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תושבים יקרים,

כבכל שנה, אנו שמחים להציג בפניכם דו”ח מפורט של העשייה והפעילות הענפה 
שהתקיימה ביישוב בשנה שחלפה - דו”ח “תמונת מצב” לשנת 2015.

קרית טבעון מתחדשת והעשייה נכרת ברחבי היישוב. לצד קידום פרויקטים חדשים 
בבינוי ופיתוח אנו פועלים לשדרוג המערכות הקיימות.

בתחום החינוך, הנמצא בראש מעייננו, המשכנו בביסוס וחיזוק המסגרות הקיימות תוך מתן דגש על הישגים 
וערכים. תיכון אורט ממשיך להוות סיבה לגאווה, אחוז התלמידים שסיימו י”ב עם תעודת בגרות עמד על- 
89.87%, כמו כן אנו בצמרת טבלת אחוזי המתגייסים לצה”ל ותרומתם של ילדנו שנת שירות לקהילה, היא 

מהגבוהות בארץ.
קידמנו מגוון תכניות פדגוגיות והשקענו במערך החינוך הבלתי פורמלי ביישוב, בין השאר על ידי עיבוי הצהרונים 
לטובת ילדי הגן והתלמידים הצעירים בבתי הספר היסודיים. תחום הנוער גם הוא מצליח מאד - תנועות הנוער 
בקריה צוברות יותר ויותר חניכים, מועדון הנוער “פיש” זכה לשיפוץ ובמקום הוקם בית קפה אטרקטיבי לבני 

הנוער.
המשכנו בהשקעה בחיזוק מבנים והנגשתם לצד השקעה בתשתיות, בביוב, ניקוז, מחזור, גינות ציבוריות ועוד. 
שיפרנו את “גן גיגי” והבאנו תקציבים לחידושם של גנים נוספים. נמשיך להוביל ולקדם את הקריה מתוך אמונה 
שהקפדה על שיפור מתמיד הינו אורח חיים. בנוסף, אנו ממשיכים בקיום מגוון רחב של אירועי תרבות וספורט 

כגון: מרוץ סיני, סובב טבעון, שבת אמנים ועוד - כיאה ליישוב מוביל באזור.
תשומת לב רבה הושקעה בשנה שחלפה בגיוס משאבים לטובת הנגשת היישוב ועבור התכנית למניעת 
שריפות, שנמצאת היום בשלביה הראשונים. פרויקט “קרית טבעון מתכננת את עתידה” זכה לשיתוף פעולה 

של הציבור ביישוב, כמו גם להדים חיוביים. קיבלנו דעות מעניינות ומגוונות לגבי עתיד הקריה. 
חברי המליאה, עובדי המועצה ואנוכי, עושים את המרב בשאיפה לקדם ולייעל את השירות לתושב, לשמור על 
איכות הסביבה, לדאוג לצרכי הצעירים, הנוער והטף, וזאת לצד מתן מענה הולם לאוכלוסייה הבוגרת ביישוב. 
בזכות ניהול תקציבי אחראי ומקצועי הצלחנו להגדיל את ההשקעות בכם, תושבים יקרים, ולסיים את שנת 

התקציב בעודף.
תודה לכל השותפים לעשייה, תודה על המקצועיות, על האחריות ועל האדיבות. תודה גדולה לחברי ההנהלה, 
השותפים המסורים אשר יחדיו, תוך גילוי אחריות ומנהיגות נמשיך במימוש התכניות ושמירה על עקרונות 

השקיפות, השיתוף והשרות. 
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מוסדות החינוך בקרית טבעון הם: חטיבה עליונה וחטיבת 
ביניים “אורט” על שם גרינברג. שלושה בתי ספר יסודיים 
ממלכתיים - קרית עמל, רימונים ונרקיסים. בית ספר 

ממלכתי דתי - יבנה ובית ספר אנתרופוסופי - שקד.
19 גנים ממלכתיים - שני גנים לילדים עם צרכים מיוחדים, 
גן ממלכתי דתי, גן חב”ד וחמישה גנים ברוח החינוך 

האנתרופוסופי.
פורום מנהלים חינוכי יישובי מוביל את מוסדות החינוך 
הפורמלי והבלתי פורמלי ביישוב ושואף לחזק את השייכות, 
את ההזדהות ואת הגאווה. כמו כן, מטרתו לשפר את הקשר 
בין מחנך בוקר ומחנך ערב ובין הפעילות הלימודית והערכית 
בבית הספר והפעילות בתנועות הנוער ובחוגים, וזאת לצד 

חיזוק הקשר עם קהילת ההורים במוסדות החינוך.
במערכת החינוך בקרית טבעון ישנו רצף של מענים גם 

לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים: 
שני גנים שפתיים, שלוש כיתות מקדמות בבתי הספר 
היסודיים, שתי כיתות לתלמידים לקויי למידה ושתי כיתות   
asd )אוטיזם( בחטיבת הביניים. בנוסף, בחטיבה כיתה 

לתלמידים לקויי למידה ושתי מועדוניות.
אחוז הנשירה בקרית טבעון עומד על 0.02 אחוז, שהוא 

הנמוך ביותר בארץ.

גני הילדים
ממשיכים ביישום חוק חינוך חובה וחינם לגילאי 3-4-5,  	■

שנה חמישית, בהתאם להחלטת הממשלה.
מקיימים את רפורמת הסייעת השנייה. 	■

ב-11 גנים יש צהרונים איכותיים המנוהלים על ידי המתנ”ס.  	■

ממשיכים להעמיק את שיתופי הפעולה עם בתי-הספר  	■

הקולטים את ילדי הגנים: תכנית מעברים מוסדרת בהובלה 
ופיקוח משרד החינוך ומחלקת החינוך במועצה. 

עיבוי צוותי ההוראה והחינוך: בנות שרות לאומי בשיתוף  	■

המשרד לביטחון פנים ומשרד החינוך בגנים, מתנדבות כפר 
תקווה, מתנדבים נוספים: מדע-גן וזה”ב בגן בשיתוף עמותת 

אור ירוק.
ביסוס והרחבה של פעילויות ותכניות העשרה: אמנות בגנים  	■

וגלריה במרכז ההנצחה, שפה עידוד קריאה בגן ובמרכז 
ההנצחה, חינוך מוסיקלי + קונצרט עם אורי ביתן בשיתוף 
הקונסרבטוריון, תיאטרון ודרמה, חינוך סביבתי בסביבת הגן 
ובחווה החקלאית, “לוחמי האש” בשיתוף תחנת כיבוי האש 
בקרית טבעון, אורח חיים בריא - פעילות גופנית, תזונה נכונה 

ובריאות השן, ריתמוסיקה ופעילות גופנית. 
“גנים ירוקים” - 3 גנים הוכרזו  על ידי משרד החינוך כגנים  	■

ירוקים.

בתי ספר
העמקת הייחודיות הבית ספרית של בתי הספר היסודיים: 	■

“רימונים” - “מהעצמה אישית להעצמה חברתית”. 
“קרית עמל” - “איכותי בסביבה”, סביבה, מדעים וחקלאות.

“נרקיסים” - “במה לכל ילד”, תרבות ואומנות ברוח הגישה 
ההומניסטית. 

“יבנה” - אהבת העם בארץ והתורה. 
- “החינוך הוא אומנות אנושית”, ברוח הגישה  “שקד” 

האנתרופוסופית.
“ידיד לחינוך” - מתנדבים בסיוע פרטני מקצועי. 	■

תיכון 6 שנתי, אורט גרינברג  	■

“בית חם של ערכים ודעת” - ביתם של אנשים יצירתיים, 
חושבים, אכפתיים, תורמים לקהילה ולמדינה.

הוקם מרכז יצירה לקיימות ויזמות המעודד למידה רב  	■

תחומית ושיתופי פעולה עם הקהילה, האקדמיה ומפעלי 
הייטק, כמו כן מעודד לחשיבה ליזמות.

ביה”ס הצטרף למועדון “התקווה הישראלית”, שהוקם  	■

ביוזמת נשיא המדינה ראובן ריבלין ומטרתו לקדם שיתופי 
פעולה והידברות של בתי הספר במגזרים השונים.

בחטיבת הביניים הוקמה ספריה בשיתוף הנהגת ההורים. 	■

פרסים והוקרות: רכז המגמה המדעית הנדסית, זכה בתואר 
“מורה מצטיין ארצי” ברשת אורט ישראל.

