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 2018למידע בקשות 
     

 סטטוס הועבר אגרת    אגרת    אגרת    נושא הבקשה תאריך ת"ז מס         

 הבקשה למחלקה טיפול   הפקה   בקשה         בקשה

₪20  רשימת מפעלים 01/01/2018   1  טופל במשרד     

₪20  מאגר מידע חניה 14/01/2018   2  טופל רשות חניה     

₪20  חברי מועצה 24/01/2018   3    מנכ"ל/איילה     

 טופל       פטור מידע רחוב וגנר 05/02/2018   4

 טופל אריאלה/חגית     פטור תקציב ארועי תרבות 06/02/2018   5

₪20  בת כנסת אפריון שלמה 07/02/2018   6  טופל       

 טופל       פטור תקצוב מחלקת תורנית 14/02/2018   7

           תרבות ארועי      

 טופל       פטור ניגוד עניינים 14/02/2018   8

 טופל גזבר/איילה     פטור תרומות 23/02/2018   9

   גזבר/יחיאל     פטור תווי קניה 23/02/2018   10

 טופל רכש/קרן     פטור מכרזים 11/03/2018   11

₪20  רה"ע התקשרות עם שוק 14/03/2018                      12    יועמ"ש     

₪20  25הר המור  14/03/2018   13  טופל רשות חניה     

₪20  התקשרו מקום בלב 18/03/2018   14  טופל       

           עם אומפה לומפה      

₪20  פעילות האגף ההנדסה     15  טופל במשרד     

           2018ושנת  2017      

 לא מגיב מהנדס/שאול     פטור מבנה פלקל 19/03/2018   16

17   18/03/2018             

₪20  דו"ח ביצוע מול תקציב 12/04/2018   18  טופל גזבר     

 טופל במשרד     פטור תלונות מוקד 26/04/2018   19

 טופל אריאלה/רינת     פטור רישום גני ילדים כיתה א' 30/04/2018   20
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₪20  ב"ס/גנים שהצטרפו ליוח"א 07/05/2018   21  טופל אריאלה/רינת     

₪20  וועדת הקצאות 23/05/2018   22  טופל ענת קנר     

₪20  נגישות     23  טופל מהנדס/יחיאל     

 טופל במשרד     פטור תלונות מוקד 18/06/2018   24

 טופל במשרד     פטור חוק עזר שמירה 28/06/2018   25

₪20  10הפקעות גלוסקא  02/06/2018   26  טופל עו"ד ענת קנר     

 טופל במשרד     פטור תלונות מוקד 08/07/2018   27

 טופל מבקר     פטור נושא דוחות מבקר פנים 02/08/2018   28

 טופל מנכ"ל/פרומה     פטור דו"ח נתיב הטיסה 03/08/2018   29

₪20  פרוטוקול ועדת חניה 20/08/2018   30  טופל מחלקת חניה     

₪20  בדיקת תלונת מוקד 20/08/2018   31  טופל מוקד/פרומה     

₪20  מידע על תיק פיקוח בניה 27/08/2018   32  טופל ועדה/מורן     

₪20  הסרת אנטנות 28/08/2018   33  טופל שירי/פרומה     

₪20  נושא מלגות 08/09/2018   34  טופל שירי      

₪20  פרוטוקול ועדת חניה 03/10/2018   35  טופל מחלקת חניה     

₪20  שאלות למחלקת הגביה 08/10/2018   36  טופל מחלקת גביה     

₪20  הסעות 08/10/2018   37  טופל חינוך/ניצה     

₪20  מכרזים 14/10/2018   38  טופל קרן/רכש     

₪20  דוח פקח על בית 15/11/2018   39  טופל ועדה/פרומה     

₪20  מידע בנושא עובדים 26/11/2018   40    נחמיה/מנגנון     

₪20  מכוני כושר שנסגרו 02/12/2018   41  טופל רישוי עסקים     

 טופל במשרד     פטור פניות מוקד 06/12/2018   42

 טופל במשרד     פטור פניות מוקד 16/12/2018   43

₪20  ילדים-גני מידע על 23/12/2018   44  טופל חינוך/רינת     

 טופל קב"ט/דניאל     פטור מצלמות ברחבי העיר 24/12/2018   45

 טופל במשרד     פטור פניות מוקד 24/12/2018   46

   
₪520  סה"כ  
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                      פרוט מבנה העירייה והאגפיה                                      
 עיריית ראש העין                                      

 תפקיד שם יחידה

 ראש העיר שלום בן משה  לשכת ראש העיר

 מ"מ ראש העיר בתואר  ישי  אדואר  לשכת ראש העיר 

 מנהלת לשכת ראש העיר חבצלת שפיר  לשכת ראש העיר 

 עוזר ראש העיר אשוול אריאל לשכת ראש העיר

 מנכ"ל העירייה שלמה שילה   לשכת מנכ"ל

 מנהל אגף   לואי עאצי לשכת מנכ"ל

 עוזרת מנכ"ל  שירי כרמל   לשכת מנכ"ל

 מנהלת מחלקה  איילה משה  לשכת מנכ"ל

 מנהלת מחלקה אריאלה חיימי תרבות 

 מבקר העירייה ניר אבנון  לשכת מבקר

 יועצת משפטית פרומה פורת לשכה משפטית

 מנהל משאבי אנוש תעיזינחמיה  משאבי אנוש

 דוברת  שירן סימן טוב יחסי ציבור והסברה 

 מנהל מ.נ.מ.ר יובב יהב מיחשוב

 מנהלת מחלקה קרן נוני מחסן-רכש ואספקה
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 מנהל מחלקה אלי מליחי רכב/משק

 מנהל מחלקה שלומי יחיא תרבות דיור

 מנהל אגף  דניאל יצחק ביטחון

דואר ארכיב חופש 
 המידע 

 מנהל מחלקה  כהן  ניר               

 גזבר העירייה רחבעם חיים אגף גזברות

 סגן גזבר  אורי דורון גזברות

 מנהלת מחלקה רויטל יהודה גזברות

 מנהלת מחלקה מרגלית זכריה גזברות

 מנהלת מחלקה  אורית חדד  גזברות 

 מנהל מחלקה ישעיהו כרמית  גזברות 

 מנהלת מחלקה  כרמלה עובדיה  גזברות 

 מנהלת  מחלקת  שרון כהן גזברות

 מנהלת  מחלקה אילנית עמרן  גביה

אגף שפ"ע     מנהל  אגף רונן עבדו  

 סגן מנהל  אגף שמשון דורני אגף שפ"ע

 מנהל מחלקה  נתנאל גרמה  שילוט 

 מנהל מחלקה ברק בן חיים  פיקוח עירוני ב'

פיקוח עירוני 
 תברואה

 מנהל מחלקה  בועז כהן

 מנהלת מחלקה פנחס נעמי רישוי עסקים

 וטרינר העירייה ד"ר אהוד שלם פיקוח וטרינרי
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 מנהלת מחלקה                 שרה קוהלת   אגף שפ"ע 

 מנהלת מחלקה                   דפנה לביא הסביבה תאיכו

 מנהל מחלקה אלחנן כהן גנים ונטיעות

 מנהל מחלקה                יואב תעיזי מיחזור

\   

 מהנדס העירייה אריה גלברג תכנון והנדסה

 מנהל אגף   משה אלתרמן  תכנון ובניה  

 סגן מנהל אגף  שאול סטאחי תכנון והנדסה

 סגן ראש העיר בשכר מיכאל מלמד תכנון והנדסה

 מנהל מחלקה בוריס שפירו מהנדס תשתיות

 מנהל  מחלקה גבריאל פנחס רשם אוכלוסין 

 מנהלת מחלקה  רויטל  לוי תחבורה

נכסים    מנהלת מחלקה   ענת קנר    

 מנהל אגף חינוך נגיסט מנגשה    אגף החינוך

 מנהל מחלקה  אריאלה איטקיס אגף החינוך

 סגן מנהל אגף  עמיאל חלא אגף חינוך 

 מנהלת מחלקה ישעיהו יעקב יעל  אגף חינוך 

 מנהלת מחלקה  יעל רדעי אגף חינוך  

 מנהלת מחלקה  רינת מלול  אגף חינוך 

 מנהל מחלקה  יורם מדר אגף חינוך 

 מנהל מחלקה ליאת מוסרי  אגף חינוך



9 
 

 מנהל מחלקה הלל קורש אגף חינוך 

 מנהלת הספרייה ריקי תעיזי אגף חינוך 

 מנהל מחלקה מנחם גברא תרבות תורנית

 העיר בשכרסגן ראש  עומר שכטר   אגף החינוך 

 מנהל מחלקה אור גיל חינוך חרדי

  מנהלת אגף  ציפי עורקבי  רווחה 

 רכזת עירונית  יוכי מדמוני  רווחה 

 מנהלת מחלקה איילה חדד רווחה 

 סגנית מנהלת אגף  חגית בן רצון  רווחה           

 מנהלת מחלקה  רונית סקיטל רווחה             

 מנהלת מחלקה  בוברובמירה  רווחה           

 מנהלת מחלקה חלי מלכה  רווחה            
 

 מנהלת מחלקה רונית קנר  רווחה            
 

זכתה במכרז   מנהלת מחלקה   רונית שגיא   רווחה           
 ממתין לאישור מ.הפנים 

 
 מנהלת מחלקה  נאוה דמארי    רווחה            

 
 

haayin.muni.il/html5/sbs.py?_id=9080&did=2249&G=9041&SM=90-http://www.rosh 
 

http://www.rosh-haayin.muni.il/html5/sbs.py?_id=9080&did=2249&G=9041&SM=90
http://www.rosh-haayin.muni.il/html5/sbs.py?_id=9080&did=2249&G=9041&SM=90
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 אגף חינוך
 

 
 מנהל מחלקת מינהלה ולוגיסטיקה –עמי חלא 

 
 

 מחלקת מינהלה ולוגיסטיקההנושא: 
 
  תמיכה לוגיסטית לקיום סביבה לימודית איכותית: מטרהה

  
 2018ביצוע לשנת 

 

 סטטוס תקציב מוס"ח מהות הנושא
התאמת מרחבי למידה חדשנית  

M21 
 לקראת סיום 1,300,000 בתי"ס 15

אשכול,  פתיחת פרוגרמות לבתי"ס
 רמב"ם, 

בתוכנית  
 אדריכלית

 בוצע 150,000  מתקני חצר  שידרוג

 בוצע 100,000  גדרות מאויירים בגנ"י

הצללות מגרשי הספורט 
בבתי"ס במסגרת מכרז רב שנתי 

 מיליון ש"ח 2.5

 1,200,000 בתי"ס 5
 ₪ 

 בוצע

 בוצע ₪  500,000 אוהל שלום לימודית חצר
 בוצע 210,000 בתי"ס וגנ"יתלמידים להנגשת כיתות שמע 
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 לקויי שמיעה , 
הנגשת מוס"ח כללית ופרטנית: 

ביצוע פיר מעלית, התקנת 
 מעלית,

 לקראת סיום 3,000,000 כלל בתי"ס

שיפוצי קיץ ותיקון הכנת מערך 
, סדר עדיפות לקויי בטיחות
 והכנת תקציב

 3,500,000 כלל מוס"ח
 ₪ 

 בוצע

 בוצע ₪ 350,000 כלל בתי"ס  צביעת פנים בבתי ספר 
 800,000 בתי"ס וגנ"י השלמות -הצטיידות מוס"ח 

 ש"ח
 בוצע

הצטיידות למוס"ח חדשים 
 בשכונות החדשות

 23בי"ס + 
 גנ"י

2,200,000 
 ₪ 

 בוצע

גוונים  הרחבת חדרי מורים
 ואולפנא

 בוצע באולפנא ₪  500,000

 לפני ביצוע ₪  600,000 בתי"ס הכשרת חדרי מדעים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מחלקת בתי הספר : שם המחלקה
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 מירי שמע  : גורם אחראי

 רכזת תכניות תומכות למידה:  תחום פעילות ואחריות
 התכניות הינם חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך ומהווים מנוף לצמיחה חינוכית מיטבית.

 י"ב .  -הלימודים ובתום יום מכיתה א םהתכניות מתקיימות ברצף יו
 
 

 תחום פעילות
 

 יעדים
 

 דרכי פעולה
 

 סטטוס
 

 הערות

 גמל"א
מתנדבים חונכים תלמידים יוצאי 

 העדה האתיופית

 שיפור הישגים לימודיים .1
 הקניית הרגלי למידה   .2
 חיזוק תחושת הערך העצמי  .3
 חיזוק תחושת השייכות החברתית ועידוד ערך ההתנדבות                   .4
 יצירת מפגש בין דורי בין חניך לדמות מבוגר משמעותית .5
סיוע למשפחות יוצאות אתיופיה להשתלב בחברה עי חיזוק הקשר לבתי  .6

 הספר, מוסדות הישוב והקהילה. 

 איתור התלמידים ע"י צוות בית ספרי 

 תלמיד בשעות אחה"צ -מפגשים שבועיים פרטניים מתנדב 

 
 
 

פועל בששה  בתי  פעילות מתמשכת
 ספר 

 פוש מתנדבים
הפעלת מערך מתנדבים, המשמשים 

 -ללא תשלום  -פרטיים כמורים 
לילדים, שזקוקים לסיוע 
 במקצועות לימוד שונים

 
קידום ילדים ובני נוער הזקוקים לעזרה בצמצום פערים לימודיים,  .1

 .כלכליים –חינוכיים וערכיים הנובעים מהבדלים חברתיים 
  . הרחבת מעגל המתנדבים והמעורבים חברתית .2

 איתור תלמידים ע"י הצוות הבית ספרי 

 קבוצתיים בשעות בית הספר-אישיים מפגשים 

  מתן תמיכה לימודית לצמצום פערים 
 פעילות מתמשכת

פועל שבעה בתי 
 ספר 

מתן  –הוראה מותאמת  -פוש 
אסטרטגיות למידה לתלמידים 

אקונומי נמוך ע"י -מרקע סוציו
 מורים מומחים

 צמצום פערים לימודיים הנובעים מרקע סוציו אקונומי נמוך. .1
 אורייניות ויכולות קריאה וכתיבהשיפור יכולות  .2
 שיפור יכולות לשוניות. .3
 שיפור יכולות חשיבה ואסטרטגיות למידה.  .4

 ג  ע"י הצוות הבית ספרי-איתור תלמידים מכיתות א 

 ילדים בקבוצה(  3-שבועיים לכל קבוצת ילדים )כ-שיעורים דו 

  קיום מפגשים עם הורים לחשיפת התכנית ומתן המלצות
 לעבודה עם הילדים

פועל בארבעה  פעילות מתמשכת
 בתי ספר 

 חלו"ן
תכנית למניעת נשירה שואפת לתת 

-מענה לתלמידים מרקע סוציו
אקונומי נמוך העומדים על סף 

נשירה מבית הספר וזקוקים לסיוע 
 לימודי, חברתי ורגשי

 . שיפור ההישגים הפדגוגים לצד טיפול רגשי  .1
תלמידים הרשומים בבתי ספר, אך אינם -מיגור תופעת ה"נשירה הסמויה"  .2

 מגיעים באופן סדיר/אינם מתפקדים בו כלומדים 

 

 איתור התלמידים ע"י צוות בית ספרי •

  תגבור לימודי שבועי בעברית ומתמטיקה ע"י מורים מתוך
 הצוות הבית ספרי.

  העצמה רגשית לתלמידים והורים 

בחמישה פועל  פעילות מתמשכת
 בתי ספר

 אנגלית לכיתות ב
 "בארץ האנגלית"

 חשיפת את השפה בדרך חווייתית ומעשירה.  .1
לאפשר למידה משמעותית עם הקניית בטחון עצמי לתלמיד ביכולתו  .2

 לרכוש שפה. 
 להוות בסיס איתן ללימודי השפה בהמשך. .3

  םש"ש של שיעורי אנגלית חווייתיי 2
 פעילות מתמשכת 

כיתות  פועל בכל
ב' בעיר בחינוך 

 הממלכתי והממ"ד
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 שירות פסיכולוגי: שם המחלקה

סיור באתרי מורשת + ביקור בבית 
 מורשת יהדות תימן

חיזוק הזיקה לעיר ומורשתה בחיבור לנושא "העיר" הנלמד בכיתה ד'  .1
 בשיעורי מולדת בדגש על למידה משמעותית.

הקניית חוויה, ביסוס,  הטמעת החומר הלימודי והיכרות של המבנים  .2
 ההיסטוריים.

סיור המונחה ע"י מד"צים באתרי מורשת בעיר בהמשך 
 לתכנית "אני ועירי" 

 פעילות מתמשכת 
 

פועל בכל כיתות 
ב' בעיר בחינוך 

 הממלכתי והממ"ד

 מחשב לכל ילד

 הענקת ערכות מחשבים לילדים שיד משפחתם אינה משגת לרכשם. .1
הבסיסיים בתחום  סגירת ה"פער הדיגיטלי" באמצעות השוואת התנאים .2

המחשוב, לרבות הציוד והידע בין ילדי השכבות המבוססות לבין ילדי 
 השכבות החלשות.

 
 

 .איתור התלמידים הזקוקים למתן מענה זה ע"י ביה"ס 

 ביקור בדיקות סקר ע"י העמותה לאיתור הזכאים 

 .קיום מפגש הורים לחשיפת הפרויקט 

  לתלמידיםשעות לימוד  45קורס מיומנויות מחשב בן 

 .חלוקת מחשבים לבוגרי הקורס 

 פעילות מתמשכת
מיועד לתלמידי 

 י-כיתות ב

ניצנים בחופשות + בית ספר של 
 החופש הגדול

הקניית מסגרת חינוכית , ערכית, חווייתית ומאורגנת במוסד החינוכי בו  .1
 לומד התלמיד.

 טיפוח תרבות פנאי משמעותית .2
 מתן מענה להורים להשתלבות בשוק העבודה .3

 תכנית חינוכית עפ"י הנחיות משרד החינוךהעלת הפ
 ימים בחופשת פסח ושלשה שבועות בחופש הגדול. 5

 ב-כיתות א פעילות מתמשכת

 שיקום שכונות

לתלמידים  צמצום פערים רגשיים הנובעים מרקע סוציו אקונומי נמוך
 הבאים מרחובות שיקום שכונות.

 
 פעילות מתמשכת הספר.הפעלת תכניות להעצמה רגשית בתיאום עם בתי 

 10/18טופל עד 
 ע"י רינת מגידו

 
 קר"ב 

הפעלת תכניות העשרה על פי 
 בחירת בתי הספר והנהגת ההורים

 
 השמת למידה התנסותית בתחומים שונים .1
 מתן חוויה וביטוי אישי לתלמידים .2

  .התלמידים משתתפים בתכניות העשרה על פי תחומי עניין 

  והתלמידים לבדיקת שביעות רצון משוב  בקרב המנהלים
 מהשתתפות בתכנית

  פעילות מתמשכת

 ניהול עצמי

קידום העשייה החינוכית על ידי מיצוי כל משאבי בית הספר לטובת  .1
 התלמיד.

 מתן גמישות תקציבית למנהלי בתי הספר .2
 התאמת תכניות עבודה לצרכי בית הספר .3

 קיום ועדות מלוות פעמיים בשנה 

  איגום כלל המשאבים הבית ספריים במסגרת תכנית עבודה
 לצרכי התלמידים ובית הספר

 

בתהליך למידה  פעילות מתמשכת
 שלי

תמיכה ביוזמות חינוכיות לקידום 
 תהליכי חינוך חדשניים

 צמצום פערים  .1
 קידום הייחודיות הבית ספרית  .2
 קידום תכניות ייחודיות. .3

 . הגשת יוזמה ע" בית הספר1
. בדיקת היוזמה ע"י אגף החינוך והענקת תמיכה על פי 2

 הצרכים/תקציב
 . מעקב התנהלות התכנית 3

  פעילות מתמשכת
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 יורם מדר גורם אחראי :

 מתן שירות פסיכולוגי למסגרות החינוך ומשתמשיהם:  תחום פעילות ואחריות
לתת שירותי אבחון, ייעוץ וטיפול פרטני ומערכתי לכלל מסגרות החינוך בעיר, לצוותי חינוך, הורים ותלמידים, כמו גם  מטרות:

 ייעוץ לגורמי רשות. הערכות לגידול האוכלוסיה.
  

והיחידה השירות הפסיכולוגי בעיר מורכב משלוש יחידות, כשהמרכזית היא היחידה החינוכית, אליה מצטרפים היחידה  הקלינית 
 ההתפתחותית. תפיסת העבודה על פני רצף גילאים ותחומים.

שירותי הפסיכולוגיה החינוכית, הקלינית וההתפתחותית, ניתנים לכל מסגרות החינוך בעיר החל מחלק ממעונות היום ועד לתיכון. 
רכתי, התערבויות פרטניות ומערכתיות, במסגרת השירותים, ניתן ייעוץ לאנשי החינוך והטיפול, איתור ואבחון פסיכולוגי פרטני ומע

 טיפולים רגשיים, הדרכות הורים, ייעוץ פסיכיאטרי והשתתפות בועדות על פי חוק, ועדות היגוי וועדות תכנון טיפול ברווחה.
תחום 

 פעילות
 הערות אופן הפעילות

הרחבת המענים 
בעבודה בגיל 
הינקות והגיל 

 הרך

 ליווי המחליפה בתפקיד מנהלת המרכז לגיל הרך, 
מציאת פתרון נוכח התפטרות קולקטיבית של רוב המטפלות 

 הפארארפואיות בדיונים מול הרשות וקופ"ח.
מאמץ לגייס כוח אדם פארארפואי חלופי וייזום חוזים מול קופ"ח 

 נוספות.
איתור מוקדם במעונות היום ובגנים באמצעות ליווי פסיכולוגי 

תכנית מעג"ן, הידוק הקשר ותיאום בין פסיכולוג הגן לבין ו
המעגניסט, הפעלת תכניות משותפות עם המרכז לגיל הרך 

והפסיכולוגים בתיאום בין מנהלת המרכז ורכזת הגנים בשרות, 
 טיפול פארארפואי )רב"ע, שפה( וטיפול רגשי: דיאדי, טריאדי.

והשתתפותו גיוס ליווי רופא התפתחותי את המרכז לגיל הרך 
 בישיבות צוות, נוכח עזיבתו של ד"ר ענבר. 

 קבוצות מוכנות לכיתה א' 5הפעלת 

בוצע חלקית. כוח האדם 
 בגיל הרך הצטמצם.

לא התקיימו טיפולים 
 רגשיים בשל מחסור בכ"א.

 לא היה רופא.

מענה למסגרות 
 החינוך

איתור הערכה ואבחון של תלמידי גנים ובתי ספר, ביצוע עבודה 
מערכתית בייעוץ לצוותי חינוך והפעלת התערבויות, הרצאות 

קבוצות בטיפול  4להורים בנושא מעבר לכיתה א', הפעלת 
בהבעה לתלמידים בבתי הספר, הפעלת פרוייקט חונכות אישית 

ויות רגשיות קבוצות לפיתוח מיומנ 2ע"י סטודנטים למטופלים, 
גני ח"מ.  2 -חברתיות לילדי גן חובה, קבוצות להורים לילדים ב

קבוצת מורות בביה"ס החדש, השתתפות בועדות שילוב, השמה 

 בוצע ברובו
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ושיבוץ. הצעה לסדנאות והשתלמויות לגננות וסייעות. העברת 
יום למידה לגננות בנושא ועדות שילוב והשמה בשיתוף הפיקוח 

 ומתי"א

ליני מענה ק
 טיפולי

אבחון קליני וטיפול לילדים, הדרכת הורים, ייעוץ וליווי 
פסיכיאטרי לילדים ונוער, בדיקות קליניות של תינוקות ע"י 

 רופאה פסיכיאטרית, טיפולים דיאדיים וטריאדיים בגיל הרך.

לא בוצעו טיפולים 
 בגיל הרך

שיתופי 
פעולה 

 עירוניים

רווחה בישיבות הצוות, נציגות קבועה של עו"ס לחוק הנוער מה
השתתפות בועדות לתכנון טיפול ברווחה, השתתפות בהשתלמות 
להתערבות בחירום עם הרווחה, שותפות בועדות עירוניות: ערר, 

העברות, היגוי, השתתפות בטיפול בילדים בסיכון בתיאום עם 
 הרווחה. שיתוף פעולה ותיאום מלא עם המתי"א

 בוצע.
פחות בועדות 

 עירוניות

תחות התפ
 השרות

רכישת תוכנת משפח"ה לניהול עבודת השרות והטמעתה, רכישת 
מחשבים ניידים להתייעלות בעבודת הפסיכולוג, הערכות 
להגדלת כוח אדם ומעבר למבנה מותאם. ליווי סטודנטית 

 לפסיכולוגיה חינוכית בפרקטיקום.

בוצע למעט רכישת 
מחשבים ניידים. 

מחסור בכ"א. עיכוב 
לא בשיפוץ המבנה. 

 נקלטה 
 סטודנטית.

הדרכות והשתלמויות בתחום המערכתי והטיפולי, השתלמות  פיתוח צוות
צוותית בנושא הקליניקה של הפסיכולוג החינוכי ובנושא הדרכת 

 הורים
, ישיבות מליאה בהובלת צוותי למידה, ימי עיון מחוזיים 

לפסיכולוגים ומדריכים, קורסים במדרשה לפסיכולוגיה חינוכית 
למתמחים, השתלמות בהתערבות בחירום בשיתוף הרווחה, סמינר 

 שנתי לפסיכולוגים חינוכיים

 בוצע. 

 
 
 
 

 
 
 

 המחלקה לחינוך קדם יסודי: שם המחלקה
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 רינת מלול : גורם אחראי
 ניהול מערך גני ילדים:  תחום פעילות ואחריות

 מטרות:
הפעלה של מערכת חינוך איכותית לגיל הרך בסביבת אקלים חינוכית מאובזרת באמצעים דידקטיים חינוכיים וטכנולוגיים 

 .  21-מתאימים, בראייה המשלבת עבר ומסורת עם עידן טכנולוגי מודרני המותאם למאה ה
 

נושאים בתוכנית 
 העבודה

 הערות סטטוס דרכי מעקב לוח זמנים

הליבה שילוב אשכולות 
 באופן אינטגרטיבי .

סיורים  מהלך שנה"לב
 ומשובים

מתקיימות השתלמויות  בוצע
לגננות וביקורים של 

 המדריכות בנושא
 טיפוח אקלים מיטבי 

 הטמעת חוזר מנכ"ל 
סיורים  מהלך שנה"לב

 ומשובים
  בוצע

הוראה מותאמת 
התפתחות מכוונת יעדים 

 ומבוססת הערכה

סיורים  מהלך שנה"לב
 ומשובים

גננות חדשות לומדות  בוצע
 לקראת קריאה וכתיבה

טיפוח הזהות  –מוסיקה 
 הערכית הישראלית

סיורים  מהלך שנה"לב
 ומשובים

 ריתמוסיקה בגנים  בוצע
 וגן מוסיקלי

חינוך סביבתי, חינוך 
לערכים סביבתיים, כבוד 

לארץ לבעלי חיים ולדומם 
הרחבה של אמנות  –

 פלסטית, פיסול סביבתי.

סיורים  שנה"למהלך ב
 ומשובים

הגננות משתלמות  בוצע
 בנושא קידום קיימות. 

 כמו"כ ילדי החובה
 וט.חובה בוותיקה

משתתפים בגן 
 גן מילו"א -האומנויות

 מעברים -תכנית רצפים
גיבוש תכנית מעברים 

 מ"מ –ורצפים 
 –העמידו תלמידים הרבה 

 ממ"ד

הצגת התוכנית  מהלך שנה"לב
בפני הפיקוח 
 ואגף החינוך

 םמיישמיספר ה יבית בוצע
תכנית המעברים  את

עם גני החובה המזינים 
 אותו

ספריית  –עידוד הקריאה 
 הפיג'מות

סיור בגנים  מהלך שנה"לב
 ומשוב

מ"מ  בכלל הגנים בוצע
 וממ"ד

כל ילד מקבל ספר 
 לביתו כל חודש
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מחויבות אישית בגני 
 יוח"א

העמקה והרחבת מעגלי 
 התנדבות בגן

 

 מהלך שנה"ל ב
 אחת לשבוע

משוב של 
הגננות 

הצוותים 
 והתלמידים

הרחבה גם  -בוצע בוצע
 לתלמידות ט' 

סיור בגנים  מהלך שנה"לב זהב בגן
 טפסי משוב

  בוצע

משובים  במהלך שנה"ל הפעלת תל"ן בגני ילדים
 מהגננות

  בוצע

 תכנית הזנה בגני יול"א
 והזנת בקר בכל הגנים

 

בקרת תזונאית,  מהלך שנה"לב
גננות, בקרת 

 בקרת המחלקה
 ובקרת הורים

  בוצע

שילוב ילדים בעלי צרכים 
 מיוחדים

 בגנים הרגילים

סיורים,  מהלך שנה"לב
ישיבות ובדיקת 

 התח"י

מעקב אחר נעשה  בוצע
שילוב  -השילוב בנוסף

של ילדים מהחינוך 
המיוחד בתוך הגנים 

הרגילים לקידום 
השתלבותם בחינוך 

 הרגיל
 

שילוב מקצועות מדע 
המטרה –וטכנולוגיה בגן 

לפתח אצל הילדים 
מיומנויות חקר, מיומנויות 

חשיבה בסיסיות, הכרות 
עם תופעות טבע 

ועקרונות מדעיים 
וטכנולוגיים פשוטים 

ואופן התרחשותם בחיי 
 היום יום

השתלמות בנושא  בוצע  מהלך שנה"לב
 קיימות.
חקר  עקרונותרכישת 

 לשימוש בגנים .
הדרכה של מדריכה 
בעיקר בנושא מדע 

 וטכנולוגיה. 
השתלמות גננות בנושא 

הוראה באמצעות 
 מחשב. 

הרחבת תכנית מעג"ן לכל 
גננות הטרום חובה בראש 
 העין כולל הגנים החדשים

צוות היגוי  מהלך שנה"לב
פיקוח, שרות 

פסיכולוגי, 
משרד החינוך, 

 מחלקה

תכנית מעגן  -בוצע בוצע
הורחבה לכלל הגנים 

ומוכיחה את עצמה 
בפיתרון סוגיות וקשיים 

 בגן. 
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 הפעלת מרכז "אביבית" 
 

מהלך שנה"ל ב
 והחופשות

סיורים, 
 ביקורים,

מפגשים, ועד 
 מנהל

 וקשר יום יומי

הרחבת הפעילות  בוצע
במרכז אביבית, יצירת 

שיתופי פעולה עם 
"מעגל נשים ראש העין" 

 ועוד. 
בקרה מול  פברואר -חודש ינואר רישום לגני הילדים

מרשם 
 התושבים

גידול מרשים בכמות  בוצע
הנרשמים דרך 

 האינטרנט. 
עד  אפרילמחודש  שיבוץ לגני הילדים

 יוני
בקרה מול 

טפסי הרישום 
 והגנים

יבוצע אחרי  -טרם בוצע יבוצע
 תקופת הרישום

תאטרון ארצי         במהלך השנה  סל תרבות
מאושר בסל 
 תרבות ארצי

  בוצע

קשר עם ועד הורים 
 יישובי

  בוצע ע"י המחלקה מהלך שנה"לב
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 היחידה לקידום נוער: שם המחלקה
 הילל כורש גורם אחראי :

 קידום נוער בסיכון לנשירה:  תחום פעילות ואחריות
המנותקים ממסגרת לימודית פורמאלית ולבני נוער בסיכון  הענקת שירותי טיפול, ייעוץ, הכוונה, חינוך והשכלה לבני נוער מטרות:
 נשירה

 
תחום 

 פעילות
ביצוע  אופן הפעילות רציונאל

 והארות

 
השלמת 
 השכלה

 
 

תכנית להשלמת 
השכלת יסוד, 
לנוער שנשר 

ממסגרת 
לימודים 

פורמאלית, 
בפיקוח משרד 

 החינוך. 
 

 
שנ"ל  10נערים לומדים לקראת תעודה של  15

 שנ"ל.  12שלאחר קבלתה יעלו למסלול 
שנ"ל  12נערים לומדים לקראת תעודה של  19

שנ"ל הלמידה הינה למבחני גמר  12. במסלול 
ומבחני בגרות, זאת בהתאם לתכנית אשר 

 מותאמת לכל תלמיד. 
לאורך כל שנת הלימודים  -

מתקיימות פעילויות הרלבנטיות 

 לאותו חודש בסימן חגי ישראל.

מדי שנה בפברואר  -"שבוע תרבות" -

נחגג שבוע פעילויות מגוונות 

בנושאי תרבות באמצעות : סדנאות 

 , הצגות, אמנות וספורט

 
 

 
 
 
 

השתתפות כל 
 נערי היל"ה
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מניעת 
נשירה 
בבתי 
 הספר

 

 
 

הכשרה והדרכת 
סטודנטים על 

ידי צוות חינוכי 
טיפולי לעבודה 

נוער עם בני 
 בסיכון

 

 
סטודנטית שנה ג משובצת לעבודה עם  1

 נערות באולפנה
סטודנטיות שנה ב+ ג  משולבות לעבודה  4

 עם נערים בתיכון עתיד
 

 
נערים   34כ

בכל בתי 
הספר 

במסגרת 
קבוצה/ 

 פרטני

  
מוכנות 
ונכונות 
לגיוס  
 בצה"ל

 
במסגרת תחום 
זה ניתנת הכנה 

פרטנית 
וקבוצתית לבני 

הנוער, הן 
לקראת צווי 
ההתייצבות 

בלשכת הגיוס 
והן לקראת 

 השירות בצה"ל

 
 

  סדנה ערכית לנערים אחרי צו ראשון

בנושא תפקידים ושרות משמעותי 

 מלא. 

  :קבוצת הכנה לצה"ל לתלמידי הילה

הכנה מנטאלית והתמודדות עם מצבי 

 לחץ, מתן ידע כללי על שרות צבאי. 

  "שבוע גדנ"ע בבסיס "שדה בוקר 

 ות בשרות לאומישילוב בנ 

 
  

 
 
נערים  6

התגייסו 
 לצבא

שרות  2
 לאומי

תחום 
 התעסוקה 

הכנה לעולם 
 העבודה

סדנה לקראת ראיון  הכנה לעולם התעסוקה :
עבודה, איתור מקומות תעסוקה המתאימים 

לצרכי הנוער, פתרון קונפליקטים במקום 

 
נערים  17

 עובדים
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העבודה , שימור והשמה במקומות העבודה. 
 קשר רציף עם המעסיקים.

 
 
 

מניעת 
התנהגויות 

 סיכון

 
 

תכניות 
ופעילויות פנאי 

והעשרה 
להעצמה ובניית 

חוסן רגשי , 
שיפור 

מיומנויות 
חברתיות 

המובילות 
לצמצום פערים 
והגברת תחושת 

 השייכות .

 תכניות למניעת התנהגויות סיכון
 ספורט אתגרי לנערים  -קורס צלילה

המשלב שיעורי צלילה מעשיים 

ועיוניים למטרת העצמה אישית דרך 

 חוויה משמעותית .

למיומנות זו מצורפת תכנית חברתית  
תהליכית . מסיימי הקורס מקבלים הסמכה 

 מפגשים. 6וקבלת רישיון צלילה בינלאומי. 
 

  קורס בישול כחלק מפרויקט "קהילה

מסעדה בשרית בעיר  –מתנדבת" 

מעבירה קורס בישול לנערים ותלמידי 

 היל"ה 

 
 

 אשכול נבו   -סדנת כתיבה יוצרת

יצירת מרחב המאפשר הבעת רגשות 

 10. ומחשבות באמצעות כתיבה 

 מפגשים

  פעילויות והרצאות בנושאים: קרב

 
 נערים 13
 
 
 

 משתתפים 12
 
 
 נערים  8

 נערים 15
 

נערים  30
ונערות בשתי 

 קבוצות
 

זוגות  10
 הורים
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 הופ , בישול ואפייה -מגע, היפ

 
 

 סדנה בנושא חיזור בריא ויחסים- 

 הרצאות בנושאי מיניות ויחסים

 בגילאי העשרה. 

