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החלט˙ ממ˘לה



אני ˘מח להˆיג בפניכם דוח ל˙ו˘ב, המסכם א˙ פעילויו˙יה ˘ל המועˆה ל˘נ˙ 2021, בדג˘ על טוב˙ ה˙ו˘ב במהלך
הע˘ייה ה˘נ˙י˙. אני גאה להוביל פעילויו˙ אלה, ו˘מח על ה˙אוˆה ˘˜ˆרין ˆובר˙ ב˘נים האחרונו˙.

 
ה˘נה ˘חלפה ה˙חילה ב˙חו˘ו˙ מעורבים, ה˙מודדו˙ עם ה˜ורונה, ניהול ˘גרה לˆד הנגיף, חוסר וודאו˙ מדיני

ופוליטי, מבˆע נוסף בעזה ו˜ליט˙ ˙ו˘בים מהדרום לאירוח ב˜ˆרין, פ˙יח˙ המ˘˜ וחזר˙ו ל˘גר˙ ˜ורונה, ליווי חולים,
מבודדים, החזר˙ עולם ה˙רבו˙ והפעילויו˙, הפעל˙ חוגי ילדים באופן רˆיף ו˘וטף בכל מˆב והס˙יימה ברג˘ו˙

אופטימיים עם ˆפייה אל הע˙יד והה˙פ˙חו˙ ה˜רבה.
 

גם ה˘נה, המ˘כנו ל˜לוט מ˘פחו˙ חד˘ו˙, ˙ו˘בים חד˘ים, עולים חד˘ים וכמובן, בני ˜ˆרין א˘ר מב˜˘ים לחזור
הבי˙ה ולגדל ילדים באיכו˙ חיים גבוהה ולא מ˙פ˘ר˙.

 
אני רוˆה להודו˙ ל˙ו˘בי ˜ˆרין על הה˘˙˙פו˙ הפעילה בחיי היי˘וב. על ה˙נדבו˙ במיזמים החבר˙יים ה˘ונים. הודו˙

לכם, ˙ו˘בים י˜רים, כל ˘נה, ביר˙ הגולן יפה יו˙ר, נוחה יו˙ר ואטר˜טיבי˙ יו˙ר גם ל˙ו˘בים עˆמם וגם לאורחים
הרבים.

 
˙וד˙י הרבה לעובדי המועˆה, המ˙נ"ס וה˙אגידים ה˘ונים על עבוד˙ם המסורה למען ˙ו˘בי ˜ˆרין.  ˙ודה לגורמי
החירום: מ˘טרה, מד"א, איחוד הˆלה ופי˜וד העורף ˘הפכו להיו˙ חל˜ בל˙י נפרד מ˘גר˙ יומנו, על הליווי הˆמוד

והסיוע בזמן אמ˙ בכל פנייה ובכל ˘עה.
אני בטוח ˘ביחד נהפוך א˙ יי˘ובינו למ˜ום הטוב ביו˙ר בארı לחיו˙ בו ולגדל א˙ ילדינו.

 
 

˘לכם,
דימי אפרˆב,
רא˘ המועˆה

דבר רא˘ המועˆה

˙ו˘בים י˜רים,
 

בסיומה ˘ל ˘נ˙ הפעילו˙ 2021, ˘נה מורכב˙ א˘ר הס˙יימה בב˘ורה אדירה עם 
החלט˙ הממ˘לה להעˆמ˙ והכפל˙ ˜ˆרין והגולן. יעד אסטרטגי, כלכלי וחבר˙י.

 
גם ה˘נה ה˙מודדנו עם מˆב בריאו˙י לא פ˘וט, נגיף ה˜ורונה נ˙ן או˙ו˙יו ברחבי היי˘וב 

עם מאו˙ חולי ˜ורונה ביום, מאו˙ מבודדים וסגיר˙ מוסדו˙ חינוך ביי˘וב.
 

 עבדנו במרı ו˜ידמנו א˙ החלט˙ הממ˘לה 864 ˜ˆרין - גולן , א˘ר ˙˘פיע ל˘נים רבו˙ 
˜דימה על פי˙וח ˜ˆרין והגולן כולו. 

 
נכון לדˆמבר 2021, ˜ˆרין מונה כ- 8857 ˙ו˘בים. ˜ˆרין ממ˘יכה לˆבור ˙אוˆה בפי˙וח

הכלכלי והדמוגרפי. כל זה ˙וˆאה י˘ירה ˘ל עבודה מוˆלח˙ ומאומˆ˙ ˘ל עובדי המועˆה
ב˘י˙וף חברי המליאה להם מגיעה ˙וד˙י והערכ˙י הכנה.

