דוגמא ליישום הדפוס התיאורי
מידע על העיר כרמיאל מתוך אתר הבית של העירייה
/http://www.karmiel.muni.il

עובדה

עובדה
עונה לשאלה :מתי הוקמה כרמיאל?
ראשוני המתיישבים הגיעו לכרמיאל בספטמבר .1964

עונה לשאלות:
כמה תושבים גרים בה?
כ 50,000-תושבים בכ 15,000-בתי אב.
כמה תושבים מתוכננים לגור בכרמיאל?
על פי תוכנית המתאר תמנה כרמיאל בעתיד  120,000נפש.

עובדה
עונה לשאלות:
מה מיוחד בהתפתחותה של כרמיאל?
כרמיאל תוכננה מראש וההתפתחות שלה
הדרגתית וע"פ תוכנית האב.
מה מאפיין את המבנה של כרמיאל?
מבנה העיר מיוחד ומודרני ,בכל שכונה פועלת
מערכת שירותים נפרדת ,הכוללת :מעונות
לתינוקות ,גני ילדים ,בתי ספר ,בתי כנסת ,מוסדות
חינוך ועוד.

עובדה
עונה לשאלות:
מי האנשים הגרים בכרמיאל?
האוכלוסייה בעיר צעירה יחסית  -הגיל.

נושא

מתחילת  1990קלטה כרמיאל כ –
 20,000עולים ,רובם מחבר העמים.
במקביל נקלטו במספרים דומים ,גם
תושבים ממקומות שונים בארץ.,

העיר שלי -
כרמיאל

בכרמיאל מצויים רבים מאנשי "דור
המייסדים".

בכרמיאל קיימת הפרדה מוחלטת בין אזורי
המגורים לאזורי התעשייה והמלאכה.
הבניה מודרנית ומגוונת.
בכ 70 -פארקים בעיר גינון ברמה גבוהה ,מתקני
משחקים וספורט ,מגרשי חניה מרווחים ,כבישים
רחבים ותאורה טובה.

כ 60% -מתושבי כרמיאל הם ותיקים
וילידי הארץ.
כ 40% -מתושבי העיר הם עולים מ – 75
ארצות בעולם.

עובדה
עובדה
עונה לשאלה :היכן

עובדה

נמצאת

כרמיאל?
כרמיאל שוכנת על אם הדרך בין עכו
לצפת ,בבקעת בית הכרם .מצפון לה
מתנשאים הרי הגליל העליון ומדרומה
 הרי הגליל התחתון.גובהה של כרמיאל כ  250 -מ' מעל
פני הים.

עונה לשאלה :מדוע התושבים
מעדיפים לגור בכרמיאל?
ותיקים נשארים בכרמיאל מתחושת
שורשיות ואהבה למקום .משפחות הבאות
לכרמיאל על מנת לשפר את איכות חייהן.

עונה לשאלה :איך מקבלים אנשי
כרמיאל שירותים שונים?
כל שרותי הממסד ,להם נזקק אדם בחיי יום-יום,
נמצאים בכרמיאל :רשתות מזון גדולות,
משרדים ,מסעדות ,תחנות דלק ,בנקים ,תחנות
מוניות ושירותים אחרים לרשות האזרח.
משרדי ממשלה :שרות התעסוקה ,משרד
הקליטה ,רשות הדואר ,המוסד לביטוח לאומי,
חברת עמיגור ,תחנת המשטרה ,מרכז קליטה
לעולים חדשים ,משרד הפנים ,חברת חשמל,
בזק ,הבנקים הגדולים ,מס הכנסה ,מינהל
מקרקעי ישראל ,מועצת הפועלים.
שירותים רפואיים באמצעות ארבע קופות חולים,
וקופת חולים מקצועית עם מכשור רנטגן ,חדרים
לאשפוז יום ,רופאים מקצועיים ועוד .מרפאת
שיניים לילדים ,תחנת יעוץ פסיכולוגי לילדים,
מרפאות עיניים ומרפאות פרטיות.
המועצה הדתית ממונה על ארגון החיים הדתיים
בעיר.
ארגוני נשים :ויצ"ו ,נעמ"ת" ,נשות הדסה",
מועצת נשים עירונית.
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