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דבר ראש העיר

תושבים יקרים,

 

כמדי שנה, וכמצוות המחוקק, אני מתכבד להגיש לכם דין וחשבון 

על פעולות העירייה לשנת 2014.

ערי  בין  תושב  פר  להוביל בהשקעה  ביאליק ממשיכה  קריית  הנוכחית,  וחשבון  הדין  בשנת  גם 
הקריות והיא מעניקה את סל השירותים הגדול והמגוון ביותר לתושביה. בתחום החינוך נמצאת 
קריית ביאליק במקום הראשון בארץ בין העיריות בהשקעה לכל תלמיד. כך למשל, בשנת 2014 
הסתיימה בנייתו של בית הספר "רקפות", שהינו בית הספר הראשון בצפון הארץ שנבנה על פי 

עקרונות הבנייה הירוקה. בית הספר החדש שוכן במבנה מרשים ומהודר.

קריית ביאליק גאה להימנות עם הרשויות המקומיות בישראל המקבלות את פרס שר הפנים 
לניהול כספי תקין. הפרס מוענק לנו זו השנה החמישית ברציפות. לאחרונה התבשרנו על ידי 

משרד הפנים, כי אנו נמנים עם המועדון היוקרתי של הערים היציבות בישראל.

השנה זכתה קריית ביאליק בפרס האיכות והמצוינות בשירות הציבורי על שם יצחק רבין ז"ל. 
הפרסים והמעמד מצביעים על ניהול אחראי ויעיל המלווה בעשייה רבה בכל תחומי הפעילות.

 קריית ביאליק ממשיכה בתנופת הפיתוח ובשנת 2014 בוצעו פרויקטים רבים המשנים את פני 
העיר בכל השכונות, כפי שתראו כשתעיינו בדין וחשבון לתושב.

בעזרתכם דברים טובים קורים בקריית ביאליק היפה מכולן.

שלכם,

אלי דוקורסקי

ראש העיר
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אגף החינוך

מנהל האגף: עמי ראובן
מערכת החינוך הפכה להיות אבן שואבת למשפחות רבות אשר בוחרות בקריית ביאליק לבנות 

את ביתן. 

תקציב החינוך עומד על 64 מיליון שקל, ההשקעה פר תלמיד הגבוהה ביותר בארץ בין העיריות 
ועומדת על 11,000 ₪ לתלמיד. 

לכלל  מענה  נותנים  אשר  ומגוונים,  ייחודיים  פרויקטים  שלל  החינוך  במערכת  מפעילה  עירייה 
התלמידים ומכוונים למצוינות, שיפור האקלים הבית ספרי והסביבה החינוכית.  

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

talis@qbialik.org.il � 04-8780830 :טל

חנוכת בית הספר רקפות



בחודש דצמבר נחנך בית ספר רקפות, חלוץ המיזם לבניה ירוקה, במעמד יו"ר דירקטוריון מפעל 
הפיס עוזי דיין וראש העיר, אלי דוקורסקי. חנוכת בית הספר בסימן ובזיקה לחג החנוכה בו אנו 
מציינים את חנוכת בית המקדש. חנוכת בית הספר רקפות מהווה סיום תהליך ממושך של בנייתה 
ילדינו תוך שימת דגש לחינוך  והקמתה של סביבת לימודים ראויה לחינוך מתקדם ומוביל של 

והתנהגות על פי ערכים. 
בית הספר רקפות הינו בית ספר ירוק המטמיע בערכיו התנהלות ירוקה לחיים בריאים  וירוקים 
ותרומה לסביבה ולקהילה. ילדי בית הספר בכל בוקר דואגים למחזר בפחים מיוחדים מגוון רחב 
של פסולת למיחזור. הכסף שבית ספר רקפות ירוויח ממיחזור הפסולת  יתרם לעמותת "משאלת 

לב". 

אגף החינוך

הישגים ויוזמות באגף החינוך לשנת 2014 

החלה בחלק מבתי הספר היסודיים את תוכנית "סייסיי" לפיתוח חשיבה יצירתית.  
נמשך טיפוח חזות בתי הספר וצביעת אולמות הספורט בציורים אומנותיים.  

הופעלה תוכנית "יובל" בחטיבות הביניים ו"מקום בלב" בבתי הספר היסודיים     
במטרה לתת מענה לילדי קצה )מצטיינים ומאותגרים(.  

תלמידי קריית ביאליק מובילים ברמה הארצית בהישגים בבגרות בכימיה עם ציון ממוצע    
מעל 85.  

בית ספר התיכון אורט קריית ביאליק קיבל תעודת הצטיינות על הצטיינות תלמידיו    
בבחינות הבגרות במגמת תעשיה וניהול.  

בית ספר יסודי ביאליק קיבל פרס כספי עבור קליטה מיטבית של מורים חדשים     
החינוך. למערכת    

עיריית קריית ביאליק קבלה פרס על שיעור גיוס גבוה ומשמעותי של נערי העיר: בנות    
במקום ה-6 ובנים במקום ה-11.  

4 בני נוער מקריית ביאליק קיבלו תעודת הצטיינות מחוזית על תרומתם לקהילה.  
קריית ביאליק מדורגת ראשונה במחוז ובין המובילות ברמה הארצית בהשקעה    

כספית פר תלמיד.  
2 בתי ספר: פסגות וביאליק הצטרפו לתוכנית התקשוב הלאומית.  

בית ספר אורט קריית ביאליק

מתרימים למען "משאלת לב" ארוח משלחת מארצות הברית 4
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גינת ירק 
המתוחזקת 

על ידי מורים 
ותלמידים

פעילות אתגרית בטבע

במת שיח ערכילמידה מבוססת קהילה

בית ספר ביאליק

בית ספר הבונים

אגף החינוך

talis@qbialik.org.il � 04-8780830 :טל



בית ספר קדימה

בית ספר יד"ע

אגף החינוך

talis@qbialik.org.il � 04-8780830 :טל

רכיבה  בטוחה – בעולם ירוק יותר 
בשיתוף פעולה עם עמותת 'אור ירוק'

הגינה הקהילתיתטקס חג החנוכה

"עם אחד לב אחד״ לקבל, להכיל ולחבק 
כל אדם במגוון זרמים ביהדות
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שיעור העצמה שיעור העצמה אישית יוגה
אישית 

מאסטרשף

בית ספר נעורים

אגף החינוך

פעילויות ספורטיביות מאתגרות למוח ולגוף

בית ספר פסגות



אגף החינוך

חטיבת הביניים אורט דפנה

חטיבת הביניים אורט אפק

תלמידי תוכנית " התייעלות אנרגטית" בדוכן 
החתמה והדרכה בנושא

תלמידות בית הספר בגמר תחרויות הניווט

חממה לספורט בחטיבת הביניים אורט אפק. 
השחיינים בתחרות המילניום

רובוטיקה לקראת משימת תיכנות. 
תחרויות מאתגרות ב"עיר הירוקה"

talis@qbialik.org.il � 04-8780830 :טל 8
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אגף החינוך

השירות הפסיכולוגי החינוכי

ייעוץ, ליווי והדרכה לצוותים חינוכיים ולהורים בנוגע לתלמידים במערכת החינוך בתחום . 1
הלמידה ובתחום הרגשי/התנהגותי.     

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

תקשורת בינאישית.  
אבחון בשלות של ילדי הגן לקראת העלייה לכיתה א' ואבחון פסיכולוגי של ילדים  בעלי . 4

צרכים מיוחדים וילדים בסיכון.
השתתפות ומתן חוות דעת מקצועית בועדות השמה ושילוב, בועדות לתכנון והערכה של . 5

הרווחה ובועדות עירוניות. 
המשך פרויקט טיפול בילדים עם ADHD. הפסיכולוגיות מבצעות טיפול מערכתי  לילדים . 6

עם ADHD  הכולל הן טיפול בילדים והן ייעוץ לצוותי המורים וההורים.  
העובדות . 7 לסייעות  מפגשים   15 בת  לימוד  קבוצת  התקיימה   – חינוכיות  סייעות  הכשרת 

במערכת החינוך במטרה להכשירן לעבודה  עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. לאור הצלחת 
הפרוייקט תיפתחנה קבוצות נוספות . 

קבוצה להורים של מתבגרים – אנו מקיימים קבוצה לזוגות הורים של מתבגרים  על פי . 8
תפיסת הפסיכולוגיה החיובית. 

