
מועצה מקומית
עמנואל סיכום שנת תשע”ח

דו"ח לתושבים



תושב  בכל  המועצה  ידי  על  מושקעים 
)הסכום הגבוה ביותר ברשויות החרדיות(

שנת  של  בסיומה 
שמחים  אנו  תשע"ח 
בפניכם את העשיה של המועצה  להציג 
אנו  החולפת.  בשנה  אגפיה  כל  על 
שהיא  חובה  זה  דו"ח  בהגשת  רואים 
המועצה,  תושבי  שלכם,  ושיתוף  זכות, 
בפעילות שנעשתה למענכם בשנים עשר 

החודשים החולפים. 

עובדי  והם  רבים  שותפים  להצלחה 
למען  כימים  לילות  העושים  המועצה 
התודה  ולהם  עמנואל  ולמען  התושבים 

והברכה. 

בשנה החולפת, לצד פעילותה השוטפת 
של המועצה התמקדנו בקידום פרויקטים 
שיאפשרו  הארוך  לטווח  משמעותיים 
שאנו  המבורך  הגידול  המשך  את  בע"ה 
ומצפים  האחרונות  בשנים  לו  עדים 

שיגבר עוד בשנים הבאות. 

לקידומה  רתומים  המועצה  עובדי  כל 
החרדית  כעיר  והעצמתה  עמנואל  של 

בשומרון. 

האמון,  על  לכם  להודות  מבקשים  אנו 
העצות, ההערות וההארות שאנו נעזרים 
בהם על מנת להיות שליחי ציבור נאמנים 

שלכם ולמענכם. 

אנו תפילה כי השנה הבעל"ט תהיה שנה 
בחומר   – התחומים  בכל  התקדמות  של 

וברוח ותשרה השכינה במעשה ידינו. 

תחל שנה וברכותיה 

ראש המועצה, חברי המועצה והעובדים. 

דבר
הנהלת

המועצה 

תושבים
4133יקרים, 

1950

₪ 41,457,000₪ 6,358,123₪ 11,874

8
94

מדברים
במספרים 

נפשות מתגוררות בעמנואל 
)גידול שנתי של 4% לעומת 
ממוצע גידול ארצי של 2%( 

ונוער  ילדים  הם  מתוכם 
מתחת ליל 18

מחלקות המועצה האמונות 
על מתן השירות לתושבים 

תחבורה  אוטובוסי 
נכנסים  ציבורית 
מעמנואל  ויוצאים 
מידי יום ואליהם התווסף קו חדש 
מעמנואל  שישי  יום  מידי  הנוסע 

לבית שמש ובית”ר עילית 

תקציב  לעומת  הרגיל  המועצה  תקציב 
 ₪ 36,020,000 על  שעמד  קודמת  שנה 

)גידול של 15%!( 

לטובת  רגילים  בלתי  לתקציבים  אושרו 
פרויקטים בתחומי המועצה  



הידד, כאן בונים! 
הגדולה   – החולפת  בשנה  בעמנואל  הבניה 

והמשמעותית מאז הקמתה.
מחלקת הנדסה עוסקת בתכנון ובביצוע הפיתוח 
בעיר  הבניה  תנופת  קידום  היישוב,  של  הפיסי 

ושיפור איכות חיי התושבים.  
לתוכניות  התכנוני  החזון  את  הופכים  במחלקה 
התכנון  חוקי  על  הקפדה  תוך  לביצוע,  עבודה 
והבניה ושימור הישוב באופן התואם לאורח חיי 

התושבים.  

להתפתחות  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
משמעותית בתחום הבינוי ופיתוח העיר, שופצו 
תשתיות רבות, החל פיתוח אזור תעשיה חדש, 
הבנייה,  בתחום  רבים  פרויקטים  קודמו  וכן 

נשלים  תשפ”א  שנת  עד  כי  הן  שלנו  הערכות 
תוספת של 1085 יח”ד ביישוב והמועצה למעשה 

תכפיל את עצמה. 
במקביל לבניה למגורים, עוסקת מחלקת הנדסה 

בפיתוח תשתיות, חינוך וקהילה. 
בשנה החולפת קידמנו וליווינו את הפרויקטים 

הבאים: 
שכונות מגורים 

עמנואל  רמת  בשכונת   – ואכלוס  בניה  בשלבי 
 52 של  איכלוסן  לקראת  העבודות  נשלמות 
דירות, בשכונת הדר עמנואל הסמוכה אוכלסו 
ונמצאות  היתר  קיבלו   126 ועוד  דירות   36
בבניה, ואילו בשכונת נווה אור נמצאות 28 

דירות בשלבי סיום בניה לקראת אכלוס ועוד 28 
דירות קיבלו היתר בניה. 

