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מה עשינו 
בשנת 2022?

חינוך

הכל מתחיל בחינוך
מערכת החינוך בנוף הגליל זכתה בפרס החינוך המחוזי 

בשנת 2022 ומועמדת לפרס החינוך הארצי . מעבר 
למצוינות ולשאיפה להישגים ברמה הארצית, מערכת 
החינוך חרתה על דגלה - לחנך אדם להיות אוהב אדם 

ולדאוג שכל תלמיד ירגיש אהוב, יחיד ומיוחד במינו 
ויקבל את מלוא הכלים לממש את הפוטנציאל הטמון 
בו בחברה מקבלת ותומכת.  תרגום חזון זה למטרות 
וליעדים בא לידי ביטוי בתוכניות העבודה של מינהל 

החינוך על יחידותיו, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. 
תקציב החינוך, כשליש מן התקציב השוטף של עיריית 

נוף הגליל, מבטא את מקומו החשוב ביותר של 
החינוך בתפיסת העולם של העירייה.

 

חינוך 
פורמאלי

ש מענה לימודי 
וחברתי לכיתות א’ 
– ג’ בחופש הגדול 

והחגים, במסגרת 
תכנית “בית הספר של 

החופש הגדול”. 
הפעלת תכנית לימודים ייחודית ש 

למצוינות באנגלית לבוגרי כיתות ו’ כשהכנה לחט”ב 
בשיתוף תלמ”א – התכנית הלאומית ללימודי אנגלית. 

ש הפעלת התכנית העירונית “עולמות” לחיזוק תחושת 
השייכות והזהות בקרב תלמידי בתי הספר היסודיים. 
במסגרת התכנית השתתפו תלמידי כיתות ד’ במיזם 

“היישוב שלי” ולקחו חלק בחידון עירוני, ביקור בבית 
העירייה ומפגש אישי עם ראש העיר ובכירי העירייה. 

ש הכנה לילדי הגנים לקראת העלייה לכיתה א’.
חלוקת מחשבים היברידיים ל- 260 תלמידים נוספים 

בכיתות ד’.
ש חלוקת מחשבים נייחים  ל - 60 תלמידים נוספים 

בכיתות ב’ – י’ .
ש קליטת  כ- 200 תלמידים עולים בבתי הספר ובגני 

הילדים. 
ש השקת תערוכת ציורים 

של ילדי חינוך מיוחד בלובי 
העירייה. 

הנגשה אקוסטית בגני 
ילדים ובתי ספר. 

ש הרחבת תכנית 
“גשרים” מבית יחידת 

8200 במערכת החינוך 
העירונית )כתבה מורחבת 

במסגרת(. 
ש חנוכת אשכול הכולל 8  

גני ילדים חדשים בשכונת הר 
יונה ג’ .

שהשלמת הקמת מבנה נוסף בבית הספר בשכונת הר 
יונה ג׳.

ש חנוכת קומה שנייה במעון “רבקה” חב”ד ברחוב 
המורד 

ש פתיחת שתי מסגרות עבור החינוך המיוחד. 
ש פתיחת כיתות חטיבת ביניים )בנים( בבתי הספר 

חב”ד ו”ארבל”.
פתיחת גן ילדים חדש ברחוב הגפן, חינוך ממלכתי דתי.

בלתי 
פורמאלי 

ש עיריית נוף הגליל רואה 
בחינוך הבלתי פורמאלי 

חלק בלתי נפרד ממערך 
החינוך הפורמאלי ונדבך 

חשוב מאין כמוהו להעצמת 
ילדי העיר בתחום הערכי 

והחברתי. 

כפועל יוצא מתפיסה חינוכית זו:
ש העירייה קלטה במהלך שנת 2022 , עשרה רכזים 

ומדריכי נוער המועסקים באיגום משאבים של משרדי 
ממשלה, קרנות פילנטרופיות וגופים חברתיים.

ש לאחר שנתיים של האטה בפעילות הנוער בעקבות 
הקורונה, התקיימה השנה פעילות מלאה בהשתתפות 

של – 800 בני נוער הלוקחים חלק בפעילות השוטפת של 
תנועות נוער, ארגונים ומועדוני נוער. 

ש בשנת 2022 נרשם גידול משמעותי בפעילות תנועות 
וארגני נוער המשתייכים לזרם החינוך הדתי. כ – 500 

חניכים לוקחים חלק בפעילות זו. 
ש  שילוב בני הנוער בארגון והפקה של אירועים 

עשינו 
ב-2022

טקס חלוקת
 תעודות בגרות 
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עירוניים, טקסים ומיזמים מיוחדים כגון :מירוץ ע”ש 
אמיר חורי ז”ל, טקס אזכרה לחללי אולימפיאדת מינכן, 

אירועי הפנינג בנופארק ועוד 
ש ארגון פעילות קיץ ענפה ועשירה במיוחד לבני 

הנוער. התכנית כללה מסיבות בריכה, פעילויות 
ספורט, טיולים, מופעים ואירועים גדולים בהשתתפות 

מאות בני נוער.
ש פרויקטים ייעודיים לקליטת בני נוער עולים חדשים
  העסקת בני הנוער בגילאי -15 18 בפרויקט “אחלה 

דיל” בחופשת הקיץ .

10 מיליון 
השקעה 
בשדרוג

 מוסדות 
החינוך

ש במהלך שנת 2022 
ביצעה העירייה שורה 

של פרויקטים לשיפור 
ולשדרוג סביבת 

הלימודים בגני הילדים 
ובבתי הספר, לצד 

תחזוקה שוטפת וטיפול 
בליקויים. העבודות כללו: 

ש איטום גגות במוסדות החינוך והכנתם לעונת 
החורף, החלפת כל המטבחים בגני הילדים, חיזוק 

מבנה בית הספר “ארבל” בפני רעידות אדמה )בית 
ספר שלישי בעיר שעובר את החיזוק במסגרת תכנית 

רב שנתית(, ש הכשרת כיתות אקוסטיות, רכישה 
והתקנת מזגנים ומתקני חצר, שיפוצים כלליים, גינון 

פיתוח סביבתי של חצרות בתי הספר וגני ילדים.  

 ש בגני הילדים בנוף 

עיר
מדברת
שפות

הגליל מיושמת תכנית 
חינוכית פורצת דרך, 

“עיר מדברת שפות”, פרי 
יוזמת אגף החינוך עיריית 

נוף הגליל, קרן רש”י 
ומכללת “אורנים”.

נוף הגליל היא עיר ברוכת תרבויות ושפות. לצד 
העושר תרבותי, מערכת החינוך העירונית מתמודדת 

עם השאלה כיצד ניתן לטפח את האוצר השפתי בקנה 
אחד עם שימור השפה העברית ברמה גבוהה. לצורך 

כך נולד מיזם “עיר מדברת שפות” - התשובה של 
עיריית נוף הגליל  בשיתוף עם האקדמיה וקרן רש”י 

לטובת הטמעת ידע  ותפיסות חינוכיות שיאפשרו, 
הן את שימור השפה מבית והן את העברית כשפה 

ראשונה. “המיזם בנוי בראיה אקולוגית הכוללת את 
הצוותים החינוכיים, צוותי רווחה, הורים, סבים סבתות, 

שירותים קהילתיים ומרחבים עירוניים. התכנית פועלת 
זו שנה שלישית וזוכה להצלחה אדירה. במסגרת 
התכנית, עברו סייעות גני הילדים קורסי הכשרה 
בנושא מיומנויות לעבודה בסביבה מרובת שפות, 

העשרת השפה ואסטרטגיות ללימוד השפה העברית. 
כל צוותי ההובלה בגיל הרך עברו הכשרה מקיפה 

בהובלת פרופסור מילה שוורץ, העומדת בראש המרכז 
הישראלי לחינוך בגיל הרך מטעם מכללת אורנים.  

במהלך השנה החולפת הושם דגש על עבודה עם 
הורים וקבוצות מנהיגות הורים על מנת לעורר את 

המודעות ולתת כלים נכונים לעבודה עם הילדים 
להעשרת האוריינות והשפה.

בבית ספר ׳יודפת׳ ציינו ״אני ישראלי״

למידה חווייתית בבי"ס גולן ע"ש פרסתכנית לימודי חלל

פעילות חוויתית בבי"ס "מנחם בגין"מעגל בוקר בבית הספר ׳עצמון׳

פרס חמד לבי״ס ׳ארבל׳חידון קק״ל

עץ המשאלות
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עיר מדברת שפות ילדי מועדון שמש חוגגים חנוכהשלום כיתה א׳

חינוך

 יום היישוב שלי – חוגגים 65 לנוף הגליל

הכי טובים
על  בפרס  זוכה  הגליל  נוף  הוועדה,  נימוקי  פי  על 
עשייה חינוכית מפוארת המאפשרת לתלמידי העיר 
את  לממש  הזדמנות שווה  לצד  והתפתחות  צמיחה 

יכולותיהם.
 עוד צוין בנימוקי הפרס כי עיריית נוף הגליל מציגה 
תפיסה חינוכית סדורה המגובה במשאבים ויחד עם 
חותרת בנחישות  החינוך  ואנשי  החינוך  משרד 
."נוף  לעצמה  שהציבה  היעדים  ובהתמדה להשגת 
הגליל מציגה עשייה חינוכית פורצת דרך ששמה את 
מחוז  מנהלת  ברכה  במרכז"  החינוך  ואיש  התלמיד 
הצפון, ד"ר אורנה שמחון את ראש העיר רונן פלוט, 
האגף  עובדי  וכל  קליין  מינה  החינוך,  אגף  מנהלת 

והעוסקים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בעיר. 

עבודתם  תוצר  הינו  הפרס  כי  נמסר  מהעירייה 
החינוך  מערכת  אנשי  כל  של  והמקצועית  המסורה 
המנהלה,  עובדי  המורים,  הספר,  בתי  מנהלי  בעיר: 
ההנהגה ההורית והעוסקים בחינוך הפורמלי והבלתי 
למרחקים  ריצה  היא  חינוכית  "עשייה  פורמאלי. 
ארוכים. ההשקעה מתחילה כבר מהגן ונמשכת גם 
בחינוך הלא -פורמלי לאורך כל שעות היום." נמסר 

מהעירייה. 
עלייה  האחרונות  בשנים  מציגה  הגליל  נוף  כי  יצוין 
מתמדת בזכאות לבגרות שהגיעה בשנה האחרונה ל 
86% מקרב הלומדים במערכת החינוך, נתון המציב 
את העיר ברשימה המובילה בצפון. בתחילת שנה"ל 
הספר  בתי  שני  של  זכייתם  על  גם  העיר  נתבשרה 

המצוינות  בפרס  ו"אלון"  "שרת"  אורט  התיכוניים 
הארצי מטעם משרד החינוך. 

"הזכייה  מסרה:  קליין,  מינה  החינוך,  אגף  מנהלת 
הארצי  לפרס  והמועמדות  המחוזי  החינוך  בפרס 
על  נדבך  פוסקת,   בלתי  עשייה  ומשקפת  מרגשת 
בשנים  בעיר  החינוכי  המהפך  את  גם  אבל  נדבך, 
להשקעה  וכבוד  הערכה  אות  זהו  האחרונות. 
לפיתוח  הרבים  ולמשאבים  העצומה,  העירונית 
לכל  מודים  אנו  העירונית.  החינוך  מערכת  וחידוש 
השותפות והשותפים בעשייה החינוכית, לכל מנהלי 
אשר  החינוך  אגף  ועובדי  החינוך  צוותי  הספר,  בתי 
חזון  הופכים  פוסקים  בלתי  והשקעה  במסירות 

למציאות" 

 נוף הגליל זכתה בפרס החינוך המחוזי ומועמדת לפרס הארצי
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מרכז הצעירים החדש

מרכז הצעירים החדש בנוף הגליל העתיק השנה 
את מקומו משכונת מגורים למרכז התוסס של 

העיר, בצמוד למתחם הקאנטרי וקריית הספורט. 
שינוי המיקום הינו חלק מאג'נדה עירונית הרואה 

את צעירי העיר במרכז העשייה העירונית 
ומעמידה אותם בראש סדרי העדיפויות. מרכז 

הצעירים פועל בכל ימות השנה לחיזוק ולקידום 
האוכלוסייה הצעירה בעיר לרבות חיילים בשירות 

סדיר, חיילים משוחררים וסטודנטים, תוך הבנת 
ההקשר האזורי בתחומי התעסוקה, השכלה, 

תרבות, קהילה ומעורבות התושבים. המרכז פועל 
סביב מספר תחומי ליבה עיקריים: השכלה גבוהה, 
הכשרות מקצועיות, פיתוח קהילה, תרבות הפנאי 
לצעירים, מעורבות חברתית וחיזוק גאוות יחידה 
ותחושת השייכות של האוכלוסייה הצעירה בנוף 

הגליל. 

