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דבר ראש המועצה

תושבים יקרים,
שנה  מידי  משקיעה  טבעון  קרית  המקומית  המועצה 
זו  לפניכם  מובאים  ואלה  הקריה  ברחבי  רבים  משאבים 

השנה הרביעית, בחוברת זו. 

ומרוכזת  תמציתית  סקירה  מציגה  מצב"  "תמונת  חוברת 
אודות הפעילות המרובה שנעשתה ברחבי היישוב במהלך 
שנת 2012 והיא נדבך חשוב בקשר שבין המועצה לתושביה. 
השנה שחלפה הייתה שנה מצוינת מבחינת פעילות ועשייה, 
הגענו להישגים מרשימים במגוון רחב של תחומים: חתמנו 
על ברית ערים תאומות, קיבלנו חמישה כוכבי יופי מהמועצה 
לישראל יפה ברצף של 15 שנים, המשכנו את תנופת הבניה 

זוהר שודרג, הקמת הבריכה נמצאת בעיצומה, הועברה התחנה  של מבני ציבור, אולם 
לבדיקות בשר, בנינו גנים חדשים, בהמשך ליישום החלטות ועדת טרכטנברג ועוד. כמו כן 
הצלחנו לגייס כספים רבים מגורמים שונים שאפשרו לנו לשפר, לתקן ולשדרג עשרות 
מתקנים בקריה. לא פלא שבשנה זו, אחרי תקופה של למעלה מחמש שנים, זכתה קרית 

טבעון בתואר הנכבד - רשות איתנה. 

המועצה ממשיכה להקדיש זמן ומאמץ בשאיפה לשפר ולייעל את השירות לתושב, לקיים 
מערכת חינוך מיטבית, לשמור על איכות הסביבה ועל חיים איכותיים ומלאים ביישוב כמו 
גם לדאוג לצרכי הצעירים, הנוער והטף לצד מתן מענה הולם לצרכי האוכלוסייה הבוגרת 
בכול ההיבטים. בנוסף, המועצה פועלת לטיפוח חיי קהילה תרבות ואמנות, פיתוח ואחזקת 

התשתיות בקריה ברמה גבוהה, פיתוח שכונות חדשות ופתרונות דיור לצעירים ועוד.

גיאוקרטוגרפיה,  חברת  ביצעה  אותו  תושבים,  רצון  שביעות  סקר  נערך  השנה  בינואר 
הקריה  מתושבי  אחוזים   86 כי  חשף  הסקר  דגני,  רינה  וד"ר  דגני  אבי  פרופ'  בהנהלת 

מרוצים עד מרוצים מאד, מן החיים ביישוב, יש בהחלט הכרה לעמלנו. 

תושבים ותושבות יקרים, עשיה רבה עוד לפנינו ואנו, חברי מועצת העיר, בשיתוף מלא 
אתכם, שוקדים ללא ליאות על פתרונות יצירתיים לטובת ולרווחת התושבים. בחוברת זו, 
השתדלנו להביא סקירה מעניינת ותמציתית של הפעילות העשירה שנעשתה וכן שובץ 

בה מידע שימושי. הנכם מוזמנים לעיין בה, בתקווה שתמצאו בה עניין ותועלת. 

את  ולהוביל  לפעול  להמשיך  מבטיחים  אנו  במלאכה,  העוסקים  לכל  לב  מקרב  תודה 
הקריה להישגים רבים נוספים.

מאחלים לכל תושבי הקריה, חג פסח שמח
והמשך חיים נפלאים בקריה.
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מובילים בחינוך
בשנת 2012 מערכת החינוך בקרית טבעון המשיכה ביישום המלצות תכנית האב בחינוך. 
בתי הספר הגיעו להישגים מרשימים, נפתחו אזורי הרישום ולכל בית ספר בקריה 
ייחודיות מגובשת. יישום תכנית האב לחינוך, הינו תהליך שמתקדם ומתפתח מאז 2009 

וזאת על פי החזון החינוכי שגובש על ידי כלל המשתתפים, נציגי חינוך וקהילה:

ילדיה כבני אדם ערכיים, הכשירים לחיים,  "הקהילה בטבעון שואפת לטפח את 
ייחודיות  ולעמם תוך עידוד  ונכונים לתרום לקהילתם, לארצם  חותרים למצוינות 

של כל ילד בהתאם ל'רוח הטבעונית'."

בבתי הספר:
9 להתאים את החינוך לתלמיד ולא את התלמיד למערכת - מספר שיא של 
מסגרות הנותנות מענה לצרכי כל הילדים בכל רמות החינוך מהגנים ועד לביה"ס העל 

יסודי: כיתות "תלם", "אומץ", כיתת "נחשון", "אתגר", "מבר", כיתות חינוך מיוחד לילדים 

ליקויי למידה, גנים שפתיים ותקשורתיים ועוד. 

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים מתבצע גם בליווי פרטני ע"י סייעות משלבות. בשנת 

2012 נעזרנו ב-25 סייעות.

9 קפיצה משמעותית ומהגבוהות בארץ, באחוזי הזכאות לבגרות תוצאה 

של עידוד השאיפה למצוינות ולהישגים לימודיים לצד החינוך הערכי. 

המיצב  מבחני  בתוצאות  בארץ  השני  במקום  זכה  עמל  קרית  ספר  בית   9

בתחום ההישגים הלימודיים ובאקלים בית ספרי מיטבי. בתיה"ס נרקיסים ורימונים נכללו 

גם הם במקומות גבוהים ומכובדים.

אחוזי  עם  הישוב  אנו  ולכן  אף תלמיד  על  מוותרים  לא  טבעון  בקרית  בחינוך   9

הנשירה הנמוך ביותר בארץ. אחוז נשירת תלמידים מכיתות ז'-י"ב בקרית טבעון עומד על 

0.5%. )הנתונים מתוך שנתון סטטיסטי ילדים בישראל 2012 של המועצה לשלום הילד(. 

9 מובילים באחוזי הגיוס - 98.8% בנים, 96.6% בנות וכן מובילים בגיוס 

טבעון  בקרית  החינוך  במערכת  הלימודים  את  המסיימים  אחוז  לצה"ל.  משמעותי 
וממשיכים לשנת שירות התנדבותית טרם גיוסם, הוא מהגבוה ביותר בארץ.

9 יישום הבחירה המבוקרת של ההורים, לרישום ילדיהם לכתה א' בחירת 
המסגרת החינוכית, תוך מתן מענה הולם למעורבות הורים, התאמה לצרכי הילדים וחתירה 

להשבחה ומצוינות בחינוך.

9 פיתוח ויישום ייחודיות של כל בית ספר: 
1 בי"ס רימונים - למידה חווייתית "לגדול ולהתמלא כרימון". 

בי"ס נרקיסים - חשיפה ללימודי תרבות ואומנות, חינוך הומניסטי "במה לכל ילד".
2 בי"ס קרית עמל - חינוך לקיימות ולימודי הסביבה "ירוק זה בטבע שלנו". 

בי"ס יבנה - ערכי הציונות סביב המוסיקה "ניגון עתיק".
3 בי"ס שקד - בי"ס וולדורף בגישה האנתרופוסופית "חינוך הוא אומנות אנושית". 

יצירת אפשרויות להשתתפות אזרחית של פרטים,  בחינוך  -  בונים שותפויות   9

שמתוכו  וחינוכי,  תרבותי  חברתי,  ערך  הינו  הבא,  הדור  בחינוך  וקהילות   משפחות 

חינוכית שותפות  ותיזום  תקדם  תאגם,  התכנית  לחינוך".  "שותפים  התכנית  נולדה 

של גורמים בקהילה עם מערכת החינוך היישובית בכללם, הורים, מתנדבים, 
4 גורמים רשותיים וארציים. 
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 בגני הילדים:

חינוך  חוק  ביישום  ממשיכים   9
שנה  ומעלה,   3 מגיל  חינם  חובה 
שנייה, בהתאם להחלטת הממשלה. בניית 
גנים חדשים )בהתאם להרשמה(, רכישת 
ומיומן  מקצועי  צוות  איתור  חדש,  ציוד 
)גננת, סייעת, בת שרות לאומי לפי הצורך(. 

