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      2020בקשות למידע  

        

מס' 
 אגרת    נושא הבקשה תאריך בקשה

 
 אגרת  

 
 סטטוס הועבר אגרת  

 בקשה        
 

 הפקה 
 

 הבקשה למחלקה טיפול 

 טופל וטרינר     פטור המתת כלבים 06/01/2020 1

 טופל במשרד     פטור תלונות מוקד 12/01/2020 2

₪20  תוצאות מכרזים 27/01/2020 3  טופל רכש/קרן     

 טופל מיטל לוי     פטור פסי האטה 05/02/2020 4

 טופל במשרד     פטור תלונות מוקד 18/02/2020 5

₪20  פרוטוקול/דוקרנים 23/02/2020 6  טופל רשות חניה     

₪20  183ח ; 4253גוש  04/03/2020 7  טופל יועמ"ש     

   פרומה       מי בעל הנכס    
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₪20  פרטוקול ועדת 09/03/2020 8  טופל עו"ד רוית     

           הנחה בארנונה    

   עו"ד אפרת     פטור האם יש לעירייה 11/03/2020 9

           שנמסור מידע    

 טופל אילנית גביה     פטור הנחות בארנונה 11/03/2020 10

   רוית קוממי       לאנשי מילואים    

 טופל ריקי כרמל     פטור מידע על הספריה 17/03/2020 11

           תקציב ועוד'    

 תלונות מוקד 17/03/2020 12
תלונות 

 טופל במשרד     מוקד

₪20  הסכם גג 23/03/2020 13  לא טופל פרומה     

₪20  תשלומי ארנונה 27/04/2020 14  טופל גביה/אילנית     

 טופל חגית/רווחה     פטור עובדים סוציאליים 30/04/2020 15

 טופל חגית/רווחה     פטור עובדים סוציאליים 19/05/2020 16

₪20  תוצאות מכרזים 18/05/2020 17  טופל רכש/קרן     

 טופל יועמ"ש     פטור התקשרות חיצונית 24/05/2020 18

   אפרת       עם עו"ד    

 טופל במשרד     פטור תלונות מוקד 02/06/2020 19

 טופל במשרד     פטור תלונות מוקד 03/06/2020 20

 טופל וטרינר     פטור צער בעלי חיים 07/06/2020 21

₪20  חשבוניות תדלוק 25/06/2020 22  טופל אלי מליחי     

           של נבחרי ציבור    

₪20  פייסבוק ראש העיר 25/06/2020 23  טופל       

₪20  פרוטוקול ועדת תנועה 28/06/2020 24  טופל רשות חניה     

 טופל אריה     פטור אגרות מידע להיתר 05/07/2020 25

   ספיר יהונתן            

 טופל אריה     פטור סכום פקדונות להיתר 05/07/2020 26

   ספיר יהונתן       בניה שלא הוחזרו    
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₪20  908מידע על מגרש  08/07/2020 27  טופל בני חגבי     

 טופל משאבי אנוש     פטור העסקת קרובי משפחה 14/07/2020 28

   פטור נגישות למקום ציבורי 21/07/2020 29
הודיה 

 טופל רווית/פרומה לוי

₪20  פיצול דירה 22/07/2020 30  טופל ספיר יהונתן     

₪20  7ח  5498היתר גוש  22/07/2020 31  טופל בני חגבי     

₪20  בקשה לעיון בתיק בניה 02/08/2020 32  טופל יהונתן/בני     

 טופל במשרד     פטור תלונות מוקד 05/08/2020 33

₪20  שיבוץ לגני ילדים 12/08/2020 34  טופל רינת/נגיסט     

₪20  פרוטוקול ועדת תנועה 23/08/2020 35  טופל רשות חניה     

 טופל במשרד   פטור תלונות מוקד 25/08/2020 36

 טופל וטרינר     פטור אימוץ כלבים 27/08/2020 37

₪20  פרוטוקול מכרז שזכה  31/08/2020 38  טופל פרומ/אפרת     

₪20  בו משה כהן עו"ד 31/08/2020 39  טופל ועדה/יהונתן     

₪20  תוכנית רמזורים 01/09/2020 40  טופל מירב קוממי     

     פטור הצהרת הון 01/09/2020 41
משאבי 

 טופל אנוש

₪20  הוצאות פיתוח 10/09/2020 42  טופל רחבעם     

₪20  צביעת קו הפרדה 13/09/2020 43  טופל       

 טופל חכ"ל/גביה   פטור שלטי חוצות 29/09/2020 44

 טופל וטרינר     פטור מאורות/המתת כלבים 01/10/2020 45

 טופל גביה   פטור פרגולה/ארנוננה  19/10/2020 46

₪20  רחוב אגמית 19/10/2020 47   מהנדס   
 טופל במשרד     פטור תלונות מוקד   48

₪20  רחוב אהתיקוה 28/10/2020 49  טופל ועדה/מיטל     

₪20  חברת עידן 12/11/2020 50  טופל רכש/קרן     

 טופל דני יצחק   פטור זיהוי ביומטרי 15/11/2020 51

₪20  רחוב קיבוץ גלויות 23/11/2020 52  טופל גביה/אלנית   
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₪20  מ"ר בנוי ואינו בנוי בעיר 23/11/2020 53  טופל במשרד   

 טופל מבקר   פטור דו"ח בקורת פנים 17/12/2020 54

 טופל רווית/פרומה   פטור פרוטוקול ועדת שמות 20/12/2020 55

  רווית/פרומה   פטור השבת פקדונות 20/12/2020 56
₪20  4271/45היתר בניה  24/12/2020 57  טופל יהונתן/בני   

 טופל במשרד   פטור תלונות מוקד 27/12/2020 58

 טופל במשרד   פטור תלונת מוקד 27/12/2020 59

 טופל במשרד   פטור תלונות מוקד 27/12/2020 60
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                       והאגפיהמבנה העירייה  פרוט                                     
                                       

 

  תפקיד שם יחידה

  העיר ראש בן משה  שלום העיר ראש לשכת

  "מ ראש העיר בתואר מ אדואר   ישי ראש העיר  לשכת

  העיר ראש לשכת מנהלת שפיר  חבצלת ראש העיר  לשכת

  העיר ראש עוזר צפר צדקי העיר ראש לשכת

  העירייה"ל מנכ הררי  אילן  "למנכ לשכת

  ותפעול תיאום מנהלה  אגף מנהל עאצי לואי "למנכ לשכת

  עוזרת מנכ"ל   יכרמל שירירו"ח   "למנכ לשכת

  מחלקה  מנהלת משה  איילה "למנכ לשכת

  מחלקה מנהלת חיימי אריאלה  תרבות

  העירייה מבקר אבנון  ניר מבקר לשכת

  משפטית יועצת פורת פרומה"ד עו משפטית לשכה

  ליועמ"ש  משנה הדר אפרת"ד עו משפטית לשכה
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  "ד במחלקה המשפטית  עו קוממי רוית"ד עו משפטית לשכה