תכנון  בשלבי  כבר  נמצאות  נוספות  שכונות 
מתקדמים והן: שכונת מהרי”ץ הנמצאת לאורך 
הראשון  בשלב  מתוכננות  ובה  הגר”א  רחוב 
בית  ברחוב  הנמצאת  פטדה  שכונת  דירות,   68
מבט  ובשכונת  דירות,   32 מתוכננות  ובה  ישאל 
הממוקמת מתחת לטיילת מתוכננות 198 דירות. 

פרויקטים ציבוריים
לצד הבניה הפרטית אנו עמלים על בניית מבנים 
הצפוי  הגידול  את  שיכילו  ציבוריים  ומתקנים 

במספר התושבים: 
פרויקט הקמת מעון יום חדש בגודל של כ-350 
מ”ר ועוד שישה גני ילדים במגרש 305 )ליד אתר 
רבקה( מתקדם ולאחר ביצוע המכרז נבחר קבלן 

זוכה. בימים אלו החלה העבודה באתר. 
היקף הפרויקט: 11,500,000 ₪

מחלקת 
הנדסה 

52בהנהלת אמיר מלול, מהנדס המועצה 
 דירות קיבלו דירות קיבלו בשנה החולפת 
אישור אכלוס )טופס 4( – גידול של 200% 
לעומת השנה הקודמת 

254
דירות קיבלו היתרי בניה 

11,068
מ"ר אושרו לבניה באזורי התעשיה 

 166
יח"ד אושרו לשיווק על ידי משרד השיכון, 
כמחצית מהן בשיטת "מחיר למשתכן" 

סיום משוער: אלול תשע”ט 
הושלם התכנון של בי”ס חב”ד בן 8 כיתות ועוד 
)יסודי   301 במגרש  נוספים  ילדים  גני  שלושה 
התורה( ומיד עם קבלת אישור התקצוב יהיה ניתן 

להתחיל בביצוע שלהם. 
תשתיות 

גם בתחום התשתיות פעלנו רבות על מנת להביא 
את המיטב לתושבי עמנואל: 

פגישות,  ארוכות,  שנים  במשך  עבודה  לאחר 
על  העבודות  לבסוף  החלו  ולחצים,  תיאומים 
העבודות  במסגרת  לעמנואל.  הגישה  כביש 
קורצף הכביש הישן והסדוק והוא למעשה נסלל 
מעקות  התקנת  שוליים,  הרחבת  תוך  מחדש 
בטיחות, ביצוע תחנות הסעה ומדרכות חדשות, 
בטיחות  והסדרי  ומשופרת  חדשה  תאורה 
תשע”ח. חשוון  העבודות:  לסיום  צפי  נוספים. 
)מבוצע   ₪  10,000,000 הפרויקט  עלויות  אמדן 

על ידי חברת "נתיבי ישראל"(. מהלך חשוב לא 
נת"י  של  לאחזקתה  הכביש  העברת  הוא  פחות 
בכל  טיפול  לרבות  ואילך  מכאן  קבוע  באופן 

הליקויים והמפגעים שיתגלו בו בעתיד. 
לשפר  מנת  ועל  ערים  חברת  פרויקט  במסגרת 
את השירות לתושבים, הצלחנו לקבל התחייבות 
גדר  וכן  השחיה  לבריכת  תומך  קיר  של  וביצוע 
אומדן  המערבי.  הצד  כל  על  אסטטית  מתכת 
היקף הפרויקט: 1,200,000 ₪. הפרויקט הסתיים. 
ביוב  קו  תכנון  פרויקט  את  מחדש  התנענו 
תאפשר  שהשלמתו  בתכנון  מדובר  גרביטציוני. 
את התרחבות עמנואל לכיוון צפון תוך מתן פתרון 
החדשות  מהשכונות  השפכים  לניקוז  הנדסי 
התעשיה  לאזור  וכן  במקום  להיבנות  העתידות 

מדברים
במספרים 



 

 

עם הפנים לקהילה 
מחלקת רווחה עוסקת במתן שירות מטיב לכל סוגי 
האוכלוסייה, ילדים, נוער, משפחות ואזרחים ותיקים 

ופיתוח השירותים הקיימים.

מתיק  במעבר  התרכז  העבודה  משנת  ניכר  חלק 
נעשה  המעבר  ממוחשב,  לתיק  רגיל  “לקוח” 
במסגרת הרפורמה שהמשרד לשירותים חברתיים 
התיקים  הטמעת  את  סיימה  המחלקה  עובר, 

כמצטיינת מכל מחלקות המחוז ואף קיבלה תעודת 
הוקרה מיוחדת על כך, תוכנית “הרפורמה” תיתן לנו 

אפשרות לשדרג עוד יותר את השירות לתושב. 

בנוסף התמקדה שנת הפעילות הזו בהקמת קבוצות 
“ארגז  לרכוש  למשתתפיה  תאפשר  אשר  הדרכה 

כלים” להתמודד עם אתגרי החיים. 

