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זו השנה התשיעית שהמועצה המקומית מפרסמת את חוברת "תמונת מצב". 
החוברת מרכזת את העשייה והפעילות הענפה שהתקיימה ביישוב, כולל פרויקטים ייחודיים שהובילה הרשות

המקומית בשנת 2017.

בשנה זו הוענקה למועצה המקומית תעודת שר הפנים בגין ניהול תקין ואיזון תקציבי, הישג זה משקף את עבודתה
התקינה והיעילה של הרשות לאורך השנים.

אנו גאים בחניכת טיילת מסילת העמק, מתקני המשחקים, פינות מנוחה מעוצבות, מגרש פאמפטרק לצעירים. פרויקט יפיפה 
המשתרע לאורך כשלושה קילומטרים. 

פרויקט הדגל של טבעון שכונת "בצל אורנים", שכונה של 522 יחידות דיור המשווקות במחיר למשתכן ובשוק הפרטי. הפרויקט 
נולד כצורך להוביל יישוב אטרקטיבי,  עם הפנים לעתיד לדור הצעיר שמעוניין לגור בקרית טבעון  הירוקה והכפרית. 

ההשקעה בחינוך בקרית טבעון ניכרת, מערכת החינוך היא מהטובות בישראל. אנחנו מחבקים את הילדים בחום ב-24 גנים פעילים, 
מסייעים להם בצעדים פדגוגיים ראשונים בבתי הספר היסודיים תוך שילוב בין הכלה להצבת גבולות, ויודעים גם לדרוש מהם 
הישגים לימודיים. נציין כי בית ספר אורט גרינברג מועמד לזכייה כבית ספר מצטיין, אשר נבחר על ידי הרשת כאחד מ-5 בתי הספר 
המובילים. גם בחינוך המשלים אנו עדים לפריחה חסרת תקדים של כל תנועות הנוער, רשת המתנ"סים ובעמותות הספורט השונות.

אשתקד המועצה הארצית לתכנון ובנייה גיבשה את עמדתה להקים שדה תעופה משלים לנתב"ג ברמת דוד. טבעון הינה חברה 
במועצה ארצית והייתה שותפה לשינוי החלטה גורלית זו וכעת גם חלופת נבטים נמצאת על הפרק והמאבק שלנו בעיצומו.

בקרית טבעון יש שפע של עשייה, יצירה ופעילויות מסוגים שונים המוצעות לתושבים מהגיל הרך ועד הגמלאים וגיל הזהב 
ובמבט לאחור, אנו גאים בצמיחה, בחינוך ובתרבות. 

אנו עומדים ביעדים שהצבנו לעצמנו יחד עם זאת הרצון הוא להשתפר באופן מתמיד במכלול השירותים שאנחנו מעניקים. 

תודה לחברי ההנהלה ולכלל חברי המליאה - כולם מעורבים ומשקיעים מזמנם לטובת הקהילה. תודה גדולה לעובדים שעושים
את המרב במקצועיות, באחריות ובאדיבות תוך שמירה על עקרונות השקיפות, השיתוף והשרות למען התושבים ולרווחתם. 

ותודה מיוחדת למתנדבים הרבים בקרית טבעון, שתורמים מזמנם וממרצם לטובת הקהילה.
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בקרית טבעון לומדים כ- 3,400 תלמידים, בגנים, בבתי הספר היסודיים, בחטיבה ובתיכון. מערכת החינוך 
בקרית טבעון נותנת מענה חינוכי לילדים מגיל 3 עד 18 במטרה לעצב בוגר כשיר לחיים עצמאיים, ערכיים 
 - וחברתית  ערכית  לימודית,   - ומצוינות  איכות  מרכיבי  והטמעת  לפיתוח  פועלת  ומושכלים. המחלקה 

ומעודדת יזמות וחדשנות בהתאם ל"רוח הטבעונית". 

מערכת החינוך הפורמאלית
חינוך קדם יסודי: 24 גני ילדים - 16 ממלכתיים, 2 ממלכתי דתי, 2 חינוך מיוחד, 5 אנתרופוסופיים.

חינוך יסודי: חמישה בתי ספר ממלכתיים, חווה לחינוך חקלאי ולימודי סביבה. 
חינוך על יסודי: אורט גרינברג – חטיבת ביניים, חטיבה עליונה.

בנוסף, השירות הפסיכולוגי חינוכי, שתי מועדוניות, קב"ט מוסדות חינוך ו- 12 מסגרות לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

מערכת החינוך הבלתי פורמאלית
רשת המתנ"סים

5 מרכזים קהילתיים, בית ספר למחול, קונסרבטוריון למוסיקה,
בית ספר לדרמה, תרבות וספורט.

יחידת הנוער
תנועות נוער: הצופים, הנוער העובד והלומד, בני עקיבא.

ארגוני נוער: אילן טבעון, נוער מד"א, צופי אש, סיירות.
אגודות ספורט: בתי ספר לשחייה, כדור-מים, כדורסל וכדורגל.

בית הנוער היישובי המתחדש.
מרכז ההנצחה.

פיתוח במוסדות חינוך
עבודות בטיחות, עבודות הנגשה בכל בתי הספר, חיזוק מבנים

באורט גרינברג שלב ב', אודיטוריום וחלל ההנצחה, הנגשה פרטנית בבית ספר "רימונים" ובבית ספר "שקד"- לקראת סיום כביש 
הגישה לבית ספר שקד, מדרגות ופיר מעלית ב"שקד". המרכז המתחדש ללמידה רב תחומית באורט גרינברג, אישור משרד 

החינוך לתכנית עיצוב מרחבי   21 )מרחבי למידה מותאמים למאה ה-21( בארבעה בתי ספר.

פורום המנהלים היישובי
פורום המנהלים מייצג את המנהיגות החינוכית ביישוב ומוביל את מוסדות החינוך בקרית טבעון. הפורום פועל בשיתוף משרד 
החינוך, בהתאם לתפיסה החינוכית ועל פי "הרוח הטבעונית". הפורום עובר פיתוח פדגוגי רשותי המאופיין בחשיבה משותפת, 

יזמות, פתיחות ושקיפות. 

נושא שנתי מוביל של פורום המנהלים:
"חינוך אחר בקיים" – תוך הדגשת ערכי היצירתיות, יזמות ושיתופיות.

במה לכל תלמיד ומורה – בחירה, משוב, העצמה. 
הפורום פועל להרחבת מעגלי ההשפעה: צוותים, רכזים, סגנים, הורים, תלמידים. 

הטמעת תכנית הרצף היישובית החינוכית – גן – י"ב על פי תכנית שעוצבה בתשע"ו.
חיבור בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי – רצף חינוכי, מחנך בוקר וערב. 

טיפוח והעמקת הייחודיות הבית ספרית:
בית ספר "רימונים" - "מהעצמה אישית להעצמה חברתית": 

פיתוח מודל להעצמת היחיד כחלק מהקבוצה עם אגף מו"פ )מחקר ופיתוח( במשרד החינוך. יעדים אישיים וכיתתיים ליום 
לימודים, במת המועצה - משפטי העצמה, המשחק כאמצעי למידה ואמצעי חברתי, תלמידים מלמדים, "דור לדור יביע אומר", 
"מידות ומדידות", "עולים לירושלים", טיולים בסביבה הקרובה, מרחבי למידה קהילתיים, "מפגשישי" עם מנהלת בית הספר 

סתווית לרנר, תומכי הוראה, ימי גיבוש, לימודי העשרה, בית ספר מנגן, דיאלוג פתוח עם קהילת ההורים והקהילה.
חידוש בבית הספר – מרחב למידה רב תחומי "מהפך במטבח".

בית ספר "קרית עמל" - סביבה, מדעים וחקלאות:
"איכותי בסביבה", חינוך בסביבה, על הסביבה ולמען הסביבה: הנהגת הורים פעילה ומעורבת, אקדמיה-כיתה, אורח חיים מקיים ואחריות 
קהילתית, חינוך סביבתי, למידה חוץ כיתתית, "מצוינות 2000", סדנאות בחירה, פר"ח, חל"ב )חינוך לבריאות( בטכניון, "מדעטק", מכון ביולוגי, 
העשרה במכללת "אורנים", דיבייט, הקשר הבין דורי, מעגלי שיח, להקה ייצוגית, גישור, סדנאות בחירה, לימוד סביב 80 שנה לבית ספר, תהליך 

קהילתי בבניית תקנון, לימוד בחווה החקלאית.  חידוש בבית הספר - "ספריות שובך" במרחב החוץ כיתתי. 

החווה לחינוך חקלאי ולימודי הסביבה:מובילים בחינוך
משאב יישובי חינוכי ערכי עם נושאים חקלאיים, סביבתיים, אקולוגיים ותהליכי חקר. תפיסת קיימות,

חקלאות אורגאנית, חקלאות עירונית, ניסוי וחקר, מצוינות, פינת חי, חניכת תלמידים, תזונה, כלכלת בית
וחינוך לאורח חיים בריא. 

בית ספר "נרקיסים" - תרבות ואומנות ברוח הגישה ההומניסטית - "במה לכל ילד": 
בית הספר מאפשר לכל הבאים בין כתליו – תלמידים ומורים, להביא לידי ביטוי את מכלול יכולותיהם

וכישוריהם, דיאלוג של העצמה, "חיבוק במילים", גן שבעת המינים, אקלים של הגינות ומוגנות, בית ספר מנגן,
לימודי דרמה, שישי חג בכיתות א', שישי בצוותא, מרכזי בחירה, בית פתוח, הורים מספרים, יום אינטליגנציות,

טיפוח מנהיגות תלמידים, חונכות ושותפות, הנהגת הורים פעילה, יוזמת ומעורבת, תכנית "סע לשלום",
טיפוח סביבה לימודית מזמנת ואסתטית.