  "ד במחלקה המשפטית  עו רפפורט גבריאל"ד עו משפטית לשכה

  מחלקה  מנהלת עלאני שולה משפטית לשכה

 ב נקלטה אנוש משאבי אגף מנהלת סנדרוסי אפרת אנוש משאבי
1.2.20 

   דוברת (טוב סימן) אלבז שירן ציבור והסברה  יחסי

  כללי אגף מנהל סגן יהב יובב מחשוב

  מחלקה מנהלת נוני קרן מחסן-ואספקה רכש

  מחלקה מנהל מליחי אלי משק/רכב

  מחלקה מנהל יחיא שלומי דיור תרבות

  אגף  מנהל יצחק דניאל ופיקוח ביטחון

חופש  וחוקארכיב  דואר
 המידע 

מחלקה  מנהל כהן  ניר                  

  העירייה גזבר חיים רחבעם"ח רו גזברות אגף

  גזבר  סגן דורון אורי גזברות

  מחלקה מנהלת יהודה רויטל גזברות

  מחלקה מנהלת זכריה מרגלית גזברות

   גזברות אגף מנהל סגנית חדד  אורית  גזברות

  החינוך אגף חשב דויד נחמיה  גזברות

  אגף שפ"ע  חשב אהרוני  שלום  גזברות

  תפקיד שם יחידה

אגף מנהלה תיאום ותפעול  חשבת צדוק  ארגמן  גזברות
 ואגף ביטחון 

 

  מחלקה מנהל"מ מ משולם מירב"ח רו  גזברות
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  מחלקה  מנהלת עובדיה  כרמלה  גזברות

  מחלקת   מנהלת כהן שרון גזברות

  מחלקה  מנהלת אילנית עמרן  גביה

אגף שפ"ע    אגף  מנהל רונן עבדו     

"עשפ אגף אגף  מנהל סגן דורני שמשון    

  מחלקה  מנהל גרמה  נתנאל שפ"ע  אגף

 תיאום מנהלה אגף
 ותפעול

  כללי אגף מנהל סגן ברק בן חיים 

  מחלקה  מנהל כהן בועז "עשפ אגף

  מחלקה מנהלת נעמי פנחס "עשפ אגף

  העירייה וטרינר זכרין יהונתן"ר ד "עשפ אגף

  מנהלת מחלקה                 קוהלת   שרה שפ"ע  אגף

  מחלקה                   מנהלת לביא דפנה "עשפ אגף

  שפע אגף מנהל סגן כהן אלחנן "עשפ אגף

"עשפ אגף מחלקה                מנהל תעיזי יואב    

 ב פרש העירייה מהנדס גלברג אריה' אינג והנדסה תכנון
30/9/20 

  מנהל אגף   ספיר יהונתן ובניה  תכנון 

  מנהל אגף  סגן כהן אפרת והנדסה תכנון

  בשכר העיר ראש סגן מלמד מיכאל והנדסה תכנון

  סגן ראש העיר  עוזר חופי אריאל והנדסה תכנון

 ב קליטה העיר מהנדס לורברבום משה והנדסה תכנון
17.9.20 



11 

 

 ב קליטה פיקוח מחלקת מנהל חוברה איתן ובנייה תכנון
6.9.20 

 המכרזים מערך' מח מנהלת לוי עינב כללי
 העירייה של וההתקשרויות

 ב קליטה
2.9.20 

  מחלקה מנהל שפירו בוריס הנדסה

 תיאום מנהלה אגף
 ותפעול

  מחלקה  מנהל פנחס גבריאל

  מחלקה  מנהלת לוי  מיטל הנדסה

נכסים    מנהלת מחלקה   אביקזר שרון    

 ב סיימה והספורט הנועראגף חינוך  מנהל מנגשה  נגיסט"ר  ד החינוך אגף
31/12/20 

  מחלקה  מנהל איטקיס אריאלה החינוך אגף

  מחלקה  מנהל סטרוסקי שפרה החינוך אגף

  מנהל אגף  סגן חלא עמיאל חינוך  אגף

  מחלקה מנהלת יעקב יעל  ישעיהו חינוך  אגף

  תפקיד שם יחידה

  מחלקה  מנהלת רדעי יעל חינוך   אגף

  מחלקה  מנהלת מלול  רינת חינוך  אגף

  מחלקה  מנהל עזר  אבי חינוך  אגף

  מחלקה מנהל בבייבמוסרי  ליאת חינוך אגף

  מחלקה מנהל שרוני יהודית חינוך  אגף

  הספרייה מנהלת כרמל תעיזי ריקי חינוך  אגף

  מחלקה מנהל צבי אילנית חינוך  אגף

 תיאום מנהלה אגף
 ותפעול

  מחלקה מנהל גברא מנחם
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  בשכר העיר ראש סגן עומר שכטר   אגף החינוך 

  סגן ראש העיר  עוזרת ובר רותם החינוך אגף

 תיאום מנהלה אגף
 ותפעול

  מחלקה מנהל גיל אור

אגף מנהלת  בן רצון  חגית  רווחה    

  0-3 וגילאי תרבות סל עירונית רכזת מדמוני  יוכי החינוך אגף

  מחלקה מנהלת חדד איילה  רווחה

  אגף מנהלת רצון בן חגית רווחה           

  מחלקה מנהלת סקיטל רונית רווחה             

  מחלקה מנהלת בוברוב מירה רווחה           

 מחלקה מנהלת מלכה חלי רווחה            
 

 

מחלקה   זכתה במכרז ממתין  מנהלת שגיא רונית רווחה           
 .הפניםמלאישור 

 

  מחלקה מנהל חרזי יריב "עשפ אגף
  מחלקה מנהלת עזאני אפרת אנוש משאבי אגף
  מחלקה מנהלת דויד בן רוית "רמנמ
  מחלקה מנהלת לוי דני "עשפ אגף
  מחלקה מנהל ארז אברהם ביטחון אגף

 והפיקוח האכיפה' מח מנהל חסיד שי ביטחון אגף
 העירוני

 ב קליטה
25.10.20 

 

