
20182018
הפקה - היחידה לדוברות והסברה בעיריית קריית ים | צילומים - שרון ינאי | עיצוב: "דרייב 101"

עיריית קריית ים גאה להגיש סקירה שנתית של עיקרי פעולותיה לאורך השנה האחרונה בכל תחומי החיים החשובים: חינוך, תשתיות, תרבות 
ופנאי, פיתוח עתידי, שירותים לתושב, חזות העיר ועוד. השנה הוספנו לדו״ח מסלולים לטיול ולבילוי לכל המשפחה כך שתוכלו לקרוא על 

ההישגים שלנו וליהנות ממגוון מסלולי טיול מרתקים בישראל.
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ספרו לנו משהו שאנחנו לא יודעים!
054-5632098 הוואטסאפ העירוני של

קריית יםקריית ים
בשביל המשפחה

2018
שלכם,

דוד אבן צור
ראש העיר

קריית ים
בשביל המשפחה

תושבים יקרים,

כמידי שנה אנחנו מקפידים לסכם למענכם את עיקרי פעולות העירייה בשנה החולפת ולשרטט את התוכניות 
השנים  בחמישים  העיר  לקידום  המתאר  תוכנית  את  והפקדנו  השלמנו  האחרונה  השנה  במהלך  הבאה.  לשנה 
הקרובות, אישרנו את התוכנית האסטרטגית לחוף הים, וכן אישרנו תוכניות להקמת מבני ציבור חדשים ושכונות 

חדשות בכל רחבי העיר.

מערכת החינוך שלנו מועמדת השנה לקבלת פרס חינוך ארצי. בבתי הספר פורחות מגמות הכשרה ייחודיות כמו 
שחמט ושחיה, לצד מגמות לימוד מתקדמות כמו רפואה ועמידה מול קהל בבית הספר התיכון שלנו.

עוד ועוד בתים ושכונות הצטרפו השנה למהפכת תמ"א 38 והמנופים החוצים את קו האופק שלנו יעידו על כך.

בתום מאבק ממושך הצלחנו לתקן עיוות של שנים ולשלש את שטח העיר לאחר סיפוח שטח רפאל לתחומה 
העירוני של קריית ים ובכך לממש את הזכות לגבות ארנונה שנתית בסך עשרות מיליוני שקלים מהמפעל החשוב הזה. השנה 
והגונה אשר בסיומה קיבלנו את אמון הציבור להמשך העשייה בחמש שנים  גם מערכת בחירות דמוקרטית הוגנת  השלמנו 

הקרובות.

כבר בימים אלה אפשר לראות את הניצנים הראשונים של השכונות החדשות, מבני הציבור החדשים שעומדים לקום,  האצטדיון 
החדשה  והטיילת  הקריה,  בצפון  לראשונה  לקום  עומד  ומשוכלל  חדש  מסחרי  מרכז  סופיים,  הקמה  בשלבי  שנמצא  החדש 

שנמתחת ממזרח ועד לים.

גם בשנה הקרובה נמשיך להקפיד על שקיפות מלאה מול כל אחת ואחד מכם תושבי העיר. נמשיך לטפח את ערוציי התקשורת 
העירוניים אל מול כל התושבים מתוך כוונה להיות נגישים ככל האפשר לכולכם בצורה המוצלחת והיעילה ביותר.

שתהיה לכולנו שנה מוצלחת של התחדשות, התפתחות ופריחה.
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קריית ים
בשביל המשפחה

מסלול טיול בקריית ים
בעקבות שלטי המועצה לשימור אתרים 

השלט הוצב ברחוב וייצמן ומספר את סיפורו של מבנה המועצה הראשון של קריית ים, שפעל בקומה 
השנייה של המבנה בשנות החמישים והששים בתקופת שלושת ראשי המועצה הראשונים: משה קובר, 

דוד מלר ובנימין אפרת.

על העמוד בכניסה לסופרפארם בשדרות ירושלים בכיכר אשכול בקריית ים ב'. השלט מספר את סיפורו 
של קולנו ניצן, שפעל במבנה הסופרפארם החל משנות הששים ונחשב אז לקולנוע מודרני, במבנה 
ארכיטקטוני ייחודי שתוכנן ע"י האדריכל אריה שרון. אחרי קריסת בתי בקולנוע בשנות ה90, נסגר קולנוע 

ניצן והמבנה שינה יעוד למרכז מסחרי.

חוף גליה.

סיפורו של מלון מיאמי, המלון הראשון והיחיד בקריה עד כה, שפעל בשנים  1951-1960.

בית הספר הראשון בקריה.

בית החרושת לקרח שפעל במקום ובתי הקירור שלצידו, בימים שבבתי התושבים לא היו מקררי חשמל.

מתחם הנוטרים. שם הרחוב היה בעבר רחוב ארפלסא שפירוש: ראשי תיבות חברת ארגנטינה פלשטינה, 
שהיתה חלק מבוני הקריה.  ברחוב זה עמדו מבנים וצריפים לצורכי החיילים הבריטים והנוטרים.

מבנה חדר המשמר של הקריה.

הטלפון הותקן בביתו של אברהם פרידמן, ה"מוכתר" של הקריה מטעם חברת גב ים, שבתוקף תפקידו 
שימש איש הקשר שדאג לצרכי התושבים. הטלפון היה לשימוש התושבים, בתשלום שהועבר לחברת גב 

ים. לשם כך נפער אשנב בקיר הבית כדי לאפשר שימוש בטלפון בתוך הדירה ובחוץ.

בית הקפה הראשון ושמו גלי ים, בו היה גם אולם קולנוע להקרנת סרטים ואף אולם חתונות ואירועים. 
פינת הרחובות הרצל - הנוטרים

אחד העם 55

רחוב הרצל

רחוב המייסדים

רחוב המייסדים

רחוב ביאליק

רחוב ש״י עגנון

רחוב ספיר

שדרות ירושלים

רחוב וייצמן

שלטים נוספים באתרי בראשית בקרים ים יוצבו במהלך שנת  2019.
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ספרו לנו משהו שאנחנו לא יודעים!
054-5632098 הוואטסאפ העירוני של

קריית יםקריית ים
בשביל המשפחה

בשביל החינוך2018
נחל כזיב

איך מגיעים: 
בכביש 89 פונים צפונה אל הכפר מעילייא. 

עוברים את הפנייה ימינה למצפה הילה וממשיכים 
ישר בכביש. לאחר כ-200 מטר ניתן לראות פנייה 

שמאלה לדרך עפר בסימון שבילים שחור.

מסלול מעגלי: 
מצפה הילה < מונפורט < עין טמיר < מצפה הילה )9 ק”מ(

מסלול זה מתחיל ומסתיים באותה נקודה ולכן מתאים למי 
שמגיע ברכב אחד. 

המסלול מתאים למשפחות מיטיבות לכת )לא לילדים 
קטנים או הורים עם מנשא שאינם מיומנים(,  בסופו יש 

עלייה יחסית קשה, אך זוהי היפה והמרשימה ביותר מבין 
אפשרויות הסיור בנחל. יש לקחת בחשבון 6-8 שעות טיול

)כולל הליכה ומנוחה בבריכות המים הקרירות(.

עיריית קריית ים הציבה במדיניותה את תחום החינוך כיעד מרכזי. מערכת החינוך בקריית ים שוקדת ללא לאות לקדם את תלמידיה להישגים לימודיים גבוהים, חינוך 
לערכים, שיפור סביבות למידה, העצמה אישית וטיפוח אקלים חינוכי מיטבי. קריית ים התברכה במנהלי בתי ספר, מורים, גננות ועובדי מערכת חינוך מסורים ומקצועיים. 
בשיתוף פעולה פורה ומוצלח בין מערכת החינוך לאגף החינוך ולמשרד החינוך יחד מקדמים  יוזמות חינוכיות חדשות ומעודכנות. עשייה עניפה ניכרת בכל מוסד חינוכי 

בעיר, החל משיפור וחידוש המבנים לצד תמיכה והשקעה בפעילויות וביוזמות חינוכיות.  

חלק קטן מעשייה גדולה...
• פרויקט השאלת ספרים  - הקלת נטל התשלומים על ההורים באמצעות הרחבת התוכנית להשאלת ספרי לימוד. 

• לימודי שחמט ל-900 תלמידי כיתות ב׳ וג׳.  
• לימודי מוזיקה באמצעות הקונסרבטוריון העירוני ל-400 תלמידים.

• לימודי שחייה לכל תלמידי כיתות ד'. 
• שעת חינוך גופני שבועית נוספת לתלמידי כיתות ו׳.  

• ״בית ספר של החגים״ - תוכנית העשרה מגוונת לימי החופשות בניהול צוות הגן/בית ספר/צהרון )בעלות סמלית של 20 ₪ ליום(. 
• מימון הסעות לתלמידים מחוננים ומצטיינים. 

