
קריית ים
הקריות של  החוף  בירת 

2016 דוח לתושב 



ראש הממשלה בקריית ים
עיר עם כבוד

"אני מכיר את דוד אבן צור הרבה שנים, ובשבילי הוא תמיד חבר, אדם עם נשמה גדולה", אמר ראש 
הממשלה בנימין נתניהו, בטקס קבלת אזרחות כבוד של קריית ים בחודש נובמבר 2016.

 
"לא קשה לדמיין מה היה כאן לפני 75 שנים: חולות, חולות, עוד חולות וגם ביצות, אבל בעיקר דיונות 
שוממות וצהובות. אבל היה פה עוד דבר אחד חשוב - היה חלום. היה חזון והייתה רוח גדולה, ובלעדיהם 

אני חושב שלא היה כאן היום את המרחב הזה, אלא דבר אחר", הוסיף נתניהו. 

"היעד הראשון שלי זה לעזור להפוך את קריית ים למרכז תיירות. הנוף עולמי, אני לא יכול להגיד בתולי, 
אבל אני אגיד לך, לאומי ועולמי. באמת יש פה דברים נפלאים, אנשים נפלאים, נופים נפלאים, חופים 

נפלאים, ראש עיר נפלא". 

תמונת השער המרכזית: המבוך בטבורו של המדע-פארק, פארק המדעים הייחודי של קריית ים המשרת את מערכת החינוך העירונית ומארח מבקרים מכל המדינה



דבר ראש העיר
תושבים יקרים,

מאז  במספר  השני  לתושב,  השנתי  הדוח  את  לכם  להגיש  שמח  אני  השנה,  של  סיומה  עם 
החולפת  בשנה  והישגיה  העירייה  פעולות  את  בתמציתיות  משקף  הדוח  לתפקידי.  שנכנסתי 

ומעניק לכל אחת ואחד מכם הצצה חטופה על היקף העשייה העירונית.

השקענו  שלנו.  העדיפויות  סדר  בראש  לעמוד  החינוך  מערכת  טיפוח  המשיך  השנה,  גם 
בתשתיות חינוכיות, תוכניות לימוד מתקדמות ואמצעים חדישים וחדשניים שיבטיחו לתלמידי 
העיר את הדרך החלקה ביותר לרכוש ידע ולזכות בעתיד מוצלח. את פירות ההשקעה הזו ניתן 
במקצוע  התלמידים  בהישגי  והן  מעלה  שנסק  לבגרות  הזכאים  באחוז  הן   - בשטח  לזהות 

המתמטיקה, מקצוע שבו אנו מובילים את הקריות.

לצד השקעה זו הגברנו את תנופת הבינוי העירוני, הרחבנו את נושא ההתחדשות העירונית - 
ואת הסנוניות הראשונות רואים הן בשטח והן במשרדי הוועדה לתכנון ובניה, שם מאושרות 

מדי חודש עוד ועוד תוכניות חדשות.

במהלך השנה ריכזנו מאמץ מיוחד בחידוש פני העיר: שיפצנו והקמנו גינות משחקים בכל רחבי 
בחדשים.  ומסוכנים  מיושנים  מתקנים  והחלפנו  קיימות  בגינות  הצללות  השלמנו  הקריה, 
מתקציבי  לעיר  והזרימו  התגייסו  אשר  הממשלה,  משרי  רבים  אותנו  ביקרו  זו,  בתקופה 
משרדיהם. כחלק מהאירועים לציון 75 שנים להקמת העיר, קיימנו השנה שורה של אירועי קיץ 
ססגוניים ובמרכזם פסטיבל הים התיכון, שנמשך שלושה ימים והביא לעיר רבבות משתתפים.

גם בשנה הקרובה נוסיף לשאת את מבטנו רחוק וגבוה, אל עבר האופק, לקלוט עוד ועוד עולים 
חדשים, לארח מבקרים מקרוב ומרחוק ולהוכיח לכולם שקריית ים היא מקום להתאהב בו!

שלכם,
דוד אבן צור

ראש העיר
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מטפלים  מנופים,  על  עולים  גגות,  על  מטפסים  האגף  אנשי 
בתקלות חשמל, מתחזקים ומחליפים תאורת רחוב, מכינים את 
מזג  פגעי  לקראת  גם  אותה  ומכינים  עירוניים  לטקסים  העיר 
שנעים  עיר  לכולנו  להבטיח  כדי  והכל   - הקיצוניים  האוויר 

לחיות בה.

מה עשינו בשנת 2016?
מאות  התקנת   - העירונית  החוף  טיילת  ותחזוקת  פיתוח 
מטרים רבועים של מדשאות בכל רחבי העיר, תיקון ושיפוץ 
משחקים  מתקני  התקנת  בחוף,  הציבוריים  השירותים 
המאפשר  מיוחד  דק  הקמת  דקל,  עצי  שתילת  חדישים, 

הנגשת החוף לנכים ועוד.

הסיירת העירונית למבצעים מיוחדים
אגף תפעול ואחזקה 

פיתוח ושדרוג שדרות בן צבי לכל אורכן, כולל התקנת 
מדשאות וכדי נוי משולבים בצמחייה מיוחדת.

גינון וטיפוח כל כיכרות העיר וטיפול בעצי התמר ברחבי העיר. 
התקנת תאורה דקורטיבית וקישוט רחובות העיר בכל חגי 

ישראל, ובמיוחד ביום העצמאות.  
החלפת ארגזי החול בגינות הציבוריות ברחבי העיר במשטחי 

גומי בטיחותיים.  
הקמת 2,800 מטר רבועים של הצללה בכל גני הילדים ובתי 

הספר היסודיים.
הפעלת צוותים מיוחדים למצבי חירום בשטח, לצד צמצום 

זמן התגובה לפניות של תושבים.



כל מי שגר בעיר, כבר מכיר את הסיסמה "עיר ללא אלימות", 
המתנוססת על כל ניידות השיטור העירוני שעושות את דרכן 

ברחובות העיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
מחלקת השיטור העירוני היא מקור גאווה של ממש, אשר את 

תוצאותיו רואים מדי יום, בכל פינה.

