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קריית ביאליק
עשייה בלתי פוסקת
דו"ח פעילות עירונית 2015
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נתונים כלליים
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65+
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התפלגות
האוכלוסיה

לפי גיל

594 לידות

19,478 שכירים

* נתונים מתוך פרופיל רשויות מקומיות בישראל 2014

1 חטיבה עליונה
44 גני ילדים

גידול האוכלוסייה לעומת שנה קודמת 1.1%

דבר ראש העיר
תושבים יקרים,

כמידי שנה, וכמצוות המחוקק, אני מתכבד להגיש 
לכם דין וחשבון על פעולות העירייה לשנת 2015.

 

העירונית.  העשייה  במרכז  העיר,  תושבי  אתכם,  הצבתי 
משאבי העירייה מופנים לרווחתכם וצוות עובדי העירייה פועל 

במקצועיות ובמסירות לשיפור מתמיד באיכות חייכם.

קריית ביאליק נמצאת במקום הראשון בקריות ובמקום השביעי 
הגדול  השירותים  סל  את  ומעניקה  לתושב  בהשקעה  בארץ 

והמגוון ביותר לתושביה.

בין  השקיפות  במדד  בישראל  הראשון  למקום  נבחרה  הרשות 
העיריות. דבר המעיד על כך שהעירייה מקיימת תהליכי שיתוף 

מידע לייעול תהליכים בעשייה העירונית.

ביאליק לרשות מצטיינת לשנת  בתחום החינוך נבחרה קריית 
הספר  בית  הספר.  בבתי  העצמי  הניהול  מודל  ביישום   2015

"נעורים" זכה בפרס החינוך המחוזי ותלמידי העיר מנצחים 

של  מתמיד  בשיפור  ממשיכה  העיר  ואולימפיאדות.  בתחרויות 
אחוז הזכאים לבגרות ובשיעור המתגייסים לצה"ל. בעירנו גדל 

דור איכותי!

 אנו ממשיכים במלאכת השדרוג, השיפוץ והפיתוח המשנים את 
פני העיר. התחלנו בעבודות ההקמה של שכונת "נאות אפק" 
החדשה, שבה ייבנו 4,573 יחידות דיור. כיום מאושרות תוכניות 
ביאליק, שישווקו  דיור חדשות בקריית  יחידות   12,500 לבניית 
בשנים הבאות בהדרגה. במקביל לפיתוח עתידי של העיר, אנו 

ממשיכים בתנופת פיתוח השכונות הוותיקות.

התמיכה  על  לכם  מודה  אני  ונבחריה,  העירייה  עובדי  בשם 
העיר  את  ולהנהיג  להמשיך  לנו  המסייעים  הפעולה  ושיתוף 
בכם,  להיוועץ  ליבכם,  לרחשי  להקשיב  נמשיך  להצלחה. 

להמשיך לעשות למענכם ולהשתפר.

שלכם באהבה,
אלי דוקורסקי

ראש העיר
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תוכן העניינים
אלי דוקורסקי - ראש העיר

elid@qbialik.org.il
04-8780813

יוסי אזריאל - סגן ומ"מ ראש העיר
yosia@qbialik.org.il

04-8780858

עמירם מסס - סגן ראש העיר
amiramm@qbialik.org.il

04-8780815

נחום )ניומה( רצ'בסקי - סגן ראש העיר
Mina51@netvision.net.il

04-8780810

יוסי דואק - המשנה לראש העיר
yossiduek@gmail.com

04-8780809

עזרא חכם - מנכ"ל העירייה
ezrah@qbialik.org.il

04-8780812

ליאור טרגן - סמנכ"ל העירייה
liort@qbialik.org.il

04-8780809

לירן סולומון
גזבר ומנהל אגף הכספים

lirans@qbialik.org.il
04-8780870

עמי ראובן - מנהל אגף חינוך
ami@qbialik.org.il

04-8780830

נועם מסד - מהנדס העיר
noamm@qbialik.org.il

04-8780820

קרני בלס
מנהלת אגף גיוס משאבים,

קשרי חוץ וארועים
karnib@qbialik.org.il

04-8780840

שוש סוקניק
מנהלת האגף לשרותים חברתיים

shoshs@qbialik.org.il
 077-3606699

אלה גמליאל
מנהלת אגף משאבי אנוש

ela_g@qbialik.org.il
04-8780825

עו"ד ענת פרץ - יועצת משפטית
peretza@qbialik.org.il

04-8780802

אייל לוי
מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור

eyal@qbialik.org.il
04-8780808

סימה הרשמן
מנהלת אזור התעשייה
simah@qbialik.org.il

04-8702954

העוסקים במלאכה
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התושב במרכז
שירות ומידע

