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

הסמך שלה במהלך השנה החולפת, שנת 2019. 
את השנה פתחנו בשבירת שיא עם בנייתם של 18 גני ילדים, הרחבה של שלושה בתי ספר ופתיחת בית ספר 
צומח חדש. גם בשנה הבאה נמשיך לצמצמם את הפערים כאשר נבנה שני בתי ספר יסודיים חדשים ושישה 
נוספים. בתחום הפדגוגי הצלחנו להשיב למערכת החינוך העירונית עשרות תלמידים, להשיק  ילדים  גני 
את מיזם ההזנה, לשלב תכניות חינוך רבות חדשות וביניהן "עפולה עירי", "מחשב לכל הכיתה", "המסע 

לפולין", חלוקת ספרי תנ"ך בכותל שאומצה על ידי שר החינוך ועוד. 
נושא נוסף שקודם השנה הוא התרבות והפנאי מתוך כוונה ברורה להשיב את עפולה למקומה הטבעי כבירת 
התרבות של הצפון. קיימנו עשרות הופעות מוזיקה של מיטב הזמרים, פסטיבלים ואירועי פנאי, אירועי חגים 
כגון "עדלאידע" ו"מימונה" עירונית, אירועי ספורט המוניים ומיקדנו מאמץ בהפיכת 'השוק הישן' למוקד 

הבילוי והפנאי המרכזי של העיר ובכוונתנו להעצים מגמה זו גם בשנת 2020.
כמו כן חנכנו השנה את בית מורשת יהדות אתיופיה, מועדון חדש לקהילת החירשים, קריית ספורט חדשה 
ע"ש בגין )שתכלול שני מגרשי כדורגל ואולם ספורט(, מרכז משודרג לגיל הרך, מזרקה קופצת לילדים, אולם 
כדורסל בעפולה עילית, מרכז דיגיטלי בגבעת המורה ועוד. היו בטוחים כי גם בשנה הקרובה נמשיך במלוא 
המרץ לחנוך מוסדות חינוך חדשים, מוסדות ציבור, פארקים וגנים חדשים, תנופת התחדשות ופיתוח במרכז 

העיר ובשכונות הוותיקות לצד שמירה על חזות העיר וניקיונה ושיפור מתמיד של עבודת העירייה.  
החינוך'  'פרס  ובראשם  החינוך  במערכת  רבים  הישגים  לקטוף  גם  השנה  הצלחנו  כולנו,  לשמחת  במקביל, 
המחוזי, פרס תקציב מאוזן, מקום ראשון בארץ במדד השקיפות, העיר המפתיעה בישראל עפ״י טופ-5 מבית 
מאקו, מקום שלישי בארץ כעיר ידידותית לעסקים, אחת מעשרת הערים הירוקות בארץ ודורגנו כאחת הערים 

הזולות בארץ בארנונה למגורים ועוד. 
שלום  העיריה,  למנכ"ל  המיוחדת  תודתי  הציבורית.  פעילותם  על  העיר  מועצת  לחברי  מודה  אני 
העובדים  לוועד  העירייה,  של  הניהול  לשדרת  המורכב,  העירוני  המערך  ניהול  על  האמון  שלמה, 
ועובדי העיריה המסורים. תודה מקרב לב לכל שותפינו הרבים, משרדי ממשלה, ארגונים, עמותות 

ומתנדבים, התורמים רבות לקידום העשייה העירונית.

דבר ראש העיר // אבי אלקבץ 

לשירותכם,
אבי אלקבץ, ראש העיר



תושבי עפולה היקרים, 
לפני כשנה, ראש העיר מר אבי אלקבץ מינה אותי לתפקיד מנכ"ל העירייה. כבן ותושב העיר, נכנסתי 
והצבתה  חדשים  לגבהים  היקרה  עירנו  בהובלת  עצומה  שליחות  ובתחושת  קודש  בחרדת  לתפקיד 

במקום הראוי לה כ'בירת העמק', בהתאם לחזונו של ראש העיר. 
מיד עם כניסתנו לתפקיד התחלנו בתהליך רב שנתי של פיתוח ומצוינות ארגונית. במסגרת תהליך זה, 
העירייה עובדת לפי תכניות עבודה מקושרות תקציב; מעדכנת את אמנת השירות לתושב ומבצעת 
מובילה  בעירייה  האנושי  ההון  השבחת  והמחלקות.  האגפים  בכלל  מקיפה  דיגיטלית  טרנספורמציה 

באופן ישיר לשיפור איכות חייהם של התושבים ומענה מיטבי לצורכיהם.
חינוך,  עבור  הפרויקטים  תקציבי  הגדלת  לצד  ואחראי,  מאוזן  בתקציב  סיימנו  הראשונה  השנה  את 
רווחה, פנאי, תרבות, צעירים ונוער ושיפור השירות לתושב. במקביל, שמה לה העירייה למטרה להגדיל 

את מקורות ההכנסה ולדאוג להמשך בניית תעסוקה איכותית לתושבים. 
כשאני מביט לאחור, קצת קשה לי להאמין שהספקנו כל כך הרבה בשנה אחת בלבד, בתחומים שונים 
ומגוונים כגון חינוך, הנדסה ותשתיות, תקציב וכספים, רווחה ושירותים חברתיים, תרבות ופנאי, קהילה, 

ביטחון עירוני ועוד. הצצה על העשייה הרבה תוכלו לקבל בדוח שבידכם.
מי ייתן וגם שנת 2020 תהא שנת עשייה ברוכה ומוצלחת.

דבר המנכ"ל // שלום שלמה 

בברכה,
שלום שלמה, מנכ"ל העירייה



חנוכת מבנים
עיריית עפולה הקימה 18 גני ילדים חדשים ברחבי העיר, הקימה שלושה אגפים חדשים בבתי ספר 
וחנכה שלושה בתי ספר משודרגים במבנים חדשים וביניהם בית ספר צומח שוהם, בית ספר מרום 

וממ"ח תלמוד תורה. כמו כן חנכה הרשות מינהל חינוך חדש ונגיש לטובת התושבים. 
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מתחדשים ומחדשים
השנה הונחו בשעה טובה אבני פינה להקמת בית 
ספר חדש ע"ש "אלון יזרעאל" שיחליף את בית 
ביותר בעפולה שנבנה  הספר הממלכתי הוותיק 
פינה  אבן  הונחה  כן  כמו  המדינה.  קום  לפני 
שנים  לאחר  יזרעאל  ברובע  כנסת  בית  להקמת 

ארוכות של המתנה. 

פתיחה ושדרוג של מועדוני פעילות ונוער 
נחנך מרכז מורשת לקהילה האתיופית, נחנך מועדון חדש לקהילת החירשים 
במרכז העיר, שודרג המרכז לגיל הרך ומועדון הנוער "התחנה" עבר למועדון 

משודרג ונגיש יותר לכלל בני הנוער בעיר.

חנוכת מוקדי פנאי ברחבי העיר 
נחנך קיר הטיפוס בפארק העירוני. בהמשך נחנכו 
בפארק גם מזרקה קופצת לילדים, פסנתר מנגן 
לחובבי המוזיקה במרכז שדרת הדקלים ומגרש 
כדורגל סינטטי "שחבק" )שחקן בקהילה( לטובת 

תושבי העיר. 

מרכז דיגיטלי חדש
השם  תחת  חדש  מרכז  פתחה  עפולה  עיריית 
'דיגיטלי' ב'מרכז המצוינות' בשכונת גבעת המורה 
והטכנולוגיה  המדע  משרד  של  מיזם  במסגרת 

בעלות של כמיליון שקלים לחמש שנים.
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הנדסה ותשתיות
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18 גני ילדים ובית ספר חדש 
עיריית עפולה בנתה השנה לא פחות מ-18 
גני ילדים חדשים תוך פחות מחצי שנה. 
במקביל לפרויקט הענק פתחה העירייה בית 
אגפים  שלושה  והרחיבה  צומח  יסודי  ספר 

בבתי ספר שונים.  

תוספת של עשרות מקומות 
חנייה נוספים 

לאור מצוקת החנייה ממנה סובלים תושבי 
עפולה בשנים האחרונות אותרו מוקדים שונים 
ברחבי העיר בהם צומצמו חניות "אדום לבן" 
מוסדרים  חנייה  מקומות  הוספו  ובמקומם 

לטובת התושבים.

50 תחנות אוטובוס חדשות ומקורות 
עפולה נבחרה כעיר הראשונה בארץ בה 
אוטובוס  תחנות  להתקנת  פיילוט  התבצע 
דקורטיביות מקורות עם לוחות מידע וספסלים 
נגישים במקום תחנות העמוד. במקביל, 
הן  חדשים  אוטובוס  קווי  הרשות  מקדמת 

בשכונות הוותיקות והן בשכונות החדשות.

איתם, בחום ובקור
הלימודים  שנת  במהלך  התקינה  עפולה  עיריית 
מזגנים בכל עמדות השמירה בבתי הספר ברחבי 
למרות  וזאת  השומרים  תנאי  שיפור  לטובת  העיר 

שהחוק עדיין לא מחייב זאת.

חניון ציבורי ענק בחינם במרכז העיר 
עיריית עפולה הכשירה חניון זמני בקצה שדרות 
ארלוזורוב במרכז העיר שכולל כ-100 מקומות חנייה 
לטובת תושבי העיר ובאיה בחינם ללא עלות כספית. 

שדרוג תשתיות ברחבי העיר 
במסגרת תכנית העבודה השנתית סללה ושדרגה 
עיריית עפולה באמצעות מינהל הנדסה כבישים 
סלילת  סיום  וביניהם  העיר  ברחבי  רבים  וצירים 
הוספת  המרכזי,  יזרעאל"  "רובע  שדרות  דרך 
נתיב לפונים שמאלה בצומת "הקאנטרי קלאב", 
וחיבורם ל"שדרות בגין", שדרוג  פריצות כבישים 
כיכר הכניסה הדרומית לעיר, סיום תכנון הקמת 

אי-תנועה ביהושע חנקין ועוד.

'מרעננים'  את השכונות הוותיקות 
החדשות  בשכונות  דיור  יחידות  לבניית  במקביל 
כגון "רובע יזרעאל" ושכונת c1, מקדמת הרשות 
שיווק של יחידות דיור נוספות בשכונות הוותיקות 
של עפולה עילית שם מוקמת בימים אלה השכונה 

החדשה "עפולה הירוקה" ובגבעת המורה שם 
תקום שכונה חדשה על שרידיו של "כפר הילדים" 
ההיסטורי ותהיה הראשונה שמוקמת בשכונה 

לאחר שני עשורים.
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חינוך - תכניות כלליות

הילדים חוזרים הביתה 
החינוך  מערכת  איבדה  האחרונות  בשנים 
תלמידים  מ-100  למעלה  בעפולה  העירונית 
במינהל  זכו  השנה,  בסביבה.  ספר  בתי  לטובת 
החינוך העירוני לאמון ההורים שהחליטו להשאיר 
לסל  הודות  בעיר  הספר  בבתי  התלמידים  את 
שילוב  "מופת",  כיתות  פתיחת  מורחב,  חינוך 

לימודי עתודה, תוכניות מצוינות ועוד. 

