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דבר ראש המועצה חיים געש

  תושבים יקרים,  

המושבה נמצאת בשנים האחרונות בתנופת פיתוח 
ושגשוג. משפחות מכל רחבי הארץ נוהרות להצטרף 
אלינו ואנו מברכים על הצטרפותם לקהילה הנהדרת 

 במושבתנו.
בין פעולותיה הרבות, המועצה עוסקת בקידום תוכניות 
אב ומתאר, בפיתוח כבישים ותשתיות, בשדרוג וריבוד 

כבישים ובשימור ושיפוץ מבני ציבור. 
בשנים האחרונות נבנו מוסדות חינוך, אולמות ספורט, 
מעון יום, מבנה קהילתי, ספריית כותר פיס ועוד, וכן 

תוכננו ופותחו גנים ציבוריים.

שלכם
חיים געש, ראש המועצה

משהו טוב קורה בפרדס חנה-כרכור
דבר ראש המועצה חיים געש

 
דגש מיוחד הושם על תחום החינוך הן בהיבט הפדגוגי 

והן בהיבט הפיזי וכן על המשך שדרוג התשתיות. 
כן הורחבה מאד הפעילות לגמלאים.

בתקופה הקרובה נמשיך לעשות למען מטרות אלו: 
הכנת תוכנית עבודה לשנת 2012, בניית מערך שירות 
מוניציפאלי מתקדם, הכנת תוכניות לזמן ארוך בנושאים 
מגוונים ועוד פרוייקטים רבים להמשך פיתוח התשתיות 

במושבה.

החוברת שבידכם מציגה את פעילות המועצה המקומית 
פרדס חנה-כרכור במגוון נושאים.

בכל אחת מהפעילויות עמדו לנגד עיננו, שיפור השרות 
ושיפור איכות החיים במושבה הנהדרת.

23



פרדס חנה-כרכור
מועצה מקומית

משהו טוב קורה במושבה

דבר מזכיר וגזבר המועצה רן גלר

  תושבים יקרים,  

לקראת השנה החדשה, 
הבאה אלינו לטובה, זה 
הזמן לעצור לרגע, לבחון 
את הנעשה עד כה ולתכנן 
תוכניות לעתיד. את השנים 
האחרונות ניתן לחלק לשתי 
תקופות, האחת, תקופת 
בלימה וייצוב והשנייה, “שילוב 
להילוך גבוה” והתקדמות 

מהירה בכל החזיתות. 

כאמור, ההתחלה הייתה קשה, גירעונות שוטפים 
וצבורים, אשר הכבידו על התנהלותה ואף שיתקו 
את המועצה, חובות כבדים כלפי עובדים, ספקים 
ונותני שירותים, אשראי בנקאי אשר מוצה עד תום 
ללא יכולת לקבל סיוע נוסף. תחושת המשבר וחוסר 
האמון הייתה מנת חלקם של כולם - תושבים, 

עובדים וספקים. 
האופציות היו מעטות – הליכה לכינוס נכסים או 

לקיחת גורל הישוב לידיים. 

כולם נרתמו למאמץ המשותף – תושבים נאזרו 
בסבלנות תוך אמונה ביכולתם של בעלי התפקידים 
במועצה להוציא את “העגלה מהבוץ”, עובדים ויתרו 
על חלק משכרם תוך לקיחת משימות נוספות ללא 

כל תמורה. 

המאמץ הצליח ובגדול! תוך תקופה קצרה תחושת 
הייאוש התחלפה באווירת עשייה ויצירה. תקציבה 
השוטף של המועצה התאזן תוך גידול מתמיד 
בהיקפו. עומס ההלוואות פחת בצורה משמעותית 
ואיתו גם גובה ההחזר השנתי, כך שהתפנו מקורות 
כספיים נוספים אשר הופנו בעיקר לענפי השירות 

המוניציפאלי. 

עשרות מיליוני שקלים הושקעו בפיתוחו של היישוב 
על כל רבדיו – בבנייה ובשיפוץ מוסדות חינוך וציבור 
מודרניים, המכבדים את העובדים והמבקרים בהם, 
בהכשרת תשתיות עירוניות: סלילת כבישים חדשים 
והתקנת מדרכות, ריבוד מחדש של קילומטרים רבים 
של כבישים ישנים, בניית כיכרות בטיחותיות, פיתוח 

פארקים וגני משחקים, גינון ושיפור חזות היישוב. 
פותחו תשתיות לשכונות חדשות ובעקבות כך המושבה 

קלטה אלפי תושבים איכותיים.
ההצלחות שלנו נראות לכל ומהוות דוגמא לרשויות 
אחרות ברחבי הארץ. פרדס חנה – כרכור הפכה 
למושג כמועצה שלקחה אחריות על עתידה ותוך 
בניית תוכנית נכונה ונבונה, יצאה ממשבר כלכלי 
ומנהלי עמוק בלוחות זמנים קצרים ביותר. לאחרונה, 
הצטרפה המועצה למועדון מכובד של  רשויות 
איתנות ואף זכתה בפרס ניהול כספי תקין לשנת 

הכספים 2010! 

לא כל התוכניות התממשו ולא כל הפרויקטים הצליחו 
ואנו יודעים שלפנינו עוד דרך ארוכה רצופת עבודה 
קשה ומאומצת. אך אנו מסתכלים אחורה בגאווה 

ומביטים קדימה באופטימיות רבה.

אנו עמלים בימים אלה על בניית מערך שירות 
מוניציפאלי מתקדם ומודרני, שיתאים למאפייני 
היישוב. המועצה מכינה תוכניות ארוכות טווח בנושאי 
תברואה ואיכות הסביבה, חינוך וספורט. כמו כן, 
ישנן תוכניות רבות להמשך פיתוח תשתיות עירוניות 

ברחבי היישוב. 

התברכנו בתושבים נהדרים, חיי קהילה עשירים, 
אירועים מרהיבים ומעניינים, אומנים מן השורה 
הראשונה, עסקים מגוונים. מגיע לכם את השירות 
הטוב ביותר ואנו מתחייבים לעשות כל מאמץ ולהפוך 

כל אבן בדרך, בכדי להעניק לכם אותו. 

בברכת שנה טובה ומוצלחת,
רן גלר, רו”ח 

מזכיר וגזבר המועצה

דבר מזכיר וגזבר המועצה | 

שתהיה לכולנו 
שנה טובה

חיים געש, 
חברי המועצה 

ועובדיה

שנה דבש!
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משהו טוב קורה בחינוך

  מחלקת החינוך  

במחלקת החינוך מאמינים שהחינוך הוא הגורם 
המרכזי בעיצובה של כל חברה ויש להצעידו 
ולהתאימו  לאתגרים המורכבים של המאה ה-21. 

מחלקת החינוך שמה בראש מעייניה את הכנתה של 
תוכנית אב אסטרטגית לחינוך, שחותרת לעיצובה 
של מערכת חינוך מובילה, איכותית ופורצת דרך; 
מערכת שתהווה “אבן שואבת“ לתלמידי היישוב; 
לעלייה ברמת ההישגים הלימודיים והאקלימיים, 
שיבואו לידי ביטוי בנתוני המיצ”ב והזכאות לתעודת 
בגרות; להטמעת תרבות של מצויינות לימודית, 
ערכית וחברתית; לחיזוק תחושה של שייכות, 

גאווה ומחוייבות.

  מערכת החינוך היישובית במספרים  

1,350 ילדים ב-44 גני ילדים )32 ממלכתיים,
12 ממלכתיים דתיים(. 

2,950 תלמידים ב-11 בתי ספר יסודיים 
)7 ממלכתיים, 3 ממלכתיים דתיים, 1 זרם החינוך 

העצמאי(. 

1,850 תלמידים בשני בתי ספר תיכוניים 
)1 ממלכתי, 1 ממלכתי דתי לבנות(.

60 תלמידים בפרוייקט “הילה”. 

סה”כ לומדים ביישוב 6,210 תלמידים. 

  מספר התלמידים בבתי הספר היסודיים

  בשנים תשס”ז-תשע”ב

ב-6 השנים האחרונות חל גידול של כ-17% 
במספר התלמידים ביישוב.

  תחומי האחריות של המחלקה  

המרכז לגיל הרך 		l

גני הילדים 		l

בתי ספר יסודיים ועל יסודיים 		l

	החינוך המיוחד 	l

	ביקור סדיר 	l

	קידום נוער 	l

השירות הפסיכולוגי החינוכי 		l

  פעילויות עיקריות של המחלקה

מיפוי ואיתור צרכים של מוסדות החינוך ביישוב. 	l

גיבוש של תכנית עבודה שנתית בהלימה   	l

לצרכים המזוהים.  
הובלת התערבויות פדגוגיות וחברתיות בתוך   	l

גני הילדים ובבתי הספר.  
מתן שירות פסיכולוגי חינוכי )שפ”ח( לכל   		l

מוסדות החינוך כולל גני טרום חובה.  
פעילויות לקידום נוער בסיכון. 	l

אחריות על תהליך הרישום והשיבוץ של   	l

תלמידים לגני הילדים ולבתי הספר.  
ליווי, מעקב ובקרה של גני הילדים ובתי   	l

הספר )בנושאים פדגוגיים, תשתיות, העשרה    
חינוכית ותרבותית וכו’(.  

המועצה, והעומד בראשה, מר חיים געש, רואים 
באנשי החינוך, בתלמידים ובהוריהם משאב גדול 
וחשוב ומשקיעים בהם את מיטב המשאבים והכוחות. 
כ-30% מסך התקציב השנתי של הרשות מופנה 
לחינוך. מעל 1/3 מסך כל התקציב המופנה לחינוך 

ממומן מתוך המקורות העצמיים של המועצה. 
את השאר מתקצב משרד החינוך.

מחלקת החינוך | | מחלקת החינוך 67
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  הישגים עיקריים  

  בשנת הלימודים תשע”א  

גיבוש תוכנית אב אסטרטגית לחינוך תחת הכותרת 
“פרדס חנה-כרכור – ישוב של חינוך איכותי לכל 
תושביו”. מגמת התוכנית היא להרחיב את החזון 
החינוכי היישובי, להתוות מדיניות ארוכת טווח 
ולקבוע דרכי פעולה לכינונה של מערכת חינוך 

ערכית והישגית.