רשת המתנ”סים - זרוע ביצועית של הרשות בתחומי חברה  	■

וקהילה בלתי פורמאלי ותרבות הפנאי.

מרכז הלמידה - בימים אלה מתבצע שינוי בייעוד המקום  	■

ובמרכז ינתנו השירותים הבאים: 
- התחנה לטיפול בילד ובמשפחה - באחריות המחלקה 

לשירותים חברתיים.
- מרכז למידה - באחריות רשת המתנ”סים בקרית טבעון.

החווה לחינוך חקלאי ולימודי הסביבה - פעילות לימודית  	■

בתחום החקלאות, החי והצומח. 
- החווה זכתה בשנת 2015 בפרס הצטיינות מחוזי.

השירות פסיכולוגי חינוכי - לקידום רווחתם ובריאותם  	■

הנפשית של התלמידים החל מגיל הגן עד התיכון. 
- בשנת 2015 התחלף הניהול בשרות הפסיכולוגי.

מנהלת השרות ציפי מזרחי פרשה אחרי 31 שנים, מתוכן 
שבע שנים בניהול. החליף אותה הדר ארז. 

- נקלטו לעבודה שתי פסיכולוגיות חדשות - הילה שגיא 
וניצן רביב-חסון. 

- בשנה זו הכניס השירות את נושא מיקוד הקשב לגני הילדים 
דרך השתלמות בת עשרה מפגשים לגננות והשתלמות 

משלימה בת שלושה מפגשים לסייעות הגנים.

נוער 
כחלק מתכנית “עיר ללא אלימות” מתקיימות לאורך השנה  	■

הכשרות להורים למתבגרים בתחומים הבאים: סכנות ברשת, 
שימוש נבון בסמארטפון, מניעת שימוש בחומרים מסוכנים 

ואלכוהול, ועוד...
ממשיך לפעול פורום רכזי נוער יישובי הכולל את רכזי  	■

תנועות הנוער, אגף הנוער, החינוך המיוחד, עו”סים מלווים 
נוער בסיכון, מרנין, אילן טבעון, הכדורגל היישובי ועוד... הפורום 
נפגש אחת לחודש, משתלם, מוכשר, מפתח קשרים ושיתופי 

פעולה.
ועדת הנוער היישובית - מתכנסת אחת לחודשיים ומתעדכנת  	■

ודנה בנושאים הקשורים לנוער בטבעון. את הוועדה מובילה 
חברת המליאה שחר דבי.

חילופי נוער - קרית טבעון בראונשוויג - לאחר הפסקה של  	■

שנה, נארח משלחת נוער מבראונשוויג ובאביב נשלח לשם 
משלחת מקרית טבעון.

מועצת הנוער היישובית - פועלת זו השנה השלישית ומובילה  	■

בין היתר את פרויקט “כרטיסי הנוער” - שיתוף פעולה עם 
בעלי עסקים ביישוב.

עיצוב מתחם ציבורי לטובת בני נוער, התכנית עדיין בתחילתה  	■

ואנו מצפים להתפתחויות בנושא. 
מיפוי עיסוקים בשעות אחה”צ של בני נוער - קשר שוטף,  	■

על רצף היום, עם בית הספר אורט גרינברג: קשר טוב ופורה 
עם ההנהלה, צוות רכזי השכבות ורכזי התחומים וכמובן גם 
עם מחנכי הכתות. כל זאת מתוך רצון להרחיב את השורות 
בתנועות הנוער, בחוגים ובארגוני הנוער, כל תלמיד על פי 

נטיות ליבו.
על-פי נתוני המיפוי עולה כי 44% מבני הנוער ביישוב  	■

עסוקים בשעות אחר הצהריים במסגרות מוכרות. בשיתוף עם 
הנהלת אורט גרינברג אנו פועלים להקמת מסגרות נוספות 
שבהן ימצאו עצמם שאר התלמידים שאינם משובצים באף 

מסגרת.
העמקת הקשר עם מחלקת הנוער של בסמת טבעון  	■

בפרויקטים ומיזמים שונים.

מובילים
בחינוך
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ISEF תיכון אורט: מקום 3 בתחרות 
מקום 3 ביריד החקר המחוזי לתלמידי 
החווה החקלאית מבי”ס קרית עמל מעודדים הידברות יום ירושלים ב”רימונים”גן “נוריות”

פעילות בגן
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נוי  , בי תכנון
ופרויקטים
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מנהל הנדסה בקרית טבעון עוסק בתכנון ובהוצאה לפועל 
של עבודות פיתוח ביישוב  גנים, מבני ציבור וחינוך ועבודות 
הנדסה אחרות. צוות הוועדה המקומית מוביל ומקדם 
תכניות בנין עיר, מטפל ומביא לדיון תכניות ובקשות להיתר 
בהתאם לתוכניות היישוביות ובתיאום עם מערכת התכנון 

המחוזית והארצית.

בתי ספר 
כבכול שנה בוצעו שיפוצי קיץ בכל בתי הספר בקרית  	■

טבעון. 
בוצעו  עבודות בטיחות, התחלנו בפרויקט הרחבת מערכות  	■

גילוי אש בבתי הספר.
שיפור ושדרוג מתקני ספורט באולמות ספורט בתי ספר -  	■

התקנת רשת להברחת יונים באולם בי”ס שקד ושיפוץ מגרש 
ספורט בחטיבת ביניים.

הסתיים תכנון כביש הגישה לבית ספר שקד )כולל הנגשה  	■

ממנו לבית הספר( - ביצוע החל ברבעון ראשון של שנת 2016.
הסתיים הליך התכנון לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה  	■

בחטיבה עליונה אורט גרינברג - ביצוע בשנת 2016.
הקמת כיתה יבילה בחווה החקלאית וביצוע עבודות בטיחות  	■

בחווה החקלאית.

גני ילדים 
הסתיים תכנון גן ילדים חדש - גן ה”בונים”, במקום זה  	■

שנסגר בשל בעיות בטיחות. המבנה הישן ייהרס והביצוע 
יתוקצב בשנת 2016-2017.

הותקנו מערכות גילוי אש בגני הילדים. 	■

הוחלף גג רעפים חדש בגן “נרקיסים”.  	■

החלו עבודות שיקום גג, הנגשה ובטיחות במועדונית “ניצנים”. 	■

גני משחקים 
שוקם, שופץ והוגדל גן המשחקים - גן “גיגי” בקרית חרושת. 	■

החל תכנון לשיפוץ ושיקום גן המשחקים גן “הברושים”  	■

יבוצע במהלך 2016 על פי תקצוב.
 

פרויקטים
ממשיכים בפרויקט “טיילת רכבת העמק” מצפון אלרואי  	■

ועד פארק הקטר.
התבצעו עבודות בטיחות במבנה אולם “זוהר” ואולם פיס. 	■

בוצע תכנון הנגשה לכל בתי הספר:  פיר מעלית, דרך נגישה 
לבית הספר ושרותי נכים - על פי הנחיות משרד החינוך 

)ביצוע ברבעון שלישי של 2016(.
תכנון ותקצוב הקמת “מיניפיץ’” במגרש הסמוך למועדון  	■

נרקיס )ביצוע 2016(.
הכנת תשתיות למגרש “פאמטראק” )ביצוע 2016(. 	■

כבישים, מדרכות ועוד
הושלם תכנון שיקום מקיף ברחוב דבורה הנביאה-יבוצע  	■

לפי תקצוב.
בוצעו עבודות של תאגיד “מעיינות העמקים” ברחובות  	■

קישון, התשבי וכרמל.
בוצעו העבודות מול תאגיד “מעיינות העמקים” לכבישים:  	■

יזרעאל, הבונים, השומרים.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
בשנת 2015 טיפל צוות הוועדה ב-173 בקשות להיתר וב17  	■

בקשות לפיצול חלקות. נתנו 131 היתרי בניה משך הטיפול 
הממוצע בבקשה למתן החלטת ועדה, עומד על כחודש וחצי. 

מחלקת מינהל הנדסהטיילת המסילהתכנון כביש גישה לבי”ס שקדתיקון גג מועדונית ניצנים גן “גיגי”

מפת תכנית מתאר כוללנית של קרית טבעון

שיפור תשתיות-עבודה בשיתוף
תאגיד המים “מעיינות העמקים”

תכנון עירוני 
במהלך שנת 2015 קודמה תוכנית המתאר הכוללנית של 
קרית טבעון תוך שיתוף הציבור. כל החלופות שהוצעו 
התחשבו בהערות הציבור וההתייחסויות שעלו במפגשי 
שיתוף הציבור. התוכנית נמצאת בשלב של גיבוש חלופה 

נבחרת מבין מספר חלופות.

