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תושבים יקרים, 

קרית טבעון מתחדשת והפעילות המרובה נכרת בכל רחבי ביישוב. 

בשנה החולפת, כמו במרוצת השנים האחרונות, היינו ועודנו עסוקים 

בחדוות העשייה. זכינו בפרסים ובתעודות הערכה במגוון תחומים, 

חידשנו ושדרגנו מבנים, יעלנו תהליכים ושיפרנו את השירות לתושב. 

זו השנה החמישית, שאני גאה להציג בפניכם דו"ח המפרט אודות 

העשייה ביישוב. השנה שחלפה היתה שנה טובה במיוחד. מספר 

פרויקטים מרכזיים, עליהם עמלנו בשנים האחרונות, הגיעו לכדי סיום: 

פרויקט הבריכה המרשים, סיום עבודות הפיתוח בשכונה החדשה 

באלרואי, בניית המעלית למשרדי המועצה, בניית גני-ילדים חדשים, טיפול מהותי בחידוש אזורי 

המשחק בגן המייסדים ובגן הוורדים, הרחבה ושיפור בית העלמין בחלקה של עמותת "מנוחה 

נכונה" ועוד פרויקטים נוספים עליהם נרחיב בחוברת זו. 

במקביל,  לצד העשייה השוטפת, אנו ממשיכים לטפל בנושאים חשובים כמו: פיתוח שכונות 

חדשות, כפתרון גם לתושבי הקריה הצעירים, טיפוח חיי קהילה, תרבות ואמנות, פיתוח ואחזקת 

התשתיות בקריה ועוד. כראש הרשות אני ממשיך להתמודד במרץ מול אתגרים,  משקיע מאמצים 

נכרים מול משרדי הממשלה ומאמין שהתוצאות נכרות בשטח. חברי המליאה, עובדי המועצה 

ואנוכי, מקדישים זמן ומאמץ בשאיפה לשפר ולייעל את השירות לתושב, לקיים מערכת חינוך 

מיטבית, לשמור על איכות הסביבה,  לדאוג לצרכי הצעירים, הנוער והטף, לצד מתן מענה הולם 

לצרכי האוכלוסייה הבוגרת בכול ההיבטים. 

בחוברת זו השתדלנו להביא סקירה מעניינת ותמציתית של הפעילות העשירה שנעשתה וכן 

שובץ מידע שימושי. 

זו הזדמנות להודות, בשם חברי המליאה ובשמי,  לכל העוסקים במלאכה המבורכת, לעובדים, 

למתנדבים הרבים ולכם תושבים יקרים, על המעורבות, האכפתיות והנתינה לטובת איכות חיים 

טובה יותר בקרית טבעון. תודה גדולה גם לחברי המליאה היוצאת, אשר להם חלק בהישגים ואנו 

מבטיחים להמשיך לפעול ולהוביל את הקריה להישגים רבים נוספים.

בברכת חג פסח שמח
דוד אריאלי,

ראש המועצה

דבר ראש המועצה, דוד אריאלי

3 דבר ראש המועצה     

5-4 מובילים בחינוך     

9-6 תכנון, בינוי ופרויקטים בתנופה   

10 נקיון, חזות ואיכות הסביבה    

11 תחבורה ובטיחות בדרכים    

13-12 תקציב וכספים     

15-14 שיפור הקשר, חוק, סדר ובטחון   

20-16 פעילות שיא של רשת המתנ"סים   

21 שירות וטרינרי     

23-22 שירותים חברתיים לרווחת התושבים   

25-24 פריסת סוגי מתקני המחזור בקריה   

26 טלפונים חשובים     
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לבטיחות בדרכים בשיתוף "אור ירוק"(, חינוך 
סביבתי  וקיימות בגנים, בשיתוף משרד החינוך, 
החברה להגנת הטבע ומכללת אורנים, תכנית 
"אילנות" להצבת גבולות והתנהגות נאותה )"עיר 
ללא אלימות"(, "גוגלה" )כלים ממוחשבים לגיל 
הרך(, "מדע גן" )מתנדבים מהקהילה(, "לוחמי 
בטבעון,  האש  כיבוי  תחנת  בשיתוף  האש" 

ריתמוסיקה ופעילות גופנית. 

שותפויות החינוך  
/ ארבעה מיזמים חינוכיים של תושבי הקריה 

במערכת חינוך – משחק רביעיות "פעם היינו", 
תכנית "לשים את הפוקוס" לילדי החינוך המיוחד, 
אמנות רחוב בבית ספר "נרקיסים" ותכנית לעידוד 
הסובלנות בהדרכת תלמידי התיכון את תלמידי 

חטיבת הביניים.

סיירת ההורים, הדרכה מקצועית להורים וגננות 
לצמצום אלימות בגיל הרך.

גני הילדים  
/  פרס מחוזי לגן קורצ'ק על שילוב גן תקשורתי 

בפעילות השוטפת בגן.

/  ממשיכים ביישום חוק חינוך חובה חינם 
לגילאי 5-4-3 , שנה שלישית, בהתאם להחלטת 

הממשלה. 

/ הגנים החדשים – "ארז" ו"חצב", עברו למעון 

הקבע החדש ברח' שרת.

ספר  מבית  עבר  "סחלב"  גן  השפתי  הגן   /
"רימונים" למתחם במרכז הלמידה.

/ ממשיכים להעמיק את שיתופי הפעולה עם 
בתי-הספר הקולטים את ילדי הגנים: בתחום 
הפדגוגי, החברתי והרגשי – התנהגותי, בהובלה 
ופיקוח משרד החינוך ומחלקת החינוך במועצה. 
מפגשים לימודיים וחווייתיים לילדים בבתיה"ס 

ובגנים ומפגש צוותים. 