9 פתחנו שני גנים חדשים גן ארז, 
במרכז  שוכן   ,4-3 לגילאי  חובה,  קדם  גן 
הקהילתי באלרואי )מיקום זמני(. גן חצב, 
גן חובה, לגילאי 5-4 שוכן בבניין אומנויות 

5 הבמה בתיכון )מיקום זמני(. 

9 בנינו 4 גנים חדשים שני גנים באזור 
התיכון )הכשרת השטח החלה בימים אלו. 
לפעילות  מוכנים  יהיו  תשע"ד  בתחילת 
גן  הלמידה.  במרכז   - אחד  גן  שוטפת(. 
עבודות התכנון  האורן.  לגן  צמוד   - נוסף 

וההיערכות - החלו.

עם  הפעולה  שיתופי  הרחבנו   9
בתיה"ס הקולטים את ילדי הגנים 
 - והרגשי  החברתי  הפדגוגי,  בתחום 
התנהגותי, בהובלה ופיקוח משרד החינוך 
מפגשים  במועצה.  החינוך  ומחלקת 
בבתיה"ס  לילדים  וחווייתיים  לימודיים 
הורחב  במקביל,  צוותים.  ומפגש  ובגנים 
שיתוף הפעולה עם התיכון: שעורי דרמה 
אומנויות  מגמת  של  הצגה  משותפים, 

הבמה ועוד.

9 עיבוי צוותי ההוראה והחינוך בת 
ובגן  תאנה  בגן  צבעוני,  בגן  לאומי  שרות 
סייעת  ציפורנים,  בגן  מתנדב  רימונים, 
נוספת בגן רקפת ובגן יקינטון, 3 מתנדבות 

מכפר תקוה.

פעילות  משמעותית  העלינו   9 
בגנים  אמנות  העשרה,  ותכניות 
בגן  קריאה  עידוד  הנצחה,  ובמרכז 
ובמרכז הנצחה )כולל טקס חלוקת מנויים 
מוסיקלי  חינוך  הספר(,  בשבוע  לספריה 
ביתן  אורי  עם  ווקאלי  קונצרט   + שוטף 
לגני  גם  )הורחב  הקונסרבטוריון  בשיתוף 
 + בגן  )הצגה  ודרמה  תיאטרון  הרשות(, 
)מתנדבים  בגן  זה"ב  זוהר(,  הצגה באולם 
"אור  בשיתוף  בדרכים  לבטיחות  מחנכים 
בשיתוף  הקרובה  הסביבה  הכרת  ירוק"(, 
"אילנות" להצבת  מכללת אורנים, תכנית 
ללא  )"עיר  נאותה  והתנהגות  גבולות 
אלימות"(, "גוגלה" )כלים ממוחשבים לגיל 

6 הרך(, ריתמוסיקה ופעילות גופנית. 

5

1

2

3

4

5

למידה חוויתית בבית ספר רימונים

בית ספר קרית עמל

בית ספר שקד

בונים שותפויות בחינוך

טקס חנוכת גן חצב

זה"ב בגן
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תכנון, בינוי ופרויקטים - בתנופה

1
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6

טקס חנוכת האנדרטה

בית הקברות האזרחי "מנוחה נכונה"

כביש עוקף בית ספר נרקיסים

מבנה שהוסב - גן חצב

בונים מעלית למועצה - הדמייה

פינת פיקניק מונגשת

במרכז  מחודשת  אנדרטה   9
האנדרטה,  חנוכת  טקס  נערך  ההנצחה. 
לזכר בני טבעון חללי צה"ל. הטקס נערך 
 750  - השיפוץ  עלות  ההנצחה.  במרכז 

1 אל"ש. 

9 השגנו תקציב של 1.2 מיליון שקלים 
ובניית בית הקברות האזרחי  לשיקום 

2 "מנוחה נכונה" ביישוב.  

בתי ספר 
בתיכון  ספורט  אולם  את  שיפצנו   

אורט בעלות של 300 אל"ש.
למורים  פרטניות  פינות  הקמנו   
בחט"ב במסגרת אופק חדש בעלות של 

50 אל"ש.
 סללנו את כביש עוקף בי"ס נרקיסים, 
ברחוב  לבתי תושבים  גישה אחורי  כביש 
נרקיסים,  ביה"ס  סגירת  כך  ועקב 
לראשונה מזה עשרות שנים, בפני כניסת 

3 רכבים. בעלות של 400 אל"ש. 

גני ילדים 
ציפורנים  גן  את  וחידשנו  שיפוצנו   
הגן זכה לטיפול מקיף הכולל ריהוט, ציוד 

ועוד. עלות - 150 אל"ש.
ועדת  החלטות  ליישום  בהמשך   
לגני  מבנים   2 הוסבו   טרכטנברג 

4 ילדים. 
 נבנה גן חדש בשרת לילדי 3. 

ועבודות  בטיחות  בדיקות  בצענו   
בעלות  ביישוב  החינוך  במוסדות  נוספות 

200 אל"ש. 

הנגשה
אלו  בימים  למועצה  מעלית  בונים   
תאפשר  אשר  למועצה  מעלית  נבנית 
לראשונה  למבנה,  נכים  של   נגישות 
לדרך  יצא  המכרז  המועצה.  בתולדות 

5 בשלהי 2012. 
לנכים  נגישה  פיקניק  פינת  הקמנו   
 2 כוללת  הפינה   - השומרים  ביער 
מקומות חנייה ושולחן ייעודי לנכים. עלות 

6 - 40 אל"ש. 

מבני ציבור 
מבנה המתנ"ס המחודש  את  חנכנו   
חרושת  בקרית  השנייה  בקומה  והמרווח 
הסביבה  וילדי  הקריה  תושבי  לרווחת 

בעלות של - 750 אל"ש.
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מנהל הנדסי מחודש

מבנה הצופים

המבואה באולם זוהר

מרכז ספורט - הדמייה

מגרש ספורט משופר

המקלט בפיש

עתה   - גביה  מחלקת  את  שיפצנו   
עומדת לרשות הציבור מחלקה דיסקרטית 
ונוחה יותר לקבלת שירות. עלות השיפוץ 

- 200 אל"ש. 
מנהל  מחלקת  את  גם  שיפצנו   
בשירות  משמעותי  שיפור  הנדסה 
נותנים  אנו  מעתה  העבודה.  ובסביבת 
עלות  יותר.  ואיכותי  דיסקרטי  מענה 

7 העבודות - 400 אל"ש. 
את  משמעותית  ושיפצנו  שיפרנו   
כולל:  דגניות  ברחוב  הצופים  מבנה 
תקרות אקוסטיות, עבודות חשמל ותאורה, 
העבודות  עלות  ועוד  דלתות   החלפת 

8 165 אל"ש. 
עבודות  ובצענו  מערכות  שיפרנו   
בטיחות במרכז הנצחה בעלות 30 אל"ש 
העבודות   - זוהר  אולם  את  חידשנו   
כללו שיקום המבואה באולם זוהר, טיפול 
עשן  לשאיבת  פתרונות  ומתן  במדרגות 

9 )כיבוי אש( בעלות 1.1 מיליון ש"ח. 

9 בונים מרכז ספורט
 החלו העבודות בפרויקט מרכז הספורט 
בחנה סנש בעלות כוללת של 13 מיליון 

10 ש"ח. 

