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ראש 

המועצה
טיילת המסילה

תושבים יקרים,

זו	השנה	התשיעית	שלי	כראש	המועצה	המקומית	קרית	טבעון	ועדין	אני	מתמלא	בחדווה	כאשר	

אני	רואה	את	תנופת	הפיתוח	ביישוב.	גם	בשנה	זו	המשכנו	להוביל	את	הקריה	במגוון	תחומים	

ולשמר	את	קרית	טבעון	כיישוב	אטרקטיבי	עם	הפנים	לעתיד.		

כבכל	שנה,	אני	שמח	להציג	בפניכם	דו”ח	מפורט	של	העשייה	והפעילות	הענפה	שהתקיימה	ביישוב,	

כולל	פרויקטים	ייחודיים	שהובלנו	–	”תמונת	מצב”	לשנת	2016.

שנת	2016	היתה	שנה	טובה	לקרית	טבעון	בכלל	ולקרית	חרושת	בפרט.	בשנה	זו	הסתיימו	העבודות	בטיילת	מסילת	

העמק,	פרויקט	יפהפה	שזכה	לשבחים	רבים	ומשתרע	על	כשלושה	ק”מ	כאשר	בקצהו	מגרש	פאמפטרק	ייחודי	ומאד	

אטרקטיבי	לצעירים	ולצעירים	ברוחם.	בנוסף,	הקמנו	בשכונה	פארק	כלבים	רחב	ידיים	ושוקמו	ורובדו	כבישים	ומדרכות.	

שכונת	“בצל	אורנים”	קורמת	עור	וגידים	ובקרוב	מאד	יתחילו	העבודות	במקום.	בזכות	פרויקטים	אלה	ואחרים	ניתן	לציין	

כי	שדרגנו	את	היישוב.

אני	שמח	שעמדנו	ביעדים	שקבענו	גם	בנושאי	החינוך,	במתן	השירות	לתושב	וברצון	שלנו	להשתפר	במכלול	השירותים	

שאנחנו	מעניקים.	המשוב	מהתושבים	הוא	מצויין.

תושבים	יקרים,	קרית	טבעון	היא	יישוב	מוביל	ומיוחד	ואנו	בורכנו	בתושבים	איכותיים,	שהוכיחו	בשנת	2016	נתינה	ודאגה	

לזולת	מהי.	ההיענות	והתנדבות	של	התושבים	לטובת	שמירה	על	היישוב	משריפות,	לאחר	אירועי	השריפה	בזיכרון-יעקב	

ובעיר	חיפה	במהלך	חודש	נובמבר	2016,	הן	דוגמה	נפלאה	למעורבות	ולאכפתיות	המדהימה	של	התושבים	בקרית	טבעון.	

הנכונות	לקחת	חלק	בשמירה	על	היישוב	סביב	השעון	אינה	מובנת	מאליה	ומעשים	אלו	ריגשו	אותי	מאוד.	

מעבר	לכך,	אני	מאמין	שעתה	תושבים	רבים	יותר	הבינו	את	חשיבות	הטיפול	בחורש,	והסכנה	העלולה	להיגרם	בעת	שריפה.

כל	אלה	תרמו	להצלחתו	של	פיילוט	יצירת	אזורי	החיץ,	שבוצע	מתחת	לרחוב	אורנים.

אני	רוצה	להגיד	תודה	ענקית	לכל	חברי	ההנהלה:	לסגנים	אייל	פרדיס	ועמית	בלדרמן,	לחברים	דוד	חורש,	שחר	דבי,	שחר	

לשם	וצביקה	אקרמן.	כולם	מעורבים	ומשקיעים	מזמנם	לטובת	הקהילה	וכולם	שותפים	מלאים	בתהליך	קבלת	ההחלטות	

במועצה	המקומית.	

חברי	המליאה,	עובדי	המועצה	ואנוכי,	עושים	את	המרב	במקצועיות,	באחריות	ובאדיבות	תוך	שמירה	על	עקרונות	השקיפות,	

השיתוף	והשרות.	בכוונתי	להמשיך	במימוש	התכניות	והיעדים	שחבריי	ואני	הצבנו	לעצמנו	ובטוחני	שבשנה	הבאה	נברך	

על	הצלחות	נוספות,	למען	התושבים	ולרווחתם.	

בברכת חג פסח שמח

, ראש המועצה דוד אריאלי

קרית עמל
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מובילים 
בחינוך

פעילות בבית הספרפעילות זה”ב בגןהחווה החקלאית, ביה”ס קרית עמל

מערכת החינוך בקרית טבעון משלבת את החינוך

הפורמאלי והבלתי פורמאלי, נותנת מענה חינוכי 

לילדים מגיל 3 עד 18, במטרה לעצב בוגר כשיר 

לחיים עצמאיים, ערכיים ומושכלים. פורום המנהלים 

היישובי - המנהיגות החינוכית, מוביל את מוסדות 

החינוך ביישוב, בשיתוף משרד החינוך ובהתאם לחזון 

היישובי, “הרוח הטבעונית” והיעדים למימוש החזון. 

הפורום פועל להעמקת שיתופי פעולה עם קהילת 

ההורים והנהגות ההורים.

והטמעת מרכיבי  פיתוח  היעד השנתי המוביל: 

איכות ומצוינות.

תכנית רצף חינוכית– פורמאלי ובלתי פורמאלי: א. 
גני	טרום	חובה	–	טקס	יום	העצמאות 	-

גני	חובה	–	קבלת	מנוי	לספרייה	לעולים	לכתה	א’ 	-
כיתות	א’	–	“ביכורי	ישראל”	–	חג	שבועות	יישובי 	-
כיתות	ב’	–	חגיגת	התורה	בעתיקות	בית	שערים 	-

כיתות	ג’	–	“טבעון	זה	בטבע	שלי” 	-
כיתות	ד’	–	“טבעון	בעיניים	שלי” 	-

כיתות	ה’	-	בית	שערים,	מקום	צופן	סוד 	-
כיתות	ו’	–	“מעורב	ירושלמי” 	-
כיתות	ז’	–	“שורשים”	ומגדר 	-

כיתות	ח’	–	יום	העליה	לקרקע 	-
כיתות	ט’	–	ישראליות/ציונות 	-

כיתות	י’	–	דמוקרטיה,	זהות	אישית 	-
כיתות	י”א	–	מעורבות	חברתית,	התנדבות	בקהילה 	-

כיתות	י”ב	–	לקראת	גיוס 	-

ב. התמונה החינוכית בקרית טבעון - מדדים נבחרים ותפוקות 
רצויות לשנה”ל תשע”ז:

ערכים	ואקלים	חינוכי
טיפול	בהתמדה	ונשירה
העצמת	הצוות	החינוכי

למידה	והישגים

העמקת הייחודיות הבית ספרית
בתי ספר יסודיים: 

בית ספר רימונים - מנהיגות מעצימה: פיתוח	מודל	 	■

להעצמת	היחיד	כחלק	מהקבוצה	עם	אגף	מו”פ	)מחקר	
ופיתוח(	במשרד	החינוך,	יעדים	אישיים	וכיתתיים,	משפטי	
העצמה,	המשחק	כאמצעי	למידה	ואמצעי	חברתי,	בוגר	
מלמד	צעיר,	מרחבי	למידה,	מפגשישי,	תומכי	הוראה	ועוד.

קרית עמל - סביבה, מדעים וחקלאות: 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	וגישור.
-	חווה לחינוך חקלאי ולימודי הסביבה:	תפיסת	קיימות,	
חקלאות	אורגנית,	חקלאות	עירונית,	ניסוי	וחקר,	מצוינות,	
פינת	חי,	חניכת	תלמידים,	תזונה,	כלכלת	בית	וחינוך	לאורח	

חיים	בריא.
-	תלמידי	ו’	קרית	עמל	והחווה	החקלאית	זכו	במקום	

השלישי	בחקר	מדעי	ארצי.
נרקיסים - ברוח הגישה ההומניסטית:	“במה	לכל	ילד”,	 	■

תפקיד	לכל	תלמיד,	גן	שבעת	המינים,	אקלים	של	הגינות	
ומוגנות,	דיאלוג	והעצמה,	בי”ס	מנגן,	שישי	חג	בכיתות	א’,	
שישי	בצוותא,	מרכזי	בחירה,	בית	פתוח,	הורים	מספרים,	

יום	אינטליגנציות	ועוד.
שקד -  ברוח הגישה האנתרופוסופית: תהליך	למידה	 	■

חוויתי,	אומנותי	והומניסטי,	קהילת	הורים,	מחנך	א’-ח’,	
מלאכות	יד,	מוסיקה,	תנועה	ודרמה.

מיתרים - משלב – חילוני דתי	)בפיקוח החמ”ד(:	נפתח	 	■

בספטמבר	2016	-	קהילה	לומדת	ופעילה,	הורים	שותפים,	
שיטת	למידה	“מרחבים”,	גישה	מונטסורית.

חטיבה עליונה וחטיבת ביניים: 
אורט גרינברג: חדשנות פדגוגית, למידה בינתחומית,  	■

וקיימות,	“חצר	 יזמות	 יצירה-	 ופיתוח, מרכז  מחקר 
האוצרות”	–	פתוח	לבית	ספר	ולקהילה,	השתתפות	בניסוי	
חלוץ	ללמידה	פדגוגית	חדשה,	הקמת	צוות	מו”פ	בבית	
	,isteam הספר,	למידה	בין	תחומית	סביב	פרויקטים,	
הגדלת	הלומדים	לחמש	יחידות	מתמטיקה	ואנגלית,	
ביקור	המנכ”לית	וראשי	אגפים	במרכז	היזמות,	פעילות	
משותפת	עם	אורט	בסמת	טבעון,	קבוצות	מנהיגות,	
תיאטרון	“עדות”-	פעילות	במסגרת	הנצחת	השואה,	

“מדור	לדור”-	סיוע	לנזקקים	בקהילה	ו”ספריית	שובך”	
ביער	השומרים.