תוכנית “יחדיו” 

התוכנית מתקיימת זו השנה השנייה מתוך פעילות 
עו”סים  בהנחיית  אימהות,  להעצמת  שנתית  תלת 
מהמחלקה. הפגישות עוסקות בנושאי הורות, זוגיות 
מגיעות  המשתתפות  אישית,  והעצמה  מטיבה 
באופן עקבי, נהנות ונתרמות ממנה מאוד. סוף שנת 
בטיול הפגתי מהנה עם פעילות  הפעילות סוכמה 

מחלקת 
רווחה

בהנהלת אמנון יוסף 

זכתה  המחלקה  מכובדת,  וארוחה  אטרקטיבית 
לשבחים מהפיקוח על פעילות זו. 

קבוצת הדרכה לאמהות 

לילדים  לאמהות  הדרכה  קבוצת  הקמנו  השנה 
מתבגרים,  במהלך הסדנאות עלו סוגיות הקשורות 

איתם,  להתמודד  והקושי  ההתבגרות  לגילאי 
במסגרת אותן פגישות המשתתפות יכלו לדבר על 
האתגרים שהן חוות בחיי היום יום עם ילדיהן וכיצד 

כל אחת מצליחה להתמודד איתן.

שדרוג המועדון לאזרחים ותיקים 

 3 הזהב”   “גיל  מועדון  פועל   שנים  כמספר  מזה 
אזרחיות  משתתפות  בפעילות  בשבוע.  פעמים 
ארוחת  התעמלות,  כוללת:  הפעילות  ותיקות, 
שיעורים  יצירה,  פעילויות,  טיולים,  וצהריים,  בוקר 
אקטואליות  והרצאות  ישראל  במחשבת 
זו,  מבורכת  מפעילות  כתוצאה  זו,  לאוכלוסייה 
תוספת   הקצה  חברתיים  לשירותים  המשרד 
יוכלו  אשר  הגברים,  פעילות  לשדרוג  תקציבית 
זו  ובע”ה פעילות  ליהנות אף הם ממועדון שלהם 

תחל בתקופה הקרובה. 

ישיבת בין הזמנים 

השנה הגדלנו את תמיכתנו בכל פעילות ישיבות בין 
הזמנים, באופן שיוכלו להגדיל את ההיצע לבחורי 
שקידתם  על  הערכה  כאות  עמנואל,  של  החמד 
בתורה ולקיים “והגית בו יומם ולילה” ועזרה במימון 

לפעילות הפגתית בבחינת וקווי ה’ יחליפו כח.  



מתעסקים עם כסף חושבים על האנשים
מחלקת גזברות האמונה על תקציבי הרשות סיימה 
אש"ח,   200 של  בעודף   2017 התקציב  שנת  את 
וזאת בעקבות הגידול במספר התושבים והתפתחות 
מואצת של אזור תעשיה, והודות תהליך להעמקת 
העובדות  ע"י  שבוצע  התעשיה  באזור  הגביה 

המסורות של מחלקת הגביה.  

יחסי  באופן  גדל   2018 לשנת  המועצה  תקציב 

המועצה  של  הכספית  הפעילות  קודמות,  לשנים 
ותקין, תשלומי המשכורות  מתנהלת באופן שוטף 
וההפרשות  הניכויים  בזמן,  מועברים  לעובדים 

מועברים בתאריך הקבוע ע"פ חוק ללא עיכוב. 

דוחות המועצה למשרדי הממשלה השונים מוגשים 
בזמן, ואף קודם. זכינו להיות בין הרשויות הראשונות 
הפנים  משרד  של  השנתית  הביקורת  את  שסיימו 

ב"ה בהצלחה. 

המועצה,  ראש  של  המסורה  לעבודתם  הודות 
מתקבלת  הרשות  המועצה  ומנכ"ל  המועצה  גזבר 

במשרדי ממשלה באמון מלא ובכבוד. 

הכלכלי  בתחום  פרויקטים  מספר  קידמנו  בנוסף 
בשנה החולפת: 

פרויקט  ביצענו   – במוס"ח  מים  איבודי  מניעת 
לצמצום איבודי המים במוסדות החינוך במגרש 301 
)ת"ת יסודי התורה ובתי הכנסת(, במסגרת פרויקט 
זה הונחה צנרת מים חדשה וגובו בשעונים כל חיבורי 
הצריכה וכך נחסכו איבודי מים רחבים מאוד שגרמו 

הפסדים כספיים למועצה. 