הסמכת סייעות לתלמידי בתי הספר והגנים

rellyav@gmail.com  04-8705257 .טל

מנהלת: רלי אביטל



יחידת הנוער

מנהל היחידה: שמוליק נובק
יחידת הנוער העירונית פועלת לקידום החינוך הערכי לבני הנוער בעיר מכיתות ז’ עד י”ב. 

היחידה מתכללת ומרכזת את כל פעילויות החינוך הבלתי פורמאלי הקשורות לנוער בעיר בכדי 
ליצור רצף חינוכי מבוקר ועד ערב ליצירת חברה בריאה בה ילדים ובני נוער נמצאים במרכז 
ההוויה. בני נוער משולבים במסגרות פעילות מגוונות המעוררות בהם: חשיבה, יוזמה, לקיחת 

אחריות, שינוי ופיתוח תחושת שייכות לעיר ולמדינה. 
כל זאת על ידי שיתופי פעולה בין כלל העוסקים בנוער ברשות.

תנועות הנוער )צופים, מחנות עולים(
מעל ל- 450 בני נוער לוקחים חלק בפעילויות תנועות הנוער בעיר.

פעילות בנות שירות במסגרת תנועות הנוער ובבתי הספר.
פתיחת שלוחת הנוער העובד והלומד.

מועצת הנוער העירונית
אירועי “white nights”, אירועי הקיץ לבני נוער עם שלל הופעות, בהם לקחו חלק מעל 	 

ל - 1500 בני נוער.
הובלת חרם על הרשת החברתית “סיקרט” במטרה למנוע פגיעה בבני נוער ודיונים על כך 	 

בכנסת.
הענקת תעודות הוקרה לבני נוער מתנדבים בקהילה ובפעילויות החינוך הבלתי פרומאלי.	 
השתתפות בוועדת חינוך עירונית ובמפגשי ועד הורים יישובי.	 
קיום כנס הכשרה למנהיגות נוער ייצוגית עירונית. 	 
קיום ערב להקות נוער לקידום היצירה העירונית.	 
קיום כנס מתגייסים עירוני להוקרת המתגייסים הטריים בשיתוף מרכז הצעירים.	 
פעילות במועצות התלמידים והנוער המחוזית והארצית.	 

מה היה לנו עוד....
חשיפת בני הנוער בעיר לפעילות החינוך הבלתי פורמאלי.	 
פתיחת קבוצת “קולנוער” לפיתוח והדרכה בתחומי עריכת הוידאו על ידי בני נוער.	 
מופעי סטנד אפ מסובסדים לנוער.	 
נוער מנגן ושר – המשך קיום המסורת של ערב תרומות והופעת להקות צעירות.	 
פעילות לנוער במסגרת פסטיבל ביאליק לשירה וספרות.	 
קידום והכשרה של מועצות התלמידים הבית ספריות.	 

bialik.noar@gmail.com � 054-3304180 .טל

אגף החינוך

מועצת הנוער העירונית
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11 galits@qbialik.org.il | 04-8780820 'טל

אגף הנדסה

עלותאתר 
₪ 5,100,000.00סלילת שביל אופניים לאורך הגדורה. שלב ב' בתכנון1

₪ 14,000,000.00הקמת בית ספר חדש בגבעת הרקפות. 2

₪ 2,150,000.00הוספת 4 כתות בבית הספר פסגות בצור שלום. 3

₪ 20,500,000.00הקמת תחנת שאיבה ראשית לביוב ברחוב העצמאות.4

הסדרה ושיפור שדרות ירושלים לתנועה רצופה ותוספת חניות. 5
הפרויקט בשלבי סיום

15,000,000.00 ₪

₪ 12,700,000.00השלמת  טיילת בן גוריון והסדרת ניקוז6

₪ 2,400,000.00הקמת גן ילדים דו כיתתי ברחוב חיננית בגבעת הרקפות7

₪ 1,000,000.00הקמת מעגל תנועה ברחוב התל8

₪ 900,000.00שיפוץ ושידרוג מגרש ספורט בצור שלום והתקנת דשא סינטטי9

₪ 7,000,000.00התחלת עבודות חישוף הקרקע וניקיון השטח ב"נאות אפק"10

₪ 200,000.00שיקום ספריה בבית ספר קדימה11

הקמת מפרץ אוטובוסים להעלאת והורדת תלמידים בבית ספר 12
נעורים

380,000.00 ₪

הקמת מפרץ אוטובוסים להעלאת והורדת תלמידים בבית ספר 13
פסגות

560,000.00 ₪

₪ 1,200,000.00הקמת מגרש ספורט בבית הספר גבעת הרקפות14

₪ 270,000.00הקמת מגרש ספורט בבית הספר פסגות15

₪ 83,360,000סך הכל

מנהל האגף: נועם מסד

אגף חדש בן ארבע כיתות בבית הספר פסגות



אגף הנדסה

תנופת תכנון ופיתוח

שדרוג שדרות ירושלים בעלות של 12 מיליון ₪

הדמית גן יד"ע שיוקם בשכונת צור שלום בעלות של 2.2 מיליון ₪ הקמת בניין C של בית הספר רקפות בעלות של 6.5 מיליון ₪

הקמת 4753 יחידות דיור חדשות בשכונת נאות אפק

12
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אגף תפעול ותברואה

מנהל האגף: ליאור טרגן
מוקד עירוני

מנהלת: סיון דרור

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

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

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

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

נתונים:

בשנת 2014 התקבלו במוקד כ- 34,496 פניות, מהן טופלו  34,343 פניות המהוות כ- 99.5% 
מסך הפניות.

עם סיום המעקב אחר הפניות במוקד, מועברים עדכונים באופן מדגמי לכ- 30% מהפונים. 
המוקד פועל 24 שעות ביממה, 364 ימים בשנה )למעט יום כיפור(.

המוקד צופה במצלמות האבטחה שהוצבו בפארקים הציבוריים ברחבי העיר.

moked@qbialik.org.il � 04-8780888 טל. 108 או



אגף תפעול ותברואה

איכות הסביבה

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

כיום כ- 5000 בתי אב משתתפים באופן פעיל בפיילוט ועד סוף שנת 2015 כל העיר תפריד 
פסולת. העירייה מקימה עמדות אשפה מיוחדות המחופות באבן על מנת לשפר את חזות העיר 

ולרכז את כל הפחים בעמדה אחת. עד היום נבנו כ-40 עמדות אשפה.

חוק חופש המידע הסביבתי:
באתר האינטרנט העירוני מופיע מידע בנושא בדיקות ניטור איכות אויר, בדיקות קרינה ובדיקות 

נוספות אשר בוצעו בשטחי קריית ביאליק.

הושלם שילוט רחובות בשלטי עץ יפים.
העירייה חתמה הסכם עם תאגיד תמיר למיחזור אריזות. כמו כן, הוצבו מכולות לאיסוף בקבוקי 

זכוכית.

מרכז "מיד ליד" ממשיך לפעול בהצלחה גדולה. החפצים הרבים שמגיעים למרכז תורמים 
להקטנת הפסולת המיועדת להטמנה ומסייעים בחסכון העירוני לטובת פעולות אחרות לרווחת 

התושבים. המקום מופעל ע"י מתנדבים.

doritd@qbialik.org.il � 04-8780864 .טל
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אגף תפעול ותברואה

תרבות הדיור
מנהלת: דורית דן

 הערותממוצע לשנהממוצע לחודשסוג טיפול

    35360קבלת קהל

עורך דין מטעם האגודה 448יעוץ משפטי
לתרבות הדיור

מענה בכתב לפניות                    30360מכתבים
התושבים

מכתבי התראה לפני 448התראות עורך דין
תביעה משפטית

תביעות בפני
224המפקחת על הבתים  

יעוץ מהנדס560יעוץ הנדסי 
מספר נציגויות בתים 

הצטרפו לאגודה 
לתרבות הדיור 

  995

נציגויות בתים אשר 
חברים באגודה 

לתרבות הדיור
                    430

סניף האגודה לתרבות הדיור בקריית ביאליק הינו גוף אשר נותן מענה לתושב ומשרת את וועדי 
הבתים והדיירים המתגוררים בבתים המשותפים בעיר. הסניף מסייע לנהל את הרכוש ולהסדיר 

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

המשותף. 
כמו כן ניתן 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.