 סמים ואלכוהול  -סדנת מניעה– 

 ""קבוצה תהליכית  -מעגל בנות

סדנאות  -לנערות לאורך השנה

והרצאות בנושאי זוגיות מיניות יחסים, 

 ועוד.  התמכרויות

  מודעות ההורים  –הדרכת הורים

לשינויים החלים אצל ילדיהם בתהליך 

 ההתבגרות, מעורבות ואחריות הורית.
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מנהיגות 
מעורבות 
 והתנדבות

 
 
 
 
 

פיתוח זיקה 
ומחויבות 
לקהילה 

ולסביבה בה 
אני חי ופיתוח 

מנהיגות 
והובלת שינויים 

 חברתיים

 
  תלמידי היל"ה  משתתפים בפרויקט

הקבוצה מתמקדת  תרומה לקהילה""

בפיתוח כישורי מנהיגות  ובהטמעת 

מיומנויות אישיות תוך קבלת אחריות 

חברתית והפנמת ערכים הומניטריים. 

ההתנדבויות נעשות במרכזים 

ובמוסדות עירוניים כגון מרכז לקשיש, 

 מועדוניות רווחה . 

 
 "מדי שנה יום  -"יום המעשים הטובים

זה מהווה " יום שיא" לפעילות 

ית של תלמידי היל"ה במסגרת השנת

פרויקט ההתנדבות. יום זה מתמקד 

 בעשיית טוב למען הקהילה והסביבה

 .בה לוקחים חלק כל תלמידי היל"ה

 
 

 טיפוח   – "מנהיגים בתוכנו" -קבוצה

מנהיגות צעירה מחנכת בקרב בני נוער 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מועדון נוער 
 עולה

 
 
 
 
 
 
 
 

מועדון נוער 
 עולה
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במועדון נוער עולה להובלת שינויים 

חברתיים בקהילה בה הוא חי.  

גרים במועדון נוער עולה הנערים בו

חונכים ילדים בבית ספר יסודי אחת 

לשבוע ונותנים מענה וסיוע בהכנת 

שיעורי בית ,עזרה בהתארגנות , 

 הדרכה, תמיכה וליווי. 

 
 

 "הדרכת הורים  -"בית הספר להורים

קבוצתית ופרטנית: נוער עולה ונוער 

ותיק. מתן הרצאות בנושאים הבאים: 

גבולות סמכות הורית, תקשורת ו

 חיזוק הקשר הבין דורי., במשפחה

 . ייעוץ וליווי משפחתי

 
 

 הרצאות  -הרצאות במרכז יום לקשיש

לסבים וסבתות ממוצא רוסי בנושאים 

הבאים:  גיל ההתבגרות )פתרון 
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קונפליקטים, תקשורת ויחסים(, 

 –הבדלים תרבותיים ופערים בין 

 .דוריים

 
לימוד משחק  –תיאטרון קהילתי 

ציה תוך מתן דגש על ערכים ואימפרוביז
כתיבת סיפור  -חברתיים חינוכיים וקהילתיים

והצגתו בפני בני משפחה וכל ההכנסות 
ממכירת הכרטיסים נתרמו לצורך קניית 

 צעצועים למחלקת ילדים בבית חולים מאיר
 

  קבוצת תמיכה –קבוצת אימהות 

מצבים  לנשים המתמודדות עם

 מאתגרים בהורות 

 
 לחיזוק  פעילויות -פרויקט בינן דורי

הבין דורי בהשתתפות הנערים  הקשר

במועדון נוער עולה ובני משפחתם ) 

הורים דודים ובני דודים, סבים, סבתות 

). 
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  2019תוכנית עבודה אגף החינוך והנוער 
 עבור חוק חופש המידע

 
 

 המחלקה לחינוך קדם יסודי: שם המחלקה
 רינת מלול : גורם אחראי

 ניהול מערך גני ילדים:  תחום פעילות ואחריות
 מטרות:

הפעלה של מערכת חינוך איכותית לגיל הרך בסביבת אקלים חינוכית מאובזרת באמצעים דידקטיים חינוכיים וטכנולוגיים 
 .  21-מתאימים, בראייה המשלבת עבר ומסורת עם עידן טכנולוגי מודרני המותאם למאה ה

 
נושאים בתוכנית 

 העבודה
 הערות סטטוס דרכי מעקב לוח זמנים

הליבה שילוב אשכולות 
 באופן אינטגרטיבי .

סיורים  מהלך שנה"לב
 ומשובים

מתקיימות השתלמויות  בוצע
לגננות וביקורים של 

 המדריכות בנושא
 טיפוח אקלים מיטבי 

 הטמעת חוזר מנכ"ל 
סיורים  מהלך שנה"לב

 ומשובים
  בוצע

הוראה מותאמת 
התפתחות מכוונת יעדים 

 ומבוססת הערכה

סיורים  מהלך שנה"לב
 ומשובים

גננות חדשות לומדות  בוצע
 לקראת קריאה וכתיבה

טיפוח הזהות  –מוסיקה 
 הערכית הישראלית

סיורים  מהלך שנה"לב
 ומשובים

 ריתמוסיקה בגנים  בוצע
 וגן מוסיקלי

חינוך סביבתי, חינוך 
לערכים סביבתיים, כבוד 

לארץ לבעלי חיים ולדומם 
הרחבה של אמנות  –

 פלסטית, פיסול סביבתי.

סיורים  שנה"למהלך ב
 ומשובים

הגננות משתלמות  בוצע
 בנושא קידום קיימות. 

 כמו"כ ילדי החובה
 וט.חובה בוותיקה

משתתפים בגן 
 גן מילו"א -האומנויות
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 מעברים -תכנית רצפים
גיבוש תכנית מעברים 

 מ"מ –ורצפים 
 –העמידו תלמידים הרבה 

 ממ"ד

הצגת התוכנית  מהלך שנה"לב
בפני הפיקוח 
 ואגף החינוך

 םמיישמיספר ה יבית בוצע
תכנית המעברים  את

עם גני החובה המזינים 
 אותו

ספריית  –עידוד הקריאה 
 הפיג'מות

סיור בגנים  מהלך שנה"לב
 ומשוב

מ"מ  בכלל הגנים בוצע
 וממ"ד

כל ילד מקבל ספר 
 לביתו כל חודש

מחויבות אישית בגני 
 יוח"א

העמקה והרחבת מעגלי 
 התנדבות בגן

 

 מהלך שנה"ל ב
 אחת לשבוע

משוב של 
הגננות 

הצוותים 
 והתלמידים

הרחבה גם  -בוצע בוצע
 לתלמידות ט' 

סיור בגנים  מהלך שנה"לב זהב בגן
 טפסי משוב

  בוצע

משובים  במהלך שנה"ל הפעלת תל"ן בגני ילדים
 מהגננות

  בוצע

 תכנית הזנה בגני יול"א
 והזנת בקר בכל הגנים

 

בקרת תזונאית,  מהלך שנה"לב
גננות, בקרת 

 בקרת המחלקה
 ובקרת הורים

  בוצע

שילוב ילדים בעלי צרכים 
 מיוחדים

 בגנים הרגילים

סיורים,  מהלך שנה"לב
ישיבות ובדיקת 

 התח"י

מעקב אחר נעשה  בוצע
שילוב  -השילוב בנוסף

של ילדים מהחינוך 
המיוחד בתוך הגנים 

הרגילים לקידום 
השתלבותם בחינוך 

 הרגיל
 

שילוב מקצועות מדע 
המטרה –וטכנולוגיה בגן 

לפתח אצל הילדים 
מיומנויות חקר, מיומנויות 

חשיבה בסיסיות, הכרות 
עם תופעות טבע 

השתלמות בנושא  בוצע  מהלך שנה"לב
 קיימות.
חקר  עקרונותרכישת 

 לשימוש בגנים .
הדרכה של מדריכה 
בעיקר בנושא מדע 
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ועקרונות מדעיים 
וטכנולוגיים פשוטים 

ואופן התרחשותם בחיי 
 היום יום

 וטכנולוגיה. 
השתלמות גננות בנושא 

הוראה באמצעות 
 מחשב. 

הרחבת תכנית מעג"ן לכל 
גננות הטרום חובה בראש 
 העין כולל הגנים החדשים

צוות היגוי  מהלך שנה"לב
פיקוח, שרות 

פסיכולוגי, 
משרד החינוך, 

 מחלקה

תכנית מעגן  -בוצע בוצע
הורחבה לכלל הגנים 

ומוכיחה את עצמה 
בפיתרון סוגיות וקשיים 

 בגן. 
 הפעלת מרכז "אביבית" 

 
מהלך שנה"ל ב

 והחופשות
סיורים, 
 ביקורים,

מפגשים, ועד 
 מנהל

 וקשר יום יומי

הרחבת הפעילות  בוצע
במרכז אביבית, יצירת 

שיתופי פעולה עם 
"מעגל נשים ראש העין" 

 ועוד. 
בקרה מול  פברואר -חודש ינואר רישום לגני הילדים

מרשם 
 התושבים

גידול מרשים בכמות  בוצע
הנרשמים דרך 

 האינטרנט. 
עד  אפרילמחודש  שיבוץ לגני הילדים

 יוני
בקרה מול 

טפסי הרישום 
 והגנים

יבוצע אחרי  -טרם בוצע יבוצע
 תקופת הרישום

תאטרון ארצי         במהלך השנה  סל תרבות
מאושר בסל 
 תרבות ארצי

  בוצע

קשר עם ועד הורים 
 יישובי

  בוצע ע"י המחלקה מהלך שנה"לב
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 היחידה לקידום נוער: שם המחלקה
 הילל כורש גורם אחראי :

 קידום נוער בסיכון לנשירה:  תחום פעילות ואחריות
המנותקים ממסגרת לימודית פורמאלית ולבני נוער בסיכון  הענקת שירותי טיפול, ייעוץ, הכוונה, חינוך והשכלה לבני נוער מטרות:
 נשירה

 
תחום 

 פעילות
ביצוע  אופן הפעילות רציונאל

 והארות

 
השלמת 
 השכלה

 
 

תכנית להשלמת 
השכלת יסוד, 
לנוער שנשר 

ממסגרת 
לימודים 

פורמאלית, 
בפיקוח משרד 

 החינוך. 
 

 
שנ"ל  10נערים לומדים לקראת תעודה של  15

 שנ"ל.  12שלאחר קבלתה יעלו למסלול 
שנ"ל  12נערים לומדים לקראת תעודה של  19

שנ"ל הלמידה הינה למבחני גמר  12. במסלול 
ומבחני בגרות, זאת בהתאם לתכנית אשר 

 מותאמת לכל תלמיד. 
לאורך כל שנת הלימודים  -

מתקיימות פעילויות הרלבנטיות 

 לאותו חודש בסימן חגי ישראל.

מדי שנה בפברואר  -"שבוע תרבות" -

נחגג שבוע פעילויות מגוונות 

בנושאי תרבות באמצעות : סדנאות 

 , הצגות, אמנות וספורט

 
 

 
 
 
 

השתתפות כל 
 נערי היל"ה
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מניעת 
נשירה 
בבתי 
 הספר

 

 
 

הכשרה והדרכת 
סטודנטים על 

ידי צוות חינוכי 
טיפולי לעבודה 

נוער עם בני 
 בסיכון

 

 
סטודנטית שנה ג משובצת לעבודה עם  1

 נערות באולפנה
סטודנטיות שנה ב+ ג  משולבות לעבודה  4

 עם נערים בתיכון עתיד
 

 
נערים   34כ

בכל בתי 
הספר 

במסגרת 
קבוצה/ 

 פרטני

  
מוכנות 
ונכונות 
לגיוס  
 בצה"ל

 
במסגרת תחום 
זה ניתנת הכנה 

פרטנית 
וקבוצתית לבני 

הנוער, הן 
לקראת צווי 
ההתייצבות 

בלשכת הגיוס 
והן לקראת 

 השירות בצה"ל

 
 

  סדנה ערכית לנערים אחרי צו ראשון

בנושא תפקידים ושרות משמעותי 

 מלא. 

  :קבוצת הכנה לצה"ל לתלמידי הילה

הכנה מנטאלית והתמודדות עם מצבי 

 לחץ, מתן ידע כללי על שרות צבאי. 

  "שבוע גדנ"ע בבסיס "שדה בוקר 

 ות בשרות לאומישילוב בנ 

 
  

 
 
נערים  6

התגייסו 
 לצבא

שרות  2
 לאומי

תחום 
 התעסוקה 

הכנה לעולם 
 העבודה

סדנה לקראת ראיון  הכנה לעולם התעסוקה :
עבודה, איתור מקומות תעסוקה המתאימים 

לצרכי הנוער, פתרון קונפליקטים במקום 

 
נערים  17

 עובדים
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העבודה , שימור והשמה במקומות העבודה. 
 קשר רציף עם המעסיקים.

 
 
 

מניעת 
התנהגויות 

 סיכון

 
 

תכניות 
ופעילויות פנאי 

והעשרה 
להעצמה ובניית 

חוסן רגשי , 
שיפור 

מיומנויות 
חברתיות 

המובילות 
לצמצום פערים 
והגברת תחושת 

 השייכות .

 תכניות למניעת התנהגויות סיכון
 ספורט אתגרי לנערים  -קורס צלילה

המשלב שיעורי צלילה מעשיים 

ועיוניים למטרת העצמה אישית דרך 

 חוויה משמעותית .

למיומנות זו מצורפת תכנית חברתית  
תהליכית . מסיימי הקורס מקבלים הסמכה 

 מפגשים. 6וקבלת רישיון צלילה בינלאומי. 
 

  קורס בישול כחלק מפרויקט "קהילה

מסעדה בשרית בעיר  –מתנדבת" 

מעבירה קורס בישול לנערים ותלמידי 

 היל"ה 

 
 

 אשכול נבו   -סדנת כתיבה יוצרת

יצירת מרחב המאפשר הבעת רגשות 

 10. ומחשבות באמצעות כתיבה 

 מפגשים

  פעילויות והרצאות בנושאים: קרב

 
 נערים 13
 
 
 

 משתתפים 12
 
 
 נערים  8

 נערים 15
 

נערים  30
ונערות בשתי 

 קבוצות
 

זוגות  10
 הורים
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 הופ , בישול ואפייה -מגע, היפ

 
 

 סדנה בנושא חיזור בריא ויחסים- 

 הרצאות בנושאי מיניות ויחסים

 בגילאי העשרה. 

 סמים ואלכוהול  -סדנת מניעה– 

 ""קבוצה תהליכית  -מעגל בנות

סדנאות  -לנערות לאורך השנה

והרצאות בנושאי זוגיות מיניות יחסים, 

 ועוד.  התמכרויות

  מודעות ההורים  –הדרכת הורים

לשינויים החלים אצל ילדיהם בתהליך 

 ההתבגרות, מעורבות ואחריות הורית.

 



33 
 

 
 
 
 
 
 

מנהיגות 
מעורבות 
 והתנדבות

 
 
 
 
 

פיתוח זיקה 
ומחויבות 
לקהילה 

ולסביבה בה 
אני חי ופיתוח 

מנהיגות 
והובלת שינויים 

 חברתיים

 
  תלמידי היל"ה  משתתפים בפרויקט

הקבוצה מתמקדת  תרומה לקהילה""

בפיתוח כישורי מנהיגות  ובהטמעת 

מיומנויות אישיות תוך קבלת אחריות 

חברתית והפנמת ערכים הומניטריים. 

ההתנדבויות נעשות במרכזים 

ובמוסדות עירוניים כגון מרכז לקשיש, 

 מועדוניות רווחה . 

 
 "מדי שנה יום  -"יום המעשים הטובים

זה מהווה " יום שיא" לפעילות 

ית של תלמידי היל"ה במסגרת השנת

פרויקט ההתנדבות. יום זה מתמקד 

 בעשיית טוב למען הקהילה והסביבה

 .בה לוקחים חלק כל תלמידי היל"ה

 
 

 טיפוח   – "מנהיגים בתוכנו" -קבוצה

מנהיגות צעירה מחנכת בקרב בני נוער 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

מועדון נוער 
 עולה

 
 
 
 
 
 
 
 

מועדון נוער 
 עולה
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במועדון נוער עולה להובלת שינויים 

חברתיים בקהילה בה הוא חי.  

גרים במועדון נוער עולה הנערים בו

חונכים ילדים בבית ספר יסודי אחת 

לשבוע ונותנים מענה וסיוע בהכנת 

שיעורי בית ,עזרה בהתארגנות , 

 הדרכה, תמיכה וליווי. 

 
 

 "הדרכת הורים  -"בית הספר להורים

קבוצתית ופרטנית: נוער עולה ונוער 

ותיק. מתן הרצאות בנושאים הבאים: 

גבולות סמכות הורית, תקשורת ו

 חיזוק הקשר הבין דורי., במשפחה

 . ייעוץ וליווי משפחתי

 
 

 הרצאות  -הרצאות במרכז יום לקשיש

לסבים וסבתות ממוצא רוסי בנושאים 

הבאים:  גיל ההתבגרות )פתרון 



35 
 

קונפליקטים, תקשורת ויחסים(, 

 –הבדלים תרבותיים ופערים בין 

 .דוריים

 
לימוד משחק  –תיאטרון קהילתי 

ציה תוך מתן דגש על ערכים ואימפרוביז
כתיבת סיפור  -חברתיים חינוכיים וקהילתיים

והצגתו בפני בני משפחה וכל ההכנסות 
ממכירת הכרטיסים נתרמו לצורך קניית 

 צעצועים למחלקת ילדים בבית חולים מאיר
 

  קבוצת תמיכה –קבוצת אימהות 

מצבים  לנשים המתמודדות עם

 מאתגרים בהורות 

 
 לחיזוק  פעילויות -פרויקט בינן דורי

הבין דורי בהשתתפות הנערים  הקשר

במועדון נוער עולה ובני משפחתם ) 

הורים דודים ובני דודים, סבים, סבתות 

). 
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 מרכז מצוינות עירוני  שם המחלקה:
 איילת כספי גורם אחראי :

 מענים לילדים ברוכי כישרונות בראש העיןתחום פעילות ואחריות: 
 .פיתוח ויישום של מגוון מענים לילדים ברוכי כישרונות מטרות:

 
 תחום פעילות

 
 יעד

 
 דרכי פעולה

 
 סטטוס

 
 הערות

 פיתוח תכניות 
 איתור מפעילים פוטנציאלים.  הפעלת קורסים בתחומי דעת חדשים

 הגדלת מאגר מפעילים 
  תהליך מתמשך

 העשרה ופיתוח חשיבה 
 

 ה -"אילת" שכבות ג 
 .עידוד התמדת ילדים לקחת חלק  בפעילות 

 פנייה לבתי הספר והורים לקליטת מצטרפים חדשים 
 תהליך מתמשך

 .התקיים מכרז לספקי שירות נוספים 

  נבחרו מגוון נותני שירות 

 העשרה ופיתוח חשיבה
 פנייה לצוותי בתי הספר לאיתור התלמידים מתאימים.  שכבה ב פיתוח חשיבה יצירתית המצאתית

 פנייה להורים לעידוד השתתפות 
  תהליך מתמשך

 העשרה ופיתוח חשיבה
 

 תכנית העשרה מתמטיקה
 תהליך מתמשך הפצה ופרסום במדיות חברתיות  

 העמקה
  תהליך מתמשך עידוד ותמיכה להתמדה   תכנית האצה לבגרות

 העשרה ופיתוח חשיבה
 

 עתודה מדעית טכנולוגית 
 פעילות ממשיכה השתתפות בערבי העתודה  

 העשרה, העמקה ופיתוח חשיבה
 

 אמירים
 לווי והעצמה 

 הקמת קהילת מורים 
  פעילות ממשיכה

 העצמה טכנולוגית בהיבט מגדרי
  פעילות חדשה הקמת קבוצה לומדת  מדעניות העתיד

 העצמה טכנולוגית
 הקמת קבוצות  קורסי רובוטיקה

 הצטיידות 
  פעילות חדשה

 העשרה, העמקה ופיתוח חשיבה
  פעילות חדשה הקמת קבוצה ראשונה  קורס לפיתוח מנהיגות טכנולוגית וניהול מידע
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 יחידת ההתנדבות לנוער שם המחלקה:
 מנהלת התנדבות רשותית בחינוך-רינת מגידו שעיה גורם אחראי:

 חברתית של משרד החינוך.יישום תכנית מעורבות  תחום פעילות ואחריות:
 מטרות: 

 פיתוח, הובלה ומנהיגות.העצמת בני הנוער , 
  ראש העין. שייכות לעירפיתוח מעורבות אקטיבית בקהילה,  חיזוק תחושת 
  ,שעות הפנאי. תהעשרו הפחתת מקרי ונדליזםעיסוק בפעילות במסגרות התנדבות 
 בקהילה.שירותים אנושי המסייע בהעשרת הכמשאב המתנדב  בנוער הכרה 

  למגוון צרכי העיר והמתנדבים. חדשותמגוון תכניות התנדבות ויוזמות חברתיות פיתוח 
 

 
 תחום פעילות

 
 יעד

 
 פעולהדרכי 

 
 סטטוס

 
 הערות

 פיתוח תוכניות התנדבות חדשות
הרחבת שיתופי הפעולה עם גורמים עירוניים,  הגדלת מגוון אפשרויות התנדבותיות לנוער

  תהליך מתמשך לצרכי העיר.בהתאם 

מיתוג תחום התנדבות ומעורבות 
 חברתית

 .העלאת המודעות לתרומה לקהילה 

  העברת המסר כי יש לזה חשיבות

 עירונית

 שלטי חוצות
 מודעות לאורך השנה במקומון

  תהליך מתמשך

 שימור מקומות התנדבות לנוער
חיזוק הקשר והמחויבות של נציגי מקומות 

  תהליך מתמשך פתיחת שנהכנס  התנדבות

 ליווי והנחיית נציגי מקומות התנדבות
מתן כלים לניהול נוער מתנדב, והתמודדות עם 

 אתגרי השטח
שיחות ומפגשים עם נציגי מקומות ההתנדבות 

  תהליך מתמשך במהלך השנה.

עידוד  –הפעלת תוכנית "לשם שינוי" 
 נוער מתנדב עם צרכים מיוחדים

עם צרכים מיוחדים עידוד ושילוב נוער 
 במסגרות התנדבות

 .הרחבת מסגרות התנדבות מותאמות 

  הגדלת מספר בני הנוער המשולב בתכניות

 הקיימות

  בניית תכנית מותאמת לתלמידי כיתות קטנות

 בתיכונים.

  תהליך מתמשך

 שיווק ופרסום

 שיווק הפעילות לנוער
   הפקת חוברת תכניות התנדבות

הנוער עם התכנים מפגש ישיר והיכרות של 
   יריד חשיפת מקומות התנדבות בפני בני נוער ונציגי תכניות התנדבות.
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 עמי חלאגורם אחראי :  -מנהלה ולוגיסטיקהשם המחלקה: 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

מעבר לניהול הנוער המתנדב 
 TRIBUבאפליקציית 

הטמעת האפליקציה בקרב בני הנוער ובקרב 
 הצוותים החינוכיים.

תמיכה הדרכות לצוותים ולנציגי נוער שיספקו  
 באפליקציה בבתי הספר

  

  קבוצתיותפיתוח תכניות התנדבות 
 בהתאם לדרישת משרד החינוך

   פיתוח תכניות התנדבות קבוצתיות 

הדרכות בנושא מנהיגות ומעורבות 
 חברתית

 שת"פ עם מחלקת נוער וצעירים(

דרך חיבור פורמלי ובלתי פורמלי להטמיע את 
בצורה ערכי ההתנדבות בקרב בני הנוער 

 מיטבית

רכזי הנוער יכנסו למערכים מובנים בחטיבות 
הביניים בשכבה ט' ויטמיעו בקרב הנוער את ערכי 

ההתנדבות כהכנה לתכנית מעורבות חברתית 
 בתיכונים 

  

 מדידה והערכה
בדיקת שביעות הרצון של הנוער ומקומות 

   העברת שאלונים  ההתנדבות מפעילות הנוער המתנדב

חיבור עם בית  -הטוביםיום המעשים 
 המתנדב

העלאת המודעות וגיוס מתנדבים פוטנציאליים 
 נוער ומבוגרים

הפנינג המרכז הפעלת קבוצות ההתנדבות של הנוער 
   הפועלות לאורך כל השנה ליום שיא עבור הקהילה

 הוקרה למצטייני נוער מתנדב
 עידוד טיפוח מצויינות חברתית 

   אירוע הוקרה עירוני
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 תמיכה לוגיסטית לקיום סביבה לימודית איכותיתמטרות: 
 

 סטטוס תקציב מוס"ח מהות הנושא
התאמת מרחבי למידה חדשנית  

M21 
 השלמת ריהוט 400,000 בתי"ס 15

אשכול,  פתיחת פרוגרמות לבתי"ס
 רמב"ם, 

בתוכנית  270,000
 אדריכלית

  200,000  שידרוג מתקנים: ריהוט גן  

  100,000  גדרות מאויירים בגנ"י

הצללות מגרשי הספורט 
בבתי"ס במסגרת מכרז רב שנתי 

 מיליון ש"ח 2.5

 1,200,000 בתי"ס 4
 ₪ 

 

  ₪  200,000  לימודית חצר
תלמידים להנגשת כיתות שמע 

 לקויי שמיעה , 
  210,000 בתי"ס וגנ"י

כללית ופרטנית:  הנגשת מוס"ח
ביצוע פיר מעלית, התקנת 

 מעלית,

   כלל בתי"ס

שיפוצי קיץ ותיקון הכנת מערך 
, סדר עדיפות לקויי בטיחות
 והכנת תקציב

 3,500,000 כלל מוס"ח
 ₪ 

 

  ₪ 500,000 כלל בתי"ס  גנ"יצביעת פנים בבתי ספר 
 800,000 בתי"ס וגנ"י השלמות -הצטיידות מוס"ח 

 ש"ח
 

  ₪  500,000  חדרי מוריםהרחבת 
  ₪  600,000 בתי"ס הכשרת חדרי מדעים

 שירות פסיכולוגי שם המחלקה:
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 יורם מדר  גורם אחראי :
מידים, שירותי אבחון, ייעוץ וטיפול פרטני ומערכתי לכלל מסגרות החינוך בעיר, לצוותי חינוך, הורים ותלתחום פעילות ואחריות: 

 הערכות לגידול האוכלוסיה. ,כמו גם ייעוץ לגורמי רשות
 

 הערות אופן הפעילות תחום פעילות
הרחבת המענים 

בעבודה בגיל 
 הינקות והגיל הרך

 ליווי המחליפה בתפקיד מנהלת המרכז לגיל הרך, 
מציאת פתרון נוכח התפטרות קולקטיבית של רוב המטפלות 

 הפארארפואיות בדיונים מול הרשות וקופ"ח.
פארארפואי חלופי וייזום חוזים מול מאמץ לגייס כוח אדם 

 קופ"ח נוספות.
איתור מוקדם במעונות היום ובגנים באמצעות ליווי 

פסיכולוגי ותכנית מעג"ן, הידוק הקשר ותיאום בין פסיכולוג 
הגן לבין המעגניסט, הפעלת תכניות משותפות עם המרכז 

לגיל הרך והפסיכולוגים בתיאום בין מנהלת המרכז ורכזת 
רות, טיפול פארארפואי )רב"ע, שפה( וטיפול רגשי: הגנים בש

 דיאדי, טריאדי.
גיוס ליווי רופא התפתחותי את המרכז לגיל הרך 

 והשתתפותו בישיבות צוות, נוכח עזיבתו של ד"ר ענבר. 
 קבוצות מוכנות לכיתה א' 5הפעלת 

 

מענה למסגרות 
 החינוך

 איתור הערכה ואבחון של תלמידי גנים ובתי ספר, ביצוע
עבודה מערכתית בייעוץ לצוותי חינוך והפעלת התערבויות, 

קבוצות  4הרצאות להורים בנושא מעבר לכיתה א', הפעלת 
בטיפול בהבעה לתלמידים בבתי הספר, הפעלת פרוייקט 

קבוצות לפיתוח  2חונכות אישית ע"י סטודנטים למטופלים, 
מיומנויות רגשיות חברתיות לילדי גן חובה, קבוצות להורים 

גני ח"מ. קבוצת מורות בביה"ס החדש,  2 -לילדים ב
השתתפות בועדות שילוב, השמה ושיבוץ. הצעה לסדנאות 

והשתלמויות לגננות וסייעות. העברת יום למידה לגננות 
 בנושא ועדות שילוב והשמה בשיתוף הפיקוח ומתי"א

 

מענה קליני 
 טיפולי

ליווי אבחון קליני וטיפול לילדים, הדרכת הורים, ייעוץ ו
פסיכיאטרי לילדים ונוער, בדיקות קליניות של תינוקות ע"י 

 רופאה פסיכיאטרית, טיפולים דיאדיים וטריאדיים בגיל הרך.

 

שיתופי פעולה 
 עירוניים

נציגות קבועה של עו"ס לחוק הנוער מהרווחה בישיבות 
לתכנון טיפול ברווחה, השתתפות  הצוות, השתתפות בועדות

בהשתלמות להתערבות בחירום עם הרווחה, שותפות בועדות 
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עירוניות: ערר, העברות, היגוי, השתתפות בטיפול בילדים 
בסיכון בתיאום עם הרווחה. שיתוף פעולה ותיאום מלא עם 

 המתי"א

התפתחות 
 השרות

רכישת תוכנת משפח"ה לניהול עבודת השרות והטמעתה, 
שת מחשבים ניידים להתייעלות בעבודת הפסיכולוג, רכי

הערכות להגדלת כוח אדם ומעבר למבנה מותאם. ליווי 
 סטודנטית לפסיכולוגיה חינוכית בפרקטיקום.

 

הדרכות והשתלמויות בתחום המערכתי והטיפולי, השתלמות  פיתוח צוות
צוותית בנושא הקליניקה של הפסיכולוג החינוכי ובנושא 

 הדרכת הורים
, ישיבות מליאה בהובלת צוותי למידה, ימי עיון מחוזיים 

לפסיכולוגים ומדריכים, קורסים במדרשה לפסיכולוגיה 
חינוכית למתמחים, השתלמות בהתערבות בחירום בשיתוף 

 הרווחה, סמינר שנתי לפסיכולוגים חינוכיים
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 בתי ספר: שם המחלקה
 גורם אחראי : מירי שמע 

 רכזת תכניות תומכות למידה:  תחום פעילות ואחריות
 התכניות הינם חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך ומהווים מנוף לצמיחה חינוכית מיטבית.

 י"ב .  -הלימודים ובתום יום מכיתה א םהתכניות מתקיימות ברצף יו
 
 

 תחום פעילות
 

 יעדים
 

 דרכי פעולה
 

 סטטוס
 

 הערות

 גמל"א
מתנדבים חונכים תלמידים יוצאי 

 האתיופיתהעדה 

 שיפור הישגים לימודיים .7
 הקניית הרגלי למידה   .8
 חיזוק תחושת הערך העצמי  .9

 חיזוק תחושת השייכות החברתית ועידוד ערך ההתנדבות                   .10
 יצירת מפגש בין דורי בין חניך לדמות מבוגר משמעותית .11
סיוע למשפחות יוצאות אתיופיה להשתלב בחברה עי חיזוק הקשר  .12

 לבתי הספר, מוסדות הישוב והקהילה. 

 איתור התלמידים ע"י צוות בית ספרי 

 תלמיד בשעות אחה"צ -מפגשים שבועיים פרטניים מתנדב 
 
 
 

 פעילות מתמשכת
פועל בששה  בתי 

 ספר 

 פוש מתנדבים
הפעלת מערך מתנדבים, המשמשים 

 -ללא תשלום  -פרטיים כמורים 
לילדים, שזקוקים לסיוע 
 במקצועות לימוד שונים

 
קידום ילדים ובני נוער הזקוקים לעזרה בצמצום פערים לימודיים,  .3

 .כלכליים –חינוכיים וערכיים הנובעים מהבדלים חברתיים 
 . הרחבת מעגל המתנדבים והמעורבים חברתית .4

 
 

 איתור תלמידים ע"י הצוות הבית ספרי 

 קבוצתיים בשעות בית הספר-מפגשים אישיים 

  מתן תמיכה לימודית לצמצום פערים 

 פעילות מתמשכת
פועל שבעה בתי 

 ספר 

מתן  –הוראה מותאמת  -פוש 
אסטרטגיות למידה לתלמידים 

אקונומי נמוך ע"י -מרקע סוציו
 מורים מומחים

 צמצום פערים לימודיים הנובעים מרקע סוציו אקונומי נמוך. .5
 יכולות אורייניות ויכולות קריאה וכתיבהשיפור  .6
 שיפור יכולות לשוניות. .7
 שיפור יכולות חשיבה ואסטרטגיות למידה.  .8
 
 

 ג  ע"י הצוות הבית ספרי-איתור תלמידים מכיתות א 

 ילדים  3-שבועיים לכל קבוצת ילדים )כ-שיעורים דו
 בקבוצה( 

  קיום מפגשים עם הורים לחשיפת התכנית ומתן המלצות
 ם הילדיםלעבודה ע

 
 

פועל בארבעה  פעילות מתמשכת
 בתי ספר 

 חלו"ן
תכנית למניעת נשירה שואפת לתת 

-מענה לתלמידים מרקע סוציו
אקונומי נמוך העומדים על סף 

נשירה מבית הספר וזקוקים לסיוע 
 לימודי, חברתי ורגשי

 . שיפור ההישגים הפדגוגים לצד טיפול רגשי  .3
תלמידים הרשומים בבתי ספר, אך -מיגור תופעת ה"נשירה הסמויה"  .4

 אינם מגיעים באופן סדיר/אינם מתפקדים בו כלומדים 
 

 איתור התלמידים ע"י צוות בית ספרי •

  תגבור לימודי שבועי בעברית ומתמטיקה ע"י מורים
 מתוך הצוות הבית ספרי.

  פעמים בשבוע עי –העצמה רגשית לתלמידים והורים
 פסיכולוגית )חט"ב היובל(

 
 

פועל בחמישה  פעילות מתמשכת
 בתי ספר
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 הערות סטטוס דרכי פעולה יעדים תחום פעילות

 אנגלית לכיתות ב
 "בארץ האנגלית"

 חשיפת את השפה בדרך חווייתית ומעשירה.  .1
לאפשר למידה משמעותית עם הקניית בטחון עצמי לתלמיד ביכולתו  .2

 לרכוש שפה. 
 בסיס איתן ללימודי השפה בהמשך.להוות  .3

  םש"ש של שיעורי אנגלית חווייתיי 2
 

 פעילות מתמשכת
פועל בכל כיתות 

ב' בעיר בחינוך 
 הממלכתי והממ"ד

סיור באתרי מורשת + ביקור בבית 
 מורשת יהדות תימן

חיזוק הזיקה לעיר ומורשתה בחיבור לנושא "העיר" הנלמד בכיתה ד'  .1
 למידה משמעותית. בשיעורי מולדת בדגש על

הקניית חוויה, ביסוס,  הטמעת החומר הלימודי והיכרות של המבנים  .2
 ההיסטוריים.

סיור המונחה ע"י מד"צים באתרי מורשת בעיר בהמשך 
 לתכנית "אני ועירי" 

 פעילות מתמשכת 
 

פועל בכל כיתות 
ב' בעיר בחינוך 

 הממלכתי והממ"ד

 מחשב לכל ילד

 לילדים שיד משפחתם אינה משגת לרכשם.הענקת ערכות מחשבים  .1
סגירת ה"פער הדיגיטלי" באמצעות השוואת התנאים הבסיסיים בתחום  .2

המחשוב, לרבות הציוד והידע בין ילדי השכבות המבוססות לבין ילדי 
 השכבות החלשות.

 
 

 .איתור התלמידים הזקוקים למתן מענה זה ע"י ביה"ס 

 הזכאים ביקור בדיקות סקר ע"י העמותה לאיתור 

 .קיום מפגש הורים לחשיפת הפרויקט 

  שעות לימוד לתלמידים 45קורס מיומנויות מחשב בן 

 .חלוקת מחשבים לבוגרי הקורס 

 פעילות מתמשכת
מיועד לתלמידי 

 י-כיתות ב

ניצנים בחופשות + בית ספר של 
 החופש הגדול

 הקניית מסגרת חינוכית , ערכית, חווייתית ומאורגנת במוסד החינוכי בו .4
 לומד התלמיד.

 טיפוח תרבות פנאי משמעותית .5
 מתן מענה להורים להשתלבות בשוק העבודה .6

 תכנית חינוכית עפ"י הנחיות משרד החינוךהעלת הפ
ימים בחופשת חנוכה ובחופשת פסח ושלשה שבועות  5

 בחופש הגדול.
 ב-כיתות א פעילות מתמשכת

 מלגות-שיקום שכונות 

כלכלית לסטודנטים הבאים  צמצום פערים לימודיים ומתן תמיכה
 מרחובות שיקום שכונות

 בדיקת כתובות המבקשים 

  העברת הפרטים לרכז/מנהל הפרויקט מטעם משרד הבינוי
 והשיכון

 העברת האישורים לזכאים. 

