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דבר ראש העיר

תושבים יקרים
אני מתכבד להגיש לכם דין וחשבון על פעילות העירייה לשנת 2011.

דו"ח זה המוגש אליכם מדי שנה, כולל בתוכו את מגוון פעילויות העירייה שתוכננו ובוצעו בשנת 2011.
 קריית ביאליק מתגאה להיות חלק ממספר מצומצם של רשויות מקומיות בישראל הזוכות לקבל את
 פרס הניהול התקין ממשרד הפנים, שנה שנייה ברציפות וכן קבלת המעמד של "רשות איתנה", גם
 זאת השנה שנייה ברציפות  הפרסים והמעמד מלמדים על התנהלות כספית נכונה ואחראית המלווה

 בעשייה רבה בכל התחומים: חינוך, איכות סביבה, פיתוח, תרבות, ספורט ופנאי
בנוער ההשקעה  והגדלת  החינוך  תקציב  הכפלת  לאחר  החינוך.  בתנופת  ממשיכה  ביאליק   קריית 
 ובתרבות וגידול רב במספר הזכאים לבגרות, הציגה מערכת החינוך הישגים משמעותיים, שזיכו את
רשות לכל  לחיקוי  ודוגמא  מודל  מהווים  ביאליק  בקריית  החינוך  מוסדות  ארציים.  בפרסים   תלמידנו 

מקומית בישראל
פני את  ששינו  רבים,  נרחבים  פרויקטים  ביצעה  ובשנת 2011  פיתוח  בתנופת  מצויה  ביאליק   קריית 

העיר, והשיבו אותה להיות המובילה באיזור
בתכניות להמשיך  הכוח  את  לי  שנותנים  והתמיכה,  הפרגון  על  לכם  מודה  אני  היקרים,  העיר   תושבי 

הרבות לשרת אתכם נאמנה, מתוך מסירות ואהבה גדולה
יחד, נמשיך לפעול ולגרום לכך שדברים טובים ייקרו בקריית ביאליק
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אגף החינוך

מנהל האגף: עמי ראובן

 מגמות ויוזמות לתשע"בשיפור הסביבה הלימודית בשנת 2011

השלמת התקנת דשא סינטטי בכלל גני הילדים  העירוניים.
השלמת שיפוץ כיתות ורה ארגון חטיבת הביניים אפק

השלמת אולם דרמה בחטיבת הביניים אפק
 שיפוץ מבנים בחטיבת הביניים דפנה

השלמת שיפוץ ורה ארגון בית הספר ביאליק
השלמת בניית ספרייה בבית הספר ביאליק.

בבתי שנבנו  להצללות  בנוסף  דפנה  הביניים  בחטיבת  הצללה   השלמת 
הספר קדימה, ביאליק והבונים

וקריית הרקפות  גבעת  שלום,  בצור  חדשים  עירייה  גני  שלושה   פתיחת 
שמריהו

 הנגשת  8 כיתות שמע לתלמידים כבדי שמיעה (בנוסף ל-13 כיתות אשר
הונגשו בשנה הקודמת

 בניית גן טרום חובה נוסף במימון העירייה בגבעת הרקפות
שיפוץ חדרי שירותים בחלק מבתי הספר.

הקמת חדר הסנוזלן - "סביבה רב חושית", בבית הספר קדימה
שיפוץ אולם הספורט בבית הספר נעורים

השלמת מפרצי חנייה בבית ספר קדימה ובתיכון אורט קריית ביאליק 
 מפרצים דומים מתוכננים בחטיבת הביניים דפנה ובבתי הספר צור שלום

ונעורים
עבודות שיפוצי קיץ ובטיחות בהיקף של מיליון וחצי שקל.

בינוי ותשתיותיוזמות המשך ופרוייקטים ראויים לציון

 הפעלת פרויקט קדם עתידים בתיכון אורט ביאליק - השבחת תעודת

הבגרות למצטיינים

הקצאת 3000 שעות תגבור לבגרות- בשיתוף העירייה ואורט

פרויקט נט"ע - שילוב תלמידי התיכון בתעשיית ההי-טק.

 הפעלת פרויקט נחשון תלפיות בתיכון "אורט" - תוכנית לעידוד מצוינות

חברתית

תגמול מורים מצטיינים לעידוד מורים מצטיינים בחטיבות ובתיכון.

פרויקט טיפוח בעלי חיים - יסודי.

פרויקט אופק מט"ח- סביבה ממוחשבת- יסודי.

השאלת ספרי לימוד.

שעת סיפור בכיתות א' - מועבר על ידי ראש העיר לאורך כל השנה

  במסגרת הפרויקט הופק ספר, שנכתב רובו ככולו על ידי תלמידי כיתות

א

הענקת מלגות עירייה- לתלמידים נזקקים היוצאים לפולין.

הענקת מלגות לסטודנטים.

 הפעלת מערך מתנדבים בבתי הספר- כ-100 מתנדבים פרוסים.

במוסדות החינוך בעיר

הפעלת שמרי מוגנות בבתי הספר במסגרת פרויקט "עיר ללא אלימות“

בניית גן חדש טרום חובה בגבעת הרקפות במימון  העירייה.

משרד החינוך הכיר בצורך להקים בי"ס יסודי למדעי הסביבה

בגבעת הרקפות.

משרד החינוך אישר בנייתם של 2 גני חובה בגבעת הרקפות.

בשנה זו תחל בנייתו של אגף חדש המיועד לתלמידים

.PDD - התקשורתיים באורט קריית ביאליק

התקנת מעליות בבתי הספר אורט וחטיבת הביניים אפק

החלפת מזגנים בבתי ספר וגנים.

 משרד החינוך בחר בקריית ביאליק להוביל פיילוט של ניהול עצמי

 בבתי הספר היסודיים. החל מינואר 2012 כלל בתי הספר היסודיים

בקריה יעבדו במתכונת של ניהול עצמי

 נבנית תוכנית משותפת עם אורט - להפוך את קריית החינוך אורט

 ביאליק לקרייה ירוקה, אשר תשלב בתוכה מגמות חדשניות בסימן

תעשייה ירוקה

פתיחת גן תקשורתי חדש - אלומות - בכך נוצר רצף חינוכי

PDD-עד כיתה י"ב לתלמידים התקשורתיים

 קריית ביאליק נבחרה על ידי משרד החינוך להשתתף בתוכנית

 עתודה מדעית טכנולוגית, אשר בה תלמידי חטיבות הביניים -

 שכבת ז', תלמידי שכבת י' - פרויקט שמטרתו להעלות את מספר

 התלמידים האיכותיים הלומדים במקצועות טכנולוגים מוגברים.

(לאור ציוני הבגרות במקצועות הריאליים מדעים טכנולוגים

 החלת "אופק חדש" בכלל הגנים בתשע"ב - הפרויקט כבר פועל.

בהצלחה בחטיבות הביניים וכלל היסודיים
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 נתוני גיוס לצה"ל -2011

בגרויות- נתון בית ספרי

בקריית ביאליק- אחוז המתגייסים לצה"ל הינו הגבוה ביותר ביחס לשאר הקריות, מזה שנתיים ברציפות

עלייה של 14% בין השנים
התשס“ח עד לשנת התשע“א.

בתש"ע - 80% מתוכן בעלי תעודת בגרות איכותית משמעותית
כלומר- הם  בעלי היקף נרחב של  מקצועות ברמת 5 יחידות לימוד.

 המשמעות היא - קבלה לכל פקולטה באוניברסיטה ללא מכינות, השלמות וקורסים.