התוכנית שמה דגש בעיקר על הנקודות הבאות:
“לגדול פנימה” תוך שמירה על גבול הבינוי הקיים והשטחים 
הפתוחים העוטפים אותו, קידום התחדשות פיסית וחברתית 

שתאפשר ייעול השימוש במשאבים ובתשתיות קיימות, 

הגדלה של גמישות שוק הדיור בישוב וגיוונו.
עידוד עירוב שימושים סביב מוקדים ציבוריים - מרקם מגורים 
משובץ במוקדים המשלבים שימושי מסחר, משרדים, שירותי 
ציבור ופנאי באופן המעודד שימוש בתחבורה בת קיימא 

ומרחיב את אפשרויות התעסוקה בקרבת הבית.
שמירה על דמות הישוב והשפה העיצובית המאפיינת אותו.

תוצרי העבודה זמינים לעיון הציבור באתר המועצה בכתובת -       
www.ktv.org.il



תחבורה
ובטיחות

 בדרכים -
 למענכם
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מחלקת התפעול במועצה המקומית קרית טבעון אחראית 
על טיפוח היישוב ותחזוקתו בתחום: ניקיון, פינוי אשפה 
וגזם, מחזור, גינון, פיקוח, רישוי עסקים, שילוט, וטרינריה 
ועוד. עובדי המחלקה פועלים על מנת לשפר את  איכות 
החיים ביישוב ודואגים לסביבה נקייה, ירוקה ובריאה יותר.

חושבים ירוק 
הוקמה פינת מחזור חדשה ברחוב מעלה אבשלום בקרית  	■

חרושת. 

הוספנו מכלים לאיסוף נייר ולאיסוף זכוכית. 	■

הוחלפו 4 קרטוניות לדגם רשת )התכנית היא להמשיך  	■

במגמת החלפת המתקנים ליעילים יותר גם בשנת 2016(.

פונו 5732 טון אשפה ו- 3864 טון גזם. 	■

סך ההכנסות בשנת 2015 מתאגיד ת.מ.י.ר  - )חברה אשר  	■

הוקמה במטרה להסדיר הטיפול בחוק האריזות התשע”א - 
2011(. 52 אלף ₪.

נחתם הסכם חדש עם חברה המטפלת בתאורת רחובות  	■

ובהתאם לכך צומצם זמן התגובה בסבב תיקון התאורה. 
במקום 1 בחודש, 2 בחודש.

הוחלפה חברת ההדברה ושופרה העבודה בתחום. 	■

בוצעו עבודות נרחבות בתחום הגינון
בוצע פרויקט נרחב של שיקום האצטדיון. הוחלפה מערכת  	■

השקיה, בוצע אוורור, דילול ושתילה של דשא חדש במקום. 
עלות הפרויקט כ-80 אלף ₪. 

נגזמו מאות עצים ברחבי היישוב. 	■

שתלנו כ- 2500 שתילים רב שנתיים וכ- 200 עצים )עצי חורש  	■

ארץ ישראל כגון: כליל החורש, אלונים, אלות, חרובים ועוד(. 

שוקמו תאי הגינון בכבישים ראשיים. 	■

חידשנו את הצמחייה בכיכרות. 	■

אנו מטפלים ב-450 דונם גינון ציבורי 79 דונם במוסדות  	■

החינוך ו-270 דונם שטחים ציבוריים.

אירועים לטובת  התקיימו עשרות 
התושבים

הקמנו עשרות במות לאירועי מוסדות החינוך ולאירועי  	■

רשת המתנ”סים.

הפקנו כ-20 אירועים נוספים למתנ”ס ולקהילה.  	■

העמדנו גב במה ומתחם לאירועי העצמאות באצטדיון. 	■

הקמנו  כ-10 מתחמים לאירועים שונים )גב במה, דגלול וכד’(.  	■

נפרשו לאירועים השונים כ-32 ק”מ מחסומים.  	■

נבנו 12 סוכות למוסדות החינוך ו- 4 סוכות ציבוריות. 

שיפרנו גני משחקים 
שיפצנו ושיפרנו את גן גיגי בקרית חרושת. 	■

גני המשחקים בבתי הספר עברו תקינה ונכנסו למערך  	■

של ביקורת פנימית.

כל גני המשחקים מבוקרים ומפוקחים אחת לחודש על  	■

ידי חברה חיצונית המתמחה בטיפול ושיפור גני משחקים.

צובעים מעברי חציהפינוי וגזם וגרוטאותשיקום האצטדיון מפנים פסולת בניין כחוק-טיפול באסבסט

צביעת גן משחקים “סביון”

 בריאות קוסמטיקה ורוקחות י קבוצה"מספרי תיקים עפ

 דלק ואנרגיה

 חקלאות ובעלי חיים

 מזון

 מים ופסולת

 מסחר ושונות

 נופש וספורט,עינוג ציבורי 

 רכב ותעבורה

 שרותי שמירה ואבטחה

 מלאכה ומחצבים, תעשיה 
 בריאות, קוסמטיקה ורוקחות  דלק ואנרגיה  חקלאות, בעלי חיים  מזון

  מים ופסולת  מסחר ושונות  עינוג ציבורי, נופש וספורט  רכב ותעבורה

 שירותי שמירה ואבטחה  תעשיה, מלאכה ומחצבים

תעשיה, מלאכה ומחצבים
6.17%

בריאות, רוקחות 
וקוסמטיקה

19.75%

דלק ואנרגיה 1.23%
חקלאות, בעלי חיים

1.23%

מזון
42.59%

מים ופסולת
0.62%

מסחר ושונות
6.79%

עינוג ציבורי, 
נופש וספורט

16.67%

רכב ותעבורה 3.09%
שירותי שמירה ואבטחה 1.23%

ון, חזות  ניקי
ואיכות
הסביבה

כבישים ומדרכות - בוצעו תיקוני כבישים בהיקף של כ-100  	■

טון אספלט, תיקוני מדרכות וכבישים בכ-5 טון אספלט קר, 
ובנוסף כ- 170 תיקוני מדרכות, אבנים משתלבות ואספלט.
לפני פתיחת שנה”ל נצבעו מעברי החציה בקרבת  מוסדות  	■

חינוך, בנוסף, נצבעו: מעברי חציה מרכזיים אחרים, במפרים, 
שפת מדרכות, חניות ציבוריות וחניות נכים, כ-300 עמודי 

תמרורים וכ-210 מ”א גדרות ציבוריות.
הוחלפו כ-200 תמרורים ביישוב והמשיכה תכנית ריענון  	■

תמרורים. 
שילוט - הסתיים תהליך החלפת שלטי רחובות. 	■

לאחר פיילוט מוצלח עם מכשיר השטיפה בלחץ גבוה,  	■

נרכש מכשיר חדש ומקצועי בעלות של כ-15 אלף ₪. 

רישוי עסקים
מועצת קרית טבעון מעודדת פיתוח וקיום עסקים ביישוב 
לרווחת תושביה, יחד עם זאת מוטלת על הרשות האחריות 
והחובה לדאוג שכל העסקים בקרית טבעון יפעלו עם 

רישיון עסק ובהתאם לחוק.
תהליך הרישוי הינו הליך מובנה ומסודר, שנקבע בחוק רישוי 
עסקים וכן בצו רישוי עסקים  וחוקי העזר. מומלץ לבדוק את 
החובה בהוצאת רישיון עסק טרם פתיחתו ולא לבצע שום 
צעד בעל משמעות כלכלית, לרבות שינויים בעסק קיים, 
לפני בדיקה ואימות שאכן ניתן להוציא רישיון עסק בכתובת 

או במקום המיועד.
מחלקת רישוי העסקים במועצה המקומית נותנת את המענה 
לבעלי עסקים טעוני רישוי ומלווה אותם שלב אחר שלב, 

בדרך לקבלת רישיון העסק. 
תכלית מתן הרישיון לבתי העסק היא להבטיח כי נעשו כל 
האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של 

העסק על פי החוק ולרווחת ציבור התושבים.
בנוסף, המחלקה מטפלת גם בנושאים כמו: שילוט בתי העסק 

ופינוי האשפה של העסקים.

