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תושבי טבעון היקרים, שלום רב.

כולנו, מטבעם של דברים, עסוקים בטרדות היום-יום שלנו.
איש-איש לביתו, לפרנסתו, למשפחתו ולחבריו. אנו במועצה 
המקומית, משתדלים לעשות את המיטב למען הבית הרחב 

יותר של כולנו - קרית טבעון. 
עובדי המועצה המסורים, חברי המליאה ואנוכי, משקיעים 
יום-יום, מחשבה, מאמץ ומשאבים רבים למען קידום הקריה 

ורווחת תושביה. 
בכל יום מתקבלות החלטות ומבוצעות פעילויות שמטרתן: שיפור השירות, קיום 
מערכת חינוך מיטבית, שמירה על איכות הסביבה והחיים בקריה, דאגה לצרכי הנוער 
והטף לצד מתן מענה לצרכי האוכלוסייה הבוגרת, פיתוח ואחזקת התשתיות בקריה, 
פיתוח שכונות חדשות ופתרונות דיור לצעירים, ועוד-ועוד... כל אלה, בצל ההתמודדות 
המתמדת עם הקיצוצים בתקציבים הממשלתיים והעובדה כי קרית טבעון מוגדרת 

כישוב נטול מענקים, בשל דירוגו הסוציו-אקונומי הגבוה.

בחלוף מעט למעלה משנה מהיכנס מליאת-המועצה הנוכחית ואני לתפקידנו, 
מצאתי לנכון להביא אליכם, סקירה תמציתית ומרוכזת זו אודות עיקרי הפעילות 

של המועצה.

אני מזמין אתכם לקרוא בחוברת ומאמין שתמצאו בה עניין.

כמובן ש”היריעה הקצרה”, לא מאפשרת להקיף את כל תחומי הפעילות ולפרט את 
כל אשר נעשה. ניתן להתעדכן באופן שוטף בפעילויות המועצה ובהודעותיה לציבור, 
באמצעות העלון “חדשות קרית טבעון”, המתפרסם מידי שבוע בעיתונות המקומית 

.www.ktv.org.il :וכן באמצעות אתר האינטרנט

בהזדמנות זו, אני מבקש לאחל לכל תושבי הקריה,
בשמי ובשם חברי מליאת המועצה ועובדיה,
חג פסח שמח וטוב.
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העובדה כי קריית טבעון היא ישוב נטול מענקים ממשלתיים קבועים )בשל דירוגו 
הסוציואקונומי הגבוה(, לצד הרצון לספק לתושבי הקריה שירותים ברמה גבוהה ולפתח 
את הקריה, מבלי להעלות את תעריפי הארנונה - מחייבים את המועצה למצות את 
כל האפשרויות להתייעל ולחסוך בהוצאותיה מחד, ולהגדיל את ההכנסות מאידך.

להלן פירוט הפעולות שבוצעו בתחומים אלה:
 

חיסכון והתייעלות:
החלפת היועץ המשפטי והתקשרות עם יועץ חדש, בעלות נמוכה בהרבה. 	•

ביטול משרת דובר המועצה ומינוי מתנדב המרכז את נושאי ההסברה והפרסום. 	•
איחוד תפקידי המנכ”ל ומנהל מחלקת החינוך. 	•

התייעלות וחיסכון בעלויות פינוי האשפה ושירותי המחשוב. 	•
חיסכון של כ-30% בשימוש במים, בגינון הציבורי. 	•

מעבר לעבודה בדוא”ל , במקום הדפסת ומשלוח ניירת. 	•
מעבר למשלוח חשבונות ארנונה במעטפיות, ללא צורך במעטפות. 	•

בדיקה מעמיקה של כל סעיפי התקציב והתאמתם לצרכים האמיתיים. 	•
קיום פיקוח ובקרה הדוקים ורציפים על ההוצאות ומניעת חריגות. 	•

הגדלת הכנסות עצמיות:
שיפור התשואה מנכסי המועצה ופיתוח מקורות תשואה חדשים, כגון: השכרת גגות  	•

מבני ציבור לשם הקמת מתקנים להפקת אנרגיה סולארית = כ - ₪700,000
בשנה, השכרת מבנה ריק במרכז לרשת “קפה קפה” = כ- ₪110,000 בשנה,   

שיפור הסכמים עם שוכרים, בחינת אפשרויות למכירת נכסים.
פעילות אינטנסיבית להעמקת הגבייה מחייבים. 	•

יוזמות ליצירת מקורות הכנסה חדשים, כמו: איזור תעסוקה משותף עם המועצה  	•
האזורית זבולון בג’למי, מרכז תחבורתי-מסחרי משותף עם יקנעם והמועצה 
האזורית מגידו בסמוך לצומת התשבי, הקמת אגד יישובים להפעלת מטמנה 

יבשה, ועוד.

גיוס כספים ממקורות חוץ:
קבלת מענק מתוך רזרבת שר הפנים, בסך 500,000 ₪ לשנת 2008 	•

ו- 600,000 ₪ לשנת 2009.  

קבלת 250,000 ₪ בשנה, למשך שלוש השנים הקרובות, במסגרת התוכנית 	•
“עיר ללא אלימות”.  

גיוס 910,000 ₪ ממשרד התחבורה, לסלילת מדרכה שתקשר בין שכונת 	•
קרית-חרושת לקרית-עמל )תבוצע בשנת 2010(.  