חלוקתחלוקת
תעודתתעודת

הצטיינותהצטיינות
בטקסבטקס

תלמידיםתלמידים
מצטייניםמצטיינים

חלוקת
תעודת

הצטיינות
בטקס

תלמידים
מצטיינים



תקציב החינוך

תקציב החינוך הוכפל בקדנציה הנוכחית וכפועל יוצא הוכפלה גם ההשקעה פר-תלמיד.

סך הכל לומדים ומתחנכים במוסדות החינוך של קריית ביאליק:

תקציב החינוך

351024
862303

1109
421098
10221
120

5775  

מוסד
גני ילדים

בתיה"ס יסודיים
חטיבות ביניים

חט"ע
מכללה

קידום נוער
 סה"כ

סה"כ תלמידים סה"כ כיתות

idor@qbialik.org.il :טלפון: 048780830דוא"ל להתקשרות



 תנופת חינוך

ביקור שר החינוך
בבית הספר ביאליק,

אשר בו הוצג
פיילוט הניהול העצמי

של משרד החינוך.
כל בתי הספר היסודיים

בעיר עברו לניהול עצמי.

חידון ביאליק המסורתי, 
שנערך במרכז דני זק

לתרבות ולספורט.

פעילות הנגשה
בבית הספר נעורים.



בשנת 2011 חולקו 149 מלגות לסטודנטים בהיקף כספי של  230,000  ש“ח
על ידי עיריית קריית ביאליק והאגודה ההדדית בטקס מרשים באשכול פיס.

מנהלת: רלי אביטל

 השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ“ח)

פעילות שוטפת

פרויקטים ייחודיים
 במהלך שנת 2011 טופלו כ-70 ילדים ובני נוער בגילאי 6-18 שנים בתחנה הטיפולית של השפ"ח -
הצוות בהמלצת  לפחות,  כשנה  שנמשך  לטיפול  התקבלו  אלו  ילדים  באזור.  ייחודית  טיפולית   תחנה 

הבינמקצועי של בתי הספר, ובמקביל לטיפול ההורים קיבלו הדרכה הורית
בבתי ילדים  בקרב  הקבוצתיות  ההתערבויות  תחום  את  פיתחנו  השנה   - לילדים  טיפוליות   קבוצות 
תקשורת ופיתוח  אישית  העצמה  של  בנושאים  ילדים  טופלו  בהן  טיפוליות  קבוצות   3 קיימנו   הספר. 
תרפיסטיות עם  ובשיתוף  השפ"ח  של  פסיכולוגים  ידי  על  נערכו  הקבוצות  עצמי.  ודימוי   בינאישית 

באומנות המתמחות בשפ"ח
 נערכה קבוצת ילדים בבתי הספר הבונים אשר קלטה ילדים עולים מאתיופיה. מטרת הקבוצה  הייתה
 עבודה על הקשר בין העולים החדשים והילדים הותיקים, תוך התייחסות מכבדת ומחזקת לערכים של

כל קבוצה, מתוך ניסיון ליצור את הקרבה והעבודה המשותפת למרות השוני  התרבותי
ובחטיבת קדימה  הספר  בבתי  התקשורתיות  הכיתות  סייעות   - סייעות  ולהעצמת  להדרכה   קבוצות 
וסיוע ייעוץ  ניתן  בקבוצות  שנה"ל.  במהלך  שנערכה  חווייתית  קבוצתית  בעבודה  השתתפו   דפנה  
 בהתמודדות עם ילדים מאתגרים וסיטואציות מורכבות בעבודה, וגם ניתן מקום משמעותי להעצמת

הסייעות ולמשמעות עבודתן
ניתנו הרצאות בגנים ובבתי הספר על פי צרכי המערכת.

.

לצורכי הרגישות  הגברת  תוך  הילדים  בהכלת  לסייע  במטרה  בעיר  החינוכיים  לצוותים  שוטף   ייעוץ 
הילדים בתחום הרגשי וההתנהגותי ובהתחשב בכישוריהם ובקשיים הלימודיים

 ליווי ילדים בעלי צרכים מיוחדים והוריהם, מהשלבים הראשונים של האבחון, ההפנייה לאבחון, קבלת
תוצאות האבחון ועד לתהליכי השמה ושיבוץ

הורים ליווי  חובה.  טרום  בגני  כבר  ותקשורתיים  שפתיים  התפתחותיים,  עיכובים  של  מוקדם   איתור 
וגננות בתהליכי ההפנייה של הילדים לבדיקות התפתחותיות בקופות החולים

הכנה מתמדת להתערבויות בשעת חירום לאומית.
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אגף תפעול ותברואה

מנהל אגף: ליאור טרגן

מנהלת: סיון דרור

המוקד העירוני בקריית ביאליק שודרג במטרה לשפר ולייעל את השירות העירוני הניתן לתושבי העיר,
בכל הנושאים בתחום סמכותה של הרשות המקומית. המוקד משמש כתובת מרכזית לפניות הציבור

 בקשות, בירורים ותלונות על מפגעים שונים. בקשות התושבים מועברות לטיפולן של מחלקות העירייה
 השונות, באמצעות רשת המחשבים המקוונת 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 בעתות שגרה, והן בשעת חירום ובאירועים מיוחדים.
נתונים:

 מידי חודש מתקבלות במוקד העירוני כ- 3,000 פניות בממוצע ומעל ל-7,000 שיחות טלפון.
בשנת 2011 התקבלו במוקד 35,636 פניות לטיפול (לעומת 29,373 פניות בשנת 2010).

הפניות נשארות במעקב במוקד ובסיום הטיפול מועברים, באופן מדגמי, עדכונים לכ-30% מהפונים.
שעות פעילות: 24 שעות ביממה - 364 ימים בשנה.

מוקד עירוני

מוקד עירוני איתכם ובשבילכם. נשמח לענות על כל שאלה 8780888 או 108
מייל להתקשרות:

.

MOKED@QBIALIK.ORG.IL



מנהלת: אורנה נחמיאס

מחלקת רישוי עסקים

אכיפה של עסקים הפועלים ללא רישיון.

 רישיון לניהול עסק הינו אישור הניתן על ידי רשות הרישוי המקומית לבעל עסק החייב
הוראות צווים,  תקנות,  לחוקים,  בהתאם  העסק  של  ולניהולו  לפתיחתו  עסק   ברישיון 

ותנאים הקיימים מכוח חוק רישוי עסקים
 רישיון לניהול עסק מהווה אישור מאת רשויות השלטון לכך שבעסק מתקיימים התנאים
בטיחותו הציבור,  לשלום  סכנות  ולמניעת  לסביבה  נאותה  איכות  להבטחת   הנדרשים 

ובריאותו
 חוק רישוי עסקים, הטיל חובת רישוי ופיקוח על שורה ארוכה של עסקים כדי 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.
מקורות     זיהום  ומניעת  חיים  בעלי  מחלות  של  סכנות  מניעת 

מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.

קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה ולשירותי כבאות.

 מחלקת רישוי עסקים ממשיכה בתנופת העשייה בעיר, אנו עמלים להגיע לכל עסק
.ולסייע בהסדרת הרישיון  תוך ליווי העסק מול הגורמים המקצועיים

לאחרונה, קבעה העירייה בהנחיית ראש העיר מדיניות לקידום העסקים הפועלים
 בקריית ביאליק. ראש העיר הורה כי העירייה לא תעבוד מול בתי עסק הפועלים ללא

רישיון עסק

.

לידיעה:
 על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968, אין לפתוח עסק הטעון רישוי ללא רישיון עסק.