בקרית טבעון יש כ-165 עסקים טעוני רישוי, מתוכם כ-70  	■

בתחום המזון.
בשנת 2015 נפתחו 8 עסקים חדשים טעוני רישוי ונסגר אחד. 	■

מחלקת רישוי עסקים קלטה וטיפלה בכ- 20 אירועים תחת  	■

כיפת השמיים )כמו עדלאידע, יום העצמאות, אירועי קיץ ועוד( 
תוך הקפדה על בטיחותם של הבאים )אישור גורמים כמו: 

משטרה, כבאות אש וכד’(.

חשוב לדעת: 
הרפורמה ברישוי עסקים, אשר גובשה על ידי משרד האוצר 
והפנים ואושרה בתיקוני חקיקה, יצאה לדרך החל מינואר 2016. 
מטרות הרפורמה הן: לקצר, לשפר, לפשט ולייעל את התהליכים 
ברישוי עסקים. היא כוללת גיבוש ופרסום מפרט ארצי אחיד 
לדרישות גורמי הרישוי השונים, קביעת כללים לקבלת רישוי 
זמני מזורז, יצירת גורם להגשת ערר על תנאי רישיון העסק, 
צמצום במספר הרישיונות הנדרשים בחלק מסוגי העסקים, 

הוצאת עסקים נוספים מתחולת הרישוי ועוד.
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תקציב 
וכספים

גייסנו כספים ממקורות חוץ המינהל הכספי מטפל במערך הכספים של הרשות וזאת 
בכפוף לתקציב המאושר על ידי המליאה ומשרד הפנים 

ועל פי חוקי העזר העירוניים.

חסכנו והתייעלנו
ממשיכים במדיניות של פיקוח ובקרה הדוקים ורציפים על  	■

ההוצאות ומניעת חריגות, באמצעות פעילות חודשית מול כל 
מנהל מחלקה במועצה.

מתן האפשרות לתושבים לקבל חשבונות ארנונה באמצעות  	■

המייל ובכך לחסוך בעלויות משלוח ודואר.   
 

הכנסות עצמיות
נמשכה הפעילות האינטנסיבית להעמקת הגבייה.   	■

שיעור גביית הארנונה בשנת 2015, הינו מהגבוהים במדינה 
ועומד על 97%.

הושלם סקר מיפוי נכסי הרשות והמועצה מתנהלת בהתאם.  	■

המשך החכרת גגות סולאריים הניב כ-500 אל"ש בשנת  	■

 .2015

השקענו בחינוך )בין 2008-2015(
השקעה בהיקף של כ- 211,637,000 ₪

השקענו סכומים נכבדים בנושאים רבים כגון: מחשוב מוסדות 
חינוך, החלפת מזגנים וציוד במוסדות החינוך, פרויקט בי”ס 
מנגן, גנים מנגנים, בתי ספר רוקדים, “טבעון בעיניים שלי”, 
תגבור סייעות בגנים, פרויקט שיח מתמטי, מערכות כריזה 
בבתי הספר, “שבוע הספר” במוסדות חינוך, החלפת ציוד 

בגני ילדים, הצגות, מופעים וצמצום גודל כיתות הלימוד.

סכום שנה 

₪ 14,405  2008

 ₪ 16,353  2009

 ₪ 17,727  2010

₪ 17,981  2011

₪ 34,421*  2012

₪ 37,662  2013

₪ 36,970  2014

₪ 36,118 2015 )משוער( 

₪ 211,637 סה”כ 

*בשנת 2012 נכנס לחישוב תקציב בי”ס אורט.

הוצאות אלה אינן כוללות השתתפות בהשקעות המבוצעות 
באמצעות תב"רים

הכנסה נושא  משרד 

₪ 120,000 שיפוצים בחוה החקלאית  משרד החינוך 

₪ 270,000 שיפוצים באורט גרינברג   

₪ 90,000 תקרות אקוסטיות במוסדות חינוך   

₪ 90,000 שיפוצי קיץ   

₪ 67,000 קייטנות קיץ   

₪ 880,000 נגישות מוסדות חינוך   

₪ 48,000 התקנת מערכות התרעה מפני רעידות אדמה ב-6 בתי ספר   

₪ 350,000 תכנון תחבורתי חדש רחובות אלונים/שקדים  משרד התחבורה 

₪ 70,000 בטיחות בדרכים - התקני ובגורם האנושי   

₪ 200,000 פארק השומרים  מפעל הפיס 

₪ 430,000 גן “גיגי”   

₪ 100,000 שדרוג כסאות באולם פיס כצנלסון   

₪ 800,000 שיפוצי קיץ במוסדות חינוך   

₪ 200,000 ווינר בקהילה  טוטו ווינר 

₪ 6,700,000 הקמת טיילת העמק  מע”צ 

3,000,000 שיקום כביש יציאה מקרית חרושת  נתיבי ישראל  

בי”ס קרית עמלהחווה החקלאיתעבודות בקרית חרושת

שביל להולכי רגל, גן “חצב”
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ה נ ש ה ל  כ ך  ל ה מ ב ו ה  י ר ק ב ם  י מ ו ח ת ה ל  כ ב ת  כ ש מ נ ת  ו ל י ע פ ה ו ה  י י ש ע ה
טקס יום הזיכרון בבי”ס אורטפעילות נוער - ארכיאולוגיההנוער העובד והלומד

פורים בגנים סיום י”ב בבי”ס אורט

מקהלות המתנ”סטקס חניכת ספרייה חדשה בחטיבה קונצרט בסלון, מרכז המוסיקה

פעילות שבט אלון בשיתוף מח’ התפעול
)חלוקת שקיות כתומות לבתי התושבים(

טקס יום העצמאות של גני הילדים



שיפור
הקשר, חוק, 
סדר ובטחון 
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שיפור הקשר והטיפול בפניות התושבים
היחידה לפניות הציבור משמשת כערוץ קשר ישיר בין 
התושבים לבין המועצה המקומית, עובדיה ומחלקותיה. 

היחידה מייצגת את הפונים בפני ראש המועצה והמחלקות 
השונות ומטפלת במגוון נושאים ותחומים, הבהרות, הצעות, 

תודות ותלונות.

סיורי בוקר  - מידי יום חמישי מקיים ראש המועצה, בלוויית  	■

מנהלי המחלקות, סיור בוקר ברחובות הקריה, על פי אזורים. 
במהלך הסיורים, הצוות מאתר ליקויים שונים ואלה מועברים 
לטיפול מידי.  בנוסף, תושבים המעוניינים בכך, יכולים להיפגש 
עם ראש המועצה בשטח. במהלך השנה, מתקיימים שני 

סיורים בכל רחוב.

מענה מהיר ויעיל לפניות הציבור - תושבי קרית טבעון  	■

ממשיכים ועושים שימוש רב ביחידה לפניות הציבור. בשנת 
2015 הגיעו מעל 50% מהפניות באמצעות “צור קשר” באתר 
המועצה, 30% באמצעות דוא”ל והשאר בדואר, פקס ובקבלת 

קהל.

מוקד 106 מקבל פניות 24 שעות ביממה - בשנת 2015  	■

התקבלו 6127 פניות למוקד 106 אשר הועברו וטופלו על 
ידי מחלקות המועצה הרלוונטיות. 

נכון להיום ניתן לפנות למוקד 106 גם באמצעות אתר המועצה 
)בפניות שאינן דחופות ואינן לטיפול מידי(.

אתר האינטרנט של המועצה מתעדכן בכל יום - באתר  	■

מגוון ידיעות מהנעשה ביישוב, מידע חיוני לציבור, הודעות 
בשעת חרום והודעות חשובות אחרות כמו כן ניתן לקבל מגוון 
שירותים מקוונים כגון: טפסים, רישום לגני ילדים וכיתה א’, 

ביצוע תשלומים ועוד. 

חוק וסדר לאיכות חיים

בשנת 2015 נרכשו כ- 6,400 תווי חניה.   	■

לרווחת התושבים קיימים כ-220 מקומות חניה המסומנים 
בכחול-לבן, לחנייה בת שעתיים.   

ממשיכים במדיניות אכיפת החוק, בשנת 2015 ניתנו 1,597  	■

דו”חות חניה, רובם ניתנו בגין חניה במקום מוסדר ללא תו 
חניה ובגין עבירות נוספות כגון העמדת רכב בחניית נכה, חניה 
במקום אסור המסומן בתמרור והעמדת רכב על המדרכה.

 
נשלחו 219 התראות ו-57 דו”חות בנושא חוקי העזר בנושאים  	■

כגון: זריקת פסולת בניין, זבל וגזם, פרסום שלט ללא רישיון 
ובגין גרימת נזק לרחוב בשאיפה לצמצם את ההפרעה לתושב 

ולמעבר נוח במדרכות היישוב. 