אישור שלושה חוקי עזר – לאחר שנים רבות שלא 
אישרנו  לעמנואל,  חדשים  עזר  חוקי  בהם  אושרו 
השנה שלושה חוקי עזר חדשים שמטרתם לאפשר 
חוקי  הגדל.  הבניה  קצב  עם  להתמודד  למועצה 
אגרות  ביישוב  הבונים  קבלנים  על  משיתים  העזר 
שונות שמטרתן תקצוב הפיתוח הציבורי המושפע 
התשלומים  הבניה.  שיוצרת  המבורך  מהגידול 
עזר  מחוקי  כתוצאה  המועצה  לקופת  שייכנסו 

מחלקת 
גזברות 

בהנהלת יוסי הדרי, גזבר המועצה 

ייתנו לנו את הגב הכלכלי לקידום פרויקטים  אלו 
ציבוריים ברשות ביתר שאת.

לחסכון  להביא  במטרה   – לד  תאורת  פרויקט 
בעלויות החשמל השוטפות שבתאורת הרחובות, 
שכרוך  התפעולי  העומס  על  להקל  מנת  על  וכן 
ישנים, החלטנו להוציא אל  גופי תאורה  באחזקת 
כולל  לדים. הפרויקט  פרויקט תאורת  הפועל את 
לתאורת  המשמשים  התאורה  גופי  כלל  החלפת 
רחובות לגופים חדשים וחסכוניים. היקף הפרויקט 

כ-1,500,000 ₪. הפרויקט בשלבי ביצוע. 

התעשיה  באזור  ושיווקים  בינוי  תשתיות,  פיתוח 
החשובים  העוגנים  אחד  הוא  התעשיה  אזור   –
מהלכים  מספר  השנה  נקטנו  המועצה.  בהכנסות 

לחיזוק עוגן זה, ובין השאר פעלנו ל: 

התעשיה  באזור  הפנויות  הקרקעות  כלל  שיווק 
של  לבניה  שמיועדים  המגרשים  שווקו   – החדש 
מסגריית  לביוגז(,  אשפה  )מחזור  יוניברב  חברת 

תורג'מן ונגריית בן יהודה.

קידום הליכי בניית מפעלים – שלוש חברות גדולות 
קיבלו היתרי בניה והחלו בהקמת מפעלים חדשים 

באזור התעשיה. לא למותר לציין כי כל מבנה 
כזה בן אלפי מטרים רבועים מהווה הכנסה 

של מאות אלפי ₪ למועצה מידי שנה. 

נכסים  סקר  בוצע   – נכסים  סקר 

יסודי של אזור התעשיה כולל תוספות והשטחים 
את  משמעותית  בצורה  יגדיל  זה  סקר  הנלווים. 

גביית הארנונה מהמפעלים במקום. 



שנה 
טובה!



שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה 
בשמירת  תמידי  באופן  עסוקה  בטחון  מחלקת 
עמנואל  תושבי  של  הבטחון  ותחושת  הבטחון 

והמבקרים ביישוב. 

פרויקטים בטחוניים: 

מרכז חירום:  לפני כחודשיים התחילו העבודות על 
מרכז החירום בעמנואל ואפשר לראות כבר שלד 

יפה. מרכז זה ייתן מענה לצרכים הלוגיסטיים של 
צוותי החירום בישוב הן במוכנות לשעת חירום והן 

בשעת חירום עצמה.

של  פנים  לשיפוץ  העבודות  החלו  חירום:  מחסן 
ליעל את  יאפשר  מחסן החירום. שיפוץ המחסן 

העבודה המהירה הנדרשת בשעת חירום. 

מקצועי  יעוץ  בקבלת  התחלנו  ביטחוני:  מוקד 
לבניית מוקד ביטחוני איכותי )במרכז ההפעלה( 

שיאפשר מענה מהיר לכל אירוע בגזרת הישוב. 

והוכשר לביצוע  מבנה הש.ג. שופץ  שיפוץ ש.ג.: 
עבודת השמירה השוטפת על הכניסה הראשית 

ליישוב. 

מסוג  חדש  כיבוי  רכב  קיבלנו  חדש:  כיבוי  רכב 
רותם במקום הכבאית הישנה של המועצה. 

מערך החירום: 

על מנת להתמודד עם אירועי חירום מכל הסוגים, 
במגוון  מסורים  מתנדבים  בצוותי  נעזרים  אנו 
הצלה,  מד”א,  הכוננות,  כיתת  ובינהם:  תחומים 

זק”א, משמר אזרחי, כיבוי האש וצוות הסע”ר. 

כל צוותי הכוננות ביצעו השנה אימונים, הכשרות 

וימי עיון על מנת לשמור על הכשירות ולשפר את 
הביצועים. 

גם בסיומה של השנה אנחנו יכולים לומר כי צוותי 
הכוננות בעמנואל מוכשרים ומאומנים היטב לכל 
צרה שלא תבוא, וכולנו מודים להם על המסירות 

והנתינה מזמנם היקר למען ביטחון הישוב. 