ש סדנאות מיוחדות 
      לצעירים

ש התנהלות כלכלית,
       פיתוח קריירה 

       אסטרטגיות למידה 
ש הרצאות בזום 
ש פורום צעירים

ש יום חשיפה למקצועות ומסלולים אקדמיים 
ש אירועי תרבות ומסיבות בחגים

ש מבצעי חלוקת 'צופרים בתחנות אוטובוסים
       לחיילים

ש חשיפה לעולם המשפטים –
      סיור בהיכל המשפט

ש חלוקת מלגות העירייה לסטודנטים
ש אירוע מתגייסים – מופע סטנדאפ

       חלוקת תיקי גב וכיבוד עשיר 
ש יום אקדמיה במכללה עמק יזרעאל

ש חנוכת מרכז הצעירים החדש
ש קמפינג לילה בגינה למשפחות צעירות 

       בפארק המנגלים
ש מיזם יצירה עם ילדים - עיר מקרטון

ש חגיגות ט”ו באב
ש חלוקת מזון לחיילים בודדים בחגים

ש ערב המבורגר למשפחות צעירות
ש פעילות סיירת הסטודנטים

ש מפגשי קבלת שבת קהילתית
ש שבוע אקמיה לקראת פתיחת השנה האקדמית.

ש מפגש מידע לחיילים משוחררים
  P-VPLANET -   ש ערב כוכבים בשיתוף

ש ייזום תכנית מנהיגות “מקומי” 
ש חלוקת מעילי פליז לחיילים

ש ערב “על האש” עם חיילים
ש ערב הורים בנופארק 

ש ערב ג’אם עם הרכבים מקומיים
ש ערב הכשרה היכרות והכשרה לסטודנטים 

ש נובי גוד עירוני 

הכוח 
הצעיר

עשינו 
ב-2022

שיח סטודנטים

בצוותא

מרכז הצעירים החדש

הרצאות

בראש צעיר

תורמים ונתרמים

מיזמים למשפחות צעירות

קורסי העשרה  
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רווחה ושירותים
 חברתיים  

רווחה ושירותים חברתיים  

נוף לרווחה
עיריית נוף הגליל שואפת ליזום, לפתח ולספק 

שירותים ומענים חברתיים, על מנת להגביר את רווחת 
הפרט והמשפחה ולשפר את איכות חיי הקהילה. 

מגוון שירותי אגף הרווחה מיועד לכלל תושבי העיר 
בהתאמה  לצרכים המשתנים במעגלים החברתיים 

השונים: פרט, משפחה, קבוצה וקהילה. אגף הרווחה 
הינו הכתובת המקצועית המעניקה מענה אנושי חם 

ואישי המבוסס על ערכי השוויון והצדק החברתי. 
הצוותים המקצועיים באגף שוקדים על פיתוח 

שירותים מיטיבים לתושבי העיר, לשיפור איכות החיים 
ולטיפול במצוקות חברתיות תוך הקפדה על עקרונות 

מקצועיים וארגוניים איכותיים הכוללים הן שירותים 
כלליים לאוכלוסיות רחבות והן שירותים ממוקדים 
בהתאם לצרכים. כל זאת, תוך שמירה על רגישות, 

יעילות, שקיפות, חדשנות ומעל לכל לב רחב ופתוח 
תמיד לכל תושבי בנוף הגליל.

המרכז 
לטיפול 

בילדים, נוער 
וצעירים 

 ש סדנה להתנהלות 
כלכלית נכונה בהובלת 

יועצת כלכלית שהעניקה 
לקבוצות צעירים ידע וכלים 
פרקטיים להתנהלות כלכלית 

מיטיבה. הצעירים הביעו עניין 
רב, לקחו חלק פעיל וסיפרו כי נתרמו רבות מהקורס 

שאורגן על ידי צוות  יתד – טיפול בצעירים וניצוץ- טיפול 
בחיילים. 

ש התנדבות: על רקע  המלחמה באוקראינה, התקיים 
במהלך חודש מרץ יום התנדבות מיוחד לצעירים אשר 
משפחותיהם נמצאות באוקראינה, במטרה לתעל את 
חוסר האונים שנמצאו בו לפעולה אקטיבית ומיטיבה. 

הצעירים התנדבו וערכו פעילויות לילדים העולים 
החדשים בעת שהייתם הזמנית במלון פלאזה.

ש קורס לימודי תיאוריה  - למידת תאוריה 
באמצעים חווייתיים הועבר על ידי מנחים 

מנוסים ונערך בקבוצת לימוד קטנה 
ואינטימית לקידום מוביליות הצעירים. 

ש קורס טיפולי לאילוף כלבים –
אורגן עבור צעירות בסיכון לצורך 

חיזוק הקשר הבין אישי, ביטחון עצמי  
ובניית קבוצת שייכות.

ש נתיבים להורות - הרחבת המענה  
למשפחות עם ילדים בגיל הרך, יסודי 

ונוער, בתכנית העוסקת בטיפול ממוקד 
בחיזוק הקשר בין ההורה לילד.

ש בית חם לנערות - סדנת איפור, טיפוח והיגיינה 
נערכה במסגרת עבודה טיפולית תהליכית לפיתוח 

הדימוי העצמי ולהעלאת המודעות והביטחון העצמי 
של נערות. כמו כן התקיימו סדנאות :  רכיבה טיפולית 

על סוסים, תזונה נכונה, כישורי חיים באמצעות פעילות 
ספורטיבית ומניעת פגיעה מינית.  

ש הקמת מועדון טיפולי )מט"ל( לנערים - השנה 
הוקם מועדון נערים שנמצאים על רצף של מצבי משבר 

ומצוקה. במסגרת המועדון הנערים מקבלים מענים 
חברתיים, טיפוליים וחינוכיים.

ש עברית תעסוקתית 

מרכז
עוצמה

– קורס שנתי בהשתתפות  
30 נשים בקבוצות שונות,  

מכל המגזרים והעדות. 
ש לימוד מחשבים  - קורס 
למיצוי זכויות ותעסוקה עבור 

נשים.  
העצמה והכוונה תעסוקתית –שתי ש 

סדנאות התקיימו במהלך השנה, בהשתתפות  נשים 
וגברים. 

ש ליווי תעסוקתי פרטני שוטף – עבור לקוחות המרכז, 

על ידי רכזת התעסוקה.
ש כלכלת המשפחה – סדנה בת  5 

מפגשים לנשים וגברים.  
ש מיצוי זכויות אקטיבי - מתקיים 

באופן שוטף במהלך השנה על ידי 
צוות המרכז.

ש סטיילינג טיפולי  - סדנה בת 
שלושה מפגשים לנשים  

ש טיולים מאורגנים למשפחות -  
הקרקס החקלאי, מרכז קנדה ועוד. 
ש פעילויות הנאה ופנאי למשפחות – 

התקיימה סביב החגים וחופשת הקיץ כולל 
סדנאות שוקולד, יצירה ואומנות, הפנינג ותאטרון. 

ש שיתוף פעולה ותכלול הקשר עם המרכז לסיוע 
הומניטרי "פתחון לב".

ש הפעלת ה"מיזם לביטחון תזונתי".

  
אזרחים 
ותיקים 

ש בני משפחה מטפלים 
- יום עיון וייזום קבוצת 

תמיכה.
ש תכנית לניצולי שואה 

- טיולים חד יומיים לאתרים 
שונים עבור לניצולי שואה כולל 

נופש מאורגן בים המלח, פעילויות מוזיקליות, ליווי רוחני, 
טיפולי יופי למרותקי בית, תיעוד סיפורי חיים, סדנת 

כלבנות, ייעוץ דיאטנית ועוד
ש קולנוע זהב – פעילות קבוצתית בעזרת וידאותרפיה

ש יד לניצולי שואה -  גיוס וארגון התושבים לשמירת 
הניקיון והביטחון ברחוב תבור  וייזום פעילות חברתית 

ותרבותית, כגון: אומנות ומוסיקה; חלוקת חבילות 
לחג הפסח עבור ניצולי שואה, מטעם עמותת "ברכת 

מרגלית".

עשינו 
ב-2022

שחקני מועדון "אביב" על הבמה
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ש מועדון "אימתאי" - לאזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה 
אורגנו  טיולים חד יומיים לאתרים שונים, טיול בן יומיים 

לים המלח, הרצאות מידע מאת אחות, שיעורי ספורט 
ועוד...

ש  הרחבת והעמקת התוכנית לתיאום טיפול משולב 
– התוכנית מופעלת בעיר בשיתוף אגף הרווחה, אשל 

ג'וינט וקופות החולים "מכבי" ו"כללית". במסגרת 
התוכנית ניתן טיפול כולל, אינטנסיבי ומקיף לאנשים 

עם בעיות סוציאליות ובריאותיות. הקשישים מקבלים 
מעטפת של מענים, המסייעים להם בפתרון בעיות 

וקידום טיפול. 
ש  קהילה לדורות – הגשה וזכייה בקול קורא של 

משרד הרווחה ואשל ג'וינט לטובת תכנית חברתית 
שתיושם  בשנה הקרובה  2023.

ש  חלוקת גלאי עשן לניצולי שואה -  בשיתוף הקרן 
לרווחת נפגעי שואה ומערך כבאות והצלה.

  

מרכז
משלים

למשפחות

ש אגף הרווחה מפעיל 
מרכז מיוחד למשפחות 

להן בני משפחה עם 
צרכים מיוחדים. 

לרווחת בני המשפחות 
ולהגברת החוסן המשפחתי 
מאורגנים לאורך כל ימות השנה 

מפגשים פרונטאליים ומקוונים, קבוצות תמיכה 
באמצעות ווטסאפ, ימי שיא, סדנאות, פעילות העברת 

מידע בנושא מיצוי זכויות, פיתוח פורום שוויון ושותפות, 
בהובלת מנהיגות הורית. 

שליווי והובלת התכנסות שבועית של  קבוצת הורים 
מגוונת, אשר מונחית על ידי עובדת סוציאלית המשמשת 
כראש מדור מוגבלויות. הקבוצה כוללת תכנים טיפוליים 

באמצעים השלכתיים, אשר הניבו תחושת שותפות 
וחיזוק החוסן הקבוצתי,  הן ברמה האישית והן ברמה 

הקבוצתית. 
הרחבת פעילות המרכז, לטובת אוכלוסיות ייחודיות, על 
פי מגזר, זרם דתי ושפה, במטרה לבנות מענים ייעודיים 
כשירי תרבות לצרכים המגוונים המועלים מצד מקבלי 

השירות. 

ש אירוע הוקרה 

יחידת 
ההתנדבות 
העירונית 

למתנדבים. 
ש תוכנית משפחות לגיל 

הרך.
ש השתתפות צוות מרכז 

גישור ודיאלוג בכנס 
גישורים באוניברסיטת בר- 

אילן. 
ש  הגדלת מספר המתנדבים בגילאי 0-60.

ש  פיתוח פרויקטים חדשים. 
ש  המשך מערך התנדבות ענפה במועדון אביב, 

מרש"ל, מרכז משפחות.
ש  מיפוי ארגונים ועמותות העוסקים בהתנדבות 

בקהילה.
ש הנפקת כרטיס מתנדב.

 

רווחה
בשכונות

ש  הפעלת פרויקט "הגפן 
עולה".

ש  שיקום שכונות קהילתי
ש  מרכז גישור ודיאלוג 

בקהילה.
ש סיירת תיקונים                             

למען הקהילהחשיבה מחוץ לקופסא

מתנדבים בגישור

למען נזקקים

הבמה שלהםחוסן קהילתי

טיפול זהב לגיל הזהב

תורמים מכל ה – 
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רווחה ללא הפסקה רווחה ללא הפסקה

רווחה ושירותים חברתיים  

רווחה ללא הפסקה מה עוד עשינו?

# הקמנו  מעון יום שיקומי 
# הרחבנו את מבנה מרכז יום טיפולי  "אירוסים"

# ליווינו את עולי אוקראינה 

# קלטנו את  בני המנשה 

# סבסדנו חוגים וקייטנות 

# חילקנו ציוד חיוני 

 

# מועדון אביב  מועדון  חברתי לאנשים 
     עם מוגבלות שכלית גבולית

# היחידה לטיפול בהתמכרויות 

# מרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה

# בית משפט קהילתי

# התכנית הלאומית למניעת אובדנות 

למשפחות באהבה

פרח לכל אישה

פעילות פנאי לאוכלוסייה הוותיקה

פורום קהילתי

סדנאות תעסוקה לצעירים

יום כיף למתנדבים

ידיד לחינוך רווחה מכל הלב

פעילות העצמה למתנדבים

אורזים חבילות מצרכים לנזקקים

רכיבת טיפולית
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מטרתו של השיטור העירוני היא לחזק באופן 
מהותי את יכולת ההרתעה והאכיפה ברמה 

המוניציפאלית, באמצעות מערך אכיפה עירוני 
אשר ירתיע, ימנע ויאכוף עבירות בתחומי איכות 
חיים, אלימות, ונדליזם והתנהגות אנטי חברתית.
היחידה פועלת 24 שעות ביממה לפי משמרות, 

תוך חיזוק המערך על פי שעון החיים בעיר. 
השיטור העירוני מונה 12 פקחים ו- 12 שוטרים 
הפועלים בשיתוף פעולה מלא עם משטרת נוף 

הגליל.

