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תושבי עפולה היקרים, 

אני שמח להגיש לכם טעימה קלה מהפעילות הענפה של 
הסמך  וגופי  מחלקותיה  אגפיה,  כלל  על  עפולה,  עיריית 

שלה במהלך השנה החולפת, שנת 2020. 

שנת 2020 תיזכר כשנה הראשונה שבה הכרנו לראשונה 
את נגיף 'הקורונה'. לאט לאט למדנו להתמודד איתו תוך 
אימוץ שגרת חיים חדשה, התנהגות שונה ובעיקר אוצר 
"לימוד  חברתי",  "ריחוק  כמו  מונחים  שכלל  חדש  מילים 

מרחוק", מטוש, פייזר ועוד.  

אך  רבים  משאבים  מאיתנו  שאב  העיקש  בנגיף  המאבק 
לא וויתרנו ולצד המאבק המשכנו בפיתוח העיר והקהילה. 
חדש  ספר  בית  ובראשם  חינוך  מוסדות  לבנות  המשכנו 
הגנים   18 על  נוספים  ילדים  גני  ועשרה  יזרעאל״  ״אלון 
שנבנו בשנת 2019.  בתחום הפדגוגי נאלצנו ללמוד תוך 
כדי תנועה את נושא "הלימוד מרחוק" על כל השלכותיו 
ובסיום השנה התייצבנו בצמרת הערים בישראל שחילקו 

הכי הרבה מחשבים לתלמידים מכיתות ד' ועד י"ב. 

התרבות  נושא  הוא  עליו  לוותר  שסירבנו  נוסף  נושא 
המוניים  מאירועים  הקורונה.  בעקבות  קשות  שנפגע 
כדי  העיר  רחבי  בכל  קטנים  אירועים  לקיים  התחלנו 

רבים  ימים  בילו  לתושבים לצאת מהבתים בהם  לאפשר 
במהלך הסגרים. 

המרץ  במלוא  נמשיך  הקרובה  בשנה  גם  כי  בטוחים  היו 
פארקים  ציבור,  מוסדות  חדשים,  חינוך  מוסדות  לחנוך 
העיר  במרכז  ופיתוח  התחדשות  תנופת  חדשים,  וגנים 
ובשכונות הוותיקות לצד שמירה על חזות העיר וניקיונה 

ושיפור מתמיד של עבודת העירייה.  

פעילותם  על  העיר  מועצת  ולחברי  לסגניי  מודה  אני 
הציבורית. תודתי המיוחדת למנכ"ל העיריה, שלום שלמה, 
האמון על ניהול המערך העירוני המורכב, לשדרת הניהול 
המסורים.  העיריה  ועובדי  העובדים  לוועד  העירייה,  של 
ממשלה,  משרדי  הרבים,  שותפינו  לכל  לב  מקרב  תודה 
לקידום  רבות  התורמים  ומתנדבים,  עמותות  ארגונים, 

העשייה העירונית. 

בברכה,     

אבי אלקבץ     

ראש העיר     

דבר ראש העיר // אבי אלקבץ 
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דבר המנכ״ל // שלום שלמה

תושבות ותושבי העיר היקרים, 

עיקרי  את  המציגה  חוברת  לכם  מוגשת  שנה,  כמידי 
העשייה והפעילות של השנה החולפת. שנת 2020, שנת 
התגלה  מרץ  באמצע  דופן.  יוצאת  שנה  הייתה  הקורונה, 

החולה הראשונה בעפולה ומאז חיינו השתנו ללא היכר. 

חירום,  במצב  להתנהלות  לעבור  נדרשה  עפולה  עיריית 
על כל המשתמע מכך: הסברה, אכיפה, פעילות משותפת 
ההצלה  הביטחון,  כוחות  הצבא,  הממשלה,  משרדי  עם 

והחירום וסיוע כוללני לתושבים בעת המשבר. 

במהלך  היקף  רחבי  ייחודיים  למבצעים  יצאה  העירייה 
לנזקקים,  מזון  חלוקת  מבצעי  עשרות  וביניהם   2020
ואיתור  מיפוי  לילדים,  ופעילות  יצירה  ערכות  חלוקת 
אוכלוסיות מבוגרות ואוכלוסיות בסיכון לצורך מתן מענה 

יעיל ומידי ומבצעי חיסונים נרחבים.

כאן המקום להודות לכם, התושבים, על שדאגתם לשמור 
שמאפיין  מה  לשני,  אחד  דאגתם  ובעיקר  ההנחיות  על 
ברצוני  כן,  כמו  שגרה.  בעיתות  גם  העפולאים  אותנו 
הפועם  הלב  היקרים,  העירייה  ועובדי  לעובדות  להודות 
של העירייה, שעבדו במסירות לילות כימים למען תושבי 

העיר. 

בהנחיית ראש העיר, שהוביל את המשבר כולו ביד רמה 
ובוטחת, הוסב אגף רשותי שלם לאגף קורונה. האגף דאג 
ובני  המבודדים  הקורונה,  חולי  עם  רציף  בקשר  לעמוד 
משפחותיהם, סיפק כל מחסור וצורך של נפגעי הקורונה 

והינו פעיל גם כיום, ערוך לכל התפתחות. 

המשיכה  העירייה  המשבר,  בשיא  גם  כי  לציין  חשוב 
פני  כלל המערכים העירוניים: שיפור  ולתפעל את  לנהל 
העיר, קיום אירועי תרבות על פי ההנחיות, בניית מוסדות 
ציבור, הקמת פארקים חדשים ואינספור פעילויות לרווחת 

התושבים ולמען עתידם. 