צוות הסע”ר )סיוע עצמי ראשוני(  חילוץ והצלה: 
השנה חידשנו את צוות הסע”ר היישובי והוכשרו 

עוד 22 מתנדבים. 

הקהילתי  השוטר  את  קיבלנו  אזרחי:  משמר 
החדש שמרענן את צוות המשמר האזרחי. הצוות 
סביב  ופעילות  הכשרות  אימונים,  השנה  ביצע 
עמנואל על מנת להבטיח את ביטחון התושבים. 

מחלקת 
בטחון 

בהנהלת יעקב פרץ, קב”ט המועצה 

השנה  ביצע  הכיבוי  צוות  וההצלה:  הכיבוי  צוות 
בעיר  החדשים  למבנים  המותאמת  הכשרה 
במבנים  הכיבוי  אמצעי  על  )מעבר  עמנואל 

וחילוץ ממעליות(. 

מרכז  לבניית  בהמשך  ההפעלה:  מרכז  אבזור 
ופיקוד  לאומית  חירום  רשת  החדש,  ההפעלה 
חדש  טכנולוגי  בציוד  השנה  לנו  סייע  העורף 
מנת  על  מסכים(  טלפונית,  מרכזייה  )מחשבים, 
לשעת  )משק  מל”ח  להפעיל  לרשות  לאפשר 

חירום( בצורה טובה. 

השנה  התחדשה  הכוננות  כיתת  הכוננות:  כיתת 
תנועה  המאפשרים  וקלים  חדישים  בווסטים 
קלה וזריזה בזמן אירוע ויחד עם זאת מיגון מיטבי 

לחברי כיתת הכוננות. 

מוסדות חינוך: 

מוסדות  כלל  הקיץ  חופשת  במהלך  בטיחות: 
בטיחות  ליקויי  תיקוני  עברו  בישוב  החינוך 
בדרגות השונות, אנו פותחים את שנת הלימודים 

כאשר ילדינו בטוחים בכיתות ובחצרות. 

אמצעי ביטחון טכנולוגים: בסיוע משרד החינוך 
המשכנו את התקנת המצלמות גם בגני הילדים 

כריזה  ומערכות  אינטרקום  התקני  והוספנו 
חדישות. 

בנושא  השתלמויות  בוצעו  השנה  השתלמויות: 
הספר  בבתי  הביטחון  לרכזי  וביטחון  בטיחות 

למנהלים ולגננות.  



אנשים בונים קהילה -קהילה בונה אנשים 
בתמוז תשע”ז התחיל המרכז הקהילתי לתפקד 
תוך  ארוכה  דרך  עברנו  ומאז  רשומה,  כעמותה 
במגוון  מענים  ובניית  הקהילה  צרכי  של  למידה 

תחומים חברתיים לרווחת התושבים. 

פעילות תרבות: 

– אחת לחדש אנחנו מפיקים  לגיל הרך  תכנית 
הפעלה/הצגה לפעוטות, זאת בנוסף למשחקיה 

המופעלת פעמיים בשבוע ע”י בנות הת’כלס. 

חוגים  מערכת  הפעלנו   – לילדים/ילדות  תכנית 
במגוון תחומים זאת בנוסף להפעלה/הצגה אחת 

לחודש לילדות. 

לנשים – הענקנו תכנית תרבות עשירה הכוללת 
מופעים, סרטים ערכיים, הצגות ועוד. 

משרד  של  תמיכות  במסגרת   – פסטיבלים 

פסטיבלים  קיימנו  לפריפריה  והמשרד  התרבות 
בחנוכה, בפסח ובקיץ בהם הופיעו מיטב האמנים 
לרווחת תושבי  חינם  והתכניות החדשות בשוק, 

עמנואל. 

בהרצאות,  הקהילתי  המרכז  תומך  הזמן  בשאר 
עמנואל,  לקדושי  עיון  יום  רב,  בי  בר  עיון,  ימי 
אופיין  עפ”י  השונות  בקהילות  ותמיכה  טיולים 

וצורכיהן. 

תכנית קיץ מגוונת – בקיץ החולף הפקנו פעילות 
עשירה במתחם אולם האירועים, במהלכה הוכנו 
האירועים:   מגוון  לכל  פינות  המסורת  כמיטב 
מתקנים  ליטוף,  פינת  אפיה,  פינת  יצירה,  פינת 
חבלים,  מתקן  בקרטינג,  נהיגה  מתנפחים, 
בנוסף  זאת  קצף.  ותותח  רטובים  מתנפחים 
להצגות, סרטים חינוכיים, הפעלות ועוד. תכניות 

העשרה וחוגים ופעילות כללית.

חוגים  מגוון  קיימנו  וסדנאות:  חוגים  מערך 
גופנית  פעילות  תכשיטנות,  ובהם:  וסדנאות 

ואלקטרוניקה. 