• מעטפת קליטה ותמיכה ל- 120 תלמידים עולים. סה"כ לומדים במערכת החינוך כ – 1095 תלמידים עולים.
• פיתוח והכשרה מקצועית לצוותי הסייעות בנושא ביטחון, בטיחות, הנגשה וכו׳. 

• צהרוני "ניצנים"- פתיחה של מסגרות המשך חינוכיות בכל הגנים בעיר. 
• פתיחת גן תקשורתי- מתן מענה לילדים תושבי העיר בעלי צרכים מיוחדים. 

• השקעה ביצירת סביבת לימוד חדשנית ומותאמת בגני הילדים שכוללת בין היתר:  השלמת הצללות, מיזוג, דשא בכל גני הילדים בעיר.
 • "טיפול בריאותי בגן הילדים"- בשיתוף העירייה ומשרד הבריאות הוכשרו שני גנים לתת מענה פרה-רפואי הכולל בין היתר:  ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת, פסיכולוג, טיפולים

   דיאדיים )הורה ילד(, הדרכות הורים וכו'. 
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ספרו לנו משהו שאנחנו לא יודעים!
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בשביל החינוך2018
איך מגיעים: 

מכביש 4 פונים מזרחה לכביש 79, בכיכר פונים 
שמאלה לרחוב חוגלה ובסוף הרחוב פונים ימינה 
לכביש 7911 לאחר כקילומטר מגיעים לשמורה.

כתבו בווייז: שמורת טבע עין אפק.

שמורת הטבע עין אפק משמרת נופי ביצה ומקורות נחל שרובם 
אבדו מן הארץ. בשביל הביצה שבשמורה הולכים המטיילים 

מעל ביצה מוקפת בצמחיית גדות עשירה ועופות מים ססגוניים. 
מראש טחנת הקמח העתיקה נראים נופי עמק עכו, ובגן המקלט 

אפשר להתרשם מהצמחים הנדירים של מישור החוף.
שביל הביצה– שביל טיול חווייתי הבנוי על גשר מעל מי הביצה.

טחנת הקמח העתיקה – מבנה מרשים בן שתי קומות, שיסודותיו 
נבנו בתקופה הרומית ורוב שרידיו הם מהתקופה הצלבנית.

תל אפק – תל ארכאולוגי בחלקה הדרומי של השמורה, ובו שרידי 
התיישבות מתקופות רבות.

גן מקלט לצמחים בסכנת הכחדה – גן לטיפוח צמחים בסכנת 
הכחדה. הצמחים הועברו למקום מאזורים שעמדו לפני פיתוח 

לאורכו של נחל נעמן ונשתלו בחלקות המדמות בתי גידול 
טבעיים.

יש במה להתגאות...
• מועמדות לפרס חינוך ארצי למערכת החינוך בקריית ים.

• כ-500 תלמידים השתתפו בפעילויות המעודדות מצוינות בתחומי המדע והטכנולוגיה.
• 2 תלמידים מביה"ס רבין חטיבת הנעורים נבחרו מתוך 70 נציגים מכל הארץ לייצג את המדינה בפרויקט "זרעים של שלום" בארה"ב.

• פעם השנייה ברציפות שבית הספר רבין נמצא ברשימת בתי הספר התיכוניים המצטיינים על הישגיו הערכיים החברתיים והלימודיים.
• בית הספר לוינסון זכה בפרס החינוך המחוזי של החמ"ד כהוקרה על חתירה לאיכות ומצוינות בפדגוגיה וערכים לתלמידים.

• עבודת חקר במדעים שבוצעה על ידי תלמידים מביה"ס אור אבנר זכתה לעבודה המצטיינת במחוז.
• תלמידי בית ספר אמירים זכו בפרס הצטיינות יתרה על השתתפותם בתכנית "שגרירי מפתח הלב" תכנית חברתית ערכית לטיפוח מעורבות.

• קבוצת ״אשכולות חשיבה״ של בית ספר אלמוגים זכתה במקום השלישי בתחרות המחוזית מבין כל בתי הספר.
• בית ספר עלומים זכה לשבחים על פיתוח למידה מבוססת פרויקטים שהיא למידה שונה וחדשנית באמצעות תהליכי חקר, שבסופם תוצר למידה ברמה גבוהה. 

• בית ספר אורים זכה בפרס מחוזי בהצטיינות בתחום הבטיחות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח.
• רכזת תחום חברתי ערכי בבית הספר ימית זכתה בפרס הצטיינות ארצי על פועלה.

• תלמידי בית ספר רודמן חט"ב הציגו בפני נשיא מדינת ישראל מר ראובן ריבלין את התוכנית לתיעוד סיפורי נופלים המתקיימת בבית הספר.
•  אשכול פיס קריית ים זכה בפרס מצוינות ע"ש ליטל חיה אריה בוקסנבאום ז"ל בגין עבודה רחבת היקף, רמת ביצוע גבוהה ותרומה משמעותית לאנשים עם צרכים מיוחדים.

שמורת הטבע
עין אפק
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נחל השופט2018
איך מגיעים: 

שימו לב: השהייה במסלול בשעות החושך אסורה.
הדרך הנוחה ביותר להגיע לשם היא מיקנעם מושבה. 

הגישה למושבה היא מצומת יקנעם בכביש 70. במושבה 
ממשיכים ישר בכביש עד סופה, וממש ליד הגדר שבין 

יקנעם לקיבוץ הזורע, פונים ימינה. הכביש מתחלף 
בהמשך לדרך עפר בסימון שבילים אדום. רוב הרכבים 

חונים בצד הדרך - אנא, אל תנהגו כמוהם, 
חנו בחניון החרובים הסמוך באופן מסודר.

במקרים רבים, בעיקר בסוף השבוע, כשיש עומס 
בשמורה, סוגרים בני המושבה את השער המוביל לנחל 

השופט.

רחוב יוספטל המחודש

תמ״א 38 - רחוב ביאליק

הגבעות הירוקות, האוויר הצח, זרימת המים בחורף, הפריחות 
הקסומות ובעיקר אלו של האביב, כשכליל החורש מרהיב 

בוורוד וסגול – כל אלו הופכים את הנחל היפהפה הזה 
לפופולרי במיוחד, בעיקר בשבתות ובחגים. הטיול מתאים 

למשפחות, חלקו אף סלול לעגלות וכיסאות גלגלים, ותמצאו בו 
כמה מסלולים בני 2-4 שעות, ובהם גם אחד מעגלי.

בשביל ההתחדשות העירונית
עיריית קריית ים חרטה על דגלה את קידום ההתחדשות העירונית מתוך הבנה שהתפתחות העיר טמונה בשילוב בין בניית שכונות חדשות יחד עם שדרוג וחידוש של האזורים 
הותיקים יותר. מהנדס העיר, ביחד עם המינהלת להתחדשות עירונית, פועלים כל העת לקדם ולעודד התחדשות עירונית ברחבי העיר, לצורך זה תוכננה תכנית אג"ש )נמצאת 
בהליכי אישור(, נערכו פגישות עם תושבים בהן ניתנו כלים והדרכה לקידום התחדשות עירונית ביוזמת תושבים, התקיימו פגישות עם יזמים שונים המבינים את הפוטנציאל 

הגלום בעיר, גובשה מדיניות עירונית לנושא ההתחדשות ונעשו תכניות כוללות אשר יעזרו להסרת חסמים ויעודדו יזמים לקדם התחדשות עירונית בקריית ים.

חלק קטן מעשייה גדולהֿ....
תמ״א 38 בשלב ביצוע ב - 7 בניינים ברחובות זלמן שז״ר, ביאליק ומנדלי מוכר ספרים. 

השקעה של 4 מיליון ₪ בפיתוח רחוב יוספטל -  סלילת כביש, ריצוף מחדש של המדרכות, התאמת הרחובות לבעלי מוגבלויות, התקנת עמודי תאורה חדשים ומודרניים, 
נסללו נתיבי אופניים, הוחלפו והוסדרו כלל התשתיות התת קרקעיות ברחוב, כגון:  קוי ביוב, ניקוז ומים, חשמל ועוד. 

ג׳, שכללו בין היתר את השלמת השדרוג לרחובות רמב״ם, דוד המלך, סוקולוב, פינסקר, מוהליבר. תוקנו בעיות ניקוז  הושקעו 1.5 מיליון ₪ בתיקוני ליקויים בשכונה 
בסמטאות, ריצוף הרחובות באבן משתלבת, החלפת אספלט סדוק, החלפת תאורה לקויה ועוד.  