מי ייתן וגם שנת 2021 תהא שנת עשייה ברוכה ומוצלחת, 
שנה בריאה ובטוחה המלווה תנופת פיתוח וצמיחה אישית 

ועירונית. 

בברכה,   

שלום שלמה,   
מנכ״ל העירייה   
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הקמת מרכז בקרה עירוני - לצד המוקד העירוני 
המאויש על ידי מוקדנים ושולט על מערך המצלמות 
העירוני, חנכה העירייה מרכז שליטה ובקרה שמטרתו 
מתן כלים ונתונים בזמן אמת על שירותים שמעניקה 

הרשות לתושבים.

משחקיה עירונית - עיריית עפולה והמשרד לפיתוח 
הפריפריה, הנגב והגליל חנכו את המשחקייה 
המסובסדת הראשונה שהוקמה בפריפריה, כחלק 
ממהלך להקמת 50 משחקיות מסובסדות בעלות 

של כ-30 מיליון ש״ח.

מרכז דיגיטל - המרכז הוקם במרכז למצוינות 

בשכונת גבעת המורה במסגרת מיזם אותו הוביל 
משרד המדע והטכנולוגיה. עלות הפרויקט כמיליון 

שקלים לחמש שנים.

חנוכת בית אריאלה - עיריית עפולה באמצעות האגף 
לתרבות יהודית ובשיתוף 'אמונה' חנכו את "בית 
אריאלה" ע"ש אריאלה דוד ז"ל, הגננת המיתולוגית 

ויקירת החינוך הדתי הארצי.

המרכז לגיל הרך - השנה חנכה עיריית עפולה מחדש 
את המרכז לגיל הרך שהוקם מחדש ביוזמת עיריית 
עפולה ומפעל הפיס ויעניק לראשונה מענה כולל 

לכל ילדי העיר - תחת קורת גג אחת.

פרויקטים מרכזיים וחנוכת מבנים 
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במהלך השנה החולפת הקימה וחנכה עיריית עפולה 
עשרות פרויקטים שכללו הקמה ושדרוג של מבני 

ציבור וחינוך, תשתיות וכבישים וביניהם: 

בניית מוסדות חינוך וגני ילדים חדשים – לא פחות 
מעשרה גני ילדים חדשים נבנו ונפתחו השנה 
ברחבי העיר ובסך הכל נבנו 28 גני ילדים במהלך 
השנתיים האחרונות ברחבי העיר. כמו כן נפתח 
בית הספר "שהם" הכולל כיתות מודרניות, מרחבי 
לימוד חדשניים וחצר משחקים לימודית. בנייתו 
של שלב ב' יצאה לדרך לאחרונה במסגרתו ייבנו 
כיתות נוספות. בנוסף יצאה לדרך בנייתו של בית 

ספר ״אלון יזרעאל״.

פארקים וגינות ציבוריות - נחנך פרויקט ״נחל המורה״ 
בעפולה עילית בעלות של כשישה מיליון שקלים 
הכולל מדשאות, שבילי הליכה, ספסלים מוצלים 
וגשרים החוצים את הנחל. כמו כן הוקמו גני שעשועים 
וגינות ציבוריות ברחובות: קוממיות בגבעת המורה 
ובגן וולפסון. בשכונת לב העמק החלה הקמתו של 
פארק החוצה את השכונה החדשה מקצה אחד 
לשני. כמו כן ניתן תו תקן ב-39 גני ילדים וב-33 
גנים ציבוריים בהם מותקנים גני שעשועים לילדים. 

ספורט ואורח חיים בריא – במהלך השנה הוקמו 
מספר מתקני ספורט וביניהם "קריית ספורט 
בגין" בדרום העיר שם החלה הקמתו של אצטדיון 

פרויקטים מרכזיים וחנוכת מבנים 
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כדורגל חדש, מגרש שחב"ק לקהילה, היכל ספורט 
עם יציע ל-250 צופים. כמו כן נבנה עוד אולם 
ספורט בעפולה עילית, שני מגרשי טניס פתוחים 
עילית,  עפולה  של  הספורט  בקרית   לקהילה 
שלושה מתחמי נינג'ה לחובבי הז'אנר ועוד. כמו 
כן הוקמו ארבעה מגרשי מיני-פיץ' בהשקעה 
הפריפריה,  לפיתוח  המשרד  עם   משותפת 
וביניהם  מוקדים  בארבעה  והגליל   הנגב 
קריית הספורט 'בגין', שיכון גאולים, שכונת "לב 

העמק" ועפולה עילית. 

בילוי פנאי- עיריית עפולה בשיתוף תאגיד המים 
מי נועם השקיעה כשני מיליון שקלים בהחלפת 

תשתיות מים וביוב חדשות והקמת ריצפת לבנים 

חדשה בסמטאות השוק הישן והיקפו במסגרת 

הפיכתו למוקד הבילוי המרכזי בעיר. 

מחזור ואיכות סביבה- במהלך השנה פיזרה עיריית 
עפולה בשיתוף תאגיד המחזור ״תמיר״ כ-250 

פחי מחזור כתומים חדשים שהחליפו את הפחים 

הכתומים הקטנים שסיימו את תפקידם. כמו כן 

הוקמה גינה קהילתית- יוזמה משותפת של עיריית 

עפולה ותושבים הביאה להקמה של גינה קהילתית 

ראשונה בפארק העירוני במסגרתה יגדלו המשפחות 

ירקות וצמחי תבלין לעצמן.



עיריית עפולה

שנת 2020 הייתה שנה מאתגרת ביותר עבור מינהל 
החינוך העירוני, בתי הספר וגני הילדים. 