ש ביצענו הכשרות מקצועיות ותרגולות לחיזוק
      מיומנויות  וריענון סמכויות 

ש התאמנו במטווחים, ימי כשירות מבצעית
       וסדנאות צוות  

ש הצטיידנו   בשני רכבי 4X4 ואבזור ייחודי
       בערכות כיבוי אש כחלק מהמסקנות שהושגו

       מהשריפה שפגעה בעיר. 
ש הקמנו יחידת אופנועים בשיטור העירוני 

ש הגברנו  אכיפה:  בשנת 2022 נרשמו כ-2566 
       דוחות איכות הסביבה על ידי הפקחים מיחידת

       השיטור העירוני, כאשר מתוכם 1353 דוחות 
       בגין עבירות רעש, 402 דוחות בגין עבירות

       השלכת פסולת.
ש טיפלנו  ב -  2482 אירועים שנתקבלו במוקד

       העירוני )107(, ובנוסף ב - 3649 אירועים 
       ממוקד 100 )ירידה של כ-15% משנה קודמת(.

ש בשנת העבודה 2022  נרשמו כ-1976 דוחות 
       תנועה כאשר מתוכם 702 דוחות בגין עבירות 

       חניה, 1274 דוחות בגין עבירות בריונות מסכנות
       חיים, 56 רכבים הורדו מהכביש.

       יזמנו 56 מבצעי אכיפה 
       מיוחדים לאורך ימות השנה:

 ש 18 מבצעי תנועה 
 ש 8 מבצעי איכות חיים 

 ש 7 מבצעי שולחן עגול בשת”פ גורמים נוספים 
 ש 2 מבצעי נוער 

ש מבצע למניעת הטרדות 
ש במסגרת המודל שנבחר לטיפול  ב - “חדרי

      אירוח”, בעקבות תלונות רבות על פגיעה 
      באיכות החיים של התושבים אנו עומדים כיום 
      על 90% ביצוע. התופעה טופלה באופן יסודי, 

      נסגרו והופסק השימוש ב-20 יחידות שונות 
      ובנוסף הוגשו 3 כתבי אישום בנושא.

קומנדו
נוף

שיטור עירוני

עשינו 
ב-2022

אופנועי אכיפה

כשירות מבצעית מבצעי אכיפה

אימונים יד קשה

צוות השיטור העירוני  
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מה עשינו 
בשנת 2022?

קליטה ואכלוס

עולה עולה
1500 עולים נקלטו בשנת 2022 בנוף הגליל – 

מספר שיא שלא היה כמוהו מאז גל העלייה הגדול 
של סוף שנות התשעים. הגידול הדרמטי בשנת 
2022 מיוחס למלחמה באוקראינה, אבל מהווה 

המשך ישיר למגמת העלייה המאפיינת את השנים 
האחרונות בקליטה של קבוצות גדולות של עולים 

ובראשן למעלה מ – 1700 בני קהילת המנשה 
בהודו. אגף הקליטה בעיריית נוף הגליל מופקד על 

קליטת העולים החדשים ושילובם בחיי העיר. האגף 
מקדם, בהובלת יוזם ומפעיל במהלך כל ימות השנה 

פרויקטים ופעילויות לכלל העולים ברחבי העיר, 
הוותיקים, החדשים וגם אלה שעדיין נמצאים 

מעבר לים ומתכננים לעלות לארץ. 

ש קלטנו כ- 1500 עולים חדשים מאוקראינה, 
רוסיה, הודו, ארגנטינה, אזרביג'אן, מולדובה 

ובלארוס )בשבוע האחרון של 2022 נקלטו עוד 
15 משפחות!(. 

ש פתחנו  18 כיתות אולפן לצעירים, 4 כיתות 
אולפן לוותיקים  בנוסף ל 8 אולפנים בוואוצ'ר של 

משרד הקליטה.

ש ליווינו וסייענו באכלוס העולים ב – 430  דירות בעיר.

ש פתחנו קורסים להכשרה מקצועית במגוון תחומים: 
אלקטרוניקה, מחשבים, יזמות. 

ש ארגנו פעילויות להכרת הארץ ובמסגרת מיזם
 "אוניברסיטה על גלגלים" קיימנו 35 סיורים לימודיים.

ש  יזמנו הרצאות להכרת התרבות הישראלית ותולדות 
העם היהודי. 

ש פתחנו חוגי העשרה למבוגרים ולילדי העולים במגוון 
תחומים- ריקודים, ספורט, אמנות.

ש  שילבנו את  מקהלת הווטרנים 
בהופעות  באירועים עירוניים. 

ש  ציינו את ה - 9/5  
יום הניצחון על גרמניה 

הנאצית בטקס 
ממלכתי. 

   
ש העצמנו את לימודי 

השפה עברית באמצעות 
פתיחת  קבוצות ללימוד 

עברית מדוברת לילדים, 
לצעירים ולמבוגרים.

ש הזמנו הרצאות במגוון תחומי חיים החשובים 
להשתלבות במדינה החדשה: ניהול פיננסי, בריאות, 

ביטוח לאומי, השכלה ועוד.

ש חגגנו את חגי ישראל באולפנים ובאירועים עירוניים 
לעולים החדשים והוותיקים. 

ש יזמנו ירידי תעסוקה ייעודיים לעולים חדשים.

ש במסגרת פעילות מוזאון השואה קיימנו הרצאות 
ומפגשים בנושא הנצחת זיכרון השואה. 

ש פתחנו סניף תנועת הנוער "בני עקיבא" לילדי בני 
המנשה.

ש חגגנו את חג הסיגד עם יוצאי אתיופיה ביום טיול 
לירושלים. 

ש קיימנו פעילות העשרה ותרבות ליוצאי קווקז: חוג 
ריקודים מסורתיים, סיורים בארץ, הרצאות.

ש  לקחנו חלק מרכזי באירוע יום העלייה הארצי של 
משרד העלייה והקליטה. 

ש  פתחנו תכנית תעסוקתית לאחיות מוסמכות וקידמנו 
יישום שתי תכניות תעסוקתיות נוספות לרופאים ואנשי 

אלקטרוניקה.

עשינו 
ב-2022

             מילון סלנג עברי - רוסי 
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העלייה  קליטת  בשיא  סופר 
העירייה נוף הגליל  חניון  מאוקראינה, 

בו  ענק  לסופרמרקט  הוסב 
כל  את  למצוא  היה  ניתן 
המוצרים כמו בסופר רגיל, חוץ 

לפי  ומצרכים  מוצרים  מדפי  הותקנו  בסופרנוף  מקופה. 
יבש,  מזון  ספר,  לבית  ציוד  הנעלה,  לבוש,  קטגוריות: 
בכניסה  ועוד.  היגיינה  טואלטיקה,  שמיכות,  ממתקים, 
העירייה העמידה עגלות סופר לטובת הלקוחות - עולים 
חדשים מאוקראינה. העולים העמיסו מכל הבא ליד, עברו 
והמוצרים  המצרכים  את  לעצמם  ובחרו  המחלקות  בין 

שהם צריכים. 
 המוצרים בסופר המאולתר נתרמו על ידי מפעלים, חברות 

ואנשים פרטיים.

ה-1000  העולה  משפחת 

העולה
ה-1000

מאז  הגליל  לנוף  שהגיעה 
פרוץ המלחמה באוקראינה, 
אישית  פנים  לקבלת  זכתה 
על ידי הנהלת העירייה וגם 
תשורה מתנת  "עופר סנטר". 
הזוכים המאושרים הם ארטיום 
גרון,  אוזן  אף  רופא  פומיאטיכין, 
רעייתו סבטלנה רופאת עיניים ושני ילדיהם: מקסים בן 18 
 12  – ה  בת  דריה  והבת  יתירה  בהצטיינות  לימודים  סיים 
שהשתלבה בבית הספר בעיר.  משפחת האלף הופתעה 

מקבלת הפנים החגיגית שציפתה לה בעירייה. 
מאוד  אנחנו  החמה,  הפנים  קבלת  את  לראות  "שמחנו 
מתרגשים לקראת הפרק החדש בחיים, בעלי ואני רופאים 

ומקווים לעבוד במקצוע", סיפרה סבטלנה.  

חבריה  שכל  זמר,  חבורת 

קולות
העולים

שהגיעו  חדשים  עולים  הם 
בחצי שנה האחרונה לארץ, 
הכתרת  בטקס  הופיעה 
חג  ואירועי  העיר  יקירי 
החנוכה. חברות הלהקה  היו 

זמרות מבטיחות במדינות 
מוצאן רוסיה ואוקראינה. המלחמה בין שתי המדינות ניפצה 
ויתרו  לא  הן  אבל  הגדולות,  הבמות  על  לשיר  חלומן  את 
במועדון  נפגשות    הערב,  בשעות  בשבוע,  ופעמיים  עליו 
קהילתי ושרות יחד עם זמרת עולה וותיקה מרוסיה, הילה 
כולל  העולים"  "קולו  להקת  של  הרפרטואר  גוכשטנד. 
שירים ישראליים מוכרים לצד שירים נוסטלגיים ברוסית. 

לטובת קליטתם של הילדים 
מילון 

טיל
ובני הנוער, דוברות העירייה 
עברי  סלנג  מילון  הפיקה 
בארץ.  מסוגו  ראשון  רוסי, 
מאחורי  העומד  הקונספט 
על  להקל  המילון:  הוצאת 
העולים שברחו מהמלחמה ללמוד 
את שפת הסלנג הישראלית אשר חלק גדול ממנה לקוח 
ממושגי מלחמה: כמו "פיגוז", "טיל", "פצצה", "הורס" ועוד.

הפופולריות  הסלנג  מילות  את  אספה  העירייה  דוברות 
מושגים.    87 הכולל  תמציתי  אחד  למילון  אותן  וריכזה  
תחילת  עם  חולק  דיגיטלית  במהדורה  לאור  יצא  המילון 
לישראל  שהגיעו  העולים  ילדי  לכל  הלימודים   שנת 
מאוקראינה ומרוסיה. "מילון טיל" מכיל את מילות הסלנג 
את  וכן   – לרוסית  שלהן  התרגום  את  ביותר,  השימושיות 
ההגייה הנכונה באותיות קיריליות, לטובת הילדים שכבר 

קוראים. המילון זכה לפרסום בתקשורת הארצית. 

סופרנוף

קולות העולים

העולה האלף

כיתות אולפן

שלום נוף הגליל

קולטים באהבה קבלת פנים חמה

https://www.ynet.co.il/topics/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94
https://ynet-images1.yit.co.il/picserver5/wcm_upload_files/2022/08/29/r1qr88c1s/________________.pdf
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שיפור פני העיר )שפ"ע(

נוף יפה על מלא

נוטעים ונהנים

צביעת מעברי חציה מיצגים אומנותיים פארק המנגלים

פחים טמוני קרקע
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עשינו 
ב-2022

במספר  פועל  הגליל  נוף  בעיריית  שפ"ע  אגף 
ובשאיפה  בעיר  החיים  איכות  להעלאת  מישורים 
יותר  ובריאה  ירוקה  נקייה,  בסביבה  לחיים 
ניקיון,  כמו:  תחומים  במספר  עוסק  .האגף 
ועוד.   סביבתי  תכנונן  גינון,  וגזם,  אשפה   פינוי 
אשר  סביבתית  מדיניות  לגיבוש  פועל  האגף 
יבטיחו  אשר  ופעולה  עבודה  עקרונות  על  תמליץ 
ירוקה הזוכה מדי  נוף הגליל תמשיך להיות עיר  כי 
יופי מטעם המועצה לישראל  שנה בחמישה כוכבי 
בית  העירוני  במרחב  רואה  הפיזי  הנוף  טיפוח  יפה. 
יש  בה,  והמבקרים  העיר  תושבי  כל  את  המשמש 
לצד  ולדאוג  לנקות  השנה,  ימות  בכל  אותו  לטפח 
התחזוקה השוטפת, לחדש ולשדרג ללא הפסקה. 

ש שדרגנו מתקני משחקים בכל רחבי העיר 
ש צבענו ספסלים ומעקות במרחב הציבורי 

ש חידשנו וסימנו אבני שפה 
ש ביצענו טיפול יסודי לטיפוח, ניקיון וגינון 

       בית העלמין 
ש ביצענו שתילה מסיבית של פרחים בתום

       שנת השמיטה 
ש התקדמנו שלב נוסף בפרויקט הפחים טמוני 

       קרקע בהצבת חיישנים חכמים המתריעים 
        על גודש במכולת האשפה 

ש התקנו מאות פחים מונחי קרקע חדשים 
ש חידשנו אשפתונים בכל רחבי העיר 

ש התחדשנו במשאית חדשה לפינוי אשפה
       כולל שטיפת הפחים וביצוע הדברה

ש הקמנו פינות ירוקות בחצרות בתי הספר 
       היסודיים.

