תושבים יקרים,
אנו ממשיכים במסורת ומגישים לכם את חוברת המידעון לסיכום שנת  .2018בחוברת תמצאו את עיקרי פעילותה של המועצה
בתחומים שונים ,ותוכלו לקרוא על היוזמות ,הפרויקטים והתוכניות שהחלו בשנה החולפת וממשיכים גם בשנה הקרובה.
המושבות הנפלאות שלנו נמצאות בהגירה חיובית בשנים האחרונות של אוכלוסיה צעירה ואיכותית ואנו שוקדים כל העת על
הלימה בין צרכי ורצון התושבים ואיכות השירותים אותם היא מספקת.
לצד בינוי חדש ושיקום תשתיות ותיקות קיים דגש על שיפור מתמיד בשירות לתושב בכל התחומים – חינוך פורמלי ובלתי
פורמלי ,שיפור פני המושבות ,איכות סביבה ועידוד מעורבות חברתית וקהילתית.
בשנת  2018השלימה המועצה בהצלחה תכנית התייעלות ארבע שנתית שהצליחה להפחית משמעותית את חוב המועצה
ולהמיר חלק גדול ממנו למענק רב שנתי.
קצרה היריעה מלתאר את כל תכניות המועצה לשנים הקרובות אולם אני יכול לומר שהיעדים העיקריים ל  2019מתמקדים
בבניית תכנית חומש לשיקום תשתיות מים וביוב וסלילה ,פיתוח חינוך פלורליסטי וחדשני ,מימוש תכניות התחדשות עירונית,
אישור תכנית מתאר יישובית ,ייצוב ושיפור הקשר בין התושב למשרתיו במועצה ,אנשי מקצוע ונבחרי ציבור.
בשנה האחרונה אמר הציבור את דברו במערכת הפוליטית .לצידי כיום לשולחן המועצה שותפים חדשים לדרך אולם תודתי
נתונה בעיקר לשותפי הקודמים שסיימו תפקידם ב  2018ולעובדי המועצה הנאמנים שאיפשרו לבצע את כל שבוצע .לצידם,
כרגיל ,צבא המתנדבים הגדול והייחודי של המושבות שנרתם בכל תחומי העשיה כמעט של המועצה לעשות טוב לקהילה.
שתהיה לנו שנת  2019אתגרית ושנעמוד בכל היעדים שנציב לעצמנו ושיציב לנו הציבור.

שלכם ,איתי ויסברג
ראש המועצה

בנימינה-גבעת עדה תשע"ט

חינוך קהילה
רווחה

תרבות
ואירועים

פיתוח
ותשתיות

חזות וניקיון
המושבות

חקלאות במושבות

מנהל כללי
ותכנון

חינוך קהילה רווחה
הקמת בי"ס יסודי “בראשית” ושני גני ילדים חדשים
לראשונה מזה עשור נבנה בי"ס היסודי המשלב "בראשית"
בהשקעה של  9מיליון  ₪ושני גני ילדים חדשים נוספו.
ב"ס זה הינו מוסד חינוכי ייחודי המשלב בין תלמידים דתיים
וחילונים בשיטת חינוך ופדגוגיה חדשנית והראשון מסוגו
שנבנה באזור.
שיפוצי קיץ
כ  2מליון  ₪הושקעו בשיפוצי קיץ במוסדות החינוך
ובאולמות הספורט .חידוש ושיפוץ אולם הספורט של בי”ס
הנדיב ,החלפת מזגנים בגנים ובכיתות הלימוד והנגשת
כיתות לתלמידם עם לקויות שמיעה ומגבלות פיזיות.
פרס חינוך מחוזי
גן אלונים מגבעת עדה זכה בפרס חינוך מחוזי על חינוך
יוצא דופן.
חינוך יער
שילוב חינוך יער בתוכנית הלימודים במערכת החינוך
היישובית.
מתנדבים לשנת שרות וגיוס משמעותי
מובילים בנתוני הגיוס לצה”ל ובמספר המתנדבים לשנת שרות.
ספריה ציבורית
שיפוץ אולם הרצאות והצטיידות לכיתות לימוד ,שרות חדש
של ספריה דיגיטלית ,פתיחת קורסים מקצועיים בשיתוף
מעוף לעסקים ושירה על המפה.
חינוך מוסיקלי
למעלה מ  1500תלמידי החינוך היסודי משתתפים בשיעורי
נגינה בכלים שונים .הקמת הרכבים מוסיקלים בסגננות שונים,
השתתפות בפרויקט רב תרבותי עם ביה”ס עראבה בגליל.
בנימינה-גבעת עדה תשע"ח