גני הילדים “לבשו צבע״– למרות הסגרים הארוכים 
גני הילדים הפכו לירוקים. כ-30 מוסדות חינוך 
כבר הוכרו בעפולה כגנים "ירוקים" ובנוסף אליהם 
קודם נושא איכות הסביבה ותרבות ירוקה בכל גני 
הילדים באמצעות החלפת כלים חד פעמיים ברב 
פעמיים, הקמת גינות ירק, ארונות וספסלי נתינה, 
מחזור ועוד. בנוסף הוטמעו בגנים תכניות נוספות 
במסגרתן למדו הילדים וואי-טק הנדסה, מתמטיקה, 

רובוטיקה וחלל במסגרת תכנית הלימוד.

בתי הספר – אחד המונחים שזכו להכי הרבה אזכורים 

השנה הוא “לימוד מרחוק״ על כל השלכותיו. בעקבות 
הצרכים המשתנים, חילקה עיריית עפולה אלפי 
מחשבים לילדים במסגרת עשרות פרויקטים ובראשם 
פרויקט ראש העיר, מחשב לכל תלמיד, מחשב לכל 
כיתה, מתחשבים ועוד– כל זאת במטרה לתת מענה 

לתלמידים בלמידה מקוונות.

מצוינות לימודית וערכית – השנה השיק מינהל 
החינוך העירוני את קהילת החינוך למצוינות על 
היבטיה הערכיים, חברתיים והלימודיים בדגש על 
מצוינות בתחומי המתמטיקה, אנגלית ומדעים- בסיוע 
התכנית הלאומית למצוינות וקרן טראמפ. במסגרת 
התכנית הכלל עירונית יגדלו מספר כיתות המצוינות 

כדוגמת כיתות מופת, מדעית הנדסית. 

מינהל החינוך 
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הישגים – בתי הספר השונים בעפולה קטפו השנה 
הישגים רבים ובראשם פרס החינוך ״למעלות ניסים״, 
תעודת הוקרה ל״בית זאב״ במסגרת פרויקט "תקווה 
ישראלית לחינוך" של בית הנשיא, מקומות ראשונים 
ל״אורט יהודה״ בתחרות האקטון דיגיטלי, ל״אלון 
יזרעאל״ ביריד חקר מחוזי ול״בן צבי״ בתחרות ארצית 
בחשיבה מיחשובית ורובוטיקה, בית הספר ״צביה״ 
נבחר כמצטיין מחוזי במצוינות ערכית ולימודית, 
תלמידי ״יהלום״ ו״אלון יזרעאל״ זכו במקום השלישי 
באולימפיאדת המח״ר, תלמידי כיתה ט’ של ״אלון בן 
גוריון״ זכו במקום השלישי בתחרות שעסקה במאבק 
בבריונות ברשת, "כרמים בעמק" זכה בקטגוריית 
״כרזה מצטיינת״ בתחרות אמנות של משרד החינוך, 
״נעם מוריה״ זכה לציון לשבח על יוזמת חידון התנ"ך 
הווירטואלי, בית הספר ״אלומות״ הוא הראשון 
שהוכתר כ״ירוק מתמיד״, מיזם ״אימוץ קשישים״ 
של תלמידי שהם זכה לשבחים, תלמידי ״אורט אורן״ 
זכו בחידון התנ״ך המחוזי, התכנית ״שף מתמטי״ 
שנוסדה ב״אוהל מאיר״ אומצה על ידי עשרות בתי 
ספר בכל הארץ, תעודת הוקרה לתלמידי ״גוונים״ 
על יוזמות ופיתוחים במסגרת יריד חקר במדע 
וטכנולוגיה, ״תדהר״ הוא אחד מ-20 בתי ספר בכל 
הארץ שנבחר כמוביל פדגוגיה מוטת עתיד, בית 
הספר "רימונים" זכה בתואר מוביל בריאות מחוזי. 

מינהל החינוך 
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אגף הנדסה פעל בשנה החולפת בשיא המרץ כדי 
לקדם פרויקטים במסגרת תכנית העבודה השוטפת 

במגוון תחומים ובראשם תחום החינוך. 

קידום תכנית מתאר כוללנית – אגף הנדסה המשיך 
לקדם את תכנית המתאר הכוללנית של העיר אל 

מול הוועדה המקומית והמחוזית. 

בינוי בתי ספר – בשנה החולפת קידם האגף את בניית 
בית הספר ״אלון יזרעאל״, בית ספר ״שוהם״, וכן 
הוספת אגף בתיכון ״אלון בן גוריון״. כמו כן נהרסו 
בתי הספר אוהל מאיר ומעלות ניסים ובמקומם 
ייבנו בתי ספר חדשים. כמו כן בנה האגף עשר 

כיתות גנים חדשים. 

מתקני ספורט – אגף הנדסה קידם את הקמתם של 
מספר מתקני ספורט וביניהם "קריית ספורט בגין" 
בדרום העיר שם החלה הקמתו של אצטדיון כדורגל 
חדש, מגרש שחב"ק לקהילה, והיכל ספורט. כמו כן 

נבנה עוד אולם ספורט בעפולה עילית ע"ש שמיר, 
קירוי מגרשי ספורט בבתי הספר ושני מגרשי טניס 
פתוחים לקהילה בקרית הספורט של עפולה עילית. 

פארקים וגינות ציבוריות- האגף פעל להקמה של 
פארקים שכונתיים כגון "נחל המורה" בעפולה 
עילית, והחל בעבודות להקמת פארק בשכונת "לב 
העמק". כמו כן הוקמו גינות ציבוריות בוולפסון, 

רחוב קוממיות בגבעת המורה ועוד. 