 פברואר -ינואר
2019  

 שיקום שכונות
לתלמידים  צמצום פערים רגשיים הנובעים מרקע סוציו אקונומי נמוך

 הבאים מרחובות שיקום שכונות.
 

  פעילות מתמשכת הפעלת תכניות להעצמה רגשית בתיאום עם בתי הספר.

 קר"ב 
הפעלת תכניות העשרה על פי 

 בחירת בתי הספר והנהגת ההורים

 השמת למידה התנסותית בתחומים שונים .1
 מתן חוויה וביטוי אישי לתלמידים .2
 

  התלמידים משתתפים בתכניות העשרה על פי תחומי
 עניין. 

  משוב  בקרב המנהלים והתלמידים לבדיקת שביעות רצון
 מהשתתפות בתכנית

 
 
 
 

  פעילות מתמשכת

 תחום פעילות
 יעדים 

 הערות סטטוס דרכי פעולה
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 ניהול עצמי

קידום העשייה החינוכית על ידי מיצוי כל משאבי בית הספר  .1
 התלמיד.לטובת 

 מתן גמישות תקציבית למנהלי בתי הספר .2
 התאמת תכניות עבודה לצרכי בית הספר .3

 קיום ועדות מלוות פעמיים בשנה 

  איגום כלל המשאבים הבית ספריים במסגרת תכנית
 עבודה לצרכי התלמידים ובית הספר

 

עדיין בתהליך  פעילות מתמשכת
 למידה שלי

תמיכה ביוזמות חינוכיות לקידום 
 תהליכי חינוך חדשניים

 צמצום פערים  .1
 קידום הייחודיות הבית ספרית  .2
 קידום תכניות ייחודיות. .3

 . הגשת יוזמה ע" בית הספר1
. בדיקת היוזמה ע"י אגף החינוך והענקת תמיכה על פי 2

 הצרכים/תקציב
 . מעקב התנהלות התכנית 3

  פעילות מתמשכת
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 נוער מתנדב ראש העין שם המחלקה:
 רינת מגידו שעיה גורם אחראי :

נכונות לקבל לייצר  עירונית בפרט והישראלית בכלל.בחיי החברה ה של בני הנוער לטפח מעורבות תחום פעילות ואחריות: 
לייצר דמות  .עזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתילם מתוך מסירות ואחריות, רצון אות תפקידים ולמלא

י"ב ולהם נדרש לתת מענה ומגוון של תכניות -בני נוער מכתה י' 1700-מיומנויות רגשיות חברתיות. כיום רה"ע מונה כ בוגר בעלי
                                                                               התנדבות העונה גם על צרכי הם וגם על צרכי העיר.  

 החלה על תלמידים ות אישית ומעורבות חברתית" תכנית משרד החינוך "התפתח
 תנאי לזכאות לתעודת בגרות!י"ב הינה -בכיתות י'

 
 :העירוניות המטרות

 , פיתוח, הובלה ומנהיגות.העצמת בני הנוער .1

 ראש העין. שייכות לעירפיתוח מעורבות אקטיבית בקהילה ויצירת תחושת  .2

 להפחית מקרי ונדליזם ולהעשיר את שעות הפנאי.לגרום לבני הנוער לעסוק בפעילות חיובית במסגרות התנדבות כדי  .3

 חסרים בקהילה ומשדרג את הקיימים.ה כמשאב המשלים שירותיםבעיר  הנוערבני בערך התנדבות  עירונית להביא להכרה .4

 המיטבי בתחום מעורבות בקהילה. הנוער לצורך שילובםלבני  ומסגרות התנדבות מגוונותתוח תמידי של תכניות פי .5

 

 

 מעורבות חברתית מול יעדי משרד החינוך לשנת תשע"ט:

 

 על מנת לאפשר להם שוויון זכויות ושוויון   חינוך הנוער למיומנויות רגשיות וחברתיות ומתן עזרה לאוכלוסיות חלשות -חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

 בחיים . בכלל זה נכנס גם שילוב של בני נוער עם צרכים מיוחדים כמתנדבים פעילים כחלק בלתי נפרד מהקהילה.הזדמנויות להצלחה 

 באמצעות ההתנדבות בני הנוער נחשפים לעולמות תוכן שונים ולאוכלוסיות שונות בקהילה, מגלים עוד צדדים  -קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי פוטנציאל

 בתחומי החיים השונים.מסייעים בעיקר לאוכלוסיות חלשות לקבל הזדמנויות שוות בפוטנציאל האישי שלהם ו
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 יטת פעולות ויוזמות לשינוי חברתי וזהו הדור שאנו רוצים לחנך שיהווה ללקיחת אחריות ולנק, ההתנדבות מחנכת את הנוער למנהיגות -חיזוק המנהיגות החינוכית

 בעתיד מנהיגות חינוכית.

  

 
 סטטוס זמן דרכי פעולה החינוךהמלצות משרד 

 
 
 

חיבור בין תחומי 
 הדעת להתנדבות

 

נבנות השנה תכניות התנדבות בתיכון בגין 
ובאולפנת זבולון המחוברות לתחומי הדעת 

ומאפשרות לתלמידים  לקבל הערכה חלופית 
על פרויקט בתחום הדעת כחלק מציון  30%של 

הבגרות כשהפרויקט יכיל גם פן חברתי 
ובכך יספק להם גם את שעות  התנדבותי

ההתנדבות הנדרשות מהם במקשה אחת. 
 התחומים:

 ביולוגיה 

 מוסיקה 

 תקשורת 

 
 2018נובמבר 

 

מיסוד מסגרות 
הוקרה והערכת 

תלמידים המעורבים 
חברתית והרשת 
 התומכת שלהם

  כנס פתיחת שנה לנציגי מקומות

ההתנדבות לנוער והכשרתם בליווי 

 בוגרים(הנוער המתנדב )מתנדבים 

  אירוע הוקרה למצטיינים שבנוער

 המתנדב

 

 
 2018ספטמבר 
 

 2019מאי 
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הערכת התלמיד על  
תפקודו בתעודות 
 מחצית וסוף שנה

באספות ההורים, יחד עם כלל הציונים בשאר 
המקצועות,  מדווח להורים גם על סטטוס 

 התלמיד בתחום מעורבות חברתית .

 
  2019ינואר 
 2019מאי 

 

מליאה  קיום מפגשי
של המורים בנושא 

ידע ומיומנות בתחום 
 המעורבות החברתית

השנה תתקיים הרצאה לחדר המורים בבגין 
בנושא מעורבות חברתית לבני נוער מאתגרים 

 ובעלי צרכים מיוחדים המשולבים בתיכון

 
 2018נובמבר 

 

קיום מפגשים 
משותפים לנוער עם 
מוגבלות ונוער ללא 

מוגבלות לעשות יחד 
 קהילהלמען ה

ממשיכים להוביל את הפיילוט הארצי  "לשם 
שינוי" המעודד נוער עם צרכים מיוחדים 

להתנדב ככלל בני הנוער בקבוצות מעורבות 
ברחבי העיר ולתרום לקהילה. בכלל זה פיתוח 

 תכניות התנדבות חדשות
 
 

 
לאורך כל 

 השנה

 

הפעלת קבוצות 
מנהיגות בתחום 
מעורבות ברוח 

 החמ"ד

פתיחת אופציות התנדבות לנוער התואמות את 
 רוח החמ"ד וערכיו כגון:

 הגרעין התורני 

 מחלקת מורשת ישראל 

 "מלמדים פרשת השבוע-תכנית "רב גן 

 

 
לאורך כל 

 השנה

 

 
יצירת מגוון תכניות 

 התנדבות
 התנדבות האישית  

  הרחבה והעשרה של מגוון תכניות

ההתנדבות לנוער כדי לתת מענה 

 הנוער ולצרכי העיר.לצרכי 

 

אוגוסט -יולי
2018 
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העלאת המודעות 
להתנדבות נוער 

 ברשות 

  הפקת חוברת הכשרות ותכניות

 לנוער התנדבות 

  קיום יריד התנדבות עירוני החושף את

 הנוער לאפשרויות הקיימות בעיר

  פרסום העשייה בעיתונות ובמדיה

 החברתית

 

  2018אוקטובר 
 
 
 

לאורך כל 
 השנה

 

ניהול תקין של מערך 
 המתנדבים 

השנה נטמיע אפליקציית ניהול מתנדבים 
. בני הנוער ירשמו דרך  TRIBUחדשה בשם 

האפליקציה ולצוותי החינוך תהיה גישה לכל 
 הנתונים לשם מעקב ובקרה

  2018נובמבר 

העברת שאלוני משוב לנוער ולמקומות  מעקב ובקרה
 ההתנדבות כדי להתייעל.

  2019מאי 

פרויקטים קבוצתיים 
 בתיכונים

מתן מענה לדרישת המשרד להפעלת פרויקטים 
י"ב ברמת -קבוצתיים/כיתתיים משכבה י'
תכניות  58 -פיתוח, הפעלה ומעקב אחר  כ

 קבוצתיות.

 מרץ-דצמבר
2019 

 

 יום המעשים הטובים
 

 
הפעלת קבוצות נוער מתנדב ביום המעשים 

 הטובים

  2019אפריל 

 
 



49 
 

 
 
 
 

 ציפי עורקבימנהלת: ה אגף רווחה 

 הערות ופירוט 2018 פעולות שרות מחוזי

   426 טיפול בפניות חדשות של ילדים בסיכון.א.  ילד ונוער

  53 השמת ילדים במעונות יום.ב.  

 משפחתונים 18סה"כ  –ילדים  5בכל משפחתון  90 השמת ילדים במשפחתונים ג. 

 ילדים 5בכל משפחתון  18 ד. הפעלת משפחתונים בשיתוף עם התמ"ת. 

 מועדוניות בשיתוף עם החינוך  2הפעלת  ה. 

 ו.מועדונית אחת אינטנסיבית

 בשיתוף אגף החינוך והמתנ"ס 45

 ילדים 15בכל מועדונית 

 פנימיות ואומנה. 59 השמת ילדים במסגרת חוץ ביתית.. ז 

 ועדות 40 ח. ועדות בתוקף חוק פעוטות בסיכון. 

ונוער בסיכון בתוקף חוק הנוער )טיפול טיפול בילדים . ט 
 והשגחה(

 אור החוק( 27-בצו ו 43) 70

  110 י. שילוב בקייטנות קיץ לילדים. 

יא. מפגשים עם צוות השרות הפסיכולוגי החינוכי  
 והקליני.

מקשרות מגיעות לש. הפסיכולוגי כל שבוע למפגש  2מפגשים.  40
 של שעתיים.

 מס' וועדות במידה והמשפחה מוכרת ברווחה 36-כ יב. השתתפות בוועדות השמה. 

 אבחונים( 9טיפולים רגשיים,  45משפ',  23ילדים )סופר נני  77 יג.  וועדות עם הפנים לקהילה   
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 ילדים בכל צהרונית 5 10 צהרוניות ביתיות לילדי גן. 2יד. הפעלת  

 צהרונית ילדים בכל  6 12 צהרוניות ביתית לילדי ביה"ס. 2טו. הפעלת  

 לכל ביה"ס יש מקשרת שמגיעה אחת לחודש לביה"ס.  12 ספר-טז. פגישות  בין מקצועיות בבתי 

 מפגשים בשנה  7 יז. השתלמויות למטפלות המשפחתונים 

 מפגשים 10 יח. הדרכה קבוצתית למטפלות המשפחתונים  

 דיונים -יט. ועדות החלטה 

 קטינים                               

148 

 

 ( 89 -, נוער41–, יסודי 18-)גיל רך 

  35 כ . טיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית ובבני משפחותים 

 הערות ופירוט 2018 פעולות שרות מחוזי
 המשך ילד ונוער

 נערות 47 כא. טיפול בנערות בסיכון ובמצוקה

 נערות מגיעות לבית החם פעמיים בשבוע 15 כב. מועדון בית חם 

 נערות שמגיעות לטיפול קבוצתי וחונכות אישית 11 . סלע כג 

 נערים 38 כד. טיפול בנוער בסיכון 

 נערים מגיעים לבית חם פעמיים בשבוע 30 כה. מועדון בית חם לנערים 

 15ו"בגין"  12קבוצה לנוער בביה"ס "עתיד"  28 כו. קבוצה נערים בביה"ס "עתיד" ו"בגין"  

 תיקים לפניות חדשות.א. פתיחת  פרט ומשפחה

ב. פניות תושבים לצורך יעוץ הכוונה והתערבות קצרת 
 מועד ללא פתיחת תיק

102 

185 

 

 משפחות 32 ג. הפעלת סומכות/חונכות במשפחות. 

 משתתפים 600 2 ד. אירועים עירוניים בתחום האלימות 

 מפגשים 2 א. ועדת היגוי המרכז שלום המשפחה מרכז לשלום
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  10 פורום קהילתי בנושא אלימות במשפחהב.  המשפחה:

 מפגשים 20 ג. הדרכה קבוצתית לעוסים באגף בנושא האלימות  . המרכז למניעת1

 משתתפים 600  2  . אירועים עירוניים בתחום האלימותד אלימות

  239 ה. פניות חדשות בנושא אלימות במשפחה במשפחה

  1 ו. ועדת טיפול באלימות למקרים חריגים 

 מעון נשים מוכות. 3 ז. פרויקט טיפול באלימות )הפניה למרכזי חירום(  

  133 ח. טיפול פרטני בנפגעי האלימות 

 משתתפות 16 קב'1 ט. קבוצת נשים נפגעות אלימות ארוכות טווח 

 גברים 10 1 י קבוצת גברים לשליטה בכעסים 

 ליווי נפגעות אלימות 3 יא. הפעלת מתנדבים והדרכתם 

 יב.עו"ס משטרה 

 

 ישיבות צוות משותפות בשנה 6

 

 הערות ופירוט 2018 פעולות שרות מחוזי

 פניות מהמשטרה בשנה 173 יג. עו"ס משטרה למניעת המרכזהמשך 

יד.יציאה משותפת לימודית בנושא טיפול רגיש  אלימות במשפחה
 תרבויות 

 ביקור ברמלה 25

למטפלות משפחתונים ולסטודנטים לרפואה, צוותים חינוכיים  6 טו. פעולות הסברה ומניעה 
 למועדוני נשים וקבוצות נוער.

  127 א. טיפול בפניות לתחנה לייעוץ נישואין. . התחנה לייעוץ 2

 12 ב. צוות גירושים בשיתוף פעולה נישואין         
 בצוות

 עוה"ד 4יועצים ו 4ישיבות שנתיות,  4 
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 יועצי גירושים4עו"ד, 4 מש' 4 פעולה טופלוג. גירושין בשיתוף  

זוגות 8 ד.  תיאום הורים 
 הורים

 מתאמים 14 

 מפגשים 20  - מתאמים 14 ה. הדרכה למתאמים הוריים 

 משפחות  15 א. מרכז קשר הדרכה וליווי מרכז קשר. 3

ב. ועדות הערכה והארכה וכן ועדת היגוי בשיתוף  
 גורמי הטיפול

3  

  87 א. טיפול בנפגעי סמים ואלכוהול מבוגרים.סמים 4

  4 מבוגרים. –ב. וועדת אבחון  

  2 ג. קבןצה טיפולית מבוגרים ונוער 

  4 ד. התערבות משפחתית 

  14 נוער -ה. וועדות אבחון  

  5 ישיבות עם גורמים קהילתיים –ו. נוער נפגע סמים  

  4 ז. מפגשים במרכזי גמילה נוער 

  1323 בדיקת שתן ח. לקיחת 

  5 ט. הפניה לקהילות טיפוליות ופנימיות  

  60 א. הגשת תסקירים לבית הדין ובתי המשפט למשפחה סדרי דין. 5

 41אפוטרופסות  57ילדים להורים בהליכי גירושין או פרידה  50 ב. הגשת תסקירים בנושא אפוטרופסות  

 7 צוות סדרי דין –ג. ועדת תסקירים  
 

 הערות ופירוט 2018 פעולות מחוזישרות 

 משרה+ מתמחה 25%+50%עובדות  3 א. כוח אדם . מרכז בנפגעות6
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  34 ב. מספר מטופלות  ומטופלים תקיפה מינית

 10 ג.  קבוצת נשים נפגעות פוסט טראומה 

 

 

– מרכז עצמה 
 לאוכלוסייה  מודרת

לגופים  םא. ליווי פרטני ותיווך דוחות סוציאליי
 ציבוריים שונים לקידום המסגרת המשפחתית

110  

  126 ב. יום כיף למשפחות בפארק המים ממדיון ומוחלשת

 שתוף פעולה עם האגודה למען החייל 18 ג. חיילים מומלצים לסיוע 

ד. חגיגת בר/בת מצווה לילדים ממשפחות מעוטות  
 יכולות

6  

 שיתוף עם עבודה קהילתית 2 ה. השתתפות בחוג מחשבים למבוגרים 

  10 ו. שמיכות+ תנורים 

 בשיתוף עם העבודה הקהילתית 4 ז. פרויקט פעמונים 

 בשיתוף עם העבודה הקהילתית 18 ח.  מועדון בודדים 

  4 ט. אוכל חם 

  3 י. סיירת תיקונים 

  446 יא. משפחות מטופלות במרכז 

  80 שיקום פיזי התפתחותי. –א.טיפול בבוגרים  שיקום נכויות

  22 שיקום פיזי התפתחותי. –ב. טיפול בילדים  פיזיות

  10 ג. תחושון התפתחויות

  45 ד. טיפול בבוגרים עיוורים וללקויי שמיעה וחושיות

  11 ה. טיפול בילדים עיוורים וללקויי שמיעה 

  13 ו השמת נכים בתעסוקה מוגנת 
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  6 ז. המשך לימודים לעיוור 

  2  תגי"ל מועדונית לחרשים אחה"צ*ח.  

  3 ז. שילוב ילדים ביום לימודים ארוך 

 הערות ופירוט  2018 פעולות שרות מחוזי

 חדשים  10לא כולל עיוורים וחרשים, כולל מעבר מעובדים   20 א. פתיחת תיקים חדשים לנושא שיקום. המשך שיקום נכויות

  2 ב. השמות בשמע 

  9 פעוטות יום שיקומייםג. השמת  

  8 עיוורים וחרשים  . פתיחת תיקים חדשים  שיקוםד 

  30 ה. מועדון נכים בוגרים 

  2 ו. השמה במרכז יום לנכים קשים  

  2 ז. תוכנית מעברים תעסוקה לבני נוער  

מגבלות שכלית 
 התפתחותית

  143 א. טיפול במפגרים

  11 ב. קשר עם בתי ספר למפגרים 

  3 ג. השמת מפגרים בהוסטל ופנימייה 

ד. הפניית מפגרים לאבחון וועדת אבחון לצורך  
 קביעת

 דרכי טיפל והכרה בשרות    

15  

  14 ה. הפעלת מועדונית  למפגרים 

  23 יום לימודים ארוך –ו. הפעלת מועדוניות  

  23 ז. הפעלת מועדוניות למפגרים 

 פיגור .  -5 10 +מפגר + אוטיזםט. הפעלת תחושון, שרות שיקום  
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 36 י. נופשון+ קייטנה + הקלה  
 לינות

 (פיגור/אוטיזים/נכים)נופשון דרך עזר מציון ועמותת עמיחי 

  10 יא. הדרכה לאפוטרופסות 

יב. הפעלת פרויקט "כנפיים של קרמבו", פעילות  
 לילדים בעלי צרכים מיוחדים אחר הצהריים

17  

בבוגרים המתמודדים עם אוטיזם מעל גיל           א.טיפול אוטיזם
21 

11  

  58 0-21ב. טיפול בילדים המתמודדים עם אוטיזם  

  7 ג. שילוב של בוגרים במסגרות חוץ ביתיות 

 הערות ופירוט  2018 פעולות שרות מחוזי

  9 אלוטף ורמת דוד –ד.השמה למעון תקשורתי שיקומי  המשך אוטיזם

  7 קרמבו ה. כנפיים של 

  50 משפחתי-ו. מועדון צמי"ד  

  5 ז. ילדים משולבים ב'תחושון' 

  6 ח. הפעלת שירות מטפח לילד  

 דרך עמותת אלו"ט 2 ט. נופשונים למשפחות. 

  5 י. קייטנות. 

יא. קונטקט קיד פעילות בתנועה הורה + ילד/צרכים  
 מיוחדים

14  

 10 כדורגל לילדים עם צרכים מיוחדים   יב.חוג 
 

  6 יג. מעון שיקומי אלוטף ועזר מציון  
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  1345 א.מס' מטופלים מחלקה לגיל הזהב גיל הזהב

  99 ב. פתיחת תיקים חדשים לקשישים. 

 באמצעות משרד הרווחה ומשרד הבריאות. 20 ג. השמה במרכזים גריאטריים. 

 שיניים, מכשירי שמיעה ע"י קרנות ועמותות. טיפול 100 ד. מתן סיוע חומרי. 

 פסח, ראש השנה  2140 ה. מבצע חלוקת שי לקשיש. 

 בתי אב 531 ו. חברים בקהילה תומכת. 

 חברות סיעוד נותנות השירות. 15 745 ז. מקבלי חוק סיעוד  

 חוק סיעוד + קהילה תומכת. 320 ח. חיבור מערכת מצוקה למוקד. 

  125 בקהילה תומכת לניצולי שואה ט.חברים 

  35 י. מועדון מופת לניצולי שואה 

 במהלך השנה 100 יא. מקבלי טרום סיעוד. 

 יב.מוצרי ספיגה 

 

 חברות 3מסופקים  ע"י  212

 הערות ופירוט  2018 פעולות שרות מחוזי

)ועדת היגוי מרכז יום, וועדת היגוי קהילה ועדה  12 יג. השתתפות בוועדות היגוי קבועות לטיפול בקשיש המשך גיל הזהב
תומכת(+ועדת היגוי תוכנות למניעת התעללות והזנחה כלפי 

 קשישים

 מט"זיות במהלך השנה + עזרה ביתית לקשישים. 2 35 יד. מתן טיפול בית לקשיש. 

  146 טו. ביקור קשישים במרכז יום 
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 . 110 טז. חלוקת קמחא דפסחא לניצולי שואה 

 הכולל: עו"ד רופא עוסי"ם ועוד... 6 ישיבת צוות רב מקצועייז.  

 חוק חוסים לחסרי ישע. 90 יח. הפעלת חוקי הגנה על קשישים כולל בצל החוק 

 חוק החוסים חסרי ישע ואפוטרופסות. 40 יט. הפעלת חוקי הגנה על קשישים בצל החוק. 

 משתתפים 20 כ. פרויקט  "והדרת" 

 נציגים של נותני שירותים לאזרחים ותיקים בעיר 20השתתפו  1 אזרחים ותיקים –כא. שולחן עגול  

 פעלים ומתנדבים. 2000 א. מפגשים עם פעילים בקהילה. עבודה קהילתית

 מפגשי עבודה צוות רב תחומי. 5 ליווי ועדת היגוי לקליטת עליה. –ב. קליטת עולים  

 חברות עסקיות.  5 ג.  פרויקט תעשיה קהילה.  

ד. ייעוץ בתחומי רכישת מקצוע וסיוע בהש.מה  
 בעבודה

 פונים  50

 ה. הפעלת מועדון שכונתי "מצפה אפק"  בשיתוף  

 תושבים.      

 הורים וילדים  500

 משפחות 500  ו .הפעלת מועדון שכונתי פסיפס 

 נשים 250 שכונת אביב –ז . הפעלת מועדון נשים  

 פעילים   15 ח. הפעלת תכנית קהילה נגישה 

יא. קיום אירועי חודש שוויון זכויות לאנשים עם  
 מוגבלות 

 תושבים פעילים משתתפים  250

 צעירים   24 קדום צעירים  לתעסוקה  -יב. הפעלת תכנית אפיקים 

 משתתפים   40 לבודדים –יג. הפעלת קבוצת אל"ה   

 אימהות . 45מתנדבות ו 45 90 יד. הפעלת תכנית "אם לאם" 
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 פונים 15מתנדבים תומכים ב  15 טו. הפעלת תכנית סיירת תיקונים 

 הערות ופירוט  2018 פעולות שרות מחוזי

 משתתפים  15 טז פתיחת סדנא לצמיחה תעסוקתית  המשך עבודה קהילתית

 תושבים פעילים 500  יז. הפעלת מרכז קהילתי אביב  

 בתי אב  200 יח . תכנית שקום שכונות חוזר  שכונת אביב  

 –תוכנית יזמות חברתית  –יט. הכשרת פעילים  
 קבוצות לעזרה עצמית 

 יזמים חברתיים תושבי העיר  20

סיוע חינוכי העשרתי משפחתי  –כ. תכנית שח"ם   
 לילדים ולמשפחות יוצאות העדה האתיופית.

 בנות שירות 7ילדים .  20

בית למשפחות   –כא. הפעלת מרכז משפחות צמיד   
 לצרכים מיוחדים.

 משתתפים הורים , בוגרים, ילדים ומשפחות 200

נוער חרדי, פרטני  –כב. פתיחת הפעלת  תוכנית נוחם  
 קבוצתי קהילתי 

 נערים 50 50

כג. פתיחת קורס הכרת המחשב מתחילים  
 ומתקדמים

 משתתפים 20

א. גיוס מתנדבים עפ"י צרכים שוטפים  ולשעת חרום  התנדבות
         . 

150  

 מתנדבים  600 ב. מבצעי חלוקת סלי מזון בחגים. 
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 מתנדבים  40 ג. הפעלת מתנדבים לבסיסי צה"ל, פעמיים בשבוע 

ד. מערך חלוקת סלי מזון וארוחות חמות לאורך  
 השנה

 משפחות 160

 משפחות מתנדבות 15משפחות +  15 ה. פרויקט "משפחה למען משפחה". 

 יו"ר ארגונים 55 ו. ליווי הכשרת יו"ר ארגוני מתנדבים ורכזי מתנדבים  

 משתתפים     220 ז.הרמת כוסית  למתנדבים בראש השנה בפסח   
 משפחות 35 ח פרויקט אב קהילה בתוכנית תחזוקת בית 

 פניות 5700  א. מתן שרות יעוץ לאזרח. שי"ל

 סטודנט 2 ב. שילוב ע.ל.מ בתחנת שי"ל )יעוץ משפטי(. 

   4 ג.  ישיבות צוות 

 מתנדבים 4 ד. התמחות ביחסי עבודה. 

 מתנדבים 43 ה. הפעלת שירותי יעוץ ע"י מתנדבים. 

 הערות ופירוט  2018 פעולות שרות מחוזי

  2 ו. ימי עיון למתנדבי שי"ל ארציים/מחוזיים. המשך שי"ל

  8 מתנדבים עו"ד. ז. הפעלת 

 מתנדבים 4 ח. צרכים מיוחדים 

   3 ט. מגשרים 

 מתנדבים 2  י. הורה עצמאי 

 מתנדבים 3 יא. אימון אישי 

 

 2018לשנת  –פעולות ונתונים כמותיים  -סיכום שנתי 
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 ציפי עורקבימנהלת: השם  ראש העיןרותים חברתיים: ימחלקה לשה

 ופירוטהערות  2018 פעולות שרות מחוזי

   426 טיפול בפניות חדשות של ילדים בסיכון.א.  ילד ונוער

  53 השמת ילדים במעונות יום.ב.  

 משפחתונים 18סה"כ  –ילדים  5בכל משפחתון  90 השמת ילדים במשפחתונים ג. 

 ילדים 5בכל משפחתון  18 ד. הפעלת משפחתונים בשיתוף עם התמ"ת. 

 מועדוניות בשיתוף עם החינוך  2הפעלת  ה. 

 ו.מועדונית אחת אינטנסיבית

 בשיתוף אגף החינוך והמתנ"ס 45

 ילדים 15בכל מועדונית 

 פנימיות ואומנה. 59 השמת ילדים במסגרת חוץ ביתית.. ז 

 ועדות 40 ח. ועדות בתוקף חוק פעוטות בסיכון. 

)טיפול טיפול בילדים ונוער בסיכון בתוקף חוק הנוער . ט 
 והשגחה(

 אור החוק( 27-בצו ו 43) 70

  110 י. שילוב בקייטנות קיץ לילדים. 

יא. מפגשים עם צוות השרות הפסיכולוגי החינוכי  
 והקליני.

מקשרות מגיעות לש. הפסיכולוגי כל שבוע למפגש  2מפגשים.  40
 של שעתיים.

 והמשפחה מוכרת ברווחהמס' וועדות במידה  36-כ יב. השתתפות בוועדות השמה. 

 אבחונים( 9טיפולים רגשיים,  45משפ',  23ילדים )סופר נני  77 יג.  וועדות עם הפנים לקהילה   

 ילדים בכל צהרונית 5 10 צהרוניות ביתיות לילדי גן. 2יד. הפעלת  

 ילדים בכל צהרונית  6 12 צהרוניות ביתית לילדי ביה"ס. 2טו. הפעלת  

 לכל ביה"ס יש מקשרת שמגיעה אחת לחודש לביה"ס.  12 ספר-בין מקצועיות בבתיטז. פגישות   

 מפגשים בשנה  7 יז. השתלמויות למטפלות המשפחתונים 
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 מפגשים 10 יח. הדרכה קבוצתית למטפלות המשפחתונים  

 דיונים -יט. ועדות החלטה 

 קטינים                               

148 

 

 ( 89 -, נוער41–, יסודי 18-)גיל רך 

  35 כ . טיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית ובבני משפחותים 

 הערות ופירוט 2018 פעולות שרות מחוזי
 המשך ילד ונוער

 נערות 47 כא. טיפול בנערות בסיכון ובמצוקה

 נערות מגיעות לבית החם פעמיים בשבוע 15 כב. מועדון בית חם 

 נערות שמגיעות לטיפול קבוצתי וחונכות אישית 11 כג. סלע  

 נערים 38 כד. טיפול בנוער בסיכון 

 נערים מגיעים לבית חם פעמיים בשבוע 30 כה. מועדון בית חם לנערים 

 15ו"בגין"  12קבוצה לנוער בביה"ס "עתיד"  28 כו. קבוצה נערים בביה"ס "עתיד" ו"בגין"  

 לפניות חדשות.א. פתיחת תיקים  פרט ומשפחה

ב. פניות תושבים לצורך יעוץ הכוונה והתערבות קצרת 
 מועד ללא פתיחת תיק

102 

185 

 

 משפחות 32 ג. הפעלת סומכות/חונכות במשפחות. 

 משתתפים 600 2 ד. אירועים עירוניים בתחום האלימות 

 מפגשים 2 א. ועדת היגוי המרכז שלום המשפחה מרכז לשלום

  10 קהילתי בנושא אלימות במשפחהב. פורום  המשפחה:

 מפגשים 20 ג. הדרכה קבוצתית לעוסים באגף בנושא האלימות  . המרכז למניעת1

 משתתפים 600  2  . אירועים עירוניים בתחום האלימותד אלימות

  239 ה. פניות חדשות בנושא אלימות במשפחה במשפחה
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  1 ו. ועדת טיפול באלימות למקרים חריגים 

 מעון נשים מוכות. 3 ז. פרויקט טיפול באלימות )הפניה למרכזי חירום(  

  133 ח. טיפול פרטני בנפגעי האלימות 

 משתתפות 16 קב'1 ט. קבוצת נשים נפגעות אלימות ארוכות טווח 

 גברים 10 1 י קבוצת גברים לשליטה בכעסים 

 ליווי נפגעות אלימות 3 יא. הפעלת מתנדבים והדרכתם 

 יב.עו"ס משטרה 

 

 ישיבות צוות משותפות בשנה 6

 

 הערות ופירוט 2018 פעולות שרות מחוזי

 פניות מהמשטרה בשנה 173 יג. עו"ס משטרה למניעת המרכזהמשך 

יד.יציאה משותפת לימודית בנושא טיפול רגיש  אלימות במשפחה
 תרבויות 

 ביקור ברמלה 25

למטפלות משפחתונים ולסטודנטים לרפואה, צוותים חינוכיים  6 טו. פעולות הסברה ומניעה 
 למועדוני נשים וקבוצות נוער.

  127 א. טיפול בפניות לתחנה לייעוץ נישואין. . התחנה לייעוץ 2

 12 ב. צוות גירושים בשיתוף פעולה נישואין         
 בצוות

 עוה"ד 4יועצים ו 4ישיבות שנתיות,  4 

 יועצי גירושים4עו"ד, 4 מש' 4 פעולה טופלוג. גירושין בשיתוף  

זוגות 8 ד.  תיאום הורים 
 הורים

 מתאמים 14 

 מפגשים 20  - מתאמים 14 ה. הדרכה למתאמים הוריים 
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 משפחות  15 א. מרכז קשר הדרכה וליווי מרכז קשר. 3

ב. ועדות הערכה והארכה וכן ועדת היגוי בשיתוף  
 גורמי הטיפול

3  

  87 א. טיפול בנפגעי סמים ואלכוהול מבוגרים.סמים 4

  4 מבוגרים. –ב. וועדת אבחון  

  2 ג. קבןצה טיפולית מבוגרים ונוער 

  4 ד. התערבות משפחתית 

  14 נוער -ה. וועדות אבחון  

  5 ישיבות עם גורמים קהילתיים –ו. נוער נפגע סמים  

  4 ז. מפגשים במרכזי גמילה נוער 

  1323 בדיקת שתן ח. לקיחת 

  5 ט. הפניה לקהילות טיפוליות ופנימיות  

  60 א. הגשת תסקירים לבית הדין ובתי המשפט למשפחה סדרי דין. 5

 41אפוטרופסות  57ילדים להורים בהליכי גירושין או פרידה  50 ב. הגשת תסקירים בנושא אפוטרופסות  

  7 צוות סדרי דין –ג. ועדת תסקירים  

 הערות ופירוט 2018 פעולות מחוזישרות 

 משרה+ מתמחה 25%+50%עובדות  3 א. כוח אדם . מרכז בנפגעות6

  34 ב. מספר מטופלות  ומטופלים תקיפה מינית

 10 ג.  קבוצת נשים נפגעות פוסט טראומה 

 

 

  110לגופים  םא. ליווי פרטני ותיווך דוחות סוציאליי– מרכז עצמה 
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 ציבוריים שונים לקידום המסגרת המשפחתית לאוכלוסייה  מודרת

  126 ב. יום כיף למשפחות בפארק המים ממדיון ומוחלשת

 שתוף פעולה עם האגודה למען החייל 18 ג. חיילים מומלצים לסיוע 

ד. חגיגת בר/בת מצווה לילדים ממשפחות מעוטות  
 יכולות

6  

 שיתוף עם עבודה קהילתית 2 ה. השתתפות בחוג מחשבים למבוגרים 

  10 ו. שמיכות+ תנורים 

 בשיתוף עם העבודה הקהילתית 4 ז. פרויקט פעמונים 

 בשיתוף עם העבודה הקהילתית 18 ח.  מועדון בודדים 

  4 ט. אוכל חם 

  3 י. סיירת תיקונים 

  446 יא. משפחות מטופלות במרכז 

  80 שיקום פיזי התפתחותי. –א.טיפול בבוגרים  שיקום נכויות

  22 שיקום פיזי התפתחותי. –ב. טיפול בילדים  פיזיות

  10 ג. תחושון התפתחויות

  45 ד. טיפול בבוגרים עיוורים וללקויי שמיעה וחושיות

  11 ה. טיפול בילדים עיוורים וללקויי שמיעה 

  13 ו השמת נכים בתעסוקה מוגנת 

  6 ז. המשך לימודים לעיוור 

  2  תגי"ל מועדונית לחרשים אחה"צ*ח.  

