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דבר ראש המועצה

תושבי טבעון היקרים,

הפרסום השנתי של חוברת “תמונת מצב” הופך
למסורת ולנדבך חשוב בקשר שבין המועצה לתושביה.

זו השנה השלישית בה מופקת ונשלחת לבתיכם,
חוברת המביאה סקירה תמציתית ומרוכזת,

אודות עיקרי הפעילות של המועצה המקומית קרית טבעון בשנה שחלפה. 
ההתעניינות הרבה והשבחים להם זכתה חוברת “תמונת מצב” שפורסמה בשנה 

שעברה, עודדו אותנו להחליט על הפקתה במתכונת דומה, גם השנה.

לאחרונה ערך מכון “גיאוקרטוגרפיה”, עבור המועצה,  סקר בקרב תושבי הקריה, 
ממנו עולה כי 86% מהם מרוצים ממגוריהם בקריה.

נתון זה מחמיא מאוד עבור עובדי המועצה המסורים, עבור חברי הנהלת המועצה 
ועבורי באופן אישי, שכן אנו משקיעים יום-יום, מחשבה, מאמץ ומשאבים רבים 

למען קידום הקריה ורווחת תושביה.
ומבוצעות  יום מתקבלות החלטות  בכל  “זרי-הדפנה”,  על  נחים  אנו  כמובן שאין 
פעילויות שמטרתן: שיפור השירות, קיום מערכת חינוך מיטבית, שמירה על איכות 
משמעותי  מענה  מתן  לצד  והטף  הנוער  לצרכי  דאגה  בקריה,  והחיים  הסביבה 
פיתוח  והאמנות,  התרבות  הקהילה,  חיי  טיפוח  הבוגרת,  האוכלוסייה  לצרכי 
ואחזקת התשתיות בקריה, פיתוח שכונות חדשות ופתרונות דיור לצעירים, ועוד.

הממשלתיים  בתקציבים  הקיצוצים  עם  המתמדת  ההתמודדות  בצל  אלה,  כל 
והעובדה כי קרית טבעון מוגדרת כיישוב נטול מענקים, וזאת בשל דירוגו הסוציו-

אקונומי הגבוה.

ולגאוותי, גם בשנת 2011 הצלחנו להגיע להישגים מרשימים ולרשום  לשמחתי 
עשייה משמעותית בתחומים רבים, למען הקריה ותושביה.

בחוברת זו השתדלנו להביא סקירה מעניינת ותמציתית של הפעילות הרבה 
וכן שובץ בה גם מידע שימושי.  אני מזמין אתכם לעיין בה ומאמין שתמצאו 

בה עניין ותועלת.

אני מבקש לאחל לכל תושבי הקריה,
בשמי ובשם חברי הנהלת המועצה, מליאתה ועובדיה, 

חג פסח שמח והמשך חיים נפלאים בקריה.

דוד אריאלי
ראש המועצה ים
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תקציב וכספים
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דירוגו  )בשל  קבועים  ממשלתיים  מענקים  נטול  יישוב  היא  טבעון  קרית  כי  העובדה 
הסוציואקונומי הגבוה(, לצד הרצון לספק לתושבי הקריה שירותים ברמה גבוהה ולפתח 

את הקריה, מחייבים את המועצה לנהל את ענייניה הכספיים בתבונה רבה.
ההתנהלות הנכונה, איפשרה לסיים את שנת התקציב 2011 )בדומה לשנתיים שקדמו 

לה( באיזון תקציבי וזאת מבלי להזדקק להעלאה של תעריפי הארנונה. 
לשמחתנו, גם משרד הפנים הביע הערכתו והוקרתו להתנהלותה המחושבת והנכונה של 
יותר למען הקריה  רב  - דבר המאפשר חופש פעולה  והכיר בה כרשות איתנה  הקריה 

ותושביה.

התבחינים שזיכו את הקריה במעמד רשות-איתנה:
עמידה ביעדים התקציביים ואיזון תקציבי.  •

הגשת דוחות כספיים במועדים שקבע משרד הפנים.  •
רואה החשבון המבקר, קיבל את הדוחות ללא כל הסתייגות.  •

התמיכות אושרו ושולמו על פי הקריטריונים שקבע משרד הפנים.    •
עמידה ביעדי גביית הכספים ממשרדי הממשלה.  •

ניהול תזרים המזומנים של הרשות תוך צמצום עלויות המימון.  •

חיסכון והתייעלות:
חריגות,  ומניעת  ההוצאות  על  ורציפים  הדוקים  ובקרה  פיקוח  קיום  נמשך   •

באמצעות פעילות חודשית מול כל מנהל מחלקה במועצה.  
שמירה על דפוסי ההתייעלות שהונהגו מתחילת קדנציה זו, כמו: תכתובת פנימית   •
או  מעטפות,  )ללא  הארנונה  חשבונות  במשלוח  חיסכון  בניירת,  במקום  בדוא”ל   

באמצעות הדוא”ל( ועוד.  

הגדלת ההכנסות העצמיות:
גביית הארנונה בשנת הגבייה. שיעור  הפעילות האינטנסיבית להעמקת  נמשכה   •

והגיע ל- 97%, מהגבוהים במדינה. כמו כן, נמשך המיצוי המרבי של  2011, עלה   
השנים  בשלוש  עומדת  והיא  בקריה,  נכסים  מבעלי  הפיגורים  חובות  גביית   
האחרונות על סך - 11.8 מיליוני שקלים, גידול של כ-80% לעומת הגבייה בשנים  

עד 2006.  
נוהלו מאבקים משפטיים נגד גופים גדולים, בעניין חיובי הארנונה שלהם. פעילות  •

זו הניבה בשנת 2011 תוספת של  כ- 300,000 ש”ח להכנסות המועצה.   
ולאחר  מסודרים  במכרזים  ורק  אך  מבוצעות  המועצה,  בנכסי  חדשות  שכירויות   •

שמאות לקביעת אומדן ריאלי.       
חברה המתמחה בתחום, עוסקת בהכנת ספר נכסים מפורט עבור המועצה - הליך   •
שיאפשר מיצוי תשואה מרבית מנכסי המועצה.  עד כה נסקרו ונרשמו 161 נכסים.   

אחוזי הגבייה עלו מ-92% בשנת 2008 ל-97% בשנת 2011
אחוז הגבייה
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גיוס למעלה מ- 4.5 מיליון ש”ח ממקורות חוץ:
750 אלף ₪ -  ממשרד התחבורה, לשיפור צמתים בקריה.  •

700 אלף ₪ -  ממפעל הפיס, לשיפוצי קיץ במוסדות חינוך.  •
570 אלף ₪ -  ממשרד הביטחון, בז”ן וכרמל אולפינים, לשיפוץ האנדרטה.   •

480 אלף ₪ -  ממשרד החינוך, להקמת גן ילדים חדש.  •
440 אלף ₪ -  מענק מתוך רזרבות שר הפנים, לסיוע בתקציב השוטף.  •

330 אלף ₪ -  ממשרד התחבורה והרשות לפיתוח הגליל, להסדרת צומת תשבי.  •
140 אלף ₪ -  ממשרד התחבורה, להסדרי בטיחות ליד ביה”ס קרית-עמל.  •

115 אלף ₪ -  ממשרד החינוך, לבדיקת עמידות מבני בתיה”ס.  •
100 אלף ₪ -  מהמשרד להגנת הסביבה, לעידוד הפרדת פסולת.  •

100 אלף ₪ -  מקק”ל, ומהחברה הממשלתית לתיירות, להשלמת סובב טבעון.  •
60 אלף ₪   -  ממשרד החינוך, להתקנת תקרות אקוסטיות בכיתות לימוד.  •
50 אלף ₪   -  ממשרד החקלאות, להקמת חדר-ניתוח לעיקור חתולי-רחוב.  •

כ-9.5 מיליוני ₪, בפרויקטים  כל הפעילויות הנ”ל, איפשרו השקעה אדירה של 
שונים שבוצעו בקריה וכן הוספת תקציבים לתחומי החינוך, הרווחה ועוד.