מחדש  פעם  בכל  מופתעים  רבים  שתושבים  פלא  אין  ולכן, 
מהזמינות  שלהם,  התגובה  ממהירות 

ומהשירות של אנשי היחידה.
היחידה משלבת שוטרים של משטרת 

העיריה,  של  פקחים  לצד  ישראל 
את  להגביר  מטרתם  אשר 
אחד  כל  של  האישי  הביטחון 

ואחת מתושבי העיר. על הדרך, 
היחידה  אנשי  מצליחים 
לחזק ולהדק את הקשר 
ולהיות  התושבים  עם 

להם לאוזן קשבת. 
והביקוש  ההצלחה  בעקבות 
שקצרה פעילות זו תתווסף   

בשנת 2017 ניידת שיטור עירוני 
נוספת לפעילות חשובה זו.

המוקד העירוני פועל לאורך השנה לצורך מענה וטיפול 
בליקויים שאתם, התושבים, מעלים. 
המוקד מטפל מדי שנה ב- 10,000 

פניות וכ-40,000 שיחות.
המוקד מאוייש בצוות מקצועי המכיר את העיר ומעוניין לסייע 

בכל בעיה.
נשמח לעמוד לרשותכם תמיד: 106 או 04-878970 

או בווטסאפ 054-5632098

איכות חיים 24/7
דו“ח לתושב

פיקוח עירוני

* מניעת רוכלות לא 
חוקית

* אכיפה: השלכת פסולת 
במרחב הציבורי 
(כולל פסולת בניין)

* טיפול בהפרעות מנוחה, 
ונדליזם, ועבירות אלימות

* טיפול בבעלי חיים 
משוטטים

* טיפול בסכסוכי שכנים

מה מסתתר מאחורי 
המילה פיקוח?

* שמירה על הסדר 
הציבורי באירועים

עירוניים רבי-משתתפים

* פינוי גרוטאות רכב 
מכל רחבי העיר 

* עבודה בפארקים 
ובשכונות - הן בהסברה
והן באכיפת עבירת אי 

   ניקיון צואת כלבים 

* אכיפה: עבירות חנייה 

* אכיפה: 
מפגעים תברואתיים

המוקד העירוני



הידעת?
שיעור הכימיה הגדול בעולם: שיא גינס לקריית ים. מאז שנת 
2011, מחזיקה קריית ים בשיא גינס, לאחר שהצליחה לשבור 
ביותר  הגדול  ההמוני  הכימיה  "שיעור  בקטגוריית  השיא  את 
 4,702 השתתפו  ביוזמה  במקביל".  מקומות  במספר  שנערך 
 1,074 כאשר  הארץ,  ברחבי  ומחקר  מדע  מוסדות  ב-13  איש 

מהם השתתפו באירוע בקריית ים.

כל מי שמגדל ילדים בקריית ים, מכיר מקרוב ובאופן בלתי אמצעי 
את הפסגות שכובשת מערכת החינוך העירונית שנה אחר שנה - 

ואת ההשקעה העצומה בתחום זה. 

”הילדים של היום הם המנהיגים של מחר“ (שמעון פרס)
אגף חינוך

המטרה: קידום הפוטנציאל האישי

מערכת החינוך בקריית ים שוקדת ללא לאות לקדם את תלמידיה 
להישגים לימודיים גבוהים, חינוך לערכים, שיפור סביבות למידה, 

העצמה אישית וטיפוח אקלים חינוכי מיטבי. 
לא נוכל להתפשר על פחות מכך.

מה עשינו בשנת 2016?

•  פתיחת 3 גני ילדים חדשים: ”נפטון“, ”מאדים“ ו”פלוטו“ –   
   בשכונת סביוני ים.

•  שיפור החזות של כל גני הילדים בעיר.
•  ביצוע רפורמת "סייעת שנייה" ב-13 גנים.  

•  הפעלת תוכנית הכשרה משותפת למשרד החינוך
ולרשות המקומית, המיועדת  לצוותי הגנים בעיר.

•  "רשת בטחון" - מנגנון רב-מקצועי המאתר ילדי גנים 
   הזקוקים לסיוע בתחום שונים.

8 גנים קיבלו  תו ירוק ממשרד החינוך,  •  מגמה ירוקה - 
   בזכות פעילות בנושא חינוך סביבתי וקיימות.

• נפש בריאה בגוף בריא – חיזוק תחום החינוך הגופני בעיר 
  באמצעות תוספת שעות בחינוך גופני, לימוד שחייה ופרויקטים 

  נוספים.  
• תחום הקיימות, החינוך הסביבתי מתפתח במערכת החינוך - 
  בתי ספר מקבלים תו ירוק ונכנסים לתהליך של ירוק מתמיד. 
• כניסת רשת חינוך חדשה "קדימה מדע" לשני התיכונים בעיר.
• הקמת יחידת קידום נוער: מרכז השכלה והעצמה לבני נוער 

  בגילאים 14-18.
• הטמעת תהליכי תקשוב בחטיבות הביניים כחלק מהרצף 

  החינוכי במערכת החינוך.
• תלמידי בי"ס אמירים לומדים באמצעות מחשבים היברידיים 

  ברוח המאה ה-21.
• בניית אגף נוסף בבי"ס ”סביונים“.

• שדרוג מבנה בי"ס עלומים וחיזוקו מפני רעידות אדמה.
• שיפוץ ובניית בי"ס ”צליל ים“. 

• מיזוג אולמות הספורט בבי"ס י“מית“.
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"כפפת הפלא" של תלמידי חטיבת הביניים בהובלת אשכול הפייס...
בעזרת  ביד,  רעד  המייצבת  כפפה   - הפלא"  "כפפת  את  השנה  פיתחו  ים  בקריית  ספר  בתי  תלמידי 
משקולת המעניקה משקל ליד ומייצבת אותה. המוצר יוצא הדופן פותח בסיוע מתנדבי "רפאל" לבעלי 

צרכים מיוחדים, עבור קשישה תושבת העיר החולה במחלת הפרקינסון.
פיתוח זה מהווה חלק מתוכנית "גם אני יכול" שיזם משרד החינוך - במטרה לעודד תלמידים לפתח 

מוצרים המיועדים לעזרתם של אנשים בעלי צרכים מיוחדים. 