עבודות סלילה – כמו כן טיפל האגף בפרויקטים 
של סלילה ותשתיות ובתוכם הקמת מאות חניות, 
הקמת פסי האטה, הרחבת פנייה שמאלית בצומת 
הקאנטרי, כביש גישה לגנ"י ברחוב לאה גולדברג, 
חניה ודרך שירות לגנ"י ובי"ס שוהם, סלילת חניה 
ברח' ספיר, כיכר הבנים-הקונגרס – הסדרת פניה 
ימנית חופשית, הסדרי תנועה ברח' המלאכה, הסדרי 

תנועה ברח' יהושע חנקין ועוד. 

אגף הנדסה
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אחרי שכבשה את המקום הראשון מבין כלל הרשויות 
בצפון בתוחלת החיים לתושב וכן בהגירה חיובית, 
ממשיכה עפולה לקטוף תארים והפעם דורגה במקום 
השני מכלל הרשויות בצפון ביציבות פיננסית אחרי 

העיר כרמיאל.

בעקבות הקורונה אישרה עיריית עפולה הטבת 
ארנונה לשלושה חודשים לבעלי עסקים והפכה 
לאחת הרשויות הראשונות בארץ שהזרימו את 

הכסף לחשבונות בעלי העסקים.

 כמו כן ביטלה עיריית עפולה את הגבייה על חנייה 
בכחול לבן כדי להקל על התושבים ולסייע לעסקים. 

 עיריית עפולה ממשיכה לשמור על מקומה ברשימה 
המכובדת של 48 רשויות יציבות ותזכה יחד עם 
הרשויות השונות ברשימה להקלות בהתנהלותן 

מול משרד הפנים.

מינהל כספים וגזברות
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מינהל תקין וביקורת 

מבקרת עיריית עפולה רו״ח עינב פרץ הממונה גם 
על תלונות הציבור הגישה במהלך שנת 2020 את 

הדוח לשנת 2019 וכן דוח תלונות ציבור השנתי. 

ביקורת ותלונות ציבור 

בדוח ארוך ומקיף סקרה מבקרת העירייה, שורה 
ארוכה של נושאים בשמונה נושאי ביקורת, בתחומים 
העומדים בליבת העבודה של העירייה ובהם העלתה 
ממצאים שתיקונם, כך נראה, יהיה בו כדי להביא 
לחיסכון של ממש בתקציבי העירייה. תפקידו 
של מוסד הביקורת בעירייה, לתפיסת עולמה של 

המבקרת,  לסייע ליחידותיה של העירייה לשפר 
את ביצועיהן, כדי לבסס רשות הפועלת ביעילות, 

חיסכון ושמירה על כללי המנהל התקין. 

בנוסף הוגש דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 
2020. סה"כ טופלו בשנת  2020 137 פניות אשר 76 
מהן נמצאו מוצדקות. שיעור התלונות המוצדקות 
אשר פוחת משנה אחת למשניה, מעיד על תהליך 
ראוי של מאמץ לתיקון תודעת השירות. הגידול הניכר 
בסך התלונות אשר הועברו לטיפולה של היחידה, 
מעיד על הגדלת אמון התושבים במערכת העירונית 

ובמוסד תלונות הציבור של העירייה. 
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מחלקת הרווחה פעלה השנה רבות הן בשגרה והן 
במאבק נגד נגיף הקורונה. עיקר העשייה של אנשי 

הצוות התמקדה בארבעה מישורים: 

מענים טיפוליים- ניתן סיוע טיפולי רגשי והדרכת 
הורים לילדים בגיל הרך עד גיל 18 והדרכת הורים 
להוריהם. השירות ניתן במרכז לילד ולמשפחה 
ובנוסף ניתן טיפול בתחום אלימות במשפחה וסיוע 
למלחמה בתופעה זו כגון תכנית “מיזם שומרות 
הסף״. טיפול משפחתי וזוגי, טיפול לנפגעי תקיפה 
מינית בוגרים, מפגשי הורה-ילד וכן אפשרות לטיפול 

פרטי לתושבים שאינם מוכרים ומטופלים באגף.

מדברים הורות בקהילה- עקב הצורך המוגבר לסיוע 
בהדרכת הורים אומצה יוזמה של קרן אדלר, קרנות 
הביטוח הלאומי, משרד הרווחה ועיריית עפולה 
במסגרתה התבצעה התערבות אינטנסיבית במספר 
משפחות לצד הדרכת הורים בשכונות. מיזם זה 
הוביל לחיזוק התא המשפחתי והסמכות ההורית 

בקרב משפחות בשכונת עפולה עלית.

מנטרוניג - במסגרת יחידת נוצ״ץ )נוער וצעירים( 

ניתנים מענים רבים לנוער וצעירים-שילוב בבתים 

חמים, מענים רגשיים, סיוע והכוונה טרום הגיוס. 

בנוסף ולצורך מתן סיוע קהילתי וחיזוק החוסן 

העירוני הוחלט על פיתוח רשת מתנדבים שילוו 

צעירים במצבי סיכון, הנמצאים בצומת בחייהם 

להתמודד עם אתגרי הגיל, מניעת התדרדרות 

וסיכון עצמי. 

טיפול באזרחים ותיקים – במהלך השנה נעשה 

מאמץ לאיתור ומתן מענה לצרכי האזרחים הוותיקים 

בעיר, תוך שימת דגש לתופעת הבדידות. ניתן 

סיוע בחיבור ליוזמות התורמות לקשר אינטנסיבי 

עם האזרחים הוותיקים, מתן תמיכה רגשית וסיוע 

בחיבור טכנולוגי לצורך קשר ותמיכה. כמו כן דאגה 

המחלקה לשירותים חברתיים יחד עם שותפים לחלק 

כרטיסי מזון, שמיכות לחורף ועוד ללקוחות האגף. 

