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דבר העירייה

תושבים יקרים,
המעבר לעיר חדשה הנמצאת בשלבי הקמה וצמיחה,
מזמן התרגשות גדולה וצפייה לבאות ובמקביל מצריך
מאיתנו לגלות הבנה וסבלנות בדרך לביסוס כלל
השירותים בעירנו.
כדי להקל על המעבר ,ריכזנו עבורכם מגוון רחב של
שירותים העומדים לרשותכם בחריש ובסביבתה הקרובה,
החל מאיתור שירותים בסיסיים ועד לאיתור שירותים
רחבים יותר.
אנו מאחלים לכם התאקלמות נוחה ונעימה ומזמינים
אתכם לפנות אלינו בכל עת.

שלכם ובשבילכם,
עיריית חריש.

 2המידע הינו עדכני לחודש אוגוסט ועשוי להשתנות כל העת .יש לעקוב אחר הפעילות באתר המועצה.
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חפשו אותנו :חריש -מועצה מקומית
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שירותי בריאות
קופות חולים בחריש
קופ"ח "כללית"
ממוקם ברח' דרך ארץ .52
טלפון04-7707346 :
שעות פעילות המרפאה:
ימים ראשון ורביעי , 07:30-13:00 :
16:00-19:00
יום שני07:30-15:00 :
יום שלישי07:30-13:00 :
יום חמישי07:30-14:00 :
יום שישי (לסירוגין)08:00-12:00 :
קופ"ח "מכבי"
ממוקם ברח׳ דרך ארץ .52
פרטי ההתקשרות:
טלפון04-6164310 :
מיילharish@mac.org.il :
פקס073-2132410 :
שעות פעילות המרפאה:
ימים ראשון ,שני ,שלישי וחמישי08:00-12:00 :
ימים ראשון ורביעי16:00-19:00 :
יום שישי08:00-11:00 :
קופ"ח "לאומית"
ממוקם ברח׳ דרך ארץ .39
טלפון04-8800400 :
פקס04-8800404 :
שעות פעילות המרפאה:
ימים ראשון עד חמישי08:00-12:30 :
ימים ראשון ,שלישי וחמישי15:30-18:30 :
יום שישי08:00-12:00 :

קופ"ח "מאוחדת"
ממוקם ברח׳ דרך ארץ .32
טלפון04-7743900 :
פקס04-7743901 :
שעות פעילות המרפאה:
ימים ראשון עד שישי08:00-12:00 :
ימים שני ורביעי16:00-19:00 :
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הסביבה הקרובה
עד  15דק' נסיעה

פרדס חנה-כרכור:
הגלעד 14
הדקלים 86
עציון 49
הראל 2
חדרה:
הלל יפה 26
השומרון 2
הרצל 63
אוסישקין 38
נורדאו 23
יציאת אירופה 13
שד' רוטשילד 70
פרדס חנה-כרכור:
הגלעד 4
נחילות 2
חדרה:
הילל יפה 13
פרדס חנה-כרכור:
הדקלים 99
חדרה:
הרצל 21
חדרה:
רוטשילד 66
גפנוביץ' 5
שד' ברוך בוארון 6

שירותי רפואה דחופה
הסביבה הקרובה

עד  15דק' נסיעה

חדרה:
מרפאת ביקור רופא ממוקמת
ברחוב צהל .1
לאיתור שעות קבלת קהל
ומידע נוסף04-6225030 :

בתי מרקחת לשעת חירום
פרדס חנה  -כרכור:
מתחם אלונית עין שמר
בית מרקחת "הדר"
פתוח בימות השבוע
בין השעות
א-ה9:00-21:00 :
ו'9:00-16:00 :
ש9:00-22:00 :
טל'077-8881940 :

סופר פארם תורן:
"ביג" ,תדהר 1
א'-ה' 09:00-22:30
ו' 08:00-16:30
שבת 10:00-23:00

גן שמואל:
סופר פארם תורן:
מרכז מסחרי גן שמואל.
פתוח בימים א-ה ,יום
שישי08:30-23:00 :
יום שבת09:00-23:00 :
טל'077-8880840 :

הסביבה הקרובה
עד  15דק' נסיעה

חדרה:
סופר פארם :צה"ל 35
מתחם קניות "מיקס"
פתוח בימים א-ה,
בין השעות 09:00-22:30
יום ו ,08:00-16:00
שבת .10:00-23:00
טל'077-8881830 :

בחריש
בית מרקחת מכבי:
רח׳ דרך ארץ  ,52חריש.
שעות פעילות:
א׳ | 13:00-19:00 :ב׳8:00-13:00 :
ג׳16:00-19:00 ,8:00-12:00 :
ד׳ | 16:00-19:00 :ה׳8:00-13:00 :
ו׳8:00-13:00 :
טלפון04-9115027 :

בית מרקחת כללית:
רח׳ דרך ארץ  ,52חריש.
שעות פעילות:
א׳16:00-19:00 ,8:00-13:00 :
ב׳ | 8:00-15:00 :ג׳8:00-13:00 :
ד׳16:00-19:00 ,8:00-13:00 :
ה׳8:00-14:00 :
טלפון04-7707346 :

בית מרקחת לאומית:
רח׳ דרך ארץ  ,39חריש.
שעות פעילות:
א'-ה'08:00-12:00 :
א' ,ג' ,ה'15:30-18:30 :
יום ו'08:00-12:00 :

בית מרקחת מאוחדת:
רח׳ דרך ארץ  ,32חריש.
שעות פעילות:
א'-ו'08:00-12:00 :
ב' ,ד'16:00-19:00 :
יום ו'08:00-12:00 :
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מוסדות חינוך
ברחבי העיר פרוסים מוסדות חינוך איכותיים לכלל המגזרים

טיפות
חלב
בחריש
כיום ניתנים בחריש שירותי טיפת חלב בסניף קופות החולים "כללית" ,״מכבי״
ו"לאומית" .השירותים ניתנים למבוטחי קופות החולים .מבוטחי קופות החולים
האחרות רשאים לקבל שירותי טיפת חלב בסניפי הקופות בסביבה.
קופות החולים ״כללית״ ,״מכבי״ ו"לאומית" ממוקמים
בשדרה המרכזית ברח' דרך ארץ.