 

 מרכזיה

03-9007272 
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 מוקד עירוני

106 / 03-9384685 

  שלום בן משה -לשכת ראש העיר 

03-9007201/2 

03-9008802 

nili@rosh.org.il 

 

 אילן הררי -לשכת מנכ"ל 

03-9007210/1 

03-9008801 

meital@rosh.org.il 

 

 עוזרת מנכ"ל, רו"ח שירי כרמלי

03-9007371 

Shiri.c@rosh.org.il 

 

 עו"ד פרומה פורת -לשכת היועצת המשפטית 

03-9007218  

03-9008804 

mailto:nili@rosh.org.il
mailto:meital@rosh.org.il
mailto:Shiri.c@rosh.org.il
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shula@rosh.org.il 

 

   ניר אבנון -לשכת מבקר העירייה וממונה תלונות ציבור 

03-9007395 

03-9008803 

nir.a@rosh.org.il 

 

 שירן אלבז -לשכת הדוברות 

03-9007302 

03-9008806 

shiran.elbaz@rosh.org.il 

 

  ממונה על חוק חופש המידע -ניר כהן 

0546640652 

03-9007374 

nir@rosh.org.il 

 

 רכזת נגישותמור אשואל 

03-9007270 

mailto:shula@rosh.org.il
mailto:nir.a@rosh.org.il
mailto:shiran.elbaz@rosh.org.il
mailto:nir@rosh.org.il
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mor.a@rosh.org.il 

 

 מחלקת תרבות

03-9007326 

03-9008831 

h@rosh.org.il-ariela 

 

 גזבר: רו"ח רחבעם חיים -אגף הכספים 

03-9007336/7 

03-9008837 

03-9008833 

carmela@rosh.org.ilgizbar@rosh.org.il 

 

 אילנית עמרן -מחלקת הגבייה 

03-9411169 

03-9008810 

ilanita@rosh.org.il 

 

 גבייה כללי

mailto:mor.a@rosh.org.il
mailto:ariela-h@rosh.org.il
mailto:carmela@rosh.org.il
mailto:gizbar@rosh.org.il
mailto:gizbar@rosh.org.il
mailto:ilanita@rosh.org.il
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03-9411169 

gvia@rosh.org.il 

 

 אינג` משה לורברבום -מהנדס העיר 

03-9007262/9 

03-9008813 

hagit.ge@rosh.org.il 

 

 ד"ר ניגסט מנגשה  מנהלת אגף החינוך והנוער

03-9007225/6 

03-9007375 

ronita@rosh.org.il 

 

 רינת מלול -ח` גני ילדים מנהלת מ

03-9007327 

03-9008817 

rinatm@rosh.org.il 

 

 גיל אור -מנהל מח` חינוך תורני

mailto:gvia@rosh.org.il
mailto:hagit.ge@rosh.org.il
mailto:ronita@rosh.org.il
mailto:rinatm@rosh.org.il
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03-9007250 

03-9008819 

gil@rosh.org.il 

 

  מנחם גברא -תרבות תורנית ’ מח

03-9007325 

03-9008809 

malka@rosh.org.il 

 

 רונן עבדו -אגף שיפור פני העיר 

03-9007307 

03-9008820 

sara@rosh.org.il 

 

 נתנאל גרמה -מחלקת שילוט 

03-9007312 

netanel@rosh.org.il 

 

 אלחנן כהן -מחלקת גנים ונוף 

mailto:gil@rosh.org.il
mailto:malka@rosh.org.il
mailto:sara@rosh.org.il
mailto:netanel@rosh.org.il
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03-9007240 

03-9008822 

elhanan@rosh.org.il 

 

 נעמי פנחס -מנהלת מחלקת רישוי עסקים 

03-9007274 

03-9008825 

neomi.p@rosh.org.il 

 

 מדרי-אילנית בשוניק -מנהלת מדור פיקוח בעלי חיים 

03-5479245 

03-9008826 

ilanit.m@rosh.org.il 

 

 יובב יהב -מחלקת מערכות מידע מחשוב ותקשורת 

9007362 

03-9008800 

yovav@rosh.org.il 

 

mailto:elhanan@rosh.org.il
mailto:neomi.p@rosh.org.il
mailto:ilanit.m@rosh.org.il
mailto:yovav@rosh.org.il
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 קרן נוני -מחלקת רכש 

03-9007330/3 

03-9008811 

keren@rosh.org.il 

 

 רועי אשואל -מנהל מדור מחסנים

03-9007331 

  

  

roy@rosh.org.il 

 

 אפרת סנדרוסי -מחלקת כח אדם )מנגנון( 

03-9007258/290 

03-9008805 

Efrat.s@rosh.org.il 

 

 דניאל יצחק -אגף ביטחון ופיקוח 

03-9007377 

03-9008807 

mailto:keren@rosh.org.il
mailto:roy@rosh.org.il
mailto:Efrat.s@rosh.org.il


20 

 

daniel@rosh.org.il 

 

 ליאת מוסרי -מחלקת נוער וקהילה

03-9389606 

03-9008844 

liat@rosh.org.il 

 

 מ"מ מנהלת האגף חגית בן רצון -  האגף לשירותים חברתיים

03-9380163/ 

9380146 

hagit@rosh.org.il 

 

 שריה אריה -מחלקת ספורט 

03-9389502 

03-9008808 

amira@rosh.org.il 

 

 רבקה כרמל -ספריה עירונית

03-9388131 

mailto:daniel@rosh.org.il
mailto:liat@rosh.org.il
mailto:hagit@rosh.org.il
mailto:amira@rosh.org.il
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03-9012669  

rhplib@gmail.com 

 

 ן העירוניהקונסרבטוריו -סימפוניה" "

03-9014527  

03-9014527 

conshaain@gmail.com 

 

 מוזיאון מורשת יהדות תימן ומורשת העיר ראש העין

03-5034880/1 

03-9016089  

anat_64@walla.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rhplib@gmail.com
mailto:conshaain@gmail.com
mailto:anat_64@walla.com
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 אגף החינוך הנוער והספורט 

בתי ספר על יסודיים שש  2חטיבות ביניים ,  3בתי ספר יסודיים ,  21גני ילדים ,  148תלמידים ובני משפחותיהם , מפעיל  14,735אגף החינוך נותן מענה ל 

 שנתיים ותיכון אחד.