פרס	רקנאטי	למורה	אורן	למדן	-	רכז	המגמה	המדעית	 	-
הנדסית.

שינויים בהנהלת בית ספר אורט - מנהלת	החטיבה,	 	■

דורית	סירבלה,	פרשה	ובמקומה	התמנתה	מנהלת	חדשה,	
טל	רייס.

צרכים מיוחדים: השנה	נפתחו	3	מסגרות	חדשות	לילדים	
בעלי	צרכים	מיוחדים	)סה”כ	11(.

כללי: ברשות	פועל	השירות	הפסיכולוגי	חינוכי,	שתי	
מועדוניות	וקב”ט	המועצה	פועל	גם	כקב”ט	מוסדות	החינוך.

גני הילדים
בטבעון 20 גנים, כאשר עשרה מהם גני חובה ועשרה גני 
טרום חובה שמתוכם, שני גני ממ”ד )ממלכתי דתי( ושני 
גנים השייכים לחינוך המיוחד. השנה הצטרף גן חב”ד 
לגני הרשות בפיקוח משרד החינוך. בנוסף קיימים ביישוב 

חמישה גנים ברוח הגישה האנתרופוסופית.

חוק חינוך חובה: לגילאי	3-4-5	בהתאם	להחלטת	 	■

ממשלה.
רפורמה: רפורמת	הסייעת	השנייה	מתקיימת	בגני	הרשות. 	■

צהרונים:	בשמונה	גנים	יש	צהרונים	איכותיים	המנוהלים	 	■

על	ידי	רשת	המתנ”סים	בקרית	טבעון	ומפוקחים	על	ידי	
רשת	“צהריים	טובים”.	

הפעילות	בצהרונים	היא	עד	השעה	17:00	כולל	חופשות	
)גם	בחופשת	הקיץ(.

תכנית מעברים:	התכנית		נותנת	מענה	למעבר	בטוח	 	■

וחלק	מהגן	לכיתה	א’	בהובלה	ובפיקוח	משרד	החינוך	
ומחלקת	חינוך	במועצה	המקומית.

עיבוי צוותי ההוראה והחינוך בגנים:	מתנדבות	בנות	 	■

שירות	לאומי	בשיתוף	המשרד	לביטחון	פנים	ומשרד	החינוך,	
מתנדבות	כפר	תקווה,	מתנדבות	ממחלקת	המתנדבים	

במועצה,	מחויבות	אישית	וגופים	נוספים.
זה”ב בגן: לגנים	מגיעות	מתנדבות	זה”ב	בגן	אשר	פועלות	 	■

ומלמדות	את	הילדים	על	זהירות	בדרכים.
בשיתוף	עמותת	אור	ירוק.

סל תרבות: נותן	טעימה	לתחומי	עניין	שונים. 	■

במרכז	ההנצחה	-	התבוננות	אומנותית	ועידוד	השפה	
והקריאה	בספרייה.

בסיפור	בא	לגן	-	חינוך	מוזיקלי	וקונצרט	בשיתוף	אורי	ביתן	
ותלמידי	הקונסרבטוריון.

חינוך	סביבתי	-	בשיתוף	החווה	החקלאית	והוועדה	לאיכות	
הסביבה.

פעילות	עם	“לוחמי	האש”	-	בשיתוף	תחנת	כיבוי	האש	
בקרית	טבעון.

חינוך לאורח חיים בריא:	פעילות	גופנית,	תזונה	נכונה	 	■

ובריאות	השן.
גנים ירוקים: שלושה	גנים	הוכרזו	על	ידי	משרד	החינוך	 	■

כגנים	ירוקים.	בכל	הגנים	מקפידים	על	עידוד	נושא	הקיימות	
ואיכות	הסביבה.

יום שיא בביה”ס קרית עמל

שתילה בגני ילדים
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יחידת הנוער 
אנו מאמינים, שהשתתפות במסגרות נוער בשעות הערב, 
מעודדת ומקדמת קשרי חברות, תקשורת בינאישית,  הצבת 
מטרות ויעדים אישיים וקבוצתיים והגשמתם, מעורבות 
חברתית, אקטיביות ויזמות, לקיחת אחריות, הובלה, קבלת 

האחר, ביקורת חברתית, מנהיגות ועוד.
חשוב לזכור - יש מקום לכולם, לנערים ולנערות מכל 

מסגרות החינוך, המגזרים והגוונים השונים.

מועצת הנוער היישובית - שמים את הנוער במרכז: הגוף	 	■

נבחר	על	ידי	בני	הנוער	ביישוב	והוא	מוביל	את	מדיניות	
הנוער	והצעירים	בקרית	טבעון.	

תחומי הפעילות:	פנאי	איכותי	לנוער,	תעסוקת	נוער,	עשייה	
במרחב	הציבורי,	כרטיס	ההטבות	לנוער,	זכויות	הנוער,	

תכנית	הבילוי	לקיץ	ועוד.	
מועצת	הנוער	נפגשת	אחת	לשבוע	בימי	ראשון	18:00–	20:00	

תכניות ייחודיות במועדון הנוער:  	■

תכנית המנהיגות:	תכנית	מנהיגות	של	רשת	המתנ”סים	
ביישוב	כוללת	הדרכת	ילדים,	הובלת	פרויקטים	לאורך	

השנה	ויציאה	לקורס	מדריכים	צעירים	ובוגרים.
סיירת ברשת:	קבוצת	מנהיגות	בתחום	מניעת	האלימות	

בתקשורת	הרשתית.	
העצמת נערות	)ACTIVE(:	הטמעת	אורח	חיים	בריא	אצל	
בנות,	טיפוח	דימוי	גוף	חיובי,	העצמה	נשית,	פמיניזם	ועוד.

“תכנית ניר”:	בהובלת	ארגון	הנוער	הגאה	)איגי(	קבוצת	
יזמות	אקטיביסטית,	שתפעל	למען	אקלים	שוויוני	ומקבל	

של	כלל	בני	הנוער	ביישוב.
צוותי “מעורבות חברתית” בשגרת מועדון הנוער:	“בית	
הקפה”	לנוער,	מסיבות	“גזוז”	לילדי	כתות	ה+ו’	אחת	לחודש	

וימי	הולדת	לגילאי	גן-בוגרי	ד’.

תנועות הנוער:	בקרית	טבעון	פועלות	שלוש	תנועות	נוער	 	■

גדולות	-	“הנוער העובד והלומד”, “בני עקיבא, שבט אלון 
“הצופים”, שעובדות	בשיתוף	עם	יחידת	הנוער	לאורך	כל	
השנה	ומובילות	תהליכים	חינוכיים	בקרב	ילדים	ובני	נוער	

רבים	ביישוב.	
פעילות	השכבה	הבוגרת	בתנועות	הנוער	מתמקדת		בנושאים	
המעסיקים	מתבגרים,	הכשרות	לקראת	הובלה	והדרכה,	

מחנות,	טיולים	ועוד.
תנועות	הנוער	מובילות	לאורך	כל	השנה	שגרת	פעילות	בכוחות	

עצמן	ומתוך	הנעה	עצמית,	לקיחת	אחריות	אישית	וקבוצתית.	
שלוש	התנועות	מציעות	פעילות	משלבת	לחניכים 	-

מהחינוך	המיוחד. 	

תנועות	הנוער	מקיימות	ביניהן	קשרי	חברות	ושותפות 	-
ומובילות	יחדיו	נושאים	בקהילה.	כמו	כן,	מקדמות	שיח

פתוח	ומקבל	ומפתחות	את	נושאי	הליבה	של	החינוך	הערכי:	
קבלת	האחר,	ציונות,	אהבת	הארץ,	שוויון	ערך	האדם	באשר	

הוא,	צדק	חברתי,	ביקורתיות,	מנהיגות,	ועוד.
ארגוני הנוער:  	■

עמותת “אילן טבעון”: הכנה	לשירות	צבאי	משמעותי:
שנת	הפעילות	העשירית	לזכרו	של	סגן	אילן	גבאי	בן	קרית	
טבעון,	שנהרג	במלחמת	לבנון	השנייה.	במהלך	השנה	
הקבוצה	מתאמנת	פעמיים	בשבוע	ועוברת	אימונים	פיזיים	

ותכנים	ערכיים,	הרצאות,	טיולים	ותרומה	לקהילה.
נוער מד”א:	הארגון	אמון	על	הנחלת	ערכים	של	הומניטריות,	

הגינות	ויושר,	ניטרליות	והתנדבות	בשגרה,	בחירום
ובאסונות	טבע.	

קורס	עזרה	ראשונה	להכשרת	מועמדים	מקרב	בני	הנוער	
בהיקף	של	60	שעות.	

מוקד נוער:	ברגעים	של	סערות	בטן,	בלבול	ורצון	להתייעץ	
או	לשתף,	עומדים	לשרות	בני	הנוער:	מנהלת	יחידת	הנוער,	

עובד	סוציאלי	לנערים	ועובדת	סוציאלית	לנערות.	
שילוב	נוער	מהחינוך	המיוחד	מכל	שלבי	הרצף–באחריות	

הקב”סית.

מיפוי עיסוקי בני הנוער	בשעות	אחר	הצהריים	והערב. 	■

זוהי	השנה	השלישית	בה	אנו	עורכים,	בשיתוף	אורט	
גרינברג	טבעון,	את	מיפוי	עיסוקי	בני	הנוער	בשעות	אחר	
הצהריים	והערב	)ראיית	בני	הנוער	על	רצף	היום	והשנה	

על	כישוריהם	השונים(:
33%	מתלמידי	אורט	משתתפים	בפעילות	תנועות	הנוער.