השקעה בחינוך עלתה מ- 14,405 בשנת 2008 לסך של כ- 18,297 בשנת 2011

האנדרטה לזכר בני הקריה
שנפלו במערכות ישראל,

הוקמה מחדש
בעלות של כ- 750,000 ₪.
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נקיון, חזות ואיכות הסביבה
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אגף התפעול של המועצה, ביצע פעילויות רבות בתחום:

והיא  לציבור  ונוחה  כמוצלחת  עצמה  הוכיחה  הגזם,  של  השבועי  הפינוי  שיטת   •
נמשכת, לאחר שהופקו לקחים ובוצעו בה שיפורים.  

הוגבר השימוש בתחבורה ציבורית: חברת האוטובוסים החדשה שהחלה לפעול   •
פעילות וכן  ופריסתם  הקווים  תדירות  את  המועצה,  בהובלת  ושיפרה,  בקריה   

  הטמעה שערכה המועצה - הביאו להכפלת מספר הנוסעים  באוטובוסים )ובחלק 
מן הקווים אף ליותר מכך(.   

ראוי לציין כי כל האוטובוסים הם חדישים ועומדים בתקן האירופי המחמיר, לעניין   
זיהום האוויר.   

גדלה פעילות מיחזור האשפה והושלמה הכנת תכנית מפורטת להפרדת פסולת   •
במקור. הוספת מיכלי איסוף למתכות, זכוכית וטקסטיל, ופעולות להטמעת ערך   

המיחזור, הביאו לירידה של 8% במשקל הפסולת להטמנה.  
שהפך  המבנה  את  ופינתה  הרסה  המועצה  הנטוש,  המשחטה  מבנה  סולק   •

למטרד סביבתי והיווה סיכון למטיילים באזור.    
ונעימים לשימוש  נוחים  פחים   40 של  סך  המוטמנים,  הפחים  התקנת  הושלמה   •

למראה, הוטמנו ברחבי הקריה נוספו לנוחות הציבור שני מוטמנים נוספים:   
בפארק השומרים וברמת-הדסה.  

עיקש  מאבק  התושבים,  מקרב  ועד-הפעולה  עם  יחד  ומנהלת,  ניהלה  המועצה   •
בדרישה למנהור כביש 77, העלול לגרום לפגיעה קשה בערכי טבע ונוף ובבריאותם   
בהצלחה  הסתיים  כן  כמו  בסמוך.  המתגוררים  הקריה  תושבי  של  חייהם  ואיכות   
העמקים,  מחלף  הקטנת  אלרואי,  תושבי  מבתי   6 כביש  הרחקת  בנושא  המאבק   
הורדת הדירוג של כביש 75 לאזורי בלבד וקידום התקנת רמזור בצומת אלרואי.   

הותקנו 30 אשפתונים נוספים ו- 25 ספסלי-רחוב חדשים.  •
הותקנה גדר למניעת רעש, במגרש הספורט ברחוב הנרייטה סולד.  •

לכיוון  פונה  זייד, הציור   - ומרשים על קיר המרכז המסחרי  גדול  ציור קיר  בוצע   •
אולם זהר ומקנה מראה מלבב יותר למקום.  

עמיד  מחומר  חדשה  פסיפס  מפת  הותקנה  טבעון:  במרכז  ה-70”  “פינת  שוקמה   •
)בעיצובו של האמן יואב דסה(.  

התייעלות  ביעדי  עמידה  המחייב  הסביבה,  תג  אמנת  על  חתמה  טבעון  קרית   •
וחיסכון בתחומי אנרגיה, מים ופסולת.  

הקריה הוכתרה גם השנה בחמישה כוכבי יופי של המועצה לא”י יפה.  •

שוקמה “פינת ה-70” במרכז טבעון
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פחים מוטמנים במרכזי מיחזור 

פזורים ברחבי הקריה

*לרשימת מרכזי המיחזור ביישוב ראו עמודים 12-13



שיפור הקשר והטיפול
בפניות התושבים
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ראש  האזורים.  לפי  השונים  הרחובות  תושבי  עם  המפגשים  מסורת  נמשכת   •
נכחו  בהם  מפגשים,   17  2011 שנת  במהלך  קיימו  הבכירים,  ומנהליה  המועצה   
התושבים  מתעדכנים  אלה,  במפגשים  השונים.  הקריה  מאזורי  תושבים  מאות   
בקשות  ומעלים  ישירות  שאלות  מפנים  מגוריהם,  ובאזור  בקריה  הנעשה  אודות   

ורעיונות.  
במספר  בוקר  סיור  המחלקות,  מנהלי  בלוויית  המועצה,  ראש  ג’, מקיים  יום  מידי   •
מיידי.   לטיפול  המועברים  ליקויים  מאותרים  הסיורים,  במהלך  הקריה.  רחובות   

כמו כן יכולים תושבי הרחובות, להיפגש עם ראש המועצה בשטח.  
יכולים  במסגרתו  המועצה,  לראש  פתוח”  “קו  מתקיים  ב’,  בימי  לשבועיים,  אחת   •

תושבים לשוחח עימו ישירות על כל נושא.    
בשנת 2011 שוחח ראש המועצה במסגרת זו, עם 85 תושבים.  

בשנת  וגדל.  הולך  התושבים,  לרשות  העומדת  פניות-הציבור  ביחידת  השימוש   •
 2009 בשנת   413  ,2010 בשנת   504 )לעומת  פניות  ב-654  היחידה  טיפלה   2011  

ו-215 בשנת 2008(.  
היו ללשכה  לשכת ראש המועצה, פתוחה אף היא לפניות הציבור. בשנת 2011    •
המועצה.     ראש  עם  פגישה  וקויימה  נקבעה  מקרים,  ב-309  תושבים.   פניות   381  

מוקד המועצה מקבל פניות 24 שעות ביממה.  •
בשנת 2011, התקבלו וטופלו במוקד כ- 6300 פניות.  

ובמקצועיות בתושבים הרבים  ביעילות  ובניה, מטפלת  הוועדה המקומית לתכנון   •
וניתנו 158 היתרי  הוועדה ב-250 בקשות  צוות  הפונים אליה. בשנת 2011 טיפל   
בלבד. חודשים   3 על  עומד  בניה,  להיתר  בבקשה  הממוצע  הטיפול  משך  בניה.   

פרטי התקשרות:
לשכת ראש המועצה

מנהלת הלשכה, רויטל לוי:
revi@kiryat-tivon.muni.il

מזכירת הלשכה, שולי כהן:
shuli@kiryat-tivon.muni.il

שעות פעילות הלשכה: 7:45-19:00
טלפונים: 04-9539204, 04-9931169

פקס: 04-9931010

מוקד המועצה 106
מנהלת מוקד המועצה:

זהבה אבואב
טל’: 04-9539239 

חיוג מקוצר מטלפון בזק - 106
ברשת סלקום: 10646*
פקס:  04-9539231 

פניות הציבור 

אחראית פניות הציבור: ענת גלעדי

טלפון: 04-9539256

פקס:  04-9537156

anat@kiryat-tivon.muni.il :דוא”ל

קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש 



שיפורים כלליים בשירות
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בכל  מתעדכן  האתר  המועצה.  של  האינטרנט  אתר  ושיפור  פיתוח  נמשך   •
יומיים ומביא ידיעות מהנעשה ביישוב, הודעות חשובות ומידע חיוני לציבור  

)מכרזים, צו הארנונה, עיקרי התקציב, תכניות אב, פרוטוקולים ועוד(. כמו   
לגני  רישום  )טפסים,  מקוונים  שירותים  מגוון  קבלת  האתר  מאפשר  כן   

ילדים, ביצוע תשלומים ועוד(.  
ועדת-הקהילה, שהוקמה בקדנציה הנוכחית, המשיכה לפעול בהצלחה רבה   •
בנושאי  בקריה  העוסקים  הגופים  כל  בין  מרשימים  פעולה  שיתופי  ויצרה   
של  מיטבי  וניצול  הגופים  כל  של  כוחם  העצמת  ואיפשרה  ותרבות  חינוך   

משאביהם.  
במטרה  נגישות,  יועץ  העניין  לטובת  ונשכר  לנגישות  היגוי  צוות  הוקם   •

לערוך סקר נגישות ביישוב.  
שופרה מערכת המיחשוב של המועצה, נרכש שרת עצמאי והוכנסו מערכת   •
יומן אלקטרוני ותוכנת ניהול תורים שעובדי המועצה מחויבים לעשות בהן   

שימוש לשם שיפור השרות לתושבים.  
נרכשה והוכנסה לתפעול מרכזיית טלפונים חדשה ומשוכללת, המאפשרת  •

קשר ישיר וזמין בין כל זרועות ומחלקות המועצה הפרושות ברחבי הקריה.   