אגף תפעול ותברואה

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

משפט )כולל הכנת תיקי תביעות(. לרבות אכיפת עבירות החנייה בעיר.
דואר  )טלפון,  המתקבלות  בתלונות  טיפול  ידי  על  בעיר  למבקרים  ו/או  לתושבים  שירות  מתן 

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

בשיתוף  הנהלים  פי  על  העסקים  בעלי  מול  החוק  לאכיפת  היממה  שעות  בכל  סיורים  ביצוע 
מחלקת רישוי עסקים.

השתתפות באבטחת אירועים 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 ופינוי גרוטאות רכב. אכיפה וטיפול בבקשות 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.
בנוגע  לציבור  מידע  עלוני  פרסום 
מבצע  ביתושים,  טיפול  גזם,  לפינוי 

למיגור תופעת צואת הכלבים.

פיקוח עירוני וניקיון
מנהל: שלום לוינזון

סה"כ דוחותמהות הדוח

53צואת כלבים

6עישון במקומות ציבוריים

11תליית מודעות אסורה

32השלכת פסולת בייתית ברחוב

23טיפול בגרוטאות רכב

17זריקת חומרי בנין ברבים

42אי פינוי גזם \ שלא בימי פינוי

13.017דוחות חניה 

עסקים פתוחים מעבר לשעות 
המותרות

7

7שטחים ציבוריים לא נקיים

13,215סך הכל

talih@qbialik.org.il � 04-8780853 :טל 16
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שיטור עירוני

מפקד השיטור העירוני: פקד תאופיק אבו האני
רכז השיטור העירוני: מאור מילכמן

על פי החלטת ממשלה, הוקם מערך אכיפה עירוני ) שיטור קהילתי( בקריית ביאליק. 
השיטור הקהילתי מונה 7 שוטרים ו-7 פקחים, 2 ניידות סיור ו-2 קטנועים.

השיטור העירוני הוקם במטרה לתת מענה לפניות התושבים בנוגע לוונדליזם, מפגעי רעש 
ושמירה על איכות החיים בעיר, תוך שיתוף פעולה מלא בין גורמי העירייה השונים.

פקחי היחידה שעברו קורס הסבה לשיטור העירוני, פועלים 24 שעות ביממה במשך 7 ימי 
השבוע על מנת לתת מענה מהיר ויעיל לכל בעיה הקיימת בעיר.

במסגרת הפעילות השוטפת של היחידה, מתבצעים סיורים שוטפים, מבצעים גלויים וסמויים 
ותרומה אישית לקהילה לדוגמא: יום המעשים הטובים, הרצאות בבתי ספר וחלוקת מצרכי מזון 

לנזקקים. במהלך חופשות החגים ובמיוחד בחופשת הקיץ, מתגבר השיטור העירוני את פעילותו 
לרווחת חיי התושבים. 

על פי סקר הנערך על ידי המשרד לבטחון פנים, 68% מקרב התושבים מודעים לפעילות 
השיטור העירוני.

השיטור העירוני הפך לחלק בלתי נפרד מהנוף העירוני. תחושת הביטחון בקרב התושבים 
נשמרת באדיקות.

השיטור העירוני ימשיך לבצע את תפקידו ביעילות המירבית תוך מתן מענה מהיר ואדיב.
על כל בעיה ניתן לפנות למוקד העירוני 108 ולמוקד 100 של המשטרה.
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אגף תפעול ותברואה

מנהל מחלקה: ד"ר דדיה דוד
המחלקה הווטרינרית הרשותית משותפת לשלוש 

קריות - קריית ביאליק, קריית מוצקין וקריית ים.

תחומי עיסוק ואחריות:
מניעת מחלת הכלבת:  

 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 מחוסן מונפק רישיון החזקת כלב. אין חובה לחסן חתולים, אך אנו    
ממליצים לחסן חתולים שחיים גם בבית וגם מחוצה לו. כלבים וחתולים      
מעוקרים / מסורסים זכאים להנחה בתנאי שבעליהם יציגו אישורים      

לעת, פרטים   מתאימים. לתשומת לבכם מחירי אגרות החיסון והרישוי משתנים מעת    
www.moag.gov.il  מלאים באתר משרד החקלאות  

החיסונים ניתנים בכל יום רביעי:  
בקריית ביאליק / ברחבת העירייה, שדרות ירושלים 16.   

בין השעות:  08:00 - 10:00 / 16:00 - 18:00  
בימים א’- ה’ במשרדי השירות הווטרינרי רחוב הסדנה 3, אזור תעשיה צור שלום.  

בשעות: 8:00 -14:00, בתאום טלפוני: 04-8711924  
במהלך שנת 2014 חוסנו 4,664 כלבים וחתולים. ניתנו 64 קנסות מנהליים לבעלי כלבים,    

שהחזיקו כלבים ללא חיסון בתוקף.  
 הדרכת בעלי כלבים על אופן החזקתם / הולכה ברצועה, איסוף צרכים, כלבים   

מסוכנים: פיטבול, אמסטף, רוטווילר גם עם מחסום פה.  
 הסגרת כלבים שנשכו אדם / במהלך שנת 2014 טופלו 122 אירועי נשיכות ומתוכם

הוסגרו 38 כלבים.  
 לכידת כלבים משוטטים / נלכדו 241 כלבים. ניתנו 60 קנסות מנהליים לבעלי כלבים

שנתפסו משוטטים. פרסום עלון לציבור בנוגע לשוטטות בעלי חיים.  
עיקור וסירוס חתולי רחוב / במהלך שנת 2014 עוקרו וסורסו כ-1000 חתולים.   

פרסום מידע לציבור בנוגע למבצע עיקור וסירוס חתולי רחוב.   
עזרה ראשונה לבעלי חיים שנפגעו או נפצעו בתחומי הרשות כתוצאה מתאונות     

דרכים או התעללויות. חילוץ בעלי חיים במצוקה.  
פיקוח על חנויות לחיות מחמד.  

חינוך והסברה בבתי ספר.  

השירות הווטרינרי הרשותי

elis@qbialik.org.il � 04-8711924 'טל 18
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אגף תפעול ותברואה

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

פיקוח על עסקי מזון שמוכרים, מחזיקים ומייצרים מזון מן החי: בשר, עופות, דגים טריים  
קפואים או מעובדים. בדיקות משנה // בדיקת מוצרי מזון מהחי טרם שיווקם בעסקים,    

במהלך 2014 נבדקו: בשר בקר, כבש, חזיר, עוף, הודו ודגים;  13,000 טון.   

הידעת? הכנסות מבדיקת משנה;  257,565 ₪
הכנסות מברירות קנס )עסקי מזון, כלבים משוטטים ואי חיסון כלבים(  36,500 ₪, 

הכנסות מחיסוני כלבת ושיבוב אלקטרוני 578,633 ₪

במהלך בדיקות המשנה וביקורות בעסקים נפסלו לשיווק והושמדו 2,976 ק"ג בשר, עופות
ודגים לא ראויים למאכל אדם. בנוסף 12,127 ק"ג נפסלו לשיווק והוחזרו למפעלים

ולמשחטות. ניתנו 11 ברירות קנס לבעלי עסקים וספקים שעברו על חוקי עזר עירוניים.



אגף תפעול ותברואה

מחלקת רישוי עסקים 

מנהלת : אורנה פכטר 

מחלקת רישוי  עסקים מופקדת על יישומו של "חוק רישוי עסקים מתוקן תשע"ב 2013" ומתן 
רישיונות עסק על פי החוק ועל פי חוקי העזר העירוניים.

אנו ממשיכים בתנופת העשייה בעיר ועמלים להגיע לכלל העסקים 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 הסביבה ומניעת סכנות 
לשלום הציבור. במסגרת הפעילות השנתית השוטפת מתבצעות ביקורות פתע בעסקים, 

מתקיימים שימועים, ניתנות התרעות, הנחיות, תנאים ודרישות לעסקים. מתקיימת אכיפה 
משפטית, מוגשים כתבי אישום ונסגרים עסקים שלא פעלו להסדרת הרישיון.

מספר נתונים לשנת 2014:

מספר פריטים טעוני רישוי עסק  - 795
מספר  פריטים בעלי רישיון עסק - 542
במהלך השנה הוצאו 105 רישיונות עסק

הוגשו 13 כתבי אישום
נפתחו 78 תיקי עסק חדשים

מטרת החוק 
רישיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של 

העסק על פי החוק.