חידוש בבית הספר: "מוזיאון נוסטלגיה" ויזמות הורים   21 למידה במרחב פתוח.

בית ספר שקד: ברוח הגישה האנתרופוסופית: 
תהליך למידה חוויתי אומנותי והומניסטי, קהילת הורים, הורים, מחנך א-ח, מלאכות יד, מוסיקה, לימודי תנועה ודרמה. 

האומנות מהווה כלי עיקרי לחוויית לימוד כוללת ולא כחוויה אינטלקטואלית. 
חידוש בבית הספר: מיפוי הישגים בתחומי הליבה בכל שכבות הגיל: א' עד ח'.

בית ספר ממלכתי דתי "מיתרים": משלב – חילוני דתי )בפיקוח החמ"ד- חינוך ממלכתי דתי(:
למידה דרך מפגש עם האחר כהזדמנות להתפתחות היחיד. אופי יהודי מגוון – דתיים, מסורתיים וחילוניים.  הזהות היהודית – 

הזדמנות למפגש מאחד, קהילה לומדת ופעילה, הורים שותפים, שיטת למידה "מרחבים", גישה מונטסורית. 
חידוש בבית הספר: עיצוב מרחב למידה כיתתי פתוח – בשיתוף הורים.

בית ספר אורט גרינברג )חטיבת ביניים וחטיבה עליונה(: 
חדשנות פדגוגית, למידה בינתחומית, מחקר ופיתוח, מרכז יצירה - יזמות וקיימות, "חצר האוצרות" – פתוח לבאי בית הספר 
ולקהילה, השתתפות בניסוי חלוץ ללמידה פדגוגית חדשה, הקמת צוות מו"פ )מחקר ופיתוח( בבית ספר, למידה בין תחומית 
סביב פרויקטים, isteam, הגדלת הלומדים לחמש יחידות במתמטיקה ובאנגלית, פעילות משותפת עם בית ספר אורט  בסמת 
טבעון, קבוצות מנהיגות והעצמה להובלת נושאים ואירועים בתחומי דעת שונים: מדעים, אקלים בית ספרי, קהילה והדרכה, 
תיאטרון "עדות"- הצגת סיום במסגרת הנצחת השואה, הישגם גבוהים ופרסים בתחום הספורט – אתלטיקה קלה, שיתוף פעולה 
עם כפר תקווה במסע לפולין, לימוד גלישה ברשת, הכשרה בתחום חסכון אנרגטי והדרכה בקהילה, "מדור לדור"- תלמידים 
מסייעים בשיפוץ בתים לנזקקים בקהילה, ספריית שובך, פרויקט בסר, פרויקט ניסויי חדשני ללמידה רב תחומית במקצועות 
הטכנולוגיים, תכנית "סמארט סקול לדיאלוג מבוסס נתונים" ובניית תכנית לשיפור וקידום, בוגרים מדברים מהשטח, מועדון 

גלישה, שותפות הורים – "דירה להשכיר", מעגלי קפה ושיח, ted הורים. 

חידושים והישגים ייחודיים בבית הספר 
מועמדות לזכייה כבית ספר מצטיין רשת אורט )בין 5 המקומות הראשונים(, הקמת הסדנה לעבודה רב תחומית, סיום עבודות בינוי 
ופתיחת אגף חדש במרכז ליצירה, יזמות וקיימות, גמר ארצי בתחרות קט-רגל, מקום שני ושלישי בתחרות מדענים ומפתחים צעירים 
במוזיאון המדע ירושלים, מקום שני בתחרות "המהנדסים הצעירים" בטכניון, השתתפות בתחרות מפתחים צעירים באסטוניה 
ובטורינו, הצטיינות לבוגרות בית ספר בתום שנת שירות בבית הנשיא, הצטיינות בהישגי בחינות הבגרות בביולוגיה ופרס מחוזי על 

שם אלעד ריבן לארבעה תלמידי י"ב על התנדבות בקהילה "מדור לדור".

השירות הפסיכולוגי החינוכי
9 פסיכולוגים מלווים את כל מערכת החינוך ביישוב. 

מעבר לעבודה השוטפת וטיפול במקרים פרטניים שונים,
השנה נכנס השירות הפסיכולוגי  לתכנית הלאומית למניעת

אובדנות ומתמחה בתחום זה. בנוסף, מפעיל השירות
שתי קבוצות לסייעות פרטניות ולגננות וסייעות.

מרכז הנצחה 
משמש כמשאב לימודי תרבותי במגוון רחב של אפשרויות

כמו: ספרייה, גלריה, הנצחה וזיכרון, לכל ילדי היישוב –
החל מגן הילדים ועד כיתה י"ב.

גיבוש ילדים - הורים ב״רימונים״

אורט - פרויקט רובוט

פעילות בגני הילדים

פעילות במרכז הנצחה - ״קרית עמל״
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גני ילדים
בקרית טבעון פועלים  19 גני ילדים.  שמונה גני חובה דו גילאים, שבעה גנים טרום חובה דו גילאים,

שני גנים ממלכתיים דתיים תלת גילאים ושני גני חינוך מיוחד: שפתיים צעיר ובוגר. בנוסף, ביישוב יש עוד 
חמישה גנים אנתרופוסופיים. 

החצר כמקור ללמידת חקר
ניתן דגש רב על הפיכת חצר הגן לחצר הנותנת מענה חוויתי לילדים כמו כן כמקור ללמידת חקר בשילוב יציאה לטבע 

ובהתבוננות על הסביבה הקרובה. 

טיולים
הילדים יצאו לטיולים בוואדיות מסביב לגנים תוך מתן דגש לנושא קיימות, מחזור ואיכות הסביבה - במימון ועדת איכות הסביבה.

צהרונים בגנים
בשמונה גנים מתקיימים צהרונים המנוהלים על ידי רשת המתנ"סים בקרית טבעון ומפוקחים על ידי רשת "צהריים טובים". 

הצהרון מתקיים עד השעה 17:00 וכולל חופשות בחגים.

סל תרבות ארצי
קרית טבעון הצטרפה ל"סל תרבות ארצי" - בתכנית יש תכנים איכותיים במגוון תחומי התרבות. הגננות נתנו דגש לנושאים כמו 
ספרות, אומנות, מוזיקה ותיאטרון וחשפו את הילדים למגוון נושאים חדשים. הפעילות עשירה וכוללת שיתופי פעולה עם מרכז 

ההנצחה והמרכז למוסיקה - הקונסרבטוריון.

זה"ב בגן
בכל הגנים מתנדבות פעילות של זה"ב בגן. בנות שירות לאומי וגמלאיות / סבתות גן, נותנות מענה לצרכי הילדים והגננות בנוסף 

לערך חינוכי רב בתחום הבטיחות בדרכים ובשילוב המון חום ואהבה.

יחידת הנוער 
תחום הנוער שהתבסס כבר כיחידה בתוך מחלקת החינוך של המועצה המקומית קרית טבעון
ממשיך בהובלת בני הנוער ביישוב. חשוב לזכור - השתתפות במסגרות נוער מעודדת ומקדמת

קשרי חברות, תקשורת בינאישית, הצבת מטרות ויעדים, מעורבות חברתית, קבלת האחר, מנהיגות ועוד
ביחידת הנוער פועל צוות הכולל את רכזי תנועות הנוער, ארגוני הנוער, תכניות הנוער מטעם הרווחה, אגודות

הספורט ורשת המתנ"סים.
פורום הנוער מתכנס אחת לחודש לבניית תכנית העבודה המשותפת וקידום הנושאים אותם קבעו כחשובים עבורם.

פורום הנוער משתלם בתחום העבודה עם גורמי סיכון בקרב בני נוער.

היעדים:
1. הקמת בית הנוער היישובי כ"בית" לחינוך החברתי בקרית טבעון.

2. שילוב של קבוצות נוער המוגדרות בסיכון ומהחינוך המיוחד בכל תחומי הנוער, כשווים בין שווים.
3. קידום ופיתוח תחום הפנאי האיכותי לנוער.

בית הנוער - הבית לחינוך החברתי בקרית טבעון
"בית" לכלל ארגוני ותנועות הנוער בקרית טבעון.

פתוח במהלך כל השבוע, לקבוצות נוער בתחומי עניין שונים.
במקום מתקיימים קורסים מקצועיים לנוער.

מרכז לפיתוח הדרכה ויוזמות של בני נוער.
בית הנוער הינו בסיס הפעולה עבור מועצת הנוער היישובית.

יפעל בו מרכז הכשרה עבור חניכים, מדריכים ורכזים בתחום הנוער. 
בית הנוער יעמוד לרשות ערבי גיבוש של כתות ז' ומעלה בתיאום מראש,

של ועד ההורים/מחנכי הכתות, מול רכז הנוער – נמרוד ימיני. 

דרכי התקשרות:
מנהלת יחידת הנוער – לילך דרמון 054-6734328

רכז הנוער - נמרוד ימיני 052-5772257
www.matnastiv.co.il  הרשמה לכל התכניות באתר רשת המתנ"סים

תכניות לאורך השנה בבית הנוער:
מועצת הנוער – נציגות כלל תנועות וארגוני הנוער בקרית טבעון, הפועלת לטובת בני הנוער בקרית טבעון. 

