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נס גדול 
נבנה פה!

נוף הגליל עושה היסטוריה ומצטרפת לרשימה היוקרתית של ערי 
הרכבת הקלה בישראל, לצד ת״א, ירושלים וגוש דן. הפרויקט 
ייכנס להילוך גבוה ויגרום גם לאי נוחות זמנית. ישתלם בגדול 
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חותר למטרהמלכת היופיזינוק בבגרויות 
לכבוד 2022 בחרנו

 22 פרויקטים מרכזיים  
שבוצעו בשנה 

החולפת. התנופה  
נמשכת

עמוד 20,21

ברוכה הבאה
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יצאה
לדרך

נוף הגליל זכתה גם 
השנה בחמישה כוכבי 

יופי, הדירוג הגבוה 
ביותר בתחרות של 

המועצה לישראל יפה

סיפורו מעורר 
ההשראה של יאן 

מרצלוב, שזכה 
באליפות ישראל 

בשחייה פראלימפית
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מזג  תחזית  קבלת  עם  מיד 
"כרמל",  והסערה  האוויר 
של  החירום  מטה  הופעל 
מלאה  במתכונת  הגליל  נוף  עיריית 
מידי  וטיפול  מענה  מתן  לצורך 

במפגעי מזג האוויר. 
פלוט,  רונן  העיר,  ראש  בהוראת 
בעירייה  התפעוליים  הצוותים  כל 
התפרסו בשטח, המוקד העירוני עבר 
לפעול במתכונת מוגברת וגם הפיקוח 
העירוני, אגף שפ"ע, חשמל וטכני.    

כבר  האוויר,  מזג  לתחזית  בהתאם 
מטה  התכנס  השבוע  ראשון  ביום 
מנכ"ל  בהובלת  העירוני  החירום 
מוכנות  לצורך  מלכה,  עדי  העירייה, 

קיצון.  אוויר  למזג  והיערכות 
מקיפה  בדיקה  כללה  ההיערכות 
העיר,  ברחבי  הניקוז  מערכות  של 
מונע  טיפול  חשמל,  עמודי  תקינות 
בתאורת  והצטיידות  איטום  בעצים, 
חשמל  הפסקות  של  למקרה  חירום 
חימום  מערכות  ווידוא  ממושכות 
והציבור  החינוך  במוסדות  תקינות 

בעיר. 
"אנחנו מעדיפים להיות ערוכים לכל 
הסביר  מופתעים",  מאשר  תרחיש 
לכל  והורה  פלוט,  רונן  העיר  ראש 
צוותי השטח לפעול במתכונת חירום 
לפניות  מידי  מענה  לספק  מנת  על 

התושבים. 

העירוני  המוקד  את  תגברה  העירייה 
107 והוסיפה, בשל תנאי מזג האוויר, 
"מוקד חם" מאויש על ידי עובדי אגף 
בקשישים  ממוקד  לטיפול  הרווחה 
ציינו  בעירייה  במצוקה.  ומשפחות 
כי כחלק מההיערכות לחורף - בוצע 
גיזום  מבצע  האחרונים  בחודשים 
העירוני  במרחב  היקף  רחב  עצים 
מוסדות  גגות  איטום  בדק  בוצע  וכן 
חינוך וציבור ווידאו מרזבים פתוחים 
זו  מוכנות  הניקוז.  מערכת  ותקינות 
הסערה.  בימי  יעילותה  את  הוכיחה 
על  דווחו  רבים  שביישובים  בזמן 
מפגעים והצפות, בנוף הגליל הסערה 

עברה כמעט באפס תקלות. 

העירייה יזמה הקדמת מבצע חלוקת 
שמיכות ואמצעי חימום לקשישים

ראש העיר נוף הגליל, רונן פלוט, ביקש להקדים את חלוקת אמצעי החימום לקשישים לפני גל הקור והסערה 
"כרמל". "האוכלוסייה הרגישה ביותר היא קשישים אשר הכנסתם דלה ולרוב אינה מספיקה לכיסוי צרכיהם. 
אנו חייבים לוודא שאוכלוסייה זו מוגנת במצבי מזג אוויר קיצון ויש בידה את האמצעים לחימום הבית, רכישת 
מזון, תרופות ומוצרי בסיס אחרים", הסביר ראש העיר.  בתוך כך התארגנו עובדי אגף הרווחה לרכישת מפזרי חום 

ושמיכות אשר חולקו בתחילת השבוע, לפני הסערה, באופן אישי עד לביתם של קשישים שאין ידם משגת.  
מבצע "חורף חם" כלל גם חלוקת מעילים ובגדי חורף חמים לעולים חדשים וגם לעולים המתעתדים להגיע לעיר 
בחודש הקרוב מקרב קהילת בני המנשה. צוות מיוחד מטעם העירייה, בראשות המנכ"ל עדי מלכה, הגיע עד למרכז 

הקליטה ליד נהריה, בו שוהים העולים, על מנת להעניק להם את הציוד.  
בנוסף לחלוקה, עובדות אגף הרווחה בהנהלתה של איריס בורמיל, התקשרו לבתיהם של הקשישים על מנת לשאול 
לשלומם ולהפיג  את בדידותם. עו"ס ישראל מרקסמר סיפרה כי בחודשי החורף ועל רקע תחלואת הקורונה העולה, 
מצוקת הקשישים מחריפה ועובדי הרווחה, בשיתוף עם מתנדבים ועמותות, עושים מאמצים כבירים על מנת להגיע 

לכל אוכלוסיית הקשישים בעיר ולהבטיח כי עוברים את החורף בשלום.
וביקש לגלות ערנות למצבם של שכנים  רונן פלוט, פנה באופן אישי אל כלל ציבור התושבים בעיר  ראש העיר, 

קשישים המתגוררים בגפם ובכל מקרה של מצוקה לדווח למוקד העירוני בכל רגע 24/7.

המרזבים ותעלות הניקוז נפתחו מבעוד מועד

עובדי העירייה עבדו במרץ למרות מזג האוויר הסוער
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חניון העירייה יעמוד שוב לסיוע לתושבים

עיריית נוף הגליל נחושה לבלום את התפשטות הנגיף והחזרת הצבע הירוק לעיר. ברשימת הפעולות: 
אכיפה מוגברת, בדיקות קשר עם חולים מאומתים, סיוע מיוחד לנזקקים וסגירת מוקדי התקהלויות 

בדיקות מהירות )מד”א( 
איפה? בשלושה מתחמים: תחנת מד”א, מרכז ברקוביץ’ ודודג’ סנטר 

באיזה ימים ושעות? ימים א’ – ה’ :  ברקוביץ’ בין השעות 9:00-18:00 , תחנת מד”א בין השעות -9:00 20:00, דודג’ סנטר 
בין השעות 11:00-19:00 

האם הבדיקה כרוכה בתשלום? הבדיקה ללא תשלום לבעלי תו ירוק בתוקף וילדים מתחת לגיל 12 
צריך הפניה מרופא? לא, אין צורך בהפניה מרופא 

תוך כמה זמן מקבלים תוצאה? רבע שעה. התוצאה נשלחת באמצעות מסרון לנייד.  
המתחמים פועלים גם בשישי ושבת?  שני מתחמים, תחנת מד”א ודודג’ סנטר,  פועלים גם בשישי ושבת. תחנת מד”א: 

שישי  בין השעות 9:00-15:00 . שבת בין השעות -9:00 13:00 
דודג’ סנטר: שישי בין השעות 10:00 - 14:00. שבת בין השעות 11:00-19:00 

 

 

נוף הגליל הצטרפה בתחילת השבוע לקטגוריית “הערים האדומות” 
לאחר שמספר החולים המאומתים בה קפץ ל – 187 )נכון למועד 

סגירת העיתון(.
כינס את מטה חירום  רונן פלוט,  ביום ראשון בבוקר, ראש העיר 
ניתנו הנחיות ברורות  קורונה לישיבת הערכות מיוחדת, במהלכה 
להגברת האכיפה מצד אחד ומצד שני מתן סיוע ותמיכה לחולים 
יעבור  הפיקוח  מערך  כי  הוחלט  בישיבה  העיר.  תושבי  מקרב 
למתכונת חירום הכוללת את  פקחי החניה ורישוי העסקים לטובת 
אכיפה מוגברת של  כללי הבריאות. הפיקוח הונחה להתפרש בכל 
רחבי העיר בדגש על מרכזים הומי אדם, תחנות אוטובוסים, מרכזי 

קניות ועוד. 
הירוק  התו  הנחיות  של  מוגברת  לאכיפה  הנחיה  ניתנה  היתר  בין 
ובחנויות.  “אחד הצעדים הקריטיים לבלימת  והסגול בבתי עסק 
התפשטות הנגיף הוא ללא ספק האכיפה”, נמסר מהעירייה בתגובה 
וצוין כי כבר מרגע התפרצות הגל הנוכחי, העירייה נקטה בצעדים 

למניעת התפשטות הנגיף ובאמצעות שירותי הרווחה נערכה למתן 
הרווחה  “עובדות  המאומתים.  לחולים  רחבה  תמיכה  מעטפת 
לשאול  מנת  על  בעיר  מאומת  חולה  לכל  אישי  באופן  מתקשרות 
הצורך  במידת  תרופות.  או  מזון  לו  חסר  שלא  ולוודא  לשלומו 
העירייה תספק מזון לנזקקים, אנו ערוכים לכך”, אמר ראש העיר 

רונן פלוט בתגובה.
חשוב לציין כי לנוכח האחוז הגובה של המתחסנים בקרב תלמידי 
בנוף הגליל, מערכת החינוך ממשיכה להתנהל כסדרה.  יב’   – ז’ 
ה  בני  את  לחסן  הבריאות  משרד  החלטת  עם  השבוע,  שני  ביום 
– 60 ומעלה בחיסון הרביעי, כל קופות החולים בעיר הודיעו על 
היערכות מלאה וקראו למבוטחים העונים על קריטריון הגיל להגיע 

ולהתחסן.
לרשות  כי  מסר  קומרניצקי,  יבגני  בעירייה,  הקורונה  על  הממונה 
  PCR התושבים פועלים מתחמי בדיקות מהירות מטעם מד”א ו

מטעם פיקוד העורף. 

אכיפה מוגברת וקנסות 
בגין אי עטית מסכות 

מתחמי בדיקות קורונה בנוף הגליל 
בדיקות  PCR  )פיקוד העורף( 

איפה? במרכז ברקוביץ’ 
באיזה ימים ושעות?  ימים ב’ - ה’ בין השעות -10:00 18:00

האם הבדיקה כרוכה בתשלום? לא, הבדיקה ללא תשלום.  
צריך הפניה מרופא? לא, אין צורך בהפניה מרופא. 

תוך כמה זמן מקבלים תוצאה? עד 48 שעות 
המתחם פועל גם בשישי ושבת?  לא ידוע בשלב זה, אנו נודיע לתושבים באמצעות מסרון 107 

למכשיר הנייד 
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נוף הגליל היא העיר הכי ידידותית 
בארץ לעסקים קטנים ובינוניים

המדד מתבסס על מספר פרמטרים שנבחנים בכל רשות ובוחנים את רמת 
ה"ידידותיות" של הרשות לעסקים המצויים בתחומה על פי שביעות רצון, 

נגישות למידע, ארנונה ונגישות למכרזים.
שרת הכלכלה אורנה ברביבאי: "המדד נועד לעודד רשויות מקומיות להקל על 
מול  פעילותו  ולאורך  פתיחת העסק  והבינוניים, החל ממועד  הקטנים  העסקים 
הרשויות. העסקים מהווים מנוע צמיחה משמעותי למשק הישראלי והם אחראים 
לכ-50% מהתוצר העסקי ולכ-60% מהמועסקים במשק. פיתוח העסקים הקטנים 
על  ישירה  יש השפעה  לרשות המקומית  אולם  כולנו,  ציבורי של  אינטרס  הוא 

העסקים שנמצאים בה". 
רמת  את  ובוחנים  רשות  בכל  שנבחנים  פרמטרים  מספר  על  מתבסס  המדד   
ה"ידידותיות" של הרשות לעסקים המצויים בתחומה. הסוכנות לעסקים קטנים 
ובינוניים ביצעה השנה גם דירוג מיוחד על הפעילות שבצעו הרשויות המקומיות, 

בזמן משבר הקורונה, לטובת העסקים.
לדירוג זה נשאלו עסקים מספר שאלות בנוגע לפעולות שביצעה הרשות במטרה 
גם  בדק  הדירוג  הקורונה.  בעקבות  הגבלות  עם  ההתמודדות  את  עליהם  להקל 
את המידה בה המידע הקשור למשבר הקורונה הונגש באתר הרשות. במדד זה, 
ייחודיות בסקר העסקים ועל הנגשת מידע בדבר הנחיות,  שמבוסס על שאלות 
שלוש הרשויות המובילות בארץ  לפי גודלן הן : נוף הגליל,  רמת גן וגזר. נוף 
שנבדקו  הפרמטרים  בשקלול  ביותר  הגבוה  הדירוג  את  כאמור  קיבלה  הגליל 

נגישות מידע, ארנונה, שביעות רצון ונגישות למכרזים. 

 על פי מדד שפורסם השבוע על ידי משרד הכלכלה, ברשויות הכוללות 50-150 אלף תושבים

ראש  ידי  על  מונה   ,59 אדרי,  משה  העיר,  בן  הגליל:  בנוף  מקומית  גאווה 
הממשלה נפתלי בנט לתפקיד יו”ר הוועדה לאנרגיה אטומית.

התיכון  המזרח  בלימודי  ראשון  תואר  בעל  הוא  במילואים,  אלוף  תת  אדרי, 
ואפריקה מאוניברסיטת חיפה ותואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת בר 

אילן.
משה אדרי למד בבית הספר היסודי תבור, משם המשיך לבית הספר כדורי, 
שירת 31 שנה בצבא בשורה של תפקידים בכירים, בהם מפקד יחידת החילוץ 
והפינוי הקרבי בחיל האוויר 669, מפקד שלד”ג וכן פיקד על בסיס חיל האוויר.

בן העיר לשעבר מונה ליו”ר
 הוועדה לאנרגיה אטומית

כבוד גדול. משה אדרי

הכי ידידותי. עופר סנטר

אנשים טובים נרתמו. מיכל ז’נו

אסון  ארע   2021 אוגוסט  חודש  בסוף 
כבד. בית פרטי ברחוב יודפת עלה באש 
של  הטרגי  למותו  שגרמה  אכזרית, 

ליאור ז’נו בן 43 ששהה בבית.
דודתו, מיכל ז’נו, שהתגוררה יחד עם אחיינה 
גג  קורת  ללא  נותרה  צעיר,  מגיל  בו  וטיפלה 
שירותי  אחיינה.  אובדן  על  גדול  כאב  ועם 
הרווחה בעירייה, בניהולה של איריס בורמיל, 
הגישו למיכל סיוע מידי ובעזרת אגף הקליטה 
בה  חלופית  דירה  לרשותה  העמידו  בעירייה 
התגוררה למשך כל תקופת השיפוצים בביתה. 
ביוזמת העירייה והעומד בראשה, רונן פלוט, 
גויס היזם שי פאר שסייע בשיפוץ ראשוני של 
את  לבצע  התגייס  לוגסי  משה  הקבלן  הבית. 