/ עיבוי צוותי ההוראה והחינוך: בנות שירות 

לאומי בשיתוף המשרד לביטחון פנים ועמותות 
שלומית והאגודה להתנדבות בגנים: "האורן", 
"ארז",  "צבעוני",  "נרקיסים",  "נוריות",  "חצב", 
"הבונים", "רימונים", "תאנה" ו"סחלב". כמו כן, 
מתנדב קבוע בגן "ציפורנים",  מתנדבות כפר 
תקווה בשלושה גנים וסייעות תגבור בגן "יבנה", 

"יקינטון" ו"רקפת". 

/ ביסוס והרחבה של פעילויות ותכניות העשרה:  
וביקור במרכז הנצחה פעמיים  בגנים  אמנות 
בשנה, עידוד קריאה בגן ובמרכז הנצחה )כולל 
טקס חלוקת מנויים לספריה בשבוע הספר(, 
חינוך מוסיקלי + קונצרט עם אורי ביתן בשיתוף 
הרשות(,  ולגני  החובה  )לגני  הקונסרבטוריון 
תיאטרון ודרמה, זה"ב בגן )מתנדבים מחנכים 

מוסדות החינוך בקרית טבעון הם: חטיבה 
עליונה וחטיבת ביניים "אורט גרינברג".  5 
בתי ספר יסודיים אשר מתוכם 3 ממלכתיים  
– קרית עמל, רימונים ונרקיסים.  בית ספר 
ממלכתי דתי - יבנה  ובית ספר אנתרופוסופי 
– שקד. 16 גנים ממלכתיים, 3 גנים לילדים עם 
צרכים מיוחדים, גן ממלכתי דתי, גן חב"ד ו-6 

גנים ברוח החינוך האנתרופוסופי.

בתי ספר  
/ תיכון אורט גרינברג הופיע ברשימת 20 בתי 
הספר הערכיים ביותר על פי דירוג שערך משרד 

החינוך.

/ ועדת פרסי החינוך של הנהלת רשת אורט 
העניקה לצוות אורט טבעון תעודת הצטיינות. 

/ פרס החינוך המחוזי מטעם משרד החינוך 
הוענק לביה"ס קרית עמל.

/ פרס החינוך המחוזי הוענק לחווה החקלאית 
בזכות העושר והמגוון החינוכי והסביבתי, חינוך 

לקיימות ועשייה מיטבית בתחומי חקלאות.

מונו שלושה מנהלים חדשים בבתי ספר   /
ביישוב: אבי שוורץ בתיכון השש שנתי, טלי דלויה 
בבית ספר "קרית-עמל" וסתווית לרנר בבית ספר 

"רימונים".

/ הוקמה כיתת טבע בשיתוף קק"ל בבית ספר 
נרקיסים. 

/ העמקת הייחודיות הבית ספרית של בתי הספר 
היסודיים. "רימונים" – בית ספר למנהיגות מעצימה, 
"קרית עמל" – סביבה מדעים וחקלאות, "נרקיסים" 
– תרבות ואומנות ברוח הגישה ההומניסטית. "יבנה" 
– אהבת העם בארץ והתורה. "שקד" – ברוח הגישה 

האנתרופוסופית.

/ העמקת תכנית עיר ללא אלימות – מדריך 
חברתי בחטיבת הביניים, המשך תפקודה של 

מובילים בחינוך

הרחבת מעגל המתנדבים בתוך מערכת   /

החינוך – מתנדבי שלהב"ת לתגבור לימודי לקראת 
בגרויות ובכלל. 

מתנדבים צעירים שהצטרפו למתנדבי שלהב"ת 
לאותה המשימה. 

מתנדבי ידיד לחינוך שהרחיבו את שורותיהם. 

מתנדבות בגני הילדים – זה"ב בגן. 

/ הרחבת שיתוף הפעולה עם מכללת אורנים – 
המכינה הקדם צבאית "רבין" וסטודנטים מתכנית 
בחינוך  היום  רצף  על  המשולבים  "מיכאל" 

הפורמאלי ולא פורמאלי ביישוב.

/ הרחבת פעילות תנועות הנוער וארגוני הנוער 

– תנועת "הצופים", "הנוער העובד והלומד", "בני-
עקיבא", חוגי סיירות, חוג "אילן" ומד"צים.

מתנדבות זה"ב בגן

פרויקט בבי"ס נרקיסים
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גני ילדים 
/ נבנה גן ילדים חדש בתוך מרכז למידה –

גן סחלב

/ נבנו שני גני ילדים חדשים ברחוב שרת- 
גן "חצב" וגן  "ארז".

גני משחקים 
/ שוקם שופץ והוגדל גן המייסדים במרכז הישוב.

/  שוקם ושופץ והוגדל גן ורדים  ברחוב הוורדים 

גן  - החל שיקום שיפוץ והגדלה של  בביצוע 
השומרים .

פרויקטים

/ הסתיימה הקמת  מעלית לבניין המועצה 
לרווחת הקהל.  

/ הושלמה הקמת בית עלמין לקבורה אזרחית 
"מנוחה נכונה"  בוצע בעלות של כ 1.2 מיליון ₪. 
הפרויקט בוצע תוך הקפדה ו שמירה מקסימלית 

על העצים הקיימים באזור.

/ הסתיים פרויקט מרכז הספורט )ה"קאנטרי"( 
וכיום נהנים ממנו כ-1,500 מנויים. 

/ בבריכת שחיה ) חנה סנש הוותיקה( הוקמו 
מבני שירותים ומקלחות יבילים והותקנה  מערכת 

גלישה.

/ הותקנה מערכת גילוי עשן באולם פיס.

/ בוצע שלב "ב" בפיתוח שכונת המעיין.

/ בוצע פרויקט "מערכת ספרינקלרים באולם 
זוהר".

/ בביצוע – שלב "ג" השלמת עבודות פיתוח, 
גינון ואזורי משחק בגבעת הבריכות.

בתי ספר 
/ כבכול שנה בוצעו שיפוצי קיץ בכל בתי הספר 

בקריה. 

/ החלה הקמת אגף חדש בבית ספר שקד – 
תוספת של 8 כיתות לימוד, 2 מרחבים מוגנים 

ומתחם שירותים לבנים ובנות. 