כללית טיפת חלב
שעות פעילות:
יום ג׳ 7:00-17:00
יום ה׳ 7:00-16:00

הסביבה הקרובה
עד  15דק' נסיעה

פרדס חנה-כרכור:
שכ' גאולה
המייסדים (כרכור)
המעלה 35
עציון – פינת דביר

מכבי טיפת חלב
שעות פעילות:

יום א׳ 15:00-18:00
יום ב' 8:00-12:00
יום ג' 7:30-12:00
יום ה' 8:00-12:00

לאומית טיפת חלב
שעות פעילות:
יום א׳ 11:00-15:00
יום ו׳ 8:00-12:00

טיפות חלב  -משרד הבריאות
חדרה:
ביאליק 33
הפרדס 7
הנציב  ,28שכונת גזית
אהרונוביץ'  16נווה חיים
ששת הימים 20
הילל יפה 13

גבעת אולגה:
הראשונים 5

גני ילדים

בחריש קיימים  9מתחמי גנים:

חטיבת ביניים

בחריש פועלת חטיבה ממלכתית לכיתות ז' -ח'
בית הספר לאתגרי העתיד :רח' ברקת 13

רחוב אורן 7
רח' אורן 51
רח' שקד 5
רח' ברקת 30
רח' טורקיז 8
רח' דפנה 5
רח' אלה 1
רח' אלה 3

תלמידי כיתה ט' ומעלה ילמדו במוסדות חינוך
בסביבת חריש על פי מיפוי משרד החינוך
לבתי ספר מחוץ לחריש מתקיימות הסעות.
תלמידי חטיבות הביניים בחינוך הדתי ילמדו
במוסדות החינוך בסביבת חריש על פי מיפוי משרד
החינוך:
דתי בנים -ישיבה תיכונית בית שמואל,
חדרה 04-6332753
דתי בנות -אולפנת מבשרת ברוך,
חדרה 04-6662299

בתי ספר

בחריש פועלים  5בתי ספר
בית ספר ממלכתי תלמי רון > ברקת  >maz.ron@harish.muni.il> 04-8779981> 13מזכירה :מזל לוי
בית ספר ממ"ד כנפי רוח > רימון  >maz.canfay@harish.muni.il> 04-6609445 > 8מזכירה :ליטל חיון
בית ספר ממ"ד תלמי הדר > מרגלית  >maz.hadar@harish.muni.il > 04-6609445> 6מזכירה :ליטל חיון
בית ספר תורת חיים בנים >אלון  >maz.torathaim@harish.muni.il> 04-6649452> 10מזכירה :טלי ארביב
בית ספר מעיין האמונה > אלון  >maz.haemuna@harish.muni.il > 04-6297634 > 10מזכירה :מלי קוזצ'י

מעונות יום

ברחבי חריש פרוסים מעונות יום אשר מפוקחים על ידי משרד הכלכלה.
לרישום למעונות היום וליצירת קשר ,יש לפנות לספק המפעיל את המעון.
נטעי חריש > שקד 04-9587162 > 7
נטעי חריש > טופז 04-8362472 > 9
מעון אמילי > טופז 04-8666307 > 9
מעון אביבים > אורן 04-8432737 > 51
מעון ברקת > ברקת 04-8744409 > 30
מעון עילאי > גפן 054-7803060 ,04-6718444 >35
מעון יהלום > ברקת 052-7606744 > 29
מידע על מעונות היום החדשים יפורסם בקרוב..
עקבו אחרינו באתר העירייה.
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לא יוצאים מחריש:
גדולים
מתחמי
קניותבעיר
העסק
בתי

סופרמרקט
סופר בחריש
סופר סטור:
דרך ארץ 40
04-9929546
א'-ד'07:00-20:30 :
ה'07:00-21:00 :
ו'07:00-15:00 :
שופרסל אקספרס
טורקיז 5

סופרמרקטים
דרך אתר  Mysupermarket.co.ilניתן לבצע
הזמנות ומשלוחים אונליין מרשתות המזון
שופרסל ויינות ביתן
שופרסל אונליין :קיים שירות "קנייה אונליין"
ומשלוחים לחריש שלוח בימי א' ,ב' ,ג ,ה ,בין
השעות 19:00-22:00
ד' בין השעות 13:00-16:00
ניתן לבצע את ההזמנה באינטרנט עד יום ראשון
דמי משלוח ₪ 30 :
רמי לוי :קיים שירות
"קנייה אונליין" ומשלוחים לחריש
בימי :א',ג',ד' ,בין
השעות 14:00-22:00
ב' בין השעות 10:00-14:00
18:00-22:00
דמי משלוח ₪ 29.90. :
מינימום קניה ₪ 200 :
שופרסל אקספרס:
שעות פתיחה
ימי א'-ה' 06:30-21:30
יום ו'  06:30עד שעה לפני כניסת שבת
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מכולת בחריש
ב"מכולת של רחמים" שברחוב
גמלא  17תוכלו למצוא מגוון מוצרים
לרווחתכם077-4432214 .
ראשון עד חמישי, 07:15-14:00 :
16:00-20:00
יום שישי07:15-15:00 :

הסביבה הקרובה
עד  15דק' נסיעה

פרדס חנה-כרכור:
שופרסל שלי-קדמה 23
שופרסל שלי-הדקלים 99
רמי לוי -תדהר  ,1מתחם ביג
אלונית עין שמר -צומת כרכור,
מתחם עין שמר
גן שמואל:
"דוכן" ,מתחם הקניות בסמוך לקיבוץ.