מערכת החינוך במספרים

גני ילדים: 
1,300

על יסודי: 
2,100

 יסודי: 
2,600

סה"כ: כ-6,000 תלמידים
ב-12 בתי ספר וב-48 גני ילדים



יוצאים ונהנים
תמונת מצב בתרבות

השנה ציינו 75 שנה להקמת העיר בשלל אירועי תרבות באביב, בקיץ ובסתיו וארחנו על 
הבמה המרכזית את מיטב אמני ישראל: עומר אדם, ישי לוי, התקווה שש, סטטיק ובן אל, 

סקאזי והרשימה עוד ארוכה.
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”לגדל דור של ספורטאים אולימפיים“
מחלקת הספורט

גבוה יותר, חזק יותר, מהר יותר
העיסוק בספורט בקריית ים זוכה בשנים האחרונות להצלחות 
חסרות תקדים. מי זוכר שעד לפני כשנתיים היו רשומים בעיר 

בקושי 300 תלמידים במסגרות הספורט השונות? 
היום עומד מספר זה על קרוב ל-2,500 (!) תלמידים.

את  למצב  ברורה:  מטרה  ניצבת  הניכרת  ההשקעה  מאחורי 
הספורט בעיר כעיסוק לאלפים - ולא רק לאלופים.

בדרך ל-NBA עוצרים בקריית ים
במאי 2016 רשמה לעצמה מחלקת הספורט העירונית הצלחה 
 NBA-מרגשת כאשר משלחת של שחקנים ומאמנים מליגת ה
הגיעה  לקריה ליום פעילות מיוחד שמטרתו לקדם איחוד בין 

קהילות.
ישי  רמת  ים,  מקריית  ילדים  כ-80  עצמם  את  מצאו  זו,  בדרך 
ומתאמנים  מתרוצצים  מכדררים,   – דבורייה  הערבי  והיישוב 
הטובה  הכדורסל  מליגת  ומאמנים  שחקנים  של  בהדרכתם 

ביותר בעולם.
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מה עשינו בשנת 2016?
מטריאתלון ראשון ועד תחרות ג'ודו כלל ארצית

לראשונה, נערכה בקריית ים תחרות רשמית של איגוד הג'ודו 
הישראלי.

ים  וקריית  העיר,  בתולדות  הראשון  הטריאתלון  הוזנק 
הצטרפה לליגת הטריאתלון הארצית. 

זה,  סוחף  אירוע  בעיר  צוין  השנה  גם  העולמי:  ההליכה  יום 
חטיבות  ותלמידי  העיר  מתושבי  רבים  חלק  לקחו  שבו 

הביניים. 
מרוצי שדה: אירוע מחוזי זה המתקיים בעיר בשיתוף משרד 
למרחקים  ריצות  כלל  והוא  למסורת  כבר  הפך  החינוך 

ארוכים בחופי הים ובטיילת. 
חוג סיף חדש: את החוג בענף אולימפי זה, אשר הושק בעיר 
את  שייצגה  מי  חטואל,  לידיה  מובילה  האחרון,  בספטמבר 
הספר  בבתי  מתקיים  החוג  אולימפיאדות.  בשלוש  ישראל 

"ימית" ו"סביונים".

ספורט לכו-לם

הספורט  בחוגי  חלק  לקחת  העיר  ילדי  את  לעודד  במטרה 
החוגים  פעילות  שעות  את  ולהצמיד  לתאם  הוחלט  השונים, 
העיסוק  הופך  זו  בדרך  הספר.  בתי  הלימודים  סיום  לשעת 
גם  להורים,  גם   - יותר  וקל  יותר  פשוט  יותר,  לנגיש  בספורט 

לילדים.
ונמוכים  נפש,  לכל  שווים  במחירים   מוצעים  החוגים 

משמעותית ממחירי החוגים המקבילים ביישובים  השכנים.

הידעת?
בשנת 2016, אירח לראשונה המרכז לחינוך וספורט ימי, את 

אליפות ישראל בקייט-סרפינג.
עממיות  חינוכיות,  פעילויות  מתקיימות  הימי  במרכז 
את  הימי  המרכז  הציב   - שהוקם  ומאז  רבות,  והישגיות 
בכל    - הישראלית  הפנים  תיירות  מפת  על  ים  קריית 

   הקשור לספורט ימי.



מסלולים – מרכז הצעירים וההון האנושי
חוג הצעירים, מנהיגי העתיד

הצמתים החשובים ביותר בחייו של אדם נקרים על דרכו בגיל 
צעיר.

בצמתים המשמעותיים הללו, כל אחד זקוק לעצה טובה, ליד 
מכוונת, לאוזן קשבת.

כעשור  לפני  הוקם  אנושי",  והון  צעירים  מרכז   – "מסלולים 
במטרה להשקיע את מירב המשאבים בצעירים בגילאי 18-35. 
 - הגדול  לעולם  יצאו  שעמו  כלים",  "ארגז  להם  מעניקים  כאן 

בדרך להצלחה.

בדרך למעלה: הצלחה בהתאמה אישית

בבסיס מרכז "מסלולים" עומד הרעיון לפיו יש לתפור חליפה 
אישית לכל אחד ואחת – בדרך להצלחה.

סיפורי ההצלחה כאן רבים מספור – מהעולה החדשה נטולת 
פורום  חבר  ועד  בהצלחה  שני  תואר  שסיימה  ההשכלה 

המנהיגות הצעירה שהפך לחבר מועצת העיר.

הידעת?
מרכז "מסלולים" מציג: גישור ופתרון סכסוכי שכנים.

מומלץ  סוג,  מכל  מאורע  סביב  למחלוקת  נקלעתם  אם 
לעשות שימוש בשירותי הגישור.

המגשר אינו שופט או בורר – תפקידו לגרום לצדדים לשתף 
פעולה יחדיו – עד לסיום הסכסוך ולהמשך שכנות טובה.



דו“ח לתושב

תחומי הליבה של "מסלולים": 
בזכות מעגלי ההשפעה

להגברת  התנדבותית  תשתית  יצירת  חברתית:  מעורבות   •
האחריות החברתית של צעירי העיר למען הקהילה שבה הם 

חיים ועליה הם משפיעים. 
האם זה מצליח? תשאלו את קבוצת הצעירים יוצאי אתיופיה 
הפועלים למען צרכי עולי אתיופיה בעיר, או את "קבוצת נשים 

מנהיגות קווקזיות". מובטחים לכם סיפורים מרתקים...