ולא  מלאה  בהתנדבות  המורכבות  העבודות 
השיפוצים.  חודשי  כל  במשך  מיכל  את  עזב 
שירותי הרווחה בעירייה ליוו את מיכל במשך 
מימנו  האישית  התמיכה  ולצד  התקופה  כל 
ארון  מקרר,  כגון  חיוניים  מוצרים  רכישת 

בגדים, מכונת כביסה ומזגן. 
טובים  באנשים  פגשנו  הדרך  כל  “לאורך 
לראות  הלב  את  מחמם  היה  לעזור.  שביקשו 
מתנדב  גולומט  אלכס  המזגנים  מתקין  את 
תשלום  ללא  המזגן  של  ההתקנה  את  לבצע 
המשפחה  כל  עם  יחד  אוריין  האחיינית  ואת 
ציוד  ברכישת  ומסייעת  הכוח  בכל  מתגייסת 
מרקסרמר.  ישראלה  עו”ס  סיפרה  בנייה”, 
באופן קשה  בבית שניזוק  עבודות השיפוצים 

בסיוע  לוגסי  משה  הקבלן  בהובלת  התבצעו 
מתנדבים רבים מקרב תושבי העיר. 

לביתה  מיכל  חזרה  השבוע  ראשון  ביום 
לראש  הודתה  גדולה  ובהתרגשו  המשופץ 
העיר, רונן פלוט שדחף ועמד מאחורי הסיוע 
המיוחד של העירייה. “אנחנו אתך ולא נעזוב 
אותך”, אמר ראש העיר למיכל “השיפוץ עדיין 
מה  אבל  להשלים  מה  עוד  יש  הסתיים,  לא 
שחשוב זה שיש לך קורת גג בטוחה ומוגנת”.   
הפרטיים  האנשים  לכל  להודות  ביקש  פלוט 
בעירייה.  הרווחה  ולשירותי  למיכל  שסייעו 
“עיריית נוף הגליל הוכיחה שוב שהיא יודעת 
לדאוג לתושביה ולעמוד לצדם בכל זמן ובכל 

מצב”.

 הבית שעלה באש שופץ על ידי 
אנשים טובים ורוהט מחדש    
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ביקר  רזבוזוב,  יואל  התיירות,  שר 
ביקורו  את  ופתח  הגליל  נוף  בעיריית 
בישיבת עבודה מקצועית בהשתתפות 

צוות משרדו וראשי המנהלים בעירייה.
קצרה  סקירה  הציג  פלוט,  רונן  העיר,  ראש 
ועל המהפך שמתחולל בה בשנים  על העיר 
היעדים  ברשימת  כי  ציין  הוא  האחרונות. 
שסומנו על ידי העירייה עומד גם חזון הפיכת 

העיר לאטרקטיבית גם בתחום התיירות. 
ראש העיר הסביר כי מיקומה של העיר בלב 
מוקפת  והיותה  לנצרת  סמיכותה  הגליל, 
מרהיבות,  נוף  ורצועות  ירוקים  בשטחים 
מעניקים לה יתרון תיירותי עצום. "לנוף הגליל 
לא  שמעולם  אדיר  תיירותי  פוטנציאל  יש 
מומש", אמר והציג שורה מיזמים תיירותיים 
גדולים שנמצאים בשלבי תכנון שונים, חלקם 

לקראת התחלת ביצוע בשנה הקרובה 2022.
שאושר  הרכבל  פרויקט  גם  הוצג  בישיבה 
אך  ממשלה,  בהחלטת  שנים  מספר  לפני 
נעצר בשלב התכנון הראשוני על רקע עלותו 
שר  הקורונה.  מגפת  והתפרצות  הגבוהה 

ממכלול  מתרשם  הוא  כי  אמר  התיירות 
הדברים הטובים שמתרחשים בנוף הגליל 
בהובלת  השינויים  אחרי  מקרוב  ועוקב 
גדלקין  אלכס  וסגניו  פלוט  העיר  ראש 

וסמיון ברון.
שנים  הרבה  העיר  ראש  את  מכיר  "אני   
האדירות  הביצועיות  היכולות  את  ומכיר 
שלו", אמר השר והוסיף כי משרדו יבחן 
ברמה המקצועית את כל בקשות התמיכה 
את  רואה  בהחלט  "אני  העירייה.  של 
הפוטנציאל התיירותי הגלום בעיר. יש כאן 
תשתית תיירותית בלתי רגילה שמעולם לא 

מומשה", ציין.
ראש  בליווי  השר,  יצא  הישיבה  בסיום 
העיר פלוט, לסיור בנופארק שם מתוכננת 
האומגה האקסטרים הכי ארוכה בישראל 
ממלא  עם  יחד  בעולם.  הארוכות  ואחת 
והצוות  גדלקין  אלכס  העיר  ראש  מקום 
הבכיר בעירייה, השר ביקר גם באצטדיון 
מהעבודות  והתרשם  החדש  "גרין" 

להקמת אצטדיון נוסף עבור הנוער. ראש העיר רונן פלוט מסביר לשר התיירות, יואל רזבוזוב

שר התיירות יואל רזבוזוב 
קיים סיור עבודה ראשון

השר נחשף למיזמי התיירות הגדולים המתוכננים בעיר: הקמת בית מלון, רכבל 
מהר יונה להר תבור, טיילת ביער צ'רצ'יל ומתקן אומגה אקסטרים

אחד האירועים המרכזיים של שבוע החלל הישראלי 2021  - תערוכת צילומי 
הישראלית  האגודה  של  משותף  מיזם  במסגרת  הגליל  בנוף  יתקיים  חלל- 
המשוכלל  והפלנטריום  "פסיפס"  הקהילתיים  המרכזים  רשת  לאסטרונומיה, 
שנפתח השנה בנופארק, הפארק העירוני החדש של נוף הגליל, ומופעל על ידי 

שני מומחים לאסטרונומיה וחלל, ד"ר מרינה וד"ר גיא חץ.  
במשך  ותוצג  ברקוביץ'  הקהילתי  במרכז  בינואר  ב-18  תושק  התערוכה 
עשרה ימים במסגרת שבוע החלל הישראלי. בתערוכה יוצגו צילומים נדירים 

החושפים בפני הצופים את נפלאות היקום. 

העתיד של העיר. הסטודנטים בפגישתם עם ראש העיר

על רקע מדיניות העירייה לקדם ולחזק את 
אוכלוסיית הסטודנטים תושבי נוף הגליל, 
רונן  העיר,  ראש  של  בלשכתו  התקיימה 
אגודת  יו"ר  עם   מיוחדת  עבודה  ישיבה  פלוט, 
יזרעאל,  עמק  האקדמית  במכללה  הסטודנטים 

לואיס קוגן.
בישיבה השתתפו מנכ"ל האגודה  יגאל רבינוביץ' 
מטעם  יגר.  פז  והדוברות  השיווק  מחלק  וראש 
מ"מ  פלוט,  רונן  העיר  ראש  השתתפו  העירייה 
עדי  העירייה  מנכ"ל  גדלקין,  אלכס  העיר  ראש 

מלכה ומנהל מרכז הצעירים יבגני קומרניצקי.

נוף  תושב  קוגן,  לואיס  היו"ר  העלה  בפגישה 
הסטודנטים  כלל  לטובת  שונים  נושאים  הגליל, 
נוף  תושבי  כ-600  ובתוכם  האקדמית  במכללה 
אגודת  בין  פעולה  נדונו שיתופי  כן  כמו  הגליל. 
וקידום  הספורט  בתחום  והעירייה  הסטודנטים 
על  סוכם  בפגישה  משותפים.  תרבות  אירועי 
אגודת  בין  הפעולה  שיתוף  והרחבת  המשך 

הסטודנטים ועיריית נוף הגליל. 
כניסתי  "מאז  אמר:  פלוט,  רונן  העיר,  ראש 
המלגות  כמות  את  משמעותית  הגדלנו  לתפקיד 
לסטודנטים והרחבנו את סל הפעילויות שמציע  

של  והסטודנטים  הסטודנטיות  הצעירים.  מרכז 
נוף הגליל הם העתיד של העיר וחלק בלתי נפרד 
לאפשר  במטרה  רבות  פועלים  אנו  מהצלחתה. 
והאישית  הלימודית  בהצלחתם  להתמקד  להם 
וליצור מקומות תעסוקה מתקדמים בפארק ההיי-
טק שמוקם בעיר ומספק מאות מקומות עבודה 
והטכנולוגיה  הפיתוח  המחקר,  בתחומי  חדשים 

המתקדמת".
על  הודה  קוגן,  לואיס  הסטודנטים,  אגודת  יו"ר 
הנכונות והרצון הטוב של העירייה לסייע  ולקדם 

את טובת הסטודנטים במכללה. 

ראש העיר נפגש עם ראשי אגודת 
הסטודנטים במכללת עמק יזרעאל 

התערוכה הארצית לצילומים
אסטרונומיים מגיעה לעיר 

הפלניטריום בנוף הגליל
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היסטוריה: מעל 90 
אחוזי זכאות לבגרות 

הישג נאה לשחיין הפראלימפי יאן מרצלוב בן  15 מנוף הגליל, 
תלמיד כיתה י' בבית הספר אורט אלון, שזכה במקום השני ב-50 
ישראל בשחייה פראלימפית  מ׳ חופשי אליפות  וב-50  חזה  מ׳ 

בבית הלוחם תל אביב.
בתחרות השתתפו נוער ובוגרים, טובי השחיינים הפראלימפיים בארץ, 
כולל שחייני נבחרת ישראל שחזרו מהמשחקים הפראלימפיים בטוקיו 

הקיץ עם 8 מדליות. 
בשחייה הפראלימפית משתתפים ספורטאים עם נכויות פיזיות, לקויות 
ראייה או עיוורון. על מנת ליצור שוויון הזדמנויות השחיינים מחולקים 
ל-14 דרגות נכות שונות- כל דרגה נקראת ״קלאס״. ככל שהקלאס נמוך 

יותר, הספורטאי מוגבל יותר ביכולותיו הספורטיביות. 
לקידום  בעמותה  שנפתחה  החדשה  הפראלימפית  השחייה  קבוצת 
הספורט- מכבי נוף הגליל פועלת כבר מספר חודשים. הקבוצה מתאמנת 

בבריכת 'המתחם', תחת הדרכתו של רותם טוט
מאמנו של יאן, רותם טוט מספר על חניכו: "אני עובד איתו כבר כמה 
חודשים, ההישג שלו מכובד ביותר בהתחשב בעובדה שמדובר בתחרות 

ראשונה שלו".
משקיע  ומופנם,  שקט  בחור  "יאן  ואומר:  לחניכו  לפרגן  ממשיך  טוט 
בעל משמעת  נהדר  ילד  הוא  להצליח.  מנת  על  ועובד קשה  באימונים 

עצמית גבוהה".
שחיין נוסף מהקבוצה הפראלימפית, יוסף נאווטחה בן 17, זכה במקום 
השני  ב-50 מ׳ חזה, 50 מ׳ חופשי וב-50 מ׳ גב. בתחרות שהתקיימה 
בחנוכה זכה נאווטחה במקום הראשון בשני מקצים - 50 מ' גב וחופשי.

ילדים ונוער המעוניינים להצטרף לקבוצת השחייה מוזמנים ליצור קשר 
עם העמותה לקידום הספורט.

השחיין הפראלימפי יאן מרצלוב 
זכה במקום השני באליפות ישראל

מאמנו רותם טוט: "הוא ילד נהדר בעל משמעת עצמית גבוהה". קבוצת השחייה 
הפראלימפית של העיר שהוקמה רק בחודש אוקטובר האחרון, כבר זוכה בהישגים נאים 

המאמן רותם טוט עם שני השחיינים צילום טניה מרצלוב

מפגשי יצירה חווייתיים, המעשירים משמעותית את התלמידים, מתקיימים בבית הספר עצמון

מגרש הספורט גורדון נפתח לאחר שיפוץ משמעותי

שבת אחים

בשעה טובה
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כ- 100 חיילות  נפגש עם  רונן פלוט   ראש העיר 
וחיילים בני ובנות העיר העומדים לקראת שחרורם 
מצה"ל. המפגש המסורתי בלט בנימה האופטימית 
בעיר  ולהתגורר  להמשיך  רצונם  על  החיילים  והצהרות 
ולקחת חלק בתנופת הפיתוח והעשייה שמאפיינת אותה 
את  מרגיש  או  רואה  שלא  מי  "אין  האחרונות.  בשנים 

הטרקטורים  את  רואים  בעיר,  שמתחולל  הענק  השינוי 
והמנופים בכל פינה ומרגישים שמשהו גדול קורה פה", 

אמרו החיילים.
על  נרחבת  סקירה  ונתן  דבריהם  את  חיזק  העיר  ראש 
הפרויקטים המתבצעים בעיר הן בתחום הבנייה למגורים 
"נוף  הכלכלית.  והצמיחה  התרבות  החינוך,  בתחום  והן 
הגליל עומדת להכפיל את עצמה בשנים הקרובות, העיר 
צעירים  לזוגות  בצפון  אטרקטיבית  הכי  להיות  הופכת 
ולמשפחות". רגע לפני שינוי סטטוס לאזרחים ראש העיר 

והתשתית  בעיר  שמתחוללים  השינויים  את  סקר  פלוט 
"עשרות  העיר.  בני  הצעירים  לטובת  שנבנית  החדשה 
פרויקטים מתבצעים בעיר בו זמנית ובכל תחום אפשרי, 
קריית  בעיר,  פועל  למצוינות  בארץ  הראשון  קק"ל  בית 
עירוני  פארק  נופש,  מתחמי  כאן,   כבר  ראשונה  הייטק 
נועדו  וכולם  פרויקטים  המון  ועוד  בישראל  מהיפים 

את  לקבוע  וטוב  כיף  לכם  שיהיה  מנת  על  בשבילכם, 
עתידכם במקום שבו גדלתם, נולדתם והתחנכתם". 

המפגש עם החיילים אורגן על ידי מרכז הצעירים בניהולה 
של לודמילה שקולניקוב והתקיים במכללת נצרת עילית 

בהשתתפות מנהלת המכללה תרצה ריבק.
שמעניק  השירותים  את  בדבריו  ציין  פלוט  העיר  ראש 
מרכז הצעירים לטובת החיילים בשירות ולאחר שחרורם 
לרכוש  בפניהם  העומדות  האפשרויות  ואת  מצה"ל 

השכלה מקצועית במכללה הפועלת בעיר. 