אתר המועצה המשופר והמשודרג עומד לרשותכם!



תחבורה ובטיחות בדרכים
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הנוער  בני  בקרב  רבה  הצלחה  נוחלים  שבוע,  בסופי  הפועלים  הלילה,  קווי   •
הבילוי,  ממקומות  ולשוב  להגיע  על-מנת  שימוש  בהם  העושים  הקריה.  של   

בנוחות ובבטיחות וזאת במחיר נסיעה רגילה.  
.₪  560,000 של  בהשקעה  באלרואי  התשבי  כיכר  של  בנייתה  הושלמה   •

הבטיחות,  לשיפור  התנועה  הסדרת  של  חשובים  פרויקטים  שלושה  בוצעו   •
בעלות כוללת של 750,000 ₪: בצומת הרחובות גומא-רותם, בצומת מוטה גור   

- משה  דיין ובמרכז טבעון.  
בטיחות  לשיפור  מטרים,   25 באורך  האיריס,  ברחוב  חדש  מדרכה  קטע  נסלל   •

הולכי-הרגל.  
בעלות  קרית-עמל,  לביה”ס  בסמוך  קק”ל,  ברחוב  בטיחותיים  שיפורים  בוצעו   •

של 200,000 ₪.  
פנס, בארבעה מעברי חציה מרכזיים, בעלות של   + הותקנו תמרורים מוארים   •

 .₪ 80,000  
אלונים,  שקדים,  ברחובות:  ומעברי-חצייה  אוטובוס  תחנות  לנכים  הונגשו   •
קק”ל, רבין וכצנלסון, בעלות של כ- 160,000 ₪.  בימים אלה מונגשות תחנות   

נוספות.  
ברחוב  העמלים,  ברחוב  “שקד”,  לביה”ס  בסמוך  בטיחות  מעקות  הותקנו   •

כצנלסון ובגני המשחקים.    
בסמוך  החצייה  מעברי  וחודשו  הראשיים  הצירים  של  צביעה  בוצעה  פעמיים   •

למוסדות החינוך.  
הוחלפו כ- 300 תמרורים ברחבי הקריה.  •

כיכר התשבי החדשה באלרואי

תחבורה ציבורית זמינה יותר ומזהמת פחות



שיפור הביטחון הציבורי והאישי
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ניידת האבטחה היישובית שהמועצה מפעילה במימונה המלא במשך 24   •
ומאובזר בכל הציוד לפעילות  הוחלפה ברכב 4X4 חדיש  שעות ביממה,   
הנדרשת. המאבטחים הפועלים בניידת, עברו מגוון הכשרות מתאימות.   
פעילות הניידת, לצד פעילות המשטרה, הביאו לשיפור מהותי בביטחון   

התושבים ולמגמת ירידה בשיעורי הפשיעה בקריה.  
נקודות חשובות שמופו  במספר  נערך מכרז להתקנת מצלמות אבטחה,   •

בקריה.  
 :₪ מ-70,000  למעלה  בהיקף  הרחובות,  תאורת  לשיפור  עבודות  בוצעו   •

החלפת פנסים ישנים, הגברת העוצמה, והוספת עמודים.     
מתנדבים,  הורים  לכ-30  היישובית  ההורים  סיירת  פעילות  הורחבה   •
המסיירים בסופי השבוע, ברכב וברגל, על מנת לשמור על ביטחונם של  

בני הנוער שלנו.  
התקיים כנס בנושא ההתמודדות עם רעידות אדמה, לכל כוחות החילוץ   •
ולוועדת מל”ח היישובית. כמו כן, קוימו תרגילי מוכנות לשעת וההצלה   

-חרום.    
כ-  של  בהשקעה  והמשודרג.  המשופץ  )חמ”ל(  ההפעלה  חדר  נחנך   •
100,000 ₪, החדר הוגדל, נצבע מחדש, וצויד במערך תקשורת ומחשוב   

ובציוד חיוני נוסף.  
דילולים בוצעו  עימן:  ולהתמודדות  שריפות  למניעת  ההערכות  שופרה   •

של  חורש סבוך ועשביה בעזרת קק”ל ורעיית מרעה, למניעת התפשטות   
את  ותייעל  שתשפר  נגררת,  כיבוי-אש  עגלת  נרכשה  כן,  כמו  האש.   

הטיפול ובשרפות.     
יחידת הג’יפאים חזרה לפעילות מלאה ומבצעת פעילות התראה ואכיפה   •
מיוחדים  מבצעים  נערכים  כן,  כמו  הפתוחים.  ושטחיה  הקריה  ברחבי   

ללכידת טרקטורונים הנוסעים ברחובות הקריה בפראות.  
ואינטרקום,  כריזה  מערכות  החינוך:  במערכת  הביטחון  אמצעי  שופרו   •

עמדות שמירה, החלפת ותיקון גדרות, ותרגול מצבי חירום.   

ניידת אבטחה קהילתית    
  לשירותכם!

כיכר התשבי החדשה באלרואי
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מס’       מיקום

אמנון ותמר - בחניה מול הדואר   1

יערה )ראשית(   2

רמת טבעון - רח’ מורן   3

שקדים 35 )ליד ניר אוחנה(   4

נרקיסים - בי”ס נרקיסים   5

סובב גפן   6

שקדים - בי”ס יבנה   7

השקדים 1   8

החורש - מול המשטרה   9

איריס - יסמין   10

דגניות - שושנים   11

יהודה הנשיא - מול השופרסל   12

דואר ק. עמל - זבולון 1   13

כרמל   14

מרכז מסחרי יצחק רבין   15

אולם זוהר   16 

מחסני המועצה - מול מכללת אורנים   17

אלרואי - המזרח   18

הרצל - נחל קדומים   19

גולומוב   20

סופר-מרקט - זייד / כצנלסון   21

כיכר הבונים   22

יזרעאל )מול המקלט(   23

דוד אלעזר )ליד כיבוי אש(   24

יצחק שדה   25

אורנים   26

חנה סנש )ליד הבריכה(   27

משה דיין   28

תפוזינה
)מיכל נייר(

קרטוניה
)מיכל 

לקרטון(

בקבוקים
)מיכל לבקבוקים 
ומיכלי פלסטיק(

מתכת
)מיכל לקופסאות 

שימורים(

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



פריסת סוגי מתקני מיחזור
ואיסוף סוללות ברחבי הקריה:
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טקסטיל
)מיכל לבגדים 
ושאריות בדים(

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

פחי 1,100
ליטר

*מוטמניםזכוכיתסוללות
)אשפה ביתית(

מכולה 
לפסולת

אלקטרונית

1

1

1

3

31

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

3

1

1

1

*מוטמנים במרכזי המיחזור. 27 מוטמנים נוספים מותקנים ברחובות הקריה.



תכנון בינוי ופרויקטים
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נחנכה הטיילת )מדרכה ומסלול אופניים( ברחוב מעלה-השיזף. הטיילת מחברת   •
  .₪ מיליוני  כ-2.3  הכוללת  ועלותה  עמל  וקרית  קרית-חרושת  שכונות  בין   
העבודות כללו: קירות תומכים, מעקות, פתרונות ניקוז, הסדרי בטיחות, ריבוד ועוד.  