המוקד העירוני

•  בשנת 2015 התקבלו 36,757 פניות	
 מתוכן טופלו 99.4%

• המוקד פועל 24/7	

• עוסקות	 למוקד  מהפניות   20%  מעל 
עוסקות מהפניות   15% מידע,   במתן 
ושאר העירוני  בשיטור   10%  בניקיון, 
אחזקה, אשפה,  בפינוי   הפניות 

תאורת רחוב, כבישים ועוד

תנו לייק לדף הפייסבוק 
העירוני ודף ראש העיר

• עדכון יומי של הודעות לציבור אודות 	
 אירועים ופעילויות שונות

• אמצעי ליצירת קשר וקבלת תגובות 	
 באופן שוטף

אתר עירוני חדש ומתקדם

• אתר העירייה מותאם למובייל ולטאבלט	

• לרבות 	 לתושבים  ושירותים  מידע  מספק 
הורדת טפסים וביצוע תשלומים

• האתר מונגש לבעלי צרכים מיוחדים, זמין 	
קל ונוח

• מחלקות	 עם  קשר  יצירת   מאפשר 
חירום, לשעת  מידע  השונות,   העירייה 
ופרוטוקולים העירייה  תקציב  על   מידע 

שונים

דלת פתוחה

במסגרת 	• העיר.  ראש  עם  אישי  מפגש 
הידוק הקשר האישי עם התושב במהלך 
כ-200  עם  העיר  ראש  נפגש   2015
בקשתם  עפ"י  אישית  לפגישה  תושבים 

ובתיאום מראש

כל העיר בטאץ' קטן

• האפליקציה מותאמת לטלפונים חכמים בה 	
ניתן למצוא מידע אודות אירועים עירוניים, 

נקודות עניין ומידע שימושי לתושבים

• ב- 	 חינם  להוריד  ניתן  האפליקציה  את 
GOOGLE PLAY -או ב APP STORE

• באתר 	 תשלומים  מאפשרת  האפליקציה 
ידידותי, קל ונוח לתפעול

• למוקד 	 פניות  לשלוח  ניתן  באפליקציה 
את  הממחישה  תמונה  בצרוף  העירוני 

המתרחש

•  מעל ל - 126,547 כניסות	
 לאתר העירייה

•  מעל 3,000 משתמשים באפליקציה	

• מעל 3,100 לייקים לדף הפייסבוק 	
של ראש העיר

• מעל 50,000 חשיפות שבועיות 	
בפייסבוק

הידעת?
תחומי האחריות של העירייה נגזרים מהוראות סעיף 249 לפקודת העיריות )נוסח חדש(. ניתן לעיין 
2015 הוגשו  www.moin.gov.il או באתר העירייה. בשנת  בחוקי העזר באתר משרד הפנים: 

3 בקשות לממונה על חופש המידע, שלושתן נענו. בשנת 2015 פורסמו 39 מכרזים פומביים. 
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משקיעים מהגיל הרך

נושא שמירה על איכות הסביבה נלמד 	•
של  בהדרכתה  בעיר  הילדים  בגני 

החברה להגנת הטבע

לגן 	• גני הילדים עוברים תהליך הסמכה 
ירוק

לא מפספסים אף אחד

מיפוי 	• תהליך  מתקיים  הספר  בתי  בכל 
חוזקות ותחומי עניין של כלל התלמידים

של 	• ההעשרה  תוכניות  את  מתאימים 
בתי הספר לפי תוצאות המיפוי ורצונותיו 

של התלמיד

 תנועות הנוער בעיר

25% מתלמידי חטה"ב והתיכון לוקחים	•
מרכזיות 	• נוער  תנועות  בשלוש  חלק 

והלומד  העובד  הנוער  הצופים,  בעיר: 
והמחנות העולים

מדצ"ים 	• פעילויות  מתקיימות  כן,  כמו 
לפיסיקה, קולנוער, פרויקט "אחרי" ועוד

למען חינוך ילדינו

פרויקט עידוד קריאה שיזם ראש העיר אלי דוקורסקי, מקריא סיפור נבחר לתלמידי כיתות א' בעיר ומקיים דיון פתוח עימם.
בסוף שנת הלימודים העירייה מוציאה לאור ספר סיפורים פרי עטם של תלמידי כיתות א'.