 הנתון עדיין לא רשמי, אבל תוצאות מבחני 
לאחרונה  שנתקבלו  האחרון,  בקיץ  הבגרות 
“אלון”  אורט  התיכוניים   הספר  בבתי 
גבוהים מאוד  זכאות  אחוזי  על  ו”שרת”, מצביעים 

אשר לראשונה עוברים את רף ה - 90 אחוזים.  
הנתונים  הגבוה  לבגרות  הזכאות  שיעור  לצד 
הזכאים  בהיקף  דרמטית  עלייה  על  גם  מצביעים 
לתעודת בגרות טכנולוגית ואיכותית . כמעט מחצית 
ושיעור  באנגלית  יחידות   5 סיימו  התלמידים,  מן 
הזכאים לבגרות חמש יחידות במתמטיקה מגיע לכ-  

% 24, גבוה בהרבה מן הממוצע הארצי.
ההשקעה  את  שמבטא  אדיר  בהישג  “מדובר 
העירונית האדירה בתחום החינוך”, נמסר מהעירייה 
המאמצים  את  משקפת  הדרמטית  העלייה  כי  וצוין 
הכבירים של אגף החינוך וגם את הפעילות האדירה 
לפני  שהוקם  למצוינות  קק”ל  מורשת  מרכזת  של 
העיר,  ראש  של  לתפקיד  כניסתו  עם  שנים,  כחמש 
רונן פלוט, במטרה להעצים חינוך למצוינות ולאפשר 
לכל תלמיד בעיר לקבל שיעורים פרטיים בחינם על 

ידי טובי המרצים במדינה.
“להשקעה יש תוצאות”, אמר בתגובה ראש העיר, 
בתחום  הגדולים  המשאבים  כי  וציין  פלוט,  רונן 
ובהיבט  לימודי  הפדגוגי  בהיבט  משולבים  החינוך 
הפיזי בכל הקשור להצטיידות ולסביבת הלימודים. 

לצד  כי  ציינה  קליין,  מינה  החינוך,  אגף  מנהלת 

נרשמה  לבגרות,  בזכאות  המרשימים  הנתונים 
עלייה משמעותית גם במספר התמונה החינוכית 
בנוף הגליל שמצביעה על עלייה בשיעור הגבוה 
ביותר באזור הצפון. גם בזכאות לבגרות מוגברת 
עלייה  נרשמה  ואנגלית  מתמטיקה  במקצועות 
שניגשים  התלמידים  במספר  וגם  משמעותית 

לבגרות מוגברת במקצועות מתמטיקה ואנגלית.
 בשני מקצועות אלה וגם במקצועות הטכנולוגיים 
והמדעים נוף הגליל מדורגת במקום מצוין, גבוה 
מהממוצע הארצי. לדברי קליין, “העירייה הציבה  
את החינוך בראש סדר העדיפויות העירוני ופועלת 
ללא לאות לגיוס משאבים חסרי תקדים  והקצאתם 
בית  הקמת  לרבות  התלמידים,  הישגי  לקידום 
קק”ל למצוינות, כניסתה של קרן רש”י  למערך 
החוסן הקהילתי, הרחבת תכנית מחשב לכל ילד 
והכללת העיר בתוכנית המחשבים ההיברידים – 

ההשקעה העצומה הזאת נותנת את פירותיה”.
החינוך  לאנשי  להודות  ביקש  פלוט  העיר  ראש 
העושים במלאכה, למנהלי בתי הספר התיכוניים, 
למורים, לצוותים החינוכיים ולעובדי אגף החינוך. 
“בעיקר אני רוצה להודות לתלמידות ולתלמידים 
לא  בשנה  הזאת  האדירה  הקפיצה  את  שעשו 
ההישג  על  גדול  כוח  יישר  להם  מגיע  פשוטה. 

המדהים”

היסטוריה: מעל 90 
אחוזי זכאות לבגרות 

נתוני מבחני הקיץ האחרון מצביעים על עליה דרמטית בשיעור הזכאות לבגרות בבתי הספר התיכוניים 
אורט “אלון” ו”שרת”. מנהלת אגף החינוך: "העירייה הציבה  את החינוך בראש סדר העדיפויות העירוני”

הצלחה רבה במבחני הבגרות לתלמידי נוף הגליל )ארכיון(

משתחררים משרות סדיר, 
חותמים קבע  בנוף הגליל 

"אין מי שלא רואה או מרגיש את השינוי הענק שמתחולל בעיר". ראש העיר והמשתחררים
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חדשים בשנת 2021 מספר שיא של עולים    
הגליל, שיא שלא היה כמוהו מאז גלי העלייה הגדולים של שנות ה – 90 נתוני סיכום השנה מצביעים על למעלה מ – 1500 עולים שנקלטו בנוף 

מהודו ועד צרפת 
,אך  נוף הגליל אומנם הכריזה על שנת 2021 כשנת עלייה  עיריית 
מגבלות  רקע  על  במלואה,  תתממש  ההכרזה  כי  ציפה  לא  איש 
הקורונה וחוסר הוודאות בעולם. העולים החדשים, כך מתברר על 
פי הנתונים, דווקא ניצלו כל ההפוגות בקורונה על מנת להגיע לארץ 
וסימנו את נוף הגליל כיעד המבוקש. מאז תחילת השנה הגיעו לעיר 
למעלה מ – 1500 עולים, שיא שלא היה כמוהו מאז גלי העלייה 

הגדולים בשנות ה – 90. 
מקהילת  השנה  לאורך  פעימות  בשלוש  הגיעו  עולים   1000  - כ   
המנשה בהודו, פעימה נוספת של עוד 257 עולים צפויה להגיע לעיר 
במהלך חודש ינואר הקרוב . "נוף הגליל הפכה לעיר המובילה בארץ 
באכלוס קהילת עולי הודו, מרביתם זוגות צעירים עם ילדים קטנים",  
עוד  כי  וציינה  יעקובוביץ'  סבטלנה  הקליטה,  אגף  מנהלת  סיפרה 
גוואטמלה,  בתוכן:  שונות  ממדינות  הגיעו  חדשים  עולים  מאות 
צרפת, קזחסטן ורוסיה.  "בליווי צוות אגף הקליטה, העולים זוכים 
לקבלת פנים חמה ומעטפת של תמיכה רחבה בתקופת התאקלמותם 
בעיר, הם משובצים מיד בכיתות אולפן ללימוד עברית, במקומות 

עבודה ובדירות שכורות בעיר".

קליטה אישית 
ראש העיר, רונן פלוט, נוהג לקיים מפגשי היכרות אישיים עם כל 
קבוצת עולים שמגיעה לעיר. כך למשל, ביום שני שעבר התקיים 

מפגש עם כ – 40 עולים שהגיעו ממדינות רוסיה וצרפת . 
והאנשים  היפה  העיר  החמה,  הפנים  מקבלת  מאוד  "התרשמנו 

האדיבים", סיפרו  העולים בהתפעלות. 
סדירה  החדשים  התושבים  בפני  הציג  פלוט,  רונן  העיר,  ראש 
נרחבת על העיר וסיפר על היצע  מקומות התעסוקה הנדרשים בכל 
"נוף  הטכנולוגית.  במכללה  מקצועית  הכשרה  וקורסי  המקצועות 
הגליל שמחה להוביל בקליטת העלייה. שמה הטוב של העיר הולך 
לפניה גם בקרב העולים החדשים ואנו מקבלים אותם בברכה", אמר 
ראש העיר ואמר כי השנה הקרובה 2022 תמשיך את העלייה  לנוף 

הגליל. 

 
רשות מצטיינת בעלייה  

בשנת 2021, לנוכח היקף העלייה, זכתה נוף הגליל באות  "רשות 

המרכז  העולמית,  הציונית  ההסתדרות  מטעם  עלייה"  מצטיינת 
לשלטון מקומי ומשרד הקליטה. האות ניתן למספר קטן של רשויות 
הן  השנה,  במהלך  בלטה  העלייה  קליטת  בתחום  פעילותן  אשר 
בעידוד וקליטת העולים והן בשילובם המיטבי בחיי הקהילה והעיר. 
תהליך בחירת הערים הזוכות התבצע על ידי ועדה מיוחדת שהורכבה 
מנציגי המחלקה לעידוד עלייה בהסתדרות הציונית העולמית, נציגי 
מנהלי  ואיגוד  המקומי  השלטון  נציגי  והקליטה,  העלייה  משרד 
מחלקות הקליטה. בטקס הענקת האות השתתפו מטעם העירייה - 
לודמילה  ונציגת האגף  יעקובוביץ'  אגף הקליטה סבטלנה  מנהלת 

שקולניקוב. 
שמה  העירייה  כי  וציין  הזכייה  על  ברך  פלוט,  רונן  העיר,  ראש 
לעצמה למטרה בשנה זו להגדיל באופן משמעותי את היקף העלייה 
פוטנציאל  המהוות  המדינות  מעגל  את  להרחיב  כך  ובתוך  לעיר 
עלייה למדינות ארה"ב, דרום אמריקה, ארגנטינה, אודסה, צרפת, 

הודו ועוד. 
"העלייה סומנה כיעד מרכזי בשנה זו ואני שמח שהושג חרף מגבלות 
התקיים  האות  הענקת  טקס  העיר.  ראש  אמר  הקורונה",  מציאות 
במעמד  שרת העלייה והקליטה פנינה טמנו-שטה, שר החקלאות 
והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל עודד פורר ויו"ר ההסתדרות 

הציונית העולמית יעקב חגואל.

קבלת פנים חמה כבר בנמל התעופה
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קבלת פנים בבניין העירייה

עולים מרוסיה הגיעו גם הםעם העולים מצרפת

זוג עולים מתחת לחופהמתאקלמים בנוף החדש
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 מה זה רכבת קלה?
הרכבת הקלה היא חשמלית, ואין לה קטר נפרד. יש לה שמונה מנועים 

שמותקנים בקרונות, והיא ניזונה מחשמל דרך כבל עילי לאורך תוואי נסיעתה. 
זה אחד היתרונות הגדולים של רכבת קלה – שהיא שקטה, נוחה  וידידותית 

לסביבה. ויש עוד יתרון חשוב: הרכבת לא רק צורכת חשמל, אלא גם מייצרת אותו! 
כאשר הרכבת בולמת, או נוסעת בירידה, היא מייצרת למעשה אנרגיה שמוחזרת 

למערכת החשמלית. באופן זה, הרכבת מייצרת בעצמה כ-15 אחוזים מהאנרגיה הנחוצה 
לה. הרכבת "נופית" תפעיל 30 קרונות בתדירות של -4 10 דקות. מהירות הנסיעה המרבית 

במקטע הבין – עירוני תהיה  כ – 100 קמ"ש וחוויית הנסיעה תהיה נעימה במיוחד – על כוס 
קפה ומחשב נייד ניתן יהיה לנסוע בכיף עד חיפה ומשם להחליף רכבת לת"א ודרומה.

האם מדובר בפרויקט לאומי?
בהחלט. פרויקט הרכבת הקלה "נופית" מוגדר כפרויקט תשתית לאומי אסטרטגי לפיתוח מערך 
הסעת המונים בצפון. הפרויקט מתבצע על ידי משרד התחבורה באמצעות חברת "חוצה ישראל" 

והמדינה משקיעה בו סכום עתק – מעל 10 מיליארד שקלים!!! 

באיזה ערים מתבצע פרויקט מעין זה? 
בירושלים פועלת רכבת קלה. בגוש דן ות"א מתבצעות עבודות לסלילת רכבת קלה. 

מה היתרון התחבורתי?
הרכבת תייצר רצף תחבורתי מהיר, נגיש וזמין באמצעות חיבור נוף הגליל לחיפה. תוואי הרכבת 
יתפרסו לאורך 41 ק"מ ויחצה כעשרה יישובים שונים. הפרויקט ינגיש את מרכזי התעסוקה בחיפה 
לתושבי העיר ולהיפך. הוא יקדם את הצמיחה הכלכלית של העיר וימשוך משפחות וזוגות צעירים. 

כמה תחנות יוקמו בנוף הגליל? 
7 תחנות, מתוך 20 תחנות בסך הכל לאורך תוואי הרכבת. התחנות: הר יונה, בי"ס "אלון", גלעד, 

בי"ס "שרת", קריית הממשלה, השוק העירוני, הגליל ) ליד אזור תעשייה ב'( 

מה תהיה תדירות הרכבת?
בין 4 – 10 דקות 

מה זמן הנסיעה המשוער ברכבת מנוף הגליל לחיפה? 
כ 30 דקות, מהירות הנסיעה המרבית בקטע הבין – עירוני תהיה 100 קמ"ש 

היכן מתבצעות העבודות? כמה תחנות 
יהיו בעיר? האם יהיו גם חניונים?  מתי 

יסתיים הפרויקט ועד כמה קשה 
יהיה בזמן ביצוע העבודות? 

כל התשובות על הפרויקט 
ההיסטורי שמתבצע בנוף 

הגליל וצפוי לתפוס תאוצה 
בשנה הקרובה. אולי יהיה 

קשה בדרך אבל קל ומשתלם 
ביעד – נוף הגליל מצטרפת 

לערי הרכבת הקלה בישראל: 
גוש דן, ת"א וירושלים 

תחנת קריית הממשלה

תחנת השוק העירוני
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היכן מתבצעות כעת העבודות בנוף הגליל ? 
קריית  באתר  יונה.   הר  וחניון  השוק  חניון  הממשלה,  קריית  אתרים:  בשלושה  מתרכזות  העבודות 
בניין העירייה לקראת תחילת עבודות להקמת תחנת  הממשלה מהות העבודות להסדרת השטח  מול 
"קריית הממשלה", העבודות כוללות גם הרחבת נתיבי תנועה בצומת קריית הממשלה. באתר חניון השוק 
מתבצעות עבודות להכשרת חניון חנה וסע עתידי אשר יכיל כ – 120 מקומות חניה ובאתר חניון הר יונה 
העבודות מתרכזות באזור התעשייה לצור הכשרת חניון חנה וסע עתידי אשר יכיל כ – 580 מקומות חנייה. 

מן הפרסומים ניתן להבין כי העבודות יעברו להילוך גבוה 
בשנה הקרובה, כיצד לא תיפגע שגרת החיים בעיר ?