סיום צפוי – אוגוסט 2014

/ הוקמה כיתת טבע בשיתוף קק"ל בבית ספר 
נרקיסים. 

/ החל הליך חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה 
בבתי הספר היסודיים "רימונים", "קרית עמל"  

ובתיכון "אורט גרינברג". 

/ בוצעו עבודות שיפוץ נרחבות בבית ספר 
"יבנה".

/ בוצעו עבודות שיפוץ אולם ספורט בחטיבת 
הביניים "אורט גרינברג".

/ עבודות בטיחות בכל מוסדות החינוך ביישוב.

תכנון, בינוי ופרויקטים בתנופה

גן המייסדים

גני חדשים - הארז וחצב

מרכז הספורט )הקאנטרי(

גן מונגש לכבדי שמיעה

כיתת טבע בבי"ס נרקיסים
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כבישים, מדרכות ועוד
/ שיקום קטע ברחוב המזרח.

/ שיפוץ מדרכה בחבצלת

/ שיקום קטע מרחוב גורדון

/ בוצעו עבודות מוצא ניקוז ברחוב דבורה נביאה

נגישות
/ פרויקט המעלית- עלות 650,000 ₪

/ רמפה למוקד המועצה – 25,000 ₪ 

/ שירותי נכים במנהל הנדסה +רמפה – 10,000 ₪

/ רמפה לבניין הדואר בקרית עמל – 1,500 ₪

/ מעקה במרכז הנצחה- 3,000 ₪

/ שיפור מדרגות ומעקה באולם זהר -13,000 ₪

/ הנגשת עוד 18 מעברי החצייה ב-2013 בעלות 

של– ₪55,000

/ הנגשת בית כנסת הרפורמי ברבין  - 3,000 ₪

/ הנגשת בית הכנסת ברחוב האיריס - 10,000 ₪

/ נגישות לבניין המועצה הדתית – ₪100,000

/ הנגשת  מדרכה ליד קופ"ח בקרית עמל- 

₪ 3,000

/ כיתות מונגשות לכבדי שמיעה: 1 ב"קרית-

בגן-  1 ב"נרקיסים",   1 ב"רימונים",   1 עמל", 
"נרקיסים" 2 בחטיבת הביניים. עלות - 150,000 ₪

/ בית-ספר שקד – בבניית האגף החדש ניתן 

מענה הולם לנושא הנגישות בבית הספר.

הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה

 264 2013  טיפל צוות הוועדה ב-  בשנת   /

בקשות להיתר וב25 בקשות לפיצול חלקות. נתנו 
207 היתרי בניה )לעומת 162 בשנת 2012(  משך 
הטיפול הממוצע בבקשה למתן החלטת ועדה, 

עומד על  כחודשיים.

תכנון עירוני 
/ אושרה תכנית טב/267 להקמת שכונה חדשה 

בקרית טבעון צמוד ומצפון לאלרואי.

תכנון, בינוי ופרויקטים בתנופה

מעלית לבניין המועצה

שיקום רחוב המזרח

הונגש בית הדואר בקרית עמל

הדמיה של השכונה החדשה )עוזי גורדון אדריכלים(
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/ חידשנו את הצמחייה בכיכרות.

/ אנו מטפלים ב- 450 דונם גינון ציבורי,  79 דונם 

במוסדות החינוך ו 270 דונם שטחים ציבוריים.

התקיימו עשרות 
אירועים לרווחת  

התושבים  
/ הקמנו עשרות במות לאירועי מוסדות החינוך 

ולאירועי רשת המתנ"סים.

למתנ"ס  נוספים  אירועים   15 כ-  הפקנו   /
ולקהילה. 

/ העמדנו גב במה ומתחם לאירועי העצמאות 
באצטדיון.

/ הקמנו  כ- 10 מתחמים לאירועים שונים )גב 
במה, דגלול וכד'(. 

ק"מ   32 כ-  השונים  לאירועים  נפרשו   /
מחסומים. נבנו 12 סוכות למוסדות החינוך ו- 6 

סוכות ציבוריות. 

שיפרנו  
גני משחקים  

/ הוספנו 13 נדנדות בגני משחקים ציבוריים.

/ התקנו 15 ספסלי רחוב חדשים, הוחלפו  12 
נוספים ושופצו 51 ספסלים ישנים.

/ חידשנו צביעת מתקנים בגני משחקים בעזרת 
תעסוקת קיץ נערים.

בשנת 2013 ביצעה מחלקת התפעול ברשות 
המקומית פעילות רבה בתחום. 

חושבים רחוק –  
חושבים ירוק    

/ חתמנו הסכם עם תאגיד ת.מ.י.ר - חברה  
לתועלת הציבור הפועלת ללא מטרות רווח. 
הוקמה על מנת לאפשר ליצרנים וליבואנים של 
מוצרים ארוזים, לקיים חובותיהם על פי החוק 
להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א )2011( – 

חוק האריזות.

/ הקמנו שתי פינות מחזור חדשות האחת בכיכר 
הבונים  והשנייה באמנון ותמר

/ הוצבו ברחבי הקריה מתקנים חדשים בהם 
שקיות לאיסוף צואת כלבים. סה"כ 45 מתקנים.

/ שיפרנו את שירותי איסוף הגזם וגרוטאות 
)פונו 5600 טון אשפה ו- 3600 טון גזם(

/ הוספנו  8 אשפתונים חדשים בישוב ותיקנו 
64 אשפתונים ישנים. 

/ צבענו כ 300 פחי אשפה תושבים.

/ הקריה זכתה, בפעם ה-16, בחמישה כוכבי 
יופי. 

בוצעו עבודות נרחבות
בתחום הגינון  

/ נגזמו מאות  עצים  ברחבי הישוב.

/ שתלנו כ- 6000 שתילים עונתיים,

וכ- 2000 שתילים רב שנתיים. 