ביה”ס התיכון החקלאי עבר השנה לבעלות המועצה 
ולניהולו של מכון ברנקו וייס. החיבור הזה יצר 

הזדמנות חדשה לצמיחה ולהתפתחות:  

צמצום מספר התלמידים בכל כיתה   	l

)בחטיבת הביניים מספר התלמידים בכיתה   
אינו עולה על 30. בחטיבה העליונה אינו עולה   

על 32(.  
פותחה תוכנית לימודים תלת שנתית שנותנת  		l

מענה לשונות התלמידים.   
	הוקם מרכז פרטנות – מרכז למידה לתגבור  	l

הלמידה בקבוצות קטנות.   
הופעלו תוכניות לתלמידים מצטיינים. 		l

הודגש החינוך החברתי כערך חשוב בבית  	l

הספר.   
תוכנית הדרכה וליווי לצוות המורים. נבנתה  	l

הושקעו סכומים גדולים בתשתיות הפיזיות  		l

על מנת לשפר את תנאי השהות והלמידה  
של התלמידים.  

לבחינת עמדות תלמידים,  יישובי  נערך סקר 
הורים ומורים באשר למדיניות החינוכית לימודית 

של בתי הספר. 

הסקר נערך בעשרת בתי הספר היסודיים ביישוב 
בכיתות ד’-ו’ וכלל שאלות בתחום הפדגוגיה, 
חברה וערכים, תשתיות פיזיות ואדמיניסטרציה. 
מתוך הסקר עלה ש – 82.5% מהתלמידים הביעו 
שביעות רצון מבית הספר וימליצו לחבריהם ללמוד 
בבית הספר בו הם לומדים. 77% מההורים הביעו 
שביעות רצון מרמת הלמידה ומתפקוד המחנכים 

בהקשר של יחס אישי וכבוד הדדי.

88% מהמורים הביעו שביעות רצון גבוהה בהיבטים 
חינוכיים וחברתיים. 

היערכות לקראת הפעלת התכנית “התאמת 
מערכת החינוך למאה ה-21” – תכנית תקשוב  
לבתי הספר היסודיים  שמטרתה לעגן בבתי 
הספר תרבות של למידה מקוונת בסביבה עתירת 

טכנולוגיה, מידע ותקשורת. 

כניסת בתי הספר לתוכנית התאפשרה הודות 
לנכונותו של ראש המועצה, מר חיים געש, להשקיע 
סכום של 800 אלף ₪ בהצטיידות במחשב נייד 
לכל מורה מחנך, מקרן ורמקולים לכל כיתה 
וחיבור הכיתות לאינטרנט. משרד החינוך מעמיד 
סל תמיכה פדגוגי לפיתוח מקצועי של המורים, 

הכולל השתלמויות וימי הדרכה. 

נבנה צוות היגוי רב תחומי לגיל הרך מתוך מטרה 
להעלות את איכות השירות לגיל הרך וליצור 
שותפות אסטרטגית ועבודה משולבת עם כלל  
הגורמים המקצועיים הפועלים ביישוב בתחום  
הגיל הרך, מרגע הלידה ועד ההשתלבות במערכת 

החינוך היישובית. 

מלגות לסטודנטים – לראשונה חולקו בפרדס 
חנה-כרכור מלגות ל-57 סטודנטים, בגובה ממוצע 
₪ לסטודנט, מתוך מגמה לעודד את  של כ- 4,000
ההשכלה הגבוהה ביישוב. הסטודנטים התחייבו 
לעבודה קהילתית ולמעורבות בפרויקטים חינוכיים 

בהיקף של 40 שעות. 

מתן שעות תגבור מיוחדות בבתי הספר היסודיים 
והתיכוניים לשיפור רמת ההישגים בלימודים 

ובבחינות הבגרות. 

  הוצאות חינוך בפועל

להלן נתוני ביצוע של התקציב הרגיל בתחום 
החינוך, באלפי ש”ח:

  בינוי מוסדות חינוך ושיפוצי קיץ

5.5 מליון ₪ הושקעו בשנה זו בשיפוץ מוסדות 
החינוך ביישוב. 

השיפוצים כללו:
שיפור חזית של מבני בתי ספר וגני ילדים.

שיפוץ חצרות וכיתות-הוספה/החלפת מזגנים,  
התקנת תקרות אקוסטיות, ריצוף, החלפת חלונות, 

הסדרת שבילי הליכה, התקנת סככות הצללה.
בניית מגרשי ספורט ועוד.

בתחום הבינוי - נבנו 4 גני ילדים חדשים בכרכור 
ושלב ב’ של ביה”ס “מעיינות”,  בי”ס יסודי חדש 
וצומח. נרכשו מבנה יביל בבי”ס רבין ומבנה יביל 

למרכז למידה בפרויקט “הילה”.

מחלקת החינוך | | מחלקת החינוך
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  חטיבת הסדנאות  

חנה    מפתן החקלאי ברנקו וייס פרדס

חטיבת הסדנאות היא בית ספר ששלושה גורמים 
שותפים בו: משרד הרווחה, המועצה המקומית 

פרדס חנה-כרכור ומכון ברנקו-וייס.

ביה”ס הוא שש שנתי ולומדים בו תלמידים מכיתה ז’ 
ועד י”ב שמסגרות חינוכיות אחרות לא התאימו להם.

הצוות בחטיבת הסדנאות מאמין שכל אחד יכול 
ולכל אחד מגיעה מסגרת לימודית-חינוכית מותאמת 

ליכולותיו ולכישוריו.

תכנית הלימודים ודרכי ההוראה:
תכנית הלימודים נבנית על-פי תוכניות משרד 
החינוך ותהליכי ההוראה-למידה מותאמים לשונות 

התלמידים.

דגש מושם על הגשה לבחינות הבגרות במקצועות 
הליבה.

הסדנאות המקצועיות:
לתלמידים מוצעות סדנאות מקצועיות במגוון 
וקולנוע,  תחומים:עיצוב שיער, נגרות, צילום 

קונדיטאות ותקשוב.
המטרה היא לאפשר  לכל תלמיד זכאות לתעודה 

מקצועית בסיווג 1.
כמו כן, מפעיל ביה”ס תכנית להתערבות פרטנית, 

תכנית לטיפוח הקריאה והכתיבה, מערך טיפולי 
בתחומים שונים )טיפול באמנות, ספורט ימי-

צלילה, חוגי סיירות, רכיבה על אופניים, רכיבה 
על סוסים ועוד(, מפעל הזנה )שתי ארוחות ביום(. 
פעילות חברתית-ערכית ופנימיית יום )הארכת יום 

הלימודים עד השעה 17.00(.

  יעדים מרכזיים  

  לשנת הלימודים תשע”ב: 

יישום והטמעה של תוכנית האב האסטרטגית 
לחינוך שיצאה לדרך בשנת הלימודים תשע”א. 

הטמעת התוכנית “התאמת מערכת החינוך למאה 
ה–21” בבתי הספר היסודיים תוך פיתוח תהליכי 
הוראה - למידה מתוקשבים בסביבה טכנולוגית 
חדשנית. המנהלים, המורים ורכזי התקשוב של 

בתי הספר ישתלמו בנושא לאורך כל השנה.

בניית תהליך פדגוגי לרצף חינוכי-לימודי מגיל 
הגן ועד כיתה י”ב. המטרה היא ליצור רצף של 
קשרים בין מוסדות החינוך מתוך מגמה להקל על 
המעבר בין המסגרות השונות ולבנות דרכי עבודה 
משותפים שייצרו רצף גם בתכנים המקצועיים 

- פדגוגיים. 

הקמת מרכז לטיפוח מצוינות תחת חסות “מכון 
דוידסון לחינוך מדעי”, הזרוע החינוכית של מכון 
וויצמן למדע, העוסק בטיפוח החינוך המדעי-
טכנולוגי בישראל. המרכז יפעל בביה”ס התיכון 
וייתן מענה לתלמידים  וייס  החקלאי – ברנקו 
מוכשרים, מצטיינים ומחוננים, בעלי פוטנציאל 

לימודי גבוה, סקרנות ומוטיבציה. 

טיפוח כישורי מנהיגות ומעורבות חברתית של 
בני הנוער באמצעות 2 תוכניות:

“מנהיגות יישובית צעירה” – תוכנית שעיקרה   	l

לחזק את תחושת השייכות של התלמידים   
לבית הספר, לשכונה וליישוב, תוך טיפוח   

כישורים חברתיים, מנהיגותיים וחינוך לאזרחות   
פעילה. בני נוער יזמו ויובילו פעילויות יישוביות  

תוך שיתופי פעולה בין  בתי הספר השונים  
וחיבור בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.  

“הנוער בוחר בערך כדרך” – פיתוח תוכנית  	l

חברתית ערכית ביישוב בהלימה ליעדי מנהל   
חברה ונוער של משרד החינוך. דגש יושם    

על נושא ההכנה לקראת השירות בצה”ל   
מתוך מגמה להגדיל את אחוז המתגייסים   

לשרות משמעותי ולשנת שירות.    

חלוקת מלגות לסטודנטים - גם בשנת הלימודים 
הקרובה, מתוך מגמה לעודד את ההשכלה הגבוהה 

ביישוב. 

פתיחת מסגרת שתיתן מענה לתלמידים בעלי 
לקויות למידה. 

בתחום הבינוי - בנייה של בי”ס יסודי חדש בכרכור. 
בנייה של 8 גני ילדים חדשים - 2 בכרכור,

4 בנווה פרדסים ו-2 גני ילדים ממ”ד.
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משהו טוב קורה בהנדסה

  אגף ההנדסה

אגף ההנדסה במועצה המקומית פרדס חנה-כרכור 
מספק שירותי תכנון, רישוי, פיתוח, בינוי ופיקוח 
לשיפור איכות החיים של  התושבים ולקידום 

תנופת פיתוח היישוב. 

האגף מעודד השקעות ויזמות במושבה ורואה את 
עצמו כנושא הדגל וכמוביל בכל הקשור לעיצוב 

סביבת חיים, בינוי ותשתיות בנות קיימא.

האגף מופקד על הפיכת תכנון עתידי לתכנון 
מיידי, תוך הקפדה על שימורה ופיתוחה של פרדס 
חנה - כרכור כמושבה שנעים לחיות בה, כמושבה 

ירוקה וידידותית לסביבה

האגף מעודד חשיבה עסקית על ידי עידוד יזמות 
ושדרוג אזורי התעסוקה, מרכז המושבה והשכונות, 
שיפור הנגישות, פיתוח שטחים ציבוריים ושיפור 

הדרכים והבטיחות בהן.

