסיון להפחית את כמויות הפסולת שאנו שולחים להטמנה :מפרידים
פסולת למיחזור ,מוסרים חפצים לשימוש חוזר -יד  ,2מפסיקים להשתמש במוצרים חד פעמיים ועוד.
מיחזור -נשלחו למיחזור כ 250-טון פסולת ממגוון סוגים  -חסכון של כ.₪ 160,000-

אתגרים לשנת 2022
פרסום מכרז "תכנן ובנה" ל 1618יחידות דיור ,מסחר ,מוסדות חינוך וציבור.
היערכות לקליטת תושבים חדשים ברובע נחלים (רובע )12
המשך אכלוס רובע היובל (רובע )11
משיכת יזמים ליצירת מקומות תעסוקה איכותיים
המשך פיתוח אזור התעשייה וביסוס יזמים נוספים
יישום סעיפי החלטת הממשלה
מיתוג מחודש לקצרין
קידום תחום הספורט התחרותי בכל הרבדים  -חוגים וספורט ייצוגי