אגף הרווחה
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מיד לאחר הפסקת הלימודים ותחילת ה'לימוד מרחוק' 
החליט ראש העיר אבי אלקבץ להיות הראשון בישראל 
שיקדיש מדי יום שעת סיפור לילדי גני הילדים 
שנותרו ללא מענה חינוכי, יוזמה שזכתה לתגובות 

נלהבות של ילדי העיר.

עיריית עפולה קיימה בשני סבבי הקורונה עשרות 
מבצעי חלוקת מזון במסגרתן חולקו כ-30 אלף 
מנות חמות וחבילות מזון לאוכלוסיות אזרחים וותיקים, 
עולים חדשים, משפחות מוחלשות המרותקים לביתם 

וחולי קורונה ובני משפחתם. 

עיריית עפולה פתחה בשני סבבי הקורונה עשרות 
שמרטפיות באמצעות צוותים חינוכיים של מינהל 
החינוך העירוני לטובת ילדי הצוותים הרפואיים של 
מרכז רפואי ״העמק״, קופת חולים כללית ומינהל 

החינוך העירוני. 

קורונה – פעילויות בולטות
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ההנחיה להישאר בסגר הובילה ליוזמות מרגשות 
שאחת מהן היא חלוקת ספרים על ידי עובדי 
עירייה ומתנדבים מהספרייה העירונית ועד לבתי 

התושבים.

תלמידי תיכון אורט ״בן גוריון״ סייעו לאזרחים הוותיקים 
שנותרו מנותקים בביתם בעקבות ההנחיות לפתור 
בעיות טכניות באינטרנט, מחשבים וסלולארי 
ולהתחבר לרשתות החברתיות לשמירה על קשר עם 

בני המשפחה.

בעקבות החלטת הממשלה לאסור השנה על המשפחות 
השכולות לעלות לבתי העלמין הצבאיים ביום הזיכרון 
החליט ראש העיר אלקבץ לפקוד את בית העלמין 
יחד עם בני נוער ולהניח זרים על כל קברי החללים.
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ילדי עפולה וילד הצוותים הרפואיים זכו להיות אלה 
שיאיירו את ספר הילדים הראשון בישראל 
שעסק בקורונה וסיפר על ההתמודדות של משפחה 

מעפולה עם הנגיף. 

במסגרת התחרות "המסכה של הקורונה" שקיימה 
העירייה בעמוד הפייסבוק העירוני זכתה הילדה יערה 
הררי מעפולה בטאבלט חדיש אותו בחרה להעניק 
לילדה שזקוקה לו יותר וזכתה שהסופרת סיגל מגן 

תכתוב עליה סיפור ילדים מרגש. 

ערב רומנטי - שיחה בין בנות לשכת ראש העיר 
אודות השלכות מגפת הקורונה הציפה מלבד חששות 
בריאותיים ובכלכליים גם את נושא הזוגיות. בעירייה 
הרימו את הכפפה והפיקו ערב רומנטי שמשך זוגות 

רבים לבילוי ראשון אחרי 8 חודשים של הפסקה.

קורונה – פעילויות בולטות
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חלוקת 2000 מחשבים ללימוד מרחוק - עיריית 
עפולה הכפילה במהלך הקורונה את כמות המחשבים 
שחולקו לתלמידי עפולה לאלפיים מחשבים בשנת 

הלימודים לצורך לימוד מרחוק. 

עפולה הייתה לעיר הראשונה שפרסמה תכנית 
)מגוונת לטובת האזרחים הוותיקים( בעת  יציאה 
היציאה מהסגר הראשון לאחר שהיו מרותקים לביתם 

כחודשיים.

 כחלק מפעילות התרבות בצל הקורונה קיימה 
מחלקת הנוער חידון טריוויה אונליין בקרב עשרות 
משפחות אודות העיר עפולה בעיר ובסופו הוכתרה 

המשפחה "הכי עפולאית".
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טקס עובדים מצטיינים ופורשים- טקס זה התקיים 
בהיכל התרבות בעפולה, בטקס זה חולקו תעודות 
ושי לעובדי העירייה שנבחרו לעובדים מצטיינים, 
ולעובדים שפרשו חולקו תעודות ושי לכל עובד 

שפרש לפנסיה.

טקס חלוקת תיקים לילדי כיתות א’ לילדי עובדי 
העירייה- אירוע זה התקיים בבריכה העירונית 
בעפולה עלית ובמהלכו נהנו הילדים מהפנינג 
ופעילויות שבסיומן קיבלו ילקוט לימודים חדש 

וחבילת ממתקים.  

לאורך השנה חילק האגף לעובדי העירייה שי 
ותווים לקראת חגים ומועדים, תו ימי הולדת, שי 
ליום האישה וכן שי טיפוח ליולדות. כמו כן במהלך 
המאבק בקורונה דאג האגף לשלוח לעובדי עירייה 
אשר חלו בנגיף הקורונה סלסלות פירות מפנקת 

ואגרת ברכה.

אגף הון אנושי 
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קידום נשים

שבוע בו חברו כלל ארגוני הנשים הפועלים בעיר 
ביחד עם נציגי העיריה בכדי להגיד “די לאלימות!״ 

ולהעלות מודעות למניעת אלימות נגד נשים.

שבוע המאבק באלימות נגד נשים – שבוע שלם 
במסגרתו כלל אגפי העיריה וארגוני הנשים חברו 
יחדיו בכדי להגיד "די לאלימות!". בכל ערב התקיימה 
הרצאת זום לקהלי יעד שונים וכן שודר הסרט 
"אישה עובדת" לכלל עובדי העיריה, העוסק במניעת 
הטרדות מיניות במקומות העבודה. כלל מדריכי 
הנוער עברו הדרכות בנושא זיהוי סממני אלימות 

והתקיימו עצרות הזדהות ברחבי העיר. 