50%	מבני	הנוער	משתתפים	בחוג	כלשהו	בקרית	טבעון	–	
בעיקר	בתחומי	הספורט.

20%	מתלמידי	אורט	משתתפים	בפעילות	ארגוני	הנוער	
בקרית	טבעון.

ישנם	תלמידים	ששותפים	במקביל	בשתיים	או	שלוש	
מסגרות	ולכן	סך	כל	המשתתפים	במסגרות	אחר	הצהריים	
עמד	על	80%	)אחוז	גבוה	במיוחד	ביחס	לממוצע	הארצי(.

אירועים מרכזיים: 	■

ביקור	מינהל	חברה	ונוער	מאגף	חינוך,	חברה	וקהילה 	-
במשרד	החינוך. 	

שבוע	הנוער	–	“הדואג	לדורות	מחנך	אנשים” 	-
אירועי	קיץ	ומתחם	הנוער	בחופש	הגדול. 	-

מועדון הנוער פיש עמותת “אילן טבעון”הנוער העובד והלומד

תכנון, בינוי 
ופרויקטים

מנהל הנדסה בקרית טבעון עוסק בתכנון ובהוצאה 
לפועל של עבודות פיתוח ביישוב, גנים, מבני ציבור 
ועבודות הנדסה אחרות. צוות הוועדה המקומית מוביל 
ומקדם תכניות בנין עיר, מטפל ומביא לדיון תכניות 
ובקשות להיתר וזאת בהתאם לתכניות היישוביות 

ובתיאום עם מערכת התכנון המחוזית והארצית.

בתי ספר 
בוצעו	שיפוצי	קיץ	בכל	בתי	הספר	בקרית	טבעון,	שעיקרם	 	■

בטיחות	פיזית	וכיבוי	אש.
בוצעו	עבודות	הנגשה	-	כיתות	שמע	ב-5	בתי	ספר. 	■

הוקם	מגרש	ספורט	-	"מיניפיץ'"	ברחוב	הוורדים,	כולל	 	■

תאורה	וגידור.
שוקם	מגרש	הכדורסל	בחטיבת	הביניים	אורט	גרינברג. 	■

בוצע	תכנון	מחודש	ושיפוץ	נרחב	במרכז	למידה	לשעבר	 	■

והמקום	הוסב	למרכז	"ענפים".	
בוצעו	עבודות	ניקוז	ברחבי	היישוב. 	■

בוצעו	עבודות	תחזוקה	מונעת	ושיפור	של	מתקני	ספורט	 	■

באולמות	הספורט.

גני משחקים 
הסתיים	תכנון	גן	הברושים	תוך	שיתוף	הציבור.	מתוכנן	 	■

לביצוע	בשנת	2017.

פרויקטים
הושלמו	מרבית	העבודות	בפרויקט	טיילת	מסילת	העמק.		 	■

סיום	במרץ	2017.	
תוכנן	מאגר	מים	עבור	בטיחות	אש	לאולם	זוהר.	סיום	 	■

באפריל	2017.	

בוצעו	עבודות	הנגשה	לכל	בתי	הספר:	שרותי	נכים		 	■

ורמפות	גישה.	
הוקם	מגרש	פאמפטראק	בקצה	הצפוני	של	טיילת	 	■

מסילת	העמק,	לרווחת	רוכבי	האופניים.	
החל	ביצוע		כביש	הגישה	לבית	ספר	שקד.	סיום	צפוי	 	■

רבעון	רביעי	2017.
בוצע	פרויקט	הנגשה	של	מבנה	המועצה. 	■

בוצע	תכנון	הנגשה	של	תשעה	מבני	ציבור	בקרית	טבעון. 	■

ביצוע	בשנת	2017.
הסתיים	ביצוע	שיקום	מבנה	מועדונית	"ניצנים"	כולל	 	■

הסדרי	הנגשה	ובטיחות.
בוצע	פרויקט	חיזוק	מבנה	בית	ספר	תיכון	אורט	ע"ש	 	■

גרינברג	בפני	רעידות	אדמה.
מועדון	קרית	חרושת	הונגש	לבעלי	מוגבלויות	כולל	 	■

רמפות	גישה	ושרותי	נכים.
.PVC	ביריעות	סנש	חנה	בריכת	איטום	בוצע 	■

בוצעו	עבודות	קרצוף,	ריבוד	וסימוני	בטיחות	לאורך	 	■

כביש	הגישה	לקרית	חרושת	מכביש	722.
הסתיימו	עבודות	שיקום	רחובות:	נחל	קדומים,	רותם,	 	■

ברק	וכיכר	גן	גיגי.
הוקמה	גינת	כלבים	בפארק	קישון	ג'. 	■

הסתיים	התכנון	המפורט	לעבודות	הפיתוח	בשכונת	“בצל	 	■

אורנים”.	ביצוע	יחל	ברבעון	השני	של	שנת	2017.

כבישים, מדרכות ועוד
אושר	תקציב	לביצוע	רחוב	דבורה	הנביאה.	יבוצע	בשנת	2017. 	■

בוצעו	עבודות	של	תאגיד	המים	"מעיינות	העמקים"	 	■

בשיתוף	המועצה	בהרצל,	דקל,	השומרים,	יזרעאל	והבונים.

מגרש  “מיניפיץ” ברחוב הוורדים

ריבוד כבישים בקרית חרושת
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הוועדה המקומית לתכנון ובניה
תכנון עירוני 

במהלך	שנת	2016	המשיך	קידומה	של	תכנית	המתאר	
הכוללנית	של	קרית	טבעון	תוך	שיתוף	הציבור.	כל	החלופות	
שהוצעו,	התחשבו	בהערות	הציבור	וההתייחסויות	שעלו	
במפגשי	שיתוף	הציבור.	התכנית	נמצאת	בשלב	של	גיבוש	

חלופה	נבחרת	מבין	מספר	חלופות.
אחרי	בחירת	החלופה	הנבחרת	אישרה	מליאת	התכנון	של	
הוועדה	להמליץ	בפני	הוועדה	המחוזית	להפקיד	התכנית	לעיון	
הציבור.	תוצרי	התוכנית	נמצאים	באתר	הוועדה	המקומית	

www.tivon.bartech-net.co.il	בכתובת	ובניה	לתכנון

הנחיות מרחביות

בהתאם	לתיקון	101	לחוק	התכנון	ובניה	אישרה	מליאת	
התכנון	הנחיות	מרחביות	מפורטות,	שמטרתן	לסייע	למתכננים	
מטעם	התושבים	לקבל	את	מרבית	המידע	בנושא	פיתוח	

חצרות,	חזות	המבנים	וכדומה.
מטרת	ההנחיות	ליצור	תאום	צפיות	בין	היזם	לבין	הוועדה	

ועל	ידי	כך	להוביל	ליצירת	מרחבי	עבודה	ברורים	יותר.

התרים ובקשות

בשנת	2016	טיפל	צוות	הוועדה	ב-172	בקשות	להיתר	 	■

ובשמונה	בקשות	לפיצול	חלקות.	
ניתנו	139	היתרי	בניה.	 	■

משך	הטיפול	הממוצע	בבקשה	למתן	החלטת	ועדה	 	■

עומד	על	כחודש	וחצי.
נמסרו	50	תיקי	מידע	להיתר	אשר	מחויבים	בהתאם	 	■

לסעיף	101	לחוק	התכנון	טרם	הגשת	הבקשה	להיתר	בניה.	

בספטמבר	2016	הושק	אתר	האינטרנט	של	הוועדה	לתכנון	
ובניה.	האתר	מאפשר	לתושבים	לבצע	מעקב	אחרי	הבקשות	
להיתר	שהוגשו,	מעקב	אחרי	ישיבות	הוועדה	ותכניות	בניין	

עיר	המקודמות	בוועדה.
www.tivon.bartech-net.co.il	האתר	כתובת

בשנת	2016	הסתיימה	הכנת	“מדיניות	האכיפה	של	הוועדה	
המקומית	קרית	טבעון“	ופורסמה	לידיעת	הציבור.

אתר האינטרנט של הוועדה המקומית לתכנון ובניה

תכנית מתאר

טיילת המסילה

מגרש “פאמפטראק”

חזות הקריה 
ואיכות 
הסביבה

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.

חושבים ירוק: קרית	טבעון		היא	אחד	היישובים	המובלים	 	■

בארץ	בתחום	המחזור.	מהישובים	הבודדים	אשר	משתמשים	
בפינות	מיחזור	בעלות	זרמים	מרובים	ומגוונים	של	חומרים	
מתמחזרים.	על	פי	הנתונים	של	תאגיד	ת.מ.י.ר,	זו	הדרך	
המתאימה	ביותר	והטובה	ביותר	למחזר	ביישוב	כמו	קרית	
טבעון	-	ביצוע	הפרדה	מלאה	של	חומרים	שונים,	שאינה	

מתאפשרת	בפחים	הכתומים.

המספרים -	בשנת	2016	פונו	5596	טון	אשפה	ביתית	 	■

)ירידה	של	כ	3%	בהשוואה	לשנת	2015(.	
סך	פינוי	הגזם		היה	-	3805	טון,	פונו	32	טון	בקבוקי	פלסטיק	

וגם	182.5	טון	קרטון.

תכניות לשנת 2017 -	במהלך	השנה	נבצע	פיילוט	של	 	■

פינות	איסוף	גזם	שכונתיות.	המטרה	היא	למנוע	בימי	האיסוף	
ריבוי	ערמות	גזם	וגרוטאות	ברחובות	ובשאיפה	לשמור	על	
מעבר	בטוח	במדרכות,	מקומות	החניה	ושמירה	על	הניקיון.

