מועצה מקומית עמנואל
סיכום שנה – דו"ח לתושבים | תשע"ז

דבר ראש המועצה

תושבים יקרים,

בסיומה של שנת תשע"ז אנחנו שמחים להציג
בפניכם את העשיה של המועצה על כל אגפיה
בשנה החולפת.
אנו רואים בהגשת דו"ח זה חובה שהיא
זכות ,שיתוף שלכם ,תושבי המועצה בפעילות
שנעשתה למענכם בשנים-עשר החודשים
החולפים.
כל עובדי המועצה רתומים לקידומה של
עמנואל והעצמתה כעיר החרדית המתחדשת
בשומרון.
אנו מבקשים להודות לכם על האמון ,העצות,
ההערות והארות שאנו נעזרים בהם על מנת
להיות שליחי ציבור נאמנים שלכם ולמענכם.

בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה,
עזרא גרשי  -ראש המועצה

עיצוב :סטודיו

דבר מנכ"ל וגזבר המועצה

מדברים במספרים

תושבי עמנואל,

בדו"ח שלפניכם נתנו טעימה מפעילות
המועצה העניפה בשנה החולפת .להצלחה,
כידוע ,שותפים רבים – והם עובדי המועצה
העושים לילות כימים למען התושבים ולמען
עמנואל ולהם התודה והברכה.

3,976

נפשות מתגוררות בעמנואל

1,677

בשנה החולפת ,לצד פעילותה השוטפת
של המועצה ,התמקדנו בקידום פרויקטים
משמעותיים לטווח הארוך שיאפשרו בעזרת ה' את
הגידול המבורך שאנחנו חווים בשנים האחרונות,
ומצפים שיתעצם עוד בשנים הקרובות.

מתוכם הם ילדים ונוער
מתחת לגיל 18

8

בנוסף ,פעלנו לחשוף את יופיה של עמנואל
לאישי מפתח מתחומים שונים על מנת לרתום
גם אותם לקידומה ופיתוחה.

מחלקות המועצה האמונות
על מתן השירות לתושבים

אנו תפילה כי השנה הבעל"ט תהיה שנה של
התקדמות בכל התחומים בחומר וברוח ותשרה
השכינה במעשה ידינו.

94

אוטובוסי תחבורה ציבורית
נכנסים ויוצאים מעמנואל מידי יום

יוסי הדרי  -גזבר

יהודה הנדלר  -מנכ"ל

12

ביקורי אח"מים וביניהם שרים ,סגני
שרים ,ח"כים ,בכירים במערכת הבטחון
ובמשרדי ממשלה בשנה החולפת

5,481,356

ש"ח אושרו לתקציבים בלתי רגילים
לטובת פרוייקטים בתחומי המועצה

3

מחלקת
בהנהלת אריק קיציס

•הכנסנו פעילות העשרה טיפולית ברכיבת
סוסים לכיתות החינוך המיוחד.
•שילבנו תוכנית "בן הארץ" בשיתוף רשות
הטבע והגנים לסיירות וידיעת הארץ ותוכנית
חוגי מדעים לבתי הספר.
•פתחנו מועדונית נוספת לבנים.

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

•צהרונים מסובסדים מבית ציל"ה הועברו
להפעלת המועצה ובזה שיפרנו את השירות.
דאגנו שאנשי הצוות והילדים יקבלו את מה
שמגיע להם ומכל הלב.
•אושרה להפעלה תוכנית חונכים של משרד
הפריפריה באמצעות קרן יד אליעזר והיא
תופעל בשנת תשע"ח.
•לאחר ישיבה עם וועד הרבנים הומלץ על
הפעלת תוכנית מוגנות בבתי הספר בתמיכה
של קרן טורונטו אשר תופעל בשנה"ל תשע"ח.
בינוי
•שיפצנו את ת"ת אוהלי יעקב ,צעד ששינה
את פני ביה"ס מבפנים ומבחוץ.

בהובלת יח' קידום נוער 14 ,נערים שנשרו
ממוסדות חינוך השתלבו בלמידה במרכז
היל"ה וניגשו לבחינות בגרות.

נוער

•נפתחה תוכנית טיפולית חדשה בגני הילדים
שמתווספת לתוכנית "אור" ותוכנית איתור בגיל
הרך.

•יזמנו תוכניות לקידום תעסוקה לבני הנוער,
לנערים :טכנאות סלולרית ,לנערות :עיצוב פנים,
ולבנות סמינר :עיצוב אירועים.

•הופעלה קבוצת הורים לילדים בעלי קשיים
התפתחותיים.