11תמ״א 38 - רחוב שז״ר
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אגף התפעול של העירייה השקיע השנה מחשבה רבה ותשומת לב מיוחדת בשיפור פני העיר בכל דרך אפשרית. הפכנו את מרכז העיר לגן משחקים 2018
אקולוגי פורח והקדשנו אותו לנשיא ארצות הברית מר דונלד טראמפ. בצומת הרחובות גלעד ותבור פתרנו את בעיית הניקוז שגרמה להצפות קבועות מידי 
חורף,  והצבנו  כיכר עם מזרקה לתפארת. השלמנו את עבודות הפיתוח לאורך רחוב גולדה מאיר, ואת התנועה במקום הסדרנו בשתי כיכרות מרהיבות 
ביופיין.  רחוב ספיר התחדש אף הוא בשלוש כיכרות חדשות והרביעית כבר בדרך.  רחוב יוספטל הוותיק עבר מתיחת פנים מדהימה בעזרת תקציבים 

שגייסנו ממשרד התחבורה ולקראת יישום תוכנית פינוי בינוי.

מתיחת פנים משמעותית לא פחות עברו גם גני השעשועים ברחוב שי עגנון, גן אריה ופארק סביוני ים., ובעקבותיהם נמצאים בימים אלה ממש גן אשר וגן תבור.
השנה הושגה הסכמה לחיבור טיילת החוף שלנו עם זו של חיפה. פרויקט זה מתוכנן אף הוא להיבנות במהלך השנה הקרובה, ולהוסיף עוד יופי ונגישות 
לטיילת החוף שלנו. חידשנו את הסמטאות שבשכונות הוותיקות ויצרנו עוד שבילי גישה והנגשה על מנת להבטיח את איכות החיים והבטיחות הגבוהה ביותר 

לכל תושב ותושב.  באותה מתכונת נמשיך גם השנה להפריח את חזות העיר, ליפות ולהנגיש אותה.

בשביל שיפור פני העיר
נחל יגור

איך מגיעים: 
ניתן לטייל בנחל בכמה דרכים:

מסלול קווי- מסלול למיטיבי לכת בלבד.
הגעה לנקודת ההתחלה בעוספיא:

ניתן להגיע לעוספיא בכביש 672, בנסיעה צפונה 
ממהישוב דליית אל כרמל או בנסיעה דרומה מצו
מת דמון. נקודת ההתחלה היא כאמור בעין אל-

בלד. המעיין נמצא ליד דרך היוצאת צפונה מכיכר 
השכונה המזרחית, סמוך למגדל המים של הישוב.

הגעה לנקודת הסיום בקיבוץ יגור: מצומת יגור 
)מפגש הכבישים 70 ו-75( פונים דרום-מערבה 
לכביש 752 ולאחר כ-1 ק"מ פונים עם השילוט 

לקיבוץ יגור. כאן ניתן לראות את הסימון האדום 
של המסלול וכן את סימון שביל ישראל.

נחל יגור ידוע ביופיו והוא המפורסם שבנחלי המתלול הצפוני-
מזרחי של הכרמל. שני גורמים עיקריים קובעים את אופיו של 
הנחל: האחד הוא קו שבר גיאולוגי שגרם להתרוממות הכרמל 

מעל העמק ויצירת המדרון התלול, והשני הוא התחתרות הנחל 
בסלע דולומיט, קשה ומאוד סדוק. שיעור הירידה הוא 400 

מטר לאורך כ-2 ק"מ בלבד.
הירידה בנחל נעימה מאוד בשל הצל התדיר בה. בתחילת 

הקטע הקניוני שרידהם של שלוש מכוניות שהגיעו עם 
השיטפונות. רובו של המסלול הינו עשרות 'מפלונים' או 

מפלים שהגבוהים שבהן אינם עולים על 5 מטר. לקראת סוף 
המסלול שלוש מפלים שהותקנו בהן ידיות אחיזה כדי להקל 

על הירידה/עלייה.

כיכר ספיר ז׳בוטינסקיהכיכר האולימפית בכניסה לאצטדיון החדש

כיכר גולדה מאיר
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בשביל התפתחות העיר2018
מוחרקה

איך מגיעים: 
הגישה למנזר המוחרקה היא מהעיירה דליית אל-

כרמל. לבאים מרוב חלקי הארץ, מומלץ להגיע למחלף 
אליקים ולפנות לעבר דליית אל-כרמל. לאחר שורת 
פיתולים נגיע ליישוב. נמשיך ישר ובכיכר השלישית 

נפנה ימינה לפי שלט חום למנזר המוחרקה. עתה 
ניסע 2.5 ק"מ בכביש יפה המתפתל בין עצי היער, תוך 
שאנו מתעלמים משלטים המפנים לדרך נוף הכרמל 

)כיום - 2013, לא עבירה לרכב רגיל(, עד שנגיע לכניסה 
למוחרקה. 

התצפית המרהיבה, כמו גם סמיכות האתר לערוץ נחל קישון 
הביאו לזיהויו במסורת הנוצרית עם מקום העימות המפורסם 

בין הנביא אליהו התשבי ובין נביאי הבעל, על הר הכרמל. לאחר 
בצורת קשה שנמשכה שלוש שנים תמימות, כינס אליהו את 

העם )ואת המלך אחאב( להר הכרמל. כאן תבע אליהו מהעם 
להחליט איזו אמונה היא הנכונה, ולאחר מעשה ניסי בו ירדה 
אש משמיים וכילתה את קורבנו של אליהו, שחט אליהו את 

נביאי השקר על גדת הקישון.

התחלנו בהקמת שכונת גלי ים:
בשנת 2018 שווקה השכונה החדשה, שקמה בימים אלו באזור גן אברהם ואצטדיון הכדורגל הישן, וקיבלה את השם "גלי ים". זהו פרויקט הדגל של 
העיר, וההזדמנות הגדולה מזה שנים רבות לגידול בכמות התושבים. התכנון המפורט לשכונה נעשה תוך מחשבה על התושבים העתידיים והנוכחיים 
של השכונה והעיר וכולל רחובות מעוצבים, מדרכות רחבות להליכה בטוחה, עצים נותני צל, שבילי אופניים רציפים ועוד. השכונה תכלול כ-1,200 

דירות חדשות ב-15 בניינים. העירייה החלה בחודש ספטמבר את עבודות הפיתוח והתשתית, בעלות של כ-50 מיליון ₪.

שכונת גלי ים - עד האופק

גלי ים - מבט מהרחוב עם הפנים למסחר 15גלי ים - מבט מהרחוב עם הפנים למסחר
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בשביל החברה, התרבות והפנאי2018
מערות

בית גוברין

חיי תרבות של תושבי קרית ים קובעים במידה רבה את רמת איכות חייהם בעיר בכלל. מהסיבה הזאת השקיעה השנה עיריית קרית ים מאמצים רבים על מנת לאפשר 
לכל תושב להנות משלל אירועים ופעילויות.  בעזרת תקציבים שגויסו ממשרדי הממשלה השונים, ממפעל הפיס ומתקציב העירייה הופקו אירועים לבני נוער, ילדים, 

עולים חדשים,  משפחות ולכל שוחרי התרבות.

השנה קריית ים אירחה את מיטב אומני ישראל בפסטיבל הים התיכון. באירועי יום העצמאות שעמדו השנה בסימן 70 לישראל, עומר אדם, הזמר המבוקש במדינה, שהיה 
האמן המרכזי ובהמשך הגיעו גם חברי להקת אתניקס. קיימנו את ״מסיבת הריקודים של ישראל״ אותה הפיק במיוחד בשבילנו משרד התרבות. 

בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל השנה ארחנו  את רמי קליינשטיין  וזכינו בחוויה מרגשת מאין כמותה.  באירועי הקיץ פגשנו את שרית חדד, איתי לוי ושלל אומני 
העיר שהפכו את הקיץ האחרון לקיץ בלתי נשכח. לצד כל אלה המשיך לפעול ״מועדון הריקודים של לובה״ במתנ"ס ובמקביל התקיימו שלל מופעים מיוחדים לבני גיל 

הזהב.  אשכול הפיס, המתנ"ס, הטיילת ורחבת הריקודים בחוף הים המשיכו להיות מוקדי הבילוי והתרבות ולמלא בתוכן כמעט כל שעה פנויה שלנו. 

השנה הקרובה צפויה להיות ססגונית לא פחות וכבר בימים אלה אנחנו שוקדים על אירועי פורים ועצמאות, שמחכים לנו ממש מעבר לפינה ומבטיחים לכם שיש למה לצפות.

איך מגיעים: 
סמוך לקיבוץ בית גוברין על כביש בית שמש – 

קריית גת.
כתבו בווייז: גן לאומי בית גוברין

הגן הלאומי בית גוברין-מרשה הוא לב לבה של "ארץ אלף 
המערות". הגן מציג פלא אדריכלי קדום – אינספור מערות 

שנועדו למגוון רחב של שימושים, אמפיתאטרון שלם 
מהתקופה הרומית ושרידים מרשימים של מבצר ושל כנסייה 

מהתקופה הצלבנית. בגן הלאומי חורש דליל ובתה ים-תיכונית, 
עשירה במינים רבים של בעלי חיים וצמחים.