430,000 ₪ לשיפוץ האנדרטה, ממשרד הביטחון ומתרומות )יבוצע בשנת 2010(. 	•
160,000 ₪ ממשרד החינוך, להחלפת גג אסבסט בביה”ס קרית-עמל. 	•

120,000 ₪ תרומה מחברת תש”ן, להקמת חדר כושר בטבע. 	•
100,000 ₪ ממשרד הרווחה, לבניית מעלית בבניין המועצה )תבוצע בשנת 2010(. 	•

430,000 ₪ ממשרד החינוך, לביצוע תקרות אקוסטיות בביה”ס התיכון. 	•
127,000 ₪ ממשרד הפנים, להצטיידות לשעת חירום. 	•

478,000 ₪ ממפעל הפיס + 90,000 ₪ מהרשות לפיתוח הנגב והגליל, 	•
לשיפוץ אולם “זוהר”.  

המאמצים נשאו פרי: רמת השירות שופרה, בוצעו פרויקטים לרווחת הציבור 
והצלחנו לסיים את תקציב שנת 2009 בעודף קטן של כ- ₪50,000. 

תקציב וכספים

חדר כושר בטבע, שנבנה מתרומה שגוייסה
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הקריה דורגה במקום השלישי המכובד, בתחרות “קריה יפה בישראל יפה”  	•
ואף זכתה בחמישה כוכבי יופי, לאחר שעמדה בביקורות של המועצה לישראל יפה.

נערך מבצע “קומפוסטר לכל תושב”, בו נמכרו קומפוסטרים שהוכנו ע”י עובדי  	•
המועצה, במחיר 50 ₪ בלבד. 

הועדה לאיכות-הסביבה, מובילה מהלך )שיושלם בעוד כחודשיים( של הכנת  	•
תוכנית-אב ארוכת טווח, לנושא המחזור בקריה. 

הוקם “חדר כושר בטבע” העומד לרשות המעוניינים, בפארק אלרואי. 	•
נטעו 47 עצים לאורך רחוב המזרח בשכונת אלרואי ובוצעה שתילת שיחים  	•

פורחים לאורכו של רחוב הצבעוני בשכונת קרית-חרושת.
הושלמה בנייתו של מכון ביוב חדש בסמוך לשער-העמקים ונשכרה חברה  	•

חיצונית ומקצועית לשם אחזקת מערכת הביוב של הקריה. 

ניקיון, חזות ואיכות הסביבה
לצורך שיפור וייעול הטיפול בנושאים אלה, הוקם במועצה לפני מספר חודשים, 

אגף-התפעול שמנהלו הוא סמנכ”ל התפעול.
המוטו של האגף החדש הוא: “חושבים רחוק - חושבים ירוק”.

בנוסף, הוגדלו תקציבה וסמכויותיה של הועדה לאיכות-הסביבה.

יושמה שיטה חדשה ויעילה לפינוי גזם. הגזם מפונה בסבב שבועי )במקום אחת  	•
לחודשיים, בשיטה הקודמת( כאשר בכל יום בשבוע, מפנים באזור מסוים של הקריה.
הגזם הנאסף, נגרס ברובו באתר הפינוי שבקריה ומשמש כחומר חיפוי בגינות,  	•
ובכך נחסך הצורך להובילו לאתר הטמנה מרוחק. בשנת 2009 - נגרסו 3000 טון גזם.
הקריה.  מנוף  נעלמות  אסטטיות,  והלא  הגדולות  האשפה  מכולות  	•
חדישים,  מיכלים  של  בקרקע  ההטמנה  תהליך  של  בעיצומו  מצויים  אנו 
נוספים.  11 ויוטמנו  מיכלים   29 הוטמנו  כה  עד  למראה.  ונעימים  נוחים 

תוגברו מרכזי המחזור ואיסוף החומרים למחזור. בשנת 2009 נאספו: 102  	•
טון נייר, 85 טון קרטון ו- 365,000 בקבוקים )לעומת 268,000 בלבד בשנת 2008(.
קבלן האשפה החדש, מחויב להפריד בין אשפה רטובה ליבשה, לפחות 30%  	•

מנפח האשפה הנאספת מן הפחים. 
הופעל מערך ממונע )2 קטנועים( לאיסוף שוטף של צואת כלבים  	•

ממדרכות הקריה.  
המועצה נטלה חלק במאבק המוצלח למניעת הקמת שדה תעופה בינ”ל  	•

במגידו, שהיה פוגע קשות באיכות חייהם של תושבי הקריה והאזור. כמו כן, 
מנהלת המועצה מאבק בתוואי כביש 6.  

בוטלה תוכנית בנייה באזור מיוער )“גבעת הטריז”(, שביצועה היה פוגע בערכי  	•
טבע ונוף.

מיכל אשפה אסתטי ומוטמןה”קקנוע” = מדרכות נקיות

הוצאת הגזם ביום ראשון ופינוי ביום שני, ברחובות: 
זבולון, קק”ל, כרמל, העמק, יגאל אלון, רבין, יצחק שדה, מוטה גור, דוד אלעזר, 

משה דיין, בר-לב, סמטת פיש, מרדכי, גולומב, זייד, כצנלסון, גורדון, שרת, 
בן צבי, חנה סנש, הבונים.

הוצאת הגזם ביום שני ופינוי ביום שלישי, ברחובות: 
יזרעאל, שיכון אלה, השומרים, סמטת האקדמאים, שכונת אלרואי,

שכונת קרית חרושת.