/ שוקמו תאי  הגינון בכבישים הראשיים

ניקיון, חזות ואיכות הסביבה

תיקנו כבישים ומדרכות – בוצעו תיקוני   /
כבישים בהיקף של כ- 120 טון אספלט, תיקוני 

מדרכות וכבישים בכ- 5 טון אספלט קר, ובנוסף 

משתלבות  אבנים  מדרכות,  תיקוני   150 כ- 

ואספלט.

/ צבענו - הציר הראשי נצבע פעמיים במהלך 
השנה. לפני פתיחת שנה"ל נצבעו מעברי החציה 

תחבורה ובטיחות בדרכים - למענכם

בקרבת  מוסדות חינוך, בנוסף, נצבעו חניות נכים 

ציבוריות,  כ- 350 עמודי תמרורים וכ- 200 מ"א 

גדרות ציבוריות.

טיפלנו בשילוט  הוחלפו כ 450 תמרורים   /
בישוב והמשיכה תכנית ריענון תמרורים.

"גן בני" ע"ש בני פרנק ז"למתקן שקיות לאיסוף צואת כלבים

פינת המחזור בבונים
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התנהלות נכונה, אפשרה לסיים את שנת 
התקציב 2013  באיזון תקציבי וזאת מבלי 

להזדקק להעלאת תעריפי הארנונה. 

משרד הפנים הביע הערכתו להתנהלותה 
הנכונה של קרית טבעון והגדיר אותה  רשות 
ביעדים  עומדת  הרשות  משמע:  איתנה 
תקציביים ובאיזון תקציבי, הרשות הגישה 
דוחות כספיים במועד, רו"ח המבקר, קיבל 
את הדוחות ללא כל הסתייגות, התמיכות 
אושרו ושולמו על פי הקריטריונים שקבע 
משרד הפנים, הקריה עמדה ביעדי גביית 
הכספים ממשרדי הממשלה ובנוסף, ניהלה 
תזרים מזומנים תוך צמצום עלויות המימון. 
הכרה כרשות איתנה מאפשר למועצה חופש 

פעולה רב יותר למען הקריה ותושביה.

חסכנו והתייעלנו
/ נמשך קיום 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 2013, 

הינו מהגבוהים במדינה ונע סביב 95% - 96%.               

הושלם סקר מיפוי נכסי הרשות.   /

/ המשך החכרת גגות סולאריים הניב כ-500 
אל"ש בשנת 2013 

תקציב וכספים

גייסנו כספים ממקורות חוץ
הכנסהנושאמשרד

85,000אופק חדש חט"במשרד החינוך

90,000תקרות אקוסטיות

200,000שיפוץ בית הספר יבנה

32,000,000 גני ילדים

4,000,000בית הספר שקד

270,000כביש עוקף נרקיסיםמשרד התחבורה

240,000ריבוד המזרח באלרואי

80,000בטיחות בדרכים

770,000בניית גן המייסדיםמפעל הפיס

650,000שיפוץ אולם זוהר

200,000שיפוץ מגרשי ספורט )בונוס(טוטו ווינר

1,100,000 בריכת נופש וספורטבינוי ושיכון

1,200,000הרחבת בית עלמין מנוחה נכונהשירותי דת

200,000מעליתמשרד הרווחה

השקעה בהיקף של כ- 138,486,000 
שקלים

סכום )ש"ח(שנה

200814,405

200916,353

201017,727

201117,981

201234,421*

201337,599 )משוער(

138,486 סה"כ 

השקענו סכומים נכבדים בנושאים רבים כגון: 

מחשוב מוסדות חינוך, החלפת מזגנים וציוד 

במוסדות החינוך, פרויקט בי"ס מנגנים, פרויקט 

גנים מנגנים, פרויקט בתי ספר רוקדים, פרויקט 

טבעון בעיניים שלי, תגבור סייעות בגנים, פרויקט 

שיח מתמטי, מערכות כריזה בבתי הספר, פרויקט 

שבוע הספר מוסדות חינוך, החלפת ציוד בגני 

כיתות  גודל  וצמצום  מופעים  הצגות,  ילדים, 

הלימוד.

*בשנת 2012 נכנס לחישוב תקציב בי"ס  אורט.

השקענו במיוחד בחינוך )בין השנים 2013-2009(

תקרה אקוסטית

שיפוץ מגרשי ספורט 

בית העלמין 'מנוחה נכונה'
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יום שלישי  - מידי  נערכו סיורי בוקר     /
מקיים ראש המועצה, בלוויית מנהלי המחלקות, 

אזורים.  פי  על  בוקר ברחובות הקריה,  סיור 

במהלך הסיורים, הצוות מאתר ליקויים שונים 

ואלה מועברים לטיפול מידי.  בנוסף, תושבים 

ראש  עם  להיפגש  יכולים  בכך,  המעוניינים 

המועצה בשטח. בסה"כ, במהלך שנה, מתקיימים 

2 סיורים בכול רחוב.

/ מענה מהיר ויעיל לפניות הציבור -  תושבי 
קרית טבעון ממשיכים ועושים שימוש רב ביחידה 

2013 טיפלה היחידה  לפניות הציבור. בשנת 

ב-944 פניות, כמחצית הפניות )442( מגיעות 

כיום באמצעות "צור קשר" באתר המועצה.

/ מוקד 106 מקבל פניות 24 שעות ביממה  - 
בשנת 2013 התקבלו וטופלו 7809 לעומת 8004 

פניות מוקד בשנת 2012 ו- 6300 פניות מוקד 

בשנת 2011.

אתר האינטרנט של המועצה מתעדכן   /
בכל יום – באתר מגוון ידיעות מהנעשה בישוב, 

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.

נשלחו 439 הודעות דרישה  לקיום חוק   /
גיזום צמחיה פולשת, בשאיפה לצמצם את 

ההפרעה לתושב ולמעבר נוח במדרכות היישוב. 