תכנית שאקל: לילדים בכיתות  ז–ח, בה לומדים 
הילדים ערכים של מנהיגות, נתינה והתנדבות.  

מוזיקה: התחלנו עבודה עם הרכב מוזיקלי בבית
מוזיקאים, מקהלה בבי”ס אוהלי יעקב. ובקרוב

נפתח גם תכנית נגינה בית ספרית בשיתוף בית 
ספר אוהלי יעקב.

יישובי(  חירום  )צוות  הצח”י  חברי  מתנדבים: 
הוכח  השנה,  במהלך  פעמים  מס’  הוקפצו 
לצרכים  מיידי  מענה  במתן  יעילה  זו  שקבוצה 
מתכוונים  ואנו  נוספים  חברים  הוספנו  דחופים. 

להוסיף לכלים העומדים לרשות חברי הצוות. 

מרכז
קהילתי

בהנהלת גב’ סמדר הרשקוביץ 

ספר טלפונים – הופק ספר טלפונים הכולל את 
הפרטים של תושבי עמנואל וכן מידע חיוני על 
התושבים  לרווחת  בעמנואל  הניתנים  שירותים 

אנו  ועוד(.  גמ”חים  מרפאות,  המועצה,  )שירותי 
ספר  של  מעודכנת  מהדורה  להוציא  שואפים 

טלפונים זה מידי תקופה. 

מבנים לפעילות: 

רוחביים  שיפוצים  ביצענו   – האירועים  אולם 
באולם לרווחת התושבים ובהם: עבודות תחזוקת 
מתקני  בכניסה,  שיחים  שתילת  צבע,  מזגנים, 
נייר, פחי אשפה וניקיון. ובימים אלו אנו נערכים 
רישוי  לקבל  מנת  על  דרישות  במגוון  לטיפול 

עסקים לפעילות באולם. 

תכנית  הושלמה  השנה  במהלך   – הפיס  אולם 
כיסאות  תוספת  כולל  הפיס,  אולם  להרחבת 
ראשון  בשלב  לפעילות,  ספח  וחדרי  מדורגים 
נעשה ניקיון של האולם, צביעה והכנה לעבודות 
קבלת  ועם  הבאות, 

התקצוב נבצע את פרויקט ההרחבה. 

זו  במהלך שנה   – ומרכז קהילתי  מבנה ספרייה 
התכנית  והמתנ”ס,  הספרייה  תכנון  על  עבדנו 
צוות  עובד  וכעת  מוכנה  כבר  האדריכלית 
אנו  התכנון,  של  ההיבטים  שאר  על  המתכננים 

מקווים שתוך שנה תחל בניית המבנה בפועל. 



הדואג לדורות – מחנך נפשות 
החינוך בעמנואל ממוקם בראש סדר העדיפויות 
של המועצה, ואנו עמלים על התאמת השירותים 
לצרכי כל הזרמים והקהילות. השנה הרחבנו את 

ההשקעה בחינוך בין השאר בתחומים הבאים: 

גיל הרך  

 – שנתי  כיעד  עצמה  על  לקחה  החינוך  מחלקת 
פיתוח וקידום הגיל הרך.  כפועל יוצא מזה גייסנו 
רכזת תחום גיל הרך שתאגד תחת קורת גג אחת  

תוכנית  בכללם  הילדים  בגני  התוכניות  כל  את 
“אור”, תוכנית איתור בגיל הרך והפעלת קבוצות 
להורים  כתובת  תהווה  הרכזת  כן  כמו  להורים, 

תלווה ותסייע מקצועית לצוותי החינוך.  

רואים  אנו  השנה  ב”ה  עמנואל  מצמיחת  כחלק 
כן  כמו  הילדים  לגני  ברישום  משמעותי  גידול 
זכינו השנה לפתוח גן נוסף לבנות דבר שלא היה 

בשנים האחרונות. 

הופעלה  הרווחה  מחלקת  עם  פעולה  בשיתוף 
ילדים,  בגני  אמהות  להדרכת  קבוצה  השנה 
לאמהות  והדרכה  ידע  להקניית  פעלה  התוכנית 
המסוגלות  תחושת  ולחיזוק  דרכן  בתחילת 

ההורית. 

בתי ספר 

 2 נבחרו  החינוך  במחלקת  מהעשייה  כחלק 
עבודת  תוכנית  ונוער,  לילדים  רשותיות  תוכניות 
הקב”ס ותוכנית לבחורי ישיבה לייצג את המחוז 
החרדי בתוכנית יוקרתית ל משרד החינוך “למידה 
מהצלחות” ע”מ להפיק מודלים לעבודה חדשנית 

עם ילדים ונוער. 