מתחדשים בסביבה החינוכית

• נבנה אגף חדש בבית ספר "פסגות" בעל 4 	
חדרי לימוד בהשקעה של מעל 2 מיליון ש"ח

אולמות ספורט

• שיפוץ אולם הספורט בבית ספר "פסגות"	

• הספורט 	 באולם  מיזוג  מערכת  הותקנה 
בתיכון אורט ע"ש פיינשטיין

 
גני ילדים חדשים בעיר

• בשנת 2015 נפתחו שני גני ילדים חדשים	

• במהלך 2016 יצטרפו למערך 8 גנים חדשים, 	
מתוכם גן אחד לחינוך מיוחד

משטחי דשא סינטטי

• משטחי 	 הותקנו  שנתי,  רב  מפרויקט  כחלק 
דשא סינטטי ב-6 גני ילדים

• גנים 	 ל-10  הפרויקט  ימשיך   2016 במהלך 
נוספים

חנוכת ספריות חדשות

• נחנכו 	 ו"פסגות"  "קדימה"  הספר  בבתי 
ומתוקשבות  ממוחשבות  חדישות  ספריות 

לשימוש תלמידי בתי הספר

רצף לימודי בכיתות התקשורתיות

• האוטיזם 	 קשת  על  תקשורתיים  תלמידים 
הלומדים בעיר זוכים למסגרת חמה ותומכת 

מגן ילדים ועד הגיעם לגיל 21

נוער מורה דרך

• שינוי, 	 להוביל  שנבחרו  תלמידים  כ-250 
מניעת  בתחום  עיון  וימי  סדנאות  עברו 
אלימות והצטיידו בכלים המתאימים לפתרון 

קונפליקטים

הישגי מערכת 
החינוך

מקום ראשון בארץ בהשקעה 	•
לתלמיד בין כלל העיריות

בי"ס "נעורים" זכה בפרס 	•
חינוך מחוזי

בי"ס "רקפות" זכה בפרס 	•
קליטה מיטבית

גן "סביונים" זכה בפרס חינוך 	•
מחוזי

אחוז זכאים לבגרות 86.69%	•
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למען
צעירי העיר

מלגות לסטודנטים:
כ-150 סטודנטים זכו למלגת סיוע בהמשך הלימודים 	 

האקדמיים

השמות במקומות עבודה לצעירי העיר:
עזרה במציאת מקומות עבודה, קורסי השמה ויצירת קשר 	 

בין מעסיקים לבין דורשי העבודה

לחיים הטובים:
סדנאות בנושא צרכנות, ניהול חכם של משק הבית, 	 

הורות וזוגיות, פעילויות ספורט משפחתיות ומופעי בידור

כרטיס צעיר:
בכרטיס נמצאים כ-90 בתי עסק המעניקים הטבות לצעירי העיר	 

הכרטיס מעניק הטבות והנחות במיזמים, סדנאות ואירועים 	 
שמפיק מרכז צעירים

מרכז צעירים קריית ביאליק
כתובת: קרן היסוד 64 ) בית חן(,מרכז סבינייה

טלפון: 04-7707400 | פקס : 04-7707403

מועדון הצרכנות "דברים טובים לגמלאים", מונה מעל 3,000 גמלאים הנהנים משלל פעילויות:

הרצאות	 

מפגשים	 

 נופשונים וטיולים בארץ והעולם:	 
ירושלים, כפר גלעדי, שיך אברק, טיול סליחות,

      טיול לרומניה, שיט לים הבאלטי ועוד

בנוסף, מעניק המועדון כרטיס הטבות לכ-20 בתי עסק

מדי שנה מצטרפים למועדון כ-500 אזרחים

מועדון דברים טובים לגמלאים
כתובת: אפרים 28, יד לבנים

טלפון: 04-8701035

דברים טובים
לגמלאים
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נוער יוצר עתיד