הוצאת הגזם ביום שלישי ופינוי ביום רביעי, ברחובות:
 השקדים, אלונים, המגדל, יהודה הנשיא, בורוכוב, רימונים, אורנים, לבנה, 
חרוב, רמז, הדס, אמנון ותמר, דגניות, הדקל, שושנים, כלניות, לילך, רקפות.

הוצאת הגזם ביום רביעי ופינוי ביום חמישי, ברחובות:
 חורש, איריס, יסמין, סמטת אלה, האלה, שיטים, ציפורנים, סיגליות, נרקיסים, 

מרגניות, חבצלת, ברושים, תאנה, גפן, ורדים, משעול הלוטם, נוריות,
רמת טבעון )א+ב( 

הינכם מתבקשים להוציא את הגזם, אך ורק ביום המיועד לרחובכם, 
ולהניחו באופן שאינו חוסם את המעבר להולכי הרגל ואינו מפריע לתנועה.

לנוחיותכם, ימי פינוי הגזם:
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ראש המועצה רואה חשיבות רבה בנושא זה והוא טופל על ידו באופן אישי.

חודשה מסורת מפגשי התושבים האזוריים. ראש המועצה ומנהליה הבכירים,  	•
קיימו במהלך השנה האחרונה 16 מפגשים, בהם נכחו למעלה מ-700 תושבים 
מאזורי הקריה השונים ובימים אלה מתחיל הסבב השני. במפגשים אלה, מתעדכנים 
התושבים אודות הנעשה בקריה ובאזור מגוריהם, מפנים שאלות ישירות, ומעלים 

בקשות ורעיונות.
מידי יום ג’, מקיים ראש המועצה, בלווית מנהלי המחלקות, סיור בוקר  	•
במספר מרחובות הקריה. במהלך הסיורים, מאותרים ליקויים המועברים לטיפול 

מיידי. כמו כן יכולים תושבי הרחובות, להיפגש עם ראש המועצה בשטח.
אחת לשבועיים, בימי ב’, מתקיים “קו פתוח” לראש המועצה, במסגרתו  	•
יכולים תושבים לשוחח עימו ישירות על כל נושא. בשנת 2009 שוחח ראש המועצה 

במסגרת זו, עם 126 תושבים.
יחידת פניות-הציבור הורחבה ועומדת לרשות התושבים. בשנת 2009 טיפלה  	•

היחידה ב-413 פניות )לעומת 106 בלבד בשנת 2007 ו- 215 בשנת 2008(.
לשכת ראש המועצה, פתוחה אף היא לפניות הציבור. בשנת 2009 היו  	•
ללשכה - 725 פניות תושבים. ב- 470 מקרים נקבעה וקוימה פגישה עם ראש 

המועצה. 
מוקד המועצה מקבל פניות 24 שעות ביממה. בשנת 2009, התקבלו במוקד  	•

וטופלו - 7000 פניות.
חודש נוהג משלוח אגרות-ברכה אישיות לילדי הקריה ביום הולדתם. 	•

שיפורים כלליים בשרותשיפור הקשר והטיפול בפניות תושבים
הוגדל מספר הקופות העומדות לרשות התושבים, במחלקת הגבייה )כל עובדות  	•

המחלקה יכולות לגבות כספים(. 
הושלמו התכנון ואיתור התקציב לבניית מעלית בבניין המועצה. המעלית  	•

תיבנה במהלך שנת 2010.
הוקמה ועדת-קהילה, בראשה עומד ראש המועצה וחברים בה נציגי כל הגופים  	•
בקריה העוסקים בחינוך ובתרבות )רשת המתנ”סים, שלהבת, מרכז-ההנצחה, תנועות 
הנוער, בתיה”ס(, על מנת ליצור שת”פ ולמצות את מירב המשאבים, לרווחת התושבים.
הוצבו ברחבי הקריה, מתקנים מיוחדים לחלוקת שקיות לאיסוף צואת- 	•

כלבים, ללא תשלום.
בוצעו שיפורים במערכת הניקוז, בעלות של 240,000 ₪, למניעת הצפות.  	•

שודרגה ומוחשבה מערכת פיקוח דוחות החניה, בכדי לאפשר מעקב וזירוז  	•
הליך הטיפול בבקשות להקלות וביטולי דוחות.

שירות ווטרינרי
במהלך שנת 2009, נבדקו 300 טון מוצרי בשר בטרם שיווקם לחנויות. כ- 13  	•

טון מתוכם - נפסלו והוחזרו או הושמדו.
טופלו 24 מקרים של נשיכה ע”י כלבים. הכלבים הנושכים הועברו להסגר. 	•

נלכדו 368 כלבים משוטטים שהיוו סכנה ומטרד לציבור. 225 מהם, שוחררו   •
על-ידי בעליהם והיתר הושארו בכלביה, לשם מסירתם לאימוץ.

טופל נושא חזירי-הבר, כולל הפעלת ציידים מורשים. 	•
פוזרו חיסונים אוראליים כנגד כלבת, בשטחים הפתוחים שמסביב לקריה. 	•

מפגש עם תושבים צעירים - ילדי “נתיב האור”

 לשכת ראש המועצה, לשרותך.
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חוק וסדר
בוטלה גביית התשלומים הלא חוקיים והלא הוגנים, עבור ביטוח שירותי קבורה  	•

ושירותי אמבולנס בלילה. נושאים אלה מתוקצבים בתקציב המועצה. 
הורחבה מחלקת הפיקוח והוגברה האכיפה בנושאי: חנייה, גזם ואשפה,  	•

עבירות תכנון ובנייה, ולכידת כלבים משוטטים.
הוחל בפרסום הפרוטוקולים של ועדת התכנון והבנייה, באתר האינטרנט של המועצה. 	•

בוצעה פעילות אינטנסיבית לגביית חובות של תושבים, לשם מניעת השתמטויות  	•
מתשלום ויצירת שוויון בין התושבים. במסגרת זו, בוצעו מאות עיקולים של חשבונות 

בנק, לאחר שהחייבים לא נענו להתראות.