רישיון עסק 
עסק טעון רישוי  על פי החוק מחויב ברישיון עסק מטעם הרשות המקומית. הרישיון הוא אישי 

ייחודי למקום ולסוג העסק.

קבלת רישיון  
מותנה בעמידה בתנאים ובדרישות החוק לרבות תכנון ובניה, כיבוי אש, אישורים של משרדי 

הממשלה )נותני האישור(, הרשות המקומית וגורמים נוספים.                                       

אישור גורמי ונותני האישור 
על פי החוק הרשות המקומית אינה יכולה להנפיק רישיון עסק ללא עמידה בתנאים ובאישורים 

של גורמי ונותני האישור.                                                                     

ביטול רישיון  
הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק ביוזמתה או מיוזמת נותן האישור אם העסק חרג / 

הפר תנאי הרישיון.

ravitb@qbialik.org.il � 048780852 .טל 20
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אגף תפעול ותברואה

עונשין 
ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית. העסק צפוי לצו סגירה מנהלי/ שיפוטי ובעליו 

צפוי להיתבע לדין, לקנסות גבוהים והטלת עונשי מאסר.

לידעתך!!! למידע מוקדם להקמת  העסק יש משמעויות כלכליות כבדות לכן כדאי לבדוק 
ברשות המקומית טרם התקשרות בקשר חוזי – האם העסק טעון רישוי עומד בדרישות חוקי 

התכנון והבניה, מהם התנאים לקבלת הרישיון ומהם ההנחיות לאופן הגשת הבקשה.

נגישות בעסקים:
בתאריך 25.10.2013 נכנסו לתוקף תקנות נגישות לשירות. תקנות אלו מתווספות לתקנות 
נגישות מבנה קיים וחדש ומשלימות סט של תקנות נגישות וחוק שוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות, תשנ"ח – 1998. 

לפי סעיף 8 ב' לחוק רישוי עסקים, רשות הרישוי אינה יכולה להנפיק רישיון עסק או לחדשו, 
מבלי לבחון קיום הוראות הנגישות. בעת הגשת בקשה לרישיון עסק ו/או חידושו, על המבקש 

לעמוד בדרישות החוק והתקנות ביחס למילוי הוראות הנגישות )הנגשה פיזית והנגשת השירות(.

על בעל העסק להמציא חוות דעת של מורשה נגישות למבנה ומורשה נגישות לשירות מטעמו 
המפרטת את תוצאות הבדיקה כחלק מנותני האישור הנדרשים בהליך הרישוי.

מידע נוסף על החוק והליכי הרישוי ניתן לקבל במחלקת רישוי בעירייה. כמו כן ניתן 
לקבל מידע באתר האינטרנט העירוני ובאתר משרד הפנים  "ממשל זמין".

בתי עסק ברחוב קרן היסוד



אגף תפעול ותברואה

האם העסק נותן שירות לציבור?   
	 עסקים שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל כגון: קניון, חנות, חניון    

ציבורי או מסעדה, צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק.  

	 עסקים כמו מפעל, בית מלאכה או מקום עבודה אחר )בבניין קיים או חדש(, חל הליך    
הנגישות רק על האזור אליו מגיעים לקוחות.  

האם העסק קטן או גדול?

	עסקים קטנים עד 100 מ"ר או עסקים של בתי אוכל אשר שטח ההסעדה שלהם עד 25    
מ"ר, יידרשו לבצע הנגשה לעסקים בהתאם למדריך הנגשה לעסקים קטנים.  

האם העסק נמצא בבניין חדש, או קיים? 

עסק בבניין חדש:
עסק בבניין ציבורי חדש שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009, ייבדק לפי תקנות הנגישות 

לבניין חדש ]תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל-1970, תוספת שנייה, 
חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדש[

עסק בבניין קיים:
עסק בבניין קיים, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים ]תקנות שוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים(, תשע"ג-2013[.

ravitb@qbialik.org.il � 04-8780852 .טל

בתי עסק במרכז סביניה ושדרות ירושלים

22



23 simah@qbialik.org.il � 04 -8702954 .טל

מנהלת: סימה הרשמן- קסטרו

מנהלת אזור התעשייה  הוקמה בשנת 2011 ביוזמת ראש העיר מר אלי דוקורסקי. המינהלת 
פועלת להידוק הקשר בין בעלי העסקים  והעירייה  ומהווה כתובת לתעשיינים, בעלי העסקים 

ובעלי נכסים בדגש על שיפור השרות. המינהלת מפתחת שירותים מתקדמים ופועלות לצמצום 
המפגעים הסביבתיים והחזותיים באזור. שואפת להפוך את אזור התעשייה לפארק תעשייה 

ועסקים מודרני ומטופח.

פרופיל אזור התעשייה: אזור התעסוקה, מתאפיין במגוון רחב של שימושים ובתי עסק. הוא 
משתרע על שטח של כ- 707 דונם בו כ- 1,000 בתי עסק. כביש 22 )עוקף קריות( הנגיש את 

האזור והפך אותו למרכזי במטרופולין חיפה.

פרויקטים ייחודיים שקודמו באזור התעשייה קריית ביאליק 

אבטחת אזור התעשייה –  על פי נתוני המשטרה חלה ירידה של כ- 75%  בהתפרצויות    
לעסקים.  

הפעלת קו תחבורה ציבורית 24 של "אגד" לאזור התעשייה.  
יזמות עסקית -  עזרה בהבאת עסקים למתחם אזור התעשייה וחיבורם לבעלי נכסים.  

השקעות בתשתיות באזור התעשייה -  מקדמת תכניות להתחדשות עירונית באזור    
התעשייה.  

מציאת פתרונות תעסוקתיים למפעלים באזור התעשייה -הכשרות מקצועיות בדגש על    
החדשנות הטכנולוגית  – בעידוד ושיתוף פעולה של מנהלת אזור התעשייה.   

נפתח  המכון לתשתיות ואנרגיה ביוזמת חברת זוקו שילובים בע"מ )קטרפילר( ורשת    
מכללות עתיד באזור התעשייה במטרה לחזק החינוך המדעי - טכנולוגי מקצועי -    

בשיתוף תעשיות מקומיות.  

   

מינהלת אזור התעשייה 

אזור התעשייה מנוף כלכלי איתן של העיר קריית ביאליק. בימים אלו מקודמת תכנית 
להרחבת אזור התעסוקה  בשטח של כ- 240 דונם עד כביש עוקף קריות ע"י עיריית 

קריית ביאליק ורשות מקרקעי ישראל.

הפעלת קו 24 של אגדתכנית הרחבה של אזור תעשיה



אגף גיוס משאבים, 
קשרי חוץ וארועים

מנהלת: קרני בלס 

פרימיירה של להקת צעירי ביאליק "הלהקה"  18/2/14
פסטיבל אבבא      27/2/14

יום  האישה     9/3/14
ערב חשיפה  לפרוייקט ישראל נגלית לעין    1/4/14

חגיגות המימונה בפארק החי עם זהבה בן ומרגול    22/4/14
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה    27/4/14

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל    4/5/14
חגיגות יום העצמאות בפארק החי עם ריטה, ליאור נרקיס וגאליס    5/5/14

הופעה של להקת צעירי ביאליק הצעירה + תיאטרון קהילתי אש"ק   21/5/14
פסטיבל ביאליק – סל תרבות הצגת "ארכיון"   22/5/14

פסטיבל ביאליק – פאנל "בראי הדורות" בהנחיית יוסי פישר ובהשתתפות אלי     22/5/14
"כשהלב נפתח" דוקורסקי רחל דאור, רפי אלגרסי, תומר רוסו ובן רביד במופע    

פסטיבל  ביאליק – "מוצא מוצא" יוסי אלפי מארח את יהודית קציר, משה גרנות,     24/5/14
יוסי סוכרי והאחים צנחני  

פסטיבל ביאליק– מופע סטדנאפ עם שלום ודניאל אסייג   24/5/14
פסטיבל  ביאליק  - מפגש עם הסופר דניאל קלוגר לקהל דובר רוסית    25/5/14

פסטיבל ביאליק – מופע "דוס ציקיטיטאס" עם חני נחמיאס, עירית ענבי, אייל     25/5/14
חביב ושוקי בן עמי  

פסטיבל  ביאליק – הרצאה "בין בדיון לממשיות" עם הסופר מישקה בן דוד   26/5/14
פסטיבל ביאליק – מופע נעילה עם ירדנה ארזי ולהקת המחול הייצוגית "הללויה"   26/5/14

ערב עם הסופר מאיר שליו    2/6/14
מפגש עם סופר הילדים ינץ לוי   11/6/14

הצגת ילדים "הזחל הרעב"    12/6/14
דוכני מכירת ספרים + קרנבל לילדים במסגרת שבוע הספר   16/6/14

מפגש עם הסופרת משוררת אירית וייסמן והזמרת סופיה קפלן  17/6/14
מפגש עם כותבת מקומית פאולינה גי'בל  18/6/14

קפה סיפרותי עם אדגר קרת + עדנה מזיה  19/6/14
בגינת סביון ערב זהירות בדרכים חודשי יולי אוגוסט – הרקדות בגינת סביון גבעת    15/7/14

הרקפות וצור שלום.  