  הישגים עיקריים

בשנים האחרונות עסק האגף בתכנון וביצוע פרויקטים 
רבים שמשנים בהדרגה את פני המושבה: 

קידום תכניות אב ומתאר יישובית. 	l

לשם הכנת התוכנית הוקם צוות מתכננים וצוות  
היגוי המונה כ– 40 נציגים ממשרדי הממשלה  

השונים והרשות המקומית. התכנית אמורה לתת   
מענה לבעיות ההווה, לפתח ולשפר את איכות   
החיים ביישוב, שגדל בקצב של כ– 3.2% בשנה   

וצפוי להגיע לגודלו המירבי של כ- 50,000   
תושבים בתוך כ-20 שנה.  

פיתוח כבישים ותשתיות: סלילת כבישים ומדרכות 	l

ברחבי היישוב ברחובות: הבוטנים, הדרים, השדה,  
הצפירה, הנשיא, דגניה, הגליל, משמרות,   

אחוזה, ירושלים, ניר, קורנית ועוד.  

בניית אולם ספורט ביפה נוף, אולם ספורט   	l

ביה”ס שילה - שרת.   

שימור ושיפוץ מבני ציבור, מתקני ספורט  	l

ומוסדות חינוך: מעון יום, מועדון קהילתי, ספריית  
כותר פיס, בנין המועצה, מחלקת הגבייה ועוד...  
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שידרגנו במהלך השנים האחרונות קרוב ל–70 
רחובות  בפרדס חנה-כרכור, תוך שימת דגש על 
הגברת הבטיחות של המשתמשים  וזאת בהתאם 
להיקפים ולעומסי התנועה  שגדלו עם השנים.  כדי 
להבטיח נסיעה בטוחה יותר, השקענו באמצעי 

ריסון תנועה  במרבית הרחובות.

רחובות אשר שודרגו בשנים האחרונות
)רשימה חלקית(  

רמב”ם, המדרשייה, פדויים, חברון, בן שטח,  מלאכי, 
הצפירה, חבצלת, הדקלים, אורנים,   הבוטנים, 
הכרם, התקומה, התחיה, שב”ל,  הגאון, חשמונאים, 
מצדה המכבים,הנח”ל,   אלכסנדרוני, אצ”ל, הגדנ”ע, 
נעורים, גבעתי,  הקנאים, הבריגדה, גולני, המושב, 

העליה ורחובות רבים נוספים. 

תכנון ופיתוח גנים ציבוריים: גן מצדה, גן שילוב,  	l

גן רותם, גן הציפורים, גן בשכונת מוסקוביץ   
ושדרוג גן פרחי הדר, גן ברח’ דביר, גן קורן,   

גן דרך למרחב - פינת אתרוג, גן בשכונות  
“חלומות כרכור”, יובלים, אחוזה ירוקה  

וגנים רבים נוספים.   

השלמת 6 כיתות נוספות ובסה”כ 12 כיתות 	l

בביה”ס מעיינות. הקמת שישה גני ילדים בצפון  
כרכור לטובת האוכלוסיה החדשה.  

ביצוע הצללות ב- 7 גני משחקים חדשים  	l

ברחבי היישוב לרווחת הילדים וההורים.   

התחלת ביצוע של סלילת כיכרות חדשות:  	l

כיכר אחוזה/ המייסדים, כיכר חבצלת/ הנדיב,  
כיכרות ברח’ תדהר /הנדיב ושדרוג תשתיות    

באיזור התעשיה.  

השלמת פיתוח שכונת יפה נוף.  	l

  היקף עבודות פיתוח לשנים 2004-2010
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הגרף מתאר את היקף עבודות הפיתוח בפועל במועצה. 
הגידול בתקציבי הפיתוח משקף את עבודות הפיתוח 
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  מתכננים עתיד טוב יותר

  פרויקטים

מספר התלמידים במושבה גדל משנה לשנה.  	l

לכן, אנו מתכוונים להקים בית ספר יסודי חדש  
של 12 כיתות בשכונת אחוזה ירוקה – בעלות   

של כ-10 מיליון ₪, ו-8 גני ילדים חדשים  
)4 בשכונת נוה פרדסים, 2 ברח’ חברון, 2 רח’ הגליל(  

נתחיל בבניית אולם ספורט במתחם בית ספר רבין. 	l

בטיחות בדרכים במושבה הוא ערך עליון עבורנו.  	l

אנו מתכננים לשדרג את הרחובות והכיכרות   
בצמתים מסוכנים מבחינת בטיחות: צומת הצפירה   
/ הנדיב, שידרוג כיכר הנדיב / דרך הבנים, סלילת   

רחובות וסמטאות שעדיין אינם סלולים.  

אנו מתכוונים להשלים רכישת סככות המתנה 	l

חדשות לאוטובוסים. מתחם הרכבת ישודרג    
לרווחת הנוסעים והמחנים בו על ידי הפעלת   
תחבורה ציבורית ממסוף התחבורה ברכבת    

והכפלת מספר החניות במתחם.  

אנו מתכננים ליצור שילוט חדש לרחובות ולבתים  	l

)דגמי השלטים עוצבו ע”י מעצבים מקצועיים(.   

תכנון טיילת הוואדי. 	l

בניית מבנה מחלקת רווחה. 	l

  מחלקת ניהול נכסים  

בימים אלה, משלימה המועצה סקר נכסים מקיף 
וממוחשב. עבודת ביצוע הסקר נמשכה מספר 
שנים. מסקנות הסקר ינותחו ותוכן תוכנית ביצוע 

לטיפול ולהשבחת נכסי הרשות.
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  המחלקה לשירותי רווחה וקהילה

המחלקה עוסקת במכלול השירותים לפרט, 
למשפחה ולקהילה, באמצעות פיתוח תוכניות 
טיפול והתערבות אישית, פיתוח מענה חברתי 
לקבוצות בעלות אפיונים מיוחדים ופיתוח שירותים 

לרווחת האוכלוסייה.

המחלקה מיישמת את מדיניות משרד הרווחה 
בהתאמה לצרכי הישוב, מדיניות הרשות המקומית 
וערכי העבודה הסוציאלית, שותפה בעיצוב המדיניות 
החברתית בישוב ופועלת לקידום תהליכים חברתיים 

חיוביים ולצמצום מצבי סיכון.

נכון לדצמבר 2010, מטופלים במחלקת הרווחה 	l

3,200 משפחות )6,479 נפשות(.  

  הישגים עיקריים 

  תחום ילד ונוער

פתחנו השנה את תוכנית “נתיבים להורות”,   	l

המיועדת למשפחות מתרבויות שונות עם ילדים   
בגיל הרך. התוכנית תיתן מענה אינטנסיבי   

לילדים ולבני משפחותיהם בדרך של טיפולים   
שונים: הדרכת הורים, טיפול להורה, טיפול רגשי,   

ריפוי בעיסוק, תנועה, חיות, ועוד.   

הקמנו מועדונית נוספת לילדים באזור המערבי  - 	l

“אתגר ב’”. הרחבנו ומיסדנו את שרות “אל-סם”   
לבני נוער וצעירים בישוב.  

טלפון “אל-סם”: 077-9779461  

הקמנו מועדון לנערה “בית חם”- מרכז יומי  	l

בקהילה הנותן מענים שונים לצרכים של נערות   
בגילאים 13-21: עזרה בשיעורי בית, ארוחה   

חמה, סדנאות בתחומים שונים.  

סדנאות בי”ס חקלאי )מפתן( הועברו לניהול   	l

הרשות המקומית-מחלקת הרווחה, בשיתוף   
עם מכון ברנקו וייס.  

  תחום המשפחה

פתחנו יחידה ל”טיפול באלימות במשפחה”   	l

העוסקת בטיפול ,יעוץ והכוונה לנשים וגברים  
המתמודדים עם תופעת אלימות במשפחה  

טל’ חרום: 04-6378050.  

הרחבנו את פעילות התחנה לטיפול במשפחה- 	l

בנוסף לטיפול זוגי ומשפחתי פתחנו גם טיפול   
בטראומה ובשכול וכן טיפול במצבים של הפרעות   

אכילה.  
טל’: 077-3240697.  

הקמנו קבוצה פתוחה )“רכבת”( הכוללת טיפולים 	l

למכורים-נקיים בני היישוב.  
ניתן לפנות ליחידה לטיפול בהתמכרות   

בטלפון 077-9779415  

הקמנו קבוצת הדרכה לאבות בני העדה   	l

האתיופית.  

  תחום האזרחים הותיקים

מיצבנו את ארבעת מועדוני הגמלאים באופן 	l

שבו כל אחד בפני עצמו הינו מרכז לפעילויות   
והעשרה המותאם במיוחד לאוכלוסיות הגמלאים   
העצמאיים ביישוב )מועדון “אור”, מועדון “לגיל   

הזהב”, מועדון “למרחב”, מועדון לגמלאים   
בני העדה האתיופית, בשיתוף ויצ”ו(.  

הרחבנו לרווחת האזרחים את פעילות ה”קהילה  	l

התומכת”.  

פתחנו בית קפה ייחודי - “קפה אירופה”, המיועד  	l

לגמלאים ניצולי שואה אשר מציע פעילות   
חברתית ייחודית בשעות הפנאי.   

טלפונים לבירור:   
לדוברי השפה הרוסית - מילי 054-5495415  

לדוברי עברית - אורטל 077-9779425  

הקמנו תוכנית פעילות מיוחדת הנקראת  	l

“ספורט +60” בשיתוף עם המתנ”ס.  

הכשרנו קבוצת מתנדבים אשר תיעדה את סיפור  	l

חייהם של גמלאים במושבה במסגרת פרויקט   
“תיעוד סיפורי חיים” והוצאנו חוברת סיפורי חיים   

לכל משתתף.  

משהו טוב קורה בקהילה

קהילה ורווחה |  | קהילה ורווחה 1819
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  הוצאות רווחה בפועל

* משוער עפ”י ביצועי ינואר-יוני 2011
2004

18,241

2005

18,041

2006

19,429

2007

20,463

2008

22,606

2009

23,735

2010

26,994

*2011

28,58030,000
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שיתפנו פעולה עם קופ”ח ומרכז גריאטרי  	l

“שהם” בפרוייקט שכלל שלושה ימי עיון   
בנושא בריאות האדם.  

הצדענו לגמלאי המושבה בערב מיוחד בכדי  	l

להראות כמה אנחנו מכבדים ומחבקים את  
גימלאי המושבה.  