כבישים, שבילים ומדרכות 
 6 השקדים  ברחוב  שביל  שוקם   
והוצבה במקום תאורה בעלות 40 אל"ש.

 הוקמה מדרכה והוצבו מעקות ברחוב 
רותם - לבטיחות ולרווחת תושבים וילדי 

הסביבה בעלות 45 אל"ש.
שבילים  מספר  והוסדרו  דרך  נסללה   

בחוה החקלאית בעלות 35 אל"ש.
העפר  בדרך  מחסומים   5 הוצבו   
ועד  באלרואי  יהודה  מאנדרטת  העוברת 

ליציאה הדרומית מקרית חרושת.

9 ביצענו עבודות ניקוז
 ניקוז באולם זוהר בעלות 40 אל"ש.

 ניקוז ברחוב צבעוני בעלות 70 אל"ש.
 ניקוז בגומא בעלות 10 אל"ש.

9 מגרשי הספורט בקריה 
 שיפוץ מגרשים בסיוע טוטו וינר בעלות 

11 של 300 אל"ש.  

מקלטים
מתחם  רובד  עקיבא  בני  במקלט   
חשמל  עבודות  במקום  ובוצעו  הכניסה 

ואינסטלציה - עלות 35 אל"ש.
כולל  פיש,  סמטת  מקלט  שיפוץ   
וגבס.  חשמל  עבודות  הכניסה,  פיתוח 

12 ב-35 אל"ש. 
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אירועים  עשרות  התקיימו   9
לרווחת התושבים 

 הקמנו 256 מ"ר במות לאירועי מוסדות 
החינוך.

לאירועי  במות  מ"ר  כ-360  הקמנו   
המתנ"ס. 

 הפקנו כ-15 אירועים נוספים למתנ"ס 
ולקהילה. 

לאירועי  ומתחם  במה  גב  העמדנו   
העצמאות באצטדיון,.

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

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

ו-6 סוכות ציבוריות. 

המשנה  תחנת  את  העתקנו   9
הבונים, בכיכר  לבדיקות בשר התחנה 

1 שהייתה מטרד לתושבי האזור, הועברה בשנת 2012 לאזור התעשייה מגדל העמק. 

9 רכשנו מטאטא מדרכות לשיפור ניקיון המדרכות לרבות צואת כלבים בעלות 500 
2 אל"ש. 

 בוצע המשך ריענון המיולים עפ"י חוזה הליסינג.
בוצעו עבודות נרחבות בתחום הגינון 

 נכרתו כ-80 עצים ונגזמו מאות עצים ברחבי הישוב.
 היתקנו 6 מחשבי השקיה מדגם "סקורפיו" 2 מחשבי "אירינט" ומבוצע פיילוט למחשב 

השקיה נוסף עם חב' "אגם".
 שתלנו כ-6000 שתילים עונתיים, וכ-2000 שתילים רב שנתיים. 

 שיקמנו את הדשא ע"י מתנ"ס רמת טבעון בגני הילדים מורן ותמר ובמרכז טבעון. 
 שוקם תא הגינון מול תחנת הדלק.

 חידשנו את הצמחייה בכיכר הבונים.
 שידרגנו סביבת המרכז המסחרי החדש ברמת טבעון.

 שוקם תא הגינון בסוף רח' התמר.
 אנו מטפלים ב-330 דונם גינון ציבורי 79 דונם במוסדות החינוך ו-270 דונם שטחים 

ציבוריים.

9 שיפרנו גני משחקים הוספנו 10 נדנדות בגני משחקים ציבוריים.
 התקנו 10 ספסלי רחוב חדשים, הוחלפו 10 נוספים ושופצו 45 ספסלים ישנים.

 חידשנו צביעת מתקנים בגני משחקים בעזרת תעסוקת קיץ נערים.
חזות הקריה חשובה לנו. 

 הקמנו פינת מחזור חדשה ברחוב האיריס. בשנת 2012 היו בקריה 36 נקודות מחזור 
ברמות שונות.

 שיקמנו קיר תומך ברחוב החבצלת.
 שיפרנו את שירותי איסוף הגזם וגרוטאות )פונו 6200 טון אשפה וגזם עד לאוג' 2012(. 

 הוספנו 15 אשפתונים חדשים ביישוב ותיקנו 40 אשפתונים ישנים.
 צרפנו את אחזקת רח' יצחק שדה לניקיון פינוי אשפה גינון והשקיה. 

 צבענו כ-300 פחי אשפה תושבים.
9 התמקצענו ושיפרנו את המוכנות בחרום באמצעות הכנת העובדים )במלחמה, 

שריפה, משבר מים וכד'(.

רב  תכנית  והוכנה  הציבוריים  במקלטים  המוכנות  רמת  את  9  העלינו 
שנתית להמשך שיפור המקלוט הציבורי.

1

2

ניקיון, חזות הקריה ואיכות הסביבה

מקום חדש לתחנת המשנה

מטאטא חדש בפעולה



9

1

2

3

4

דאגנו להסרת הרמזור בצומת   9
ג'למה - הרמזור שהווה מטרד לתושבי 
האזור בכלל ולתושבי קרית טבעון בפרט 
הוסר בעקבות דרישה של מועצת קרית 

1 טבעון. 

 - ומדרכות  כבישים  תיקנו   9
בוצעו תיקוני כבישים בהיקף כ-100 טון 
בכ-6  וכבישים  מדרכות  תיקוני  אספלט, 
טון אספלט קר, וכ-150 תיקוני מדרכות, 

2 אבנים משתלבות ואספלט. 

9 נגישות - נסללה דרך נגישה לנכים 
3 לבית הכנסת בקרית חרושת. 

 הנגשת 5 תחנות אוטובוס, כולל 
חציה  ומעברי  תואמים  מעבר  מרווחי 
)המדרכה  מונגשות  לתחנות  סמוכים 
גלגלים(  כיסא  למעבר   ,0 לקו  יורדת 

בעלות 50 אל"ש. 

9 ב-2012 השתמשו יותר תושבים 
בתחבורה ציבורית הציבור נותן אימון 
כי  ונמצא  ביישוב  האוטובוסים  בשירות 
הנוסעים  כמות  הוכפלה   2012 בשנת 
 ,2011 בשנת   .11  ,9 המקומיים,  בקווים 
נסעו בממוצע בקו 9 , 16 נוסעים בשבוע, 
ובשנת 2012, היו על אותו הקו, 21.9 איש 
ואישה בממצוע. קו פנימי נוסף שהכפיל 
את כמות הנוסעים בו הוא קו 11, בשנת 
2012 נסעו בקו זה 10.9 נוסעים לעומת 
5.3 נוסעים אשתקד. עליה של מעל 100 

אחוזים.  4 

9 צבענו ברחבי הקריה 

9

תחבורה ובטיחות בדרכים - למענכם

9

הוסר הרמזור בג'למה

מדרכה ומעבר חציה מונגשים

דרך גישה מונגשת לבית הכנסת

יותר משתמשים בתחבורה ציבורית

 נצבע הציר הראשי פעמיים במהלך השנה בנוסף נצבעו מעברי החציה בקרבת מוסדות 
חינוך לפני פתיחת שנה"ל. נצבעו חניות נכים ציבוריות ואנו ממשיכים עפ"י התכנית.

 נצבעו כ-350 עמודי תמרורים וכ-200 מ"א גדרות ציבוריות.

9 טיפלנו בשילוט הוחלפו כ-450 תמרורים בישוב והמשיכה תכנית ריענון תמרורים.



באיזון    2012 התקציב  שנת  את  לסיים  אפשרה  נכונה,  ההתנהלות 
תקציבי )בדומה לשלוש השנים האחרונות( וזאת מבלי להזדקק להעלאת 

תעריפי הארנונה. 

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

כרשות איתנה מאפשר למועצה חופש פעולה רב יותר למען הקריה ותושביה.