שדרת דרך ארץ 29-31
•מאור משקאות 053-8411113 \ 054-6111632
052-6740447
•איתן דוידוב  -עיצוב שיער
077-5406407
•צעצועים מעבר לאופק
04-8773771
•פיצריש
04-7745655
•א.א .סלולר
1700-55-60-50
•תיווך רימקס
04-9985525
•בייבי פרינס
04-8526878
•טודו בית

שדרת דרך ארץ 38-40
אמריקן פיצה
סופר סטור
קן התוכי
צ'ילדרנס
חד פעמי שופ
אול סטוק

04-6077160
04-9929546
04-9999730
050-4935556
04-8664222
058-6066257

שדרת דרך ארץ 54
• דבר אלי בפרחים
• פקאן  -גרעיני עפולה
• עו"ד פארס כבהה
• מג'ד אגבאריה
מרפאת שיניים
⋅ ורה פרל עיצוב שיער

04-9959973
04-6360604
03-3732536
050-5222109
052-5758629

מתחם עמית (טורקיז )3-5
052-6162779
•סטודיו מינץ
•פלאפל ברזילי
1-700-707-445
•סבתא עוגיה
04-8774050
•האוסנטר
04-8577259
•רחמים נעים ושות' (ליאור) 050-2070991
(אלירן) 050-7415351
•רם סוכנות לביטוח
077-2011138
•שופרסל אקספרס

שדרת דרך ארץ 59
חומוס דנגורי

052-7489752

חדרה:
זול בשפע -הילל יפה 5
מגה בעיר -שד' רוטשילד 40
מגה בעיר -העצמאות 21
שופרסל דיל -ארבע האגודות 1
שופרסל דיל -הפרדס א' 7
שופרסל דיל -צהל 32
יש -שדרות ברוך בוארון
יינות ביתן -צהל 100
אושר עד -המסגר 22
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פאבים

קהילה והתנדבות

חריש

בית הקהילה

"פאב "הדוק"
הפאב המקומי פועל
בימי חמישי אחת
לשבועיים וממוקם
בבית הקהילה ברח'
גפן 72
לתאריכים מדוייקים  -יש
להתעדכן בלוח האירועים
העירוני

מתחברים

רח' גפן 76

יוזמים
בית קהילה חריש

פאב "הדוק"
ערבי בירה וקהילה

סטודיו

נפגשים

מועדון אזרחים
ותיקים

"שלי -שלך"
חנות בוטיק יד שניה

מועדון יולדות

פורומים קהילתיים:

הסביבה הקרובה
עד  15דק' נסיעה

עין שמר:
פאב "החצר הישנה"
ממוקם בכניסה לקיבוץ
בסמוך למוזיאון
053-9440643
פיצה קראסט:
052-4000356
פאב קונספט "טרמין"
ממוקם במתחם
"מבנה":
050-4270354
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ברקאי:
פאב "שרוליק"
052-7489752

כרכור:
פאב "בלוז כנעני"
ממוקם ברח'
המייסדים 33
053-9367620

קציר:
פאב "הבקתה"
ממוקם בקציר המערבית
ברחוב קריית האומנים 12
052-887-7667

שכנות טובה -פורום תושבים הפועל ויוזם אירועים ומפגשי שיח ודיאלוג בקהילה כחלק מבנית
החוסן הקהילתי בחריש ,מתוך הרצון לגבש קהילה של מגוון קהילות ,מאוחדת ובעלת כבוד
וערבות הדדית לכל אדם.
גישור -פועל להקמתו של מרכז גישור ודיאלוג בקהילה .עריכת גישורים מקצועיים ,סיירת
גישור ,עריכת סדנאות והטמעת השפה הגישורית במערכת החינוך.
מובילי התנדבות -פורום תושבים המחזק את רמת הקהילתיות בחריש ע"י העלאת ועידוד
המעורבות החברתית ופיתוח מיזמים התנדבותיים -חברתיים ,מתוך התפיסה כי התושבים בונים
את הקהילה.
עולים לחריש -מיזם של עולים ותיקים הגרים בחריש ,בשפות שונות ,לחבק ולחבר את העולים,
לתת ליווי ותמיכה בעיר החדשה ולעזור בנושא מיצוי זכויות לעולים.
מוקד קהילתי חירומי -מענה למקרי חירום קהילתיים בלבד לתושבים בנושאים שונים.
משפחה מחבקת -מיזם התנדבותי המחבר בין תושבים חדשים ל"ותיקים" במטרה לסייע
למשפחות החדשות בהתאקלמות מיטבית.
מועצת הקהילה הבוגרת -פורום מנהיגות תושבים בני הגיל השלישי ,היוזם תכניות ופעילויות
בקרב הגיל השלישי ויוצר חיבורים בין המגזרים השונים.
למידע נוסף ולהצטרפות לפורומים ,ניתן לפנות למחלקת פנאי וקהילה:
itnadvut@harish.muni.il | 04-6186074
kehilati@harish.muni.il | 04-6186076
או ל *6719 -

11

תחבורה ציבורית

הופעות ,תרבות ופנאי

בחריש

תרבות בחריש

ארבעה קווי אוטובוס של
בחריש
חברת "קווים" בכל ימות השבוע.

ניתן לעקוב אחר הופעות ואירועי תרבות
באתר המועצה
www.harish.muni.il
ובפייסבוק "חריש  -מועצה מקומית"
או * 6719

הופעות חיות ותרבות
בקרוב...
הצגות
תאטרון
בחריש

להבות חביבה
זאפה ברל'ה
הופעות חיות ,סטנדאפ,
ערבי שירה ,פעילויות
לילדים ועוד.
04-6369993

אמפי קיסריה
הופעות חיות

הסביבה הקרובה
עד  15דק' נסיעה

בנימינה
זאפה בנימינה
הופעות חיות
www.zappa-club.co.il

www.beraleberale.co.il

הצגות ילדים
ותיאטרון
גן שמואל
באולם המופעים
בגן שמואל מתקיימים
מופעים והצגות
לאורך כל ימות השבוע
04-6177310
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קו  71פועל במתכונת של קו מהיר עד
לרכבת בנימינה .הקו מותאם לשעת
היציאה של הרכבת המהירה מבנימינה
לתל -אביב .הקו יחל את פעילותו בשעה
 05:30ביציאה מחריש ויסיים פעילותו
באוטובוס האחרון שייצא בשעה 22:10
מרכבת בנימינה לחריש .ביום ו' הקו
יצא מחריש מהשעה  05:40ויסיים
פעילותו בשעה  14:25מרכבת בנימינה.
קו  60פועל במתכונת של קו מהיר לחדרה
שיגיע עד לרכבת חדרה (דרך התחנה
המרכזית בחדרה) ,וקו האוטובוס לא נכנס
לתלמי אלעזר .הקו יחל את פעילותו
החל מהשעה  05:35ויסיים פעילותו
בשעה  22:20מרכבת חדרה .ביום ו'