 לפני פתיחת עסק יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים האם קיימת חובה בהוצאת
 רישיון (האם העסק טעון רישוי) ואם כן להסדירו. ככלל, לא מומלץ לבצע צעדים בעלי

.משמעות כלכלית , חתימת חוזה , שינויים בעסק קיים לפני קבלת הרישיון

מחלקת רישוי עסקים איתכם ובשבילכם
נשמח לענות על כל שאלה 8780852/0 פקס : 8780843

ם ללא  תעבוד מול בת עסק הפועל

רישוי ללא רישיון עסק.
ת חובה בהוצאת

לץ לבצע צעדים בעלי
ל

להלן מספר נתונים לשנת 2011:
הוצאו 114 רישיונות עסק.

הוגשו 67  כתבי אישום.
נפתחו 142 תיקים רשיונות עסק חדשים.

חלה עלייה ניכרת באחוזי עסקים בעלי רישיון
  עסק הפועלים בעיר.

.

:

.

.



מנהלת המחלקה: דורית דן

הפרדת פסולת רטובה
בשיתוף המשרד להגנת הסביבה
תוכנן ב- 2011, מבוצע ב- 2012

מייל להתקשרות: michalb@qbialik.org.il טלפון: 04-8780866

מחלקת איכות הסביבה

פעולות שנעשו במסגרת מח' איכות הסביבה וסניף האגודה לתרבות הדיור לשנת 2011

קריית ביאליק היא אחת מ-31 רשויות מקדימות  בהפרדת פסולת והיחידה באיזור חיפה והקריות. 
במהלך יוני 2012 יצאנו לדרך בפיילוט ב-3 שכונות בעיר. הפרויקט מלווה בהדרכה ל- 3000 בתי אב.

מידי שנה נערכות פעילויות בנושא איכות הסביבה בדגש פסולת מוצקה ומיחזור בגני הילדים,
תוך שילוב ההורים בסדנאות היצירה וצפייה משותפת בהצגות.

במסגרת הפעילות הסביבתית והכוונה להפחתת פסולת להטמנה, העירייה בסיוע המשרד להגנת הסביבה,
פתחה חנות יד שנייה (מיד ליד) לרווחת כלל התושבים. בחנות נמכרים רהיטים, מוצרי חשמל, כלים, שטיחים.

החנות מופעלת על ידי מתנדבים ועל ידי תלמידי אורט במסגרת תוכנית מחוייבות אישית.

בעיר פועלת קבוצה של אמנים שמתמחה ביצירה משמוש חוזר ופועלת לקידום המודעות,
הן על ידי הסברה והן על ידי הקמת מייצגים אמנותיים ברחבי העיר.

בתי הספר בעיר הינם בתי ספר ירוקים וגם בהם מתבצעת פעילות ענפה המשלבת את ההורים,
מעבר לכך החל מהשנה ישולבו בני הנוער בפרויקטים סביבתיים שמטרתם העלאת המודעות

לאיכות הסביבה, שיפור חזות העיר.

הוחלפו שלטי רחוב בעיר.

הוצבו מכולות לאיסוף בגדים.

האגודה לתרבות הדיור:
קבלת סניף מצטיין במחוז צפון לשנת 2011

סדנא לניהול הבית המשותף
קבלת קהל בימים שלישי 9:00-12:00, רביעי 17:00-19:00

אחת לחודש ובתיאום מראש נערכים גישורים בנושא סכסוכי שכנים
טיפול וייעוץ משפטי שותף



השרות הוטרינרי הרשותי

המחלקה הוטרינרית הרשותית משותפת לשלוש קריות.
קריית ביאליק, קריית מוצקין, קריית ים.

תחומי עיסוק ואחריות:

א. מניעת מחלת הכלבת

1. מתן חיסונים לכלבים וחתולים וסימון כלבים בשבב אלקטרוני

כל כלב מגיל 3 חודשים חייב בחיסון נגד כלבת וסימון בשבב אלקטרוני. יש לחזור על החיסון אחת לשנה.

החיסונים ניתנים בכל יום רביעי: 

ברחבת העירייה שדרות ירושלים 16 בין השעות 8.00-10.00, 16.00-18.00.

בימים א‘-ה‘ ברח‘ הסדנה באיזור התעשייה באמצעות תיאום טלפוני.

במהלך שנת 2011 חוסנו 3887 כלבים ו-36 חתולים. ניתנו 50 ברירות קנס לבעלי כלבים שהחזיקו כלבים ללא חיסון 

בתוקף. הכנסות מחיסונים ושיבוב בשבב אלקטרוני 409,000 ₪.

2. במהלך שנת 2011 טופלו 163 אירועי נשיכות ומתוכם הוסגרו 50 כלבים ו-7 חתולים.

3. נלכדו 252 כלבים. ניתנו 29 ברירות קנס לבעלי כלבים שנתפסו משוטטים.

ב. עיקור וסירוס חתולי רחוב- במהלך שנת 2011 עוקרו וסורסו 450 חתולים בקרית ביאליק.

ג. עזרה ראשונה לבעלי חיים שנפגעו או נפצעו בתחומי הרשות כתוצאה מתאונות דרכים או התעללויות. חילוץ בעלי 

חיים במצוקה.

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

בדיקות משנה- בדיקת מוצרי מזון מהחי טרם שיווקם בעסקים, במהלך 2011 נבדקו-

בשר בקר וכבש - 3,057,015 ק"ג

בשר חזיר - 118,093 ק"ג

בעלי כנף - 7,639,504 ק"ג

דגים - 1,584,252 ק"ג

הכנסות מבדיקות משנה 534,867 ₪

במהלך בדיקות המשנה וביקורות בעסקים נפסלו לשיווק והושמדו 9,000 ק"ג בשר, עופות ודגים לא ראויים למאכל 

אדם, ובנוסף 70,000 ק"ג נפסלו לשיווק והוחזרו למפעלים ולמשחטות. ניתנו 38 ברירות קנס לבעלי עסקים וספקים 

שעברו על חוקי עזר עירוניים. הכנסות מברירות קנס (עיסקי מזון, כלבים משוטטים ואי חיסון כלבים) 40,719 ₪.

ה. טיפול בתלונות ציבור אודות מוצרי מזון מן החי החשודים כמקולקלים ובכל הקשור בבעלי חיים: שוטטות, נשיכות, 

אופן החזקה, חתולי רחוב, התעללויות.

 

משרדי המחלקה- רחוב הסדנה 3 אזור התעשיה קרית ביאליק, טל' 04-8711924, פקס' 04-8716467.
במקרים דחופים ומחוץ לשעות העבודה פנייה דרך מוקד העירייה.

dadiad@qbialik.org.il מיילים להתקשרות: ד"ר דדיה דוד- מנהל המחלקה
elis@qbialik.org.il ד"ר אלי  שוסטרמן-סגן ומנהל התחנה לבדיקות משנה

doritb@qbialik.org.il גב' דורית בלום- מזכירת המחלקה



מנהל מחלקה: שלום לוינזון

מחלקת פיקוח

מייל להתקשרות: talih@qbialik.org.il טלפון: 04-8780853

תחומי פעילות:

 אכיפת חוקי עזר עירוניים על ידי התראות, דרישות, קנסות ואכיפה עד לתביעות בבתי משפט (כולל הכנת תיקי תביעות),

 לרבות אכיפת נושא החנייה בעיר. דגש מיוחד על אכיפה בנושא חניות נכים

מתן שירות לתושבים ו/או למבקרים בעיר על ידי טיפול בתלונות המתקבלות באופן ישיר או דרך כל גורם אחר.

ביצוע ביקורות בחצרות בתים כנגד מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון.

ביצוע סיורים בכל שעות היממה לאכיפת החוק מול בעלי עסקים לפי הנהלים בשיתוף מחלקת רישוי עסקים.