יצרנו את “שני תרבות” - מפגש שבועי להרצאות  	l

בתחומי עניין שונים לגמלאים.  

העלנו מופע בשם “תיאטרון המטבח” שמשתתפיו  	l

הם קבוצת גמלאים העוסקת בפסיכודרמה.  

  תחום  הקהילה

הגדלנו את פעילות “מרכז הגישור היישובי” 	l

ופתחנו קורסים למגשרים משפחתיים.  

יצרנו פרוייקט “שיתוף פעולה כפר קרע-פרדס  	l

חנה-כרכור” בתחומים: נוער, נשים וגמלאים.  

הובלנו לתהליך שיתוף הציבור בחלק מבניית 	l

תוכנית המתאר היישובית בשיתוף עם חברת “מודוס”.  

הקמנו את פרוייקט “שכונת גאולה” למעורבות 	l

הרשות בשיפור איכות החיים בשכונה.  

  מושבה נגישה

בשנתיים האחרונות פועלת “קבוצת מושבה 
נגישה” בשיתוף פעולה עם ועדת הנגישות של 
הרשות. יחד הגענו להישגים משמעותיים בתחום 

הנגישות ביישוב:
העלאת נושא הנגישות לסדר היום הציבורי.  	l

מעקב ובקרה על תכניות הבינוי והפיתוח של  	l

המועצה המקומית בתחום ההנגשה.  
התקנת מעלית בבנין המועצה והנגשה של  	l

מוקדים ואתרים נוספים ברחבי היישוב.   
הסדרת והוספת מקומות חנייה לנכים ברחבי  	l

היישוב, הנגשת שמע באולם אמנויות הבמה.  
הסברה במערכת החינוך ונותני השירותים 	l

ביישוב.  
שיתוף פעולה עם עמותת “נגישות ישראל” 	l

בפרוייקטים ארציים )“לא נכה, אל תחנה”(  

.

  יעדים מרכזיים לעתיד

בתור יעד מרכזי הצבנו לעצמנו השלמת פרוייקט 	l

בניית מבנה למחלקה, למתן שירות טוב יותר    
ללקוחותיה.  

פתיחת מועדונית נוספת למען ילדים בסיכון  	l

והקמת פרוייקט מניעת סמים ואלכוהול קהילתי  
לבני נוער.  

הרחבת הפעילות בנושא תמיכה במשפחות  	l

בהן ילדים עם הפרעות קשב וריכוז.  

פתיחת פרויקט “יזמות עסקית לנערות”. 	l

הקמת פרויקט ישובי לנשים חד הוריות בשיתוף  	l

משרד הקליטה.  

הרשות נבחרה לקחת חלק בפרויקט פיילוט  של  	l

תוכנית אב לאזרחים ותיקים לצורך תכנון ובניית   
תשתית ארגונית ביישוב למען קידום אוכלוסיית   
הגמלאים )בשנה הבאה הפרויקט יצא לפועל(.  

בינוי קומה נוספת ל“מועדון פיס לגיל הזהב” בכרכור. 	l

פתיחה מחודשת של “מועדון תעסוקה לגמלאים”  	l

– נגרות ואומנות שימושית.  

הקמת מערך מתנדבים לליווי משפחות מכורים. 	l

הפעלת קבוצות תמיכה לבני המשפחה  	l

המטפלים בהורים סיעודיים, במסגרת תוך ביתית.  

פיתוח שירות לשיקום האסיר בפרדס חנה-כרכור. 	l

חניית
נכים 
רק לנכים!

אל תחנה 
במקומם

באלפי ש”ח
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משהו טוב קורה בכספים

  אגפי כספים ומזכירות

  פעילויות האגפים

אגף הכספים מנהל את המערכת הכספית של 
המועצה. במסגרת זו בונה האגף את תקציב 
המועצה ומנהל את המשאבים הכספיים בהתאם 
להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות 

החלים על הרשויות המקומיות.
האגף אחראי על ניהול השקעותיה הכספיות של  

המועצה בשיתוף ועדת ההשקעות. 

האגף כולל מספר יחידות – גזברות, מחלקת גביה, 
מדור שכר, מחלקת הנהלת חשבונות ויחידות 

רכש וביטוח.
אגף המזכירות מעניק שירותים לתושבי הרשות 
וליתר יחידות המועצה בנושאים מגוונים, כגון: ניהול 

משאבי אנוש, מערך מחשוב ותקשורת ועוד.

כספים ומזכירות |  | כספים ומזכירות

  משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש רואה את ייעודה במיצוי 
מירבי של המשאב האנושי במועצה. הגברת 
תחושת השייכות של העובדים עם הארגון, העצמת 
העובדים תוך מתן אפשרויות למימוש הפוטנציאל 

האישי ולמימוש זכויותיהם כעובדי הרשות.

  גזברות

גזברות המועצה אחראית על:
גיבוש וניהול המדיניות הכספית והחשבונאית 
ניהול תזרים המזומנים, קבלת  של המועצה, 
אשראי והשקעת עודפי נזילות, הכנת התקציב 
הרגיל והתקציבים הבלתי רגילים, הכנת הדוחות 

הכספיים.
טיפול בתקציבים המועברים ע”י משרדי הממשלה, 
מפעל הפיס, מוסדות ותרומות, ופעולות שוטפות 
בקבלתם. ייזום פרויקטים. קידום ואישור של חוקי 

העזר של המועצה במשרדי הממשלה. 

  מדור ושכר

חישוב מרכיבי שכר והוצאת תלושי שכר לכ-550 
עובדי וגמלאי המועצה. דיווחים שוטפים לשלטונות 
מס הכנסה,המוסד לביטוח לאומי וקרנות סוציאליות. 

הגשת דוחות לאוצר.

  מחלקת הגבייה

מחלקת הגביה אחראית על הוצאת שומות וגביית 
מסי ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח, אגרות חינוך, 
שכר לימוד בחינוך, אגרת שלטים וכל ההכנסות 

העצמיות האחרות. 
כמו כן, המחלקה אחראית על מתן הנחות וטיפול 
בהשגות ועררי הארנונה. לנוחיותם של תושבי 
המועצה, הועברו משרדי המחלקה למבנה יעודי 
במרכז המושבה אשר שופץ והותאם לצורכי 

המחלקה.
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  תקציב 2011

  השוואת היקף הוצאות תקציב רגיל 

  לשנים 2004-2010

  הכנסות מארנונה בשנים 2004-2010  עומס ההלוואות לשנים 2004-2010

  גרעון נצבר בתקציב הרגיל ובפרוייקטים 

  שנסתיימו לשנים 2004-2010

מנהל כללי
מנהל כספי 5%

4% 

תכנון 
ובניין העיר

4% 

שירותים
מוניציפאליים

19% 

חינוך
31% 

רווחה
20% 

תשלום פנסיה
פרעון מלוות  8%

ומימון
5% 

  מחלקת הנהלת חשבונות

המחלקה אחראית לרישום החשבונאי של פעולות 
המועצה, עורכת מעקב תקציבי שוטף, מבצעת 
תשלומים לספקים ונותני שירות, התאמות בנקים, 
תשלומי שכר, מכינה דו”חות כספיים רבעוניים 
ושנתיים, דו”חות שכר למשרד האוצר וכיוצ”ב. 
כמו כן, המחלקה נותנת סיוע בתחום החשבונאי 

לכל אגפי הרשות.

  יחידת ביטוח

יחידת הביטוח מטפלת בכל סוגי הביטוח וכן בתביעות 
ביטוח המתקבלות מגורמי החוץ. היחידה מייצגת 

את המועצה בהליכים של תביעות קטנות.

  מחלקת מחשוב ותקשורת

המחלקה אחראית על מתן שירותי מחשוב ותקשורת 
לכלל אגפי ומחלקות המועצה

הישגים עיקריים:
הקמת חוות שרתים במועצה 	l

הקמת אתר אינטרנט 	l

IP -שדרוג המרכזייה ל 	l

ביצוע פרוייקט מחשב בכל כיתה, רכישת מחשבים 	l

ומקרנים למרבית כיתות הלימוד בבתי הספר היסודיים  
הקמת רשת VPN של מוסדות הרשות - 	l

רשת תקשורת מחשבים וטלפוניה  
רישות של כל בתי הספר ברשת אינטרנט 	l

GIS רכישה והתקנה של מערכות 	l

מעבר ל”מחשוב ירוק” - התקנת מערכות 	l

המייתרות שימוש בהדפסה  
הקמת כיתת מחשבים בחקלאי כולל שדרוג 	l

תשתיות למתקדמות יותר  

סך תקציב המועצה בשנת 2010 גדל בכ-47% 
יחסית לשנת 2004. 

סך השקעת המועצה בתחום התברואה גדל ב-83%, 
בתחום החינוך ב-50%.

בתחום התרבות ב-46%.
בתחום הרווחה ב-47% יחסית ל-2004.
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ניתן לראות כי משנת 2006, עומס ההלוואות קטן 
בצורה משמעותית. הגורם לכך הוא פרעון שוטף 

של ההלוואות ואי קבלת הלוואות חדשות.

* מבוסס על תחזית לפי נתוני יוני 2011
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קיטון דרמטי בגובה הגרעון הנצבר הוא תוצאה ישירה 
של ניהול המשאבים הכספיים בצורה אחראית ונבונה, 

בהתאם לתקציב המאושר.
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ההכנסות מארנונה גדלו לאורך השנים בכ-77%, 
דבר המצביע הן על הגידול באוכלוסיה והן על אחוזי 
הגביה אשר גדלו משמעותית ועומדים על כ-90% 

בגבייה שוטפת בשנת 2010. 
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להלן פילוח תקציב המועצה לפי סוגי הוצאות:

באלפי ש”ח

להלן מוצג שינוי בעומס ההלוואות לזמן ארוך:

באלפי ש”ח

שונות 4%

באלפי ש”ח

באלפי ש”ח

באלפי ש”ח
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בריאות ורוקחות
 36 עסקים

תעשיה ומלאכה
31  עסקים

מזון
 83 עסקים

דלק ואנרגיה
9 עסקים

מים ופסולת
9 עסקים

חקלאות
11 עסקים

  האגף המוניציפאלי
  מחלקת שפ”ע – שיפור פני העיר

  ייעוד המחלקה

המחלקה אחראית לטיפוח חזותה וניקיונה של 
המושבה, שמירה על איכות הסביבה ואיכות 
החיים על ידי פינוי אשפה, פינוי ואיסוף גזם, פינוי 
ואיסוף פסולת מוצקה, כיסוח וניכוש עשבייה, 
טיאוט רחובות, גיזום עצים, הדברות  וריסוס, טיפוח 
והקמת גנים וגינות ציבוריות, גינון כיכרות וסביבת 
מוסדות ציבור, סיוע לוגיסטי בארגון והקמת אירועים 

קהילתיים, טיפול בפניות התושבים.