  3 ז. שילוב ילדים ביום לימודים ארוך 

 הערות ופירוט  2018 פעולות שרות מחוזי
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 חדשים  10לא כולל עיוורים וחרשים, כולל מעבר מעובדים   20 א. פתיחת תיקים חדשים לנושא שיקום. המשך שיקום נכויות

  2 ב. השמות בשמע 

  9 פעוטות יום שיקומייםג. השמת  

  8 עיוורים וחרשים  . פתיחת תיקים חדשים  שיקוםד 

  30 ה. מועדון נכים בוגרים 

  2 ו. השמה במרכז יום לנכים קשים  

  2 ז. תוכנית מעברים תעסוקה לבני נוער  

מגבלות שכלית 
 התפתחותית

  143 א. טיפול במפגרים

  11 ב. קשר עם בתי ספר למפגרים 

  3 ג. השמת מפגרים בהוסטל ופנימייה 

ד. הפניית מפגרים לאבחון וועדת אבחון לצורך  
 קביעת

 דרכי טיפל והכרה בשרות    

15  

  14 ה. הפעלת מועדונית  למפגרים 

  23 יום לימודים ארוך –ו. הפעלת מועדוניות  

  23 ז. הפעלת מועדוניות למפגרים 

 פיגור .  -5 10 +מפגר + אוטיזםט. הפעלת תחושון, שרות שיקום  

 36 י. נופשון+ קייטנה + הקלה  
 לינות

 (פיגור/אוטיזים/נכים)נופשון דרך עזר מציון ועמותת עמיחי 

  10 יא. הדרכה לאפוטרופסות 

  17יב. הפעלת פרויקט "כנפיים של קרמבו", פעילות  
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 לילדים בעלי צרכים מיוחדים אחר הצהריים

בבוגרים המתמודדים עם אוטיזם מעל גיל           א.טיפול אוטיזם
21 

11  

  58 0-21ב. טיפול בילדים המתמודדים עם אוטיזם  

  7 ג. שילוב של בוגרים במסגרות חוץ ביתיות 

 הערות ופירוט  2018 פעולות שרות מחוזי

  9 אלוטף ורמת דוד –ד.השמה למעון תקשורתי שיקומי  המשך אוטיזם

  7 קרמבו ה. כנפיים של 

  50 משפחתי-ו. מועדון צמי"ד  

  5 ז. ילדים משולבים ב'תחושון' 

  6 ח. הפעלת שירות מטפח לילד  

 דרך עמותת אלו"ט 2 ט. נופשונים למשפחות. 

  5 י. קייטנות. 

יא. קונטקט קיד פעילות בתנועה הורה + ילד/צרכים  
 מיוחדים

14  

  10 כדורגל לילדים עם צרכים מיוחדים   יב.חוג 

  6 יג. מעון שיקומי אלוטף ועזר מציון  

  1345 א.מס' מטופלים מחלקה לגיל הזהב גיל הזהב

  99 ב. פתיחת תיקים חדשים לקשישים. 

 באמצעות משרד הרווחה ומשרד הבריאות. 20 ג. השמה במרכזים גריאטריים. 

 שיניים, מכשירי שמיעה ע"י קרנות ועמותות. טיפול 100 ד. מתן סיוע חומרי. 
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 פסח, ראש השנה  2140 ה. מבצע חלוקת שי לקשיש. 

 בתי אב 531 ו. חברים בקהילה תומכת. 

 חברות סיעוד נותנות השירות. 15 745 ז. מקבלי חוק סיעוד  

 חוק סיעוד + קהילה תומכת. 320 ח. חיבור מערכת מצוקה למוקד. 

 125 בקהילה תומכת לניצולי שואה ט.חברים 
 

  35 י. מועדון מופת לניצולי שואה 

 במהלך השנה 100 יא. מקבלי טרום סיעוד. 

 יב.מוצרי ספיגה 

 

 חברות 3מסופקים  ע"י  212

 הערות ופירוט  2018 פעולות שרות מחוזי

)ועדת היגוי מרכז יום, וועדת היגוי קהילה ועדה  12 יג. השתתפות בוועדות היגוי קבועות לטיפול בקשיש המשך גיל הזהב
תומכת(+ועדת היגוי תוכנות למניעת התעללות והזנחה כלפי 

 קשישים

 מט"זיות במהלך השנה + עזרה ביתית לקשישים. 2 35 יד. מתן טיפול בית לקשיש. 

  146 טו. ביקור קשישים במרכז יום 

 . 110 טז. חלוקת קמחא דפסחא לניצולי שואה 

 הכולל: עו"ד רופא עוסי"ם ועוד... 6 ישיבת צוות רב מקצועייז.  

 חוק חוסים לחסרי ישע. 90 יח. הפעלת חוקי הגנה על קשישים כולל בצל החוק 

 חוק החוסים חסרי ישע ואפוטרופסות. 40 יט. הפעלת חוקי הגנה על קשישים בצל החוק. 

 משתתפים 20 כ. פרויקט  "והדרת" 

 נציגים של נותני שירותים לאזרחים ותיקים בעיר 20השתתפו  1 אזרחים ותיקים –כא. שולחן עגול  
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 פעלים ומתנדבים. 2000 א. מפגשים עם פעילים בקהילה. עבודה קהילתית

 מפגשי עבודה צוות רב תחומי. 5 ליווי ועדת היגוי לקליטת עליה. –ב. קליטת עולים  

 חברות עסקיות.  5 ג.  פרויקט תעשיה קהילה.  

ד. ייעוץ בתחומי רכישת מקצוע וסיוע בהש.מה  
 בעבודה

 פונים  50

 ה. הפעלת מועדון שכונתי "מצפה אפק"  בשיתוף  

 תושבים.      

 הורים וילדים  500

 משפחות 500  ו .הפעלת מועדון שכונתי פסיפס 

 נשים 250 שכונת אביב –ז . הפעלת מועדון נשים  

 פעילים   15 ח. הפעלת תכנית קהילה נגישה 

יא. קיום אירועי חודש שוויון זכויות לאנשים עם  
 מוגבלות 

 תושבים פעילים משתתפים  250

 צעירים   24 קדום צעירים  לתעסוקה  -יב. הפעלת תכנית אפיקים 

 משתתפים   40 לבודדים –יג. הפעלת קבוצת אל"ה   

 אימהות . 45מתנדבות ו 45 90 יד. הפעלת תכנית "אם לאם" 

 פונים 15מתנדבים תומכים ב  15 טו. הפעלת תכנית סיירת תיקונים 

 הערות ופירוט  2018 פעולות שרות מחוזי

 משתתפים  15 טז פתיחת סדנא לצמיחה תעסוקתית  המשך עבודה קהילתית

 תושבים פעילים 500  יז. הפעלת מרכז קהילתי אביב  

 בתי אב  200 יח . תכנית שקום שכונות חוזר  שכונת אביב  

 –תוכנית יזמות חברתית  –יט. הכשרת פעילים  
 קבוצות לעזרה עצמית 

 יזמים חברתיים תושבי העיר  20



69 
 

סיוע חינוכי העשרתי משפחתי  –כ. תכנית שח"ם   
 לילדים ולמשפחות יוצאות העדה האתיופית.

 בנות שירות 7ילדים .  20

בית למשפחות   –כא. הפעלת מרכז משפחות צמיד   
 לצרכים מיוחדים.

 משתתפים הורים , בוגרים, ילדים ומשפחות 200

נוער חרדי, פרטני  –כב. פתיחת הפעלת  תוכנית נוחם  
 קבוצתי קהילתי 

 נערים 50 50

כג. פתיחת קורס הכרת המחשב מתחילים  
 ומתקדמים

 משתתפים 20

א. גיוס מתנדבים עפ"י צרכים שוטפים  ולשעת חרום  התנדבות
         . 

150  

 מתנדבים  600 ב. מבצעי חלוקת סלי מזון בחגים. 

 מתנדבים  40 ג. הפעלת מתנדבים לבסיסי צה"ל, פעמיים בשבוע 

ד. מערך חלוקת סלי מזון וארוחות חמות לאורך  
 השנה

 משפחות 160

 משפחות מתנדבות 15משפחות +  15 ה. פרויקט "משפחה למען משפחה". 

 יו"ר ארגונים 55 ו. ליווי הכשרת יו"ר ארגוני מתנדבים ורכזי מתנדבים  

 משתתפים     220 ז.הרמת כוסית  למתנדבים בראש השנה בפסח   
 משפחות 35 ח פרויקט אב קהילה בתוכנית תחזוקת בית 

 פניות 5700  א. מתן שרות יעוץ לאזרח. שי"ל

 סטודנט 2 ב. שילוב ע.ל.מ בתחנת שי"ל )יעוץ משפטי(. 

   4 ג.  ישיבות צוות 

 מתנדבים 4 ד. התמחות ביחסי עבודה. 

 מתנדבים 43 ה. הפעלת שירותי יעוץ ע"י מתנדבים. 
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 הערות ופירוט  2018 פעולות שרות מחוזי

  2 ו. ימי עיון למתנדבי שי"ל ארציים/מחוזיים. המשך שי"ל

  8 מתנדבים עו"ד. ז. הפעלת 

 מתנדבים 4 ח. צרכים מיוחדים 

   3 ט. מגשרים 

 מתנדבים 2  י. הורה עצמאי 

 מתנדבים 3 יא. אימון אישי 

 

 

 אגף שפ"ע

 
 2018לחוק חופש המידע  –ריכוז נתונים מחלקת איכות הסביבה 

 
 קיימים.מחלקת איכות הסביבה עוסקת במניעת מפגעים סביבתיים, וטיפול במפגעים 

  -בין משימותיה
מתן תנאים סביבתיים להיתרי בניה ולבקשות לרישיון עסק, ביצוע ביקורות תברואתיות בעסקים , טיפול במטרדים סביבתיים, קידום התייעלות 

 ביבה העירונית וכ"ו.אנרגטית, פיקוח על ניטור והדברת מזיקים )יתושים, מכרסמים, נחשים וכו(, חינוך סביבתי,  קידום החלטות ועדת איכות הס
  :עובדים 5המחלקה מונה 
 דפנה לביא –מנהלת מחלקה 
 סיגל חדד –מזכירת מחלקה 

 דקר שרעבי  –מנהל מדור הדברה 
 דני גולבארי –מנהל מדור תברואה 

 ענת ברוק גורפונג –מנהלת מדור חינוך סביבתי 
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 נתונים מספריים:

 פניות ציבור. 1794: התקבלו  תלונות מהציבור  .1
 

 פניות ציבור. 1768  טופלו .2
  

 בקשות לרישיון עסק בנושאי איכות הסביבה. 88: טופלו  הצבת תנאים בתחום איכות הסביבה  -בקשות לרישיון  עסק  .3
 

 בקשות לרישיון עסק בנושא תברואה. 28טופלו  הצבת תנאים בתחום התברואה: –בקשות לרשיון עסק  .4
 

 ביקורות תברואיות בעסקים. 21: נערכו ביקורות תברואיות בעסקים .5
 

 הדברות נגד מזיקים1250בוצעו  –הדברות  .6
 
 
 

 : טיפול בתלונות מוקד .1
פניות בנושא: רעש מטוסים, רעש מואזין, מגרסות. ריחות, רעש מעסקים, מתן חוות דעת בנושא מפגעי תברואה למחלקת פיקוח 

 עירוני מפגעים בחצרות תושבים.
   

 טיפול בפסולת"  . 2  
 הנחיות בפינוי פסולת מעסקים באזורי תעשייה.א. מתן 

 ב. טיפול בהכנת חוק עזר לפינוי אשפה.
 

 .טיפול בקרינה בלתי מייננת מרשת החשמל וסלולר   .3
 

 רשת החשמל
 

 ,למדידת ערכי קרינה מרשת החשמל בבית ספר הצומח. הוצאת דוחות מדידה ופרסום לתושבים. 24/7מעקב אחר מערכת ניטור רציף  .א
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 מכרז למיגון כנגד קרינה בלתי מייננת בבית ספר הצומח ומתחם הקבלנים.הכנת  .ב

 
 מדידות  בגני ילדים) צוקית, נופר, תאנה, לוטם(.  .ג

 
 

 סלולר
 מדידות )אנטנות סלולר על בריכת המים( בבתי תושבים בשכונת פסגות אפק.

 
 .    טיפול במטרדי השריפות מכפר קאסם.5

 
 חומרים מסוכנים ותרגול בנושא מוכנות לשעת חרום.עדכון תיק  -חומרים מסוכנים .4

 
 
 

 המחלקה הווטרינרית
 8201הנדון: דו"ח שנתי לשנת 

 אמצעי העבודה העומדים לרשות השרות הווטרינרי. .1

 טנדר להובלת בע"ח. -
 מקרר להחסנת תרכיבים ותרופות. -
 מקפיא להחסנת מוצרי בשר -

 מוטות ללכידת כלבים. - 2 -

 מלכודות חתולים  - 12 -

 מלכודת לכלבים גדולים. – 1 -

 רשת לכידה. - 1 -
 מוט ללכידת חתולים. - 1

 מחשבים עם תוכנה לניהול המחלקה הווטרינרית. - 2 -
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 כוח אדם: .2

 ד"ר אהוד שלם. –ווטרינר עירוני  -

 מדרי. –הגב' אילנית בשוניק  –מנהלת מדור פיקוח בע"ח -

 מר. יניב שי. –מפקח ווטרינרי  -
 
 

 חיים משוטטים:פעילות בנושא כלבת ובעלי  .3

 נושא הכלבים ממוחשב  ) תוכנה לניהול מחלקה ווטרינרית ( לכן קיימת שליטה טובה על משטר החיסונים והחזקת בע"ח. -
 ווטרינרים מורשים לחיסון כלבת המדווחים על פעילותם בנושא הכלבת. 5בעיר קיימים עוד  -
 כל הכלבים הרשומים מסומנים בשבב אלקטרוני. -

 ם.שבבי 791 –הוזרקו  -

 מסורסים/מעוקרות(. 2026כלבים ) מהם  2813 –חוסנו לכלבת  -

 במבצע עיקור/סירוס                           500חתולים +  54

 ברירות משפט לבעלי כלבים משוטטים או על אי חיסון כלב . – 60הוגשו  -

 כלבים. 18 –הוסגרו עקב נשיכה  -

 כלבים משוטטים. 63 –נלכדו  -

 ) חלק נכבד על גללי כלבים ותלונות סרק(. 1627 על כלבים -טופלו תלונות  -

 )בד"כ עופות חתולים ופגרים(. 552 -על אחרים  -

 כלבים.  129 -נפטרו   -

 כלבים 103 –נמסרו  -

 כלבים.  89 –שינו כתובת  -
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 פיקוח על מוצרים מן החי:א.  .4

 ברשתות השיווק הגדולות(, אולמי שמחות ומפעלים.מהם  5אטליזים )  12עסקים סוג ה' בניהם  90-בשטח המוניציפאלי של העיר כ -

 קיים שיתוף פעולה הדוק בין רישוי עסקים והשרות הווטרינרי בנושא רישיונות עסק ורישיונות יצרן. -

המצב התברואתי הסניטארי בעסקים משתפר משנה לשנה כתוצאה מהדרכה נכונה, ביקורים שותפים בעסקים לשם ביקורת, ואכיפה ע"י ברירות  -
 ברירות משפט לבעלי העסקים ומפעלים. 3פט לעבריינים. נתנו רק מש

 בדיקות בעסקים סוג ה' ) למוצרים מן החי (. 235-נערכו  -

 המלצות לרישיון עסק או לחידוש רישיון עסק. 69נתנו   -
 

 פסילת מוצרי בשר בעסקים : ב.       
 ק"ג. 32,210  - קפואבשר בקר  -
 ק"ג. 5 –נקניקים  -
 ק"ג. 4 –עוף מצונן  -
 

 מבצעים:
 חתולי רחוב. 500ביצענו עיקור/סירוס של בלבד מתקציב העירייה  2018במהלך שנת  -

 באותה הזדמנות חיסנו את החתולים בחיסון נגד כלבת.

 בשלב זה. טיפול בשפני סלע מתקציב העירייה בלבדממשיך  -

 
 סיכום:

 
 כלבים עקב ירידה במס' הכלבים המשוטטים.נמשכת הירידה במספר ברירות המשפט שנתנו לבעלי  -

 מבדיקת  התלונות על כלבים וחתולים נראה שחלק גדול מהתלונות הינם כנגד גללי כלבים או תלונות סרק. -

 מקרים של נשיכות ע"י בע"ח, מספר נמוך יחסית למספר הכלבים בעיר. 18 -

 סייה.גם בגלל גידול אוכלו 9% -עליה במספר הכלבים המחוסנים נגד כלבת ב -

 ממשיכה מגמת השיפור במצב התברואתי בעסקים וקיימת עליה במספר העסקים בעלי רישיון עסק. -
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 כמות זניחה בפסילות בשר ומוצריו עקב אכיפה בנושא זה גם על ספקים ונהגים, בנוסף לבדיקות בעסקים. -

, לשם כך נעזרים ברשות שמורות הטבע והגנים בדילול ממשיכה בעיית ריבוי אוכלוסיית השועלים והתנים מסביב לעיר וכניסתם לתחום העירוני -
 האוכלוסייה ) מפזרים פיתיונות אורליים נגד כלבת לאוכלוסייה זאת (. 

 כמידי שנה ממשיכים במבצעי עיקור/סירוס חתולי רחוב. -

 בשפני סלע מתקציב העירייה בלבד. השנה טיפלנוגם  -

 הנדסיות להרחקת שפני הסלע מתחום העיר. הגשנו בקשת תמיכה למשרד לאיכות הסביבה עבור פעולות -
                                                                                    
                                                                                 

                                                                      
 

 

 

 8201לחוק חופש המידע  –ריכוז נתונים מחלקת גנים ונוף 

 

 המחלקה מטפלת באחזקה שוטפת של הגנים הציבוריים ומוסדות החינוך ברחבי העיר.

 אחזקה שוטפת של עצי השדרה, נטיעת עצים חדשים, שתילת פרחים.

 טיפול במתקני המשחק בגנים ציבוריים. אחזקת המתקנים ע"י קבלן חיצוני.

 אחזקת מזרקות ברחבי העיר ע"י קבלן חיצוני

 הדברת עשבייה בשטחים פתוחים.

 פיתוח וגינון בשצפי"ם ובכיכרות ברחבי העיר.

 
 *העבודה מתבצעת ע"י קבלנים חיצוניים.

 :עובדים 12המחלקה מונה 

 ןאלחנן כה–מנהל מחלקה 
 סגנית מנהל מחלקה

 סגן מנהל מחלקה
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 מזכירת מחלקה
 מפקחים 5

 אחראית מערכות השקייה 
 ואחראי למתקני משחק וריהוט גן.

 עובד אחזקה
 

 פניות שהתקבלו במוקד העירוני: 

 לא טופלו סה"כ טופלו התקבלו פניות נושא

 0 19 19 הדברות

 8 51 59 מדרכות

 2 543 545 מוסדות חינוך

 0 1999 1999 השקיהמערכות 

 0 284 284 ניקיון גנים ונוף

 15 2610 2625 עצים וצמחיה

 6 828 834 שטח ציבורי

 0 15 15 שרות גנים ונוף

 0 11 11 מזרקות

 0 10 10 מים

 31 6371 6402 2017סה"כ פניות לשנת 

 
 
 
 
 
 

 נט"מ –פניות שהתקבלו במוקד העירוני 
 טופלולא  סה"כ טופלו התקבלו פניות נושא

 0 2 2 אשפה ביתית
 2 26 28 ביטחון ונדליזם
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 1 123 124 ברזיות
 7 153 160 מתקני משחקים

 10 202 212 נט"מ
 1 159 160 נקיון רחובות
 11 154 165 ריהוט רחוב
 0 7 7 שטח ציבורי

 0 94 94 שילוט
 0 2 2 תנועה

 32 922 954 2018סה"כ פניות לשנת 
 
 
 
 

 נתונים מספריים

 גנים ציבוריים 70 גנים 1

 דונם 1000 יערות ק.ק.ל 2

 דונם 650 שטחים ירוקים 3

 יח' 6000 עצי שדרה 4

 יח' עצים 300 ניטעו 5

 4צמחים גודל  20,000 נשתלו 6

 פרחי עונה 200,000 נשתלו 7

שטח *שדרוג מתקני משחק בגנים ציבוריים )מ פרויקטים 8
 גומי, הצללה ומתקנים חדשים(.

 אתרים ברחבי העיר 52 מתקני משחקים 9
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 8201תכנית עבודה יעדים ומטרות לשנת  –מחלקת גנים ונוף 

בוצע/לא  פירוט/תכנית עבודה יעדים
 בוצע

 הערות

אחזקת 
שטחי גינון 

ברחבי 
 העיר

 מפקחים(  5אזורים ) 5-חלוקת העיר ל
 אחזקת טיילת צלילי המוסיקה. 

סה"כ "  פיתוח ותשתיותד.ש גינון " –אזור א' 
 253 -דונם 

סה"כ "שובל פיתוחים"                  –אזור ב' 
 200 -דונם 

סה"כ "מדשאות גינון"                    –אזור ג' 
 164.11 –דונם 

סה"כ  "אדמונית"                         –אזור ד' 
  142.55 – דונם

"כ "עבודות גינון ג'ימי מסעוד"   סה –אזור ה' 
 134.7 –דונם 

 

  בוצע
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שיקום 
ושדרוג 

מערכות 
השקיה 
בגנים 

 ציבוריים

 דונם שטחי גינון  300-סקר השקיה בכ
ביצוע שדרוג מערכות השקיה בשיתוף רשות 

 המים

 בוצע  -סקר
–שדרוג 
 בוצע 

 :בוצע 
גבעת הסלעים, 

 3,4-גבעת טל 
 מצפה אפק

 שכונות ותיקות
 קריית החינוך

 אזרחיתנווה אפק 
 אחזקה
מתקני 
משחק 
בגנים 

 ציבוריים

אחזקה שוטפת של מתקני משחק בגנים 
 גנים ציבוריים. 52 – 1498ציבוריים עפ"י תקן 

  בוצע

שדרוג 
מתקני 
משחק 
בגנים 

ציבוריים, 
התקנת 
ריהוט 
רחוב 

ברחבי 
 העיר

שדרוג והחלפת מתקני משחק, ביצוע משטחי 
גומי, הצללה, פרגולות, התקנת ספסלים, 

ות מודעות ברחבי העיר, עפ"י אשפתונים, לוח
 תכניות עבודה תלת שנתית 

 גנים.15-כ  בשנה זו יבוצע ב

 בוצע : 
 

 הותקנו: 
 ספסלים 100
 אשפתונים 80
 לוחות מודעות 10
 שולחנות 3

פירוט הגנים 
 בעמ' הבא

אחזקת 
מזרקות 
ברחבי 
העיר 

באמצעות 
קבלן 

מזרקות ברחבי העיר כולל טיפול  6אחזקת 
 במים ותאורה ע"י קבלן חיצוני.

 

בוצע אחזקה 
 של 

 מזרקות  5
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אחזקת 
 מזרקות

השלמות 
שתילת 

עצים 
ושיחים 
ברחבי 

 העיר

ה ובוצע נו השלמות שתילה בערוגות ריקות בשטחי הגינון.
 ,אפק

 ה' באייר
גבעת 

 הסלעים
 גבעת טל
שכונות 
 ותיקות
כניסה 

 לפארק אפק

 נשתלו
 יח' 300 –עצים 

 –פרחי עונה 
200,000 
  20,000 –שיחים 

 
 

 8201פרויקטים נוספים שבוצעו במהלך שנת 
 שדרוג גנים ציבוריים –פרויקטים 

 

 מתקני משחק : 
 
 
 
 
 
 

 השקייה : 

 
 
 
 

 נוספים. שדרוגי צנרת ותיקונים ,ראשי מערכות השקיה ומחשובם 36בשדרוג ₪  850,000השנה הושקעו       

 שכונות: להלן פירוט של ראשי מערכות חדשים שהותקנו לפי 

 

כמות ראשים חדשיםשכונה

11נוה אפק האזרחית

6שבזי

4דניה

4גבעת הסלעים

3גבעת טל 3

2גבעת טל 4

2מצפה אפק

1אביב

1רקפות

1קריית החינוך

1רמב"ם

36סה"כ

 לפי הפירוט הבא:₪  1,789,556התקנת מתקני משחק בגנים הציבוריים בסכום של 
  מתקני משחק 3 –גן נחליאלי 
  מתקני משחק 6 –פארק משה דיין 
 מתקן משחק אחד – 905 שצ"פ 
  מתקני משחק 5 –גן שמחה 
  משחקים, שדרוג הגן כולו. 14התקנת  –גן ז'בוטינסקי 
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 שורשי עצים במדרכות : 
 

 דשא סינטטי :      

 מתחמים: 19ב ₪  921,062הנחת דשא סינטטי בהשקעה של  

 
 

כמות גניםשכונה

5רמב"ם

3שבזי

3אביב

2צה"ל

1גבעת טל 5

1פארק סיבל

1גבעת הסלעים

1דניה

1נווה אפק

1מצפה אפק

19סה"כ

 הצללות:
 מתחמים הבאים: 9ב ₪  327,792הרכבת הצללות בהשקעה של 

 

  'פינת נחליאלי 5ברבור רח 
 גן ז'בוטינסקי 
 גן יריעות שלמה 
 מועדון פיס רחוב המתמיד 
 גן שמחה 
 גן ג'ון קנדי 
 גן ברקן 
 גן אפרידר 
 גן דקר 
 

 

כמות גניםשכונה

2אביב

2נווה אפק

2מצפה אפק

1גבעת הסלעים

1שבזי

1רמב"ם

9סה"כ
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מס' מקומות  שכונה
 שטופלו

 5 נוה אפק
 5 מצפה אפק

 3 גבעת הסלעים
 2 רמב"ם

 2 5גבעת טל 
 1 פארק סיבל

 1 3גבעת טל 
 19 סה"כ

 
 

   
 8201לחוק חופש המידע  – תברואהריכוז נתונים מחלקת 

 
 עובדים: 6.5המחלקה מונה 

 בועז כהן – מנהל מחלקת תברואה -1

 מזכירת מחלקה – 1
 וטיאוט.אשפה  בקרית על נתוני קבלני – 1
 מנהלי מדורים אזור א' ואזור ב' .  - 3
 .A+Bמפקח מתחמים    - 1

 פניות שהתקבלו במוקד העירוני: ראו פירוט בדף האחרון 

 פניות פתוחות    טופל  %    סה"כ טופלו   התקבלו פניות   נושא

 28 99.54% 6066 6094 אשפה ביתית ואורגנית

 1 99.95% 1893 1894 גזם וגרוטאות

 4 99.9% 1093 1097 ניקיונות

 0 100% 923 923 פגרים

 0 100 % 50 50 כללי

₪ 25,229מקומות בסכום של  19טיפול ב           
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 33 99.7 10025 10058 סה"כ 

 תחומי אחריות:
 ניקוי רחובות:  טיאוט ידני, טיאוט מכני. .1

 פינוי אשפה ביתית. .2

 פינוי טמוני קרקע ברחבי העיר .3

 פינוי דחסנים ברחבי העיר  .4

 עשביה במדרכות: ריסוס, הורדה. .5

 גזם.פינוי  .6

 פינוי פגרים. .7

 טיפול במפגעים.  .8

 איסוף זכוכית, תאונת בכביש. .9

 טיפול בתלונות מוקד. .10

 מכירה / מבצע מכירת פחים. .11
 טיפול באכלוס במתחמים בכל תחומי המחלקה. .12

 אישור תוכניות במתחמים בתחומי המחלקה.  .13

 .טיפול במערך פינוי האשפה בשני אזורי התעשייה.14
                                                                

 
  2018ריכוז נתוני מחלקת רישוי עסקים לשנת 

 : כוח אדם
 נעמי פנחס – מנהלת מחלקה

 ס/מנהל מחלקת רישוי עסקים
  מנהלת מדור תיאום ורישוי עסקים

 
 , התקנות והצווים שנקבעו על פיו. 1968התשכ"ח רקע כללי: מחלקת רישוי עסקים פועלת בהתאם לחוק רישוי עסקים 

המחלקה מטפלת בעסקים טעוני רישוי בהתאם לצו רישוי עסקים , תוך הקפדה על הוראות החוק, ומתוך דאגה לשלום הציבור , בריאותו, בטחונו 
 ובטיחותו.

עיקר בקורות בעסקי מזון )מסעדות( בשיתוף משרד בריאות , בתוך כך, מאתרת המחלקה עסקים חדשים, מקיימת בקורות בעסקים בשיתוף גורמי מקצוע , ב
 לבדיקת קיום תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל.
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 יין . מקרים בהם נמצאו חריגות , אי הסדרת ליקויים , הוגשו כתבי אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון וכן הפרה מתנאי רישיון עסק, הכל לפי הענ
 תלונות   42התקבלו  2018ת ציבור/מוקד בנוגע למטרדים ומפגעים מפעילות עסקים , במהלך זאת ועוד, המחלקה מטפלת בתלונו

 תלונות בטיפול מתמשך לצורך איסוף נתונים והגשת כתבי אישום ככל שנדרש.  6הושלם טיפול,  36מתוכם 
ל  תהליכי רישוי ככל הניתן על בעלי עסקים תוך נכנסה רפורמה ברישוי עסקים באופן מדורג, מטרת הרפורמה להקל , לשפר ולייע 2014החל משנת 

 שמירה על מטרות החוק.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  נתונים עיקרייםלהלן: 
  31.12.2018 –התפלגות תיקי עסק נכון ל 

 677                 –סה"כ טעוני רישוי 
 515                –עסקים בעלי רישיון 
 72                –תיקים בהליך רישוי 

 65         –תיקים מסורבים )הנדסה( 
 25                    -לא הוגשה בקשה 

 
 להלן נתוני פעילות המחלקה במסגרת אכיפה : 

 
 1 - 12/18 תאור הפעולה

 125 בקשות לרישיון עסק
 361 משלוח התראות

 76 גביית גירסה
 7 בטיפול משפטי

 1                         צו סגירה מינהלי
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  2019תכנית/יעדי המחלקה לשנת 
 

 יישום הרפורמה ברישוי עסקים והטמעתה במערכת, כחלק משיפור השירות לבעל העסק. .1
 שימת דגש לקידום נושא נגישות בעסקים לשימושם של אנשים עם מוגבלות. .2
 עסק, תוך הגברת האכיפה  בהתאם . הגדלת אחוז עסקים בעלי רישיון .3

 
 
 
 
 
 
 

 2018לחוק חופש המידע לשנת  –מיחזור ריכוז נתונים מחלקת 
 :כוח אדם

 יואב תעיזי –חזור מנהל מח' מ
 : תלונות מוקד

 437 –התקבלו 
 417 – טופלו

בעיר, כגון: בקבוקים, פלסטיק , זכוכית, קרטונים, טקסטיל, ונייר עיתון, נייר משרדי. בהמשך יוצבו עוד  מחלקת מיחזור מטפל בכל נושא המיחזור-מידע כללי
 .מתקנים אצירה שונים

 בעיר. בנושא הגברת המחזור  1998תקנון איסוף פסולת למיחזור עוסקת עפ"י   מחלקת מחזור
 המחזור.מכתיב בנושא   לעמוד ביעדים שמשרד להגנת הסביבה תפקיד המחלקה
 כמויות המחזור .  והגדלת  טיפול בקול קורא  , ומול המשרד להגנת הסביבה, תאגיד תמיר  עבודה שוטפת מול תאגידי המחזור, בין משימותיה:

 מרכז בתוכו את כל נושא המחזור והאשפה בעיר שעפ"י חוק ראש העיר צריך להגיש למשרד הגנת הסביבה . 1: טופס  1הגשת טופס 
 באזורים החדשים וכנ"ל באזורים הקיימים בעיר.  אישור ובדיקה של נקודות המחזור המאושרות  :קה בשטחובדי אישור
 : הכנת מכרז בנושא פסולת אלקטרונית מכרז

 הכנסת נושא חוק האריזות פח כתום.:  חוק אריזות
 . של מתקני מחזור שמוצבים כיום בעיר נתונים מספריים                       
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  בצורה משנה לשנה יש לציין את מודעות התושבים בנושא מחזור, שעולה

 חיובית.

 
                                                                                                     

 
 

 2018חוק חופש המידע  –מחלקת שילוט 
 

 כוח אדם: 
 

  נתנאל גרמה – מנהל מחלקה
 

 מנהל המחלקת שילוט חולש על כל העיר כולל אזורי התעשייה 
 

 תחומי אחריות: 
 איתור שלטים חדשים, צילומם ושיוכם לבעל העסק, גביית אגרה שנתית וגביית חובות עבר.

 מעקב ובקרה ביישום מכרזים: חב' מילגם , מרקעים, מבט ראשון, לבנון.
 מדעות להדבקה.תקינות ותחזוקת שלטי הכוונה, תחנות אוטובוס, שלטי חוצות, שלטי פרסום ע"ג עמודי רחוב מוארים, קבלת 

 גביית אגרה מכל הזכיינים ונתינת אישור/סירב לתליית באנרים בשטח ציבורי.

מס' 
 קניםמת

 חומרים שהועברו למחזור
 

 כמות טון

 קרטון 52
 

 טון 402.19

 נייר מעורב 110
 

 טון 262.38

 בקבוקי פלסטיק 125
 

 טון 58

 זכוכית 32
 

 טון 21.5
 11נכון חודש 

 שמן 
 

 טון 25.130

 טון 21.563 טקסטיל 25
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 נתונים מספריים:

 462נוספו שלטים חדשים  
 438הוסרו שלטים מבתי עסק  
 ₪.1.408.068 –הכנסות מאגרות שילוט כ 

 
 :2018פרויקטים שבוצעו בשנת 

 התקנת שלטי התנהגות בגנים הציבוריים
 חות מודעות חדשים התקנת לו

 
 פניות שהתקבלו במוקד העירוני:

 
 טופלו  שהתקבלו 

135 124 
  8201לחופש המידע -ריכוז נתונים מוקד אגפי 

 
 

 מנהלת מדור מוקד אגפי: כרמית מנשה.
 
 

 רקע כללי:
 

 המוקד האגפי מבצע מעקב אחר תהליך הטיפול בפניות.
 הפעלת מנהלי המחלקות ומעקב אחר ביצוע העבודה.

 .ביצוע ניתוח תקופתי סטטיסטי למנהל האגף וסיורים בשטח בצמוד לפניות מוקד
 
 

 1.1.18-31.12.18פניות מוקד מ 
הפניות שהתקבלו בשנת 

2018 
 הערות פניות פתוחות  הפניות שטופלו 
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 : להלן פירוט הפניות שהתקבלו באגף שפ"ע
 

 פניות פתוחות  פניות שטופלו פניות שהתקבלו  המחלקהשם 
 38 10020 10058 ותניקיונ

 33 6368 6401 גנים ונוף
 1 2193 2194 ווטרינריה

 32 922 954 נט"מ 
 2 1328 1330 הדברות 

 20 417 437 מיחזור
 24 440 464 איכות הסביבה

 11 124 135 שילוט
 1 88 89 כללי  -שפ"ע

 6 36 42 רישוי עסקים
 
 

 מחלקת תפעול
 

  2018פרויקטים שבוצעו  בשנת 
 

 אנדרטת כיכר אלי כהן  -
 רח' בן גוריון  –בניית אנדרטת מעלה השמונה  -
 הכנה לחורף . -ניקוי ושטיפת קולטנים וצינורות ניקוז   -
 בטיילת . יהמגרש הסינטט –שדרוג ונגישות לטריבונה  -
 שדרוג חניון רחוב שילה +  תאורה . -
 עבודות שדרוג אי תנועה שבזי כיכר הפעמון עד כיכר המשוררים . -
 טיפול בשורשי עצים בשיתוף מחלקת גינון . -
 שדרוג שבילים חשמונאים / וולפסון . -
 שדרוג  תעלת ניקוז רחוב אבן גבירול לכיוון שד' שלמה המלך .  -

 אישור תקציב 168 21.936 22.104
 המתנה לביצוע קבלן
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 . בשיתוף אגף הנדסה-המסילה, הקטר, הרכבת, העצמאות  –שדרוג רחובות בעיר  -
 בשיתוף הנדסה . –שדרוג חניון הרש"ש  -
 טיפול שוטף בתלונות מוקד  -

 מחלקת תפעול ואחזקה הנמכת כניסות לבתים. 
 

  2018פרויקטים / נגישות מבני ציבור  –מבני ציבור  -

 נוער העובד  –     
 מועדון הצופים  -
 שי"ל   -
 בני עקיבא ותיקה . -
 גן אומניות .  -

 
 

  2018נגישות 
 יורם חתוכה  –גן ציבורי  -
 שמעון אשואל  –גן ציבורי  -
 גן ציבורי ברבור / נחליאלי  -
 גן ציבורי שאול נתן . -
 הנמכות . –צמתים ברחבי העיר  100 –כ  -

 / בשיתוף מחלקת תחבורה ועדות תנועה 
 התקנת מעקות + עמודונים + מראות פנורמיות ברחבי העיר .