השתתפות בפעילות אבטחה באירועים בעיר.

השתתפות בפעילות כנגד בעלי כלבים העוברים על החוק והפעלת שירות ”קקנוע“. (רכב האוסף את צואת הכלבים 

שמירה על איכות הסביבה: טיפול ברעש ובמניעת עישון.

טיפול בנושא גזם, גננים על פי ימי הפינוי.

אכיפת נושא מקלטים.

אכיפת פינוי גרוטאות רכב.

אכיפת ובקשות למתן אישור שילוט לבעלי עסקים.

פעילות אכיפה כנגד מודעות פיראטיות המשחיתות ציוד, רכוש ומבנים בעיר.

הפעלת שוק עירוני בשכונת צור שלום בימי רביעי.

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

מטרות הפיקוח:

לשמש "עיניים של התושב" על מנת לגלות מפגעים או חריגות אשר בטיפול של מחלקות העירייה השונות.

מחלקת הפיקוח אוכפת את חוקי העזר העירוניים והארציים בהתאם למדיניות העירייה, סדרי העדיפויות ופניות תושבים.

פעולות מיוחדות:

מבצע העלאת המודעות לפינוי צואת כלבים.

קבלת נערים במסגרת פרוייקט מחוייבות אישית.

הסמכת פקחים והכשרתם לפקחים סביבתיים.

הכשרת הפקחים לנהיגה מתקדמת ומבצעים.

יום הגברת המודעות לחניית נכים.

המוקד העירוני
בשנת 2011 ניתנו דוחות על פי הפירוט הבא:

מהות הדו"ח

אי פינוי גזם
פסולת בניין

צואת כלבים ושוטטות

רכבים שהם גרוטאות

דוחות חנייה מכל הסוגים

תליית מודעות והצבת שלטים

עישון

שונות

סה“כ

סה"כ דוחות

22
32
50
35

6,525
4
27
38
6,733

.

.(



אגף הנדסה

 1,200,000.00 
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  310,000.00 
  500,000.00 

  350,000.00 
  500,000.00 
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  500,000.00 
  400,000.00 

  1,988,000.00 
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  300,000.00 
  170,000.00 

  700,000.00 
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11,529,000.00 

 

ש“ח סלילת כבישים

הנגשת אולמי חן

מתקני כושר גן סביון

עבודות פיתוח רחוב הפלמ“ח

שיפוץ רחוב בורלא

הוספת מעלית אפק

גן מורדכי

גן יביל גבעת הרקפות

דשא סינטטי גני ילדים

החלפת חלונות אלומניום בניין 400 אורט דרום

שדרוג מתנס צור שלום

ביצוע חניון למרכז אומניות

מפרץ חניה להעלאת והורדת תלמידי בבית ספר קדימה

הנגשת כיתות לימוד

הנגשת מעברי חציה

אחזקת כבישים

הקמת אנדרטה לחללי צה“ל

ש“ח

ש“ח

ש“ח

ש“ח

ש“ח

ש“ח

ש“ח

ש“ח

ש“ח

ש“ח

ש“ח

ש“ח

ש“ח

ש“ח

ש“ח

ש“ח

ש“ח

פרויקטים שבוצעו במהלך שנת 2011

הקמת אנדרטה
לזכר הנופלים.

בית לגדול טוב בצור שלום.

גן משחקים ברחוב חיים

מתקני כושר ברחוב דפנה

מנהל אגף: נועם מסד

  
 80,000 

 1,255,000 
 145,000 

 1,085,000 
 490,000 

 1,500,000 
 1,080,000 

 1,000,000 
 5,000,000 

 200,000 
 600,000 

 650,000 
 150,000 

 110,000 
 170,000 

  
   

2,500,000 
 170,000 

 250,000 
 180,000 

 280,000 
 400,000 

 8,000,000 
 2,100,000 

 493,000 
 900,000 

   
 9,000,000 

 100,000 
 24,000,000 

 61,665,000 
 

סכום:ביצוע בפועל:
הקמת מתקני כושר בפארק ברחוב ערמונים

שדרוג גני משחקים ברחבי העירייה

הקמת גני משחקים חדשים רחוב חיים וסמטת אשר

איטום גגות בתי ספר, גני ילדים ומבני ציבור

בניית חנות מוצרי יד שניה ”מיד ליד“

שיפוץ כיתות ומסדרונות בית ספר ביאליק וחטיבת הביניים אפק

ביצוע אולם דרמה חטיבת הביניים אפק

שידרוג וחידוש רחוב בורלא

שידרוג וחידוש רחוב יוסף לוי אזור התעשיה

שיפוץ מועדון דן-( שרותי נכים)

הנגשת ספריה עירונית-רחוב אפרים

שדרוג ככרות דפנה ארזים, דפנה שקדים, ראובן ערמונים

הקמת מגרש חניה ציבורי ברחוב הזית

חיבור יד לבנים למבנה הספריה

הנגשת תחנות אוטובוסים ברחבי הקרייה

כיכר בצומת האצ"ל התל תכנון

תכנון שדרוג ופיתוח רחוב פלמ"ח

תכנון פרויקטים:

תכנון שדרוג ופיתוח רחוב ירושלים

הכנת תכנית אב לניקוז

תכנון שדרוג ופיתוח רחוב קרן היסוד

תכנון מעליות חטיבת הביניים אפק וחטיבת עליונה באורט ביאליק

באורט ביאליק P.D.D תכנון

פארק הבנים - בביצוע

בניית מקווה טהרה - בביצוע

הסדרת מפרץ אוטובוסים-בית ספר קדימה

חיבור רחוב חרמון לגליל ומפרץ אוטובוסים בחטיבת עליונה ביאליק

תכנון תב"ע:

קידום תוכניות תבע"ות לשכונות חדשות להרחבת העיר מזרחה

קידום תוכניות לתוכניות התחדשות עירונית בשכונות קיימות

תחנת שאיבה חדשה ליד מחסני העירייה - בתכנון

סה"כ

100,000



פיתוח שכונות חדשות

 

מהות התכנית - השלמת השכונה הקיימת בת כ-850 יחידות דיור
מהות התכנית היא תוספת של 340 יחידות דיור והוספת שטחים ירוקים וציבוריים וכן
הגדלת תקן חנייה לשתי חניות עבור כל יחידת דיור. (התוכנית אושרה בשנת 2012) 

אדמות כפר ביאליק
הקמת שכונת מגורים של כ- 1,700 יחידות דיור בשטחי אדמות כפר ביאליק בעבר.

שכונת זו תהווה בסיס להתחדשות עירונית עבור שכונת ביאליק דרום הצמודה לפרויקט.
(בשנת 2012 המליצה וועדת גבולות שמינה מנכ“ל משרד הפנים להעביר השטח לתחום

השיפוט של עיריית קריית ביאליק).

 



קדמת ביאליק
שכונה חדשה בה מתוכננות כ- 5,000 יחידות דיור. השכונה נמצאת בין רחוב אצל (במערב)

ובין רחוב אשל (בדרום), גבעת הרקפות (במזרח). שכונה זו תהווה את החיבור בין
ביאליק הוותיקה לגבעת הרקפות ותכלול מרכז עסקים עירוני ענק.

ביאליק על הפארק

שכונה חדשה בה מתוכננות כ- 4,500 יחידות דיור. השכונה משלימה את הפיתוח במזרח
העיר בקטע שמדרום לכביש 79 וממזרח לכביש עוקף קריות. כשני שליש משטחה מיועדים

לשטחי ציבור ובהם פארק עירוני, פארק רובעי ושטחים נרחבים לבתי ספר וגני ילדים ומוסדות
תרבות. התוכנית הומלצה להפקדה בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה.