 6תחים בתי ספר צומחים בשכונות החדשות . בחמש השנים האחרונות נפתחו גני ילדים חדשים . בנוסף נפ 20העיר נמצאת בצמיחה מואצת ובכל שנה נפתחים כ 

 בתי ספר יסודיים צומחים וחטיבת ביניים צומחת . בתשפ"א צפוי להיפתח בי"ס יסודי צומח נוסף .

 גננות, מורות וסייעות . –עובדי הוראה  1400במוסדות החינוך ברשות עובדים  כ 

בשיתוף אגפי העירייה הרלוונטיים, ובכללותו: פיתוח תחומי עניין  ילות הבלתי פורמאלית בתחום הנוער והצעירים בעירמחלקת נוער וצעירים אמונה על הפע

 .קהילתית –פעילויות פנאי והעשרה ופעילות התנדבותית  ,ומנהיגות נוער, תנועות הנוער

 חוגים , פעולות ספורט עירוניות , מגרשי מתקנים ועוד. מחלקת הספורט אמונה על פעילות הספורט בעיר , הפעלת אולמות ומגרשי הספורט ,

 : מטרות האגף

 וויון הזדמנויות, הכלה וצמצום פערים חינוכיים ברוח מצפן ראש העיןכלל הילדים ובני הנוער על בסיס שמיצוי יכולות אישיות של  -

 קידום פדגוגיה וסביבות למידה חדשניות המקדמות למידה אחרת -

 רים העולים מהגידול המשמעותי באוכלוסיית הילדים ובני הנוער בעירמתן מענה מיטבי לאתג -

 מתן מענה כוללני לצרכיו ההתפתחותיים, התפקודיים והרגשיים של כלל הילדים ובני הנוער -

 ריםגיבוש והפעלה של פעילויות פנאי חינוכיות, קהילתיות, ערכיות וספורטיביות לכלל הקהילה: ילדים, נוער, צעירים משפחות ומבוג -

 : האגף יחידות 

 מחלקת בתי ספר על יסודיים -

 מחלקת בתי ספר יסודיים -
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 מחלקת קדם יסודי -

 מחלקת חינוך מיוחד -

 שירות פסיכולוגי חינוכי -

 קציני ביקור סדיר -

 תחזוקת מוסדות חינוך /כוח אדם / תקשוב/ הסעות/ הצטיידות  –מנהלה ולוגיסטיקה  -

 מחלקת קידום נוער -

 ספרייה עירונית -

 וצעיריםנוער  -

 ספורט -

 : 2020יעדים מרכזיים 

 האגף יקבל קהל פעמיים בשבוע בפיצול ויתן מענה טלפוני תמידי -הגדלת ימי קבלת קהל ופיזור שעות  -

 ארגון טפסים מקוונים של כל המחלקות באתר העירייה, שיפור מידע ועדכון שוטף של פעילות האגף -

 חברתיות, ניוזלטר, וכלים דיגיטאלים נוספים הנגשת מידע, הגדלת שקיפות ונראות באמצעות רשתות -

 שיתוף הורים: הקמה והפעלת פורום חדש של הורים בחינוך המיוחד עם הרווחה -

 למענה 2020למרץ  12עד  2020בינואר  27הקמת מרכז מידע בתקופת הרישום מ  -

 קיצור לוח זמנים לפרסום שיבוצים, וועדת העברות ואישור לימודי חוץ -

 ל הקהילה והמצפן החינוכי של ראש העיןיישום בית ספר ש -

 תכנון וביצוע יריד תעסוקה לצעירים -

 הגדלת אוסף ספרים בעברית ואנגלית במימון משרד התרבות -

 הכנסה, התאמה והפעלה של תכנית "מגן" -

 גנים 63הרחבת פעילות תכנית מעג"ן ל  -

  2020פורום לידה עד שלוש ינואר  מת הק -

 ושירות פסיכולוגי )חר"ש(הידוק חיבור בין חינוך, רווחה  -
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 2020סייעות בחינוך המיוחד בפברואר  91איתור, הכשרה ופיתוח מקצועי ל  -

 בחינוך המיוחד 5גני ילדים חדשים, מהם כ  22פתיחת  -

 הנגשת קטלוג ספרייה -

 הקמה וניהול דף פייסבוק ואינסטגרם לאגף החינוך -

 החינוך", מעקב אחר טיפול ועדכונים לנושאי אגף פניותהקמת "תיבת  -

 עדכון פרטי המחלקות באתר העירייה ופורטל החינוך -

 חיבור אגף החינוך לכל מערכות המידע בעיר -

 כולל כתובות גני ילדים, מסגרות חינוך, מרכזי קליטה בחירום של בתי הספר ועוד GISהרחבת מפת  -

 2020הטמעת תוכנת שפ"ח מרץ  -

 בניית אמנת שירות לטיפול בפניות מחלקת התחזוקה -

 

 

 

 

 ( TOP TEN) סעיפים עם רקע נגזרים מיעדי  2020תכנית עבודה  - אגף החינוך הנוער והספורט  

 הערות ממשק דצמ' -אוק' 4רבעון  ספט' -יולי 3רבעון  יוני-אפריל 2רבעון  מרץ-ינואר 1רבעון  

שלב  יעד סיום סכום סעיף תקציבי יעדים

 הפרויקט

תאריך 

 ביצוע

שלב 

 הפרויקט

תאריך 

 ביצוע

 שלב

 הפרויקט

תאריך 

 ביצוע

שלב 

 הפרויקט

תאריך 

 ביצוע

  

     8/2020 סיום     15/08/2020 540,000 1584/ 1518 צביעת  בתי"ס  
     8/2020      15/08/2020 120,000 1518 גנ"י 20צביעת 
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הרחבת חדר 
מורים רמב"ם 

 ואשכול

1518 400,000 20/08/2020 
   

 
 8/2020    

 

תכנון אדריכלי 
הוספת כיתות 

באשכול 
ורמב"ם 
בהתאם 

 לפרוגרמה

1518 350,000 15/03/2020 

 3/2020  

 

     

 

הצללה מגרש 
  אוהל שרה

1518 250,000 01/04/2020 
 3/2020  

 
     

 

הצללה מגרש 
 בעקבי הצאן

1584 250,000 01/04/2020 
 3/2020  

 
     

 

מתקני מים  
 -גנ"י  54צוננים 

1471/1584 150,000 15/02/2020 
 2/2020        

 

חיפוי גדרות 
 18מאויירים ב

 גנ"י

1518/1584 120,000 15/05/2020 
   5/2020      

 

החלפת מתקני 
 חצר לא תקניים

 
 שנתי 100,000 1471

         
 