פסטיבל הים התיכוןפורים סטריט  2018

עצמאות 70 לישראל
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איך מגיעים: בשביל השירות לתושב2018
האתר ממוקם דרומית למדרשת בן גוריון, מזרחית 

לכביש מס' 40, במרחק כ- 60 ק"מ דרומית לבאר 
שבע. הגישה למסלול הטיול הרגלי היא בכביש 

המסתעף מכביש הגישה למדרשת בן גוריון. 
בכיכר בכניסה למדרשה יש לפנות ימינה, ולעבור 

דרך מבואה של רשות הטבע והגנים )כאן ניתן 
לבקר באחוזת קבר בן גוריון, הנכללת בגן הלאומי, 

והכניסה אליה חופשית ללא תשלום .

הגן הלאומי משתרע באפיק נחל צין, דרומית למדרשת בן 
גוריון.  שביל מטיילים המתאים לכל המשפחה יוצא מהחניון 

התחתון )מעיין עין מור, שאינו בולט בשטח(, דרך מפל ובריכת 
עין עבדת, לעבר החניון העליון. לפני מפל ובריכת עין עבדת, 

מסתעף שביל תלול במדרגות חצובות, לעבר ראש המפל, 
ומשם דרך חורשת הצפצפות לעבר מערת נזירים וסולם תלול 

המוביל לחניון העליון.

המוקד העירוני
פועל על מנת לשמש ככתובת המרכזית לדיווח על מפגעים וקבלת מידע מהתושבים. אנשי המוקד הנפלאים פועלים באמונה שצרכיו של התושב צריכים להיות תמיד בעדיפות ראשונה, 
הן בשגרה והן בחירום. המוקד מהווה כתובת לפניות תושבי העיר, בעלי עסקים , צוותי בתי ספר, גני ילדים ומחלקות פנימיות הקשורות לעיר. המוקד מוסר מידע לפונים ומקבל פניות 

שמועברות לגורמים מקצועיים, תוך מעקב עד לסיום הטיפול. אנשי המוקד עושים כל מאמץ  לשפר את השירות לתושב וליצור סביבת חיים טובה ואיכותית.

המוקד במספרים
עובד 7 ימים בשבוע 24 שעות ביממה | המוקד מקבל ביום בין 70 - 80 פניות

בחודש בין 1300-1500 פניות | בשנה בין 12000 - 14000 פניות

השיטור העירוני 
אנשי יחידת הפיקוח והשיטור העירוני פועלים מסביב לשעון על מנת להבטיח את בטחונו האישי של כל תושב ובכך תורמים רבות לשמירה על הסדר הציבורי, לצד הקפדה על ערכים 
של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות ושמירה על זכויות התושב. השיטור והפיקוח העירוני עובדים 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, מקיימים סיורים בכל רחבי העיר, מעניקים  תגובה מהירה 
ושירות זמין לתושב. אנשי השיטור והפיקוח אמונים בין היתר על שמירה על הסדר באירועיים ציבוריים, טיפול ברעשים והפרעות מנוחה, פינוי רכבים נטושים, אכיפת עבירות חנייה, אכיפת 

מפגעים תברואתייםֿ, מניעת רוכלות לא חוקית ברחבי העיר וטיפול בבעלי חיים משוטטים.  

השיטור והפיקוח במספרים
ניתנו 230 התראות לפינוי פסולת ורכבים נטושים מהרחוב | נרשמו  46  דוחות על השלכת פסולת לרחוב

פונו 25 רכבים נטושים מהרחוב | נרשמו 50 דוחות כנגד אי איסוף צואת כלבים | נרשמו 20 דוחות נגד הכנסת זכוכית לחוף הים
טיפול ומענה נגד 510 פניות תושבים כנגד הפרעת מנוחה, רעש | טיפול ומענה נגד 260 פניות תושבים כנגד משליכי פסולת /פסולת בניין לשטחים הציבוריים

  

נחל צין-
עין עבדת

המוקד העירוני של קריית ים - שירות מסביב לשעון
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ספרו לנו משהו שאנחנו לא יודעים!
054-5632098 הוואטסאפ העירוני של

קריית יםקריית ים
בשביל המשפחה

בשביל הקהילה2018
הספרייה העירונית של קריית ים

הספרייה העירונית משמשת כמרכז ידע ומידע  בנוסף להיותה מרכז תרבותי, חברתי והנאתי. הספרייה שוקקת חיים ופעילות אותה מוביל צוות הסיפרייה בהקפדה על 
מקצועיות, חדשנות ומצויינות ומתן דגש על שירות איכותי וקשר אישי עם התושבים. שירותי הספריה כוללים בין היתר: השאלת ספרים, ספרים מדברים, ספרים דיגיטליים, 

דיסקים של מוסיקה וסרטים מושאלים ללא תשלום. 
השנה השקענו, שיפצנו, חידשנו, ושדרגנו - בין היתר רכשנו מחשבים מתקדמים, שדרגנו את שירותי המשרד הניתנים בספרייה במחירים סמליים )צילום, הדפסה, פקסים 

וסריקה(. פיתחנו וטיפחנו את הגינה תוך השתלבות במתחם פארק טראמפ ו"מדעפארק".

חלק קטן מעשייה גדולה.....
פעילות תרבותית לכל ילדי הקרייה – פעילות איכותית ומגוונת מאוד, שבה ניתן דגש מיוחד למערכת החינוך העירונית: שעת סיפור, תיאטרון בובות, הצגות, מפגשים עם סופרים, 

משוררים ועוד. 
• מתן עזרה בלימודים והעשרה לעשרות מתלמידי מערכת החינוך ללא תשלום )למידה פרטנית וקבוצתית, בדגש מיוחד על ילדים עולים(.

• בית פתוח לסטודנטים לצורך למידה לאורך כל היום.  מ-8:00 עד 19:45 במשך כל ימות השבוע.
• תחזוק ותפעול של ארכיון העיר )על-ידי מתנדבים(

• שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח )הפעלה על-ידי מתנדבים.(
• פרויקט ש״חללי עבודה משותפים״.

• בזמן שיגרה הספרייה משמשת  בית חם מזמין ומקום כינוס לגופים רבים הפועלים למען העיר ותושביה: הקרן לידידות, פר"ח, תנועות הנוער, קבוצות נשים ועוד.

הספרייה במספרים
113,687 ספרים | 9 שפות  |  41 כתבי-עת |  976 תקליטורי סרטים  |  3,536 תקליטורי מוסיקה  

8,300 ספרים דיגיטליים | 258 ספרים קוליים |  1,964 פעולות תרבות |  12 תערוכות אמנות

טל' 04-8752774     04-8752995

השאלה מבוגרים
א-ה  8:00-11:45   א, ב, ג, ה  19:45-15:00

ספריית עיון מבוגרים
א,ב,ג,ה 19:45-15:00

ספריית ילדים
א, ב, ג, ה  14:00-18:45

שי"ל )שירות ייעוץ לאזרח(
טל' 04-8752995, יום ב'  11:30-9:30

הארכיון העירוני
טל' 04-8752995, ימים ב', ד'   12:00-9:00

כתובת שד' משה שרת 20

library.ky@gmail.com דוא"ל

פקס 04-8752821

פייסבוק הספרייה העירונית קריית ים

טלפונים חשובים
הספרייה העירונית
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ספרו לנו משהו שאנחנו לא יודעים!
054-5632098 הוואטסאפ העירוני של

קריית יםקריית ים
בשביל המשפחה

איך מגיעים: בשביל הקהילה2018
המסלול מתחיל ומסתיים בתל גריסה – "גבעת 

נפוליאון", לצד רחוב רוקח פינת שד' הנרקיסים 
ברמת גן. לבאים מכיוון נתיבי איילון, יש להיכנס 
לר"ג במחלף ההלכה, לנסוע ברחוב ביאליק עד 

למפגש עם רח' אבא הילל ואז לפנות ברמזור 
שמאלה וברמזור השני ברח' אבא הלל פנייה 

שמאלה ברחוב רוקח.  אחרי כ- 300 מ' נגיע 
לנקודת ההתחלה

בתפר שבין תל אביב ורמת גן נמצא מתחם "ראש ציפור" 
הכלוא בין הנחלים הירקון ואיילון.

אזור זה מהווה חלק מפארק הירקון ומתאים במיוחד לטיול 
חביב בחורף ובאביב.

המסלול עובר ברובו בשבילים רחבים ונוחים המתאימים גם 
לעגלות ילדים, פרט לעלייה לגבעת נפוליאון )תל גריסה(.