מנחה, לילך דרמון 054-6734328.
לב הנוער – מועדון העצמה לנערות, הפועל מדי יום בבית הנוער. מנהלת, טובה חן 052-3745705.

נוער לתת – ארגון הגג להתנדבות נוער בקרית טבעון. מנחה, ישלם צגה 054-6957997.
אילן טבעון – הכנה לשירות משמעותי,  לזכרו של סגן אילן גבאי בן קרית טבעון שנהרג במלחמת לבנון השנייה. 

מאמן, משה גרמה 052-6266901, עמית אבני 052-8980022.
חיבורים – שילוב נוער החינוך המיוחד בשגרת בית הנוער. מנחה, נמרוד ימיני 052-5772257.

בבית הנוער יפעל מרכז להדרכה ופיתוח החינוך החברתי
הפועלים הנוער  וארגוני  תנועות  כלל  את  והן  למעלה,  ומפורטות  ב"בית"  הפועלות  התכניות  את  הן  ישמש  הנוער  בית 
ישירות מול הארגונים. וארגוני הנוער תיעשה  בקרית טבעון ומהוות חלק מתחום הנוער בקרית טבעון. הרשמה לתנועות 

yifat1995@gmail.com  054-4502905   תנועת הנוער "העובד והלומד" - רכזת הקן יפעת קורנבלום
 shevetallon@gmail.com 052-8768376 תנועת הנוער "הצופים", שבט אלון – מרכזת השבט מיתר ברזילי

תנועת הנוער "בני עקיבא" – השנה סניף טבעון בשנת בדיקה וחשיבה מחודשת על הפעילות בהמשך.
חוגי סיירות – רכז החוגים אמיתי זיג 050-9835480

"אילן טבעון" - עמית אבני 052-8980022

מתחמי נוער במרחב הציבורי:
המרחב הציבורי הוא משמעותי ביותר עבור בני הנוער בכלל ובקרית טבעון בפרט.
יחידת הנוער עושה מאמצים לאורך השנה לייצר פעילות במרחב הציבורי, ולהיות בקשר
יומיומי עם גורמים המשפיעים במרחב הציבורי. כחלק ממאמץ זה מופעל "מדריך רחוב",
שמסייר ופוקד את מרכזי ההתכנסות, מופעלים ערבי פעילות במתחם זייד, הופק "כרטיס
הנוער", שמיטיב עם בני הנוער בקרית טבעון ומתוך כוונה לעודד את הנוער לשהות ולבלות

ביישוב ועוד...
מתחם נוער

אורט - יום ניווט על שם שאול גרואג ז״ל

זה״ב בגן

בית ספר של החופש הגדול

יום פעילות יישובי בבית שערים

פעילות נוער

http://www.matnastiv.co.il
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מנהל הנדסה בקרית טבעון עוסק בתכנון ובהוצאה לפועל של עבודות פיתוח ביישוב. צוות הוועדה המקומית 
מוביל ומקדם תכניות בנין עיר, מטפל ומביא לדיון תכניות ובקשות להיתר בהתאם לתכניות היישוביות ובתיאום 

עם מערכת התכנון המחוזית והארצית.

עבודות תשתית ובינוי
בוצעו מספר עבודות ניקוז להרחקת ֵמי ֶנֶגר )מים אשר זורמים על פני הקרקע כאשר האדמה ספוגה עד למקסימום יכולת 

הספיגה שלה והמים אינם יכולים לחלחל( ממגרשים פרטיים ופעולות מנע מהצפות מי הגשם בכבישים.
באצטדיון הכדורגל הוחלפו הפנסים.

באולם הכדורסל / פיס הוחלפו פנסים ושודרגו לנורות לד – העבודה הינה חלק מתוכנית נרחבת לשיפוץ האולם במהלך 2018.
בוצעו עבודות איטום במספר מבנים ברחבי היישוב. במהלך 2018 צפויות להמשיך עבודות האיטום במבני ציבור ובמבני חינוך. 

לקראת פתיחת שנת הלימודים במסגרת שיפוצי קיץ בוצעו במוסדות החינוך עבודות שיפור ותחזוקה נרחבות.
מוסדות חינוך ובגני ילדים – בוצעו עבודות בטיחות שונות בהם שדרוג מערכת גילוי אש ועשן.

בבית ספר התיכון שופצו חדרי השירותים בשתי הקומות. במבנה הראשי ובבניין המעבדות הוחלפו מזגנים בכיתות ושופרה 
תשתית החשמל במקום, כשלב ראשון מתוך תכנית מורחבת לשיפור המבנה.  

בבית ספר קרית עמל שופץ אולם הספורט.
במגרש המקורה בקרית עמל הוחלפו פנסים.

בחוה החקלאית - הוחלף קירוי החממה. 
מתקני ספורט באולמות ובמגרשי הספורט בכל בתי הספר ביישוב )יסודיים והתיכוניים( הוחלפו ושודרגו. 

הנגשה - בחמש כיתות בארבעה בתי ספר בוצעו הנגשות שמע והתאמות אקוסטיות לטובת תלמידים עם ליקויי שמיעה.

פרויקטים
לקראת סיום כביש הגישה לבית ספר שקד - בעלות 3,300,000 ₪ 

פינוי מבנה אסבסט ברחוב שקדים 1 בעלות - 24,500 ₪ 
הסדרת תוואי ניקוז ברחוב גורדון - בעלות 5,000 ₪ 

לקראת סיום הקמת מדרגות ופיר מעלית בין כביש הגישה למבנה בית ספר שקד - בעלות 580,000 ₪ 
הקמת עמודונים והצבת סלעים בטיילת המסילה - בעלות 100,000 ₪  

הקמת מאגר מים לאולם זוהר - בעלות 150,000 ₪ 
הארכת רחוב סמטת הגליל - בעלות 180,000 ₪ 

הנגשה
הושלמה הנגשת 20 תחנות אוטובוס בעלות 250,000 ₪ 

הונגשו כ-250 מדרכות בעלות 600,000 ₪
לקראת סיום הנגשת מבני ציבור בעלות 500,000 ₪ 

שיקום
שיקום רחוב חנה סנש בעלות 700,000 ₪
שיקום רחוב המגדל בעלות 650,000 ₪ 

תכנון, בינוי ופרויקטים
תכנון עירוני

תכנית מתאר כוללנית - הסתיימה העבודה על תכנית המתאר הכוללנית של קרית טבעון.
התכנית נדונה בוועדה המחוזית והוחלט להפקידה. פרסום התכנית להערות הציבור צפוי במהלך שנת 2018.
לאור המלצותיה הגישה המועצה לוועדה הגאוגרפית בקשה להגדלת תחום השיפוט, ולצרף מספר מתחמים

לתחומה של מועצה מקומית קרית טבעון.
בתום תקופה של שנתיים, בהם הוסכמה הוועדה לתכנון ובניה כוועדה עצמאית, מנהל התכנון ביצע בחינה מחודשת של כל 

הפרמטרים בוועדה לתכנון ובניה והוחלט להאריך את הסמכת הוועדה כוועדה עצמאית לתקופה נוספת של 5 שנים.
.GIS-במהלך 2017 הסתיימה קליטת תשריט כל תכניות בניין עיר החלות במרחב התכנון של קרית טבעון וקליטתם למערכת ה

עבודת הקומפילציה של הוראות התכנית תימשך בכדי לאפשר לכלל תושבי קרית טבעון נגישות למידע התכנוני של זכויות 
הבניה המותרות על הנכס שבבעלותו.

החל פרויקט סריקת כל תיקי הבניה  והעברתם לארכיון חיצוני – הסריקה תאפשר לכל תושב לעיין בתכנית היתר הבניה של 
המבנה שבבעלותו.

במהלך 2017 הקפידה הוועדה לקלוט בקשות בהליך רישוי זמין בהתאם לנדרש בתיקון 101 לחוק התכנון והבניה תוך ניסיון 
להתייעל ולהוביל את קהל המתכננים להגשה מקוונת בהתאמה לדרישות החוק.

ביום 25.10.17 נכנס לתוקפו תיקון 116 לחוק התכנון והבניה. בהתאם לכך הוועדה קלטה מפקח בניה נוסף במשרה מלאה. 
התיקון כולל הרחבת סמכויותיו של יו"ר הוועדה ושל מהנדס הוועדה וכן של המפקחים בוועדה לתכנון ובניה. 

/http://tivon.bartech-net.co.il  אתר הוועדה לתכנון ובניה

אתר האינטרנט של הוועדה לתכנון ובניה מאפשר לתושבים לבצע מעקב אחרי הבקשות להיתר שהוגשו,
מעקב אחרי ישיבות הוועדה ותכניות בניין עיר המקודמות בוועדה.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה

+1.00

+2.00

A1

A2

C1

D1

E1

F1

F2

L1

L2

הנגשה במרכז הנצחה שתילת פרחים בקרית טבעון ריבוד ברחוב חנה סנש

תוכנית גן הברושים

הנגשה בצומת

העתקה של עצים

שיפוצי קיץ ב״רימונים״

http://tivon.bartech-net.co.il
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מחלקת התפעול 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.

מחלקת הגינון
בוצע מכרז ונבחר קבלן גינון חדש אשר מתחזק 180 דונם. 