חסכנו והתיעלנו
- המועצה החלה בהליך של מחזור ההלוואות, הליך אשר צפוי  מחזור הלוואות   9

לחסוך לרשות כמיליון ₪ על פני 5 השנים הבאות.

חריגות,  ומניעת  ההוצאות  על  ורציפים  הדוקים  ובקרה  פיקוח  קיום  נמשך   9
באמצעות פעילות חודשית מול כל מנהל מחלקה במועצה.

ובכך  המייל  באמצעות  ארנונה  חשבונות  לקבל  לתושבים  האפשרות  מתן   9
לחסוך בעלויות משלוח ודואר.    

הגדלנו את ההכנסות העצמיות
9 נמשכה הפעילות האינטנסיבית להעמקת הגבייה.  שיעור גביית הארנונה 

בשנת 2012, הנו מהגבוהים במדינה ונע בין 96% ל-97%.               

9 שכירויות חדשות בנכסי המועצה, מבוצעות אך ורק במכרזים מסודרים ולאחר 
שמאות לקביעת אומדן ריאלי.     

עוסקת  בתחום,  המתמחה  חברה   9
עבור  מפורט  נכסים  ספר  בהכנת 
תשואה  מיצוי  שיאפשר  הליך  המועצה 
נסקרו  כה  עד  המועצה.   מנכסי  מרבית 

ונרשמו 171 נכסים. 

למטרת  סולאריים  גגות  החכרת   9
הפקת חשמל מהשמש ללא עלות וקבלת 
בשנת  אל"ש  כ-500  מהפעיל  הכנסות 

1  .2012

תקציב וכספים

10

1

גגות סולאריים



גייסנו כספים ממקורות חוץ
₪ 1,600,000 מפעל הפיס        

 ₪ 2,200,000 משרד החינוך בניית גני ילדים 

 ₪ 4,800,000 הרחבת בית ספר שקד              

 ₪ 300,000 משרד התחבורה   

 ₪ 220,000 טוטו ויינר-שיפוץ מגרשי ספורט פתוחים 

 ₪ 40,000 חברה ממשלתית לתיירות  

 ₪ 6,250,000 מע"צ - פרויקט שיקום קו הרכבת הישן 

ובניית מסלולי הליכה 

 ₪ 450,000 מענק רזרבה ממשרד הפנים 

 ₪ 400,000 קק"ל - שיפוץ פארק השומרים 

בסך הכול מדובר בגיוס גדול מאוד בהיקפו שעומד על כ-16,000,000 ₪ ! 

הוספת  וכן  בקריה  שבוצעו  שונים  בפרויקטים  אדירה  השקעה  אפשרה  אשר  הכנסה 
תקציבים לתחומי החינוך, הרווחה ועוד.  

השקענו במיוחד בחינוך )בין השנים 2009-2012(
הושקעו כספים בהיקף של כ-100,466,000 שקלים.

סכום )באלפי שקלים( שנה 

14,405  2008

16,353  2009

17,727  2010

17,981  2011

34,000* )משוער( - 2012 

100,466 סה"כ 

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

2 בגני ילדים, הצגות ומופעים. 

11

2

פרוייקט "טבעון בעיניים שלי"

* בשנת 2012 נכנס לחישוב תקציב בי"ס אורט.



בהם  מפגשים   17 נערכו  שחלפה  השנה  במהלך  תושבים  מפגשי  התקיימו   9
השתתפו: ראש המועצה דוד אריאלי, מנהלים בכירים ומאות מתושבי הקריה. 

מגוריהם  ובאזור  בכלל  ביישוב  הנעשה  אודות  התושבים  התעדכנו  המפגשים  במסגרת 
בפרט, הועבר להם מידע רלוונטי וכמו כן רבים מהם הציגו שאלות, העלו רעיונות, בקשות 

ונושאים לטיפול. 

9 נערכו סיורי בוקר מידי יום שלישי 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. בסה"כ, במהלך שנה, מתקיימים 2 סיורים בכול רחוב.

9 קו פתוח לראש המועצה אחת לשבועיים, בימי שני, מתקיים "קו פתוח" לראש 
המועצה במסגרתו יכולים תושבים לשוחח עמו ישירות.

בשנת 2012 שוחח ראש המועצה עם 112 תושבים )32% יותר משנה שעברה(.

9 מענה איכותי לפניות הציבור השימוש ביחידה לפניות הציבור הולך וגדל. בשנת 
2012 טיפלה היחידה ב-974 פניות - 49% יותר משנה קודמת )בשנת 2011 טיפלה היחידה 

ב-654 פניות(. כמחצית הפניות מגיעות כיום באמצעות "צור קשר" באתר המועצה.

וטופלו 8004  בשנת 2012 התקבלו  מקבל פניות 24 שעות ביממה.  מוקד 106   9
פניות מוקד, 27% יותר משנה שעברה )בשנת 2011 טופלו 6300 פניות מוקד(.

שיפורים כלליים בשרות
המועצה  של  האינטרנט  אתר   9
מתעדכן בכל יום ומביא ידיעות מהנעשה 
בישוב, מידע חיוני לציבור, הודעות בשעת 
חרום והודעות חשובות אחרות כמו כן ניתן 
לקבל מגוון שירותים מקוונים כגון: טפסים, 

רישום לגני ילדים, ביצוע תשלומים ועוד.
בשנת 2012 נתקבלו 472 פניות באמצעות 

1 "צור קשר" באתר. 

9 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 

 162 ונתנו   )2011 בשנת   250 )לעומת  בקשות  ב237  הוועדה  צוות  טיפל    2012 בשנת 
היתרי בניה )לעומת 158 בשנת 2011( משך הטיפול הממוצע בבקשה להיתר, עומד על 

3 חודשים בלבד.

ההנדסי  המנהל  שירותי  משמעותית  ישודרגו  במסגרתו   ,GIS לפרויקט  כניסה   9
והוועדה המקומית לרווחת תושבי היישוב.

המערכת תאפשר לתושב נגישות גבוהה למידע תכנוני, למערכות עירונית, למידע בנושאי 
רישוי הבניה, פיקוח וכו'. משך הפרויקט - שלוש שנים.

9 בוצע סקר נגישות יישובי טיוטת הסקר הועברה לוועדת נגישות להערות. הסקר 
יושלם ב-2013 ויקבעו סדרי עדיפויות לביצוע .

שיפור מתמיד בטיפול בפניות תושבים

12

1

דף קשר באתר



סקר שביעות רצון תושבים

13

מדגם  כלל  הסקר  תושבים.  רצון  המקומית סקר שביעות  המועצה  קיימה   2012 בשנת 
של 500 משיבים, גברים ונשים, מעל גיל 18 כולם תושבי השכונות השונות של טבעון, 
בטעות דגימה סטטיסטית של 4.4% ובמובהקות סטטיסטית של 95% הוא בוצע ע"י חברת 

גיאוקרטוגרפיה, בהנהלת פרופ' אבי דגני וד"ר רינה דגני. 

 מתוצאות הסקר עולה כי 86% מתושבי הקריה מרוצים עד מרוצים מאוד מן החיים 
1 ביישוב. 

בשנים  המועצה  שהנהיגה  החדשה  הגזם  משיטת  מאד  מרוצים  עד  מרוצים   78% 
2 האחרונות.  

67% הביעו שביעות רצון משירותי פינוי האשפה במועצה.

58% מרוצים עד מרוצים מאד מפעילות רשת המתנ"סים.
3 69% חשים ביטחון אישי במידה רבה מאוד או במידה רבה במקום מגוריהם.  

נמצא כי הנושא החשוב ביותר לתושבי טבעון הוא החינוך.