בוצע מעגל תנועה בצומת חטיבת-הביניים, שהביא לשיפור ניכר בזרימת  	•
התנועה ובבטיחות הנהגים והתלמידים.

הוספו 11 מקומות חנייה + נתיב נסיעה, בכיכר פטישי בקרית-עמל. 	•
הוכשרו מקומות חנייה נוספים ברחובות: החורש, זייד, רמז והרצל. 	•

הוארכו מופעי הרמזורים בכיכר-הבנים, לטובת הנכנסים והיוצאים מהקריה  	•
)לאחר דין ודברים ממושך ומוצלח, עם החברה הלאומית לדרכים(.

נצבעו 240 מקומות חנייה בכחול-לבן וחודשה אכיפת הגבלת החנייה בהם  	•
למשך זמן שאינו עולה על שעתיים, לשם מיצוי מיטבי של פוטנציאל החנייה 

בסמוך למרכזים המסחריים. 
הוסרה חסימה ונפתח רחוב משה דיין, לתנועה לכל אורכו. 	•

הוצבו עמודי חסימה בצומת העמק-קק”ל, לשיפור בטיחות ונוחות היציאה 	•
מרחוב העמק.   

התקיימו מגעים עם משרד התחבורה,לשם הנעתו להוצאת מכרז לקווי  	•
התחבורה הציבורית הפנימית, תוך מעורבות באפיון המכרז, לשם שיפור תדירות 

הקווים ומסלוליהם )הזכיין החדש אמור להתחיל לפעול בסוף שנת 2010(.
נפתח סניף עמותת “אור ירוק” בטבעון, להגברת המודעות והחינוך 	•

לבטיחות בדרכים.  

שיפור הביטחון האישיתחבורה ובטיחות בדרכים
הוחזרה יחידת הג’יפאים, לפעילות מלאה בנקודת המשטרה בקריה. 	•

הוצבה ניידת קבועה לשימוש מתנדבי המשא”ז, כל יום החל משעה 17:00. 	•
טבעון הצטרפה לפרויקט “עיר ללא אלימות” והוקמה מינהלת מקומית  	•

להפעלתה.
הוקם מערך מתנדבי צח”ש )צוותי חירום שכונתיים שיתנו מענה לצרכים שונים  	•

של התושבים, בשעת חירום( ובוצעו הכשרתם ותרגולם.
הוקמה סיירת הורים שפעלה בחופשת הקיץ. 	•

התקיים כנס בנושא רעידת-אדמה ותורגלה מוכנותם של כוחות ההצלה  	•
והחילוץ, קופות-החולים, ועדת מל”ח, המתנדבים וגורמי חוץ.

הוגדל, שופץ, שודרג וצויד מרכז-ההפעלה בחירום, כולל מערכי התקשוב שלו.  	•
הותקנו מערכות כריזה ומערכות צופרים חדשות. 	•

נרכשו: עגלת תאורה ופיקוד ניידת, גנראטור חירום גדול. 	•
נערכו מבצעים מיוחדים ללכידת טרקטורונים הנוסעים ברחובות הקריה בפראות. 	•
נערך מיפוי והוחל בקבלת הצעות להתקנת מצלמות במוקדים מועדים לפורענות. 	•

מקומות חנייה חדשים, לרשותכם ב”כיכר פטישי”

טקס הצטרפות ל”עיר ללא אלימות”



הפנינג טיולי משפחות בשמורת אלונים, רשת המתנ"סיםהפנינג טיולי משפחות בשמורת אלונים, רשת המתנ"סים



1415

רווחה ושירותים חברתיים 
המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, עוסקת בטיפול בפרט, במשפחה בקבוצה 
ובקהילה. המחלקה מפתחת שירותים קהילתיים ונעזרת בעמותות שונות ובמתנדבים 

רבים, על מנת לתת מענה לכל מגוון הצרכים של האוכלוסייה בטבעון.

להלן מספר דוגמאות:

נפתח “המסלול לגיל הרך” - המספק שירותים טיפוליים ומניעתיים לילדים  	•
בגיל זה ולהוריהם: טיפול פסיכולוגי רגשי והתפתחותי, ריפוי בעיסוק, קלינאות 
תקשורת, ייעוץ להורים, קבוצות לאימהות לאחר לידה, תוכניות לקידום ההורות 

בגיל הרך, הדרכה ויעוץ לאנשי מקצוע.
ליצירת המסלול, חברו יחדיו: המתנ”ס, המרכז הרב-תחומי, מחלקת החינוך,   

השירות הפסיכולוגי ומשרד הבריאות.
חודשה פעילות מרכז-התעסוקה, בשיתוף עמותת “מעומק הלב”. במהלך  	•

שנת 2009, שובצו במשרות 30 תושבים, שפנו למרכז.
מחשב לכל ילד - חולקו 8 מחשבים ובוצעה הכשרה לעבודה בישומי מחשב,  	•

ל- 13 תלמידים.
העשרה תרבותית - ילדים ממשפחות מעוטות יכולת, השתתפו חינם בהצגות,  	•

תוכניות תרבות ופעילויות בחוגים.
מועדוניות ילדים ונוער - בקריה פועלות מועדוניות לילדי החינוך היסודי ושתי  	•
 מועדוניות לנוער, בהן זוכים החניכים להעשרה לימודית, חברתית ותרבותית. 
כמו כן, מועברות תוכניות בנושא: כישורי חיים, יחסים במשפחה, תקשורת ועוד.
פרויקט מ.צ.י.ל.ה - תוכנית למניעת אלימות ושימוש בסמים ואלכוהול בקרב  	•
בני-נוער. התוכנית מופעלת בקריה בשיתוף משרד הביטחון ורשת המתנ”סים. 