פורקה  ישראל.  במערכות  שנפלו  הקריה  בני  לזכר  האנדרטה  שיפוץ  בוצע   •
חדשה  זהה  אנדרטה  והוקמה  קשים  קורוזיה  מנזקי  שסבלה  הישנה,  האנדרטה   

מפלדה איכותית ועמידה, בעלות של כ- 750,000 ₪.  
מחיר  ברמות  בקריה,  הדיור  היצע  להרחבת  פרויקטים  מספר  מקדמת  המועצה   •
אורים במתחם  דיור  יחידות   65 ביניהם:  צעירה,  אוכלוסיה  הבאת  לשם  שונות,   

מעלה-אבשלום  ברחוב  כרמל”  “נוף  בשכונת  יח”ד   45 הכרמל,  רחוב  שבקצה   
ושכונה חדשה בת-500 יח”ד לזוגות צעירים - צפונית לאלרואי.  

צוות ההיגוי החל הליך בחירת  התקדמות בהליך הכנת תכנית-אב מתאר לקריה.   •
המתכננים.   

הצפוי  מכרז  לשלב  קודם  חנה-סנש,  בריכת  במתחם  הספורט  מרכז  פרויקט   •
להתפרסם בקרוב. המועצה אישרה תקציב בסך 13 מיליון ₪ לפרויקט.  

של  א’  שלב  שהסתיים  לאחר  באלרואי,  החדשה  בשכונה  הבתים  בניית  החלה   •
פיתוח השכונה בעלות של 2.5 מילון ש”ח. בקרוב יבוצע של ב’ בעלות נוספת של   

כ- 500,000 ₪.  
הושקעו בשביל  ז”ל.  ענבר  בני  ע”ש  טבעון,  סובב  והליכה  אופניים  שביל  נחנך   •

450,000 ₪ והוא מהווה אטרקציית ספורט, בילוי ותיירות.   
אבן  וחיפוי  אספלט  ריבוד  מעקות,  הותקנו  הוותיק.  הקישון  גשר  ושופץ  שוקם   •

לקירות, בעלות של 70,000 ₪.    
מבנה  ושופץ  שנייה  קומה  נבנתה  כך  לשם  בקרית-חרושת.  חדש  ילדים  גן  נבנה   •

המועדון הקהילתי, בעלות של 615,000 ₪.  
כן, הובאו  ₪. כמו  גן משחקים חדש בסמטת פיש, בעלות של כ- 300,000  הוקם   •
כל גני-המשחקים לרמה תקנית והוחלפו מתקנים במספר גנים. ההחלפה תמשך   

בהתאם לתכנית רב-שנתית שהוכנה.  
לרעידות  ורימונים  קרית-עמל  גרינברג,  אורט  הספר  בתי  מבני  עמידות  נבדקה   •
החינוך,  משרד  להנחיות  בהתאם  מומחים  חברת  על-ידי  בוצעה  הבדיקה  אדמה.   

בעלות של 115,000 ₪.   
ומיצגים  תערוכות  מתקיימות  במגדל  לציבור.  מחדש  נפתח  הישן,  המים  מגדל   •

אמנותיים.  
שוקם מגרש הכדורגל, באמצעות שזרוע הדשא.  •

בוצעו ומבוצעים באופן  עשרות עבודות קטנות, שיפורים, צביעה ותיקון ליקויים,   •
תושבים  לפניות  במענה  ובפארקים,  הציבור,  במבני  הקריה,  ברחובות  שוטף   

וכפעילות אחזקה שוטפת.  

הטיילת ברחוב מעלה השיזף

הבנייה החדשה באלרואי



חוק וסדר
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מערכת ממוחשבת לפיקוח על דוחות חניה מאפשרת מעקב מסודר וזירוז   •
הטיפול בבקשות לבירורים, הקלות, או ביטול דוחות.  

מקומות   240 התושבים  לרשות  עומדים  הקריה,  של  המסחריים  באזורים   
חניה המסומנים בכחול-לבן לחנייה בת שעתיים.     

נמשכה מדיניות אכיפת החוק, למען שיפור  איכות החיים ביישוב.  •
במהלך שנת 2011 ניתנו 2168, דוחות חניה ו-126 דוחות בגין עבירות על   
חוקי העזר. כמו כן, פונו 8 גרוטאות רכב ונשלחו 460 הודעות דרישה לקיום   

החוק )לדוגמה: גיזום צימחיה פולשת(.   
מחלקת  בין  המקשרת  גזם,  דוחות  בנושא  ממוחשבת  מערכת  הוכנסה   •

הפיקוח ומדור הגביה.   
וחניית  תנועת  על  בוקר  מידי  לפקח  ממשיכה  היישובית,  האבטחה  ניידת   •
המשאיות המגיעות לבדיקה בשירות הווטרינרי, במטרה למנוע מטרד מן   

התושבים המתגוררים בסמיכות ומניעת פקקי-תנועה.   

חדר-ניתוח  גם  בו  והוקם  ושודרג  שופץ  הורחב,  הוטרינרי  השירות  מבנה   •
לעיקור חתולי-רחוב,  בעלות כוללת של 160,000 ₪.  

לחנויות. שיווקם  בטרם  בשר  מוצרי  טון   306 נבדקו   ,2011 שנת  במהלך   •
לפגיעה  חשש  של  מסיבות  הושמדו.  או  הוחזרו  נפסלו,   - מתוכם  טון  כ-5   

בבריאות הציבור.  
נגד  חוסנו  גם  החתולים  החדש.  הניתוח  בחדר  חתולי-רחוב,   200 עוקרו   •
יום-אשפוז, להתאוששות  לאחר  נאספו,  בו  ושוחררו במקום  סומנו  כלבת,   

ומעקב.    
חוסנו נגד כלבת: 1,274 כלבים ו- 195 חתולים.  •

כל בעלי-החיים  טופלו 27 מקרים של נשיכה ע”י כלבים ו- 5 ע”י חתולים,   •
הנושכים הועברו להסגר.  

נלכדו 167 כלבים משוטטים שהיוו סכנה ומטרד לציבור. 105 מהם הוחזרו   •
לבעליהם אחרי תשלום קנס  ו-62 הנותרים הושארו בכלבייה, לשם מסירתם   

לאימוץ.  
טופלו 378 פניות תושבים בנושא חיות-בר ובע”ח אחרים.  •

בנושאים: היחס לבעלי-חיים,  ו’ בקריה,  ניתנו הרצאות לכל תלמידי כיתות   •
כלבת, הסכנה שבהשארת צואת כלבים בשטח הציבורי, ועוד.  

שירות וטרינרי

ד”ר צורי, בעבודה

טקס חנוכת חדר הניתוח
לחתולי רחוב בהשתתפות
שרת החקלאות
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בקבוצה  במשפחה,  בפרט,  בטיפול  עוסקת  במועצה  חברתיים  לשירותים  המחלקה 
ובקהילה. 11 העובדים הסוציאליים של  המחלקה )כולם אקדמאים(, נעזרים  בעמותות 
ייחודיים שיתנו מענה מקצועי לכל  שונות ובמתנדבים רבים, על מנת לפתח שירותים 

מגוון הצרכים של האוכלוסייה בטבעון. להלן עיקרי הפעילות בשנת 2011: 

זה  בגיל  לילדים  ומניעתיים  טיפוליים  שירותים  מספק   - הרך”  לגיל  “המסלול   •
ולהוריהם: טיפול פסיכולוגי רגשי, טיפול דיאדי, ייעוץ להורים, קבוצות לאימהות   
מקצוע. לאנשי  ויעוץ  הדרכה  הרך,  בגיל  ההורות  לקידום  תוכניות  לידה,  לאחר   
ליצירת המסלול, חברו יחדיו: רשת המתנ”סים, המרכז הרב-תחומי, מחלקת החינוך,   

השירות הפסיכולוגי ומשרד הבריאות.  
מרכז-התעסוקה, בשיתוף עמותת “מעומק הלב”, מסייע לתושבי הקריה הזקוקים   •

לכך - למצוא מקום עבודה.  
מועדוניות ילדים ונוער פועלות  בקריה: מועדונית לילדי החינוך היסודי ומועדונית   •

לנוער, בהן זוכים החניכים להעשרה לימודית, חברתית ותרבותית.    
כמו כן, מועברות תוכניות בנושא: כישורי חיים, יחסים במשפחה, תקשורת ועוד.  
בשנת 2011, פעלו במסגרת המועדוניות - 45 ילדים ונערים.  כמו כן, הוקם “בית   

חם לנערות”, המאפשר לממש את הפוטנציאל הגלום בהן.  
ונערות הפעילים  נערים  - בשנת 2011 הועסקו  קיץ  בני-נוער בעבודות  העסקת   •
עמידה  סמכות  קבלת  עבודה,  מוסר  לבני-הנוער:  מקנה  הפרויקט  במועדוניות.   