ש ביצענו גינון ועיצוב נוי בשיתוף החכ"ל
       בשטחים ציבוריים ברחבי העיר

ש הגברנו מערך פינוי האשפה 

פארק דליה המחודש גינות נוי בשכונות

שבילי הליכה בנוףתאורה

שביל האירוסים עצים בנוףנופארק

טיפוח סביבתי  גינות משחקים
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מינהל עירוני וביטחון קהילתי

בניגוד לרוב הרשויות 

מוקד
עירוני
24/7

בהן המוקד העירוני 
מסיים את פעילותו 

בשעות הערב ועובר 
לחברת תקשוב חיצונית 

או למענה קולי, עיריית 
נוף הגליל מפעילה את 

המוקד 24/7,שבעה ימים 
בשבוע. המוקד  מאויש על ידי עובדי עירייה אשר 

מכירים היטב את העיר, צרכיה ותושביה. 
בשנה החולפת המוקד העירוני טיפל ב- 15,098 

פניות של תושבים בנושאים רבים ומגוונים. המוקד 
עבר השנה מהפיכה של ממש - המבנה הישן שפעל 

במרתף העירייה עבר מתיחת פנים יסודית, הורחב 
וצויד בעשרות מסכי טלוויזיה המחוברים למאות 
מצלמות האבטחה המותקנות ברחי העיר, כולל 

שכונות המגורים. אם עד כה התמקדה עבודת 
המוקדנים בקבלת פניות תושבים הרי שעם התקנת 

המצלמות והמסכים, הפך המוקד גם לעמדת תצפית 
אונליין המסוגלת בכל רגע נתון לאתר אירועים 

חריגים ולהזעיק כוחות פיקוח ושיטור. 

רישות 
העיר 

במצלמות 
אבטחה  

בשנת 2022 נוף הגליל 
נכנסה ל-"אח הגדול". 
ברחבי העיר הותקנו כ 

– 300 מצלמות אבטחה 
בנוסף ל – 200 הקיימות 
בכניסות לעיר, בפארקים 

הגדולים והצמתים המרכזיים. 

מצלמות האבטחה החדשות הוצבו בתוך שכונות 
המגורים: שלום, בן גוריון, דרומית, ספיר, 

חני סנטר, מליבו, מריו לזניק, צפונית וכרמים. 
מצלמות האבטחה נועדו להגביר את תחושת 

הביטחון של התושבים ולהציב עין פקוחה 24/7 על 
  LPR כל המתרחש במרחב העירוני. המצלמות מסוג

פועלות בטכנולוגיה מתקדמת המאפשרת צילום 
ממוקד עד לזיהוי מספר לוחית רישוי של רכב. 

המחלקה לביטחון 

ביטחון 
קהילתי 

קהילתי עוסקת במניעת 
אלימות, עבריינות, 

התנהגות אנטי 
חברתית, שימוש 
בסמים, אלכוהול 

והתמודדות עם 
השלכותיהם. התוכנית מכוונת 

לסייע במניעת כלל סוגי האלימות, הפשיעה 
וההתנהגות האנטי-חברתית המתרחשים ביישוב. 
היא מתמקדת בכל ההיבטים העירוניים שהשפעה 

עליהם מייצרת הפחתה והתמודדות יעילה יותר עם 
האלימ.ות יישוב והינה חלוצה בארץ בפעילות 

משותפת.
ש פעילות העצמה באמצעות מוזיקה לנערים

       אם בעיות רגשיות בחט"ב "שרת" במסגרת  
       החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי באמצעות

        מועדון "הפוך על הפוך".
ש פעילות ערב של מדריכי מרחב ציבורי דוברי

       השפה הערבית, בשכונה הדרומית. 

ש פעילות מדריכי מרחב ציבורי לטובת 
       קהילת בני המנשה ) דוברי השפות איזו וקוקית(

        בשכונות  הדרומית והצפונית. 
ש סדנאות ופעילות לבני נוער.

ש פרסומי הסברה למניעת אלימות. 
ש פתיחת אצטדיון רובד נוער במשחק ראווה 

       שהוקדש למניעת אלימות וגזענות.
ש פעילות משמר השכונה באמצעות סטודנטים

      שמסיירים רגלית בעיר מלווים בפיקוח בשעות 
      הערב לצורך העלאת תחושת הביטחון האישי של 

      התושבים בשכונות העיר.
ש ייזום משחקי גביע ראש העיר לכוחות הביטחון

       ובני הנוער ) יתקיים בפסח 2023(.
ש סדנאות להגנה עצמית לנשים וגברים

ש ל"ג בעומר עירוני. 
ש החזרת תוכנית מיל"ה בשיתוף המשטרה 2023.

ש הרצאות למניעת אלימות בתוך בתי הספר 
       בשיתוף מחלק נוער של המשטרה. 

לשירותכם 24/7
עשינו 

ב-2022

המוקד 
החדש
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השירות הווטרינרי הפועל תחת 

שירות 
וטרינרי 

המנהל העירוני במטרה לשמור על  
בריאות הציבור בנקודת ההשקה 

שבין תושבי העיר ובעלי החיים, פיקוח  
ומניעה של מחלות זואונוטיות )מחלות 

העוברות מבעלי חיים לבני אדם. 
השירות פועל לרווחת בעלי החיים בשטח 

האורבני ושומר על שיווי המשקל האקולוגי הנכון בין הטבע הסובב 
את העיר לחיות המחמד. במסגרת פעילות השירות מתבצע פיקוח 

וטרינרי בנושא בע"ח ברחבי העיר, פיקוח ומניעה של מחלות 
העוברות מבעלי חיים לבני אדם, פיקוח על מוצרי מזון שמקורם 

מהחי- בדיקות בעסקים לממכר מזון מן החי, עיקורי חתולי רחוב- 
פעילות לצמצום אוכלוסיית חתולי הרחוב לרווחת החתולים 

והתושבים. בשירות פועלת כלבייה עירונית בה מתבצעים חיסוני 
כלבת, טיפול בכלבים משוטטים, תצפית כלבת, טיפולים וטרינריים 

במרפאת הכלבייה ואימוץ בעלי חיים.

ש השלמנו פרויקט רחב היקף לעיקור וסירוס 
       חתולי רחוב, נותחו 2500 חתולים 

ש ביצענו 589 ביקורות בעסקי המזון במסגרתם בוצעה
       השמדה של 271 ק"ג בשר ומוצריו שנמצאו אינם

       ראויים למאכל
ש טיפלנו ב 1137 תלונות ציבור במגוון רחב של נושאים 

ש טיפלנו ב 309 כלבים במסגרת פעילות 
       הכלבייה העירונית

ש ביצענו חיסון נגד כלבת ל 1780 כלבים
ש הענקנו טיפול רפואי לכ- 30 חתולים פצועים וחולים 

ש ביצענו בדיקת תקינות 576 כלי רכב 
       המובילים שירותי קייטרינג לגני הילדים בעיר

מחלקת רישוי עסקים שמה לעצמה 

רישוי
עסקים

מטרה לתת שירות יעיל ואפקטיבי 
להוצאת רישיון עסק תוך מתן מענה 

מקיף, זמין ומקצועי. 
במסגרת פעילותה מטפלת המחלקה 

בתהליך הרישוי הכולל: מידע מוקדם 
- טרם פתיחת בית העסק, טיפול וליווי 

הליך הוצאת רישיון עסק, ביצוע ביקורות, מתן 
היתרים להצבת כסאות ושולחנות, הוצאות רישיון עסק לאירועים 

בעיר ועוד. ברישומי רישוי עסקים פועלים בעיר 864 עסקים 
הכוללים פריטי רישוי הטעונים בהנפקת רישיון עסק בכפוף לחוק 

רישוי עסקים. 
ש ריכוז והובלת יישום הנחיות בריאות בתחום הקורונה,

      הדרכות יומיות לצוותי אגף הביטחון וביצוע אכיפה
      ופיקוח. 

ש הכשרות מקצועיות לכלל עובדי המחלקה. 
ש שדרוג עבודת הפיקוח באמצעות חלוקת 

       העיר לאזורים.
ש פיקוח רישוי עסקים בפארק התעשייה "ציפורית" 

ש פיקוח ואכיפה שילוט עסקים. 
ש צמצום מספר העסקים בסטטוס טיפול מעבר 

       לזמן המקובל בחוק רישוי עסקים, מ – 250 
      - 85 עסקים.

ש הסדרת רישוי לאירועים תחת כיפת השמים 
ש הנפקת 245 רישיונות עסק חדשים.

ש הגדלת אכיפה וביצוע ביקורות ב – 1110 
       בתי עסק, לעומת 350 בשנת 2021.

ש יזום עשרות מבצעי אכיפה משותפים עם תכנון
       ובניה, וטרינריה, שיטור עירוני וגורמי רישוי חיצוניים 

       כגון כבאות ומשרד הבריאות לטובת קידום פיקוח
       ואכיפה בבתי עסק 

ש הסדרת רישיונות לעסקים מסורבים תקופה
       ממושכת  על ידי קידום שימועים במעמד ראש 

       רשות  הרישוי.
ש יציאה לסקר שילוט ובניה מחודשת של 

       תחום השילוט ברשות. 

מצלמות בשכונות טיפול בבעלי חיים

ביטחון קהילתיתחנות האכלה לחתולים

ידידו האהוב של האדם

משחק ראווה נגד האלימות סירוס ועיקור חתולים

חיסון כלבים
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אירועים עירוניים
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פסטיבל הפיסול הבינלאומי הראשון בנוף הגליל, בהשתתפות שבעה 
אומני פיסול ממדינות ברחבי העולם.

פסטיבל השוקולד ישראל התקיים בחוה”מ סוכות לאחר שנתיים של 
הפסקה בגלל הקורונה.

פתיחת סבב ההופעות של שלמה ארצי באמפי – פארק. 
טקס זיכרון עירוני במלאות 50 שנה לרצח הספורטאים במינכן. 

מרוץ ארצי לזכרו של השוטר אמיר חורי ז”ל. 

 

#
#
#
#
#
#
#

מחלקת האירועים העירוניים הפיקה, יזמה 
והוציאה לפועל במהלך שנת 2022 עשרות אירועים, 

טקסים, כנסים, מופעים תחת כיפת השמיים, 
ופעילויות פנאי מגוונות לכל חתכי האוכלוסייה 

והקהילות בעיר. בין האירועים: אירועי יום העצמאות, 
נשף פורים לנוער, אירועי קיץ, מסיבות בריכה, 

מופעים בשיתוף רשת המרכזים הקהילתיים "פסיפס"

ערב טוב 
נוף הגליל
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כניסת 
מפעלים 

עתירי ידע 
והייטק 

והתעשייה  ההייטק  למעוז   2022 בשנת  הפכה  הגליל  נוף 
עתירת הידע של הצפון: סולאראדג' , סימס, אלפא אומגה, 
לאור   ,+ אינטר   ,H2Pro ישראף,  סימטל,  אפולק,  כנפית, 
סנטר,  טריידי  ספנטק,  אלקטרוניקה,  לייט  מגה  אנרגיה, 
דתום מהנדסים – זוהי רק רשימה חלקית מתוך לא פחות מ – 

27 מפעלי הייטק וחברות עתירות ידע שהצטרפו לפארק   
התעשייה "ציפורית" או התמקמו בו לאחר כניסתם בשנת 2021                                

פניציה 
הפך לפארק 

טכנולוגי 

את השינוי האדיר שעשתה נוף הגליל אפשר לראות במבנה 
מפעל פיניציה הישן שהפך השנה לפארק טכנולוגי מודרני 
15 מפעלים חדשים מרביתם עתירי טכנולוגיה.  המאכלס 
בפיתוח  עוסק  במתחם,  המפעלים  אחד  אומגה,  אלפא 
"כנפית"  מוח,  בניתוחי  לדרך  פורץ  רפואי  מכשורי  וייצור 
מתמחה בייצור חלקים למטוסים ותעופה ו -  H2Pro המוביל 
בתעשיית המימן לעולם הרכב החשמלי.  בפארק פועל גם מפעל 
ההייטק סימס  בבעלות קרן השקעות סינית ובחודש נובמבר הקרוב צפוי להיפתח סימטל 

ננו ציפויים בבעלות היזמים בני הזוג ערן וטל קאופמן -  בר – רבי .

השקעות 
של מאות 
מיליונים 

לבנייה,  הקשור  בכל  בצפון  מהמובילים  עשת,  גדי  היזם 
השכרה וניהול הנכסים זיהה את הפוטנציאל של התעשייה 
מובילה  השקעות  קרן  ובשיתוף  הגליל  בנוף  המתקדמת 
והקים מבנה תעשייה בן כ-10 אלף  בישראל רכש קרקע 
מ"ר"ר בנויים המושכרת כיום למפעלי הייטק. עשת ושותפיו 
ומתכוננים  בפארק  מ"ר  אלף   130 כ  של  נוסף  שטח  רכשו 

להקים כבר בקיץ 2023 מתחם הייטק בבניין קומות ומשרדים. 