בנוסף לתקציב השוטף הוקצבו עוד 110,000 ₪ לשיקום גינות:

במסגרת הכנת היישוב למזג אויר סוער בוצע גיזום עצים.
החל פרויקט לשימור וגיזום אלונים ברחבי קרית טבעון. 

הועתקו 20 אלונים לטיילת הרכבת.
הסתיים פיילוט אזור החיץ בשטח של כ 24 דונם והוסקו המסקנות להמשך העבודות

לטיפול יערני ופתיחת צירי מילוט סביב כל היישוב בהתאם לדרישות כב"א.

תברואה
כמות אשפה הביתית גדלה ב- 34 אחוזים בשנת 2017 מ-4,277 טון ל-5,731 טון.

בשנת 2017 כמות הגזם והפסולת הגושית גדלה ב- 15.5 אחוזים מ-3,809 טון ל-4,399 טון.
מחזור האשפה ביישוב נשארה מהגבוהות בארץ ! בין  42-44 אחוזים מהפסולת הביתית הממוחזרת )ברמת התושב(. 

נחתם חוזה עם "אקומיוניטי" - תאגיד חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית וסוללות. 
מחלקת התברואה ומחלקת הגינון פוצלה ונקלט מנהל למחלקת תברואה. 

נבחר קבלן איסוף אשפה ופסולת חדש - י.ר.א.ב.

אחזקה ותחזוקה
טיפול ושיקום ריהוט רחובות, תמרורים ומעקות על פי תכנית עבודה -

בוצעו כאלף תיקונים של מדרכות הוחלפו תמרורים מעקות וריהוט ציבורי. 
תוקנו כ-550 תקלות בתאורת הרחוב ברחבי הקריה.

בוצע פיילוט של החלפת כ-250 פנסי תאורת רחוב לתאורת לד ובהמשך
כתוצאה מהשיפור בעוצמת התאורה ובחיסכון בצריכת אנרגיה נבחן פרויקט

המשך להחלפת תאורת הרחובות בכל היישוב.
בוצעו שיפורי בטיחות במוסדות החינוך על פי ממצאי בודק מוסמך

של משרד החינוך. 
שוקמו מבני ציבור ומקלטים.

אצטדיון הכדורגל שוקם ואורגן בהתאמה מחודשת לאירועי יום העצמאות.
נמשך שיתוף הפעולה עם הציבור והוקמו סוכות ציבוריות במספר מוקדים ביישוב.

בוצעה צביעה של כל הדרכים ביישוב כאשר הצירים המרכזיים נצבעו פעמיים ומעברי החציה בציר הראשי ובקרבת מוסדות 
החינוך נצבעו ארבע פעמים.

נבחר קבלן חדש לטיפול בגני המשחקים בשטחים הציבוריים ובגני המשחקים אשר במוסדות החינוך, כמו גם בוצעו בדיקות 
תקן אחת לחודש על ידי בודק מוסמך ובוצעו תיקונים וטיפול בהתאם לנדרש.

חזות הקריה ואיכות הסביבה
רישוי עסקים הוא תחום רחב, המשפיע על אורח החיים, איכותם ועל מקור הפרנסה

של חלק מתושבי המקום. תחום זה בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים
המתאימים להפעלתו התקינה על פי מטרות החוק לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.
חוק רישוי עסקים הוא אחד החוקים החשובים ביותר עבור אזרחי המדינה. יחד עם חוק התכנון והבנייה

הוא בעל השפעה רבה על איכות חייהם של התושבים ברשויות המקומית. בין מטרותיו של החוק: לשמור על
בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחות ואיכות החיים של התושבים. משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים

טעוני הרישוי )כדוגמת עסקי מזון, קוסמטיקה, בתי מלאכה ומפעלים, מקומות עינוג ציבורי וכיוצא בזה(. 

קבלת שירות בעסק בעל רישיון מבטיחה כי במקום נעשו הסידורים המתאימים ובין השאר סידורי כיבוי אש, בריאות הציבור 
לרבות תנאי תברואה נאותים, מניעת מטרדים לסביבה, נגישות וכיוצא בזה.

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים נדרשו משרדי הממשלה השונים, אשר באחריותם בחינת בקשה לרישיון עסק ומתן אישור /
סירוב לרכז את כלל הדרישות לכדי מסמך "מפרט אחיד". דרישות אלו מפורסמות באתר "ממשל זמין" תחת הכותרת – 
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הגשת תצהיר למבקש רישיון עסק ב"מסלול תצהיר" - לעיון הציבור והערכות בעלי העסקים מבעוד מועד.
פרסום הדרישות מתבצע ב"פעימות", תחילה מתפרסם המפרט לעיון והערות הציבור )"טיוטא"( ולאחר מכן מתפרסם 
ברשומות והן הופכות למחייבות – הן לבעל העסק והן למשרד נותן האישור. תוקפו החדש של רישיון כפי שפורסם בצו יופעל 
רק לאחר פרסום מפרט אחיד לעיסוק. במידה וטרם פורסם מפרט יהיה תוקפו של רישיון בהתאם לצו רישוי עסקים )2000(.

עוד במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך 
קבלת רישיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי 
רמת סיכון אש בינונית וגבוהה. רשימת סוגי העסקים שנכנסים במסלול זה, גובשה על ידי צוות מקצועי רחב באגף בטיחות אש, 
ומעוגנת בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( )תיקון(, התשע"ז 2017. במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו 
תצהיר חתום על ידי עורך דין לרשות המקומית, שבו הם מתחייבים כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות. דרישות 
בטיחות האש לעסקים שבמסלול תצהיר, מפורטות בפרק ח' של המפרטים האחידים/ במסמכי המפרטים שפרסמה הרשות.

החוק מחייב הצגת רישיון העסק במקום בולט בעסק. מידע על החוק, הצו ותקנותיו ניתן לקבל במשרדי הרישוי של הרשות.

בשנה האחרונה חלה הגברה בפיקוח על תחום רישוי עסקים ואכיפתו.

בקרית טבעון למעלה מ 80% מהעסקים בעלי רישוי בתוקף כאשר הממוצע הארצי ברשויות מקומיות עומד על כ 66%. 
עיקר הפעילות מתבצעת עבור עסקים המוכרים מזון.

מחלקת רישוי עסקים מופקדת על נושא אירועים המונים - אירוע המוני הוא אירוע רב משתתפים של "עינוג ציבורי" הנערך 
במקום פתוח או במבנה שלא יועד לכך מלכתחילה. למשל, אירועים בפארקים, בגנים ציבוריים וכו'. בקרית טבעון כ- 20 
אירועים מטופלים מידי שנה, תוך הפחתת הסיכונים הנשקפים למשתתפים ולקהל. באירוע המוני יש משקל כבד ביותר מבחינת 

הבטיחות, אבטחה והדרישות לכן ישנה הקפדה מוגברת על שימרה לביטחונם של הבאים לאירוע.

מחלקת רישוי עסקים תשמח לסייע וללוות אתכם בהליך פתיחת רישיון עסק.

רישוי עסקים

ממרכז טבעון עד כיכר ציפורנים בשני הכיוונים.
טופל תא גינון מול תחנת הדלק "פז".

שיקום טיילת רבין.
שיקום תאי הגינון בדרך קרית עמל מול מכללת אורנים.

הטמנת 7,000 פקעות.
שתילת פרחים עונתיים: כ-12 אלף בשנה.

תוספת עצים בפארק רמת טבעון ב'.
שיקום הגינות כולל עקירת צמחיה ישנה ומנוונת.

החלפת מערכות השקיה ובהמשך שתילה מחודשת.

כ-100 דונם נוספים, כולל מוסדות חינוך, מטופלים ומתוחזקים על ידי צוותי המועצה.
בנוסף, צוותי המועצה מחזיקים כ-350 דונם שצ"פ )שטח ציבורי פתוח(.

מרכז קרית טבעון

גן המייסדים

מתקן אשפה מוטמן

https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission
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גיוס כספים ממקורות חוץ

הערות:  1. מספר התלמידים בתיכון נמצא בירידה.  2. בשנת תשע"ז נפתח בית הספר מיתרים במקום בית הספר יבנה

הכנסהנושאמשרד

1.28 מיליון ₪חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה – בית ספר נרקיסיםמשרד החינוך

90 אלף ₪ שיפוצי קיץ

87 אלף ₪ קייטנות קיץ

30 אלף ₪הצטיידות בחוה החקלאית

90 אלף ₪ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך

60 אלף ₪ בטיחות בדרכים - התקני ובגורם האנושי )הדרכות(משרד התחבורה

70 אלף ₪ בטיחות בדרכים – התקנים וסימוני דרכים 

350 אלף ₪ ביצוע כיכר בצומת מעלה אבשלום/מעלה שיזף

430 אלף ₪כביש גישה לבית ספר שקד )הגדלת תקציב(

162 אלף ₪הנגשת תחנות אוטובוס

68 אלף ₪עיקור וסירוס חתולי רחובמשרד החקלאות

490 אלף ₪קירוי 4 מגרשי משחקים בקריהמפעל הפיס

984 אלף ₪בניית מקווה בקרית חרושתמשרד הדתות

22 אלף ₪אבזור מרכז הפעלה משרד הפנים

תקציב מערכת החינוך
מספר התלמידים במערכת החינוך בשנת תשע"ז עמד על 3,147 ובאופן הבא:

מס׳ תלמידים
תשע״ד

מס׳ תלמידים
תשע״ה

מס׳ תלמידים
תשע״ו

מס׳ תלמידים
תשע״ז

מס׳ תלמידים
תשע״ח

623601598591574תלמידי גנים

1,5481,6161,5771,6271,680תלמידי יסודיים

1,030992970929954תלמידי תיכון

3,2013,2093,1453,1473,208

השתתפות המועצה בחינוך
גם בשנת 2018 ממשיכה לגדול השתתפות המועצה בהוצאות החינוך

תקציב 2018תקציב 2017תקציב 2016

 26,216,912 - ₪ 26,686,071 - ₪ 25,463,911 - ₪הכנסות

38,599,148 37,605,872₪ 35,203,129₪ ₪הוצאות

12,382,236 10,919,801₪ 9,739,219₪ ₪השתתפות המועצה

3,860 3,470₪ 3,097₪ ₪השתתפות המועצה לתלמיד

המועצה מפעילה מספר ערוצים המשמשים ליצירת קשר עם התושב.