שיפור הביטחון הציבורי והאישי
המחלקה לביטחון, פיקוח ושרותי חירום בקרית טבעון, 
פועלת כדי להגביר את אמצעי הביטחון ואת תחושת 
הביטחון בקרב תושבי היישוב וכן להכין את הרשות  

להתמודדות עם אירועי חירום.
המחלקה פועלת כגוף מבצעי ברוב תחומי העשייה, 
מעניקה סיוע לגורמי החירום וההצלה ומספקת שירות 

ללקוחות חוץ ארגוניים. 

“סיירת הורים” - בקבוצה  25 הורים מתנדבים.  	■

- ההורים מסיירים בסופי השבוע, ברכב וברגל, על מנת 
לשמור על ביטחונם של בני הנוער. 

- המתנדבים עובדים בשיתוף פעולה עם מחלקת החינוך 
ועם קב”ט המועצה.

הערכות למניעת שריפות ולהתמודדות עמן:  	■

- בוצעו דילולים של חורש סבוך ועשביה, בעזרת קק”ל ורעיית 
מרעה, למניעת התפשטות האש. 

- נערכו פגישות קבועות עם מפקד תחנת כיבוי אש קרית 
טבעון ואחראי יערות בכיבוי אש מחוז חיפה.

נערכו ימי עיון בנושא ההתמודדות עם רעידות אדמה ומוכנות  	■

לחירום בהשתתפות נציגי פיקוד העורף, נציגי רשות החרום 
הלאומית הארצית, כוחות החילוץ וההצלה )מד”א, כבאות 
ומשטרה(, חברי ועדת מל”ח היישובית, עובדים ומתנדבים.  
קוימו מספר תרגילי מוכנות לשעת-חרום ברחבי הקריה  	■

ובבתי הספר ביישוב.  

יחידת הג’יפאים  	■

- המשיכה לפעול ביעילות ובמסירות ברחבי הקריה ובשטחים 
הפתוחים. 

- ביצעה פעילויות משותפות עם משטרת ישראל לטיפול 
בעבירות כגון: התפרצויות, גניבות וכו’.

השתלמות והכשרה בכיבוי אש - המתנדבים עברו קורס  	■

ייחודי בנושא כיבוי אש, ובהמשך הגיעו למשמרות בתחנת 
כיבוי האש בקרית טבעון. כמו כן, בוצע ריענון ובוצעו תרגולים. 

ממשיכים לשפר את אמצעי הביטחון במוסדות החינוך  	■

מערכות כריזה ואינטרקום, שופרו עמדות השמירה, הוחלפו 
וטופלו הגדרות. 

רועננו כל נהלים בנושא חירום ונערכו ישיבות של ועדות  	■

מל”ח/פס”ח. 

מרכזי קליטה בחירום, הוכשרו צוותים מסגל בתי הספר  	■

אשר עברו הדרכה ותרגול בנושא.

צוותי כוננות רשותיים להתמודדות עם מצבי קיצון בחירום  	■

כגון שיטפונות, שריפות, תאונות.

ניידת אבטחה -לאור המצב הביטחוני, החל מחודש אוקטובר  	■

נוספה ניידת עם מאבטח לאבטחת מוסדות החינוך במועצה.

5 כוכבי יופי - זאת השנה החמישית בה זכינו ב-5 כוכבי יופי  	■

בתחרות “המקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל היפה” 
של “המועצה לישראל היפה”.

בקרית טבעון עומדים לרשות הציבור 50 מקלטים הפרושים  	■

בכל רחבי הקריה, המקלטים מטופלים על פי תכנית רב 
שנתית ושופרה רמת המוכנות של המקלטים בחרום.

אתר האינטרנט של המועצה

טיפול בעץ שנפלהשתלמות ג’יפאיםהשתלמותסיור בשטח תרגיל חירום ב“אורט גרינברג”

מוקד 106



קייטנה

המשך תנופה
וצמיחה ברשת 

המתנ”סים
2015 בשנת 
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רשת המתנ”סים היא זרוע הביצוע המרכזית של הרשות 
המקומית בתחומי חברה וקהילה, חינוך בלתי פורמלי 
ותרבות. ביישוב חמישה מרכזים קהילתיים פעילים: 
מתנ”ס קרית חרושת, המרכז לאמנויות הבמה בקרית 
עמל, מתנ”ס דגניות, מועדון נרקיס ומתנ”ס רמת טבעון 
וזאת בנוסף למרכזי הפעילות הנוספים: אולם זוהר, מעון 

חומד, אולמות הספורט, בריכת השחייה ועוד.
היקף הפעילות במתנ”ס בשנת 2015 - קרוב ל-19 מיליון ₪, 
נתון המצביע בעיקר על המשך האמון של התושבים ברשת. 

הגיל הרך והמשפחה
מעון “חומד” - המעון המוביל ביישוב, רשומים בו כ-60  	■

ילדים בגילאי 0-3 המתחנכים בשלוש כיתות גן. 
הצוות איכותי ומסור.

ליווי ופיקוח מקצועי של רשת ”התחלה חכמה” בחברה 
למתנ”סים.

בשנת 2015 הושקעו עשרות אלפי שקלים בשיפוץ ושדרוג 
המעון.

הגינה הקהילתית המתוחזקת על ידי ההורים ממשיכה לפעול.
סדרת הרצאות ופעילויות העשרה להורים פועלת באופן 

סדיר במעון.

תוכנית הצהרונים החדשה יצאה לדרך והיא פועלת בהצלחה  	■

רבה ב-11 צהרוני גן ובצהרון בי”ס נרקיסים וצהרון בי”ס 
רימונים, כ-240 ילדים משתתפים בתכנית. 

צהרוני הרשת משתתפים בתכנית הצהרונים הארצית של 
החברה למתנ”סים ומקבלים הדרכה צמודה, פיקוח פדגוגי 

ובטיחותי צמוד. 

תחום הנוער ברשת המתנ”סים
בית הנוער היישובי הרחיב פעילות - פועלות קבוצות  	■

מתנדבים בהפעלת ימי הולדת, בהובלת מסיבות “גזוז” לילדי 
שכבה ו’, בהפעלת בית הקפה לנוער ועוד...

מתקיימות הכשרות מקצועיות בבית הנוער פיש לכל צוותי  	■

המתנדבים.

הוקם “בית קפה - קופיש” בבית הנוער פיש. בית הקפה  	■

מופעל על ידי צוות רחב של בני נוער המתנדבים בכל ימות 
השבוע כולל לילות שישי.

בית הנוער החל לפעול בלילות שישי בהובלת צוות מדריכי  	■

ורכזי הנוער היישובי.

תכנית המד”צים הרחיבה פעילות לשכבות הדרכה נוספות,  	■

כיום פועלים במסגרת התכנית חניכים משכבות ב’ ועד יב’ 
בפרויקטים שונים ובהפעלת בית הנוער.

אגף קהילה והמרכזים הקהילתיים
מרכז קהילתי קרית חרושת - שפע פעילויות כגון: מצעד  	■

הלפידים המסורתי בחג החנוכה בהשתתפות כאלף איש, 
אירועי חגים, הצגות לקהילה, משחקיה פעילה ועוד...

סדרה של תכניות קהילתיות בעלות נמוכה או ללא תשלום -  	■

מתן מענה לצרכי התושבים במיוחד לזוגות צעירים ולמשפחות 
נזקקות: משחקיות במועדון נרקיס ובקרית חרושת, ג’ימבורי 
ברמת טבעון, רביעי וחמישי משפחתי, קבלת שבת אחת 

לחודש ברמת טבעון ובקרית חרושת וכד’.

בנק הזמן - כמאה אנשים לוקחים חלק ביוזמה שבבסיסה  	■

החלפת שירותים בין אנשים ללא צורך בתיווך וללא תשלום 
כספי.

פרויקט קהילתי חדש- מרכז גישור יישובי. עשרות מגשרים  	■

מקצועיים התנדבו לקחת חלק בגישור מחלוקות וסכסוכים 
ביישוב וכבר בוצעו בהצלחה כ-10 מהלכי גישור.

גינות קהילתיות לאלה הקיימות במרכז קהילתי רמת טבעון  	■

ובמרכז קהילתי פיש נוספה גינה קהילתית ברחוב שושנים, 
פרי יוזמת תושבים.