רשת המתנ"סים
רשת המתנ״סים הוא גוף הביצוע המרכזי בעיר בתחומי התרבות, הספורט והפנאי. המרכזים הקהילתיים שפועלים ברחבי העיר מפעילים טיולים, עשרות חוגים, אירועים 
בחגים ועוד. המתנ"ס משרת מדי שנה כ - 4000 משתתפים קבועים בחוגים ופעילויות ומפעיל בשיתוף משרד הקליטה, משרד הבריאות, משרד החינוך, הקרן לידידות 

וקרן מנד"ל תוכניות לכל קבוצות האוכלוסייה, בדגש על עולים וגימלאים. הרשת נותנת מענה לכל שכבות הגיל מילדי הגן בחוגים השונים ועד הגימלאים במועדוני הבוקר. 
תחת המתנ"ס פועלת מחלקת הספורט העירונית אשר מפעילה את כל אולמות הספורט בעיר ומובילה את כלל הקבוצות הייצוגיות של העיר בגילאי הילדים ובני הנוער 

בענפים – התעמלות אומנותית, טניס, טניס שולחן, כדורעף, סייף, כדורסל ועוד. 
מידע על פעילויות הרשת ניתן לקבל באתר האינטרנט שלנו: www.matnasky.com ובדף הפייסבוק רשת המתנסים קריית ים.

החממה ליזמות וחדשנות קריית ים
החממה הטכנולוגית שהחלה לפעול השנה בשיתוף פעולה בין העירייה, המתנ"ס והמשרד לשוויון חברתי מיועדת להיות בית ליצירה טכנולוגית - תכנון וייצור רובוטים, 
בניית מוצרים חכמים, הכנת מודלים על ידי חיתוך בלייזר הדפסה בתלת ממד, סדנאות ייחודיות, קורסים והכשרות מקצועיות. היא פועלת מסביב לשעון ומתאימה לכל 

תושב שקם בבוקר ומרגיש שהוא מסוגל להמציא את הגלגל או לפחות להמציא את עצמו מחדש.

גבעת נפוליאון
ושבע טחנות

23



ספרו לנו משהו שאנחנו לא יודעים!
054-5632098 הוואטסאפ העירוני של

קריית יםקריית ים
בשביל המשפחה

בשביל הילדים2018
פארק טראמפ

בהשקעה של 4.5 מיליון ₪ נבנה ונפתח הפארק העירוני המרכזי,  שנקרא ע״ש נשיא ארה״ב - מר דונלד טראמפ. בפארק מתקני משחק גדולים וייחודיים 
שבילים, תאורה גינון, חניון והצללות. הפארק מהווה מוקד של הנאה ובילוי עבור ילדי קריית ים והאזור כולו. 

גני משחקים נוספים
בשנה האחרונה עמלנו רבות על חידוש מקומות המשחק בכל רחבי העיר, לטובת ילדי הקריה והוריהם. מלבד הצללות שודרגו במספר מוקדים ברחבי העיר 

מתקני המשחק למתקנים חדשים, חווייתיים ומהנים. נשתלה צמחייה, הוסדרו השבילים, הגומי, הספסלים ועוד.  
בין הגנים שחודשו השנה: גן ש"י עגנון, גן אריה )שלב א'(, גן סביוני ים, גן קוממיות וגן אמיה.

בשנת 2019 אנחנו צפויים להמשיך ולעבוד גם בתחום הזה, ולהקים את שלב ב' של גן אריה )בתחילת 2019( ואת גן תבור )סוף 2019(.
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ספרו לנו משהו שאנחנו לא יודעים!
054-5632098 הוואטסאפ העירוני של

קריית יםקריית ים
בשביל המשפחה

בשביל הגימלאים2018
מגדל דוד

איך מגיעים: 
המוזיאון ממוקם במצודה עתיקה. חלק נרחב 
ממסלול התצוגה נגיש גם למוגבלים בתנועה 
ולעגלות נכה. ניתן לתאם מראש סידורי חניה 

נוחים לרכב נכה.

מוזיאון מגדל דוד ממוקם במצודה מימי הביניים בסמוך לשער 
יפו בעיר העתיקה, בירושלים

אין עוד מקום בירושלים שבו מונחת העיר העתיקה כולה 
למרגלותיכם. מראש מגדל פצאל במגדל דוד נשקפת התצפית 

הפנורמית היפה ביותר בירושלים.

מכללת הגימלאים
עיריית קריית ים שמה לעצמה כמטרה לקדם, לשלב, ולתת מגוון של פעילויות לאוכלוסייה הוותיקה, מתוך אמונה שאולוסייה זו מהווה את היסודות עליהם מושתתת 
החברה כולה.  בין היתר המכללה מציעה לאזרחיה הוותיקים של קריית ים קורסים במחיר מסובסד וזאת על מנת לתת אפשרות נגישה וזמינה להרחבת ההשכלה לרמה 

אקדמית בחסות המכללה האקדמית גליל מערבי, בתמיכת העירייה וראש העיר. 
השנה כבר נפתחה ההרשמה לשלושה קורסים מצוינים בנושאים:

1. לימודי המזרח התיכון – הסטוריה ואקטואליה.
2. שימור אתרי מורשת כולל סיורים במקומות נושאי הקורס.

3. סודות הקרימינולוגיה.
בין שלל הפעילויות ולצד מכללת הגימלאים הופקו במהלך השנה ערבי שירה ואמנות המיועדים לבני גיל הזהב ובמקביל משכה אליה נבחרת הפטאנק העירונית עשרות 

ספורטאים שזכו בפרסים ובגביעים.
נבחרת הפטאנק של קריית ים היא אחת הנבחרות המובילות של הספורט הזה בצפון ומושכת אליה רבים מבני גיל הזהב בעיר.  חברי הנבחרת אותה מוביל חבר מועצת 
העיר, מר משה פישמן, קצרה בשנים האחרונות שורה של הצלחות וחבריה אף ייצגו את ישראל בתחרויות בינלאומיות. בעידודו של ראש העיר מתכננת הנבחרת להתמקצע, 

להרחיב את פעילותה ולצרף אליה משתתפים נוספים.

נבחרת הפטאנק של קריית ים

מופע שנסונים לבני גיל הזהב

27



ספרו לנו משהו שאנחנו לא יודעים!
054-5632098 הוואטסאפ העירוני של

קריית יםקריית ים
בשביל המשפחה

בשביל הספורט2018
מערת

הנטיפים

איך מגיעים: 
פונים במחלף שער הגיא דרומה לכביש 38. ברמזור 

שני לפנות שמאלה לכביש 3855. בכיכר השנייה 
לפנות שמאלה לכביש 3866 ולעלות במעלה ההר 

כ- 5 ק"מ עד לפניה שמאלה למערת הנטיפים.
כתבו בווייז: שמורת טבע מערת הנטיפים.

בשמורה שטח חורש טבעי נרחב ומערת הנטיפים הגדולה 
והיפה במערות הארץ. הכניסה לבטן האדמה מאפשרת ביקור 

בעולם אגדות קסום ומופלא של פסלי אבן מעשה ידי הטבע. 
נטיפים וזקיפים בשלל צורות מעוררים את דמיונם של גדולים 

וקטנים ומבטיחים חוויה מרהיבה.

אצטדיון כדורגל חדש
בכדי לעודד את תחום הספורט בקריית ים ולאור בניית שכונת ״גלי ים״ על גבי אצטדיון הכדורגל הותיק של העיר, הוחלט על הקמת אצטדיון כדורגל 
מודרני, העומד בתקני FIFA ויאפשר לאוהדים להינות מחוויה ספורטיבית מהנה ואיכותית. האצטדיון, שיכלול כ-500 מקומות ישיבה, נבנה בצמוד לבי"ס 

אלמוגים, ויהווה חלק משדרת הספורט העירונית, יכלול גם מבני מלתחות מסודרים וחדר כושר )שמיועד לכלל הציבור(.
מועד סיום: מאי 2019

עלות פרויקט: 13 מיליון ₪

האצטדיון החדש ברחוב פנחס לבון

טריבונות, מלתחות ומגרשי אימונים - 
אצטדיון הכדורגל החדש של קריית ים
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ספרו לנו משהו שאנחנו לא יודעים!
054-5632098 הוואטסאפ העירוני של

קריית יםקריית ים
בשביל המשפחה

בשביל העתיד2018
מצדה

איך מגיעים: 
כ-18 ק"מ דרומית לעין גדי או 12 ק"מ מכיוון עין 

בוקק הרכבל מכיוון מזרח )ים המלח(.
כתבו בווייז: גן לאומי מצדה.

מצדה המעוז האחרון של לוחמי חירות יהודיים מול הצבא 
הרומי, מסמלת את אחריתה של ממלכת יהודה בסוף ימי בית 
שני ואת חורבנה האלים. על במת ההר שרידי ארמונות פאר 

מתקופתו של המלך הורדוס ועדות אילמת למצור הרומי והסוף 
המר. ההר שהפך לסמל.