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.  במהלך שנה, מתקיימים 2 סיורים בכול רחוב.

קו פתוח לראש המועצה
אחת לשבועיים

עיתונות
עמוד "חדשות טבעון" במקומון "מרכז העניינים" ומגוון הודעות לעיתונות במקומונים השונים, כמו גם פרסומים ומודעות.

פניות ציבור
בשנת 2017 התקבלו 609 פניות. היחידה לפניות ציבור נותנת מענה מהיר ויעיל לפניות תושבים ומייצגת את הפונים בפני

ראש המועצה והמחלקות השונות.  
מנהלת היחידה מטפלת במגוון נושאים, הצעות, תודות ותלונות. 

בשנת 2017 הגיעו מעל 45% מהפניות באמצעות "כתוב לנו" באתר האינטרנט של המועצה, 41% באמצעות דוא"ל
והשאר בדואר, פקס ובקבלת קהל. מענה מהיר ויעיל לפניות.

מוקד 106 מקבל פניות 24 שעות ביממה
בשנת 2017 התקבלו במוקד המועצה 5,357. פניות אשר הועברו וטופלו על ידי מחלקות המועצה הרלוונטיות.  

כל פונה מקבל מסרון לנייד עם מספר הפניה.
ניתן לפנות למוקד 106 גם באמצעות אתר המועצה )בפניות שאינן דחופות לטיפול מיידי(. 

3% מהפניות למוקד התקבלו דרך אתר המועצה.

אתר האינטרנט של המועצה 
האתר  מתעדכן מידי יום וניתן למצוא בו מגוון ידיעות מהנעשה ביישוב, מידע חיוני לציבור, הודעות לשעת חרום וכד'. 

כמו כן ניתן להוריד טפסים, לבצע תשלומים ורישום לגני ילדים וכיתה א' ועוד. 

שיפור הקשר והטיפול בפניות התושב

המנהל הכספי מטפל במערך הכספים של הרשות וזאת בכפוף לתקציב המאושר על ידי המליאה ומשרד הפנים 
ועל פי חוקי העזר העירוניים.

הכנסות עצמיות
שיעור גביית הארנונה בשנת 2017, הינו מהגבוהים במדינה ועומד על 97%.

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.    

תקציב וכספים
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שיפור הביטחון הציבורי והאישי
המחלקה לביטחון, פיקוח ושרותי חירום בקרית טבעון, פועלת בכדי 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 )משטרה, מד"א כיבוי אש וצה"ל( 
ומספקת שירות ללקוחות חוץ ארגוניים.

סיירת הורים
28 הורים מתנדבים בסיירת. 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.

יחידת הג'יפאים
היחידה ממשיכה לפעול ביעילות ובמסירות ברחבי הקריה ובשטחים הפתוחים. מבצעת פעילויות משותפות עם משטרת 

ישראל לטיפול בעבירות כגון: התפרצויות, גניבות וכו'.

תרגילים לשעת חירום
קוימו מספר תרגילים בנושא מוכנות לשעת חירום ובמקרה של ירי טילים בהשתתפות נציגי פיקוד העורף, נציגי רשות החרום 

הלאומית הארצית, כוחות החילוץ וההצלה )מד"א, כבאות ומשטרה( , חברי ועדת מל"ח היישובית, עובדים ומתנדבים.  

צוותי חירום  
קיימים 3 מרכזי קליטה בחירום, הוכשרו צוותים מסגל בתי הספר אשר עברו הדרכה ותרגול בנושא.
קיימים צוותי כוננות רשותיים להתמודדות עם מצבי קיצון בחירום כגון שיטפונות, שריפות, תאונות.

נהלים
רועננו כל נהלים בנושא חירום ונערכו ישיבות של ועדות מל"ח/פס"ח. 

השתלמות והכשרה בכיבוי אש
המתנדבים עברו קורס ייחודי בנושא כיבוי אש ובהמשך הגיעו למשמרות בתחנת הכיבוי בטבעון.

בוצע ריענון ובוצעו תרגולים. 

השירות הווטרינרי במועצת קרית טבעון פועל במטרה לשמור על בריאות הציבור, למנוע מחלות בעלי חיים 
ולפקח על בעלי החיים בתחום הרשות.

כלבת
עלייה חדה במספר אירועי הכלבת באזור העמקים בשנת 2017. 

בקרית טבעון לא נמצא אף בעל חיים חולה כלבת, יחד עם זאת, ברשויות השכנות ובמרחק קצר מהיישוב היו מקרי כלבת מדאיגים. 
במסגרת היערכות המועצה לאירוע כלבת ובכדי לנסות ולמנוע הדבקות, נעשו פעולות רבות כגון: פיזור פיתיונות חיסון לתנים 
סביב היישוב ובנקודות בעייתיות, הודעות ומידע חשוב הועבר לתושבים באמצעות אתר המועצה, פייסבוק ובעיתונות המקומית. 
כמו כן נשלחו מסרונים אישיים לבעלי כלבים וחתולים המאחרים בחיסון, תוגברו השעות למתן חיסונים, ניתנו קנסות למאחרים 
בחיסון, הוצגו הצרכים של קרית טבעון מול שר החקלאות ועוד. הפעילות כולה לוותה בעדכון שוטף וקבלת הנחיות מהמנכ"ל 

ומראש המועצה.

חיסוני כלבת 
השנה חוסנו 2027 כלבים וחתולים השייכים לתושבי טבעון. עליה של 35% ביחס לשנה הקודמת. את העלייה ניתן לייחס 

לפעילות ההסברה והאכיפה סביב ההכנות לבלימת הכלבת.

כלבייה
השנה, נערכו בכלבייה שתי ביקורות של משרד החקלאות, שסוכמו באופן חיובי ביותר. בנוסף, בשל מצב הכלבת והצפיפות 
בכלביות השכנות, קיבלנו אישור זמני להסגרת כלבים נושכים לכלבייה בכפר יהושע. הדבר מקל מאד על תושבי הקריה שכלבם 

צריך להיות בהסגר.

נשיכות 
בשנת 2017 טופלו 24 מקרי נשיכה שבוצעו על ידי כלבים וחתולים. בעל חיים שנשך, מועבר להסגר של 10 ימים, בכדי לוודא 

שאינו נושא כלבת. בתום התקופה הוא מוחזר לבעליו. 

עיקור חתולי רחוב
השנה זכינו בקול קורא לעיקור חתולים לשנת 2016+17. במסגרת זו בוצעו 500 עיקורי חתולים ברחבי קרית טבעון. לאחר הניתוח 

ניתן לכל אחד מן החתולים חיסון כלבת והם סומנו לצורך זיהוי. החתולים שוחררו לאחר יום אשפוז במקום ממנו נלקחו. 
המבצע צפוי להסתיים במאי 2018.

קנסות מנהליים 
במהלך שנת 2017 הוטלו 183 קנסות מנהליים שונים,
רובם בשל כלב שאינו מוחזק ברצועה - על סך 500 ₪.
מספר קטן של בעלי כלבים, שכלבם לא חוסן, קיבלו
קנס בסך 1500 ₪. בנוסף,  נלכדו 17 כלבים ללא בעלים

אשר הועברו לכלבייה. 

שירות וטרינרי שומרים על בריאות הציבור

מקלטים
בקרית טבעון עומדים לרשות הציבור 50 מקלטים הפרושים בכל רחבי הקריה, המקלטים מטופלים על פי תכנית רב שנתית 

ושופרה בהם רמת המוכנות בחרום.

רכישות ושיפורים
נרכשו 4 מערכות כריזה לבתי הספר היסודיים.

נרכשו דפיברילטורים )מערכות החייאה( לבתי הספר.
שופרו עמדות השמירה בבתי הספר כולל מערכות אינטרקום חדשות.

נתקבלה ממשרד הפנים עגלת חירום להקמת מרכז סיוע לתושב בזמן רעידת אדמה.
נרכשו מכשירי קשר.

שדרוג מרכז ההפעלה הרשותי
נוספו מחשבים, מסכים ומערכות מדיה.

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.

חניה
בשנת 2017 נרכשו כ- 6,000 תווי חניה )כ- 300 יותר משנה שעברה(. לרווחת התושבים קיימים כ-220

מקומות חניה המסומנים בכחול-לבן, לחנייה בת שעתיים )באמצעות תו החניה(.   