מועצת הנוער העירונית

• פועלת למיצוי שעות הפנאי ועידוד בני הנוער לקחת חלק 	
פעיל במסגרות החברתיות השונות

• 	 summer 4,500 בני נוער השתתפו באירועי הקיץ  מעל 
nights

• בני 	 לכלל  הטבות  המעניק  יישובי  תלמיד  כרטיס  הונפק 
הנוער בעיר

• ייצוגית, 	 למנהיגות  הכשרה  כנסי  להקות,  ערבי  התקיימו 
תוכניות  ושר",  מנגן  "נוער  ערב  עירוני,  מתגייסים  כנס 

חילופי נוער ועוד

פרויקט "קולנוער"

• חשיפת בני נוער לעולם התקשורת	

• מכתיבת 	 החל  אירועים  וסיקור  קליפים  סרטים,  הפקת 
התסריט, בימוי, עריכה, קריינות ועוד

תיאטרון קהילתי

• בני נוער מרקעים ומסגרות שונות, לומדים את רזי המשחק 	
ומעלים מופע סיום מקורי מעולם התוכן שלהם

תנועות הנוער

• )שבט 	 הצופים  תנועת  נוער:  תנועות  פועלות  בעיר 
"להבות" בסביניה ושבט "צור" בצור שלום(, הנוער העובד 

והלומד ומחנות העולים

• מעל 550 בני נוער לוקחים חלק בתנועות הנוער בעיר	
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בוצע

בביצוע

בתיכנון



1617

מועדון קהילתי בצור שלום

גני ילדים ברח' הפלמ"ח בית מינה

פרויקטים בתכנון

תקציבי פיתוח לכלל הפרויקטים: 409.25 מיליון ש"ח

פרויקטים שבוצעו
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מעניקים ביטחון במוסדות החינוך

הפעלת מדריכי מוגנות בבתי הספר בעיר למניעת 	•
מקרי אלימות והעלאת ביטחונם של התלמידים

הורים במשמרת לילה

הורים 	• מכ-40  המורכבת  הורים  סיירת  הפעלת 
הלילה  בשעות  שבוע  בסופי  היוצאים  מתנדבים 
לפארקים ציבוריים ומקומות בילוי של בני הנוער בכדי 
לשמור על ביטחונם והחזרתם הביתה במידת הצורך

 נערכים לשעת חירום

לשעת 	• מערך  מפעילה  העירייה 
מקיף  מענה  ייתן  אשר  חירום 
סיוע  מיקלוט,  התגוננות,  מבחינת 

ומידע לתושבי העיר

קריית ביאליק זכתה בארבע כוכבי 
יופי מהמועצה לארץ ישראל יפה 

עבור אחזקת מקלטים.

שומרים
עליכם

8,229 דו"חות חניה, מתוכם 114 על חניית נכים, 4000 על כחול לבן

52 דו"חות על שוטטות כלבים ועשיית צרכים

11 דו"חות לרכבים שחנו על מדשאות וגנים ציבוריים

48 דו"חות על השלכת פסולת ביתית ברחבי העיר

16 דו"חות על השלכת פסולת בניין

20 דו"חות על רכבים עזובים

41 דו"חות על זריקת גרוטאות וגזם שלא בימי הפינוי

7 דו"חות על אי סגירת עסקים בערב כחוק

מגבירים את האכיפה

כמדיניות, עיריית קריית ביאליק שואפת לבצע פעילויות הסברה מקיפות לפני מתן דו"חות. 
יחד עם זאת, ההסברה במילים לא תמיד עוזרת ואנו נאלצים לתת דו"חות:

חדש ! מוקד צפייה
העיר רושתה במצלמות אבטחה המעבירות את המידע המצולם למוקד העירוני המעדכן את צוות השיטור.

בזכות המוקד הצופה 24/7, מעניקה העירייה סיוע ותגובה תוך דקות ספורות לכלל העיר.