משהו טוב קורה באגף המוניציפאלי

  תפקידי המחלקה

אחריות לביצוע עבודות ניקיון שוטפות בתחומי  	l

היישוב, רחובות ושטחים ציבוריים.  
אחריות לניהול ופיקוח על פינוי אשפה ביתית   	l

באמצעות קבלן.  
אחריות לניהול ופיקוח על פינוי גזם 	l

באמצעות קבלן.  
l	תיכנון והקמת גינות חדשות ביישוב ואחזקת גינון 

קיים באמצעות קבלן.  
אחריות לארגון הדברת מזיקים, בשטחים ציבוריים 	l

ובמבני ציבור, לרבות לכידת נחשים.    
אחריות על איסוף ניירות, קרטונים, פלסטיק  	l

וחומרים אחרים לצורכי מיחזור.  
אחריות לטיאוט רחובות באמצעות משאיות  	l

טיאוט  

  הוצאות המועצה על תברואה

המועצה והמחלקה רואים חשיבות עליונה באחזקת 
היישוב נקי ומטופח. על כן, הוצאות המועצה בתחום 

התברואה גדלו משמעותית במהלך השנים: 
12.9 מיליון ₪   2009
13.4 מיליון ₪   2010

ביצוע משוער לשנת 2011  כ-16 מיליון ₪

  מחלקת התפעול

  ייעוד המחלקה

המחלקה אחראית על התחזוקה השוטפת של 
היישוב בתחומים כגון: אחזקת מבני ציבור ומוסדות 
חינוך, אחזקת כבישים ומדרכות, תחזוקת תאורת 
רחוב, טיפול בתמרורים ביישוב, טיפול במפגעי 
חשמל, טיפול בבעיות צנרת וביוב, טיפול והפעלת 
קבלני משנה בנושאים שונים, סיוע לוגיסטי בארגון 

אירועים קהילתיים וטיפול בפניות התושבים.

  תפקידי המחלקה

אחריות לשיפוץ מבני ציבור ומוסדות חינוך 	l

אחריות לטיפול בתמרורים כגון הצבת חדשים,  	l

אחזקת הקיים עפ”י תוכנית בטיחות בדרכים  
צביעת כבישים, מעברי חציה, אבני שפה  	l

וכדומה. אחריות לטיפול בבעיות ביוב    
ואינסטלציה באמצעות המחלקה ובאמצעות   

   הפעלת קבלני משנה
סיוע לוגיסטי בארגון והקמה של אירועים  	l

מרכזיים ואירועים קהילתיים בהתאם   
למשימות האגף  

טיפול שוטף בפניות תושבים אל המוקד  	l

ופתרון הבעיות לשביעות רצונם.  

  רישוי עסקים

המחלקה אחראית על יישום ואכיפת חוק רישוי 
עסקים ועל הטיפול בכל העסקים טעוני הרישוי 
ביישוב, כולל הליכי הרישוי המשפטיים, ניהול שוטף 

וטיפול בפניות התושבים.
העבודה ברישוי עסקים מתנהלת בשיתוף פעולה 
עם המשטרה, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד 

הבריאות.

  התפלגות עסקים במושבה

מוניציפאלי |  | מוניציפאלי 2627
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מוניציפאלי |  | מוניציפאלי

  מחלקת הפיקוח 

המחלקה אחראית על אכיפת מכלול חוקי העזר 
העירוניים ושמירת הסדר הציבורי, למען רווחת 
כלל התושבים ודאגה לאיכות החיים במושבה. 
במסגרת פעילות האכיפה דואג הפיקוח העירוני 

בין היתר למניעת:
l	מפגעי פסולת בשטחים ציבוריים ופרטיים

l	מפגעי תברואה

l	צמחייה פולשת

l	השחתת רכוש ציבורי

l	מודעות ושלטים פיראטיים

l	רוכלות ועוד

עובדי הפיקוח העירוני פועלים ביישוב בחלוקה 
אזורית, בכל ימי השבוע למעט שבתות וחגים.                                                 
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  שידרוג מקלטים

בשנתיים האחרונות שודרגו המקלטים ביישוב 
בצורה משמעותית, כאשר הוחלפו בהם כל 
מערכות חשמל והותאמו לתקן וכל המקלטים 
חוברו למערכות הביוב והמים. בחלק מהמקלטים 

הותקנו מערכות אזעקה.

  הכנה לשעת חירום

במהלך השנה נוספו למערך הצפירה היישובי 
שבעה צופרים נוספים שפוזרו ברחבי היישוב 

ובשכונות החדשות.

  משמר אזרחי ומשמר הגבול

  שמירה על ביטחון התושב

בתקופה האחרונה הוקם ביישוב, בנוסף למשמר 
האזרחי של המשטרה, בסיס מג”ב, שכולל יחידת 
ג’יפים ויחידת “מתמיד”. שני הבסיסים זוכים לתמיכה 
תקציבית של הרשות על פי נהלי משרד הפנים.

  מוקד 106

מוקד 106 מופעל ברשות באמצעות מוקד חיצוני.
המחלקה אחראית לקשר בין הרשות לבין המוקד 
החיצוני. התוכנה שעל בסיסה פועל המוקד שודרגה 
לגרסא מתקדמת. המוקד פועל 24 שעות ביממה 
כולל סופ”ש וחגים. בממוצע מתקבלות במוקד 

כ-1800 פניות בכל חודש.

  ניידת שיטור משולב
ניידת שיטור משולב  וציידה  המועצה רכשה 
המאויישת ע”י צוות של שוטר ופקח המועצה. 
הניידת פועלת במספר משמרות בשבוע לרבות 

בלילות ובסופי שבוע.
עיקר פעילותה של הניידת היא בתחום שיפור איכות 
חיי תושבי המועצה והיא מבצעת משימות שיטור 

קהילתי ואכיפת חוקי העזר של הרשות.

  יעדים לשנה הבאה

המשך שידרוג המקלטים הציבוריים כולל החלפת  	l

פריטי מסגרות והתקנת מערכות אזעקה  

השלמת פרוייקט הקמת מרכז הפעלה רשותי 		l

לשעת חירום, הכולל הצטיידות באמצעי   
         מיחשוב ותקשורת מתקדמים.

  המחלקה לבטחון ושעת חירום

מחלקת הבטחון ושירותי חירום עוסקת באבטחת 
מוסדות חינוך, באבטחת אירועים המוניים, מטפלת 
בתלונות הציבור ומפעילה מוקד 106. בנוסף לכך, 
המחלקה דואגת לארגון ותרגול המערך הרשותי 
לשעת חירום ולתחזוקת מחסני חירום ומקלטים 

ציבוריים.

  מתן שירות במצב חירום

בכל שנה נערכים מספר תרגילים בהשתתפות 
ועדת מל”ח של הרשות המקומית, פיקוד העורף, 
רח”ל )רשות חירום לאומית( וגורמי הצלה. אנו 
מתבקשים לתת מענה למגוון אירועים, מוצאים 
פתרונות ובהתאם מפיקים לקחים. מחלקת הבטחון 
פועלת כל השנה על מוכנות הרשות לתיפקוד 
והתמודדות במצבי החירום השונים: רעידת אדמה, 

ירי טילים וכו’.

  אבטחת מוסדות חינוך

ביצוע ביקורים שוטפים בבתי הספר וגני הילדים, 
מתן הנחיות והקפדה על נהלים של משטרת ישראל 
ומשרד החינוך והכנה ותירגול לשעת חירום. כמו 
כן בקרה על מאבטחי מוסדות החינוך והפעלת 
ניידת סיור מוסדות חינוך רשותית. יש לציין שכל 
מוסדות החינוך ומבני הציבור של הרשות מחוברים 
למערכת האזעקה ומחלקת הבטחון דואגת לתפעול 

ולתחזוקת המערכת.

משהו טוב קורה בבטחון

בטחון ושעת חירום |  | בטחון ושעת חירום 3031
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  מטה בטיחות בדרכים
מטה הבטיחות העירוני, בראשו עומד חיים געש, 
אחראי על טיפול בגורמי הסיכון הבטיחותיים 
ברשות, בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה 

ומשרד החינוך. 
המטה מורכב מנציגי הרשות המקומית, נציגי 
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נציגי משטרת 

ישראל ומתנדבים.

  תפקידים ומטרות  

מזעור מוקדי סיכון בטיחותיים ברשות.  	l

הפעלה ועיצוב תרבות בטיחות בדרכים   	l

בקרב התושבים.    

איתור מוקדי סיכון והסדרתם, ובקרה על  	l

ביצוע הפרויקטים המתוקצבים על ידי מינהל   
היבשה – משרד תחבורה.    

בקרה על ביצוע מטלות החובה של מוסדות  	l

החינוך בתחום הבטיחות בדרכים, כפי שהן  
מוגדרות בחוזר מנכ”ל משרד החינוך.   

תגבור פעולות מקדמות בטיחות בדרכים  	l

והוצאה לפועל של מסעות הסברה לעיצוב   
תרבות בטיחות בדרכים בקרב התושבים.  

ביצוע פעולות הסברה להגברת הבטיחות  	l

בדרכים בהתאם למוקדי הסיכון.    

יצירת שיתוף פעולה עם כל גורמי האכיפה    	l

בתחומי הרשות המקומית.  

תמיכה ותגבור פעולות חינוך והסברה   	l

נוספות בבתי הספר וגני הילדים, בהתאם   
לתוכנית העבודה.     

איסוף וניתוח נתוני תאונות דרכים לזיהוי  	l

וטיפול במוקדי סיכון הפיזיים והתרבותיים    
ברשות המקומית באופן שוטף.   

פיקוח ובקרה על ניהול התקציב והביצוע של  	l

תשתיות הבטיחות בדרכים ברשות המקומית.  

 בטיחות במוסדות חינוך ובמוסדות ציבור

המחלקה בודקת באופן שוטף את ציוד כיבוי האש 
בכל אולמות הספורט, מוסדות החינוך ומבני הרשות 

כדי שיעמדו בדרישות התקן.
בנוסף, מתקיימים מבדקים שוטפים של יועץ 

בטיחות רשותי.