הקו יצא מחריש מהשעה  05:45ויסיים
פעילותו בשעה  15:25מרכבת חדרה.
קו  63הינו הקו המאסף לחדרה .הוא יחל
את הנסיעה במצפה אילן ,יעבור באום אל
קוטוף ייכנס לחריש ,מענית ותלמי אלעזר.
הקו יגיע בסופו לתחנה המרכזית בחדרה.
הקו יחל את פעילותו בשעה  07:30ביציאה
מחריש ,ויסיים פעילותו בשעה 22:30
מתחנה מרכזית חדרה .ביום ו' הקו יצא
מחריש מהשעה  06:00ויסיים פעילותו
בשעה  16:30מתחנה מרכזית חדרה.
קו  631קו מהיר מחריש לחיפה .הקו
יחל את נסיעתו בחריש ,יעבור בצומת
ברקאי ,צומת משמר הגבול ,צומת יקנעם
המושבה ,צומת העמקים ,קניון "לב
המפרץ" ויגיע בסופו לתחנת הרכבת חוצות
המפרץ .הקו יצא מחריש בשעה 06:30
ויסיים פעילותו בשעה  20:30מחיפה.

הסביבה הקרובה
עד  15דק' נסיעה

הסביבה הקרובה
עד  15דק' נסיעה

אור עקיבא
היכל התרבות
אור עקיבא
מציע מגוון אירועים
ומופעים
04-6266636

63

כיום ממוקמות תחנות
"רכבת ישראל"
בפרדס חנה -קיסריה,
חדרה ובנימינה,
הנמצאות במרחק של
 15דקות עד  25דקות
מחריש.
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פארקים ציבורייים

תנועות נוער ופעילויות
בחריש פועלות  6תנועות נוער

בחריש
בחריש ההולכת ונבנית בימים אלה,
מתוכננים  88פארקים ציבוריים.
כיום עומדים לשירות התושבים
כ 26-פארקים ציבוריים הפזורים
בכל רחבי העיר בלב שכונות
המגורים ובסמיכות אליהן ,לרווחת
התושבים.

פיזור הפארקים ברחבי חריש
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הנוער העובד והלומד -תנועת הנוער הגדולה
והמגוונת בישראל .התנועה פועלת בכל רחבי
הארץ ,ומציעה פעילות חינוכית משמעותית
ומאתגרת לחניכי שכבות ד' עד י"ב.
בני עקיבא -תנועת הנוער השלישית בגודלה
בישראל והיא תנועת הנוער המרכזית
של הציבור הדתי לאומי בישראל .מחנכת את
חבריה לחיי תורה שלמים ,לאהבת העם כולו,
לאהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל ולמילוי
תפקידים חלוציים בבניינה ובהתפתחותה
החומרית.
אריאל בנים /אריאל בנות -לגדל דור עובד
השם שפועל להוספת קדושה ,לקיום תורה
ומצוות בשלמות ,לעבודה עצמית ,לחיי צניעות
ולמעורבות חברתית בדרכו של הראי"ה -
דור מנהיג פעיל ואכפתי היוצר שינוי באומה
הישראלית כדי לקדמּה לבניין אריאל.

מועדון נוער
בחריש

ארגון עוז -מטרת הארגון ליצור חינוך חברתי
ערכי משמעותי דרך החינוך הלא פורמאלי
כהשלמה לחינוך הילדים בבתי הספר.
התנועה פועלת בקרב ילדי ישראל בכיתות א-ג
וזאת מתוך הבנה שגיל זה הינו משמעותי מאוד
בפיתוח האישיות ,ההבנה החברתית והקניית
ערכיים יהודיים וציוניים.התנועה יוצרת מענה
חברתי ,ערכי ותרבותי על ידי פעולות שבועיות,
סדנאות חינוכיות ,טיולים וסיורי חוויה לאומי
ויהודי ,סמינריונים וחידונים המתקיימים
במהלך השנה לכלל הסניפים.
ארגון השומר החדש -מייצר פעילות חווייתית
מעצימה בעזרת החיבור לאדמה .החווה
פועלת בשעות אחה"צ ומשלבת עבודה
חקלאית .החניכים מתמחים בענפים ע"פ
בחירתם ומשתתפים בפעולות חינוכיות אשר
מועברים ע"י בני השכבה הבוגרת וחניכי שנת
שירות.

במהלך שנת הלימודים מתקיימים
במועדון הנוער שברחוב גפן 80
חוגים שונים ,סדנאות וקורסים
המיועדים לילדים ,נוער ומבוגרים.
בימי שלישי פועלות תנועות נוער
במועדון החל משעה .16:00
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דואר ישראל

כספומט ובנקים
בחריש
חלוקת הדואר בחריש מתבצעת
לתיבות הדואר שבכניסה לבניין
או בתאי הדואר ברחוב גמלא.
על מנת לשפר וליעל את שירות
הדואר בחריש פועלת נקודת
חלוקה ואיסוף דואר רשום
ברחוב גפן  72בסמוך למרכז
השירות לתושב

הסביבה הקרובה
עד  15דק' נסיעה

פרדס חנה -כרכור:
דרך הבנים 1
המייסדים 3

גן שמואל:
הסניף ממוקם
בתוך חנות "מילגה"
שבמתחם
גן שמואל.

