
דו"ח לתושב
2013
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אגף החינוךדבר ראש העיר
תושבים יקרים,

פעילות  על  וחשבון  דין  לכם  להגיש  מתכבד  אני  המחוקק,  כמצוות 
דיווח על מגוון פעילויות העירייה,  כולל  זה  דו"ח   .2013 העירייה לשנת 

שתוכננו ובוצעו בשנה זו.

לפרויקט  הצפון,  ערי  בין  היחידה  ביאליק,  קריית  הצטרפה  השנה, 
דיור  יחידות   7,253 בעיר  ייבנו  הגג", במסגרתו  "הסכמי  הממשלתי של 

2013, הבשיל בחודש אפריל האחרון לכדי  ומתן שהחל בשנת  בארבע השנים הבאות. המשא 
הסכם חתוֿם, שיאפשר לצעירי הקריה ולמשפרי דיור מקרבנו לבנות ביתם בשכונות בסטנדרט בנייה 

גבוה ואיכותי.

העיר ממשיכה להוביל בתחומי החינוך ולזכות בפרסים ושבחים בכל התחומים. בימים אלו הולכת 
ונשלמת בנייתו של בית הספר החדש הייחודי "הירוק" בגבעת הרקפות. מעון יום חדש, גני ילדים, 
הבאה  הלימודים  שנת  לקראת  והופעלו.  הושלמו  הדו"ח  בשנת  בוצעה  שבנייתם  טהרה  מקווה 

מתוכננת הקמת מעון יום נוסף ברחוב הפלמ"ח.

קריית ביאליק גאה להימנות עם מספר מצומצם של רשויות מקומיות בישראל, המקבלות את 
פרס שר הפנים לניהול כספי תקין. הפרס מוענק לנו שנה רביעית ברציפות. הפרסים והמעמד 
מלמדים על הניהול התקין, האחראי, היעיל והחסכוני של העיר המלווה בעשייה רבה בכל תחומי 
של  שורה  ביצעה   2013 ובשנת  הפיתוח  בתנופת  ממשיכה  ביאליק  קריית  העירונית.  הפעילות 

פרויקטים נרחבים, ששינו את פני העיר.

והאהדה  התמיכה  על  לכם  מודים  אנו  ונבחריה,  העירייה  עובדי  בשם  היקרים,  העיר  תושבי 
המסייעים לנו להנהיג את העיר להצלחה.

בעזרתכם דברים טובים קורים בקריית ביאליק היפה מכולן.

בברכה

אלי דוקורסקי

ראש העיר

מנהל האגף: עמי ראובן

אני גאה ושמח לעמוד בראש מערכת החינוך העירונית, אשר הפכה להיות מודל למערכת חינוך 
איכותית ומהטובות ביותר הקיימות בארץ ולראייה, פרס החינוך הארצי אשר ניתן לקריה בשנה 
החולפת. מערכת החינוך הפכה להיות אבן שואבת למשפחות רבות אשר בוחרות בקריית ביאליק 

לבנות בה את ביתם. 

זו הזדמנות נפלאה לומר תודה גדולה  למנהלי בתי הספר, למורים, לגננות ולכל צוותי החינוך 

המסורים והמקצועיים אשר הביאו לשינוי המשמעותי בכל מוסדות החינוך בעיר. 

תקציב החינוך עומד על 64 מיליון שקל, ההשקעה פר תלמיד היא בין הגבוהות בארץ ועומדת 
על 11,000 ₪ לתלמיד. 

אגפים  בבניית  החינוך,  מוסדות  חזות  בשיפור  שקלים  מיליון   5 מעל  השקיעה  הרשות  בנוסף 
חדשים ובשנה זאת אף התחלנו בבניית בית ספר יסודי חדש בגבעת הרקפות.  

הידעת?!
שבשנת 2013 

חולקו מלגות ל- 
130 סטודנטים 

בסכום כולל של 
₪ 245,000

הידעת?!
מזה 6 שנים מקיים ראש העיר פעילות שעת סיפור לתלמידי כיתות א' בבתי הספר היסודיים 

בעיר.

פתיחת 
בית ספר 

"ידע"
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על קצה המזלג מהעשייה בבתי ספר

"האחר הוא אני" הצגה על קבלת הילדים 
השונים בבית ספר "פסגות"

יום תרומה לקהילה
בבית ספר "קדימה"

פעילות אתגרית להורים ולילדים "בכח המוח" 
בבית ספר "פסגות"

מאסטר שף בבית ספר "נעורים"

חקר מתוקשב בגינה בבית ספר "ביאליק"

ביקור מנכ"לית משרד 
החינוך, דלית שטאובר, 
בבית ספר "הבונים"

חידון בנושא 
מורשת מנחם בגין

בחטיבת ביניים 
"דפנה"

חוג לדרמה
בקומדיה הקמצן 
בחטיבת הביניים 
"אפק"
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הישגים ויוזמות בתחום החינוך

תמונות

talys@qbialik.org.il טל: 04-8780830

נתיב האור -  פרויקט שמבוצע בשיתוף חברת חשמל ומטרתו לימוד התלמידים את חשיבות 	 
החשמל והסכנות הכרוכות בו.

ספריית פיג’מה – פרויקט חדש שהוטמע בעיר בגני הילדים ומטרתו עידוד הקריאה והקשר 	 
בין ההורים לילד בתוך חווית הקריאה.

הספר 	  לבתי  המסייעים  בעיר  השונים  החינוך  במוסדות  מתנדבים   200  – בחינוך  מתנדבים 
בפרויקטים השונים ובעשייה החינוכית היום יומית.

מתנדבים בגנים: "יש לי חבר והוא אחר", פרויקט זה"ב בגן.	 
גביע ראש העיר – מתקיים בתחומים קט-רגל, כדורסל וכדורשת.	 
הצגות של תלמידי החטיבות "אפק" ו"דפנה" באמצעות התיאטרון הבית ספרי.	 
ילדים 	  – נחנכה טיילת רבין הסמוכה לקריון. מדובר בטיילת סיפורי  סיפורי הילדים בטיילת 

שכתבו תלמידי כיתות א' בעיר והיא יחידה מסוגה בארץ.
פתיחת בית ספר “ידע” – פתיחת בית ספר חדש בשיתוף אוניברסיטת חיפה וליאו-בק.	 
יחד עם 	  הילדים  וגני  ילדי בתי הספר  – חגיגת התנדבות בה לקחו חלק  יום מעשים טובים 

הקהילה. הילדים הקימו גינות טיפוליות, פעילות עם קשישים וילדים עם צרכים מיוחדים.
שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל  "הופכים את החינוך הרגיל למיוחד ואת 	 

המיוחד לרגיל".
חדש 	  אגף  נחנך  י”ב  כיתה  ועד  מגן   )PDD( התקשורתיים  לתלמידים  חינוכי  רצף  יצירת 

לתלמידים התקשורתיים הלומדים בתיכון "אורט קריית ביאליק".
עם 	  תלמידים  לשילוב  האפשרויות  הגדלת  החינוך,  במערכת  המיוחד  החינוך  מסגרות  הרחבת 

צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל, בסימן של "בקריית ביאליק אף תלמיד לא נשאר מאחור".
הנגשת כיתות לתלמידים עם לקויות פיזיות יישום חוק הנגישות לתלמידים עם מוגבלויות.	 

טקס הנחת אבן הפינה לבית הספר בגבעת הרקפות

ראש 
העיר 
נושא 

דברים 
בטקס 

מצטייני 
ראש 
העיר

היישובי הארציכלת פרס החינוך קריית ביאליק, 

חידון ביאליק – ממשיכים במסורת בהנחייתו של אבשלום קור.	 
פרויקט יזמים צעירים  מקוריות וחדשנות.	 
מיזם הנגישות  מתקיים בכלל בתי הספר בקריה.	 
תכנית חינוכית בנושא שימור ופיתוח נחל הגדורה המשלבת 11 מוסדות חינוך.	 
“ילדי קריית ביאליק מספרים”  במסגרת הפעילות לעידוד הקריאה, מפיקה העירייה ספר 	 

המלקט סיפורים, שכתבו תלמידי כיתות א'.
תלמידי מערכת החינוך מנקים את העיר במסגרת יום הניקיון הבינלאומי מעל 150 מתנדבים 	 

פעילים במערכת החינוך העירונית.
טקס הענקת תעודות הוקרה לתלמידים מצטיינים.	 
פרויקט השאלת ספרי לימוד הופעל בהצלחה יתרה, באמצעות רשת המתנ"סים ובשיתוף 	 

אגף החינוך. הצטרפות של כ- 90% משתתפים לפרויקט מכלל בתי הספר.
פרויקט יחס חיובי לבעלי חיים  מופעל לכל כיתות ה' בעיר וכולל מפגשים בתוך בית ספר 	 

ובחי פארק.
ביקור מטה תרבות ישראל – בית ספר "ביאליק" נבחר כמייצג את העיר בפרויקט זה.	 
סדר ט”ו-בשבט – נערך בשיתוף קק"ל.	 
בית ספר מנגן – מופעל בשלושה בתי ספר בעיר: "נעורים", "הבונים", "ביאליק". הילדים גובשו 	 

כתזמורת ומייצגים את בתי הספר באירועים שונים ברחבי העיר.
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השרות הפסיכולוגי החינוכיהרשות למלחמה בסמים ואלכוהול

rellyyav@gmail.com 04-8707157 :טל: 04-8705257 פקס

ייעוץ וליווי צוותים חינוכיים  והדרכת הורים.. 1
מתן טיפול פרטני לטווח ארוך הכולל הדרכת הורים לכ-60 ילדים.. 2
מתן טיפול קבוצתי בבתי-ספר בנושאי מיומנויות חברתיות, חיזוק דימוי עצמי ושיפור . 3

תקשורת בינאישית.
אבחון/הערכה של ילדי גן לקראת העלייה לכיתה א'.. 4
השתתפות ומתן חוות דעת מקצועית בועדות עירוניות ובית ספריות. . 5
פרוייקט מערכתי לטיפול בילדים עם ADHD  בכל בתי-הספר היסודיים בקריה. . 6

הפסיכולוגיות  מבצעות טיפול מערכתי  לילדים עם ADHD  הכולל הן טיפול בילדים והן 
ייעוץ לצוותי המורים וההורים.