רשימת  אירועים  שהתקיימו  ב  2014

shagitg@qbialik.org.il � 04-8780840 :טל

להקת צעירי ביאליק
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אגף גיוס משאבים, 
קשרי חוץ וארועים

יריד אמנים בטיילת בן גוריון  13/8/14
הופעה של מוש בן ארי  25/8/14

הצגת ילדים "החברים מרחוב התווים"  10/9/14
שבת אומנים  13/9/14

טקס "יקיר העיר"   16/9/14
חגיגות שמחת תורה  16/10/14

מפגש עם הסופר ליעד שהם   9/12/14
כנס חבורות זמר  22/12/14

גיוס  משאבים
בשנה זו גויסו תרומות בסך 1,739,150 ₪ 

340,000 ₪ קרן זארו *בית ברנר    
 hot 72,650 ₪   קרן *מועדונית קדימה  

hot 21,000 ₪ קרן *העשרה במועדונית סיגליות 
 ₪  35,000 *הכשרה מקצועית לנערות 

541,500 ₪ קרן שרמן *ספרייה עירונית  
183,000 ₪ קרן סובול *הזנה   

380,000 ₪  קרן הידידות *מועדון נוער צור שלום 
26,000 ₪    קרן הידידות *מענקים לילדים  

   ₪ 140,000 *קרן הידידות לרווחה 

רשימת  אירועים  שהתקיימו  ב  2014

ילדי הגנים 
חוגגים
עצמאות



אגף גיוס משאבים, 
קשרי חוץ וארועים

פעילות  מועדון "דברים טובים לגימלאים"
נופש  חורפי באילת, מלון לאונרדו פרווילג כולל מופע של  ננסי ברנדס   12-16/1/14

טיול  לרמת הגולן   13/1/14
יום  האישה במלון  רימונים,  טבריה   12-13/2/14

נופש  בים  המלח, מלון קראון פלאזה    23-27/2/14
טיול לתל חי   13/3/14

טיול  לרומניה, קרפטים + בוקרשט   13-19/5/14
טיול  לרומניה, קרפטים + בוקרשט   17-23/6/14

טיול  לכפרים הדרוזים   2/9/14
טיול  לירושלים    4/9/14

סיור  סליחות בירושלים     30/9/14
טיול סוכות בבני  ברק   7/10/14

טיול לחבל יתיר    23/10/14
טיול  לחבל הבשור   27/10/14

חוויה  ערכית בגליל  המערבי   21/12/14

קשרי  חוץ  וערים  תאומות:
*  גרמניה / ברלין שטיגליץ צלנדורף – ברית ערים תאומות

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

*  פולין  /  רדומסקו  - ברית  ערים  תאומות
*  גיאורגיה  /  זסטפוני  -  ברית  ערים  תאומות

*  בלרוס / גלובוקי  -  ברית  ערים תאומות
*  ארה"ב  /  בוקה רטון -  שותפות  2000 והסוכנות  היהודית קשרי  ידידות  פעילויות  שוטפות  

פעילויות  שוטפות
*  שבת  תרבות  /  כל  שבת  ראשונה של  חודש

*  מועדון  הזמר "קריית 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

                  
shagitg@qbialik.org.il � 04-8780840 :טל
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האגף לשירותים חברתיים

מנהלת האגף: שוש סוקניק 
האגף פועל בתחומים שונים: 

גילאי 0-3 - אנו מוציאים פעוטות למעונות ומתמקדים בעיקר במעון הרב תכליתי, בו אנו 
מקיימים קבוצות לאמהות בתחום ההדרכה, ההורות, המשחק ויצירת קשר מיטיב עם הילד. 

גילאי 3-6 - פועלות שתי מועדוניות בהן שמים דגש על העשרה, טיפוח, עיצוב התנהגות והכנה לבית 
הספר. 

גילאי 6-12 שנים – 6 עובדות סוציאליות עובדות עם כל בתי הספר בקריה. תפקידן לאתר 
ולטפל בילדים ומשפחות בעלי קשיים בתפקוד היומיומי. 

אנו מקיימים 4 מועדוניות לגילאים אלה, שתיים מהן בשיתוף עם אגף החינוך ושתי מועדוניות 
טיפוליות בניהולינו. הילדים במועדוניות נהנים מארוחת צהריים, עזרה בהכנת שיעורים, העשרה 

טיפוח וטיפול רגשי. 

מעבר לכך ניתן טיפול ברמה פרטנית ומשפחתית בבעיות שונות שהמשפחות מבקשות עזרה. 

גילאי 12-18 שנים - ניתן טיפול פרטני בחטיבות "אפק" ו"דפנה" על ידי שלוש עובדות 
סוציאליות המגיעות לבית הספר מדי שבוע. 

ניתן טיפול קבוצתי לנוער ממוצא אתיופי במועדון "היוט" בצור שלום. 

ממשיך לפעול: "בית חם" – מועדון במרכז העיר לנערות מגיל 14-16, הפועל שלוש פעמים 
בשבוע בו מתקיימות פעילויות חינוכיות וקבוצתיות.  

בתחום המשפחה:
מעבר לטיפול פרטני באגף ישנה אפשרות למשפחות המעוניינות בכך או הופנו על    

ידי גורם  אחר, לקבל טיפול זוגי או משפחתי. הטיפול ניתן בתחנה טיפולית בה יש    
צוות מקצועי שהוכשר לכך ומודרך באופן שוטף.   

אנו עובדים על פי חוקים שנחקקו לצורך הגנה על הפרט. העובדות הסוציאליות     
באגף  הוכשרו במיוחד לפעול בתחום חוק הנוער, סדרי דין ואפוטרופסות, חוק המפגר     

וחוק חסרי ישע. האגף מטפל בהגשת תזכירים לבתי המשפט בכל הקשור      
לגירושין, משמורות והסדרי ראייה של ילדים. במסגרת חוק הנוער עובדות סוציאליות     

פועלות להגנה על ילדים בסיכון ועובדות מול בית המשפט לנוער. בצורה דומה אנו     
עובדים עם חוק המפגר, חוק אפוטרופסות וחסרי ישע.    

מוענק טיפול בתחום אלימות במשפחה על ידי עובדות סוציאליות שהוכשרה לכך.    

revahakb@walla.com � 077-3606699 'טל



האגף לשירותים חברתיים

האגף מאפשר טיפולי גמילה מהתמכרויות לאנשים הרוצים בכך.    

מתקיים פרויקט “יחדיו” להעצמה נשית ברמה אישית, הורית ותעסוקתית.   
קליטת עליה: 

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

פיתחנו עבורן מספר תוכניות קליטה: 

מודל קליטה ישובי.     

גישור לפנימיות בין ילדים להורים ולקהילה.    

תכנית "אשת חיל” לקידום נשים לעבודה, עבודה משותפת עם מט”י חיפה לשיקום     
וקידום מקצועי.    

סדנת תזונה בריאה והכרת המזון הישראלי.    

קבוצות פעילות משותפת לנוער עולה ונוער של הורים ותיקים.    

קבוצת נשים חסרות מיומנויות בשיתוף עם “ויצ”ו”.    
בקריית ביאליק פועל מרכז קשר אזורי – המרכז פתוח ארבע פעמים בשבוע בשעות אחר 

הצהריים ומטרתו לאפשר להורים שילדיהם לא במשמורתם לבוא להנות עם ילדיהם במרכז 
הקשר. 