•הרחבנו את פעילות בחורי ישיבות לשבתות
ופעילויות קיץ מושקעות יותר.

•הרחבנו את תחומי הטיפול בביה"ס ע"י הכנסת
תוכנית "אל הנפש" מטעם קרן ידידות טורונטו.

•בהובלת יח' קידום נוער 14 ,נערים שנשרו
ממוסדות חינוך השתלבו בלמידה במרכז היל"ה
וניגשו לבחינות בגרות.

בתי ספר

תוכניות תוספתיות

•אושרו שיפוצים נוספים לבי"ס אוהל רחל
ות"ת יסודי התורה בעלות של מאות אלפי
שקלים .ביצוע בשנה הבאה בע"ה.
•אושרו תוכניות לבניית ביה"ס ו 3-גנים אשר
נמצאים בתהליך תכנון.
•אושרה בניית  6גנים אשר נמצאים בשלבי
הגשה למשרד החינוך ואישורים סופיים.

מדברים במספרים
7

בתי ספר
ותלמודי תורה

1

ישיבה קטנה -
כסא רחמים

1

תיכון בית
יעקב לבנות

1,150

תלמידים במוסדות
החינוך בעמנואל

5

מחלקת
בהנהלת יעקב פרץ ,קב"ט המועצה

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.
פרויקטים ביטחוניים:
השנה סיימנו חמישה פרויקטים ועוד ארבעה
נמצאים בתהליך של תכנון וכניסה לעבודה.

ה' עוז לעמו יתן ,ה' יברך את עמו בשלום
מחלקת הבטחון עסוקה באופן תמידי בשמירת הבטחון ותחושת הבטחון של תושבי
עמנואל והמבקרים ביישוב .תפקידנו הוא לאפשר לחיים להתנהל כסדרם ללא הפרעות,
ובשעת הצורך לתת את המענה הביטחוני ,הרפואי והבטיחותי בשיא המהירות.
צוות הכוננות בעמנואל:
על מנת להתמודד עם אירועי חירום מכל
הסוגים ,אנו נעזרים בצוותי מתנדבים מסורים
במגוון תחומים ובינהם :כיתת הכוננות ,מד"א,
הצלה ,זק"א ,משמר אזרחי ,כיבוי האש וצוות
הסע"ר.

מצלמה תרמית :הוצבה מצלמה תרמית
(מבוססת חום) איכותית בשכונת יובל גד הצופה
על החלק הדרומי של הישוב (נחל קנה) ,המצלמה
מסייעת למוקד לזהות תנועות ונגיעות גדר תוך
מספר שניות וכך היא מייעלת את עבודת כוחות
הביטחון בישוב .המצלמה נרכשה בסיוע משרד
הביטחון.

כל צוותי הכוננות ביצעו השנה אימונים,
הכשרות וימי עיון על מנת לשמור על הכשירות
ולשפר את הביצועים.

מרכז הפעלה חדש :בנינו מרכז הפעלה
חדש במקום בו שכנה הספרייה הישנה .מרכז
ההפעלה מרכז את הניהול והשליטה על מצבי

חירום ברשות .משרדי מחלקת הביטחון עברו
למרכז ההפעלה כדי לשמור את המקום פעיל
ודינמי – כך שמה שעובד בשגרה יעבוד גם
בחירום .מרכז ההפעלה נבנה בסיוע רשת
החירום הלאומית.

אנו בתהליך של תכנון ובניית מוקד
המועצה .מטרת המוקד זמינות מלאה
לפניות התושבים
שער קונזולי בכניסה לישוב :הותקן שער
קונזולי (כבד) בכניסה לישוב ,שער זה מיועד
למניעת כניסה של רכבים מתפרצים לישוב
וסגירה טובה יותר של הכניסה לישוב ,שער
זה נסגר במצבי חירום ,התראות מיוחדות או
בזמנים שמחלקת הביטחון מגדירה .שער זה
הותקן בסיוע של משרד הביטחון ופיקוד העורף.