אדמות אפק
שכונה חדשה בה מתוכננות כ- 5,000 יחידות דיור. מתוכננת להיבנות ממזרח לעיר,

בסמיכות לשמורת הטבע עין אפק. השכונה ממשיכה את המרקם הבנוי של שכונת צור שלום הקיימת,
ומכילה מגורים שטחי ציבור ומסחר. תוכנית הבניה תכלול דיור בר השגה לזוגות צעירים.

לכל אורך השכונה יוטמנו בקרקע קווי המתח העליון והמתח הגבוה הקיימים היום
בצמידות לבתי שכונת צור שלום.

galits@qbialik.org.il 04-8780820מייל להתקשרות

הדמיית פארק הבנים

תוכנן ב-2011, מבוצע ב-2012



תנופת עשייה ופיתוח

טיילת נחל הגדורה
שתוקם לאורך 4 ק“מ.

תוכנן ב-2011,
ייבוצע ב-2012.

שיפוץ אולם
הספורט אפק.
תוכנן ב-2011,
בוצע ב-2012.

שידרוג מגרשי הספורט
במתנ“ס צור שלום.

תוכנן ב-2011,
בוצע ב-2012.



אגף כספים

גזבר: לירן סולומון

שיפור השירות לתושב:
אפשרות לתשלום המיסים במוקד חיצוני בין השעות 8:00-22:00.    

אפשרות לתשלום המיסים בהוראות קבע בכרטיס אשראי.
 הצבת ”תור מט“ - מערכת אלקטרונית לניהול תורים, הצבת מסך טלויזיה לבעלי

צרכים מיוחדים
אתר אינטרנט:

ניתן לבצע תשלומים ולהוריד טפסים שונים.
הסברים על המיסים השונים, האגרות וההיטלים וכן על סוגי ההנחות והפטורים.

צו הארנונה.
הורדת טפסים שונים - הנחות, תשלומים, בקשות ועוד.

אגף הכספים רואה כמטרה לבצע את מדינות העירייה תוך שמירה על תקציב מאוזן
ואתנותה הפיננסית של העירייה תוך שיפור מתמיד של רמת השירות לתושב.

בשנים 2010 ו-2011 קיבלה העירייה מידי שרי האוצר והפנים את פרס שר הפנים
לניהול כספי תקין.

 העירייה הוכרה כאחת מ-24 עיריות איתנות בארץ, שזכו להקלות בדיווח בשל ניהולן
המקצועי התקין

 פארק תעשיות- הוקמה מינהלת לאזור התעשייה שתעודד הכנסת עסקים חדשים
ותשמר עסקים קיימים

המשך פיתוח ההון האנושי.

misim@qbialik.org.il04-8780884WWW.GVIA.QBIALIK.ORG.IL

.

קבלת פרס ניהול כספי
תקין לשנת 2010
וזאת שנה
שנייה ברציפות.

עיריית קריית ביאליק הוכרה ע“יעיריית קריית ביאליק הוכרה ע“י
משרד הפנים וזאת ע“פ פרמטריםמשרד הפנים וזאת ע“פ פרמטרים
”תקציביים וניהוליים כ“רשות איתנהתקציביים וניהוליים כ“רשות איתנה
בנוסף בשנתיים האחרונות העירייהבנוסף בשנתיים האחרונות העירייה
קיבלה את פרס ניהול תקיןקיבלה את פרס ניהול תקין
מידי שר האוצר ושר הפניםמידי שר האוצר ושר הפנים
 על ניהול תקציב העירייה בצורה מאוזנתעל ניהול תקציב העירייה בצורה מאוזנת

עיריית קריית ביאליק הוכרה ע“י
משרד הפנים וזאת ע“פ פרמטרים
”תקציביים וניהוליים כ“רשות איתנה
בנוסף בשנתיים האחרונות העירייה
קיבלה את פרס ניהול תקין
מידי שר האוצר ושר הפנים
 על ניהול תקציב העירייה בצורה מאוזנת

.

.



תמצית דו“ח כספי שנת 2010



השתתפויות ותמיכות שנתנו ע“י הרשות בשנת 2010



אגף לגיוס משאבים, קשרי חוץ ואירועים

מנהלת האגף: קרני בלס

ערים תאומות וקשרי חוץ

פעילויות  שוטפות:
שבת תרבות - כל שבת ראשונה של חודש. מועדון הזמר - "קריית ביאליק שרה" - 6 מפגשים בבית חן

מועדון בוקר - ימי שלישי  בספריה ב - 10:00, מועדון  גמלאים - ימי שני ב - 17:15
הרקדות בבית חן

גרמניה - ברלין שטיגליץ צלנדורף - ברית ערים תאומות
לנגנפלד - קשרי ידידות

מקסיקו - סאפופן - ברית ערים תאומות
פולין - רדומסקו - ברית ערים תאומות

גיאורגיה - זסטפוני - ברית ערים תאומות
ארה"ב - בוקרטון - שותפות 2000 (הסוכנות היהודית)

תאריך האירוע
טקס אזכרה מישר ערן ויזל ז"ל שנהרג באסון הכרמל26/1/11

טקס קבלת מילגות

פרמיירה של צעירי ביאליק למופע ” הגה החיים“

מופע ליום האישה הבינלאומי עם אסנת וישינסקי

ערב הוקרה למשמר האזרחי

חגיגות המימונה בפארק החי

טקס יום השואה

חגיגות גני הילדים ליום בעצמאות עם הדוד חיים

טקס יום הזכרון באנדרטה

חגיגות יום העצמאות בפארק החי עם שירי מיימון ושלומי שבת וכנסיית השכל

פרמיירה של  המחזמר ”הרצל“

טקס חלוקת פרס שרת התרבות ליצירה ספרותית ישראלית התקיים בעיר

מפגש סופרים ומשוררים מקומיים בהנחיית יוסי פישר והזמרת דורית ראובני - פסטיבל ביאליק

מפגש עם הסופר דן בניה סרי ושולי נתן - פסטיבל ביאליק

הצגת ילדים ” דורה מבקרת בירושלים“ - פסטיבל ביאליק

מפגש עם סופרת לדוברי השפה הרוסית - פסטיבל ביאליק

מופע נעילה עם הזמר יהורם גאון - פסטיבל ביאליק

פתיחת שבוע הספר הפעלות לילדים

הרקדות קיץ במוצאי שבת בגינת סביון ובימי שלישי בגבעת הרקפות

חנוכת גן משחקים ברחוב חיים - סיגליות. תרומת ארגון קרן היסוד

טקס יקירי העיר

חנוכת מבנה ” מיד ליד“ - מרכז חנות מוצרי יד שניה

ערב של אוסטרופורוזיס

ערב לגימלאים ”מגילת המנגינות“

דמי חנוכה - הצגה לילדים ”בגדי המלך החדשים“

ערב מתנדבים

טקס משלחת שחיינים מבוקרטון בבית ח“ן

1/2/11

19/2/11

8/3/11

10/4/11

26/4/11

1/5/11

5/5/12

8/5/11

9/5/11

16/5/11

26/5/11

28/5/11

29/5/11

30/5/11

30/5/11

31/5/11

26/6/11
בחודשי הקיץ יולי אוגוסט

19/7/11

30/7/11

13/9/11

26/10/11

15/11/11

29/11/11

21/12/11

22/12/11

שם האירוע

מייל להתקשרות: shgitg@qbialik.org.il טלפון: 04-8780840



 רשת המתנ"סים

מנהל רשת המתנ“סים בעיר: משה לוזון

שרים בצוותא עם דורון מזר ברשת המתנ"סים

אולם רב תכליתי
ע"ש דני זק.