חדרה:
הרברט סמואל 54
החלוץ 11
הכנסת
הפרדס 7

משרד הפנים
ממוקם ברח' דוד שמעוני  42חדרה
שעות הפעילות:
א,ג,ה,ו 08:00-12:00 -
ב'08:00-17:00 - ,
ד'13:30-17:00 - ,
*3450
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הסביבה הקרובה

כספומט בחריש

צומת חריש:
במרחק דקה מצומת חריש ממוקם
כספומט בתוך חנות הנוחות "דור אלון"
שבתחנת הדלק "מענית".
תחנת הדלק ממוקמת על כביש .574
פרדס חנה -כרכור:
צומת אלונית – מתחם עין שמר
לאומי -הדקלים 29
מזרחי טפחות -הדקלים 101
בנק פועלים -הדקלים 29
יילו גיא עירון:
כביש מגידו-חדרה ,צומת עירון
כביש פרדס חנה -זכרון יעקב:
יילו – דרך הנדיב
שבא -ביג פרדס חנה ,תדהר 1

⋅ כספומט בסמוך לבניין המועצה ברחוב גפן 76
⋅ סמוך לסופר סטור ברחוב דרך ארץ 40
⋅ עמדת משיכה חוץ בנקאית ברחוב דרך ארץ
( 31סמוך לחנות הנוחות)

עד  15דק' נסיעה

בנקים בחריש
סניף משכנתאות של בנק מזרחי טפחות
נפתח בחריש וממוקם ברחוב צאלון בסמוך
לשדרת היזמים בכניסה הישנה לעיר

בנקים

הסביבה הקרובה
עד  15דק' נסיעה

פרדס חנה -כרכור:
לאומי -הדקלים 29
מזרחי טפחות -קניונית – רחוב דרך
הנדיב
בנק פועלים -הדקלים 29
בנק אוצר החייל  -קניונית – רחוב
דרך הנדיב
חדרה:
מרכנתיל דיסקונט-
הרברט סמואל 55
יהב -הנשיא ויצמן 21
יהב -הלל יפה 1
לאומי -שיבת ציון 1
לאומי -הרברס סמואל 58
הבינלאומי -הרברט סמואל 66
מסד -הנשיא ויצמן 21
אגוד -הרצל 18
טפחות -הרצל 23
דיסקונט -הרברט סמואל 68
פועלים -הראשונים 2
פועלים -הרברט סמואל 85
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תחנת דלק

ספורט ,קאנטרי וחדר כושר

בחריש
הסביבה הקרובה

צומת חריש
במרחק דקה נסיעה מצומת חריש
ממוקמת תחנת הדלק "מענית".
התחנה ממוקמת על כביש 574
(יש לפנות שמאלה בצומת חריש)

עד  15דק' נסיעה

כרכור:
דור אלון  -צומת כרכור ,כביש 65
גן שמואל:
סונול -כביש  ,65גן שמואל
פרדס חנה:
סונול -כביש  ,65צומת מחנה 80
תחנת דלק פז -דרך הנדיב
תחנת דלק פז -המושב 29
דור אלון -דרך פיק"א
דור אלון -דרך הנדיב

בחריש פועל מערך רחב של חוגים ושירותים
קהילתיים .במהלך שנת  2018ייפתחו בית
הקהילה ומתנ"ס קהילתי אשר יאגדו תחתם
חוגים ושירותי פנאי לילדים ומבוגרים.
החוגים החדשים יפורסמו וייפתחו לרישום
בתחילת ספטמבר  ,2018יש למה לצפות!!
סטודיו fitness mintz -
בסטודיו תוכלו להנות ממגוון רחב
של אימונים בקבוצות ,עם אפשרות
לליווי תזונאית אישית.
ניתן לבצע אימונים אישיים| עיצוב
חיטוב | זומבה | אירובי | פילאטיס
| .TRX
הסטודיו פועל בין הימים א'-ה'
בשעות 19:00-22:00 08:00-09:00
בימי ו' בשעות 08:00-12:00
במוצ"ש בשעות 21:00-22:00
לפרטים נוספים:
fitness-mintz.com.

הסביבה הקרובה
עד  15דק' נסיעה

פרדס חנה  -כרכור:
"ספורט לייף"
חדר כושר ובו מגוון חוגים.
ישנה הטבה מיוחדת לתושבי חריש.
ליצירת קשר04-6376087 :
חדרה:
"ספורטלנד" -ברחוב פרנק 21
שבחדרה ממוקם קאנטרי ובו
בריכת שחיה הפתוחה לקהל
הרחב וחדר כושר למנויים בלבד.
הקאנטרי פתוח לקהל הרחב בכל
ימות השבוע מהשעה 08:00-19:00
בעלות של  ₪ 50ובתיאום מראש,
שכן כמות הרוחצים מוגבלת .שעות
הפעלת חדר הכושר למנויים הינן
בין השעות .06:00-22:00
ליצירת קשר04-6899388 :
בלב מתחם "מיקס" הממוקם ברח'
צהל  35שוכן חדר הכושר "אייקון
פיטנס" הפתוח לקהל הרחב ופועל
בימים ראשון עד חמישי בין השעות
06.00 – 23.00
שישי 06.00 – 18.00
שבת 08.00 – 16.00
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בריכת שחיה

בתי כנסת ומקוואות
בתי כנסת בחריש
בתי הכנסת הפעילים כל ימות השבוע:
" .1ראשית תבואתו" ברח' גפן 57
" .2אהבת חיים" ברח' גמלא 19
" .3לעבדך באמת"  ,נוסח ספרדי ,ברח' ספיר
" .4ברסלב" ברח' רימון  8ביה"ס "תלמי הדר"
בית כנסת הפעיל ביום ד' בשעות הערב:
בית הכנסת "משכן דניאל"
נוסח ספרדי
רח' תאנה 15/2
בתי כנסת הפעילים בסופ"ש בלבד:

הסביבה הקרובה
עד  15דק' נסיעה

גן שומרון:
במושב גן שומרון פועלת בריכה אשר פתוחה
בכל ימות השבוע בשעות משתנות .הכניסה
למנויים בלבד.
יצירת קשר052-4060963 :
תלמי אלעזר:
ברחוב שקמה שבכניסה לישוב תלמי אלעזר
ממוקמת בריכת השחייה היישובית אשר
פתוחה לקהל הרחב בכל ימות השבוע
מהשעה.09:00-20:00 :
עלות כניסה למתקן הינה  ₪ 40לאדם.
יצירת קשר054-3994118 :
פרדס חנה -כרכור:
בריכת "בורה בורה" הממוקמת ברחוב דרור
 22שבפרדס חנה ,פתוחה לקהל הרחב
ופועלת בכל ימות השבוע בין השעות 09:00-
 .18:00עלות כניסה למתקן הינה  ₪ 30לאדם.
יצירת קשר04-6333812 :
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גן שמואל:
בקיבוץ גן שמואל פועלת בריכה אשר פתוחה
בכל ימות השבוע.
א'14:00-22:00 :
ב'-ה'06:00-22:00 :
ו' –  18:00/19:00 – 06:00בקיץ
שבת08:00-17:00 :
יולי אוגוסט 08:00-19:00
יצירת קשר04-6320714 :
הכניסה למנויים ורוכשי כרטיסיה בלבד.
קציר:
בריכת השחייה בקציר פתוחה לקהל הרחב
בכל ימות השבוע בין השעות 7:00-19:00
יום ש'10:00-19:00 :