כובשים את הכותל 
העיר  ראש  שקיבל  הראשונות  ההחלטות  אחת 
עם כניסתו לתפקיד היא החזרת הפרויקט של 
בירושלים  ו'  כיתות  לבוגרי  תנ"ך  ספרי  חלוקת 
בהשתתפות ראש העיר, הנהלת העירייה, הנהלות 
וכמובן התלמידים.  בית הספר, המורים, ההורים 
השנה התארח בטקס שר החינוך רפי פרץ שמונה 
את  מאמץ  הוא  כי  והצהיר  לתפקיד  קודם  יממה 

המיזם שיופץ לכל בתי הספר בארץ. 
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המשלחת העירונית חוזרת 
אבי  העיר  ראש  הנחה  לתפקיד  כניסתו  עם  מיד 
העירונית  המשלחת  את  ולהוציא  לשוב  אלקבץ 
"לזכור  ההבטחה  את  לקיים  כדי  החיים  למצעד 
ולא לשכוח" הלכה למעשה. במהלך השנה החולפת 
יצאו כבר שתי משלחות כאלה והמסורת החשובה 

והמרגשת תמשיך גם בשנים הבאות.

בעמק נוהגים אחרת
והמטה  חינוך  מינהל  באמצעות  עפולה  עיריית 
'העמק',  חולים  בית  בדרכים,  לבטיחות  העירוני 
הרלב"ד ואגף זה"ב במשרד החינוך השיקו מיזם 
נוער תחת השם "בעמק  בטיחות בדרכים לבני 
נוהגים אחרת" במסגרתו יבקרו תלמידי התיכונים 
ילמדו  חולים "העמק" בעפולה שם  בעפולה בבית 
התלמידים על הסכנות בכביש והתוצאות ההרסניות 
של נהיגה לא בטוחה ויקבלו כלים וחינוך תעבורתי 

ממיטב הרופאים שעוסקים בהצלת חיים.

פרס  זוכה  חורב  נועם  והפזמונאי  הכותב 
היום  ונחשב  בעפולה  וגדל  שנולד  אקו"ם 
לאחד הכוכבים הבולטים שייצאו מהעיר, סגר 
עם  להיפגש  כדי  הולדתו  לעיר  ששב  מעגל 
שכתב  בהצגה  איתם  לצפות  העיר,  תלמידי 
ולחלק להם את הספר עליו מבוססת ההצגה 

"לציונה יש כנף אחת". 

מיזם ההזנה יצא לדרך 
מיזם ההזנה הלאומי יצא השנה לדרך במערכת 
החינוך בעפולה ואפשר לתלמידים ליהנות 
מארוחת צהריים חמה ומזינה יחדיו במסגרת 
הפרוייקט. המיזם מאפשר לצוותים החינוכיים 
נוסף באישיותם של  הזדמנות להיחשף לפן 
הילדים וליחסי קרבה ודאגה בין התלמידים 
למורים ובין התלמידים לבין עצמם ולאמץ 
ערכים של דוגמא אישית, ערבות הדדית, 
יחסי  התחשבות בזולת, סובלנות, טיפוח 

קרבה ועוד.

עפולה עירי
את  התלמידים  חקרו  במסגרתו  חינוכי  פרויקט 
ההיסטוריה של העיר במטרה ליצור גאוות יחידה 
ולחזק את השורשיות לעיר, במהלך הפרוייקט 
למדו וביקרו התלמידים במוקדים מרכזיים ברחבי 
העיר כגון שדרת הדקלים, תחנת המשטרה ההיסטורית, 
בית הכנסת היכל אברהם, רכבת העמק, בית הכנסת 
הגדול, מגדל המים העתיק במרכז העיר, שדרת 
הדקלים, תחנת כיבוי אש, בית הקלייה הראשון ואפילו 

סניף פלאפל מקומי שהפך לסמל ארצי. 

שוחים בחומר

נועם שב הביתה 

התכנית החינוכית ללימודי שחייה שהושקה לפני 
עשר שנים חזרה לפעול בבתי הספר היסודיים 
"זוזו"  ותכנית  העירוני  החינוך  מינהל  בשיתוף 
של משרד החינוך הרואים בחינוך הגופני בכלל 
לימודי  שכן  עליון  ערך  בפרט  השחייה  ולימודי 
של  ולחיזוק  לבטיחות  חיוניים  הם  השחייה 
העצמי  לביטחון  וכן  טביעות  למניעת  הילדים, 
של התלמידים לקראת היציאה לחופשת הקיץ. 
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חינוך - גני ילדים
נפתחו 18 גנים חדשים מצוידים בריהוט חדש מתקני חצר איכותיים המותאמים לילדי הגנים וכיום פועלים בסך הכל 117 גני ילדים עירוניים ממלכתיים, 

ממלכתיים-דתיים, חרדיים, וגני חינוך מיוחד הכוללים 3,144 ילדים בגילאי 3-6 שנים. 

יום ההליכה העולמי: 
השנה  השתתפו  יזרעאל  ברובע  החובה  גני  ילדי 
בפיילוט ראשון של 'יום ההליכה העולמי' בשיתוף 
משרד התרבות והספורט ומשרד הבריאות. מטרת 
יום ההליכה העולמי היא לקדם את מודעות חשיבות 
הפעילות הגופנית כתורמת לאורח חיים פעיל ובריא 

והוא עתיד להפוך לכלל עירוני.

תהלוכת עצמאות: 
הדקלים  בשדרת  לראשונה  התקיימה  השנה 
תהלוכה עירונית לכבוד יום העצמאות בהשתתפות 
ראש העיר, הנהלת העירייה, חיילי צה"ל, 'האמא 
של הילדים' ומדליקת המשואה ביום העצמאות 
מארי נחמיאס ומאות ילדי הגנים מלווים בגננות, 
השדרה  את  יחד  כולם  שצבעו  וההורים  סייעות 

בכחול-לבן מרגש.

תרבות והעשרה: 
ופעילויות  מתכניות  השנה  נהנו  הגנים  ילדי 
תרבות שונות ומגוונות ובראשן תכנית הדגל 
החושפת  תרבות'  'סל  החינוך  משרד  של 
מחול,  כגון  תחומים  למגוון  התלמידים  את 
תאטרון.  והצגות  מוסיקה  אמנות,  ספרות, 
כמו כן מפעילה הרשות את 'מרכז יהלו"ם' 
פעילות  המשלב  וטכנולוגיה  מדע  ללימודי 
לימודית של עקרונות מדעיים, פיתוח חשיבה 
ניסוי. בנוסף  וחקר הגילוי תוך כדי  יצירתית 
שבועיים  חוגים  בשני  הילדים  משתתפים 

דרך תכנית 'קרן קרב'.

קייטנות לאורך השנה:
עיריית עפולה קיימה לאורך השנה מס' קייטנות 

לגני הילדים.
והתקיימה  השנה  התארכה  הקיץ  קייטנת 
בעלויות נמוכות ובתכנים איכותיים הכוללים: 
3 חוגי העשרה, כך גם קייטנת פסח, ניצנים 

וקייטנת חנוכה.
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צהרונים בגנים: 
בגן  הפורמליות  הפעילות  שעות  סיום  לאחר  הפועלות  ותומכות  לילדים  חינוכיות, לימודיות  מסגרות 
הילדים. הצהרונים פועלים תחת פיקוח פדגוגי ומעניקים לילדים שני חוגי העשרה מתחומים שונים לצד 

ארוחת צהריים חמה ומזינה שנבנתה ע"י דיאטנית בהתאם לתקנות המחייבות של משרד הבריאות.
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אלומות

אלון יזרעאל

בית זאב

אוהל מאיר

חינוך - יסודי
אלומות: פרלמנט הילדים הראשון

יזם השנה פרלמנט מועצות  בית הספר אלומות 
בעפולה.  היסודיים  הספר  בתי  של  תלמידים 
וכבאי  טייס  של  מהרצאות  נהנו  התלמידים 
שסיפרו לילדים על מנהיגות והתנדבות מנקודת 
במעגלים  התלמידים  השתתפו  בסיום  מבטם. 

משותפים בנושא מנהיגות. 

אלון יזרעאל: "המהפך" יצא לדרך
בית ספר נבחר להיות אחד מתוך שניים עשר בתי 
ספר בלבד בכל הארץ בו תפעל תכנית "מהפך" 
של משרד החינוך הכוללת בין היתר ליווי של מאמן 
פדגוגי מומחה למורים, שני מורים בכיתה בשכבות 
למידה  לתלמידים,  אישי  למידה  מערך  הצעירות, 
טכנולוגיים  אמצעים  שילוב  קטנות,  בקבוצות 
גופני  חינוך  אמנות,  לימודי  והגברת  מתקדמים 

ועוד.  

בית זאב: בית ספר להכשרת מורים 
בית הספר נבחר השנה עם עוד 20 בתי ספר בסך 
בתי   - ההכשרה  בתכנית  להיכלל  במדינה  הכל 
מכללת  בשיתוף  ויוביל  האקדמיה"  "שליד  ספר 
הספר  בית  מורים.  להכשרת  תכנית  'אורנים' 
יהווה שדה אימון במרחבי למידה תוך מעורבות 
עתיד  את  ויעצב  היברידי"  וב"מרחב  אקטיבית 

בן צביהכשרת המורים. 

נעם מוריה

נופיםגוונים

יהלום

שהם

תדהרמעלות
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בן צבי: מקום שני באולימפיאדת המח"ר
במקום  השנה  זכו  צבי"  "בן  הספר  בית  תלמידי 
השני על חשיבה מתמטית באולימפיאדת המח"ר 
)הנדסה, מתמטיקה, חלל ורובוטיקה( שהתקיימה 
מטרת  להיווסדה.  עשור  השנה  וציינה  בטכניון 
בעולם  וילדה  ילד  לכל  להעניק  האולימפיאדה 
או  רופאים  למדענים,  להפוך  וכלים  מוטיבציה 

מהנדסים.

יהלום: לומדים בסביבה טבעית 
תלמידי בית הספר נהנו השנה מתכנית "אדם 
את  המזהים  עקרונות  על  המבוססת  וסביבה" 
הצרכים של הילדים בגילאים אלו, על פי תפיסות 
השכבות  תלמידי  כאשר  שונות  פסיכולוגיות 
הנמוכות נהנים משיעורים שבועיים ברוח החינוך 
האנתרופוסופי ותלמידי השכבות העליונות מפעילות 
חוץ-בית ספרית כגון פארק נחל חרוד או גני ילדים 

אותם הם מאמצים.

שהם: שנה ראשונה מוצלחת 
לעפולה  המואצת  החיובית  ההגירה  בעקבות 
הבאה  לשנה  החינוך  מינהל  של  הבנוי  תכנית 
 3 ועוד  ילדים  גני   6 לפחות  של  בנייה  תכלול 
הפינה  אבן  הונחה  לאחרונה  יסודיים.  ספר  בתי 
שיח,  בסימן  'שוהם'  היסודי  הספר  בית  להקמת 

הצלחה ומנהיגות. 