1

2

3



תרגיל משבר מים

פעילות מניעה נגד שריפות

עובדים במדרכה

תרגיל כיבוי אש

בנין המועצה
אוספים מיחזור

עבודות ניקוז

טיפול במגרש איריס יסמין

מסיבת סיום בבית ספר רימונים

שיפוצים בבית ספר אורט

שיפוצי קיץ בבית ספר קרית עמל

תצפיתנים בקריה
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אוספים מיחזור

עבודות ניקוז

מצעד הלפידים

צעדת שבת בטבע

מופע סיום גלגלי ענק

טקס הוקרה לספורטאים צעירים

טבעותלון טבעון

טורניר קט רגל

טיפול במגרש איריס יסמין
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משך  במימונה,  מפעילה  המועצה   9
אבטחה  ניידת  ביממה,  שעות   24
בכל  מאובזר  הרכב  יישובית.   4X4
המאבטחים  לפעילות.  הנדרש  הציוד 
הכשרות  עברו  בניידת,  הפועלים 
הניידת,  פעילות  מתאימות.  והשתלמויות 
למגמת  הביאו  המשטרה,  פעילות  לצד 

1 ירידה בשיעורי הפשיעה בקריה.  

9 החל משנת 2012 צוות ניידת האבטחה 
מסייע ומשתף פעולה עם קהילה תומכת 

של עמותת שלהב"ת.

בסיירת  מתנדבים  הורים   30  9
ההורים היישובית. ההורים המסיירים 
מנת  על  וברגל,  ברכב  השבוע,  בסופי 
לשמור על ביטחונם של בני הנוער, נהנו 
סיורים  העשרה,  מפעילות   2012 בשנת 

והרצאות. 

בנושא  מיוחד  כנס  התקיים   9
שריפות בעקבות הדלקה בחודש 
מסקנות  הועלו   .2012 אוגוסט 
ורעיונות חדשים לשיפור המרחב הפרטי, 

2 חלקן בוצעו במהלך 2012.  

שופרה משמעותית ההערכות   9
ולהתמודדות  שריפות  למניעת 
סבוך  חורש  של  דילולים  בוצעו  עמן: 
מרעה,  ורעיית  קק"ל  בעזרת  ועשביה, 

3 למניעת התפשטות האש.  

9 כיבינו שרפות רבות באמצעות 
ברשות  הנמצאת  כיבוי-אש  עגלת 
 13 בלפחות  סייעה  העגלה  המועצה. 

4 אירועי דליקה ביישוב במהלך 2012. 

בנושא  כנס  התקיים   9
אדמה  רעידות  עם  ההתמודדות 
נציגי  העורף,  פיקוד  נציגי  בהשתתפות 
הארצית,  הלאומית  החרום   רשות 
כבאות  )מד"א,  וההצלה  החילוץ  כוחות 
היישובית,  מל"ח  ועדת  חברי  ומשטרה(, 

5 ומתנדבים. 

משבר  המדמה  תרגיל  נערך   9
נציגי  מועצה,  עובדי  בהשתתפות  מים 
תאגיד המים, מתנדבים ואחרים. בתרגיל 
במצבי  יעילים  התמודדות  דרכי  נבחנו 

6 משבר באספקת המים ליישוב. 

2

4

1

3

5

6
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שיפור הביטחון הציבורי והאישי

ניידת אבטחה בפעולה

כנס בנושא שריפות ומניעתן

דילול חורש

עגלת כיבוי אש

כנס בנושא התמודדות עם רעידות אדמה

תרגיל המדמה משבר מים



תווי   4,832 נרכשו   2012 בשנת   9
חניה. לרווחת התושבים כ-240 מקומות 
בת  לחנייה  בכחול-לבן,  המסומנים   חניה 

1 שעתיים. 

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

9 במהלך שנת 2012 ניתנו 3,657 דוחות 
ו-101  חניה )לעומת 2168 בשנת 2011( 
דוחו בגין עבירות על חוקי העזר )לעומת 

126 בשנת 2011(.

כמו לדוגמה: גיזום צמחיה פולשת  נשלחו 246 הודעות דרישה לקיום חוק   9
)לעומת 460 בשנת 2011(. 

9 שופרה המערכת הממוחשבת לפיקוח על דוחות חניה, המטרה - מעקב יעיל 
בטיפול בבקשות לבירורים, הקלות, או ביטול דוחות.

מחלקת  בין  המקשרת  גזם,  דוחות  בנושא  ממוחשבת  מערכת  הוכנסה   9
הפיקוח ומדור הגביה.

חוק וסדר לאיכות חיים

1

17

9 קוימו מספר תרגילי מוכנות לשעת-חרום ברחבי הקריה ובבתי הספר ביישוב. 

קיבלו  גיוס מתנדבים חדשים. המתנדבים  הג'יפאים, בעקבות  יחידת  שודרגה   9
ציוד אישי, הכשרה והעשרה בתחום. היחידה ממשיכה לבצע ביעילות פעילות התראה 
ואכיפה ברחבי הקריה ובשטחיה הפתוחים. כמו כן, ממשיכה לבצע מבצעים מיוחדים 

ללכידת טרקטורונים הנוסעים ברחובות הקריה בפראות.

אמצעי  את  לשפר  ממשיכים   9
מערכות  החינוך  במוסדות  הביטחון 
שמירה,  עמדות  ואינטרקום,  כריזה 

7 החלפת ותיקון גדרות. 

עמדת שמירה

תו חניה

7



פעילות שיא ברשת המתנ"סים

ובפעילות  וגידול בתכניות, פרויקטים חדשים  בשנת 2012 המשיכה מגמת ההתפתחות 
רשת המתנ"סים. נתון המצביע על האמון הרב של התושבים ברשת הוא היקף הפעילות 
מיליון   17.4 הניב  וגידול במספר המשתתפים. בשנת 2012 היקף הפעילות 

שקלים לעומת 16.4 מיליון שקלים בשנת 2011. 

הגיל הרך והמשפחה
- כ-200 אל"ש, שגויסו ממשרד  עושים צדק חברתי אמיתי במעון חומד    9
כ-70  ובו  בתחומו  המוביל  במעון  בטיחות  בנושאי  ובטיפול  בשיפוצים  הושקעו  התמ"ת, 
ילדים בגילאי 3-0. במעון צוות איכותי ומסור המלווה בפיקוח מקצועי של רשת "התחלה 

חכמה" של החברה למתנ"סים.

9 6 צהרונים ברחבי הקריה לרווחת התושבים -  בהם 170 ילדים ובתוכם צהרון 
ייחודי בבי"ס נרקיסים.

9 מגוון עשיר של קייטנות - מספר שיא של ילדים השתתף בקייטנות הקיץ שנחלו 
הצלחה רבה וזכו לתגובות מצוינות.

9 פועלים למען הקהילה - גינה קהילתית - החלה יוזמה שתובל על ידי הורי 
מעון חומד ותושבי השכונה.

אגף קהילה ואירועים מרכזים - קהילתיים
9 המרכז הקהילתי בקרית חרושת במבנה חדש לרווחת תושבי השכונה. 
אירועים כמו מצעד הלפידים בחנוכה בו השתתפו מעל 600 תושבים, יריד התחפושות יד 

שניה אליו הגיעו המוני ילדים והורים ועוד.

של  שפע  הקהילתיים  במרכזים  נמוכה  בעלות  או  תשלום  ללא  פעילויות   9
בנרקיס  משחקיות  כמו:  נמוכה  בעלות  או  תשלום  ללא  קהילתיים  אירועים  פעילויות. 
ובקרית חרושת, פיצה - סרט, ג'ימבורי ברמת טבעון, רביעי וחמישי משפחתי, קבלת שבת, 

שבת בתנועה, ריקוד חופשי ועוד. הפעילות מושכת אליה ציבור רב.