המלצה לבעלי פחי ה"בטונדות" - על	מנת	לשמור	על	 	■

סביבה	נקיה	אנו	ממליצים	לתושבים	המשתמשים	בפחים	הישנים	
)60	ליטר(,	להחליפם	לכלי	עצירה	מפלסטיק	240	ליטר	)פח	
ירוק(.	ההחלפה	תגדיל	את	קיבולת	האחסון,	תמנע	את	פיזור	

האשפה	על	ידי	בעלי	חיים	ותסייע	בשמירה	על	הניקיון.

אזורי חיץ -	הסתיים	פיילוט	אזורי	החיץ	-	טיפול	יערני	 	■

והקטנת	הרגישות	לשריפות.	
הפרויקט	בוצע	בשטח	של	כ-	25	דונמים	בין	רחוב	האורנים	

לרחוב	דגניות.	
-	זהו	פרויקט	ייחודי	בארץ	המהווה	דוגמא	ליישובים	הדומים	
לקרית	טבעון,	הוא	בוצע	בהתאם	לתכנון	של	האגרונום	חנוך	

בורגר	ועל	פי	דרישות	כב"א	ולשביעות	רצונם.			
-	אנו	צופים	שדילול	הצמחייה	הפולשת	באזור	החיץ	והטיפול		
בצמחייה	הטבעית	הארץ	ישראלית,	יביאו	לפריחה	ושיקום	

הטבע	המקומי.	
-	בשנים	האחרונות	קיימת	תופעה	של	ניוון	והתייבשות	עצי	
האלון.	בוצע	טיפול	בעצים	שהתייבשו	בשטחים	הציבוריים.

גינון –	עובדי	הרשות	טיפלו	בשנת	2016	ב-255	דונם	 	■

שטחים	מגוננים,	79	דונם	גנים	במוסדות	חינוך	ו	-	450	דונם	
של	שטחים	ושבילים	ציבוריים.	

תאי גינון -	אנו	פועלים	לצמצום	תאי	הגינון	שאינם	 	■

פורחים	במטרה	להרחיב	את	שדה	הראיה	ולהוסיף	מקומות	
חניה.	

אחזקה ותחזוקה
אירועים -	כמדי	שנה	אנו	ממשיכים		להיות	הזרוע	המבצעת	 	■

של	האירועים	השונים	המתקיימים	ביישוב	-	פעילויות	של	
רשת	מתנ"סים,	מרכז	ההנצחה	ומוסדות	החינוך.

-	ארגון	אזורי	האירוע	כולל:	ניקיון	וסדר,	הקמת	במות,	
הצבת	תפאורה,	תחימה,	דיגלול	וגידור	תוך	שמירה	על	

ביטחון	ורווחת	התושבים.	

שטחים ציבוריים -	המשכנו	בתחזוקת	גני	המשחקים	 	■

הציבוריים	ובמוסדות	החינוך	בגינון,	תברואה	וריהוט.
העבודה	בוצעה	על	ידי	חברה	חיצונית	בעלת	הסמכה	
מתאימה,	אשר	מבצעת	בדיקות	חודשיות	ובקרת	תקינות	

המתקנים,	צביעתם	והחלפתם.

כיכר פטישיעבודות אחזקה

פיילוט יצירת אזורי חיץ מתחת לרחוב אורנים
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תחבורה 
ובטיחות 
בדרכים

בחודשי	הקיץ	בוצעה	צביעה	של	כל	רחובות	הקריה	על	 	■

ידי	קבלן,	כולל	ניתוב	ומעברי	חציה.	
נעשו	תיקוני	כבישים	באספלט	חם	ובאספלט	קר	על	יד	 	■

קבלן	אחזקה	ובשיתוף	עובדי	המועצה.	
בוצעו	תיקוני	אבנים	משתלבות	במדרכות	ברחבי	היישוב.	 	■

תחזוקת	הכבישים	והמדרכות	ממשיכה	בכל	חודשי	השנה	
ובמיוחד	לאחר	ניזקי	החורף.

הוחלפו	תמרורים	דהויים	או	שאינם	תקינים. 	■

צביעת	כל	מעברי	החציה	בקרבת	מוסדות	החינוך	וצביעת	 	■

כל	חניות	הנכים	הציבוריות	מתבצעת	באופן	שוטף	בכל	
השנה.

ממשיכים	בצביעה	ובתחזוקת	ריהוט	רחובות,	עמודים	 	■

ומעקות.

רישוי עסקים
מועצת	קרית	טבעון	מעודדת	פיתוח	וקיום	עסקים	ביישוב	

לרווחת	תושביה.
תהליך	הרישוי	הינו	הליך	מובנה	ומסודר,	שנקבע	בחוק	

רישוי	עסקים	וכן	בצו	רישוי	עסקים	וחוקי	העזר.	
רישיון	עסק	מטרתו	להבטיח	כי	נעשו	כל	האמצעים	
והסידורים	המתאימים	להפעלתו	התקינה	של	עסק,	על	פי	
החוק	ולרווחת	ציבור	התושבים	כמו:	נגישות	למבנה,	סביבה	

נאותה,	בריאות	ובטיחות	של	הציבור	ועוד.	
המחלקת	עובדת	בשיתוף	עם	המשטרה,	כיבוי	אש,	תכנון	

ובנייה,	משרד	הבריאות	ואיכות	הסביבה.	

במחלקה	לרישוי	עסקים	נותנים	מענה	לבעלי	עסקים	 	■

טעוני	רישוי	ומלווים	אותם	בדרך	לקבלת	הרישיון	המיוחל.	
המחלקה	מטפלת	גם	בשילוט	בתי	העסק	ובפינוי	האשפה	 	■

של	בית	העסק.	
מומלץ	לבדוק	את	החובה	בהוצאת	רישיון	עסק	טרם	 	■

פתיחתו	ולא	לבצע	צעדים	בעלי	משמעות	כלכלית,	לרבות	
שינויים	בעסק	קיים,	לפני	בדיקה	ואימות	שאכן	ניתן	להוציא	

רישיון	עסק	בכתובת	או	במקום	המיועד.

בקרית	טבעון	יש	170	עסקים	טעוני	רישוי. 	■

בשנת	2016	נפתחו	9	עסקים	חדשים	טעוני	רישוי	וחמישה	 	■

עסקים	נסגרו.

?הידעת 
עסקים טעוני רישוי מחולקים ומסווגים לעשר קבוצות:

רוקחות,	קוסמטיקה	וטיפולים	לא	רפואיים	בגוף	האדם 	■

דלק	ואנרגיה 	■

חקלאות	ובעלי	חיים 	■

מזון 	■

מים	ופסולת 	■

מסחר	ושונות 	■

עינוג	ציבורי,	נופש	וספורט 	■

רכב	ותעבורה 	■

שמירה	ואבטחה 	■

תעשייה	ומלאכה 	■

באחריות המחלקה, מתן רישיון לאירועים המתקיימים תחת 
כיפת השמיים תוך הקפדה על ביטחונם של התושבים. 

מחלקת	רישוי	עסקים	קלטה	וטיפלה	בכ-20	אירועים	 	■

תחת	כיפת	השמיים	ביניהם:	עדלאידע,	יום	העצמאות,	
אירועי	קיץ	ועוד.	בכפוף	לקבלת	אישורים	של	משטרה,	

כבאות	אש	וכד’.

עבודות ניקוזצביעת מעברי חציה

שירות 
וטרינרי

שומרים על
בריאות הציבור

השירות הווטרינרי ביישוב פועל על מנת לשמור על 

בריאות הציבור, למנוע מחלות בעלי חיים ולפקח 

עליהם בתחום הרשות.  

חיסוני כלבת: השנה	חוסנו	כ-1500	כלבים	וחתולים	 	■

השייכים	לתושבי	קרית	טבעון.	כבכל	שנה,	בעל	כלב	
מסורס	או	כלבה	מעוקרת	מקבל	הנחה	גדולה	באגרת	

הרישיון	השנתית.

כלבייה: בשנת	2016	בוצעו	בכלבייה	פעולות	רבות	 	■

ומגוונות	על	מנת	לעמוד	בסטנדרטים	הגבוהים	הנדרשים	
על	ידי	משרד	החקלאות,	ומעבר	לכך.	

הותקנו	מיטות	חדשות,	תאים	הורחבו	ונסגרו	מלמעלה,	
הותקנו	מנורות	חימום	אישית	ועוד.	כל	זה	לא	יכול	היה	
להתקיים	ללא	השקעת	משאבים	)זמן	וכסף	רב(	על	ידי	

בעל	הכלבייה.

נשיכות:	בשנת	2016	טופלו	25	מקרי	נשיכה	על	ידי	 	■

כלבים	וחתולים	)ירידה	קלה	ביחס	לשנת	2015	והמשך	
מגמת	הירידה,	שנתיים	ברציפות(.	

בעל	חיים	שנשך,	הועבר	להסגר	למשך	10	ימים	כדי	לוודא	
שאינו	נושא	כלבת,	בסיום	הוא	חוזר	לבעליו.

יש	לציין	כי	עדיין לא	נכנסו	לתוקף	שינויי	חקיקה	אשר	
יאפשרו	בעתיד	פטור	מהסגר	בתנאים	מסוימים.

עיקור חתולי רחוב: בשנת	2016	לא	נתקבל	תקציב	ממשלתי	
לצורך	העניין,	יחד	עם	זאת	בשל	חשיבותו	הרבה	של	הנושא	
הקציבה	המועצה	מקור	תקציבי	עצמי	לביצוע	70	עיקורים	
במקומות	ריכוז	גדולים.	לאחר	ביצוע	הניתוח	ניתן	לכל	
אחד	מן	החתולים	גם	חיסון	כלבת	והם	סומנו	לצורך	זיהוי.	
החתולים	שוחררו	לאחר	יום	אשפוז	במקום	ממנו	נלקחו.	

