
ברוכים הבאים לקצרין
בירת הגולן

עיר       מרחב       קהילה 



ברוכים הבאים לקצרין!
אני שמח ונרגש כי בחרתם בקצרין כמקום מגוריכם החדש.

מועצה מקומית קצרין , עובדיה ונבחריה מברכים אתכם

ונמצאים כאן עבורכם ולמענכם.
 

הכנו עבורכם עלון מידע שימושי ופרטי קשר חשובים אשר
יקלו על התאקלמותכם בקצרין.

 
ברכות על הצטרפותכם למשפחת קצרין.

 
                                               שלכם,

                                               דימי אפרצב

                                               ראש המועצה המקומית קצרין



עלון מידע
המידע המוגש בעלון זה הינו חלק מהליך

הקליטה של תושבים חדשים ומתעניינים.

מטרתו להקל עליכם להשתלב בקהילת קצרין

ולסייע לעבור את תהליך הקליטה בצורה

הטובה ביותר.
 
 



תושב חדש ? מתעניין 
 אנחנו הכתובת שלכם!

תושבים חדשים ומתעניינים אתם לא לבד!
אנחנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם
מחלקת הצמיחה הדמוגרפית במרכז צעירים
קצרין ולקבל את כל המידע הרלוונטי במקום

אחד.  



בואו נכיר...

052-6609521
 young@katsrin.matnasim.co.il 

יובל מלכה
מנהלת מרכז צעירים

04 - 615 - 8100

עדי סבאג תותיה
רכזת בינוי קהילה

 050-8367881
bonimkhila1@gmail.com

קרן ביצ'ו
רכזת קליטה וצמיחה דמוגרפית

053-3203663
  Keren.shtilman@gmail.com

יודפת באס
רכזת קהילה וצוות קליטה

 054-7424115
e4yodi2@gmail.com

עדן בן שימול
רכזת מעורבות חברתית

054-8170681
meoravut.katsrin@gmail.com

051-2772070 
career.katsrin@gmail.com 

הני שור
רכזת פיתוח קריירה

054-8807838
valeryacohen@gmail.com

ולריה כהן
רכזת קהילת להט"ב
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יש לכם שאלה?

ראיתם מפגע?

לא יודעים למי לפנות?

המוקד העירוני 106 זמין עבורכם 24/7

חייגו 04-696-2536



פרטי קשר חשובים

ארנונה
"מלגם"

04-696-1402
רח' האומנים

רשות האוכלוסין
וההגירה
*3450

מרכז "איתן"

ביטוח לאומי
*6050

רח' סוסיתא

שירות לאזרח
04-696-0416
מתנ"ס קצרין, 

קומה 2

מים
תאגיד "התנור"
04-696-4888
מרכז "איתן"

שירות התעסוקה
077-271-8800

מרכז "איתן"

מרכז תעסוקה גולן
04-6851004

tasuka@megolan.org.I
L

תיירות גליל - גולן
*3986

www.galil-golan.co.il

מחלקת רישוי עסקים
Hedvas@Qatzrin.muni.il

מעוף לעסקים קטנים
04-696-1402
מרכז צעירים

דבורנית 3

דואר
 

קניון קצרין

https://www.google.com/search?q=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94%20%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F&rlz=1C1GCEA_enIL997IL997&oq=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94+%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F&aqs=chrome..69i57j0i10.6609j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=7258223130668105609&lqi=CiTXqdeZ16jXldeqINeU16rXoteh15XXp9eUINen16bXqNeZ158iA4gBAZIBE3VuZW1wbG95bWVudF9vZmZpY2WqASEQASodIhnXqdeZ16jXldeqINeU16rXoteh15XXp9eUKAY&ved=2ahUKEwi545zWn-v3AhW5hv0HHdJ1DiUQvS56BAgDEAE&sa=X&rlst=f#
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פרטי קשר חשובים

מחלקת חינוך 
04-696-9640

Chinuch@Qatzrin.muni.il

מחלקת הנדסה
04-696-9664

handasa@qatzrin.muni.il

מחלקה לשירותים חברתיים
04-696-9646

revahaq@qatzrin.muni.il

מתנ"ס
04-696-4111

kazrin@matnasim.org.il

ביטחון
 04-6969695

bitahon@qatzrin.muni.il

מחלקה לשירותים עירוניים
04-696-9650

MorE@qatzrin.muni.il
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פרטי קשר חשובים

חברה כלכלית לפיתוח קצרין
04-685-0208

misrad@katsrin.co.il
רח' ברנע , אזור תעשייה

יח' לפיתוח כלכלי
04-696-9656

project_m@qatzrin.muni.il

דוברות
04-696-9606

dover@qatzrin.muni.il

הון אנושי
hr@qatzrin.muni.il

דיגיטל
digital@qatzrin.muni.il

רכש
04-696-9656

kanyan@qatzrin.muni.il
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קופת חולים כללית
רחבת קניון קצרין