חלק מתוך שפע התוכניות הקהילתיות שהתקיימו השנה:

 - בשבוע  פעמיים  פיש,  במתנ"ס  ועשירה  ענפה  פעילות  מתקיימת   9
לתושבי רחוב שרת. התכנית מופעלת בסיוע סטודנטיות  בימי שני ורביעי ומיועדת 

ממכללת אורנים וקבוצה מהמכינה הקדם צבאית ע"ש רבין. 
הפרויקט הנמצא עתה בתנופת צמיחה ישמש מודל לפתיחת תכניות דומות ברחבי הישוב.

9 עורכים פרויקט קהילתי ייחודי - מעגלי הקשבה - הפרויקט החל בשנת 2012 
ועוסק ביחסי דתיים וחילוניים בישוב. הצלחת התכנית הביאה לאימוצו ביישובים נוספים 

בארץ. 

9 צעדת שבת בטבע; אלפי תושבים השתתפו באירוע שבת בטבע שהתקיים בט"ו 
בטבע,  הפעלות  צעדה,  וכל  שערים  בית  הלאומי  הגן  בשיתוף  התקיים  האירוע  בשבט. 

ידיעת הארץ, מוסיקה ומחול. 
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כלכלי:  חברתי  פורום  הקמנו   9
הפורום הוקם בהמשך למחאה החברתית, 
התכנס לאורך השנה להרצאות וסדנאות 

וקיים צוותי חשיבה. 

במתנ"ס  פועל   - החברה  מועדון    9
ברחוב דגניות ובשנת 2012 קיים פעילות 
סדנאות  הרצאות,  של  ומגוונת  עשירה 

וטיולים לעשרות נשים מבוגרות בקריה.

אמנויות הבמה
9 בי"ס למוזיקה מתעצם - כ-650 
- עליה  לוקחים חלק בפעילות  תלמידים 

1 משמעותית לעומת 2011. 

9 נפתחו הרכבים חדשים התזמורת 
 2 והלהקות השונות גדלו.  

חדיש  הקלטות  אולפן  נפתח   9
3 ומשוכלל הפועל בתפוקה מלאה.  

9 התקיים חודש המוסיקה המסורתי 
שכלל כמה אירועי שיא מרגשים כמו: ערב 
הרכבים מוסיקליים מקרית טבעון ומיפיע 
אירוע  ומרגש,  מלהיב  פעולה  שיתוף   -
ערב  הנוער,  לתזמורת  שנה   20 לרגל 

4 מקהלות ייחודי ועוד.  

9 אלפי חוגגים ומטיילים הגיעו לגן הלאומי 
בית שערים לפסטיבל מפוחית הפה 
הקונסרבטוריון.   צוות  בהפקת  השלישי 

5

מעל  גדל   - למחול  הספר  בית   9
הספר  בבית  רוקדות  תלמידות   500
גדל  בארץ.  מהמובילים  שהוא  למחול, 
היצע השיעורים, המסלול החדש - בגרות 

6 במחול, זוכה להצלחה כבירה.  

למחול:  בי"ס  של  קהילתי  פרויקט   9
צוות  ידי  על  המופעל  מקסים  קפה  בית 

המורות והתלמידות.

יוצרים  ערב  מחול,  שבת   - אירועים   9
צעירים ו-6 מופעי סיום מרשימים אליהם 

הגיעו אלפי תושבים.

9 בית הספר לדרמה זוכה בפרסים 

בית  בפרס  ביה"ס  זכה   2012 בשנת   
להעמקת  פעילותו  על  הגטאות  לוחמי 

תודעת השואה בקרב בני הנוער.

החדש  למשכנו  עבר  אשר  הספר  בית   
במרכז אומנויות הבמה מונה יותר מ-100 

תלמידים. 

4

פסטיבל מפוחית הפה

1

2

3

5

6

ימי המוסיקה

כנס תזמורות בחנוכה

נפתח אולפן הקלטות חדיש

מיתרי צפון

בית ספר למחול
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הבוקר  בשעות  דרמה  פעילות  החלה   9
נרקיסים,  ספר  בבית  התלמידים  לכל 
זכו  הקיץ  וסדנאות  הדרמה  קייטנות 
הפקות  מ-6  יותר  והועלו  רבה  להצלחה 

במהלך השנה.

מחלקת הספורט 
היישובית צומחת

פעילים  ומבוגרים  ילדים  יותר מ-600   9
גידול  חל  השונים.  הספורט  בענפי 
של  הספורט  בפעילות  מרשים 
הפעולה  שיתוף  המתנ"סים,  הרשת 
הורחב  יישוביות  הספורט  אגודות  עם 
ההתרחבות  מגמת  והמשיכה  והתמקצע 

7 של פעילות הספורט העממית.   

9 אגודות ספורט - מחלקת הספורט 
מקיימת קשרי עבודה רצופים עם אגודות 
מים,  כדור  כדורסל,  ביישוב:  הספורט 
המחלקה  שולחן.  וטניס  טניס  שחייה, 
היישובי  הספורט  חזון  על  אחראית 
ענפי  לכול  השנתית  העבודה  ומדיניות 

8 הספורט ביישוב.  

השני  טבעון  סובב  את  קיימנו   9
9 השתתפו בו מאות רוכבי אופניים.  

כ-2,000  השתתפו  סיני  במרוץ   9
11   10 מתושבי הקריה. 

9 שנה שנייה שטבעון משתתפת 
בשבוע הספורט הבינלאומי.

רגל  קט  אליפות  התקיימה   9
שנייה  שנה   - למבוגרים  יישובית 

בהשתתפות 16 קבוצות. 

עממי  ספורט  אירועי  נערכו   9
ספורטאים  טקס  טבעותלון,  חדשים: 
מצטיינים, מסלול חדש לצעדת טבעון בה 

צעדו מאות משפחות ומטיילים. 

יישובי  כדורעף  מועדון  נפתח   9
צובר  נשים  כדוררשת  ענף  גילאי,  רב 
תאוצה רבה, התרחבה מאד פעילות ענף 

12 ההתעמלות האומנותית. 

מתקנים  קרן   - כספים  גייסנו   9
של  בהיקף  וסיוע  מענה  נתנה  יישובית 

כ-50 אלף ₪.

9 ערכנו תכנית יישובית בשיתוף 
להשקעה  משותף  תכנון   - המועצה 
בשנים  היישוביות  הספורט  בתשתיות 

הבאות.

7

8
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התעמלות בנות

אליפות אירופה בכדורמים

סובב טבעון

מירוץ סיני

חגיגות ספורט

כדורשת נשים



פועלים למען הנוער - תחום הנוער היישובי
קהילתי  במרכז  שיפוץ  התחלנו   9
פיש. המרכז עתיד להפוך למרכז הנוער 

היישובי.

"עיר ללא  ממשיכים בפרויקט הארצי   9
היישובי  הנוער  תחום  כאשר  אלימות" 
הכוללת  התכנית  ביצוע  על  מופקד 
ההורים"  "סיירת  כמו:  פרויקטים 
השנה,  כל  לאורך  במסירות,  פועלים  בה 

עשרות מתנדבים. 

למניעת  תכניות  העמקנו   9
אלימות בשיתוף בתי הספר.

מגרשים  פרויקט  ביצענו    
רחבי  בכל  הקיץ  בחופשת  מוארים 

13 היישוב. 

"סיירת 13"  הכנו תכניות חדשות   
העצמה  וקבוצת  ז'-ט'  לשכבות  מועדון 

לבנות.

9 מאות בני נוער יצאו לימי פעילות וטיולים.

9  צמח הפרויקט ההתנדבותי של ארגון ימי הולדת לילדים נזקקים. 

9   קבוצות הדרכה של ילדים ובני נוער פועלות במרכזים הקהילתיים בכל רחבי הישוב.