את מרוץ ההייטק אחרי ציפורית  אפשר להסביר במיקום 

ציפורית – 
סיפור 

 הצלחה  

בנוסף  המוביל  בצומת  ראשי  תחבורה  עורק  על  הפארק 
בתשתיות  וכן  לפארק  ישירות  שנסלל  החדש  למחלף 

המפותחות על ידי העירייה בשיתוף משרד הכלכלה. 
שקלים  מיליון   40 החולפת   בשנה  הושקעו  למשל  כך 
גישה  כבישי  חודשו  בפארק,  ציבוריות  תשתיות  בשדרוג 
למפעלים, הותקן שילוט מודרני, תאורת לד, גינון ופיתוח סביבתי.  

 

יש לנו הייטק



19    

מספר שיא של פרויקטים, למעלה מ – 700 בסדרי 
גודל שונים, בתחום פיתוח תשתיות עירוניות,  

התחדשות ובניה בוצע במהלך שנת 2022 וממשיך 
להתבצע גם בימים אלה. כמות הפרויקטים עצומה 

בולטת בנוף המנופים המכסים כל פינה ברחבי העיר, 
הטרקטורים שעובדים ללא הפסקה והכלים הכבדים. 

כמה שנים דיברו על 

חדר מיון 
קדמי – מוקד 

לרפואה 
דחופה

הצורך בהקמת חדר מיון 
קדמי אשר ישמש כמענה 

ראשוני למצבי חירום 
רפואיים עבור תושבי נוף 

הגליל?  השנה
בוצע פרויקט חשוב זה  

לאחר שהעירייה הצליחה 
לשכנע את משרד הבריאות כי 
השירות הינו צורך בסיסי עבור תושבים. חדר המיון 

הוקם במבנה רב תכליתי ברחוב יזרעאל 15, משתרע 
על שטח של כ-400 מטר בנוי וכולל  מרפאות, חדר 

רנטגן, מעבדות, מכון אולטרה-סאונד ובעתיד מתוכנן 
גם מכון דיאליזה וסי.טי. המוקד פועל מדי יום החל 

מהשעה 19:00 עד 07:00 בבוקר ובסופי שבוע החל 
מהשעה 14:00ביום שישי עד 07:00 יום ראשון. 

אצטדיון לנוער הוקם 

אצטדיון 
לנוער 

בשנה האחרונה בהשקעה 
של 20 מיליון שקלים. 

ממוקם בסמיכות 
לאצטדיון גרין החדש 

ולמגרש האימונים, 
כולל יציע מקורה, דשא 

סינטטי העומד בכל התקנים, תאורת לד, מגרש אימונים, 
יציע מקורה, חדרי הלבשה, מצלמות במעגל סגור ועוד. 

המתקן נועד לשמש את כלל בני הנוער בנוף הגליל ואת  
9 קבוצות כדורגל נוער שנאלצו עד כה לצאת מחוץ 

לעיר לצורך אימונים ומשחקים בליגות השונות. 

פארק
האירוסים

בשיתוף רשות ניקוז ירדן 
דרומי הקרן לשטחים 
פתוחים שוקם פארק 

האירוסים ברחוב עטרה 
והונגש למטיילים באמצעות  

שביל יפיפה באורך של 500 
כולל תצפיות נוף, גשרים ומרפסת מטרים 

מרחפת ממנה ניתן לצפות לעבר נופי העמק. במסגרת 
הפרויקט בוצעו עבודות לחישוף שטח השביל וסלילתו 
וכן הוכשרו פינות ישיבה ותצפיות. בימים אלה מתבצע 

שלב ב' של הפרויקט במסגרתו יוכשר כל שטח הפארק 
למטיילים כולל פינות ישיבה מוצלות ומתקנים.  

בית ספר חדש הפועל 

החווה 
החקלאית

בלב הפארק העירוני 
ומהווה מרכז ללימוד מדעי 

החקלאות והסביבה –
נחנכה באופן רשמי. החווה 

פועלת במתכונת בית ספר 
ממלכתי ) עם סמל משרד 

החינוך(, רק שבמקום כיתות סגורות התלמידים לומדים 
באוויר הפתוח, במקום מחשבים ועזרי הלימוד 

משתמשים בכלים לעבודה חקלאית ובמקום לפתור 

תרגילים בחשבון, התלמידים שותלים, זורעים  וקוצרים 
את פירות עמלם.

גן פסלים חדש בנוף 

גן
הפסלים

הגליל נחנך השנה במתחם 
נופארק. הגן כולל ספסלי 
ישיבה ומבחר מרהיב של 
פסלים עשויים מאבן, פרי 

יצירה של אומנים מ- 7 
מדינות בעולם שהשתתפו    

בפסטיבל הפיסול הבינלאומי 
הראשון.

מוקד
עירוני

המוקד העירוני "107" 
ו"מוקד רואה" של 

מצלמות אבטחה ברחבי 
העיר הוקמו במבנה מרווח 

בבניין העירייה בהשקעה 
כוללת של כ – 10 מיליון שקלים. המוקד כולל עמדות 

לקבלת פניות התושבים ומוקד רואה הצופה אל מסכים 
המתעדים את המתרחש בכל פינה ברחבי העיר 

בה מוצבים מצלמות אבטחה. המוקד פועל ברמה 
טכנולוגית גבוהה ביותר ובסטנדרטים ייחודים. בין היתר 
עוסק "מוקד רואה" בהגברת האבטחה במוסדות חינוך, 

מניעת השחתת ציוד במתקנים בגינות ובמבני ציבור, 
זיהוי מוקדם של גורמים עוינים, טיפול בבעיית ונדליזם 

בוצע!

מנהל הנדסה

עשינו 
ב-2022

אצטדיון חדש לנוער
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שילוט
רחובות

פרויקט החלפת שלטי הרחוב הישנים 
בשלטים  העיר  ברחובות  הפרוסים 
עיניים  ומאירי  גדולים  חדשים, 
מבוצע באופן מדורג במסגרת תכנית 
ההתחדשות העירונית. שילוט הרחובות 
שהוסדר  הבתים  מספר  לשילוט  מצטרף 
וחודש בשנת 2021 . עמודי השילוט החדשים 

נושאים קונוסים מוארים המאפשרים פרסום מידע לציבור.  
  

רישות 
רחובות 

במצלמות 
אבטחה 

2022 בוצע הפרויקט בה' הידיעה   - ב 
ביותר  החשובים   התחומים  באחד 
 – התושבים   חיי  איכות  על  המשפיע 
הביטחון  תחושת  בהגברת  הצורך 
ובתוכן  הערים  שברוב  בזמן  האישי.  
רישות   ,2022 לשנת  עד  הגליל  נוף 
בצמתים  התמקד  אבטחה  במצלמות  העיר 
המרכזיים, בכניסות לעיר ובאתרים הנחשבים למועדים לפורענות 
הרי שברבע האחרון של השנה בוצע פרויקט ראשון מסוגו במסגרתו 
300 מצלמות אבטחה בתוך שכונות המגורים, כך  הציבה העירייה 

שכל אירוע חריג מתועד ומשודר למסכים במוקד הרואה. 

שיפוץ 
הקאנטרי 
והחזרתו 
להפעלת 
העירייה 

עבודות   בביצוע  הוחל   2022 בשנת 
עם  הקאנטרי   לשיפוץ  אינטנסיביות 
חזרתו לידי העירייה לאחר שש שנות 
הפעלה על ידי חברה פרטית.   המתקן 
שסבל בשנים האחרונות מליקויים רבים 
השקעה  והעדר  נאותה  תחזוקה  אי  עקב 
יסודית"  פנים  "מתיחת  לתכנית  נכנס  והתשתיות,   הציוד  בשדרוג 
הראשון  השלב  הגליל.  נוף  לפיתוח  החברה  באמצעות  בשלבים 
של  כללי  שיפוץ  וכלל  החולפת,  השנה  של  השנייה  במחצית  החל 
המתקן, טיפול בליקויים בטיחותיים, ניקיון ותחזוקה שוטפת. השלב 
התושבים  לכלל  הבריכה  פתיחת  וכלל  הקיץ  בתחילת  בוצע  השני 
ורכישת ציוד הכולל מאות מיטות שיזוף, שולחנות, כיסאות, מתקנים 
בהחלפת  אלה  בימים  מתבצע  השלישי  השלב  ועוד.  מתנפחים 
מתקני מכון הכושר בקאנטרי בעלות של כמיליון שקלים והתחלת 
ביצוע עבודות להפיכת המתחם לפארק נפש מודרני כולל מגלשות 

ומתקנים נוספים.

ממוקדת  עירונית  תכנית  במסגרת  הסדרת 
חניונים 

ציבוריים 

 
הוקמו  החניה,  במצוקת  לטיפול 
ציבוריים  חניונים   2022 שנת  במהלך 
: ה י נ י ח ח ט ו ש ב ח ר ו ה ם ו י ש ד ח
ן  ו ן הוכשר חני ו במתחם האצטדי
150 מקומות חניה נוספים  הכולל 

ה   י נ ח ה ה  ב ח ר ו ה  1 ל  א ע ר ז י ב  ו ח ר ב
במרכז דדו בוצע פיתוח שטחי חניה נוספים ברחוב הדסים הורחבה 
החניה באזור תעשייה ג', במסגרת העבודות להקמת הרכבת הקלה 
'נופית', חברת "חוצה ישראל"  הכשירה חניון ציבורי הכולל  כ - 300 

מקומות חניה. 

  
משמעותי  צעד  התקדמנו  ב-2022 

הנגשה
התכנית  יישום  להשלמת  בדרך 
המתקנים  כל  להנגשת  העירונית 
נוף  במרחב  והתשתיות  הציבוריים 
תחנות  הנגשת  בוצעה  הגליל 
אוטובוסים הותקן פיר מעלית במכללה

   קדם צבאית 'תבור'   בוצעה הנגשת גני ילדים, בניין העירייה ושאר  
המוסדות הציבוריים ברחבי העיר 

חדר מיון קדמי

גן הפסלים

שדרוג גינות ומתקני משחקים בשכונות

הכשרת חניוניםעיר מוארת
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טיפול 
בקירות 
תומכים 

העירוני  במרחב  התומכים  הקירות 
של  מהנוף   נפרד  בלתי  חלק  הם 
עקב   במיוחד  הגליל  ובנוף  עיר  כל 
הבנייה  ותנאי  ההרריים  השטח  פני 
קרקע.  תזוזות  מפני  חיזוק  המחייבים 
עם  אשר   , התומכים  בקירות  הטיפול 
של  לסכנה  הפכו  וחלקם  נסדקו  השנים 
ממש, כרוך בהוצאות כספיות גבוהות המסתכמות במיליוני שקלים. 
נראה  אינו  אלה  בקירות  היקר  הטיפול  התוצאה,  שבמבחן  למרות 
לעין, העירייה לא הסתפקה בטיפול "אקמולי", אלא ביצעה בשנת 
2022   מבצע יסודי ומקיף שעלותו הסתכמה בלמעלה מ – 5 מיליוני 
טופלו  ההנדסה  מנהל  ידי  על  שבוצע  המבצע  במסגרת  שקלים. 
נקירות תומכים : ברחוב ארז 26 – 24 , בית ספר "יודפת", רחובות: 

יזרעאל 12, הגיא, רימון, סביון, הוורדים, חרוד. 

וסלילה מחדש  2022 לריבוד  זכו בשנת  ועד כבישים עירוניים  עוד 
העירונית  ההתחדשות  תכנית  הכוללת. במסגרת 

הנה סיכום 
הכבישים שחודשו השנה : 

ש כביש רחוב חיננית
ש כביש שדרות מנחם אריאב

ש כביש רחוב חרמון
ש כביש רחוב תמר

ש עבודות אספלט חניון 
       יזרעאל, החצב 

ש עבודות אספלט רחוב המעיין 
ש קרצוף וריבוד כביש 

        רחוב יזרעאל, שומרון
ש התקנת במפרים )פסי האטה( 

       בכבישי העיר
ש צביעת סימון נתיבים ומעברי חצייה בכבישים 
ש הרחבת נתיב ושדרוג צומת קריית הממשלה 

       )בשיתוף "חוצה ישראל( .
ש התקנת עמדות טעינה לרכבים חשמליים

שיפוץ 
ותיקון 

ליקויים 
במוסדות 

החינוך 

העבודות להתחדשות מוסדות החינוך 
בעיר מתבצעות בשלושה תחומים:

חיזוק בתי ספר בפני רעידות אדמה: 
בסדרת  השלישי   – "ארבל"  בי"ס 
"חב"ד"  הנוספים  שני   ( הפרויקט 
מקיף  חיזוק  השנה  שעבר  ו"כרמל"( 

בפני רעידות אדמה, במהלכו בית הספר 
עבר לפעול למבנה זמני במתחם קריית החינוך "שרת". 