04-6961300

גורמי רפואה

קופת חולים לאומית
מרכז איתן

04-6851500

מכבי שירותי בריאות
מרכז ספיר, רחוב זוויתן

04-6164950

ביקורופא
לכל קופות החולים
רחבת קניון קצרין

 א‘-ה‘ 19.00-24.00
 ו‘ וערבי חג 14.00-24.00, שבתות וחגים 9.00-24.00
ניתן לבצע אולטרסאונד וצילומי רנטגן במקום

מד"א
101

איחוד הצלה
1221



מזון ועסקים

שוק עירוני
רחבת השוק, ליד מגרז הכדורגל

ימי ג' עד השעה 12:00

שופרסל
חוצות הגולן
04-6850518

מחסני השוק
קניון קצרין

04-6961335

מכולת עמר
מכרז איתן | מרכז ספיר

04-6961440 | 052-3397188

המכולת של עמיר
רחוב סוסיתא
054-4816746

מסעדות | אטרקציות | בעלי מקצוע
ניתן להיכנס לאתר המועצה: Katsrin.com לאינדקס
העסקים ולקבל את כל הפרטים במהירות וביעילות

http://katsrin.com/business/
http://katsrin.com/business/


המשחקייה - גמלאדודס
04-6158119

 כניסה מרח‘ הדס
 10 ₪ כניסה

 א‘-ד‘ 16.00-19.00, ב‘ 9.00-12.00
 ג'ימבורי, משק בית ובימבות.

בילוי ופנאי

ספריה עירונית
רחבת המתנ"ס  |04-6969668 

 ספריית ילדים- פינת בובות, משחקי קופסא וספרים
לילדים.

 ספריית מבוגרים בקומה השניה.
 א', ג' 9.00-12.00

 א', ב', ג', ה' 16.00-19.00
 ו' ספריית מבוגרים בלבד 9.00-12.00

 

קאנטרי קצרין
04-6850055 

 מאחורי הספריה.
 בריכה פנימית וחיצונית, בריכת ילדים, חדר כושר

וקיוסק.
 פתוח כל יום. 

מזרקות  במרכז איתן - פועלות בכל שעות היום

היכל התרבות
סרטים, הצגות ותערוכות

04-6964111

תערוכת אומנים מתחלפת בצמוד לקניון לב קצרין  

חוג לכל ילד
לצפייה בכל חוגי הילדים, נוער וגיל שלישי
https://www.matnaskazrin.co.il/Book6/

https://www.matnaskazrin.co.il/Book6/


בילוי ופנאי

פארקים
פארק קצרין העתיקה

04-6964664
parkat10@gmail.com

יער קק"ל - צמוד לפארק קצרין העתיקה
פארק משפחה - רחוב זויתן 
פארק מיקולוב - רחוב זויתן

 
 

פינת חי - קצריחי
רחוב זוויתן, בין כיכר המייסדים לכיכר דליות. 

כניסה חופשית.
 א-ה: 9:00-13:00, 16:30-19:00. 

 שישי: 9:00-13:00. 
 שבת וחג: 10:00-12:00, 16:30-19:00.

גני שעשועים פרוסים בכל הרובעים לרווחת
התושבים



שירותי דת

מועצה דתית
רחוב אשחר 1

א' - ה' 8:00 -16:00
04-696-1036

מקווה נשים
כינרות 75

04-6850049

מקווה גברים
רחוב האלונים
04-6961362

בי"כ המרכזי
ספרדי

רחוב אלונים

אוהל הנחלים
ספרדי

רחוב מיצר

אוהל אסתר
ספרדי

רחוב חמת 3

מקבץ דיור
ספרדי

כוכבא 6

צמח צדק
חב"ד

אשחר 1

רבי אבון
ירושלמי

רחוב אנפה

קול ברמה
אשכנזי
אשחר 1

שבת אחים
תימני

רחוב זוויתן

בית חב"ד
מקלט דברת 58

בני עקיבא
אשכנזי

רחוב זוויתן

אור הצפון
אשכנזי
אשחר 1



ניתן לקבל מידע
מהמועצה המקומית קצרין 

במגוון רחב של ערוצים 

חפשו - מועצה מקומית קצרין ב- 

תתחברו לקבוצות וואטסאפ השונות באמצעות לינקים
הנעוצים בדף הפייסבוק או באמצעות מרכז צעירים קצרין

ואל תשכחו לבקר באתר המועצה 
 WWW.KATSRIN.COM 

http://www.katsrin.com/
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