מדברים במספרים
5,475
ק"מ נסעו רכבי הבטחון בסיורים
סביב עמנואל בשנה ההחולפת

4,600
מטרים של גדר בטחון חכמה
מקיפים את עמנואל

24/7
המחלקה היחידה שעובדת
מסביב לשעון כפשוטו

דרך ביטחון שלב ג' :סיימנו לסלול את
שלב ג' (מתוך ד') של כביש ביטחון רחב עם
אספלט מסביב לישוב .כביש זה נועד לסייע
לביטחון הישוב בכך שהוא מאפשר לרכב הסיור
להגיע לכל נקודה בגדר במהירות ובבטיחות
ולתת מענה מבצעי טוב יותר .כביש זה נסלל
בסיוע פיקוד העורף.
מצלמות בבתי הספר :בחופשת הקיץ
הותקנו בכל בתי הספר בישוב מערכות של
מצלמות אבטחה אשר יסייעו למאבטחים לצפות
בכל הנעשה בשעות הלימודים סביב שטח בתי
הספר ולאבטח בצורה מיטבית את התלמידים.
המצלמות הוצבו בסיוע משרד החינוך.
מוקד עירוני :אנו בתהליך של תכנון ובניית
מוקד המועצה .מטרת המוקד זמינות מלאה
לפניות התושבים וצפיה בזמן אמת במערכות
התצפית השונות סביב הישוב .המוקד ממוקם
בסמוך למרכז ההפעלה החדש ,והוא נבנה
בסיוע רשת חירום לאומית ,משרד הפנים
ומשרד הביטחון.

ציר מילוט ותקן רבש"צ נוסף :השנה ביקר
אלוף הפיקוד בעמנואל במהלך הביקור ראש
המועצה ומחלקת הביטחון הציגו לאלוף מספר
צרכים ביטחוניים .האלוף אישר את מתווה ציר
המילוט החדש ואנו מקווים לקבל אישורי עבודה
סופיים בקרוב .בנוסף אושר תקן רבש"צ נוסף,
וכבר במהלך החודשיים הקרובים נצא אי"ה
למכרז.
מרכז החירום :כבר מספר שנים שאנו
ממתינים לאישורים המלאים לבניית מרכז
חירום בעמנואל הכולל בתוכו את כלל צוותי
החירום והביטחון .בשעה טובה השנה התקבלו
האישורים והמועצה נמצאת כיום בסוף תהליך
התכנון ולקראת יציאה למכרז.

7

שנה

טובה!

מרכז
בהנהלת סמדר הרשקוביץ

בשנה החולפת פעלנו בשני מישורים:
במישור הפורמלי
הקמנו עמותה על כל המשמע מכך :בחירת
ועד מנהל ,מילוי מסמכי העמותה והגשתם ,מינוי
רואה חשבון ,פתיחת חשבון בנק ,פתיחת תיק
ברשות המיסים ,פתיחת מערכת רישום ,הנהלת
חשבונות ושכר וקליטת מזכירה לעמותה.

אנשים בונים קהילה  -קהילה בונה אנשים
השנה זכינו לעשות היסטוריה ולהקים את המרכז הקהילתי של עמנואל (מתנ"ס).
המרכז הקהילתי הוא למעשה זרוע ביצועית של הרשות המקומית בתחומי החינוך
הבלתי פורמאלי ,חוגים ,תרבות ומענים משלימים לקהילה.

היעד להקים את העמותה כגוף עצמאי
מורשה לקראת פתיחת השנה הבעל"ט ,הושג!
במישור המעשי
ניהול אולם האירועים – שדרגנו את ניהול
אולם האירועים במטרה לשפר את מצבו כך
שיענה על צרכי הקהילה באירועים פרטיים
וקהילתיים.
המשחקייה – אחד צרכים הראשוניים שעלו
מהאפיון שערכנו ,היה הצורך במענה לילדים
בשעות אחה"צ ,מענה אשר יעניק לילדים מקום
ללמידה ,למשחק ולפעילות גופנית .ולכן הוקמנו
משחקיה עשירה לילדים עד גיל  5בהדרכת
בנות התיכון .במהלך הקיץ הופעלה המשחקייה
כתקופת הרצה ,ילדים רבים ביקרו ונהנו ובשנת
הפעילות הבאה תופעל המשחקייה פעמיים
בשבוע בשעות אחה"צ.

מדברים במספרים

המשתלה – במסגרת מיזם עסקי לנוער
מוקמת בימים אלו משתלה בישוב אשר בני
הנוער ילמדו בה את תחום הגננות.
תכנית בין הזמנים – לאורך חופשת בין
הזמנים ,הפעלנו תכנית קיץ פנים יישובית

היעד להקים את העמותה כגוף עצמאי
מורשה לקראת פתיחת השנה הבעל"ט,
הושג!
עשירה ומגוונת בפעילות חווייתית מקפיצה,
ביצירה ובאירועי תרבות מגוונים .בשנה זו
שמנו דגש על ההפרדה ועל הנוחות למרבית
המשתתפים ,תוך העסקת בני נוער רבים שעשו
נאמנה את תפקידם.