 



החלט˙ הממ˘לה לפי˙וח ˜ˆרין

החלט˙ הממ˘לה, ˙ביא א˙ ˜ˆרין ב20 ה˘נים הבאו˙ לעיר המ˘מעו˙י˙ ביו˙ר באזור, עיר הע˙יד ˘מרכז˙
ב˙וכה חידו˘ים ופ˙רונו˙ עבור ˙ו˘בי ˜ˆרין, האזור והמדינה כולה. לפניכם עי˜ריה:

˘דרוג ˙˘˙יו˙ ברובעים הוו˙י˜ים

הסדר˙ כניסה ˆפוני˙  חד˘ה ליי˘וב

מסוף ל˙חבורה ˆיבורי˙

פריס˙ ˘בילי אופניים  ברחבי ˜ˆרין

מˆלמו˙ ברובעים החד˘ים , פ˙יח˙

מ˜לטים מרחו˜ ואינטרנט ˆיבורי

"ה˘למ˙ ˘יפוı מרכז "אי˙ן

˙יירו˙: ˘ימור א˙רי מור˘˙, ה˜מ˙

מוזיאון, ˜ידום מלונאו˙ וא˙רי ˜מפינג

˜ידום ˙חבורה ˆיבורי˙  חכמה ב˜ˆרין

מוסדו˙ ˆיבור - ˘יפוı ו˘דרוג ˜יימו˙ וה˜מ˙ חד˘ים

מוסדו˙ חינוך - ˘דרוג ˜יימים וה˜מ˙ חד˘ים

ה˜מ˙ מבנה נוסף  לטכנולוגיו˙ מ˙˜דמו˙

מיזמי ח˜לאו˙ מ˙˜דמ˙ ואגריט˜

˜ידום יוזמו˙ חינוכיו˙

˜ידום אזור ˙ע˘ייה ו˘טחי מסחר

˙גבור פעילו˙ אזרחים

ו˙י˜ים

˙וכני˙ הערכו˙ ל˘ינוי

הא˜לים

ה˜מ˙ בי˙ חולים וטרינרי ופ˜ולטה לווטרינריה

פינוי ˘טח א˘ אחמדיה

ה˜מה, בנייה ואכלוס ˘˙י ˘כונו˙ חד˘ו˙ - רובע 12 ורובע 13

ה˜מ˙ מגר˘ כדורגל חד˘

ה˜מ˙ ˘ו˜ עירוני חד˘

ה˜מ˙ מ˙חם חינוכי "אודם" לפי˙וח מנהיגו˙ טכנולוגי˙ ˘ל ˆה"ל

˙כנון כבי˘ בי˙ המכס -ˆח"ר

הכרה בל˘כ˙ האוכלוסין וההגירה ב˜ˆרין כל˘כ˙ אם אזורי˙



יחיד˙ הה˙נדבו˙:
˜בוˆ˙ המ˙נדבים לא מפסי˜ה ל˙˙ מענה ולהיו˙ לעזר לחולים ולמבודדים. במהלך ה˘נה המ˘כנו א˙ ע˘יי˙נו

הה˙נדבו˙י˙ ואנו פועלים ל˜דם עוד פרוי˜טים ב˙חום הה˙נדבו˙ במהלך ˘נ˙ 2022.
 

˙רבו˙ ו˜הילה:
כפעילו˙ ה˙רבו˙ ה˙˜יימו לˆד ה˜ורונה ˙וך ˘מירה על הנהלים.  הˆגו˙, סרטים, מופעי סטנדאפ והרˆאו˙.

 
זהו˙ ו˙רבו˙ יהודי˙ ב˜הילה: 

סדר˙ ˜בלו˙ ˘ב˙ למבוגרים בכל יום ˘י˘י בבו˜ר בחוד˘י ה˜יı. סדר˙ ˜בלו˙ ˘ב˙ והˆגו˙ לילדים. סדר˙
מפג˘י נ˘ים ברא˘ כל חוד˘.

 
עולים ו˜˘י˘ים:

חוגים לאוכלוסיי˙ העולים וה˜˘י˘ים: איגרוף לילדים עולים, מ˜הל˙ "לחיים" ל˜˘י˘ים, ˙אטרון רוסי˙ ויידי˘
למבוגרים, חוג פי˙וח ˜ול ˜˘י˘ים, מועדון עולים, מועדון נוער וילדים עולים, מועדון נ˘ים.