9  התרחב שבוע תנועות נוער יישובי וזכה לשבחים רבים ממנהלת מחוז חיפה 
של משרד החינוך.

פורום  - מתקיים  ומתרחב  הולך  והוא  הנוער  תנועות  עם  פעולה  שיתפנו     9
הנוער  תנועות  משתתפות  במסגרתה  שנתית  עבודה  תכנית  וקיימת  משותף  חשיבה 

באירועים היישוביים.

14 9 ערכנו לראשונה השנה ערב הוקרה לבני נוער מתנדבים מהישוב. 

13
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מגרשים מוארים

ערב הוקרה למתנדבים



עשרות אירועי תרבות פתוחים לקהילה
 - מרשימה  עדלידע  קיימנו   9
ברחובה  וססגוני  שמח  פורימי  אירוע 
הראשי של הקריה אשר ממשיך בחגיגה 
כ-1500  הישוב.  במרכז  וצוהלת  גדולה 

משתתפים הגיעו. 

9 ערכנו את חידון התנ"ך היישובי 
בשנת 2012 חודש חידון התנ"ך לתלמידי 
מלא  היה  זוהר  אולם  הבינים.  חטיבת 
מערב  שנהנו  ומשתתפים  באורחים 
תרבותי בהנחייתו של ד"ר אבשלום קור. 

15

"שישישבת אמנים" המסורתי   9
בתיהם  את  פתחו  אמנים  ממאה  יותר 
יובל  חצי  לחגוג  שהגיעו  אורחים  לאלפי 
תערוכות  טבעון.  בקרית  אמנים  לשבת 
ייחודיות, אירועי מוסיקה ומחול הפעלות 

18   17  16 לילדים ועוד. 

9 חגגנו את יום העצמאות  אלפים 
המרגש  המחולות  במצעד  השתתפו 
מרהיבה  מקומית  הפקה  החג.  ובאירועי 

והופעה משובחת של יהודית רביץ.

רבים  וקיץ  אביב  אירועי  נערכו   9
רשת  מקיימת  השבועות  מחג  החל 
בפארקים  תרבות  אירועי  המתנסי"ם 
ואלה  הישוב  ברחבי  הציבוריות  ובגינות 
בשנת  רבים.  תושבים  אליהם  מושכים 
לצד  מקומיים  הרכבים  השתתפו   2012

הופעות חיצוניות.

מאות  הקריה   ליקירי  הצדענו   9
את   2012 בשנת  כיבדו  תושבים 
ברוך  קדוש,  יצחק  אריאל,  בתיה 
 - ארליך  וצביקה  צופר  מיכה  כהנא, 
רבות  שתרמו  הקריה  מתושבי   חמישה 
איכות  על  והשפיעו במעשיהם  לקהילה 

19 החיים ביישוב. 

להפקת  גם  שותפה  המתנ"סים  רשת   9
מרכז  מוביל  אותו  הזיכרון  יום  טקס 
יישוביים   טקסים  קיימה  ההנצחה, 
השואה  ולזכרו  יום  גדולים בערב 
הסברה  אירוע  בנוסף,  רבין.  יצחק  של 
לגמלאים בישוב בנושאי זהירות בדרכים 

התקיים בשיתוף תנועת אור ירוק ועוד.

15

16
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18
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חידון התנ"ך היישובי

שבת אמנים

שבת אמנים

שבת אמנים

טקס יקירי הקריה
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9 חיסנו נגד כלבת כ-1400 כלבים 
1 וחתולים השייכים לתושבי טבעון.  

חתולים   250 וסורסו  עוקרו   9

ניתן  הניתוח  לאחר  רחוב.  וחתולות 

והם  כלבת,  חיסון  גם  מהם  אחד  לכל 

שוחררו  החתולים  זיהוי.  לצורך  סומנו 

ממנו  במקום  אשפוז  יום   לאחר 
2 נלקחו. 

הציבור  לבריאות  דואגים  אנו   9

עברה  אשר  משנה  לבדיקות  התחנה   -

הבונים,  בכיכר  הוותיק  ממקומה  השנה 

)שם הפריעה לתושבי האזור(, אל מתחם 

"מפעלי העמק", ממשיכה לשרת נאמנה, 

והישובים  טבעון  קרית  את  כבעבר, 
3 הסמוכים. 

בחנויות  שיווק  לפני  השנה,  בדקנו   9

ובאטליזים, 212 טון של מוצרי בשר 

שונים. נמצא כי המוצרים המועדפים על 

ידי תושבי טבעון הם עוף טרי )40%(, בקר 

קפוא )26%(, ועוף קפוא )19%(.

בקרב  המודעות  את  הגברנו   9

תלמידים - וטרינר המועצה ביקר בכל 

שונים  בנושאים  והרצה  בטבעון  ו'  כיתות 

מחלת  חיים,  לבעלי  ודאגה  שמירה  כגון: 
4 הכלבת, הסכנות בצואת כלבים ועוד. 

1

2

3

4

שירות וטרינרי-שומרים על בריאות הציבור

1400 כלבים וחתולים חוסנו

חדר ניתוח חדיש

תחנת המשנה "עברה דירה"

מגבירים את המודעות



המחלקה לשירותים חברתיים מונה 11 עובדים סוציאליים, אקדמאיים ועוסקת בטיפול 
בפרט, במשפחה בקבוצה ובקהילה. המחלקה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם עמותות 
שונות ובמתנדבים רבים על מנת לתת מענה לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה בטבעון. 

להלן עיקרי הפעילות בשנת 2012:

9 הקמנו המרכז לטיפול בילד ובמשפחה - מערך שירותים טיפוליים ליחידים 
)ילדים ומבוגרים(, למשפחות ולזוגות. 

9 טיפול בילדים בני 6-18 - הנובעים מקשיים של הילד.

9 המסלול לגיל הרך - שירותים טיפוליים ומניעתיים לילדים ולהוריהם: טיפול פסיכולוגי 
רגשי, טיפול דיאדי, ייעוץ להורים, קבוצות לאימהות לאחר לידה, תכניות לקידום ההורות 
יחדיו: רשת מתנ"סים,  )ליצירת המסלול, חברו  וייעוץ לאנשי מקצוע.  בגיל הרך, הדרכה 

מחלקת החינוך, השירות הפסיכולוגי ומשרד הבריאות(.

9 טיפול משפחתי - טיפול במצוקות הנובעות ממשברים ומצבי לחץ. טיפול ביחסים 
בתוך המשפחה כמו: קושי בתקשורת, גבולות במשפחה וכד'. 

9 הדרכת הורים - עם או בלי קשר לטיפול.

9 טיפול זוגי - לזוגות בתחילת דרכם, לזוגות במעבר מזוגיות להורות, נישואים שניים, 
זוגות בהליכי פירוד וכד'.

9 ב-2012 נערכו שני סיורים לעולים 
הקשר  להעמקת   - וחדשים  ותיקים 

1 עם הארץ וידיעת הארץ. 

לסייע  ממשיך   - תעסוקה  מרכז   9
מקום  למצוא  לכך,  הזקוקים  לתושבים 

עבודה. בשיתוף עמותת "מעומק הלב". 

9 45 ילדים מועדוניות ילדים ונוער ו"בית חם לנערות" - בשנת 2012 פעלו 
במסגרת זו 45 ילדים, נערים ונערות. הם זכו להעשרה לימודית, חברתית ותרבותית כמו 

כן, הועברו תכניות בנושא: כישורי חיים, יחסים במשפחה, תקשורת ועוד.

ונערות  נערים   20 הועסקו   2012 בשנת   - קיץ  בעבודות  נוער  בני  העסקת   9
הפעילים במועדוניות. הפרויקט מקנה לבני הנוער: מוסר עבודה, קבלת סמכות עמידה 

בזמנים, התנהלות כספית ועוד.