המועצה אימצה את עקרונות התקנים לניהול 
בטיחות בכל מוסדות הציבור והחינוך. במטרה 
להקטין באופן משמעותי את הסיכון לשלומם 
של ילדינו, מבצע הצוות מבדק פנימי וחיצוני של 
מוסדות חינוך, מאתר ליקויים בטיחותיים ופערים 
בין התקנים וההנחיות למצב הקיים בשטח, לצורך 

טיפול בליקויים ותיקונם.

  רישוי ותקינה של מתקני משחקים  

  בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך  

בתחום המועצה מצויים כ-35 גני שעשועים מסוגים 
שונים. כמו כן, ישנם מתקני משחקים בכל הגנים 

ובבתי הספר היסודיים.
על פי הוראות התקן, יש לבצע, בכל מתקן משחקים 
לילדים, בדיקה חזותית, לפחות פעם בחודש, כדי 
לגלות בהקדם פגמים אפשריים. כמו כן, נדרש בתקן 
כי כל מתקן ייבדק לפחות פעם בשנה בבדיקה 

תקופתית על ידי מעבדה מאושרת.
מתקני משחקים חשובים לבריאותו הגופנית 
והנפשית של הילד. כדי שהמתקן ימלא את ייעודו, 
עליו להיות מעניין, מגרה את החושים אך בראש 

ובראשונה - בטוח.
בשנים האחרונות, בהשקעה של מאות רבות של 
אלפי שקלים, המועצה הכשירה את כל מתקני 
השעשועים ברחבי המועצה, לרבות במוסדות 

חינוך, לקבלת אישור תקינה מתאים.

משהו טוב קורה בבטיחות

בטיחות |  | בטיחות 3233



פרדס חנה-כרכור
מועצה מקומית

משהו טוב קורה במושבה

משהו טוב קורה בסביבה

  פעילות המגמה הירוקה

  תכנית אב לטיפול בפסולת

גם לנו חשוב, כמו בכל העולם, לחיות במושבה 
ירוקה ונקיה.

לכן התחלנו את פרוייקט בניית תכנית אב לטיפול 
בפסולת הישוב. השנה הוכן סקר המתאר את 

המצב הקיים ביישוב.

הצבנו מתקני איסוף נפרדים לנייר, קרטון, פלסטיק, 
טקסטיל וסוללות.  

כמות המתקנים שהוצבו ברחבי המועצה:
21 מתקנים לקרטונים, 35 מתקנים לנייר,

65 מתקנים לבקבוקים. 

כל החומרים נאספים למיחזור ובכך מופחתת 
כמות האשפה המועברת להטמנה. 

במהלך השנה הבאה יוצבו כ-50 מתקני מיחזור 
נוספים )דף מידע והסברה מפורט נשלח לכל בית 

במושבה במהלך השנה(.

  מטרת הפרויקט הירוק 

מימוש מדיניות המשרד להגנת הסביבה והמועצה 
מקומית לצמצם את הטמנת הפסולת שגוזלת את 
משאב הקרקע היקר וגורמת למפגעים סביבתיים,  
כמו זיהום קרקע, מקורות המים ופליטת גזי 

חממה.

  הפרויקט הירוק בעתיד

המושבה תיערך להפחתת כמות הפסולת המוצקה 
להטמנה, ולקידום המיחזור. במסגרת פרוייקט 
עריכת תכנית האב בנושא, תיקבע תוכנית מפורטת 
להפרדת הפסולת במקור לשני זרמים, רטוב ויבש. 
התוכנית כוללת התייחסות לכמויות וסוג מיכלי 
האשפה, מערך הפינוי, מערך חינוך והסברה 

לכלל הקהילה. 

  שמירה על  הנוף הכפרי 

  והירוק של המושבה

במטרה לשמר שדות פורחים בחורף )חרציות, 
פרגים ותורמוסים(,  נקטנו צעדים להפחתת 
שימוש בחומרים כימיים לריסוס עשבייה ועברנו 
לכיסוח עשבייה עונתי. הכיסוח מאפשר לשמר 
את פריחת האביב ומאידך-למנוע מפגעי עשבייה 

יבשה בקיץ.

המועצה נטעה כ-1,000 עצים בבתי ספר, גינות 
ציבוריות, חורשות וצידי הדרך. עצי אלון, חרוב 
ושאר עצי ארץ ישראל ניטעו  בחמש חורשות 
חדשות. במהלך השנים הבאות נכפיל את מספר 
העצים ומספר החורשות שניטעו במטרה לשמור 

ואף לפתח את הנוף הירוק במושבה.
המטרה- 10,000 עצים חדשים!

  פעילות ציבורית ירוקה 

  גינה קהילתית בכרכור

“וחיתתו חרבותם לאיתים” הפך מסיסמא למעשה 
בגינה הקהילתית בכרכור. שטח המטווח )רחוב 

ירושלים( הישן והמוזנח הפך לגינה קהילתית.
בגינה ערוגות ירקות, צמחי תבלין ועצי פרי.

היא מופעלת על ידי מתנדבים ומאפשרת לתושבים 
להתנסות בחווית העבודה בגינה, להנות מהתוצרת 
ומאוירת הקהילתיות בגינה. בגינה מתקיימת פעילות 
לאורך כל השנה, עובדות בה קבוצות ילדים ובשעות 

הבוקר מתקיימים בה מפגשי אמהות.

  גינה קהילתית לעדה האתיופית
הגינה הוקמה בשיתוף עם מוקד קליטה של הרשות, 
עמותת “אשלים” והמחלקה לעבודה קהילתית 

במועצה המקומית.
הגינה מופעלת מזה מספר חודשים על ידי מתנדבים 
ומאפשרת לקשישי העדה להתנסות בחווית העבודה 
בגינה, ליהנות מהתוצרת ומהאווירה הקהילתית בגינה 

לחוש את חווית המסורת והחזרה לשורשים.

איכות הסביבה |  | איכות הסביבה 3435
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השתלמות סביבה לעובדים הבכירים של המועצה: 
מתוכננים שלושה ימי השתלמות עם מיטב המרצים 

בארץ ובהובלה של “מרכז השל”.
מטרת ההשתלמות: הגברת המודעות לנושאים 

סביבתיים ולפיתוח בר קיימא.

שביל אופניים 
הושלם קטע שביל אופניים קצר ממרכז המושבה 
לרחוב החרובים, העתיד להתחבר במהלך 2012 

לשביל האופניים האורכי- כרכור פרדס חנה.

  ארועים ציבוריים באווירה ירוקה  

בחורף 2011 התקיים, לראשונה בפרדס חנה-כרכור, 
הכנס הבינלאומי הראשון בנושא - “הזדמנויות 

גדולות באריזות משומשות”.
בכנס נכחו מאות משתתפים מרחבי הארץ במרכזו   

אורח מחו”ל שנשא את הרצאת הפתיחה. 
הכנס זכה להצלחה ולעניין תקשורתי נרחב. 

היריד האקולוגי השנתי התקיים באביב במתחם 
המתנ”ס, בשיתוף עם “מושבה  נגישה”. כמיטב 
המסורת, התקיימו סיורים ברחבי היישוב, הוצבו 
עשרות דוכני מידע שעסקו בגינון והשקיה, אנרגיה 

סולארית, בריאות הציבור, ועוד.

סדרת אקולנוע - בשיתוף עם הקתדרה במתנ”ס, 
התקיימה סדרת מפגשי “אקולנוע”- סרטים והרצאות 
בנושאי סביבה, בה נפגשנו עם הים, היבשה, האדם 

והחי- בנסיון להבין את הסביבה.

סיורים בעקבות עטלפים - במהלך השנה האחרונה 
התקיימו סיורי לילה פתוחים לציבור, בהם היתה 
הזדמנות יוצאת דופן לעקוב אחר קולות העטלפים. 
אחת המטרות היא למשוך קינון של עטלפי חרקים 

האוכלים יתושים ומזיקים אחרים. 

בשנת 2012 תורחב מתכונת האירועים הציבוריים 
ויתקיימו שלושה אירועים קהילתיים– סביבתיים: 
אירוע ט”ו בשבט, אירוע יום כדור הארץ ואירוע 

פתיחת שנה בספטמבר 2012.

  אנרגיה ירוקה  

על גגות מוסדות ציבור וחינוך ביישוב הותקנו 4 
מתקנים סולאריים שנועדו לייצר “חשמל ירוק” 

בהספק של עד 50 קילו וואט בכל מתקן. 
הציוד עומד בתקני בטיחות. 

למתקנים מערכת ניטור ודיווח, באופן שוטף, 
של מספר נתונים, כגון שינוי בתפוקת המערכת 
בהתאם לעצמת המאור וחסכון ב-CO2, אשר 

ישמשו לצרכי חינוך.
המועצה מתעתדת להתקין מספר מערכות 

סולאריות נוספות.

  ממפגעים לסביבה ירוקה  

מושבת הקינון הגדולה של אנפיות בקר מקננת 
מזה שנים בין עצי האורן ברחוב האורנים. קינון 
אנפיות הבקר מביא עימו  מפגעי רעש ולכלוך רב, 

הפוגעים במתגוררים ובבעלי העסקים באזור. 
זאת לצד אלו, הרואים ביופיה של מושבת הקינון.

במהלך שנת 2011 התקיימו צעדי מנע שמטרתם 
היא צמצום הקינון תוך כדי שמירה קפדנית על 
פעילות ברוח הומניטארית. הפעולות בוצעו בשיתוף 

גורמי מקצוע מרשות הטבע והגנים ואחרים. 
נבחרה שיטת פעולה ייחודית וארוכת טווח של 

קיצוץ מבוקר של ענפי האורן וניקוי העצים.  

2012 נשוב ונבחן את תוצאות הפעולה  בשנת 
ונקיים פעולת המשך.
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פרדס חנה-כרכור
מועצה מקומית

משהו טוב קורה במושבה

משהו טוב קורה בתרבות

  המחלקה לתרבות וחינוך בלתי פורמאלי 

  הספרייה 
לספרייה הציבורית ע”ש אלי כהן, שני סניפים 

במושבה- האחד בפרדס חנה והשני בכרכור.
הסניף בפרדס חנה עבר השנה למבנה ייעודי 

ומודרני בשכונת נווה פרדסים.
בספרייה החדשה ובסניף בכרכור, אשר עבר 
שיפוץ לפני מספר שנים, תוכלו למצוא ספרים 

בנושאים מגוונים:
ספרי לימוד ועיון, ספרות יפה, קלאסיקה, ספרים 
לילדים, שירה ומחזות, ספרים בשפות: עברית, 
רוסית, אנגלית וצרפתית, ספרים ברוח היהדות 

לילדים ולמבוגרים. 
בספריות רשומים 4,660 קוראים מתוכם כ- 2,000 
ילדים. מספר הכותרים לילדים 25,700 ולמבוגרים 

.87,500

  השיקשוק 

השיקשוק הינו שוק ססגוני מקומי המתקיים 
אחת לשבועיים בחודשי הקיץ.