חמי˘ה סיורים ברמ˙ הגולן ל˜בוˆ˙ וטרנים ו14 הרˆאו˙ על מלחמו˙ ארı י˘ראל.
מפג˘ים בין חיילים ל˜˘י˘ים ובין ניˆולי ˘ואה ופליטים.

חגיג˙ נובי גוד ˜היל˙י˙ ˘כולה ה˙בססה על ה˙נדבו˙ ˙ו˘בים.
2 הˆגו˙ ברוסי˙ וביידי˘ ˘˙ו˘בי ˜ˆרין ˘ח˜ו על הבמה.

2 ˜ונˆרטים ˘ל מ˜הל˙ "לחיים" בבי˙ ה˜˘י˘.
2 ˜ונˆרטים ˘ל פי˙וח ˜ול בבי˙ ה˜˘י˘

 
מעון מעגלים:

מעון מעגלים ˘ייך לר˘˙ ה˙חלה חכמה ˘ל החברה למ˙נסים. המעון מפו˜ח ע"י מ˘רד העבודה והרווחה .
המעון מרווח ומאובזר ובו ˘לו˘ כי˙ו˙: ˙ינו˜ייה, פעוטו˙ ובוגרים.  כל כי˙ה מו˙אמ˙ ל˘לב הה˙פ˙חו˙י בו
הילדים נמˆאים.  ב˜יı האחרון החˆר ה˜דמי˙ ˘ל המעון ˘ופˆה ועברה להיו˙ גינ˙ יר˜, נוי ומ˘ח˜ מפואר˙

ומזמינה, ˘בה הילדים גם מ˘ח˜ים וגם מטפחים בעזר˙ גינון, ˘˙ילה וה˘˜יה.
הו˙˜נה פרגולה מעוˆב˙ גדולה עם ספסלי י˘יבה בהם יוכלו ההורים ל˘ב˙ ולהמ˙ין לילדים בזמן ˘הם מ˘ח˜ים

במ˘ח˜י החˆר החד˘ים ˘להם . ˘ולב בגינה ˘ביל חו˘י ייחודי ויפיפה ˘י˙רום לה˙פ˙חו˙ המוטורי˙ ˘ל
הילדים.  ˆיור ˜יר ענ˜ באורך ˘ל 10 מטרים ˘ר˜ מוסיף יופי וחן לנוף המעון.

מ˙נ"ס



ספורט ומחול:
הפנינג מרענן לפ˙יח˙ ה˜יı הכלל ˙חנו˙ ב˙חומי ספורט ˘ונים, ˙חנו˙ מים ועוד.

יום המע˘ים הטובים ˜בוˆו˙ הכדורגל ה˙נדבו בה˜מ˙ גינה ˜היל˙י˙.
מסור˙ מרוı הלפיד בחנוכה בה˘˙˙פו˙ ˘ל 150 ˙ו˘בים ובסוף פעילו˙ ˜היל˙י˙.

ıטורניר כדורגל- חמסה וחמי˘ה ב˜י
טורניר כדורעף- ב˜ˆרין והגולן בחורף

טורניר כדורסל 3X3 בפסח.
 

ספרייה:
הנג˘˙ ספרים עד הבי˙ 

מ˘לוחים מדל˙ הספרייה
˜˘ר אי˘י ומ˙מיד עם ה˜וראים באמˆעו˙ הר˘˙ החבר˙י˙, א˙ר הספרייה או בטלפון

פלטפורמו˙ דיגיטליו˙ - ספרים ˜וליים, ספרים, סרטים
מפג˘ יוˆרים בעט- יוˆרים בעט וב˜ול אומנים יוˆרים נפג˘ים כבר יו˙ר מ 20 ˘נה.

מפג˘ים בין מ˘פחו˙ ˜ולטו˙ למ˘פחו˙ נ˜לטו˙- מפג˘ מ˘פחו˙ בניהול מרכז ˆעירים מ˘פחה ˜ולט˙
ומ˘פחה נ˜לט˙ בספרייה, הכר˙ הספרייה ומ˘ח˜ ו˜ריאה