קנסות מנהליים:	במהלך	שנת	2016	הוטלו	157	קנסות	
מנהליים	על	סך	500	₪	לבעלי	כלבים	שנמצאו	משוטטים	
בשטח	הציבורי	ולבעלי	כלבים	המחזיקים	כלב	ללא	רישיון	

בתוקף	)עליה	קלה	ביחס	לשנת	2015(.
בנוסף,	נלכדו	28	כלבים	ללא	בעלים	אשר	הועברו	לכלביה.	

בדיקות למוצרי בשר:	בתחנה	האזורית	לבדיקות	משנה,	
נבדקו	בשנת	2016	כ	-	205	טון	של	מוצרי	בשר	שונים	

)עליה	משמעותית	ביחס	לשנה	שעברה(.	מטרת	הבדיקה	
היא	לוודא	שמוצרי	הבשר	המגיעים	לחנויות	ולאטליזים	

אינם	מסכנים	את	בריאות	הציבור.	

שני	טון	בקירוב	נפסלו	לשיווק	מסיבות	שונות	כאשר	הסיבה	
העיקרית	לפסילה	הינה	הובלה	בטמפרטורה	שאינה	תואמת	

את	הוראות	החוק.
לצורך	בדיקות	המשנה,	נקלטו	בשירות	הווטרינרי	בקרית	
טבעון	שתי	רופאות	וטרינריות,	במימון	מרכז	השלטון	
המקומי.	הווטרינריות	החדשות	מסייעות	בביקורות	בבתי	
עסק	המוכרים	מוצרי	בשר	ובהנחיה	מקצועית	של	משרד	

הבריאות.

מחלת הלשמניה:	המועצה	נערכה	למניעת	המחלה.
מומחה	מטעם	המשרד	לאיכות	הסביבה	הרצה	בנושא	
בפני	צוות	המחלקה	הווטרינרית	והעובדים	במחלקת	מנהל	
הנדסה.	הדיון	כלל:	הכרות	עם	המחלה,	מי	נשא	המחלה,	
מי	מעביר	את	המחלה	ודרכי	המניעה	באמצעות	מניעת	

מערומי	סלעים	בתוך	ובקרבת	היישוב.

הרצאות בבתי הספר: כמדי	שנה,	גם	בשנת	2016	ביקר	
וטרינר	המועצה	בכל	כיתות	ו'	בקרית	טבעון.	ההרצאות	הן	
בנושאים	שונים	הקשורים	לשמירה	על	צער	בעלי	חיים,	
מחלת	הכלבת,	הסכנות	בצואת	כלבים	המושארת	על	

המדרכות	ועוד.

מניעת צער בעלי חיים:	שנת	2016	הסתיימה	באקורד	
צורם,	בדמות	חשד	להרעלה.	יחד	עם	זאת,	במהלך	הטיפול	
באירועים,	נחשף	שיתוף	פעולה	יפה	ומקצועי	בין	גורמים	
רבים:	השירות	הווטרינרי,	מחלקת	פיקוח,	משטרת	ישראל,	
רשות	הטבע	והגנים,	מועצה	מקומית	זבידאת,	מרפאות	
פרטיות	ותושבים,	כשלכולם	מטרה	אחת:	הצלת	בעלי	חיים!

מוצרי בשר שנכנסו לטבעון - 2016

פארק כלבים בקרית חרושת
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תקציב 
וכספים

המינהל 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	2016,	הינו	מהגבוהים	 	■

במדינה	ועומד	על	97%.
החכרת	גגות	סולאריים	הניבה	כ-500	אלף	₪	בשנת	2016. 	■

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.				

גיוס כספים ממקורות חוץ

הכנסה נושא  משרד 

6	מליון	₪ חיזוק	מבנים	מפני	רעידות	אדמה	אורט	גרינברג	 משרד החינוך	

₪	150,000 תקרות	אקוסטיות	במוסדות	חינוך	 	

₪	585,607 נגישות	בית	ספר	שקד-מעלית	 	

₪	90,000 שיפוצי	קיץ	 	

₪	87,000 קייטנות	קיץ	 	

₪	50,000 שיפוצים	בחממה	בחוה	החקלאית	 	

₪	60,000 בטיחות	בדרכים	-	הדרכות	 משרד התחבורה	

₪	70,000 בטיחות	בדרכים	-	התקני	בטיחות	וסימוני	דרכים	 	

₪	350,000 תכנון	תחבורתי	ציר	אלונים/שקדים	 	

₪	100,000 תכנון	כיכר	בצומת	מעלה	אבשלום/מעלה	השיזף	 	

₪	200,000 ווינר	בקהילה	 טוטו ווינר	

₪	3,000,000 ישן	מול	חדש	 רשות מקרקעי ישראל		

₪	340,000 	 )רמ”י(	

תקציב מערכת החינוך
מספר	התלמידים	במערכת	החינוך	בשנת	תשע”ו	עמד	על	3,147:	

מספר תלמידים  מספר תלמידים  מספר תלמידים  מספר תלמידים  מספר תלמידים   
תשע”ז תשע”ו  תשע”ה  תשע”ד  תשע”ג   

	591 	598 	601 	623 	625 תלמידי גנים	

	1,627 	1,577 	1,616 	1,548 	1,514 תלמידי יסודיים	

	929 	970 	992 	1,030 	1,141 תלמידי תיכון	

3,147  3,145  3,209  3,201  3,280  

הערות:
-	מספר	התלמידים	בתיכון	נמצא	בירידה.

-	מספר	התלמידים	בגני	החובה	שבניהול המועצה נמצא	בירידה.	מ-190	ילדים	בתשע"ו	ל-159	בתשע"ז.
-	בשנת	תשע"ז	נפתח	בית	הספר	מיתרים	במקום	בית	הספר	יבנה.

השתתפות המועצה בחינוך במגמת עליה 

החווה החקלאית-טקס קבלת פרס טקס בוסר- אורט גרינברגמשחקי חשיבה לילדי הגןתקרות אקוסטיות

בית ספר קרית עמל
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שיפור הקשר, 
חוק, סדר 

ובטחון

שיפור הקשר והטיפול בפניות התושב 
המועצה המקומית מפעילה מספר ערוצים המשמשים 

ליצירת קשר ישיר עם תושבי הקריה.  

סיורי בוקר -	מידי	יום	חמישי	מקיים	ראש	המועצה,	 	■

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

השנה	מתקיימים	2	סיורים	בכול	רחוב.

קו פתוח לראש	המועצה,	אחת	לשבועיים. 	■

עמוד חדשות טבעון ומגוון הודעות ומודעות, מידי שבוע  	■

במרכז העיניינים.

מענה מהיר ויעיל לפניות הציבור -		המטרה	של	היחידה	 	■

היא	לייצג	את	הפונים	בפני	ראש	המועצה	והמחלקות	השונות.	
היחידה	מטפלת	במגוון	נושאים	ותחומים,	הצעות,	תודות	
ותלונות.	בשנת	2016	הגיעו	מעל	47%	מהפניות	באמצעות	
"כתוב	לנו"	באתר	האינטרנט	של	המועצה,	34%	באמצעות	

דוא"ל	והשאר	בדואר,	פקס	ובקבלת	קהל.	

מוקד 106 מקבל פניות 24 שעות ביממה -	בשנת	2016	 	■

התקבלו	במוקד	המועצה		6162	פניות	אשר	הועברו	וטופלו	
על	ידי	מחלקות	המועצה	הרלוונטיות.		

החל	משנת	2016	כל	פונה	למוקד	106	מקבל	מסרון	 	-
לנייד	עם	מספר	הפניה.

זכרו-	ניתן	לפנות	למוקד	106	גם	באמצעות	אתר	המועצה	
)בפניות	שאינן	דחופות	לטיפול	מיידי(.	בשנת	2016	התקבלו	

2%	מהפניות	למוקד	באמצעות	אתר	המועצה.

אתר האינטרנט של המועצה מתעדכן בכל יום –	באתר	 	■

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

וכיתה	א,	ביצוע	תשלומים	ועוד.	

בשנת	2016	הונגש	אתר	האינטרנט	של	הרשות. 	■

חוק וסדר לאיכות חיים
בשנת 2016 נרכשו כ- 5,700 תווי חניה.	 	■

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

נמשכת מדיניות אכיפת החוק - בשנת	2016	ניתנו	1,773	 	■

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 עירוניים -	נשלחו	217	התראות	ו-223	דו"חות	 	■

בנושא	חוקי	העזר	כגון:	זריקת	פסולת	בניין,	זבל,	גזם,	פרסום	
שלט	ללא	רישיון	ובגין	גרימת	נזק.

התכלית	היא	צמצום	ההפרעה	לתושב	ומעבר	נוח	במדרכות	
ברחבי	היישוב.	

שיפור הביטחון הציבורי והאישי
המחלקה לביטחון, פיקוח ושרותי חירום בקרית טבעון, 

פועלת בכדי להגביר את 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 -	25	הורים	מתנדבים	מסיירים	בסופי	 	■

השבוע,	ברכב	וברגל,	על	מנת	לשמור	על	ביטחונם	של	
בני	הנוער.	המתנדבים	עובדים	בשיתוף	פעולה	עם	מחלקת	

החינוך	וקב"ט	המועצה.

הערכות למניעת שריפות ולהתמודדות עמן:	בוצעו	 	■

דילולים	של	חורש	סבוך	ועשביה	בעזרת	קק"ל	ורעיית	
מרעה,	למניעת	התפשטות	אש.	נערכו	פגישות	קבועות	
עם	מפקד	תחנת	כיבוי	טבעון	ועם	אחראי	יערות	בכיבוי	

אש	מחוז	חיפה.

הערכות למצבי קיצון – ברשות	קיימים	צוותי	כוננות	 	■

להתמודדות	עם	מצבי	קיצון	)כגון:	שיטפונות,	שריפות,	
תאונות	וכדומה(	בשעת	חירום.

הדרכה בחירום -	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.	

ריענון נהלים –	בוצע	ריענון	הנהלים	בנושא	חירום	ונערכו	 	■

ישיבות	של	ועדות	מל"ח/פס"ח.	