" .1אבני החושן"
ברח' ברקת  ,13ביה"ס "תלמי-רון".
" .2כוכבי אור"
ברח' רימון  ,8ביה"ס "תלמי הדר".
" .3לב חריש" ,נוסח משולב,
ברח' אלון  ,10ביה"ס "תורת -חיים".
" .4דרכי אבות" ,המניין התימני
ברח' רימון  ,8ביה"ס "כנפי רוח".
 .5בית כנסת חב"ד
ברח' שקד  ,7מעון נטעי חריש
 .6בית הכנסת הספרדי המרכזי
ברח' תאנה 16
• זמני התפילות משתנה בהתאם לבית הכנסת.
*המידע הינו עדכני לחודש אוגוסט ועשוי
להשתנות כל העת .יש לעקוב אחר הפעילות
באתר המועצה.

מקוואות בחריש
מקווה הנשים פועל ברחוב תמר ,24
בסמוך לבניין מרכז השירות לתושב.
המקווה פתוח בכל ימות השבוע,
שעון חורף
בין השעות .17:30-21:00
שעון קיץ בין השעות .20:00-22:30
ערבי שישי וערבי חג משעת שקיעה
למשך שעה.
מוצ"ש וחג כשעה לאחר צאת
השבת /החג למשך שעתיים.
• בחודשים הקרובים יפתח מקווה
טהרה נוסף ברחוב ברקת ,29
שעות הפעילות של המקווה זהות
לכלל המקוואות.
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שירותים לתושב

מתחמי קניות גדולים
הסביבה הקרובה
עד  15דק' נסיעה

מתחם אלונית:
מתחם עין שמר
צומת כרכור.
 7דק' נסיעה
המתחם פתוח
בימות השבוע ובשבת

מתחם גן שמואל:
 12דק' נסיעה
המתחם פתוח
בימות השבוע
ובשבת

מתחם "ביג":
מתחם מיקס בחדרה:
פרדס חנה רח' תדהר  20 1דק' נסיעה
 7דק' נסיעה
רח' צה"ל 35
המתחם פתוח
המתחם פתוח
בימות השבוע,
בימות השבוע,
רוב המתחם סגור בשבת פתוח חלקית בשבת

מרכז השירות לתושב
מרכז השירות לתושב הוקם במטרה
לאפשר קליטה מיטבית ואיכותית
לכל תושב החל מקבלת המפתח
ועד להטמעות התושב בקהילה.
השירות יוענק על ידי צוות קליטה
מובחר .המרכז ממוקם ברחוב גפן
 .72ניתן ליצור קשר בהודעת ווצאפ
במספר  0525575106או *6719

עיריית חריש

האגודה לתרבות הדיור

המועצה המקומית
ממוקמת ברחוב גפן .78
ניתן ליצור קשר בטלפון
04-6186000

סניף האגודה לתרבות הדיור
הוקם במטרה לשפר ולטפח את
איכות החיים של הדיירים בבתים
המשותפים בחריש ולתת את מירב
הכלים והסיוע לניהול תקין של ענייני
הרכוש המשותף.
04-6186058

ב-
ניתן להשיג אותנו ב -
או במיילklita@harish.muni.il :
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שירותי מחלקות המועצה
מחלקת ארנונה ומים
תשלום על שירותי ארנונה ומים באופן
פרונטלי ,טלפוני ומקוון
העברת שירותי ארנונה ומים מידי הקבלן/בעל
דירה לידי התושב החדש
מידע והגשת זכאות להנחות ופטורים
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הגבייה בטלפון:
( 04-6186000שלוחה  ,)2פקס15346186051 :
או במיילgviya@harish.muni.il :

שעות קבלת קהל במחלקת ארנונה ומים במהלך השבוע:
ימי א' ,ב' ,ד' ,ה' בין השעות .8:30-12:30
ימי ג' בין השעות .16:00-18:00
שעות מענה טלפוני:
בימי א' ,ב' ,ד' ,ה' בין השעות 13:30-15:00
ימי ג' בין השעות 8:30-12:00

ועדה מיוחדת לתכנון ובניה חריש
במטרה לאפשר את הבניה המאסיבית והמואצת
בעיר ,הוקמה וועדה המהווה זרוע נפרדת למועצה
שמטרתה לתכנן ,לפקח ולאשר את תהליכי הבנייה
בחריש במהירות וביעילות.
למידע על היתרים והנחיות להתנהלות במרחב
הפרטי והציבורי/https://www.harishpl.org :
קבלת קהל:
א' ,ב' ו-ג' בין השעות 16:00-13:30
מתכננים ואדריכלים בתיאום מראש
טל04-6661151 :
פקס04-6661154 :
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שירותי מחלקות המועצה
אגף חינוך

אגף תפעול ולוגיסטיקה

מחלקת שירותי דת

אגף החינוך מעניק שירותי חינוך לילדי העיר מגיל
 3ועד גיל 18

שירות האגף נחלקים ל 3-תחומים עיקריים:
תחזוקת העיר בשוטף ,פיתוח ותכנון עירוני עתידי
וכן פרוייקטים מיוחדים.

⋅ רישום למוסדות חינוך באופן מקוון ובאופן פרונטלי
⋅ יעוץ ושירות פסיכולוגי חינוכי
⋅ לימוד במוסדות חינוך המותאמים לצורכי האוכלוסייה השונים
⋅ מערך הסעות לבי הספר וחטיבות הביניים בתוך חריש ומחוצה לו
⋅ שיתופי ציבור כבסיס לבניית מערכת חינוך וקהילה
⋅ צהרונים
⋅ גריעה ממחלקת החינוך לעירייה אחרת
⋅ ביטוח תלמידים
⋅ שירותי קב"ס

חלק משירותי האגף הניתנים לתושבי העיר הינם:

מערכת שירותי הדת בעיר משרתת את כלל
האוכלוסייה על פי הזרמים והעדות השונות.
בחריש קיימים בתי כנסת ומקוואות המשרתים
את תושבי העיר .כמו כן העיר כולה תחומה בחוט
עירוב.