שיפור הקשר
והטיפול בפניות תושבים 

שיפור הביטחון
הציבורי והאישי

/ המועצה מפעילה ניידת  אבטחה יישובית 
24  שעות ביממה,  כאשר המאבטחים הפועלים 

בניידת, עברו הכשרה מתאימה.   פעילות הניידת, 

לצד פעילות המשטרה,  מסייעת בטיפול בפשיעה 

ברחבי הקריה וכן פועלת בשיתוף פעולה עם 

הקהילה התומכת של עמותת שלהב"ת 

ההורים  בסיירת  מתנדבים  הורים   30  /
היישובית. ההורים מסיירים בסופי השבוע, 

ברכב וברגל, על מנת לשמור על ביטחונם של 

בני הנוער. המתנדבים עובדים בשיתוף פעולה 

עם מחלקת החינוך וקב"ט המועצה.

/ שיפור מתמיד בהערכות 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 טבעון ואחראי יערות בכיבוי 

אש מחוז חיפה.

התקיימו 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.  

גיוסו עשרה  מתנדבים חדשים ליחידת   /
היחידה המשיכה לפעול ביעילות  הג'יפאים. 

ובמסירות ברחבי הקריה ובשטחים הפתוחים. כמו 

כן,  ביצעה מבצעים מיוחדים ללכידת טרקטורונים 

שנסעו בפראות.

חוק וסדר
לאיכות חיים

/ השתלמות והכשרה בכיבוי אש - המתנדבים 
עברו קורס ייחודי בנושא כיבוי אש, ובהמשך 

הגיעו למשמרות בתחנת הכיבוי בטבעון. כמו 

כן, בוצע ריענון  ובוצעו תרגולים. 

הביטחון  אמצעי  את  לשפר  ממשיכים   /
במוסדות החינוך. מערכות כריזה והאינטרקום, 

שופרו עמדות השמירה, הוחלפו ותיקונו גדרות. 

/ טופלו מקלטים ציבוריים על פי תכנית רב 
שנתית ושופרה רמת המוכנות של המקלטים 

בחרום.

/ זכינו בחמישה כוכבי יופי בתחרות אחזקת 
מקלטים 2013. 

/ בשנת 2013 נרכשו 4,900 תווי חניה.  לרווחת 
240 מקומות חניה המסומנים  כ-   התושבים 

בכחול-לבן, לחנייה בת שעתיים.   

/ נמשכה מדיניות אכיפת החוק, למען שיפור  
איכות החיים בישוב.

שופרה ועודכנה המערכת הממוחשבת   /
לפיקוח על דוחות חניה, המטרה - מעקב יעיל 

בטיפול בבקשות לבירורים, הקלות, או ביטול 

דוחות.

/ שופרה המערכת ממוחשבת בנושא דוחות 
גזם, המקשרת בין מחלקת הפיקוח ומדור הגביה. 

מתמודדים עם שריפות

סיום קורס כבאות

5 כוכבי יופי 
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רשת המתנ"סים היא זרוע הביצוע המרכזית 

של הרשות המקומית בתחומי חברה וקהילה, 

חינוך בלתי פורמלי ותרבות הפנאי. היא נותנת 

שירות לתושבים מגיל לידה ועד 120.

גם השנה התאפיינה פעילותה של הרשת 

וכן  ופרויקטים  נרחב של תכניות  בהיקף 

גידול במספר המשתתפים. היקף הפעילות 

בשנת 2013 גדל לכ-18 מיליון₪ )לעומת כ-17 

מיליון₪ בשנת 2012 ו- 16.4 מיליון₪ בשנת 

2011(. נתון המצביע בעיקר על האמון של 

התושבים ברשת. 

הגיל הרך 
והמשפחה 

במעון "חומד" -  המעון המוביל ביישוב,   /
רשומים כ-70 ילדים בגילאי 3-0 המתחנכים 

ב -3 כיתות גן, נהנים מצוות איכותי ומסור, ומליווי 

ופיקוח מקצועי של רשת ”התחלה חכמה" בחברה 

למתנ"סים.

בשנת 2013 תמו השיפוצים במקום )בעלות של 

כ 200- אלף ₪ שגויסו ממשרד התמ"ת ב- 2012(.

כמו כן הקמנו במקום גינה קהילתית ייחודית, 

המוחזקת על ידי הורי המעון.

בהם  המתנ"סים  רשת  של  צהרונים   6  /
משתתפים כ-170 ילדים ובתוכם צהרון ייחודי 

בבית ספר "נרקיסים".

בתכנית - צהרון ללא חופשות )בגני הילדים(  

אשר תצא לדרך בתחילת תשע"ה.

אגף קהילה
והמרכזים הקהילתיים

שפע של חוגים, פעילויות ואירועים קהילתיים 

התקיימו במרכזים ברחבי היישוב, ואלה התאפיינו 

באווירה חמה ונעימה.

המשיכה מגמת ההתפתחות וההתבססות   /
של המרכז הקהילתי בקרית חרושת במבנה 

החדש. שפע פעילויות כגון: מצעד הלפידים 

המסורתי בחג החנוכה בהשתתפות כאלף איש, 

יריד התחפושות יד שניה אשר משך אליו המוני 

ילדים והורים ועוד.

/ סדרה של תכניות קהילתיות בעלות נמוכה 
או ללא תשלום – מתן מענה לצרכי התושבים 

נזקקות:  במיוחד לזוגות צעירים ולמשפחות 

משחקיות ב"נרקיס" ובקרית חרושת, ג'ימבורי 

ברמת טבעון, רביעי וחמישי משפחתי, קבלת שבת 

אחת לחודש ברמת טבעון ובקרית חרושת וכד'.

/ פרויקט קהילתי חדש - בנק הזמן -  כמאה 
אנשים לוקחים חלק ביוזמה, שבבסיסה החלפת 

שירותים בין אנשים, ללא צורך בתיווך וללא 

תשלום כספי.

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. 

פעילות שיא של רשת המתנ"סים

מרכז פיש

אירוע קהילתי "על הדשא"
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המרכז לאמנויות הבמה
בית הספר למוזיקה ההתפתחות והצמיחה 
בקונסרבטוריון נמשכת ובמקום לומדים כ-650 

תלמידים. 