הכשרת סייעות חינוכיות– התקיימה קבוצת לימוד בת 15 מפגשים  לסייעות העובדות . 7
במערכת החינוך במטרה להכשירן לעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. תיפתחנה 

קבוצות נוספות בשנה הבאה.

מתאם הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול : ירין אינטרשטיין.

מניעת  היא  העיקרית  שמטרתה  לאומית,  תוכנית  הינה  ובאלכוהול  בסמים  למלחמה  הרשות 
השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול בקרב תושבי העיר. עיקר הפעילות מתרכזת בשלושה רבדים: 

בני נוער, הורים ואנשי מקצוע.
בני נוער

כל תלמידי חטיבות הביניים והתיכון השתתפו בפעילויות כגון: הצגות, סדנאות והרצאות.
הכנסת תוכניות מניעה בבתי הספר היסודיים.

פרויקט “נוער מורה דרך”- ימי עיון וסדנאות ל- 250 תלמידים לצורך העצמתם והצטיידות בכלים, 
שיהפכו אותם למובילים בתחום.

תכנון והפעלה של "לילות לבנים" לבני הנוער בפארק חי בחודשי הקיץ.
הורים

250 הורים השתתפו בסדנאות שעסקו בחיזוק הסמכות ההורית, הצבת גבולות לילדים, יכולת 
לתקשורת נכונה עם ילדים ובני נוער ועוד.

הכשרת סיירת ההורים להתמודדות עם בני הנוער הנמצאים במצוקה.

אנשי מקצוע

עם  והתמודדות  זיהוי  לאיתור  כלים  להקניית  פורמאלי  הבלתי  החינוך  לאנשי  סדנאות  נערכו 
תופעות של שתיית אלכוהול ושימוש בסמים.

סדנאות לבני נוער 
למניעת השימוש 

בסמים ובאלכוהול

yarine@qbialik.org.il 04-8779355:טלפון

הסמכת סייעות מלוות 
משחק לתלמידי בתי הספר והגנים

הערכה 
בתחילת 
טיפול

מנהלת: רלי אביטל
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מחלקת רישוי עסקיםאגף תפעול ותברואה – האגודה לתרבות הדיור

michalb@qbialik.org.il 04-8780866 :טל ravitb@qbialik.org.il 04-8780843 :טל: 04-8780852/0 פקס

מנהל האגף: ליאור טרגן. 
מנהלת הסניף: דורית דן

 הערותממוצע לשנהממוצע לחודשסוג טיפול

  360 30קבלת קהל

עורך דין מטעם האגודה  48 4יעוץ משפטי
לתרבות הדיור

מענה בכתב לפניות  360 30מכתבים
התושבים

מכתבי התראה לפני  48 4התראות עו”ד
תביעה משפטית

תביעות בפני
 24 2המפקחת על הבתים 

יעוץ מהנדס 60 5יעוץ הנדסי 

מס’ נציגויות בתים 
 90 8הצטרפו לא.ת.ד 

נציגויות בתים אשר 
 450 חברים בא.ת.ד

סניף האגודה לתרבות הדיור בקרית ביאליק הינו גוף אשר נותן מענה לתושב ומשרת את וועדי 
הבתים והדיירים המתגוררים בבתים המשותפים בעיר.

4 מפגשים לוועדי בתים בכל הקשור לתחזוקה שוטפת של  השנה התקיימה סדנא נוספת בת 
הבית המשותף.

הסניף מסייע לוועדי הבתים לנהל את הרכוש המשותף ולהסדיר את החיים בבית המשותף.
כמו כן ניתן גם ייעוץ ראשוני לדיירים, שאינם חברים באגודה לתרבות הדיור.

השירותים הניתנים במחלקה:
•יעוץ משפטי
•יעוץ הנדסי

•יעוץ אדריכלי
•יעוץ גינון

קבלת קהל ביום ג’ בשעות 9:00-12:00 וביום ד’ בשעות 17:00-19:00.
פרטים נוספים נמצאים בחוברת סל השירותים אשר מקבל כל נציג ועד בית.

האגודה לתרבות הדיור סניף קרית ביאליק טל: 8780864/6 פקס:8732073

מנהלת : אורנה פכטר
מחלקת רישוי עסקים מופקדת על יישומו של "חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968", ומתן רישיונות 

עסק ע"פ החוק וע"פ חוקי העזר העירוניים.
מחלקת רישוי עסקים ממשיכה בתנופת העשייה בעיר, עמלה להגיע לכל עסק ולסייע בהסדרת 
הרישיון תוך ליווי העסק מול הגורמים המקצועיים. המחלקה  שמה לה למטרה לטפח ולקדם 
את המגזר העסקי בעיר תוך ראייה ומתן דגש על קיום התנאים להבטחת איכות נאותה לסביבה 

ומניעת סכנות לשלום הציבור וזאת בכדי להבטיח את המטרות הבאות:
איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.	 
מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.	 
בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.	 
מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים 	 

או בתרופות.
בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.	 
קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה ולשירותי כבאות.	 

להלן מספר נתונים לשנת 2013:

מספר עסקים )פריטים ( טעוני רישוי עסק-842	 
מספר עסקים )פריטים( בעלי רשיון עסק -511	 
במהלך השנה הוצאו 138 רישיונות עסק.	 
נפתחו 96 תיקים עסק חדשים.	 

במסגרת הפעילות השנתית השוטפת מתבצעות ביקורות פתע בעסקים, מתקיימים שימועים, 
ניתנות התראות / הנחיות / תנאים ודרישות לעסקים.

מתחם 
הקריון 

ומרפאת 
זבולון 

ממעוף 
הציפור
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מוקד עירונימחלקת איכות הסביבה

moked@qbialik.org.il 108 מוקד עירוני 04-8780888 או michalb@qbialik.org.il טל: 04-8780866

מנהלת: דורית דן

העירייה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה השיקה את הפרוייקט הלאומי להפרדת פסולת "יבש רטוב".

כיום כ-5000 בתי אב משתתפים באופן פעיל בפיילוט ועד סוף שנת 2014 כל העיר תפריד פסולת.

על מנת לשפר את חזות העיר וכדי שפחים חומים לפסולת הרטובה לא יוצבו במדרכות, החלה 
העירייה בבניית עמדות אשפה גדולות מחופות באבן. עד היום נבנו כ-25 עמדות אשפה.

חוק חופש המידע הסביבתי:

קרינה  בדיקות  אויר,  איכות  ניטור  בדיקות  בנושא  המידע  כל  יופיע  העירוני  האינטרנט  באתר 
ובדיקות נוספות אשר בוצעו בשטחי קרית ביאליק.

הושלם שילוט רחובות בשלטי עץ יפים.

דבר  הם  למרכז  שמגיעים  הרבים  החפצים  גדולה,  בהצלחה  לפעול  ממשיך  ליד"  "מיד  מרכז 
המקטין את הפסולת להטמנה ומסייע בחיסכון עירוני לטובת פעולות אחרות לרווחת התושבים, 

המקום מופעל יל ידי מתנדבים.

 

מנהלת: סיון דרור

2010 במטרה לשפר ולייעל את השירות העירוני  המוקד העירוני בקרית ביאליק שודרג בשנת 
הניתן לתושבי העיר, בכל הנושאים בתחום סמכותה של הרשות המקומית.

המוקד משמש כתובת מרכזית לפניות הציבור – בקשות, בירורים ותלונות על מפגעים שונים.

מחשבים  רשת  באמצעות  השונות  העירייה  מחלקות  של  לטיפולן  מועברות  התושבים  בקשות 
מקוונת ובאמצעות מערכות קשר וטלפון.

המוקד מבצע מעקב אחר הטיפול בבקשות התושבים ומוודא את ביצוען של המטלות השונות.

העירוניות  מכלול המערכות  על  והבקרה  העירוני את השליטה  המוקד  מרכז  פעילותו,  במסגרת 
ופועל למעשה כמרכז מידע ושליטה עירוני הן בזמן שגרה והן בשעת חירום ובאירועים מיוחדים.

נתונים:
טלפון  שיחות  ל-7,000  ומעל  בממוצע  פניות  כ-3,000  העירוני  במוקד  מתקבלות  חודש  מידי 

בנושאים שונים.
בשנת 2013 התקבלו במוקד כ- 37,615 פניות. מהן טופלו 37,381 פניות, כ- 99%.