בזמנים, התנהלות כספית ועוד.  
השמת ילדים אוטיסטים במועדוניות, בשיתוף המתנ”ס וגורמים נוספים, על-מנת   •
להעשיר את עולמם ולהקל על העומס הטיפולי המונח על כתפי המשפחה. מספר   

פעמים בשנה, נשלחים הילדים לנופשונים.   
עו”ס מתאם, מדריך   - פנים  פרויקט למניעת אלימות, בשיתוף המשרד לביטחון   •

ומייעץ לגופים השונים בקהילה. בנושאי: טיפול, הכוונה ומניעת-אלימות.     
ציוד  רכישת  טיולים  חוגים,  במימון  מעוטות-יכולת,  ממשפחות  לילדים  סיוע   •

לימודי, וטיפולים שונים.  
מרכז הדרכה לאימהות - בו מתקיימות סדנאות, הרצאות וחוגים )המרכז ממוקם   •

ברחוב שרת 16(.  
להן  ומסייעות  וותיקות, מאמצות אימהות צעירות  - אימהות  “אם לאם”  פרויקט   •

בכל תחומי החיים )בניהול עמותת “מעומק הלב”(.  
לאם”.   “אם  בתכנית  החברות  לנשים  בתחום,  סדנה  הועברה   - באומנות  תרפיה   •

קייטנה וטיולים לאימהות וילדיהן - מאורגנים ע”י המחלקה.  •
לבעלי  המתנ”סים,  ברשת  חוגים  ומימון  הפניית   - לרון  ועדת  המלצות  יישום   •

מוגבלויות.  
אח תומך - הוקמה וגובשה קבוצת מתנדבים איכותיים, תמיכה בילדים ובני-נוער   •

יוצאי משפחות שנקלעו למשבר )הפרויקט בחסות “אם לאם”(.  
“מעומק  עמותת  מתנדבי   - יכולת  מעוטות  למשפחות  תזונתי  ביטחון  הבטחת   •
עפ”י  משפחות,  לכ-200  חלוקה  מתקיימת  ממנו  מזון,  מחסן  מנהלים  הלב”   

רשימות המועברות מהמחלקה לשירותים חברתיים.  
על  צעירים,  לעשרות  שנה  מדי  מחולקות   - הקריה  בני  לסטודנטים  מלגות   •
ע”י  תרומות,  מכספי  מחולקות  המלגות  השכלה.  לרכוש  בידם  לסייע  מנת   

מספר עמותות: רוטרי, קרן-גרין, סורופטימיסטיות ומעומק הלב.  
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מועדון אנו”ש - מועדון חברתי המסייע להשתלבותם של מתמודדים פגועי   •
נפש. 45 החברים בו, נהנים מבילוי משותף, הרצאות, חוגים ופעילות יוצרת.  

מרכז יום לקשיש - מופעל ע”י עמותת שלהב”ת וקולט קשישים הזקוקים   •
יומיומיות. המרכז מספק: ארוחות, חוגים, פעילות ספורט,  לסיוע בפעולות   

רכישת מיומנויות מחשב ועוד.    
מספקת השגחה על קשישים 24 שעות ביממה. התכנית   - קהילה תומכת   •
מאפשרת ביטחון אישי ומבטיחה סיוע רפואי בשעת מצוקה )מנוהלת ע”י   

עמותת שלהב”ת(.  
היחידה לקהילה והתנדבות - נותנת יעוץ, הדרכה וסיוע  לארגונים בקהילה,   •
בשנת  גייסה  היחידה  כן,  כמו  והכשרתם.  העצמתם  מתנדבים,  גיוס  בנושא   
עסקה  ונוער,  לילדים  וקבוצתית  פרטנית  לחונכות  רבים  מתנדבים   2011  
לקבוצות  וגיבוש,  וימי-העשרה  השתלמויות  ומימנה  המתנדבים  בהוקרת   

המתנדבים השונות.    
הסתיים פרויקט מיחשוב המחלקה ונרשם נוהל לטיפול במחשוב.   •

לאחר מבצע פסח תשע”אשל עמותת מעומק הלב, ברגע של חיוךמתנדבים במחסן מזון
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בקדנציה  המועצה  פעילות  של  העדיפויות  סולם  בראש  לעמוד  ממשיך  החינוך  תחום 
הממוצעת  וההשקעה  האחרונות  השנים  בשלוש  משמעותית  גדל  החינוך  תקציב  זו. 

בתלמיד בקריה, עומדת על כ- 11,000 ₪ - מקום 11 במדינת ישראל! 
 

להלן עיקרי הפעילות האדירה שבוצעה בקריה בתחום החינוך, בשנת 2011:

כללי:   
הסתיים הליך הכנת תכנית-אב יישובית לחינוך - בהליך שותף ציבור גדול ונציגי   •
מימוש  החל  אלה  בימים  בקריה.  המשלים  ובחינוך  בחינוך  העוסקים  הגופים  כל   
תוך  אזורי-הרישום,  של  מבוקרת  פתיחה  הוא  הראשון  כשהצעד  שגובש,  החזון   
בניית ייחודיות לכל אחד מבתי הספר היסודיים בקריה והוא מתבצע בימים אלה.  

מסתמן שיפור ניכר בהישגים המדידים של בתי הספר, כך עולה מניתוח ראשוני של   •
מדוייקים. מספרים  לפרסם  ניתן  לא  עדיין  אך  המיצב,  ומבחני  הבגרות  תוצאות   

ברוח הגישה כי יש להתאים את החינוך לתלמיד ולא את התלמיד לחינוך, נפתחה   •
בחט”ב - כיתת “נחשון” למצוינות מנהיגותית. זאת בנוסף לכיתות: אומ”ץ, מב”ר,   

תל”ם, המסלול האנתרופוסופי ועוד.       
.₪ כ-200,000  של  בעלות  היסודיים  הספר  בבתי  הישנים  המחשבים  כל  הוחלפו   •

בוצעו שיפוצי קיץ במוסדות-החינוך, בהיקף של למעלה מ-700,000 ₪. העבודות   •
אש,  וגילוי  כיבוי  מערכות  התקנת  חדרים,  הסבת  צבע,  עבודות  היתר:  בין  כללו   
ועוד.  פינות-ישיבה  יצירת  גינון,  לכבדי-שמיעה,  כיתות  הנגשת  מזגנים,  החלפת   
הושג תקציב לבניית 9 כיתות חדשות וחדרי-ספח בביה”ס “שקד”, הפרויקט נמצא   •

כעת בשלבי תבנון.  
בחו”ל:  התאומות  הערים  עם  התרבותי-חינוכי  הפעולה  שיתוף  והורחב  נשמר   •
נחתמה ברית חדשה עם העיר הקרואטית - צ’קוביץ, התקיים טקס חגיגי לציון 25   
שנים לברית עם בראונשויג ויצאו 2 משלחות נוער. כמו כן תזמורת קאמרית הופיעה   