מרכז הדרכה לאימהות - בו מתקיימות סדנאות, הרצאות וחוגים )המרכז ממוקם  	•
ברחוב שרת 16(.

פרויקט “אם לאם” - אימהות ותיקות, מאמצות אימהות צעירות ומסייעות להן  	•
בכל תחומי החיים. 

קייטנה וטיולים לאימהות וילדיהן - מאורגנים ע”י המחלקה לשירותים חברתיים. 	•
סדנא לייעוץ כלכלי למשפחות - נערכה סדנא, במחיר סמלי שסובסד ע”י  	•
עמותת “מעומק הלב”, בנושא ניהול נכון ומאוזן של תקציב המשפחה )לאור 

ההצלחה, עומדת להיפתח בימים אלה, סדנא נוספת(.

תכנון, בנייה ופרויקטים
מוקם מתחם מגורים חדש באלרואי. המגרשים לבניית 30 יחידות דיור, שווקו  	•

בהצלחה והמועצה מובילה את עבודות הפיתוח והתשתית.
נוהל מאבק עיקש כנגד העברת גבעת קושט )שטח בן כ- 300 דונם, מול  	•

רמת-טבעון(, לתחום המועצה המקומית בסמת-טבעון.
התקיימה פעילות ייזום פרויקט מגורים של- 200 יחידות דיור לצעירים,  	•

מול מכללת “אורנים”.
בוצע תכנון לשיפוץ אולם “זוהר”, כולל בניית קפיטריה חדשה שתשרת לקוחות  	•

מחוץ ובתוך האולם.
הסתיים תכנון בניית מעלית חיצונית לבניין המועצה 	•

)לקראת מכרז לביצוע(.  
גויסו מקורות מימון ותוכנן שיפוץ יסודי של האנדרטה. 	•

בוצע תכנון ראשוני וגוייס תקציב לסלילת מדרכה ברחוב מעלה-השיזף,  	•
שתקשר בין שכונת קרית-חרושת לשכונת קרית-עמל.

גובש קונספט חדש לבריכת חנה-סנש ובוצע איגום תקציבים לקראת 	•
ביצוע שלב א’.   

הסתיים תכנון הרחבת משרדי השרות הווטרינרי )לקראת מכרז לביצוע(. 	•
הוכנו היתרים להקמת 16 גגות סולאריים על מבני ציבור, 	•

והוגשו לחברת-החשמל.  
בנוסף לטיפול בנ”ל, טיפלה הועדה המקומית לתכנון ובנייה, ב- 200 בקשות  	•

להיתרי בניה, 15 בקשות לחלוקת מגרשים, 95 בקשות לכתבי מידע ועוד.

בקרוב, מעלית בבניין המועצה )תמונת הדמייה(
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ראש המועצה ומליאת המועצה הנוכחית, החליטו להעמיד את תחום החינוך, בראש 
סולם העדיפויות של פעילות המועצה ולהביא את מערכת החינוך בקריה, להיות מן 
המובילות במדינה. לשם כך, הוחלף וחוזק הצוות הניהולי במחלקת החינוך ומנכ”ל 
המועצה קיבל את האחריות לניהול המחלקה. תקציב החינוך, הוגדל ב- 16% ומושקעים 
משאבים רבים בבתיה”ס ובגני-הילדים. לדוגמה - המועצה העבירה סכום של 830 
אלף שקלים לביה”ס אורט, לשם רכישת שעות לימוד נוספות מעבר למערכת השעות 

הרגילה.
 

הפעילות בתחום החינוך בקריה היא אדירה ולא ניתן להקיפה כאן. להלן עיקריה:

כללי:
פרויקט פר”ח הוחזר לקריה - ראש המועצה הצליח לגייס 25 מלגות פר”ח  	•
לסטודנטים שחונכים ילדים בטבעון וכך חזר הפרויקט למערכת החינוך של 

הקריה, לאחר הפסקה של מספר שנים.
שודרג מרכז הלמידה - נחתם חוזה המאפשר למרכז הבין-תחומי שבמקום,  	•

לספק לילדי טבעון, שירותים חינוכיים וטיפוליים מגוונים וברמה גבוהה.
מופעלת חווה חקלאית חינוכית )בסמוך לביה”ס קרית-עמל(, בה מתנסים  	•
התלמידים בעבודת אדמה ורוכשים ערכים וידע גם בתחומי: הגנת הסביבה, 

בעלי-חיים, חיסכון במים ועוד. 
עמותת “ידיד לחינוך” החלה לפעול בקריה. מתנדבי העמותה - גמלאים  	•

מהישוב, תורמים מניסיונם העשיר ומסייעים לצוותים החינוכיים בבתיה”ס. 
הוגדל התקציב המועבר מהמועצה, לתמיכה בתנועות הנוער. 	•

בוצעו שיפוצי קיץ בבתיה”ס, בהיקף של למעלה ממיליון ₪: שדרוג מערכות  	•
החשמל והתאורה, השלמות גידור, צביעה, שילוט, תיקון ושיפור מערכות מיזוג 