עם סיום המעקב אחר הפניות במוקד מועברים, באופן מדגמי, עדכונים לכ 30% מהפונים.

הידעת?!
המוקד העירוני פועל 24 שעות ביממה, 364 ימים בשנה )למעט יום כיפור(
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השירות הווטרינרי הרשותי
מנהל מחלקה: ד"ר דדיה דוד

המחלקה הווטרינרית הרשותית משותפת לשלוש קריות -
קריית ביאליק, קריית מוצקין וקריית ים.

תחומי עיסוק ואחריות:
א. מניעת מחלת הכלבת:

1.  מתן חיסוני כלבת לכלבים וחתולים וסימון כלבים בשבב אלקטרוני. כל כלב מגיל 3 חודשים 
חייב בחיסון נגד כלבת וסימון בשבב אלקטרוני. יש לחזור על החיסון אחת לשנה, לכל כלב 
חתולים,  לחסן  ממליצים  אנו  אך  חתולים,  לחסן  חובה  אין  כלב.  החזקת  רישיון  ינופק  מחוסן 
להנחה  זכאים  מסורסים   / מעוקרים  וחתולים  כלבים  בעלי  לו.  מחוצה  וגם  בבית  גם  שחיים 
בתנאי שיציגו אישורים מתאימים. לתשומת לבכם מחירי אגרות החיסון והרישוי השתנו, פרטים 

www.moag.gov.il. מלאים באתר משרד החקלאות בכתובת
החיסונים ניתנים בכל יום רביעי: בקריית ביאליק- ברחבת העירייה שד' ירושלים, 16 בין השעות 
3 א.ת צור  08:00-10:00, 16:00-18:00 ובימי א'- ה' במשרדי השירות הווטרינרי רחוב הסדנה 
כלבים   4,316 חוסנו   2013 שנת  במהלך   04-8711924 טלפוני  בתאום   8.00-14.00 שלום 

וחתולים. ניתנו 21 ברירות קנס לבעלי כלבים, שהחזיקו כלבים ללא חיסון בתוקף.
2.  הדרכת בעלי כלבים על אופן החזקתם- הולכה ברצועה, איסוף צרכים, כלבים מסוכנים: 

פיטבול, האמסטף, רוטווילר גם עם מחסום פה.
3.  הסגרת כלבים שנשכו אדם- במהלך שנת 2013 טופלו 116 אירועי נשיכות ומתוכם הוסגרו 

30 כלבים.
4.  לכידת כלבים משוטטים- נלכדו 217 כלבים. ניתנו 53 ברירות קנס לבעלי כלבים, שכלביהם 

נתפסו משוטטים.

ב.  עיקור וסירוס חתולי רחוב- במהלך שנת 2013 עוקרו וסורסו 785 חתולים. מאכילי חתולי
     רחוב המעוניינים בעיקור/סירוס מוזמנים להתקשר למחלקה הווטרינרית לתאום.

ג.  עזרה ראשונה לבע"ח שנפגעו או נפצעו בתחומי הרשות כתוצאה מתאונות דרכים או
     התעללויות. חילוץ בעלי חיים במצוקה.

ד.  פיקוח על חנויות לחיות מחמד.
ה.  חינוך והסברה בבתי ספר.

ו.   טיפול בתלונות ציבור אודות מוצרי מזון מן החי החשודים כמקולקלים ובכל הקשור בבעלי
     חיים - שוטטות, נשיכות, אופן החזקה, חתולי רחוב והתעללויות בבעלי חיים.

ז.   פיקוח על עסקי מזון שמוכרים, מחזיקים ומייצרים מזון מן החי: בשר, עופות, דגים טריים
     קפואים או מעובדים.

     בדיקות משנה- בדיקת מוצרי מזון מן החי טרם שיווקם בעסקים, במהלך 2013 נבדקו:
     בשר בקר, כבש, חזיר, עוף, הודו ודגים 21,000 טון.

            הידעת? הכנסות מבדיקת משנה 398,560 ₪
            הכנסות מברירות קנס )עסקי מזון, כלבים משוטטים ואי חיסון כלבים(  28,410 ₪,

            הכנסות מחיסוני כלבת ושיבוב אלקטרוני 488,374 ₪

במהלך בדיקות המשנה וביקורות בעסקים נפסלו לשיווק והושמדו 3,023 ק"ג בשר, עופות ודגים 
לא ראויים למאכל אדם, ובנוסף  12,630 ק"ג נפסלו לשיווק והוחזרו למפעלים ולמשחטות. ניתנו 

9 ברירות קנס לבעלי עסקים וספקים, שעברו על חוקי עזר עירוניים.

יום בעלי חיים בבתי הספר

פרויקט  יחס חיובי לבעלי חיים בבית ספר ביאליק

 dadiad@qbialik.org.il טלפון: 04-8711924 פקס: 04-8716467
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מנהל מחלקה: שלום לוינזון

תחומי פעילות:
אכיפת חוקי עזר עירוניים באמצעות מתן התראות, דרישות, מתן קנסות ואכיפה עד לתביעות 

בבתי משפט )כולל הכנת תיקי תביעות(. לרבות אכיפת עבירות החנייה בעיר.
מתן שירות לתושבים ו/או למבקרים בעיר ע"י טיפול בתלונות המתקבלות )טלפון, דוא"ל, מכתב 

או הגעה פיזית למחלקה( באופן ישיר או דרך גורם אחר.
ביצוע ביקורות בחצרות בתים לצורך אכיפת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון.

בשיתוף  הנהלים  עפ"י  העסקים  בעלי  מול  החוק  לאכיפת  היממה  שעות  בכל  סיורים  ביצוע 
מחלקת רישוי עסקים.

השתתפות באבטחת האירועים בעיר )ערב יום העצמאות, טקסי סיום, ביקורי אישים וכד'(.
השתתפות בפעילות כנגד בעלי כלבים העוברים על החוק והפעלת שירות "קקנוע".

שמירה על איכות הסביבה : טיפול במפגעי רעש ועשן.
טיפול בנושא גזם, בהתאם לימי פינוי.

אכיפת נושא מקלטים. אכיפת פינוי גרוטאות רכב. אכיפת ובקשות למתן אישור שילוט לבעלי עסקים.
פעילות אכיפה כנגד מודעות שנתלו שלא כחוק .

רעשים  מניעת  בעיר,  וונדליזם  התפרעויות  למניעת  אכיפה  במסגרת  משולב  שיטור  הפעלת 
ואירועים פליליים.

הפעלת שוק עירוני בימי רביעי בלבד.

בשנת 2013 ניתנו דוחות על פי הפירוט הבא:

סה"כ דוחותמהות הדוח

31אי פינוי גזם

12פסולת בניין

38צואת כלבים ושוטטות

3רכבים שהם גרוטאות

6,995דוחות חנייה מכל הסוגים

תליית מודעות והצבת 
שלטים

7

7עישון

7,093סה"כ :

משרד הפנים מחלקת הפיקוח

nuritb@qbialik.org.il טל: talih@qbialik.org.il04-8780849/888 טל: 04-8780853

אחראית: נורית ברקוביץ

למשרד  להגיע  הצורך  את  ומונעת  העיר  תושבי  של  בבקשות  מטפלת  הפנים  משרד  שלוחת 
הפנים בחיפה.

השירותים הניתנים לתושבי העיר הם בעיקר עדכון, החלפה או כל  שינוי הקשור בתעודת הזהות,  
כמו כן ניתנים שירותים הכוללים חידוש או החלפת דרכון.

העיר  מתושבי   4,306 לעומת  העיר,  מתושבי   4,435 השירות  את  לקבל  זכו   2013 שנת  במשך 
בשנת 2012 , 4,316  בשנת 2011  ו 3,920 בשנת 2010.

ספורט בביאליק
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אגף ההנדסה

galits@qbialik.org.il טל: 04-8780820

מנהל: נועם מסד
פרויקטים שבוצעו במהלך שנת 2013:

עלותשם האתר

11,000,000 ₪פארק הבנים

 4,000,000 ₪טיילת נחל הגדורה

14,090,000 ₪טיילת שד' בן גוריון כולל פתרון ניקוז

700,000 ₪הקמת פארק מיימון

250,000 ₪הקמת מגרש משחקים בסמטת כנען

4,000,000 ₪הקמת מגרשי חניה בגבעת הרקפות וברחוב ערמונים

2,000,000 ₪הקמת מעגלי תנועה והסדרי תנועה באזורים שונים בעיר

850,000 ₪שיפוץ ושדרוג בית ברנר

1,900,000 ₪הקמת מקווה טהרה ברח' קק"ל 

4,850,000 ₪שפוץ ושדרוג הספריה העירונית

פרויקטים שבוצעו בתחום החינוך במהלך שנת 2013:
2,600,000 ₪מעון יום תלת כיתתי בגבעת הרקפות