בפסטיבל קיץ בצ’קוביץ.   
טבעון,  לילדי  לספק  ממשיך   - לשעבר(  הלמידה  )מרכז  הבין-תחומי  המרכז   •

שירותים חינוכיים וטיפוליים מגוונים וברמה גבוהה.    
החווה החקלאית-אקולוגית )הממוקמת בסמוך לביה”ס קרית-עמל(, אפשרה גם   •
וידע בתחומי:   השנה למאות תלמידים, להתנסות בעבודת אדמה ולרכוש ערכים   

הגנת הסביבה, בעלי-חיים, חיסכון במים ועוד.   
מתנדביהן  בהצלחה.  בקריה  לפעול  המשיכו  ו”צהלה”,  לחינוך”  “ידיד  עמותות   •
החינוכיים. לצוותים  בכך  ומסייעים  שלהם  מידע  ומן  העשיר  מניסיונם  תורמים   

החטיבה העליונה:
הסתגלות  תהליך  ועבר  לתמורה”  “עוז  לרפורמת  מלא  באופן  הצטרף  ביה”ס   •

למסגרת העבודה החדשה התורמת לתלמידים ולמורים כאחד.   
)בגרות  מסלולים  שישה  לימוד:  אפשרויות  של  רחב  מגוון  הוצע  לתלמידים   •

מורחב, אנתרופוסופי, טו”ב - בגרות וטכנאות, מב”ר, אומ”ץ וחינוך מיוחד(  
וכמו כן, 16 מגמות ומקצועות מוגברים.  

ביותר:   גבוהה  ברמה  וצוידו  שופרו  המקצועיים,  הפעילות  וחדרי  המעבדות   •
ממוחשבות,  הנדסיות  מערכות  סדנת  ביולוגיה,  כימיה,  הנדסית,  מדעית  מעבדה   
מוסיקה. וחדר  עריכה,  חדרי  גרפי,  ולעיצוב  להנדסת-תוכנה  מחשבים  מעבדות   

רמקולים  מסך,  ברקו,  מחשבים,  י”ב:  בשכבה  “מיני-חכמות”  כיתות   5 נבנו   •
ואינטרנט.  
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התקיימה התנסות ראשונה בפרויקט “אפשר אחרת”, עם תלמידי כיתות יוד   •
מדאלית-אל-כרמל.  

תרבות,  ימי  ענפה:  והעשרה  קהילתית  ערכית,  פעילות  בביה”ס  התקיימה   •
טיולים במתכונת מסעות נודדים, בי”ס מתנדב, ושת”פ עם עמותות וגופים   
שונים בקהילה: מרכז ההנצחה, אור-ירוק, רמת-הדסה, בתי-האבות, צהל”ה,   

שדמות ויד-לחינוך.  
קרוב ל-100% מתלמידי ביה”ס - התגייסו לצה”ל וכ-25% מהבוגרים -   •

התנדבו לשנת שירות.  
ביה”ס הונגש לנכים ונבנתה מעלית.     •

חטיבת הביניים:
נפתחה כיתת  ז’ “מסד-נחשון” לתלמידים מצטיינים בלימודים או במודעות   •

ערכית.   
מסך,  ברקו,  מחשבים,  הכוללות:  ט’  בשכבה  “מיני-חכמות”  כיתות   6 נבנו   •

רמקולים ואינטרנט.  
מסבירים  מש”צים,  צעירה:  מנהיגות  לפיתוח  ענפה  פעילות  התקיימה   •

צעירים, חונכים והדרכה ביום הספורט היישובי.   
באמצעות שדרוג תשתית קיימת. נבנו 2 מעבדות מחשבים בתפוח-הפיס,   •

זמינות  שודרגה  וכן  המורים,  ובחדר  הפיס  בתפוח  מחשבים   40 שודרגו   •
ומהירות הגלישה האינטרנט.  

תרבות,  ימי  ענפה:  והעשרה  קהילתית  ערכית,  פעילות  בביה”ס  התקיימה   •
חידון  התנ”ך,  בחידון  השתתפות  בין-דורי,  גינון  אישית,  מחויבות  טיולים,   

הציונות המחוזי, ושת”פ עם עמותות וגופים שונים בקהילה.  

בתי הספר היסודיים:
הוחלפו כל המחשבים הישנים בבתי הספר היסודיים, בעלות של כ-  200,000 ₪.  •

בהתאם להיות כל בתיה”ס בעלי  “תו ירוק” - התקיימו תוכניות ופעילויות   •
שונות בתחום החינוך לשמירה על הסביבה.   

שפע תוכניות ופרויקטים מתקיימים בכל אחד מבתי-הספר, חלקם ייחודיים   •
הקהילה,  למען  התנדבותית  פעילות  הקריאה,  עידוד  משותפים:  וחלקם   
ע”י  המועברים  וסדנאות  הרצאות  חגי-ישראל,  לקראת  מיוחדים  אירועים   
הסביבה,  וטיפוח  הקריה  לניקוי  פעולות  בעלי-חיים,  עם  פעילות  ההורים,   

יצירה מחומרים ממוחזרים ועוד.  
שירי  ערב  לדוגמה:  הספר,  בתי  בכל  התקיימו  ומכוננים  מרכזיים  אירועים   •
מורשת בהשתתפותה של היוצרת נורית הירש - שהתקיים באולם בקיבוץ   
לפני  לירושלים  לרגל  עליה  קרית-עמל,  ביה”ס  משפחת  כל  בנוכחות  יגור   
וחינוך  בריאות  שבוע  רימונים,  ביה”ס  משפחת  כל  של   - הפסח  חופשת   

גופני - בביה”ס נרקיסים ועוד.   

חדרי עריכה, שופרו וצויידו ברמה גבוהה ביותר

)טכנאות ובגרות(שודרגה מעבדת טו”ב
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גני הילדים:
הוחלפו מתקני חצר ב-14 גני-ילדים בעלות של 240,000 ₪ בסיוע מפעל הפיס,   •
הוחלפו מתקנים ישנים במתקנים בעלי תו-תקן וכן בוצעו עבודות תשתית נרחבות.       
הגן מונה 35 ילדים ומובל ע”י צוות הכולל:  גן ילדים חדש בקרית חרושת.  נפתח   •

גננת, סייעת ומתנדבת שירות-לאומי. בגן פועל גם צהרון.  
הורחב שיתוף הפעולה עם בתיה”ס בתחום הפדגוגי, החברתי והרגשי.  לשם הקלת   •
לילדים  וחווייתיים  לימודיים  נערכים מפגשים  ילדי הגנים לבתיה”ס,  המעבר של   

ומפגשי צוותים.  
עובו הצוותים החינוכיים בחמישה גנים: בנות שרות לאומי ב”צבעוני” וב”הבונים”,   •

מתנדב בגן “האורן” וסייעות נוספות ב”יבנה” וב”יקינטון”.    
נוסף מחשב חדש, בכל גני-החובה.  •

אורח חיים בריא, הוא הנושא המוביל המרכזי בכל גני-הילדים.  •
יום  נכונה,  לתזונה  חינוך  כמו:  יישוביות,  כלל  פעילויות  מתקיימות  במסגרתו   

ספורט, צעדת-הגנים, הרקדות ועוד.   
בגנים מתקיימות מגוון תוכניות העשרה כגון: זה”ב בגן )גמלאים מחנכים לבטיחות   •
הצגות(,  בשתי  צפייה  )כולל  ודרמה  תיאטרון  וקונצרט,  מוסיקלי  חינוך  בדרכים(,   
הקריאה  ועידוד  והספרייה  ההנצחה  מרכז  עם  הכרות  “ספורטיגן”,  ריתמוסיקה,   
ממוחשבים  )כלים  “גוגלה”  הספר(,  בשבוע  לספריה,  מנויים  חלוקת  טקס  )כולל   
)תכנית  “אילנות”  מרכז-ההנצחה(,  ובגלריית  )בגן  אמנותית  פעילות  הרך,  לגיל   