מחלקת הנוער
למעלה מ  1000בני נוער השתתפו בפעילויות הקיץ של
הרשות .לראשונה קיבלה מועצת הנוער הרשותית את אות
תקינות משרד החינוך .לאורך כל השנה בוצע לווי ותמיכה
במיזמים של בני נוער ,ערבי מידע וייעוץ להורים ומתבגרים.
קידום נער
הפעלת תוכנית הילה .
גינות קהילתיות ומובילי שכונות
שיתוף פעולה עם עמותת ניצינים בקבלות שבת קהילתיות
ומיזמים קהילתיים.
אזרחים ותיקים
הקמת מועדון מופ”ת מועדון חברתי לגיל השלישי ,שרות של
קהילה בטוחה הכולל שרותי סיוע שונים .הפעלת חוגים ,
בנימינההמושבות.
מיוחדים לגימלאי
ומופעים
הרצאות ,טיולים
ב"ס אורט
הספורט
אולם
תיאטרון עדות
מיזם מיוחד המפגיש שורדי שואה ותלמידים לתעוד סיפורי
הישרדות וגבורה של השורדים.
חנות שנייה וחצי
מרכז למכירת מוצרי יד שנייה בעלות סמלית החוזרת לקהילה.

יום המורה תשע"ט

חנות יד ליד

מפגש מנהלי בתי ספר חדשים וותיקים

בנות מצווה ניצנים

ילדי הגן בי"ס מנגן

בית ספר של הקיץ

רובוטיקה צעירה

שבט עומר מחנה קיץ

פרס הנוער המתנדב

תרבות ואירועים
פסטיבל בנימינה ומרוץ בנימינה גבעת עדה
אלפי מבקרים הגיעו למושבות בימי הפסטיבל ונהנו
משלושה ימי תוכן של גיבורי תרבות.
פסטיבל הסרטים הבינלאומי
שנה שנייה ברציפות פסטיבל סרטים דוקומנטריים ומופע
של הזמר הטורקי מהמט דאש.
רמי קליינשטיין בגבעת עדה
הופעת אמן אורח במסגרת בימות פיס והמועצה.
פורים בתעשייה
אזור התעשייה התחפש למרכז בילוי לילי עם הופעות
חיות ומסיבת ריקודים לרווחת התושבים .
חגיגות יום הולדת  115שנה לגבעת עדה
אירוע קהילתי בו יצא כ  1000איש לצילום קבוצתי
והצילומים הוצגו בתערוכה ברחבת בית הכנסת.
סיפור על הדרך וחגיגות הסיגד
לראשונה בני העדה האתיופיות מספרים את סיפור
עלייתם ארצה במסגרת קורס סיפור על הדרך.
תוכנית עמיתים
תוכנית לשילוב מתמודדים עם מגבלה נפשית בקהילה
ב”סינמנפש” והרכב מוסיקלי מקום אחר.
יריד אומנים ועסקים
עידוד כלכלה מקומית וקיום ירידי קניות ברחוב המייסדים
בשיתוף עסקים ואמנים.
סביבה בונה קהילה
המשך תמיכה במיזמים הקהילתיים :גינות פתוחות,
הליכות ג’ין ,חינוך יער ,פרחי בר ,נחל תנינים ועוד.
סלון הגימלאים
מרחב חברתי במתנ”ס המקומי ,לקיום מפגש ושיח עבור
גימלאי המושבות.
בנימינה-גבעת עדה תשע"ח

בימות פיס רמי קליינשטיין

יום הולדת  115שנה לגבעת עדה

פסטיבל בנימינה  -נורית גלרון

חינוך יער אלות גבעת עדה

סוכה קהילתית סדנאות ילדים ,בפסטיבל בנימינה

הליכות ג'ין

פסטיבל הסרטים

סיפור על הדרך

פורים בתעשייה

מרכז מחול ישובי

יום ספורט לגימלאים

שבט גפן

פיתוח ותשתיות
שכונת גבעת הפרחים
השלמת שלב א’ בפיתוח השכונה.
שכונת ההדרים
אישור הסכם מימון לפיתוח השכונה.
פינוי בינוי גבעת חן
הפקדת התוכנית בוועדה המחוזית לתכנון ובניה.
בניית בתי ספר ומוסדות ציבור
בניית ביה”ס יסודי בראשית ושני גני ילדים.
הקמה וסלילת חניון ביה”ס הנדיב.
חניון האסיף
הוספת כ  125מקומות חנייה באזור תעשייה רכבת
בשיתוף רכבת ישראל.

פתיחת בית ספר בראשית

טיילת נחל תנינים
הקמת טיילת עיינות שוני לאורך נחל תנינים בשיתוף קק”ל.
גן חוות זרעוניה
הקמת גן ציבורי חדש בסמוך לחאן זרעוניה.
שדרוג תשתיות המים והביוב
חידוש קווי ביוב וניקוז ברחובות :הנורית ,סמטת הדגנים,
הנדיב ,החרצית והכלנית.
שיקום בריכת המים בגבעת עדה והתקנת מערכת ניטור
שוחות ביוב.
פיתוח וסלילה
סלילת רחוב הנדיב וכביש המעבר מתחת לגשר הרכבת
והנגשת מעברי חצייה במושבות.