הקמת מרחב למידה חדש בבי"ס  אורט "אלון" – באמצעות תרומה 
של קהילת דטרויט – שותפות ביחד גליל מרכזי 

תיקון ליקויים, איטום גגות, ריצוף ושיפוץ בתי ספר בהתאם לצרכים. 

עבודות תחזוקה תשתיות עירוניות 
הנחת קווי ניקוז חדשים ברחובות: עולש, יסמין

ניקוי ניקוזים ברחבי העיר 

הרחבת בית העלמין 
 1071 בו  והוכשרו  העלמין  בית  מתחם  הורחב   2022 שנת  במהלך 
והוחל בהקמת  בית העלמין  נוספים. הותקנה סככת  חלקי קבורה 

היכל הספדים. 

שיפוץ בתי כנסת 
ש גידור מסביב לבית הכנסת ברחוב שושנים

ש שיפוץ בית הכנסת המרכזי 
ש הקמת בית כנסת חדש המשמש גם כמקלט עבור

במסגרת  ישראל"  "חוצה  ידי  על  נבנה  ספיר.  שכונת  תושבי  ש 
העבודות להקמת הרכבת 

מרכז הצעירים החדש 
הקאנטרי  למתחם  הצעירים  מרכז  של  משכנו  העתקת  לצורך 

שדרוג תשתיות כבישים

שילוט חדש לרחובות

פארק דליה המחודש

מגרש לימוד למקצוע זהירות בדרכים, בי״ס עצמון

שביל האירוסים

שדרוג תקני ספורטגינות משחקים

 עמדות טעינה לרכבים חשמליים

שדרוג 
תשתיות 
כבישים 
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הנדסה

פארק מים 
הקמה  בשלבי  נמצא  הגליל  בנוף  ראשון  מים  פארק 
מוקם  הפארק   . והקאנטרי  הקיצית  הבריכה  במתחם 
לאפשר  במטרה  שקלים  מיליון   15  - כ  של  בהשקעה 
לכלל תושבי העיר, ילדים, נוער ומבוגרים, ליהנות בחודשי 
מהנה  בילוי  שיעניק  במיוחד  מושקע  מים  בפארק  הקיץ 
במגלשות מים בגובה של 12 מטרים, מתקני מים בעיצוב 
חדשני של עמודי ערפל, מזרקות, פטריות וקשתות, עולם 
הילד ועוד שפע אטרקציות מרעננות לימי הקיץ הלוהטים 
של החופש הגדול.  המתקנים שכבר הוזמנו יהיו מותאמים 
מרווחים  דשא  שטחי  יושארו  ולצדם  ולמבוגרים  לילדים 

לישיבה ולמיטות שיזוף. 

מסעדה על הנוף 
במתחם  מתקדמים  בניה  בשלבי  קולינארית  אטרקציה 
הכלכלית  החברה  באמצעות  העירייה  בביצוע  נופארק, 
מדובר  והגליל.  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  המשרד  בסיוע 
המהווה  גבוהה  מרפסת  על  הבנויה  מסעדה  של  במבנה 
תצפית  על  יושבת  במינה,  ייחודית  תיירותית  אטרקציה 
נופארק – אחד היפים והמושקעים  נוף מרהיבה במתחם 
המבנה  את  שמתכנן  אדריכלים  יעד  ממשרד   . בישראל 
הר  של  הנוף  בתצפית  ההר  צלע  על  המיוחד  במיקומו 
תבור ויער צ'רצ'יל, מסבירים כי במבנה מתוכננת מרפסת 
הנשענת על "רגל" אחת אשר מדמה בעיני המתבונן תמונה 
בה המבנה יוצא אל קן האופק. "המבנה כולו מעוצב בצורה 
מינימליסטית קלילה הנטמעת בטבע העירוני של הפארק. 
באמצעות  מתוכננת  ברכב  להגעה  בנוסף  אליו  והגישה 

מערכת שבילים להולכי רגל המתחברת גם לפארק וגם 
נוף  לפיתוח  החברה  באמצעות  מוקם  הפרויקט  לעיר".  
המתמחה  זכיינית  חברה  להפעלת  יועבר  ובסיומו  הגליל 

במסעדות מיוחדות.

פארק ראשון לאנשים עם 
מוגבלויות 

 פארק משחקים נגיש לאנשים עם צרכים מיוחדים מוקם 
משחקים  מתקני   13 יפעלו    בפארק  נופארק.  במתחם 
באופן  מיוחדים,  צרכים  עם  לאנשים  ומותאמים  נגישים 
שילוט  גלגלים,  בכיסאות  ישיבה  תוך  שימוש  המאפשר 
לקויות  בעלי  לטובת  מוזיקאליים  ואלמנטים  ברייל  בכתב 
הפריפריה,  לפיתוח  המשרד  במימון  מוקם  הגן  שמיעה. 
הצללה  כולל  דונם  כחצי  של  שטח  על  והגליל  הנגב 
מוגבלות  עם  לאנשים  מונגשת  וניווט  שילוט  ומערכת 

ראייה. 

מתקני משחקים במרחב הציבורי 
טיפול מקיף בליקויים ושדרוג גני משחקים: החלפת הצללה 
בגינות ברחובות: חצב, גלעד וירדן, הרחבת מתקני משחקים 
ג'  יונה  הר  בשכונה  חדשים  גנים  התקנת  הפסגות,  ברחוב 
ובגבעת ברק, שדרוג מתקני משחקים ברחוב דגנית, הקמת 
מתנים חדשים ברחובות: עטרה, לילך, דליה ורותם בו  מוקם 
גן משחקים ענק. שיפוץ והרחבת גן משחקים ברחוב עצמון, 

מאחורי פארק קק"ל ושיופץ הגן ברחוב כוכבית.

קרצוף וריבוד כבישים 
סבב נוסף של עבודות לשדרוג ולשיפור כבישים עירוניים 
מתבצע בימים אלה ) באופן הדרגתי( בכבישי  הרחובות 
עד  עטרה  קטע  נטופה,   פסגות,  יודפת,  שומרון,  גלעד, 
יקינטון, מורן, ציפורי. במסגרת העבודות מתבצעת הסדרת 

חנייה ברחובות הדסים, וציפורן.

מתקני כושר במרחב הציבורי
שנמצאו  בליקויים  וטיפול  חדשים  כושר  מתקני  הצבת 
במרחב  הכושר"  ב"חדרי  מתבצעת  הישנים  במתקנים 
הציבורי ברחובות : רימון, יעל הר יונה  ג', תירוש, יזרעאל, 

דליה,

מגרשי ספורט  
שיפוץ מגרשי ספורט שכונתיים  ברחובות  מורן וכרמל 

בתי כנסת
בתי  למתפללים  ראוי  מענה  ומתן  בליקויים  מקיף  טיפול 

הכנסת המשמשים את הקהילות השונות ברחבי העיר.
 

בביצוע

     פארק המים ) הדמיה( 
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אומגה אקסטרים
 670 מטר כבל, כ- 3 דקות של ריחוף בגובה של 300  מטר 
מעל הקרקע בתוך יער צ'רצ'יל המשקיף לנוף עוצר נשימה 
של עמק יזרעאל והר התבור - אטרקציית האומגה של נוף 

הגליל נכנסת אוטוטו לשלב ביצוע וזאת לאחר תהליך ממושך 
של בחינה מדוקדקת ואישור הגופים הירוקים. הפרויקט יהווה 

־אטרקציה נוספת בנופארק –נקודת היציאה של האומגה והנ
חיתה במתחם המוסדר ביער צ'רציל שיעבור שדרוג בשיתוף 
קק"ל. הגלישה באומגה תהיה לכיוון אחד הלוך בלבד כאשר 

בחזור יאסוף את הגולשים שאטל בחזרה לפארק. האומגה 
מיועדת לשני גולשים בו זמנית. יש לציין כי גוש עציון מחזיק 

נכון להיום בתואר מפעיל האומגה הכי ארוכה בארץ שאורכה 
400 מטרים בתוך יער הצופה לעמק האלה. האומגות הארוכות 

ביותר בעולם נמצאות בקוסטה ריקה באורך של 613 מטרים, 

בצ'כיה 120 מטרים ובשוויץ 2.3 קילומטרים הארוכה 
ביותר בעולם. 

תחנות אוטובוסים 
המשך טיפול בתחזוקה ושדרוג  תחנות 

אוטובוסים ברחובות סביון, יזרעאל, 
חרמון רסקו. 

חידוש מרכז ברקוביץ' 
פרויקט הקמה מחדש של היכל התרבות ומרכז 

ברקוביץ' נכנס בשנה החולפת להליך תכנון. מדובר 
בפרויקט ענק שיוצא לדרך וביצועו יימשך בשנים 

הקרובות )לא יסתיים ב - 2023(  

מסעדה מרחפתבניה מחדש של מרכז ברקוביץ. בתכנון ברקוביץ' יתחדש

סולל בונה

אומגה אקסטרים )צילום להמחשה(

פארק מים

תחנות אוטובוסים

פארק נגיש

שדרוג תשתיות

פארקים ומתקנים חדשים
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בנייה למגורים והתחדשות עירונית

משרד הבינוי והשיכון, רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר ועיריית נוף הגליל 
חתמו בשנת 2022 על הסכם גג  היסטורי שיגדיל את אוכלוסיית העיר ב 40%-. 
המדינה התחייה להשקיע 2.3 מיליארד שקלים ביישום ההסכם בשנים הקרובות.  
על פי ההסכם שהובילה העירייה בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, יחד עם משרד 
האוצר ורשות מקרקעי ישראל, ובמטרה לתת מענה לצרכי הדיור הצפויים בעיר, 
יוקמו בעיר שכונות מגורים חדשות הכוללות 6,898 יחידות דיור בקרקע המדינה 
לרבות שטחי מסחר ותעסוקה בהליך מואץ עם כלל הגורמים. פיתוח השכונות, 
מטעם  למימון  יזכו  הגליל,  נוף  בעיר  ציבור  מוסדות  והקמת  התשתיות  שיפור 

המדינה בתקציב של כ- 2.3 מיליארד ₪. 
משרד  מצד  ומרוכז  אינטנסיבי  מהיר,  שיווק  מאפשרת  הגג  הסכם  על  החתימה 
כלל  לרשותה  יוקצו  כי  הגליל,  נוף  לעיריית  ודאות  הענקת  לצד  והשיכון,  הבינוי 
החדשים.  התושבים  וקליטת  החדשה  הבנייה  לקידום  הנדרשים  המשאבים 
ולצמצם בירוקרטיה  במתן  במקביל, התחייבה העירייה לייעל את הליך התכנון 

היתרי הבניה.
ההסכם נחתם בסיום ההרשמה להגרלה הראשונה של 700 יחידות דיור בהנחה 
כשעל כל דירה נרשם ביקוש שיא של למעלה מ - 20 משפחות.  ב 28/12 יצאה 
לדרך ההרשמה להגרלה השנייה הכוללת 206  דירות נוספות בהנחה ובחודשים 

הקרובים צפויות  הגרלות נוספות.  

הסכם גג היסטורי 

בנייה
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דירה להשכיר 
מאות  לבניית  פרויקטים  שני  במקביל,  מתבצעים   בה  בצפון  הראשונה  העיר  היא  הגליל  נוף 
משרד  להשכיר",  "דירה  הממשלתית  החברה  באמצעות  טווח  ארוכת  להשכרה  דיור  יחידות 
הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל )רמ"י(.  שני פרויקטים כוללים 502 יח"ד: פרויקט ראשון 
כולל 184 יח׳ דיור מתבצע על ידי חברת "גולדן ארט" ברחוב צלף בהר יונה, בשטח הצופה לנוף 
מרהיב. הפרויקט השני יצא לשיווק ליזמים וממוקם במתחם יער צ'רצ'יל בשטח שגם הוא משקיף 
לנוף עוצר נשימה. חשיבותם של פרויקטים אלה היא ביכולתם לספק פתרון דיור אטרקטיבי 

לצעירים ומשפחות כאלטרנטיבה לדירה בבעלות, תוך הנאה מיציבות וודאות לאורך זמן.