כ- 80% מתושבי העיר חשים בטוחים בעירם, זאת 

עפ"י נתוני המשרד לביטחון פנים

עפ"י נתוני המשטרה, חלה ירידה של 

כ-80% בהתפרצויות לעסקים בעיר
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חיים בעיר ירוקה
מרכז "מיד ליד" – פרויקט חברתי, סביבתי המשרת את תושבי העיר.

במקום ניתן לרכוש מוצרים שנתרמו ועברו שיפוץ ע"י צוות מתנדבים הפועל במקום.
הכל במחיר סמלי.

בשנתיים הקרובות תשקיע העירייה כ-22 מיליון ש"ח בפיתוח, שדרוג ושיקום פארקים 
ציבוריים ברחבי העיר.

פרויקט הפרדה במקור "יבש רטוב" יושם על כ-15,000 
 בתי אב בעיר

חברת הסברה עברה בכל בתי התושבים להסברה חוזרת 
 בנושא המחזור

 הוצבו כ-10 מתקנים סגולים למחזור זכוכית

26 מתקנים למחזור קרטונים הוצבו בסמוך למרכזים 
 מסחריים בעיר

 96 מחזוריות פלסטיק

 22 מתקנים למחזור בגדים

החל פרויקט בניית 50 עמדות אשפה מחופות אבן לפי 
 שכונות

בתי הספר בעיר הוסמכו לבי"ס ירוק, חטיבת הביניים 
דפנה, בית ספר הבונים ונעורים הוסמכו לבי"ס ירוק 

מתמיד

בית ספר "רקפות" הינו בית הספר הראשון בארץ בעל 
הסמכה של 2 כוכבים ירוקים  לפי תקן בנייה ירוקה

מקפידים להפריד
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קריית ביאליק 
טובה לעסקים

פורום העסקים של קריית ביאליק

מנהלת אזה"ת הקימה פורום הנותן מענה מקצועי בנושא 	•
פיתוח עסקי 

השנה נכנסו לאזה"ת 15 בתי עסק חדשים	•

הפעלת קו אוטובוס

החל לפעול קו אוטובוס המחבר את ערי הקריות לאזה"ת	•

8 תחנות אוטובוס הוצבו ברחבי אזה"ת לנוחות המשתמשים	•

מקצוע לחיים

והלוגיסטיקה בצה"ל 	• "מקצוע לחיים" של אגף הטכנולוגיה 
מפעיל בשיתוף פעולה עם מינהלת אזה"ת פרויקט למציאת 

פתרונות תעסוקתיים למפעלים באזור התעשייה

 מתן רישיונות ואכיפה לעסקים

848 עסקים טעוני רישוי עסק

548 עסקים בעלי רישיון עסק

92 רישיונות עסק הונפקו במהלך השנה

14 כתבי אישום הוגשו כנגד בתי עסק

84 תיקי עסק חדשים נפתחו מתחילת השנה

הסתיים פרויקט התקנת מספרים על כ - 300 	•
 מבנים באזה"ת

 הוצבו 5 שלטי הכוונה לעסקים	•

מתוכנן חניון ציבורי לרכבים פרטיים ברחוב 	•
החרושת 19
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יוצאים קבוע

בסימן 	• וספרות  לשירה  ביאליק  פסטיבל 
"ספרים, סרטים ומה שביניהם"