2,200,000 ₪גן ילדים דו כיתתי בגבעת הרקפות

1,730,000 ₪הקמת מבנה ארבע כתות p.d.d בבית ספר אורט דרום

4,150,000 ₪שיקום ושידרוג מוסדות חינוך בעיר

1,200,000 ₪שיפוץ ופתיחת בית ספר ידע

400,000 ₪הסדרת הצללות בבתי ספר

2,150,000 ₪שיפוצי קיץ בבתי ספר

2,000,000 ₪שיפוצי קיץ בגני ילדים

2,260,000 ₪הקמת גן ילדים דו כתתי ברח' לוטם בגבעת הרקפות

2,400,000 ₪הקמת גן ילדים דו כתתי ברח' חיננית  גבעת הרקפות

13,500,000 ₪הקמת שלב א' וב' )12( כתות בבי"ס ירוק בגבעת הרקפות

2,600,000 ₪הקמת מעון יום תלת כתתי בגבעת הרקפות

250,000 ₪שידרוג מגרשי ספורט בבתי הספר

300,000 ₪צביעה דקורטיבית של אולמות ספורט בבתי הספר

81,380,000 ₪סה"כ

הקמת מגרש 
חנייה בגבעת 

הרקפות

תכנון להקמת 
אקדמיה 
לטניס 

בשכונת אפק 
בעלות של כ- 

6 מליון ש"ח

שיפוץ מועדון הנוער "היווט" בשכונת 
צור שלום מתוכנן לשנת 2014 
בעלות משוערת של כ- 700 אלף ש"ח
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תנופת עשייה ופיתוח

חנוכת 
הספריה 

העירונית 
המשודרגת, 

בשיפוצה 
הושקעו 4.5 

מיליון שקלים 
במעמד שרת 

התרבות 
והספורט 

לימור לבנת

טקס הנחת 
אבן פינה 

לבית 
ספר יסודי 

בגבעת 
הרקפות 

במעמד יו"ר 
דירקטוריון 

מפעל הפיס 
אלוף )מיל.( 

עוזי דיין

שדרוג 
מרכז הספורט "אפק"

פארק 

הבנים

חנוכת טיילת 
ע"ש יצחק 
רבין והצבת 
מיצגים 
ילדים 
מספרים
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עיר ללא אלימות
מנהל: חיים אליאס

עיר ללא אלימות

תוכנית עיר ללא אלימות הינה תוכנית לאומית של המשרד לביטחון פנים במימונו ובמימון עיריית 
קריית ביאליק.

מטרתה העיקרית הינה מיגור תופעות האלימות והענקת ביטחון לתושב.
התוכנית מחולקת ל – 4 תחומים ולהלן פירוט הפרויקטים בכל תחום.

תחום החינוך

העסקת 5 מדריכי מוגנות ב – 5 בתי הספר בעיר, תפקידם טיפול בבעיית אלימות בתוך כותלי 
בית הספר באמצעות מתן אוזן קשבת ומניעת אלימות.

העסקת מנחה לצורך מתן ייעוץ והכוונה לצוותים בית ספריים.	 
תוכנית אילנות בגנים –הנחיית צוותיי גנים וטיפולים משפחתיים ע”י פסיכולוגיות מהשירות 	 

הפסיכולוגי.
תוכנית אילנות גבוהים  - מתן סיוע וטיפולים למשפחות בבתי הספר היסודיים ע”י פסיכולוגיות 	 

– בשיתוף השירות הפסיכולוגי
פרויקט “נוער מורה דרך” שבמסגרתו נערכו ימי עיון וסדנאות ל- 250 תלמידים מובילים בעיר 	 

לצורך העצמתם והצטיידות בכלים שיהפכו אותם למובילים בתחום מניעת אלימות.
תוכנית “מעברים” המכשירה בני נוער בהתמודדות עם המעבר לחטיבות הביניים ולתיכון.	 

תחום הפנאי

תכנון והפעלה של "לילות לבנים" בפארק חי בחודשי הקיץ. בהם נטלו חלק 3,500 בני נוער.
בהובלת מועצת 	  וסיוע  בצור שלום  נוער  מועדון  ,הפעלת  בעיר  הנוער  תגבור מערך מדריכי 

הנוער העירונית.
הפעלת תיאטרון תהליכי במהלכו הועלתה ההצגה “חופים” בשיתוף החטיבה העליונה “אורט 	 

קריית ביאליק.”

תחום האכיפה

נוער  לבני  סיוע  ותפקידה  בלילה  ו'  בימי  ופעילה  מתנדבים,   48 המונה  הורים,  סיירת  הפעלת 
הנמצאים בפארקים ובגנים הציבוריים בעיר.

העסקת פקח במסגרת השיטור המשולב המסייע לפעילות השיטור המשולב 7 ימים בשבוע 	 
24 שעות ביממה.

פרויקט מצלמות ב- 3 אתרים בעיר ושדרוג המוקד העירוני.	 
תחום רווחה

העסקת עובד סוציאלי לצורך שדרוג המרכז לטיפול באלימות במשפחה.
התערבות טיפולית ומתן ייעוץ בקרב נערים בחטיבות הביניים.	 

ורשת  "תנובה"  חברת  העירייה,  בשיתוף  הרך  לגיל  העשרה  מרכז   – טוב"  לגדול  "בית  הפעלת 
המתנ"סים.  במסגרת פעילות הבית מתקיימות פעילויות בחינם ופעילות חוגית בעלות סימלית.

הפעלת מערך צהרונים בביה"ס "פסגות" הכולל :	 
צהרון ספורט - בו לוקחים חלק 43 ילדים בשיתוף רשת המתנ”סים.	 
צהרון לילדי הקהילה האתיופית - בו לוקחים חלק 73 ילדים בשיתוף מחלקת הקליטה.	 
הפעלת מערך חוגים לכלל האוכלוסייה.	 
קורסים במגוון תחומים כגון מחשבים ותיאוריה לקהילה האתיופית בשיתוף מחלקת הקליטה.	 
פעילות של תנועת הנוער “הצופים”	 
הפעלה של מועדון נוער – בשיתוף עמותת “היוט” .	 
שדרוג ושיפוץ מגרשי הטניס והקט רגל במרכז הקהילתי.	 
הפעלת פרויקט “אחריי” – בני נוער בשנת שירות.	 
מתן אכסניה ומרכז הפעלה ליחידת הנוער העירונית ולרשות למלחמה בסמים ואלכוהול בעיר. 	 

חגיגות 3 
שנים 
לסיירת 
הורים

מרכז קהילתי צור שלום

haime@qbialik.org.il טל: 04-8779355
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האגף לשירותים חברתיים

revahakb@walla.com 077-3606699 :טל

מנהלת: שושי סוקניק
האגף לשרותים חברתיים נותן טיפול פסיכו-סוציאלי לתושבי קריית ביאליק. הטיפול הניתן הוא 

רב מערכתי בהתאם, לפונים או מופנים אלינו, מגיל 0 עד גיל שיבה טובה.  
ונסגרו  משפחות,  ל-466  חדשים  תיקים  משפחות, נפתחו   3,619 באגף  טופלו  האחרונה  בשנה 

441 תיקים. 
האגף פועל בתחומים שונים: 

בתחום הגיל הרך: עבודתנו מתמקדת בשתי קבוצות גיל. בגילאי 0-3, במעון הרב תכליתי שם אנו 
חלק מצוות ההיגוי ועו"ס שלנו מדריכה את עו"ס המעון על בסיס שבועי. 

אנו מפעילים קבוצת אמהות מהעדה האתיופית המקבלות הדרכה, ייעוץ והכוונה בכל הקשור 
בגידול וטיפוח פעוטות. 

לגילאי 3-6  - פועלות שתי מועדוניות בהן שמים דגש על העשרה, טיפוח, עיצוב התנהגות והכנה לביה"ס. 
לגילאי 6-12 שנים – 6 עובדות סוציאליות עובדות עם כל בתי הספר בקריה, ותפקידן לאתר 

ולטפל בילדים ומשפחות, שיש להן קשיים בתפקוד היומיומי. 
אנו מקיימים 4 מועדוניות לגילאים אלה, בשיתוף אגף החינוך. 

המועדוניות נועדו לתת לילדים מענה טיפולי חברתי וחינוכי. 
לגילאי 12-18 שנים - ניתן טיפול פרטני בחטיבות "אפק" ו"דפנה" ע"י שלוש עובדות סוציאליות 

המגיעות לבית הספר מידי שבוע. 
ממשיך לפעול:

"בית חם" – מועדון במרכז ביאליק לנערות מגיל 14-16. הפועל שלוש פעמים בשבוע.  הנערות 
מקבלות ליווי טיפולי של עובדת סוציאלית, ומתקיימות בו פעילויות קבוצתיות וחינוכיות. 

משפחה:
קבלת טיפול זוגי או משפחתי. הטיפול ניתן בתחנה טיפולית. 

ישנן 3 עובדות סוציאליות אשר פועלות להגנה על ילדים בסיכון ועובדות מול בית המשפט לנוער. 
באגף ניתן שרות טיפולי בתחום אלימות במשפחה ע"י עו"ס שהוכשרה לכך. 

קליטת עליה: 
בקריית ביאליק נקלטו בשלוש השנים האחרונות כ-300 משפחות עולים. 

פיתחנו עבורן מספר תוכניות קליטה: 
- תכנית לאמהות צעירות. 

- תכנית לאבות. 
איתור משפחות הזקוקות לעזרה רב-מערכתית. 

גישור לפנימיות בין ילדים להורים ולקהילה. 
תכנית, "אשת חיל” לקידום נשים לעבודה, עבודה משותפת עם מט”י חיפה לשיקום וקידום מקצועי. 
קבוצת עולים שנחשפה להיסטוריה של ארץ ישראל המתחדשת בכלל והיסטוריה של קריית ביאליק. 