תכנית אסטרטגית לרצועת החוף
לא צריך לספר לתושבי העיר על הפוטנציאל הרב הגלום ברצועת החוף של קריית ים. חוף רצוף ופתוח של 2.5 ק"מ, כמעט וחף מבנייה, עם נוף ייחודי בישראל – נוף 
אורבני אל הכרמל, חיפה ועכו. בהובלת משרד מייזליץ-כסיף אדריכלים, הוכנה תכנית אסטרטגית, תוך מבט כולל על כל רצועת החוף של העיר, שמציעה שימושים 

מרובים ומגוונים לאורכה: פנאי ונופש, מלונאות ולינה ושטחים פתוחים כולל כפר גולשים לרווחת חובבי הגלישה.

הקונסרבטוריון החדש
בהשקעה של כ- 50 מיליון ₪  יבנה כחלק ממתחם היכל אומנויות הבמה )פינת הרחובות צה"ל/ספיר( ועתיד להוות מוקד תרבותי שמשלב בין חוגים בתחומי המוזיקה 

לבמה מודרנית וחדשנית לקיום חזרות והופעות. 

בניין העירייה החדש
יבנה מתחם עירייה מודרני שישמש כמקום ראוי מכובד ונוח לקבלת שירות עירוני עבור כלל תושבי קריית ים.   

כפר גולשים על שפת היםהאודיטוריום העירוני החדש

טיילת חדשה עד לים
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ספרו לנו משהו שאנחנו לא יודעים!
054-5632098 הוואטסאפ העירוני של

קריית יםקריית ים
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בשביל העתיד2018
נחל בניאס

איך מגיעים: 
מכביש 99, מקרית שמונה או ממסעדה כ-15 דקות.

כתבו בווייז: שמורת טבע נחל חרמון )בניאס(.

בשמורת הטבע נחל חרמון )הבניאס( נמצא המפל הגדול 
בישראל, מעל זרם המים השוצף כל ימות השנה נמתח שביל 

תלוי, ויש בה שרידים ייחודים של מורשת האדם.
מפל הבניאס – מפל הבניאס הוא המפל בעל עוצמת הזרימה 

החזקה ביותר בישראל – הוא צונח בעוצמה וברעש אדירים 
מגובה של כ-10 מ' לברכה יפהפייה מוקפת בצמחייה. אפשר 

להשקיף על המפל )ולהירטב מן המים הניתזים( ממרפסת 
העץ המסודרת. שאון המים הזורמים והמראה המרהיב הופכים 

את החוויה למהנה במיוחד.

נקים מוסדות ציבור חדשים
•מתחם גני ילדים ומעון יום: עתיד לקום ברח' חבצלת, וייתן מענה לצורכי תושבי שכונת פסגות ים ובנה ביתך. עלות הקמת הפרויקט: כ-5 מיליון ₪

•מקווה נשים: כחלק מהצורך שעולה מתושבי העיר הוחלט להקים מקווה טהרה לקהל הנשי בסביוני ים. 
•בית ספר לחינוך ימי: החל מספטמבר 2019 יפעל בעיר בי"ס לחינוך ימי. בית הספר יקום ליד חוף זבולון, באזור המרכז לספורט ימי, ויהווה מוקד לילדי הקריה לשיעורים 

ימיים כחלק ממערכת הלימודים, ויהווה הסמן לתחילת השקעה עירונית שתחזק את מקומו של חוף הים  בחיי היום-יום.

נעודד עוד התחדשות עירונית
בתחילת 2019 צפויה הוועדה המחוזית לאשר את תכנית התחדשות עירונית לשכונת אג״ש, ואז נוכל ביחד עם התושבים, לקדם את יישום התכנית – לקראת פרויקט 

פינוי-בינוי ראשון בקריה! בנוסף תחל בנייה של פרויקטים מסוג תמ"א 38 ועיבוי-בינוי ברחבי העיר, בינהם ברחוב ז'בוטינסקי, הגלעד וההסתדרות..    

מסלול שבילי אופניים חדשים
על מנת  לשמור על בטיחותם של רוכבי אופניים רבים בקריית ים ולעודד תושבים נוספים להתנייד על אופניים, העירייה מקדמת בכל רחבי העיר תכנון לשבילי אופניים, 

לפי תכנית אב מפורטת שאושרה על ידי משרד התחבורה. השבילים הללו יתחברו לשבילים הקיימים בשד' ירושלים, שד' צה"ל, גולדה מאיר ופנחס לבון.

מספיר ועד לים - שביל הולכי רגל חדששביל סובב קריית ים

מתחם ״גלעד 1״ - כזה עוד לא היה כאן!

33



ספרו לנו משהו שאנחנו לא יודעים!
054-5632098 הוואטסאפ העירוני של

קריית יםקריית ים
בשביל המשפחה

בשביל העתיד2018
נחל עמוד

איך מגיעים: 
כתבו בווייז: שמורת טבע נחל עמוד.

בשמורת הטבע נחל עמוד נמצא שילוב של טבע מיוחד במינו 
ושל מורשת האדם. ַּבמקום נחל איתן, ברכות בין סלעים, 

צמחייה עשירה האופיינית לגדות נחלים, טחנות קמח ומערות 
האדם הקדמון.

 בימים א'-ה' ושבת כניסה למסלול ארוך8:00-13:00   כניסה לממ
סלול קצר8:00-14:00   בימים א'-ה' ושבת כניסה למסלול ארוך  

8:00-14:00 כניסה למסלול קצר8:00-15:00   כניסה אחרונה 
למסלולים בשעה 15:00 . בשישי וערבי חג בשעה 14:00

יוקמו השכונות החדשות - לכיש ונווה חוף
שכונות לכיש ונווה חוף מהוות את עתודות הקרקע האחרונות של העיר, והן יכללו כ-400 דירות חדשות. במתחם לכיש יוקמו בניינים בגבהים משתנים בין 9 ל-16 קומות, 
נווה חוף הממוקמת בצפון מערב העיר תכלול בניינים בגובה 3 קומות. בשני המתחמים ישולבו מקומות מסחר וגינות ציבוריות בתחילת 2019.  המתחמים ישווקו על ידי 

רשות מקרקעי ישראל ליזמים פרטיים, ובאמצע 2019 העירייה עתידה להתחיל את פיתוח התשתיות. 
עלות הביצוע לעבודות הפיתוח והתשתית: 20 מיליון ₪

עיר חכמה
עיריית קריית ים, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח, מקדמת את פרויקט "עיר חכמה". בימים אלה החלו עבודות להנחת התשתיות לפרויקט. עבודות אלו מתקיימות 
בשכונות סביוני ים ופסגות ים, זאת בנוסף לפיתוח ברח' יוספטל. בהמשך יתרחבו העבודות לליבת העיר ובשכונת "גלי ים", שכונה א' ובכל פרויקט תכנוני אחר שמקודם 

ברחבי העיר. להלן חלק מהיישומים העירוניים שישולבו בקריית ים, בשלב הראשון, ויהיו מקושרים למוקד העירוני ולמשרדי העירייה:
•מצלמות אשר יתנו מענה לביטחון התושבים והסביבה )ניטור אירועים בזמן אמת( של ליבת העיר, פארקים ציבוריים, רצועת החוף ושד' ירושלים.

•אתר עירוני ואפליקציה לתושב )קשר עם התושב בשגרה ובחירום(.
•תאורה חכמה.

•תשתית wifi חינמית במתחמים ופארקים ציבוריים.
•תשתיות תקשורת מתקדמות במוסדות החינוך.

•לחצני מצוקה בכלל מוסדות החינוך ובבתי כנסת.
להן יישומים נוספים, אשר ייבחנו בהמשך בעיר:

•רישות וחיבור כלל מקלטי העיר לעיר חכמה. )ניטור, בקרה ופתיחה מרחוק בשע"ח(.
•תחבורה חכמה באמצעות אספקת מידע שוטף לצורך קבלת החלטות בזמן אמת.

•ניהול חכם של פינוי פסולת.
•ניטור חכם של רעש ומזהמים באוויר )איכות הסביבה(.
•חנייה חכמה )ניטור חניות ציבוריות במרחב השכונה(.

•ניהול תשתיות חשמל, מים וגז.