אויר, תיקון ליקויי בטיחות ועוד(. 
הותקנו תקרות אקוסטיות, בעלות של 430,000 ₪, בפרוזדורים ובכיתות  	•

החטיבה העליונה באורט טבעון.
הותאמו כיתות לכבדי שמיעה, כיתה ביה”ס “נרקיסים” וכיתה בביה”ס “רימונים”,  	•
בעלות כוללת של כ- 90,000 ₪ )בידוד חלונות, ציפוי בולע רעש ברצפה ובתקרה, 

מיזוג שקט(.
הוחלף גג אסבסט, בביה”ס קרית-עמל, בעלות של 260,000 ₪. 	•

בוצעו עבודות ליצירת נגישות לנכים, בחטיבה העליונה, בעלות של 60,000 ₪. 	•

מערכת החינוך 
הבטחת ביטחון תזונתי למשפחות מעוטות יכולת - מתנדבי עמותת “מעומק  	•
הלב” מנהלים מחסן מזון, ממנו מתקיימת חלוקה לכ- 180 משפחות, עפ”י רשימות 

המועברות מהמחלקה לשירותים חברתיים.
מלגות לסטודנטים בני הקריה - מחולקות מדי שנה לעשרות צעירים, על מנת  	•
לסייע בידם לרכוש השכלה. המלגות מחולקות מכספי תרומות ובסיוע המועצה, 

ע”י מספר עמותות: רוטרי, קרן-גרין, סורופטימיסטיות, ומעומק הלב.
מועדון אנו”ש - מועדון חברתי המסייע להשתלבותם של מתמודדים פגועי נפש. 	•

45 החברים בו, נהנים מבילוי משותף, הרצאות, חוגים ופעילות יוצרת.    
מרכז יום לקשיש - מופעל ע”י עמותת שלהב”ת וקולט קשישים הזקוקים לסיוע  	• 
בפעולות יומיומיות. המרכז מספק: ארוחות, חוגים, פעילות ספורט, רכישת מיומנויות 
מחשב ועוד. כמו כן מתקיימת בו  מכללה קהילתית לגמלאים, המציעה מגוון קורסים.
קהילה תומכת - מספקת השגחה על גמלאים 24 שעות ביממה. התוכנית  	•

מאפשרת ביטחון אישי ומבטיחה סיוע רפואי בשעת מצוקה, ל- 260 גמלאים.
)ניתן להצטרף באמצעות עמותת שלהב”ת(.  

 לקראת החג, בני נוער מסייעים במחסן חלוקת מזון
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החטיבה העליונה:
נפתחה מחדש ספריית ביה”ס, לאחר הפסקת פעילות של מספר שנים. נשכר  	•

ספרן, נרכשו ספרים חדשים והספרייה מתפקדת לטובת התלמידים והצוות.
נפתחה כיתת מב”ר - לימוד בכיתה קטנה, מקצוע מוגבר אחד ועיבוי שעות  	•

במקצועות החובה, לשם השגת תעודת-בגרות מלאה.
נפתחה כיתת אומ”ץ, שמטרתה מניעת נשירה וצמצום פערים לימודיים, ע”י  	•

תוספת שעות לימוד במקצועות החובה והבחירה.
הוקם מערך תגבורים לימודיים מחוץ לשעות הלימודים, בכל מקצועות החובה.  	•
נפתחה מגמת מנהיגות, ללימודי מנהיגות ורטוריקה, על בסיס יחידות לימוד  	•

במחשבת-ישראל.
בוצעה הערכות לפתיחת מגמה ללימוד “מדעי הנדסה” והוקמה לשם כך מעבדה  	•
חדשה. המגמה תפתח בשנה הבאה, לתלמידים מצטיינים במתמטיקה ומדעים.

הונהגו טקסי קבלת שבת שכבתיים )גם בחט”ב(. 	•
התקיים עימות בין חברי כנסת ממספר מפלגות, לקראת הבחירות. 	•

התקיים שבוע זהות ישראלית-יהודית. לתלמידי כיתות י”ב ניתנה אפשרות  	•
בחירה באחת מהפעילויות: מסע בארץ, מסע לפולין, סמינר במשכנות דניאל 

ביפו, בית-מדרש בביה”ס.
הוקם מערך שיווק ופרסום לביה”ס, חוזק אתר ביה”ס, הושקו מגזין אינטרנטי  	•

ולוח אירועים בעת-ספרי, פרסומים וכתבות בעיתונות המקומית. 
חוזק הרצף השש-שנתי, נבנו צוותי הוראה שש-שנתיים ופותחה תכנית  	•

חברתית-ערכית שש-שנתית.