מול תבור 
השכונה הגדולה מאז הקמת "הר יונה" – נכנסה בסוף שנת 2022 לשלב ביצוע תשתיות לקראת 
והוגרלו בתכנית  1500 בתים חדשים,  מרביתם שווקו  כוללת מעל   התחלת הבנייה. השכונה 
"מחיר מטרה" במחירים מוזלים תוך מתן עדיפות לתושבי נוף הגליל.   ארבעה קבלנים מבצעים 
את הבניה בשלב הראשון:  חברת "שתית" תבנה  282 יחידות דיור מתוכן 226 במסגרת "מחיר 
מטרה", חברת בראל תבנה 422 יחידות דיור, חברת שגראווי יזום ובניה תבנה 276 יחידות דיור 
במתכונת "דירה להשכיר" וסלים לחאם יבנה 56 יחידות דיור במתחם הקטן. שכונת "מול תבור" 
ממוקמת במורדות יער צ'רצ'יל בחלק העליון 
מרהיב  נוף  על  הצופה  המנגלים  פארק  של 
ביופיו. השכונה ממוקמת על ציר תוואי הרכבת 
מרכז  יבנה  המגורים  לבנייני  ובצמוד  הקלה 
מסחר ופנאי בשטח של כ- 800 מ"ר, לרווחת 
מרקחת,  בית  מינימרקט,  שיכלול  התושבים 
שטח  ועוד.  אוכל  מתחם  יופי,  ומכון  מספרה 
הקרקע הכולל -  6,000 מ"ר.לכל מבנה יוקמו 
מפואר,  כניסה  לובי  תת-קרקעיים,  חניונים 
תמהיל  ועוד.  נרחבים  משותפים  שטחים 
הדירות יכלול דירות בנות 3,4,5 חדרים, דירות 

גן, פנטהאוזים ומיני פנטהאוזים.

מצפור ברק )יזרעאל(  
״אמריקה ישראל" יחד עם חברת "מגדלים ב.ר ייזום ובנייה "בונה כ- 250 דירות בפרויקט מצפור 
ברק יזרעאל. 174 דירות שווקו בתכנית "מחיר למשתכן" ו – 75 נמכרו בשוק החופשי.  מדובר 
באזור מדהים ביופיו ובנופו השטח צופה לשדות העמק ובימים של ראות טובה ניתן לצפות ממנו 

עד לחרמון. הבניה בשלבים מתקדמים, הצפי לאכלוס במהלך  2023.  

פינוי בינוי תירוש 
המחוזית  בוועדה  מופקד  תירוש,  ברחוב  יח"ד   778 כולל  בצפון,  המתקדם  בינוי'  'פינוי  פרויקט 

לתכנון ובנייה לקראת התחלת ביצוע בקיץ 2023 . 
חדשה  מגורים  לשכונת  ישנים  בניינים  של  מאוסף  תירוש  רחוב  את  להפוך  צפוי  הפרויקט 
ואטרקטיבית. התכנית כוללת הקמת  778 יחידות דיור במקום 120 הדירות הקיימות.  תמהיל 
חללי  חכמים,  ציבוריים  ממרחבים  שייהנו  הקהלים  לכלל  ופונה  מגוון  יהיה  החדשות  הדירות 
עבודה רב תכליתיים, מתחמי ספורט ופנאי, משרדים, בילוי ומסחר - הכל מתחת לבית, נגיש, 
קרוב וזמין.במרכזה של התכנית עומד הקשר האורבאני בין הפארק העירוני הגדול  – נופארק  
ומתחם המגורים החדש, באמצעות שטח ציבורי ירוק משמעותי  המשתרע לכל אורך הפרויקט. 
בקרבת נופארק יוקמו שני מגדלי מגורים בני 17-25 קומות, ובקרבת רחוב תירוש, יבנו מבנים  
מסחר  ומתחמי  מוצלות,  כיכרות  תוכננו  תירוש,  רחוב  לאורך  קומות.   14-15 של  בגבהים 
שכונתיים, שיאפשרו עירוב שימושים ושירותים שכונתיים בקרבת המגורים. בתכנון הנופי הושם 
השונים  המפלסים  ובין  הסמוכות,  השכונות  אל  ואופניים  רגל  הולכי  שבילי  קישוריות  על  דגש 
במתחם עצמו, תוך מתן מרחבי שימוש, צל ומשחק רבים.  מתחמי "פינוי בינוי" נוספים בהליכי 

תכנון ברחובות: שקד, החיטה, הזית וסביון.

 מורדות מ זרחיים
139 יח"ד בכניסה לשכונת מליבו, מתוכם 102 דירות בהגרלת "מחיר מטרה" ) ההגרלה הקרובה( 
הפרויקט כולל פיתוח שטחים ציבוריים, התקנת ריהוט חוץ, שתילת עצים, מעבר להולכי רגל 

מכביש הגישה הצפוני ותשתיות תאורה וביוב.
 

מורדות צפוניים
בשכונת  יח"ד   130 להקמת  מפורטת  תכנית  מקדמת  העירייה  והשיכון,  הבינוי  משרד  בשיתוף 

מגורים חדשה במורדות הצפוניים – סמוך לבית הספר התיכון "אלון", מתחת לכביש 6400.

רחוב רימון
 הקמת מתחם מגורים חדש הכולל 104 יח"ד + גן ילדים.

 הר יונה ג' 
 3,500 יח"ד  - תוכנית מאושרת. חלק א' בתכנון.

פרויקטים בבנייה ובתכנון לקראת התחלת בניה
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נוף הגליל שברה בשנה החולפת שיא של השקעות בפרויקטים 
גדולים המתבצעים בעיר על ידי חברות ויזמים פרטיים בהיקפים 

חסרי תקדים המסתכמים במיליארדי שקלים! 

מגדל "שערי העיר" 
מגדל

״שערי 
העיר״

השקעה: כ - 400 מיליון ₪ 
יזם: בסט 

מה בונים? במקום בניין "מקורות " 
הישן מול בית העירייה מוקם מגדל גורד 

שחקים שישמש כ"שער  העיר" לעסקים 
ולמסחר.

צמיחה כלכלית

מיליארדי שקלים לא טועים!

הרחבת 
מול הרים

השקעה:  כ – 200 מיליון ₪ 
יזם: גסר עשור 

מה בונים? מבנה מסחרי ועסקי נוסף 
שישמש גם למשרדי הייטק 

הרכבת
נופית 
)הדמיה(

מול הרים מתרחב )הדמיה( 



27    

השקעה: כ –50 מיליון ₪ 

צים
אורבן

יזם: צים אורבן         
  מה בונים?  מתחם "פאוור 

סנטר" שעמד כמו "פיל 
לבן" הפך לצים אורבן לאחר 

שנרכש  על ידי חברת "צים". 
המתחם עובר יפוצים אינטנסיביים 

בדרך להפיכתו למרכז מסחר ובילוי חדשני ומטופח.

פרמה
שארפ

השקעה: כ – 300 מיליון ₪ 
יזם: חב' ג'י.פי רימון בע"מ 

מה בונים? על שטח מבנה 
המפעל הישן פרמה שארפ 
שייצר  בשנות ה – 80 סכיני 

גילוח  ועמד נטוש כל השנים, 
מוקם מרכז רב שימושים 

המשלב      מגורים ומסחר

השקעה : 400 מיליון ₪

הרחבת
עופר סנטר

יזם: מליסרון 
מה בונים? הרחבת המרכז 

מכ- 20 אלף מ"ד לכ- 
60 אלף מ"ר )פי שלוש(  

באמצעות בניית מתחם  
חנויות אופנה, בילוי ופנאי על 

פני שתי קומות.

מרכז 
מסחרי
הר יונה

השקעה : כ – 150 מיליון ₪ 
יזם: שאוטינה נדל"ן 

מה בונים? מתחם מסחרי 
מפואר בשכונת הר יונה, 

בסמוך להיכל התרבות 
"גרין", כולל קומת בילוי 

מושקעת שתגדיל באופן 
משמעותי את היצע הבילוי עבור תושבי העיר ותציע היכל 
החלקה על הקרח ברמה חצי-אולימפית ומועדון באולינג 

מרווח. 

השקעה: 12 מיליארד 

רכבת
נופית

שקלים.
יזם: משרד התחבורה 

באמצעות "חוצה ישראל"
מה בונים? רכבת חשמלית 

עם 7 תחנות ברחבי העיר. 
תחבר את נוף הגליל לחיפה.

צים אורבן

עופר סנטר מתרחב )הדמיה(

פרויקט פרמה שרפ )הדמיה(

מרכז מסחרי הר יונה )הדמיה( התמונות להמחשה בלבד

מגדל שער העיר
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370 סטודנטים חדשים החלו השנה את לימודיהם במכללה, נתון זה 

מצביע על  המשך מגמת העלייה בביקוש ללימודים במכללה. לטובת 
הסטודנטים החדשים, המכללה בשיתוף, “הזנק להנדסאים”, ומה”ט, 

יזמה  פרויקט ייחודי - קורס הכנה מיוחד המיועד לסטודנטים שנה א’ 
הלומדים במגמות ההנדסה בשעות הבוקר. “תהליך כניסתם 

של הסטודנטים החדשים לעולם ההשכלה הגבוהה בכלל ובשערי         
המכללה 

הטכנולוגית נוף הגליל, בפרט, אינו פשוט וקל. על אף המיונים המקדימים, 
מערכות הסינון המקצועיות, המפגש האישי עם ראש המגמה, עדיין נדרשת הכנה משמעותית ליצירת 

ביטחון אישי בקרב הסטודנטים”, הסבירה מנכ”לית המכללה מירב ששון אמויאל.  
הסטודנטים נהנו  במהלך סמסטר א’ מליווי ולמידה על ידי צוותים מיומנים מ”הזנק הנדסאים”, רכשו 

מיומנויות למידה ונהנו מהכנה למבחנים, מחיזוק הביטחון האישי, מהעצמה, מאוריינטציה וחיבור 
ללימודים גבוהים, חיזוק וביצור מעטפת התמיכה הקיימת במכללה. 

המכללה פתחה השנה את שעריה לקורסי העשרה ייעודיים 
המותאמים למעסיקים שונים בהתאם לצרכי מקום העבודה. כך 

למשל, עיריית נוף הגליל קיימה השנה קורס הכשרה מקצועי עבור 
עובדים המשתמשים  בתוכנת  אקסל. רינת ויסבאום, מנהלת מדור 
לימודי החוץ, העשרה וקורסים: “במכללה קיימים מגוון רחב מאוד של 

קורסים המעניקים לעובדים כלים מקצועיים להיטיב את עבודתם 
ולהשביח את פעילותם”.                                        

מייאסם וראמי ממגמת תוכנה במכללה הטכנולוגית נוף הגליל הציגו 
השנה פרויקט גמר מצטיין -  משחק אסטרטגיה וחשיבה שזכה לציון 

הגבוה ביותר 100 .  שני הסטודנטים הלומדים שנה ג' במגמת הנדסת 
תוכנה, עבדו ברצינות  על פיתוח פרויקט הגמר המצטיין והפגינו 

יצירתיות. “רצינו ליצור משחק שבכל העולם ישחקו 
אותו, אנחנו עדיין בשלבי סיום ולכן לא רוצים לחשוף את המיוחדות של 

משחק האסטרטגיה שלנו”, סיפרו בגאווה ואמרו כי בכוונתם לשווק את 
משחק האסטרטגיה בחמש שפות, עברית, ערבית, אנגלית, ספרדית ורוסית. 

פרויקט ייחודי נוסף שזכה בהצטיינות שייך לבוגרי מגמת מכטרוניקה לאוניד יוסימוב נוף הגליל 
ועדיאל קוטלר אור עקיבא שבנו אב טיפוס של מכונתCNC  קטנה לכרסום לוחות PCB ובצידה 

הותירה מתנה מקורית, סמל לוגו הינשוף של המכללה הטכנולוגית .

סטודנטיות וסטודנטים רבים לצד חברי הנהלה וסגל ההוראה 
במכללה הטכנולוגית נוף הגליל, נרתמו בשמחה למבצע תרומת הדם  

למען הכלל. ניידת מד”א הגיעה למכללה ובמבואה הוצבו מיטות, 
המכללה העמידה לרשות תורמי הדם, פינת שתייה חמה.

מנכ”לית המכללה, מרב ששון אמויאל, ברכה על היוזמה ועודדה את 
תרומת הדם, “מכללה בעלת תודעה חברתית אנו פועלים כדבר שבשגרה   

למען הקהילה. תרומת הדם היא חלק מהפעילות למען הכלל”.               

סטודנטים במגמת אדריכלות סיירו בתערוכה מיוחדת במשכן לאמנות 
בעין חרוד. חמשת בני משפחת אבו שקרא מאום אל פאחם מציגים 
בחמש תערוכות במשכן לאומנות, שקרה וכרים אבו שקרה. "לצד 

חשיפת הסטודנטים למבנה האייקוני באדריכלות של המשכן לאמנות, 
בסגנון הבאהוס, בינלאומי, מצאתי לנכון, בשיתוף פעולה עם מנכ"לית 

המכללה לחשוף את הסטודנטים לחוויה מעצימה של אומנות ייחודית 
ומרתקת שנולדה באום אל פאחם".  יצוין כי בין הסטודנטים מהמכללה 

הייתה גם בת משפחת אבו שקרא.
מגמת אדריכלות ועיצוב פנים במכללה הטכנולוגית נוף הגליל, נחשבת לספינת הדגל האזורית 

בתחום לימודי ההנדסה. “הרעיון בבסיס ההגעה לתערוכה היה חשיפת הסטודנטים לאחד משלושה 
עשר המבנים היפים ביותר במדינת ישראל מבחינת האדריכלות, המשכן לאמנות בעין חרוד, שנבנה 

על ידי האדריכל ביקליס בשנת 1940, החלק הראשון הוא תולדות אדריכלות עד תחילת המאה 
ועשרים. 