חברת חוצה ישראל יחד עם מינהל ההנדסה, דוברות העירייה והאגפים השונים מלווים את הפרויקט לא 
רק בהיבט ההנדסי אלא גם בליווי קהילתי תוך התחשבות בצרכי התושבים ומתן מענה מידי לכל בעיה. 
תיק המוכנות לשלב המתקדם של  העבודות מתייחס להיבטים השונים, החל ממטרדי רעש ועד לעומסי 
תנועה ופקקים. חושב לציין כי כמו בכל פרויקט בסדר גודל עצום שכזה נדרשת סבלנות רבה, אבל היא 
'נופית' הכי הכי חדישה, הכי  בסופו של דבר משתלמת. לנוף הגליל תהיה  בעוד מספר שנים הרכבת 
משוכללת והכי יעילה שתשפר לאין ערוך את איכות חיי התושבים. זהו חלק מהמהפך שמתחולל בעיר 

המשנה את פניה ללא היכר והופך אותה לעיר אטרקטיבית ומתקדמת "
הדמיית חניון הר יונה
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אגף  מנהלת  מלכה,  עדי  הגליל  נוף  עיריית  מנכ"ל 
קונפורטי,  בני  העירייה  גזבר  קליין,  מינה  החינוך 
אמילי–  עדי  הקהילתיים  המרכזים  רשת  מנכ"לית 
מרב  הגליל  נוף  הטכנולוגית  המכללה  מנכ"לית  האס, 
הבכירים  התפקידים  לבעלי  המשותף   - ששון–אמויאל  
הללו הוא היותם תושבי נוף הגליל, חלקם תושבים חדשים 
רואים  בעירייה  האחרונה.  בשנה  בעיר  להתגורר  שעברו 
באיוש תפקידי המפתח על ידי תושבי העיר יתרון יחסי, אף 
על פי ששיקולי הבחירה מתייחסים למקצועיות בלבד ולא 

למקום המגורים.  "עד לפני חמש שנים היה קשה למצוא 
הדרישות  על  העונים  העיר  תושבי  מקרב  מקצוע  אנשי 
למכרזים  העיר,  בניהול  בכירים שהתפנו  תפקידים  לאיוש 
ניגשו מתמודדים  ידי העירייה כמעט ולא  שהתפרסמו על 
מקרב תושבי העיר ואלה שכן התמודדו לא ענו על דרישות 
הסף", נמסר מהעירייה וצוין כי השינוי ההיסטורי שמתחולל 
בשנים האחרונות בעיר נותן את אותותיו גם באיוש עמדות 
המפתח בעירייה ומשקף את האווירה החדשה והאופטימית. 
כך, למשל, בראש הצוות הניהולי הבכיר בעירייה עומד עדי 

מלכה, תושב העיר, בן37, נשוי לתושבת העיר, אילונה. בני 
הזוג מתגוררים בעיר ומגדלים באושר את בתם התינוקת בת 

שמונה חודשים.
אמילי– עדי  עומדת  הקהילתיים  המרכזים  מערך  בראש 
האס, תושבת צעירה, אם לילד הלומד בכיתה א' בביה"ס 
"ארבל". עדי טיפסה במעלה תפקידי הניהול ברשת ומונתה 
לאחרונה לתפקיד הבכיר ביותר  לאחר שעברה בהצלחה 
את מבחני המיון הקשוחים של החברה למתנ"סים. תפקיד 
בכיר נוסף המאויש על ידי תושב חדש הוא גזבר העירייה, 

ניהול  בתחום  עשיר  רזומה  עם  שמגיע  קונפורטי,  בני 
מערכות כספים גדולות ברשויות ובמגזר הפרטי. 

בעירייה מציינים כי גם מערך החינוך בעירייה מופקד בידיה 
של תושבת העיר, מינה קליין, אשת חינוך מוערכת וותיקה 
וכן המכללה הטכנולוגית נוף הגליל שמנוהלת ביד רמה על 

ידי תושבת ותיקה של העיר, מרב ששון- אמויאל. 
כיו״ר   המשמש  זלוטניק,  סרגי   הוא  ברשימה  אחד  עוד 
לתפקידו  במקביל  בהתנדבות,  הגליל  נוף  לפתוח  החברה 

הותיק  כראש מנהלת פארק התעשייה ציפורית.

תלמידי המגמה מדעית הנדסית בתיכון אורט “אלון” 
בנוף הגליל, לקחו חלק בהרצאה של חברת “רפאל” 

בנושא מערכות ראייה ממוחשבות.
בהרצאה הציגו טכנולוגיה מתקדמת, המאפשרת לעקוב אחר 

מטרות בשמיים אשר הצליחו לחמוק מהמכ”מ. 

מתבגר  ברפאל  המהנדסים  שדור  היה  בהרצאה  המסר 
זקוקה  הביטחונית,  בתעשייה  בעולם  המובילה  והחברה 
בפיתוח  מקומם  את  שיתפסו  צעירים  למהנדסים  במהרה 

מערכות חדשות ומתקדמות לשמירה על בטחון ישראל. 

הכירו את בעלי התפקידים הבכירים החדשים בעיריה. כולם תושבי נוף הגליל 

מסר ברור בהרצאה

סרגי  זלוטניק בני קונפורטיעדי מלכהמינה קלייןמירב ששון אמויאלעדי האס

 תרם כליה והציל חיים
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התחרות נערכת מדי שנה על ידי המועצה 
הפנים  משרד  בחסות  יפה  לישראל 
צוות  המקומי.  השלטון  מרכז  ובשיתוף 
שופטים המורכב מאנשי מקצועי ואישי ציבור 
מגיע לעיר ובוחן את רמת הטיפוח וההשקעה 
בחזות העיר, איכות הסביבה ותחזוקת מתקנים 
בניקוד  כאמור,  זכתה,  הגליל  נוף  עירוניים. 
יופי.   כוכבי  ביותר בתחרות – חמישה  הגבוה 
סגן  העירייה,  מטעם  נסעו  שעבר  רביעי  ביום 
ראש העיר סמיון ברון ומנהל אגף שפ"ע, יניב 
המועצה  מנציגי  התעודה  את  לקבל  חרוש, 

לישראל יפה.
על  לעיר  מוענק  התואר  כי  צוין  בטקס 
במרחב  תקדים  חסרת  בהשקעה  הצטיינותה 
הציבורי ובטיפוח סביבה נגישה ומקיימת. "נוף 
גם  הפרמטרים,  בכל  מובילה  עיר  היא  הגליל 
השינוי  והודגש  בטקס  נאמר  החיצוני",  ביופי 
האחרונות.  בשנים  בעיר  שמתחולל  האדיר 
"זה מדהים מה שקורה בעיר הזאת. נוף הגליל 
הפכה לדוגמה ומופת, עיר אטרקטיבית ששמה 

הטוב הולך לפניה".
התואר הנכסף ניתן לעיר לא רק בזכות טיפוח, 

ניקיון ושיפור חזות העיר אלא הושם דגש גם 
על אמצעים לשירות הציבור, נגישות והשקעה 
נעשו  השופטים,  לבקשת  הסביבה.  באיכות 
סיורים בשכונות הוותיקות של העיר ובאזורים 
המרוחקים מצירי תנועה ראשיים ומרכז העיר. 
התרשמו  בעיר,  סיור  ערכו  אשר  השופטים 
לשדרוג  גם  גבוה  ציון  והעניקו  מהמוסדות 
שביל  המשחקים,  גני  הציבוריים,  הפארקים 
האופניים ומתקני הכושר. כמו כן העניקו ניקוד 
גבוה לתשתיות וכבישים, מרכזי המחזור, פחי 

אשפה, כיכרות מטופחות ועוד. 
ראש העיר, רונן פלוט, אמר בתגובה: "עיר היא 
כמו בית. ההשקעה בטיפוח החזות החיצונית, 
הריהוט, הגינה והמתקנים הם חלק בלתי נפרד 
נעימה ומטופחת משרה  מאיכות החיים. עיר 
אווירה טובה, מסבירת פנים ודוחה אלימות. 
הרבים  למשאבים  תמורה  מהווה  הזכייה 
שמשקיעה העירייה וזו ללא ספק תעודת כבוד 
עבודתם  את  שעושים  שפ"ע  אגף  לעובדי 
במסירות כל השנה בהובלת מחזיק תיק חזות 
העיר, סגן ראש העיר סמיון ברון ומנהל אגף 

שפ"ע, יניב חרוש".  

חמישה כוכבי יופי 
בתחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל 2021". רונן פלוט: 

"הזכייה מהווה תמורה למשאבים הרבים שמשקיעה העירייה". 
"תעודת כבוד לעובדי אגף שפ"ע שעושים את עבודתם במסירות"

סגן ראש העיר סמיון ברון ומנהל אגף שפע יניב חרוש עם התעודה

 צחי וייס ליד מיטת האיש שאת חייו הציל

אתר: פארק נחל התבור, דרכי גישה: רחוב 
אורך  ל-15(   13 הורדים  )בין  הוורדים 
כבר  לציין  חשוב  מטר  כ-300  המסלול: 
בהתחלה, אם רוצים לראות זרימה של מים, צריך 
להגיע ישר אחרי הגשם, ואם אתם ממש בעניין, 
אז בזמן הגשם.  חונים את הרכב ברחוב הוורדים 
15 בצמוד לכביש ויורדים בהליכה רגלית לכיוון 

הפארק )יש חניון עפר מסודר, אבל
בצד   לחנות  עדיף  אז  בוץ,  שם  יש  גשם  בימי   
הכביש(.  ביום גשום, כבר בהתחלה תוכלו לראות 
 ולשמוע את הזרימה של המים – מראה מקסים!

כשנה,  לפני  שנחנך  יפהפה  בפארק  מדובר 
ממש מתחת לבית, עם עצים, שבילים מוסדרים 
ונגישים. בימים של שמש חמימה  אפשר להגיע 

גם עם עגלות תינוקות, ללכת לאורך השביל, יש 
ספסלים ושולחנות.  גם בימי הקיץ אפשר להגיע 
לפארק, שמוצל ברובו. אז אנחנו הגענו קצת אחרי 
עם  חם,  לתה  מעולה  טיימינג  היה  וזה  הגשם, 
ריחות של חורף מסביב. מומלץ בחום רק בבקשה 
לא לשכוח לקחת אתכם את הזבל. בטבע אין 

 פחים.

צחי וייס, רס"ן במיל' המשרת במערך 
פיקוד העורף המשמש הנהגת הקהילה 
כליה  תרם  הגליל,  בנוף  הדתית 
שאיננו  אדם  של  חיים  והציל  אלטרואיסטית 

מכיר
וייס  החליט לעבור את הניתוח באופן  צחי  
שברקע.   הרביעי  הקורונה  גל  למרות  יזום 
תרומת הכליה נשתלה בגופו של תושב חולון, 
בן 60 אב לחמישה ילדים שסבל במשך שנים 
רבות ממחלות כליות קשה והיה בסכנת חיים. 
לחבריו צחי סיפר כי עבורו תרומת הכליה היא  

הגשמת חלום להציל חיים של אדם. 
מנת  על  סיפורו  את  לפרסם  הסכים  צחי  
התרומות  חשיבות  את  למודעות  להביא 
האלטרואיסטיות  "זו מתנת חיים לנתרם אבל 

גם מתנת חיים עם משמעות לתורם" הסביר. 

 

הצעה לטיול בנוף הגליל 

מתחדשים גם בשילוט רחובות 

השילוט החדש ברחבי העיר

העבודה להחלפת שילוט כלל רחובות העיר מתבצעת במספר שלבים כאשר 
הישנים.  השלטים  את  שיחליפו  חדשים  שלטים  עשרות  יותקנו  שלב  בכל 
סולארית(  )תאורה  השמש  אנרגיית  באמצעות  מוארים  החדשים  השלטים 
באופן שמגביר את נוכחותם ומבליט את שמות הרחובות. יצוין כי במסגרת 
תכנית ההתחדשות העירונית, הוחלפו כל שלטי המספרים על בתי המגורים 
בלבול  כתובות המגורים, לאחר שנים של  גורפת של  ובוצעה הסדרה  בעיר 

היסטורי. 
"במשך עשרות שנים היו מספרים לא הגיוניים על בתים בשכונות, דבר שיצר 
בלבול מוחלט וסכנה אמתית לחיי אדם בכל פעם שהוזעקו צוותי הצלה והיו 
צריכים לבזבז זמן יקר על חיפוש הבית", מסר מנכ"ל העירייה, עדי מלכה, 

שמוביל את הפרויקט.
הסדרת  גם  כמו  החדש,  הרחובות  שילוט  כי  אמר  פלוט,  רונן  העיר,  ראש   
לדבריו,  העיר,  של  הכוללת  בהתחדשות  נוסף  נדבך  הם  המגורים  כתובות 
"נוף הגליל הופכת עיר לדוגמה שכל העיניים נשואות אליה, עיר יפה, נקייה, 

אטרקטיבית ואיכותית מאין כמוה". 