גוונים: זוכה פרס ארצי ללימודי שואה 
בפרס  השנה  זכה  בעפולה  "גוונים"  הספר  בית 
"יד  מוזיאון  מטעם  שואה  לימודי  להוראת  החינוך 
השואה  בנושא  מגוונת  לימודית  תכנית  על  ושם" 
תחת השם "בשבילי הזיכרון" שכוללת הצגה בנושא 
מעפילים,  אניות  תערוכת  כרזות,  הכנת  השואה, 
מהתוצרים  חלק  רק  הם  ואלו  גטאות  של  הדמייה 

שהביאו את הפרס היוקרתי לבית הספר. 

מעלות: הסטארט-אפ של התלמידים 
תלמידים מביה"ס "מעלות נסים" בעפולה השתתפו 
השנה בכנס ארצי בהשתתפות בתי ספר רבים מרחבי 
הארץ ובו הציגו ארבע יוזמות מחקריות לפתרון 
בעיות בתקווה שיפותחו לסטארט-אפים עתידיים. 
בין ההמצאות: משקפת דו-צדדית לצוללנים, חליפת 
וכלי דבק  הגנה לחיילים, מסרק-קרם לשימוש ביתי 

ללכידת מזיקים קטנים בבתי מגורים.

'נעם מוריה': לומדים באמ"ת 
חינוך  להעניק  שכדי  מאמינים  מוריה  בנעם 
ומצוינות(  באמ"ת )אקלים מיטבי, מיצוי חוזקות 
שתפעל  הורים  ושותפות  חזקה  קהילה  חייבים 
לאחר שעות בית הספר. לשם כך יזם בית הספר 
מובילים  בהם  קהילתיים"  "מוקדים  של  פעילות 
הלימודים  שעות  אחרי  ערכית  פעילות  ההורים 

בשבתות, חגים ובחופשות בצורה סדירה.

אוהל מאיר: הורים לצד המורים 
בבית הספר מקדמים שיתוף פעולה עם ההורים 
השבוע  פרשת  על  ללמד  הספר  לבית  שמגיעים 
בכל שישי בבוקר ומדרשים על "סיפורי צדיקים". 
ספר-הורים  בית  משותפות  חלק  הוא  הפרויקט 

המקדמת את האקלים הקהילתי.

נופים: ברוח הדמוקרטיה 
והתחדשות  שינוי  תהליך  השנה  החל  הספר  בית 
לקראת הפיכתו לבית ספר דמוקרטי, זרם בחינוך 
ההומניסטי המבוסס על ראייתו של הילד כאדם 
שלם בזכות עצמו ולפיכך זכאי הילד לזכויות אדם 
החינוכית,  בעשייה  ביטוי  לידי  הבאות  בסיסיות 
במתן חופש בחירה וחופש למידה, וכן בשוויון בין 
השאר  בין  מתבטא  זה  שוויון  למבוגרים.  הילדים 

בדמוקרטיה פנימית המתקיימת בבתי הספר.

תדהר: נכלל בתכנית יוקרתית 
ספר  בתי  מ-20  לאחד  השנה  נבחר  הספר  בית 
מצטיינים בהישגים בכל רחבי הארץ להוביל את 
אחד היעדים המרכזיים של משרד החינוך לשנת 
פדגוגיה  מובילי  ספר  "בתי   - תש"פ  הלימודים 
שעמד  לאחר  נבחר  הספר  בית  עתיד".  מוטת 
בכל  גבוהים  להישגים  והגיע  הסף  תנאי  בכל 

המקצועות כולל ציוני מבחן מיצ"ב האחרון. 
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חינוך - על יסודי

אולפנת "צביה": ערבות הדדית וכתיבת מחקרים 
פעולה,  בשיתוף  התנסו  שונים  כסאות  משחקי  בעזרת  כאשר  חווייתית  ללמידה  השנה  זכו  חט"ב  בנות 

ערבות הדדית, אמונה ותקווה האחת בשנייה גם כשנדמה שאין אופק. 
בנות החטיבה העליונה זכו לשלב בתכנית הלימודים לימודי חקר על צנפות של תנשמות שהוביל ד"ר 
הבנות  וינתחו  יכתבו  הממצאים  את  למדעים.  המורה  העבירה  ואותו  מארה"ב  בכיר  חוקר  צ'רטר  מוטי 

בצורה מדעית בעבודת חקר מדעית שתוצאותיה יועברו לבחינתו של ד"ר צ'רטר. 

״אורט יהודה״: גיוס משמעותי ולימודי חלל 
בית הספר ״אורט יהודה״ שינה השנה את פניו כאשר החל לפעול תחת רשת החינוך "אורט". 

איכותי  שירות  לקראת  "מעגלים"  העצמה  בתכנית  השנה  השתתפו  העליונה  החטיבה  תלמידי 
התלמידים  אחריות.  וקבלת  למצוינות  חתירה  מוטיבציה,  על  דגש  מתן  תוך  בצה"ל  ומשמעותי 

ביקרו בבסיסי צה"ל, שמעו הרצאות ואף השתתפו בתכנית "שמיים" של חיל האוויר.
נבחרת החלל של חט"ב העפילה לשלב ב' של התחרות הארצית לחקר החלל ע"ש אילן רמון ז"ל. 

התלמידים ארגנו האקתון חלל שעסק בפיתוח פורמט טלוויזיה לתוכנית בנושא חלל.

״אורט אורן״: HUB חדשני בספרייה ו'מוזיאון של מידע' 
ובין  למורים  התלמידים  בין  מיטבית  תקשורת  שעיקרה  מתכנית  השנה  נהנו  התיכון  תלמידי 

התלמידים לבין עצמם. בבית הספר נבנו פינות ישיבה ונוספו שעות כדי לקדם שיח נעים 
של הקשבה, גילוי לב ושיתוף בליווי מחנכות ויועצות כאשר גולת הכותרת היא HUB חדשני בספריה 

שבו ילמדו התלמידים במעגלי חשיבה ושיח כחלק מהטמעת פדגוגיה מוטת העתיד.
מוזיאון של מידע: תלמידי חטיבת הביניים טיפחו השנה תכנית למידה רב תחומית בשיתוף תנועת 
מורשת  תנ״ך,  ספרות,  של  בהיבטים  שונים  נושאים  לקדם  המבקשת  בסוגיה  שעסקה  ״תרבות״ 
מכניסים  אותם  הלמידה  תוצרי  את  הכולל  קולאז'  התלמידים  בנו  הלימוד  במהלך  ואומנות. 

"למוזיאון" שבו מאוגדים יצירות וטקסטים מהמורשת העברית הקשורים לנושא הנלמד.
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״אורט אלון״: בונים גשרים בהצטיינות ונלחמים בבריונות ברשת
"גשרים לשלום" הינה יוזמה משותפת של 'אורט ישראל', 'גוגל', מרכז פרס לשלום ולחדשנות וקרן רוטשילד 
ומטרתה לפתח קבוצות יזמות לחיים משותפים המבוססות על דיאלוג רב תרבותי המשפיע על חיבור לקהילה 

ומעגלי השייכות. תלמידי התיכון שהשתתפו בתכנית זכו בהצטיינות ארצית בקטגוריה "חיים משותפים". 
תלמידי חט"ב השתתפו השנה בפרויקט "שומרי מסך" שמטרתו מאבק בבריונות ברשת וכולל בתוכו פרויקט 

הדרכה 'שומרי מסך ג'וניור' שבו מדריכים המשתתפים תלמידים בביה"ס "אלון יזרעאל". 

״רימונים״: זוכה פרס החינוך המחוזי 
הישג נפלא למערכת החינוך העירונית בעפולה עם זכייתו של ביה"ס ״רימונים״ בפרס החינוך המחוזי 
למצוינות לשנה זו. זכייתו של בי"ס "רימונים" לחינוך מיוחד בו לומדים תלמידי כיתות ז'-י"ב הינה 
ביותר  הגבוה  לפרס  שנחשב  הציבור  במגזר  ולמצוינות  לאיכות  הלאומי  בפרס  לזכייה  ישיר  המשך 

לארגונים במגזר הציבורי. 

יובלים לחינוך מיוחד: חצר מונגשת לתלמידים 
לצד עשייה מרובה במהלך השנה בחרנו להאיר פרויקט אחד מרגש שהסתיים השנה בבית הספר 
"יובלים" לתלמידים בעלי שיתוק מוחין והוא הנגשת חצר המשחקים על ידי עיריית עפולה והביטוח 
פיזיות  נכויות  עם  התלמידים  חטיבת  ובהם  "יובלים",  תלמידי  כלל  את  משמשת  החצר  הלאומי. 

מורכבות, c.p וכן תלמידי החטיבה החדשה "מעיין" לכיתות תקשורת. 

כרמים בעמק לחינוך מיוחד: תכנית של "תכנות ורובוטיקה"  
בית הספר לחינוך מיוחד "כרמים בעמק" נבחר להפעיל את התכנית "תכנות ורובוטיקה" של משרד 
החינוך. באמצעות למידה ושימוש בתוכנת הסקראץ' הייחודית, נבחרת התלמידים נחשפים ליצרנות 

דיגיטלית וחדשנות וממצים את הפוטנציאל הטמון בהם.
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מינהל כספים

עפולה - עיר יזרעאל16



מתקדמים לדיגיטל 
עירונית  אפליקציה  השנה  השיקה  עפולה  עיריית 
שתאפשר לתושבי עפולה לקבל שירות חדש 
שיאפשר להם להתנהל מול הרשות גם באמצעות 
המחשב או דרך הטלפון הסלולרי דרך אפליקציית 
מאסט )MAST(, שהינה פלטפורמה לשירותים 
דיגיטליים המותאמת במיוחד לצרכי רשויות ולמתן 

שירות מיטבי, יעיל ומהיר לטובת תושבי העיר. 

תקציב שיא 
התקציב  את  אישרו  עפולה  העיר  מועצת  חברי 
 378 של  שיא  שיעור  על  שיעמוד   2020 לשנת 
אשתקד  מתקציב   5% של  עלייה  שקלים,  מיליון 
שעמד על 362 מיליון שקלים אותו סיימה הרשות 

באיזון תקציבי.

ידידותיים לעסקים 
שלישי  במקום   2019 בשנת  דורגה  עפולה  העיר 
בארץ במדד הערים הידידותיות לעסקים של 
במשרד  ובינוניים  קטנים  לעסקים  הסוכנות 
אלף   150-50 של  לרשויות  והתעשייה  הכלכלה 
תושבים. מדובר בקפיצה משמחת של 4 מקומות 

מהשנה שעברה.

שיעור הארנונה למגורים מהנמוכים בארץ
עפולה ממשיכה להיות אחת הערים הזולות ביותר בארץ בכלל ובצפון בפרט בארנונה למגורים. 
בשיעור  הזולות  הרשויות  בצמרת  עפולה  תתייצב   2020 בשנת  שגם  היא  המשמחת  הבשורה 

הארנונה למגורים כאשר אחוז הגבייה עומד על שיעור גבוה של 87%. 
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משאבי אנוש

שיפור תנאי העובדים
גיוס כ-40 סייעות שהיו עובדות  ומגוונות כגון  וטיפח את תנאי העובדים בדרכים רבות  האגף שיפר 
קבלן למצבת כוח האדם של העירייה וקיום כנס סייעות, השתלמויות מקצועיות לעובדים, הסדרת 
נושא ניחום עובדים אבלים, שיפור והוספת שעות קבלת קהל ובקרוב יתקיים טקס הוקרה לעובדים, 

בחירת עובדים מצטיינים ופרידה מהפורשים לגמלאות. 