העשרות  לצד  זה,  שירות  לקבל  הפונים  העצמת  תעסוקה:   •
וסדנאות הכנה לעולם העבודה. כאן עושים הכל כדי להגדיל 
 - מתאימות  במשרות  לזכות  הצעירים  של  סיכוייהם  את 

ונחשקות.

• הכשרות מקצועיות: הענקת מלגות לתושבי שיקום שכונות 
וסדנאות  קורסים  מתן  מקצועיות,  הכשרות  לקדם  במטרה 

מקצועיות בעלות אופק תעסוקתי.

פעילויות  באמצעות  צעירות  קהילות  יצירת  ופנאי:  תרבות   •
הקשורות ללימוד הורות, הרצאות בנושא זוגיות, קידום מעמד 

האישה ואימון אישי לשיפור הביטחון העצמי. 

• פעילויות נוספות: הקמת מרכז חונכות, פיתוח קשר בין-דורי 
בין צעירי העיר לניצולי שואה, טיפול בעולים חדשים וותיקים 
בעיר, ייעוץ והכוונה לחיילים משוחררים – כולל סדנאות הכנה 

לעולם האזרחות, הפעלת מרכז הורות ועוד.

הידעת?
במהלך שנת 2016 נערך בעיר יריד תעסוקה ביוזמת 
צעירים  כ-120  מצאו  ובעקבותיו   האנושי,  ההון  מרכז 

מקום עבודה התואם את כישוריהם.



עיר של מוזיקה רב-תרבותית
הקונסרבטוריון העירוני

תעודת זהות מוסיקלית
הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה בקריית ים, המציין 25 שנים 
להקמתו, חרט על דגלו להוות מרכז תרבותי משמעותי בעיר 
לתלמידי  ביותר  הגבוהות  ברמות  מוסיקלי  חינוך  ולהעניק 

קריית ים. 

200 הולנדים, שתי תזמורות ומוסיקה סוחפת

על במת ענק באולם הספורט של בית הספר "רבין", ניצבו לא 
פחות מ-200 זמרים שהגיעו מהולנד. כאשר ניתן האות ושרביט 
המנצח הונף, מילאה מוסיקה שמימית את האולם רחב הידיים, 
שאותו גדשו מאות מאזינים נלהבים, בהם שגריר צ'כיה ושגריר 

סלובניה בישראל. 
את השירה הסוחפת ליוו בהתלהבות לא פחותה, חברי תזמורת 

כלי נשיפה ותזמורת כלי קשת של קונסרבטוריון קריית ים. 
אירועים  של  נדלה  בלתי  שפע  מבין  אחד  רק  זה  היה 

מוסיקליים, אשר התקיימו בעיר בשנים האחרונות.

הרמוניה מוסיקלית – הרמוניה חברתית
תלמידים ילידי הארץ לצד ילדים עולים ממדינות חבר העמים  
בהרכבים  יחדיו  משתלבים  נוספות  מוצא  וארצות  אתיופיה 
פורה  רב-תרבותית,  מוסיקלית  יצירה  התוצאה:  השונים. 

ועשירה.

הידעת?
מטחי כבוד: בקיץ 1999, היתה תזמורת הנוער של קריית 
ים, התזמורת הישראלית היחידה שזכתה להשמיע ולנגן 
את ההמנון הלאומי, "התקווה", במליאת עצרת האו"ם - 

לראשונה בתולדות הארגון.

מוסיקה למען הקהילה
אירועים  במסגרת  בהופעות  חלק  נוטלים  הנגינה  הרכבי  כל 
ויום  הזיכרון  יום  טקסי  דרך  עירוניים,  מטקסים   – רבים 

העצמאות ועד קונצרטים הנערכים בפני ניצולי שואה.

במסגרת הקונסרבטוריון לומדים כ-400    
    תלמידים נגינה בכלי נשיפה, כלי קשת  

     וכלי הקשה, וכן במחלקה ללימודי 
       פסנתר, גיטרה ובמחלקה לפיתוח קול. 



חברתיים  לשירותים  באגף  בשנת 2016  הפעילות  משיאי  אחד 
ונושמים  "עוצמה  תוכנית  הושקה  כאשר  נרשם  ים,  בקריית 
נועד  הרווחה,  משרד  בהובלת  השאפתני,  המיזם  לרווחה". 
לקבל  האגף  זכה  במסגרתו,  חברתית.  והדרה  עוני  למיגור 
הוא  וכעת  היסוד  מן  ששופץ   – פנקס  ברחוב  מבנה  לרשותו 
משמש כמרכז לסדנאות שונות לתושבי העיר – מסדנת כלכלת 

בית, דרך סדנת מיצוי זכויות ועד סדנת העצמה לנשים. 

מה עשינו בשנת 2016?
• פתיחת מרכז "עוצמה", המהווה אבן שואבת להתערבות וסיוע 

  לפרטים ומשפחות המתקיימות  בעוני.
• עמידה באתגרי התכנית הלאומית לילדים  ונוער בסיכון  
והפעלת תכנית "ראשית" לגיל הרך, שבבסיסה הדרכה הורית 
בבתי התושבים. זאת לצד תכנית "משפחות" – אשר במרכזה 
פעילות חברתית טיפולית להורים וילדים ו"נתיבים להורות" -  

הדרכה הורית וטיפול רגשי להורים וילדים.
• השנה פרחה גם הגינה הקהילתית בזכות משתתפי קורס ועדי 
בתים שהפריחו את השממה והצמיחו בה גידולים חקלאיים.
• בעזרת "קרן ידידות" נהנים  מאות  קשישים בני  80 ומעלה  

  מזכות לרכוש מזון או תרופות בסך 200-300 ש"ח לחודש.
• הצלחה יוצאת דופן: השנה החל לפעול מועדון לקשישות 
יוצאות  קווקז וזאת בשיתוף האגודה למען הקשיש. המועדון 
"מופת"  מועדון  נפתח  ובנוסף,  רבה  והצלחה  היענות  רושם 

לקשישים ממוצא אתיופי.

דו“ח לתושב
יש מקום לזכויות שלכם
האגף לשירותים חברתיים

היעדים שלנו לשנת 2017
• מיחשוב האגף ומעבר לתיקים דיגיטליים - במטרה לייעל 

  ולזרז את הטיפול בתושבים.
• פתיחת מועדון "מופת" לקשישים ניצולי שואה דוברי רוסית. 
• שאיפה לפתח שירותים נוספים בתחום ילדים ונוער בסיכון, 

תמונות



ויוזמות  תוכניות  עשרות  על  המפקח  הגוף  הוא  ההנדסה  אגף 
פיתוח המתבצעות כיום ברחבי העיר. האגף הוא שמאשר את 
התוכניות, קובע סדרי עדיפויות ולאחר מכן מפקח על הביצוע 

בשטח. 