חטיבת הביניים: 
נפתחה כיתת תל”ם, למניעת נשירה ולצמצום פערים לימודיים. 	•

נפתחה כיתה אנתרופוסופית, לחינוך בשיטת וולדורף, החל מכיתה ט’. 	•
נפתחה תכנית מצוינות במתמטיקה, לתלמידים מצטיינים.  	•

נפתחה תוכנית “הנדסה ביו-רפואית”, לתלמידי ז’-ח’ המגלים עניין בלימודי מדעים. 	•

עובו שעות הלימוד והלמידה בקבוצות קטנות, במתמטיקה, אנגלית, לשון והבעה. 	•
הוקמו הרכבים: מוסיקאלי וווקאלי, של תלמידי ביה”ס. 	•

 המאמץ השתלם, מקבלים “תו ירוק” המאמץ השתלם, מקבלים “תו ירוק”

יש סבתא בבית ויש סבתא בגן.יש סבתא בבית ויש סבתא בגן. תלמידי הנדסה ביו רפואית בחטיבת הבינייםתלמידי הנדסה ביו רפואית בחטיבת הביניים
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בתיה”ס היסודיים:
בתיה”ס בקריה קיבלו “תו ירוק” - לאחר שעמדו בדרישות משרדי החינוך והגנת  	•
הסביבה וביצעו מיזמים סביבתיים שונים )ביה”ס “יבנה נמצא בהליך הסמכה לקראת 

קבלת התו ופועל לטיפוח הפארק הארכיאולוגי-אקולוגי, שבמרכז טבעון(.
כל בתיה”ס הצטרפו לתוכנית “נתיב האור”, המחנכת לשימוש בטוח ומושכל  	•

בחשמל. התוכנית ממומנת ומלווה ע”י חברת החשמל.
שפע תוכניות ופרויקטים, מתקיימים בכל אחד מבתי-הספר, חלקם ייחודיים  	•
וחלקם משותפים: עידוד הקריאה, פעילות התנדבותית למען הקהילה, אירועים 
מיוחדים לקראת חגי-ישראל, הרצאות וסדנאות המועברים ע”י ההורים, פעילות עם 
בעלי-חיים, פעולות לניקוי הקריה וטיפוח הסביבה, יצירה מחומרים ממוחזרים ועוד.

ריקודי העם חוזרים לבתיה”ס )ולגני הילדים( - המועצה החליטה על תוכנית  	•
יישובית להחדרה וביסוס מחדש של הנושא. הפעילות מתקיימת עפ”י תוכנית 
שפותחה ע”י ד”ר לוי ברגיל והילדים יפגינו את יכולותיהם, ב”מצעד המחולות” 

שיתקיים בקריה ביום העצמאות הקרוב. 

גני הילדים:
הופעלה תכנית “אופק חדש” בגני הילדים - הגנים פועלים בימי חול עד  	•
השעה 14:00. הגננות נהנות משיפור ההספק הלימודי והחברתי וגם מתוספת 

שכר, והילדים זוכים ליותר פעילות קבוצתית ופרטנית.
נפתח גן חדש הנותן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים - גן תקשורתי  	•
)“רקפת”(. כמו כן, ממשיך לפעול הגן השפתי )“יקינטון”(. שני הגנים פועלים 

באכסניה המכובדת של המרכז הקהילתי “פיש”.
טקס יום העצמאות של גני הילדים, הוחזר למקומו המסורתי בדשא שבמרכז  	•

טבעון ונחגג ברוב עם והדר.
נערכו מפגשי העשרה לסייעות הגנים ונשמר קשר רציף עם הצוותים החינוכיים. 	•

חינוך סביבתי בר-קיימא, הוא הנושא המרכזי המוביל בכל הגנים.  	•
בגנים מתקיימות מגוון תוכניות: זה”ב בגן )גמלאים מחנכים לבטיחות בדרכים(,  	•
“שקי קקי” )חינוך למניעת צואת כלבים על מדרכות(, “כי אכפת לי ישראל” )חינוך 
חברתי סביבתי, הכולל: הצגות, קונצרט, מפגש עם סופרת ועוד(, גן רוקד, הכרות 
עם מרכז ההנצחה והספרייה )כולל טקס חלוקת מנויים לספריה, בשבוע הספר(.

עפ”י מדיניות ראש המועצה והנהלת רשת המתנ”סים, התמקדה הרשת בשנת 2009 
במספר תחומים מרכזיים. זאת, מעבר לפעילות העשירה והענפה בתחומי התרבות 

הפנאי והקהילה:

הגיל הרך והמשפחה:
“מעון חומד” המיועד לילדים בגילאי 0-3 שנים, שופץ בהשקעה של יותר  	•

מ- 200,000 ₪, גוייס בו צוות חדש ומקצועי ושופרו תוכניות העבודה והפיקוח. כיום   
המעון מנוהל באופן מקצועי ואיכותי, נותן מענה לכ-60 ילדים ומתוכנן להתרחב 
ולקלוט עד 70 ילדים. בשעות אחה”צ מתקיימת בו פעילות ענפה להורים )הנחיית 

הורים, סדנאות העשרה ועוד(.
השנה נפתחו בקריה 3 צהרונים חדשים, בנוסף ל-5 שפעלו בשנת 2008.  	•
מספר הילדים בצהרונים גדל ב-20% וחודשה הפעילות בבתי הספר. ברשת 
המתנ”סים רואים בפעילות הצהרונים נידבך חשוב לעבודה משותפת עם מערכת 

החינוך המקומית.
מערכת החוגים ופעילויות הפנאי לגיל הרך גדלה והתרחבה. ב”מרכז פיש”  	•
פועלות תוכניות רבות ומגוונות לגיל הרך, כולל 2 גני מועצה שנפתחו בו השנה.
מתקיים שת”פ פורה ומוצלח מאוד, בין מדור גני-הילדים במועצה לבין תחום  	•

הגיל הרך ברשת המתנ”סים. 
 