בשנת 2011 העבירה העירייה לרשת המתנ“סים בקרייה תחומי אחריות נוספים בעטיים

גדל היקף הפעילות בכ-250% והוא כלל:

תקציב הרשת לשנת 2011 עמד על כ - 8,000,000 ש"ח,
כאשר כ-75% מההכנסות הן הכנסות ממשתתפים.

מייל להתקשרות:moshlu@walla.com טלפון: 04-8782321

   מעון יום בתפוסה מלאה (75 ילדים).

שמונה צהרונים (כ-300 ילדים).

שתי פנימיות יום (ביאליק וקדימה - כ-100 ילדים).

הפעלת אשכול הפיס - משעות אחר הצהריים והערב. בבוקר מופעל על ידי בתי הספר

מתנ"ס צור שלום.

מתנ"ס דן.

מרכז דני זק לתרבות וספורט.

בית ספר לאקרובטיקה (כ-100 מתעמלים).

פעילות תרבות תורנית.

מדור גיל רך.

מדור נוער.

מערך המתנדבים.

קהילה נגישה.

קהילה מטיילת.

מפעל קייטנות הקיץ.

                          פתיחת שלוחה דרומית של הרשת בבית ספר אורט, החל מספטמבר 2011,

 הקמת מרכז העשרה לגיל הרך - "בית לגדול טוב" במתנ"ס צור שלום בשיתוף "תנובה" העירייה

והחברה למתנ"סים, הפועל משעות הבוקר עד שעות הערב המאוחרות

מועדון זמר באשכול הפיס.

הקמת אקדמיה לצעירים.

מועדון שנות ה- 60 אחת לשבועיים בימי שישי מהשעה 22:00.

.

.



פעילות מחלקת הקליטה

מנהלת המחלקה: אלונה אייזנברג

מייל להתקשרות: alonae@qbialik.org.il טלפון: 04-8730882 

חנוכת האנדרטה של הווטרנים ליד ההוסטל בצור שלום.
חגיגות 20 שנה לעלייה מחבר העמים.

מופעים והצגות עבור עולי אתיופיה - בני נוער ומבוגרים.
שישה קונצרטים בשנה של אומנים מהשורה הראשונה בתחום מוסיקה, מחול ושירה

אירוע "20 שנה למבצע שלמה" - מופע מרכזי + הרצאות בבתי הספר היסודיים. 
המודל הועתק לרשויות אחרות.

פעילות העשרה לבני נוער אתיופים: טיפול ע"י אומנות.
סיור בפארק בלאגן - הורים + ילדים.

סיור באגמון החולה.
יום כיף לעולי דרום אמריקה ב"חמי טבריה".

מסיבת חנוכה של עולי דרום אמריקה + הופעת זמר.
מסיבת חנוכה בשני ההוסטלים + הופעת זמר.

טקס ליום ירושלים בשני ההוסטלים + הופעת זמר.
מופע  לרגל חגיגות ראש השנה בשני ההוסטלים + זמר + כיבוד + שי לחג.

יום כייף בבריכת יגור לדיירי שני ההוסטלים.
פעילות במועדוני נשים במתנ"ס צו"ש , ב"יד לבנים" לעולי אמל"ט לעולי חמ"ע ב"גן מרים“.

מופע סיום של כל החוגים - תיאטרון, אומנות הציור, להקת מחול, מקהלת "שיר השירים”
ופרחי ביאליק.

סיור של מקהלת "שיר השירים“ בעמק האלה.
טקס לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית. 

טקס לציון יום הזיכרון של הפלישה הגרמנית במועדון גן מרים בתאריך 22.06.11.
הקמת מועדון נשים חדש ב"גן מרים".

סיורים לבני נוער עולים במסגרת קידום נוער.
הפעלת מועדונית לעולי אתיופיה בביה"ס רמב"ם בצו"ש - 35 תלמידים. 

פעילויות האומנים עולים מארגנטינה לטובת חזות העיר.
הפעלת קייטנות לעולי אתיופיה. 

טקס חנוכת
האנדרטה
של הווטרנים.

הצגה עבור עולי אתיופיה.



פרוייקטים ברחבי העיר

צביעת האולם
בבית הספר קדימה.

תוכנן ב-2011,
בוצע ב-2012.

צביעת אולם
בית הספר הבונים.

תוכנן ב-2011,
בוצע ב-2012.

שידרוג הספריה
העירונית.

תוכנן ב-2011,
יבוצע ב-2012.



ביטחון ובטיחות

קב"ט עירוני - צדוק כהן

מייל להתקשרות,                                          טלפון: 04-8779355

מוכנות לחירום:
בבדיקת מוכנות הרשויות המקומיות בישראל לחירום דורגה קריית ביאליק במקום השני בארץ.

בתחרות מקלטים של המועצה לארץ ישראל יפה צויינה לשבח העיר. חלקם זכו בחמישה כוכבי יופי

וחלקם בארבעה כוכבי יופי.  

בעת חירום ישמשו בתי הספר למרכזי קליטה ופינוי במצבי חירום.

בעיר תופעל תחנת ריכוז חללים המשמשת את כל האזור. 

הוכנסו מערכות התראה לרעידות אדמה בבתי ספר. כמו כן התקיימו תרגילי רעידות אדמה בכל בתי הספר בקריית ביאליק.

עיר ללא אלימות, מנהל: חיים אליאס
התקציב השנתי של פרוייקט עיר ללא אלימות 1,050,000 ש"ח.65% המשרד לבטחון פנים 35% מתקציב הרשות

תחום אכיפה:
ייעוץ מצלמות ואישור תוכנית מוקד עירוני ומצלמות בעיר סך הכל תקציב מצלמות 883,000 ש"ח.

תגבור הפיקוח העירוני בפקח נוסף לצורך פעילות השיטור המשולב 7 ימים בשבוע 24 שעות כל יום
המשך ועיבוי פעילות סיירת הורים בימי ו' בלילה. העסקת רכזת ופעילות בין השעות 23:30 - 03:00

תחום חינוך
 העסקת 4 מדריכי מוגנות ב-4 בתי ספר בעיר : חטיבה עליונה, 2 חטיבות ביניים ובית ספר קדימה (בשנת 2012 הורחב

לבית הספר פסגות
טיפולים משפחתיים בגני הילדים - תוכנית אילנות,בכך הכל הפעילות מתקיימת ב-16 גנים.

 טיפולים משפחתיים בבתי ספר יסודיים ( נעורים,פסגות והבונים) בסך הכל נהנות מכך 14 משפחות שהופנו על ידי
בתי הספר

תוכנית גישור בקרב תלמידי בתי הספר נעורים והבונים והתחלת התוכנית בשאר בתי הספר בעיר.
סך הכל תקציב תחום חינוך 300,000 ש"ח.

תחום פנאי:
 הפעלת לילות לבנים בחודשים יולי אוגוסט בבריכת אפק. בסך הכל היו 9 לילות לבנים בימי א' בין השעות 21:00-1:00.

הפעילות כללה מסיבות ריקודים מסיבות קצף ופעילות בתחום מניעת השמוש בסמים ואלכוהול
סיום פעילות הקיץ - סטנד אפ של אורי חזקיה - עלות 40,000 ש"ח.

הפעלת מדריכי חבורות רחוב ברחבי העיר.
הפעלת טורנירי קט רגל  ליליים במגרש הקט רגל בצור שלום בהם לקחו חלק כ 200 בני נוער

תגבור מערך מדריכי הנוער בעיר ב 3 מדריכים. ותגבור היחידה לקידום נוער,הפעלת מועדון הקרנף.
 הפעלת והעלאת הצגה של התיאטרון הקהילתי על ידי הבמאי אייל בוחבוט. הועלתה ההצגה "חופים " בה צפו כ 500.