9 6 ילדים אוטיסטים ביקרו במועדוניות - בשיתוף המתנ"ס וגורמים נוספים, על 
מנת להעשיר את עולמם ולהקל על העומס הטיפולי המונח על כתפי המשפחה. מספר 

פעמים בשנה, נשלחים הילדים לנופשונים.

9 קיימנו פרויקט למניעת אלימות - עו"ס מתאם, מדריך ומייעץ לגופים השונים 
בקהילה בנושאים כמו: טיפול, הכוונה ומניעת אלימות. הפרויקט בשיתוף המשרד לביטחון 

פנים.

9 סייענו ל-55 ילדים ממשפחות מעוטות יכולת - מימון חוגים, טיולים רכישת 
ציוד לימודי וטיפולים שונים.

שירותים חברתיים לרווחת התושבים

1
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טיול לעולים



והעשרה  הדרכה  מעניקים   9
הרצאות  מסדנאות,  נהנו  אימהות   15 
וחוגים במרכז הדרכה לאימהות )ברחוב 

2 שרת 16(.  

ו-15 נשים אחרות נהנו מסדנא בנושא 
המרחב הזוגי.

אימהות   - לאם"  "אם  פרויקט   9
צעירות  אימהות  מאמצות  וותיקות 
ומסייעות להן בכל תחומי החיים. מנוהל 

ע"י עמותת "מעומק הלב".

ל-50  וטיולים  קייטנה  ערכנו   9
ע"י  אורגן   - וילדיהן  לאימהות 

המחלקה ועמותת "מעומק הלב".

ברשת  חוגים  ומימון  הפנייה   9
מוגבלויות  בעלי  ילדים  ל-8  המתנ"סים 

במסגרת יישום המלצות ועדת לרון. 

יוצאי  נוער  ובני  ילדים  ב-8  איכותיים תמכה השנה  - קבוצת מתנדבים  אח תומך   9
משפחות שנקלעו למשבר. הפרויקט בחסות "אם לאם".

9 ביטחון תזונתי למשפחות מעוטות יכולת - חלוקה לכ-200 משפחות בקריה. 
מחסן המזון מנוהל ע"י מתנדבי עמותת "מעומק הלב".

תרומות,  מכספי  מחולקות  המלגות   - הקריה  בני  לסטודנטים  מלגות   9
רוטרי,   - מלגות   31 חולקו:  השנה  השכלה.  לרכוש  סטודנטים  בידי  לסייע  מנת  על 
הלב". "מעומק  מלגות  ו-20  סורופטימיסטיות,   - מלגות   8 גרין  קרן   - מלגות   23

9 מועדון אנו"ש - 12 חברים נהנו השנה מבילוי משותף של הרצאות, חוגים ופעילות 
יוצרת במועדון חברתי המסייע להשתלבותם של מתמודדים פגועי נפש. 

יום לקשיש.  ב-2012 במרכז  יום  בכל  כ-65 קשישים בממוצע בקרו   9
המקום מופעל ע"י עמותת שלהב"ת וקולט קשישים הזקוקים לסיוע בפעולות יומיומיות. 

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

9 קהילה תומכת - בשנת 2012 ניתנה השגחה ל-350 קשישים 24 שעות ביממה. 
עמותת  בניהול  מצוקה.  בשעת  רפואי  סיוע  ומבטיחה  אישי  ביטחון  מאפשרת  התכנית 

שלהב"ת.

בקהילה,  לארגונים  וסיוע  הדרכה  יעוץ,  נותנת   - והתנדבות  לקהילה  היחידה   9
 2012 בשנת  מתנדבים   20 גייסה  היחידה  והכשרתם.  העצמתם  מתנדבים,  גיוס  בנושא 

לחונכות פרטנית וקבוצתית לילדים ונוער. 

9 אנו מוקירים את המתנדבים: היחידה ערכה ערב הוקרה חגיגי, סדנאות וימי טיול 
3 וגיבוש לכל מתנדבי טבעון. 

2
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סדנא לאמהות

מוקירים את המתנדבים
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מתקן קיים מיקום  מס' 

אולם זוהר     1

אורנים      2

איריס - יסמין   3

אמנון ותמר-בחניה מול הדואר    4

אלרואי - המזרח    5

בית אבות רימונים    6

גולומוב    7

גורדון     8

דואר ק. עמל - זבולון     9

דוד אלעזר )ליד כיבוי אש(     10

דור טבעון    11

הרצל - נחל קדומים    12

חורש     13

חנה סנש )ליד הבריכה(     14

יהודה הנשיא - מול השופרסל     15

יזרעאל )מול המקלט(    16

יערה - )ראשית(     17

נקודות פריסת מכלי המחזור לסוגיהם ביישוב
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יצחק שדה     18

כיכר הבונים*     19

כרמל     20

מועדון פיש     21

מועצה - חנייה     22

מעלה אבשלום     23

מרכז מסחרי רבין 1     24

משה דיין 1     25

נרקיסים - ליד ביה"ס     26

סובב גפן     27

סופרמרקט-זייד/כצנלסון    28

סופר קק"ל     29

פארק הקטר     30

קק"ל 59     31

רמת טבעון - רח' מורן     32

שושנים - כלניות     33

שקדים 1     34

שקדים - בי"ס יבנה   35

שרת פינת כצנלסון   36

נייר

קרטוניה

בקבוקים

מתכת/שימורים

טקסטיל

פח מוטמן

פח 1100 ליטר

בטריות

זכוכית

מקרא:

* בשיפוצים



מוקד המועצה: 106 )מקו בזק(,  ו/או 04-9539239.

מוקד תשלומים: 1700-704-411.

משטרה - 100 מד"א - 101 כיבוי אש - 102

טלפונים חשובים

עריכה והפקת החוברת: עדנה פרידמן
צילומים: אלי זיו, דב טפרברג, גילה דינר, צחי צורי, מיטל לוגר, אלעד מייזלס, 

אנטולי מדווינסקי, דבורה עקיבא, עדנה פרידמן. ותודה לרשת המתנ"סים.
עיצוב גרפי: עדינה דה פיצ'וטו

דפוס: מילניום איילון בע"מ
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טל: 04-9931169 | פקס: 04-9931010 לשכת ראש המועצה:  

טל: 04-9539206 | פקס: 04-9533856 מינהל כללי:  

טל: 04-9539202 | פקס: 04-9830739 מינהל כספי:  

טל: 04-9539201 | פקס: 04-9539263 המחלקה לשירותים חברתיים:  

טל: 04-9539295 | פקס: 04-9535783 מינהל תפעול:  

טל: 04-9539208 | פקס: 04-9539257 מחלקת חינוך:  

טל: 04-9539210 | פקס: 04-9931496 מינהל הנדסי:  

טל: 04-9539209 | פקס: 04-9534208 הוועדה לתכנון ובניה :  

מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור: טל: 04-9539233 | פקס: 04-9931010

טל: 04-9537171 | פקס: 04-9830791 וטרינר המועצה:  

טל: 04-9539267 | פקס: 04-9536148 קב"ט המועצה:  

טל: 04-9539297 | פקס: 04-9530045 מחלקת אחזקה ורישוי עסקים:  

טל: 04-9539256 | פקס: 04-9537156 פניות הציבור ותרבות הדיור:  

טל: 04-9038100 | פקס: 04-9831076 רשת המתנ"סים:  

טל: 04-9535506 | פקס: 04-9837432 ספריה ומרכז הנצחה:  

טל: 04-9535750/1/2 | פקס: 04-9830748 עמותת שלהב"ת:  

טל: 04-9537171 | פקס: 04-9835650 שירות פסיכולוגי-חינוכי:  

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

טל: 04-9831444 | פקס: 04-9831009 משטרת קרית טבעון:  

נייד: 052-4702804 ניידת האבטחה:  