אכיפה
בשנת 2017 ניתנו 2,658 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. 

חוקי עזר
נשלחו 328 התראות ו-315 דו"חות בנושא חוקי העזר כגון: זריקת פסולת בניין, זבל וגזם, פרסום שלט ללא רישיון ובגין גרימת 

נזק לרחוב בשאיפה לצמצם את ההפרעה לתושב ולמעבר נוח במדרכות היישוב.

חוק וסדר לאיכות חיים

כלבים מטופלים
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בדיקות למוצרי בשר 
במסגרת חוק המזון החדש, הפכה התחנה לבדיקות משנה של קרית טבעון, לאחת מ 20 התחנות הארציות לבדיקות משנה. 
במסגרת זו קיבלנו לשורותינו שתי וטרינריות אשר מבצעות את הבדיקות. התחנה פועלת במתחם מפעלי העמק והיא מרכיב 

חשוב בשמירה על בריאות הציבור של תושבי טבעון והצפון כולו.
בשנת 2017 נכנסו לקרית טבעון כ–566 טון של מוצרי בשר. 

המוצר המוביל באופן בולט הוא עוף מצונן )46%(. 
צריכת הבשר הממוצעת לנפש לשנה בטבעון עומדת על כ – 28 ק"ג, בעוד הממוצע הארצי לנפש עומד על כ–81 ק"ג.

סוגי מוצרי הבשר שנכנסו לטבעון בשנת 2017

בשר יבוא - 6%
בשר גולמי - 12%
בשר מעובד - 6%
דגים יבוא - 12%

דגים מעובד - 1%
דגים מקומי - 3%
עוף שחוט - 46%
עוף מעובד - 1%

מוצרים מוכנים - 11%

סה״כ 566,088 טון

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 המושארת על המדרכות ועוד.

המחלקה לשירותים חברתיים
המחלקה לשירותים חברתיים מחזקת ומעצימה את הפרט, המשפחה והקהילה, ונותנת

הזדמנות לשיפור איכות חיים והעצמת החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי.
תחומי הטיפול:

ילדים ונוער, פרט ומשפחה, חד הוריות, זקנה, שיקום ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים כמו גם, תחום הקהילה
וההתנדבות. המחלקה משתמשת ומפעילה חוקים הבאים לסייע לפרט ולמשפחה: חוק הנוער, סדרי דין,

מניעת אלימות במשפחה, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוס, חוק הגנה על חוסים וחוק הסיעוד.
המחלקה מעניקה שירות מקצועי, מכבד ורגיש בשיתוף עם הלקוחות ומותאם לאוכלוסיות השונות.

המחלקה עובדת בשיתוף פעולה עם מגוון עמותות, וכן עם צוות מתנדבים גדול על מנת לתת מענה הולם לצרכים הייחודיים 
של כל לקוחותיה.

עיקרי הפעילות בשנת 2017:
תכנית הרפורמה

המחלקה פועלת בהתאם לתכנית הרפורמה המהווה תשתית המכוונת לשדרוג וייעול עבודת המחלקה בתחומים רבים ומגוונים. 
העבודה הינה בשיטות התערבות מתקדמות עם חשיבה תוצאתית ומתוך ראייה מכוונת לטובת הלקוחות של המחלקה.

מרכז לטיפול בילד ובמשפחה
תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי: מהווה מערך שירותים טיפוליים למשפחות, לזוגות וליחידים בראייה מערכתית - טיפול זוגי, 

טיפול משפחתי והדרכת הורים. 
נתיבים להורות – טיפול בילדים:  טיפול פסיכולוגי - רגשי ופרטני בילדים, טיפול דיאדי הורה-ילד, ייעוץ להורים והדרכה הורית. 

סיוע ל-55 ילדים ממשפחות מעוטות יכולת במימון חוגים, טיולים, רכישת ציוד לימודי וטיפולים שונים.
מועדונית לילדים ו"בית חם" לנערות: 25 ילדים ממשיכים לבקר במסגרות אלה.  

גם בשנת 2017 זכו הילדים להעשרה לימודית, חברתית ותרבותית. כמו כן, הועברו תכניות בנושא כישורי חיים, יחסים במשפחה, 
תקשורת ועוד.

מכינה קדם צבאית "רבין" במכללת "אורנים":
השנה השתלבו 17 מכינאים בהתנדבות פרטנית עם 24 ילדים. בנוסף, שולבו המכינאים במועדון הילדים ובמועדון הנערות וכן 

בהתנדבות פרטנית בבתי קשישים.  
המכינאים מודרכים ומלווים על ידי היחידה לקהילה והתנדבות.

פרויקט הקן
אימהות בעלות ניסיון מלוות אימהות, משפחות, נשים וגברים בתחומים שונים בחייהם.  כמו כן, אחים בוגרים מלווים ילדים עם 

קשיים שונים.

צרכים מיוחדים – אוטיזם
נערך מיפוי צרכים למשפחות עם ילדים על הספקטרום האוטיסטי לצורך פיתוח מענים בקהילה.

טיפול באזרחים ותיקים
המחלקה מטפלת בכ-600 בתי אב שהם כ-1,000 קשישים. בשנת 2017 התווספו לטיפול של עו"ס המחלקה כ-120 זכאי חוק 

סיעוד. כ-400 קשישים זכאים לחוק סיעוד. 

האוכלוסייה המבוגרת נהנית משירותים מגוונים: 
קהילה תומכת בניהול עמותת שלהב"ת - השנה סיפקה הקהילה התומכת השגחה ושירותים ל-370 קשישים )295 בתי אב( 
24 שעות ביממה. התכנית מאפשרת ביטחון אישי ומבטיחה סיוע רפואי בשעת מצוקה, סיוע טכני ומספקת קשר אישי.

מרכז יום לקשיש - מועדון אשר מופעל על ידי עמותת שלהב"ת וקולט קשישים הזקוקים לחברה, לפעילות, העשרה וסיוע.  
המרכז מספק: ארוחות, חוגים, פעילות ספורט, רכישת מיומנויות מחשב ועוד.

מועדון מופת – מועשר בסמטת פיש:  מועדון שכונתי לאוכלוסייה המבוגרת המונה כ-30 חברים. המועדון בהפעלת עמותת 
שלהב"ת, מספק מענים בסיסיים כמו: הסעות, מזון, פעילות חברתית ותרבותית.  

עבודה קבוצתית - קבוצות תמיכה לבני זוג וילדיהם המטפלים בבני משפחתם - חולים סיעודיים בדגש אלצהיימר ופרקינסון, 
וכן קבוצות תמיכה לניצולי שואה בשיתוף עם עמותת "שלהב"ת" ועמותת "עמך".

חיסון כלב בשירות הווטרינרי

חתול בהמתנה לחיסון
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טיפול בניצולי שואה - המחלקה לשירותים חברתיים בקרית טבעון הצטרפה לפרויקט איתור ומיצוי זכויות לניצולי שואה
שלא הוכרו בעבר )פרויקט רשויות(. מתוך 570 ניצולים פוטנציאלים אותרו ומטופלים 230 ניצולי שואה.

עו"ס עפ"י חוק – התערבות של טיפול סמכותי
בשנת 2017 הוגשו לבית המשפט לענייני משפחה 78 תסקירים בנושאים: משמורת, זמני שהות ואפוטרופסות בנושאי: קטינים, 
חסרי ישע, אלימות במשפחה, וקשישים. התסקירים הוגשו על ידי עו"ס לחוק סדרי דין ועו"ס לחוק החוסים והאפוטרופסות.
בנושא חוק הנוער, מתוך 97 דיווחים לעו"ס לחוק הנוער הוגשו תסקירים סביב 2 מקרים לבית המשפט לנוער, השאר טופלו 

"לאור החוק" באמצעות טיפול סמכותי.

יחידה לקהילה והתנדבות
מתן ייעוץ, הדרכה וסיוע לארגונים בקהילה בנושא גיוס מתנדבים, העצמתם והכשרתם.

בשנת 2017 גויסו 60 מתנדבים לפרויקטים ותיקים וחדשים ומנהלת היחידה מקבלת פניות ויוזמות מקומיות חדשות.
העצמת המתנדב - היחידה לקחה חלק בהוקרת מתנדבים בפרויקטים השונים. בנוסף, נערך פורום הדרכה למתנדבים של 

פרויקט "הקן" ופעילים נוספים בעזרת הנחייה חיצונית.

פרויקט התנדבות משפחות: השנה אומצו קשישים לאירוח מידי שבוע או שבועיים בבתי משפחות בקרית טבעון. בנוסף, 
פותחה גינה קהילתית במועדון בשיתוף עמותת אנו"ש.

שיפוץ בתי קשישים נזקקים "מדור לדור" - יוזמה ברוכה של שני תושבים )תלמידי אורט לשעבר( מלווים בעשרות מתנדבים 
ובני נוער במטרה לשפץ בתי קשישים נזקקים. היוזמה נתמכת על ידי המחלקה לשירותים חברתיים ועל ידי עמותת "שלהב"ת". 
"אוניברסיטה בעם" - לימודי תעודה באוניברסיטת חיפה: בשנה שעברה נלמד קורס בתחום מבוא למשפטים והשנה נפתח 

קורס מבוא לפסיכולוגיה.
פרויקט תעסוקה - ממשיך לסייע לתושבים הזקוקים לעבודה ולמעסיקים דורשי עבודה מהסביבה.