מיזם 'יום הולדת'
מיזם  את  לטפח  ממשיך  אנוש  משאבי  אגף 
הולדת  יום  חוגגים  במסגרתו  הולדת'  'יום 
השנה  והוסיף  חודש  מדי  לעובדים  מרוכזת 
גם את עובדי החברה עירונית לחינוך ועובדי 
המועצה הדתית. בסך הכל חוגג האגף לאורך 
השנה יום הולדת לכ-1000 עובדים ומעניק שי 
לכל עובד ועובדת במפגש חגיגי בהשתתפות 

ראש העיר והנהלת העירייה.

'יום הילד' וחלוקת תיקים 
לילדי כיתה א'

בחודש אוגוסט נערך הפנינג חוויתי לילדי 
עובדי העירייה בבריכה העירונית. הילדים 
יניב המגניב,  נהנו מהופעה של  והוריהם 
מתנפחים, ג'ימבורי, בלוני צורות, צלם 
וארטיקים  האירוע  את  שתיעד  מגנטים 
חופשי! בנוסף, הילדים העולים לכיתה 
א' קיבלו תיק איכותי להתחיל את השנה 

ברגל ימין. 
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נבחרת המצטיינים
ותעודות הוקרה לפורשים  אגף משאבי אנוש של עיריית עפולה הפיק טקס חגיגי במסגרתו חלקה כבוד 

ולעשרת העובדים המצטיינים לשנת 2019. את הטקס המרגש קינחו בהופעה של הקומיקאי אדיר מילר.
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ביקורת ומנהל תקין

דוח הממונה על תלונות 
הציבור לשנת 2018

הציבור  תלונות  על  הממונה  דוח 
לשנת 2018 הוגש כמתחייב בחוק 
למועצת העיר. הדוח כולל פירוט 
ותיאור תמציתי של התלונות אשר 
במהלך  הממונה  אצל  התקבלו 
שנת 2018, מפרט את הנושאים 
העירייה  מחלקות  פי  על  השונים 
ושיעור התלונות המוצדקות והלא 

מוצדקות.
מהדוח השנתי עולה כי סך התלונות 
 98 על  עומד   2018 שהוגשו בשנת 
 49% של  עלייה  המהוות  תלונות 
בהשוואה לשנה הקודמת ומתוכן 
נמצא שיעור גבוה של 77% תלונות 
מוצדקות. כידוע, כל תושב רשאי 
תלונה  לבדיקת  לממונה  לפנות 
הנוגעת לפעילות העירייה ועובדיה 
במסגרת  היא  שהתלונה  וככל 
סמכותה של הממונה תתבצע 

בדיקה ותינתן תשובה לפונה. 
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צוות לתיקון ליקויים
בעיריית עפולה פעל לאורך השנה החולפת צוות מקצועי שתכליתו לדון בדרכים ובמועדים 
לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגישה מבקרת העירייה ובכל דוח ביקורת אחר שהוגש על פי 
חוק. הצוות הכולל את מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, היועץ המשפטי ומבקרת העירייה דן 

בדרכים למניעת הישנות הליקויים בעתיד ומגיש בסיום את המלצותיו לראש העירייה.

דוח מבקרת העירייה לשנת 2018
העשייה  שבליבת  שונים  בנושאים  העוסק  העירייה  מבקרת  דוח  החוק  פי  על  מוגש  שנה  כמדי 
המערכת  בכלל  שונים  לנושאים  התייחס  השנה  שהוגש   2018 לשנת  הביקורת  דוח  העירונית. 
עקרונות  את  ומיישם  בארגון,  פעיל  חלק  עצמה  הרואה  הביקורת  גישת  את  מבטא  העירונית, 
המנהל התקין וטוהר המידות שהם מערכי הייסוד של מדינה תקינה, כמו כן שיפור וייעול תפקוד 
המערכת ואיכות שירותיה של העירייה לתושביה. הנושאים שבוקרו השנה: תקנות הגנת הפרטיות 
ואבטחת מידע, המרכזים הקהילתיים, היטלי השבחה, הסדרי רישום לבתי ספר שש שנתי והשירות 

הווטרינרי.
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בקרה ומצוינות

הקמת אתר אינטרנט חדש
אתר  החלפת  של  תהליך  הדוברות  מחלקת  עם  יחד  מוביל  האגף 
עולם  בתפיסת  חדשני  אינטרנט  לאתר  המיושן  הרשותי  האינטרנט 
ונגיש  שקוף  שיהיה  החדש  האינטרנט  אתר  התושב.  לצרכי  המוכוונת 
כן  כמו  הקרובים.  בחודשים  לאוויר  לעלות  צפוי  מוגבלויות  לבעלי 
מקדם האגף את כתיבתה של אמנת שירות אשר תחייב את כל נותני 

השירותים בעירייה למתן שירות איכותי למען רווחת התושבים. 
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אגף תיאום ובקרה לחדשנות ולמצוינות 
מבחינה ארגונית האגף הוא המנוע האחראי על עבודה מיטבית בין היחידות השונות ברשות.

הובלת תהליכי תכנון אסטרטגי המאופיינים בחשיבה אינטגרטיבית ורב תחומית. ריכוז עבודת מטה וסיוע בגיבוש מדיניות פיתוח ארוכת טווח על 
פני נושאים שונים. יצירת מערכת מידע עדכני כבסיס לקביעת מדיניות, פיתוח מענים לצרכים המשתנים, שיפור התיאום ושיתוף הפעולה בין 

אגפי העירייה, מיצוי הזדמנויות ואיגום משאבים.

מצוינות ארגונית
פרויקט  של  יישום  החל  החולפת  בשנה 
ידי  על  כולו  המתוקצב  ארגונית  מצוינות 
משרד הפנים. מטרת הפרויקט הינה לבצע 
ניהולית של מנהלי העירייה, לבחון  העצמה 
ולהפוך  כיום  הקיימים  העבודה  תהליכי  את 
שימוש  תוך  ודיגיטליים,  לפשוטים  אותם 
תהליכים  לבצע  המאפשרת  בטכנולוגיה 

שכאלו בצורה קלה ויעילה יותר.

הכשרת מובילים דיגיטליים 
נושא  את  עיניה  מול  שמה  עפולה  עיריית 

הדיגיטציה כמנוע לשיפור השירות לתושב. 
מוביל  שהינו  אגף  בכל  רפרנט  מונה  כך  לצורך 
להקנות  במטרה  ביחידתו,  וחדשנות  דיגיטציה 
עם  להתמודד  הכלים  את  זו,  מובילה  לקבוצה 
שיפור  כיום  המאפשר  החדש,  הדיגיטציה  עולם 
משמעותי של השירות לתושב. מטרת התוכנית 
והארגוני  הינה להעצים את איכות ההון האנושי 

של העירייה.

חדר שליטה ובקרה רשותי  
"מרכז  הוקם  הבקרה  מתהליכי  כחלק 
לבצע  שתפקידו  רשותי",  ובקרה  שליטה 
אותם  השירותים  אודות  אמת  בזמן  ניטור 
מעקב  כגון:  לתושבים  הרשות  מספקת 
מפגעים,  זיהוי  וניקיון,  תברואה  רכבי  אחר 
החדר  ועוד.  הציבורי  במרחב  תקלות  או 
מהווה תשתית לתהליכים נוספים שאמורים 
ועיר  חדשנות  כמרכז  בעתיד  להשתלב 

חכמה.
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איכות סביבה וקיימות
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ויהי אור 

עפולה  עיריית  השקיעה  שקלים  מיליון  כחצי 
פנסי  כ-200  הותקנו  במסגרתו  חדש  בפרויקט 
רחוב של לדים חדשים, כמו גם במוסדות חינוך, 
מבני ציבור ומשרדים. נורות הלד חסכוניות יותר 
בצריכת חשמל ומבחינה אנרגטית, בעלות אורך 

חיים ארוך יותר ורמת קרינה נמוכה יותר. 

רואים ירוק בעיניים
בעיריית עפולה סימנו השנה וי על שני בתי ספר 
ירוקים.  ספר  לבתי  שהוסמכו  ו"מרום"  צבי"  "בן 
ספר  בתי   4 בעפולה  הוסמכו  כה  עד  כידוע, 
המשרד  של  בסיוע  כירוקים  ילדים  גני  ועשרה 
המחלקה  של  והדרכה  בליווי  הסביבה  להגנת 
את  להפוך  מתכוונים  בעתיד  הסביבה.  לאיכות 
לירוקים  ובהמשך  לירוקים  החינוך  מוסדות  כלל 

מתמידים. 

לא לזיהום אוויר 
עיריית עפולה הצטרפה השנה למאבק של הגלבוע 
נגד הקמת תחנת כוח גז באזור התעשייה מבואות 
גלבוע הסמוך לעפולה שעשויה להצטרף לתחנות 
כוח חדשות נוספות, מבוססות גז, שפועלות ועתידות 

לפעול באזור גליל עמקים. 

ממחזרים גם אלקרוניקה 
רמת  ושיפור  טיפוח  על  שוקדת  עפולה  עיריית 
במגוון  העיר  תושבי  של  והסביבה  החיים  איכות 
מתכנית  כחלק  ואתרים.  משימות  תפקידים 
החולפת  השנה  במהלך  עפולה  הפכה  העבודה 
לאחת הערים הראשונות בארץ שהציבו בתחומן 
מיכלים למחזור אלקטרוניקה. בכך הפכה לרשות 

שבתחומה יש את כל סוגי המחזור. 

מצטיינים בהתייעלות אנרגטית 
העיר עפולה זכתה כמצטיינת מחוז בפרויקט "יקיר 
חשמל  וחברת  החינוך  משרד  של  האור"  נתיב 
והתייעלות  בחשמל  חיסכון  בטיחות,  המקדם 

אנרגטית בחשמל באמצעות פעילויות בבתי ספר 
ברחבי העיר ובהובלת היחידה לאיכות סביבה. 

'מטיסים' את הפסולת האלקטרונית 
השתתפו  בעפולה  היסודיים  הספר  בתי  תלמידי 
השנה במיזם מחזור במסגרתו אספו התלמידים 
פסולת אלקטרונית אותה שיגרו למחזור במתקן 
העיר  תלמידי  אספו  הכל  בסך  חללית.  דמוי 
וסוללות  אלקטרונית  פסולת  ק"ג  כ-600  עפולה 

במסגרת פרויקט ה"חללית". 
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ניקיון וחזות העיר
לא משחק ילדים 

צוות אגף שפ״ע ומחלקת חזות העיר ביצעו השנה 
העיר  ברחבי  שעשועים  לגני  שדרוג  מבצעי  מספר 
שכללו החלפת הצללות קרועות, החלפת מתקנים 
גן  ריהוט  והחלפת  סינטטי,  בדשא  טיפול  שבורים, 
בגני שעשועים ומוסדות חינוך בעפולה עילית, גבעת 
המורה, רובע יזרעאל והעיר התחתית שמטרתו 
שמירה על ביטחונם של הילדים והמשתמשים 

המבקרים בגנים. 