כחלק משירותי האגף ,קיימים:

ניתן לפנות לאגף חינוך בכל עת בטלפון  04-6186000או  *6719דרך רפרנט חינוך

שעות קבלת קהל:
ימי א' ,ב' ,ד' ,ה' 8:30-10:30- ,במזכירות האגף רח' גפן .76
יום ג'  - 16:00-18:00קבלת קהל עם מנהלת האגף ,מנהל מחלקת חינוך
ומנהלות היחידות (בתיאום מראש במייל:
maz.edu@harish.muni.il.

⋅ פינוי אשפה מוטמנת ,גושית וגזם
⋅ פינוי ומחזור סוגי חומרים שונים :מחזור נייר ,זכוכית ,אריזות,
בקבוקים ,פסולת אלקטרונית וקרטוניות
⋅ גינון פארקים ונוף
⋅ ניקיון שטחים ציבוריים
⋅ תפעול ולוגיסטיקה לאירועים עירוניים ,פרטיים ורשותיים
⋅ הקמה ותחזוקת תשתיות אנרגיה חשמל ותקשורת
⋅ שיתוף פעולה עם איגוד ערים וטרינרי לטיפול בבעלי חיים
ושירותים נלווים
⋅ אחזקת מבני ציבור ומוסדות חינוך
⋅ מערכת ניטור אוויר
⋅ עידוד יוזמות ירוקות ושיתוף ציבור המעוגנות בתכנית אב
⋅ ריסוס והדברה
⋅ טיפול במפגעים במצבי חירום
⋅ רישוי ,קידום ,ושילוט עסקים
ניתן לפנות לאגף חינוך בכל עת בטלפון  04-6186000או *6719

אגף הנדסה
אגף ההנדסה מספק שירותי בינוי ,תכנון ,פיתוח ופיקוח
לשיפור איכות חיי התושב ומינוף התפתחותו ההנדסית
של היישוב.
כחלק מהשירותים ההנדסיים קיימים:
⋅ בינוי מוסדות ציבור
⋅ טיפול במפגעים הנדסיים
⋅ שילוט
⋅ הנגשה עירונית לבעלי מוגבלויות
⋅ הקמת תשתיות עירוניות לאכלוס ומגורים

ניתן לפנות למזכירות האגף גם בכתובת המייל:
maz.shefa@harish.muni.il

שירותי המחלקה כוללים בין היתר:
⋅ השאלת ערכות ברית מילה וסיוע בסדר חנוכת הבית
⋅ הכנת נערים לרגל בר המצווה
⋅ בדיקת מזוזות
⋅ פעילויות בחגי ישראל
⋅ שיעורי יהדות לנשים וגברים
⋅ מתן כשרות לעסקים
⋅ ביצוע רישום לנישואין

אגף חירום וביטחון
האגף אחראי הביטחון ברחבי העיר ועל היערכות
המועצה בזמן חירום.
שירותי האגף כוללים:

איגוד ערים וטרינרי שומרון
תושבי חריש רשאים לפנות לאיגוד ערים וטרינרי
שומרון לקבלת שירותים וטרינרים ביניהם:
מסירת כלבים לאימוץ ,טיפול בנושאי איכות הסביבה ופיקוח
וטרינרי ועוד..

03-9061195

יצירת קשר-
VetUnit@shomron.org.il

⋅ סיור 24/7
⋅ מערך של  66מצלמות הפרוסות ברחבי העיר ומתעדות בכל
רגע נתון
⋅ מוקד עירוני רואה
⋅ טיפול באירועים ביטחוניים עירוניים
⋅ מתן הנחיות בטיחותיות בתחומים וזמנים שונים
לפניות בזמן חירום ודיווח על מפגעים ,צירים סגורים ,תקלות וכדומה
יש לפנות למוקד ומרכז השירות לתושב*6719 :
סיור ביטחון הפועל 052-5049401 :24/7
שוטר קהילתי :שחר עזרא 050-5069013
על מנת להפעיל את השיטור הקהילתי ,יש לחייג תחילה  100למשטרה.
המשטרה היא זו שמפעילה את השוטר הקהילתי.
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עסקים ותעסוקה

שירותי מחלקות המועצה
אגף פנאי וקהילה
אגף פנאי וקהילה מאגד תחתיו את התחומים :ספורט ,תרבות,
התנדבות ,נוער ,אזרחים ותיקים ,פנאי והעשרה וקהילה.
האגף נמצא בימים אלה בעיצומה של בניית מערכת קהילתית
בכל התחומים ,יחד ובשיתוף הקהילה והעיר הצומחת .כיום
עומד לרשות התושבים מגוון גדול של פעילויות התואמות
את האתגרים הקיימים בעיר החדשה .מוקדי הפעילות כוללים
גינה קהילתית ,מועדון יולדות ,מועדון נוער ,מועצת נוער,
תנועות נוער ,הרצאת הורים בשעת משבר /מעבר ,הדרכת
הורים ,פעילויות לקידום התחלה בקריירה חדשה ,סניף
האגודה לתרבות הדיור ,מועדון לגיל השלישי ,פעילויות גיבוש
לילדים ונוער .הפעילויות השונות נועדו כדי לתת מענה למגוון
האוכלוסייה ,כמו גם התייחסות לשוני בין המגזרים ופעילויות
מותאמות לפי קהלי יעד וגילאים .בנוסף לפעילויות המוצעות,
המחלקה מפעילה אירועי תרבות ,הצגות ,הרצאות ,ימי שיא,
סדנאות והפעלות לכל המשפחה.
פרטים מלאים על פורמים קהילתיים מופיעים בעמוד .11