בנתינת  ביה”ס  את  ליוונו  בה  שנה  של  בסיכומה 

זכינו   לימודיים  קשיים  בעלי  לתלמידים  מענים 
לעוד שתי כיתות חינוך מיוחד שנפתחו בעמנואל 
בת”ת  והשנייה  רחל”  “אוהל  בביה”ס  אחת 
האפשרויות  את  מגדילים  אנו  ובכך  יעקב  אוהלי 
צורך  ללא  ביישוב  ללמוד  להישאר  לתלמידינו 
יותר  להם  ומעניקים  ומתישות  ארוכות  בנסיעות 

חיבור לקהילה בשעות אחה”צ. 

נוער  

תוכנית “כי עמך אני” – ישיבות בין הזמנים לבחורי 
השנה  התקיימו  ח’  כיתות  ותלמידי  הישיבות 
ישיבה כזאת חתמה  כל  בין הזמנים כאשר  בימי 
את פעילותה בטיול אתגרי חוויתי ומעצים אשר 
נותן כח להמשך למידה פורה והתעלות במעלות 

התורה.   

יחידת קידום נוער המשיכה בתנופת העשייה וגם 

מחלקת
חינוך 

בהנהלת אריק קיציס 

לימודי  לסיים  נוספים  נערים  הצליחו  זו  בשנה 
בגרות במסגרת לימודי היל”ה. 

תוכניות נוער – במסגרת פעילות לחינוך לערכים 
השתתפו נערי קידום נוער במיזם חיבור לקהילה 
באזור.  צה”ל  בבסיסי  להתנדב  יצאו  ובמסגרתו 
לנערי  מד”א  קורס  נערך  השנה  במהלך  כן  כמו 
היחידה בשיתוף עם תושבי הישוב להצלת חיים. 

תוכניות תוספתיות 

המדע”  “סל  תוכנית  במסגרת   – מדע  חוגי 
נהנו כל בתי  וטכנולוגיה  במימון המשרד למדע 
בהם  ומעשירים  מגוונים  מחוגים  ביישוב  הספר 
חשבון  וחוגי  לבנות  ומדעים  אנגלית  חוגי  נכללו 

ורובוטיקה לבנים. 

פרוייקט חונכיות “צומחים יחד” – מחלקת חינוך 
וייחודי  חדש  חונכויות  פרויקט  השנה  הפעילה 
על  הופעל  הפרוייקט  יחד”.  “צומחים  הנקרא 
חינוך  מחלקת  בסיוע  אליעזר”  “יד  עמותת  ידי 
בעקבות תקצוב מוגבר אשר התקבל מהמשרד 
גדל  כך  עקב  והגליל.  הנגב  הפריפריה  לפיתוח 
דבר  בחונכות  נעזרו  אשר  התלמידים  מספר 
אשר תרם רבות הן לקידומם  הלימודי והן לסיוע 

חברתי רגשי.   

השתלמויות לצוותי חינוך - בשיתוף פעולה עם 
מוגנות  תוכנית  הופעלה  ובעידודם  הרבנים  ועד 
בבתי הספר בתמיכתה של קרן ידידות טורונטו 
אשר נחלה הצלחה רבה ובה קיבלו צוותי החינוך 
בבתי הספר כלים להעברת שיעורים בנושא שיח 

רגשי והתמודדות ילדים במצבי סיכון.  

תוכנית  הפעלת  מלבד   – בחופשות  ניצנים 
הרשויות  בין  היינו  השנה  “ניצנים”,  צהרונים 
הפרוייקט  את  שהפעילו  הראשונות  המקומיות 
הקייטנות  הופעלו  לראשונה  בחופשות,  ניצנים 
הפסח  חג  לפגרת  היציאה  לאחר  ימים  חמישה 
על אף הזמן המועט שניתן להיערך לפרוייקט. 
במסגרת  הפרוייקט נהנו ילדי הגנים וילדי כיתות 
רבות  העשרה  פעילויות  של  משפע  ו-ג’  ב’  א’, 
ומגוונות. בע”ה יחל לפעול פרוייקט זה בשנה”ל 

הבאה עלינו לטובה גם בחופשת חנוכה. 

בינוי 

כחלק מהצמיחה והגדילה של עמנואל, מחלקת 
לקדם  פועלים  ההנדסה  מחלקת  בליווי  החינוך 
פדגוגיות  בינוי  ותוספות  בינוי  תוכניות  שלל 

לטובת התלמידים. 

הקמת פינות עבודה אופק חדש, עוז לתמורה  – 

בתי  במספר  נבנו  למורים  ועבודה  למידה  פינות 
ספר.  

ביצענו שיפוצים ותוספת כיתות במספר בתי ספר 
המגמה  את  להרחיב  ובכוונתנו  תורה  ותלמודי 
בשנים הקרובות על מנת שתלמידי עמנואל יזכו 

ללמוד במרחבים נוחים ומעודדי למידה. 