עוטפים את עפולה בפרחים
למספר  השנה  יצאו  שפ״ע  אגף  עובדי 
העיר.  פני  חזות  ושיפור  טיפוח  מבצעי 
ארלוזורוב  בשדרות  נשתלו  גינון  במבצע 
ונערכים  פרחים  אלף  מ-15  פחות  לא 
לשתול עוד אלפי פרחים עונתיים במוקדים 

נוספים ברחבי העיר .
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צובעים את העיר
אגף שפע קיים השנה מספר מבצעי צביעה של 
סימוני כבישים בכל חלקי העיר לבטיחות הנהגים 
והתושבים. כמו כן בעקבות מצוקת החניות במרכז 
העיר הכשירה עיריית עפולה באישור וועדת תיאום 
תנועה למזער אזורי אדום-לבן לטובת חניות מורשות 

ברחבי העיר.  

פינוי כלי רכב וגרוטאות 
הסדר  על  והשמירה  העיר  חזות  משיפור  כחלק 
והניקיון בעיר, עיריית עפולה יצאה במהלך השנה 
החולפת למספר מבצעי אכיפה רחבי היקף נגד 
רכב  כלי  ושלדי  רכב  גרוטאות  נטושים,  רכבים 
מלווים  המבצעים  האחרונות.  בשנים  שננטשו 
בייעוץ ופיקוח משפטי והרכבים מפונים רק לאחר 

סיום ההליך החוקי. 

שטיפה וריסוס
תכנית העבודה של אגף שפע כוללת גם שטיפה 

של רחובות מרכזיים, כבישים, מדרכות ומרכזים 
כמו  הציבורי.  במרחב  ומחזור  אשפה  לאיסוף 
למזעור  ריסוס  קבוע  בסיס  על  האגף  מבצע  כן 

תופעת המעופפים והחרקים. 

איסוף פסולת ואשפה 
רבים  שינויים  השנה  ביצעה  עפולה  עיריית 
אגף  של  העבודה  ותכניות  האדם  כוח  במצבת 
סמנכ"ל  השנה  סוף  לקראת  מונה  לאגף  שפע. 
חדש ומעבר לתכנית העבודה השוטפת תגברה 
חזות  מחלקות  של  הצוותים  את  עפולה  עיריית 
נקייה  העיר  על  לשמור  כדי  והתברואה  העיר 

בשגרה וכן בסופי שבוע ובחגי ישראל. 

מאות חתולים עוקרו, סורסו וחוסנו 
השירות הווטרינרי של עיריית עפולה קיים השנה 
מספר מבצעים לעיקור, סירוס וחיסון כלבת של 
את  למזער  כדי  בעלים  ללא  רחוב  רחוב  חתולי 
במסגרת  שלהם.  וההתפשטות  הגדילה  קצב 
ולאחר  למרפאה  מובאים  החתולים  המבצע 
העיקור או הסירוס, הם מתאוששים ומוחזרים 

למקומם הטבעי.

גאווה ישראלית
במהלך השנה הציבה עיריית עפולה שבעה דגלי 
ענק של המדינה בכל הכניסות והיציאות של 
שמוצב  הענק  לדגל  בנוסף  וזאת  עפולה  העיר 
מספר  כבר  כפיר  לצומת  סמוך  העירוני  בפארק 
באופן  בגאווה  יתנופפו  שהוצבו  הדגלים  שנים. 

קבוע לאורך כל ימות השנה.

אומרים די 'למוקשים'
שרשרת מבצעים יזומים רחבי היקף נרשמו 
משוטטים  כלבים  בעלי  נגד  במאבק  גם 
באמצעות  כלבים  צואת  אוספים  שאינם 
הצבת עמודי שקיות לאיסוף צואה במוקדים 
פרסומיים,  קמפיינים  העיר,  ברחבי  רבים 
וכן  חלוקת חומרי הסברה, אכיפה מוגברת 

מתן התראות ודוחות.
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תרבות ופנאי

פסטיבל 'שילובים מיקס-ארט' 
פסטיבל "שילובים" בחול המועד סוכות חזר השנה ובגדול. באי הפסטיבל נהנו ממיצגי וידאו, מופעי 
ריקוד ומחול, קטעי וידאו ארט ואנימציה, פואטרי סלאם בשילוב ביט בוקס, מוזיקה אלקטרונית, 
הזמרים  של  מוזיקה  ומופעי  תורה  ומתן  השואבה  בית  שמחת  הבתים,  בחצרות  תרבות  אירועי 
ואניה  ברוזה  דיוויד  צברי,  ושי  אלאייב  משפחת  העץ,  בית  ילדי  דיין,  יובל  חביב,  עידן  המובילים, 
בוקשטיין. בנוסף, אירח הפסטיבל השנה את פסטיבל Afuliz המצוין שהתקיים השנה בשוק העירוני 
הישן וכלל מופעי מוזיקה, מסיבות, תערוכות ומיצגי אומנות, תאטרון רחוב, פרפורמנס ומחול והכל 

באווירת שוק, מוזיקה, מסעדות וברים פתוחים. 

עצמאות 2019: נשברו כל השיאים  
עשרות אלפי משתתפים נהנו מאירועי העצמאות ה-71 למדינת ישראל השונים שנערכו בעפולה. 
שיא הצופים נרשם כמובן באירוע המרכזי שהתקיים בערב יום העצמאות בפארק העירוני ואירח 

את הזמרים מוקי ואייל גולן. באירוע נכחו למעלה מ-30 אלף צופים. 
ומשך  ריבו  ישי  הזמר  הופיע  שם  הרכבת  בפארק  במקביל  התקיים  רב  קהל  שמשך  נוסף  אירוע 
למעלה מ-5,000 תושבים. למחרת פקדו את הפארק העירוני שוב כ-5,000 צופים שבאו לחלוק 

כבוד לזוכי פרס "יקיר העיר" ומהופעות של הזמרים דקלה ושלומי שבת. 

'עפולייק': 360 אירועים בקיץ אחד
בקיץ האחרון הפיקה עיריית עפולה לא פחות מ-360 אירועים תחת הסלוגן "עפולייק" לכל הגילאים 
במוקדים שונים ברחבי העיר באמצעות אגף התרבות, רשת 'שחקים', מרכז צעירים, צוות הפארק 
העירוני, מחלקת הנוער ומחלקת הקליטה. בין האירועים שהופקו: 'פסטיבל בירה', אירועי 'מדרחוב' 
לכל המשפחה, 'לילות לבנים' לבני נוער, במה פתוחה ללהקות צעירות, טורנירים ואירועי ספורט, 
וזומבה  קרוספיט  אימוני  בשכונות,  סרטים  הקרנות  קהילתי,  פיקניק  קריוקי,  ערבי  יוונית,  טברנה 
בפארק, ריקודי עם, שחייה לילית, פסטיבל אימוץ כלבים, הצגות תאטרון בגני שעשועים, תערוכות, 
לילדים,  פיג'מות  מסיבות  בשכונות,  ניידת  משחקייה  שבועי,  בסיס  על  ופעילויות  יצירה  סדנאות 

סיירת נוער, קבלות שבת בפארק, שעות סיפור ועוד. 
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תאטרון ליד הבית 
אגף התרבות הציג השנה את מיטב הרפרטואר 
בתחום התיאטרון של התיאטראות המובילים 
'הבימה',  הלאומי  התיאטרון  ובראשם  בארץ 

תיאטרון 'הקאמרי' ועוד. 

אלפים בפסטיבל הבירה
שפים מפנקים בדוכני האוכל, עשרות דוכנים 
של סוגי בירות, הופעות של DJ'S והופעה של 
הזמר פבלו רוזנברג קיבלו את פניהם של אלפי 
שהתקיים  בירה  מפסטיבל  שנהנו  התושבים 

בפארק הרכבת באווירה של חו"ל. 

תרבות בכל פינה 
בית הספר לאמנות "תארבות" סיכם שנת פעילות 
באמצעות פסטיבל שהתקיים במוקדים שונים בעיר 
עפולה במשך יומיים בהם הוצגו תוצרי הסטודנטים 
הכוללים הצגות תיאטרון, סרטי קולנוע מקוריים, 
מופע מחול, תערוכת אמנות פלסטית ומופע סיום 

מוזיקלי מסכם. 

מצדיעים לעדה התוניסאית 
עיריית עפולה ורשת המתנ"סים "שחקים" הפיקו 
לראשונה יחד עם הפדרציה העולמית ליהדות 
לעדה  מיוחד  הוקרה  ערב  בישראל  תוניסיה 
והוקרה  התוניסאית ובשיאו העניקו תעודת כבוד 
לתושבת העיר, מארי נחמיאס, מדליקת המשואה 

ביום העצמאות האחרון.

שירת המונים בעפולה 
הובילו  העירוני  והקונסרבטוריון  "שחקים"  רשת 
ייחודי במסגרתו התאגדו  מיזם  השנה לראשונה 
כ-200 תלמידי בתי ספר מנגנים בעיר, תזמורות 
נשיפה וכלי קשת למופע יוצא דופן ששילב שירת 
וחובבי  בכלל  העיר  תושבי  בהשתתפות  המונים 
שירה בפרט לשיר "אני ואתה נשנה את העולם" 

בעיבוד מיוחד של יורם צדוק. 

70 שנה לעלייה מתימן לעפולה 
לדור'  'דור  עמותת  בשיתוף  עפולה  עיריית 
קיימו מופע חגיגי לציון 70 שנה להתיישבות 
של  מופע  שכלל  בעפולה  התימנית  העדה 
הזמר ציון גולן וצמד "היוצרים" תחת השם 
שלום  ר'  של  שיריו  על  המבוסס  "הדיוואן" 
שבזי בערב שכולו עיבודים חדשים לשירים 
 400 ציינו  שהשנה  תימן  משוררי  גדול  של 

שנה להולדתו.

עפולה מתחפשת 
בחג פורים האחרון הפיקה עיריית עפולה "עדלאידע" 
עירונית צבעונית וססגונית בשדרות ארלוזורוב כפי 
שלא נראתה שנים ארוכות בהשתתפות תלמידי בתי 

הספר, בני נוער ותושבים רבים שבאו לחגוג.

חוגגים מימונה 
אלפי עוגיות מרוקאיות, מאות מופלטות מתוקות 
מדבש, עשרות תלבושות אותנטיות ושוק מרוקאי 
אחד זה מה שחיכה לתושבי עפולה בחגיגות המימונה 
העירוניות שהתקיימו השנה לאחר מספר שנות 

הפסקה.

מחול מחו"ל 
חברי להקת המחול של הכוראוגרפית סשה וולץ 
sasha waltz שנחשבת לאחת המובילות באירופה 
קיימו סדנת אמן בת שלושה ימים אותה הוביל חואן 
קרוז, רקדן וכוראוגרף מוביל בלהקה, והשתתפו 
בה קבוצה של רקדנים, שחקנים פסלים ומוזיקאים 

תלמידי בית הספר "תארבות" בעפולה.

29 עפולה - עיר יזרעאל



ספורט ואיכות חיים
יובל שנים לצעדת גבעת המורה

צעדת 'גבעת המורה' ציינה השנה יובל שנים 
בחגיגת ספורט ומוזיקה שכללה אלפי צועדים 
ק"מ   6 ק"מ,  ל-10  הליכה  מסלולי  בשלושה 
ו-3 ק"מ וכן מסלול אתגרי אחד בשיתוף לוחמי 

חטיבת 'כפיר'. 
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הגביע הוא שלנו 
קבוצת הכדורסל של הפועל עפולה פתחה 
את השנה מצוין כאשר זכתה לראשונה 
בתולדותיה ב'גביע ווינר' )גביע הליגה( 
לאחר שגברה בביתה על הפועל אשקלון 

במשחק מצוין לעיני אולם מלא. 