/ הרכבים חדשים נפתחו, התזמורת והלהקות 
גדלו ואולפן ההקלטות פעל בתפוקה מלאה. 

חודש המוסיקה המסורתי התקיים בהצלחה.

יוזמה חדשה, שיתוף פעולה יהודי - ערבי   /
בסיוע מפעל הפיס אשר זכה לשבחים רבים.

בית הספר למחול מעל 500 תלמידות רוקדות 
בבית הספר למחול, שהוא מהמובילים בארץ.

/ גידול במספר המשתתפות בתכנית לבגרות 
בסיום שנת הלימודים תשע"ד. 

מעל 2,000 צופים נהנו מ-6 מופעי סיום   /
מעולים.

פעילות שיא של רשת המתנ"סים

/ 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 ממשיכים לצמוח – מספר 
התלמידים בשנת 2013 קפץ ל- 150 )לעומת 100 

ב-2012(.

ידי  על  ובוצע  הופק  השואה  יום  טקס   /
תלמידי בית הספר ועורר התרגשות רבה בקרב 

המשתתפים באירוע.

/ קייטנות הדרמה וסדנאות הקיץ זכו להצלחה 
רבה והועלו יותר מ-6 הפקות במהלך השנה.

ספר  בבית  הייחודית  הדרמה  פעילות   /
נרקיסים מתרחבת.

ספורט יישובי

גידול בפעילות הספורט של רשת המתנ"סים -  
כ-700 ילדים ומבוגרים פעילים בענפי הספורט 
השונים של רשת המתנ"סים )לעומת 600 

בשנת 2012(. 

/ התרחבות משמעותית של ענף ההתעמלות 
כ-90 מתעמלות בחוג וחלקן אף  האומנותית. 

הופיעו באירועים הקהילתיים ביישוב.

בהשתתפות  / נערך סובב טבעון השלישי 
מאות רוכבי אופניים.

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

אליפות הקט רגל היישובית למבוגרים   /
התקיימה פעם שלישית בהשתתפות  16 קבוצות.

/ קרית טבעון השתתפה זו השנה השלישית 
התקיימו:  עוד  הבינלאומי.  הספורט  בשבוע 
טבעותלון, צעדת טבעון שקיבלה אופי חדש 

ובמסלול החדש. 

/ גייסנו כ-50 אלף ₪ מקרן מתקנים יישובית.

/ ממשיך שיתוף הפעולה בין המתנ"ס למועצה 
המקומית בתכנון ההשקעות בתשתיות הספורט 

היישוביות.

תחום הנוער היישובי

/ הסתיים השיפוץ במרכז קהילתי פיש,  שהפך 
להיות מרכז הנוער היישובי.

/ ממשיכים בפרויקט "עיר ללא אלימות" 
ובו מגוון תכניות לבני הנוער.

/ כחלק ממדיניות רשת המתנ"סים”ם להעמקת 
והרחבת הפעילות לשכבת גילאי ז'-ט' הוקמו: 
מועדון "סיירת 13"  וקבוצת העצמה לבנות. פעילות 
הקיץ התמקדה בשכבת גיל זו ומאות בני נוער 
יצאו לימי פעילויות וטיולים שאירגן תחום הנוער. 

/ פרויקט התנדבותי של ארגון ימי הולדת 
לילדים נזקקים המשיך לפעול בהצלחה רבה.

/ קבוצות הדרכה של ילדים ובני נוער פועלות 
במרכזים הקהילתיים בכל רחבי היישוב.

/ הצלחה לשבוע תנועות נוער.

/ נערך ערב הוקרה שני לבני נוער מתנדבים 
מהיישוב.

יום ספורט צעדת האביב תזמורת הנוער 

מקהלת רקפת
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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 
וכן  ביישוב  הספר  ובתי  המתנ"סים  רשת  של 

התקיימה הופעה משובחת של יהודית רביץ.

/ שבת אמנים: מסורת שנמשכת כבר 26 שנים. 
יותר ממאה אמנים פתחו בתיהם, הוצגו תערוכות 
ייחודיות הן במרכז ההנצחה והן בקרית האמנים 
במתנ"ס דגניות. התקיימו אירועי מוסיקה,  אירועי 
מחול ועוד שפע פעילויות להנאת הקהל הרב 

שהגיע מכול הארץ. 

/ עדלאידע: מצעד ססגוני ברחוב הראשי של 
הקריה הסתיים בחגיגה גדולה ושמחה ברחבת 

הדשא, במרכז היישוב.

/ אירועי אביב וקיץ: החל מחג השבועות קיימה 
רשת המתנ"סים אירועי תרבות בפארקים ובגינות 
הציבוריות ברחבי היישוב. חגיגה יישובית עממית 
עם שפע אירועים עשירים ומגוונים בהם השתתפו 
הרכבים מקומיים מבתי הספר למוסיקה, מחול 

ודרמה לצד הופעות חיצוניות רבות.

/ טקסים לקראת החגים במרכזים הקהילתיים: 
התקיימו בקרית חרושת, נרקיסים ורמת טבעון 
בהשתתפות קהל רב. כמו כן, נערך טקס יישובי 

גדול  ביום השואה ולזכרו של יצחק רבין.

פעילות שיא של רשת המתנ"סים

/ חיסוני כלבת: השנה חוסנו כ – 1400 כלבים 

וחתולים השייכים לתושבי קרית טבעון.

/ נשיכות: טופלו 33 מקרי נשיכה על ידי כלבים 

וחתולים. כל בעל חיים נושך הועבר להסגר של 

10 ימים בכדי לוודא שאינו נושא כלבת, ואז הוחזר 

לבעליו.

/ עיקור חתולי רחוב: גם השנה עוקרו וסורסו 

250 חתולים וחתולות רחוב. לאחר הניתוח ניתן 

לכל אחד מהם גם חיסון כלבת, והם סומנו לצורך 

זיהוי. החתולים שוחררו לאחר יום אשפוז במקום 

ממנו נלקחו.