חודש האישה הבינלאומי שצוין בשרשרת אירועים 
לאורך כל חודש מרץ בעפולה, נפתח באירוע תחת 
הכותרת ״שחור לבן - ערב אופנה״ וארח אושיות אופנה 
מובילות ותצוגת אופנה ייחודית כאשר המציגות לא 

היו דוגמניות אלא נשות עפולה.

עפולה דורגה במקום ה-17 הארצי מבין כלל הרשויות 
בישראל עם 17% אחוזים לייצוג הולם של נשים 
במועצת העיר ובהנהלת העיר, בה מכהנות למעלה 

מ-50% נשים. 
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הוקם אגף קהילה אשר קיים עשרות אירועים, 
חלקם באמצעות הזום ובהתאם להנחיות הקורונה. 

בינוי קהילה – אגף קהילה פעל לבניית קשרים עם 
קהילות שונות ברחבי העיר ועם נציגי שכונות, 

באמצעות מפגשים אישיים וקהילתיים. 

התקיים פורום קהילה הראשון עם כל בעלי 
התפקידים העוסקים בתחום הקהילה בעיר ונפתחה 
הכשרה מקצועית לנציגי שכונות להפעלת מינהלות 
קהילתיות. האגף סייע במהלך הקורונה למפות את 
התושבים הותיקים בעיר על ידי מיפוי “דלת לדלת״ 

וכן סייע במיפוי תושבי השכונה החדשה “לב העמק״. 

במקביל נכתב “העלון לתושב החדש״, במטרה לקבל 

את פניהם של התושבים החדשים בעיר.

בריאות – אגף קהילה קידם אירועים בנושאי בריאות 

כגון אירוע להעלאת מודעות לסרטן השד באמצעות 

משאיות כושר עם מאמנות שנסעו ברחבי השכונות 

בעפולה, הפעילו את התושבים והעלו את המודעות 

לסרטן השד. כמו כן חבר האגף למד"א במטרה לגייס 

מנות דם באמצעות מבצעים חודשיים ברחבי העיר. 

אגף קהילה  
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פתיחת מרכז הנוער ברובע יזרעאל - עיריית עפולה 
חנכה את מרכז הנוער החדש בשכונת רובע יזרעאל. 
מרכז הנוער המחודש מאגד בתוכו מגוון רחב של 
פעילויות לבני נוער ובין היתר  חדר מוזיקה וקריוקי, 
בית קפה לנוער, עמדות משחקי שולחן, עמדות 
פלייסטיישן, מציאות מדומה, חדרי לימוד ואודיטוריום 

לסדנאות ולמופעים.

ערב ג'אמוקרטיה לנוער - כמידי שנה קיימה מחלקת 
הנוער פעילות במסגרת יום השנה לרצח ראש 
הממשלה יצחק רבין ז"ל. השנה, בעקבות משבר 
הקורונה ציינה מחלקת הנוער את המועד בפעילות 
מקוונת - ערב ג'אמוקרטיה  - בו לקחו חלק כמאה 
בני נוער במעגלי שיח בנושאים שונים. בנוסף, 

התקיימה  תערוכת אוהל יזכור בו התקיימו שיעורי 
דמוקרטיה לחניכי תנועות וארגוני הנוער. 

מבצעי התרמה עירוניים - לפני ראש השנה ולפני 
חג הפסח חברו כל תנועות וארגוני הנוער, הפועלים 
תחת מחלקת הנוער והוציאו לפועל מבצעי התרמה 
עירוני לאיסוף מוצרי מזון למען משפחות נזקקות 
תושבי העיר עפולה. בסיום ארזו עשרות חבילות 

בשווי של 250 ₪ כל אחת. 

שבוע הוקרה למתגייסים וחיילי צה"ל - במסגרת 
שבוע הוקרה למתגייסים ולחיילי צה"ל ולבני/ות 
השירות הלאומי, מחלקת הנוער העירונית עפולה 
קיימה מספר פעילויות ואירועים תחת נהלי המתווה 

והגבלות משרד הבריאות. 

מחלקת הנוער 
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הרצאות לזוגות צעירים - מרכז הצעירים ״פוקוס״ 
מרבה לקיים הרצאות לזוגות צעירים לפני ואחרי 
החתונה. בשנים האחרונות הפך היום הגדול ביותר 
בחייהם של רוב הזוגות הצעירים לאירוע ראוותני 
עם עלויות גבוהות מאוד. במהלך ההרצאה הוענקו 
כלים וטיפים לעשרות זוגות צעירים איך לתכנן 
חתונה בצורה נכונה ונבונה מבלי להיכנס ל"בור" 

כלכלי כתוצאה מחתונה.

פעילויות לחיילים בודדים משוחררים - יוזמה חדשה 
של רכזת חיילים משוחררים, שמלווה את קהל 
החיילים הבודדים בעיר ולקראת ראש השנה כונסו 
עשרות חיילים לערב שכולו עבורם בנוכחות ראש 
העיר וסגן ראש העיר שפיתחו שיח עם החיילים, 
ארוחת ערב, הרמת כוסית וחלוקת מתנות לקראת 
השנה החדשה. החיילים המשוחררים התרגשו מאוד 

מהאירוע והודו לראש העיר על היוזמה.

מסיבת פורים לצעירים - רגע לפני פרוץ הקורונה 
הפיקו מרכז צעירים ״פוקוס״ מסיבת צעירים במועדון 
"הקוד" בעיר, באירוע אליו הגיעו מעל ל-300 צעירים 
וצעירות. האירוע כלל תחרות תחפושות עם פרסים, 

מוזיקה טובה ואלכוהול משובח.