ביטחון תזונתי ל-80 משפחות ובודדים מעוטי יכולת - מחסן המזון ממשיך להיות מנוהל על ידי מתנדבים מעמותת "מעומק הלב".
מלגות - חולקו מלגות לסטודנטים בני הקריה על ידי עמותת "מעומק הלב", הסורפטמיסטיות" ו"שיק בוטיק".

אירועי גיל הזהב - התקיימו פעילויות לטובת גמלאי הקריה שכללו: סרט, הופעה באולם זוהר של השחקן ישראל גוריון, יום 
בקאנטרי טבעון וטיול מתנדבים.  

בשיתוף - שלהב"ת ורשת המתנ"סים ביישוב.
מרפאת שיניים קהילתית - מטפלת במשפחות וקשישים במחיר מוזל.

פרויקט עליה - נערך פסטיבל שיפוצים ואומנת ביוזמת תושבי השכונה ופעילים חברתיים ובשיתוף  המחלקה לשירותים חברתיים.
פרויקט גישור - נערכה סדנא להכשרת מתנדבים להקמת ועדי בתים בשכונת שרת במטרה לשפר את איכות החיים במקום.

בית קפה קהילתי - בית קפה שכונתי בסמטת פיש לתושבי היישוב כולל פעילויות חברתיות כגון: טיולים, פיקניקים וסדנאות 
המתקיימות במועדון. המפגש בימי שני ב-17:30 אחה"צ, בשיתוף עמותת "מעומק הלב".

רשת המתנ״סים
הזרוע הביצועית  של הרשות המקומית בכל הקשור לתחומי חברה וקהילה, חינוך בלתי פורמלי

ותרבות. לרשת המתנ"סים 11 מוקדים שונים: מרכז אומנויות הבמה, 4 מרכזים קהילתיים, בית הנוער
היישובי, מעון חומד, אולם הקולנוע זוהר, מרכז ענפים )מרכז למידה ההוליסטי(, בריכת השחייה חנה סנש

ואולם הפיס. בנוסף, פעילות מתקיימת גם בבתי הספר, בגני הילדים ובאולמות הספורט ברחבי
היישוב. בשנת 2017 היקף הפעילות של הרשת עמד על כ--19 מיליון ₪.

הגיל הרך והמשפחה
מעון "חומד" - 60 ילדים בגילאי 0-3 היו רשומים בשנת 2017. במעון צוות איכותי ומסור ושלוש כיתות גן. המעון זוכה לליווי ופיקוח 
מקצועי של רשת ”התחלה חכמה” בחברה למתנ”סים. במהלך שנת 2017 הושקעו כ-60 אלף ₪ בשדרוגו ופיתוחו הפיזי של המעון 

והתוצאות נראות לעין.
תכנית הצהרונים - החל מספטמבר 2017 חל שינוי משמעותי בתכנית הצהרונים היישובית בשל שינוי ברמה הארצית. אנו 
מפעילים כ-300 ילדים ב-8 גני ילדים וב-4 בתי ספר. לראשונה, בספטמבר 2017 פתחנו צהרון ייחודי בבית ספר שקד.   התכנית 
בקרית טבעון כוללת גם מתן מענה בחופשות החגים ובחופשת הקיץ עד מחצית אוגוסט. צהרוני הרשת משתתפים בתכנית 

הצהרונים הארצית של החברה למתנ”סים ומקבלים הדרכה צמודה, פיקוח פדגוגי ובטיחותי צמוד.

תחום הנוער ברשת המתנ״סים
בית הנוער – המקום פעיל במשך כל השבוע ונותן מענה מיטבי לבני הנוער ביישוב. בשנת 2017 הורחבה התשתית הפיזית 

לפעילות במרכז פיש ונוסף חדר הדרכה. 
החידוש העיקרי בשנה זו הוא ריכוזם של רוב גופי ותחומי הנוער היישוביים תחת קורת גג אחת במתחם פיש:

מועדון הנערה, חוג אילן, חדר הדרכה לתנועות הנוער, תכניות לילדים בעלי צרכים מיוחדים ועוד. 
תחום הנוער היישובי המשותף לרשת המתנ"סים ולרשות המקומית מגדיל פעילותו מידי שנה, מציע מענה רחב לבני הנוער 

בחופשת הקיץ ומשמש בית חם לנוער בקרית טבעון.
בית קפה "קופיש" - בית הקפה פועל במועדון הנוער פיש ומופעל על ידי צוות רחב של בני נוער המתנדבים בכל ימות השבוע 

כולל לילות שישי.
הכשרה - מתקיימות הכשרות מקצועיות לכל צוותי המתנדבים.

מתחם הנוער - הופעל מתחם נוער יישובי לפעילויות הקיץ. המתחם פעל במשך שבועיים רצופים ומשך אליו בני נוער רבים 
שהגיעו להופעות, סדנאות, הרצאות ועוד פעילויות.

אגף קהילה והמרכזים הקהילתיים
במרכז קהילתי דגניות התרחבה מאוד פעילות המבשלה לקרמיקה והגלריה שלה הפכה להיות בית לאמני קרמיקה בעלי שם.
חנות יד שנייה "שיק בוטיק" - המופעלת על ידי קבוצת מתנדבות, הרחיבה באופן משמעותי את פעילותה. רבים מתושבי 
הקריה פוקדים את החנות ומסייעים לפעילות קהילתית סביבתית מרשימה ולתרומת מלגות לסטודנטים תושבי קרית טבעון.
בשנת 2017 נעשתה פעילות קהילתית ענפה ומשמעותית בכל רחבי היישוב ולכל הקבוצות באוכלוסייה. המרכזים 
הקהילתיים ברחבי היישוב מהווים בית חם לתושבים וחממה לפיתוח עשייה קהילתית ויזמות תושבים. במרכז קהילתי נרקיס 
נפתחו מספר פרויקטים שכונתיים חדשים והוקם ועד תושבים - המקום הפך להיות בית חם ותוסס לשכונה המתחדשת.

מרכז קהילתי קרית חרושת חזר לפעילות מלאה לאחר תקופה של שיפוצים והוא מציע  שפע של פעילויות לקהילה.
שבת בטבע - יותר מ-3000 איש השתתפו באירוע טבע וקהילה מקסים ומרגש. 

"שבת בטבע" המופקת על ידי צוות המרכזים הקהילתיים הפכה למותג בקרית טבעון והסביבה והמונים מגיעים ליהנות מאירוע 
תרבות איכותי לכל המשפחה.

תכניות קהילתיות בעלות נמוכה או ללא תשלום – מתן מענה לצרכי התושבים במיוחד לזוגות צעירים ולמשפחות נזקקות. 
הפעילות כוללת: משחקיות במועדון נרקיס ובקרית חרושת, ג’ימבורי ברמת טבעון, רביעי וחמישי משפחתי, קבלת שבת אחת 

לחודש ברמת טבעון ובקרית חרושת ועוד...
בנק הזמן – כמאה אנשים לוקחים חלק ביוזמה שבבסיסה החלפת שירותים בין אנשים ללא צורך בתיווך וללא תשלום כספי.
מגרש האוצרות - פרויקט ייחודי ברמה הארצית המופעל על ידי קבוצת מתנדבים תושבי היישוב. במגרש נאספים רהיטים 

ומוצרי עץ שנעשה בהם שימוש חוזר, בניית רהיטים, החלפות בין תושבים ועוד.
הפרויקט זכה לתמיכה כספית של המשרד לאיכות הסביבה.

מרכז גישור יישובי – הפרויקט שנפתח בשנת  2015 הרחיב מאוד את פעילותו בשנת 2017. עשרות מגשרים מקצועיים התנדבו 
לקחת חלק בגישור מחלוקות וסכסוכים, בוצעו גישורים רבים ונערך פרויקט משותף עם בתי הספר בקריה.

מעגלי שכונה - פרי יוזמה משותפת לתושבים ולרשת המתנ"סים. המעגל השכונתי מהווה חממה לתכניות ופרויקטים חברתיים 
וקהילתיים.

תכנית סלב – תכנית המסייעת לקשישים ניצולי שואה מרותקי בית בקבלת שירותים בביתם על ידי אנשי מקצוע: התעמלות שיקומית, עו"ס 
לשיחות, סיוע יומי-תרופות וקניות קלות, מורה ליוגה. ניצולי השואה מקבלים סל שירותי "קהילה תומכת" במחיר מסובסד.

זיכרון בסלון – מפגשים משמעותיים ביום השואה עם ניצולי שואה, לשמיעת סיפורי עדות. התקיים ב-20 בתים ברחבי הקריה.
תיאטרון עדות – קבוצה המורכבת מניצולי שואה תושבי היישוב ותלמידי חטיבת הביניים אורט גרינברג. הקבוצה פעלה לאורך 
השנה כאשר סיפורי הניצולים, הישרדותם ותקומתם, הומחזו על ידי התלמידים והעלו הצגה מרגשת בסיום הפרויקט.  את 

הפרויקט הובילו השחקנים עזרא ועירית דגן.
פרויקט הפגת בדידות – אותרו קשישים ניצולי שואה על ידי משרד האוצר והוחל פרויקט הפגת בדידות על ידי מט"ב 

ובשיתוף המחלקה. הורחב מעגל המתנדבים לטובת הפרויקט על ידי מט"ב ושלהב"ת.

נערך טיול מתנדבים לכלל המתנדבים בקריה.
היחידה פעלה יחד עם "האגודה למען החייל" להמשך מיזם חלוקת חבילות שי לחיילים מהיישוב על ידי תלמידי בתי ספר.