תלמידים מורים והורים
תחום רווחה:

העסקת עובד סוציאלי לצורך תגבור המרכז לאלימות במשפחה
טיפול במקרי קיצון בבתי הספר.

מרכז קהילתי צור שלום.
הפעלת 2 צהרונים : האחד בבית ספר פסגות  לכלל התושבים והשני בבית ספר רמב"ם בעבור הקהילה האתיופית.

הקמת והפעלת בית לגדול טוב בעלות שיפוץ של 450,000 ש"ח.
ההפעלה הינה  בשיתןף חברת תנובה,הפעלת חוגים ופרוייקטים קהילתיים לגיל הרך גילאי 2-7.

בממוצע מבקרים כ-90 ילדים מידי יום בבית.שיפוץ ושידרוג מגרשי הטניס והקט רגל במרכז הקהילתי בצור שלום.
מערך חוגים לילדים ומבוגרים.

הדרכות והכשרות לאוכלוסייה האתיופית בשכונה.
שיפוץ מועדון קהילה אתיופית בוגרת.

שיפוץ מועדון נוער אתיופי.
פעילות נוער וחוגי נוער במועדון הנוער האתיופי.

     העסקת 2 עובדים קהילתיים לקהילה האתיופית.המטפלים ב כ-200 משפחות
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בני נוער באירועי לילות לבנים

haime@qbialik.org.il



 האגף לשירותים חברתיים

מנהלת האגף: שוש סוקניק

פרויקטים שבוצעו במהלך שנת 2011

מס‘

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2.628

935

408

507

345

278

237

217

143

329

195

92

175

132

413

47

192

184

7.457

2.936

940

421

516

354

299

244

221

150

340

199

96

260

134

421

56

212

201

8.000

1.158

633

458

551

114

251

176

138

147

214

100

113

297

56

333

47

64

2422

7.272

פרטים

סה“כ

זקן סיעודי

בעיות הנובעות מזיקנה

מחלות אקוטיות וכרוניות

רמת הכנסה נמוכה

נוער במצוקה

בעיות אישות + אלימות

בעיות הנובעות ממומים

בעיות נפש מאובחנות

פיגור שכלי ואוטיזם

בודדים עם ילדים קטנים

התמכרויות ואלכוהוליזם

ניהול לקוי של משק הבית

אי קליטה חברתית

חינוך ובעיות התנהגות ילדים

בעיות דיור

חוסר הכנסה מעבודה

שונות

תפקוד האם והאב, יחסים
הורים וילדים ואלימות במשפחה

מספר מקרים

הקמת מועדון נוסף לקשישים עיוורים, ניצולי שואה.
הקמת מועדון חברתי מיוחד לניצולי שואה ”קפה ביאליק“.

פרויקט משותף עם עמותת א.ש.ק. ”אוזן קשבת“ אשר במסגרתו יועסקו כ-12 מתנדבים, אשר יצרו קשר
באמצעות טלפון עם קשישים עריריים.

200920102011

האגף לשירותים חברתיים

מנהלת האגף: שוש סוקניק

פרויקטים שבוצעו במהלך שנת 2011

הקמת מועדון נוסף לקשישים עיוורים, ניצולי שואה.
“ ל ” ל ל



תנועות הנוער ואגודות הספורט בקריית ביאליק

שחקני הפטנק
ושחיינים אשר זכו

בגביעים באולימפידת
הילדים שהתקיימת 

במכון וינגייט.

הפך למסורת:
צעדת ביאליק.

מכבי קריית ביאליק
חוגגת עלייה

לליגה הלאומית.

תנועות הנוער בקריית ביאליק: צופים, צמרת, מחנות העולים.
אגודות הספורט בקריית ביאליק:

מועדון הכדורגל לנשים,מכבי ביאליק-כדורסל,
מכבי ביאליק-שחייה, אגודת הטניס קריית ביאליק, פנטק, הוקי גלגיליות.



המחלקה המשפטית

יועצת משפטית: עו“ד ענת קרקפולסקי פרץ
 המחלקה המשפטית מטפלת בהיבטים המשפטיים של עבודת העירייה, ומספקת שירותי

ייעוץ וטיפול משפטי לאגפי ומחלקות העירייה השונות  בכל תחומיי פעילותם

תפקידי הייעוץ המשפטי לעירייה:
אחר מעקב  וביצוע  העיר  וההנהלת  העיר  מועצת  לעבודת  החוקיים  ההליכים   התוויות 

הפעילות
 נציג הלשכה המשפטית משתתף בישיבות מועצת העיר, ישיבות הנהלת העיר ובוועדות

העירוניות השונות
המקומית, הרשות  על  החלות  הדין  הוראות  הטמעת  הכולל  חקיקה  בנושאי  ייעוץ   מתן 

עריכת עדכוני פסיקה רלוונטים, טיפול בחקיקת חוקי העזר לעירייה ובעידכונם

תביעות בבתי משפט:
של בתביעות  ומטפלת  משפטית  בערכאות  העירייה  את  מייצגת  המשפטית   היועצת 
לעיניינים המשפט  לבית  עתירות  המינהלי  בתחום  השונים:  בתחומים  וכנגדה   העירייה 
מיסוי השונים,  המשפט  בבתי  האזרחי  ובתחום  ארנונה,  מכרזים,  בנושאי   מינהליים 
פינוי תביעות  עבודה,  דיני  וחוזים,  מכרזים  פיתוח,  היטלי  ארנונה,  בנושאי   עירוני-תביעות 

מנכסי העירייה ועוד

התחום הפלילי:
חוק על  עבירות  בנושאי  הפלילי-מקומי,  בתחום  הינו  העירייה  ביייצוג  וחשוב  נוסף   נדבך 
 רישוי עסקים, ערעורי חניה וחוקי עזר נוספים המסדירים את איכות החיים בעיר. בשנת

2011 התקיימו דיונים בבית המשפט לעיניינים מקומיים ודנו בכ-223 כתבי אישום

חוזים:
העירייה גורמי  של  ההתקשרויות  מערכת  של  השוטף  הניהול  הינו  חשוב  טיפול   תחום 
ותוקפם. ביצועם  ומעקב  המכרזים  עריכת  ההתקשרות,  דרכי  הסדרת  לרבות   השונים, 
חוזי בארנונה,  פשרה  הסדרי  עבודה,  דיני  בתחום  חוזים  עשרות  הוכנו   2011  בשנת 

התקשרות עם משרדי הממשלה, חוזה עם ספקים שונים ונותני שירות וכו

מכרזים:
המכרז, לתוכן  אחראית  שכן  המכרזים  במערך  עיקרי  נדבך  מהווה  המשפטית   המחלקה 
הסופי לדיון  ועד  מפירסומו  המכרז  הליך  לכל  והכלל  ממנו  הנובע  ההתקשרות   לחוזה 

בוועדת המכרזים. בשנת 2011 פרסמה העירייה כ- 14 מכרזים
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adidasa@qbialik.org.il :04-8780808מייל להתקשרות
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מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור

המבקר: מר אייל לוי

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2010 נדון בישיבת מועצת העיר
ביום 15/11/2011 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 2011 התקבלו אצל נציב תלונות התושבים 737 פניות, על פי הפירוט הבא:
124 פניות בכתב.

613 פניות הגיעו באמצעות הדואר האלקטרוני.
מתוך 737 פניות נתקבלו:

11 מכתבי הערכה ותודה על עובדי העירייה.
147 פניות שסווגו כלא מוצדקות.