״נווה חוף״ - שכונה חדשה, קו ראשון לים
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בשביל לשכת המנכ״ל2018
התושבים

לשכת המנכ"ל היא המוציאה לפועל של חזון פיתוח העיר, דרך קביעת אסטרטגיה לתפעול יעיל ואפקטיבי של כלל המשאבים. כל זאת תוך מבט רחב וכולל, קיום עבודת מטה מסודרת, 
הכנה, בקרה ומעקב אחר תכניות העבודה השנתיות והפרויקטים השונים בעיר.  הלשכה מקדמת פרויקטים הנוגעים לטווח המיידי והקצר, שהשגתם מביאה לשיפור מהיר ומשמעותי 
באיכות חיי התושבים בעיר. בנוסף לכך, לשכת המנכ״ל שוקדת כל העת על תכניות ומיזמים ארוכי טווח שמטרתם לייצב את תקציב העירייה להתאים את המבנה הארגוני ונהלי העירייה 

לשירות התושבים, כך בין היתר:   

בסיומו של מאבק ארוך בהובלת ראש העיר, מר דוד אבן צור, הכריז משרד הפנים על שטח רפא"ל כשייך לקריית ים. בעקבות החלטה זו, הוכפל שטח השיפוט של העיר וכעת תשלם 
רפא"ל ארנונה לקריית ים. מדובר במהלך משנה מציאות, אשר הביא את קריית ים מעיר ללא תעשיה לעיר ששטח התעשייה שנוסף לה גדול משטח המגורים הקיים בה.

תכנית "המראה": משרד הפנים בחר בקריית ים כרשות ניהולית מצטיינת אשר קיים בה פוטנציאל להגדלת הכנסות ופיתוח כלכלי משמעותי. לאור זאת הוכנסה קריית ים לתכנית 
"המראה" והיא צפויה לזכות במענקים ותמיכות בשווי כ- 20 מלש"ח במהלך 4 השנים הבאות. לשכת המנכ"ל מובילה את תכנון וביצוע תכנית "ההמראה" לפיתוח ההון האנושי והפיתוח 

העסקי כלכלי של קריית ים.

הקמת היחידה לפיתוח אסטרטגי: הקמת אגף לתכנון אסטרטגי בתוך לשכת המנכ"ל שיהווה יחידת מטה עירונית העוסקת בהכנתם של מסמכי מדיניות וניירות עמדה בנושאים מרכזיים 
הקשורים בפיתוח העיר ובעתידה, כבסיס למדיניות העירונית. האגף נותן סיוע, ייעוץ וליווי מקצועי לאגפי העירייה בגיבוש חשיבה והכנת תכניות אב עירוניות ומגזריות. האגף אחראי על 

הבאתם והטמעתם של כלים ניהוליים חדשניים וייחודיים לתוך הארגון במטרה לייעל ולשפר תהליכים שיביאו להישגים ולמצוינות ארגונית.

בגמר תהליך ארוך של הכנת תכנית אסטרטגית לרצועת חוף הים, מגייסת לשכת המנכ"ל משאבים ומקדמת את התכנית להארכת הטיילת מסביוני ים עד קריית חיים, במקביל להקמת 
בי"ס אזורי לחינוך ימי הכולל אתר קמפינג חופי.

הצטרפות לתכנית הפעולה הלאומית מפרץ חיפה, הכוללת שיפור איכות האוויר בעיר, הגברת הפיקוח והאכיפה כנגד גורמים מזהמים, צמצום הסיכונים לתושבים וניטור אחר מזהמים.

במהלך השנה הוסדרה פעילות החברה הכלכלית לקריית ים. לשכת המנכ"ל תפעל בשנה הקרובה להסדרת מערכת היחסים וחלוקת התפקידים בין העירייה ובין כלל התאגידים 
העירוניים והגופים השונים : מתנ"ס, תאגיד המים, חברה כלכלית ואשכול הרשויות החדש.  זאת ועוד, למען מתן שירות טוב ויעיל לתושבי העיר, מניעת כפילויות מיותרות ובזבוז משאבים. 

גם בשנה הקרובה אנחנו מתכוונים לקדם את איכות חייהם של התושבים ולהוות כתובת למתן מענה עבור כל שאלה, בקשה, פנייה וצורך.

 •

 •

 •

 •

 •
 •
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2018 פירוט הכנסות עצמיות2018

39

חלוקת ההכנסות לפי סעיפים

משרדי ממשלה 
אחרים
 2%

מענקים אחרים 
ממש. פנים

 2%

מענק כללי לאיזון
15%

השתתפות משרד הרווחה
 15%

השתתפות משרד החינוך
 15%

יתר עצמיות
 14%

ארנונה
 36%

 באחוזים מהצעת
התקציב

 באחוזים
מהפרוט באלפי ש״ח פרטים

36.27% 72.06% 85,100 ארנונה

0.04% 0.08% 90 אגרות מים

0.02% 0.04% 50 אגרות ביוב

0.36% 0.72% 848 הכנסות עצמיות בנושא רווחה

4.28% 8.51% 10,053 הכנסות עצמיות בנושא חינוך

9.35% 18.59% 21,948 הכנסות עצמיות שונות

50.33% 100% 118,089 סה״כ הכנסות עצמיות

בשביל האיזון התקציבי2018

 
סה״כ תקציב העירייה 

לשנת 2018:
₪ 234,625,000

עיריית קריית ים פועלת כל העת לשמירה על תקציב מאוזן המאפשר ניהול מערכת כלכלית בריאה ויעילה. אגף הגזברות מנהל מדיניות כלכלית אשר במרכזה הקפדה על שמירת 
מסגרת התקציב, צמצום הוצאות, מיצוי פוטנציאל ההכנסות, המשך ייצוב המחירים ושמירה על שיעורי אינפלציה נמוכים. 

על מנת לגייס את מירב המשאבים לטובת צרכיהם של התושבים פועלת העירייה להרחבה והעמקה של ההכנסות המגיעות ממקורות שונים, כגון: ממשלה, בנקים וגורמים מוסדיים  כל 
זאת לצד הכנסות  מארנונה לתעשייה, מסחר ומגורים. הדרך למימוש מדיניות כלכלית נבונה זאת מאתגרת ומורכבת שכן ההוצאה לנפש בקריית ים נמוכה בהשוואה לערים אחרות 

בעלות היקף אוכלוסייה במצב סוציואקונומי דומה.

עיריית קריית ים רואה חשיבות עליונה בהשקעת משאבים משמעותיים בתחומי החינוך והרווחה. הפניית המשאבים לתחומים אלה מבטיחה לבני הנוער של העיר את התמיכה והטיפוח 
הדרושים להם לשם בניית עתידם. הודות לתפיסת עולם זו אנו שמים את הדגש על המשאב החשוב ביותר של קריית ים – התושבים עצמם.

בדרך זו אנחנו מבטיחים שכל תושב יוכל ליהנות מרמת שירותים, איכות החיים ורווחה ברמה הגבוהה ביותר לצורך הצלחה, שגשוג כלכלי והתפתחות.
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20182018 פעולות העירייהשכר ומשכורותחלוקת ההוצאות לפי סעיפיםפירוט השתתפות ממשלה

41

 באחוזים
 מהצעת
התקציב

 באחוזים
מהפרוט

 באלפי
ש״ח פרטים

15.36 30.93% 36,045  משרד הפנים -
מענק איזון

15.27% 30.73% 35,816 משרד החינוך

15.20% 30.60% 35,658  משרד העבודה
והרווחה

1.77% 3.56% 4,150  משרד הפנים -
מענקים אחרים

2.07% 4.18% 4,867  משרד ממשלה
אחרים

49.67% 100% 116,536
 סה״כ

 השתתפות
הממשלה

 באחוזים
 מהצעת
התקציב

 באחוזים
מהפרוט

 באלפי
ש״ח פרטים

11.35% 30.50% 26,623 שכר כללי

14.35% 38.58% 33,675 שכר חינוך

3.65% 9.82% 8,569 שכר רווחה

0.58% 1.55% 1,350 שכר נבחרים

7.28% 19.57% 17,080 פנסיה

37.21% 100% 87,297  סה״כ שכר
ומשכורות

 באחוזים
 מהצעת
התקציב

 באחוזים
מהפרוט

 באלפי
ש״ח פרטים

10.23% 17.51 24,000 הנחות ארנונה

18.99% 32.50% 44,549 פעולות כלליות

11.71% 20.05% 27,476 פעולות חינוך

17.49% 29.94 41,043 פעולות רווחה

58.42 100% 137,068 סה״כ פעולות

140,000

105,000

70,000

35,000

900

9,360

הוצאות מימון פרעון מלוות פעולות שכר

0

13,7068

87.297

בשביל האיזון התקציבי



ספרו לנו משהו שאנחנו לא יודעים!
054-5632098 הוואטסאפ העירוני של

קריית יםקריית ים
בשביל המשפחה

2018 הר מירוןבשבילכם

איך מגיעים: 
כתבו בווייז: הר מירון.

שמורת טבע הר מירון היא הגדולה בצפון הארץ. הרים נישאים, 
חורש סבוך, צמחים ובעלי חיים ייחודיים, מעיינות, מערות 

ותצפיות נוף לרוב – כל אלה מחכים לכם במרום הגליל. הר 
מירון – הגבוה בהרי הגליל )1,208 מ'(. סביב הפסגה הוסדר 

שביל הליכה טבעתי המתאים לכל המשפחה, ולאורכו תצפיות 
נוף רבות וצמחייה נדירה.