 תרם כליה והציל חיים

                                    מאת: דוד ויפית שינאן 



14   

   ירחון מידע לתושבי נוף הגליל | גיליון דצמבר 2021

דניאל פופוק ואילי בניאס, תלמידים ממקיף 
אורט שרת בנוף הגליל, הובילו  דיון בנושא 

השפעות תכניות הריאליטי על בני נוער.
אשר  המלצות  מספר  גובשו  המרתק  הדיון  בתום 

הופצו במסמך רשמי של משרד החינוך.
במסמך נכתב כי האירועים הסוערים בעת האחרונה 
חידדו  הישראלית  בחברה  הגוועת  האלימות  סביב 
מדיה  לאוריינות  לחינוך  הצורך  את  שאת  ביתר 
החינוך  חשיבות  ובראשם:  אזרחית  ולאוריינות 
התקשורת  הביטוי,  חופש  חשיבות  לדמוקרטיה, 

כמבנה מציאות וכמונעת ממגוון אינטרסים ועוד.
 באופן מיוחד התחדד הצורך בקיום מרחב ציבורי 
פתוח וענייני בין מגוון הקבוצות והאזרחים בחברה 

הישראלית. 
ברשתות  ובעיקר  במדיה  מתנהלים  שבה  הזו,  בעת 
החברתיות שיח המצטיין בהסתה, שיסוי לאלימות 
וגזענות, תלמידי מגמת "תקשורת וחברה" החליטו 

ליטול יוזמה ולייסד במת שיח
ענייני  לדיון  צעירים  שתכנס  הנוער  לבני  מקצועית 

ולא מתלהם, בסוגיות משמעותיות הקשורות
לאירועים האקטואליים בהקשרם לתכני הלימוד של 

מגמת "תקשורת וחברה".
מכל  ונערות  נערים  משתתפים  הצעיר  בפרלמנט 
הארץ המשקפים מגוון רחב של אוכלוסיות: יהודים, 
וכו'",  פריפריה  מרכז,  חילונים,  דתיים,  ערבים, 

וציין כי  הסביר מנהל תיכון "שרת, שמואל ליידרמן  
הדיונים מהווים קרקע פורייה להבעת דעה ולפתיחות 
לשינוי  ופעולה  הובלה  וכן,  דעות  של  רחב  למגוון 
של  בהשתתפותם  גאים  "אנו   . החברתית  המציאות 

תלמידי שרת", אמר.
פופוק  דניאל  התלמידים   השלישי  הפרלמנט  בדיון 
ואילי בניאס, הובילו דיון מעניין ומעמיק. "דניאל ואילי 
ביצר  גם  הריאליטי  תכניות  של  השפעתן  את  ניתחו 

האדם אשר משחר ההיסטוריה נהנה מצריכת רוע". 
בקרבות  העתיקה  רומא  אזרחי  התבדרו  למשל  כך 
ומלכים  אצולה  ובני  בהריגה,  שהוכרעו  גלדיאטורים 
צפו באבירים המקפחים חייהם בזירות הקרב.  "תכניות 
הריאליטי עונות על הצורך שלנו בקתרזיס ובאסקפיזם. 
וקיומם ממלא את תחושת  לכן, הצפייה בהן חשובה 
הזיכוך עבור בני האדם. יחד עם זאת, נדרש איזון. כפי 
חשיפה  חסרונות:  גם  לו  יש  לריאליטי  יתרונות  שיש 
לאלימות, חיזוק של תפיסת מציאות מעוותת, פגיעה 
בערכים חברתיים ואובדן הילדות" הסבירו דניאל ואילי

מאתנו,  מתחיל  "הפתרון  פתרון:   גם  הציעו  השניים 
הצפייה  הריאליטי.  בתוכניות  צופים  אשר  הנוער  בני 
שלנו מחזקת את אחוזי הרייטינג. השליטה בקיומן של 
תכניות אלו תלויה בנו ולכן אם נרצה לראות מהן פחות 
על מערכת החינוך  כן,  כמו  עלינו לצפות בהן פחות. 
להרחיב ולהעמיק חינוך לצריכה ביקורתית של תכניות 

הריאליטי והשאיפה של צעירים לפרסום בכל מחיר".

מעטפת תמיכה עירונית לדיירי 
בניין ברחוב מנחם אריאב 9  

תלמידים מ"שרת" הובילו דיון בנושא
השפעות תכניות ריאליטי על  הנוער 

הדיון התקיים בפורום פרלמנט צעיר הפועל במסגרת מנהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך.  התלמידים דניאל 
פופוק ואילי בניאס הובילו דיון מעמיק ומעניין. מנהל בית הספר: "הדיונים מהווים קרקע פורייה להבעת דעה"

דיון מעמיק ומענייין. התלמידים דניאל פופוק ואילי בניאס

בימים אלה מוצגת במוזיאון 
תערוכת  ישראל,  ארץ 
והזוכה  המדוברת  הצילום 

למבקרים רבים ”עדות מקומית”.
בתערוכה מציגים מיטב צלמי הארץ, 
מהשורה הראשונה, מגוון רחב של 
צילומי עיתונות, ספורט, ודיוקנאות 
 World- Press ה   תערוכת  לצד 

Photo  העולמית. 
שני  השנה,  נבחרו  המציגים,  בין 
בוגרי בית הספר אורט “אלון” בנוף 
בנימינוב  ושני  שטיין  שי  הגליל: 
שהציגו  צילומים מפרויקט הבגרות 

שלהם. 
צלמים  מאות  מבין  נבחרו  ושני  שי 
מעשרות מגמות צילום ברחבי הארץ 

במסגרת תחרות ”עדות צעירה”.
 שני הציגה שתי תמונות מפרויקט 
 , עצמי  בדימוי  שעוסק  שלה  הגמר 
שי  ואילו  השלמות  אחרי  ”במרוץ 
הגמר  פרויקט  מתוך  תמונה  הציג 
פוסט  שסבל   באביו  שעסק  שלו 
עם  היתקלות  בעקבות  טראומה 

מחבלים. 

מאורט “אלון” למוזיאון ישראל 

פרויקט בגרות. שני בנימינוב

צילומים של שני בוגרי תיכון אורט “אלון” מוצגים בתערוכת 
הצילומים “עדות מקומית” במוזיאון ארץ ישראל
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עובדי הפיקוח מסייעים באריזת תכולת הבתים

לראש  שנשלח  במכתב 
ולשרים  הממשלה 
העיר  ראש  כתב  הרלוונטיים 
"כפי  פלוט:  רונן  הגליל,  נוף 
לקחת  ידעה  ישראל  שממשלת 
קורת  ולספק  חירום  במצבי  אחריות 
גג לאזרחים שאיבדו את כל רכושם 

באסונות".
 ראש העיר ציין כי מדובר במשפחות 
הקטנה  הגג  קורת  אשר   קשות-יום, 
חלקן  רכושם,  כל  הינה  שבבעלותן 
אף ממשיכות לשלם עליה בהלוואות 
חברת  "אין  ומשכנתאות.  שלקחו 
ביטוח שמפצה בגין מבנה מסוכן, אין 
משרד ממשלתי שמספק מענה וידיה 
של העירייה כבולות. אין מדובר רק 
ארצית",  בבעיה  אלא  הגליל  בנוף 

הסביר במכתבו לראש הממשלה.
התערבותו  את  ביקש  פלוט   
החלטת  הצעת  קידום  באמצעות 
ממשלה שתקבע פיצוי הולם לבעלי 
ללא  יישארו  שלא  מנת  על  הדירות, 

קורת גג.
"כפי  פלוט:  העיר  ראש  לדברי 
לקחת  ידעה  ישראל  שממשלת 
אחריות במצבי חירום אחרים ולספק 
קורת גג לאזרחים שאיבדו את בתיהם 
הממשלה  על  כך  שונים,  באסונות 
לטפל בבעיה כאובה זו אשר הנפגעת  
האוכלוסייה  היא  ממנה  העיקרית 
במבני  מתגוררת  אשר  המוחלשת 
מגורים ישנים ומתקשה להתמודד עם 

תחזוקתם בשל מצוקתה הכלכלית".

מעטפת תמיכה עירונית לדיירי 
בניין ברחוב מנחם אריאב 9  

תלמידים מ"שרת" הובילו דיון בנושא
השפעות תכניות ריאליטי על  הנוער 

ראש העיר, רונן פלוט, מינה צוות פעולה מיוחד לליווי וטיפול במשפחות כולל הצמדת עו"ס אישית לכל משפחה והעמדת 
מחסן העירייה לאחסון הציוד. "לא נעזוב את המשפחות לרגע, העירייה תסייע ככל המתאפשר לה על פי החוק", אמר   

ראש העיר לממשלה: "המדינה חייבת 
לסייע לתושבים שפונו מבתיהם" 

בית גיל הזהב זכה ב-5 כוכבי יופי 
מטעם המועצה לישראל יפה 

 

הבניין ברחוב מנחם אריאב 9

 5 כוכבי יופי. קשישים בבית גיל הזהב

בטקס שנערך בבית המועצה לישראל יפה בתל-אביב, 7 בתי דיור לגיל הזהב של 
משרד הבינוי והשיכון בניהול חברת עמידר החדשה זכו בכוכבי יופי מטעם המועצה 
לישראל יפה. בתוך כך, 5 בתי דיור קיבלו ציון מרבי של 5 כוכבי יופי ובהם גם בית 
גיל הזהב ע"ש "אריאל שרון" הממוקם ברחוב ארבל בעיר נוף הגליל, שזכה גם 

באות "מצטיין רשת". 
במסגרת התחרות "בית הגיל השלישי הנאה ומקיים בישראל" לשנת 2021, בדקה 
המועצה לישראל יפה את הפרמטרים הבאים: ניקיון ואסתטיקה סביבתית, לרבות 
של  ובטיחות  נגישות  וכן  ותקינות  שימור  תחזוקה  וחזיתו,  סביבתו  הדיור,  פנים 

הדיורים. 

בהיותו  הן  דרך  לפורץ  נחשב  הפרויקט 
הגדול ביותר בניין המגורים הישן ברחוב 
מנחם אריאב 9 בנוף הגליל מלווה על ידי 
העירייה מזה חודשים ארוכים בעקבות פניה של 
של  בדיקה  לבצע  בבקשה  נכסים  בעלי  מספר 
יציבות המבנה לנוכח הליקויים הקשים. הבדיקה 
הוועדה  ידי  על  ספטמבר  בחודש  עוד  בוצעה 
לדיירים  נמסרה  ובסיכומה  מסוכנים  למבנים 
דחופים  תיקונים  לבצע  יש  ולפיה  דעת  חוות 

בבניין.
בעלי הנכסים הודיעו כי אין ביכולתם לבצע את 
התיקונים בבניין אשר רוב הדיירים בו מתגוררים 
הבתים.   של  הבעלים  ואינם  שכורות  בדירות 
"מתוך 24 הדירות שבבניין, 5 בלבד מאוישות על 
ידי בעליהן. כל היתר הם שוכרים אם זה מעמידר 
או מאנשים פרטיים כך שבפועל, למרבה המזל, 
והוצאות  הטרטור  למעט  נזק  להם  נגרם  לא 

המעבר", נמסר מהעירייה בתגובה.
יחד עם זאת, עוד ביום הוצאת הצו, כינס ראש 
מ"מ  עם  וביחד  הדיירים  את  פלוט,  רונן  העיר, 
העיר  ומהנדס  ברון  סמיון  סגנו  גדלקין,  אלכס 
הפינוי  משמעות  את  להם  הסביר  לבב,  דורון 
בניהולה  בעירייה,  הרווחה  שירותי  והשלכותיו. 

באופן  לסייע  התגייסו  בורמיל,  איריס  של 
ממוקד בכל אחת מן המשפחות בהתאם למצבה 
משפחה,  לכל  צמוד  עו"ס  "העמדנו  הכלכלי. 
דירה  בשכר  סיוע  כולל  נקודתי  טיפול  ביצענו 
אמרה  ותמיכה",   אישי  ליווי  וכמובן  לזכאים 
בורמיל, וציינה כי למרות שרוב הדיירים בבניין 
שמלווה  קשה  באירוע  מדובר  שוכרים,  הם 

בחוסר וודאות.
מלבד  כולל  העירייה  מטעם  הפעולה  צוות 
שירותי הרווחה, את סגן ראש העיר סמיון ברון, 
מנכ"ל העירייה עדי מלכה וראש העיר רונן פלוט 
עצמו, שמלווה מקרוב את הפעולות המבוצעות 
באריזת  סיוע  כללה  התמיכה  העירייה.  ידי  על 
הציוד ופינויו מן הבתים, העמדת מחסני העירייה 
לאחסון חפצים, גידור הבניין ומתן סיוע בציוד 
רונן  העיר,  ראש  נזקקות.  למשפחות  ומזון  חם 
פלוט, פועל להרחבת הסיוע באמצעות פניה אל 

ראש הממשלה והשרים הרלוונטיים. 
לראש  פלוט  העיר  ראש  ששיגר  במכתב 
החלטת  לקדם  ביקש  בנט,  נפתלי  הממשלה, 
ממשלה שתעניק פיצוי כספי למשפחות המפונות 
ותעגן את האירוע תחת הגדרת מצב חרום כמו 

שריפה, רעידת אדמה ואסון טבע. 
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מרובת  עיר  היא  הגליל  נוף   
זה  נתון  ושפות.  תרבויות 
לעיר  המקנה  לאוצר  נחשב 
עושר תרבותי, אך עם זאת גם מעלה 
את השאלה כיצד ניתן לטפח אוצר 
השפה  שימור  עם  אחד  בקנה  זה 

העברית ברמה גבוהה.
בשיתוף  העירייה,  יזמה  כך  לצורך 
"אורנים",  ומכללת  רש"י  קרן 
דרך  פורצת  חינוכית  תוכנית 
המתייחסת  שפות",  מדברת  "עיר 
הנוגעים  המעגלים  לכל  לראשונה 
בסביבת הילדים בגיל הרך: צוותים 
הורים,  רווחה,  צוותי  חינוכיים, 
קהילתיים  שירותים  סבתות,  סבים 
"ההשקעה  עירוניים.  ומרחבים 
בונה  הרך  בגיל  השפתי  בתחום 
סבירות  ומייצרת  חזקה  תשתית 
הזמן  לאורך  להתקדמות  גבוהה 
עינב  הסבירה  פערים",  וצמצום 
הילדים  גני  מחלקת  מנהלת  סויסה, 
הראשונה  התוכנית  ששנת  וציינה 
עבודה  יסודות,  לבניית  הוקדשה 
והכשרת כל צוותי גנים, מעונות וכל 
צוותי הובלת הגיל הרך בנוף הגליל.

בעיר  הילדים  גני  סייעות   60
הכשרה  התוכנית  במסגרת  עברו 

לעבודה  מיומנויות  על  מקיפה 
והעשרת  שפות  מרובת  בסביבה 
הסייעות  העברית.   השפה 
אקדמי  קורס  בהצלחה  עברו 
שוורץ,  מילה  פרופסור  בליווי  
העומדת בראש המרכז הישראלי 
לחינוך בגיל הרך מטעם מכללת 
לקבוע  מנת  על  וזאת  "אורנים", 
מדיניות אחידה ועבודה משותפת 
עם כל הגורמים, ביניהם: מעונות 
רווחה  שרותי  פרטיים,  וגנים 
וצוותי  המתנ"סים  רשת  קליטה, 

משרד החינוך.
לבוגרות  התעודות  חלוקת  טקס 
הקורס התקיים ביום רביעי שעבר 
פלוט  רונן  העיר,  ראש  במעמד 
מכללת  רקטור  מיכאלי,  וניר 
עמית  פרופ'  בראשות  "אורנים" 
את  מקרוב  מלווה  אשר  שכטר, 

התוכנית.
הגליל,  בנוף  רש"י  קרן  מנהלת 
לצד  כי  הסבירה  בטיטו,  רינת 
המרחב  גם  בגנים  הפעילות 
לעושר  פניו  את  ישנה  הסביבתי 
השקעה  ידי  על  השפתי  
והנגשתם  עירוניים  במרחבים 

בתחום השפה. 

טופס 4 )אישור אכלוס( הוענק 
center D3 - למפעל  חדש נוסף

לאחר שעבר שיפוץ מקיף והפך למואר, מטופח, ירוק ומאובזר במתקנים חדישים 
במסגרת תכנית התחדשות העיר, מגרש טאגר המיתולוגי בנוף הגליל חזר להיות 
נוף  נוער שחקני הפועל  ובני  שוקק חיים. מדי ערב מגיעים להתאמן בו ילדים 
שמתאמנות  נשים  לצה״ל,  לגיוס  שמתכוננים  ״אחריי״  תנועת  חניכי  הגליל, 
שעושים  ומבוגרים,  צעירים  תושבים,  והרבה  פונקציונליים  אימונים  בקבוצות 

ריצות והליכות במסלול הענק  מסביב למגרשים.