סדנת תזונה בריאה והכרת המזון הישראלי. 
קבוצות פעילות משותפת לנוער עולה ונוער של הורים ותיקים. 

בקריית ביאליק פועל מרכז קשר אזורי – המרכז פתוח ארבע פעמים בשבוע בשעות אחה"צ 
ומטרתו לאפשר להורים, שילדיהם לא במשמורתם לבוא להנות עם ילדיהם במרכז הקשר. 

נותנות טיפול פרטני, תיווך, ליווי  בתחום השיקום - פועלות שתי עובדות סוציאליות. העובדות 

את  מלווים  אנו  כן  כמו  רגשי.  וטיפול  תעסוקתי  מקצועי,  שיקום  המבקשים  לאנשים  ומעקב 
הקהילה הנגישה בקריית ביאליק. 

בתחום הצרכים המיוחדים – עובדת סוציאלית האחראית על התחום, נותנת ליווי, הדרכה, טיפול 
רגשי למשפחה, עזרה במיצוי זכויות ועזרה בטיפול במסגרת הקהילה. 

בתחום הזקנה -  זהו אחד התחומים המרכזיים בפעילות האגף. אנו פועלים בשיתוף העמותה 
למען הקשיש א.ש.ק. 

פעילויות  יוזמים  חוק.  עפ"י  והתערבות  תיווך  ליווי,  פרטני,  טיפול  נותנים  הסוציאליים  העובדים 
קבוצתיות וקהילתיות. ומפתחים שרותים קהילתיים. 

השרותים בתחום הקשישים:
מועדון נייד - מתנדבים מגיעים אל בית הקשיש/ה ועורכים פעילות חברתית בביתו/ה. בפרויקט 

משתתפים 75 מתנדבים אצל 90 קשישים )עריריים ומוגבלים בתנועתם( בקריה. 
תעסוקה ביתית וריפוי בעיסוק – מדריכה מפעילה 35 משתתפים בפעילות מתוכננת שמטרתה 

העסקת הקשיש המוגבל בביתו. המשתתפים הם ניצולי שואה. 
מועדון לניצולי שואה – "בבית ירקוני" – פועל מידי שבוע בימי שלישי. 

מועדון בריטניה – בבית ברנר, בשכונת צור שלום, חבריו הם ניצולי שואה, בעזרת תרומה מיהודי 
בריטניה. 

קבוצת “קשרים וקישורים” – מתנדבים שהוכשרו בתכנית מיוחדת לעבודה עם חולי אלצהיימר 
בשלבים מוקדמים. 

פרויקט נוסף של העמותה בו אנו מעורבים הוא פרויקט "אוזן קשבת" – מקיימים קשר טלפוני 
עם קשישים עריריים ומשוחחים איתם על נושאים שונים.  

התקיימו שני ערבי שיא לקשישים באשכול פיס נערכו 3 טיולים לקשישים מתנדבים. 

מרכז יום, 
מועדון לקשיש - 

מרכז גאולים

revahakb@walla.com טל' 077-3606699
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אגף לגיוס משאבים, קשרי חוץ ואירועים

shgitg@qbialik.org.il טל: 04-8780840

מנהלת האגף: קרני בלס
שם האירועתאריך

פרימיירה של להקת צעירי ביאליק במופע 19/2/13
“סיפור הפרברים” 

מסיבת פורים למתנדבים25/2/13
מופע ליום האישה הבינלאומי: אבי קושניר9/3/13
מימונה בחי פארק2/4/13
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה7/4/13
הופעה של להקת צעירי ביאליק באשכול פיס9/4/13

חגיגות יום העצמאות לגני ילדים10/4/13
טקס יום הזיכרון לחללי צה”ל14/4/13
שרים לזכרם באשכול פיס14/4/13
חגיגות יום העצמאות בחי פארק15/4/13

ערב סטנדאפ עם רועי לוי ודניאל אסייג - 3/5/13
פסטיבל ביאליק

כותבים מקומיים עם יוסי פישר וחופני כהן - 4/5/13
פסטיבל ביאליק

במועדון ברנר - סופר רוסי גלסניק מרק - 5/5/13
פסטיבל ביאליק

באשכול פיס ערב עם יואל ריפל - פסטיבל 5/5/13
ביאליק

אפקטים ופעלולים בקולנוע באשכול פיס - 6/5/13
פסטיבל ביאליק

פאנל סופרים בהנחיית יוסי אלפי, יאיר גרבוז 6/5/13
וסייד קשוא פסטיבל ביאליק

באשכול פיס ג’קי לוי ודודי לוי פסטיבל ביאליק7/5/13
מופע נעילה ברב תכליתי גורי אלפי ואורנה בנאי7/5/13
פרימיירה של המחזמר באשכול פיס2/6/13
“קוראים בקפה” בבית חן6/6/13
ננסי ברנדס ברב תכליתי7/7/13

הפנייג’ זה”ב בגינת סביון17/7/13
ברב תכליתי ערב להקות23/7/13
בחצר דפנה קובי אוז ויהודה סעדו - פיוטים25/7/13
“התבוריס” בחצר דפנה - ארועי קיץ30/7/13
מחווה לשירי חוה אלברשטיין באשכול פיס7/8/13

ברב תכליתי שרים שירים של נחום היימן29/8/13
הרצאה עם חיליק מגנוס בבית חן1/9/13

ערב לניצולי שואה ולמתנדבים באשכול פיס14/10/13
הרצאה עם מירי יבין באשכול פיס17/10/13
קבלת משלחת מבוקרטון באשכול פיס6/11/13
ערב חנוכה עם מאיר בנאי ברב תכליתי3/12/13

הצגה של מפעל הפיס “השליש השלישי”25/12/13
הצגה של מפעל הפיס “שעונים”26/12/13

האגף לגיוס משאבים גייס בשנה זו תרומות כ - 443,500 $
* 142,500 $ קרן שרמן

* הקרן תרמה 570,000 $ לשיפוץ הספריה ובשנת 2013 התקבל החלק היחסי
* 20,000$ קרן זארו- פעילות מועדוניות לילדים אתיופים

* 45,000$ קרן HOT פעילות לילדים ונוער אתיופי
* 8000$ קרן רוקין תוכנית קיץ לילדים

* 170,000$ שיפוץ מועדון ברנר
* 14,000$ סדנאות לקידום נוער

* 14,000$ שיפוץ מועדונית סיגליות
* 30,000$ קרן סובול עזרה במועדונים

קשרי חוץ וערים תאומות:
* גרמניה / ברלין שטגליץ צלנדורף

* לנגנפלד / קשרי ידידות
* מקסיקו / סאפופן - ברית ערים תאומות

* פולין / רדוססקו – ברית ערים תאומות
* גיאורגיה / זסטפוני – ברית ערים תאומות

* ארה”ב / בוקרטון – שותפות 2000 והסוכנות היהודית - קשרי ידידות פעילויות שוטפות

פעילויות שוטפות
* שבת תרבות / כל שבת ראשונה של חודש

* מועדון הזמר “קרית ביאליק שרה” 6 מפגשים בבית חן
* מועדון בוקר / ימי שלישי ביד לבנים בשעה 10:00 בבוקר

* מועדון גימלאים / ימי שני ביד לבנים בשעה 17:15
* הרקדות בבית חן

* הרקדות מוצ”ש באולם הספורט 

ילדי "המחזמר" ביום העצמאות 
לילדי הגנים

טקס

יום הזיכרון

להקת צעירי ביאליק

חגיגות המימונה באוהל ראש העיר

הקפות שמחת תורה
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מנהל: חיים אליאס
מרכז צעירים - כללי

מרכז הצעירים עוסק בשלשה תחומי ליבה :
תעסוקה, השכלה, מעורבות חברתית.

המרכז נותן מענה לצעירים בגילאי 18 – 35. 
כוח אדם המועסק במרכז צעירים :

מנהל מרכז צעירים – חיים אליאס
רכזת תעסוקה – חלי כהן

רכז השכלה ומעורבות חברתית – שי דנון
. בימים אלה החל תהליך השיפוץ של מבנה מרכז 

הצעירים המיועד במרכז העיר. )בית חן(

תחום השכלה :
*מלגות והשמות סטודנטים – מרכז הצעירים מסייע 

בנושא השמות של מקבלי המלגה. 
*קורס כלכלה נכונה 

*קורס הכנה לפסיכומטרי - בחודש דצמבר החל שווק 
לצעירי העיר והסביבה. 

*קורס אנגלית יישומית – נחתם חוזה התקשרות מול 
"ברליץ" ..

*מפגש חשיפה בנושא אימון ) קואיצ'ינג( של תות –
התקיים יום חשיפה .

תחום תעסוקה:
השמות במקומות עבודה לצעירי העיר.

*פיתוח קשרי מעסיקים בקהילה ומחוץ לה.- עיבוי 
ותחזוק הקשר עם מפעלים .

*הגדלת מאגר המשרות - ע"י פרסום ויצירת קשר בלתי 
אמצעי בעזרת רשימות שמיות.

*ניהול רשת חברתית - הקמה וניהול שוטף של דף 
הפייסבוק של המרכז תוך מתן מענה לפניות. *יצירת 

שותפויות בתחום התעסוקה וההכוון התעסוקתי - יצירת 
שתופיות עם גורמים רלוונטיים.