25

מופעים גדולים לקהלים השונים
התקיימו בשנה החולפת

חוגי העשרה לילדים ומבוגרים  -לראשונה
בעמנואל מופצת חוברת חוגים לילדים ,נוער
ומבוגרים ,במסגרת זו יוכלו הילדים ומבוגרים
לרכוש ידע והעשרה בתחומי עניין לפי בחירתם.
בע"ה בשנה הבאה נפעל להרחיב את השירותים
הניתנים במסגרת זו עוד ועוד.

100

ילדים ומעלה והוריהם ,השתתפו
בפעילות שבמשחקיה מידי יום

24

חוגים שונים בחוברת
החוגים החדשה

11

מחלקת

רווחה
בהנהלת אמנון אסף

עקב הצלחת המיזם בעמנואל ובקשות
המועצה הוקצו לנו עוד מס' נוסף של משפחות
הזכאיות לתמיכה וניתן לפנות למחלקה ולבדוק
התאמה לזכאות.
תוכנית "יחדיו"
•הפעלנו תוכנית תלת שנתית להעצמת
אימהות המתקיימת מידי שבוע בהנחיית

עובדים מהלב ,מקפידים על המקצועיות
מחלקת הרווחה עוסקת בעבודה הרגישה והמורכבת של המענה
לצרכי תושבים ומשפחות שנקלעו לקשיים שונים הדורשים
התערבות מקצועית.
בשנה החולפת שידרגנו את השירות ללקוחות
והפונים לטיפול מהיר בפניות.
התמקדנו בשתי תוכניות עיקריות והן:
המיזם התזונתי
בשיתוף משרד הרווחה ו"אשל ירושלים"
במסגרתו פעלנו להעניק ביטחון תזונתי
למשפחות אשר עומדות בקריטריונים וזוכות
לתמיכה חודשית במאות שקלים.

עו"ס ליאת נוימן ועו"ס אפרת רקנטי ,הפגישות
עוסקות בנושאי הורות ,זוגיות מטיבה ,והעצמה
אישית .הנשים המשתתפות בתוכנית עושות
זאת באופן עקבי והן מביעות סיפוק רב
מהתכנים ומדרך הגשתם ,ובייחוד מציינות את
הקשר המצוין בין חברות הקבוצה.
•המחלקה ערכה סדנא בתנאי נופש במלון
"ניר עציון" לאימהות רווחה המתמודדות עם
קשיי גיל הבגרות של ילדיהם ,הסדנאות היו

מלוות ע"י מיטב הרבנים והמרצים בתחום
ההורות ובמהלכן קיבלו המשתתפות "ארגז
כלים" לשיפור יכולת ההתמודדות.

הפעלנו תוכנית תלת שנתית להעצמת
אימהות המתקיימת מידי שבוע
•הוצאנו אוטובוס מלא לכנס העוסק בילדים
עם צרכים מיוחדים ,הכנס חיזק מאוד את
המשתתפים בו ביניהם הורים ,מורים ,מטפלים
בתחום ומתנדבים שעובדים עם אוכלוסיה
ייחודית זו.

•חידשנו את מסורת היציאה לנופש בבית
מלון לאוכלוסיית "גיל הזהב" .הנופש נערך
בבית מלון בירושלים וכלל תוכנית עשירה מאוד.
פעילות זו היא בנוסף לפעילות השוטפת של
המחלקה הנוגעות כמעט לכל תחומי החיים של
תושבי עמנואל ,החל מהינקות ועד "גיל הזהב"
ומשלבת חונכויות ,מועדוניות לילדים ,עזרה
ותמיכה ביתית ,השמה חוץ ביתית ,טיפול זוגי
ומשפחתי ,רישום ופיקוח על המשפחתונים,
תחום הנוער ועוד.

מחלקת

גזברות

בהנהלת יוסי הדרי גזבר המועצה

עובדים עם הכסף,
חושבים על האנשים
מחלקת גזברות אמונה על היציבות
הכלכלית של המועצה והיכולת שלה
להביא לידי ביטוי את כל היוזמות החשובות
והפעולות של כלל מחלקות המועצה.
•סיימנו את השנה עם גרעון מזערי של
 0.6%בלבד.
•הצלחנו לצמצם את הגרעון המצטבר של
המועצה בכ 9%-וירדנו ל 14.03%-מההכנסות.
•הקמנו ספר ספקים למועצה הכולל את כל
נותני השירות ומאפשר תחרות הוגנת ומחירים
אטרקטיביים.
•הכנו תוכנית עסקית לשיקום החברה
הכלכלית וגם היא סיימה את השנה בגירעון
מינימלי.
•שיפרנו את התדמית של עמנואל בעיני
ספקים באמצעות העלאת מוסר התשלומים
ועמידה בהתחייבויות הכספיות.
•קידמנו את תוכנית ההמראה שכשמה
כן היא :לעזור לעמנואל להמריא ולהתקדם
במהירות ולצלוח בע"ה את כל המשוכות
שלפנינו.
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מחלקת