בניית פיר 
מעלית בנווה 

 דליה

2,018 
300,000 25/08/2020 

     8/2020    
 

הנגשת כיתות 
 שמע

1518 
300,000 15/08/2020 

     8/2020    
 

     9/2020      10/09/2020 3,000,000 2010502750 שיפוץ שפ"י

התקנת מעלית 
 רמב"ם

 230,000 01/09/2020 

     9/2020    

 

 הערות ממשק דצמ' -אוק' 4רבעון  ספט' -יולי 3רבעון  יוני-אפריל 2רבעון  מרץ-ינואר 1רבעון  
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שלב  יעד סיום סכום סעיף תקציבי יעדים

 הפרויקט

תאריך 

 ביצוע

שלב 

 הפרויקט

תאריך 

 ביצוע

שלב 

 הפרויקט

תאריך 

 ביצוע

שלב 

 הפרויקט

תאריך 

 ביצוע

  

התקנת מעלית 
 אוהל שלום

 
 230,000 01/09/2020 

   
 

 9/2020    
 

131230041 גן מוסיקלי

+ תשלומי  8

 הורים

208,000 30/6/2020 

לא פועל 

בשל 

 הקורונה

  6/2020      

גני 

 ילדים

131230041 גן אומנויות

7 
13,000 

30/6/2020 

 

      6/2020   נסגר

 מרכז אביבית
 23,000 ללא עלות

לא פועל  30/6/2020

בשל 

 הקורונה

  6/2020      

 סל תרבות
 18,000 תשלומי הורים

לא פועל  30/6/2020

בשל 

 הקורונה

  6/2020      

      6/2020   תקין 30/6/2020   ספריית פיג'מות

פרויקט קידום 

 בריאות והזנה

131230041

כולל גביה  4

 מהורים

2,600,000 

      6/2020   תקין 30/6/2020

פעילות תל"ן 

 בגני ילדים
131230141

0 
642,000 

לא פועל  30/6/2020

בשל 

 הקורונה

  6/2020      

181230075 תכנית מג"ן
6 

53,000 
      6/2020   תקין 30/6/2020

181230075 תכנית מעג"ן
6 

100,000 
      6/2020   תקין 30/6/2020

 ללא עלות זה"ב בגן
 

לא פועל  30/6/2020

בשל 

 הקורונה

  6/2020      

מזמרים 
 באשכול

 ללא עלות
 

      6/2020   תקין 30/6/2020
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      6/2020   תקין 30/6/2020  ללא עלות תכנית רצפים
תכנית חינוך 

 סביבתי
 ללא עלות

 
      6/2020   תקין 30/6/2020

תכנית 
מעורבות 
 חברתית

 ללא עלות
 

לא פועל  30/6/2020

בשל 

 הקורונה

  6/2020      

שילוב ילדים 
בעלי צרכים 

 מיוחדים

 ללא עלות
 

      6/2020   תקין 30/6/2020

      6/2020   תקין 30/6/2020  ללא עלות מוזה באה לגן
פרויקט עין 

 עצלה
 ללא עלות

 
      6/2020   תקין 30/6/2020

 הערות ממשק דצמ' -אוק' 4רבעון  ספט' -יולי 3רבעון  יוני-אפריל 2רבעון  מרץ-ינואר 1רבעון  

שלב  יעד סיום סכום סעיף תקציבי יעדים

 הפרויקט

תאריך 

 ביצוע

שלב 

 הפרויקט

תאריך 

 ביצוע

שלב 

הפרויק

 ט

תאריך 

 ביצוע

שלב 

 הפרויקט

תאריך 

 ביצוע

  

מעבר לתיקים 

 ממוחשבים

 

1817300741 80,000 31/12/2020 

  שנתי 

 שנתי

  שנתי  שנתי 

 שפ"ח

 רווחה         1-8/2020 30,000 1829000876 ספורט צמי"ד

 ספורט

 מגרשים מוארים

   

   

4/2020 

רשות    7-8/2020 

לבטחון 

 קהילתי

 מרתון התנ"ך

1829100852 7,000  

   

 

שת"פ  10/2020   

מ"א 

 בנימין

מרוץ רה"ע " 

 נשים לזה סוף"
   

   
 

נשים  11/2020   

 ומגדר

סדנאות הגנה 

 עצמית
 23,000  

   
 

   10-

11/2020 

נשים 

 ומגדר
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הגדלת אוסף 

 הספרים
1823000522 27,000  

   
 

   12/2020  

 ספרייה

  12/2020         7000 1823000781 שעת סיפור

 

 הנגשת קטלוג
1823000780 6000  

   
 

   12/2020  

  10/2020         10000 1823000525 בי"ס לכתיבה

אירועים 

ספרותיים 

 מוסיקליים

1823000525 25000  

   

 

   12/2020  

שבוע הנוער 

 העירוני
1828200871 45,000  

   
17-21/5/20 

     

נוער 

 וצעירים

מסיבת רחוב 

 פורימית
1828200871 30,000  

 8/3/2020  
 

     

          טרם נקבע  60,000 1828900884 כנס מתגייסים

    7/2020       200,000 1828200996 אירועי קיץ

אירוע תנועות 

 נוער
182820173 40,000  

   
 

    

12/2020 

 

  6/2020         287,000 1813400874 תכנית איילת

 מצוינות
פיתוח חשיבה 

יצירתית 

 המצאתית
1813400-872 144,000 

 שנתי

   

 

     

 הערות ממשק דצמ' -אוק' 4רבעון  ספט' -יולי 3רבעון  יוני-אפריל 2רבעון  מרץ-ינואר 1רבעון  

שלב  יעד סיום סכום סעיף תקציבי יעדים

 הפרויקט

תאריך 

 ביצוע

שלב 

 הפרויקט

תאריך 

 ביצוע

שלב 

הפרויק

 ט

תאריך 

 ביצוע

שלב 

 הפרויקט

תאריך 

 ביצוע

  

יישום חוק חינוך 

 חובה

 