מרכזי קליטה בחירום -		הוכשרו	צוותים	מסגל	בתיה"ס	 	■

אשר	עברו	הדרכה	ותרגול	בנושא.

מקלטים -	בקרית	טבעון	עומדים	לרשות	הציבור	50	 	■

מקלטים	הפרושים	ברחבי	הקריה.	המקלטים	מטופלים	על	
פי	תכנית	רב	שנתית	ושופרה	בהם	רמת	המוכנות	בחרום.

	■

כיבוי	אש	נערך	למתנדבים	ובהמשך	הם	התנדבו	בתחנת	
הכיבוי	בטבעון.	בנוסף,	בוצע	ריענון	ובוצעו	תרגולים.	

תרגול -	קוימו	מספר	תרגילים	של		מוכנות	לשעת	חרום	 	■

ברחבי	הקריה	ובבתי	הספר	ביישוב.		

מתנדבים במשטרה -	יחידת	הג'יפאים	המשיכה	לפעול	 	■

ביעילות	ובמסירות	ברחבי	הקריה	ובשטחים	הפתוחים.	
מבצעת	פעילויות	משותפות	עם	משטרת	ישראל	לטיפול	

בעבירות	כגון:	התפרצויות,	גניבות	וכדומה.

בטיחות במוסדות חינוך - ממשיכים	לשפר	את	אמצעי	 	■

הביטחון	במוסדות	החינוך	כולל	החלפה	ותיקוני	גדרות,	
התקנת	מערכות	כריזה	ואינטרקום	ושיפור	עמדות	השמירה.	

אבטחה במוסדות חינוך -	לאור	המצב	הביטחוני,	החל	 	■

מחודש	אוקטובר	נוספה	ניידת	עם	מאבטח	לטובת	אבטחת	
מוסדות	החינוך	ברשות.

השתלמות והכשרה בכיבוי אש -	קורס	ייחודי	בנושא	

Ktv.org.il אתר האינטרנט של המועצה

תרגיל חרום בביה”סתרגיל חרום בחמ”לסיורי בוקר

סיוע של מתנדבים בשריפות בזיכרון יעקב ובחיפה 
במהלך 11.2016
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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 לכלל התושבים ובהתאמה 

לאוכלוסיות השונות. המחלקה עובדת בשיתוף פעולה 

עם מגוון עמותות וכן עם צוות מתנדבים גדול על מנת 

לתת מענה הולם לצרכים הייחודיים של כל לקוחותיה.

להלן עיקרי הפעילות בשנת 2016:
תכנית הרפורמה -	המחלקה	נכנסה	לתכנית	רפורמה	 	■

המהווה	תשתית	המכוונת	לשדרוג	וייעול	עבודת	המחלקה	
בתחומים	רבים	ומגוונים.	העבודה	הינה	בשיטות	התערבות	
מתקדמות	ומתוך	ראייה	מכוונת	לשיתוף	לטובת	הלקוחות	

של	המחלקה.

“מרכז לטיפול בילד ובמשפחה” -	מערך	שירותים	 	■

טיפוליים	ליחידים	)ילדים	בגילאי	שנה	עד	18	ומבוגרים(,	
טיפול	משפחתי,	הדרכת	הורים,	טיפול	זוגי,	טיפוליים	
מניעתיים	לילדים	ולהוריהם:	טיפול	פסיכולוגי	רגשי,	טיפול	
דיאדי,	ייעוץ	להורים,	ייעוץ	והדרכה	במעונות	יום,	בתחנות	
טיפת	חלב	ולאנשי	מקצוע.	כ-150	משפחות	נעזרו	בשרות	

במהלך	השנה.	

סייענו ל-55 ילדים ממשפחות מעוטות יכולת –	במימון	 	■

חוגים,	טיולים,	רכישת	ציוד	לימודי	ועוד.

התחנה לבדיקות שד –	המרפאה	בקרית	טבעון,	אותה	 	■

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

לחודש	בימי	רביעי.
-	בשנת	2016	נחגג	עשור	למרפאת	השד	הקהילתית.

	■

לארגונים	בקהילה	בנושא	גיוס	מתנדבים,	העצמתם	והכשרתם.	
בשנת	2016	גויסו	60	מתנדבים	לפרויקטים	שונים	ומנהלת	

היחידה	קשובה	לפניות	וליוזמות	מקומיות	חדשות.

העצמת המתנדב – היחידה	לקחה	חלק	בהוקרת	מתנדבים	 	■

בפרויקטים	השונים.		בנוסף,	נערך	פורום	הדרכה	למתנדבים	
של	פרויקט	“הקן”	ופעילים	נוספים	בעזרת	הנחיה	חיצונית.	

-	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.

נפתח פרויקט התנדבות משפחות – אשר	מאפשר	 	■

למשפחות	להתנדב	בקהילה.	השנה	אומצו	9	קשישים	
לאירוח	מידי	שבוע	או	שבועיים	בבתי	משפחות.	

פרויקט	זה	מתרחב	לתחומים	נוספים	ופונה	למשפחות	אשר	
מעוניינות	להתנדב	יחד,	לתרום	ולהיתרם,	בתוך	הקהילה	

המקומית.

שיפוץ בתי קשישים נזקקים “מדור לדור”- יוזמה	ברוכה	 	■

של	שני	תושבים	צעירים,	מלווים	בעשרות	מתנדבים	ובני	נוער,		
במטרה	לשפץ	בתי	קשישים	נזקקים.	היוזמה	נתמכת	על	ידי	

הלשכה	לשירותים	חברתיים	ועל	ידי	עמותת	“שלהב”ת”.
-	בשנת	2016	שופצו	שלושה	בתי	קשישים.

אוניברסיטה בעם – לימודי	תעודה	באוניברסיטת	חיפה.		 	■

16	נשים	סיימו	לימודי	מבוא	לפסיכולוגיה	והשנה	החלו	
בלימודים	19	סטודנטים	בתחום	מבוא	למשפטים.

פרויקט תעסוקה –	ממשיך	לסייע	לתושבים	הזקוקים	 	■

לעבודה	וגם	יוצר	קשרים	עם	מעסיקים.	בשיתוף	עמותת	
“מעומק	הלב”.

ביטחון תזונתי ל-80 משפחות ובודדים מעוטי יכולת –  	■

מחסן	המזון	ממשיך	להיות	מנוהל	על	ידי	מתנדבי	עמותת	
“מעומק	הלב”.	

מכינה קדם צבאית “רבין” - במכללת אורנים –	השנה	 	■

השתלבו	7	מכינאים	בהתנדבות	פרטנית	עם	14	ילדים,	
בנוסף	לשילוב	מכינאים	במועדונית	הילדים.	מכינאים	

נוספים	שולבו	גם	בהתנדבות	פרטנית	בבתי	קשישים.
המכינאים	מודרכים	ומלווים	על	ידי	היחידה	לקהילה	

היחידה לקהילה והתנדבות נותנת	ייעוץ,	הדרכה	וסיוע	

והתנדבות.

	■

משפחות,	נשים	וגברים	בתחומים	שונים	בחייהם.	כמו	כן,	
אחים	בוגרים	מלווים	ילדים	עם	קשיים	שונים.

בית קפה קהילתי –	בית	קפה	שכונתי	בסמטת	פיש	 	■

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

העשרה במועדון אנו”ש –	30	חברים	נהנו	גם	בשנת	2016	 	■

מהרצאות,	חוגים	ופעילות	יוצרת	במועדון	חברתי	המסייע	
להשתלבותם	של	נפגעי	נפש.	מופעל	ע”י	עמותת	אנו”ש.	

מלגות –	40	מלגות	חולקו	לסטודנטים	בני	הקריה	על	ידי:	 	■

“סורופטמיסטיות”,	“מעומק	הלב”,	“שיק	בוטיק”	ו”רוטרי”.	

מועדונית לילדים ונוער ו”בית חם לנערות” –	20	ילדים	 	■

ממשיכים	לבקר	במסגרות	אלה.
גם	בשנת	2016	זכו	הילדים	להעשרה	לימודית,	חברתית	
ותרבותית.	כמו	כן,	הועברו	תכניות	בנושא	כישורי	חיים,	

יחסים	במשפחה,	תקשורת	ועוד.

“מועדונית על הגבעה” –	ילדים	אוטיסטים,	תושבי	 	■

הקריה,	ביקרו	בשנת	2016	במועדונית	המופעלת	על	ידי	
רשת	המתנ”סים,	על	מנת	להעשיר	את	עולמם	ולהקל	על	
העומס	הטיפולי	המונח	על	כתפי	המשפחה.	8	ילדים	ביקרו	

בנופשונים	במשך	השנה.

80 קשישים ביקרו ב”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.

זיכרון בסלון –	מפגשים	משמעותיים	ביום	השואה	עם	 	■

ניצולי	שואה	לשמיעת	סיפורי	עדות.
-	התקיים	ב-20	בתים	ברחבי	הקריה.

תאטרון עדות –	נפתחה	קבוצה	המורכבת	מניצולי	שואה	 	■

ותלמידי	תיכון	במטרה	להפוך	את	סיפורם	להצגת	תאטרון.	
המפגשים	מתקיימים	לאורך	כל	השנה.		

מועדון המפגש - בסמטת	פיש	תוגבר	המועדון	השכונתי	פרויקט “הקן” –	אימהות	בעלות	ניסיון	מלוות	אימהות,	 	■

לאוכלוסייה	המבוגרת.	המועדון	בהפעלת	עמותת	שלהב”ת	
מספק	מענים	בסיסיים	כגון:	הסעות,	מזון,	פעילות	חברתית	

ופעילות	תרבותית.	מבקרים	בו	כ-40	חברים.