מעורבות חברתית :
הקמת קבוצת מיקוד -. 

*סדנא בנושא "אורח חיים בריא " 
19 מתנדבים אשר  יום המעשים הטובים התגבשה קבוצה של  *יום מעשים טובים –במסגרת 
שיפצה את מתחם המרכז הקהילתי בשכונת צור שלום. כמן כן שופץ במסגרת יום זה מועדון 

נוער אשר משמש בעיקר את הקהילה האתיופית בשכונה.
*כרטיס צעיר – מיזם בו יונפק כרטיס הנחות לצעירי העיר בינואר יצא קול קורא לעסקים בעיר 
ובסביבה המציע לתת הטבות ולהיות חלק מכרטיס " ביאליק צעיר " כמו כן מועסקים שני אנשי 

שיווק שתפקידם לשווק את המיזם לבעלי עסקים לצורך מתן הטבות לצעירי העיר.

 מרכז צעירים קריית ביאליק.

מחלקת קליטהמרכז צעירים

alonae@qbialik.org.il 04-8730882 :טל

מנהלת: אלונה אייזנברג
בנושא קליטתם  של העולים, במיוחד בהשתלבותם בחברה  רבות  מחלקת הקליטה משקיעה 

ישראלית תוך שמירה על זהותם ותרבותם.
במסגרת הפעילות של קליטה בקהילה, בצעה המחלקה את  הפעולות הבאות:

לדוברי השפה האמהרית
התקיימו 	  הפרויקט  במסגרת  "מחוברים".  נוער  בני  התגודדות  למניעת  פרויקט  הפעלת 

פעילויות למניעת אלימות, שימוש בסמים ואלכוהול, שיפור דימוי עצמי ומתן כלים לשיפור 
מיומנויות חברתיות.

הופעלו מועדוניות  לתגבור לימודי והעשרה לילדי כיתות א’- ו’ כולל הזנה.	 
נערכו סיורים  לזקני העדה לחמת טבריה, פארק אוטופיה ושמורת החולה.	 
התקיימו קורסי מחשבים, אולפן תעסוקתי, נערכה פעילות חברתית להעצמת נשים עולות מאתיופיה	 
הופעלה  קייטנת קיץ לעולי אתיופיה	 
מאתיופיה 	  עולות  לנערות  פעילות  התקיימה 

“טיפול דרך אומנות”.

לדוברי השפה הרוסית
הורחב ושופץ מועדון לניצולי השואה "קפה 	 

בריטניה" בצור שלום. הפעילות בו כוללת חוגים, 
קורסים , ציון מועדי ישראל וחגים  וארוחות בוקר.

צוין  יום הניצחון על גרמניה הנאצית ויום הזיכרון 	 
לפלישה הנאצית בטקסים מרגשים.

חגי ומועדי ישראל  צוינו בחגיגה משותפת 	 
לתושבי הדיור המוגן.

נערכו ערבי תרבות עם מיטב האומנים .	 
נערכו סיורים לגן ציפורי, חמת גדר, עכו.	 
המחלקה מפעילה אתר בשפה הרוסית  ודף פייסבוק בשתי שפות: עברית ורוסית.	 
תאטרון עממי ברוסית העלה הצגה מקורית “מותו  	 

        של יוספוס פלבייוס” ו”בריאת העולם” בפני חברי הקהילה.

לדוברי השפה הספרדית
מועדון  עולי דרום אמריקה ממשיך 	 

בפעילות שנתית ומפגשי חברה.
נערכו סיורים  להכרת הארץ, שיעורי  	 

יוגה לטיס והרצאות.
אומנים עולים מדרום אמריקה בניהולה 	 

של האומנית טטה סטרוקובסקי 
תורמים לשיפור חזות העיר .

נערכה תערוכה קבוצתית של 	 
אומנים עולים מדרום אמריקה.

צוינו מועדים וחגי ישראל בחגיגה משותפת במועדון.	 

 חנוכת מועדון "קפה בריטניה" לניצולי שואה בנוכחות
שגריר בריטניה

תאטרון העממי ברוסית

haime@qbialik.org.il טל: 04-8779355

יום המעשים הטובים

סדנה בכלכלה נכונה
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מבקר העירייה וממונה על פניות ציבוריחידת הנוער

eyal@qbialik.org.il טל: 04-8780808  shmooliknovak@gmail.com | יחידת נוער קריית ביאליק

המבקר: אייל לוי

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2012 אושר בישיבת מועצת העיר ביום 13/11/2013 והועמד לעיון הציבור.
תושבים  תלונות  ומברר  מטפל  התושבים,  תלונות  נציב  בתפקיד  גם  המשמש  העירייה,  מבקר 

הפונים ישירות אליו.

להלן פירוט התלונות שהגיעו לנציב תלונות התושבים:
בשנת 2013  התקבלו אצל נציב תלונות התושבים 648 פניות, עפ"י הפירוט הבא:

• 122 פניות בכתב
• 526 פניות הגיעו באמצעות הדוא"ל.

• 16 מכתבי הערכה ותודה על עובדי העירייה.
• 166 פניות שסווגו כלא מוצדקות.

• 243 פניות סווגו כלא ניתן לקבוע עמדה.
• 145 פניות סווגו כלא רלוונטי.

• 46 פניות סווגו כמוצדקות.
• 32 פניות סווגו כמוצדקות בחלקן.

בנוסף לאמור לעיל, נתקבלו בתקופה 
הנדונה עוד כ- 50 פניות, אשר לא נתגבשו 
לכדי טיפול רגיל, למשל במקרה שהפנייה 

טופלה באופן מיידי, או כשהפונה טופל 
על-ידי גורם אחר בעירייה, או במקרה 

שהפונה לא סיפק 
מידע בסיסי לטיפול בתלונתו.

מנהל היחידה : שמוליק נובק
היחידה שמה לדגש להוות גורם מתכלל לפעילות הנוער הבלתי פורמאלית בישוב ולרצף 

החינוכי מבוקר עד ערב ליצור הרגשת שייכות וגאווה עירונית בקרב בני הנוער ולמצות את 
שעות הפנאי ע"י פתיחת מקומות פעילות חדשים, חשיפה ועידוד להיות פעילים במסגרות 

חברתיות שונות.
תנועות הנוער )מד"צים-מרום, צופים, מחנות עולים(

450 חניכים.	 
2 בנות שירות במרום ובתיכון.	 
4 חיילים במחנות העולים ובחטיבת הביניים “דפנה” ובתיכון.	 
2 מדריכי שירות לאומי בצופים ובחטיבת הביניים “אפק”.	 
פתיחת שלוחות תנועות הצופים בצור שלום ובבי"ס “ביאליק”.	 

מועצת הנוער
תקינות המועצה.	 
הפעלת פארק הנוער בחופשת הקיץ )מסיבת אוזניות, סדנאות, ערב להקות, קריוקי...(.	 
חגים )עבודה לפי תוכנית שנתית(.	 
שותפים בקורס נוער מורה דרך.	 
קבלת מבנה לפעילות בחטיבת הביניים “דפנה”.	 

אז מה היה לנו עוד...
חשיפה בבתי הספר לפעילות בלתי פורמאלית.	 
פתיחה והפעלת פארק נוער.	 
נסיעה לעידוד משחקי כדורסל/כדורגל.	 
לקיחת חלק בפסטיבל ביאליק לשירה וספרות.	 
מנהלת רשותית לנוער.	 
קפה דילמה, קבלת שבת...	 
מפגשי נוער ומשלחת לברלין.	 
נוער מנגן ושר- ערב תרומה למשאלת לב והופעת להקות צעירות.	 
מופעי סטנד אפ מסובסדים לנוער.	 

מועצת 
הנוער 

במשלחת 
חילופי נער 

בברלין

תחומי האחריות של העירייה נגזרים מהוראות 
סעיף 249 לפקודת העיריות )נוסח חדש(.

מאגרי מידע – בעירייה קיימים 4 מאגרי מידע עפ"י הפירוט הבא:

     1.          רישוי עסקים – מנהלת המאגר הגב' אורנה פכטר.
     2.          חניה – מנהל המאגר מר שלום לוינזון.

     3.          גבייה – מנהל המאגר הגב' אינה גודסביץ.
     4.          שכר – מנהל המאגר מר לירן סולומון.
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המחלקה המשפטית

anatp@qbialik.org.il טל: 04-8780865

תקשוב
אחראי: משה אמויאל

moshea@qbialik.org.il טל: 04-8780836

יועצת משפטית: עו"ד ענת פרץ

הלשכה המשפטית מונה 2 עורכות דין, שבראש הלשכה המשפטית עומדת היועצת המשפטית 
לעירייה,מנהלת לשכה ומרכזת התביעה העירונית. 

המחלקה המשפטית מנחה את פעולות העירייה ומוודאת כי הן תואמות את החוק, וכי העירייה ממלאת 
את חובותיה על פי החוק, ועושה שימוש נכון בסמכויותיה לתועלת הציבור אותו היא משרתת.