מ˙נ"ס



˜הילה: המ˘ך פעילו˙ ˜בוˆ˙ המנהיגו˙ ˘במהלך ה˘נה עברו הכ˘רה, הדרכה וליווי ו˜יבלו כלים ו˙כנים ב˙חום
המנהיגו˙ האי˘י˙, גאוו˙ יחידה ועוד. ה˜בוˆה במהלך ˙˜ופ˙ ההכ˘רה ל˜חו על עˆמם 3 פרוי˜טים אי˘יים ו2
פרוי˜טים ˜היל˙יים: עו˘ים ˘כונה, חיבו˜ ליולד˙, חיבור בין מ˘פחו˙ חד˘ו˙ לוו˙י˜ו˙, ˜בל˙ ˘ב˙ ˜היל˙י˙

והפנינג הריון ולידה. ע˙ה כ˘ההכ˘רה הס˙יימה לה, ה˜בוˆה ˙מ˘יך לפעול בי˘וב ולייˆר יוזמו˙ חבר˙יו˙ וכבר
ב˘נ˙ 2022 ˙˜ום ˜בוˆה נוספ˙.

 
˙עסו˜ה: חיבור למיזם                   ב˘י˙וף ˜רן ר˘"י ו˘ירו˙ ה˙עסו˜ה- ה˜מ˙ פורום ר˘ו˙י הפועל ל˜ידום ˙עסו˜˙י

ב˜ˆרין. נע˘ה מיפוי בעלי עס˜ים ו˘ל עמדו˙ ˙ו˘בים. 
 

ˆמיחה דמוגרפי˙: כמו כל ˘נה מרכז ˆעירים ˜ולט מעל 100 מ˘פחו˙ ב˘נה ומפעיל מעל 40 מ˙נדבים א˘ר ˜ולטים
א˙ המ˘פחו˙ החד˘ו˙ ומלווים או˙ם במהלך ˙˜ופ˙ ה˜ליטה. בנוסף, אנו דואגים לפעילויו˙ ואירועים ˜היל˙יים

מיוחדים למ˘פחו˙ חד˘ו˙ על מנ˙ ל˜לוט או˙ם ˜היל˙י˙ בˆורה מיטבי˙ וגם כדי לייˆר מפג˘ים בינם לבין מ˘פחו˙
ו˙י˜ו˙. 

 
המועˆה רואה בפעילו˙ מרכז ˆעירים ˜ˆרין א˙ אחד ה˙חומים הח˘ובים ביו˙ר בפי˙וחו הכלכלי, הדמוגרפי והחבר˙י

˘ל היי˘וב ו˙מ˘יך ל˙מוך בכל ההיבטים הנדר˘ים לכך. בסיומה ˘נ˙ 2021 ל˜רא˙ ˘נ˙ 2022 ובמסגר˙ ˙˜ופ˙
המ˘בר ˘ל ה˜ורונה מרכז הˆעירים נ˙˜ל בא˙גרים לא ˜טנים כיˆד ליˆור חיבורים ˜היל˙יים עם ההגבלו˙ ה˜יימו˙.

מרכז הˆעירים מח˘ב מסלול מחד˘ ומחפ˘ דרכים יˆיר˙יו˙ כיˆד ליˆור חיבורים וכיˆד להגיע ל˜היל˙ הˆעירים.

מרכז ˆעירים

Wotkit



˜ˆרין מ˜דמ˙ מערכ˙ חינוך ע˘ירה ומע˘ירה, אטר˜טיבי˙ ומ˙˜דמ˙.
מחל˜˙ החינוך מובילה א˙ "˙כני˙ גוונים", ב˘י˙וף המועˆה האזורי˙ גולן, ˘ע˙ידה להיו˙ ליב˙ החזון החינוכי

ביי˘וב. 
 

פ˙יח˙ מסגרו˙ חד˘ו˙
א. פ˙יח˙ חטיב˙ ביניים באולפנה, לבנו˙ החינוך הד˙י. מדובר בב˘ורה טובה לאחר ˘נים ˘הבנו˙ המסיימו˙ כי˙ה ו'

בדרכי נעם נאלˆו לנסוע להˆטרף ל˙למידו˙ בי"ס "גולן" בחיספין ל˘נ˙יים ולאחר מכן לע˘ו˙ מעבר נוסף ל˙יכון,
מ˘נה זו הן עוברו˙ ר˜ מעבר אחד - לאולפנה ונ˘ארו˙ ביי˘וב מבלי להזד˜˜ לנסיעו˙.

 ב. פ˙יח˙ גן נוסף ˘ל חינוך מיוחד.
 ג. פ˙יח˙ כי˙˙ חנ"מ בבי˙ ספר גמלא לגילאי א'-ב'

 ד. בפעם הרא˘ונה – פ˙יח˙ כי˙˙ חנ"מ בבי˙ ספר "דרכי נעם"
 

˙וכניו˙ יזמו˙ וסייבר בגיל חטיב˙ הביניים
א. ˙וכני˙ יזמו˙ ˘ל מכלל˙ כנר˙ בנופי גולן.