הר אדיר – הצפוני בהרי מירון. ליד הפסגה הוקם מצפור לזכר 
חללי מלחמת לבנון השנייה וממנו נשקפים חלק משדות הקרב.

הר הילל – אחד הדרומיים בהרי מירון, במורדותיו פורחת באביב 
אדמונית החורש הנדירה.

לוח חופשות
שנת הלימודים תשע״ח - תשע״ט 2018-2019
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ימי קבלת קהל באגף:04-880900004-6323462אגף הרווחה  בשבילכם
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

וטרינר עירוני
ד"ר דדיה דוד

ימים א' - ה' 7:30 - 04-871192404-875759814:00
רח' הסדנא אזור התעשייה קריית ביאליק

adiad@qbialik.org.il דוא״ל

רכז ספורט 
שי טפליצ'קי

053-5222372teplitsky.shay@gmail.com דוא״ל

04-8772825תוכנית מסלולים
04-8743405
04-8755163

simabuh@gmail.com דוא״ל

דוא״ל 04-8774555conserk@netvision.net.ilקונסרבטוריון

ימים א' - ה' 8:00 - 054-563202216:00רכזת מתנדבים
taliag@k-yam.co.il דוא״ל

יום ב' בין 9:00 - 12:00 בניין הספרייה העירונית04-8752995מרכז שי"ל

נציב פניות הציבור
)אפשר לפנות

לנציג פניות הציבור
בדרכים הבאות(

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

באמצעות הדואר האלקטרוני:
mevaker@k-yam.co.il

בפקס: 04-8760564, בטל': פניה למוקד 106
בווטסאפ 054-5632098

וכן באמצעות אתר העירייה בכתובת:
mevaker@k-yam.co.il דוא״ל 

היחידה לדוברות 
והסברה ופניות הציבור

04-8789785
054-5632031

וכן בווטסאפ 054-5632098

עיריית קריית ים, שד' משה שרת 10 קריית ים
nkz10@k-yam.co.il דוא״ל

שרי - 04-8789715לשכת ראש העיר  
לאה - 04-8789711

קבלת קהל יום ג' בתאום מראש04-8789712
mayor@k-yam.co.il דוא״ל

פנינה - 04-8789714לשכת מנכ"ל
קארין - 04-8789705

קבלת קהל בתאום מראש עם המזכירות04-8760564
karinb@k-yam.co.il דוא״ל

יום ג' 16:00 - 18:00 | יום ד' 8:00 - 04-878974411:00רחל - 04-8789740אגף הנדסה
Rachel@k-yam.co.il דוא״ל

יום א' 8:00 - 04-878977004-878977212:00אגף חינוך
יום ג' 8:00-12:00 אחה"צ 16:00-18:00

karine@k-yam.co.il דוא״ל

יום א',ב׳,ג׳,ה' בין השעות 8:00 - 12:00*3450משרד הפנים
יום ב' - 14:30 - 17:00
יום ד' - 13:30 - 17:00

04-8789760/61/593מחלקת גבייה
מוקד תשלומים ובירורים 

072-2755420

יום א',ג' 8:00 - 12:00 אחה"צ 04-876050616:00-18:00
יום ב', ד', ה' 8:00 - 14:00

shosh_v@k-yam.co.il דוא״ל

לתאום פגישה עם הגזבר גזברות
מר שלמה הולנדר 04-8789725

יום א', ג' 8:00 - 04-689990204-690255412:00תרבות הדיור
יום ב' 8:00 - 14:00

יום ד' 12:00 - 17:00
רח' אביר יעקב 2 קריית ים

04-9116761 "ימים" תאגיד המים
מוקד תשלומים ובירורים 072-2755424 

מוקד תקלות 106 שלוחה 1 
מוקד תקלות ותשלומים 1-800-4055-40

פניות ותשלומים במחלקת הגבייה04-8735076
דוא״ל לתלונות ופניות

yairl@mayanot-ata.co.il

ספרו לנו משהו שאנחנו לא יודעים!
054-5632098 הוואטסאפ העירוני של

קריית ים



2018Бюро Генерального директора реализует перспективы развития города, определяя стратегию эффективного использования ресурсов. Бюро 
содействует осуществлению проектов, рассчитанных на ближайшие сроки, которые быстро и существенно улучшают качество жизни в городе.

Обращение Генерального директора Обращение мэра города
Из года в год мы исправно подводим для вас итоги по основным видам деятельности муниципалитета в 
прошлом году и составляем планы на следующий год. За последний год мы завершили и сдали общий 
план развития города на ближайшие пятьдесят лет, мы утвердили стратегический план нашего побережья, 
а также одобрили планы строительства новых общественных зданий и жилых кварталов по всему городу.
Наша система образования в этом году была представлена на получение национальной премии в своей 
области. В школах процветают уникальные учебные направления, такие как шахматы и плавание, наряду 
с такими современными тенденциями в области обучения, как медицина или способность выступать перед 
аудиторией в нашей средней школе.
Новые и новые дома и кварталы присоединились в этом году к перевороту под названием TAMA 38, и это подтверждают 
строительные краны, которые пересекают городской горизонт.
После долгих лет борьбы нам удалось исправить положение и утроить площадь города в результате присоединения 
территории компании «Рафаэль» и получения прав на сбор ежегодных муниципальных налогов в размере десятков 
миллионов шекелей от этого крупного предприятия. В этом году мы также провели справедливую и честную кампанию 
демократических выборов, в результате которой мы получили доверие общественности и возможность продолжить 
нашу деятельность в течение следующих пяти лет.
Уже в эти дни можно видеть первые ростки новых жилых кварталов и строящихся общественных зданий, находящийся 
на завершающей стадии строительства новый стадион, а на севере города впервые будет построен новый современный 
торговый центр, и новый променад протянется с востока до моря.
В следующем году мы по-прежнему будем соблюдать полную прозрачность деятельности по отношению ко всем 
жителям города. Мы продолжим развивать каналы связи муниципалитета со всеми жителями, с тем чтобы его услуги 
были максимально доступны для всех в самой удобной и эффективной форме.
Желаю всем нам успешного года, процветания и созидания.

В результате долгой борьбы, возглавляемой мэром, г-ном Давидом Эвен Цур, Министерство внутренних дел объявило территорию 
компании «Рафаэль» принадлежащей городу Кирьят-Ям. В результате этого решения территория юрисдикции города удвоилась, 
и теперь «Рафаэль» будет платить городу Кирьят-Ям муниципальный налог. Таким образом Кирьят-Ям превратился из города без 
промышленности в город, промышленная территория которого больше существующей территории жилой застройки.
Программа «Взлет»: Министерство внутренних дел выбрало Кирьят-Ям как город с превосходной администрацией, который имеет 
значительный потенциал увеличения доходов и экономического развития. Ожидается, что в течение следующих четырех лет он 
получит гранты и поддержку в сумме 20 миллионов шекелей. 
Создание подразделения стратегического планирования в бюро Генерального директора, которое будет выполнять функции 
городского штаба, готовящего стратегические и организационные документы по ключевым вопросам, связанным с развитием 
города.
По завершении длительного процесса подготовки стратегического плана развития береговой полосы, бюро Генерального 
директора привлекает ресурсы и продвигает план продления променада от Савьёней-Ям до Кирьят-Хаим, а также план создания 
региональной морской школы, включая городок на берегу.
Присоединение к национальному плану действий в Хайфском заливе, который включает в себя улучшение качества воздуха в 
городе, усиление надзора и контроль за соблюдением требований в отношении загрязняющих факторов, снижение опасности для 
жителей и мониторинг загрязнений.
В течение года была организована деятельность Экономической компании в городе Кирьят-Ям, и в следующем году бюро 
Генерального директора проведет работу по урегулированию отношений и разделению функций и обязанностей между 
муниципалитетом и всеми городскими корпорациями и организациями, связанными с муниципалитетом: корпорацией 
общественных центров (МАТНАС), корпорацией по снабжению водой, Экономической компанией и рядом новых служб, которые 
созданы под руководством муниципалитета Кирьят-Ям. Все это делается для обеспечения качественного и эффективного 
обслуживания жителей города, а также для исключения дублирования функций и разбазаривания ресурсов.

В то же время бюро Генерального директора продвигает долгосрочные планы и проекты, направленные на стабилизацию бюджета 
муниципалитета, на адаптацию организационной структуры и муниципальных процедур к потребностям жителей, в частности:

Продолжим вместе наш путь к успеху
Янив Шенкар - Генеральный директор муниципалитета

В наступающем году мы намерены повысить качество жизни горожан и быть тем адресом, по которому жители города могут обратиться с любой 
просьбой, с любым вопросом и при любой надобности.

Давид Эвен Цур
Мэр города