/ לכידת כלבים משוטטים: נלכדו השנה 200 

כלבים שנמצאו בשטחים ציבוריים, כשהם אינם 

לכלבייה  הועברו  ברצועה. הכלבים  קשורים 

ובעליהם נאלצו לשלם את הוצאות הלכידה 

וההחזקה. במהלך שנת 2013 הוכנה התשתית 

המשפטית, ההדרכה וההסמכה להטלת קנסות 

מנהליים בתחום הפיקוח על כלבים וכלבת.

/ בדיקות למוצרי בשר: בתחנה לבדיקות משנה, 

נבדקו השנה, לפני שיווק, 165 טון של מוצרי בשר 

שונים.  המוצר המועדף על ידי תושבי טבעון הוא 

עוף טרי )55%(, אחריו נמצאים: בקר קפוא )13%(, 

דגים קפואים ) 11%( ועוף קפוא )10%(.

/ הרצאות בבתי הספר: כמדי שנה ביקר וטרינר 

המועצה בכל כיתות ו' בטבעון. ההרצאות כוללות 

נושאים שונים הקשורים לשמירה על צער בעלי 

חיים, מחלת הכלבת, הסכנות בצואת כלבים ועוד.

שירות וטרינרי - שומרים על בריאות הציבור

סוגי מוצרים שנבדקו - 2013 - טבעון

אירועי יום העצמאות

עדלאידע

"שבת אמנים"
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11 עובדים סוציאליים – אקדמאיים, עוסקים 

בטיפול בפרט,  במשפחה, בקבוצה ובקהילה. 

המחלקה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם 

מגוון עמותות וכן עם צוות מתנדבים גדול על 

מנת לתת מענה הולם לצרכים הייחודיים של 

האוכלוסייה ביישוב. להלן  עיקרי הפעילות 
בשנת 2013:

/ היחידה לקהילה והתנדבות - היחידה  נותנת 
יעוץ, הדרכה וסיוע לארגונים בקהילה בנושא 

גיוס מתנדבים, העצמתם והכשרתם וכן מפעילה 

פרויקטים מגוונים.  

- בשנת 2013  גויסו 50 מתנדבים חדשים.

בנושא  בהכשרה  השתתפו  מתנדבים   150  -

טראומה והכנה לשעת חירום ובנושא אלימות 

במשפחה. 

- העצמת המתנדב- היחידה ערכה ערב הוקרה חגיגי, 

נערך יום עיון בשיתוף רשת המתנ"סים ושלהב"ת 

והתקיים טיול גיבוש לכלל המתנדבים ביישוב. 

המרכז לטיפול בילד ובמשפחה - מערך   /
שירותים טיפוליים ליחידים )טיפול בילדים בני 

18-6 ומבוגרים(, טיפול משפחתי, הדרכת הורים, 

טיפול זוגי וכן מסלול לגיל הרך הכולל שירותים 

טיפוליים ומניעתיים לילדים ולהוריהם: טיפול 

פסיכולוגי רגשי, טיפול דיאדי, ייעוץ להורים, 

ייעוץ והדרכה במעונות יום, בתחנות טיפות חלב 

ולאנשי מקצוע. 

- השירות החל בשנת 2013 ונעזרו בו כ-100 איש 

במהלך השנה.

/ העשרה לעולים ב- 2013 נערך סיור לעולים 
ותיקים וחדשים - להעמקת הקשר עם הארץ. 

מרכז תעסוקה ממשיך לסייע לתושבים   /
הזקוקים לעבודה, בשיתוף עמותת "מעומק הלב". 

/ מועדוניות לילדים ונוער ו"בית חם לנערות" 
45 ילדים ממשיכים לבקר במסגרות אלו. גם 

בשנת 2013 הם זכו  להעשרה לימודית, חברתית 

ותרבותית כמו כן, הועברו תכניות בנושא: כישורי 

חיים, יחסים במשפחה, תקשורת ועוד.

/ העסקנו בעבודות קיץ 15 בני נוער הפעילים 
במועדוניות–במטרה לשרש ערכים כמו: מוסר 

עבודה, קבלת סמכות, עמידה בזמנים, התנהלות 

כספית ועוד.

6 ילדים אוטיסטים ביקרו במועדוניות –   /
בשיתוף רשת המתנ"סים וגורמים נוספים, על מנת 

להעשיר את עולמם ולהקל על העומס הטיפולי 

המונח על כתפי המשפחה. מספר פעמים בשנה, 

נשלחים הילדים לנופשונים.

קיימנו פרויקט למניעת אלימות – עו"ס   /
מתאם, מדריך ומייעץ לגופים השונים בקהילה 

בנושאים כמו:  טיפול, הכוונה ומניעת אלימות. 

הפרויקט בשיתוף המשרד לביטחון פנים.

סייענו ל- 55 ילדים ממשפחות מעוטות   /
יכולת –  במימון חוגים, טיולים, רכישת ציוד לימודי 

וטיפולים שונים.

/ פרויקט "הקן" –  אימהות ואבות בעלי ניסיון 
מלווים אימהות ואבות צעירים, נשים וגברים 

בתחומים שונים בחייהם.

"אח תומך" – קבוצת מתנדבים איכותיים   /
תמכה השנה ב- 12 ילדים ובני נוער יוצאי משפחות 

שנקלעו למשבר. הפרויקט בחסות "הקן".

שירותים חברתיים לרווחת התושבים

60 אימהות  ערכנו קייטנה וטיולים ל-   /
ועמותת  המחלקה  על-ידי  אורגן   – וילדיהן 

"מעומק הלב".

/ מימון חוגים ברשת המתנ"סים ל- 8 ילדים 
בעלי מוגבלויות )יישום המלצות ועדת לרון(.

/ ביטחון תזונתי ל- 150 משפחות מעוטות 
יכולת -  מחסן המזון מנוהל ע"י מתנדבי עמותת 

"מעומק הלב".