המחלקה המשפטית חולשת על תחומי עיסוק רבים: 
ייעוץ משפטי

מתן ייעוץ משפטי שוטף לראש העיר, הנהלת העירייה והמחלקות השונות בעירייה. 
חוזים ומכרזים

טיפול שוטף ומקיף בחוזי ומכרזי העירייה על פי פניות המחלקות והיחידות השונות של העירייה. 
חוקי עזר עירוניים

המחלקה המשפטית מטפלת ומקדמת חקיקת חוקי עזר וזאת על מנת לאפשר לעירייה לבצע את 
הדברים שהיא נדרשת ומוסמכת לעשותם על פי פקודת העיריות שמטרתם לדאוג לרווחת התושבים 

www.moin.gov.il ולסדר הציבורי. ניתן לעיין בחוקי העזר באתר משרד הפנים
השתתפות בוועדות המועצה

ידי  על  נבחרים  שחבריהן  השונות,  העירייה  ועדות  לכל  מוזמנת  לעירייה  המשפטית  היועצת 
המועצה הן לועדות הרשות והן לועדות החובה.

ליווי פרוייקטים
בצד הטיפול המשפטי השוטף הניתן לכל אחד ואחד ממנהלי העירייה, בכל הפעולות הננקטות 
המשפטית  הלשכה  מלווה  משפטית,  להדרכה  ו/או  להנחיות,  ו/או  לחוו"ד  והצריכות  ידם  על 

פרוייקטים מיוחדים המבוצעים על ידי המנהלים השונים.
בכל שלב במהלך גיבושו של פרוייקט, ניתן הליווי המשפטי מתוך מגמה לאפשר את קיומם של 

הפרוייקטים, לדאוג כי העירייה תפעל על פי הדין אגב ביצועם.
ייצוג העירייה בבתי משפט

ייצוג העירייה בפני משרדי ממשלה 
התביעה העירונית

עסקים. רישוי  וחוק  חובה  לימוד  ,חוק  העירוניים  העזר  חוקי  של  האכיפה  כמנגנון   משמשת 
התביעה תומכת בכל הנוגע לעבודת הפיקוח העירוני, לרבות ייעוץ משפטי שוטף וטיפול שוטף 

בתיקי בית משפט.
כמו כן מעניקה התביעה העירונית טיפול משפטי המסייע בידי היחידה לביקור סדיר, באכיפת 
ידי משלוח התראות  על  חובה,  לימוד  חוק  פי  על  חובתם  הורים אשר מפירים את  כנגד  החוק 

להורים ואף הגשת כתבי אישום.
עסקים  נגד  אישום  כתבי  ומגישה  עסקים,  רישוי  חוק  באכיפת  גם  מטפלת  העירונית  התביעה 

הפועלים ללא רשיון או בחריגה בתנאיו.
שעות פעילות המחלקה: יום ב' 8:00-12:00, יום ד' ו- ה' -10:00 12:00

עיריית קריית ביאליק ממשיכה לקדם תהליכי שיפור השירות, שיתוף ושקיפות כאורח חיים, 
במסגרתם שולבו האמצעים המתקדמים ביותר, על מנת ליצור נוחות ונגישות של התושב 

לעירייה במגוון שירותים
 

* אתר העירייה: אתר עירוני מעודכן, שעוצב לנוחיותו המרבית של המשתמש וכולל  אפשרות 
מחלקות  עם  קשר  יצירת  רלוונטיים,  טפסים  הורדת  באתר,  ישירות  שונים  תשלומים  לשלם 
העירייה השונות, טלפונים, מידע לשעת חירום, זמני פעילות, אירועים, מידע על תקציב העירייה 

ופרוטוקולים שונים ועוד.
הכניסות לאתר, במהלך 2013 עומד על כ-10,000 כניסות מדי חודש, גידול של 10 אחוז לעומת 

.2012
 

*  אפליקציית קריית ביאליק: בעזרת הסמארטפון  ניתן לשלוח פניות למוקד העירוני בצירוף 
תמונה הממחישה את המתרחש. ניתן לחייג חיוג מהיר למחלקות העירייה, וניתן לקבל קישורים 
ולדף הפייסבוק. עיריית קריית ביאליק שולחת באמצעות האפליקציה הודעות  לאתר העירייה 

לציבור בהתאם לחתך האוכלוסייה אליו מופנה המידע.
במהלך 2013 , כ-1,500 מתושבי קרית ביאליק הורידו את האפליקציה. האפליקציה הינה חינמית 

.iOS-וזמינה הן באנדרואיד והן ב
 

* עמוד פייסבוק עירוני: במהלך 2013 פתחה עיריית קריית ביאליק דף פייסבוק עירוני. 
בדף מתפרסמים על בסיס יומי עדכונים והודעות לציבור, אירועים ופעילויות בעיר, ישנם קישורים 
חשיפות  וכ-25,000  לייקים   1600  - לדף  קשר.  ויצירת  העירונית  תשלומים  למערכת  נוחים 

חודשיות בממוצע.
  

* לרשות ישנם גם דפים ב-

הידעת ?!
פניות התושבים וניהול עמוד הפייסבוק נעשים באופן אישי על ידי ראש העיר.
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פעילות ההנגשה בעירתחום הדרכה, פיתוח ארגוני ורווחת עובד

simhab@qbialik.org.il טל: 04-8780820 michalhaberman@gmail.com

פעילות הנגשה ברחבי העיר:
הקמת מעלית בחט”ב אפק.	 
לשירותים 	  האגף  בבניין  מעלון  התקנת 

חברתיים בעיר.
הקמת שירותי נכים בבניין העירייה.	 
הנגשת תחנות אוטובוס בצירי התנועה בעיר.	 
הנמכת מדרכות וסימון מעברי חצייה.	 
סימון חניות נכים פרטיות וציבוריות.	 
מועדון 	  עם  פעולה  שיתוף  המשך 

אופניים של עמותת “אתגרים”.
החינוך 	  בגני  “אתגרים”  עמותת  פעילות 

המיוחד, בבי”ס “קדימה” ובחט”ב “דפנה”.
המשך תכנון להקמת פארק נגיש בעיר.	 
המשך פעילות להנגשת הקונסרבטוריון.	 
 פעילות צמי”ד )צרכים מיוחדים( 	 

בתנועת הצופים.

הסברה והגברת המודעות במערכת החינוך וברשות:
סקירות נגישות במרפאות, מסעדות וסניפי בנקים בעיר.	 
מיזם הסברה בגני החובה “יש לי חבר והוא אחר” המשותף לעמותת נגישות ישראל ולתנועת 	 

של”ם של חברת המתנ”סים.
פעילויות של עמותת נגישות ישראל בכל בתי הספר היסודיים, כולל הרצאות ותחנות התנסות 	 

בלקויות השונות.
פעילות של מיזם “גם אני יכול” )משותף למתנדבי רפא”ל ונגישות ישראל( בחט”ב “דפנה”.	 
“ארוחות חושים” למורי בתי הספר בעיר ועובדי עירייה.	 
סדנת מצבי חירום למתנדבי קהילה נגישה קריית ביאליק.	 
קיום יום המודעות הארצי לחניות נכים, והחודש הבינלאומי של האדם עם המוגבלות.	 
קידום נושא התעסוקה לאנשים עם מוגבלויות בעיר בכלל ובאזור התעשייה בפרט.	 

התקנת מעלון בלשכת הרווחה.
בתמונה מופיעות חברת מועצת העיר קריית 
ביאליק ד"ר רויטל שורץ-סבירסקי ומנהלת 

מחלקת הרווחה גב' שושי סוקניק.

מחלקת הדרכה, פיתוח ארגוני ורווחת העובד עוסקת בפיתוח הניהול האיכותי בעירייה. זאת תוך 
חיזוק הידע והמידע הארגוני, כישורי הניהול, המקצועיות ושביעות הרצון של העובדים והתושבים.

מאות עובדי העירייה ומנהליה עוברים הדרכות מסודרות הרלוונטיות לתחום עיסוקם, סדנאות 
ניהול וקואצ'ינג אישי וקבוצתי וכן תהליכי שיפור והתייעלות.

בשנים האחרונות השכילה המחלקה לקדם באופן מהותי את פעילות העירייה כולל קובץ נהלי 
עבודה, אמנת שרות, קוד אתי, צוותי שיפור שרות, תוכניות הדרכה שנתיות ועוד.

על כך אף זכתה העירייה בפרסי איכות השרות במסגרת תחרויות ארציות.
מנהלי אגפים  פועלים על פי תכנית עבודה שנתית מקושרת תקציב.

כמו כן מתקיימים קורסים במימון "קרן מעגלים" בשיתוף מכללת צומת לימודים מיועד לגילאי 50 + 
לבעלי מקצועות השחיקה בתחומים בישול, קונדיטוריה, מנעולנות, אנגלית,  מחשבים ועוד.

בקרוב  יפתחו הקורסים לכלל תושבי העיר העונים על הקריטריונים.
התקיים קורס למזכירות בתי ספר יסודיים תוך הקניית כלים ומיומניות בתחום ניהול העצמי של 

בתי הספר.

הטמעת קוד אתי בקרב מנהלי העירייה

רכז נגישות: שמחה ברמנהלת: מיכל הברמן
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אגף הכספים

www.gvia.qbialik.org.il 04-8780884 :טל misim@qbialik.org.il

גזבר העירייה: לירן סלומון
אגף הכספים רואה כמטרה לבצע את מדיניות העירייה תוך שמירה על איזון תקציבי ואיתנותה 

הפיננסית של העירייה ושיפור מתמיד של איכות ורמת השירות לתושב.
בשנים 2010 ו – 2013 קיבלה העירייה פרס ניהול כספי תקין מידי שרי האוצר והפנים.