 שנתי  

  שנתי 

 שנתי

  שנתי  שנתי 

 בתי"ס

תכניות תומכות 

 למידה
 1/12/2020 3,547,400 יוזמות חינוכיות

  שנתי 
 שנתי

  שנתי  שנתי 
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חדשנות פדגוגית 

 ויוזמות חינוכיות 
 662,000 1/12/2020 

  שנתי 
 שנתי

  שנתי  שנתי 

  שנתי  שנתי  שנתי  שנתי  1/12/2020 90,000 1813201785 חדשנות בחינוך

בתי"ס מנגנים 

 וכנס רכזי נגינה
 1/12/2020 647,600 בתי"ס מנגנים

  שנתי 
 שנתי

  שנתי  שנתי 

פעילויות 

מתוקשבות 

 ערבות הדדית

1811000791 25,000 1/12/2020 

  שנתי 

 שנתי

  שנתי  שנתי 

תכנית מעברים 

 חט"ב -יסודי-גן
1811001784 386,000 9/2020 

   
 

קול    9/2020 

 קורא

מעורבות  מעורבות בקהילה

תלמידים 

 בקהילה

68,000 1/12/2020 

  שנתי

 שנתי

  שנתי שנתי  שנתי 

תמיכה בתכניות 

 בטיפול במשברים
1811000781 100,000 1/3/2020 

 3/2020  
 

     

        3/2020  1/3/2020 40,000 1811000781 שבוע החינוך

  שנתי שנתי  שנתי  שנתי  שנתי שנתי 120,000  משלחות נוער

  שנתי שנתי  שנתי  שנתי  שנתי שנתי 17,000 1811000781 סיורי מורשת

תהליכי ניהול 

עצמי והפעלת 

 בי"ס של הקהילה

 שנתי  

  שנתי

 שנתי

  שנתי שנתי  שנתי 

            200,000  צוות ח.ר.ש
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 2021תוכנית עבודה אגף החינוך נוער וספורט לשנת 

 מנהלת: שפרה סטרוצקי

 

 

יעד 
 TOPמה

10 

שם 
 הפרויקט

משימות מרכזיות/ אבני 
 דרך

מועד 
לבקרה/ 
 לאבן דרך

 תקציב מדד תוצאה

שותפים 
 עיקריים

 הערות
 תיאור המדד

ערך 
השוואתי/ 

 התחלתי

ערך צפוי 
רצוי  /

במועד 
 הבקרה

 עלות
)במידה  

 ויש(

סעיף תקציבי 
 )במידה ויש(

הילד 
 במרכז   

התמודדות 
 Postעם 

Corona  

מתן מענה לתלמידים 
 עם קושי בהתמדה

אחוז  רבעוני
התלמידים 

שיקבלו 
מענה מאלה 

שאותרו 
בקושי 

 בהתמדה

 המיפוי יוסיף תלמידים למערך המענים צוות חרש     80% 70%

מתן מענה לתלמידים 
 עם פערים לימודיים

אחוז  רבעוני
התלמידים 

שיקבלו 
מענה לימודי 

מאלה 
 שאותרו 

 המיפוי יוסיף תלמידים למערך המענים מנהלים     80% 70%

 הרחבת מענים רגשיים
מספר  חודשי

התלמידים 
המקבלים 

 תלמידים למערך המעניםהמיפוי יוסיף  חר"ש     15 12
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מענה רגשי 
 דרך חרש

הקמת  01/04/2021
מרפאת גהה 

 בקהילה

   ביה"ח גהה     1 0

התושב 
 במרכז 

התמודדות 
 Postעם 

Corona 
הורים 
 וצעירים

מספר  21-אוק יום הסטודנט 
 המשתתפים

400 
 משתתפים

300 
 משתתפים

מתגייסים ויום  100000
 הסטודנט 

 מקום בלב 
  

מס׳ סדנאות  01/12/2021 להוריםבית ספר 
 והרצאות

   חר״ש     10 3

הכוונה וייעוץ להשכלה 
 ועסוקה לצעירים

מס' קבוצות  רבעוני
 פועלות

ספק חיצוני,  1828200874 15000 2 0
תושבים 

 צעירים

  

ספק חיצוני,  20 0 מס' ייעוצים רבעוני
תושבים 

 צעירים

  

הילד 
 במרכז   

מגוון  
המענים 
למגוון 

 אוכלוסיות

תכנית מעג"ן מורחב גני 
 טרום ט.חובה

אחוז הילדים  רבעוני
עם קשיים 

התפתחותיים 
ורגשיים 

טרום חובה 
שמקבלים 

מענה מתוך 
הילדים 

שזקוקים 
(5.5%) 

100.00% 100.00%   

  
שפ"ח, 

 גננות, פיקוח
  

הקמת בי"ס לחנ"מ ל"ל 
)עבור תלמידים שאינם 

יכולים לקבל מענה 
 01/05/2021 בכתות לחנמ ( 

איתור 
מפעיל, גיוס 

 מנהל וצוות

0 1 

    
אחריות גורם 

   מפעיל

הרחבת מגוון מקצועות 
 התמחות בעל יסודי 

01/07/2021 

מיפוי מול 
בתי הספר 

מה היו רוצים 
 להוביל 

0 1 

    
מנהלי על 

   יסודי
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הקמת מסלול משולב 
 חילוני-דתי

01/03/2021 

קבלת אישור 
לפתיחת גן 

מסלול משלב 
 מפיקוח

0 1 

   פיקוח    

01/05/2021 

איתור 
תלמידים 
בהתאם 

לשנתון )גני 
 ילדים(

0 1 

        

01/06/2021 

פרסום 
להורים 
להגשת 
בקשות 

העברה לגן 
 ולביהס

0 1 

        

01/09/2021 

פתיחת 
המסלול 

בבית ספר 
אשכול )על 

 איזורי(

0 1 

        

01/09/2021 

פתיחת גן על 
איזורי 

 30)מותנה ב 
 תלמידים( 

0 1 

        

הרחבת מענים 
לתלמידים מחוננים 

 ומצטיינים

01/05/2021 
נייר עמדה 

מדיניות 
 רשותית

0 1 

   פנים אגפי    

01/09/2021 

פתיחת 
מסלול / 

כיתה 
בהתאם 

למיפוי 
 1 0 ולצרכים

פיקוח,     
מנהלות בית 

הספר, 
מנהלת הגן, 

 הורים 

 בהתאם תוצאות מיפוי
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הילד 
 במרכז   

תכנון 
 אסטרטגי 

שנתית  5כתיבת תוכנית 
 לחינוך הממלכתי דתי

 5תכנית  01/06/2021
 שנתית 

יועצים      1 0
חיצוניים, 

פיקוח, 
 מנהלים

  

כתיבת תוכנית תכנון 
אסטרטגית למערכת 

 החינוך העירונית

תכנית  01/09/2021
 אסטרטגית

יועצים      1 0
חיצוניים, 

פיקוח, 
 מנהלים

  