”בונים לכם תשתיות לחיים“
אגף הנדסה

מה עשינו בשנת 2016?
• בשכונת סביוני ים: פתיחת שני גני ילדים, השלמת אגף חדש 
  בבית ספר סביונים, פיתוח וחנייה למתחם מוסדות ציבור, 

  שדרוג והתאמת כיתות ללקויי שמיעה.
• שיקום ושיפוץ גנים ציבוריים וגינות משחק בשכונת "בנה 

  ביתך".
• פיתוח רחבה ציבורית והגדלת מתחם החנייה במרכז ניצן.

• שיקום הפארק המרכזי בשכונת סביוני ים.
• התקנת מעלית בבית ספר רבין.

• החלפה והוספה של תחנות אוטובוס בכל רחבי העיר.

העירונית  ההתחדשות  תנופת  את  נמשיך  הקרובה  בשנה 
באמצעות שורה של מייזמי בניה אשר יוסיפו לעיר לפחות עוד 
פרויקט  האיצטדיון“,  ”שכונת  בפרויקט  דיור,  יחידות   1,500
“גלעד” ושכונת ”נווה חוף“ אשר בהם יובטחו מחירים מיוחדים 
ובמקומו  העיר  ממרכז  יפונה  העירייה  בניין  צעירים.  לזוגות 

יקום מגדל מגורים יוקרתי.

הדמיית פרוייקט ”גלעד“הדמיית פרוייקט שכונת האיצטדיון
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יעדים לשנת 2017

• השלמת מבנה בית הספר "צליל ים" –  לתלמידים מהחינוך  
  המיוחד.

• שדרוג וחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בהמשך לטיפול  
  בבית ספר עלומים.

• הקמת מתחם גן ילדים ומעון יום בשכונת פסגות ים.
• שדרוג מבנה מתנ"ס מנדל והנגשתו.

• שיקום ושדרוג הגינות הציבוריות "גן אריה" ו"גן דוד".

• תוספת שש כיתות לימוד לבית הספר התיכון "רבין".
• שדרוג והתאמת כיתות אקוסטיות נוספות (המשך תוכנית).

• שדרוג שני מקלטים ציבוריים – ברחוב אשר ובבית הספר 
  "אמירים".

• השלמת, הוספת ושדרוג מערך תחנות האוטובוס ברחבי 
  העיר (המשך תוכנית).

• הכשרת 8 ק"מ נוספים של שבילי אופניים.
• שדרוג הפארק לאורך שכונת ”אלמוגים“.

• הסדרי בטיחות והשלמת נתיב להורדת תלמידים בבתי הספר 
  "ימית" ו"עלומים".

• שיפור תנאי השהייה בכיתות בבית הספר "רודמן".
• תחילת העבודות להקמת היכל התרבות החדש.

• לקראת עונת הרחצה הבאה יופעל חוף רחצה מוכרז נוסף  
  בחוף ”ימית“.



עיר בצמיחה: פרוייקטים לשנים 2017-2018
משהו טוב קורה לנדל"ן בקריית ים

למהפכה  היטב  מודע  בנדל“ן  מתעניין  או  שעוסק  מי  כל 
הנדלנית שמאפיינת את קריית ים בשנים האחרונות.

”הד  לא במקרה קבעו רק החודש מומחי הנדל"ן של העיתון 
בעליית  שיא  האחרונות  בשנים  רשמה  ים  שקריית  הקריות“, 
עדיין  ים  בקריית  המחירים  אחד  מצד  שבה.  הנכסים  ערך 
זכה  נדל“ן  יותר משאר הקריות, אבל מי שרכש בעיר  נמוכים 

לתשואה הגבוהה ביותר ביחס לקריות האחרות.
בחודשים  כבר  לדרך  לצאת  צפויים  הזו  מהתנופה  כחלק 

הקרובים שורה של מייזמי בניה פורצי דרך.

מהפכת תמ“א 38 ז‘בוטינסקי 36  - לפני

מהפכת תמ“א 38 ז‘בוטינסקי 36 - אחרי



חוף“  ”נווה  שכונת  לקום  עומדת  לים,  האחרון  בקו  במערב, 
המתוכננת להיות שכונת יוקרה אשר בתיה צופים לים. על שטח 
שגודלו כ 39 דונם עתידים לקום 140 קוטג'ים ובתים מדורגים 
להיות  עתידה  זו  כי  נדל“ן מעריכים  מומחי  קומות.   3 עד  של 
במקרה  לא  בקריות.  ביותר  המבוקשות  מהשכונות  אחת 
שעומדת  כעיר  מהעיתונים,  באחדים  ים,  קריית  כבר  הוכתרה 
להיות קיסריה של הצפון ומי שאין לא סבלנות לא צריך לחכות 

יותר מידי משום שהעבודות עומדות להתחיל כבר השנה.

דו“ח לתושב

שכונת ”נווה חוף“



מגורים, מסחר ו...כדורגל!
משולחן התכנון לעובדות בשטח

ברחוב לכיש עומדים לקום 4 מגדלי מגורים על שטח של 16 
”שכונת   - החדשה  השכונה  בין  למעשה  יחברו  אשר  דונם, 
האיצטדיון“ אשר אושרה כבר בוועדה, לבין שכונת ”סביוני ים“. 

בשכונה זו יהיו יותר מ 250 יחידות דיור וכן שטחי מסחר.

לא רחוק משם, בשטח שבין רחוב גולדה למפעל רפאל, עומד 
לקום מרכז מסחרי ענק, אשר יתפרס על פני 38 דונם ויחיל 30 
משרדים  פנאי,  בילוי,  מסחר,  שטחי  של  רבועים  מטרים  אלף 
ושטחי חניה. בצמוד למרכז זה צפוי לקום גם אצטדיון כדורגל 

חדש במקום האיצטדיון הישן שליד שכונת בנה ביתך.