ליגה עשר
ליגת הקט-רגל העירונית ציינה השנה עשור 
לפעילותה. הליגה מתקיימת מדי קיץ בפארק 
העירוני והשנה השתתפו בה כעשר קבוצות מכל 
עבר  שחקני  כיכבו  שבשורותיהם  העיר  רחבי 
וכפרי אזולאי, אופק ברזאני,  כגון עמי  מקומיים 

אלי בלילתי, חיים קימה ועוד.

'טורניר מליחי' המסורתי עשה השנה היסטוריה 
כאשר ציין 50 שנה להיווסדו והפך למעשה 
הקהילתי  הכדורגל  של  מהטורנירים  לאחד 
הוותיקים ביותר בישראל אם לא הוותיק שבהם.

מארחים את אליפות ישראל 
באקרובטיקה 

עפולה רשמה השנה היסטוריה קטנה כאשר אירחה 
לראשונה את אליפות ישראל בפס קרקע בה השתתפו 
התעמלות  מועדוני  מ-13  מתעמלים  מ-250  למעלה 

ואקרובטיקה מובילים בצפון. 

הטניס קוטף הישגים
הצלחות  השנה  רשם  בעפולה  הטניס  מועדון 
במקום  שייקיס  ליזה  של  זכייתה  ובראשם  רבות 
מקום  לנערות,  בטניס  ישראל  באליפות  הראשון 
ביחידים  הצפון  באליפות  תורג'מן  לעידו  ראשון 
ובזוגות ומקומות ראשונה ושנייה באליפות ישראל 
לשחקניות דקלה צמח וקרן שטינמן. יש לציין כי 
טורניר  עפולה  העיר  תארח  הקרוב  מרץ  בחודש 

טניס בינלאומי ראשון בהיסטוריה. 

ההבטחה של עולם ההתעמלות 
המתעמלת ליזה גליידיוק מעפולה המתאמנת בנבחרת 
ההתעמלות של 'שחקים' ממשיכה לכבוש יעדים והשנה 
זכתה באליפות ישראל לאחר שגברה על 32 מתמודדות 

בקטגוריית הגיל שלה בתרגיל הסרט.  

אליפות מיני-גולף הראשונה 
שחזר  בעפולה  העירוני  בפארק  גולף  המיני  מתחם 
לפעול השנה, אירח לראשונה את אליפות המיני-גולף 
את  הזוכים  קיבלו  ובסיומו  וילדים  בוגרים  השתתפו  בו 

"גביע ראש העיר". 

רצים בשביל הגיבורות 
יחדיו  רצו  בורוד  לבושים  ורצים  רצות  כ-1,500 
במרוץ  הסמוכים  וברחובות  העירוני  בפארק 
למאבק  המודעות  להעלאת  הגיבורות"  "בשביל 
במלחמה בסרטן השד, לתמיכה בחולות ובהצדעה 

למחלימות.

טורניר הכדורגל הוותיק בישראל 
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דוברות והסברה

הכי שקופים בישראל 
עמותת שקיפות בינלאומית עורכת מדי 
שנה מדד שקיפות אתרי האינטרנט של 
הנגישות  ואת  במדינה  הרשויות  כלל 
של תושבי העיר למידע. עיריית עפולה 
ה-13  במקום  האחרון  במדד  דורגה 
המקום  את  לכבוש  הצליחה  והשנה 
המדד  וועדת  כאשר  במדינה  הראשון 
מצאה את האתר של העירייה "כשקוף" 

ביותר בישראל. 

הפרדה מאחדת 
 360 האחרון  בקיץ  הפיקה  עפולה  עיריית 
אירועי קיץ! בין שלל האירועים קיימה הרשות 
שביקשה  החרדית  לאוכלוסייה  ענק  מופע 
גררה  ההחלטה  מלאה.  בהפרדה  לקיימו 
של  מאבקה  אך  הנשים  משדולת  ביקורת 
העיריה זכה לתמיכה של בית המשפט וסיקור 
חיובי רחב מצד אמצעי התקשורת שהצדיקו 

את המאבק.
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עומדים בשער 
של  הדוברות  מחלקת  של  מתפקידיה  חלק 
את  חיובי  באור  להאיר  הוא  עפולה  עיריית 
העשייה של הרשות המקומית ותושביה. ביום 
מערכת  החליטה  הלימודים,  שנת  פתיחת 
ילדי  ידיעות אחרונות לברך את  העיתון של 
מרום  ספר  בית  ותלמידי  בכלל  ישראל 

בעפולה בפרט בברכת הצלחה בלימודים.

זיכרון משותף 
עיריית עפולה מכירה בחשיבות של הנצחה 
וטיפוח הזיכרון הקולקטיבי של תושבי העיר. 
כדי לעשות זאת היא מקדמת יוזמות הזוכות 
לחשיפה בתקשורת הארצית והמקומית 
ומסייעות לבניית הזיכרון והן למיתוגה החיובי 

של העיר. 

מארחים ומתארחים
העשייה  על  וסיפר  רבות  ורדיו  טלוויזיה  בתכניות  העיר  ראש  התארח  האחרונה  השנה  במהלך 
החיובית בעיר. לעיתים התארח באולפנים ולעיתים התארחו התכניות ו/או הכתבים אצלנו בעיר. 
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חירום וביטחון עירוני

ערוכים לכל תרחיש
העירוני  הקב"ט  מ"מ  בהובלת  עפולה  עיריית  קיימה  האחרונה  בשנה 
פעמים  שלוש  כינסה  וביניהם  לחירום  רבות  הכנה  פעילויות  אעידן  אורן 
וקיימה מספר תרגילי חירום של תרחישי נפילות טילים  וועדת מל"ח  את 
במרחב  וההצלה  הביטחון  כוחות  העורף,  פיקוד  בשיתוף  אדמה  ורעידת 

הציבורי ובמוסדות החינוך השונים. 

ביטחון מסביב לשעון 
השיטור העירוני האמון על הביטחון האישי והסדר הציבורי - ביצעו בשנה 
הקמת  ובראשם  הביטחון  תחושת  להעלאת  רבות  פעילויות  האחרונה 
גנים  אדם,  הומי  במקומות  וממונעים  רגליים  סיורים  וקיום  מחסומים 
ציבוריים, פארקים, אירועים המוניים ומרכזי בילוי. כמו כן התמקדו שוטרי 
ביצוע  הכולל  דו-גלגלי  לרוכבי  התראות  במתן  החולפת  בשנה  היחידה 
על  הרוכבים  וקורקינטים  חשמליים  אופניים  לקטנועים,  מוגברת  אכיפה 

המדרכות ומסכנים את עצמם ואת העוברים והשבים.  
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מוקד הרגש
פניות  על  האמון  העירייה  של  העירוני  המוקד 
הציבור של תושבי עפולה פתח את שעריו לטובת 
גייסו  המוקד  ראשי  מוגבלויות.  בעלי  עובדים 
לשורותיהם במסגרת שירות לאומי אנשים מיוחדים 
שהוכיחו מיד עם כניסתם לתפקיד כי הם מצליחים 
להתמודד בצורה יוצאת מן הכלל עם פניות התושבים 
והפכו מהר מאוד לחלק בלתי נפרד וחשוב בעיריית 

עפולה. 

ירידה בהקמת רעש של בני נוער 
אחד המטרדים הבולטים ביותר בחופשת הקיץ הם מוקדי הרעש שמקימים בני הנוער שלעיתים מוצאים 
עצמם חסרי מעש והשנה הודות להפקת תכנית הקיץ שכללה 360 אירועי קיץ, מצאו עצמם בני הנוער 

עסוקים בפעילויות רבות שהובילו לירידה בהקמות הרעש. 

שדרוג מערכת מצלמות וכריזה 
בעיריית עפולה הוסיפו השנה למערך המצלמות 
העירוני עוד כ-20 מצלמות ובסך הכל יש כיום 
ב-16  המפוזרות  מצלמות  מ-100  למעלה 
לאחרונה  עפולה.  העיר  ברחבי  שונים  מוקדים 
חדשות  כריזה  מערכות  גם  הרשות  הוסיפה 
למזעור מקרי אלימות, פשע וונדליזם ויאפשרו 
למוקדנים להזניק למקום, על פי הצורך, ניידות 

שיטור עירוני, פיקוח ואבטחה עירוניים.
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עליה וקליטה

התאחדויות לעולי אוקראינה ומדינות קווקז 
אגף הקליטה של עיריית עפולה הקים השנה שתי התאחדויות מקומיות חדשות לקידום מורשתם ותרבותם של יוצאי מדינות אוקראינה, גאורגיה, ארמניה, 

אזרביידג'ן, אוזבקיסטן וקזחסטן שקבעו את ביתם בעפולה. בתמונה: אירוע הפתיחה של התאחדות קאוקזיה.
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צעדת "גדוד הנצח" 
אגף הקליטה בעיריית עפולה קיים את צעדת "גדוד הנצח" בהשתתפות וטרנים החיים כיום בעפולה 

ובני הדור השני שנשאו את תמונות יקיריהם שניצחו את הצורר הנאצי לפני 74 שנים. 

על הכוונת: עולים מאזרבייג'ן 
לראשונה משלחת מעפולה השתתפה ביריד 
עלייה אשר התקיים בעיר באקו, אזרבייג'ן. 
ייצגו מ"מ מנהלת אגף הקליטה  את עפולה 
אינה אוקון, ופרויקטורית עידוד עליה בלה 
קובינקה שנפגשו עם העולים הפוטנציאליים, 
הציגו בפניהם את יתרונות העיר באמצעות 
תמונות וסרטונים, סיפרו על חיי הקהילה 
שאלות  על  וענו  התעסוקה  ואפשרויות 

המתעניינים.

תרבות ואמנות 
השנה  קיים  עפולה  עיריית  של  הקליטה  אגף 
ובראשם ערב עולים ענק  אירועי תרבות רבים 
במסגרת פסטיבל "שילובים" במסגרתו הופיעו 
הרכב  אופרה,  זמרי  וביניהם  אמנים  שרשרת 
"ווקאליז",  הרכב   ,GOOD NEWS המוזיקה 
להקת הרקדנים "איווריאוני" והזמרת-שחקנית 
אניה בוקשטיין בשיתוף המרכז לתרבות עולים 
של האגף שדואג לקיים תערוכות אמנות שונות 

במרכזי התרבות ברחבי העיר.
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קידום נשים

פורום נשים חדש: "ועכשיו את"
עיריית עפולה הקימה השנה באמצעות יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה, עופרה קלמן, ויזמיות 
חברתיות פורום נשים צעיר שהושק בערב שאירח עשרות נשים ומאז הוביל ויוביל פרויקטים חברתיים 

בעיר בנושא קריירה, תרבות, פנאי, הורות ועוד.
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תערוכה של עוצמה 
ופורום נשים  אגף התרבות בעיריית עפולה 
העלו בגלריה העירונית לאמנות את התערוכה 
 44 של  יצירותיהן  את  שהציגה  קולות'  'ריבוי 
כולן מעפולה. התערוכה נתנה במה  נשים, 
לנשים יוצרות מעפולה שעוסקות ביצירה 
פרטיות  שונות  במסגרות  החופשי  בזמנן 

וציבוריות.