טיול מתנדבים

מחסן המזון של עמותת ״מעומק הלב״ תעודות למתנדבי משטרה
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המרכז לאמנויות הבמה
בית הספר למוזיקה 

בקונסרבטוריון לומדים כ-650 תלמידים.
במרכז 2 תזמורות, הרכבי מוסיקה רבים ושונים, מגוון להקות ופעילות ענפה בתחום. קונסרבטוריון קרית טבעון נחשב לאחד 

ממרכזי המוסיקה הטובים בארץ.
חודש המוסיקה המסורתי, באולם זוהר ובאולם צוותא, זכה להצלחה רבה בקרב הציבור מרחבי קרית טבעון ומהסביבה הקרובה.

התרחב פרויקט "בתים מנגנים" והיו מספר הפקות בתחום המוסיקה היהודית.

בית הספר למחול
400 תלמידות רוקדות בבית הספר למחול שהוא מהמובילים בארץ.

כ- 2,000 צופים לקחו חלק משישה מופעי סיום מעולים ורבים מהם נהנו מבית הקפה במקום, שהינו פרויקט קהילתי מקומי 
המופעל על ידי צוות המורות והתלמידות למחול.

התקיימו שתי הפקות משובחות של מורות ותלמידות בית ספר למחול - שבת מחול וערב יוצרים צעירים.
מגמת מחול לבגרות פועלת במסגרת בית הספר.

בשנת 2017 התרחבה קבוצת המחול לנשים מעל גיל 20 וכ-80 נשים נהנו מפעילות זו.

בית הספר לדרמה
מעל 100 תלמידים העלו בשנת 2016 הצגות ומופעים לאורך השנה ביניהם גם הפקה וביצוע מרגש של טקס יום השואה  

כאשר קייטנות הדרמה וסדנאות הקיץ זוכות להצלחה רבה.

ספורט יישובי
כ-800 ילדים ומבוגרים פעילים בענפי הספורט השונים של רשת המתנ”סים.

בי”ס לכדורגל - בהובלת צוות מאמנים מעולה גדל ושובר שיאים מידי שנה. 
קבוצות הנערים מפגינות רמה גבוהה ונמצאות במקומות גבוהים בליגות האזוריות. 

בבית הספר 300 תלמידים ומספר קבוצות הליגה גדל.
נפתחו קבוצות קט-רגל. 

התעמלות - התרחבות ענפי התעמלות המכשירים, הקפוארה, הג’ודו והקרב מגע.
אירועי ספורט - בקיץ 2017 נערך בפעם השנייה טורניר סטריטבול יישובי שזכה להצלחה.

קייטנת ספורט משותפת למקצועות המים ולענף הכדורגל נערכה לראשונה. התכנית זכתה להצלחה.
מרוץ סיני - לראשונה נערך מרוץ סיני בטיילת העמק בקרית חרושת. 

מעל 800 משתתפים נהנו מאירוע ספורטיבי מלהיב ומקצועי. 
תכנית אב יישובית לספורט - המועצה ורשת המתנ"סים בסיוע משרד התרבות והספורט הובילו מהלך של בניית תכנית אב 
יישובית לספורט בקרית טבעון ועל בסיסה יופעלו תכניות הספורט ביישוב כמו כן תתבצע תכנית של טיפול בתשתיות הספורט.

שיתופי פעולה - ממשיך שיתוף הפעולה בין המתנ”ס למועצה המקומית בתכנון ההשקעות בתשתיות הספורט היישוביות. כמו 
כן, מתקיים שיתוף פעולה טוב ומקצועי עם עמותות המים ועמותת הכדורסל.

עבודת אב בית לאולמות הספורט, בשיתוף המועצה ומרנין טבעון מוכיחה את עצמה ונותנת מענה טוב לאחזקת האולמות.

אירועי תרבות
עדלאידע - מצעד ססגוני ברחוב אלונים, חגיגה עליזה שמסתיימת באירוע שמח ברחבת הדשא בגן המייסדים. 

שבת אמנים - יותר ממאה אמנים פתחו בתיהם. תערוכות ייחודיות הוצגו הן במרכז ההנצחה והן בקרית האמנים בדגניות, 
התקיימו אירועי מוסיקה, אירועי מחול ועוד שפע פעילויות להנאת הקהל הרב שהגיע מכול הארץ.

שבת אמנים הינה מסורת שנמשכת כבר עשור שלישי.
טקסים - הפקה של טקס יום השואה היישובי וטקס הזיכרון ליצחק רבין. 

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 שנערכו באצטדיון.

הפקת האירועים משותפת למועצה ולרשת המתנ”סים.
אירועי אביב וקיץ - רשת המתנ”סים ערכה שפע של אירועי תרבות מגוונים במהלך הקיץ בהם השתתפו הרכבים מקומיים מבתי 
הספר למוסיקה, תלמידי בית הספר למחול ולדרמה לצד הופעות חיצוניות. האירועים התקיימו בפארקים ובגינות הציבוריות 

ברחבי היישוב.
אירועי קהילה וטקסי חגים במרכזים הקהילתיים לאורך כל השנה בימי חג ומועד.

מענה לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
מועדון על הגבעה - מועדון לילדים הנמצאים על הרצף האוטיסטי.

תכנית רעים - תכנית לבני נוער וצעירים המתקשים להשתלב בחברה. 
תכנית עמיתים - תכנית לשילוב פגועי נפש בקהילה.

אולם זוהר
הפעילות באולם התרבות והקולנוע היישובי התרחבה

באופן משמעותי בשנת 2017, 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. אולם זוהר הינו בית תרבות איכותי מוביל בעמק.

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

מאות פעילים באים בשעריה לאורך השנה.

מרכז ענפים
מרכז למידה הוליסטי המיועד לכל חתך הגילאים 

והאוכלוסיות ומעניק שירותים שונים כגון:
שיעורים פרטיים בקבוצות קטנות, סמינרים, הרצאות, 

שיתוף פעולה עם מרכז שילוב העוסק בלימודי 
פסיכולוגיה, מרכז טיפולי לקשיי למידה, סדנאות תנועה 

ונפש, קליניקה קהילתית ועוד. 
מרכז ענפים שופץ ושודרג על ידי המועצה המקומית 

בהשקעה של מאות אלפי ₪. 
המרכז הרחיב מאוד את פעילותו במהלך שנת 2017 

ובימים אלו נבנית תכנית אב להפעלתו לשנים הקרובות.

מס׳
סידורי

בקבוקיקרטוןניירמיקום המתקנים
פלסטיק

ניילוןסוללותמתכתזכוכיתטקסטיל

אורנים 1 - ליד הבריכה1

אורנים, בית אבות נוף טבעון2

איריס - יסמין3

אמנון ותמר - בחניה מול הדואר4

דוד אלעזר,  ליד מכבי האש5

הבונים, כיכר הבונים6

הגפן, סובב גפן7

הגפן, מרכז מסחרי8

החורש, מול המשטרה9

הכרמל, ליד הטניס10

פריסת סוגי מתקני המחזור
בקרית טבעון 2018

ענפים - מרכז למידה הוליסטי

להקת ״סינקופה״ באולם זוהר

מרוץ "סיני" לזכרו של רב"ט דורון סגל ז”ל
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טלפונים חשובים מס׳
סידורי

בקבוקיקרטוןניירמיקום המתקנים
פלסטיק

ניילוןסוללותמתכתזכוכיתטקסטיל

המזרח-אלרואי, ליד תיבות הדואר11

הנרייטה, ליד מגרש הכדורסל12

הרצל, נחל קדומים13

השומרים, כניסה לפארק14

ויצמן, פארק הקטר15

זבולון, דואר קרית עמל16

חנה סנש, אולם זוהר17

חנה סנש, מרכז הספורט18

יהודה הנשיא, מול השופרסל19

יזרעאל 20, מול המקלט20

יערה21

יצחק שדה22

כיכר בן-גוריון, בניין המועצה23

כיכר בן-גוריון, מאחורי בניין המועצה24

כצנלסון, סופרמרקט25

כצנלסון, חניית בריכת חנה סנש26

מורן, רמת טבעון27

מעלה אבשלום, ליד תיבות הדואר28

מרגניות, מול תיבות הדואר29

משה דיין, מול הפארק30

משה דיין, ליד דור טבעון31

נרקיסים, ליד ביה״ס32

קק״ל, סופר קק״ל33

קק״ל 59, כניסה לרחוב העמק34

רבין, מרכז מסחרי35

שושנים - כלניות36

שקדים37

שקדים 381

שרת 391

שרת, פינת כצנלסון40

תמר, ליד תיבות הדואר41

מוקד המועצה: 04-9539239
מוקד תשלומים: 1700-704-411

משטרה
100

מד״א
101

כיבוי אש
102

פיקוד העורף
104

פקס: 04-9931010טל:   04-9931169לשכת ראש המועצה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

פקס: 04-9835650טל:   04-9537181שירות פסיכולוגי חינוכי

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

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

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

נייד:  054-9770585טל:   04-9832714/5מועצה דתית – מנשה אלטהוויז                    

טלפון נייד:   052-6906307מנוחה נכונה קרית טבעון- קבורה אזרחית                   

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

בונים את שכונת ״בצל אורנים״העתקת עצים ל״טיילת המסילה״

נוף באלרואי