בתחום השיקום - פועלות שתי עובדות סוציאליות שנותנות טיפול פרטני, תיווך, ליווי ומעקב 
לאנשים המבקשים שיקום מקצועי, תעסוקתי וטיפול רגשי. כמו כן, מלווה האגף את פעילות 

הקהילה הנגישה בקריית ביאליק. 

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

תחום הזקנה -  זהו אחד התחומים המרכזיים בפעילות האגף וזאת לאור העובדה שאוכלוסיית 
הקשישים מהווה חלק ניכר מאוכלוסייתה של הקריה. האגף פועל תוך שיתוף פעולה הדוק עם 

מרכז יום, מועדון 
לקשיש "גאולים" 28
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האגף לשירותים חברתיים

העמותה למען הקשיש א.ש.ק. 

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, 

שמעניק תעסוקה ביתית וריפוי בעיסוק   

מועדון לניצולי שואה – "בבית ירקוני" – פועל מדי שבוע בימי שלישי. 

מועדון בריטניה – עבור ניצולי השואה, פועל בבית ברנר בשכונת צור שלום.

קבוצת “קשרים וקישורים” – מתנדבים שהוכשרו בתכנית מיוחדת לעבודה עם חולי 

אלצהיימר בשלבים מוקדמים. 

פרויקט אוזן קשבת – מקיימים קשר טלפוני  עם קשישים עריריים בנושאים שונים.

שני ערבי שיא לקשישים, 3 טיולים לקשישים מתנדבים. 

חדש - מועדון קשישים מועשר – החל לפעול מועדון בוקר לקשישים עצמאיים בו מקבלים  

המשתתפים שתי ארוחות, פעילות חברתית והעשרה תרבותית.

revahakb@walla.com � 077-3606699 'טל

חנוכת מועדון 
קשישים מועשר



פעילות ההנגשה בעיר 

רכז נגישות: שמחה בר

הנגשת בנין הגיל השלישי ברחוב ק.ק.ל 75.   

הנגשת המקווה ברחוב ק.ק.ל 75.   

הצבת 22 תמרורים אישיים לנכים ליד ביתם.   

בניית מעלית בבנין 100 באורט קריית ביאליק - חטיבה עליונה.   

הנגשת הטיילת בשדרות בן-גוריון.   

בנית מפרצים להורדת תלמידים בבתי הספר פסגות ונעורים.   

הנמכת מדרכות ברחבי העיר.   

simhab@qbialik.org.il � 04-8780820 :טל

הנמכת מדרכות ברחבי העירהנגשת מקווה
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אגף הכספים

גזבר העיריה – לירן סולומון
אגף הכספים מסייע לראש העיר לקדם את מדיניות העירייה בכל תחומי התקציב הרגיל 

והבלתי רגיל תוך מתן שירות איכותי, מקצועי ואמין לגורמי חוץ ופנים בעירייה ומיקסום היכולות 
הפיננסיות של העירייה הן באמצעות הכנסות עצמיות והן באמצעות משרדי הממשלה השונים. 

כל זאת תוך שמירה על כללי מינהל כספי תקין ואיזון תקציבי.
עיריית קריית ביאליק קיבלה פרס ניהול כספי תקין מידי שרי האוצר והפנים בפעם החמישית 

ברציפות.

ביצוע במאות אלפי שקליםשם הגוף הנתמך

4,777איגודי ערים וגופים מתוקצבים

2,546אגודות ספורט

1,576תרבות ונוער

הוצאות מהותיות בשנת 2013

ביצוע 
במאות 
אלפי 
שקלים

אחוז מסך 
ההכנסות

50,45920%שכר כללי

73,11129%חינוך

30,07212%רווחה

16,3146%תרבות, נוער וספורט

28,25411%שיפור פני העיר 

את תקציב העיריה בשנה החולפת והנוכחית כולל פירוט הוצאותיה לפי סעיפי התקציב, 
תמיכות למוסדות הציבור וקרנות ומלגות במימונה, ניתן למצוא באתר העיריה:

www.qbialik.org.il

השתתפויות מהותיות שניתנו על ידי הרשות בשנת 2013

misim@qbialik.org.il � 04-8780884 :טל



אגף הכספים

קבלת פרס ניהול 
כספי תקין שנה 

חמישית ברציפות

misim@qbialik.org.il � 04-8780884 :טל 32
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מחלקת קליטה

מחלקת הקליטה משקיעה רבות בנושא קליטתם של העולים, במיוחד בהשתלבותם בחברה 
הישראלית תוך שמירה על זהותם ותרבותם. 

במסגרת הפעילות של קליטה בקהילה, בצעה המחלקה את  הפעולות הבאות: 
לדוברי השפה האמהרית

הפעלת מועדונית לילדי עולים בכיתות א'- ו', לתגבור לימודי והעשרה       
כולל  הזנה עד השעה 18:00   

התקיימו קורסי מחשבים, אולפן תעסוקתי, נערכה פעילות חברתית להעצמת נשים     
עולות, התקיימה פעילות לנערות עולות “טיפול דרך אומנות”.   

התקיימו פעילויות לנוער במסגרת פרויקט “מחוברים”, קורסים להעלאת הביטחון     
העצמי, לימוד נורמות חברתיות, מניעת שוטטות וחזרה למסגרות חינוכיות.   

לדוברי השפה הרוסית
פעילות מגוונת במועדון לניצולי השואה "קפה בריטניה" בצור שלום הכולל חוגים,     

קורסים, פעילויות 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.    

המחלקה ממשיכה להפעיל אתר בשפה הרוסית  ודף פייסבוק בשתי שפות: עברית ורוסית    
תאטרון עממי ברוסית העלה הצגה בפני חברי הקהילה.   

לדוברי השפה הספרדית
פעילות מועדון עולי דרום אמריקה: מפגשים חברתיים והפעלת חוגים.    

מתקיימים  שיעורי  יוגהלטיס והרצאות מגוונות בנושאי תרבות, אקטואליה ואורח     
חיים בריא.  

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.   

פרוייקט "מחוברים"תאטרון עממי ברוסית

vikin@qbialik.org.il � 04-8782307 :טל



מנהל: חיים אליאס
מרכז הצעירים עוסק בשלשה תחומי ליבה: תעסוקה, השכלה ומעורבות חברתית.

המרכז נותן מענה לצעירים בגילאי 18 – 40, בכל תחום מועסק רכז אשר תפקידו לתת מענה 
בתחומים הללו.
תחום השכלה

*מלגות והשמות סטודנטים – מרכז הצעירים סייע בנושא השמות של מלגאים  בכל
תחומי ההתנדבות בעיר, במיוחד תחומים  הקשורים להתנדבות קהילתית חינוכית.

*סדנאות להורים צעירים – התקיימו  שלש סדנאות בנות 10 מפגשים.
בינהן סדנת הורים למשפחות חד הוריות.

*קורס הכנה לפסיכומטרי.
*קורס אנגלית יישומית.

תחום תעסוקה:
הופנו למרכז כ- 300 פניות בנושא תעסוקה ובוצעו 73 השמות.

*פיתוח קשרי מעסיקים בקהילה ומחוצה לה - עיבוי ותחזוק  הקשר עם מפעלים.
*הגדלת מאגר המשרות - ייעוץ והכוונה בכתיבת קורות חיים והתאמת פרופיל.

*ניהול רשת חברתית - הקמה וניהול שוטף של דף הפייסבוק של המרכז תוך מתן מענה 
לפניות, פרסום משרות דרושים, פרסום סדנאות ופעילות פנאי בתוך הקהילה.

*יצירת שותפויות בתחום התעסוקה וההכוון התעסוקתי - יצירת שותפויות עם גורמים
רלוונטיים לצעירי העיר- תוכנית חות"ם, מכון פיל"ת.

 מעורבות חברתית:
הוקמה קבוצת מיקוד הכוללת 20 משתתפים לצורך מיפוי צרכים וגיבוש תוכנית פעילות

שתענה על צרכים אלה. 
*סדנא בנושא "אורח חיים בריא".

*יום מעשים טובים – במסגרת יום המעשים הטובים התגבשה קבוצה של 19
מתנדבים אשר שיפצה את מתחם המרכז הקהילתי בשכונת צור שלום ומועדון נוער אשר 

משמש את הקהילה האתיופית בשכונה.
*כרטיס vip לצעירים – מיזם בו הונפקו 1800 כרטיסי הנחות לצעירי העיר. 90 בעלי עסקים 

העניקו הטבות לצעירים.