להצבת גבולות להתנהגות נאותה( ועוד.  
החלה ההערכות להחלת חוק חינוך חינם גם לגילאי 3 ו-4.   •

מתקן משחקים בגן ילדים

סיכום שנה של זה”ב

התנדבות שכולה סיפוק והנאה
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פעילות שיא ברשת המתנ”סים קרית טבעון
המתנ”סים.  רשת  בפעילות  והגידול  ההתפתחות  מגמת  המשיכה   2011 בשנת 
גם השנה התאפיינה פעילותה של הרשת בהיקף נרחב של תוכניות ופרויקטים 
שהיה  המתנסי”ם  רשת  פעילות  היקף  משתתפים.  במספר  ניכר  וגידול  חדשים 
בשנת 2010 - 15.2 מליון ₪,  גדל בשנת 2011 ל-16.4 מליון. גם היקף ההכנסות 
העצמיות גדל מ-10.4 מליון ₪, ל-11.7 מליון ₪. נתון זה מצביע על האמון הרב 

שרוכש הציבור לרשת המתנ”סים ועל  גידול מרשים במספר המשתתפים. 
פני תחומי תוכן שונים  הוא התפרשותו על  מאפיין מרכזי של הגידול בפעילות 

ומגוונים ועל פעילות בכל רחבי הקריה.  

הגיל הרך והמשפחה
במעון “חומד”, המעון המוביל ביישוב, רשומים כ-70 ילדים בגילאי 0-3 המתחנכים 
רשת  של  מקצועי  ופיקוח  ומליווי  ומסור  איכותי  מצוות  ונהנים  גן,  כיתות  ב-3 

”התחלה חכמה” של החברה למתנ“סים. 
בשנת 2011 כ-200 אלף ₪ שגוייסו ממשרד התמ”ת, הושקעו במעון בשיפוצים 

ובטיפול בנושאי בטיחות מכספים על-ידי המועצה ורשת המתנסי”ם.
בצהרוני רשת המתנ“סים משתתפים יותר מ-150 ילדים. ולראשונה לאחר שנים 
רבות, נפתח צהרון בבית ספר רימונים ומשתתפים בו 28 ילדים. מספר שיא של 

ילדים השתתף בקייטנות הקיץ שנחלו הצלחה רבה וזכו לתגובות מצוינות.  

אגף קהילה והמרכזים הקהילתיים  
תנופת הגידול והפיתוח שהחלה לפני כשנתיים במרכזים הקהילתיים הפרושים 

ברחבי היישוב, המשיכה והתעצמה גם בשנת 2011. 
הקהילתיים  במרכזים  התקיימו  קהילתיים  ואירועים  פעילויות  חוגים,  של  שפע 

ברחבי היישוב והתאפיינו באוירה קהילתית חמה ובשיתוף הציבור. 
•  המחאה החברתית - אגף קהילה של רשת המתנסי”ם היה מעורב ופעיל מאד 
במחאה החברתית בקיץ האחרון. רשת המתנסי”ם סייעה ליושבי המאהל במרכז 
והקימה  ביישוב  שהתקיימו  ההקשבה  מעגלי  בארגון  שותפה  הייתה  היישוב, 
במרכז  קבוע  באופן  המתכנסים  פעילים,  עשרות  המונה  כלכלי  חברתי  פורום 
ובונים תכנית פעילות חברתית-קהילתית התואמת את  הקהילתי רמת טבעון 

צרכי היישוב והקהילה המקומית.
וההתבססות של  - המשיכה מגמת ההתפתחות  מרכז קהילתי קרית חרושת    •
המרכז הקהילתי בקרית חרושת במבנה החדש. המקום פועל היום כמרכז חי, 
ומצטרפים  שבוע  מדיי  אותו   פוקדים  משתתפים  עשרות  מאוד.  ופעיל  תוסס 
לפעילות הרבה המתקיימת במרכזים האחרים: רמת טבעון, נרקיס ופיש. מבין 
שפע הפעילויות אפשר לציין את מצעד הלפידים בחנוכה שהשתתפו בו יותר 
מ-600 איש והיה אירוע קהילתי מלהיב ומרגש. את יריד התחפושות יד שניה 
אשר משך אליו המוני ילדים והורים ואת האימוץ של מעון אשכר שהפך להיות 

חלק מקהילת המקום.
•  פרויקט קהילתי שרת - בשנת 2011 נפתח פרויקט קהילתי-חברתי משמעותי 
ומרכזי ביישוב, ביוזמה ובהובלה של אגף קהילה של רשת המתנסי”ם ובשיתוף 
גורדון  שרת,  איזור  השונות.  המועצה  ומחלקות  הש”ש  גרעין  הנוער,  תחום 
וחלק מכצנלסון מופה, נלמדו בו הצרכים החברתיים והקהילתיים והוא התחיל 
לקבל מענה קהילתי ממוקד המתייחס למאפייני האוכלוסיה ולצרכי התושבים.   
מנהלת  נקלטה  צרכים,  סקר  נעשה  לפרויקט,  עבודה  תכנית  נבנתה  ב-2011 
תוכניות  מספר  לפעול  והחלו  קהילתיים  אירועים  מספר  התקיימו  לתכנית, 

שיתרחבו בשנת 2012.

מתקן משחקים בגן ילדים

סיכום שנה של זה”ב

התנדבות שכולה סיפוק והנאה
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המרכז לאמנויות הבמה
•  בית הספר למוזיקה - התפתחות חסרת תקדים בקונסרבטוריון. יותר מ-600 תלמידים 
משתתפים במגוון העצום של הפעילויות. הרכבים חדשים נפתחו, התזמורת והלהקות 
השונות גדלו, תחומי תוכן חדשים החלו לפעול והוקם אולפן הקלטות חדיש ומשוכלל 
שיתחיל לפעול ב-2012 חודש המוסיקה שהתקיים בדצמבר 2011, הביא לידי ביטוי 
מיטבי את השפע והאיכות של בית הספר למוזיקה וכלל כמה אירועי שיא מרגשים 

כמו: הקונצרט הלטיני בהובלת התזמורת, ערב פסנתרנים וערב שירי לאה גולדברג.
•  בית הספר למחול - מעל 500 תלמידות רוקדות בבית הספר למחול, שהוא מהמובילים 
בארץ. היצע השיעורים גדל, נפתח מסלול מחול לבגרות שזוכה להצלחה רבה. יותר 

מ-2,000 צופים נהנו מ-6 מופעי סיום שביטאו את היכולות והמקצועיות של ביה”ס. 
נתן קפיצה משמעותית בשנת 2010 שהמשיכה  בית הספר לדרמה - תחום הדרמה   •
בהיקפים מרשימים בשנת 2011. קרוב ל-100 תלמידים פועלים כיום במסגרות הדרמה 
השונות. נוצר שיתוף פעולה יוצא מהכלל וייחודי עם המרכזים הקהילתיים, הוקם חדר 
תיאטרון במרכז קהילתי פיש, הועלו שורה של הצגות ומחזות כשהשיא היה ב-6 ערבי 
חנוך לוין שהתקיימו בכל רחבי היישוב. בית ספר לדרמה קיים פעילויות בבתי הספר, 

סדנאות קיץ וחופש מרוכזות והרחיב פעילות לכל חתך הגילאים. 