ב. ˙וכני˙ סייבר לבנו˙, בכי˙ו˙ ח' – ט' מב˙י הספר "גמלא", נופי גולן ואולפנה.
 

למרו˙ ה˜ורונה - ˘מירה על ˘גר˙ ˙וכניו˙ ובאופן מו˙אם, לדוגמא- "˘ער ˘יוויון" ו"בועטו˙". 
 

˘יפוˆים נרחבים במוסדו˙ החינוך
  א. גמלא - מרחב א'-ב' חוד˘ וכע˙ הוא מזמין יו˙ר ויוˆר מרחב מ˘ח˜ ולמידה חד˘ני.

  ב. דרכי נעם - מספר נו˘אים ˘לא ˜יבלו מענה מזה ˘נים - ˘ירו˙י ˙למידים, איטום, חידו˘ הריˆוף במסדרון בי˙
הספר ובאחד המ˜לטים.

  ג. אולפנה - ˘יפוı מ˙חם ˘היה בעבר "מעון אמונה" למרחב מגמו˙ וחטיב˙ ביניים. 
  ד. נופי גולן - מרחב גוונים חד˘.

 
ˆמˆום פערים  

כל מוסד מ˙ארגן למענים ˘ל ˆמˆום פערים מ˘נ˙ ה˜ורונה ˘היי˙ה והערכו˙ לאפ˘רויו˙ ˘ל לימוד בˆל ˜ורונה
 

חינוך



המחל˜ה ל˘ירו˙ים חבר˙יים פועל˙ מ˙ו˜ף חו˜ ˘רו˙י הסעד ואמונה על מ˙ן ˘רו˙י רווחה ל˙ו˘בי ˜ˆרין, בה˙אם
ל˙˜נו˙ העבודה הסוˆיאלי˙ והא˙י˜ה המ˜ˆועי˙.  המחל˜ה פועל˙ ל˘יפור איכו˙ החיים ורווח˙ם ˘ל הפרט,

המ˘פחה וה˜הילה במעגלי החיים ע"י מ˙ן ˘ירו˙ים מ˜ˆועיים ב˙חומי האבחון, הטיפול, ה˙מיכה, האי˙ור, המניעה
ההגנה וה˘י˜ום במגוון דרכי ה˙ערבו˙ וב˘יטו˙ העבודה ה˘ונו˙ ˘ל העבודה הסוˆיאליו˙: פרטני˙, זוגי˙

ומ˘פח˙י˙, ˜בוˆ˙י˙ ו˜היל˙י˙, ˙וך ˘י˙וף פעולה בין מערכ˙י ו˘ילוב ˘ל ˘טח וא˜דמיה.
 

˘ירו˙ים ומענים
 ילדים ונוער - אי˙ור וטיפול בילדים ובנוער במˆבי סיכון, מ˙ן ˙מיכה והדרכה להורים ("נ˙יבים להורו˙") ופי˙וח

מענים ˜היל˙יים לילדים ונוער ב˘י˙וף החינוך והמ˙נ"ס (מועדוני˙ "אופ˜", מועדוני˙ במ"א) כמו כן סידור חוı בי˙י
בה˙אם לˆרכי הילד והמ˘פחה. (פנימיו˙ וכו')

 
מ˘פחו˙ 

מ˙ן סיוע למ˘פחו˙, ל˘יפור רווח˙ המ˘פחה וחיזו˜ ה˙א המ˘פח˙י. 
 

אזרחים ו˙י˜ים 
מ˙ן סיוע ו˙מיכה לאוכלוסיי˙ האזרחים הוו˙י˜ים ופי˙וח מענים ˜היל˙יים ˘ל פנאי וחברה ב˘י˙וף עם המ˙נ"ס

(מועדון מוע˘ר, מועדון מופ"˙, מועדון 55+, ˜הילה ˙ומכ˙) כמו כן סידור חוı בי˙י בה˙אם לˆורך (בי˙ אבו˙). ˜ידום
פרוגרמה לה˜מ˙ בי˙ וו˙י˜י ˜ˆרין.

 
עולים 

מ˙ן מענים לילדים, למ˘פחו˙ ול˜˘י˘ים עולים בדג˘ על רגי˘ו˙ ˙רבו˙י˙. 
 