פרויקט קהילתי שרת - ממשיכים לתת מענה קהילתי הולם  	■

וממוקד לתושבי השכונה. פעמיים בשבוע - בימי שני ורביעי 
מתקיימת פעילות ענפה במתנ”ס פיש המיועדת לתושבי 

רחוב שרת ועשרות משתתפים בה על בסיס קבוע. 
התכנית מופעלת בסיוע סטודנטיות ממכללת אורנים וקבוצה 

מהמכינה הקדם צבאית ע”ש רבין. 

המרכז לאמנויות הבמה
בית הספר למוזיקה 

בקונסרבטוריון לומדים כ-650 תלמידים. 
הרכבים ייחודיים, התזמורת והלהקות גדלו ואולפן ההקלטות  	■

פעל בתפוקה מלאה. 

חודש המוסיקה המסורתי זכה להצלחה. 	■

שיתוף פעולה יהודי-ערבי, בסיוע מפעל הפיס המשיך  	■

להתקיים בהצלחה לאורך כל השנה.

בית הספר למחול
500 תלמידות רוקדות בבית הספר למחול, שהוא מהמובילים 

בארץ.
כ-2,000 צופים נהנו משישה מופעי סיום מעולים. 	■

מגמת מחול לבגרות פועלת במסגרת בית הספר. 	■

פעילות מחול לנשים מעל גיל 20. 	■

מאות נהנו מבית קפה במקום, שהינו פרויקט קהילתי  	■

מקומי המופעל על ידי צוות המורות והתלמידות.

שבת מחול וערב יוצרים צעירים - שתי הפקות משובחות  	■

של מורות ותלמידות בית ספר למחול. 

בית הספר לדרמה
מעל 100 תלמידים משתתפים בפעילות ומעלים שורה של 

הצגות ומופעים לאורך השנה. 
הפקת וביצוע מרגש של טקס יום השואה על ידי תלמידי  	■

בית הספר לדרמה.

קייטנות דרמה וסדנאות קיץ זוכות להצלחה. 	■

פעילות דרמה ייחודית מתקיימת בבית ספר נרקיסים. 	■

ספורט יישובי
כ-750 ילדים ומבוגרים פעילים בענפי הספורט השונים של 

רשת המתנ”סים.

נפתח מחדש ענף הכדורעף ועשרות ילדים משתתפים  	■

בפעילות.

בי”ס לכדורגל בהובלת צוות מאמנים מעולה הולך וגדל  	■

מידי שנה. מספר שיא של משתתפים-230 ילדים ובני נוער. 
מספר קבוצות הליגה גדל ונפתחו קבוצות קט-רגל.

התרחבות ענפי התעמלות המכשירים, קפוארה, ג’ודו וקרב  	■

מגע.

כ-2,000 מתושבי הקריה השתתפו במרוץ סיני. 	■

קרית טבעון השתתפה בשבוע הספורט הבינלאומי.  	■

ממשיך שיתוף הפעולה בין המתנ”ס למועצה המקומית  	■

בתכנון ההשקעות בתשתיות הספורט היישוביות.

מתקיים שיתוף פעולה טוב ומקצועי עם עמותות המים  	■

ועמותת הכדורסל.

החל לעבוד אב בית לאולמות הספורט, בשיתוף המועצה  	■

ומרנין טבעון.

בני נוער בפעילותמחולסובב טבעון, צילום: יואב בכרגינה קהילתית, צילום: מיכה דוד

תלמידי הקונסרבטוריון
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אירועי תרבות לקהילה 
יום הזיכרון לחללי צה”ל - רשת המתנ”סים שותפה להפקת  	■

טקס יום הזיכרון אותו מוביל מרכז ההנצחה.

יום העצמאות - אלפים השתתפו במצעד המחולות ובאירועי  	■

החג באצטדיון. הפקה מרהיבה של רשת המתנ”סים ובתי 
הספר ביישוב.

שבת אמנים - מסורת שנמשכת כבר 27 שנים. יותר ממאה  	■

אמנים פתחו בתיהם, הוצגו תערוכות ייחודיות הן במרכז 
ההנצחה והן בקרית האמנים בדגניות, התקיימו אירועי מוסיקה,  
אירועי מחול ועוד שפע פעילויות להנאת הקהל הרב שהגיע 

מכול הארץ. 

עדלאידע - מצעד ססגוני ברחוב הראשי של הקריה הסתיים  	■

בחגיגה ושמחה ברחבת הדשא, במרכז היישוב.

אירועי אביב וקיץ- רשת המתנ”סים ערכה שפע של אירועי  	■

תרבות עשירים ומגוונים בהם השתתפו הרכבים מקומיים 
מבתי הספר למוסיקה, מחול ודרמה לצד הופעות חיצוניות 
רבות. האירועים התקיימו בפארקים ובגינות הציבוריות ברחבי 

היישוב.

שבוע מטפלים - לראשונה בארץ, הפיקה רשת המתנ”סים  	■

שבוע מטפלים הוליסטיים. כמאה מטפלים ערכו סדנאות 
וטיפולים בבתיהם, נערכו אירועי תרבות והרצאות. 

אירועי קהילה וחגים במרכזים הקהילתיים 	■

טקס יום השואה וערב לזכרו של יצחק רבין הופקו על ידי 
תחום התרבות. כמו כן, לאורך כל השנה בימי חג ומועד 
ובחופשות מתקיימים אירועים קהילתיים, טקסי חגים, מפגשי 

תושבים ועוד...

מענה לאוכלוסיות בעלות צרכים
מיוחדים

מועדון על הגבעה - מועדון לילדים הנמצאים על הרצף  	■

האוטיסטי.

תוכנית לבני נוער וצעירים המתקשים  תכנית רעים -  	■

להשתלב בחברה.

תכנית עמיתים - תוכנית לשילוב פגועי נפש בקהילה. 	■

אולם זוהר
הפעילות באולם התרבות והקולנוע היישובי התרחבה באופן 

משמעותי בשנת 2015. 
עשרות אלפי תושבי קרית טבעון, עמק יזרעאל ויישובי הסביבה 
נהנים מאולם קולנוע באווירה ביתית המביא שפע של סרטי 
איכות לאורך השנה. כמו כן, שפע של הצגות ומופעי תרבות 

למבוגרים ולילדים לאורך כל השנה.

המבשלה לקרמיקה
מרכז אזורי ליצירה והוראת הקרמיקה: קורסי פיסול וקרמיקה, 
סדנאות יצירה, תערוכות קרמיקה בגלריה, הרצאות ושיח 

גלריה. מאות פעילים באים בשעריה לאורך השנה.

המרכז למשפחה - תחום למידה 
בחודש ספטמבר 2016 תפתח רשת המתנ"סים תחום פעילות 

חדש - המרכז למשפחה ותחום הלמידה. 
במרכז למשפחה יופעלו עשרות פעילויות למידה והעשרה 
לתושבי היישוב בכל חתך הגילאים. פתיחת המרכז היא פרי 
תכנון, בניית תשתית והכנת תכניות עבודה שנעשו במהלך 

שנת 2015.

השירות הווטרינרי במועצה המקומית טבעון פועל על פי 
מדיניות המועצה ועל פי החוק לשם שמירה על בריאות 
הציבור, מניעת מחלות בעלי חיים, ופיקוח על בעלי החיים 
שבתחום המועצה. מדיניות המועצה מעודדת החזקת חיות 
מחמד בשל חשיבותן הרבה לבני האדם, יחד עם זאת 
תפעל המועצה למניעת מטרדים הקשורים לבעלי החיים.

חיסוני כלבת 	■

השנה חוסנו כ-1550 כלבים וחתולים השייכים לתושבי קרית 
טבעון. עלייה קלה ביחס לשנה הקודמת.

נשיכות 	■

טופלו 26 מקרי נשיכה על ידי כלבים וחתולים. ירידה קלה 
ביחס לשנה שעברה. כל בעל חיים נושך, הועבר להסגר של 
10 ימים בכדי לוודא שאינו נושא כלבת, ואז הוחזר לבעליו. 
אנו משתתפים בגיבוש השינויים בחוק הכלבת, אשר יאפשר 

בעתיד פטור מהסגר בתנאים מסוימים.