האירוע פתוח לכלל הקהל ומאגד בתוכו את 
יופיה של פרדס חנה-כרכור, האנשים הנעימים, 
התוצרת המקומית בשילוב עם קהילת האמנים 

לשוק המקומי. השיקשוק מציע בנוסף לשוק, 
מוזיקה, פעילות לילדים 

והופעות אומנים
מקומיים. 

בשנה הקרובה 
מתוכנן המשך 
עריכת אירועי 

השיקשוק 
במושבה.

  לילה לבן בפרדס חנה-כרכור 

לילה לבן בפרדס חנה-כרכור – אירוע של העסקים 
המקומיים, הכולל תרבות, אמנות, מוזיקה וריפוי. 
המדובר ביוזמה שנועדה לעודד את העשייה 
המקומית ולחשוף אותה לקהל הרחב, כאלטרנטיבה 
לרשתות הגדולות ולתרבות הצריכה.  עשייה זאת 
מהווה נדבך ברקמה האנושית שלנו כאן, בפרדס 
חנה-כרכור, מתוך מטרה לשלב עסקים עם הנאה 
ועם מעורבות חברתית. לילה לבן בפרדס חנה - 
כרכור התקיים זו השנה השניה, כהמשך להצלחה 
של שנה קודמת. השנה, האירוע קיבל את תמיכת 

המועצה המקומית. 
הלילה הלבן הפתיע בעוצמה שלו. התגובות 
שהתקבלו מכל מקום היו נלהבות. אנשים יצאו, ראו 
הופעות, עשו קניות, ישבו בבתי קפה עד השעות 
2 תפס נפח.  הקטנות של הלילה. ח”י באהבה 
בעלי העסקים הבינו  בעקבות האירוע  ששיתוף 

פעולה מקומי, זו הדרך להצלחה.

  “בית הראשונים”  

 המרכז לתולדות פרדס חנה-כרכור  

במרכז נמצא ארכיון הישוב שמגלם בתוכו את 
סיפור המושבה באמצעות מסמכים, מפות, קטעי 
עיתונות, תצלומים, עבודות מחקר לימודיות ואוסף 
קלטות של סיפורי ותיקים. אולם התצוגה במרכז 
לתולדות פרדס חנה-כרכור, מציג מגוון נושאים 
כגון – הפרדס, העליות השונות, משקי העזר, 
החינוך בישוב, תחבורה ותשתיות. באמצעות 
המוצגים הישנים מומחש אורח החיים בישוב בימיו 
הראשונים. בסיוע הנרחב של המועצה ובעזרת 
העמותה, העוסקת בנושא, הפך המקום למרכז 
למידה לתלמידי בתי הספר בישוב, ולסטודנטים, 

המבקשים לעסוק בחקר הישוב.

בספרייה קיימות עמדות אינטרנט לקהל הרחב 
ועמדת קטלוג ממוחשב.

בספרייה מתקיימות פעולות תרבות רבות:
שעת סיפור, הצגות תיאטרון לילדים, פגישות עם 

סופרים, ערבי מוזיקה קלאסית ועוד. 

בכל שבוע תוכלו לקבל המלצות לספרים בעיתון 
“גפן  המושבה”.
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משהו טוב קורה במתנ”ס

  מרכז כנה מאיר בע”מ-  

   מתנ”ס פרדס חנה-כרכור  

המתנ”ס שם בראש מעייניו את פיתוח וטיפוח 
הקהילה, תוך כדי התאמה לצרכיה והקשבה 
לתושבים. זאת בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית 

ועם מוסדות וארגונים בקהילה.

כל פעולה של המתנ”ס מתבססת על שילוב 
ערכים חשובים כגון:  מקצועיות, אמינות, חדשנות, 

קהילתיות.

  חוגי העשרה  

התחום מיועד לגילאי טרום חובה ומעלה, במטרה 
לספק מגוון פעילויות איכותיות לשעות הפנאי, 
העשרת הידע, רכישת מיומנויות והתפתחות 

מקצועית ברמות גבוהות.
חוגי העשרה: קרמיקה ואומנות, אנגלית, מוסיקה, 

תיאטרון ומחול.

  יחידת הנוער  

יחידת הנוער פועלת במועדון “בני ברית” הנמצא 
בשכונת נווה מרחב, במערב המושבה ובבית 
רכס בכרכור. הצוות המפעיל את היחידה מורכב 
ממנהלת יחידת הנוער, רכזות מועדון ו- 12 חיילים 

מגרעין הנח”ל של הצופים.

  פרויקטים ופעילויות 

בית קפה, קבוצת תיאטרון, “The Station”- חדר 
חזרות להרכבי מוסיקה.

בנוסף - “קולנוער”, אומנויות לחימה, מד”צים, 
מועצת נוער, העצמה אישית לנערות, “אחרי”-

הכנה לצה”ל, “אחרי לעולים”.
לילות לבנים ופעילות חברתית הפוגתית במהלך 

החופשים.
בפעילות קבועה משתתפים כ-250 בני נוער 

ובפעילות קיץ וחופשות מעל 3000 משתתפים.

  הקתדרה  

הקתדרה פועלת בשיתוף פעולה עם המכללה 
האקדמית בית-ברל.

הקתדרה היא מוסד לימודי - תרבותי להשכלה 
ולהעשרה המיועד למבוגרים ולצעירים. 

  פרויקטים ופעילויות 

קורסים,  ואיכותי של  עשיר  מגוון  בקתדרה 
השתלמויות, הרצאות וטיולים על-ידי טובי המרצים 

והמדריכים. 

תחומים שניתן למצוא בקתדרה - מדעי ההתנהגות, 
תרבות יהודית, אמנויות, גוף ונפש, ספרים וסיפורים, 
מחשבים, איכות סביבה, צילום ועוד. בקתדרה 

לומדים כיום כ-950 תלמידים במגוון תחומים.

  מרכז אומנויות הבמה  

מרכז אמנויות הבמה מוביל את תחום התרבות 
ביישוב באירועים ובטקסים לקהילה, כגון ימי 

הזיכרון וחגיגות עצמאות ביישוב.  

  פרויקטים ופעילויות 

במסגרת “במה לתיאטרון” למבוגרים, אירחנו מאות 
הצגות של כל התיאטראות בארץ. טובי השחקנים 
חזרו, הללו ושיבחו את הקהל המיוחד שלנו ואת 

האולם האינטימי והאקוסטי. 

גם השנה, הבאנו תיאטרון חי, בועט, ועכשווי, 
המביא את הדילמות המוסריות של אירועים 
היסטוריים לצד הצגות שנונות ומלאות הומור על 

החברה הישראלית ודרמות משפחתיות שנוגעות 
בכל אחד ואחת מאיתנו. בכל סדרת התיאטרון 

ישנם כ-1,200 מנויים.

בפרוייקטים של סדרות הילדים “קט מנוי”, “חוגגים 
בחגים” ו”תיאטרונצ’יק” מהווים מודל לחיקוי בכל 

היכלי התרבות בארץ.
בכל סדרות תיאטרון לגילאי 4-7 ישנם 409 מנויים.

פרוייקט “סל תרבות יישובי” אשר מיועד לכל ילד 
מגיל הגן ועד כיתה ו’ מציע שלושה מופעים בשנה 

מכל סוגי אמנויות הבמה.
עוד השנה מתוכננות סדרות חדשות “אתם זוכרים 

את השירים”, “יחיד יחידה”, ו“תיאטרונער”.
אנו גאים בפרוייקט זה אשר הצליח להגשים את 

המטרה של חינוך לתרבות.
בפרוייקט סל תרבות יישובי משתתפים כ- 3000 

תלמידי בתי הספר.

בחסות המועצה המקומית שוקם הגן שמקיף את 
ההיכל, נוספו מקומות חניה ובימים אלו מותקנת 
מערכת הנגשת שמע בסיוע המוסד לביטוח לאומי 

והמועצה המקומית.
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  תרבות תורנית

המחלקה לתרבות תורנית במתנ”ס יוזמת מגוון 
פעילויות המותאמות לדתיים ולחילוניים כאחד, 
במטרה לחשוף את התושבים לתרבות היהודית 

לגווניה.

  פרויקטים ופעילויות 

הפעילות מתבצעת במתנ”ס ובבתי הכנסת ברחבי 
היישוב.

פעילויות נוספות: חידון המשניות המחוזי, “יום 
כיפור לכולם”, חגי תשרי, קריאת מגילה, פרשת 
שבוע לנשים, חוגי בר מצווה, בת מצווה, חוגי 

יהדות לעולים ועוד..
בתחום תרבות תורנית משתתפים כ-300 ילדים 

ומבוגרים.

  “הורה אביב”

להקת “הורה אביב” פועלת כ-20 שנה ומונה 
כ-180 רקדנים מגיל 5 ועד גיל 20.

  פרויקטים ופעילויות 

הלהקה משתתפת בפסטיבלים, כדוגמת פסטיבל 
כרמיאל, ומייצגת את היישוב בארץ ובחו”ל.

”הורה אביב” משמשת כלהקה יצוגיות של 
פרדס חנה-כרכור ומופיעה ברבים מאירועי 

הציבור ובהתנדבות. 

   מתנדבים בקהילה

  פרויקטים ופעילויות

אור ירוק: תכנית העוסקת בפעילות למניעת 
תאונות דרכים וחינוך להתנהגות זהירה של הולכי 

רגל ונהגים. 

גמלאים המשתלבים בפעילות בגני  זהב בגן: 
הילדים ומובילים יוזמות בתחום בטיחות בדרכים. 

)בשת”פ מח’ לחינוך(.

תרבות יהודית לכולם: תוכנית מתנדבים היוזמת 
פעילויות קהילתיות בתחום התרבות היהודית בדגש 

על פלורליזם ורב-שיח. 

במתנ”ס פעילים למעלה מ- 125 מתנדבים.
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משהו טוב קורה בספורט

  מחלקת הספורט

פעילות הספורט ביישוב מרוכזת רובה ככולה 
במתנ”ס.