מתחדשים

הפך שוקק חיים. מגרש טאגר

בעל המפעל שלום ספיר 

רונן  הגליל,  נוף  עיריית  ראש 
פלוט, חתם על אישור אכלוס 
 ,center  D3- נוסף  מפעל 
שמצטרף לסוללת המפעלים החדשים 
  center .שמגיעים לעיר בקצב מסחרר
D3 הוקם בשנה האחרונה בהשקעה 
שקלים  מיליון  מ-10  למעלה  של 
הותאם  המבנה  "ציפורית".  בפארק 
לצרכי המפעל העוסק בייצור מדפסות 
מתקדמת  בטכנולוגיה  תלת-ממד 
ופיתוח אביזרים דיגיטליים לתעשייה 

הדנטלית בישראל. 
המפעל,  של  הבעלים  ספיר,  שלום 
ללשכת  השבוע  ראשון  ביום  הגיע 
מידיו  וקיבל  פלוט,  רונן  העיר,  ראש 
המפעל  אכלוס  המאשר  הטופס  את 
לאחר שעמד בכל התנאים הנדרשים 
בחוק. "זהו רגע מרגש וחגיגי מאוד. 
 45 הראשון  בשלב  מעסיקים  אנו 
עובדים ומתכננים להתרחב ולהכפיל 
את מספר העובדים במפעל בתוך זמן 

קצר", אמר ספיר. 
התרחבות  כי  ציין  פלוט  העיר  ראש 
קטן  ממבנה  שהועתק  המפעל, 
גאווה  הינה  העיר,  בתוך  פעל  בו 
שלום  הבעלים,  של  בהיותו  מקומית 
ציין  העיר  ראש  העיר.  תושב  ספיר, 
"ציפורית"  בפארק  רבים  כי מפעלים 
הקמה  בשלבי  אלה  בימים  נמצאים 
מתקדמים לקראת פתיחתם בחודשים 

הקרובים. 

המפעל מייצר מדפסות תלת-ממד ואביזרים דיגיטליים לתעשייה הדנטלית 

מועצת העיר מאשרת את התקציב

התקציב יעמוד על 342,421 מיליון ₪ ומציג גידול על סך 15 מיליון ₪. חמישה תחומים 
בראש העדיפויות: חינוך, רווחה, ביטחון אישי, ניקיון ושירות לתושב 

עוד 240 מחשבים היברידיים 
חולקו לתלמידי העיר 
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 2016 בשנת  הצטרפה  הגליל  נוף 
הכיתה"  לכל   "מחשב  לפרויקט 
ראש  משרד  ידי  על  המופעל 
לכל  "מחשב  תוכנית  במסגרת  הממשלה 
תלמיד".  לכל  "סיסמה  ומיזם  תלמיד" 
בחמש שנות פעילותו של הפרויקט חולקו 
בעיר  ד'  כיתות  לתלמידי  מחשבים   1,500
מחשבים    240 עוד  חולקו  והשבוע 

לתלמידי כיתות ד' בעיר. 
בבניין  התקיים  המחשבים  חלוקת  טקס 
התלמידים  נציגי  בהשתתפות  העירייה 
ובמעמד ראש העיר רונן פלוט, סגניו אלכס 
עדי  העירייה  מנכ"ל  ברון,  וסמיון  גדלקין 
קליין,  מינה  החינוך  אגף  מנהלת  מלכה, 
מגי  הפרויקט,  וראשי  הספר  בתי  מנהלי 
תלמיד"  לכל  "סיסמה  מנכ"לית  אסייג 
ואורלי תמיר מנכ"לית "מחשב לכל ילד". 

שחולקו  במחשבים  כי  נמסר  מהעירייה 
ותוכניות  תוכנות  הוטמעו  לתלמידים 
למידה  רצף  ליצירת  משמעותית,  ללמידה 
בתי  "שמונה  התלמיד.  לבית  הכיתה  בין 
עצמון,  נטופה,  יודפת,  הגליל:  בנוף  ספר 
ארבל, גולן, כסולות, כרמל ובגין, נכללים 
)נייד  היברידי  המחשב  ולצד  בפרויקט 
ליווי  מקבלים  התלמידים  וטאבלט(, 

מקצועי על ידי צוות הדרכה והטמעה בבתי 
הספר", נמסר מהעירייה, וצוין כי  

כבר   במיזם  הראשון  המחזור  "למידי 
לומדים בחטיבת הביניים. 

הפרויקט  על  ברך  פלוט,  רונן  העיר,  ראש 
הקורונה  בתקופת  חשיבותו  את  וציין 
והמחשבים  לזום  עברה  שהלמידה  בעת 
הלימוד.  כיתות  את  החליפו  ההיברידיים 
יהיה  שלא  הבטחתי  לתפקיד  "כשנכנסתי 
ושכל  היברידי  מחשב  ללא  בעיר  תלמיד 
עם  מקוון  באופן  ללמוד  יוכלו  העיר  ילדי 
אמר  שיש",  ביותר  המשוכללים  הכלים 

ראש העיר פלוט.
לכל  "סיסמה  מנכ"לית  אסייג,  מגי 
בברכה  מקדמים  "אנו  מסרה:  תלמיד", 
מצטרפים  אשר  ד',  כיתות  תלמידי  את 
לפרויקט ומאחלים להם הצלחה בתוכניות 
המתוקשבת  ובלמידה  הייחודיות 
באמצעי  דיגיטלית מתקדמת  בפלטפורמה 

קצה חדישים". 
הוסיף  ילד",  לכל  "מחשב  יו״ר  רוזן,  יוסי 
הצורך  התחדד  הקורונה,  תחילת  מאז  כי 
בסיסי  למצרך  שהפך  במחשבים,  הדחוף 
ולקיים  מרחוק  ללמוד  כדי  ילדים  עבור 

שגרת לימודים סדירה. 

בביקורים השגרתיים של ראש העיר בנוף 
הגליל במוסדות החינוך מתקיימים  בדרך 
מורים  קומץ  עם  קצרים  מפגשים  כלל 
ועיקר המפגש מתנהל אל מול מנהלת בית הספר. 
את  להעמיק  החליט  פלוט,  רונן  העיר,  ראש 
ההיכרות גם עם המורים המועסקים בבתי הספר 

בעיר וליזום סדרת מפגשי שיח פתוחים עמם.
שעות  רוב  את  שלנו  הילדים  עם  מבלים  "אתם 
הפעילות של היום. חשוב שתהיו מעורבים לא 

גם  אלא  הספר,  בית  כותלי  בתוך  בעשייה  רק 
בכלל המרחב העירוני", אמר ראש העיר פלוט, 
וציין כי נוף הגליל עוברת שינויים מרחיקי לכת 

שמעצבים מחדש את עתידה.
תושביה  מספר  את  להכפיל  הולכת  "העיר 
ונכנסת לבנייה בהיקפים שלא היה כמוהם מאז 

הקמתה". 
צוותי  בהשתתפות  התקיים  הראשון  המפגש 
הוראה בבתי הספר היסודיים "כסולות" בניהולה 

של אורית יאיר ו"נטופה" בניהולה של מירי כהן.
המפגש נפתח בהצגת חזון מערכת החינוך בעיר 
תוך  קליין,  מינה  החינוך,  אגף  מנהלת  ידי  על 
ערכיות,  המרכזיים:  הדגלים  ארבעת  הדגשת 
הישגיות, שוויוניות ומצוינות. ראש העיר פלוט 
הציג סקירה מקיפה על הבנייה בעיר והפרויקטים 
השיב  השיח  ובמהלך  בה  המתבצעים  הגדולים 
על שאלות בנוגע לתוכניות העתידיות במערכת 

החינוך העירונית. 

 תא”ל אמיר ודמיני, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח אדם בצה”ל, ביקר בנוף הגליל 
וקיים ישיבת עבודה בלשכתו של ראש העיר רונן פלוט. בישיבה השתתפו סגני ראש 
העיר אלכס גדלקין וסמיון ברון, מנכ”ל העירייה עדי מלכה ומהנדס העיר דורון לבב. 
נידונו נושאים הקשורים לחיזוק שיתופי הפעולה בין הרשות לצה”ל, בתוכם יישום 

פעולות משותפות להגדלת היקף היוצאים לקצונה בקרב בוגרי התיכוניים בעיר. 

בראש צה”ל 

המפעל מייצר מדפסות תלת-ממד ואביזרים דיגיטליים לתעשייה הדנטלית 

המורים מתארחים אצל ראש העיר

תלמידי כיתות ד' המצטרפים לפרויקט

תא”ל דמיני וראש העיר פלוט

בחמש השנים האחרונות, מאז כניסתה של העיר לפרויקט "מחשב לכל הכיתה",  חולקו 1740 מחשבים 
לתלמידי העיר ש  ראש העיר: "כשנכנסתי לתפקיד הבטחתי שלא יהיה תלמיד בעיר ללא מחשב"

עוד 240 מחשבים היברידיים 
חולקו לתלמידי העיר 
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 נוף הגליל היא עיר מרובת תרבויות ושפות. נתון 
זה נחשב לאוצר המקנה לעיר עושר תרבותי, אך 
עם זאת גם מעלה את השאלה כיצד ניתן לטפח 
אוצר זה בקנה אחד עם שימור השפה העברית ברמה 

גבוהה.
ומכללת  יזמה העירייה, בשיתוף קרן רש"י  לצורך כך 
מדברת  "עיר  דרך  פורצת  חינוכית  תוכנית  "אורנים", 
שפות", המתייחסת לראשונה לכל המעגלים הנוגעים 
צוותי  חינוכיים,  צוותים  הרך:  בגיל  הילדים  בסביבת 
קהילתיים  שירותים  סבתות,  סבים  הורים,  רווחה, 
בגיל  השפתי  בתחום  "ההשקעה  עירוניים.  ומרחבים 
גבוהה  סבירות  ומייצרת  חזקה  תשתית  בונה  הרך 
הסבירה  פערים",  וצמצום  הזמן  לאורך  להתקדמות 
עינב סויסה, מנהלת מחלקת גני הילדים וציינה ששנת 
עבודה  יסודות,  לבניית  הוקדשה  הראשונה  התוכנית 
והכשרת כל צוותי גנים, מעונות וכל צוותי הובלת הגיל 

הרך בנוף הגליל.
התוכנית  במסגרת  עברו  בעיר  הילדים  גני  סייעות   60
הכשרה מקיפה על מיומנויות לעבודה בסביבה מרובת 
עברו  הסייעות  העברית.   השפה  והעשרת  שפות 
בהצלחה קורס אקדמי בליווי  פרופסור מילה שוורץ, 
הרך  בגיל  לחינוך  הישראלי  המרכז  בראש  העומדת 
מטעם מכללת "אורנים", וזאת על מנת לקבוע מדיניות 
ביניהם:  הגורמים,  כל  עם  משותפת  ועבודה  אחידה 
רשת  קליטה,  רווחה  שרותי  פרטיים,  וגנים  מעונות 

המתנ"סים וצוותי משרד החינוך.
ביום  התקיים  הקורס  לבוגרות  התעודות  חלוקת  טקס 
וניר  פלוט  רונן  העיר,  ראש  במעמד  שעבר  רביעי 

מיכאלי, רקטור מכללת "אורנים" בראשות פרופ' עמית 
שכטר, אשר מלווה מקרוב את התוכנית.

מנהלת קרן רש"י בנוף הגליל, רינת בטיטו, הסבירה כי 
לצד הפעילות בגנים גם המרחב הסביבתי ישנה את פניו 

עירוניים  במרחבים  השקעה  ידי  על  השפתי   לעושר 
והנגשתם בתחום השפה. 

צו אחוד הינו צו שבו תלמידי 
את  יחד  עוברים  השכבה, 
הליך הצו הראשון  הכולל את 
המיונים הראשונים לקראת  הבחירה 
המיועדים  על  המועדפות  ביחידות 

לשירות בצה”ל.
לאפשר  היא  האחוד  הצו  מטרת   
הגיוס  ללשכת  להגיע  לתלמידים 
נעשית  המוקדמת  ההכנה  כשכל 
מאפשר  זה  “תהליך  הספר.  בבית 
ימי  מהפסד  להימנע  לתלמידים 
לוודא  הספר  לבית  ומאפשר  לימוד 
ועברו  התייצבו  אכן  שהתלמידים 
את כל התהליכים הנדרשים לקראת 

גיוס”, הסביר ליאור שוסטוב, מורה 
בתיכון אורט “אלון” וציין כי במהלך 
התלמידים  האחרונים  החודשיים 
הצו  לקראת  הכנה  מפגשי  עברו 
לקראת  תרגול  כולל  הראשון 
וקבלת  הפסיכוטכניים  המבחנים 
לדבריו,   בבית.   לתרגול  אפשרות 
התלמידים  ראשון,  צו  בכל  כמו 
חברים  ומסביבם  בתחנות,  עוברים 
לשכבה ומורים אשר נותנים תחושה 

בטוחה ומוכרת
התלמידים  עברו  היום  “במהלך 
והתחנות  הבחינות  אותן  את  בדיוק 
לשירות  המיועדים  כל  שעוברים 

שהצו  העובדה  למעשה,  ביטחון. 
ועם  השכבה  חברי  שאר  עם  נעשה 
מצו  היחיד  השוני  היא  המורים 
ראשון רגיל”. התגובות מהתלמידים 
אחוד  לצו  היציאה  אחרי  ומהוריהם 

ראשון היו נהדרות.
המוכנות  כי  סיפרו  התלמידים 
הפחיתו  הביחד  ותחושת  הקפדנית 
הצו.  לקראת  הטבעי  החשש  את 
בכל  לפנות  למי  לנו  שיש  “הרגשנו 
חששות  לפרוק  מי  מול  שאלה, 
בחברים  מוקפים  היינו  ותסכולים, 
נעימה  הייתה  והאווירה  מוכרים 

מאוד”, סיפרו התלמידים. 