ייעוץ והכוונה - לפני הקורונה וגם במהלכה ביצע 
מרכז הצעירים מאות מפגשי ייעוץ בנושאי הליבה 
של המרכז כגון זכויות חיילים משוחררים, הכוונה 
ללימודים גבוהים, לימודים מקצועיים, תעסוקה ועוד. 

הרצאות בנושאים רלוונטיים ומגוונים לקהל הצעירים 
במציאות הקורונה, הסברים מעמיקים על ידי אנשי 
מקצוע בתקופת החל״ת, התנהלות מול המוסד 
לביטוח לאומי ולשכת התעסוקה. הרצאות להורים 
צעירים להתמודדות עם הילדים במציאות קורונה. 
טיפים לבעלי עסקים והרצאות של עולם ההשכלה 
הגבוהה.כמו כן סטודנטים מלגאים היו פעילים 
במהלך התקופה במגוון פעילויות, לקחו חלק פעיל 
במיזם חלוקת המזון עבור תושבים מבוגרים, במיזם 
הזיכרון למשפחות השכול ובמסגרת מיזם נר ופרח 

בערב יום השואה.

מרכז צעירים ״פוקוס״
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למרות מגבלות הקורונה הצליח אגף הספורט לקיים 
אירועי ספורט בהתאם להנחיות כגון: 

מרוץ הגיבורות - קצת לפני פרוץ הקורונה נערך מרוץ 
הגבורות בפארק העירוני להעלאת מודעות למחלת 
סרטן השד ובה השתתפו מאות תושבי עפולה והסביבה 

שבאו להשתתף וליטול חלק במרוץ החשוב. 

טורניר המאסטרס בטניס - מחלקת הספורט אירחה 
לראשונה בעפולה את תחרות המאסטרס בטניס 
לשנת 2020. טובי הטניסאים בישראל התחרו במסגרת 
הטורניר החשוב על סך פרסים של 60,000 שקלים 
שנעל סבב של שלוש תחרויות לבוגרים ובוגרות 

וזוגות הטובים בישראל.

יום ההליכה הבינלאומי 2020 - מאות תושבים וצועדים 
ציינו את "יום ההליכה הבינלאומי" שהתקיים בעפולה 
באמצעות הפנינג בריאותי-ספורטיבי שצוין במשך 
יומיים בטיילת צדוק יוסף ז"ל בהשתתפות בני משפחתו 
שחנכו את השלטים המחודשים לאורך הטיילת. הרצים 
והצועדים נהנו מחלוקת בקבוקי מים, חטיפי בריאות, 
בנדנות ומגני זיעה לצועדים. למחרת נערכה ״תחרות 
הצעדים״ הרשמית של העיר כאשר המשפחות הזוכות 
שעשו את מספר הצעדים הגדול ביותר זכו בפרסים. 

אגף ספורט
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עיריית עפולה קיימה לנהגים ובעלי רכבים של העירייה 
השתלמות נהיגה עיונית ומעשית שנתית על פי תקנות 

משרד התחבורה.

חזות העיר - במהלך ״שנת הקורונה״ המשיך אגף 
שפ״ע להשקיע בחזות העיר ותחום הגינון. 

במסגרת חזות העיר בוצעו לאורך השנה פרויקטים 
של צביעה וסימון כבישים בכל רחבי העיר, שיפוץ 
מקלטים והכנתם לשעת חירום וכן טיפול בכלל 
גני המשחקים בעיר ובהתאמתם לדרישות התקן 
המחייב. בתחום הגינון בוצעו עשרות פרויקטים ברחבי 
העיר, שודרגו כיכרות תנועה והוקמו פארקים וגינות 
ציבוריות. כמו כן בוצעו מספר מבצעי שתילת פרחי 

עונה ושתילת פרחים רב שנתית ועוד. 

שירות וטרינרי - במהלך השנה ניפקה המחלקה 2,467 
רישיונות וחיסונים לכלבים וטיפלה ב-2,978 תלונות 
מוקד מתחילת השנה ובעיקרן טיפול בכלבים משוטטים. 
850 חתולים נלכדו, חוסנו ושוחררו והושקעו כ-200 
אלף שקלים בנושא עיקור וסירוס. כמו כן 50 כלבים 
שנלכדו ללא בעלים נמסרו לאימוץ לצד מסירת 

כלבים ללא בעלים למשפחות חדשות. 

מחלקת חשמל - פעילות שוטפת של החלפת תאורה 
במרחב הציבורי, ביצוע תאורה דקורטיבית ברחובות 

העיר ובשכונות, בכיכרות ועוד. 

רישוי עסקים - מחלקת רישוי עסקים טיפלה ב- 
924 עסקים טעוני רישוי, מתוכם 77 עסקים חדשים 

שנפתחו מתחילת השנה.

אגף שפ"ע
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מחלקת פיקוח - מחלקת הפיקוח עסקה בשנה החולפת 
בסך הכל ב-1694 פניות מוקד שבאחריות הפיקוח, לצד 
פעולות שוטפות פינוי מפגעי רכבים נטושים ברחבי 
העיר, גרירת 40 רכבים ופינוי נוסף של 67 רכבים על 
ידי הבעלים לאחר נקיטת אמצעים, שמירה על הסדר 
בחניות ובריונות בכביש וכן ביצעה שרשרת מבצעים של 
חלוקת מזון ואבטחה כחלק מהמאבק בנגיף הקורונה. 

שיטור עירוני - השיטור העירוני פעל והתמקד בשנה 
האחרונה במספר תחומים ובראשם: 

מאבק קורונה – אכיפת עטית מסכה, מניעת התקהלויות, 
שמירה על התו הסגול והתו הירוק ומבצעי חלוקת 

סלי מזון. 