מפגשים עם מיטב הסופרים והמשוררים 	•
בארץ: גילה אלמגור, גברי בנאי, דן בניה 

סרי, עירית לינור, חווה אלברשטיין ועוד

מהמופעים 	• ונהנו  צפו  איש  כ-1,500 
השונים

שבת תרבות באשכול הפיס

בשבת הראשונה בכל חודש מתקיימים 	•
אנשי  מיטב  עם  תרבות  אירועי 

התקשורת, פוליטיקאים ואומנים

העיר 	• מתושבי  מאות  נהנו  השנה  גם 
מאירועי שבת תרבות איכותיים ומגוונים

מועדון בוקר ביד לבנים

בשעות 	• הרצאות  מתקיימות  שבוע  מדי 
הבוקר לקהל הרחב בבית יד לבנים

הרצאות 	•  32 ניתנו  השנה  במהלך 
מרתקות מהם נהנו מאות מתושבי העיר

באווירה 	• פעילות  מקיים  בוקר  מועדון 
ביתית סביב שולחנות בליווי קפה ועוגה

עיר של תרבות

הסיפריה העירונית

• שבוע הספר העיברי וחודש הקריאה 	
משך אליו מאות שוחרי ספרות

• הספרייה 	 קיימה  השנה  במהלך 
מפגשי סופרים מהשורה הראשונה

• הרך 	 לגיל  משחקיה  פועלת  במקום 
הזוכה לפופולריות רבה

• אחת לחודש מתקיימת "שעת סיפור" 	
ממנה נהנים ילדים רבים והוריהם

נשים למען נשים

• מעמד 	 את  מקדמת  נשים  מועצת 
אירועי  דרך  והעצמתה  האישה 
הרצאות  מרתקים,  פאנלים  תרבות, 

וסדנאות

אות יקיר הקריה

העיר  יקיר  אות  הוענק  מרגש  בטקס 
למען  שפעלו  ביאליק  קריית  תושבי  ל-5 

הקהילה וקידום איכות החיים בעיר

 קריית ביאליק שרה ורוקדת

• במהלך השנה מתקיימות הרקדות 3 	
פעמים בשבוע בבית ח"ן

• הרקדות 	 התקיימו  הקיץ  בימי 
בשכונות  וילדים  להורים  שבועיות 
צור  סביניה,  דרום,  ביאליק  העיר: 

שלום וגבעת הרקפות

• בערבי 	 מופיעים  ישראל  אומני  מגוון 
המנוי  במסגרת  ח"ן  בבית  שירה 

השנתי של ערבי הזמר

הפקות מקור

• להקת "צעירי ביאליק" ולהקת "ילדי 	
השנה  במשך  לומדים  המחזמר" 
ריקוד, שירה ודרמה ומעלים הפקות 
מקוריות ומופיעים בפני כל ילדי העיר

תרבות להמונים

• השתתפו 	 הגנים  ילדי   1,200 כ- 
בחגיגות יום העצמאות לגני הילדים

• בהצגות 	 נכחו  ילדים  כ-2,100 
ומפגשי  מוסיקה  מופעי  תיאטרון, 
תרבות"  "סל  במסגרת  סופרים 

לתלמידי כיתות א'-ו'

• השואה 	 יום  טקס  עירוניים:  אירועים 
צה"ל,  לחללי  הזיכרון  יום  והגבורה, 
שרים לזיכרם, יום העצמאות, חגיגות 

המימונה, תיקון ליל שבועות ועוד

• מגוון אירועי קיץ: בכל שנה עם מיטב 	
אומני ישראל והשנה רמי קליינשטיין 
ושלומי שבת להנאתם המרובה של 

התושבים

• הפנינג "זהירות בדרכים" בגינת סביון 	
במסגרת  מרהיבים  מופעים  ושני 

"ימים של פיס"
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עיר של ספורטאים

צעדת ביאליק המסורתית

• אלפי תושבי העיר וארחים מרחבי הארץ השתתפו בצעדת 	
ביאליק

סובב קריית ביאליק - מרוץ האופניים של העיר

• ביאליק 	 קריית  סובב  באירוע  השתתפו  תושבים  כ-2000 
שעבר ברחובותיה המרכזיים של העיר תוך שמירה קפדנית 

של צוות הפיקוח והשיטור על  ביטחון הרוכבים

ליגת ראש העיר

• מתקיימת בין תלמידי בתי הספר בעיר בשלל משחקי כדור: 	
כדורגל, כדורסל, כדוריד, כדור רשת ועוד

• מחבר בין תלמידי העיר ותורם לתחושת השייכות	

מגלשת ענק כובשת את קריית ביאליק

• במסגרת פעילויות הקיץ נהנו אלפי תושבים ממגלשת ענק 	
באורך 125 מטר שהגיעה לראשונה צפונה

אגודות הספורט

• ילדים ובני נוער רבים משתתפים באגודות הספורט בענפים 	
התעמלות  טניס,  שחיה,  כדורסל,  כדורגל,  בעיר:  השונים 

אומנותית, אקרובטיקה, הוקי גלגליות, פטנק ועוד

• ביאליק משתתפות בתחרויות 	 קריית  ג'ים  מתעמלות מכבי 
הארציות  בתחרויות  המכובדים  למקומות  ומעפילות  רבות 

והעולמיות

• באולימפיאדת 	 משתתפים  בעיר  הספורט  אגודות  ילדי 
הילדים במכון וינגייט
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קליטת עליה

האגף מטפל בכ-300 משפחות עולים שהגיעו לאחרונה לקריית 
ביאליק מאתיופיה.