פרק  חיילי  נכנסו  השנה 
לגור  עברו  אלו  משימה, 
לסייע לתלמידי  כדי  בעיר 
החיילים  גיוס.  בתהליכי  תיכון 
חברים בתנועת תרבות שזה עתה 
בשכונות,  צעירים  אמנים  יישבה 
שונים  מתחומים  האמנים 
בבתי  נוער  עם  פועלים  ומגוונים 
במועדון  הצהריים  ואחר  הספר 

נחשון ויקינטון. 
התנועה  חברי  שאר  עם  יחד 
קבוצות  הקימו  החיילים 
להכיר:  לכולם  יצירתיות שכדאי 
בכיתה  ונערות  לנערים  קבוצה 
ט-יא שנפגשת כל שבוע במועדון 
ב17:00-19:00  ברביעי  נחשון 
בתפירה,  כלים  בה  ומלמדים 
במכונת  שימוש  בגדים,  הכנת 

תפירה, ועיצוב. 
לנערים  קבוצה  תאטרון:  קבוצת 
ונערות בכיתה ט-יא שנפגשת כל 
שבוע במתנס גורדון בימי רביעי 
במפגשים  ב17:00-19:00. 
נרכוש כלים מקצועיים בתיאטרון 

ומשחק
לכיתות  קבוצת  השורות:  בין 
שני  יום  בכל  שנפגשים  ט-יא 
בבית   17:00-19:00 בשעה 
הפקת  הוא  קק"ל שהנושא שלה 
ושרבוטים  מקשקושים  תערוכה 

השיעור.  בזמן  תלמידים  של 
של  ואוצרות  בהובלה  הקבוצה 
קבוצת בני נוער שעושים תהליך 
ספר  מבתי  יצירות  אסיפת  של 
בשאלה  שעוסק  קורא  כל  מתוך 
בראש  נוער  לבני  עובר  מה  של 
תערוכה  תעלה  השיעור.  בזמן 
בסוף השנה ואליה יוזמנו מורים 
הנוער  של  לחיים  הצצה  ויקבלו 

דרך התערוכה.
קבוצות,  שתי  רחוב:  אומנות 

צוות  הנקראים  ותיכון,  חטיבה 
רחוב, בהן הנוער נפגש ומתעסק 
הקבוצות  רחוב.  באומנות 
בגרפיטי  הכשרה  מקבלות 
המפגשים  וברייקדאנס.  ראפ 
שלישי  בימי  מתקיימים 

ב-16:30-18:00 במתנס גורדון.
לאחת  ולהרשמה  לפרטים 
דרך  לפנות  אפשר  הקבוצות 
עידן-0507976651,  הטלפון: 

אור-0545877779.

 הכשרה מקצועית אקדמית לסייעות גני הילדים 

צו אחוד 

60 סייעות גני הילדים בעיר סיימו בהצלחה קורס אקדמי ראשון בתוכנית החינוכית פורצת הדרך 
"עיר מדברת שפות" -  פרי יוזמת העירייה, קרן רש"י ומכללת "אורנים"

סיימו בהצלחה קורס אקדמי

הרגשת ביחד. התלמידים בלשכת הגיוס

המטרה:לסייע לתלמידי תיכון בתהליכי הגיוס

תלמידי שכבת יא’ בבתי הספר התיכוניים התייצבו  בצוותא 
לצו הראשון בלשכת הגיוס בטבריה. התגובות היו נהדרות 

 חיילי פרק משימה 
למען בני הנוער בעיר
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מוגבלות  עם  אנשים  שבעה 
להפוך  הצליחו  שכלית 
של  ולמתפעלים  לעובדים 
דפוס  בית  נופארק,  העתקות  מכון 
ומכון העתקות חדש שנפתח ביוזמת 
להתרחב  וצפוי  הגליל  נוף  עיריית 
בצפון מהגדולים   ולהיות 

העירוני  הפארק   – ב”נופארק” 
נפתח  הגליל,  נוף  של  החדש 
העתקות  ומכון  דפוס  בית  לאחרונה 
חדש המציג בשורה בתחום השוויון 
התעסוקתי לאנשים בעלי מוגבלויות.  
בכוחות  מתפעלים  הדפוס  בית  את 
מוגבלות,  עם  אנשים  שבעה  עצמם 
ולהיות  להתרחב  צפוי  המקום 

מהגדולים בצפון. 
חברתית”,  במהפיכה  “מדובר 
מרקסרמר  ישראלה  עו”ס  מסבירה 
באגף  מוגבלויות  מינהל  צוות  ראש 

הרווחה בעיריית נוף הגליל.
עם  אנשים  עשרות  לאחרונה  עד 
במעש  עבדו  מיוחדים  צרכים 
הוותיק, הם עבדו בחרושת פשוטה, 
תעשייתי  מבנה  מתוך  עבדו  הם 
בשולי העיר, מרוחקים ממרכז העיר 

מהחברה,  ורחוקים  נראות  ללא 
הפשוטות  במלאכות  הועסקו  הם 
וכפות  מזלגות  למלא  כמו  ביותר 
ואריזה  מיון  עבודות  שקיות,  בתוך 
עד  והשתכרו  ביותר  הפשוטות 
בחודש”.   בודדים  שקלים   מאות 
לפני כשנתיים ביקר ראש העיר, רונן 
ולא  הישן  מע”ש  במבנה  פלוט,  
העבודה  את  המעטה  בלשון  אהב 
במבנה  העובדים  שעשו  הרוטינית 
סגור ומרוחק ממרכז  העיר. כשחזר 
באופן  לפעול  החליט  ללשכתו 
לעובדים  למצוא  מנת  על  אקטיבי 

מקום תעסוקה נעים ומשלב.
העיר  ראש  של  לחזון  “בהתאם   
לשלב  במטרה  מטה  עבודת  עשינו 
את עשרות האנשים עם המוגבלויות 
כדי  העיר,  בתוך  עבודה  במקומות 
להתקדם  אפשרות  להם  שתהיה 
ולהיות  רגילים  במקצועות  ולעסוק 
העירוני”,  התעסוקה  ממעגל  חלק 
סיפרה מנהלת אגף הרווחה, איריס 
ושיתוף  הסיוע  את  וציינה  בורמיל 
הפעולה של קרנות המוסד לביטוח 

לאומי, משרד הרווחה ואדנ”מ. 

בנוף  שונים  וגילאים  תרבויות  מקהילות,  נשים   40
הגליל נפגשו במעגלי שיח, בהם כל אחת סיפרה על 

האור שהיא מביאה לקהילה
ידי קהילת הבוסתן, עמותת מהפך ורשת  הערב אורגן על 
יערה  והנחו:   ארגנו  הגליל.  בנוף  הקהילתיים  המרכזים 
לודמילה שקולניקוב,  להב,  דיאנה  דניז חדאד,  דקל,  אלף 
לילך רוז-וגשאל, מרינה ארברמוב ואומיה נסראללה-זריק.  

ישראלה מקרו. 
“היה לי מאוד כייף להכיר עוד נשים שרוצות כמוני לעשות 
קבוצה  שיש  עכשיו  עד  ידעתי  לא  בעיר.  משמעותי  שינוי 
שקוראים לה הבוסתן בעיר, שנפגשות בה העדות השונות. 
שמחתי לשמוע על הקבוצה הזו ואשמח מאוד עם יצרפו 
של  כזה  מפגש  יהיה  זמן  לכמה  אחת  אם  אשמח  אותי. 

נשים”, אמרה אחת המשתתפות.
ערין עכאשה: ״המפגש היה מרתק ומיוחד עבורי כאישה. 
נהניתי מכך שהמטרה הייתה להכיר אחת את השנייה, לספר 
האחרות.  של  התרבות  את  ולהכיר  להיחשף  עצמנו,  על 
המפגש העצים וחיזק כל אחת ואחת מאתנו, ופתח בפנינו 
ויהודיות.  ערביות  נשים  ולעשייה של  לשותפות  דלת  עוד 
יותר  ולהאמין  ביחד  להיות  שאפשר  כמה  הוכיח  הוא 

ביכולות שלנו.״
ודתות  שונים  ממגזרים  נשים  בין  “המפגש  חורי:  ראניה 
המנחה  ללילך  תודה   . ומחזק  חשוב  מאוד  שונות 
אור  שיש  זה  על  לנו  והזכירה  שהדגישה  הקבוצה  של 
להיות  אשמח  החוצה.  להוציא  שצריך  אחת  כל  בתוך 
המדהימה.” הקבוצה  של  בהמשך  פעילות  מעוד   חלק 

את בית הדפוס מתפעלים בכוחות עצמם אנשים עם מוגבלות

 מעגלי שיח. משתתפות הכנס

דפוס של הצלחה 
בנוף הגליל פועל בית הדפוס היחיד בישראל שכל עובדיו הם אנשים עם צרכים 

מיוחדים.  “מדובר במהפכה חברתית”, מסבירה עו”ס ישראלה מרקסרמר

יחידת ההתנדבות הרשותית ועיריית נוף הגליל 
מכינים בימים אלו חוברת לתושב המציגה את כלל 

הזדמנויות ההתנדבות הקיימות בעיר.
מטרת החוברת הינה חשיפה של העמותות 

והתוכניות לציבור התושבים ועידוד של 
מתנדבים נוספים להצטרף לעשייה.

נוף הגליל עיר מתנדבת 

אם את/ה מנהל/ת עמותה 
או מוביל/ת תוכנית התנדבותית 
– נשמח אם תצור/י איתנו קשר 

ותהייה חלק בעשייה.

ליצירת קשר יש לפנות למירי שטיצקי מנהלת יח' ההתנדבות
miri@nallit.org.il : טל. 050-2233512 מייל 
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V – PLANET . 1 
הפלנטריום המשוכלל ביותר בצפון ואחד 

המתקדמים נפתח בנופארק – הפארק העירוני 
החדש של נוף הגליל. המתקן מופעל על ידי שני 

מומחים מובילים בארץ בתחום החלל, בני הזוג ד"ר 
מרינה וד"ר גיא חץ. 

2. האומגה הארוכה בישראל 
מתקן האומגה הארוך בישראל יצא לתכנון לקראת 

ביצוע. האומגה באורך של כ - 700 מטרים תחבר את 
נופארק ליער צ'רצ'יל ותהווה אטרקציית אקסטרים 

עוצרת נשימה כמו ביער השחור בחו"ל 

3.  אמפי לא פחות מפואר מקיסריה 
האמפיתיאטרון החדש של נוף הגליל נחנך בקיץ 

2021 במופעי ענק :אברהם פריד, אמי וריטה, עידן 
יניב ועוד. גם שלמה ארצי אמור היה להופיע על במת 

האמפי אך נאלץ לבטל לאחר שאחד הנגנים חלה 
בקורונה.

4. חדר מיון קדמי 
השנה הוקם סוף סוף חדר מיון קדמי – שירותי 

רפואה דחופה בנוף הגליל. הפרויקט נמצא בשלב 
הגמר לקראת פתיחתו בחודשים הקרובים. חדר 
המיון יעמוד לרשות מבוטחי כל קופות החולים 

בשעות שבהם המרפאות סגורות  

5. רכבת "נופית" 
פרויקט הרכבת הקלה "נופית", שעמד בסכנת סגירה 
לאחר הבחירות על רקע המצב הכלכלי,  נכנס בשנה 

החולפת לשלב ביצוע במלוא הקצב, בשלושה 
מוקדים שונים ברחבי העיר. המדינה משקיעה 

ברכבת שתחבר את נוף הגליל לחיפה ) עם 7 תחנות 
בתוך נוף הגליל( תקציב אסטרונומי שמסתכם 

למעלה מעשרה מיליארד שקלים !  

6. 90% זכאות לבגרות 
שנת 2021  רשמה שיא של כל הזמנים בשיעור 

הזכאות לבגרות בקרב תלמידי בתי הספר התיכוניים 
בעיר. לראשונה בתולדות העיר, הנתון מצביע על % 

90 זכאות ושיעור גבוה של זכאים לתעודת בגרות 
איכותית  וטכנולוגית. 

7. קליטת מפעלי הייטק 
לא פחות ממונה מפעלים עתירי ידע והייטק הוקמו  

בשנה החולפת, מספר שיא בקנה מידה ארצי. 
המפעלים החדשים:  סימטל, ישראף יהלומים, 

אקלימטיק, טריידי סנטר, ספאנטק, מאוזני שקל, 
גזית M.S.P  וכרמית מצטרפים לעוד כ 20 מפעלים 

שהצטרפו לעיר בארבע השנים האחרונות 

8. עיר מדברת שפות 
מערכת החינוך העירונית בשיתוף קרן רש"י ומכללת 

"אורנים" הגתה תכנית חינוכית פורצת דרך בתחום 
השפה בגיל הרך. התכנית הופעלה השנה בכל גני 

הילדים בעיר ובמסגרתה השתתפו כל סייעות הגנים 
בקורס הכשרה מיוחד בתחום מיומנויות השפה. 

לכבוד השנה האזרחית החדשה 2022, בחרנו 22 פרויקטים מרכזיים מתוך מאות
 שבוצעו בשנה החולפת, חלקם זכו להוקרה ופרסים ברמה הארצית. קבלו אותם 

שיטור עירוני
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9. מרכז סיוע קהילתי 
ב - 2021 נחנך מרכז לסיוע קהילתי בשיתוף עם ארגון 
"פתחון לב". המרכז פועל במבנה בית ספר תיכון אורט 

"אלון" ומעניק סיוע כלכלי למשפחות במצוקה כולל 
חלוקה שבועית של סלי מזון .

10. מפקדת כיבוי אש 
המפקדה והתחנה החדשה של כב"א נחנכו במהלך 

השנה בטקס מרשים במעמד השר לביטחון פנים, עמר 
בר לב. המתחם הענק שהוקם בהר יונה משפר את 

זמני ההגעה במקרה של שריפה אבל גם מוסיף אנשי 
ביטחון בעיר ומגדיל את היצע התעסוקה 

11.  קריית הממשלה החדשה 
בשנת 2021 הסתיימה בניית קריית הממשלה החדשה, 

פרויקטי גרנדיוזי שמוקם בארבע השנים האחרונות 
בהשקעה של למעלה מ – 400 מיליון שקלים.  הקריה  

החדשה צפויה להיפתח בחודשים הקרובים ולאכלס 
תחת קורת גג אחת את כל משרדי הממשלה הפזורים 

בעיר 

12. מגדל שערי העיר 
בניין "בית מקורות" הישן שעמד שנים על גבי שנים 

כמו פיל לב בלב העיר נכנס בשנת 2021 להריסה 
לקראת הקמת מגדל מפואר שישמש למסחר 
ולעסקים בהשקעה של כ 300 מיליון שקלים. 

13. ליגת העל  
לא חשוב באיזה מקום נמצאת קבוצת הכדורגל הפועל 

נוף הגליל בטבלה, עצם העפלתה לליגת העל מהווה 
הישג משמעותי שנכנס להיסטוריה של העיר אחרי 

15 שנים בליגה הלאומית. האם נישאר בליגת העל? 
קשה לנחש באמצע העונה אבל בהחלט אפשר להגיע 

למשחקים ולעודד. קדימה הפועל ! 

14. חמישה כוכבי יופי 
גם השנה, שנה חמישית ברציפות, נוף הגליל זכתה 

בחמישה כוכבי יופי, הדירוג הגבוה ביותר בתחום חזות 
וניקיון העיר המוענק על ידי המועצנ לישראל יפה. 