שכונת ”לכיש“

שכונת ”אג“ש“-פינו בינוי

מרכז מסחרי חדש בין רח‘ גולדה למפעל רפאל

שכונת ”אג"ש“ הוותיקה, שהמתינה כל כך הרבה שנים, עומדת 
להצטרף בקרוב לפרויקט "פינוי בינוי" במסגרתו יוחלפו הבתים 

המיושנים בשורה של בתי קומות חדשים.
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במרכז העיר צפויה לכולם הפתעה נוספת. בניין העירייה המיושן 
עתידים  העיר,  במרכז  ממש  היום  שנמצאים  הישנה  והספריה 
אשר  ומסחר  מגורים  מגדלי  שלושה  לטובת  מקומם  את  לפנות 
של  רבועים  מטרים  אלפי  ועוד  דיור  יחידות   250 לפחות  בהם 

מסחר ומשרדים.

שרת  משה  רח‘  בקצה  לקום  צפוי  החדש  העירייה  בניין 
כשהוא משקיף לים. כל המיזמים האלה צפויים להזניק את 

קריית ים ולהפוך אותה לעיר החוף המובילה של האזור.

בקיצור, קריית ים עומדת בפיתחו של מהפך אדיר אשר את 
יסודותיו אנחנו יוצקים השנה.

בניין העירייה החדש - הדמייה



אסטרטגיה של התחדשות עירונית
בראייה ארוכת-טווח, מתמקדת עיריית קריית ים דבר המנכ“ל

בשלושה יעדים מרכזיים:

הדמיית מרכז אומניות הבמה, תיכנון האדריכל אילן פיבקו

פיתוח רצועת החוף 
כעוגן כלכלי מרכזי 

למינוף העיר 
ומיתוגה כעיר נופש. 

התחדשות עירונית 
פיזית, חברתית

וכלכלית. 

העלאת איכות 
החיים של תושבי 

קרית ים.

היא   - עירונית  להתחדשות  הקשור  בכל   - שלנו  השאיפה 
את  לשפר  במטרה  ליזמים  כלים  להעניק  בראשונה  בראש 
הוותיקות.  בשכונות  בעיקר  העיר,  תושבי  של  החיים  איכות 
יוזמות אלו הופכות את קריית ים לאחת הרשויות המתקדמות 

בישראל בתחום, בדומה לתל אביב, חיפה וערים נוספות.

במטרה  תחומים  של  רחב  במגוון  לתושב  השירות  שיפור 
שקוף  זמין  נגיש  ארגון  היותה  לקראת  העירייה  את  לקדם 
מנכ"ל  לשכת  עבודת  תתמקד  השנה  בתושב.   וממוקד 
שירות  מדדי  ובקביעת  העבודה  תהליכי  בייעול  העירייה 

לקבלת הקהל וטיפול בפניותיו.



          שלכם,
יניב שנקר,
מנכ"ל העיריה

יעדים לשנת 2017

• השלמת הקמתו של היכל תרבות מרכזי ומרכז אמנויות 
  רב-תחומי על קו החוף מול פארק איינשטיין. המבנה  

  האייקוני תוכנן על ידי האדריכל הנודע אילן פיבקו.
• תחילת העבודות להקמת "פארק ארץ-ים" בצפון רצועת 
  החוף – אטרקציה תיירותית מתקדמת ברמה הלאומית 
  שתכלול מתקנים חוויתיים, מופעי מים, אמפי להופעות ועוד.

• המשך תנופת פיתוח מבני חינוך וציבור.
• פיתוח רצועת החוף, הנגשתה, הכשרתה כמוקד פנאי, ספורט 
לדגל  הזכאי  בינלאומי  כחוף  זבולון  בחוף  והכרה  ונופש 
מוגבלים  עבור  מלאה  להנגשה  יזכה  המוכרז  החוף  הכחול. 

בתנועה, כולל פתרונות הגעה למים ופרגולה ייעודית.

דו“ח לתושב

• פיתוח טיילת חדשה לאורך 1,200 מטרים, שתחבר את 
החוף  טיילת  עם  ואלמוגים,  סביונים  הצפוניות,  השכונות 

העירונית.
• המשך רישות העיר בשבילי אופניים.

• התחדשות עירונית, של השכונות הוותיקות במסגרת תמ"א
.38  

• השלמת תוכנית המתאר, תב"עות ופינוי-בינוי. 



האנשים שמאחורי הניקיון
אגף התברואה

תרחיש,  כל  עם  תמיד  להתמודד  ערוכים  התברואה,  אגף  צוותי 
כאשר במקביל, לא מוותרים אף פעם על הפקת לקחים קפדנית, 
מיד לאחר כל אירוע – בין אם מדובר באירועי קיץ בטיילת, בין 
אם בהשלכת פסולת בניין בשטח ציבורי על ידי קבלן סורר ובין 

אם באירוע קהילתי.

בכירים בשטח: עם האצבע על הדופק
מעבר לעבודת השטח היסודית, מתבצעים מדי שבוע סיורי שטח 
ברחבי העיר, בניצוחם של סגן ראש העיר, מנכ"ל העירייה וצוות 

אגף התברואה. 

היעדים שלנו לשנת 2017
• שיפור משמעותי בזמני התגובה מרגע קבלת הפניה ועד סיום 

  הטיפול בה.
• הרחבת שעות הפעילות של עובדי ניקיון ברחבי העיר – גם 

  לשעות אחר הצהריים.
• שילוב נאמני ניקיון במערך הניקיון העירוני במטרה להעמיק 

  את הבקרה על איכות החיים והסביבה בעיר.
• החלפת כל מכלי איסוף העיתונים המיושנים במכלים נוחים 

  וידידותיים יותר.

הידעת?
כוכבים"   5" בציון  ים  קריית  זוכה  ברציפות,  שנים   5 מזה 
בחסות  הנערכת  ומקיימת",  יפה  "קריה  הארצית  בתחרות 

משרד הפנים והמועצה לישראל יפה.