 5כתיבת תוכנית תכנון 
שנתי לחינוך העל יסודי 

 בעיר

 5תכנית  01/12/2021
 שנתית 

יועצים      1 0
חיצוניים, 

פיקוח, 
 מנהלים

  

דיוק מבנה ארגוני אגפי, 
הגדרות תפקיד ובעלי 

       1 0 ביצוע 01/12/2021 תפקידים

  

הילד 
 במרכז   

חיזוק 
המנהיגות 
החינוכית 

 בעיר

חיזוק הסייעות 
באמצעות הכשרות 

 וסייעות מובילות

הכשרת  01/07/2021
סייעות 
 מובילות

 מותנה באישור תקציבי       1 0

כניסת  01/11/2021
סייעות 

מובילות 
לגנים על פי 

 צורך

0 10       

הערכת פעילת והתקדמות ביצוע על פי 
 2022תוצאות הערכת פעילות ב 

חיזוק המנהיגות 
 החינוכית בקדם יסודי

ישיבות   4 רבעוני
עבודה בשנה 
צוות עיר קדם 

 יסודי

ועד גננות,      1 0
גננות 

מובילות, 
סייעות 

מובילות, 
 פיקוח

  

חיזוק מנהיגות בתי 
 הספר

ימי עיון  3 רבעוני
והעשרה 

למנהלי בתיי 
 הספר

1 1         
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פיתוח עתודה ניהולית 
 מדרג מנהיגות הביניים

מכרז גורם  01/05/2021
 מפעיל

0 1         

פתיחת  01/09/2021
מסגרת 
פיתוח 

 מנהלים 

0 1         

בניית תשתית להובלת 
תכנית של הסבת 

 אקדמאים בעיר להוראה

איתור וגיוס  01/11/2021
15 

       1 0 משתתפים

  

 מידע
סיפור 
 החינוך

ניולטר עדכון התמודדות 
 -בסוגיות רגשיות 

התנהגותיות של ילדים / 
בני נוער, כולל 

התמודדות עם משבר 
 ח.ר.ש -הקורונה 

גיליונות  6 חצי שנתי
נויזלטר 
שנתיים 

)אחת 
 לחודשיים(

   חר״ש     3 0

חתימה על  01/05/2021 חתימה על חוזה
 חוזה

ספק שירות      1 0
 נבחר

  

עדכון ופרסום שוטף 
)סרטוני הסברה, 

פאנלים של שאלות 
 ותשובות וכד' (

ספק שירות  1811000551 50,000 4 0 פרסום שוטף חודשי
 נבחר

  

לצעירים  Casaערוץ  
 מגזין אינטרנטי פייסבוק

       19,800 1 1 מס' צופים חודשי

הילד 
 מרכז   ב

פתיחת 
מוסדות 
חינוך 
 חדשים

מעקב אחר התקדמות 
 מוס"ח חדשים 23בניית 

       תב"ר       חודשי

       תב"ר       01/05/2021 רכש והצטיידות למוס"ח

       תב"ר       01/05/2021 מינוי מנהלי מוס"ח

חיבור תקשורת 
 ואינטרנט למוס"ח

       תב"ר       01/07/2021

       תב"ר       01/09/2021 פתיחת מוס"ח
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התושב 
 במרכז 

שיפור 
וייעול  
מענה 
לפניות 
מנהלים 
וגננות 
בתחום 

התחזוקה 
 השוטופת

חלוקת עובדים לפי 
 אזורים גאוגרפיים 

מספר פניות  01/03/2021
מוקד 

 פתוחות

אבות בית      100 200
עובדי 

 תחזוקה

  

הטמעת אמנת השרות 
בתחום התחזוקה בקרב 

 מנהלי מוסדות החינוך

01/05/2021               

יעול מתן שירותי 
תחזוקה לבתי הספר 
)שינוי אמצעי הגעה 

               01/03/2021 למוס"ח(

התושב 
 במרכז 

מתן שרות 
להורי 

החינוך 
המיוחד 
בהסעות 

תוך 
שקיפות 
במערך 

ההסעות 
 והמלוים

הטמעת השימוש 
באפליקציה והכשרה 
 01/03/2021 בקרב מלווי ההסעות

שימוש עי 
         100% 20% המלווים

הטמעת השימוש 
באפליקציה  בקרב הורי 

 01/04/2021 התלמידים
שימוש עי 

         100% 5% ההורים

מעקב קבוע אחר 
התנהלות ההסעות 

באמצעות תוכנת 
ההסעים המחוברת 

         100% 20%   שנתי לאפליקציה

שיפור 
המענה 

הניתן 
לתלמידים 

הזכאים 
 להנגשה

בניית נוהל לאיתור 
תלמידים הזקוקים 

         1 0 נוהל 01/03/2021 להנגשה 

שיפור 
המענה 
לגננות 

ומנהלים 
בתחום 

 כוח האדם

חיבור הטפוניה לתוכנת 
         1 0 חיבור 01/02/2021 אספייר

הטמעת תכנת ניהול 
         1 0 מערכת 01/06/2021 כוח אדם
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התושב 
 במרכז 

ספורט 
לאוכלוסיות 

 מיוחדות

 חוגי כדורגל  

01/06/2021 

 1829000876 15000 3 2 מס' קבוצות
הילה חזי , 

רכזת תחום 
צרכים 
-מיוחדים

מחלקת 
משאבי אנוש 

 אגף הרווחה -

  

   1829000876 10000 2 1 מס' קבוצות חוג אתלטיקה קלה

   1829000876 15000 2 2 מס' קבוצות חוגי משחקי כדור 

 ילדים ונוער

ליגת ריצה עירונית ילדים 
 01/06/2021 ונוער

מס' 
 22000 100 60 משתתפים

182900879, 
1829100859 

בתיה"ס , 
משרד 

החינוך,משרד 
   הספורט

מרוצים 
עממיים,צעדות,טורנירים 

ואליפויות בין כלל 
 150000 15 10 מס' בתי"ס 01/06/2021 בתיה"ס בעיר

182900879, 
1829100859 

מנהלי בתי 
   הספר

הילד 
 במרכז   

חיזוק 
החינוך 

החברתי 
ערכי 

ויצירת רצף 
חינוכי: 
פורמלי, 

בלתי 
פורמלי, 
 קהילה 

ערכית  -תוכנית חינוכית
לקריות חינוך )מעבר 

לתוכנית האסטרטגית 
 שקיימת( 

תוכנית  21-אוק
חינוכית 
ערכית 

 לקריות חינוך 

לא קיימת 
 תוכנית 

הנהגות  אין  אין  יש תוכנית
הורים, 

 תנועות נוער 

  