הפרעות מנוחה- סיורים בגנים ציבוריים, שתיה וצריכת 
אלכוהול וטיפול באירועי הקמות רעש. 

הגברת תחושת הביטחון – נוכחות בכניסות לעיר 
ובדיקת אישורי כניסה לאיתור שב"חים. 

מתן שירות – טיפול מהיר ובכ – 10,000 פניות תושבים 
למוקד 106/100. 

ביטחון קהילתי - שדרוג אמצעיים טכנולוגיים ומצלמות 
במקומות אסטרטגים כגון קריית הספורט בגין ומתחם 

גן יצחק שדה.

פעילויות ספורט ייחודיות כגון ליגת קיץ בקט-רגל 

שכוללת עשר קבוצות ומאות שחקנים ומתקיימת 
בפארק העירוני לאורך כל הקיץ. 

פרויקט אבות ובנים- זמן איכות של אבות-בנים באמצעות 
סדנאות, משחקי כדור ועוד. 

עובדי היחידה שותפים לכל הפרויקטים העירוניים 
בדגש על תקופת הקורונה בסיוע ועזרה בחלוקת מזון 
חם, חלוקת ארגזי מזון, מיפוי כתובות קשישים ועוד.

ביטחון עירוני - הקב"ט העירוני הוביל בסבב הראשון 
של תכנית העבודה לשנת 2020 שדרוג והכשרה של 
כעשרה מקלטים לחירום בשכונות עפולה עילית וגבעת 
המורה. כמו כן במהלך השנה קיימה עיריית עפולה 
עשרות תרגילי חירום וזכתה לשבח על רמת המוכנות 
לחירום מנציגי רשות החירום הלאומית )רח"ל( ימים 

אחדים לפני התפרצות נגיף הקורונה.

דוברות והסברה - מחלקת הדוברות פעלה בשנה החולפת 
במתכונת חירום כאשר הוציאה מאות הודעות מאז פרץ 
משבר הקורונה. פעילות ההסברה כללה: הפקת עלונים, 
פוסטרים, שלטי חוצות, קמפיינים דיגיטליים, הודעות 
דוברות וכן תדרוך שוטף של המוקד העירוני שעובד 
24/7 ותוגבר מאז פרצה מגפת הקורונה, טיפל באלפי 
פניות של תושבים מודאגים בעקבות התפרצות הנגיף.

אגף שפ"ע
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בעקבות התפרצות הקורונה נפגע עולם התרבות 
בצורה הכי בולטת. למרות הקשיים הצליחו באגף 
התרבות לקיים עשרות אירועים קטנים ואינטימיים 
בהתאם לרוח התקופה שהתקיימו על פי הנחיות משרד 
הבריאות. במהלך החגים הופקו אירועי משאיות קצב 
שעברו בשכונות כדי לשמח את התושבים במרפסות 
ובחלונות הבתים. כמו כן הופקו שני אירועים של "ערב 
רומנטי" בפארק על ידי רשת שחקים שמשכו עשרות 

זוגות לבילוי אינטימי תחת כיפת השמיים. 

תרבות תורנית - במהלך השנה הוקמה להקה בנים 
ייצוגית שהוקמה בתמיכת האגף לתרבות יהודית 
ובשיתוף הקונסרבטוריון העירוני. הלהקה בהובלתו של 
המנהל המוזיקלי, חן הררי, זכתה בשנה האחרונה על 

אף הקשיים ומשבר הקורונה, להופיע לא מעט פעמים 
עפ״י הנחיות משרד הבריאות. בנוסף האגף לתרבות 
יהודית הפיק מספר אירועי משאיות הקצב במסגרת 
״קבלות שבת״, חג הפסח, יום העצמאות ושמחת תורה.

תרבות ואמנות במרחב הציבורי – עיריית עפולה קידמה 
יוזמות אמנותיות שונות במרחב הציבורי ובראשן ספריות 
קהילתיות - עיריית עפולה הציבה בלב כיכר העצמאות 
וכן בפארק העירוני ספריות חברתיות פתוחות לכל, ללא 
עלות וללא צורך ברישום כלשהו, אשר מטרתן לעודד 
קריאה ושימוש חוזר של ספרים אשר אינם בשימוש 
ביתי יותר. מיזם אומנותי נוסף הוא "שרים על הדרך" 
במסגרתו פורסמו שירים של משוררים מקומיים על 

גבי שלטי חוצות במרחב הציבורי. 

אגף תרבות
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פתיחת מרכז תרבות ופעילות בלתי פורמלית באשכול 

פיס - מחלקת הקליטה הפעילה בשנה החולפת חוגי 
העשרה לילדים ומבוגרים כגון חוגי אמנות ומחול. כמו 
כן התקיימו מפגשי התאחדויות, קבוצות מנהיגות 
נוער וצעירים, סמינרים מקצועיים ואירועי תרבות, 

ציון חגים, מופעים וקונצרטים.

ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית - ציון יום הניצחון 
הפך למסורת חשובה ומרגשת. השנה החגיגות הותאמו 

למציאות החדשה ולכבוד הווטרנים ותושבי העיר 
הופיעו אומנים על משאית מוזיקלית שעברה בשכונות 
העיר. האירוע ריגש ושימח את התושבים שאף פצחו 
בריקוד. בנוסף, עובדי מחלקת הקליטה ומתנדבים 
עברו בית בית והעניקו מדליות ושי לכל הווטרנים 

המתגוררים בעפולה. 

פעילות קיץ לילדים - בין הפעילויות שהתקיימו: סדנת 
תאטרון, הופעת קוסם, פעילות עם בע"ח והפנינג לציון 

תחילת שנת הלימודים בבריכה העירונית.

מחלקת קליטה
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