 חניות נכים ברחבי העיר.
 בצמתים . םשינויים גיאומטריי

 פסי האטה ברחבי העיר .
  9201שנת ל  תוכנית עבודה 

 תשתיות 
 שלמה , שבטי ישראל מלאכת אפק, ארץ ישראל השלמה ,  –שדרוג רחובות  -
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 . בשיתוף אגף הנדסה      
 .חיבור קולטנים -עבודות ניקוז / תשתיות רח' מלאכת שלמה   -
 חיבור היכל התרבות / מתנ"ס לניקוז עירוני . עבודות ניקוז / תשתיות -
 טיפול בתלונות מוקד . -

 מבני ציבור 
 בניין א' בניין ב'  –מבנה העירייה איטום גג  -
 איטום מורשת יהדות תימן  -

 
  2019נגישות 

 הנגשת גן ציבורי ירקון 
 הנגשת גן ציבורי דקר 

 הנגשת גן ציבורי מצפה אפק 
 הנגשת גן ציבורי ה' באייר .

 קנת מאחזי יד ומעקות לטובת נגישות .הת
 
 

 מבני ציבור  9הנגשת 
 יד לבנים , מתנ"ס אביב , מרכז לגיל הרך , מועדון נוער הצופים רמת הגולן .

 מועדון רח' סמדר + בית המתנדב , ספריה העירונית , מכללת רה"ע .
 מרכז למניעת אלימות קטרוס , פורם נשים 

 מקלטים ציבוריים ברחבי העיר. המשך הנגשת
 

 ועדת תנועה 
 עמודונים + מראות פנורמיות ברחבי העיר .ע"פ החלטות ועדה המשך התקנות מעקות 

 בצמתים ,פסי האטה ברחבי העיר . םחניות נכים ברחבי העיר, שינויים גיאומטריי
 
 

 

 
 



91 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אגף תכנון והנדסה 
 

 מחלקות האגף:
 

 ובניההועדה לתכנון .1
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 מחלקת תכנון עיר ותכנון אסטרטגי.2

 מחלקת תחבורה תנועה ובטיחות.3

 מחלקת תשתיות וכבישים.4

 מחלקת מבני ציבור.5

 
 
 

 

 אגף תכנון והנדסה
 

 סגל ההנדסה:
 סגן ראש העיר ויו"ר אגף תכנון והנדסה ,מיכאל מלמד
 מהנדס העיר ומנהל אגף הנדסה ,אריה גלברג

 סגן מנהל אגף הנדסה ,שאול סטאחי
 
 

 יעד האגף: 
 תכנון וביצוע פרויקטים פיזיים התואמים את מדיניות ותפיסת העולם של הנהלת העיריה
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 תחומי פעילות ראשיים:
 

 בתחום הפיזי מחלקת דרכים ותשתיות: .א
 

 קרקעיות.שיקום ושדרוג רחובות בשכונות הקיימות לרבות כבישים, מדרכות , גידור, שילוב פיתוח נופי, שיקום תשתיות על ותת  .1
 בקרה על התשתיות המוקמות בשכונות הנבנות. .2
 פיתוח שטחים פתוחים ברחבי העיר. .3
ה, בקרה על הבניה המתבצעת בעיר ושמירה על נכסי הציבור על ידי חיזוק יחידת הפיקוח על הבנייה והאכיפה, בדיקת מבנים עם סיום עבודות הבני .4

 בנים לצורך רישוי עסקים ושימושים חורגים.בקשות להעברה בטאבו, בדיקת מרחבים מוגנים, בדיקת מ
 קידום פרויקטים ציבוריים ברחבי העיר. .5

 
 

 בתחום תכנון ומתאר: .ב
 

רחי קידום תכנית מתאר חדשה לעיר הכוללת התחדשות עירונית ויצירת שילוב בין העיר הקיימת עם העיר הנבנית, בין היתר באמצעות יצירת מרכז אז .1
 העיר.משמעותי אשר ישרת את כל מרחב 

 קידום תכנית אב לתחבורה ולתחבורה ציבורית. .2
 קידום תכנון ליציאה נוספת בצפון העיר בסמוך למתחם המסחרי של לב ישראל. .3
 שדרוג אזורי תעסוקה קיימים, איתור אזורים פוטנציאליים לקידום תכנון של אזורי תעסוקה חדשים כל זאת למען חיזוק הכלכלה המקומית. .4
 תכנוניות בהתאם לנתונים שעולים ממערכת המידע הגיאוגרפי והסדרתן.איתור סתירות  .5
 טיפול וקידום תכניות בניין עיר המוגשות ביוזמה פרטית. .6
 
 
 בתחום הרישוי והבניה: .ג

 
 ניהול רישוי הבניה וייעול תהליך הרישוי ככל הניתן, וזאת לצורך מתן שירות מהיר ככל הניתן לתושב. .1
 במתחמים המזרחיים, וליווי יזמים בתהליך הוצאת היתרי הבניה. ליווי תכניות בינוי מפורטות .2
 וסריקת היתרי בניה, והגשת המידע לתושב דרך אתר הוועדה.  GISמחשוב המידע התכנוני כולל מערכת  .3
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 קביעת הנחיות בינוי, ושימוש בכלים תכנוניים נוספים לצורך טיוב חזות העיר. .4
 .38לרבות תמ"א קידום פרויקטים של התחדשות עירונית  .5

 
 

 תחום תחבורה ותנועה. .ד
 

חבורה מחלקת תחבורה אחראית על פתרונות חניה ותנועה לרבות תחבורה ציבורית והכשרת חניונים, פתרונות תחבורה מסילתיים, הסעת המונים בנתיבי ת
 ציבורית, ושבילי אופניים.

 

 
 

 
 
 
 

 ועדה לתכנון ובניה
 מנהל ועדה לתכנון ובניה –משה אלתרמן                                 

 
  2019הטיפול המבוקש בשנת  מצב נוכחי  תהליך

סריקת ההיתרים 
 והנגשתם לציבור. 

 כל ההיתרים נסרקו. 
נסרקו ועדיין  93/94ההיתרים מלפני שנת 

לא הוכנסו למערכת הרישוי ולאתר 
  האינטרנט. 

 שתי אפשרויות:
אלף (  200קבלת תקציב )כ     .1

והוצאת הקלדת הבקשות 
 לספק חיצוני.

בדיקת אפשרות לביצוע     .2
המשימה על ידי העובדים 

 כאן. 

תיקון והשבחת 
מערכת הוצאת מידע 

  GISתכנוני ממערכת 

זוהי המשימה החשובה ביותר שלנו 
. ואני מתגאה שאנו בשנים האחרונות

נמצאים כיום לאחר שיפור משמעותי 

להערכתי נוכל בעוד כחצי שנה לסיים 
את העבודה ולהכניס את התהליך 

. זאת אומרת הכנסת להווה מתמשך
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למרות  . 2016ביותר ביחס למצב בשנת 
שלא כולם מודעים לה, היא בעצם 

התכנוני והידע מחשוב כל המידע 
והנגשתו המיידית לציבור התושבים 

 והמתכננים. 

 נתונים לתבעות חדשות. 

הסדרת ניתוב שיחות 
טלפוני, והסדרת זמני 

 מענה לשיחות.

לצערי, שתי בקשות שהגשנו לביצוע 
ניתוב שיחות על מנת לשפר את הזמינות 

שלנו לקהל התושבים והמתכננים 
 מהשנים האחרונות, נדחו. 

  

נבקש שוב להשתמש בתשתית 
את השירות הקיימת בעיריה ולייעל 

 שלנו לתושבים.
חשוב להדגיש, מענה טלפוני ניתן 

בשעות מוגדרות מראש, על מנת לא 
להקשות על העבודה תוך קבלת קהל, 

ומצד שני שעות קבועות מייצרות 
 סדר ויעילות ארגונית.

  
סריקת תשריטי 

 החלוקה
החלוקה, כך  סרקנו את כל תשריטי

שנוכל לחסוך את ההגעה של התושבים 
   לקבל את המקור לצילום.

התריטים עדיין לא משולבים באתר של 
 הוועדה.

הנגשת התשריטים לאתר של 
 הוועדה. 

הקמת עמדת מחשב 
 לציבור.

אנחנו עדיין מתלבטים אם נכון להקים 
 קיוסק"-עמדת "מחשב

  

הטמעת הנחיות 
ביטחון לעובדי 

 הפיקוח.

לפני כשבוע קיבלנו הנחיות להגברת 
הביטחות של מפקחי הבניה. בנוסף יש 

לשפר את בקרת הכניסה למשרדי 
 הוועדה. 

החלטה על הצעדים בתיאום עם קצין 
הביטחון של העיריה ומימושם 

 בהתאם לתקציב שנקבל. 

בשנתיים האחרונות הטמענו את התקנות  רישוי זמין
ה של הרישוי הזמין. כיום רוב העבוד

נעשית דרך הממשק של הרישוי הזמין. 
לפי בדיקתנו, שיטה זו מקלה על העבודה, 

 ומונעת איבוד של תיקים. 

נשארו לנו כמה פעולות שעלינו 
 להטמיע:

חתימת ההיתרים דרך         -
 המערכת.

קבלת כל התנאים להיתר         -
 ככקבצים. 

-          

ממשק תשלום משותף 
 עם הגביה.

הממשק עובד. לאחר בדיקות  לשמחתינו
שערכנו לאחרונה הבנו שבקשות לתשלום 

שאנו מוציאים דרך מערכת הרישוי 
 מגיעות למערכת המיחשוב של הגביה.

בתיאום עם הגביה, אנו מבקשים 
להתחיל להשתמש בממשק הקיים, 

על מנת לא לשלוח תושבים עם 
ניירות ביד ולא להקליד שוב ושוב את 
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 ים כבר.אותם הנתונים הקיימ  
שיפור בחזות משרדי 

 הוועדה
כיום המשרדים נראים מיושנים ובנויים 

תלאי על תלאי. הנראות משפיעה על 
היחס של המבקר בהם. נראה יותר טוב, 

 ההתנהגות יותר טובה. 

 מבקש תקציב לתיקון ושיפוץ האגף. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ועדה לתכנון ובניה -  מדדי ביצוע
 

  
תיק 
 בניין

בקשה 
 להיתר

בקשה 
להעברה 

 בטאבו

בקשה 
לשימוש 

 חורג

בקשה 
לרישום 

בית 
 משותף

בקשה 
למידע 
 להיתר

תיק בקשה 
לרישוי 

 לעסק

2015 203 401 690 7 14 301 119 

2016 216 314 817 8 8 297 94 

2017 109 392 912 16 42 299 114 

2018 116 456 1016 9 16 299 149 
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 ומידע תכנוני מחלקת תכנון עיר
 

 
 תכנון תכניות בניין עיר, תוך התאמתן למרקם העירוני הנבנה והמתפתח. -מחלקת תכנון עיר עוסקת בתחום התכנון האורבני של העיר

 
 כנון המחוזיים והארציים.המחלקה עוסקת בליווי תכניות אב, נושאים שונים וכן בתכנון האסטרטגי, המחלקה מייצגת את הועדה המקומית לתכנון ובניה בפני מוסדות הת

 בנוסף, המחלקה מלווה את התכנון המפורט בכל רחבי העיר באופן פרטני, תוך שימת דגש עיצובים בשטח, שילובם והתאמתם למרחב הנבנה.
 

 המחלקה בודקת ומלווה תכניות בניין עיר המוגשות ע"י יזמים פרטיים, ציבוריים וממשלתיים, פנים וחוץ עירוניים.
 
 אחריותתחומי  .1

 
 תכנון עירוני ארוך טווח. .א
 מתן אינפורמציה בעניין זכויות בניה. .ב
 הכנת תכניות מתאר/ מפורטות מטעם הועדה המקומית. .ג
 ייצוג הועדה המקומית במוסדות התכנון המחוזי והארצי. .ד
 טיפול וליווי תכניות מתאר ומפורטות ביוזמה פרטית. .ה
 מבנים. ליווי מקצועי של תכניות אב עירוניות כולל שימור .ו
 ליווי תכנית אב אסטרטגית. .ז
 ניהול ועדה וכמובן במבא"ת( -הזנת מסד נתונים במערכות השונות )מערכת בר .ח

 עדכון וקידום התכניות על כל שלביהם.
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 בדיקת דפי מידע .ט
 ייצוג הועדה בוועדות תכנון, ועדת ערר, התנגדויות ובתי משפט. .י

 .טיפול בנושא שימור מבנים ואתרים בהיבט תכנון העיר .יא
 .GISליווי, בדיקה והטמעת נתונים במערכת  .יב

 
 
 יעדים ותכניות עבודה .2

 
 תגדיר את מדיניות הפיתוח של העיר בתחום הפיזי, הכלכלי, החברתי הסביבתי והדמוגרפי.  -תכנית המתאר הכוללנית  .א

 לשנים הבאות.תכנית המתאר היא מסמך סטטוטורי )בעל מעמד חוקי( שתפקידו לקבוע את כיווני ההתפתחות של העיר 
 התכנית תקבע את כיווני הפיתוח של העיר באמצעות תשריטים והוראות כתובות.

ות, עריכת מסמכי שלבי העבודה כללו הגדרת מטרות ויעדים של התכנית בהתבסס על חזון העיר, ניתוח המצב הקיים, הכנת פרוגרמה וחלופות לתכנון, גיבוש מדיני
 השונות.  תכנית ואישורם בוועדות הסטטוטוריות

 העבודה נעשית בהובלת העירייה ע"י צוות מומחים בתחומים השונים ובליווי ועדת היגוי הכוללת נציגים מסקטורים שונים.
 

ם לפיו ועדה שהוסמכה תקבל סמכויות תכנון נרחבות, ג -לחוק התכנון והבניה, קובע דרגות שונות להסמכת ועדות מקומיות 101תיקון  –הסמכת הועדה המקומית  .ב
 אם אין לה תכנית מתאר חדשה.

א)ג( לחוק התכנון והבניה קובע, כי ועדה מקומית שהוסמכה ע"י שר הפנים תוכל לאשר בסמכותה היא את כל התכניות המפורטות התואמות 62עד כה נקבע בסעיף 
 לתכנית המתאר.

 קידום תיירות בעיר מלונאות ואזורי פנאי. .ג
 ות לאזורי הפנים בעיר.שיפור מערך תכנון התחבורה בעיר והנגיש .ד
 הגדלת שטחי המסחר והתעסוקה. .ה
 גידול בכמויות יחידות הדיור למגורים. .ו
 שיפור השירות לאזרח המתבטא: בקיצור זמני המתנה ושיפור יעיל זמין ומהיר. .ז
 הגדלת מכסת כח האדם במחלקה, שיהווה שיפור במערך הניהול, השירות ובכלל. .ח

 

 תחבורהמחלקת                           
 מנהלת מחלקה: מיטל לוי                                                                

                             
 

 2018דו"ח פעילות ותחומי אחריות לשנת  -מחלקת התחבורה בראש העין 
 

 ולהטמיעה כפעילות שוטפת מתמשכת.להוביל את מהפכת התחבורה בראש העין,  2018מחלקת התחבורה המשיכה גם בשנת 
 

מחוזית, ממשיך לתת המהלך המשמעותי לשינוי פני התחבורה בעיר ביוזמת והובלת עיריית ראש העין והעומד בראשה, בשיתוף  עם משרדי התחבורה, השיכון והוועדה ה
 אותותיו יום יום, ונסמך על שלושה נדבכים:
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 הציבורית.שדרוג מתמיד מתמשך של מערך קווי התחבורה  .1
 פיתוח תשתית הדרכים בדגש על העדפה תומכת משלימה לתחבורה הציבורית. .2
אוכלוסיות בעלות שיפור מתמיד מתמשך של הסדרי תנועה ובטיחות בדרכים, כולל מעגלי תנועה, שיפורים גיאומטריים, מעברי חציה ושדרוג רחובות, כולל הנגשה ל .3

 מוגבלות.
 

 חת אחריות, ובמקום להיות מובלת היא יוזמת ומובילה את התהליכים מול רשויות המדינה, נמשך במלא התנופה.השינוי תודעתי, במסגרתו העיר לוק
 

ונות החדשות מחלקת התחבורה עוקבת בהתמדה ומתאימה באופן שוטף את מערך התחבורה להתפתחות הצרכים ולפניות התושבים בכלל ובהתאם להתפתחות איכלוס השכ
 ללת. והפעילות האורבנית הכו

 
 
 

 הפעילויות הבאות: 2018במסגרת הזו התבצעו במהלך שנת 
 

 עדכון ההתניות התחבורתיות בפיתוח המתחמים מול הוועדה המחוזית וביצוע מעקב התקדמות הפרויקטים. .1
 דרום ופתיחת הכביש לתנועה. 444מעקב אחר סיום ביצוע הרחבת כביש  .2
 .444/10כביש  תחילת ביצוע עבודות ע"י נתיבי ישראל להקמת מחלף .3
 .471מעקב אחר תחילת ביצוע נתיבי ישראל לנתיב תחבורה ציבורית על כביש  .4
 תחילת ביצוע כביש ממחלף ראש העין מזרח לא.ת. פארק אפק. .5
 ביצוע סקר תחבורה ציבורית מקיף מעודכן כבסיס ליישום תכנית האב לתחבורה. .6
 האכלוס.התאמת קווי תחבורה ציבורית למתחמים בהתאם להתקדמות  .7
 התאמת קווי תחבורה ציבורית לתלמידים בשיתוף פעולה עם הנהלות בתי הספר וועדי ההורים. .8
 מענה שוטף לפניות תושבים ותיאום מול החברות מפעילות התחבורה הציבורית. .9

 רץ, מסוף מזרחי(.תכנון וקידום פיתוח תשתיות תחבורה בעיר הוותיקה ובשכונות החדשות, כולל מסופים וחניונים )יהודה הלוי, המ .10
 , בתיאום עם משרד התחבורה ונתיבי ישראל.471וכביש מס'  444, כביש מספר  5קידום נת"צים על כביש מס'  .11
 תכנון וקידום נת"צים מהעיר להתחברות למעטפת החיצונית. .12
 תיאום וקידום פיתוח תשתיות מול נתיבי איילון, נתיבי ישראל, חוצה ישראל ורכבת ישראל. .13
 "האופנידן". -ם מערכת שבילי אופניים בעיר על פי תכנית האב, והתחברות לרשת האופניים המטרופולינית תכנון וקידו .14
 תיאום מול פרויקט ה"מטרו" בגוש דן וחלופות השלוחה לראש העין. .15
 המשך פיתוח ושדרוג אתר התחבורה הציבורית.  .16
 קידום העדפת תחבורה ציבורית בוועדת הכלכלה בכנסת.  .17
 נועה מקומיות באופן שוטף  במהלך השנה לטיפול בשינויים בהסדרי תנועה ובטיחות בדרכים.קיום ועדות ת  .18
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 פעילויות בנושא בטיחות בדרכים: .19
 א. פעילויות והדרכות בנושא בטיחות בדרכים לתלמידי התיכון.

 ב.  פעילות "מדור לדור" לקשישים בשיתוף פעולה עם תלמידי בתי הספר היסודיים   
 ילות במועדוני הקשישים בנושא הולכי רגל וקולנועיות.בעיר, ופע     

 שילוב של פעילות בטיחות בפסטיבל התימנה. .ב
 פעילויות באירועי קיץ בשיתוף "מקום בלב" בנושא נהיגת צעירים ) חגירה, אלכוהול והסחת דעת(. .ג
 פעילויות קיץ בשוק העירוני בנושא "תסתכל לי בעיניים" להולכי הרגל. .ד
 מחלקת החינוך בבית ספר התיכון בגין הכולל התנסות בסימולטור על נהיגה באופניים חשמליים להמחשת הסכנות הכרוכות. פעילות משותפת עם .ה
 צביעת מדרכות בסמוך למעברי חצייה בקרבת מוסדות חינוך ברחבי העיר ובצמתים מרכזיים. -פעילות "מדרכות מסבירות"  .ו

 ביצוע, מעקב ושיפורי נגישות בצמתים ברחבי העיר לבעלי מוגבלויות.  .20
 הגשת בקשות למשרד התחבורה לתקציבי פרויקטי: בטיחות, תשתיות לתחבורה ציבורית ושבילי אופניים. .21
 "לב ישראל". –בדיקה ואישור תכניות תנועה לפרויקטים ברחבי העיר כגון: במתחמים החדשים, נצבא  .22
 .next busבוס ישנות בחדשות והוספת שלטי מידע החלפת סככות אוטו .23
הקיימים ובחינה  שיתוף פעולה עם חברת נתיבי איילון האמונה על תכנית האב לתחבורה ציבורית הארצית מטעם משרד התחבורה לבדיקת כל קווי התחבורה הציבורית .24

 בצורך לקווים חדשים, במטרה לשפר ולשדרג את מערך התחבורה בעיר.
 י תנועה בעת ביצוע עבודות תשתית ואירועים ברחבי העיר ופרסום לתושבים, תוך תיאום מול מפעיל התחבורה הציבורית והמשטרה.טיפול בהסדר .25
 עדכון תכניות וביצוע כגון: שדרוג רמזור שבזי. –טיפול שוטף בניהול מערכת הרמזורים  .26
 ביטול כיכר וביצוע רמזור בא.ת. פארק אפק. .27
 ה עם בעלי העסקים בפארק אפק.שיתוף פעולה בנושא התחבור .28
 קידום העירייה מול הוועדה המחוזית אישור תב"ע לחניון בא.ת. פארק אפק. .29

 
 :2019תכניות לשנת 

 
 המשך מעקב והתאמת מערך התחבורה הציבורית להתפתחות האכלוס בעיר. .1
 המשך מעקב אחר מימוש ההתניות התחבורתיות כגון: .2

 .444/10השלמת ביצוע מחלף  .א
 מסופי תחבורה ציבורית ברחוב המרץ ויהודה הלוי סיום תכנון .ב
 ביצוע מסוף תחבורה במתחמים החדשים. .ג
 סיום תכנון נתיבי תחבורה ציבורית ביציאות מהעיר: שד' שלמה המלך, יהודה הלוי, קיבוץ גלויות. .ד

 ועוד.המשך מעקב אחר תכנון וביצוע פרויקטי תחבורה ברחבי העיר כגון : שבילי אופניים פרויקטי בטיחות  .3
 ביצוע סקר תחבורה ציבורית בקרב תלמידי בתי הספר ברחבי העיר והתאמת המערך לצרכים. .4
 (.next busהשלמת החלפת הסככות בתחנות האוטובוס ברחבי העיר והוספת שלטי מידע ) .5
 שדרוג רמזור בצומת יהודה הלוי / שד' בן גוריון. .6
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 ישה, בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה ומפעילי התחבורה הציבורית.הנעת פיילוט של שירותי תחבורה ציבורית גמישה על פי דר .7
 הנעת פיילוט של תחבורה שיתופית בפארק אפק. .8
 המשך תהליך הטמעת מערך קווי תחבורה אופטימאלי לאור תכנית האב ובשיתוף מיזם של משרד התחבורה באמצעות נתיבי איילון. .9

 יקטי תחבורה ממשרד התחבורה.מעקב וטיפול אחר קבלת הרשאות לתכנון וביצוע פרו .10
 המשך פעילויות שוטפות בוועדות התנועה והתחבורה. .11
 המשך קיום פעילויות בנושאי תחבורה ובטיחות בדרכים במגוון האוכלוסיות. .12
 השלמת ביצוע כביש ממחלף ראש העין מזרח לא.ת. פארק אפק. .13
 ביצוע שדרוג רחוב המרץ הכולל נתיב תחבורה ציבורית ע"י חברת נצבא. .14

 
 
 
 
 

 תדרכים ותשתיומחלקת 
 מנהל המחלקה : בוריס שפירו                                                        

 תחומי אחריות .א

שיפור ופיתוח כלל התשתיות והדרכים העירוניות : ניהול ותכנון מערכות התשתית, הדרכים, המעגלי תנועה וחניות, תיאום מול משרדי 
פיקוח על ביצוע הפרויקטים, השתתפות בקבלת ביצוע העבודות, בדיקת מרכיב התשתיות בבקשות להיתרים ותוכניות ממשלה וגורמי חוץ, 

 בניין עיר.

 2019יעדים ותכנית עבודה לשנת  .ב

 יעדים מרכזיים:
 

 שיפור ופיתוח תשתיות עירוניות. .1

 עירוניות.תכנון וביצוע מערכות תחבורה ותנועה ושדרוג רחובות קיימים. חידוש  תשתיות  .2

 בשכונות הקיימות והחדשות. -בדיקה בקשות להיתרים ) פיתוח וניקוז, תנועה וחניה( .3
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 אישורים לאכלוס לבניינים משותפים בשכונות קיימות וחדשות.  .4

 המשך הקמת מעגלי תנועה להקטנת כמות תאונות דרכים. .5

 פיקוח על עבודות של קבלנים חיצוניים ) חכ"ל, ח"ח, בזק, כבלים וכ"ו(. .6

 ,  וניקוז.וקליטת   מערכות  מים, ביוב  G. I .S   התחברות למערכת   .7

 לניקוז ומימושה. תכנית אבהמשך מיפוי קווי ניקוז קיימים וחדשים , במסגרת הכנת  .8

 מיפוי מערכת תקשורת עירונית .9

 המשך שדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות. .10

 משימות מרכזיות:
 

 התחבורה ומשרד הבינוי והשיכוןניהול ותכנון פרויקטים במימון משרד  .1
 ליווי, בקרה ואישור פרויקטים ע"י גורמי חוץ ) משהב"ש, יזמים(. .2
 תאום מערכות עירוניות לחברות ולקבלנים  .3
 .הכנת אומדנים לעבודות פיתוח לפי דרישות מהנדס העיר4 .4
 .הכנת חוות דעת מקצועית כמענה לפניות הציבור5 .5
 לסטיסטיקההכנת דיווחים ללשכה המרכזית  .6
 טיפול מול וועדה מקומית לתכנון ובניה בהיתרי בניה לביצוע עבודות פיתוח שתוכננו)מעגלי תנועה, שדרוג רחובות וכו'( .7
 קבלת עבודות ניקוז ופיתוח כבישים מדרכות ושצ"פים .8
 (ABב 9)כולל שכונות חדשות מתחמים רנ/מק/ .9

 C.E.D.Fב 9, רנ/מק/150ל יזמים במתחמים רנ/אישור חניות וניקוז ש -(4.טיפול בתהליכי אכלוס )טופס 9 .10
 הכנה וטיפול באישורים לביצוע עבודות זמניות בכבישים )היתרי חפירה( .11

 2019תוכנית עבודה 
 סיכום החלטות תכנית אב לתחבורה .1
 סיכום החלטות תכנית אב לניקוז .2
 המשך תכנון ותחזוקה מיפוי מערכת ניקוז .3
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 ךמחלקת מבני ציבור וחינו              
 שאול סטאחי -סגן מנהל אגף הנדסה                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מס' כיתות מתחם מגרש פרויקט 

 E 2 514 גני ילדים  1

 E 24 453 בית ספר 2

 E 2 510 גני ילדים 3

 A 6 810 גני ילדים 4

 A 4 810 מעון יום 5

 A 24 815 בית ספר 6

 A 24 815 חטיבה 7

 A 4 805 גני ילדים 8

 B 6 901 גני ילדים 9

 B 4 202 גני ילדים 10

 C 24 110 בית ספר 11

 6 נופרים 306 גני ילדים 12

  B 908 מבנה קהילתי 13

 4  ותיקה בית ספר בית יעקב 14
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 מחלקת תרבות תורנית
   

 הזמנה  מחיר   כמות תאור הטובין עבור תאריך ביצוע      

כ"ח בטבת 
15.1.18 

ערב נשים 'עזר 
 ליולדת'

רקדניות  7להקת 'פעמי תבל' כולל 
 4072  4,500                 וזמרת מלווה ובמה

 4033  500                   מצרכים    

כ"ט בטבת 
 הילולת הבבא סאלי 16.1.18

 -13:45אוטובוס לנתיבות משעה 
 4361  2,281.50          1 מרחבת המזרקה 24:00

א' בשבט 
 הרב אליהו עמר 17.1.18

פרסום בעיתון עצמה בגודל עמוד 
 9  468                   11.1.18בתאריך 

ב' בשבט 
18.1.18 

מסיבות ט"ו בשבט 
 בשעורי התורה

תמר, שזיף,  -סלסלת פירות יבשים
 134  12,542.40        1600 ג' כ"א200 -משמש, פפיה, תאנה, אננס

    
מצרכים עוגיות שתיה כוסות חד פעמי 

 4407  500                   וכו'

ב' בשבט 
 הילולת הבבא סאלי 18.1.18

 - 10:30אוטובוס לנתיבות  משעה 
 65  2,176.20          1 והמזרקה 52מרח' רש"י  22:30

 האגף בהקדם
הרשאה לציוד משרדי ודפי צילום 

 38  2,000                 צבעוניים

 122  409.50               עצוב מודעה הרב משה רצאבי 11.1.18

ה' בשבט 
 הילולת הבבא סאלי 21.1.18

 -9:00מיניבוס לנתיבות וב"ש משעה 
 64  1,626.30          1 9מרח' חזון איש   18:00

ט' בשבט 
 35  409.50               עיצוב מודעה תיקון שובב"ים 25.1.18

    
 הדפסה מודעות חצי גליון פרוצס

 כנ"ל A5מנשרים 
100 

1000             726.62  31 
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פרסום בעיתון עמה בגודל עמוד 

 36  468                   11.1.18בתאריך 

י"ב בשבט 
28.1.18 

ערב נשים צירה 
 מורגנשטרן

פרסום בעיתון עמה בגודל עמוד 
 175  468                   25.1.18בתאריך 

ט"ז בשבט 
1.2.18 

נסיעה לקברות 
 צדיקים

אוטובוס למירון ,פרוד, טבריה צפת 
 1 20:00 -8:00משעה 

  
2867  11 

כ"ה בשבט 
 ערב שירה ופיוט 10.2.18

השכרת אולם סימפוניה כולל אבטחה 
   ומקרן

  
2893  174 

    

והגברה נגנים  5פייטן יובל טייב בליווי 
 387  22,000               מתאימה

 189  7,000                 פייטן שילה אשואל    

 171  409.50               עיצוב מודעה    

    

 הדפסת מודעות חצי גליון פרוצס
 כנ"ל A5מנשרים 

200 
2000          1,074.16  177 

    

פרסום בעיתון עצמה בגודל עמוד 
 172  936.00               8.2.18ובתאריך  25.1.18בתאריך 

    

פרסום בעיתון הדרך בגודל עמוד 
 206  5,850.00            8.8.18ובתאריך  1.2.18בתאריך 

    

צילום האירוע והעברה במעגל סגור + 
 צילום תמונות

 322  3,510.00            מט' 2X2הגברה, מקרן ומסך 

 737  300.00               מצרכים    

כ"ו בשבט 
 הרב יגאל כהן 11.2.18

 23:00 -20:00אבטחה  משעה 
2             498.52  366 
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כ"ט בשבט 
14.2.18 

נסיעה לקברות 
 ער"ח -צדיקים

אוטובוס למירון צפת טבריה דרך 
מרחבת  21:00 -9:00משעה  6כביש 

 1 המזרקה
  
3042  327 

ז' באדר 
22.2.18 

כליפה האחיות 
 'בממתינה'

שכירות אולם הספורט שבזי משעה 
19:00- 23:00                   750    

 354  15,210               שכירות המופע    

    
 -19:00מאבטחים וסדרנים משעה 

23:00               498.52  358 

 359  409.50               עיצוב מודעה    

    
 הדפסת מודעות חצי גליון פרוצס 

 כנ"ל A5מנשרים 
100 

2000             963.62  345 

    
ס"מ +פרפורציה  20X5כרטיסי כניסה 

     500 ושני מספורים +הדפסת מידע משתנה

    
פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 

 360  468                   8.2.18בתאריך 

י"ב באדר 
27.2.18 

פורים לנשים מסיבת 
 634  750                   הרשאה לרכישת פרסים  הליכות ביתה -

 681  1,350                 סטנדפיסט יהודה שוקרון    

 679  1,400                 תקליטנית ליאת כולל הגברה    

       23:30 -19:30אבטחה  משעה     

יג באדר 
28.2.18 

מסיבת פורים אהל 
 מועד

הגברה וניהול מוסיקלי בקלידים 
וביום  11.3.17לזמרים בליל פורים 

 509  5,000                 12.3.17פורים 

 508  5,700                 זמר בועז גדקא בליל פורים    
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 536  4,680                 זמר אליה והב בליל פורים    

    
 23:00להטוטן  בליל פורים בשעה 
 488  3,042                 15:30להטוטן ליום פורים בשעה 

 507  409.50               עיצוב מודעה    

 591  10,921.40          מתנפחים    

יג באדר 
28.2.18 

מסיבת פורים משכן 
 483  2,000                 הרשאה לרכישת פרסים במשכן משה -משה

 663  4,000                 וניהול מוסיקאליזמר הגברה קלידן     

 488  1,521                 22:00להטוטן לליל פורים בשעה     

 510  747.28               23:30 - 19:30שמירה משעה     

 489  409.50               עיצוב מודעה    

 491  568.62             100 מודעות חצי גליון פרוצ'ס    

    
 -פרסום בעתון  עצמה בגודל עמוד ב

22.2.18                   468  492 

י"ג באדר 
28.2.18 

מסיבת פורים נחלת 
 363  2,000                 מצרכים ישורון

ט"ז באדר 
3.3.18 

הרצאה בנושא שעוני 
 מים בשבת

שני מרצים למשך שעתיים כולל 
 341  1,500                 הגברה מקרן ונסיעות

 342  409.50               עיצוב מודעה    

 344  568.62             100 מודעות חצי גליון פרוצ'ס    

    
פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 

 343  468                   22.2.18בתאריך 

ט"ז באדר 
 לימוד ליל שבת 3.3.18

עמוד פרסום בעתון עצמה בגודל 
 612  468                   22.2.18בתאריך 

 611  409.50               עיצוב מודעה    
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 596  568.62             100 מודעות חצי גליון פרוצ'ס    

כ"ג באדר 
 נסיעה לקבר דוד 10.3.18

אוטובוס לירושלים קבר דוד משעה 
 13  1,872               1 מרח' שבזי פ. חפץ חיים 24:30 -19:00

כ"ו באדר 
 הרב ארז משה דורון 13.3.18

 -פרסום בעתון  עצמה בגודל עמוד ב
8.3.18                   468  493 

כ"ח באדר 
15.3.18 

נסיעה לקברות 
 צדיקים

אוטובוס צפת טבריה רמת הגולן דרך 
מרח' חזון  20:30 -8:30משעה  6כביש 
 772  3,159               1 9איש 

א' בניסן 
17.3.18 

פתיחת  -מלוה מלכה
בין הזמנים משכן 

 892  409.50               עצוב מודעה משה

 893  568.62             100 הדפסת מודעות חצי גליון פרוצס     

ה' בניסן 
 מיצג 'מתנת האש' 21.3.18

השכרת המיצג 'מתנת האש' כולל 
 537  8,500                 שליח

    
 -19:00מאבטחים וסדרנים משעה 

23:00               498.52  569 

 538  409.5                 עיצוב מודעה    

    
 הדפסת מודעות חצי גליון פרוצס 

 כנ"ל A5מנשרים 
100 

2000             932.02  539 

    
 ס"מ +פרפורציה 20X5כרטיסי כניסה 

     300 ושני מספורים +הדפסת מידע משתנה

    
פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 

 540  468                   8.3.18בתאריך 
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   DVDמקרן +
מערכת הגברה כולל כל החוטים 

המחברים ביניהם וכן השמעת מוזיקה 
 במהלך הערב

2 
 

              2,340  592 

ב' בניסן 
 דפסחאשי קמחא  18.3.18

מצות שמורה עבודת יד קשות חצי 
 קילו בהכשר הרב מחפוד

 
1550 

  
54405  913 

 1074  819.00             1600 ס"מ 10X 15מדבקות ברכה לשי גודל     

ח' בניסן 
 דרשת שבת הגדול 24.3.18

פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 
 1009  468                   הרב מונייצר -21.3.18בתאריך 

    
פרסום בעתון עצמה בגודל  )עמוד( חצי 

 1009  468                   הרב ברזילי - 21.3.18בתאריך 

י"ד בניסן 
 תענית בכורות 30.3.18

פרסום בעתון עצמה בגודל  )עמוד( חצי 
 1009  468                    21.3.18בתאריך 

ט"ז בניסן 
 יום טיול ותפילה 1.4.18

 -8:30אוטובוס לרמת הגולן משעה 
 716  6,786               2 40מרח' ריה"ל  20:30

י"ז בניסן 
2.4.18 

חוה"מ  -עליה לרגל
 פסח

 -אוטובוס לחברון קבר רחל וירושלים
כותל קבר הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל 