תוכנית עצמאים צעירים – הוקמה רשת תמיכה לצעירים שהקימו עסקים חדשים.
קורס סטיילינג – סדנה לנשות העיר בהדרכתה של יהודית שטרן, סטייליסטית מובילה בתחום.

מתחם צעירים בהופעה של מוש בן ארי בחי פארק.
חגיגת חנוכה – הופעה של האחים גת באשכול פיס- הכנסות המופע הועברו לטובת האגודה 

למלחמה בסרטן.

מרכז צעירים

haime@qbialik.org.il � 7707400 :טל 34
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מבקר העירייה וממונה 
על פניות הציבור

המבקר: אייל לוי

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013 אושר בישיבת מועצת העיר ביום 12/11/2014 והועמד 
לעיון הציבור. מבקר העירייה, המשמש גם בתפקיד נציב תלונות התושבים, מטפל ומברר 

תלונות תושבים הפונים ישירות אליו.
להלן פירוט התלונות שהגיעו לנציב תלונות התושבים:

בשנת 2014  התקבלו אצל נציב תלונות התושבים 414 פניות, על פי הפירוט הבא:

93 פניות בכתב.  	
321 פניות הגיעו באמצעות הדואר האלקטרוני.  	

5 מכתבי הערכה ותודה על עובדי העירייה.  	
109 פניות שסווגו כלא מוצדקות.  	

108 פניות סווגו כלא ניתן לקבוע עמדה.  	
125 פניות סווגו כלא רלוונטי.  	

54 פניות סווגו כמוצדקות.  	
13 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.

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

 5 קיימים  בעירייה   – מידע  מאגרי 
מאגרי מידע על פי הפירוט הבא:

רישוי עסקים – מנהלת המאגר . 1
הגב' אורנה פכטר.

חניה – מנהל המאגר מר שלום . 2
לוינזון.

גבייה – מנהלת המאגר הגב' . 3
אינה גודסביץ.

שכר – מנהל המאגר מר לירן . 4
סולומון.

שלטים – מנהל המאגר מר לירן . 5
סולומון

eyal@qbialik.org.il � 04-8780808 .טל



המחלקה המשפטית

יועצת משפטית: עו"ד ענת פרץ
המחלקה המשפטית מנחה את פעולות העירייה ומוודאה 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. מטרתם של החוקים 
לדאוג לרווחת התושבים ולסדר הציבורי. ניתן לעיין בחוקי העזר באתר משרד הפנים

www.moin.gov.il 

השתתפות בוועדות המועצה
היועצת המשפטית לעירייה משתתפת בועדות העירייה השונות, הן בועדות הרשות והן בועדות 

החובה. 

ליווי פרוייקטים

בצד הטיפול המשפטי השוטף הניתן לכל אחד ואחד ממנהלי העירייה, בכל הפעולות הננקטות 
על ידם ומצריכות חוות דעת ו/או הנחיות, ו/או הדרכה משפטית, מלווה הלשכה המשפטית 

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

הפרוייקטים ולדאוג כי העירייה תפעל על פי הדין תוך ביצועם.

ייצוג העירייה בבתי משפט
ייצוג העירייה בפני משרדי ממשלה 

התביעה העירונית
 משמשת כמנגנון האכיפה של חוקי העזר העירוניים, חוק לימוד חובה וחוק רישוי עסקים.

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 החוק כנגד הורים אשר מפירים את חובתם על פי חוק לימוד חובה, על 
ידי משלוח התראות להורים ואף הגשת כתבי אישום.

התביעה העירונית מטפלת גם באכיפת חוק רישוי עסקים ומגישה כתבי אישום נגד עסקים 
הפועלים ללא רשיון או בחריגה בתנאיו.

שעות פעילות המחלקה: יום ב' 8:00-12:00, יום ד' ו- ה' -10:00 12:00

anatp@qbialik.org.il � 04-8780865 36
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אחראי: משה אמויאל

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 2014 עומד על כ-107,156 כניסות מדי חודש, גידול של 10% לעומת 

.2013
 

ניתן לשלוח פניות למוקד העירוני בצירוף  בעזרת הסמארטפון   אפליקציית קריית ביאליק:   *
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-2000 מתושבי קריית ביאליק הורידו את האפליקציה. האפליקציה הינה חינמית. 

 
* 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 
נוחים למערכת תשלומים העירונית ויצירת קשר. לדף 2233 לייקים וכ-40,000 חשיפות חודשיות 

בממוצע.
לעירייה דפים בפליקר, טוויטר, יוטויב, גוגל+ ואינסטנגרם

במהלך 2015 תחל העירייה בהנגשת אתר האינטרנט העירוני.

  * לעירייה ישנם גם דפים ב-

הידעת ?!
פניות התושבים וניהול עמוד הפייסבוק נעשים באופן אישי על ידי ראש העיר.

תקשוב

moshea@qbialik.org.il � 04-8780836 :טל



הדרכה ופיתוח אירגוני

michalhaberman@gmail.com � 04-8780878 :טל

מנהלת: מיכל הברמן
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, בכדי למסד מהלכים של שיפור מתמיד במתן שרות לתושבי העיר.

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

מנהלי אגפים ומחלקות ביצעו הערכת עובדים חוצת ארגון. בנוסף פועלים על פי תוכנית 
עבודת שנתית מקושרת תקציב.

בנוסף, העירייה ניגשה לפרס אחריות חברתית, מטעם שר הפנים ובכך, החליט ראש העיר 
להעמיד את הארגון לבדיקה חיצונית על ידי ועדת פרס ולבחון את איכות המצויינות של 

פעילות העירייה והעיר בכלל, על כל היבטייה.
לועדת הפרס הוגשו כ-180 עדויות המעידות על פעילות הרשות המקומית בתחום האחריות 

החברתית, כגון: נגישות, התנדבות, קידום האוכלוסיות החלשות, ניהול מצבי החירום וגישה עם 
תודעת שרות גבוהה לתושב.

קריית ביאליק זכתה בפרס איכות השירות והמצויינות, על שם יצחק רבין. 

הענקת פרס איכות השירות והמצויינות על שם 
יצחק רבין
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עיר ללא אלימות
מנהל: חיים אליאס

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

מטרתה העיקריית הינה מיגור תופעות האלימות והענקת ביטחון לתושב. 
התוכנית מחולקת למספר תחומים ולהלן פירוט הפרויקטים בכל תחום. 

תחום החינוך 
העסקת 6 מדריכי מוגנות ב – 6 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 על ידי פסיכולוגיות     
בשיתוף השירות הפסיכולוגי.  

תוכנית "אילנות גבוהים" - מתן סיוע וטיפולים משפחתיים למשפחות בבתי הספר    	
היסודיים על ידי פסיכולוגיות – בשיתוף השירות הפסיכולוגי.   

פרויקט "נוער מורה דרך" - ימי עיון וסדנאות ל- 250 תלמידים מובילים בעיר לצורך    	
העצמתם והצטיידותם 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 )לשעבר( בחודשי הקיץ. אירועים בו נטלו    	
חלק  כ-3,500 בני נוער.   

תגבור מערך מדריכי הנוער בעיר, הפעלת מועדון נוער בצור שלום וסיוע בהובלת    	
מועצת הנוער העירונית.   

הפעלת תיאטרון קהילתי במהלכו הועלתה ההצגה "חופים" בשיתוף החטיבה העליונה    	
אורט קריית ביאליק.  

תחום אכיפה
הפעלת סיירת הורים המונה 48 מתנדבים, פעילה בימי ו' בלילה ותפקידה סיוע לבני    	

נוער הנמצאים בפארקים ובגנים הציבוריים בעיר.   
סיום פרוייקט מצלמות בשלושה אתרים בעיר ושידרוג המוקד העירוני.  	

haime@qbialik.org.il � 7707400 :טל

שרותים ממלכתיים



שרותים ממלכתיים

מנהל: ירין אינטרשטיין

הפעילות נגעה באוכלוסיות וקהלים רבים. שיתופי הפעולה עם התוכניות השונות הפועלות 
בעיר היוו כר פורה להגדלת נפח הפעילות.