עפולה נצבעה באדום 
בתאריך 25/11 ציינו ברחבי העולם ובישראל 
אלימות  למניעת  הבינלאומי  המאבק  יום  את 
העיר  ראש  יועצת  עפולה,  עיריית  נשים.  נגד 
בעיר  הנשים  וארגוני  האישה  מעמד  לקידום 
היום החשוב באמצעות הצגת  דאגו לציין את 
ציבור מרכזיים בעיר  ו'צביעת' מבני  תאטרון 

בתאורה אדומה.  

נובמבר של נשים
חודש נובמבר הוקדש כל כולו לקידום ופעילות 
לטובת נשים במטרה לקדם אג׳נדה חברתית 
מוסרית של נשים וגברים כאחד לשתף פעולה 
בקידום נשים וכן במאבק זה על מנת להפחית 
אלימות נגד נשים, לעורר מודעות ולתמוך 

בהעצמה והנהגה של נערות ונשים.

קורס מנהיגות נשים
עיריית עפולה קיימה השנה קורס מנהיגות ''חברה וכלכלה בראייה מגדרית'' לעובדות העיריה. הקורס 
בשיתוף 'מרכז אדווה' לחקר החברה הישראלית ולקידום רעיון השוויון והצדק החברתי וכולל תכנים 
ועוד  מגדרי  במבט  עירוני  תכנון  נשים,  עסקי  נשית,  פוליטיקה  תקצוב,  מגדרית,  בחשיבות  הנוגעים 

נושאים חברתיים מגדריים.
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בני נוער

"עבודה עפולאית" 
מועדון הנוער "התחנה" שמעתיק בימים אלה 
את מיקומו לבית חדש ומשודרג יותר נותן 
לבני הנוער במה לפעילות בתחום המוזיקה 
במסגרתה עבדו במהלך הקיץ כ-60 בני הנוער 
י"ב על פרויקט ענק - הפקת  בגילאי כיתות ז׳-
עפולאית"  "עבודה  השם  תחת  שירים  אלבום 
ששיאו ערב השקת האלבום עם הופעות של 
כלל הלהקות והופעה של כוכב הנוער יהונתן 

מרגי.

משלחת נוער לגרמניה 
כחלק ממסורת ארוכת שנים יצאה גם בפסח השנה קבוצת מנהיגות מהעיר עפולה כמשלחת עירונית 
לעיר אינגלהיים שבגרמניה במסגרת חילופי משלחות נוער לערים תאומות. בני הנוער התארחו בבתי 
משפחות מארחות שם הכירו את התרבות המקומית, טיילו ובילו עם בני גילם ולמדו על שונות וקבלת 

האחר תוך ייצוג ראוי של העיר עפולה ומדינת ישראל.

השנה פעלו בעפולה כ-15 תנועות נוער בהם פעילים כ-1,500 בני נוער 
חילונים וחרדים כאחד וארגוני נוער שונים בהם פעילים חניכים בגילאי 
ד'-י"ב. הפעילויות מועברות במסגרת בלתי פורמלית בשעות אחה"צ 
ומקדמת ערכים חינוכיים-חברתיים כאשר לכל תנועה או ארגון ייחודיות 
משלו- אומנות, מוזיקה, יזמות חברתית, הצלת חיים, כושר קרבי ועוד. 
כמו כן תנועת הנוער המצליחה "כנפיים של קרמבו" מצטרפת בימים 
אלה לפעילות ותשלב ילדים ונוער מהחינוך הכללי ומהחינוך המיוחד 
)צרכים מיוחדים( תחת החזון "יוצרים יחד מקום ומשמעות לכל אדם".

פריחה בתנועות וארגוני נוער
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כנס מתגייסים שנתי 
מרכז הכנה לצה"ל הפועל תחת מחלקת הנוער קיים השנה כנס מתגייסים עירוני למסיימי כיתות י"ב 
שכלל מופע של אומן הסטנד-אפ סער בדישי, מופע להקות הנוער המקומיות, חלוקת תיק גב מתנה 

ומסיבת מתגייסים עד השעות הקטנות של הלילה.

מבצעים מרגשים לחגים 
מחלקת הנוער באמצעות חניכי תנועות הנוער 
ובני נוער בעפולה פשטו על רשתות המזון 
ברחבי העיר כדי להתרים את התושבים 
לטובת חבילות מזון במסגרת מבצע "פסח-
תרום" לחג הפסח ו-"ראש שנה תרום 2019" 
לקראת ראש השנה וחגי תשרי. בסיומם של 
שני המבצעים נאספו עשרות חבילות מזון 
בשווי אלפי שקלים שנארזו וחולקו למשפחות 

מוחלשות ולאזרחים הוותיקים. 
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צעירים

מלגות לסטודנטים 
בטקס חלוקת המלגות השנתי המסורתי של עפולה חילקה הרשות מלגות לימודים ל-220 סטודנטים מבני ובנות העיר לתואר ראשון ושני ולהנדסאים 

בעלות של כ-800 אלף שקלים. בשנה הבאה ייהנו למעלה מ-300 סטודנטים ממלגות עירוניות. 
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כובשים את האקדמיה 
העיר עפולה רשמה הישג נפלא כאשר לשנת 
הלימודים האקדמית החולפת נרשמו 1,522 
לאחר  גבוהים  ללימודים  מהעיר  סטודנטים 
שרובם קיבלו ייעוץ והכוונה ממרכז הצעירים 
ירידה  הבולם  שיא  במספר  מדובר  העירוני. 
בחמש  לאקדמיה  בהרשמה  הצעירים  של 

השנים האחרונות.

פנאי להורים הצעירים
מרגע  עפולה  צעירי  את  מלווה  הצעירים  מרכז 
צעירים  להורים  להפיכתם  ועד  חיילים  היותם 
פעילויות  הכולל  איכותי  פנאי  יצירת  באמצעות 
לילדיהם  והן  הצעירים  להורים  הן  ומפגשים 

הרכים.

מפגשי ייעוץ והכוונה 
לצעירי  שונים  שירותים  מעניק  הצעירים  מרכז 
העיר ומקיים עשרות סדנאות ומפגשים בנושאים 
לצה"ל,  הגיוס  לקראת  הכנה  מפגשי  כגון  שונים 
הכנה  קורסי  באקדמיה,  ללימודים  ייעוץ  מפגשי 
סדנאות  מקצוע,  בבחירת  הכוונה  לאקדמיה, 

בהתנהלות פיננסית ועוד.

ברוכים הבאים לאזרחות 
מרכז הצעירים קיים בשנה החולפת ארבע מפגשים וסדנאות הכנה לקראת האזרחות למאות 
עם  החיילים  של  ראשונה  מפגש  נקודת  מהווים  אלה  מפגשים  העיר.  בני  משוחררים  חיילים 
ובהמשך  מצה"ל  השחרור  לקראת  לצעירים  בסיוע  רבה  חשיבות  הרואה  המקומית  הרשות 

בהכוונה ללימודים גבוהים, מציאת תעסוקה איכותית ועוד.
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אזרחים ותיקים

הייעוץ  שירותי  את  וותיקים  אזרחים   180 קיבלו  החולפת  בשנה 
והליווי של המרכז להכוון פורשים ממעגל העבודה המסייע בנושאים 
קורסי  אפשרי,  בעיסוק  אישית  הדרכה  פנסיה,  זכויות  מיצוי  כגון 
הכנה לקראת פרישה ועוד. כמו כן נהנו הפורשים מפעילות כגון 
לאחר  בית  משק  ניהול  גופנית,  פעילות  חוגים,  תזונה,  סדנאות 

הפרישה ועוד.

מרכז הכוון לפורשים ממעגל העבודה
איכות  בשיפור  שעסק  במפגש  העיר  הנהלת  פתחה  השנה  את 
חיי האזרחים הוותיקים בשנים הבאות בעפולה ובו השתתפו כלל 
ברשות,  ומחלקות  אגפים  מנהלי  וביניהם  המקצועיים  הגורמים 
ראשי  וכן  הרווחה  ממחלקת  סוציאליים  ועובדים  מקצוע  אנשי 
'דור לדור' המובילה את פיתוח השירותים לאוכלוסייה  עמותת 

המבוגרת בעיר. 

הטמעת תכנית לשיפור חיי האזרחים הוותיקים
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100 מתנדבי עמותת "דור לדור", הזרוע הביצועית 
של הרשות המקומית לקידום וטיפול בענייני 
האזרחים הוותיקים ובני הגלי השלישי, העוסקים 
לאורך השנה בפעילויות התנדבות שונות כגון 
הפגת בדידות לאזרחים וותיקים בודדים, אימון 
אישי )קאוצ'ינג( לפורשים ממעגל העבודה, 
הדרכת טיולים, מפעילי פעילויות, הרצאות, 
אדמיניסטרציה ועוד השתתפו בערב הוקרה 

מרגש שכל כולו הוקדש להם, המתנדבים. 

יכולים החל   67 גיל  תושבי עפולה שעברו את 
מהשנה לחנות ברחבי העיר, במקומות המורשים 
לכך, בחינם ללא עלות לאחר שבעיריית עפולה 
החליטו להפיק עבורם את "תו הזהב" לאזרחים 

הבכירים.

עמותת דור לדור שקדו השנה גם על רווחתו 
הנפשית של הקשיש הבודד במגוון תכניות 
בשיתוף מחלקת הרווחה בעירייה והמשרד 
לשוויון חברתי, ביניהם משפחות המאמצות 
קשישים בודדים במהלך השנה, אירוח קשישים 
בודדים בחגים במסגרת פרויקט "אמץ קשיש" 
וכן ביקורי בית בין-דוריים של סטודנטים 

ותלמידים בבתי קשישים בודדים.
את השנה נעלו עיריית עפולה ועמותת דור לדור 
בחודש עמוס פעילויות מגוונות לטובת האזרחים 
הוותיקים שכלל בין היתר טיולי נושאים ברחבי 
הארץ, הופעות מוזיקה של יוני רועה ושמעון פרנס, 
יוצרים  יריד  תאטרון,  הצגות  מקצועיות,  הרצאות 
ואמנים, מיצוי זכויות ודיני משפט בנושאי הגיל 
השלישי ועוד. בנוסף, מאות גמלאים השתתפו 
בפעילויות שהתקיימו בקתדרה, סדרת מופעי 
איכות במסגרת מופעי זמר, סדרת טיולים ונופשים, 
סדרות העצמה, מועדוני גמלאים שכונתיים ועוד.  