במסגרת קליטתם פותח מודל קליטה יישובי אשר פועל במספר 
מישורים:

• גישור בין משפחות התלמידים לפנימיות	
• תוכנית "אשת חיל".	
• תוכנית "אימהות".	
• ליווי משפחות.	

מרכז קשר משפחתי

בקריית ביאליק פועל מרכז קשר אזורי המיועד למפגשים בין הורים 
גרושים לילדיהם במקרים בהם לא מתאפשר מפגש בביתם.

שיקום

המקום מעניק ליווי, גישור, תיווך ומעקב לתושבים המעוניינים 
בשיקום מקצועי, תעסוקתי וכן טיפול רגשי.

שירותים חברתיים 
לתושבים מיוחדים

הגידו "כן" לזקן

• בקריית ביאליק פועלים 11 מועדונים ייחודיים לקשישים	

• מועדון נייד - מופעל ע"י מתנדבים המגיעים להנעים את 	
זמנם של הקשישים המרותקים לביתם

• תעסוקה ביתית וריפוי בעיסוק	

• מפגשים 	 מתקיימים  בו  השואה  לניצולי  בריטניה  מועדון 
חברתיים, הרצאות וסדנאות

• צהריים 	 וארוחות  בוקר  ארוחות  המעניק  מועשר  מועדון 
חמות

 מועדוניות

• הגן 	 לילדי  מועדוניות  מפעיל  חברתיים  לשירותים  האגף 
ולתלמידי בתי הספר היסודי

• הילדים זוכים ליחס חם ואוהב, עזרה בהכנת שיעורי הבית, 	
גישור בין צוות בית הספר להורי התלמידים, משחקי חברה 

וחיבור לקהילה

"בית חם" לנערות

• המקום פועל 3 פעמים בשבוע	

• מיועד לנערות על קצה הרצף ההתנהגות	

• מעניק תמיכה וסיוע במגוון בעיות התנהגותיות ונפשיות	

 
התא המשפחתי

• כל 	 או משפחתי,  זוגי  טיפול  ליחידים במשפחה,  סיוע  ניתן 
זאת לפי תבחינים ורמת הכנסה

• מוענק ליווי למשפחות בתחום הסוציאלי, מופעלים חוקים 	
סוציאליים על פי הצורך בתחום הנוער, המפגר, חסרי הישע 

ועזרה בסדרי דין

• ניתנת תמיכה ועזרה בקבלת טיפול בהתמכרויות	

• מתקיימות פעילויות רבות בנושא העצמת נשים בתחומים 	
מגוונים

מערך מתנדבים

• כ - 1000 מתנדבים פועלים במסגרות השונות: במערכת 	
קשישים,  חירום,  לשעת  משק  נגישה,  קהילה  החינוך, 

האגודה למען החייל, האגודה למלחמה בסרטן ועוד
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עיר מונגשת

• פעילות הסברה והגברת מודעות לנושאי הנגישות וקבלת 	

השונה לכל גילאי מערכת החינוך, מגני החובה ועד לתיכון

• הנגשת אולמות במרכז הרב תכליתי ע"ש דני זק ואשכול 	
הפיס לכבדי שמיעה

• לכבדי 	 והרווחה  הגזברות  בניין  העירייה,  בניין  הנגשת 
שמיעה וכבדי ראיה

• הוקצו וסומנו 20 חניות נכים בסמוך לבתיהם	

• הוקמה והותקנה מעלית בתיכון אורט קריית ביאליק	

• נבנתה מעלית בחטיבת הביניים אורט אפק	

• הונגשו 12 מעברי חציה	

• הושלמה בניית מפרצי חניה להורדה ולהעלאת תלמידים 	
בסמוך לבית ספר "נעורים"

• הותקן מעלון נכים בבריכה במרכז הנופש והספוט "אפק"	