ˆרכים מיוחדים 
˘דרוג ופי˙וח ˘ירו˙ים ומענים לאוכלוסיי˙ הילדים והבוגרים עם ˆרכים מיוחדים ומ˘פחו˙יהם ב˘י˙וף פעולה עם

המ˙נ"ס: מועדוני˙ ˆמי"ד לילדים, מועדון בוגרים, "דירה לחיים" ב˜ˆרין, "ממ"˘ - מ˘פחו˙ מובילו˙ ˘ינוי. כמו כן
סידורים חוı בי˙יים בה˙אם לˆרכים ˘עולים.

 
בריאו˙ 

מ˙ן ˘ירו˙ים ˙ומכי בריאו˙ והנג˘˙ ˘ירו˙ים ב˘י˙וף פעולה עם מערכו˙ בריאו˙ (˘לוחה ˘ל בריאו˙ נפ˘
למבוגרים, מרפא˙ ילד ונוער).

 
חו˜ 

טיפול והגנה על ילדים, יחידים, מ˘פחו˙, ˜˘י˘ים הנז˜˜ים לסיוע ו˙מיכה באמˆעו˙ חו˜ (חו˜ נוער, חו˜ סדרי דין,
חו˜ החוסים וחסרי י˘ע).

 
חוסן ˜היל˙י

"מרכז חוסן" מהווה בסיס לפי˙וח ˘ירו˙ים ומענים ˜היל˙יים לאוכלוסיו˙ ˘ונו˙ בה˙אם לˆרכי ה˜הילה ובדג˘ על
˘י˙ופי פעולה והעˆמ˙ ל˜וחו˙. מו˜די הה˙ערבו˙ ב˘נה מא˙גר˙ ˘ל ˜ורונה: חוסן ˜היל˙י, מ˘פח˙י וכלכלי. 

דג˘ על פעילים המ˙נדבים למען ה˜הילה.
 
 

˘ירו˙ים חבר˙יים



הגע˙ 29 מ˘פחו˙ ˘הן 63 עולים חד˘ים ל˜ˆרין.
 

90% מהעולים החד˘ים נ˜לטו במ˜ומו˙ עבודה ˘ונים כבר ב˘נה הרא˘ונה אזור ה˙ע˘ייה
ב˜ˆרין ועס˜ים אחרים.

 
ה˙˜יימו 2 כי˙ו˙ לימודי עברי˙ בוואוˆ'ר. הכי˙ו˙ פעלו ב˘עו˙ הערב.

 
50% מהעולים החד˘ים ˘הגיעו ה˘˙˙פו ב˙וכני˙ ה˙נדבו˙ למען עולים חד˘ים ו˜˘י˘ים.

˜ליט˙ עלייה



הוג˘ו 100 ב˜˘ו˙ להי˙ר בנייה
הונפ˜ו 66 הי˙רי בנייה

הונפ˜ו 34 טפסי ˙חיל˙ עבודה (טופס 2)
הונפ˜ו 49 ˙עודו˙ גמר (טופס 4)ל 27 יחידו˙ דיור חד˘ו˙

הונפ˜ו 349 אי˘ור העבר˙ זכויו˙ .
מידעים - הופ˜ו 138 מידעים להי˙ר, במערכ˙ רי˘וי זמין

 
אי˘ור ˙וכניו˙

˜ˆרין ˙ע˘יה ופאר˜ מוטורי
פאר˜ ˆיבורי ˜ˆרין הע˙י˜ה

˜ריי˙ חינוך ˜ˆרין
 

˙כניו˙ מופ˜דו˙ 
פאר˜ עירוני ˜ˆרין

מ˙חם מגורים ו˙יירו˙
רובע ˜דמה 
רובע ב˙רא

 
פרוי˜טים ˆיבוריים

גן ˘ע˘ועים מרכזי ברובע חן 
˘יפוı מעון אמונה ל˘עבר לטוב˙ אולפנה 

˘יפוı לבי˙ ספר דרכי נעם 
˘יפוı מרחב בבי˙ ספר גמלא 

˘יפוı מבנה וה˜מ˙ מ˘ח˜ייה בסמוך למרכז ˆעירים
פי˙וח סביב˙י מעון מעגלים 

עבודו˙ כיבוי וגילוי א˘ בגנים ובבי˙ ספר נופי גולן
גן מ˘ח˜ים גן עפרוני ברחוב זוי˙ן

ה˜מ˙ מ˙˜ן כו˘ר מ˘ולב סמוך למועדון נוער
˘יפוı מרחב למידה מ˘ו˙ף -גוונים  בי˙ ספר נופי גולן

סיום ˘יפוı מבנה אולפנה
˜ריי˙ ממ˘לה – בבניה, ˘לב גמרים.