מצדיעים לאזרחים הוותיקים

"תו זהב" לאזרחים הבכירים

חודש האזרח הוותיקהפגת בדידות
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קהילה

עיר בצמיחה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
פרסמה בתחילת השנה את הדו"ח 
העדכני של האוכלוסייה ביישובי 
המדינה וממנו עולה כי עפולה חצתה 
לראשונה את רף ה-50 אלף וכיום 
עומדת אוכלוסיית העיר על כ-57,000 
תושבים )לפי נתוני משרד הפנים(. 
על פי נתוני משרד הפנים עפולה 
צומחת בשיעור של 4% לחודש והשנה 
גדלה אוכלוסיית העיר בלמעלה 
מ-1,500 תושבים חדשים. השכונה 
שצומחת בקצב הכי מהיר ברחבי 
העיר היא "רובע יזרעאל" ומיד אחריה 

 ."C-1" שכונת

מקבלים את השבת יחד 
רשת המתנסים 'שחקים', אגף החינוך, מרכז צעירים, 
מחלקת הנוער, מחלקת הקליטה, היחידה לביטחון 
קהילתי והפארק העירוני איחדו ידיים והפיקו השנה 
מספר, קבלות שבת קהילתיות, במסגרתם נהנו 
תושבי העיר מפעילות משותפת לכל המשפחה רגע 
לפני שבת. הכוללת מתחם מתנפחים לילדים ומוזיקה 

טובה של שירי שבת. 

בית לתושבי השכונות הוותיקות 
עיריית עפולה הקימה השנה מנהלת שכונות 
עליה אמון סגן ראש העיר שלמה מליחי ומטרתה 
להנגיש את הקשר של תושבי השכונות הוותיקות 
גבעת המורה ועפולה עילית עם הרשות המקומית. 
המנהלת החדשה אמונה על סיוע לתושבים וטיפול 
ושדרוג תשתיות ומבנים וכבר רשמה השנה לא 

מעט הצלחות.

עיריית עפולה ממשיכה לטפח ולשמר את 
מערך המתנדבים העירוני באמצעות היחידה 
להתנדבות שקיימה השנה פעילויות רבות 
לטובת הקהילה. אחת הפעילויות הייתה סיור 
לימודי ויום גיבוש ברמת הגולן לעשרות מתנדבים 
ורכזים הלוקחים חלק במערך המתנדבים 

העירוני.

מצדיעים למתנדבים

עיריית עפולה בשיתוף של ההתאחדות הישראלית 
לכלבנות קיימו פסטיבל אימוץ כלבים ראשון 
מסוגו אליו הגיעו מאות תושבים. הפסטיבל נפתח 
בשני מופעי ראווה של כלבן משטרתי שהציג 
לבאים את תפקידם של כלבי משטרה המסייעים 
ייחודי  מופע  וכן  השוטפת  המשטרתית  בפעילות 
עם  כלבים  וביניהם  מקצוענים  כלבים  של  נוסף 
לפסטיבל  שהובאו  אירופה  באליפויות  תארים 

מההתאחדות הישראלית לכלבנות.

פסטיבל אימוץ כלבים
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'יקיר העיר' לחמישה ארגונים 
אות יקיר העיר עפולה הוענק במהלך חגיגות העצמאות לעיני אלפי תושבים בפארק העירוני בעפולה לחמישה ארגונים ומוסדות, 'הוועד למען החייל', 
מוסד "אתחלתא", מועדון איל"ן, "ידיד לחינוך" ו"לב פתוח" שעיקר פעילותם הציבורית הייתה בעיר עפולה, עשו בתוכה, פעלו למענה, ועסקו בפיתוחה 

ובחוסנה של הקהילה בעיר ובמרחב העירוני. את האות העניקו ראש העיר אבי אלקבץ וחברי הוועדה הבוחרת.
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הנצחה וזיכרון
מתייחדים עם חללי הטרור ופעולות האיבה 

חודש מאי נפתח בטקס זיכרון לחללי הטרור ופעולות האיבה שהתקיים באנדרטת 
הטרור במרכז העיר בהשתתפות ראש העיר אבי אלקבץ ורב העיר שמואל דוד 
בסימן 25 שנה לפיגוע הנורא ביותר שידעה העיר עפולה עת התפוצצה מכונית 

תופת סמוך לאוטובוס ברחוב חטיבה 9 וגבתה את חייהם של שמונה אנשים. 

עפולה - עיר יזרעאל48



עצרת יום השואה 
אלקבץ  אבי  העיר  ראש  הנחה  בחירתו  עם  מיד 
למצעד  העירונית  המשלחת  את  ולהוציא  לשוב 
ולא  "לזכור  ההבטחה  את  לקיים  כדי  החיים 
לשכוח" הלכה למעשה. במקביל קיימה הרשות 
עצרת לציון יום השואה במהלכה עלתה ההצגה 
מחנה  ששרד  תורה  ספר  אודות  "ההבטחה" 

השמדה והגיע עד לחלל. 

תערוכת אמנות וספר להנצחת 
חללי העיר

הספר המרגש שרואה אור בימים אלה יספר על 
גויסו  וזוכרת' במסגרתו  יוצרת  'קהילה  הפרויקט 
והרימו  אמנים בני העיר שליוו משפחות שכולות 
של  לזכרם  ויצירות  ציורים  של  הנצחה  תערוכת 

הבנים שנפלו.

עשור ל'מיזם הזיכרון' 
אירועי יום הזיכרון לחללי צה"ל צוינו במספר 
זיכרון  טקס  הזיכרון,  יום  בערב  שהחלו  טקסים 
עשור  לציון  מרגש  ומפגש  הצבאי  העלמין  בבית 
אבי  העיר  ראש  שיזם  הזיכרון'  ל'מיזם  שנים 
אלקבץ בשיתוף 'יד לבנים' ומטרתו לחשוף את 

סיפורי חללי בני העיר בפני בניי הנוער. 

מדליקים משואה לנספי סודן 
יום  את  מרגש  בטקס  ציינה  עפולה  עיריית 
שנספו  אתיופיה  יהודי  קהילת  לבני  הזיכרון 
בסודן בדרכם לישראל במהלכו הדליקו נציגי 
משפחות מהעיר שאיבדו את יקיריהן במהלך 
הנהלת  העיר,  וראש  זיכרון  משואות  המסע 
זרים על האנדרטה  ונציגי העדה הניחו  העיר 

לזכר הנספים. 

הנצחה במרחב הציבורי 
את  לקבע  למטרה  לה  שמה  עפולה  עיריית 
במרחב  הנצחה  באמצעות  הקולקטיבי  הזיכרון 
אישי  קהל,  דעת  מובילי  מנהיגים,  של  הציבורי 
במהלך  טראגיים.  אירועים  וציון  מקומיים  ציבור 
רחובות  שמות  הרשות  קראה  האחרונה  השנה 
יצחק  השביעי  הממשלה  ראש  של  שמם  על 
דוב  הרב  עפולה  של  הראשון  הרב  ז"ל,  שמיר 
הכהן קוק זצ"ל, רחוב ע"ש קייס מולוגטה טסמה 
קייס, איש  ז"ל, הרחוב הראשון בישראל על שם 

הציבור  יעקב דהן ז"ל, גן שלי דדון ז"ל ועוד.
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הצצה לעתיד
השוק הישן מתעורר לחיים 

ראש העיר אבי אלקבץ קיבל השנה החלטה להפוך את מתחם השוק הישן והמוזנח למוקד בילוי צעיר ותוסס דוגמאת שוק "מחנהיודה" הטרנדי, השוק 
המתחדש בעכו העתיקה ואחרים. בשיתוף תנועת "תארבות" התקיימו השנה כבר מספר אירועים שהגדול והמרכזיים שבהם פסטיבל "עפוליז" שמשך 
שעתיד  שבמתחם  הציבוריים  בחלקים  נוספים  משאבים  המקומית  הרשות  תשקיע  הקרובות  בשנים  ומקפיץ.  צבעוני  עצמאות  ואפטר  מבלים  אלפי 

להפוך בשנים הקרובות למוקד בילוי המוביל בעיר.
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עפולה - עיר יזרעאל50



חינוך לדורות 
שני בתי הספר הוותיקים ביותר בעפולה "אלון יזרעאל" ו'אוהל מאיר' ייהרסו וייבנו מחדש. 75 שנה 
לאחר שנבנה נהרס השנה בית ספר "אלון יזרעאל" ובקרוב ייבנה על שרידיו בית ספר חדש בעלות 
כוללת של 6.6 מיליון שקלים. במקביל, פעל ראש העיר להשיג אישורים להריסת בית הספר הוותיק 

ביותר בעפולה "אוהל מאיר" ובמקומו ייבנה בית ספר חדש, מתקדם ומודרני.

פארק בלב השכונה 
לאחר שנים של קיפאון החלה עיריית עפולה 
אשר  'המורה'  נחל  את  לאחרונה  לשקם 
חוצה את שכונת הוותיקים בעפולה עילית. 
הפארק ושביליו אמורים לקום על שטחו של 
בתוך  ולהשתלב  לחצות  מוזנח,  נחל  ואדי 
הליכה  שבילי  באמצעות  השכונה  שטח 
פארק  יוקם  השכונה  ובלב  לאורכו  מוארים 
גשר  ואפילו  הצללה,  שעשועים  מתקני  עם 
מגדה  הנחל  חציית  את  שיאפשר  קטנטן 

אחת לשנייה.

הכל תחת קורת גג אחת
אלה  בימים  תפקידו.  את  לסיים  בקרוב  עתיד  הוא  עפולה  עיריית  בניין  שהוקם  לאחר  שנה  כ-30 
מקדמת עיריית עפולה את הקמתו של בניין עירייה חדש לאחר שהמבנה הישן הפך קטן מלהכיל 
ורבים ברחבי העיר  והמחלקות השונות שהתפזרו בשנים האחרונות במבנים שונים  את האגפים 
והמחלקות של  ירכז את רוב האגפים  ומקשים על מתן שירות ראוי לציבור. בניין העירייה החדש 

העירייה תחת קורת גג אחת.

חיזוק מוסדות חינוך מפני 
רעידות אדמה 

עיריית עפולה ואגף הפיתוח והבינוי במשרד 
לחיזוק  נרחבת  תכנית  לקדם  החלו  החינוך 
מפניי  העיר  ברחבי  חינוך  מוסדות  ושדרוג 
להצלת  בפרויקט  מדובר  אדמה.  רעידות 
מספר  לפי  הממשלה  החליטה  עליו  חיים 
הקריטריונים הכוללים רצועה סיסמית, כמות 
תלמידים, מספר קומות, מצב המבנה, שנת 
הראשונים  הספר  בתי  הבניה.  וסוג  הקמה 
המורה  גבעת  בשכונות  נמצאים  שישודרגו 
ועפולה עילית וביניהם אלומות, עמל, נועם 

מוריה, 'דרך אמת' ויהודה.

מתחם משרדי ממשלה 
מאמץ  העיר  ראש  משקיע  אלה  בימים 
הבירוקרטים  המכשולים  את  לפתור  רב 
לקדם  כדי  שנים  מספר  כבר  שנמשכים 
את הקמתו של מתחם משרדי הממשלה 
לטובת תושבי העיר. המיזם אמור לכלול 
בית  היכל  הממשלה,  משרדי  כל  את 

משפט שלום וסניף ביטוח לאומי. 
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עיריית עפולה לשירותכם!
www.afula.muni.il

המוקד העירוני, 106 זמין לפניותיכם 24 שעות ביממה
בטל׳: 04-6520333, בוואטס-אפ: 053-7123145

moked2@afula.muni.il :בדוא״ל
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