קהילה תומכת – בניהול עמותת שלהב”ת. 	■

24	שעות	ביממה	 התכנית	מאפשרת	ל-300	קשישים	
ביטחון	אישי	ומבטיחה	סיוע	רפואי	בשעת	מצוקה,	סיוע	

טכני	וקשר	אישי.

עבודה קבוצתית – התקיימו	קבוצות	תמיכה	לבני	זוג	 	■

וילדיהם	המטפלים	בחולים	סיעודיים	בדגש	על	מחלות	
אלצהיימר	ופרקינסון,	וכן	קבוצת	תמיכה	לניצולי	שואה	

בשיתוף	עם	עמותות	“שלהב”ת”	ו”עמך”.

מרפאת שיניים קהילתית –	מטפלת	במשפחות,	ילדים	 	■

וקשישים	במחיר	מוזל.

תכנית סלב –	תכנית	המסייעת	לקשישים	מרותקי	בית	 	■

בקבלת	שירותים	בביתם	ע”י	אנשי	מקצוע:	התעמלות	
שיקומית,	עו”ס	לשיחות,	סיוע	יומי-תרופות,	קניות	קלות,	

מורה	ליוגה.

טיפול בניצולי שואה - סבסוד	סל	שירותי	קהילה	תומכת.	 	■

בשנת	2016	הצטרפה	קרית	טבעון	לפרויקט	איתור	ומיצוי	זכויות	
לניצולי	שואה	שלא	הוכרו	בעבר	)פרויקט	רשויות(.	עו”ס	קשישים	
ומתנדבים	ברשות	קיבלו	רשימה	של	כ-300	ניצולים	פוטנציאלים	

מהמשרד	לשוויון	חברתי,	בשיתוף	עם	מחלקת	הגבייה.

אירועי גיל הזהב –	התקיימו	פעילויות	לטובת	גמלאי	 	■

הקריה	שכללו:	סרט,	סיור	בבית	שערים,	יום	בקאנטרי	טבעון	
וטיול	מתנדבים.	בשיתוף:	שלהב”ת	ורשת	המתנ”סים.

הענקת מלגותזכרון בסלון ביום השואהמחסן המזון בפעילות לקראת חגעשור למרפאת השד

טיול למתנדבים
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רשת 
המתנ”סים 
בשנת 2016

ביישוב פועלים 5 מרכזים קהילתיים תוססים: מתנ”ס 

קרית חרושת, המרכז לאמנויות הבמה, מתנ”ס דגניות, 

מתנ”ס נרקיס ומתנ”ס רמת טבעון. פעילות ענפה 

מתקיימת גם במועדון הנוער פיש, באולם זוהר בבריכת 

השחייה ועוד.

רשת המתנ”סים בקרית טבעון היא הזרוע הביצועית  

של הרשות בכל הקשור לתחומי חברה וקהילה, חינוך 

בלתי פורמלי ותרבות. בשנת 2016 היקף הפעילות 

במקום עמד על כ-19 מיליון ₪, נתון המצביע בעיקר 

על המשך האמון של התושבים ברשת.

הגיל הרך והמשפחה
מעון “חומד” -	בשנת	2016	היו	רשומים		במעון	המוביל	 	■

ביישוב	60	ילדים	בגילאי	0-3.	במעון	צוות	איכותי	ומסור	
ושלוש	כיתות	גן.	

המעון	זוכה	לליווי	ופיקוח	מקצועי	של	רשת	”התחלה	חכמה”	
בחברה	למתנ”סים.	בנוסף,	בשנת	2016	הושקעו	עשרות	

אלפי	שקלים	בשיפוץ	ושדרוג	המעון.
הגינה	הקהילתית,	המתוחזקת	על	ידי	ההורים,	המשיכה	
לפעול	ובין	לבין	הועברו	להורים	הרצאות	ופעילויות	העשרה.

תכנית הצהרונים -	התכנית	בקרית	טבעון	כוללת	גם	 	■

מתן	מענה	בחופשת	הקיץ	)עד	מחצית	אוגוסט(	ופועלת	
בהצלחה	בתשעה	צהרוני	גן.	

בבית	ספר	נרקיסים	זכה	הצהרון	להצלחה	רבה,	כ-50	
ילדים	השתתפו	בפעילות	מגוונת	ועשירה	ועל	פי	התכנית	

בספטמבר	2017	ייפתח	צהרון	גם	בבית	ספר	רימונים.	
צהרוני	הרשת	משתתפים	בתכנית	הצהרונים	הארצית	של	
החברה	למתנ”סים	ומקבלים	הדרכה	צמודה,	פיקוח	פדגוגי	

ובטיחותי	צמוד.

תחום הנוער ברשת המתנ”סים
בית הנוער היישובי -	בית	הנוער	פועל	בלילות	שישי	 	■

בהובלת	צוות	מדריכים	ורכזי	נוער.	המועדון	הרחיב	פעילות	
ובשנת	2016	פעלו	במקום	קבוצות	מתנדבים	בהפעלת	ימי	
הולדת,	הובלת	מסיבות	“גזוז”	לתלמידי	ו’,	הפעלת	בית	

הקפה	ועוד.

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 -	לראשונה	הופעל	מתחם	נוער	יישובי	 	■

לפעילויות	הקיץ.	המתחם	פעל	במשך	שבועיים	רצופים	
ומשך	אליו	בני	נוער	רבים	שהגיעו	להופעות,	סדנאות,	

הרצאות	ועוד	מגוון	עשיר	של	פעילויות.

אגף קהילה והמרכזים הקהילתיים
בשנת 2016 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.

שבת בטבע - יותר	מ-3000	איש	השתתפו	באירוע	טבע	 	■

וקהילה	מקסים	ומרגש.	“שבת	בטבע”	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	

וכדומה.

בנק הזמן – 	כמאה	אנשים	לוקחים	חלק	ביוזמה	שבבסיסה	 	■

החלפת	שירותים	בין	אנשים	ללא	צורך	בתיווך	וללא	תשלום.	

מרכז גישור יישובי – הפרויקט	שנפתח	ב	–	2015	הרחיב	 	■

את	פעילותו	בשנת	2016.	עשרות	מגשרים	מקצועיים	
התנדבו	לקחת	חלק	בגישור	מחלוקות	וסכסוכים	ביישוב,	
בוצעו	גישורים	רבים	ונערך	פרויקט	משותף	עם	בתי	הספר.

גינות קהילתיות  -		בשנת	2016,	ביוזמת	תושבים,	נוספו	 	■

שתי	גינות	קהילתיות:	האחת	ברחוב	שושנים	והשנייה	במרכז	
קהילתי	פיש.

פרויקט קהילתי ברחוב שרת -	ממשיכים	לתת	מענה	 	■

הולם	וממוקד	לתושבי	השכונה:	פעמיים	בשבוע	-	בימי	
שני	ורביעי	מתקיימת	פעילות	ענפה	במתנ”ס	פיש,	פעילות	
המיועדת	לתושבי	הרחוב	ומשתתפים	בה	עשרות		תושבים	על	
בסיס	קבוע.	התכנית	מופעלת	בסיוע	סטודנטיות	ממכללת	

אורנים	וקבוצה	מהמכינה	הקדם	צבאית	ע”ש	רבין.
בנוסף-נפתח	מעגל	שכונתי	שהוא	פרי	יוזמה	משותפת	
לתושבים	ולרשת	המתנ”סים.	המעגל	השכונתי	מהווה	

חממה	לתכניות	ופרויקטים	חברתיים	וקהילתיים.

המרכז לאמנויות הבמה
בית הספר למוזיקה 

בקונסרבטוריון	לומדים	כ-650	תלמידים		השותפים	 	■

לאירועים	הקהילתיים	המתקיימים	ביישוב	במהלך	השנה.

בשנת 2016 גדל	מספר	המשתתפים בתזמורת	ובהלהקות.	 	■

אולפן	ההקלטות	פעל	בתפוקה	מלאה.	

חודש	המוסיקה	המסורתי	באולם	זוהר	ובאולם	צוותא 	■

זכה	להצלחה	רבה	בקרב	הציבור	הרחב	מקרית	טבעון	
והסביבה.

בביקורת	עומק	מקצועית	של	משרד	החינוך	הוגדר	 	■

הקונסרבטוריון	של	קרית	טבעון	כאחד	הטובים,	המקצועיים	
והגדולים	בארץ.

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

מהמובילים	בארץ.

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

נהנו	מבית	הקפה	במקום	-	פרויקט	קהילתי	מקומי	המופעל	
על	ידי	צוות	המורות	והתלמידות.

התקיימו	שתי	הפקות	משובחות	של	מורות	ותלמידות	 	■

בית	ספר	למחול	-	שבת	מחול	וערב	יוצרים	צעירים.

מגמת	מחול	לבגרות	פועלת	במסגרת	בית	הספר. 	■

בשנת	2016	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.

קייטנות	הדרמה	וסדנאות	הקיץ	זוכות	להצלחה.

ספורט יישובי
כ-800 ילדים ומבוגרים פעילים בענפי הספורט השונים 

של רשת המתנ”סים.

כדורעף - ענף	הכדורעף	הולך	ומתרחב.	בשנת	2016	 	■

חזרה	לפעול	קבוצת	כדורשת	נשים.	

בי”ס לכדורגל -	גדל	ושובר	שיאים	מידי	שנה.	התלמידים	 	■

מפגינים	רמה	גבוהה	של	ביצוע	והקבוצות	נמצאות	במקומות	
גבוהים	בליגות	האזוריות.

בבית	הספר	300	תלמידים	בהובלת	צוות	מאמנים	מעולה.
נפתחו	קבוצות	קט-רגל.	 	-

התעמלות -	התרחבות	ענפי	התעמלות	מכשירים,	קפוארה,	 	■

ג’ודו	וקרב	מגע.