קמפיין חוצות

שיקום תשתיות בריכת המים גבעת עדה

פיתוח שכונת גבעת הפרחים

גן חוות זרעוניה והבאר האנטילית

פיתוח טיילת נחל תנינים

ביקור ח"כ יעל פארן

חניון האסיף

שיקום תשתיות ביוב

חזות וניקיון המושבות
חידוש כיכרות בכביש 652
מעבר לצמחייה רב עונתית בכיכרות בשיתוך נת”י.
חידוש סימוני הדרך
צביעה מחודשת של סימוני הדרך והמדרכות.
פינות מחזור
פיילוט פינות מחזור מנוטרות ומזמינות.
גן המצפה
שיפוץ ושדרוג הגן והמתקנים בגן.
גן העבודה
שדרוג ופיתוח החורשה ברח’ העבודה.
גן אמת המים
חידוש הדשא הצמחייה ועצי פרי.

מנהל כללי ותכנון

גן אמת המים

השומר החדש

גן לינד גבעת עדה

גן שער המייסדים

חידוש כיכרות בכביש 652

פיתוח חורשת העבודה

שימור המושבות

איתנות פיננסית ועמידה באבני הדרך של תוכנית ההתייעלות
איחוד צווי ארנונה לשתי המושבות 99% ,גביית תשלומי מיסים.
תוכנית מתאר
קידום תוכנית מתאר מול מנהל התכנון הארצי.
ועדה גאוגרפית
כינוס ועדה גיאוגרפית של משרד הפנים לחלוקת הכנסות
עם אור עקיבא.
הערכות לחירום
תרגול יחידות הסע”ר ואימון סימולטור במתקן ארצי.
אתגרי הגז
הקמת פורום ראשי רשויות אזורי למאבק בהרחקת אסדת
הגז לוויתן.
שיתוף ציבור ופורום תושבים
מפגשי שיתוף ציבור בנושא תוכנית המתאר ודרך ניל”י,
פורום תושבים בנושאי תכנון ,עסקים ושבילי אופניים.
שימור המושבות
פעילות עמותות השימור דורות בגבעת עדה ועמותה
לשימור בנימינה.
ועדה חקלאית
שדרוג ושילוט דרכים חקלאיות ,השתתפות במיזמים
קהילתיים ואירועים ,פתיחת סניף השומר החדש במושבות.

שימור חומת חאן גבעת עדה

אתגרי הגז ,פורום ראשי רשויות

ועדה חקלאית

יחידת סע"ר

תכנון במרחב

סיור מחוז חיפה משרד הפנים

ימי פינוי גרוטאות וגזם:
יום שני – בנימינה מזרח
יום שלישי – גבעת עדה
יום חמישי – בנימינה מערב ,כרמי בנימינה ,זרעוניה
ואזור תעשייה רכבת

ימי פינוי אשפה:
יום ראשון – בנימינה מזרח
יום שני – בנימינה מערב ,כרמי בנימינה ,זרעוניה
ואזור תעשייה רכבת
יום שלישי – גבעת עדה
יום רביעי – בנימינה מזרח
יום חמישי – בנימינה מערב ,כרמי בנימינה ,זרעוניה
ואזור תעשייה רכבת
יום שישי – גבעת עדה

הנחיות כלליות חשובות:
· יש להוציא את הגזם ו/או הגרוטאות יום לפני מועד הפינוי בין השעות  07:00-22:00בלבד.
· יש להניח את הערמות בחזית הבית במקום שאינו מפריע לתנועת רכבים ו/או הולכי רגל
ו/או ערוגות גינון .מומלץ להניח במפרצים של חנייה.
· כמות הגזם המותרת הינה עד  3באלות ( 3כפות מנוף) של משאית הגזם.
· חל איסור מוחלט להשליך פסולת בניין ויש לפנותה באופן עצמאי.
איסוף נתונים ,כתיבה ,עריכה וצילום :הילה אטיאס אלמגור
צילום שער :אפרת סטרטינר עיצוב גרפי :סטודיו נעמה

מוקד השרות לתושב לשירותך 24/7
מוקד עירוני  -טלפון  106או 04-6389746
שעות קבלת קהל בימים א  -ה
בין השעות 8:30-11:30
בין השעות 14:00-16:00
ביום ג' קבלת הקהל בשעות 16:00-18:00

מחלקת חנייה
קבלת קהל ומענה טלפוני בין השעות:
ימים ראשון ,שני ,רביעי וחמישי8:00-13:00 :
יום שלישי14:00-19:00 :
טלפון 04-6186431 :פקס04-6389668 :
כתובת המיילparking@bin-ada.co.il :

רישוי עסקים

ימים ראשון עד חמישי
תיאום טלפוני04-6186422 :

לשרותכם מגוון ערוצי מידע לקבלת
עדכונים ודיוחים בשגרה ובחירום:
מועצה מקומית
בנימינה גבעת עדה
אפליקציה ישובית – לשירות ומידע זמין ונוח
"בנימינה גבעת עדה"

אנדרואיד  | google appsאייפון app store

הצטרפות לדיוור ישיר וקבלת ניוזלטר שבועי –
רישום באתר המועצה
אתר אינטרנט www.bin-ada.co.il