 

המרכזים הקהילתיים:
המרכזים הקהילתיים “רמת טבעון”, “פיש” ו”נרקיס” הפכו להיות מרכזי  	•
פעילות תוססים ושוקקים. מידי יום מתקיימת בהם פעילות ענפה של חוגים 

לילדים ומבוגרים, אירועים קהילתיים ותוכניות תרבות ופנאי.
הדגש מושם על גיוון הפעילות, באופן שייתן מענה לצרכי כלל התושבים ויגרה   
אותם להשתתף בפעילויות, כגון: “שני חם בנרקיס”, “פיצה סרט”, “שבת בנעלי 

בית”, ערבי ג’אז, מסיבות חג ומועד, פעילויות לנשים, לקשישים ועוד.
כחלק ממדיניות הרחבת הפעילות, נערכו שיפוצים במרכזים הקהילתיים  	•
“נרקיס” ו”קרית חרושת”, המרכזים צוידו בריהוט חדש ובשנת 2010, מתוכנן המשך 
של השקעה בתשתיות המבנים. )מרכז קהילתי “קרית חרושת”, החל את פעילותו 

מאוחר יותר השנה ותנופת העשייה בו תבוא לידי ביטוי בשנת תשע”א(. 

רשת המתנ”סים
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אירועי קיץ בהיקף חסר תקדים:
קיץ 2009 היה עשיר מאד באירועי קיץ וקייטנות. מספר שיא של ילדי הקריה, 
השתתפו במגוון רחב של קייטנות, שנמשכו 30 ימים: קייטנות גיל רך, קייטנת כיופים, 
קייטנת אתגרים, קייטנת דרמה. כמו כן התקיימו: סדנאות מחול וקייטנת אוגוסט בקרית 

חרושת. מעל 600 ילדים השתתפו בפעילויות אלו.
בנוסף, קיימה רשת המתנ”סים כמעט מידי שבוע, אירועי קיץ גדולים ופעילויות

בשכונות השונות, כולל שכונת-הגפן )לראשונה מזה שנים(.
האירועים זכו להצלחה רבה וכל אחד מהם סחף מאות משתתפים.

פרויקט התחדשות יהודית וקהילה:
רשת המתנ”סים טבעון, הצטרפה לפרויקט התחדשות יהודית בקהילה של 
החברה למתנ”סים וקבלה לצורך כך כ-50,000 ש”ח. התקיימו שורה ארוכה של אירועים 
ותוכניות העוסקות בתרבות וזהות יהודית ברוח פלורליסטית. מידי חודש מתקיימות 
קבלות שבת במרכזים קהילתיים “פיש” ו”רמת טבעון” ברוח קהילת ניגון הלב בנהלל. 

תוכניות ראש חודש, פורומים לנשים, טכסי חג בקהילות, ערבי לימוד ועיון ועוד.

אירועי תרבות וקהילה:
השנה החולפת התאפיינה בחיי קהילה תוססים ועשירים. אלפי תושבים נהנו 
לאורך כל השנה ממגוון עשיר של אירועי תרבות ופנאי, שחלקם התקיימו לראשונה, 
בשנת 2009. בנוסף לאירועי הקיץ, התקיימו: “ירידי יום שישי” המושכים המוני תושבים 
מקרית טבעון ומחוצה לה, מרוץ אופניים שהתקיים בקרית חרושת, עדלאידע ססגונית 

שהתקיימה לראשונה בחוצות קרית טבעון ואירועי חוצות בשכונות.
צעדת האביב המסורתית חידשה פניה. תוכנן מסלול חדש באלרואי וכ-1,000 
משתתפים נהנו מצעדה מאורגנת היטב בנוף קסום, כאשר בסיומה נערך הפנינג 

קהילתי גדול בפארק אלרואי.

רשת המתנ”סים הפעילה לאורך השנה, עשרות אירועי פנאי וקהילה להנאת תושבי 
הקריה. מדיניות זו תימשך ואף תצבור תאוצה בשנת 2010.

 מסורת חדשה - קבלת שבת קהילתית.

תזמורת הקונסרבטוריון  חגיגת שבועות, בפארק קריית חרושת
מקום ראשון בתחרות תזמורות בינ”ל



מועצה מקומית קרית טבעון לשרותך
לשכת ראש המועצה:

04-9931169
פקס: 04-9931010

מינהל כללי:
04-9539206

פקס: 04-9533856

מינהל כספי:
04-9539202

פקס: 04-9830739

מוקד תשלומים:
1-700-704-411

המחלקה לשירותים 
חברתיים:

04-9539201
פקס: 04-9539263

מינהל תפעול:
04-9535783

פקס: 04-9530045

מחלקת חזות הקריה:
04-9539209

פקס: 04-9534208

וטרינר המועצה:
טלפקס: 04-9832177

מחלקת אחזקה 
ורישוי עסקים:
04-9535781

פקס: 04-9530045

מחלקת החינוך:
04-9539208

פקס: 04-9831928

מינהל ההנדסה:
04-9539210

פקס: 04-9931496 

רכזת פניות הציבור 
ותרבות הדיור:
04-9539256

רשת המתנ”סים:
04-9038100

פקס: 04-9831076

ספריה ומרכז הנצחה:
04-9835506

טלפקס: 04-9837432

עמותת שלהב”ת:
04-9535750/1/2
פקס: 04-9830748

כונן המועצה:
052-4702813

משטרת טבעון:
04-9831444
04-9831009

קב”ט המועצה:
04-9539267

פקס: 04-9536148

ניידת אבטחה:
052-4702804

מד”א טבעון:
04-9834211

מועצה דתית:
מנשה אלטהויז

 04-9832714/5
054-9770585

כיכר בן גוריון ת.ד 1060 קרית טבעון
www.ktv.org.il | 04-9831928 :מרכזיה 04-9539292 | פקס
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