ליצירת קשר עם האגף ניתן לפנות ל* 6719או:
מרלן ארונסון | מנהלת אגף פנאי וקהילה | 04-6186078
מיטל שחר | מנהלת יח' הנוער | 052-4711177
מורג שדה | מזכירה | 04-6186078
קרין פלג נוימן | מנהלת מחלקת ספורט | 04-6186077
גילי הרמיס | רכזת תרבות | 04-6186089
אור גולני רוזיו | רכזת יח' ההתנדבות | 04-6186074
עידיתי ינטוב | רכזת אזרחים ותיקים | 04-6186074
נעמה קליין | רכזת חוגים | 052-5489138
שרי אייזן | עובדת קהילתית | 04-6186076

המחלקה לשירותים חברתיים
המחלקה לשירותים חברתיים מעניקה שירותי
סיוע ותמיכה ע"י צוות מקצועי המוביל שותפויות
ליצירת חוסן אישי ,משפחתי וקהילתי.
עיקרי השירותים הניתנים על ידי המחלקה הינם:
⋅ מתן סיוע במצבי משבר וחירום במעגל החיים בייעוץ ,טיפול,
הכוונה ותיווך בתחומי הפרט ,המשפחה והקהילה
⋅ סיוע במיצוי זכויות
⋅ סיוע לעולים
⋅ מתן שירותים לאזרחים ותיקים
⋅ מתן שירות לבעלי צרכים מיוחדים ולמשפחותיהם
⋅ סיוע בטיפול בקשיים רגשיים וחמריים
⋅ טיפול בילדים ובני נוער במצבי סיכון ומצוקה
⋅ תמיכה למשפחות בהליכי גירושין
השירות ניתן בהתאם למדיניות משרד הרווחה והרשות המקומית
ובהתאם לכללי אתיקה מקצועית ,שמירת סודיות וכבוד לפונה.
ליצירת קשר יש לפנות אל זוהר סלנט בטלפון04-6186029 :
פקס 15346186029 :או למיילzakaoot@harish.muni.il :

מעו"ף
מעו"ף הינו מערך השטח הארצי של הסוכנות
לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה
והתעשיה .מעו"ף מעמיד צוות יועצים מקצועי
לניהול ולהקמת עסק.
כחלק משיתופי הפעולה בין המחלקה לרישוי וקידום
עסקים בעיר לבין מעו"ף  ,מתקיימות פגישות של
השניים עם העסקים בעיר על מנת להציע ייעוץ
ומגוון פתרונות והטבות לעסק.
בנוסף מתקיימים בחריש קורסים וסדנאות של מעו"ף
הכוללים ליווי אישי ליזמים מכל התחומים עוד משלב
הרעיון ועד להקמת העסק.
למידע נוסף ולתאום פגישה
ניתן לפנות לסימון כץ,
מנהלת המחלקה לרישוי וקידום עסקים ושילוט 04-6186023
לתיאום פגישה מול מעו"ף ניתן לפנות
לכנרת מרקו -סניף נתניה 072-2217940
המלאכה  ,45א.ת נתניה
שעות פעילות :א' ,ג' ,ה' ,08:30-17:30 :ב' ,ד'08:30-19:00 :

עסקים
מחלקת רישוי עסקים ומעו"ף לעסקים
ייעודה של מחלקת רישוי וקידום עסקים הינו
עידוד יוזמות כלכליות ותמיכה בעסקים חדשים
וכן הקפדה על פעילות העסקים כחוק.
⋅ מתן מידע מקדים לבעלי עסקים כהכנה לפתיחת העסק
⋅ טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון
⋅ ליווי תהליך הרישוי
⋅ בדיקה של התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה
⋅ ביצוע ביקורות בעסק
⋅ הפקת רישיון לניהול עסקים
⋅ מתן היתרים על פי חוקי עזר עירוניים

ומה בסביבה?
לשכת התעסוקה
ממוקמת ברח' הנשיא  ,2חדרה
שעות פתיחה:
ימים א' -ה' בשעות 13:00-8:30
שעות פתיחה לבני נוער:
ימים ב' ,ד' בשעות 14:00-13:00
טלפון077-2718800 :
מענה טלפוני בימים א-ה בשעות 16:00-8:00
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פריסת תחנות לאיסוף תלמידים
ברחבי העיר

פריסת מוסדות החינוך בעיר

1

בתי ספר

1 1
4

5,7

7
4,5

3
2,3 5

 1בי"ס ממלכתי תלמי רון -ברקת 13
 2בי"ס ממ"ד כנפי רוח -רימון 8
 3בי"ס ממ"ד תלמי הדר -מרגלית 6
 4בי"ס תורת חיים בנים -אלון 10

6
6

4

 5בי"ס מעיין האמונה -אלון 10

2 2

השנה התווספו תחנות
חדשות שיאפשרו איסוף
בטוח וקרבה מירבית
לאזורי המגורים.
במהלך החודש הראשון
תבוצע בחינה נוספת של
תחנות ההסעה והתאמות
יבוצעו במידת הצורך.

17

16

12

18
11

15

2

13
14

3

מאחלים איסוף בטוח ונוח
לכולנו.

1
3 1

תושבים יקרים

6

4

10

7

5

חטיבת ביניים
 1בית הספר לאתגרי העתיד -ברקת 13
8

מעונות יום
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גני ילדים

 1נטעי חריש -שקד 7

 1רח' אורן 7

 2נטעי חריש -טופז 9

 2רח' אורן 51

 3מעון אמילי -טופז 9

 3רח' שקד 5,7

 4מעון אביבים -אורן 51

 4רח' ברקת 30

 5מעון ברקת -ברקת 30

 5רח' טורקיז 8

 6מעון עילאי -גפן 35

 6רח' דפנה 5

 7מעון יהלום -ברקת 29

 7רח' אלה 1,3

9

 1גפן 6

 7אורן פינת תאנה

 13גפן 62

 2דרך ארץ 52

 8אורן 23

 14תמר 11

 3צאלון 2

 9אורן 15

 15תמר מול רייסדור

 4תמר 35

 10תאנה 23

 16ספיר 6

 5גפן 57

 11תאנה 11

 17אודם 2

 6גפן מול גן אקליפטוס

 12גפן – גינת דונה

 18ספיר פינת שוהם
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