 21:00 - 9:00ובריכת הסולטן. משעה 
 796  14,040.00        5 מרחבת המזרקה

    
פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 

 1012  468                   21.3.18בתאריך 

י"ח בניסן 
 יום טיול ותפילה 3.4.18

אוטובוס עוטף ירושלים: מבוא חורון, 
אגם הנעלם, מצפה כרמים משעה 

 667  4,212               2 40מרח' ריה"ל  20:30 -8:30
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י"ח בניסן 
 יום טיול ותפילה 3.4.18

אוטובוס  למירון צפת טבריה רמת 
 20:00 -8:00משעה  6הגולן דרך כביש 

 326  2,925.00          1 2מרח' ברקן 

י"ח בניסן 
 יום טיול ותפילה 3.4.18

אוטובוס לנחל אלכסנדר פארק 
 20:00 - 8:00המעיינות צפת משעה 

 1 מרח' מלכי ישראל 
  
2867  1078 

ד' באייר 
19.4.18 

 - יום שכולו תורה
 יום העצמאות

שכירות אולם הספורט  שבזי מהשעה  
7:00 – 21:00,                 1,860    

  

  
שכירות אולם מתנ"ס לב שבזי  עבור 

+   21:00 – 7:00הילדים מהשעה 
 976  2,820                 נקיון

  
 הגברה  

           2,923.83  1245 

  
 מודעות חצי גליון כרומו פרוצס  

 כנ"ל A5מנשרים 
200 

5000   967 

  
מ'  1מ' רוחב  8שלט פי.וי.סי. אורך   

 1217  327.60               'יום שכולו תורה' )שמשונית(

    409.50               גרפיקה למודעה התאמה לפלייר    

  
פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד   

    468.00               5.4.18בתאריך 

  
 9:00סדרנים משעה  6מאבטחים +  3  

     9 )שעות חג( 21:00 -

    

 כסאות
 שולחנות

 מקרר גלידות
 מיחם מים גדול

300 
30 

2 
2          2,281.50    
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    1,500                 הרשאה פתוחה לפיתות ולחמניות    

    
הרשאה פתוחה למזון כיבוד ושתיה 

    5,500                 חד פעמי וכו'

    
איש תחזוקה לצורך התארגנות מערב 

 שלפני ועד למחרת סוף האירוע
4 

     שעות

    

עובדים /סדרנים לצורך הפעלת ילדים 
כולל הגשה, עבודות מטבח, נקיון 

שעות  15וסידור המקום לפני ואחרי 
    4,000               8 כ"א₪  500  -עבודה 

    

 פארק מתקני לונה
 מתקני מתנפחים

 מכונת סוכר
כולל מפעילים  18:00 - 10:00מהשעה 

 לכל מתקן ואישור מהנדס למתקנים

 
10 

4 
1 

            50,310  1285 

    1,000                 הרשאה לפרסים לפעילות הילדים    

    1,000                 21:00 -9:00מנחה משעה     

    1,000                 לציוד עבור מטבח וכו'הרשאה פתוחה     

    
חשמל תלת פאזי+ חשמלאי עבור 

 1253  2,925                 המתקנים

    1,500                 כיבוי אש     

    
מסגר לפתיחת גדר וסגירתה בסוף 

    900                   האירוע לצורך הכנסת המתקנים

    

רחבת בי"ס רמב,ם בשסוף  נקיון
לחזרה ללימודים  21:00האירוע 
 1202  1,462.50            למחרת
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 מרצים מעמותת להודיע
הרב חיים והב,  הרב דוד מור יוסף, 

הרב אבישלום מונייצר,הרב גדעון 
דקה, הרב דוד עוזני, הרב ישראל 

    3,000                 משרקי, הרב יוסף אהרון

    1,755                 הרב שלמה לוינשטיין    

    1,500                 הרב זמיר כהן    

    2,300                 הרב אבנר קאווס    

 1201  2,000                 הרב שושן ישראל מאיר    

 1086  1,000                 הרב אריה שכטר    

    1,500                 כיבוי אש    

       נגישות לכבדי שמיעה    

    176                   צילומי מפות    

י' באייר 
 הרצאה הרב קובי לוי 25.4.18

פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 
 1169  468                   11.4.18בתאריך 

י' באייר 
 הילולת רבי מאיר 25.4.18

פקיעין טבריה המפל אוטובוס למירון 
מרחבת  21:00 -9:00הנסתר משעה 

 1328  3,042               1 המזרקה

י"ד באייר 
 הילולת רבי מאיר 29.4.18

אוטובוס לטבריה צפת מירו עמוקה 
 1329  2,691               1 40מרח' ריה"ל  21:00 -9:00משעה 

י"ז באייר 
2.5.18 

בחצר  -ל"ג בעומר
 עקבי הצאן

ותאורה, אורגניסט, מתופף הגברה 
 1313  5,000                 ולהטוטן

י"ז באייר 
 ל"ג בעומר 2.5.18

 8:00 - 21:00אוטובוס למירון משעה 
 1444  4,095               1 בבוקר מרח' חפץ חיים
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י"ז באייר 
2.5.18 

הרב -הילולת רשב"י 
 יהושע לוי

פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 
 1448  468                   24.5.18בתאריך 

כ"ב באייר 
 הילולת רשב"י 6.5.18

 -20:30אוטובוס לצפת ומירון משעה 
 1343  3,264.30          1 2מרח' ברקן  04:00

כ"ט באייר 
14.5.18 

נסיעה לקבר השל"ה 
 ער"ח סיון

 - 14:30אוטובוס לטבריה משעה 
 1422  3,100               1 מרחבת המזרקה 24:00

כ"ט באייר 
14.5.18 

נסיעה לקבר השל"ה 
 ער"ח סיון

אוטובוס לטבריה מירון צפת עמוקה 
 20:00 - 8:00( משעה 6)דרך כביש 
 1 49מרח' אפק 

  
3229  1632 

א' בסיון 
15.5.18 

בר בי רב  -יום עיון 
 דחד יומא בירושלים

קפה ועוגה שתיה חמה  -מנות אוכל
 וארוחת צהרים מלאהוקרה 

 16:00 - 9:00אולם הרצאות משעה 

 
 

100 
  
10,530  1620 

 1562  2,340                 הגברה ואיש הגברה צמודה לכל היום    

    

אוטובוסים הקפצה לירושלים בשעה 
טיול לכותל  16:00ובשעה  8:00

 20:00 -והסביבה חזרה ב
 

2 
  
5,382  1621 

ט"ז בסיון 
 לומדי הדף היומי 30.5.18

סיור וירטואלי בבית המקדש בתלת 
 1957  2,000                 מימד 'מסע לעולם אחר'

י"ב בסיון 
 שיעורי הרה"ג בסיס 26.5.18

פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 
 1825  468                   24.5.18בתאריך 

י"ד בסיון 
 הרב אליהו עמר 28.5.18

בגודל עמוד פרסום בעתון עצמה 
 1795  468                   24.5.18בתאריך 

ט"ו בסיון 
29.5.18 

נסיעה לקברות 
 צדיקים

 -8:00אוטובוס לחיפה טבריה משעה 
 1633  3,042               1 31מרח' ג'ון קנדי  18:00
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ט"ז בסיון 
30.5.18 

מיצג 'צעיף של 
 כוכבים'

השכרת המיצג 'צעיף של כוכבים' כולל 
 1661  11,700               שליח

    
 -19:00מאבטחים וסדרנים משעה 

23:00               498.52  1741 

 1662  409.50               עיצוב מודעה    

    
 פרסום מודעות חצי גליון פרוצס

 כנ" A5מנשרים 
200 

2000 
  
1,042  1663 

    
 ס"מ +פרפורציה 20X5כרטיסי כניסה 

     300 ושני מספורים +הדפסת מידע משתנה

    
פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 

 1664  468                   24.5.18בתאריך 

    

  DVDמקרן +
מערכת הגברה כולל כל החוטים 

המחברים ביניהם וכן השמעת מוזיקה 
 במהלך הערב

2 
 

              2,340  1665 

   הרשאה למצרכים קפה סוכר תה וכו' שיעורי התורה בעיר בהקדם
  
1960.69  2110 

כ"ה בסיון 
8.6.18 

שבת עם האדמו"ר 
 ממבקשי אמונה

פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 
 1009  468                   7.6.18בתאריך 

כ"ח בסיון 
11.6.18 

הרבנית רחל  -סדנה 
 1920  409.50               עיצוב מודעה פרץ

    
בעתון עצמה בגודל עמוד פרסום 

 1930  468                   7.6.18בתאריך 
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כ"ט בסיון 
12.6.18 

נסיעה לקברות 
 צדיקים

אוטובוס למירון עמוקה צפת  יבנאל 
 20:30  -8:30משעה  6דרך כביש 

 2062  3,393               1 מרחבת המזרקה

ד' בתמוז 
 1564  409.50               עיצוב מודעה נופש נשים בצפת 17.6.18

ד' בתמוז 
17.6.18 

נסיעה לקברות 
 צדיקים

 9:30אוטובוס לצפת   יציאה בשעה 
 19.6.18-מרחבת המזרקה וחזרה ב

 1696  5,000               1 לרה"ע 14:30בשעה 

ד' בתמוז 
 ערב העצמה נשית 17.6.18

הרב יצחק פנגר הגב' אודליה  -מרצים
 2008  3,500                 מחרבי

 1960  409.50               עיצוב מודעה    

    
פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 

 1959  468                   7.6.18בתאריך 

 1961  569.00             100 מודעות חצי גליון פרוצס    

 2130  504.28               23:30 -20:30אבטחה משעה     

    
ס"מ +פרפורציה  20X5כרטיסי כניסה 

 2077  157.01             350 ושני מספורים +הדפסת מידע משתנה

ח' בתמוז 
 יום טיול ותפילה 21.6.18

 -17:00אוטובוס לירושלים משעה 
 1828  2,328.30          1 19מרח' מלכי ישראל  24:00

י"ג בתמוז 
 יום טיול ותפילה 26.6.18

אוטובוס לכותל קבר רחל ים המלח 
 1 מרחבת המזרקה 20:30 -8:30משעה 

  
2984  2080 

י"ד בתמוז 
 יום טיול ותפילה 27.6.18

אוטובוס לירושלים לטרון הקסטל 
 19:30 -7:30קבר רחל הכותל משעה 

 1992  2,103.66          1 2מרח' גלוסקא 
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ט"ו בתמוז 
28.6.18 

בעקבי  -מבחן פומבי
 הצאן

שכירות אולם הספורט גוונים משעה 
18:00- 23:00                   825    

ט"ז בתמוז 
 שבת בטבריה 29.6.18

 14:00 - 9:00אוטובוס לטבריה משעה 
הגעה למלון פרימה גליל וחזרה 

 1845  4,914               1 מהמלון 21:00במוצ"ש בשעה 

כ"א בתמוז 
 הרב ברוך גזהיי 4.7.18

בעתון עצמה בגודל עמוד פרסום 
 2275  468                   21.6.18בתאריך 

ט' באב 
21.7.18 

קינות תשעה באב 
 בכותל

 - 22:30אוטובוסים לירושלים משעה 
03:00 

 
2 

  
4680  2252 

 100 מודעות חצי גליון זוהר כיתוב שחור    
  
253  2117 

    
פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 

 2109  468                   5.7.18בתאריך 

י"א באב 
 קונצרט בנות 23.7.18

שכירות אולם סימפוניה כולל אבטחה 
סדרנות הגברה איש סאונד וכולל 

 1958  2,400                 מקרן

י"ג באב 
 יום טיול ותפילה 25.7.18

מקומות לטבריה משעה  60אוטובוס 
 2379  2,691               1 מרחבת המזרקה 21:00 -9:00

 בתי הכנסת בעיר בהקדם

לוח שנה קרן בית הלוי לשנת תשע"ט 
₪  11כולל פרסום לוגו עירייה והובלה 

 2323  2,200               200 ליחי'

כ"ד כה כו אב 
5,6,7.8.18 

ימי כיף בפארק חפץ 
 כרטיסים לפארק חפץ חיים חיים

 
213 

  
12780  2528 

    
 -חזור ב 8:00הקפצה בשעה אוטובוס 

17:00 
 

2 
  
2784.60  2645 
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יא י' יח כא אב 
 כרטיסי כניסה לנחשונים נחשונים במים 23,26,30.7.18

 
300             13,500  2757 

 3274  7,965               177 תוספת כרטיסים לנחשונים    

 האגף בהקדם
הרשאה לציוד משרדי ודפי צילום 

 2800  2,000                 צבעוניים

כ"א באב 
 הפנינג לילדים 2.8.18

שימוש בחשמל ובשירותים אולם 
 2855  300.00               הספורט שבזי

 2760  409.5                 עיצוב מודעה    

    
 הדפסת מודעות חצי גליון פרוצס

 כנ" A5מנשרים 
100 

2000 
  
884  2758 

    
עצמה בגודל עמוד פרסום בעתון 

 2759  468                   19.7.18בתאריך 

     18:00 - 9:00אבטחה משעה     
ללא  

 תשלום 

    

 מתקנים חשמליים 
 מתקנים מתנפחים

 מחסומים לגידור המתקנים
 מהנדס קונסטרוקציה להפנינג

5 
5 

            38,610  2855 

       אמבולנס+ צוות ע"ר     

 2812  2,925                 חשמל תלת פאזי + חשמלאי    

 2762  1,750                 18:00נקיון רחבת בי"ס לאחר האירוע     

    
 12:00שתי מופעים בשעה  -להטוטנים 

 2856  6,000               2 17:00ובשעה 

    
הגברה וניהול מוסיקלי כולל מקרופון 

 2764  3,000                 18:00 -9:00פורץ משעה 
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         יועץ בטיחות לכלל המתקנים    

 ללא  176                   צילום מפה    

כ"ז באב  
 2568  4,680                 השכרת המיצג 'העיוורת' כולל שליח מיצג 'העיוורת' 8.8.18

    
 -19:00מאבטחים וסדרנים משעה 

23:00     
ללא  

 תשלום 

 2571  409.50               עיצוב מודעה    

    
 מודעות חצי גליון פרוצס

 מנשרים
200 

2000 
  
940  2572 

    
ס"מ +פרפורציה  20X5כרטיסי כניסה 

     400 ושני מספורים +הדפסת מידע משתנה

    
פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 

 2590  468                   19.7.18בתאריך 

    

  DVDמקרן +
מערכת הגברה כולל כל החוטים 

המחברים ביניהם וכן השמעת מוזיקה 
 במהלך הערב

2 
 

              2,340  2575 

ד' באלול 
15.8.18 

הרב שכטר והרב 
 גלזר

פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 
 2799  468                   2.8.18בתאריך 

י"ב באלול 
23.8.18 

נסיעה לקברות 
 צדיקים

 - 17:30אוטובוס לצפת מירון משעה 
 2955  3,030.30          1  2מרח' ברקן  04:00

י"ז באלול 
 יום טיול ותפילה 28.8.18

אוטובוס לירושלים חברון וים המלח 
 3006  3,800               1 מרחבת המזרקה 21:00 - 9:00משעה 

כ"ג באלול 
3.9.18 

 -הרב אהרון מלאכי
 3160  409.50               עיצוב מודעה גיל ההתבגרות



119 
 

    
פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 

 3159  468                   30.8.18בתאריך 

 בהקדם
ביכ"נ צעירי פסגות 

 אפק
סידורי רינת ישראל נוסח אחיד לימות 

 3414  1,351.35          30 החול

כ"ד באלול 
4.9.18 

האחיות כליפה 
 'אמשיך לטפס'

זמרות בליווי קטעי מצגת  2מופע 
 3167  5,180                 הרקדה ונסיעות

    
הגברה כולל מקרופונים+ אלחוטיים+ 

 3142  1,000                 מוניטור

    
 -19:00מאבטחים וסדרנים משעה 

23:00               504.28  3156 

    
הרבנית שולמית שחור כולל  -מרצה 
    1,200                 נסיעות

    
 הדפסת מודעות חצי גליון פרוצס 

 כנ"ל A5מנשרים 
100 

2000                 948  3132 

    
ס"מ +פרפורציה  20X5כרטיסי כניסה 

     200 ושני מספורים +הדפסת מידע משתנה

    
פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 

 3131  468                   30.8.18בתאריך 

ט"ז בתשרי 
 יום טיול ותפילה 25.9.18

 -8:30אוטובוס למצפה רמון משעה 
 3317  6,294.60          2 40מרח' ריה"ל  20:30

י"ז בתשרי 
 עליה לרגל סוכות 26.9.18

אוטובוס לירושלים קבר רחל משעה 
 3 מרחבת המזרקה 21:00 -9:00

  
8190  3423 

 100 ס"מ  70X50מודעות חצי גליון  פרוצ'ס     
  
569  3294 

    
פרסום בעתון עצמה גודל עמוד 

 3295  468                   20.9.18בתאריך 
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י"ז בתשרי 
26.9.18 

ערב ברסלב סוכות 
 ברחבת בי"ס בגין

נאור כהן , כולל  -נגנים  4תזמורת 
 3653  11,000               גברה ואיש סאונד

 3382  3,000                 זמר ישראל גברא    

 3362  1,894.80            24:00 -20:00אבטחה משעה     

    

 27.9 -ו 26.9ציוד ליומיים 
 מ'  4X6במה 

 מטר 6X2.5גב במה 
 כסאות פלסטיק

 מ' 2מ' גובה  30מחיצה אורך 
 מטפים

 מחסומים

1 
(500) 

300 
 

4 
22          8,760.96  3283 

 3263  409.5                 עיצוב מודעה    

    
 ס"מ  70X50מודעות חצי גליון  פרוצ'ס 

 כנ"ל A5מנשרים 
100 

1000 
  
884  3264 

    
פרסום בעתון עצמה גודל עמוד 

 3265  936                   20.9.18ובתאריך  6.9.18בתאריך 

    

 גרור תאורה + גנרטור חרום
 63מ' + רובוט  50כבל חשמל 

 2683  5,382                 32מ' + רובוט  50חשמל כבל 

 ללא  1,500                 אגרת כבוי אש    

       השכרה -גנרטור חשמל להגברה    

 3409  1,462.50            נקיון לאחר האירוע    

 3406  1,053                 בודק חשמל מוסמך למערכת החשמל    

 3269  2,000                 לכבדי שמיעהמקלטים     
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מהנדס קונסטרוקטור לתאורת שטח 

 3548  585                   לערב ברסלב ושמחת בית השואבה

    
ולשמחת  26.9תאורת שטח ליומיים 

 3411  3,510                 27.9 -בית השואבה ב

    

ערב ברסלב   -פרסום שלושה אירועים 
בית השואבה והקפות שניות שמחת 

 3377  5,000                 ברדיו קול ברמה

י"ח בתשרי 
 יום טיול ותפילה 27.9.18

 -8:30אוטובוס לרמת הגולן משעה 
 3318  6,318               2 40מרח' ריה"ל  20:30

י"ח בתשרי 
 יום טיול ותפילה 27.9.18

אוטובוס לאזור מצפה רמון משעה 
 1 מרחבת בנק הפועלים 20:00 -8:00

  
3227  3270 

י"ח בתשרי 
27.9.18 

 -שמחת בית השואבה
 רחבת ב"ס בגין

נגנים כולל  4זמר אלעד שער בליווי 
    16,380               הגברה ותאורה

 3364  409.50               עיצוב מודעה    

    
 ס"מ  70X50מודעות חצי גליון  פרוצ'ס 

 כנ"ל A5מנשרים 
100 

1000          1,095.12  3365 

    
שמחת בית  -מ'  6X1שלט שמשונית 

       השואבה

    
פרסום בעתון עצמה גודל עמוד 

 3366  936                   20.9.18ובתאריך  6.9.18בתאריך 

 3363  2,210               4 23:00 -19:00אבטחה משעה     

    

הציוד תוספת לאבטחה לשמירה על 
ביום חמישי  19:00 -8:00משעה 

       אירועים רצופים( 2) 27.9.18
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גנרטור חשמל צמוד למהלך האירוע 

 2684  5,850                 23:30 -19:00משעה 

 ללא  1,500                 אגרת כיבוי אש    

    
מ' + גב במה  1מטר גובה  6X4במה 

6X2.5 'מ 
1 
1     

 כסאות פלסטיק    
(500) 

300          8,760.96  3283 

     2 פודיום לאומנים    

       מ' + בד יוטא 2גדר רשת     

     22 מחסומים    

 מטפים    
(6) 

4     

 3408  1,462.50            נקיון המקום לאחר האירוע    

 3405  1,053                 בודק חשמל מוסמך  למערכת החשמל    

 3368  2,000                 מקלטים לכבדי שמיעה    

כ"ב בתשרי 
 2952  55,000               יניב בן משיח  -זמר ותזמורת  הקפות שניות 1.10.18

 3383  8,000                 זמר איתי עמרן    

 3422  16,380               הגברה מתאימה + גשר תאורת במה    

 3247  5,000                 ליווי מוסיקאלי ותפאורה    

    
 שירותים כימיים ניידים

 שירותים כימיים נכים
2 
2               2,457  3410 

     3 שולחנות + מפות   §    

    

מטר +  6X 2במה לספרי תורה     §
 שטיח

1     
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     1500 כולל סידור כסאות פלסטיק   §    

    

מחסומים כולל סידור והרכבה לפי     §
 הקב"ט

110     

    

 $  מחסומי לחץ לפי דרישת הקב"ט

18 
  
26927.18  3281 

     6 $ מטפים לכבוי אש    

    

ס"מ,  30פודיום לקונסולה גובה     §
5X 2.5 מטר 

2     

    

מטר  גובה  6X 12במה לאומנים     §
פודיום לרמקולים  4מטר+  1במה 

2.5X2.5  מ' +  2.5מ'+ גב במה גובה
 מדרגות לבמה + מעקה

1     

    

 30מ' גובה  $2.5X2.5 במה לנגנים 
 ס"מ + שטיח

4     

     2 מ' $2.5X2.5   פודיום לרמקולים     

    

 גדר + יוטא
 מ' 70מ' אורך  2מחיצה להפרדה גובה 

     12מ' 

     1 $ ביטונדה חצי טון    

     10 $ מחסום רגיל    

    

מטר לא כולל בד  $2 גדר רשת גובה 
 יוטא

12     

    

 19 - 24:00 - 19:30אבטחה משעה 
 מאבטחים

שמירה על הציוד בערב חג משעה 
  7,308.08            19:30שעה  -עד צאת החג 16:00

 
3361 
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       24:00- 19:30אמבולנס צמוד משעה     

   כיבוד הרשאה פתוחה    
  
490  3250 

 3249  700                 35 ארוחה למאבטחים סנדויץ + שתיה    

 3248  702                   עיצוב מודעה+  התאמה לשלט חוצות    

 3401  936                   הדפסת מודעות שלטי חוצות    

    
 ס"מ  70X50פרוצ'ס   מודעות חצי גליון

 כנ"ל A5מנשרים 
 100 

 1000 
  
973  3251 

    
פרסום בעתון עצמה גודל עמוד 

 3252  936                   20.9.18( ובתאריך 6.9.18בתאריך ) 

 3282  3,500                 עמירם בן לולו -מנחה לערב הקפות    

 ללא  1,000                 השכרת ספרי תורה + ביטוח ס"ת    

    

עובד להכנות לפני ולמשך זמן האירוע 
להתקנת קוליסות על הבמה שילוט 

       כניסה ויציאה 

 3400  1,053.0              בודק חשמל מוסמך  למערכת החשמל    

    
מהנדס בטיחות לגשר תאורה על 

   הבמה
  
819  3344 

    
לקהל אחד לנשים אחד  מסכים לדים

 3421  9,024               2 מ' כ"א 4X3לגברים בגודל 

 3548  585                   מהנדס קונסטרוקטור למסכי לדים    

 3385  1,404                 צילום האירוע והעברה למסכים    

 3259  2,000               131 מערכת הגברה לכבדי שמיעה -נגישות    

 3407  1,755                 נקיון הפארק לאחר האירוע    

 ללא  3,000                 אגרת כבוי אש    
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גנרטור חשמל צמוד למהלך האירוע 

 3413  4,212                 24:00 -19:00משעה 

    
צילומי מפות מקום לאירועי הקפות, 

       ברסלב, שואבה, עצרת התעוררות

כ"ב בתשרי 
1.10.18 

הקפות שניות בית 
 3539  2,000                 פרסים -הרשאה לכפר השעשועים  חב"ד

ו' בחשון 
15.10.18 

הרצאה בדרך 
 100 מודעות חצי גליון פרוצ'ס הבעש"ט

  
569  3543 

ז' בחשון 
 הרב ארז משה דורון 16.10.18

פרסום בעצמה בגודל עמוד בתאריך 
11.10.18                   468  3546 

י"ב בחשון 
 3701  2,500                 אומנית עדנה כלף  הילולת רחל אמנו 21.10.18

    
 - 22:30אוטובוס לירושלים משעה 

03:00 
 
1 

  
2340  2252 

י"ט בחשון 
28.10.18 

הילות רבי מרדכי 
 שרעבי

 -16:00אוטובוס לירושלים משעה 
 3693  2,165               1 מרחבת המזרקה 24:00

כ"ז בחשון 
5.11.18 

 -יום טיול ותפילה
 מועדון החלוץ

אוטובוס לגליל התחתון קבוץ לביא 
מרח'  19:00 -7:00כפר תבור משעה 

 3779  3,218               1 122ריה"ל 

כ"ד בכסלו 
2.12.18 

מסיבות חנוכה 
 4066  7,258.68          3300 סופגניות בשעורי תורה

 4079  2,000                 כיבוד עוגיות שתיה חד פעמי וכו'     

כ"ז בכסלו 
 4057  17,550               השכרת המיצג 'לא פשוט' כולל שליח מיצג '"לא פשוט" 5.12.18
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 -19:00מאבטחים וסדרנים משעה 

23:00 2             505.28  4058 

 4072  409.50               עיצוב מודעה    

    
 מודעות חצי גליון פרוצס

 מנשרים
100 

2000             995.19  4059 

    
ס"מ +פרפורציה  20X5כרטיסי כניסה 

     300 ושני מספורים +הדפסת מידע משתנה

    
פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 

 4067  468                   22.11.18בתאריך 

    

  DVD+ מקרן
מערכת הגברה כולל כל החוטים 

המחברים ביניהם וכן השמעת מוזיקה 
 במהלך הערב

2 
 

              2,340  4069 

כ"ח בכסלו 
6.12.18 

הצגה לילדים ולכל 
המשפחה 'כנגד כל 

 הסיכויים'

 11:00בנות בשעה  -השכרת הצגה 
 13:00בנים בשעה 

  13,500 4074 

    

 - 9:30משעה  שכירות אולם שבזי
15:30   940   

    
 -11:00מאבטחים וסדרנים משעה 

15:00 2 505.28 4075 

 4076 409.5   עיצוב מודעה    

     100 ס"מ פרוצ'ס 70X50מודעות חצי גליון     

 4077 1,074.16 2000 כנ"ל A5מנשרים     
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ס"מ  20X5כרטיסי כניסה גודל 
ושני מספורים + הדפסת  +פרפורציה

 מידע משתנה 

300 
בנות 

300 
 בנים

  

  

    
פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 

 4078  468                   22.11.18בתאריך 

 710 סופגניות    
1,561.72 

4090 

ל' בכסלו 
 ועתה כתבו לכם 8.12.18

 4בליווי  זמר אבי אילסון -הפקה 
נגנים, הגברה, תאורה, צילום תמונות 

    16,800               ווידאו

א' בטבת 
9.12.18 

נסיעה לקברות 
 ר"ח -צדיקים 

אוטובוסים הקפצה לירושלים בשעה 
טיול לכותל  16:00ובשעה  8:00

 1621  2,691               1 20:00 -והסביבה חזרה ב

א' בטבת 
9.12.18 

"אבות מסיבת חנוכה 
 1010  409.50               עיצוב מודעה ובנים"

 1011  568.62             100 הדפסה מודעות חצי גליון פרוצס    

    
פרסום בעתון עצמה בגודל עמוד 

 2483  468                   6.12.18בתאריך 

ב' בטבת 
 יום טיול ותפילה 10.12.18

אוטובוס עפולה טבריה מירון משעה 
 3791  3,276               1 מרחבת המזרקה 21:00 -9:00

            

    778,588             סה"כ    
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 חינוך תורני
 

 03-9008819פקס:   gil@rosh.org.il03-9007250      מנהל מחלקת החינוך התורני: גיל אור
 .)בניין ב`(, ראש העין 21כתובת: שילה 

 
בקידום מוסדות החינוך התורני בעיר על מנת לאפשר את החינוך הטוב ביותר הניתן במסגרות השונות של  תחינוך תורני עוסקמחלקה לה

 החינוך התורני, הן מבחינת התכנים הלימודיים והן מבחינת החינוך לדרך ארץ, לאהבת הזולת ולשמירה על כבוד המורים וההורים.
 חינוך המאפשרת מיצוי פוטנציאל אישי לימודי חברתי ערכי.כמו כן ניתן דגש על פיתוח מערכת 

 פיתוח הרגשי הערכי והחברתי של כלל הלימודים. •
 הגעה להישגים לימודיים טובים. •
 יצירת אקלים חינוכי ערכי. •
 מתן מענה חינוכי לכלל האוכלוסייה. •
 פיתוח ועידוד תכניות חדשות ויוזמות פדגוגיות. •

 פורה. גדולה הנמצאת בעיצומה תלך ותגדל, ומאחלים לכולם שיתוף פעולהשהעשייה התקווה אנו 
 :נתונים מספריים בחינוך התורני

 ח', –בנות מכיתות א' תלמידים בנים+  1,200 -לומדים כספר בהם -בתי 4א. בעיר פועלים  
 תלמידים. 430  -גני שילוב לומדים כ 2גני ילדים  שמתוכם  16 -ב. ב 

 .                                       יםתלמיד 400 -. בבתי ספר מחוץ לישוב לומדים כג
  פרויקטים חינוכיים בבתי הספר

להפעלת חונכים לתלמידים נזקקים, לסייע בקידומם אנו ממשכים בקיום החוזה עם עמותת "יד אליעזר"  2017תשע"ח  – ז. בשנה"ל  תשע"1
מהתקציב ניתן על ידי   2/3בבי"ס, בבית, ובסביבתם שתתמוך ותסייע בידם. כאשר   בות טובה עם כל הגורמים,בלימודים, ובהדרכתם להשתל

 מהתקציב ניתן על ידי האגף לחינוך תורני מתקציב יוזמות חינוכיות. 1/3-העמותה ו
 חניכים תלמידים ותלמידות של בתי הספר התורניים בישוב. 50 -במסגרת הפרויקט, משתתפים כ

  העצמה רגשים וחינוכית–פרויקט שלבים  .2
 במסגרתה ניתן לילדים העומדים בקריטריונים, מכלול פעילויות לימודיות במטרה לסייעכנית המופעלת מטעם ארגון "שלבים", מדובר בתו 

העיקרון הוא לתת רשת יועצים חינוכיים, שירותים פרא רפואיים, הוראה מתקנת, חונכים, הדרכת מלמדים ועוד. הסל כולל:  בקידומם.
 כללית של סיוע גם לילדים ולצוות ההוראה וגם להורים.

   גני ילדים
 גן הילדים הוא התחנה הראשונה בתהליך החינוכי הפורמאלי של ילדכם.
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 החוויות שחווה הילד בשנות חייו הראשונות הינן קריטיות לשלומו, לבריאותו ולהתפתחותו השכלית.
  מערכת החינוך התורני מקנים לילד חינוך לערכים טיפוח ערכי מורשת ושייכות לעיר.גני הילדים ובתי הספר של 

 כמו כן, בגנים מופעלים 
 חום הבריאות והפיכתו לאורח חיים.ת תע.  הטמ1
 .  רכישת מידע בסיסי גוף הילד וצרכיו הפיזיולוגיים, תזונה, פעילות גופנית, היגיינה, 2

 חברתי.-כוכולל התייחסות להתפתחות פסי     
 . רכישת ידע וכלים ליצירת שינוי והנחלת התנהגויות מקדמות בריאות בגן הילדים.3

 חינוך מיוחד
 .21עד  3אחראית לטיפול במסגרות החינוך המיוחד בעיר ומחוץ לעיר ובתלמידי החינוך המיוחד בגילאי  תורני המחלקה לחינוך

 המחלקה רואה את ייעודה במתן אפשרות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים לממש את יכולותיהם החברתיות, 
 הקוגניטיביות והרגשיות במערכת החינוך ובקידום התלמידים לקראת השתלבות בחברה. 

 המחלקה מטפלת בין היתר בנושאים הבאים: 
 יצירת קשר עם מוסדות החינוך ברשות ומחוץ לרשות.•
 והגורמים הרלוונטיים. הוריםהנציגות מנהלי בתיה"ס,  , הרווחה,השירות הפסיכולוגים הוועדות מול תיאו•
 שיבוץ התלמידים ברשויות השונות.•
 טיפול בהסעה דרך מערך ההיסעים.•
 יצירת קשר עם הפיקוח ורשויות סמוכות. •
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 חזון

  לימודי חברתי ערכי.פיתוח מערכת חינוך המאפשרת מיצוי פוטנציאל אישי 
 מטרות

 פיתוח הרגשי הערכי והחברתי של כלל הלימודים. .1

 הגעה להישגים לימודיים טובים. .2

 יצירת אקלים חינוכי ערכי. .3

 ה.ימתן מענה חינוכי לכלל האוכלוסי .4

 כניות חדשות  ויוזמות פדגוגיות.פיתוח ועידוד ת .5

 הרחבה והקמה של מוסדות חינוך. .6

 החינוך המיוחד.מענה מיטבי לאוכלוסיית   .7
 

מתוכננים פרויקטים מיוחדים, וכמפורט להלן, וזאת בנוסף על הטיפול בהפעלת  2018כנית העבודה של האגף לחינוך תורני, לשנת בתו
 ובהפעלת התברי"ם המאושרים. 2018התקציב השוטף שיאושר במליאת העירייה לשנת 

 
 וכמפורט להלן:

 הפעלת התקציב השוטף:  .1

 
 הספר.-תחזוקה של מוס"ח בגני ילדים ובבתיכישות ור.טיפול בנושאי 1
 ספר.-בתי 4 -גננות ול  16 -ל מהתקציב השוטף . טיפול בהרשאות 2
 . טיפול בכל נושאי תשלומי אגרות חינוך לתלמידי חוץ הן לחינוך המיוחד והן לחינוך 3
                הרגיל. 

 . טיפול בכל נושא ההסעות בישוב ומחוץ לישוב, לתלמידים בחינוך המיוחד, ובחינוך 4
            הרגיל.   
 הספר.-ילדים ולבתי-. טיפול ברכישות שונות לגני5
 .חהספר, לשנת הלימודים תשע"-ילדים ולבתי-. טיפול בכל נושאי הרישום לגני6
 לתלמידות ולתלמידים נזקקים. ותהסייעות הצמודות כחונכ. טיפול בכל נושאי 7
 הרפואיות. הסייעות. טיפול בנושא 8



131 
 

 יוזמות חינוכיות.נושא . טיפול ב9
 אליעזר" לחונכים וחניכים.-. טיפול בנושאי הפרויקט של "יד10
 

 
                                                                                                                                

 
 

 רישום תלמידים לגנ"י ולבי"ס      .2
הרישום לגנים המוכרים שאינם רשמיים הוא באחריות הרשות המקומית. הבעלים יציידו את ההורה בחתימה על נספח ד' מתוך טופסי 

 .הרישום, והילד ישובץ בגן של הבעלים
 פברואר. -ט בינוארהרישום לשנה"ל תשע"לגנ"י ולבי"ס, ם התלמידים כמדי שנה בשנה, אנו נערכים ומבצעים רישו

 "ועדות השמה"   .3
ועדת ההשמה ברשות המקומית דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ולהשמה ברצף המסגרות החינוכיות הקיים 

 מוסדית. ת השילוב הבחוק החינוך המיוחד קובע שוועדת ההשמה תשמש גם כוועדת ערר על החלטת ועד
תכלית הדיונים המתקיימים בוועדה זו היא לקבל החלטות חינוכיות מיטביות ומשמעותיות בעניינם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. 