/ 100 מלגות חולקו לסטודנטים בני הקריה 
– על ידי ארגון רוטרי, קרן גרין, סורופטימיסט, 

"מעומק הלב" ו"שיק בוטיק". 

/ העשרה במועדון אנו"ש – 30 חברים נהנו גם 
השנה מהרצאות, חוגים ופעילות יוצרת במועדון 

חברתי המסייע להשתלבותם של פגועי נפש.  

150 קשישים בקרו במרכז 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.

/ קהילה תומכת -  בניהול עמותת שלהב"ת 
שעות     24 קשישים   300 ל-  השגחה  סיפקה 

אישי  ביטחון  מאפשרת  התכנית   - ביממה 

ומבטיחה סיוע רפואי בשעת מצוקה. 

עבודה קבוצתית – קבוצת תמיכה לבני   /
זוג וילדיהם המטפלים בחולים סיעודיים בדגש 

אלצהיימר ופרקינסון וכן קבוצת תמיכה לניצולי 

שואה בשיתוף עם עמותת שלהבת ו"עמך".

אירועי גיל הזהב - חודש  של פעילויות  /
לטובת גמלאי הקריה כללו: ערב הוקרה , טיולים, 

סדנאות ועוד. בשיתוף "שלהבת", רשת המתנ"סים 

ומרכז הנצחה.

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. בשנת 2013 נתנו שירות 

 49  .)2012 בשנת   488 )לעומת  נשים  ל-462 

נשלחו לממוגרפיה )65 בשנת 2012(, 35 נשלחו 

לאולטרסאונד )17 בשנת 2012(, 2 ל-M.R.I  )2 גם 

ב-2012(, 34 נשלחו לאולטרסאונד + ממוגרפיה 

)25 בשנת 2012(, 154 נמצאו בסיכון גבוה )167 

בשנת 2012( ועשר נשים נשלחו לבית חולים 

)23 בשנת 2012(.

התחנה לבדיקות שד

חלוקת מזון של עמותת "מעומק הלב"

טיול למתנדבים
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נייר, קרטוניה, בקבוקים,  טקסטילאיריס – יסמין   3

נייר, קרטוניה, בקבוקים,  טקסטיל, זכוכיתאמנון ותמר – בחניה מול הדואר   4

נייר, קרטוניה, בקבוקיםגולומב  )ליד מועדון הקשיש(5

בקבוקיםדוד אלעזר )ליד כיבוי אש(                       6

נייר, קרטוניה, בקבוקים, טקסטיל, זכוכיתהמזרח )אלרואי( – ליד תיבות הדואר7

נייר, קרטוניה, בקבוקים, זכוכיתהרצל – נחל קדומים8

נייר, קרטוניה, בקבוקים,הבונים - כיכר הבונים  9

טקסטיל, זכוכית, מתכת

נייר, קרטוניה, בקבוקיםהכרמל )ליד הטניס(  10

נייר, קרטוניה, בקבוקיםהגפן - סובב גפן   11

קרטוניה, זכוכיתהגפן - מרכז מסחרי         12

קרטוניההחורש – מול המשטרה         13

בקבוקיםויצמן - פארק הקטר                       14

נייר, קרטוניה, בקבוקיםזבולון - דואר ק. עמל   15
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סוללותבן גוריון-בניין המועצה                                                                        21

קרטוניהכיכר בן גוריון-מאחורי בניין המועצה           22

נייר, קרטוניה,  טקסטילכצנלסון - סופרמרקט זייד  23

בקבוקיםכצנלסון - )חניית בריכת חנה סנש(                       24

נייר, קרטוניה, בקבוקים, טקסטילמורן - רמת טבעון    25

נייר, קרטוניה, בקבוקיםמעלה אבשלום-ליד תיבות הדואר   26

נייר, בקבוקיםמשה דיין – מול הפארק   27

נייר, קרטוניה, בקבוקים,  טקסטילנרקיסים – ליד ביה"ס   28

נייר, בקבוקים קק"ל - סופר קק"ל    29

ניירקק"ל 59   30

קרטוניה, בקבוקים, זכוכיתרבין - מרכז מסחרי       31

נייר, קרטוניה, בקבוקיםשושנים - כלניות  32

נייר שקדים 1 33

נייר, קרטוניה, בקבוקים, טקסטילשקדים – בי"ס יבנה34

בקבוקיםשרת  פינת כצנלסון                       35



טלפונים חשובים

פקסטלפוןהיחידה

106 )מקו בזק(מוקד המועצה 

ו/או 9539239 - 04

411-704 - 1700מוקד תשלומים

9931010 - 993116904 - 04 לשכת ראש המועצה

9533856 - 953920604 - 04מינהל כללי

9537156 - 953925604 - 04פניות הציבור ותרבות הדיור

9830739 - 953920204 - 04מינהל כספי

9535783 - 953929504 - 04מינהל תפעול

9536148 - 953926704 - 04קב"ט המועצה

9830791 - 953717104 - 04וטרינר המועצה

9530045 - 953929704 - 04מחלקת אחזקה ורישוי עסקים

9539257 - 953920804 - 04מחלקת חינוך

9931496 - 953921004 - 04מינהל הנדסי

9534208 - 953920904 - 04הוועדה לתכנון ובניה

9539263 - 953920104 - 04המחלקה לשירותים חברתיים

9835650 - 953717104 - 04שירות פסיכולוגי חינוכי

9831076 - 903810004 - 04רשת המתנ"סים

9837432 - 953550604 - 04ספריה ומרכז הנצחה

9830748 - 9535750/1/204 - 04עמותת שלהב"ת

9832714/5 - 04 מועצה דתית – מנשה אלטהויז

נייד:  9770585 - 054

9831009 - 983144404 - 04משטרת קרית טבעון

נייד: 4702804 - 052  ניידת האבטחה

    משטרה  100        מד"א  101        כיבוי אש  102

ערכה והפיקה: עדנה פרידמן                                                                    עיצוב גרפי: סטודיו שנורקל