 
פי˜וח וועדה מ˜ומי˙:

בוˆעו 3 ס˜רים לאי˙ור עבירו˙ בנייה במרחב העיר .
ה˙גלו 146 עבירו˙ בנייה מ˙וכן 36 הועברו לטיפול מ˘פטי .

נמסרו כ 40 אזהרו˙ לפני ˜נס ,30 מ˙וכם הוסרו עˆמאי˙ בע˜בו˙ האזהרה .
 

נגי˘ו˙ :
עבודו˙ הנג˘ה בˆמ˙ים

מינוי רכז נגי˘ו˙ במועˆה

הנדסה



˙חיל˙ ביˆוע ˘ל ˘ני כבי˘ים חד˘ים באזור ה˙ע˘ייה בנוסף בניי˙ מדרכו˙ חד˘ו˙ באזור ה˙ע˘ייה.
 

החברה פעלה במספר מי˘ורים ל˜ידומו ˘ל היי˘וב ולפי˙וחו הכלכלי: 
סליל˙ כבי˘ים חד˘ים באזור הˆפוני וטיפול ו˘דרוג ˘טחים ˆיבוריים באזור ה˙ע˘ייה.

סיום ˙כנון מבנה חד˘ לטכנולוגיו˙ מ˙˜דמו˙ בגודל ˘ל 2300 מ"ר.
מעונו˙ סטודנטים – ה˙וכניו˙ לפני הי˙ר בניה.

ה˙חלו˙ בנייה ˘ל מפעלים ב˘טח ˘ל כ 10,000 מ"ר באזור ה˙ע˘ייה כ˘הבולט בהם הוא בי˙ ניסט˜
החד˘.

אי˘ור ה˜ˆאו˙ ˜ר˜ע (10 דונם) באזור ה˙ע˘ייה. הה˜ˆאו˙ ני˙נו לחברו˙ מ˙חומים ˘ונים. 
˘יוו˜ ˘טחי מסחר באזור ה˙ע˘ייה ליזמים באמˆעו˙ מכרזים ˘ל רמ"י (יˆאו ˘ני מכרזים חד˘ים

למסחר).
˜ידום מיזמים ˙יירו˙יים (מלון, ספורט מוטורי, ומ˙חמי ˙יירו˙) 

החברה לפי˙וח ˜ˆרין



˘ירו˙ים עירוניים וחזו˙ העיר

המחל˜ה ל˘ירו˙ים עירוניים וחזו˙ העיר  אחראי˙ על טיפוח רמ˙ איכו˙ החיים והסביבה ב˜ˆרין, ˙וך ראייה
מערכ˙י˙ כולל˙ ל˙כנון וניהול חזו˙ היי˘וב.  בין ˙חומי אחריו˙ה:  גינון, הדברה, פי˜וח, טיפול בפניו˙ הˆיבור-

מו˜ד 106, רי˘וי עס˜ים, טיפול בפסול˙, ני˜יון, אחז˜ה ובטיחו˙, ˙˘˙יו˙ (ח˘מל, מים, דרך), ˘ילוט, ˙רבו˙
הדיור ועוד. 

 
טיפול ב 4,441 פניו˙ במו˜ד 106.

ה˘למ˙ ה˜מ˙ המאגר הגנטי לכלבים למען ˘מירה על הני˜יון ביי˘וב ומניע˙ כלבים מ˘וטטים. המאגר הו˜ם
עם מימון וסיוע המ˘רד להגנ˙ הסביבה.  החל ˘לב אכיפה על בסיס הנ˙ונים במאגר.

ביˆוע עי˜ור וסירוס ˘ל כ- 150 ח˙ולי רחוב, ב˘י˙וף עם א˘כול גליל מזרחי. מימון בסיוע מ˘רד הח˜לאו˙.
ˆמˆום מספר הרכבים הנטו˘ים מהיי˘וב – נגררו 9 רכבים ב˘נ˙ 2021.

סימון כבי˘ים, חניו˙ ונ˙יבי "חב˜ וסע" בכל היי˘וב.
מעבר לגינון יב˘ בכיכרו˙ וב˘דרו˙ הרא˘יו˙ לטוב˙ חסכון במים. מימון בסיוע מ˘רד הפנים.