לפיכך הדיונים חייבים להיות מושתתים על עקרונות הומניסטיים תוך קיום דיון הוגן, אחראי ומכבד, הדוגל בשיתוף ההורים והתלמיד 
 השמיע את עמדתם ולהציג את רצונם ואת תפיסתם לגבי המענה ההולם את צורכי התלמיד כדי שתקודם איכות חייו.ומאפשר להם ל

הספר שמחוץ לישוב, מכיוון שאין להם -מסגרות חינוך מיוחד הלומדים בבתיל תלמידים וועדותלח יתקיימו תשע"גם השנה מו בעבר כ
במסגרות של חינוך מיוחד והנזקקים  "בישוב ומחוץ לישוב"לים בשיבוץ התלמידים מסגרות כאלה בישוב בחינוך התורני. וכן אנו מטפ

 .חינוך מיוחדני ילדים משולבים, והן במסגרות שי"ח בגנים רגילים לשעות שילוב, והן לג-לצרכים מיוחדים. הן בגני
                                                                                                                                                                                                                             

 . "גני ילדים משולבים" -ו גננות שי"ח, שעות שילוב, יקט פרו     .4
-הספר ובמתי"א )מרכז תמיכה ישובי אזורי(, "ועדות שילוב לגני-יתקיימו אי"ה "ועדות שילוב" בבתי חכמו בשנים קודמות גם בשנה"ל תשע"

 .2018ט ילדים" לשנה"ל תשע"
לחיזוק ולתמיכה במסגרת "חוק השילוב", וזאת כדי לקבל זכאות של תקציבים ממשרד החינוך לשעות עזר שיתנו מענה לתלמידים נזקקים 

ילדים, בעזרתן של -הספר, וכן לתלמידים הנזקקים לסיוע בגני-בסיוע של מורות לכיתות טיפוליות, עבור התלמידים הנזקקים לסיוע בבתי
ים ים הרגילים, וכן לתלמידגננות שי"ח, שיעברו מגן לגן ויסייעו באופן אישי פרטני לתלמידים שזקוקים לסיוע ולקידום אישי, במסגרות הגנ

 .תלמידים 20 -רעות" לבנות ומונים בסה"כ הנזקקים לגני ילדים משולבים: "גן השלום" לבנים, "וגן 
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 סייעות רפואיות .5
תלמידי החינוך הרגיל שהינם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים נדרשים לסיוע בביצוע טיפולים פולשניים בשגרה או בפעולות למניעת מצבים 

 י חיים מיידים לצורך מימוש חובתם ללמוד על פי חוק במסגרת החינוכית כתלמידים רגילים בני גילם.מסכנ
 הפעולות שההורים מבצעים בעת שהות התלמיד בביתו. הסיוע משמש כזרועם הארוכה של ההורים בביצוע

 ים הנדרשים לו בהתאם לגילו ולמצבו הרפואי. הסיוע אינו בא להחליף את הצורך בתמיכה ועידוד התלמיד לפיתוח עצמאות ושליטה בטיפול
  קידום החינוך לעצמאות בטיפול הינו באחריות ההורים, צוות המרפאה המטפלת ובתמיכת הצוות החינוכי.

 
 
 
 

 אליעזר"-"יד -קט חונכות לתלמידים:פרוי    .6
להפעלת חונכים נו ממשיכים בקיום החוזה עם עמותת "יד אליעזר" א 2018-2019ח תשע"ט תשע" כמו בשנים קודמות כך אי"ה גם בשנה"ל

בבי"ס, בבית, ובסביבתם שתתמוך ותסייע , לתלמידים נזקקים, לסייע בקידומם בלימודים, ובהדרכתם להשתלבות טובה עם כל הגורמים
 ני מתקציב יוזמות חינוכיות.רמהתקציב ניתן על ידי האגף לחינוך תו 1/3-מהתקציב ניתן על ידי העמותה ו 2/3בידם. כאשר 

 הספר התורניים בישוב.-דות של בתיתלמיתלמידים ו חניכים 50 -במסגרת הפרויקט, משתתפים כ
 

  תורני: –הסעות ואגרות חינוך לתלמידים בחינוך המיוחד     .7
 70-ומי אגרות חינוך לכ" מבוצעות הסעות וכן תשל"ועדות השמהבמסגרת התקציב השוטף שיאושר במליאת העירייה ובהתאם להחלטות 

בכיתות לחינוך מיוחד הלומדים  בישוב, ובתלמידים שמחוץ לישוב בחינוך המיוחדהספר -ילדים ובבתי-תלמידים בגילאים שונים, בגני
 מכיוון שאין לנו מסגרות כאלה לחינוך תורני מיוחד ,לישוב הספר לחינוך מיוחד שמחוץ -וכן בבתישמחוץ לישוב,  הספר הרגילים-בבתי

 בישוב.

 מכיוון שאין המשך מענה מתאים לתלמידות בוגרות ח' בהחלטה משותפת של  גורמי עירייה אנו  -הסעות בחינוך הרגיל מחוץ לישוב
 ,וכמו כן                                 אוטובוסים הסעות לתיכונים באלעד, בני ברק ופתח תקווה. )במיפוי משרד החינוך( 5מוציאים כל בוקר 

 נו ונענינו בחיוב להחזרי נסיעות מול האחראים במשרד החינוך.  דרש
 

 תורני -תשלומי הסעות ותשלומי אגרות חינוך לתלמידי חוץ בחינוך הרגיל     .8
בחינוך האגף מטפל בהסעות ובתשלומי העירייה לאגרות חינוך לתלמידי חוץ, מתקציב השוטף של האגף, לאגרות תלמידי חוץ לתלמידים 

חינוך התורני, וזאת על פי הוראות החוק, ועל פי ההוראות בחוזרי מנכ"ל, וכן לתלמידי החינוך המיוחד, הלומדים במוסדות של ה הרגיל 
 בישוב ומחוץ לישוב.
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 בינוי .9
 יעקב" -כיתות לבי"ס "בית 4תוספת בנייה של 

כיתות יה במקום הבניהערכים לתחילת תורני נ. העירייה והאגף לחינוך תקציבההתקבל  בקשות לתקציב ממשרד החינוךוגשו הלאחר ש
 .הספר-וזאת עקב הגידול בתלמידות בבית למניעת הסכנות של מבנים אלושבצריפי הפיו 

 בניית גן חדש ברח' גלוסקא במקום הגן הקיים. -גן אלון
 בביה"ס אלומות רחל.ואולם ספורט בניית כיתות לימוד נוספות הגשת בקשה ל

 ן מעורב נוסף בגן אלון ופתיחת גנים חדשים בשכונות החדשות.כמו, כן מסתמן ביקוש לג
 

 חינוכיתוהעצמה רגשית תקוות אחינו  -שלביםפרויקט  .10
י קרן וולפסון, במסגרתה ניתן לילדים העומדים בקריטריונים, מכלול פעילויות ”שע” שלבים“  מדובר בתוכנית המופעלת מטעם ארגון

כולל: יועצים חינוכיים, שירותים פרא רפואיים, הוראה מתקנת, חונכים, הדרכת מלמדים לימודיות במטרה לסייע בקידומם. הסל 
                                       ועוד. העיקרון הוא לתת רשת כללית של סיוע גם לילדים ולצוות ההוראה וגם להורים.

 
 טיפול בנושאי תחזוקה    .11

הספר, ובתיאום עם כל הגורמים הנוגעים בדבר. פעילות -ובתיילדים -נושאי תחזוקת גני בכלבמסגרת הטיפול השוטף, אנו בקשר ובמעקב 
 משיקה עם גורמים בעירייה ועם גורמים מחוץ לעירייה לצורך מתן מענה לצרכים השוטפים.

 
 8201יעדים פיזיים מרכזיים המתוכננים לביצוע לשנת    .12

 
, וכן לשאוף הספר-ילדים ובבתי-ולשיפוצים בגנישהאגף יקבל לביצוע מטרות שונות, כגון: לבניה  האגף מקווה להשתמש בתקציב תברי"ם

 להשגת היעדים השונים.
 תכניות פדגוגיות לבתיה"ס

 יצירת תשתיות טכנולוגיות ומדעיות בכל בתי הספר. 

 תית, ערכית ולימודית.פיתוח ועידוד תכניות חדשות, יוזמות פדגוגיות ומגמות המכוונות להתפתחות אישית, חבר 

 .יצירת חזון חינוכי בקרב העוסקים בעשייה החינוכית 
 

 תכניות  חינוכיות לגני הילדים

 להבניית סביבה חינוכית מיטבית בגיל הרך עבור כלל הילדים ועבור הילדים בסיכון. הקצאת משאבים 
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 מערכות מידע ומחשוב, ומאגרי מידע
 מחלקת מערכות מידע ומחשוב

 יהבמנהל יובב 

 מחלקהטרות המ
  

תכנון וניהול מערך המחשוב ומערכות המידע של הרשות המקומית כתשתית אסטרטגית למתן 
  שיפור יכולת הניהול ותהליכי קבלת ההחלטות. לתושבי העיר , שירות מיטבי 

 תיאור אחריות בתהליכים מרכזיים
  

o  מתאימים.גיבוש מדיניות, ניתוח צרכי מערכות המידע ומציאת פתרונות 
o ברשות  שנתיות לעבודה של מחלקת המחשוב-תקציב ותוכניות עבודה שנתיות ורב

 המקומית.
o  ניהול מערך המחשוב ומערכות מידע ברשות המקומית תוך פיקוח, מעקב ובקרה של

 תפעולם.
o  וספקי ניהול מערך הרכש וההתקשרויות בנושא מערכות מידע ומחשוב, וניהול עובדי

 המחלקה.

 
 :פעילויות המחלקה

 
  מחשוב תהליכים ארגוניים 

 שיפור החסינות הארגונית - DRP .יתירות , גיבוי ושחזור, אבטחת מידע , 

 הקמה וניהול מערכות ידע - Rule Base ,Knowledge base 

 טיפוח ושיפור המשאב האנושי -  

 ע"ח "כיבוי שריפות" ותחזוקת שבר. - תכנון נכון ותחזוקה מונעת מתאימה 

 לתמיכה בצרכים עתידיים - הכנת תשתיות מחשוב 
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 שת"פ פנימי וחיצוני -Collaboration 

  שיווק ומכירת נושא ה- IT - בתוך העירייה 

  בקרת עלויותIT תוך שיפור מתמיד של מע' המחשוב 

 
 

 
 ביצענו 1820בשנת 

 

 .שודרגו נתבי העירייה לנתבים מתקדמים 

 . שודרגו שרתי העירייה 

 .שיפור ברמת שירות הסיסטם 

 .התקנת שרת חומת אש חדש לשרידות יתרה 

 .הקמת תשתית לחמ"ל ביטחון 

  'התחלת הטמעת מעNAC  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

 
 אנו מתכננים: 2019בשנת 

 
 

 הטמעה nacמע  אבטחת מידע

 רכישת שרתים נוספים החלפת שרתים שיפור שרתים

 שדרוג המרכזייה שיפור השירות תקשורת טלפוניה

בקמת אתר 
 אינטרנט חדש

 בניית טפסים מקוונים שיפור השירות

 DRPהקמת אתר  התאוששות מאסון המשכיות עסקית
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 תיאור ומטרות מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות

 
 רישום ילדים לגני ילדים בעיר-אגף החינוך -. גני ילדים1
 מזהים. ופרטיםבמאגר זה נמצאים שמות הילדים הוריהם    
 מאגר זה הוקם במטרה לאחד את כל נתוני רישום הילדים לגני הילדים במקום אחד.   
 
 ורישוי בניה תכניותועדה לרישום  -. הנדסה2

 במאגר זה נמצאים פרטים מזהים של כל בעלי הנכסים בעיר.    
 רישומי הנכסים ובעליהם תחת מאגר אחד.מאגר זה הוקם במטרה לאחד את     
 
 מחלקת גביה והנהלת חשבונות. -. גבייה3

    יין בעיר) תושבים ובעלי נבמאגר זה נמצאים פרטים מזהים של כל בעלי ע    
 המשלמים תשלום לגני ילדים וכד'( הורים נכסים,   
 מאגר זה הוקם במטרה לאחד את כל רישומי המשלמים לעירייה ארנונה, מים,    
 .וכד'   
 
 106 -. מוקד עירוני4

   במאגר זה נמצאים פרטיהם של כל התושבים אשר פנו למוקד העירוני בתלונה    
 כלשהיא.    
    מאגר זה הוקם במטרה לאחד את כל רישומי התושבים אשר פנו בעבר למוקד    
 העירוני.    
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 היחידה לקידום נוער -. חינוך5
 של תלמידים אשר נפלטו מלימודים מסיבות כאלה ואחרות. פרטיהםבמאגר זה נמצאים     
 מאגר זה הוקם במטרה לאחד את כל רישומי התלמידים הנ"ל    
 
 משרד הפנים -. מרשם אוכלוסין6

 ר כפי שנתקבלו ממשרד הפנים.במאגר זה נמצאים כל נתוני משרד הפנים על תושבי העי    
 .מאגר זה משמש את נציג העירייה המתפקד כנציג משרד הפנים.    
 
 מרכז מידע. –. חינוך 7

 מאגר תלמידים ברה"ע, גנ"י, יסודי ותיכון.    
 
 . הודעות ומידע לתושבים על פעילות עירונית8

 מטרת המאגר הינה לשלוח הודעות כתובות לתושבי רה"ע, באמצעות שליחה    
 דיגיטאלית, בכתב, מחשבים או מכשירים סלולריים.    
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 אגף למנהל תאום ותפעול
 

 2018תביעות ודרישות צד ג' ששולמו בשנת 
 מנהל שלומי יחיא   

 להלן ההתפלגות : 2017בשנת  119לתשלום לעומת תביעות ודרישות  142הוגשו  2018במהלך שנת 
  

  
 

     
 84      -נזקי רכב    

     
 35     -נזק י גוף     

     

 

 23    -נזקי רכוש   
     

התביעות מטופלות עפ"י נוהל ביטוחים צד ג' בהתייעצות וועדת ביטוחים להלן הפיצוי הכספי ששולם מקופת העירייה או המבטח , וקבלן , 
 .  2018שהסתיימו בשנת 

תאריך  מס'
 האירוע

השתתפות 
סך  תיאור האירוע עצמית

 התביעה
מקופת 
 העירייה

מקופת 
 המבטח

שולם 
מקבלנים 

 ואח'

הולכת רגל נתקלה באבנים משתלבות  500,000 9.8.15 1
     70,397 320,000 בולטות ונחבלה בגופה טופל ע"י יוסי 

נגרם נזק לחברת חשמל ע"י הקבלן מאיה    1.9.17 2
 9,233       תברואה בע"מ

הולך רגל נפגע ונחבל בגופו במדרכה  500,000 7.5.17 3
     11,170 30,000 בשבזי טופל ע"י יוסי אברהם

הולכת נפגע ממדרכה משובשת ביהודה  500,000 26.9.16 4
     28,853 120,000 הלוי טופל ע"י יוסי אברהם
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רכב נפגע ממחסום בכיכר קיבוץ גלויות    16.3.15 5
 17,125     12,706 שולם ע"י קבלן המתחמים החדשים

נגרם נזק לרכב מהצפה מים ברח' עופרה    26.11.14 6
     3,000 8,086 חזה

נגרם נזק לריצוף עקב שורשים בשטח    17.9.17 7
     880 880 הציבורי ברח' ברקן

הורה נפגע בחוג כדורסל  בטיפול יוסי  500,000 31.12.15 8
     23,692 600,000 אברהם התביעה לא הסתיימה

תושב מבליטה במדרכה ונחבל בגופו ברח'  500,000 11.6.15 9
     114,118 600,000 אברהם ברקן טופל ע"י יוסי

נגרם נזק לרכב ממחסום נמוך בכניסה    30.10.17 10
     7,500 16,643 לחניה ברח' דרך הציונות

תושבת נפגעה בגופה ממדרכה משובשת  50,000 2.5.12 11
   49,414 51,174 650,000 ברח' דוד המלך טופל ע"י המבטח

נגרם נזק לרכב בזמן גיזום עצים ברח'    30.9.17 12
 800     800 שבזי

רכבי נפגע ממוט ברזל בולט מניקוז ברח'    17.1.18 13
     280 320 שלמה המלך

נגרם נזק לכבל חשמל ע"י הקבלן מאיה    14.6.16 14
 8,236     6,357 תברואה בע"מ ברח' נתן שאול

     450 635 נגרם נזק לצמיג מבור בכביש ברח' שבזי    21.1.18 15

     280 340 נגרם נזק לצמיג מבור בכביש ברח' שבזי   25.1.18 16

נגרם נזק לכבל עילי של חברת החשמל ע"י    17.8.17 17
 2,493     2,493 הקבלן מאיה תברואה רח' דקר
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נגרם נזק לרכב במגרש בחנייה במורשת    6.9.17 18
 2,050     3,879 תימן 

מורה נפגעה במעבדה בבי"ס בגין טופל ע"י  40,000 9.2.11 19
   43,659 10,467 150,000 המבטח בפוליסת מעבידים

נגרם נזק לצמיג מבור בכביש ברח' יהודה    27.1.18 20
     300 700 הלוי

נגרם נזק לצמיג מבור בכביש ברח' דרך    27.1.18 21
     250 300 הציונות 

נגרם נזק לקולנועית מבור בכביש ברח'    24.1.18 22
     800 1,379 אפק

נגרם נזק לאופנוע מענף שנפל ברח' הר    4.6.17 23
 6,300     6,700 המור באחריות הקבלן פיתוח בגן

רכב נפגע מענף שקרס על רכב ברח' בזלת    15.8.17 24
 20,000   10,172 28,396 העירייה והקבלן נתבעו

רכבי נפגע מניקוז שהתפרק על הכביש    9.2.17 25
     2,400 4,328 ברח' שלמה המלך

ילד נפגע בגופו בי"ס נאות אילנה העירייה  50,000 19.6.13 26
 60,000 44,939 39,514 1,500,000 ומשרד החינוך נתבעו 

נחבלתי בגופי ממכשול במדרכה המקרה  500,000 24.9.15 27
     21,170 230,448 אברהםטופל ע"י יוסי 

נחבלתי בראש מתקרה נמוכה ביציאה    14.6.17 28
     3,800 12,000 מהעירייה הסתיים בפשרה 

נגרם נזק לרכב מבור בכביש ברח' חיים    11.2.17 29
 6,800     6,168 ויצמן שולם ע"י הקבלן
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נפלתי במדרכה מצינורית בולטת ברח'  50,000 28.8.12 30
     9,852 200,000 השריון בטיפול יוסי אברהם 

נחבלתי בגופי ממדרכה משובשת ברח'  500,000 2.8.15 31
     43,209 220,000 אודם טופל ע"י יוסי אברהם

נחבלתי בגופי ממדרכה משובשת הסתיים    23.10.17 32
     2,500 10,000 בפשרה

נגרם נזק לרכב ממכסה ביוב התושב קיבל    25.1.18 33
 350     350 פיצוי מתאגיד המים

נגרם נזק לרכב ממכסה ביוב התושב קיבל    13.2.18 34
 3,000     3,000 פיצוי מתאגיד המים

נגרם נזק לצמיג מבליטה של ניקוז מים    4.4.18 35
     300 1,260 ברח' מלכי ישראל

כתוצאה מבור בכביש ברח'  נגרם נזק לרכב   3.5.18 36
     1,400 3.042 העבודה

רכב נפגע מעץ שנפל נגרם נזק לרכב ברח'    12.7.17 37
     4,354 4,354 מבצע דני 

רוכב אופנוע נפגע ונגרם נזק לאופנוע מבור  500,000 30.10.16 38
     20,265 60,000 בכביש טופל ע"י יוסי אברהם

מבור בכביש ברח' חיים  נגרם נזק לרכב   7.12.17 39
 300     930 ויצמן שולם ע"י הקבלן

נגרם נזק לרכב מבור בכביש ברח' חיים    4.1.18 40
 1,750     4,100 ויצמן שולם ע"י הקבלן 

נגרם נזק לרכב מבור בכביש ברח' חיים    6.12.17 41
 330     450 ויצמן שולם ע"י הקבלן
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בכביש ברח' חיים נגרם נזק לרכב מבור    1.1.18 42
 650     828 ויצמן שולם ע"י הקבלן

נגרם נזק לרכב מבור בכביש ברח' חיים    1.1.18 43
 750     1,000 ויצמן שולם ע"י הקבלן

נגרם נזק לרכב מבור בכביש ברח' חיים    4.1.18 44
 550     760 ויצמן שולם ע"י הקבלן

חיים  נגרם נזק לרכב מבור בכביש ברח'   26.1.18 45
 1,850     2,551 ויצמן שולם ע"י הקבלן

נגרם נזק לרכב מבור בכביש ברח' חיים    7.12.17 46
 2,200     3,035 ויצמן שולם ע"י הקבלן

נגרם נזק לרכב מבור בכביש ברח' חיים    7.12.17 47
 1,200     1,732 ויצמן שולם ע"י הקבלן 

ברח' חיים נגרם נזק לרכב מבור בכביש    25.1.18 48
 300     400 ויצמן שולם ע"י הקבלן

נגרם נזק לרכב מבור בכביש ברח' חיים    6.1.18 49
 1,000     2,050 ויצמן שולם ע"י הקבלן

נגרם נזק לרכב מבור בכביש ברח' חיים    4.1.18 50
 250     250 ויצמן שולם ע"י בקבלן

 נגרם נזק לרכב מבור בכביש ברח' חיים   4.1.18 51
 250     400 ויצמן שולם ע"י הקבלן

נגרם נזק לרכב מבור בכביש ברח' חיים    26.1.18 52
 300     400 ויצמן שולם ע"י הקבלן

נגרם נזק לרכב מבור בכביש ברח' חיים     22.1.18 53
 1,050     1,500 ויצמן שולם ע"י הקבלן
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נגרם נזק לצמיג ממפרץ חנייה שבור ברח'    3.5.18 54
     250 435 אלמוג

נגרם נזק לרכב מבור בכביש ברח' חיים    2.5.18 55
 200     275 ויצמן שולם ע"י הקבלן

נגרם נזק לרכב ממחסום בחנייה ברח'    21.5.18 56
     450 936 מרבד הקסמים

נגרם נזק לרכב מענף שנפל הוגשה תביעה    12.8.17 57
 7,872   3,936 13,000 נגד העירייה והקבלן

תושב נחבל בגופו ממדרכה משובשת  520,000 7.11.17 58
     7,500 250,000 אבנים שקועות הוגשה תביעה

נגרם נזק לצמיג מבור בכביש ברח' שבזי    17.2.18 59
     490 700 הוגשה תביעה

     270 350 נגרם נזק לצמיג מבור בכביש ברח' שבזי   18.1.18 60

נזק לצמיג מברזל ניקוז ברח' זלמן נגרם    12.6.18 61
     150 200 שזר

     300 400 נגרם נזק לצמיג מניקוז בולט ברח' עין גדי   12.7.18 62

נגרם נזק לצמיגים מניקוז בולט במדרכה    14.8.18 63
     1,200 1,872 ברח' המרץ

ילד נפגע במהלך משחק כדורגל ונפגע  40,000 19.7.10 64
     1,334 35,000 סגר התביעה התיישנותבגופו המבטח 

נפגעתי במהלך בקרסול במהלך טיול של  40,000 22.10.10 65
     1,180 50,000 העירייה המבטח סגר התביעה

נפלתי ונחבלתי מסק במדרכה המבטח  40 6.9.10 66
     1,607 122,500 סגר התביעה התיישנות
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שבורות ברח' בזק נחבלתי בגופי ממדרגות  40,000 5.10.10 67
     3,189 80,000 המבטח סגר את הדרישה

נגרם נזק לרכב מנפילת עץ ברח' עפרוני    16.8.18 68
     4,500 6,500 התושב קיבל פיצוי

נגרם נזק לרכב מנפילת עץ ברח' הדרור    14.8.18 69
     8,000 9,500 התושב קיבל פיצוי

ברח' בזלת נגרם נזק לרכב מנפילת עץ    28.1.18 70
     3,700 5,274 התושב קיבל פיצוי

נגרם נזק לצינור בגינה ציבורית נציגות    7.8.18 71
     450 500 בית משותף שלמו עבור התיקון

נגרם נזק לצמיג מברזל ניקוז בולט לכביש    9.9.18 72
     300 380 ברח' רמת הגולן

נגרם נזק לרכב ממכסה בולט משרד    22.3.17 73
 5,526   2,763 8,289 השיכון העירייה והקבלן שלמו

נפגעתי בגופי ממדרכה משובשת ברח'  50,000 27.12.14 74
   2,694 49,995 400,000 האלה טופל ע"י המבטח

עובד עירייה נחבל בגופו משער שעף ממזג  50,000 16.4.13 75
 8,666   42,023 50,000 אויר סוער טופל ע"י המבטח

נפלתי לתוך בור ונחבלתי בכל גופי  50,000 26.8.14 76
 207,000   37,608 500,000 העירייה ותאגיד המים והקבלן שלמו 

נחבלתי בגופי ונשברו המשקפים מאבן    14.8.18 77
     2,500 3,409 שפה בולטת 

נגרם נזק לרכבי מבור בכביש במתחמים    22.6.18 78
 2,350     2,350 שולם ע"י הקבלן
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נגרם נזק לחצר בית מעבודות במתחמים    17.3.16 79
 40,000     50,000 שולם ע"י הקבלן

ילד נפגע בראש בחצר גן ילדים העירייה    11.2.16 80
 1,000   4,148 33,000 ומשרד החינוך נתבעו טופל ע"י יוסי

נחבלתי בגופי משקע במדרכה מטופל ע"י  520,000 16.11.16 81
     4,095 300,000 לחוות דעתיוסי אברהם שולם 

נחבלתי בגופי משקע בכביש טופל ע"י יוסי  500,000 6.6.16 82
     29,624 220,000 אברהם

     3,500 10,000 נחבלתי בגופי מברזלים בולטים במדרכה    5.9.18 83

נגרם נזק לרכב ע"י טרקטור הקבלן שילם    7.6.18 84
 9,873     9,873 לתושב

נחבלתי בגופי ממפגע במדרכה העירייה  50,000 11.6.14 85
 10,214   32,527 120,000 ובזק נתבעו טופל ע"י המבטח

נגרם נזק לרכב מבור בכביש ברח' יונתן    21.6.18 86
 230     230 רטוש שולם ע"י הקבלן

                

 442,048 140,706 730,136 7,117,884 סה"כ                       
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 אגף למנהל תאום ותפעול

 מחלקת ספורט

 

 

 פרק א
ליגות עממיות ומועדונים  -ספורט עממי 

 עירוניים 

 אגודות ספורט פרק ב
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 פרק א
 
 

 ליגות עירוניות
 

 ליגות עירוניות בקטרגל
 )פעילות קיימת(

 

 הדגשים בביצוע תיאור הפעילות
 תכנון לטווח הבינוני

2018-20 

שחקנים החל  200 -כ .א
מכיתות ד' עד כיתות י"ב 

המתחרים מדי שבוע 
במסגרת שלוש  ליגות 

פעילויות תוכן לצד המשחקים  .א
ישראל ובאירועים בחגי 

 לאומיים.
 פעילויות חברתיות .ב

יציאה של כל שחקני הליגות  .ג

ביצוע מגרש כדורגל  .א
נוסף והוספת ליגת 
בוגרים וסניורים + 
 אוכלוסיות מיוחדות.
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בניהול  במגרש הסינתטי
 המחלקה ובשיפוט מקצועי.

הליגות מפוצלות לשני  .ב
 סבבים:

 מחודש ליגת חורף :
 עד חודש מרץ -ספטמבר

 מחודש ליגת קיץ :
עד חודש -אפריל

 ספטמבר

למשחקי נבחרת ישראל, 
אירועים ייחודיים לשחקני 
הליגה כגון: מפגש הורים 
ילדים, יציאה משותפת 

 לבריכה ועוד..

 

ת הקמת קבוצת ילדו .ב
,נערות ונשים 

והשתתפות בטורנירים 
 ברה"ע והסביבה
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 ליגת השכונות בראש העין
 )פעילות קיימת(

 

 הדגשים בביצוע תיאור הפעילות
 תכנון לטווח הבינוני

2018-20 

ומעלה  18בוגרים מגילאי  190-כ
מראש העין והסביבה משחקים 

במסגרת ליגה מסודרת בחודשים: 
 יוני.ספטמבר עד 

בניהול המחלקה ובשיתוף מנהלת 
ליגת השכונות הפועלת בהתנדבות 

 מלאה.

המינהלת בנויה ממתנדבים 
המסייעים בניהול הליגה: רכז 

מתנדב, שופטים, רכז השופטים 
,מנהלי קבוצות ליגה וראשי קבוצות, 
עו"ד המכהן כי"ור וועדת משמעת 
של הליגה, מתנדבים ללוגיסטיקה 

 ועוד סה"כ

מפגשי העשרה לשדרת המינהלה  .א
המתנדבת להכרה ותיאום ציפיות 

לדרישות החוק והכללים. כגון: 
סדנת ריענון לשופטי הליגה 

בהדרכת לירן ליאני שופט ליגת 
מפגש עם אייל לחמן , על או 

ופרשן  ה ארציתמאמן קבוצות בליג
 יזיה.וטל

"פייר  –דגשים על משחק הוגן  .ב
 פליי"

 הליגה.אירוע ייעודי לכל שחקני 

 הקמת ליגת נוער .א
הקמת ליגת שכונות במהלך  .ב

 .השבוע
 ביצוע טורנירי בזק עירוניים. .ג

 הקמת מגרש דשא. .ד
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 עירוני מועדון כדורשת            
 )פעילות קיימת(

 הדגשים בביצוע תיאור הפעילות
 תכנון לטווח הבינוני

2018-20 
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פועל מועדון העירוני בראש העין  .א
הנחשב למועדון הדגל בענף כעשור ו

 065 -כולל בתוכו כ בארץ הכדורשת
קבוצות !( חברות המשחקות  50)

במהלך השנה משחקי ליגה בראש 
 העין

קבוצות( הרשומות  72) נשים 300כ  .ב
משולבות  חלקם כקבוצות אימון אשר

מתקיימים במשחקי הליגה. המשחקים 
 -בימי שני באולמות הספורט רבין ובגין 

 במקביל.
במועדון פועלות גם קבוצת נערות  .ג

וקבוצת ילדות אשר השתתפו 
בטורנירים של אולימפיאדת הילדים 
 בוינגייט, ספורטירשת ארצית ועוד.

הליגה מופעלת על ידי העמותה דרך  .ד
זכיין אשר מנהל את כל הלוגיסטיקה 

הקשורה לרישום השחקניות בעמותה, 
 ביטוחים, אימונים, ציוד אימון )רשתות ,

כדורים וכו'(, הכנת עמדות שיפוט, 
מזכירות שיפוט, שופטים, מאמנים, 
הדרכות, הכנת טבלאות סיכומים 

 ופרסום.
הפרוייקטורית מובילה את שחקניות  .ה

המועדון גם בפעילות התנדבותית למען 
 הקהילה:

סלי מזון בפסח, אירועים לנערות 
אריזות ל "חיים  בשת"פ הרווחה,

שיפוט  ,טורנירים בבתי"ס לאלון",

העצמה נשית, שמתבצעת ע"י  .א

הפרוייקטורית במשך כעשור, תוך 

ייזום מודלים מתאימים בספורט 

הכדורשת למגדר הנשים, נערות 

וילדות. בנוסף, הובלה ביחד עם 

פעילות לגיבוש חברתי  הקפטניות

 והתנדבות נרחבת לקהילה.

 

מתן אפשרות לכל אישה המעוניינת  .ב

)מילדות  ספורט הכדורשתבפעילות 

ועד נשים בוגרות כולל גיל הזהב( 

ומאפשר בחירה להשתתף בחוג או 

 פעילות תחרותיתלהרחיב גם ל

 .בהתאם לרצון הנשים

גיבוש חברתי לצד בביצוע אירועים  .ג

ים באירועי יום משפחתיים )טורניר

 המשפחה, יום האישה, פורים וכו'(

 :קבלת תקציב  .ד

  :פעילויות של מנהל הספורט

ספורטירשת ברעננה, ספורטירשת 

שבע , ואולימפיאדת הילדים -בבאר

 לכל אחד מהאירועים₪  1500

  3,000=20*150-ארוחה לקפטניות 

 8,000=20*400 -לקפטניות  הכשרה 

 
הקמת ליגה  .א

חדשה איזורית 
)ליגת  לנערות

נערות שלא 
תתקיים ביום 

 .שבת(
הרחבת הפעילות  .ב

ושילוב יותר ילדות 
בתחרויות כדורשת 
עירוניות בין בתי 

 הספר בעיר.
הרחבת הפעילות  .ג

 לגיל הזהב
יש צורך דחוף  .ד

בזמן אולם נוסף 
מכיוון שיש ביקוש 

יותר מזמינות 
 האולמות הקיימים.

יש צורך במגרשים  .ה
תקניים כפולים 

לצורך קיום הליגות 
 והאימונים.

עיבוי והרחבת  .ו
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בהתנדבות בפעילות הכדורשת בבתי 
 ועוד. הספר

ביצוע טורנירים עירוניים לקהילה ללא  .ו

 תשלום בחופשת הקיץ.

 

 לשחקניות המועדון  טורניר יום האשה

 שח 3,000-

  מסיבת פורים לשחקניות מועדון

, אוכל, כדורשת )אולם ארועים

 שח 5,000 -(הפעלה

  3,000-השתלמות מאמני כדורשת 

 ש"ח

  ש"ח 5,000-מסיבת סיום שנה 

  לנבחרת הילדותחולצה -

28*50=1400 

 טורניר ילדים ונערות אזורי 

 ליווי  – נבחרת ראש העין ליגת נערות

ליוי מאמן  2650) רישוםמאמן ו

שח לכל  180*  10ורישום קבוצה

 לשחקנית(

  דיג׳י ׳+צלם -טורניר סיום עונה- 

1800 ₪ 

 10  כל ₪  80שמשוניות בעלות של

 שימשונית.

 הפעילות הקיימת
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 מועדון אופניים עירוני

 )פעילות קיימת(

 הדגשים בביצוע תיאור הפעילות

 תכנון לטווח הבינוני

2018-20 
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מועדון העירוני בראש העין בהשתתפות         א.
כמאה וחמישים חברות וחברים הנחשב למועדון 

 גדול ברמה ארצית .

האימונים הבסיסיים מתקיימים בשטח          ב.
השיפוט של ראש העין ובסביבתה ואילו 

המתקדמים יוצאים מדי פעם לאימונים מיוחדים 
 המאורגנים על ידי איגוד האופנים

במועדון פועלות קבוצות של מבוגרים , ילדים          ג.
 , נוער ופרחי ספורט.

 

המועדון מארח תחרויות ארציות בראש העין:         ד.
תחרות ליגת בתי"ס של משרד החינוך, ליגת אופני 

ניים, אירועי אופניים של הרים של איגוד האופ
 פרחי ספורט, תחרות ה"סייקלוקרוס".

כמו"כ משתתף המועדון באולימפיאדת         ה.
 הילדים, אירועי פרחי ספורט, מחנות אימונים

אירוח תחרת גמר ארצי לבתי ספר ביער ראש           ו.
 העין

 מופעל על ידי זכיין של העירייה.  המועדון         ז.

אופנים עירוניים ללא תשלום בחגים ביצוע מסע 
 ובחופשת הקיץ.

גיבוש חברתי לצד התחרותיות בביצוע אירועים 
משפחתיים )ימי רכיבה משותפים לכל המשפחה, ימי 

 כייף וכו'(

 רישום אגודה עירונית.

הקמת קבוצת אוכלוסיות 
 מיוחדות

 

 פרחי ספורט : אופנים, ריצה. -פרויקטים
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 )פעילות קיימת(

 תכנון לטווח הבינוני הדגשים בביצוע הפעילותתיאור 

2018-20 

הפעלת קבוצות תחרותיות בענפים הנ"ל          א.
 המסובסדות ומאושרות על ידי משרד החינוך.

במסגרת זו מתאמנות הקבוצות בהדרכת          ב.
מאמנים מקצועיים ומקבלות "ארגז העשרה" 

מהתאחדות לספורט בתי הספר הכולל : תחרויות, 
 הרצאות מספורטאים נודעים , ימי כייף וכו'.

 בריצה. 15באופנים,  20סה"כ המתאמנים :  .ג

 קבוצת כ.סל אוכלוסיות מיוחדות בשת"פ רווחה .ד

 קבוצות ריצה בשת"פ רווחה .ה

יצירת תשתית לקבוצות ליגה  –המטרה של התכנית 
 באגודות.