פינוי מכולות 334

פינוי גזם 329

מטאטא רחוב 296

פינוי גרוטאות 265

בדיקת פחי אשפה 204

שמן בכביש 5

החלפת דגלים 16

טרקטור לניקיון 
שטח 22

ניקוי חול 16

שינוע 85

ניקיון בור ניקוז – רחוב לא נקי 128
הצפה בכביש 4

פינוי תכולת מתקן שטיפת מכולות 19
לבקבוקים 20

שינוע חול 12

החלפת פח אשפה 14פינוי פגר 168

פינוי מכולת דחסן 9

עשבייה במדרכה 12

ניקוי שטחים פתוחים 10

לכלכוך אחרי איסוף 
אשפה 82

החלפת שקיות 
באשפתוני 
הרחוב 11

פינוי פחים 
אישיים 17

פינוי תכולת 
מתקן לאיסוף 

ניירות 16

אתם פניתם – אנחנו טיפלנו
התפלגות הפניות שלכם לאגף התברואה



דו“ח לתושב
תקשורת עושים באהבה

הסברה עירונית
הקשר  לטיפוח  פועלת  והסברה  לדוברות  העירונית  היחידה 
עם כל תושבי העיר, בהם היא רואה שותפים ולקוחות. ביחידה 
ורואים  העדיפויות  סדר  בראש  לתושב  השירות  את  מציבים 
וקידום  העיר  לפיתוח  מוביל  אמצעי  התושבים  במעורבות 

מטרותיה.  

החידושים  מיטב  את  לגייס  מקפידים  אנחנו  כך,  לצורך 
הטכנולוגיים, באמצעותם אנחנו מחזקים ומעמיקים קשר זה 
ניהלנו  זו  בדרך  ערוציה.  כל  על  והמדיה  העיר  תושבי  עם 
במהלך השנה שיח פורה ומפרה עם רבים מתושבי העיר - הן 

ברשתות החברתיות והן באמצעי התקשורת המסורתיים.

במקביל המשיכה היחידה גם השנה לשקף בערוצי התקשורת 
השונים את הנעשה בעיר, לטוב ולרע, מתוך מגמה להציג את 
של  מקרה  מכל  לקחים  להפיק  ובמטרה  ברבים  העיר  הישגי 
האינטרנט  באתר  עת  בכל  לראות  ניתן  התוצאות  את  תקלה. 

העירוני, בדף הפייסבוק ובערוצי היוטיוב והגוגל העירוניים.

יצירת  לטובת  והקידמה  הטכנולוגיה  גיוס  של  זו  מדיניות 
תקשורת טובה, איכותית ומיידית בשגרה ובחירום, תימשך גם 
בשנה הקרובה, כדי שקהילת קריית ים תוסיף להיות קהילה 

מגובשת ומתוקשבת.



תקציב העירייה המאושר לשנת הכספים 2016  מסתכם בסך 
הפעילות  רמת  את  מייצג  התקציב  ש"ח.   225,774,000 של 
הריאלית של עיריית קריית ים בשנת הכספים 2016 - המבטאת 

את צורכי היישוב.

השכר בתקציב מסתכם בסך של כ-92,314,000 ש"ח, המהווים 
השכר  תקציב  התקציב.  הוצאות  כל  מסך  כ-41%  של  שיעור 
בנושא  לשכר  הוצאות  ההוראה,  עובדי  לשכר  הוצאות  כולל 
לשכר  והוצאות  שפרשו  עובדים  בגין  פנסיה  הוצאות  רווחה, 

כללי של עובדי העירייה.
בגין פירעון המלוות משלמת העירייה סכום המסתכם בסך של 
הוצאות  כל  מסך  כ-4%  של  שיעור  המהווה  ש"ח,   9,670,000

התקציב.
של 122,790,000  בסך  מסתכמות  העירייה  לפעולות  ההוצאות 

ש"ח, המהווים שיעור של כ-54% מסך כל הוצאות התקציב.

מחזירים לכם באהבה
ארנונה עירונית

תקציב הפעולות כולל:
• הוצאות לפעולות חינוך בסך של 29,152,000 ש"ח.
• הוצאות לפעולות רווחה בסך של 35,111,000 ש"ח

• הנחות מארנונה בסך של 20,000,000 ש"ח.
• הוצאות לפעולות כלליות בסך של 38,527,000 ש"ח.

המהווים  ש"ח,   1,000,000 בסך  מסתכמות  המימון  הוצאות 
שיעור של כ-0.44% מסך כל הוצאות התקציב.

עיקר התקציב:
חינוך, רווחה, בריאות ומה שביניהם

המשאבים  שעיקר  מראה  נושאיו  מהיבט  התקציב  בחינת 
קליטת  תרבות,  רווחה,  חינוך,  הממלכתיים:  לשירותים  מופנים 

עליה, דת, בריאות ואיכות הסביבה.

למען הפיתוח העירוני
מסתכמים   2016 בשנת  העירייה  פעלה  בהם  הפיתוח  תקציבי 
בסך של 105,000,000 ש"ח - מזה למעלה מ-80,000,000 ש"ח 
(כ-80%) לנושא נכסים ציבוריים, הכולל ברובו תשתיות, גינון, 
(כ-25%)  ש"ח  מ-25,000,000  למעלה  ומדרכות.  כבישים 
יתר  ותרבות.  חינוך  לנושאי  מופנים  הפיתוח  בתקציבי 
התקציבים מופנים לנושאי דת, רווחה, מים, ביוב, מינהל כללי 

ותברואה.



דו“ח לתושב
ידע הוא כוח

הספרייה העירונית
המתקדמות  לאחת  נחשבת  ים  קריית  העירונית  הספרייה 
כספריה  התרבות  משרד  בידי  נבחרה  אף  והיא  בארץ,  מסוגה 

המצטיינת בישראל.
של  עצום  מבחר  עומד  והמנויים  המבקרים  קהל  לרשות 
ספרים, חדרי עיון למבוגרים, נוער וילדים, שפע של כתבי עת, 
שירותי  ממוחשבים,  מידע  מאגרי  עשירה,  מוסיקה  מחלקת 
ושירותי  עצמית  הקלדה  מסמכים,  צילום  שירותי  אינטרנט, 

סריקה ממוחשבת.
השירותים  את  להרחיב  בספרייה  מתכננים  הבאה  בשנה 
הייחודים לציבור ובין השאר מתוכנן לקום בה מרכז עסקי שבו 
יוכלו לקבל בעלי עסקים מתחילים שירותי תקשורת מחשוב 
 .We Work ומשרד, תוך יצירת מרכזי נטוורקינג בדומה למיזם

השירות הווטרינרי
מוצקין  קריית  ביאליק,  לקריית  המשותף  הווטרינרי,  השירות 
וקריית ים, מופקד על שמירת בריאות הציבור מנקודת ראותה 

של הרפואה הווטרינרית המונעת. 