הנדסה

בהנהלת אמיר מלול ,מהנדס המועצה

השנה האחרונות ,שני בניינים מתוך תשעה
בפרויקט "הדר עמנואל" בשלבי טופס  ,4שכונת
"רמת עמנואל" החדשה ובה  52יחידות דיור
צמודות קרקע בשלבי בניה מתקדמים ובמקביל
ניתנו היתרים לפרוייקטים חדשים נוספים.
עם התרחבות האוכלוסיה בישוב אנו עמלים
בהכנת תשתיות מתאימות לקבלת התושבים
החדשים והתאמת התשתיות ברחבי היישוב

כאן בונים!
על אף הקשיים מבית ומחוץ ,הבניה בעמנואל
צוברת עוד ועוד תאוצה ,ועמנואל הולכת ונבנית

מחלקת הנדסה עוסקת בתכנון של כל
הפיתוח הפיסי ביישוב.

לגידול המואץ .במסגרת זו אנו מקדמים
תכנון תעבורה מחודש ,הקמת  6גני ילדים ומעון
(קיבלו כבר היתרי בניה) ,שלושה גני ילדים
נוספים ותלמוד תורה נמצאים בתכנון ויחד עמם
מתוכננים גם מבני ציבור נוספים ובהם :ספריה,
מרכז קהילתי ,מרכז חירום ,והרחבת אולם
הספורט.

השנה אוכלס בניין ראשון מבין חמישה
בפרוייקט "נוה אור" שהוא הבניין הראשון שקיבל
טופס (אישור אכלוס)  4בעמנואל בשלושים

נתנו דגש על השירות לתושב המבקש להרחיב
את ביתו או לעשות בו שינויים הדורשים היתר
בניה ,וכיום התהליך פשוט וידידותי.

בשנה החולפת זכינו לראות את ניצני
עמלנו ,קולות של בניה נשמעים ברחבי הישוב,
טרקטורים וכלי עבודה עובדים במרץ באתרי
בניה וריח של התחדשות ממלא את האוויר.

בשנה החולפת זכינו לראות את ניצני
עמלנו ,קולות של בניה נשמעים ברחבי
הישוב טרקטורים וכלי עבודה עובדים במרץ

מדברים במספרים
28

דירות קיבלו בשנה
החולפת אישור אכלוס (טופס )4
כידוע ,בדרך ללידת וחניכת מבנה חדש ישנם
תהליכים רבים ומסועפים האורכים לעיתים
שנים ,החל מתוכניות בינוי עיר ,תיכנון עתידי,
בדיקת התאמה לצרכים ,מכרז ,אישורים של
משרדי ממשלה ,צוות יועצים ומתכננים ועוד
ועוד .מחלקת הנדסה בשיתוף פעולה עם
מחלקות המועצה השונות מלווה את הפרוייקט
מהצעד הראשון ועד לקבלת מפתח.
אנו נמשיך יחד לבנות את עמנואל לתלפיות.

215

דירות קיבלו
היתרי בניה

383

דונם תוכננו
כאזור תעשייה חדש
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!נשמח לעמוד בקשר
דואר אלקטרוני

פקס

Moked@emanuel.muni.il

טלפון ישיר

תפקיד

09-7921448

מוקד עירוני
לשכת ראש המועצה
מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה
מחלקת גביה
מחלקת חינוך
מחלקת רווחה
מרכז קהילתי
מחלקת הנדסה
מחלקת בטחון
רופא

lishca@emanuel.muni.il

09-7921503

09-7927113

ceo@emanuel.muni.il

09-7921503

09-7927110

cfo@emanuel.muni.il

09-7922183

09-7927106

gviya@emanuel.muni.il

09-7927117

hinuch@emanuel.muni.il

09-7921270

09-7927104

amnon@emanuel.muni.il

09-7922185

09-7927108

emanuel@matnasim.org.il

09-7927101

Handasa@emanuel.muni.il

09-7927108

kabat@emanuel.muni.il

09-7927119

hanapi2008@gmail.com

050-8981928