הכנת תשתית של ספורטאים בענפים אלה ויצירת 
 מוטיבציה להצטרפות לאגודה העירונית.

אופנים )בתאום  פתיחת אגודות כדורגל , למחוק
עם שריה(, ואת"ק ע"מ שכל העתודה המתאמנת 

 תהווה את הבסיס הראשוני של האגודה.
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 .ריצה פרחי ספורט : אופנים, -פרויקטים
 
 
 

 קייטנות ומחנות אימון בענפי ספורט מגוונים -פרויקטים
 

 )פעילות קיימת+ חדשה(
 

 הדגשים בביצוע תיאור הפעילות
 תכנון לטווח הבינוני

2018-20 
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יסוד והקמת קייטנות ומחנות ספורט מגוונות לילדים  .א
 קיים פוטנציאל להפעלה:ונוער בתחומים מגוונים אשר 

 - מחנות וקייטנות כדורסל לשחקני האגודה ולאורחים .ב
 )קיים(.

מחנות וקייטנות כדורגל לשחקני פרחי ספורט  .ג
 )חדש( -ולאורחים

עדון האופנים ולחניכי מ. כנ"ל מחנות וקייטנות כדורסל  .ד
 )חדש( -םולאורחי בשת"פ איגוד האופנים

ם השונים הפעלה וחיזוק מקצועי לשחקנים במועדוני
 במחלקה.

צרוף של ילדים נוספים למחנות במגמה לקלוט אותם 
 למסגרת.

 פתיחת קייטנת ספורט כללית
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 ספורט לקהילה )בשיתוף מקום בלב( .
 
 
 
 

  גן המומינים ,טיילת .–הפנינג ספורט ותרבות 
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  רמב"ם ג'ון קנדי, פסגות רקפות –הפנינג שכונות 

 )הפנינג ספורט בטיילת המוסיקה בנושא ספורט וקהילה )אוגוסט 

 .) הקרנות משחקי מונדיאל עולמי בחודשי )יולי אוגוסט 

 . הפנינג פתיחת הקיץ בשיתוף מקום בלב 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 
 

 
 
 
 
 
 

 תכניות לביצוע בשיתופי פעולה
 
 

 

  הדגשים בביצוע תיאור הפעילות 

קבוצת פעילות ספורט לאוכלוסיות  1
 מיוחדות במהלך השנה

 

שיתוף אחים  .א
 באימונים.

 

בשת"פ הג'ויינט 
 וקידום בריאות

 –תכנית מנהיגות  נוער בספורט  2
מפגשי הדרכה אשר  10סדנה בת 

בסיומה מופנים בני הנוער במסגרת 
תכנית מחויבות אישית לקבוצות 

 ספורט .

כלים מתודיים 
להפעלת קבוצה , 
התנסות מעשית, 
 מפגשי העשרה וכו'

בשת"פ הג'ויינט 
 וקידום בריאות

קבוצת הליכה /ריצה לאנשים עם  3
 מוגבלות

מיזם חברתי בשת"פ 
ספורט -עופר בן דור

ללא גבולות למיצוי 
יכולות של האדם 

 המוגבל

 בשת"פ הרווחה

קבוצת  אימון לנוער  קבוצת ריצה 4
עם בעיות קשב 

 בשת"פ הרווחה
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וריכוז באימון עו"ס 
 אסי אלון

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרק ב'

 אגודות ספורט
 

 אגודת הכדורסל               
 

 2017 \2018 קבוצות ליגה
 משתתפים 230היעדים מתחילת השנה: 

 מצב נתון

 פירוטכמות  קבוצה
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 משתתפים
 קבוצה מוכשרת מאוד והבסיס לשנים הבאות. 12 סל בנות קובי-קט

 קבוצה מוכשרת מאוד והבסיס לשנים הבאות. 12 סל בנות דן-קט

 קבוצה המורכבת מכיתות ד ',ה' העבודה העיקרית על יסודות 18 סל ב' דן-קט

 קבוצה המורכבת מכיתות ד', ה' העבודה העיקרית על יסודות 14 סל ב' צחי-קט

 קבוצה המורכבת מכיתות ד' ,ה'  העבודה העיקרית על יסודות. 17 סל ב' שי-קט

 בליגה. 2השחקנים, מקום שיפור היכולות, שמירה על סגל  13 סל א' עידו-קט

 בליגה. 1שיפור היכולות, שמירה על סגל השחקנים, מקום  15 סל א' רויטל-קט

שיפור היכולות האישיות, עבודה יסודית ואיתור שחקניות מוכשרות  12 ילדות קובי
 לסגל.

 חשיבות לנושא התחרותי, הכנה לקראת הילדים לאומית. 13 ילדים ב' דן
 בליגה. 2מקום 

 חשיבות לנושא התחרותי, הכנה לקראת הילדים לאומית. 14 ילדים ב' רונן
 בליגה. 8מקום 

שמירה על הסגל הקיים, עבודה עם שחקנים מוכשרים לקראת  13 ילדים א' מחוזית רונן
 הנערים ב'.

ילדים א' לאומית 
 עידו

 ליגה הכי חזקה בארץ. 11
 בליגה, הכנה לנערים ב' לאומית 5מקום 

 שיפור היכולות, שמירה על הסגל. 8 קובי נערות ב'

נערים ב' מחוזית 
 רויטל

 בליגה. 8חשיבות לנושא התחרותי, עבודה על יסודות, מקום  14

חשיבות לנושא התחרותי, ליגה הכי חזקה בארץ, עבודה על  10 נערים ב' לאומית ניב
 בליגה. 7יסודות, מקום 
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בליגה.  1עלייה לליגה ארצית, מקום חשיבות לנושא התחרותי,  15 נערים א' צחי
 הבסיס לשנים הבאות בנוער

שמירה על הסגל הקיים, עבודה עם שחקנים מוכשרים לקראת  12 נערים א' שי
 הנוער.

 שמירה העל הסגל , ולקדם שחקנים לקראת הבוגרים. 9 נוער

 בליגה. 2קבוצה המבוססת על שחקניות בית, מקום  10 בוגרות

המבוססת על שחקני בית, קבוצה פעילה ומקצוענית, מקום קבוצה  12 בוגרים
 בליגה. 2

 קבוצות 20 254 סה"כ

 

 מטרות לעונה הבאה!!

 קבוצות ליגה
 2018 \2019 -צפי ל

 
כמות  קבוצה

 משתתפים
 פירוט

 קבוצה מוכשרת מאוד והבסיס לשנים הבאות. 15 סל בנות-קט

 הבאות.קבוצה מוכשרת מאוד והבסיס לשנים  15 סל בנות-קט

קבוצה המורכבת מכיתות ד ',ה' העבודה העיקרית על  18 סל ב'-קט
 יסודות

קבוצה המורכבת מכיתות ד', ה' העבודה העיקרית על  14 סל ב'-קט
 יסודות
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קבוצה המורכבת מכיתות ד' ,ה'  העבודה העיקרית על  17 סל ב'-קט
 יסודות.

 שיפור היכולות, שמירה על סגל השחקנים 15 סל א'-קט

 שיפור היכולות, שמירה על סגל השחקנים 15 סל א'-קט

שיפור היכולות האישיות, עבודה יסודית ואיתור שחקניות  12 ילדות
 מוכשרות לסגל.

שיפור היכולות האישיות, עבודה יסודית ואיתור שחקניות  12 ילדות
 מוכשרות לסגל.

 לאומית.חשיבות לנושא התחרותי, הכנה לקראת הילדים  13 ילדים ב'
 

 חשיבות לנושא התחרותי, הכנה לקראת הילדים לאומית. 14 ילדים ב'
 

ילדים א' 
 מחוזית

שמירה על הסגל הקיים, עבודה עם שחקנים מוכשרים  13
 לקראת הנערים ב'.

ילדים א' 
 לאומית

 ליגה הכי חזקה בארץ. 13
 הכנה לנערים ב' לאומית

 הסגל.שיפור היכולות, שמירה על  10 נערות ב'

נערים ב' 
 מחוזית

 חשיבות לנושא התחרותי, עבודה על יסודות. 14

נערים ב' 
 לאומית

חשיבות לנושא התחרותי, ליגה הכי חזקה בארץ, עבודה על  10
 יסודות.

נערים א' 
 לאומית

חשיבות לנושא התחרותי, ליגה הכי חזקה בארץ, עבודה על  15
 יסודות.

נערים א' 
 מחוזית

הקיים, עבודה עם שחקנים מוכשרים  שמירה על הסגל 12
 לקראת הנוער.

 חשיבות לנושא התחרותי ולקדם שחקנים לקראת הבוגרים. 12 נוער ארצית
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 קבוצה המבוססת על שחקניות בית. 12 בוגרות

 קבוצה המבוססת על שחקני בית, קבוצה פעילה ומקצוענית. 13 בוגרים

 קבוצות 21 284 סה"כ

 

 לכדורסלביה"ס פירוט קבוצות 
2018\ 2017 

 משתתפים 184היעדים מתחילת השנה: 

 מצב נתון

 כמות משתתפים קבוצה

 14 נווה אפק בנים

 10 נווה אפק בנות

 19 צורים עתודה

 8 צרכים מיוחדים

 42 "פרס" בנים
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 9 "פרס" בנות

 A-B 11צומח 

 34 גוונים

 9 גני ילדים

 12 אפק בנים

 12 אפק בנות

 180 סה"כ

 

 
 קבוצות ביה"ס לכדורסל

 2018\2019 -צפי ל
 

 כמות משתתפים קבוצה

 20 נווה אפק בנים

 12 נווה אפק בנות
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 18 צורים עתודה

 8 צרכים מיוחדים

 42 "פרס" בנים

 20 "פרס" בנות

 A-B 20צומח 

 40 גוונים

 12 גני ילדים

 16 אפק בנים

 12 אפק בנות

 220 סה"כ
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   נוספות בענף הכדורסלקבוצות 

 

 יעדים מצב נוכחי סה"כ קבוצות קבוצה מס'

הכנה  -ו' .טורנירים במסגרת התאחדות לספורט . המטרה-קבוצות מכיתות ה' שחקנים כ"א 15ארבע קבוצות*  4 פרחי ספורט 1
 ומעבר של המצטיינים לקבוצות הקטסל.

אימוני יסודות  –ח'. המטרה -משתתפים בגילאי ו' 15-קבוצה המורכבת מ קבוצת הכנה לליגה 1 עתודה 2
 והעשרה . הטובים מצטרפים לליגה.

 קבוצות 5סה"כ 

 
 

 פעילויות נוספות

 ליגה פנימית לנבחרות בתי הספר היסודיים ,כיתות ג, ד' ליגת כוכבים

נבחרות חטיבות הביניים גוונים ויובל לכיתות ח', 

 ט'

נבחרות כדורסל לחטיבות הביניים "יובל וגוונים ואימונים 

במסגרת שעות הלימודים )מגמת ספורט( והשתתפות בליגה 

 האיזורית לנבחרות מכל הארץ

השתתפות באולימפיאדת הילדים בנתניה בנות ובנים, זכייה  אולימפיאדת הילדים בוינגייט

 בגביעים , שחקני ושחקניות הקט סל

מחנות אימון מקצועיים של שחקני המחלקה שישי שבת,  מחנות אימון חוץ

 בשדות ים קיסריה.
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 חוג כדורסל מיוחד לצרכים מיוחדים בשיתוף הרווחה חוג לצרכים מיוחדים

תרומה למשפחות מעוטות יכולת בחגים, כל השחקנים  תרומה לקהילה

וההורים משתתפים ותורמים מזון רב . ביקור בשניידר בבתי 

 חולים .

הרצאות עם מאמני ושחקני ליגת העל כגון: צביקה שרף מאמן  הרצאות למחלקת הנוער

נבחרת ישראל, שרון דרוקר, שלומי הרוש קפטן הפועל חולון. 

 אריק שיבק מאמן נבחרת ישראל ועוד..

שחקנים שלנו התקבלו לנבחרות הצעירות של ישראל ומייצגים  ייצוג בנבחרות ישראל

 את האגודה בכבוד רב.

קבוצת בוגרים ובוגרות לשחקני האגודה אשר גדלו ושיחקו פה  קבוצת בוגרים ובוגרות

 מגיל צעיר והמשכיות לשחקני הנוער .

 זכייה באליפויות רבות ועלייה לליגות הבכירות ביותר בארץ. אליפויות וקבוצות בליגות הגבוהות ביותר בארץ

 
 פתיחת מועדון לשחקנים ולשחקניות באולם שבזי. פתיחת מועדון שחקנים

 השחקנים מגיעים וצופים במשחקים, ערבי גיבוש, הרצאות וכו'.

מחנות כדורסל מהטובים שיש, שחקנים אורחים, עבודה יסודית.  מחנות חנוכה פסח וקיץ

 במחנות מגיעים המון בנים ובנות.

מליגת העל נשים מגיעות אלינו להשתתפות בטורניר קבוצות  השתתפות קבוצות מליגת העל מטעם מפעל הפיס
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 ותרומה לקהילה יחד נבחרות בתי הספר שלנו

אימוני אתלטיקה וכושר ברמה הגבוהה ביותר בארץ לשחקני  קרוספיט

 מחלקת הנוער שלנו.

 נסיעה של קבוצות המחלקה למשחקי מכבי תל אביב בכדורסל אירוח במשחקי ליגת העל

במגרשי החוץ בחטיבת גוונים לתושבי ראש העין  3X3טורניר  סטריטבול

 והסביבה ללא עלות

משחקי הורים ילדים, ערבי גיבוש בבתים מארחים, תחרויות יד  פעילויות גיבוש

 הזהב, אבות ובנים, תחרות שלשות לנערים ולנוער, ועוד...

ועד  22:00פעילות כדורסל באולמות הספורט השונים משעה  לילה לבן

06:00 

פגישות עם המחנכים והמחנכות בבתי הספר ובדיקת ציונים  לימודים שבוע

 והתנהגות.

 
 
 
 
 
 
 

 :יעדים מרכזיים לשנה הבאה
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 .הקמת אגודת כדורגל עירונית 

  , הקמת  אגודת כ.עף עירונית 

  ,הקמת אגודת התעמלות קרקע 

 .הקמת אגודת הרמת משקולות 

 

 
 
מ
ס'
0 

 הערות מועד מקום האירוע

1.  
 משחקי ליגה -מועדון כדורשת 

 כל השנה
אוהל שרה, אפק  -אולמות

 ואשכול
 כל השנה

אימהות -קבוצות נשים
המשחקות בכדור 

בשת"פ פורום  -רשת
 נשים

 משתתפות 50 -כ 3.12. 5.10, 10.09 אולם רבין טורנירים -מועדון כדורשת   .2

3.  
 ניווט

הפעלת ניווט נוער בתיכון 
 עתיד

  כל השנה

 מועדון ריצה  .4
 כל השנה

 כל השנה לב העירפארק 
 משתתפים 40 -כ

קבוצות: נוער  2
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 ובוגרים

 -מועדון ריצה   .5
 השתתפות בתחרויות ריצה

 שתי קבוצות  באצטדיון הלאומי הדר יוסף

 -מועדון אופניים   .6
אימונים של שתי קבוצות רכיבה לנשים 

 ולילדים
 כל השנה ראש העין וסביבותיה

כולל יציאה לטיולים 
 –ברחבי הארץ 

 בשת"פ פורום נשים

 קבוצת רכיבה לילדים -מועדון אופניים   .7
 

 ו' -גילאי ה' מאי -ספטמבר  ראש העין וסביבותיה

 בקט גל –ליגת השכונות עירונית   .8
 

 יולי –ספטמבר  
 500-בהשתתפות כ

 בני נוער ומבוגרים

 180-כבהשתתפות  מאי טיילת ראש העין  -יער לקהילה-עצמאות ומסע אופניים ניווט  .9
 נווטים

אירוח המשחקים  5.1 אולם נווה אפק טורניר ספיישל אולימפיקס )אקי"ם(  .10
המחוזיים של "ספיישל 

 אולי מפיקס"

11.  

אירועי  אומנויות לחימה מחוזיים 
 וארציים: טקוואנדו,לחימה משולבת

 15.6,  1.3,  15.12 רבין
כל אירוע בהשתתפות 

 ספורטאים 300 -של כ

12.  
 חודש מרץ כל בתי הספר בראש העין שבוע החינוך הגופני

אירועי ספורט בבתי 
 ספר

13.  
 מאי יער ראש העין אירוע ניווט ואופניים ע"ש רן הדס

 200-בהשתתפות כ
 ספורטאים

 במסגרת יום הנוער 24.5  יום חילופי שלטון  .14

הפעלת שיעורי חנ"ג בשני  שיעורי חנ"ג בגני ילדים  .15
 גני ילדים

שני גנים. בשיתוף  כל השנה
מחלקת גנ"י ובאישור 

 משרד החינוך

16.  
 אולימפיאדת הילדים

 רשויות שונות 24מ
 2.5.09 ערים במרכז

ספורטאים מראש  150
העין  באולימפיאדה 
שהתקיימה בהוד 

 השרון

17.  
 יום הבריאות העירוני
 ארגון וניווטים בפארק

 7.6 פארק לב העיר
בשיתוף פורום בריאות 

 ,מתנ"ס,אגף תרבות.
 

18.  
פרויקט השחייה לבתי"ס יסודיים כיתות 

 ה-ד
 17.5-26.6 בריכת השחייה עינת

כשבע מאות ושלושים 
תלמידים מכל בתיה"ס 

 ,כולל חרדיים.
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19.  
 14.7 שפיים יום כיף בשפיים לילדי ליגת קטרגל

מאה ועשרים 
ספורטאים 

 המשתתפים בליגה

קורס עזרה ראשונה למורים   .20
 לחנ"ג

קורס איזורי  נובמבר סטודיו רבין
בשיתוף משרד 

 החינוך
 רצים 2500 16.3.18 טיילת ראש העין מרוץ ראש העין  .21
כל שכבת כיתות ח  מרץ יער ראש העין ניווט ע"ש עידו גרבובסקי  .22

 בית ספר גוונים
משחקי כדור מגוונים  –ספורט ליילי   .23

 לבני נוער
 אוגוסט-יולי פארק לב העיר

 -סה"כ משתתפים כ
 בני נוער 500

 משתתפים 250 -כ אוגוסט פארק לב העיר ניווט משפחות בפארקים  .24

25.  
 כל מוצ"ש ביולי ואוגוסט אולם רבין רוקדים בקיץ

משתתפים  300 -כ
בכל הרקדה בשיתוף 

 אגף תרבות

ליגת שכונות בחופשת  טורנירים  .26
 החגים

חג פסח,סוכות  מגרש הסינטטי ביובל
 ,חנוכה

סה"כ משתתפים 
 בני נוער 300 -כ

בהשתתפות כל ביתי  ההליכה הבן לאומייום   .27
 הספר בעיר 

משתתפים  100 -כ 26.10.11
 בני נוער+ בוגרים.

רבין,בגין,מגרש  מגרשים מוארים  .28
 יהסינטט

בחופשות החגים 
בשיתוף עיר ללא 

 אלימות

בני נוער  350כ 
 בעיר

בגין/משטרה ,עתיד  טורניר לזכרו של עוזיה לידני  .29
 ,עובדי עירייה

אגף בשיתוף  ינואר
 תהחינוך ומשטר

 ישראל
כל בית הספר היסודי  ליגת האלופות לבית הספר  .30

 ד-מכיתה א
בשיתוף אגף  מרץ-ספטמבר

 /גיל גול החינוך
אליפות הארץ בקט  5*5ליגת   .31

 רגל 
אליפות ישראל  מאי -אפריל  ימגרש הסינטט

 בקט רגל לחובבנים 
אליפות מועדוני  אפריל מועדון בית ספרי  גמר אליפות הארצית באופניים   .32

הספורט באופניים 
 ביער ראש העין 

33.      
34.      
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 עירוניים בהם מחלקת הספורט משתתפת בביצוע או במתן שירותיםאירועים הנושא: 
 

 הערות מועד מקום האירוע מס'
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1. 1     

2.      

 –תנועת בני עקיבא   .3
 חודש הארגון

 מגרש צורים
 מגרש נופים

שימוש קבוע  אוקטובר
יומיומי בשירותי 
אולמות הספורט 
 :צורים,אוהל שרה

4.  

 25.5.11 םמגרש הממומני 
משחק עובדי 

נגד  העיריי
 מועצת נוער

    יום הנוער  .5
6.  

אימון נבחרת כדורגל 
 תיכון בגין

 מרץ-נובמבר
מגרש 
 יהסינטט

 יובל

שחקנים תיכון  20
 בגין .

7.  

 תרבות/ספורט גהפנינ

רחבת הסימפוניה/גן 
לב 

העיר/פסגות/רמב"ם 
 /ג'ון קנדי

-מאי
 אוגוסט

לכל תושבי העיר  
בשיתוף מקום 

 בלב

8.      
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 סיכום אליפויות ותחרויות בבתי הספר בניהול המחלקה לספורט
 

 הערות מקום המועד האירוע מס'

1.  
אליפות כדורסל 

 יב -בנות י' 
 משרד החינוך שבזי אוקטובר

2.  
אליפות כדורסל 

 יב -בנים י 
 משרד החינוך שבזי אוקטובר

3.  
אליפות כדורסל 

 יב -בנות י 
 משרד החינוך שבזי נובמבר

4.  
אליפות כדורסל 

 יב -בנים י 
 משרד החינוך שבזי נובמבר

5.  
קטרגל בנים תיכון 

 דתי
 נובמבר

פארק לב 
 העיר

 משרד החינוך
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6.  
אליפות כדורסל 

 ו -בנות ה
 משרד החינוך שבזי דצמבר

7.  
אליפות כדורסל 

 ו -ה בנים
 משרד החינוך אולם רבין דצמבר

8.  
קטרגל בנים תיכון 

 דתי
 ינואר

פארק לב 
 העיר

 משרד החינוך

9.  
 קטרגל ט בנים

 תיכון דתי
 מרץ

פארק לב 
 העיר

 משרד החינוך

10.  
 שבוע החנ"ג
 בבתי הספר

 משרד החינוך בכל בתיה"ס מרץ

11.  
מפעלי השחייה 

 יסודייםבתי"ס 
 בריכת עינת יוני -מאי

תלמידות  800
 ותלמידים

12.      

 
מ
ס'
0 

 הערות מועד מקום האירוע

35.  
 משחקי ליגה -מועדון כדורשת 

 כל השנה
אוהל שרה, אפק  -אולמות

 ואשכול
 כל השנה

אימהות -קבוצות נשים
המשחקות בכדור 

בשת"פ פורום  -רשת
 נשים

 משתתפות 50 -כ 3.12. 5.10, 10.09 אולם רבין טורנירים -מועדון כדורשת   .36

37.  
 ניווט

ניווט נוער בתיכון  הפעלת
 עתיד

  כל השנה

38.  
 מועדון ריצה

 כל השנה
 כל השנה פארק לב העיר

 משתתפים 40 -כ
קבוצות: נוער  2

 ובוגרים
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 -מועדון ריצה   .39
 השתתפות בתחרויות ריצה

 שתי קבוצות  באצטדיון הלאומי הדר יוסף

 -מועדון אופניים   .40
אימונים של שתי קבוצות רכיבה לנשים 

 ולילדים
 כל השנה העין וסביבותיהראש 

כולל יציאה לטיולים 
 –ברחבי הארץ 

 בשת"פ פורום נשים

 קבוצת רכיבה לילדים -מועדון אופניים   .41
 

 ו' -גילאי ה' מאי -ספטמבר  ראש העין וסביבותיה

 בקט גל –ליגת השכונות עירונית   .42
 

 יולי –ספטמבר  
 500-בהשתתפות כ

 בני נוער ומבוגרים

 180-בהשתתפות כ מאי טיילת ראש העין  -יער לקהילה-עצמאות ומסע אופניים ניווט  .43
 נווטים

אירוח המשחקים  5.1 אולם נווה אפק טורניר ספיישל אולימפיקס )אקי"ם(  .44
המחוזיים של "ספיישל 

 אולי מפיקס"

45.  

אירועי  אומנויות לחימה מחוזיים 
 וארציים: טקוואנדו,לחימה משולבת

 15.6,  1.3,  15.12 רבין
כל אירוע בהשתתפות 

 ספורטאים 300 -של כ

46.  
 חודש מרץ כל בתי הספר בראש העין שבוע החינוך הגופני

אירועי ספורט בבתי 
 ספר

47.  
 מאי יער ראש העין אירוע ניווט ואופניים ע"ש רן הדס

 200-בהשתתפות כ
 ספורטאים

 במסגרת יום הנוער 24.5  יום חילופי שלטון  .48

הפעלת שיעורי חנ"ג בשני  בגני ילדים שיעורי חנ"ג  .49
 גני ילדים

שני גנים. בשיתוף  כל השנה
מחלקת גנ"י ובאישור 

 משרד החינוך

50.  
 אולימפיאדת הילדים

 רשויות שונות 24מ
 2.5.09 ערים במרכז

ספורטאים מראש  150
העין  באולימפיאדה 
שהתקיימה בהוד 

 השרון

51.  
 יום הבריאות העירוני
 ארגון וניווטים בפארק

 7.6 פארק לב העיר
בשיתוף פורום בריאות 

 ,מתנ"ס,אגף תרבות.
 

52.  
פרויקט השחייה לבתי"ס יסודיים כיתות 

 ה-ד
 17.5-26.6 בריכת השחייה עינת

כשבע מאות ושלושים 
תלמידים מכל בתיה"ס 

 ,כולל חרדיים.

מאה ועשרים  14.7 שפיים יום כיף בשפיים לילדי ליגת קטרגל  .53
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ספורטאים 
 המשתתפים בליגה

קורס עזרה ראשונה למורים   .54
 לחנ"ג

קורס איזורי  נובמבר סטודיו רבין
בשיתוף משרד 

 החינוך
 רצים 2500 16.3.18 טיילת ראש העין מרוץ ראש העין  .55
כל שכבת כיתות ח  מרץ יער ראש העין ניווט ע"ש עידו גרבובסקי  .56

 בית ספר גוונים
משחקי כדור מגוונים  –ספורט ליילי   .57

 לבני נוער
 אוגוסט-יולי לב העירפארק 

 -סה"כ משתתפים כ
 בני נוער 500

 משתתפים 250 -כ אוגוסט פארק לב העיר ניווט משפחות בפארקים  .58

59.  
 כל מוצ"ש ביולי ואוגוסט אולם רבין רוקדים בקיץ

משתתפים  300 -כ
בכל הרקדה בשיתוף 

 אגף תרבות

ליגת שכונות בחופשת  טורנירים  .60
 החגים

פסח,סוכות חג  מגרש הסינטטי ביובל
 ,חנוכה

סה"כ משתתפים 
 בני נוער 300 -כ

בהשתתפות כל ביתי  יום ההליכה הבן לאומי  .61
 הספר בעיר 

משתתפים  100 -כ 26.10.11
 בני נוער+ בוגרים.

רבין,בגין,מגרש  מגרשים מוארים  .62
 יהסינטט

בחופשות החגים 
בשיתוף עיר ללא 

 אלימות

בני נוער  350כ 
 בעיר

בגין/משטרה ,עתיד  עוזיה לידניטורניר לזכרו של   .63
 ,עובדי עירייה

בשיתוף אגף  ינואר
 תהחינוך ומשטר

 ישראל
כל בית הספר היסודי  ליגת האלופות לבית הספר  .64

 ד-מכיתה א
בשיתוף אגף  מרץ-ספטמבר

 /גיל גול החינוך
אליפות הארץ בקט  5*5ליגת   .65

 רגל 
אליפות ישראל  מאי -אפריל  ימגרש הסינטט

 בקט רגל לחובבנים 
אליפות מועדוני  אפריל מועדון בית ספרי  גמר אליפות הארצית באופניים   .66

הספורט באופניים 
 ביער ראש העין 

67.      
68.      

 



181 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 עירוניים בהם מחלקת הספורט משתתפת בביצוע או במתן שירותיםאירועים הנושא: 
 

 הערות מועד מקום האירוע מס'

9. 1     

10.      

שימוש קבוע  אוקטובר מגרש צורים –תנועת בני עקיבא   .11
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יומיומי בשירותי  מגרש נופים חודש הארגון
אולמות הספורט 
 :צורים,אוהל שרה

12.  

 25.5.11 םמגרש הממומני 
משחק עובדי 

נגד  העיריי
 מועצת נוער

    יום הנוער  .13
14.  

אימון נבחרת כדורגל 
 תיכון בגין

 מרץ-נובמבר
מגרש 
 יהסינטט

 יובל

שחקנים תיכון  20
 בגין .

15.  

 תרבות/ספורט גהפנינ

רחבת הסימפוניה/גן 
לב 

העיר/פסגות/רמב"ם 
 /ג'ון קנדי

-מאי
 אוגוסט

לכל תושבי העיר  
בשיתוף מקום 

 בלב

16.      
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 סיכום אליפויות ותחרויות בבתי הספר בניהול המחלקה לספורט
 

 הערות מקום המועד האירוע מס'

13.  
אליפות כדורסל 

 יב -בנות י' 
 משרד החינוך שבזי אוקטובר

14.  
אליפות כדורסל 

 יב -בנים י 
 משרד החינוך שבזי אוקטובר

15.  
אליפות כדורסל 

 יב -בנות י 
 משרד החינוך שבזי נובמבר

16.  
אליפות כדורסל 

 יב -בנים י 
 משרד החינוך שבזי נובמבר
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17.  
קטרגל בנים תיכון 

 דתי
 נובמבר

פארק לב 
 העיר

 משרד החינוך

18.  
אליפות כדורסל 

 ו -בנות ה
 משרד החינוך שבזי דצמבר

19.  
אליפות כדורסל 

 ו -בנים ה
 משרד החינוך אולם רבין דצמבר

20.  
קטרגל בנים תיכון 

 דתי
 ינואר

פארק לב 
 העיר

 משרד החינוך

21.  
 קטרגל ט בנים

 תיכון דתי
 מרץ

פארק לב 
 העיר

 משרד החינוך

22.  
 שבוע החנ"ג
 בבתי הספר

 משרד החינוך בכל בתיה"ס מרץ

23.  
מפעלי השחייה 

 יסודייםבתי"ס 
 בריכת עינת יוני -מאי

תלמידות  800
 ותלמידים

 אגף מנהל תאום ותפעול
 2018לשנת  המחלקה למורשת ישראלמכלול פעילויות 

 ליל תיקון שבועות
 תפילת אמהות ולימוד עם הרב רפאל זיקרי

 יום ירושלים שת"פ גרעין תורני-שבת קהילה
 הצגת ילדים פסח:מחכים לאליהו

 הרצאה הרב יוני לביא: "על גבול האהבה"
 הפנינג פורים בפסגות אפק

 הפנינג פורים באוהל שלום שת" גרעין תורני
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 פורים-מסיבת רחוב
 עוד יוסף חי-מסיבת פורים

 מלווה מלכה ארץ ישראלי
 מפגשנוער: הקרב של חיי

 אפיית מצות
 שיעורי תורה הגות ומוסר של הרב ציפורי במרכז תורה אחרי צבא 

 כולל יום שישי
 חידון הציונות

 מופע קולות רבים לשבת
 ערב זכרונות ילדות
 שנה למדינה 70חדר בריחה בסימן 

 אזורי כנס נשים
 הבמה הדתית יום העצמאות

 יום ירושלים
 הצגה לילדים: הקמצן שהפך לקבצן

 ות הזהבהצגה לילדים: אוצר נוצ
 הצגה לילדים: האלבום המופלא של אביתר

 הצגה לילדים: כוחה של חברות
 הצגה לילדים: מפתח הלב

 שבוע אהבת חינם
 הפרחת עפיפונים-הזדהות עם הדרום

 קמפינג גיבוש
 ליל לימוד ט' באב

 טיולילה למשפחות ונוער
 טיולילה לגברים

 סיור סליחות
 הפרשת חלה לנשות גיל הזהב

 במרכז אביבית בנושא השבת פעילות לילדים
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 עונג שבת באולפנה שת"פ גרעין תורני-השבת העולמית
 קבלת שבת מוזיקלית עם בנ"ע

 הפרשת חלה וסעודת אמנים "אלומות רחל"
 סדנאות כתיבה בשת"פ ספריה עירונית בנושא השבת

 קבלת שבת נוסח קרליבך
 עונג שבת לילדים

 פסגות אפק-הקפות שניות
 חברים תיאטרון סיפור :סוכת

 סוכת, רחל רדה-שיעור לנשים
 כל השכונה בסוכה-סדנת יצירה בסוכה

 הפעלה לילדים בשת"פ תנועת אריאל
 מופע נשים תשמחי עלי

 ליל לימוד הושענה רבה
 ערב סליחות נוסח תימן

 הרצאה עם הרב אילן אלפונטה:איך קמים מהחורבן?
 מופע שניים על במה 

 זההצגה לילדים חנוכה:בימים ההם בזמן ה
 מסיבת חנוכה אזרחים ותיקים
 מחזמר חנוכה "מערת האוצר"

 מסיבת חנוכה לנשים
 סדנת הורים בנושא מוגנות מינית

 נטיעות טו בשבט בי"ס רמב"ם
 שבת שירה

 כנס בניין שלם
 מפגשים 5סדנת זוגיות הרב תירוש 

 הרצאה הרב ברוך רוזנבלום
 עדן ועודד -עין בעין -מופע
 סיון רהב מאיר-מופע
 אפרת ברזל-חינוךסדנת 
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 זורעים באהבה טו בשבט-גרים קרוב
 מדליקים ביחד חנוכה-גרים קרוב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תכנון חלקי! – 2019
 כולל יום שישי )מדי יום שישי(

 מוקדים: מצפה אפק ופסגות אפק 2-שבת שירה ב 19.1
 פעילות ט"ו בשבט: נטיעות + פיקניק קהילתי בטיילת העיר 21.1
 הרב מיכה הלוי רב העיר פ"ת שיעור עם 1.2
 הפנינג יום המשפחה 5.2
 מסיבת רחוב פורימית 6.3

 הפנינג פורים בצורים 13.3
 מסיבת פורים לנשים 16.3
 אירוע עירוני –עדלאידע פורים  17.3
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 ערב חג פורים: מסיבות פורים בותיקה + בפסגות 20.3
 אפיית מצות והצגה לילדים 10.4
 יום השואה –זכרון בסלון  1.5
 ערב יום העצמאות 8.5

 הרבנית ימימה מזרחי  15.5
 פעילות ל"ג בעומר 23.5
 אירוע יום ירושלים: תהלוכה + מופע באגם 2.6
 טרום תיקון ליל שבועות 5.6
 תיקוני ליל שבועות ברחבי העיר 8.6

 יום התנדבות לנוער 10.6
 יום פעילות לנוער מחוץ לעיר 1.7

 קמפינג גיבוש 18.7
 שבוע אהבת חינם לנוער 8.8 – 1.8

 ליל לימוד ט' באב 10.8
 לזוגות, למשפחות, לנוער –ליל ט"ו באב טיולילה  15.8
 יום פעילות לנוער מחוץ לעיר 21.8

 
 
 
 

 אגף מינהל תאום ותפעול
 רשימת חוברות ועלוני מידע
 :2018לשנת דוברות עירייה פירוט קמפיינים והפקות דפוס 

  שהופקו ע"י הדוברות: 2018בשנת  חוצותסה"כ קמפיינים לשלטי 

  קמפיינים 100 כ:
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 פרסומי מודעות בתשלום בעיתונות המקומית  110-כ: 2018)המקומית והארצית( בשנת  סה"כ פרסומים בתשלום בעיתונות

 והארצית. 

 פעמיים בשנה.:  הפקת שובר ארנונה 

  :נשלח בתפוצת המייל לעובדים.  חוזרים 12מדי חודש, הפקת חוזר מנכ"ל 

 אתר אינטרנט עירוני תפעול 

 חוזרים. 14-26שלושה שבועות לתושבי העיר באמצעות דוא"ל. סה"כ -שליחת ניוז כמדי שבועיים :לטר עירוניהפקת ניוז 

 הפצת מאות כתבות לעיתונות המקומית והארצית. 

 :2018חוברות ומנשרים שהופקו בשנת 

 תרבות. חוברות  2 -

 וכיתות א' רישום גני ילדיםחוברת  -

 הפקת גרפיקות לשלטי ההכוונה בעיר -

מודעות עיתונים, פוסטרים, הפקות דפוס ליום העצמאות, שואה וזיכרון )הפקות דפוס, פרסומים ובאנרים לפסטיבל "תימנה" -

 ם עירוניים.(.באנרים לאירועיהזמנות, ועוד

 
 

 