אירועי ספורט -	בקיץ	2016	נערך	לראשונה	טורניר	 	■

סטריטבול	יישובי	שנחל	הצלחה	ויהפוך	למסורת.
התקיימה	קייטנת	כדורגל	שזכתה	לשבחים	ותתרחב	ב-2017.

קרית	טבעון	השתתפה	בשבוע	הספורט	הבינלאומי.

שיתופי פעולה -	ממשיך	שיתוף	הפעולה	בין	המתנ”ס	 	■

למועצה	המקומית	בתכנון	ההשקעות	בתשתיות	הספורט	
היישוביות.	כמו	כן,	מתקיים	שיתוף	פעולה	טוב	ומקצועי	

עם	עמותות	ספורט	המים	ועמותת	הכדורסל.

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

האולמות.

בית קפה “קופיש”תלמידי הקונסרבטוריוןעצמאות 2016
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אירועי תרבות לקהילה 
יום הזיכרון לחללי צה”ל -	רשת	המתנ”סים	שותפה	 	■

להפקת	טקס	יום	הזיכרון	אותו	מוביל	מרכז	ההנצחה.	כמו	
כן,	מפיקה	רשת	המתנ”סים	את	טקס	יום	השואה	היישובי	

ואת	טקס	הזיכרון	ליצחק	רבין	ז”ל.
יום העצמאות -	אלפים	השתתפו	במצעד	המחולות	 	■

ובאירועי	החג	באצטדיון.	הפקת	האירועים	משותפת	למועצה	
המקומית	ולרשת	המתנ”סים.

שבת אמנים -	מסורת	שנמשכת	כבר	27	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	אלונים,	חגיגה	עליזה	 	■

שמסתיימת	באירוע	שמח	ברחבת	הדשא,	במרכז	היישוב.	
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.	התכנית	גדלה	בשנת	2016.
תכנית עמיתים -	תכנית	לשילוב	פגועי	נפש	בקהילה.	 	■

התכנית	התרחבה	בשנת	2016.

אולם זוהר
הפעילות	באולם	התרבות	והקולנוע	היישובי	התרחבה	
באופן	משמעותי	בשנת	2016,	עשרות	אלפי	תושבי	קרית	
טבעון,	עמק	יזרעאל	ויישובי	הסביבה	נהנים	מאולם	קולנוע	
באווירה	ביתית	המביא	שפע	של	סרטי	איכות	לאורך	השנה.	
כמו	כן,	הועלו	שפע	של	הצגות	ומופעי	תרבות	למבוגרים	

ולילדים	לאורך	כל	השנה.	

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

מאות	פעילים	באים	בשעריה	לאורך	השנה.

חדש - מרכז ענפים
בחודש	ספטמבר	2016	יצא	לדרך	מרכז	ענפים	של	רשת	
המתנ”סים	ביישוב.	במרכז	הלמידה	ההוליסטי,	המיועד	
לכל	חתך	הגילאים	והאוכלוסיות,		ניתנים	שיעורים	פרטיים	
בקבוצות	קטנות,	מתקיימים	סמינרים	והרצאות,	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	₪.

ת  ו ל פעי
ה י עשי ו
ת נ ו ו מג
בכל 

ם מי התחו
בית ספר למחולשבת אמנים

מרכז ענפים – מרכז הלמידה המחודש

פעילות בצהרונים

יום הניקיון הבינלאומי בגנים

תכנית “מעברים” לילדי הגן

פותחים שנה

מד”צים בסיום הכשרה

העשרה לסייעות וגננות בגנים

דשא חדש “בגן המייסדים”

חג שבועות על הדשא במרכז
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פריסת 
סוגי מתקני 

המחזור 
בקריה

ניילון סוללות  מתכת  זכוכית  טקסטיל  בקבוקי   קרטון  נייר  רחוב ומיקום   
פלסטיק        

+ 	 	 	 	 	 + 	 	 + 	 	 	 	 חנה סנש -	אולם	זוהר  17

+ 	 	 	 	 	 	 חנה סנש -	מרכז	הספורט  18

+ 	 	 + 	 	 	 	 	 + 	 	 	 	+ 	 	 יהודה הנשיא -	מול	השופרסל  19

+ 	 	 	 	 	 	 	 	 יזרעאל 20 -	)מול	המקלט(  20

+ 	 	 + 	 	 	+ 	 	 + 	 	 + 	 	 + 	 	 יערה   21

+ 	 	 	 	 	 	 יצחק שדה  22

+ 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ככר בן גוריון -	בניין	המועצה  23

+ 	 	 	 ככר בן גוריון -	מאחורי	בניין	המועצה	  24

+ 	 	 	 	 + 	 	 + 	 	 כצנלסון -	סופרמרקט	זייד  25

+ 	 	 	 	 	 כצנלסון -	חניית	בריכת	חנה	סנש	  26

+ 	 	 	 	 	+ 	 	 + 	 	 + 	 	 + 	 	 מורן -	רמת	טבעון  27

+ 	 	 + 	 	 	 	 	 + 	 	 + 	 	 + 	 	 מעלה אבשלום -	ליד	תיבות	הדואר  28

+ 	 	 	 	 	 	 מרגניות -	מול	תיבות	הדואר  29

+ 	 	 	 	+ 	 	 משה דיין -	מול	הפארק  30

+ 	 	 משה דיין -	ליד	דור	טבעון  31

+ 	 	 + 	 	 	+ 	 	 + 	 	 + 	 	 + 	 	 נרקיסים -	ליד	ביה”ס  32

+ 	 	 קק”ל -	סופר	קק”ל  33

+ 	 	 קק”ל 59 - כניסה	לרח’	העמק  34

+ 	 	 + 	 	 	 	 	 + 	 	 + 	 	 	 	 רבין -	מרכז	מסחרי  35

+ 	 	 + 	 	 + 	 	 שושנים -	כלניות  36

+ 	 	 שקדים 1   37

+ 	 	 + 	 	 + 	 	 + 	 	 שקדים -	בי”ס	יבנה  38

+ 	 	 + 	 	 	 	 	 + 	 	 	 	+ 	 	 שרת פינת כצנלסון  39

+ 	 	 + 	 	 	 	 	 + 	 	 + 	 	 + 	 	 תמר -	ליד	תיבות	הדואר  40

ניילון סוללות  מתכת  זכוכית  טקסטיל  בקבוקי   קרטון  נייר  רחוב ומיקום   
פלסטיק       

	+ 	 	 	 	 	 	 אורנים 1 -	ליד	הבריכה  1

+ 	 	 	 	 אורנים -	בית	אבות	נוף	טבעון  2

+ 	 	 	 	 + 	 	 + 	 	+ 	 	 + איריס - יסמין   	3

+ 	 	 	 	 + 	 	 + 	 	 + 	 	 + 	 	+ 	 	 + 	 	 אמנון ותמר -	בחניה	מול	הדואר  4

+ 	 	 	 	 	 	 דוד אלעזר -	)ליד	כיבוי	אש(  5

+ 	 	 	 	 + 	 	 + 	 	 + 	 	 + 	 	+ 	 	 + 	 	 הבונים -	כיכר	הבונים  6

+ 	 	 	 	 	 	 + 	 	+ 	 	 + 	 	 הגפן -	סובב	גפן  7

+ 	 	 	 	 	 	 + 	 	 	 	 הגפן -	מרכז	מסחרי  8

+ 	 	 + 	 	 + 	 	 + 	 	+ 	 	 	 	 החורש -	מול	המשטרה  9

+ 	 	 	 	 	 	 + 	 	+ 	 	 + 	 	 הכרמל	)ליד	הטניס(  10

+ 	 	 	 	 + 	 	 + 	 	 + 	 	 + 	 	+ 	 	 + 	 	 המזרח, אלרואי -	ליד	תיבות	הדואר  11

+ 	 	 	 	 	 הנרייטה סולד -	ליד	מגרש	הכדורסל	  12

+ 	 	 + 	 	 + 	 	 + 	 	+ 	 	 + 	 	 הרצל - נחל	קדומים  13

+ 	 	 	 	+ 	 	 השומרים -	כניסה	לפארק  14

+ 	 	 	 	 	 	 ויצמן -	פארק	הקטר  15

+ 	 	+ 	 	 + 	 	 זבולון -	דואר	קרית	עמל  16

פינת מחזור בפינת רחוב שושנים
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טלפונים 
חשובים
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מוקד המועצה:	106	)מקו	בזק(	ו/או	04-9539239
מוקד תשלומים:	1-700-704-411

פקס טלפון  היחידה 

04-9931010 	04-9539204 לשכת	ראש	המועצה		

04-9533856 	04-9539206 מינהל	כללי																																			

04-9537156 	04-9539256 פניות	הציבור	ותרבות	הדיור														

04-9830739 	04-9539202 מינהל	כספי																																					

04-9535783 	04-9539295 מינהל	תפעול																																			

04-9536148 	04-9539279 קב"ט	המועצה																																	

04-9830791 	04-9537171 וטרינר	המועצה																															

04-9530045 	04-9539297 מחלקת	אחזקה	ורישוי	עסקים											

04-9539257 	04-9539208 מחלקת	חינוך																																		

04-9931496 		04-9539210 מינהל	הנדסי																																			

04-9534208 	04-9539209 הוועדה	לתכנון	ובניה																								

04-9539263 	04-9539201 המחלקה	לשירותים	חברתיים													

04-9835650 	04-9537181 שירות	פסיכולוגי	חינוכי																						

04-9831076 	04-9038100 רשת	המתנ"סים																															

04-9837432 	04-9535506 ספריה	ומרכז	הנצחה																								

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

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

04-9831009 	04-9831444 משטרת	קרית	טבעון																							

פיקוד	העורף	-	104 	חברת	חשמל	-	103   	כיבוי	אש	-	102				 	מד”א	-	101				 	משטרה	-	100				

ערכה והפיקה:	עדנה	פרידמן	|	עיצוב גרפי:	מרב	פלפי