213 פניות סווגו כלא ניתן לקבוע עמדה.
180 פניות סווגו כלא רלוונטי.

147 פניות סווגו כמוצדקות.
39 פניות סווגו כמוצדקות בחלקן.

.eyal@qbialik.org.il :04-8780808מייל להתקשרות



משרד הפנים

תחום הדרכה, פיתוח ארגוני ורווחת עובד

אחראית: נורית ברקוביץ

את. ומונעת  העיר  תושבי  של   בבקשות  מטפלת  השלוחה  הפנים.  משרד  שלוחת  בעירייה  לפעול  החלה   בשנת 2007 
הצורך להגיע למשרד הפנים בחיפה

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

בשנת 2011 זכו לקבל את השרות  4,316 מתושבי העיר.
שעות קבלת הקהל הינם: ימי א,ג בין השעות 8:00-12:00 במשרדי העירייה.

בימי רביעי בלבד בשעות 16:00 - 18:00 השלוחה פועלת בבית "יד-לבנים" - רחוב אפרים 28.

המחלקה מתמקדת במספר פעילויות עיקריות אשר תואמות את מדיניות הנהלת העיר ואת חזונו של ראש העיר: 

שיפור השרות ללקוח על פי מאפייניו וצרכיו.

אפקטיביות עבודת העירייה, חסכון בתשומות והגדלת מקורות ומשאבים.

שביעות רצון העובד וסביבת עבודתו.

בהתאם נעשו בחודשים האחרונים מספר פעילויות מרכזיות:

 הקמת צוותי שיפור מכלל מחלקות העירייה והטמעת נושאים לשיפור ושינוי

מיסוד תהליך הטיפול בפניית לקוח, מעקב, בקרה והפקת לקחים.

בניית מבנה ארגוני, קובץ נהלי עבודה עירוני והגדרות תפקיד, הטמעת שגרות ניהול עירוניות.

ליווי כניסה לתפקיד של מנהלים חדשים ובעלי תפקידים.

הדרכות מקצועיות וכלי ניהול לפורומים שונים בעירייה.

מיסוד פעילות העיריה עם גופי החינוך הפורמלי והא-פורמלי תוך שמירה על ההישגים החינוכיים, ייעול וקיצור תהליכי עבודה.

טלפון לברורים: - 04/8780878/888 או 04-8780849.

 מנהלת: מיכל הברמן

• בניית מעלית ושירותי נכים בבית ח"ן.
• מעלית ושירותי נכים בספריה.

• מעלון לקומה השנייה בבניין העירייה.
• הנגשת מבני מתנ"ס צור-שלום.

• השלמת הנגשה באשכול פיס (מעקות ושילוט);בתהליך- הנגשת שמע באולם.
• שילוט נגיש בבניין העירייה.

• סימון חניות נכים ציבוריות ופרטיות ואכיפת הזכאות לחנייה בהן על ידי מחלקת הפיקוח.
• פעילות הסברה בבתי הספר בעיר ובעירייה.

• קיום יום המודעות הארצי לחניות נכים (31.10.11) ואירועי חודש הבינלאומי של האדם עם המוגבלות (דצמבר).
• התקנת שרותי נכים בעירייה.

• התקנת מערכת כריזה ולולאת שמע בגזברות.
• הדרכות בנושא שרות נגיש למחלקות נותנות שרות בעירייה.

• הנגשת תחנות האוטובוסים ברחבי הקריה.
• סקר השלמת תכנית האב לנגישות.

• הפעלת מערך מתנדבים נרחב במסגרת קהילה נגישה.

פעילות ההנגשה בעיר בשנת 2011:

nuritb@qbialik.org.il :מייל להתקשרות



תנופת עשייה ופיתוח

שולחנות פינג-פונג
בגן סביון.

תוכנן ב-2011,
בוצע ב-2012

חנוכת גן מרדכי
תרומת משפ‘ שגב.

תוכנן ב-2011,
בוצע ב-2012

מייצגי פרפרים
בשכונת הפרפר.

תוכנן ב-2011,
בוצע ב-2012



רישום חינם לקבלת מסרונים (sms) מעיריית קרית ביאליק

שנרשמו התושבים  לאלפי  להצטרף  אתכם  מזמינה  ביאליק  קרית   עיריית 
לרשימת התפוצה וזוכים לקבל מידע באמצעות מסרונים            בכל הקשור

לנושאי חירום.
 כמו כן שולחת העירייה הודעות             בנושא אירועי תרבות ופנאי   
המתקיימים ברחבי העיר ופתוחים לקבל הרחב, הופעות אמנים ועוד.

להצטרפות יש לשלוח את הפרטים הבאים לכתובת המייל:
moked@qbialik.org.il 

 שם פרטי ומשפחה, כתובת ומספר טלפון סלולרי של כל אחד מבני המשפחה
המעוניינים בשירות

מוזמנים המייל,  באמצעות  שלא  ההתקשרות  פרטי  את  להעביר   המעוניינים 
לבניין העירייה לשם מילוי טופס הצטרפות לרשימת התפוצה

*השירות ניתן ללא עלות כספית.

(SMS)

(SMS)

.
.

הקשר שלנו לעירייה

ש.י.ל - שירות ייעוץ לאזרח8780878מרכזיה
ארכיון

משרדי העירייה בצור שלום
מחלקת מים, ביוב וחשמל
אגף לשירותים חברתייים

חברת קדישא
א.ש.ק (שירותים קהילתיים לקשיש)

בית ירקוני
מרכז גאולים לגיל הזהב ברח‘ קק“ל

בית יד לבנים
מועדון דן

מרכז קהילתי צור שלום
אשכול פיס/מרכז ע“ש דני זק

קונסרבטוריון
הספריה העירונית

בריכת השחייה יגור
בריכת השחייה אפק

משמר אזרחי

האגודה לתרבות הדיור
משרד הפנים

בית המשפט לעיניינים מקומיים

רבנות- מועצה דתית

8707230

8780862
8775292
8756119

077-3606699

6996450
8704145
8715014

8490148/9
8701035/8707230
8751365/8766112

8779355/6

8730882
8730024

8717142/8705391
8729609/8420597

8750865/8762592
8770047/8

8780854
8760849
8748783
8700031

8780819/320משאבי אנוש
8711891קידום נוער

8780888/9/108

87870810/3/9
87870810/3/9

87870812
87870808

87870820/1/3
87870870
8730882

8780803/7

8780833/22
8780840/2

8780844/8730882
8780829

8780865/8780802
8780864/6

8780851/3/4
8780856
8705257

8780883/4/5/6/7
8780880/79

8780803
8768625/8775565

מוקד עירוני
לשכת ראש העיר
מזכיר ראש העיר

מנכ“ל העירייה
מבקר העירייה- פניות הציבור

מהנדס העיר
גזבר העירייה

רשת המתנ“סים
אגף חינוך

מחלקת גני ילדים
אגף קשרי חוץ,גיוס משאבים ואירועים

מחלקת קליטה
קב“ט עירוני

מחלקה משפטית - יועצת משפטית
תרבות הדיור

מחלקת הפיקוח

וטרינר עירוני

שרות הפסיכולוגי
מחלקת הגבייה

הנהלת חשבונות
רכש ואספקה

8707230 וועד עובדים

מחסן העירייה - ניקיון ואחזקה

MALIA@QBIALIK.ORG.IL :ניתן לפנות בטל: 04-8780812, כתובת מייל

הממונה על חופש המידע - מנכ“ל העירייה עזרא חכם

אתר עיריית קריית ביאליק

WWW.QBIALIK.ORG.IL



דברים טוביםדברים טוביםדברים טוביםדברים טוביםדברים טובים