עיקור חתולי רחוב 	■

ב-2015 התעכבה התמיכה הממשלתית 
בעיקורים לימים האחרונים בשנה. גם ב-2016 
הגשנו בקשה, ואנו תקווה שנקבל את הסיוע 
הדרוש. )בשנים האחרונות עוקרו במצטבר 
כ- 1,000 חתולים(. לאחר הניתוח ניתן לכל 
אחד מחתולי הרחוב גם חיסון כלבת, והם 
סומנו לצורך זיהוי. החתולים שוחררו לאחר 

יום אשפוז במקום ממנו נלקחו. 

קנסות מנהליים 	■

במהלך שנת 2015 הוטלו 146 קנסות מנהליים ע”ס 500 ₪ 
על בעלי כלבים שנמצאו משוטטים בשטח הציבורי. 

ירידה משמעותית ביחס לשנה הקודמת. בנוסף, נלכדו 48 
כלבים ללא בעלים אשר הועברו לכלביה. ייתכן כי מגמה זו 
משקפת החזקה אחראית וקפדנית יותר של כלבים ביישוב.

בדיקות למוצרי בשר 	■

בתחנה לבדיקות משנה, נבדקו השנה 196 טון של מוצרי בשר 
שונים. עליה של 72 טון ביחס לשנה שעברה. מטרת הבדיקה 
היא לוודא שמוצרי הבשר המגיעים לחנויות ולאטליזים אינם 
מסכנים את בריאות הציבור. גם השנה, כמחצית מהבשר 

הנצרך על ידי תושבי קרית טבעון הנו בשר עוף מצונן. 

הרצאות בבתי הספר 	■

כמדי שנה ביקר וטרינר המועצה בכל כיתות ו’ בקרית טבעון. 
ההרצאות כוללות נושאים שונים הקשורים לשמירה על צער 

בעלי חיים, מחלת הכלבת, הסכנות בצואת כלבים ועוד.

נרי שירות וטרי
שומרים על

בריאות הציבור

שבת אמנים

אתר כלבים משוחרריםצעדת האביב
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המחלקה לשירותים חברתיים מחזקת ומעצימה את הפרט 
והמשפחה והקהילה, ומסייעת לקיומה של אוכלוסייה 
עצמאית בעלת חוסן אישי וקהילתי, כולל טיפול ברווחה 
ובקהילה. תחומי הטיפול: ילד ונוער, פרט ומשפחה, חד 
הוריות, זקנה, שיקום, עיוורים, חרשים, פיגור, אוטיזם, 
התמכרויות, עבריינות, תחום קהילה, התנדבות ושירות 

ייעוץ לאזרח. 
המחלקה משתמשת ומפעילה חוקים הבאים לסייע לפרט 
ומשפחה: חוק הנוער, סדרי דין, מניעת אלימות במשפחה, 
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס, חוק הגנה על חוסים 
וחוק הסיעוד. היא שואפת לצמצום הפערים החברתיים 
ביישוב תוך שיפור רמת החיים ואיכותם על ידי נתינת שירות 
מקצועי, מכבד, מגוון ורגיש לכלל התושבים ובהתאמה 

לאוכלוסיות השונות בקרית טבעון. 

המחלקה נכנסה לתכנית הרפורמה המהווה תשתית המכוונת 
לשדרוג וייעול עבודת המחלקה בתחומים רבים, והבאתם 
לעבודה בקדמת הטכנולוגיה, בשיטות התערבות מתקדמות. 

הכל מתוך ראייה מכוונת לטובת לקוחות המחלקה.

11 עובדים סוציאליים - אקדמאיים, עוסקים בטיפול בפרט, 
במשפחה, בקבוצה ובקהילה ועובדים בשיתוף פעולה מלא 
עם מגוון עמותות, וכן עם צוות מתנדבים גדול על מנת לתת 

מענה הולם לצרכים ייחודיים.

“מרכז לטיפול בילד ובמשפחה” - מערך שירותים טיפוליים  	■

ליחידים )טיפול בילדים בגילאי שנה עד 18 ומבוגרים(, טיפול 
משפחתי, הדרכת הורים, טיפול זוגי, טיפוליים מניעתיים 
לילדים ולהוריהם:  טיפול פסיכולוגי רגשי, טיפול דיאדי, ייעוץ 
להורים, ייעוץ והדרכה במעונות יום, בתחנות טיפת חלב 

ולאנשי מקצוע. נעזרו בו כ-150 משפחות במהלך השנה.

סייענו ל-55 ילדים ממשפחות מעוטות יכולת - במימון  	■

חוגים, טיולים. רכישת ציוד לימודי וטיפולים שונים.

מרפאת שיניים קהילתית - מטפלת במשפחות וקשישים  	■

במחיר מוזל.

פרויקט למניעת אלימות - עו”ס מתאם, מדריך ומייעץ  	■

לגופים השונים בקהילה בנושאים כמו: טיפול, הכוונה, ומניעת 
אלימות. הפרויקט בשיתוף המשרד לביטחון פנים.

התחנה לבדיקות שד - המרפאה בקרית טבעון, אותה  	■

יזמה והקימה אסתר גרינברג בשיתוף עם ד”ר אבישי ענבר, 
מספקת לנשים החל מגיל 20 שירות VIP בחינם, אחת לחודש 

בימי רביעי.

היחידה לקהילה והתנדבות
היחידה נותנת ייעוץ, הדרכה וסיוע לארגונים בקהילה בנושא 
גיוס מתנדבים, העצמתם והכשרתם וגם קשורה לפניות 

וליוזמות מקומיות.

בשנת 2015 גויסו 60 מתנדבים לפרויקטים ותיקים וחדשים.   

העצמת המתנדב - היחידה לקחה חלק בהוקרת מתנדבים  	■

בפרויקטים השונים. בנוסף, היחידה מקיימת פורום הדרכה 
למתנדבים בפרויקט “הקן” ומתנדבים נוספים בהנחיה חיצונית.

בשנת 2015 זכתה מתנדבת מהיישוב באות שר הרווחה 
למתנדב בהמלצת היחידה והועברו המלצות לפרסים נוספים.

היחידה פעלה יחד עם “האגודה למען החייל” להמשך מיזם 
חלוקת חבילות שי לחיילים מהיישוב על ידי תלמידי בתי ספר.

ממשיך לסייע לתושבים הזקוקים  פרויקט תעסוקה -  	■

לעבודה וגם יוצר קשרי מעסיקים, בשיתוף עמותת “מעומק 
הלב”.

אח תומך - קבוצת מתנדבים איכותיים תמכה השנה בילדים  	■

ובני נוער כחלק מפרויקט “הקן”.

ביטחון תזונתי ל-60 משפחות ובודדים מעוטי יכולת - מחסן  	■

המזון מנוהל על ידי מתנדבי עמותת “מעומק הלב”. 

מכינה קדם צבאית “רבין” ממכללת אורנים - השנה השתלבו  	■

בהתנדבות פרטנית עם ילדים שבעה מכינאים, בנוסף לשילוב 
מכינאים במועדונית הילדים. מכינאים נוספים שולבו גם 
בהתנדבות פרטנית בבתי קשישים. המכינאים מודרכים 

ומלווים על ידי היחידה לקהילה והתנדבות.

טיול משפחות - המחלקה יחד עם עמותת “מעומק הלב”  	■

הפיקה טיול משפחות לכ-50 משתתפים.

מחשב לכל ילד - המחלקה יחד עם עמותת “מעומק הלב”  	■

השתתפו בפרויקט עבור חמישה ילדים תושבי הקריה.

אוניברסיטה בעם - קרית טבעון צורפה לפרויקט בו לוקחות  	■

חלק 16 נשים בלימודי קורס באוניברסיטת חיפה במהלך 
שנת הלימודים.

התנדבות משפחות - פרויקט קהילתי אשר הולך ומתפתח  	■

לקראת יישום בהנחיית “ג’וינט-אשלים”. הפרויקט פונה 
למשפחות אשר מעוניינות להתנדב יחד, לתרום ולהיתרם, 

בתוך הקהילה המקומית.

פרויקט “הקן” - אימהות ואבות בעלי ניסיון מלווים אימהות  	■

ואבות צעירים, נשים וגברים בתחומים שונים בחייהם.

בית קפה קהילתי - בית קפה שכונתי בסמטת פיש לתושבי  	■

היישוב כולל פעילויות חברתיות, טיולים, פיקניקים וסדנאות 
המתקיימות במועדון המפגש בימי שני ב-17:30 אחר הצהריים.

העשרה במועדון אנו”ש - 30 חברים נהנו גם השנה מהרצאות,  	■

חוגים ופעילות יוצרת במועדון חברתי המסייע להשתלבותם 
של פגועי נפש - בהפעלת עמותת אנו”ש.