נגישות לשירות

מתבצעת אכיפה נרחבת בנושא הנגשת בתי עסק בעיר	•

עסקים שניתן בהם שרות לציבור או שמתבצעת בהם קבלת קהל, מחויבים עפ"י 	•
חוק להיות מונגשים לבעלי מוגבלויות

הונגש אתר האינטרנט העירוני	•

העיר קריית ביאליק כלת אות נגישות ישראל היחידה בארץ
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מקפידים על 
ניהול כספי תקין

את תקציב העירייה בשנה החולפת והנוכחית כולל 
פירוט הוצאותיה לפי סעיפי התקציב, תמיכות למוסדות 

הציבור, קרנות ומלגות במימונה, ניתן למצוא באתר 
העירייה:

www.qbialik.org.il

בעירייה קיימים 5 מאגרי מידע על פי הפירוט הבא:
רישוי עסקים - מנהלת המאגר אורנה פכטר. 1
חניה - מנהל המאגר שלום לוינזון. 2
גבייה - מנהלת המאגר אינה גודסביץ. 3
שכר - מנהל המאגר לירן סולומון. 4
שלטים - מנהל המאגר לירן סולומון. 5

*

השתתפויות מהותיות שניתנו ע"י הרשות בשנת 2014 )באלפי ₪(:
איגוד ערים וגופים מתוקצבים - 4.547

אגודות ספורט - 2.514
תרבות ונוער - 3.354
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טלפוןמחלקה

8780878מרכזיה

8780888/108מוקד עירוני

8780810/3לשכת ראש העיר

8780812מנכ"ל העירייה

8780809סמנכ"ל העירייה

8780808מבקר העירייה

8780820מהנדס העיר

8780870גזבר העירייה

8780830אגף החינוך

8780822/33גני ילדים

8780840אגף לגיוס משאבים, קשרי חוץ ואירועים

8780849משרד הפנים

8780829קב"ט עירוני

8780884מחלקת גבייה

8780865מחלקה משפטית - יועצת משפטית

8780819משאבי אנוש

8780866תרבות הדיור

8780864איכות הסביבה

8780853פיקוח עירוני

8780854מחלקת ניקיון

8711924וטרינר עירוני

8705257השירות הפסיכולוגי העירוני

8592101הועדה המקומית לתכנון ובניה

טלפוןמחלקה

9128341רשת המתנ"סים- רב תכליתי

8766112מתנ"ס דן

8779355מתנ"ס צור שלום

8782300אשכול פיס

1800-850820תאגיד המים "מי ביאליק"

8715966השירות הפסיכולוגי העירוני

8730882מחלקת הקליטה

8704414ש.י.ל- שירות יעוץ לאזרח

8780862ארכיון

8775292משרדי העירייה בצו"ש

077-3606699אגף לשירותים חברתיים

6996450חברה קדישא

8700031רבנות- מועצה דתית

6894541חנות "מיד ליד"

8704145א.ש.ק - שירותים קהילתיים לקשיש

8715014בית ירקוני

8490148/9מרכז גאולים לגיל הזהב

8701035בית יד לבנים

8705391הסיפריה העירונית

8730024קונסרבטוריון

8750865מרכז הספורט "אפק"

8748783בית המשפט לעיניינים מקומיים

8770047משמר אזרחי

חוסנו 4989 כלבים

פסולת נייר
טון לשנה

קרטון
טון לשנה

פלסטיק
טון לשנה

זכוכית
טון לשנה

טקסטיל
טון לשנה

נתוני אשפה ומיחזור
388
135

22608

58
13
41

אשפה
טון לשנה

שימושי
קרקע

גידול שדה
34.2%

שטח פתוח
16.3%

מגורים
29.2%

מסחר
ומשרדים

7.8%

תעשייה
3.2%

אחר

147 רחובות בעיר
כ- 30,000 עצים

בבדיקות מישנה נבדקו

12,500 טון
בשר בקר, כבש, חזיר,

עוף, הודו ודגים.

עוקרו 660 חתולי רחוב
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הממונה על חופש המידע - מנכ"ל העירייה עזרא חכם

malia@qbialik.org.il | 04-8780812

      עיריית קריית ביאליק

      אפליקציית דברים טובים בקריית ביאליק
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