המכללה הטכנולוגית

קופצים כיתה
צמיחה

השקעה

מצויינות

נתינה

הנאה
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ספורט

לא הולך להם. כדורגלני נוף הגליל

בצמרת הטניס שולחן בישראל 

האפשר:  ככל  מהר  לשכוח  יבקשו  בכדורגל  הגליל  נוף  שבהפועל  שנה  הייתה  זו 
בחודש מאי האחרון נשרה הקבוצה מליגת העל, הליגה הבכירה בכדורגל הישראלי, 
בה הספיקה לבלות בסך הכול עונה אחת בלבד והשלישית בהיסטוריה של המועדון 

בליגה של הגדולים.
אלא שמהר מאוד גילו בהפועל נוף הגליל, המשחקת באצטדיון גרין 

המפואר ואחד היפים בצפון, כי גם החיים בליגה השנייה אינם קלים 
והיא  בטבלה  אחרון  הלפני  במקום  הקבוצה  מדורגת  להיום  ונכון 

מועמדת לרדת לליגה א', הליגה השלישית בכדורגל הישראלי.
שי  לטובת  העל  בליגת  מקומו  את  שפינה  הוכנבוים  ירון  המאמן 

ברדה, חזר לעמוד על הקווים במקום המאמן שלומי דורה, שפתח 
ועזב אחרי פתיחת עונה כושלת, אולי הכושלת ביותר של  את העונה 

המועדון בעשור האחרון.
 אלא שגם הוכנבוים, בקדנציה השביעית שלו בנוף הגליל, הבין מהר מאוד שהדרך 
המועטים,  הקבוצה  אוהדי  עם  להסתכסך  והספיק  וקשה  ארוכה  המבטחים  לחוף 

שפתחו בקמפיין לסילוקו מהמועדון.
כל  לעשות  ומבטיחים  השבוע  שנפתח  העברות  חלון  על  בונים  הקבוצה  בהנהלת 
דבר כדי להשאיר את הקבוצה בליגה. מספר שחקנים כבר צורפו, אחרים על הפרק 
ובקבוצה מבטיחים להזרים דם חדש לסגל השחקנים והכל במטרה לשרוד בליגה ולא 
המאמצים  האם  החובבניות..  לליגות  ולאומית(  )על  המקצועניות  מהליגות  להידחק 

יועילו? ימים יגידו.

בנוף הגליל מתקיימת פעילות ספורטיבית רבת שנים ובמרוצת השנים הגיעו ספורטאי העיר להישגים 
מרשימים. קבוצת הכדורגל העירונית הצליחה פחות בשנת 2022, אולם קבוצת הכדורסל עלתה לליגה 

הארצית, קבוצת הטניס שולחן התברגה כרגיל במקום השני בארץ ובענפים האישיים זוכים ספורטאי 
העיר להישגים מרשימים במסגרת פעילותם בעמותה לקידום הספורט.

כדורגל: 
לעצור 
הנפילה

כדורסל: 
עיניים 
לצמרת

קבוצת הכדורסל הפועל נוף הגליל, העולה החדשה לליגה הארצית, עדיין מחפשת 
את עצמה בליגה החזקה.

ללא ספק משחק השיא של הקבוצה עד כה היה נגד הפועל עכו החזקה, שהגיעה 
כמוליכת הטבלה הגאה ונחלה הפסד ליגה ראשון העונה.

בתום 8 משחקים מדורגת הפועל נוף הגליל במקום ה- 4, לאחר ניצחון 
על  המודרכת  הקבוצה  של  מאזנה  חפר.  עמק  הפועל  על  חשוב  בית 
ידי המאמן שי ברוך עומד על 5 ניצחונות לעומת 3 הפסדים. "סוף סוף 
להם  ונותן  השחקנים  את  מעודד  ספק  ללא  זה  חיובי,  למאזן  עברנו 

מוטיבציה להמשך", אומרים בקבוצה.
שכמו  הליגה הארצית,  את  לומדים  עדיין  "אנחנו  ביניאשווילי:  חנן  היו"ר 
ואנחנו מנסים  שציפינו היא לא ליגה פשוטה, כל משחק כאן הוא מלחמה 

לתת את הכול ולעלות לנצח בכל משחק".
ביניאשווילי קרא לקהל להגיע למשחקי הקבוצה. "העידוד של הקהל שלנו חשוב 

ביותר", אמר היו"ר. מתאקלמים בליגה הארצית. כדורסלני נוף הגליל 

טניס 
שולחן: 
שגרירי 

העיר

קבוצת הטניס שולחן של הפועל נוף הגליל מייצגת בכבוד רב 
את העיר בליגת העל בטניס שולחן כבר שנים רבות. מאחורי 

הקבוצה עומדים מספר "משוגעים לענף", שמובילים 
את הקבוצה באהבה רבה, בראשותו של היו"ר 

זכה בתואר  בוזגן, שבחנוכה האחרון  שמעון 
יקיר העיר.

הקבוצה מגיעה מדי עונה לגמר הפלייאוף 
ולגמר הגביע ולצערנו גם מפסידה למכבי 

מסוימות  כשבעונות  החזקה,  גבעתיים 
מצליחה להתעלות ולזכות באליפות ובגביע 

המדינה, כמו שקרה ב-2012 בה זכתה הקבוצה 
בדאבל.

קבוצת  הטניס שולחן של נוף הגליל היא ללא ספק המייצגת 
הכי בכירה מבין ענפי הספורט השונים בעיר ונמצאת בצמרת 

הטניס שולחן הישראלי כבר שנים רבות.

זה לא רק ספורט
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בפעם הראשונה מאז היווסדה  של העיר ולאחר 20 מכביות שהתקיימו בארץ, העיר נוף הגליל נבחרת 
לארח חלק מתחרויות  המכביה ה 21, שהתקיימה בחודש יולי האחרון ברחבי הארץ וזכתה להצלחה 
מיוחדת  עבודה  פגישת  פרי  אלא   מקרית  איננה  הגליל  בנוף  הבחירה  רבה. 
רונן פלוט לפני כשנה עם ראשי הנהלת המכביה. ראש  שקיים ראש העיר 
המפגש  ובסיכום  המחודש  גרין  באצטדיון  לסיור  אותם  לקח  פלוט  העיר 
הוחלט כי העיר תארח חלק מהמשחקים בהשתתפות משלחות מהארץ 

ומהעולם. 
אירועי המכביה ה- 21 שהתקיימו באצטדיון גרין בנוף הגליל: גמר נערות 
עד גיל 16, גמר נערים עד גיל 16, גמר נוער בנות עד גיל 18 וגמר נוער 

בנים עד גיל 18.
ראש  העיר, רונן פלוט, אמר כי אירוח המכביה היה הזדמנות נהדרת לחשוף 
את העיר היפה והמתחדשת בפני ספורטאים יהודים מכל רחבי העולם. "אנו שמחים וגאים שנוף הגליל 

נבחרה להיות ברשימת הערים המארחות את משחקי המכביה", נמסר מהעירייה.

מאחורי,  והאיש  החיה  הרוח  לענף,  המשוגע  של  בזכותו  הרבה 
הוא  הענף  של  ההצלחה  מפירות  אחד  מלנדוביץ.  ניקולאי 
המתאגרף הצעיר בן ה-16, ולדיסלב פיהור, תלמיד כיתה י' 
האזרחית  השנה  סיום  לפני  שרגע  שרת,  אורט  הספר  בבית 
בינלאומית  אגרוף  בתחרות  לגילו  הראשון  במקום  זכה 

שהתקיימה בעיר קראקוב, פולין.
 16 גיל  עד  צעירים  מתאגרפים  השתתפו  בקרקוב,  בטורניר 
גבוהה,  ברמה  תחרות  "הייתה  וישראל.  פולין  אוקרינה,  מארמניה, 
הילדים צוברים ניסיון חשוב שיסייע להם בעתיד", סיכם את התחרות המאמן ניקולאי 

של  אביו  מלנדוביץ, 
ולדיסלב לו מנבאים עתיד 

ורוד בענף.
יצוין כי לאחרונה השתתפו 
הגליל  נוף  מתאגרפי 
בתחרות גביע הים האדום 
בהישגים  וזכו  באילת 
נאים: ולדיסלב פיהור זכה 
ואלינה  הראשון  במקום 
גורייב ואדוארדו מלניקוב 
לציין  יש  השני.  במקום 
בנוף  האגרוף  ענף  כי 
במסגרת  פועל  הגליל 
העמותה לקידום הספורט 
ראובן  ידי  על  המנוהלת 

שרייר.
בין לבין הקבוצה מתערה 
המקומית  בקהילה 

העלייה  לקליטת  המועדון  פועל  למשל  כך  שונים.  לנושאים  המודעות  את  ומעלה 
אוכלוסיות  בקרב  גם  ופועל  חדשים  עולים  שחקנים  לשורותיו  וקולט  בעיר  הברוכה 

בעלות צרכים מיוחדים.

"לכל סיום יש התחלה חדשה והפרידה היא קשה",  הודיעה בת העיר ובוגרת מערכת 
החינוך שלה, טל איסייב, בת 29, על פרישה מהמגרשים, לאחר קריירה בת 15 שנים 

בליגת העל לנשים, במהלכן שיחקה גם בנבחרת ישראל לנשים.
איסייב, שלמדה בתיכון אורט אלון התחילה את הקריירה שלה בליגה הבכירה לנשים 

במדי קריית טבעון, משם המשיכה למכבי כישרונות חדרה, שם עשתה את 
מרבית הקריירה שלה ובשנים האחרונות שיחקה בהפועל עמק חפר.
 19 גיל  עד  ישראל  של  הנערות  לנבחרת  איסייב  צורפה   17 בגיל 
ורשמה במדים הלאומים 7 הופעות ושער אחד. איסייב הייתה בסגל 
הופעת  את  הופעות.   4 בה  ורשמה   2014 משנת  הבוגרת  הנבחרת 
דנמרק  נבחרת  על  המרשים  החוץ  בניצחון  ערכה  שלה  הבכורה 

ב-2014, ניצחון שנחשב לאחד ההישגים הגדולים של הנבחרת מאז 
הקמתה.

"אני חסרת מילים, לא כל כך טובה בפרידות, תודה לכולם על תקופה בלתי 
נשכחת, על ניצחונות, על הפסדים ועל ים של אהבה בלתי נגמרת לכדורגל, זהו אני 
פורשת... הנה אמרתי את זה", הודיעה לכולם בעמוד הפייסבוק שלה ביום האחרון 

של השנה האזרחית היוצאת.

לא מוותרים על החלום. קבוצת הנוער חוגגת באצטדיון החדש

נוער: 
רוצים ליגת 

העל

ענף 
האיגרוף 

תופס תאוצה

בקבוצת הנוער של הפועל נוף הגליל מהליגה הלאומית בכדורגל לא מתכוונים להרים 
ידיים בכל הקשור למאבק על כרטיס העלייה לליגת העל לנוער ומבטיחים להילחם 

עד הרגע האחרון על כרטיס העלייה  לליגה הבכירה לנוער, ממנה נשרו לפני שנתיים.
בקבוצה מציינים את האצטדיון החדש והמפואר שנחנך רק לאחרונה והפך למגרשה 

הביתי של המחלקה כולה ומאמינים כי ייתן דחיפה וקפיצת דרך משמעותית 
למחלקת הנוער, המנוהלת על ידי אלי מיכאלי.

במשחק הבית האחרון לפני שבועיים באצטדיון החדש סיימה הקבוצה 
המודרכת על ידי המאמן דניאל אומנסקי בתיקו 2-2 נגד מכבי קריית 
אתא. את השערים לזכותה כבשו מייקי גרופר ושלבי מוהנד. בשבת 
האחרונה סיימה הקבוצה בתיקן חוץ 1-1 נגד הפועל אום אל פאחם.
קבוצת הנוער מדורגת במקום הרביעי בטבלה, אחרי המוליכה בית"ר 

טוברוק )28 נקודות(, הפועל כפר סבא )21 נקודות( מכבי אחי נצרת )21 
נקודות(, והפועל נוף הגליל במקום הרביעי עם 20 נקודות.  

אחד מכוכבי הקבוצה הוא החלוץ ג'וליאן שלופה, שכבש העונה 6 שערי ליגה ועוד 5 
נוספים במסגרת גביע המדינה. שלופה עושה את צעדיו הראשונים בבוגרים ובמועדון 

מנבאים שלא ירחק היום והוא יתקע יתד בהרכב הבוגרים.
אגרוף: על המפה

עם גביע המדינה לנשים והמשפחה ביציע 

הגיעו מכל רחבי העולם למכביה בנוף הגליל

המתאגרפים כבשו גם את פולין

מכביה: 
חגיגה 

בינלאומית

טל 
פורשת 

בשיא