35 מלגות חולקו לסטודנטים בני הקריה על  מלגות -  	■

ידי “סורופטמיסטיות”, “מעומק הלב”, “שיק בוטיק”, “רוטרי” 
והמועצה המקומית. 

מועדונית לילדים ונוער ו”בית חם לנערות - 50 ילדים  	■

ממשיכים לבקר במסגרות אלה.

גם בשנת 2015 זכו הילדים להעשרה לימודית, חברתית 
ותרבותית.  כמו כן, הועברו תכניות בנושא כישורי חיים, יחסים 

במשפחה, תקשורת ועוד.

“מועדונית על הגבעה” - 4 ילדים אוטיסטים ביקרו במועדונית  	■

המופעלת על ידי רשת המתנ”סים, על מנת להעשיר את 
עולמם ולהקל על העומס הטיפולי המונח על כתפי המשפחה.  

8 ילדים אוטיסטים שהו בנופשונים במשך השנה.

שיפוץ בתי קשישים נזקקים “מדור לדור”- יוזמה של שני  	■

תושבים מלווים בעשרות מתנדבים במטרה לשפץ בתי 
קשישים נזקקים. היוזמה נתמכת על ידי הלשכה לשירותים 

חברתיים ועל ידי עמותת “שלהב”ת”.

150 קשישים ביקרו ב”מרכז יום  לקשיש” - המקום מופעל  	■

על ידי עמותת שלהב”ת, וקולט קשישים הזקוקים לסיוע 
בפעולות יומיומיות.

המרכז מספק: ארוחות, חוגים, פעילות ספורט, רכישת 
מיומנויות מחשב ועוד.

מועדון מועשר - בסמטת פיש מועדון שכונתי לאוכלוסייה  	■

המבוגרת. המועדון מספק מענים בסיסיים כמו: הסעות, 
מזון, פעילות חברתית ותרבותית. מבקרים בו כ-40 חברים 

- בהפעלת עמותת שלהב”ת.

קהילה תומכת - בניהול עמותת שלהב”ת.  	■

סיפקה השגחה ל-300 קשישים 24 שעות ביממה. 
התכנית מאפשרת ביטחון אישי ומבטיחה סיוע רפואי בשעת 

מצוקה.

עבודה קבוצתית - התקיימו קבוצות תמיכה לבני זוג וילדיהם  	■

המטפלים בחולים סיעודיים בדגש אלצהיימר ופרקינסון, וכן 
קבוצת תמיכה לניצולי שואה בשיתוף עם עמותת “שלהב”ת” 

ו”עמך”.

אירועי גיל הזהב - התקיימו פעילויות לטובת גמלאי הקריה 
שכללו: יום כיף, טיולים, סרטים, ועוד בחודש אזרחים ותיקים, 

בשיתוף: שלהב”ת ורשת המתנ”סים.

שירותים
ים לרווחת  חברתי

התושבים 

סיור בבית זייד

צוות מתנדבי האגודה למלחמה בסרטןאזרחים ותיקים במלון קיסר פרויקט שיפוץ “מדור לדור” יריד הסורפטמיסטיות
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קרטוניה פח לאיסוף זכוכיתפינת מחזור

מתקן קיים  רחוב ומיקום   

קרטוניה, פלסטיק אורנים 1 - ליד הבריכה   1

קרטוניה אורנים - בית אבות נוף טבעון   2

נייר, קרטוניה, פלסטיק, טקסטיל, מתכת איריס - יסמין   3

נייר, קרטוניה, פלסטיק, טקסטיל, זכוכית, מתכת, ניילון אמנון ותמר - בחניה מול הדואר   4

נייר, קרטוניה, פלסטיק, מתכת גולומב - )ליד מועדון הקשיש(   5

פלסטיק דוד אלעזר - )ליד כיבוי אש(   6

נייר, קרטוניה, פלסטיק, טקסטיל, זכוכית, מתכת, ניילון הבונים - כיכר הבונים   7

נייר, קרטוניה, פלסטיק, מתכת הגפן - סובב גפן   8

קרטוניה, זכוכית הגפן - מרכז מסחרי   9

קרטוניה, פלסטיק, זכוכית, מתכת החורש - מול המשטרה   10

נייר, קרטוניה, פלסטיק, מתכת הכרמל )ליד הטניס(   11

נייר, קרטוניה, פלסטיק, טקסטיל, זכוכית, מתכת, ניילון המזרח, אלרואי - ליד תיבות הדואר   12

פלסטיק הנרייטה סולד - ליד מגרש הכדורסל   13

נייר, קרטוניה, פלסטיק, טקסטיל, זכוכית, מתכת הרצל - נחל קדומים   14

נייר, פלסטיק השומרים - כניסה לפארק   15

פלסטיק ויצמן - פארק הקטר   16

מתקן קיים  רחוב ומיקום   

נייר, קרטוניה, פלסטיק זבולון - דואר ק. עמל   17

קרטוניה, פלסטיק, זכוכית חנה סנש - אולם זוהר   18

פלסטיק חנה סנש - מרכז הספורט   19

נייר, פלסטיק, זכוכית, מתכת יהודה הנשיא - מול השופרסל   20

טקסטיל יזרעאל 20 - )מול המקלט(   21

נייר, קרטוניה, פלסטיק, טקסטיל, זכוכית, מתכת יערה   22

פלסטיק יצחק שדה   23

סוללות ככר בן גוריון - בניין המועצה   24

קרטוניה ככר בן גוריון - מאחורי בניין המועצה   25

נייר, קרטוניה, טקסטיל כצנלסון - סופרמרקט זייד   26

פלסטיק כצנלסון - בריכת חנה סנש   27

נייר, קרטוניה, פלסטיק, טקסטיל, מתכת מורן - רמת טבעון   28

נייר, קרטוניה, פלסטיק, זכוכית, מתכת מעלה אבשלום - ליד תיבות הדואר   29

פלסטיק מרגניות - מול תיבות הדואר   30

נייר, פלסטיק משה דיין - מול הפארק   31

נייר משה דיין - ליד דור טבעון   32

נייר, קרטוניה, פלסטיק, טקסטיל, זכוכית, מתכת נרקיסים - ליד ביה”ס   33

נייר, פלסטיק קק”ל - סופר קק”ל   34

נייר קק”ל 59 - כניסה לרח’ העמק   35

קרטוניה, פלסטיק, זכוכית, מתכת רבין - מרכז מסחרי   36

נייר, קרטוניה, פלסטיק, זכוכית שושנים - כלניות   37

נייר שקדים 1    38

נייר, קרטוניה, פלסטיק, טקסטיל שקדים - בי”ס יבנה   39

פלסטיק שרת פינת כצנלסון   40

נייר, קרטוניה, פלסטיק, זכוכית, מתכת תמר - ליד תיבות הדואר   41

פריסת סוגי 
מתקני המחזור 

בקריה



פקס טלפון  היחידה 

04-9931010  04-9931169 לשכת ראש המועצה  

04-9533856  04-9539206 מינהל כללי                                   

04-9537156  04-9539256 פניות הציבור ותרבות הדיור              

04-9830739  04-9539202 מינהל כספי                                     

04-9535783  04-9539295 מינהל תפעול                                   

04-9536148  04-9539267 קב"ט המועצה                                 

04-9830791  04-9537171 וטרינר המועצה                               

04-9530045  04-9539297 מחלקת אחזקה ורישוי עסקים           

04-9539257  04-9539208 מחלקת חינוך                                  

04-9931496   04-9539210 מינהל הנדסי                                   

04-9534208  04-9539209 הוועדה לתכנון ובניה                        

04-9539263  04-9539201 המחלקה לשירותים חברתיים             

04-9835650  04-9537181 שירות פסיכולוגי חינוכי                      

04-9831076  04-9038100 רשת המתנ"סים                               

04-9837432  04-9535506 ספריה ומרכז הנצחה                        

04-9830748  04-9535750/1/2 עמותת שלהב"ת                         

04-9832714/5 מועצה דתית - מנשה אלטהויז         
נייד: 054-9770585   

04-9831009  04-9831444 משטרת קרית טבעון                       

פיקוד העורף - 104  משטרה - 100     מד”א - 101     כיבוי אש - 102     

ערכה והפיקה: עדנה פרידמן | עיצוב גרפי: מרב פלפי

מוקד המועצה: 106 )מקו בזק( ו/או 04-9539239
מוקד תשלומים: 1-700-704-411

טלפונים
חשובים