הופעלו כ-10 סדנאות להורים, בהם לקחו חלק יותר מ-200 הורים. הפעלת הקבוצות     
נובעת מתפיסה עירונית הרואה בשיתוף ומעורבות הורית נדבך חשוב בפעילות    

המניעה בקרב כל האוכלוסייה.   
הופעלה זו השנה השנייה תוכנית “נוער מורה דרך” שמטרתה הפיכתם של למעלה     
מ-250 תלמידים בכיתות ו’-ט’, הנחשבים למובילים בכיתתם ושכבתם למתנדבים    
ופעילים במסגרות שונות בקהילה. התלמידים עברו סדנאות בנושאים של מניעת    
שימוש בסמים, אלכוהול ואלימות והפכו לסוכני מניעה במסגרות השונות בה הם    

פעילים. ההכשרה כללה 5 ימים מרוכזים לאורך השנה בתאריכים שנקבעו עם בתי    
הספר מבעוד מועד ותוכננו בקפידה.  

פרויקט “קולנוער” שבו בני נוער עוסקים בהפקת סרטים, צילום אירועים עירוניים,     
ולמידה על תהליכי הצילום, בימוי ועריכה. השנה צולם סרט העוסק בשימוש בסמים    

ואלכוהול. משתתפי הפרוייקט כתבו את התסריט, ביימו ואף שחקו בו.   
נערכה סדנה למדריכי המוגנות ומדריכי הנוער בעיר שעסקה בעיקרה באיתור וזיהוי     

של נוער המשתמש בסמים ובאלכוהול.  
נפתחה קבוצת הורים בני הקהילה האתיופית בנושאים של מניעת השימוש בסמים     

ובאלכוהול.   
קריית ביאליק ארחה כנס עמיתים אזורי בו השתתפו הורים ותלמידים מ-9 בתי ספר     

בקריות ומנשר.   
נערכה סדנה לנערות אתיופיות שעסקה בנושא מיניות.   

        

הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול

yarine@qbialik.org.il  � 04-8779355 :טל

פעילות הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
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שירותים ממלכתיים

משרד הפנים

אחראית: נורית ברקוביץ

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

במשך שנת 2014 זכו לקבל את השרות 4,051 מתושבי העיר.  

eyal@qbialik.org.il� 04-8780808 .טל

טקס קבלת תעודת זהות באורט קריית ביאליק



רשת המתנ"סים

מנהל הרשת: משה לוזון
גיל הרך

מעון הפרפר - מונה 78 ילדים בשלוש כתות.   
מעון הרקפות - מונה 75 ילדים בשלוש כתות.   

בית לגדול טוב - בצור שלום, מיועד לילדים מגיל שנתיים עד שבע. הוא כולל    
משחקיה   וג'מבורי, חדר מחשבים ואולם לחוגים ופעילויות.  

הופעלו חוגי מחשבים, שעת סיפור, השף הצעיר, הכנת שעורי בית, זומבה, ג'ודו, בלט,    
יצירה ועוד.  

צהרוני גני ילדים - במסגרת הרשת הופעלו 21 צהרונים בגני הילדים ברחבי העיר.     
כ-450 ילדים, נטלו חלק בפעילות הצהרונים, בין השעות 13.30-17.00. בחופשות    

פעלו הצהרונים מהשעה 7.30-17.00. כל ילד זוכה לארוחת צהריים חמה, חוג אחד    
ופעילות העשרה.  

מרכזי למידה - הופעלו ששה מרכזי למידה בבתי הספר היסודיים בימים א'-ה', בין    
השעות 12.45-17.00. הילדים נהנו מארוחת צהריים חמה, מהכנת שיעורי בית באופן    

מרוכז ומפעילות העשרה מגוונת. במסגרת זו, השתתפו כ-200 תלמידים.  
בחופשות פעלו המרכזים בין השעות 7.30-17.00. במתנ"ס עופרים פעל מרכז למידה    

לילדים ממוצא אתיופי, בימים א'-ה' בין השעות 14.00-17.00.  
חוגים - ברשת הופעלו מספר מוקדים שהציעו חוגים בתחומים שונים כגון: קרמיקה    

ופיסול, קפוארה, מחול, זומבה, יוגה, בלט, קראטה, גו'דו, יצירה, בישול, שפות,    
מהנדסים צעירים, שחמט, ציור ועוד.  

תחום קהילה ומשפחה-    
1. קהילה מטיילת- אחת לחודש התקיים טיול להכרת הארץ. בו נטלו חלק כמאה    

משתתפים כמו כן, חברי מועדון הגימלאים במתנ"ס דן יצאו לנופשונים בארץ.   
2. מתנדבים - במסגרת של"מ פעלו למעלה מ-600 מתנדבים במסגרות שונות בק.    

ביאליק ומחוצה לה. רשת המתנ"סים העניקה למתנדבים פעילויות העשרה כגון:    
חוגים, טיולים, חגי ישראל, הרצאות וצעדות. בכל שבוע השתתפו המתנדבים בחוג    

לתנ"ך אותו העביר משה לוזון-מנכ"ל הרשת.  
3. גמלאים - במתנ"ס דן מועדון גימלאים, המונה למעלה מ-100 משתתפים.    

הגמלאים נהנו מחוגים, הרקדות, מסיבות חג, הרצאות, טיולים ונופשים בבתי מלון ועוד.  
4. טלוויזיה קהילתית - כעשרים מתנדבים הפעילו את הטלוויזיה הקהילתית בעיר.  

אחת לחודשיים הפיקו מגאזין של חצי שעה, המשודר בערוץ הקהילתי.  
5. שכר מצווה - לרשות התושבים הנזקקים, אשר אין ביכולתם לממן סיוע משפטי,    

הועמד שירות חינם של עורכי דין. השירות אינו עוסק בתחום הפלילי.  

advasa6@gmail.com � 9128334 :טל 42
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6. קייטנות - רשת המתנ"סים הפעילה קייטנות לטובת הקהילה הן בחופשות הפסח    
והן בקיץ, בחופש הגדול.  בשנת 2014 נטלו חלק בקייטנות כ-1600 ילדים מגיל ארבע עד    

שלוש עשרה.  
פרויקט השאלת ספרים- השנה ריכוז וארגון הפרויקט בבתי הספר היסודיים וחטיבת     

הביניים בוצע על ידי הרשת, בשיתוף הרשות ומנהלי בתי הספר.  
נטלו חלק בפרויקט למעלה מ-3000 תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים.  

תחום התרבות-   
2. מועדון זמר - רשת המתנ"סים הפעילה מועדון זמר לצעירים ברוחם. במועדון    

לקחו חלק כ-100 משתתפים בכל אירוע.  
3.מועדון הרנסנס-ריקודי שנות ה-60 בליווי תזמורת ותקליטן. הפעילות התנהלה    

סביב שולחנות ערוכים. בממוצע השתתפו כ-140 חברים בכל אירוע.  
4. ריקודי עם - התקיימה הרקדה.  

תרבות תורנית - ערבי שירה ופיוט, שוק פורים בשיתוף חב"ד והעירייה,  
סדר פסח לנזקקים בשיתוף חב"ד והרשות, טיולים לירושלים וחברון בחופשת סוכות    

ופסח, תהלוכת ל"ג בעומר בשיתוף הרשות וחב"ד.  
  תחום הספורט -

1. הרשות הפעילה בית ספר לאקרובטיקה, שזכה להישגים מרשימים, כולל זכייה    
במקומות ראשונים בתחרויות ארציות. סה"כ כ-70 חניכים.  

2. הופעלו חוגי ספורט כגון: קראטה, קונגפו, טאי-צ'י, יוגה, יוגה לאטיס, התעמלות    
ילדים, התעמלות נשים, קפוארה וזומבה.  

בתכנון: 
א. סיום שיפוץ מתנ"ס צור שלום והפעלתו המלאה לטובת הקהילה.

ב. פתיחת אקדמיה לצעירים עבור תלמידים מצטיינים.

רשת המתנ"סים

פעילות 
קייטנות קיץ
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עי רשימת מחלקות
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

8715966מתנ"ס עופרים

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

8457606"בית לגדול טוב"

חינם לכל תושב - מידע ממוקד ומיד! באפשרותך להתעדכן בנעשה בעיר בהתאם לתחומי 
ההתעניינות, אירועי תרבות/ איכות הסביבה/ מוקד עירוני/ תכנון עירוני/ התנדבות בעיר/ 

הודעות ממוסדות חינוך ועוד. 

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

www.qbialik.org.il

הורידו את אפליקציית קריית ביאליק 
עיריית קריית ביאליק

איתך לאורך כל הדרך!