 ˘י˜ום ˘כונו˙- בוˆע ˘דרוג הבניין בטייל˙ נווה 6-8. מימון בסיוע מ˘רד הפנים ומ˘רד ˘יכון ובינוי.
העס˜˙ נוער במהלך חופ˘˙ ה˜יı לעבודו˙ ני˜יון ביי˘וב וסיוע במוסדו˙ החינוך. פרוי˜ט ערכי ˘הפך

למסור˙ ˘נ˙י˙.
רובע חן - ה˘למ˙ ˘ילוט עירוני וה˜מ˙ עמדו˙ גזם וגרוטאו˙. מימון ˘ילוט בסיוע מ˘רד הפנים, מימון עמדו˙

הגזם בסיוע המ˘רד להגנ˙ הסביבה.
 

פי˜וח: ני˙נו 528 דוחו˙ חנייה, 16 דוחו˙ על ה˘לכ˙ פסול˙ בי˙י˙, 75 דוחו˙ על ה˘לכ˙ פסול˙ בניין, 61
ה˙ראו˙.

רי˘וי עס˜ים: ב˜ˆרין 149 עס˜ים כולל מ˘ניים. מ˙וכם 39 ללא רי˘יון עס˜. 74% עובדים עם רי˘יון עס˜.



ליווי פרוי˜ט ˘י˜ום ˘כונו˙:
˘יפוı בניין מ˘ו˙ף ברח' נווה 6-8- ברובע גמלא. 

ליווי וועדי ב˙ים להג˘˙ ˜ול ˜ורא לחיזו˜ ו˘יפוı 4 בניינים מ˘ו˙פים ברובע גמלא .
המ˘ך טיפול ועבודה מול וועדי הב˙ים בע˜בו˙ הזכייה ב˜ול ˜ורא לˆורך ˜ידום הפרוי˜ט.      

גי˘ור וטיפול בסכסוכי ה˘כנים בבניינים מ˘ו˙פים .
פרוי˜ט "נאמני בניין" – אי˙ור דיירים ל˜˘ר עם אנ˘ים מבוגרים בבניינים ב˙˜ופ˙ הסגרים וב˘גרה (ב˘י˙וף

עם מחל˜˙ רווחה).
 

טיפול בפסול˙:
סה"כ נאספו ונ˘לחו להטמנה כ-3,000 טון פסול˙ בי˙י˙ ו-350 טון גזם וגרוטאו˙. רובו המוחלט ˘ל הגזם

רוס˜ ולא הוטמן. הגזם הנ˜י ˘ל הי˘וב מגיע לא˙ר הגזם ומרוס˜ במ˜ום. ה˘נה בוˆעו 5 סבבי ריסו˜ גזם, חל˜
מהגזם מפוזר בא˙רים ˘ונים בעיר (גן מי˜ולוב, חווה ח˜לאי˙, מˆפה ˘מיר). העלו˙ הכולל˙ ˘ל פינוי והטמנה

˘ל הפסול˙ ב˜ˆרין עמדה על כ- 2.8 מיליון ₪. 
 

˜יים ˘י˙וף פעולה מˆד ה˙ו˘בים בניסיון להפחי˙ א˙ כמויו˙ הפסול˙ ˘אנו ˘ולחים להטמנה: מפרידים
פסול˙ למיחזור, מוסרים חפˆים ל˘ימו˘ חוזר- יד 2, מפסי˜ים לה˘˙מ˘ במוˆרים חד פעמיים ועוד. 

  מיחזור- נ˘לחו למיחזור כ-250 טון פסול˙ ממגוון סוגים - חסכון ˘ל כ-160,000 ₪.
 

˘ירו˙ים עירוניים וחזו˙ העיר



פרסום מכרז "˙כנן ובנה" ל1618 יחידו˙ דיור, מסחר, מוסדו˙ חינוך וˆיבור.
היערכו˙ ל˜ליט˙ ˙ו˘בים חד˘ים ברובע נחלים (רובע 12)

המ˘ך אכלוס רובע היובל (רובע 11)
מ˘יכ˙ יזמים ליˆיר˙ מ˜ומו˙ ˙עסו˜ה איכו˙יים

המ˘ך פי˙וח אזור ה˙ע˘ייה וביסוס יזמים נוספים
יי˘ום סעיפי החלט˙ הממ˘לה

מי˙וג מחוד˘ ל˜ˆרין
˜ידום ˙חום הספורט ה˙חרו˙י בכל הרבדים - חוגים וספורט ייˆוגי

א˙גרים ל˘נ˙ 2022