איזה יופי 

15. השיטור מספר 1 
יחידת השיטור העירוני של נוף הגליל זכתה בשנת 
2021 במקום הראשון בארץ מבין יחידות השיטור 

הפועלות ברשויות.  לא רק תעודת כבוד, אלא גם פרס 
כספי על סך 100 אלף ₪ הוענק לרשות 

16 . מתחם צים  
 מבנה פאוור סנטר הישן שעמד אף הוא כמו פיל לבן 

במשך עשרות שנים נכנס בשנת 2021 לשיפוצים 
ובנייה. המבנה שנרכש על ידי חברת "צים" יהפוך 
למתחם עסקים, בילוי ומסחר מודרני כולל קומת 

ריהוט  ענקית בסגנון דיזיין  סנטר בני ברק. גם סניף 
גדול של מקס סטוק צפוי להיפתח בקרוב לרווחת 

התושבים. 

17. מול הרים 
מרכז "מול הרים" התרחב ב 2021 בעוד מבנה ענק 

שישמש לעסקים ומסחר וצפוי להיפתח בשנה 
החדשה 2022.  לצד המבנה הענק היזמים סללו כביש 

שמחבר את המרכז לאזור התעשייה ג' ומשחרר את 
עומסי התנועה בכניסה וביציאה. 

18. אוניברסיטה בנוף הגליל 
בשנת 2021 עיריית נוף הגליל הצליחה לגייס את 

אוניברסיטת חיפה למיזם משותף שיאפשר בעתיד 
הקרוב, כנראה כבר בשנת הלימודים האקדמית 

הקרובה, אפשרות ללמוד במכללה הטכנולוגית בעיר 
ולקבל תואר אקדמי בכפוף להשלמות באוניברסיטת 

חיפה. 

 19. בירת המנשה 
בשנת 2021 נקלטו בנוף הגליל למעלה מ – 1000 
עולים מקהילת בני המנשה והעיר הפכה לבירת 
הקהילה בארץ. עולי המנשה השתלבו במקומות 

עבודה בעיר, שכרו דירו ולומדים במערכת החינוך 
העירונית 

20. מחיר מטרה 
נוף הגליל היא העיר הראשונה בארץ הנכללת ב מכרז 
"מחיר מטרה" לבניית 1,156 יח"ד בשכונת מול התבור. 
המכרז כולל  5 מתחמי בנייה שיוצעו לזכאים בהנחה 

של 20%  ועד  300 אלף שקל ממחיר הדירה. 

21. ההתחדשות העירונית
נוף הגליל עשתה בשנה החולפת היסטוריה בתחום 
ההתחדשות העירונית באזור הצפון,  עם החלטתה 

של הועדה המחוזית לאשר להפקדה תכנית להקמת 
758 יחידות דיור במקום 120 במתחם הרחובות תירוש 

וחרוב. הפרויקט נחשב לפורץ דרך הן בהיותו הגדול 
ביותר בהיקפו במחוז הצפון והן בשילוב תהליכים 

חברתיים, אדריכליים וכלכליים. 

22. יומולדת 65 
בדצמבר 2021 הוכרז רשמית על פתיחת חגיגות ה 

ה – 65 להיווסדה של נוף הגליל. ההכרזה לוותה בטקס 
חגיגי בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו 

מיכל. החגיגות יימשכו גם בשנת 2022. מזל טוב !

פינוי בינוי תירוש

שער העיר

בני מנשה

תחנת כיבוי אש מחוזית

האמפי
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ממשיכה  הגליל  נוף  הפועל  הכדורגל  קבוצת 
הפסידה 0-3  והשבוע  שלה  ההפסדים  בשרשרת 
שהתקיים  אשדוד,  ס.  מ.  מול  חוץ  במשחק 
באצטדיון בלומפילד. ההפסד ממשיך לסבך את הקבוצה 

בתחתית הטבלה והיא מועמדת עיקרית לירידה.
היה זה הפסד שישי ברציפות של הקבוצה )כולל הגביע 
ספגה  ההפסדים  סדרת  במהלך  תקווה(.  פתח  מכבי  נגד 

הקבוצה 14 שערים וכבשה רק שער אחד.
שנפתח  העברות  חלון  של  השינויים  על  בונים  בקבוצה 
השבוע. הבלם גוטירי טומלין מברזיל צפוי לחזור לאחר 
שעבר ניתוח בכתפו הפצועה, המגן ארנסט מבוקה, אקס 
מכבי חיפה כבר נחת ויהיה תוספת כוח משמעותית, הקשר 
הליברי ששיחק בבלארוס דיוויד טווה צפוי להגיע אף הוא 
המגן  הקבוצה,  האנמית של  הקישור  חוליית  את  ולחזק 
פציעה  לאחר  לעניינים  לחזור  צפוי  בלילטי  אלי  הפצוע 
ממושכת ובהנהלה מקווים שהשינויים יחזירו את הקבוצה 

למסלול.
אפשר  ואי  טוב  לא  שלנו  "המצב  ברעם:  גיל  המנכ"ל 
על  תמיד  לשמור  לימדו  אותי  אבל  מזה,  להתעלם 

אופטימיות ולהאמין שבסוף יהיה טוב".
גיל ברעם הוסיף ואמר: "ידענו שליגת העל אינה פיקניק, 
ידענו שזה הולך להיות סיפור קשה ביותר, אבל לא ידענו 

עד כמה זה יהיה קשה".
הבית  במשחק  לעניינים  לחזור  תנסה  הגליל  נוף  הפועל 
בשבת הקרובה נגד הפועל קריית שמונה )אצטדיון גרין, 
שעה 17:00(. "חייבים להתחיל לנצח אחרת הליגה תברח 

לנו", אומרים בקבוצה.

ח”כ  צחי הנגבי התארח בנוף הגליל באימון ראווה בקראטה לרגל חגיגות ה- 65 
לנוף הגליל. האימון התקיים לעיני קהל רב, שנהנה מביצועים מרשימים

ביניהם  ומעלה(,  )חומות  בכירות  בדרגות  קראטקות  כ- 30  באימון השתתפו 
ד”ר עיסאם בריק, הוטרינר העירוני, ומנהלת מחלקת הספורט ורד מלר דוידסון 

ואחרים.

באולם  האימון  בהעברת  שוטוקאן,  בשיטת  חומה  חגורה  בעל  הנגבי,  צחי 
‘המתחם’, לצדו של ערן ברנשטיין סנסאי. האימון כלל קיהון )תרגול טכניקות 

בסיס(, קאטה )תבנית קרב מסורתית( ובונקאי )ישום הקאטה(.
ראש העיר, רונן פלוט נכח באירוע והעניק תשורה לח”כ הנגבי. גם מחלקת 

הספורט העניקה לו ולברנשטיין מגני הוקרה לרגל אירועי 65 שנה לעיר.

כדורגל: הפועל נוף הגליל הולכת
ומסתבכת בתחתית טבלת ליגת העל

י”א 6 היא אלופת בית 
הספר אלון בקט רגל אימון ראווה בקראטה עם ח”כ צחי הנגבי

זניה ברקמן נגד אשדוד השבוע בבלומפילד  צילום: מאור בכר

משתתפי האימון צילום: אלכס גולדנשטיין

שי מוסינקוגוליאן שלופה

נוער הפועל נוף הגליל
ברבע גמר גביע המדינה

לנוער,  הלאומית  מהליגה  הגליל  נוף  הפועל  הכדורגל  לקבוצת  נאה  הישג 
שהעפילה לרבע גמר גביע המדינה ע"ש אבי רן, לאחר שגברה בשלב שמינית 
הגמר בתוצאה 1-2 על הפועל רמת השרון מליגת העל במשחק שהתקיים במגרש 

הסינטטי עילוט.
וגוליאן שלופה, שהחזירו את  את השערים לזכותה כבשו שי מוסינקו )פנדל( 
אומר  המועדון",  עבור  גדול  כבוד  וזה  הגמר  ברבע  "אנחנו  מפיגור.  הקבוצה 

המנהל המקצועי סמי מיכאלוב של המחלקה.  
לעומת ההצלחה בגביע בליגה הקבוצה לא מצליחה להיות שותפה של ממש 
במאבק על כרטיס העלייה לליגת העל ממנה נשרה. בראש הטבלה ניצבת הפועל 

חיפה שמובילה את הליגה בפער גדול ונראית כרגע כעולה הוודאית.

המנכ"ל גיל ברעם: "ידענו שליגת העל אינה פיקניק, ידענו שזה הולך להיות סיפור קשה ביותר, 
אבל לא ידענו עד כמה זה יהיה קשה" ש שבת נגד הפועל קריית שמונה באצטדיון גרין
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כיתוב תמונה---טורניר טניס עממי בסימן שנת ה- 65 לעיר

הכנסת  יו"ר  אדלשטיין,  יולי  ח"כ 
שיחק  לשעבר,  הבריאות  ושר 
טניס שולחן ארצי שנערך  בטורניר 
בנוף הגליל, במסגרת חגיגות 65 שנה לעיר. 
כ–100  בהשתתפות  התקיים  הטורניר 

שחקנים מ-15 יישובים ברחבי הארץ. 
הכנסת  יו"ר  לשעבר  אדלשטיין,  יולי  ח"כ 
ושר הבריאות, הגיע לבוש בבגדי התעמלות 
ומצויד בתיק גב ספורטיבי, לאולם "טאגר" 
טניס שולחן  נערך טורניר  בו  בנוף הגליל, 
הספורט  לקידום  העמותה  בארגון  ארצי 

ומחלקת הספורט בעירייה.
 ח"כ אדלשטיין הגיע על תקן שחקן טניס 
זמן  מצא  הרבים  עיסוקיו  ולמרות  שולחן 
שיחק  הוא  ראווה.  במשחק  חלק  לקחת 
הגליל,  נוף  הפועל  גורן, שחקן  עמית  מול 
הוא  העל.  בליגת  שני  מקום  המדורגת 
לכל  גבוהה  רמה  גילה  אבל  הפסיד  2-1, 

אורך המשחק.  
ידוע  אבל  המשחק,  לקראת  "התאמנתי 
שהקבוצה של נוף הגליל מצוינת, כך שלא 
את  להביע  אלא  לנצח,  ציפייה  עם  הגעתי 

הכבוד שאני רוחש לעיר ולתושביה ולאחל 
ה-65", אמר ח"כ  ליום ההולדת  טוב  מזל 

אדלשטיין. 
עמית גורן אומנם ניצח את ח"כ אדלשטיין, 
רמת  את  שיבח  המשחק  בסיום  אבל 
הפרלמנטרי.  היריב  של  הגבוהה  המשחק 
"ח"כ אדלשטיין שיחק במקצועיות ברמה 

של ליגת על", אמר.
בראשות  השולחן  טניס  עמותת  הנהלת 
יוסי  העמותה  וחבר  בוזגן  שמעון  היו"ר 
אדלשטיין  ח"כ  את  הפתיעו  דרוסקין, 
כשהזמינו למשחק את מאמנו זאב קליגמן, 

אלוף העולם בטניס שולחן פאראלימפי.
לח"כ  הודה  פלוט,  רונן  העיר,  ראש 
את  לשבח  וציין  המחווה  על  אדלשטיין 
פעילות עמותת הספורט "הקבוצה מנוהלת 
על ידי חמישה אנשים שטניס השולחן הוא 
עבורם דרך חיים: היו"ר שמעון בוזגן וחברי 
ההנהלה  יוסי דורסקין, ישראל ורמוט, מאיר 
השחקנים  עם  יחד  ישינסקי,  ואריה  לייזר 
גורן  עמית  דוידוביץ',  רון  המקצוענים: 

ואוהד פניאל", אמר ראש העיר.

כיתה י”א 6 היא אלופת אורט אלון בקט רגל. 
הגיע לסיומו טורניר הכדורגל שנערך במשך 
למעלה מחודשיים בתיכון אורט ע”ש יגאל 
קבוצות  השתתפו  בטורניר  הגליל.  בנוף  אלון 
מדובר  בתיכון.  השונות  הכיתות  את  המייצגות 
בטורניר קט רגל שנערך מידי שנה בין כותלי בית 

הספר. 
מהלך הטורניר התקיים בצורה של בתים – כאשר 

כל קבוצה שיחקה פעמיים נגד שאר הקבוצות בבית, 
ושתי הקבוצות עם המאזן הטוב ביותר בסיום כלל 
משחקי הבתים עלו למשחקי חצי הגמר של הטורניר.
י”א  כיתות  הגיעו  הגמר  למשחק  יום,  של  בסופו 
לעודד  שהגיע  רב  צופים  קהל  ולעיני   ,3 ו-י”ב   6
התעלה  מותח,  היה  המשחק  לכיתה.  חבריהם  את 
לרמה גבוהה והוצגו בו ביצועים מרשימים. המשחק 
הסתיים בתוצאה 1:1. שחקני שתי הקבוצות התייצבו 

לדו קר פנדלים קביעת זהות הקבוצה שתזכה בסופו 
של דבר בטורניר בסיום הדו קרב ניצחה  קבוצת י”א 

6 וזכתה במשחק ובטורניר כולו.
הטורניר המוצלח, שמר על רוח ספורטיבית הן על 
המגרש והן מצד התלמידים ביציעים שהגיעו לעודד. 
כעת, לאחר סיום המשחקים – הפנים מועדות לעבר 
טורניר הכדורסל אשר עתיד להיערך בקרוב, ולאחריו 

מתוכנן טורניר כדורשת בנות, במתכונת דומה. 

לכבוד חגיגות 65 לנוף הגליל: 
ח"כ יולי אדלשטיין במשחק ראווה

י”א 6 היא אלופת בית 
הספר אלון בקט רגל

ח"כ אדלשטיין )מימין( במשחק הראווה לכבוד העיר

גמר מותח וצמוד שהוכרע רק בדו קרב פנדלים

טורניר טניס שולחן התקיים במסגרת חגיגות יום ההולדת לעיר ובהשתתפות כ–100 שחקנים מ-15 יישובים 
ברחבי הארץ.  ח”כ אדלשטיין: "הגעתי להביע את הכבוד שאני רוחש לעיר ולתושביה ולאחל מזל טוב"  

"כבוד גדול", כך הגדירו בבית הספר אורט שרת בנוף הגליל, לאחר 
זכייתו של תלמיד כיתה ח'3, ליאור שמולקו, במקום השני בהיאבקות 
־באליפות אירופה בהיאבקות, שהתקיימה בטבילסי, גאורגיה. "התרג

שתי לעמוד על הפודיום ולייצג את מדינת ישראל ואת העיר שלי נוף 
הגליל", סיפר שמולקו, שהתחרה במשקל עד 42 ק"ג וזכה למחמאות 

מכל עבר על הישגו המצוין באליפות אירופה.

מקום שני באירופה