העירייה הוכרה כרשות איתנה אשר מראה על ניהולה הכספי המקצועי והתקין לאורך שנים.

שיפור השירות לתושב
כחלק משיפור רמת השירות הורחבו אפשרויות תשלום המיסים באמצעות מוקד חיצוני הפועל 

בין השעות 08:00 – 22:00 .
הוצבה עמדת "תור מט" לניהול יעיל של התורים לקבלת השירות תוך מתן דגש לאוכלוסייה 	 

בעלי צרכים מיוחדים.
אתר האינטרנט של העירייה  בו ניתן לקבל הסברים על המיסים השונים האגרות וההיטלים 	 

והזכות לקבלת הנחה. כמו כן ניתן להוריד מאתר האינטרנט את רוב הטפסים לצורך בקשה 
להנחה ותשלומים.

ביצוע פיתוח ההון האנושי באגף לצורך שדרוג איכות השירות הניתן.	 

ראש העיר מקבל 
את פרס ניהול 

תקין משר הפנים 
- שנה רביעית 

ברציפות

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012 )באלפי ש"ח(

הידעת?!
את תקציב הרשות של 

השנה החולפת )2013( ושל 
השנה הנוכחית )2014( 

כולל פירוט הוצאות הרשות 
לפי סעיפי תקציב ניתן 
למצוא באתר העירייה.
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רשת המתנ"סים

moshlu@walla.com טל: 04-9128341

מנכ”ל המתנ”סים בעיר: משה לוזון

תחום הגיל הרך והמשפחה:
1 . 78 – מכיל שלוש כיתות: תינוקייה, פעוטון ובוגרים. – בשנה זו השתתפו  יום הפרפר  מעון 

ילדים. בתכנית בניית שני מעונות נוספים: בגבעת הרקפות ובמרכז העיר.
מעון הרקפות – כולל 45 ילדים בשלוש כתות: 2 תינוקייה ופעוטון אחד.. 2
בית לגדול טוב  - פועל במתנ"ס צור שלום בשיתוף הרשות המקומית, החברה למתנ"סים . 3

סיפור,  שעת  משחקייה,  אירועים,  כגון:  הרך  לגיל  מגוונת  פעילות  "תנובה".במקום  וחברת 
מחשבים, שף צעיר, קבלת שבת וקייטנות.

לפעילות . 4 זוכים  הילדים  בגנים,  צהרונים  בעשרים  ילדים  כ-450  משתתפים   - צהרונים 
העשרה וארוחת צהריים.

מועדוניות למרכזי למידה  - פועלות חמש מועדוניות בכל בתי-הספר היסודיים משתתפים . 5
כ- 250 ילדים בכיתות א'-ד'. הפעילויות:  שיעורי-בית ופעילות חברתית.

תחום קהילה ומשפחה:
כ-100 . 1 משתתפים  בטיולים  הארץ.  להכרת  טיול  מתקיים  לחודש  אחת   – מטיילת  קהילה 

מטיילים.
מתנדבים – במסגרת של"מ פועלים כ- 500 מתנדבים במסגרות שונות בקריה ומחוצה לה. . 2

המתנדבים זכו לפעילות העשרה – טיולים, חוגים ושני ערבי הצדעה.
 אשת חייל – הכשרת נשים יוצאות אתיופיה במטרה לסייע בכניסתן למעגל התעסוקה.. 3
משתתפות כ- 30 נשים בצו"ש.. 4
גמלאים – המועדון פועל במתנ"ס דן. הפעילות כוללת: חוגים, הרקדות ומסיבות חג, הרצאות, . 5

טיולים, נופשונים ועוד. כ-90 משתתפים.
טלוויזיה קהילתית – פועלים כ-20 מתנדבים. אחת לחודשיים מפיקים מגזין תרבותי המוקרן . 6

בערוץ הקהילתי.
שכר מצווה – השרות מתקיים ברב - תכליתי וניתן ללא תשלום ע"י עורכי-דין )אינו עוסק . 7

בתחום הפלילי(.
קייטנות – בחופשת הפסח והקיץ השתתפו כ- 1300 ילדים בגילאי 4-13.. 8
מבתי-הספר . 9 תלמידים   3,000 קיבלו  זה  פרויקט  במסגרת   – ספרים  השאלת  פרויקט 

היסודיים ובחט"ב ספרים. הפרויקט מבוצע בשיתוף הרשות המקומית, הרשת ומנהלי בתי-
הספר. 

קהילה נגישה - פעילות בתחום החברתי, חוגים, סדנאות, טיולים והרמת כוסית לחוגים.. 10

תחום תרבות:
מועדון זמר מתקיים באשכול הפיס – שירה בציבור והופעת אומן. פועל בימי שלישי אחת . 1

לחודש, כ- 100 משתתפים בכל ארוע.
בליווי תזמורת . 2 - הפעילות מתקיימת ברב-תכליתי  ריקודי שנות ה-60   – מועדון הרנסנס 

ותקליטן אחת לשבועיים בימי שישי כ- 140 משתתפים.
ריקודי עם – מתקיימת הרקדה במרכז הרב-תכליתי פעם בשבוע בימי ראשון.. 3
תרבות תורנית – ערבי שירה פיוט וחזנות– תזמורת אנדלוסית, . 4
אירועי פורים בשלוחות השונות וארגון עדלאידע-  שוק פורים, סדר פסח לנזקקים בשיתוף . 5

חב"ד והרשות. 
עלייה לרגל – טיולים לירושלים וחברון בחופשות סוכות ופסח.. 6
תהלוכת ל”ג בעומר בשיתוף חב”ד והרשות.. 7

תחום הספורט – 
בי"ס לאקרובטיקה משתתף וזוכה במקומות ראשונים בתחרויות ארציות כ- 70 משתתפים.

ונשים,  ילדים  התעמלות  פילאטיס,  יוגה  יוגה,  צי’,  תאי  קונגפו,  קארטה,  ספורט:  חוגי  הפעלת 
קפוארה ועוד.

שלוחות הרשת
מרכז רב תכליתי- רח' דפנה 56.

מתנ"ס דן – רח' דן 2 .
מתנ"ס צור שלום – רח' העליה 3.
מתנ"ס עופרים – רח' ההגנה 12.

ביס לאקרובטיקה – רח' דפנה 54.
בית לגדול טוב – רח' העלייה 3.

מעון יום – דרך רבין 7.
אשכול הפיס – רח' דפנה 52. 

מעון רקפות רחוב לילך 6

הידעת?!
מנכ"ל רשת המתנ"סים מעביר חוג לתנ"ך במרכז הרב תכליתי בכל יום רביעי בין השעות 

11:00-12:00

אשכול פיס
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רשימת מחלקות

חינם לכל תושב - מידע ממוקד ביד ומיד! לראשונה באפשרותך להתעדכן בנעשה בעיר 
בהתאם לתחומי ההתעניינות שלך אירועים ותרבות / איכות הסביבה / מוקד עירוני / תכנון 

עירוני / התנדבות בעיר / הודעות ממוסדות חינוך ועוד.... איתך לכל אורך הדרך! 

הממונה על חופש המידע - מנכ"ל העירייה עזרא חכם
malia@qbialik.org.il 04-8780812 :'טל

www.qbialik.org.il

טלפוןמחלקה
8780878מרכזיה

8780888/108מוקד עירוני

8780810/3לשכת ראש העיר

8780809מזכיר ראש העיר

8780812מנכ"ל העירייה

8780808מבקר העירייה – פניות הציבור

8780820מהנדס העיר

8780870גזבר העירייה

8780830/7אגף החינוך

8780822/33גני ילדים

אגף לגיוס משאבים, קשרי חוץ 
ואירועים

8780840

8780849משרד הפנים

8780829קב"ט עירוני

8780884מחלקת הגבייה

8780865מחלקה משפטית – יועצת משפטית

8780819משאבי אנוש

8780866תרבות הדיור

8780864איכות הסביבה

8780853פיקוח עירוני

8780854מחלקת ניקיון

8711924וטרינר עירוני

8705257השרות הפסיכולוגי החינוכי

טלפוןמחלקה
9128341רשת המתנס"ים

1800-850820תאגיד המים "מי ביאליק"

8730882מחלקת הקליטה

8704414ש.י.ל – שירות יעוץ לאזרח

8780862ארכיון

8775292משרדי העירייה בצור שלום

077-3606699אגף לשירותים חברתיים

6996450חברת קדישא

8700031רבנות – מועצה דתית

6894541חנות "מיד ליד"

8704145א.ש.ק – שירותים קהילתיים לקשיש

8715014בית ירקוני

8490148/9מרכז גאולים לגיל הזהב

8701035בית יד לבנים

9128341מרכז דני ז’ק

8782300אשכול פיס

8751365מועדון דן

8779355/6מרכז קהילתי צור שלום

8705391הספריה העירונית

8730024קונסרבטוריון

8750865מרכז הספורט "אפק"

8748783בית משפט לעניינים מקומיים

8770047משמר אזרחי

אפליקציית קריית ביאליק 

עיריית קריית ביאליק