בינוי מוסדות חינוך – יחד עם מחלקת ההנדסה, 
המועצה יצאה לבינוי של 6 גני ילדים ומעון. כמו 
בי”ס חב”ד  כן תהליך אישור התוכניות להקמת 
גני ילדים נוספים הגיע לישורת האחרונה  וכן 3 

וממתין לאישורים אחרונים לעלייה לשטח.



בכל עת ובכל שעה – למען התושבים 
מחלקת שיפור פני העיר עומדת לשירות הציבור 
ומתן מענה לפניות במוקד העירוני ובפרויקטים 
בעמנואל.  הסביבה  ואיכות  התושבים  לרווחת 

בשנה החולפת עסקנו ב: 

שיפוץ מתקני משחקים - בשנה זו תוחזקו גינות 
הוחלפו  או  תוקנו  העיר,  שברחבי  השעשועים 
הקיץ  ולקראת  תקניים  לא  שעשועים  מתקנים 
על  דגש  שמים  אנו  הצללות,  כתמיד  הותקנו 

בטיחות המתקנים לצד הנאת התושבים.

בימים אלו  מתקיים שדרוג של גינות השעשועים 
– הרחבה והוספה של מתקנים חדשים והחלפת 

סככות וספסלי ישיבה. 

נהנו  החינוך  מוסדות   - חינוך  מוסדות  תחזוקת 
מפרויקטים משדרגים לצד תחזוקתם השוטפת 
בטיחות  לצרכי  עצים  וגיזומי  כריתות  ובוצעו 

בחצרות מוסדות החינוך. 

כבישים ומדרכות - בוצעו תיקוני אספלט ברחבי 
הוצאת  לרבות  ובכבישים,  במדרכות  היישוב 
מנת  על  הרחוב  בשדרות  עצים  של  שורשים 

לאפשר לתושבים לפסוע בבטחה בדרכם. 

פינויי  מספר  עלה  זו  בשנה   - וניקיון  תברואה 
הניקיון  לשיפור  שמסייע  דבר  בשבוע  אשפה 

ברחוב.  

כמו”כ הוספנו מערך של פינויי קרטונים ובקבוקים 

המחזור  תאגיד  ובמימון  חיצונית  חברה  ידי  על 
תמיר, והוגדלה כמות פינויי הגזם השבועית.  

נהנו  הרחצה  עונת  פתיחת  עם   - שחיה  בריכת 
גידור  השבילים,  והרחבת  מחידוש  התושבים 
המתנה  ספסלי  נוספו  כמו”כ  והצללות,  הבריכה 

לבאים וטפלנו בחדר המכונות של הבריכה.  

מחלקת שיפור
 פני העיר

150בהנהלת יואב חסן
 דירות קיבלו פיצוצי מים טופלו ע”י עובדי המחלקה

180
תקלות ביוב טופלו על ידי עובדי המחלקה 

220
מטרים של כבלי חשמל לעמודי תאורה הוחלפו 

 400
מטרים רבועים של אספלט סדוק הוחלפו

 120
מעקות הוחלפו במהלך השנה

מדברים
במספרים 

באחזקת  עוסקים  אנו  השנה  כל  במשך   – גינון 
הגינון היישובי, לרבות החלפת מאות מטרים של 
צנרת השקיה וטפטפות, תיקון ואחזקת ממטרות 

ומחשבי השקיה, גיזום וטיפוח עצים ועוד. 

תשתיות  מים, ביוב וחשמל – המחלקה מטפלת 
באופן שוטף בתחזוקת והחלפת קווי התשתיות 

הישנים בעמנואל.  

הנגשת בית פיס לקשיש ומרכז חירום – לרווחת 
בניידות  והמוגבלים  הקשישים  אוכלוסיית 
ומרכז  לקשיש  הפיס  בית  הנגשת  את  השלמנו 
מעקות,  מונגשים,  שירותים  לרבות  החירום, 
בהתאם  הכל   – ועוד  חניות  פתחים,  הרחבת 

לדרישות הנגישות המחייבות. 



נשמח לעמוד בקשר
דואר אלקטרוניפקסטלפון ישירתפקיד

09-7921448Moked@emanuel.muni.ilמוקד עירוני

09-792711309-7921503lishca@emanuel.muni.ilלשכת ראש המועצה

09-7921503ceo@emanuel.muni.il 09-7927110מנכ”ל המועצה

09-792710609-7922183cfo@emanuel.muni.ilגזבר המועצה

09-7927117gviya@emanuel.muni.ilמחלקת גביה

09-792710409-7921270hinuch@emanuel.muni.ilמחלקת חינוך

09-792710809-7922185amnon@emanuel.muni.ilמחלקת רווחה

09-7927101emanuel@matnasim.org.ilמרכז קהילתי

09-7927108Handasa@emanuel.muni.ilמחלקת הנדסה

09-7927119kabat@emanuel.muni.ilמחלקת בטחון
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