מחלקת הספורט היישובי
שנת 2011, התאפיינה בגידול מרשים בפעילות הספורט של רשת המתנ”סים. חל גידול 
נוסף של קרוב ל-20% בהיקפי הפעילות ובהרשמה לחוגי הספורט. נבנתה תכנית עבודה 
שביל  נפתח  העממית:  הספורט  פעילות  התרחבה  עדיפויות.  סדרי  ונקבעו  רב-שנתית 
הקריה  מתושבי  כ-2,000  רוכבים,  מאות  השתתפו  בו  באירוע  לאופניים  טבעון  סובב 
השתתפו במירוץ סיני שהפך להיות לאירוע הספורט העממי הגדול ביישוב.  קרית טבעון 
השתתפה לראשונה בשבוע הספורט הבינלאומי, מועדון רוכבי האופניים הגדיל את נפח 
פעילותו, ליגת ואליפות הקט רגל היישובית למבוגרים התקיימה פעם שנייה בהשתתפות 
נפתח  גילאי,  רב  יישובי  כדורעף  מועדון  נפתח  המקצועיים  הספורט  בענפי  קבוצות.   16
אומנותית,  והתעמלות  סייף  חוגי  נפתחו  רבה,  תאוצה  הצובר  נשים  כדוררשת  ענף 
וגדל ענף הרוגבי. שיתופי הפעולה עם בתי הספר התרחבו. לראשונה התקיים   התבסס 
יום ספורט יישובי לגני הילדים, הועמק והורחב שיתוף הפעולה המקצועי והקהילתי עם 
אגודות הספורט ביישוב, הוקמה וועדת היגוי לתיכנון טקס הספורטאי המצטיין שיתקיים 

לראשונה בטבעון ביוני 2012.

תחום הנוער היישובי
היישובי של  הנוער  ללא אלימות“ הארצית. תחום  ”עיר  נכללת בפרויקט  קרית טבעון 
רשת המתנ”סים מופקד על ביצוע התכנית היישובית שפעילותה התרחבה מאד בשנת 

2011 ונכנסה לתחומי תוכן חדשים.
מתנדבים,  עשרות  בה  ופעילים   2010 בשנת  שהוקמה  ההורים”  “סיירת  לדרך  יצאה 
מגרשים  פרויקט  התבצע  הספר,  בתי  עם  בשיתוף  אלימות.  למניעת  תוכניות  הועמקו 

מוארים בחופשת הקיץ בכל רחבי היישוב.
תנופת פעילות בתחום הנוער אפיינה את שנת 2011: קבוצות הדרכה בכל רחבי היישוב, 

גידול בפעילות אגף הנוער שהופעל על-ידי גרעין שנת השירות.
תוכניות חדשות: כחלק ממדיניות רשת המתנסי”ם להעמקת והרחבת פעילות לשכבת 

גילאי ז’-ט’, הוקמו: “סיירת 13”, מועדון לשכבות ז’-ט’ וקבוצת העצמה לבנות.
וטיולים  יצאו לימי פעילויות  נוער  זו,  ומאות בני  גיל  פעילות הקיץ התמקדה בשכבת 
שאירגן תחום הנוער. פרויקט התנדבותי של ארגון ימי הולדת לילדים נזקקים גדל מאד. 
שבוע תנועות נוער יישובי התרחב והתבסס, וזכה לשבחים רבים ממנהלת מחוז חיפה 
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של משרד החינוך שביקרה ביישוב והשתתפה באחד האירועים.
חילופי נוער - עשרות בני נוער יצאו בשתי משלחות  בשנת 2011 לחו”ל. משלחת 
מחול לצרפת ומשלחת מנהיגות נוער לגרמניה. שתי המשלחות הרשימו מאד את 

המארחים והביאו כבוד רב לטבעון.

אירועי תרבות וקהילה 
קרית טבעון זכתה בשנת 2011 בפרס שרת התרבות לשנת 2011 על פעילותה 
הרבה  ההערכה  את  מבטא  הראשונה,  בפעם  המוענק  הפרס  התרבות.  בתחומי 

הקיימת לפעילות התרבותית ביישוב.
עשרות אירועי תרבות וקהילה התקיימו במרכזים הקהילתיים ובפארקים ברחבי 
משתתפים:  אלפי  אליהם  משכה  גדולים  יישוביים  אירועים  של  שורה  היישוב. 
יישובית בקרית  - חגיגה  יום ללא רכבים, מירוץ הלפיד  שבת בטבע, עדליאדע, 
אירוע  טבעון,  במרכז  הקיץ  אירועי  באלרואי,  הסהרנה  חגיגות  חודשו  חרושת, 

שבועות עם חברת תש”ן, פארק מוסיקלי ברמת טבעון ועוד.
זו השנה הרביעית, שמתקיימים אירועי הקיץ הקהילתיים ברחבי היישוב ומושכים 
פארק  הקריה,  במרכז  משפחתי  רביעי  אירוע:  בכל  משתתפים  מאות  אליהם 
בקרית  גדול  קהילתי  אירוע  הגפן,  בשכונת  קיץ  חגיגת  טבעון,  ברמת  מוסיקלי 
הקטר  בפארק  שרוף  עינת  עם  מקסים  שירה  בערב  סיימנו  הקיץ  את  חרושת. 

בקרית חרושת.

התחדשות יהודית
היחידה להתחדשות יהודית של רשת המתנ”סים קיימה עשרות אירועי שבת וחג 
במהלך השנה. קבלות שבת חודשיות ברמת טבעון ובקרית חרושת, אירועי חגים 
קהילתיים, אירועי תרבות וזהות יהודית משותפים עם בתי הספר וכן מעגלי שיח 

משותפים לדתיים וחילוניים ביישוב.

קייטנות קיץ ופעילות קיץ
ומגוונות בחופשת הקיץ. קייטנות  נהנו מתוכניות עשירות  נוער  ובני  ילדים  מאות 
הגיל הרך והילדים היו בתפוסת שיא, מאות בני נוער נהנו מימי טיול, ימי כיף ושלל 
אירועים לנוער. המרכזים הקהילתיים הציעו פעילות קיץ עשירה לילדים בשעות 

אחר הצהריים.

תוכניות לאוכלוסיות נזקקות ובעלות צרכים מיוחדים
ברשת המתנ”סים פועלת שורה של תוכניות המיועדת לאוכלוסיה נזקקת ובעלת 
צרכים מיוחדים. תפיסת העולם בה אנו מאמינים ולאורה פועלים היא, כי לכל אחד 
יש מקום בפעילות ובעשייה הנרחבת ביישוב. על בסיס זה פועלות תוכניות כמו: 
מועדון על הגבעה, עמיתים, רעים ועוד. תוכניות אלו גדלו בשנת 2011 ונתנו מענה 

חשוב ומשמעותי לציבור הנזקק להן.

בטקס קבלת פרס שרת התרבות

לשנת 2011

פעילויות הקיץ בתפוסת שיא!



טלפונים חשובים

המועצה המקומית קרית טבעון, לשירותך!

לשכת ראש המועצה:
04-9931169

פקס: 04-9931010

מינהל כללי:
04-9539206

פקס: 04-9533856

מינהל כספי:
04-9539202

פקס: 04-9830739

מוקד תשלומים:
1-700-704-411

המחלקה לשירותים חברתיים:
04-9539201

פקס: 04-9539263

מינהל תפעול:
04-9539295

פקס: 04-9535783

מחלקת החינוך:
04-9539208

פקס: 04-9539257

מינהל הנדסי:
04-9539210

פקס: 04-9931496

הוועדה לתכנון ובניה:
04-9539209

פקס: 04-9534208

מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור:
04-9539233

פקס: 04-9931010

וטרינר המועצה:
04-9537171

פקס: 04-9830791

מוקד המועצה:
106 )מקו בזק( / *10646 )סלקום( / 04-9539239

ניידת האבטחה:
052-4702804

קב”ט המועצה:
04-9539267

פקס: 04-9536148

מחלקת אחזקה ורישוי עסקים:
04-9539297

פקס: 04-9530045

אחראית פניות הציבור
ורכזת תרבות הדיור:

04-9539256
פקס: 04-9537156

רשת המתנ”סים:
04-9038100

פקס: 04-9831076

ספריה
ומרכז הנצחה:

04-9835506
טלפקס: 04-9837432

עמותת שלהב”ת:
04-9535750/1/2

פקס: 04-9830748

משטרת טבעון:
04-9831444
04-9831009

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

משטרה: 100
מד”א: 101

כיבוי אש: 102