הפעילות מתקיימת בחמישה אולמות ספורט 
מרכזיים: שילה-שרת, יפה נוף, אלונים, אלישבע 
וכרכור. כמו כן, ישנן פעילויות במגרשים המקורים 

של בתי ספר מרחבים וישורון.

מלבד הפעילויות הקבועות, ישנם אירועי ספורט 
מרכזיים ביישוב, אותם מוביל המתנ”ס בשיתוף 
המועצה. למשל, מסע האופניים לזכר נועם סאלח, 

טורניר הכדורגל לזכר צלח שלם ועוד.

בשנים האחרונות, מלבד הוספת שני אולמות 
ויפה נוף(, עברו  ספורט חדשים )שילה שרת 
האולמות הוותיקים שידרוג נרחב כגון: החלפת 

הפרקט, שיפוץ חדרי ההלבשה ועוד.

הוקם מגרש ספורט פתוח בשכונת האחוזה 
הירוקה, קורה מגרש ספורט בבי”ס מרחבים, שופצו 
אולמות ספורט בבתי הספר: כרכור, אלישבע, 

אלונים, סדנאות.
שופצו מגרשי ספורט פתוחים ליד הבריכה העירונית, 
בשכונת הצפירה, בבי”ס שרת, בבית ספר אלונים 

ובסדנאות.
וכן מתקני כושר  הוקמו מספר מגרשי פטנק 

למבוגרים במספר מוקדים ברחבי היישוב.

בשנה הבאה יעברו מגרשי ספורט נוספים שיפוץ 
ושדרוג כללי.

בעתיד הקרוב מתוכננים עוד שני פרוייקטים 
חשובים:  בניית אולם נוסף ליד ביה”ס ע”ש רבין 
וכשנה לאחר מכן עתיד להיבנות אולם נוסף ליד 

בי”ס מעיינות.

כל אולמות הספורט ומתקניהם מתוחזקים לאורך כל 
השנה ומנוהלים על ידי מנהלי אולם מקצועיים.

ספורט |  | ספורט 4445
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ספורט | 

  מחלקות ספורט

  ענפים מרכזיים 

כדורסל- ב”מכבי פרדס-חנה-כרכור” פעילים 
כמאתיים משתתפים בתשע קבוצות ליגה, אשר 
זכו בשנתיים האחרונות בארבע אליפויות במחלקת 

הנוער.

כדורשת נשים- בקבוצה כארבעים משתתפות 
והישגים רבים כגון: השתתפות בליגה הארצית 
לכדורשת, אליפות הבית התחתון והקמת קבוצות 

מאמאנט ביישוב. 

כמאתיים פעילים שהישגיהם כוללים  טניס- 
השתתפות בליגות אזוריות וטורנירים )כולל מקומות 
ראשונים(. לראשונה השנה השתתפות בליגה של 

איגוד הטניס.

אומניות לחימה - ישנם מספר רב של ענפי 
אומנויות לחימה מסגנונות שונים: נינג’יטסו, 
ג’ודו, ג’יאוג’יטסו, קרב מגע, טאייקוון-דו, 

קפוארה וקונג-פו. 
חוגי אומנויות הלחימה מקיימים לעיתים 
תכופות אירועים ארציים רבי משתתפים 

כאן ביישוב.

התעמלות קרקע - משתתפות בענף 
ספורט זה בישוב  כמאה וארבעים ילדות 
אשר הישגיהן גבוהים. היישוב נמצא בדרך 

להקמת נבחרת ייצוגית.

בדמינטון -פעילים כ-60 משתתפים 
המתחרים בליגה של איגוד הבדמינטון 

לבוגרים.

הוקי רולר- משתתפים בחוג כשבעים 
איש אשר זכו בסגנות לאלופת 

המדינה. 

סייף - משתתפים בקבוצה כשלושים 
זו היא השנה הראשונה  משתתפים, שנה 

בפעילות הקבוצה. ישנם מאתיים משתתפים 
בשבעה ענפים שונים.

  פעילות ספורט למבוגרים וגמלאים

בשיתוף עם המועדון לקשיש, הוקמה מחלקת 
גמלאים, הכוללת קבוצות פטנק )כארבעים 
משתתפים(, קבוצת הליכה )כארבעים משתתפים( 

וקבוצת טניס שולחן )כעשרה משתתפים(.

פעילויות אלה מקודמות ומשתתפות בפרוייקטים 
ארציים - בשיתוף החברה למתנ”סים, אש”ל, 

הביטוח הלאומי ועוד.

כשמונים פעילים משתתפים בחמש קבוצות 
כדורסל מבוגרים וקבוצת נשים אחת.

  חוגי ריקוד

המתנ”ס מפעיל חוגי ריקוד שונים:
קלאסי 	l

מודרני 	l

בלט 	l

ג’אז 	l

ועוד...  	l

אנחנו מזמינים את הקהל הרחב להגיע ולהנות 
ממגוון החוגים. 

  קבוצות כדורגל

מועדון הספורט ע”ש יונתן ברנס מונה כ-300 
ילדים ובוגרים. במועדון פועלות 9 קבוצות ליגה 

כולל קבוצת הבוגרים. 
בישוב פועלת קבוצת בוגרים נוספת “בית”ר פרדס 
חנה”, המשתתפת במסגרת תחרותית בהתאחדות 

לכדורגל בישראל.
הקבוצות הצעירות עוסקות בהכשרת שחקנים 
ומבחינה מנטאלית לקבוצה  פיזית  מבחינה 
הבוגרת. חשוב לנו לטפח מצוינות בספורט, 
להקנות ערכים ולסייע בעיצוב אישיותו של השחקן 
כאדם,כאזרח וכספורטאי וליצור קשר הדוק בין 

חינוך לכדורגל.
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שומרים של קשר | 

אלדד בר כוכבא

רן גלר

דניאל ארז

בתיה פרידון

אנה ויסמן

אילנה זגול

צילה כהן

  שומרים על קשר

  ביחד, יוצרים מציאות טובה יותר

אנו רואים בשמירת הקשר עם התושב ערך חשוב ולכן נשמח לקבל 
פניות בכל תחום ובכל נושא.

  ראש המועצה: חיים געש 

  לשכת ראש המועצה

  מנהלת: צילה כהן

טלפון: 077-9779703/5 | פקס: 077-9779704 
c.tzila@pardes-hanna-karkur.muni.il :דוא”ל

  מ”מ וסגן ראש המועצה: עו”ד אלדד בר כוכבא
טלפון: 077-9779717
פקס: 077-9779718 

b.eldad@pardes-hanna-karkur.muni.il :דוא”ל

משהו טוב קורה במועצה

  אגף כספים ואגף המזכירות

  מנהל: רן גלר – רו”ח

טלפון: 077-9779779 | פקס: 077-9779770
g.ran@pardes-hanna-karkur.muni.il :דוא”ל

קבלת קהל: א’-ה’ 09:00-16:00 ג’ 09:00-13:00 | 16:00-18:00

  אגף הנדסה

  מנהל: אדר’ דניאל ארז - מהנדס המועצה היוצא

  מנהל: אדר’ אריה רפפורט - מהנדס המועצה הנכנס

טלפון: 077-9779903 | פקס: 077-9779930
r.arye@pardes-hanna-karkur.muni.il :דוא”ל

קבלת קהל: ב’, ג’, ד’ 09:00-12:00 
א’, ה’ אין קבלת קהל ואין מענה טלפוני

הגשת תוכניות ובירורים: ג’ 16:00-18:00
מהנדס: ג’ 16:00-18:00

  מחלקת משאבי אנוש

  מנהלת: בתיה פרידון

טלפון: 077-9779735 | פקס: 077-9779736
p.batia@pardes-hanna-karkur.muni.il :דוא”ל

  ספריה ציבורית

  מ”מ מנהלת: אנה ויסמן

טלפון: 077-9779503 | פקס: 077-9779504

  מחלקת החינוך 

  מנהלת: אילנה זגול

טלפון: 077-9779953
פקס: 077-9779952

z.ilana@pardes-hanna-karkur.muni.il :דוא”ל
קבלת קהל: א’-ה’ 09:00-16:00
ג’ 09:00-13:00 | 16:00-18:00
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יעל מיירנץ

תמי ברששת

יעקב סלוים

יהודה וקנין

שוריק

שמואל ג’נח

שומרים של קשר | | שומרים על קשר

  השירות הפסיכולוגי החינוכי

  מנהלת: יעל מיירנץ

טלפון: 077-9779353 | פקס: 077-9779952
m.yael@pardes-hanna-karkur.muni.il :דוא”ל

קבלת קהל: כל יום 08:00-16:00, בתיאום מראש
כתובת: המייסדים 48, כרכור

  המחלקה לשירותי רווחה וקהילה 

  מנהלת: תמי ברששת

טלפון: 077-9779403 | פקס: 077-9779404
k.galit@pardes-hanna-karkur.muni.il :דוא”ל

כתובת: שביל התלמיד פרדס חנה-כרכור

שעות פעילות: א’, ד’, ה’ 08:00-16:00 ב’. ג’ 08:00-19:00 | 16:00-18:00 

קבלת קהל: בתיאום מראש

  מחלקת ביטחון

  מנהל: יעקב סלוים

טלפון: 077-9779741
פקס: 077-9779740

s.yakov@pardes-hanna-karkur.muni.il :דוא”ל

  מחלקת שפ”ע

  מנהל: שמואל ג’נח

טלפון: 077-9779863
פקס: 077-9779864

  h.sigalit@pardes-hanna-karkur.muni.il :דוא”ל

  מחלקת תפעול

  מנהל: אלכסנדר )שוריק( בביז’ייב

טלפון: 077-9779873
פקס: 077-9779874

h.tami@pardes-hanna-karkur.muni.il :דוא”ל

  מחלקת תשתיות ונכסים, מטה בטיחות בדרכים

  מנהל: יהודה וקנין

טלפון: 077-9779905
פקס: 077-9779906

v.yehuda@pardes-hanna-karkur.muni.il :דוא”ל

  מוקד עירוני

בחיוג קווי - 106 | מטלפון סלולארי 04-6271227
k.nina@pardes-hanna-karkur.muni.il :דוא”ל

  יחידת הפיקוח

טלפון: 077-9779841 | פקס: 077-9779840
כתובת: רח’ הדקלים, פרדס חנה כרכור

k.yaffa@pardes-hanna-karkur.muni.il :דוא”ל
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