• מניעת מחלת הכלבת: חיסוני כלבת, סימון בשבב אלקטרוני 
  והנפקת רישיונות, לכידת כלבים משוטטים, הסגרת בעלי 

  חיים שנשכו אדם.
• פיקוח על עסקי מזון שמחזיקים, מוכרים ומייצרים מוצרי 

  מזון מן החי (בשר, עופות, ביצים ודגים).
• בדיקות משנה: בדיקת מוצרי מזון מן החי מרגע כניסתם 

  לעיר לפני הכנסתם לעסקים.
• טיפול בתלונות ציבור אודות מוצרי מזון מן החי החשודים  

  כמקולקלים.
• כל הקשור למטרדי בעלי חיים.

• חינוך והסברה בנושא בריאות הציבור, גידול ותנאי אחזקת 
  בעלי חיים.

טל‘:  ביאליק,  קריית  א.ת.   ,3 הסדנה  רח'  המחלקה:  משרדי 
ימים  קבלה:  שעות   ,04-8716467 פקס:   ,04-8711924

ראשון-חמישי 07:00-14:30. הידעת?
יותר  מכילה  הספרייה 
בשבע  ספרים  מ-60,000 
תקליטורי  ו-2,500  שפות 

מוסיקה בסגנונות שונים.

טלפון: 04-8752774. ים,  קריית  שרת 16,  משה  רח'  כתובת: 

.kiryatyam.library.org.il פתיחה:  ושעות  נוספים  לפרטים 

הידעת?
חדש",  לכלב  "מדריך  את  למצוא  ניתן  העירייה  באתר 
בטיפול  הראשונים  צעדיכם  את  לעשות  לכם  שיסייע 
www.kiryat-yam.muni.il .בכלב חדש שהצטרף למשפחה



בכתב: 
עיריית קרית ים, שד' משה שרת 10, קרית ים ת"ד 660, מיקוד: 29027 

mevaker@k-yam.co.il : באמצעות הדואר האלקטרוני
בפקס: 04-8760564, בטל‘: פניה למוקד 106, וכן בווטסאפ 0545632098 

Mevaker@k-yam.co.il וכן באמצעות אתר העירייה בכתובת  דואל
 

בתאום  04-878971504-8789712  שרילשכת ראש העיר  16:00-18:00 ג‘  יום  קהל  קבלת 
leaha@k-yam.co.il דואל

04-8789714/795 פנינהלשכת מנכ“ל
04-8789705  קארין

קבלת קהל בתאום מראש עם המזכירות04-8760564
 karinb@k-yam.co.il דואל

יום ג‘ 04-878974004-878974416:00-18:00  רחלאגף הנדסה
יום ד‘ 08:00-11:00

Rachel@k-yam.co.il דואל
יום א‘ 04-878977004-878977208:00-12:00אגף חינוך

יום ג‘ 08:00-12:00 אחה“צ 16:00-18:00
karine@k-yam.co.il  דוא“ל

יום א‘, ב‘, ד‘  04-878958908:00-14:00  צילהמשרד הפנים
יום ג‘ 08:00-12:00 אחה“צ 16:00-18:00

 zila@k-yam.co.il
04-8789760/61/593מחלקת גבייה

מוקד תשלומים
ובירורים 072-2755420  

יום א‘, ג‘  08:00-12:00, אחה“צ 16:00-18:00
יום ב‘, ד‘, ה‘ 08:00-14:00 

shosh_v@k-yam.co.il דוא“ל

04-8760506

יום א‘, ג‘  04-689990208:00-12:00תרבות הדיור
יום ב‘,     08:00-14:00   
יום ד‘      12:00-17:00 

רח‘ אביר יעקב 2 קרית ים

04-6902554

 “ ם י מ י ”
תאגיד המים

04-9116761 מוקד 
תשלומים ובירורים

פניות ותלומים במחלקת הגבייה
דוא“ל לתלונות ופניות

yairl@mayanot-ata.co.il

04-8735076

072-2755424 מוקד 
תקלות 106 שלוחה 1

מוקד תקלות ותשלומים 
1-800-4055-40

וטרינר עירוני
ד“ר דדיה דוד

ימים א‘-ה‘ 07:30-14:00 רח‘ הסדנא04-8711924 
אזור התעשייה קרית ביאליק

adiad@qbialik.org.il  דואל

04-8757598

ימי קבלת קהל באגף :04-8809000 אגף הרווחה
א' , ד' – בבוקר בין השעות 8:00-12:00

יום ג' – אחה"צ בין השעות 14:00-16:30

קבלת קהל לקשישים :
ב' , ד' – בבוקר בין השעות 8:00-12:00

יום ג' – אחה"צ בין השעות 14:00-17:00
etty@k-yam.co.il דוא“ל

  

04-6323462

ימים ושעותפקסטלפוניםמחלקה

נציב פניות הציבור
(אפשר לפנות 

לנציג פניות 
הציבור בדרכים 

הבאות):

רכזת מתנדבים 
טליה גפן

ימים א‘-ה‘ 054-563202208:00-16:00 
 taliag@k-yam.co.il  דואל

04-8752995 יום ב‘ בין: 09:00-12:00 בנין הספרייה מרכז שי“ל
העירונית.

ימים ושעותפקסטלפוניםמחלקה

  וואטסאפ ישיר למוקד העירוני - 054-5632098          
 www.kiryat-yam.muni.il

לשירותכם תמיד!

הפקה היחידה לדוברות והסברה
דובר נתי זילברמן

עורך אבי שמול
כתיבה איל שפירא

עיצוב עושים עניין בע"מ
צילום יוני בר, שרון ינאי, יגאל פסחוב

דוח לתושב 2016

עיריית קרית ים, שד' משה שרת 10, קרית ים 
בטל‘ 04-8789785 וכן בווטסאפ 0545632098

nkz10@k-yam.co.il דואל

היחידה לדוברות 
והסברה ופניות 

הציבור 

רכז ספורט 
שי טפליצ‘קי

 053-5222372teplitsky.shay@gmail.com  דואל
 

04-8774555 דואל conserk@netvision.net.ilקונסרבטוריון
 

 ,04-8772825
 ,04-8743405
04-8755163

תוכנית
מסלולים

simabuh@gmail.com  דואל