תוכנית רצף, הנער.ה 
  24/7בראייה סינרגטית 

תוכנית  21-יונ
 עבודה 

לא קיימת 
 תוכנית 

 25,000 יש תוכנית
 ₪ 

פעולות נוער  
1828200871  

בתי ספר, 
הנהגת 

הורים, רשות 
לביטחון 
   קהילתי

מגוון מענים חינוכיים, 
ערכיים וחברתיים 
 בראייה קהילתית 

קורסים  שנתי
 ופעילויות 

55 75 50,000 
 ₪ 

פעולות ילדים 
ונוער 

בשכונות 
החדשות 

1828201873 

הרשות 
לביטחון 
קהילתי, 
הנהגת 

הורים, מקום 
בלב, 

   מינהלות 
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 2021תוכנית עבודה אגף החינוך נוער וספורט לשנת 

 סטרוצקימנהלת: שפרה 

 

 

יעד 
 TOPמה

10 

שם 
 הפרויקט

משימות מרכזיות/ אבני 
 דרך

מועד 
לבקרה/ 
 לאבן דרך

 תקציב מדד תוצאה

שותפים 
 עיקריים

 הערות
 תיאור המדד

ערך 
השוואתי/ 

 התחלתי

ערך צפוי 
רצוי  /

במועד 
 הבקרה

 עלות
)במידה  

 ויש(

סעיף תקציבי 
 )במידה ויש(

הילד 
 במרכז   

התמודדות 
 Postעם 

Corona  

מתן מענה לתלמידים 
 עם קושי בהתמדה

אחוז  רבעוני
התלמידים 

שיקבלו 
מענה מאלה 

שאותרו 
בקושי 

 בהתמדה

 המיפוי יוסיף תלמידים למערך המענים צוות חרש     80% 70%

מתן מענה לתלמידים 
 עם פערים לימודיים

אחוז  רבעוני
התלמידים 

שיקבלו 
מענה לימודי 

מאלה 
 שאותרו 

 המיפוי יוסיף תלמידים למערך המענים מנהלים     80% 70%

 הרחבת מענים רגשיים

מספר  חודשי
התלמידים 
המקבלים 

מענה רגשי 
 דרך חרש

 המיפוי יוסיף תלמידים למערך המענים חר"ש     15 12
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הקמת  01/04/2021
מרפאת גהה 

 בקהילה

   ביה"ח גהה     1 0

התושב 
 במרכז 

התמודדות 
 Postעם 

Corona 
הורים 
 וצעירים

מספר  21-אוק יום הסטודנט 
 המשתתפים

400 
 משתתפים

300 
 משתתפים

מתגייסים ויום  100000
 הסטודנט 

 מקום בלב 
  

מס׳ סדנאות  01/12/2021 להוריםבית ספר 
 והרצאות

   חר״ש     10 3

הכוונה וייעוץ להשכלה 
 ועסוקה לצעירים

מס' קבוצות  רבעוני
 פועלות

ספק חיצוני,  1828200874 15000 2 0
תושבים 

 צעירים

  

ספק חיצוני,  20 0 מס' ייעוצים רבעוני
תושבים 

 צעירים

  

הילד 
 במרכז   

מגוון  
המענים 
למגוון 

 אוכלוסיות

תכנית מעג"ן מורחב גני 
 טרום ט.חובה

אחוז הילדים  רבעוני
עם קשיים 

התפתחותיים 
ורגשיים 

טרום חובה 
שמקבלים 

מענה מתוך 
הילדים 

שזקוקים 
(5.5%) 

100.00% 100.00%   

  
שפ"ח, 

 גננות, פיקוח
  

הקמת בי"ס לחנ"מ ל"ל 
)עבור תלמידים שאינם 

יכולים לקבל מענה 
 01/05/2021 בכתות לחנמ ( 

איתור 
מפעיל, גיוס 

 מנהל וצוות

0 1 

    
אחריות גורם 

   מפעיל

הרחבת מגוון מקצועות 
 התמחות בעל יסודי 

01/07/2021 

מיפוי מול 
בתי הספר 

מה היו רוצים 
 להוביל 

0 1 

    
מנהלי על 

   יסודי

הקמת מסלול משולב 
 חילוני-דתי

01/03/2021 
קבלת אישור 

לפתיחת גן 
0 1 

   פיקוח    
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מסלול משלב 
 מפיקוח

01/05/2021 

איתור 
תלמידים 
בהתאם 

לשנתון )גני 
 ילדים(

0 1 

        

01/06/2021 

פרסום 
להורים 
להגשת 
בקשות 

העברה לגן 
 ולביהס

0 1 

        

01/09/2021 

פתיחת 
המסלול 

בבית ספר 
אשכול )על 

 איזורי(

0 1 

        

01/09/2021 

פתיחת גן על 
איזורי 

 30)מותנה ב 
 תלמידים( 

0 1 

        

הרחבת מענים 
לתלמידים מחוננים 

 ומצטיינים

01/05/2021 
נייר עמדה 

מדיניות 
 רשותית

0 1 

   פנים אגפי    

01/09/2021 

פתיחת 
מסלול / 

כיתה 
בהתאם 

למיפוי 
 1 0 ולצרכים

פיקוח,     
מנהלות בית 

הספר, 
מנהלת הגן, 

 הורים 

 בהתאם תוצאות מיפוי

הילד 
 במרכז   

תכנון 
 אסטרטגי 

שנתית  5כתיבת תוכנית 
 לחינוך הממלכתי דתי

 5תכנית  01/06/2021
 שנתית 

יועצים      1 0
חיצוניים, 
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פיקוח, 
 מנהלים

כתיבת תוכנית תכנון 
אסטרטגית למערכת 

 החינוך העירונית

תכנית  01/09/2021
 אסטרטגית

יועצים      1 0
חיצוניים, 

פיקוח, 
 מנהלים

  

 5כתיבת תוכנית תכנון 
שנתי לחינוך העל יסודי 

 בעיר

 5תכנית  01/12/2021
 שנתית 

יועצים      1 0
חיצוניים, 

פיקוח, 
 מנהלים

  

דיוק מבנה ארגוני אגפי, 
הגדרות תפקיד ובעלי 

       1 0 ביצוע 01/12/2021 תפקידים

  

הילד 
 במרכז   

חיזוק 
המנהיגות 
החינוכית 

 בעיר

חיזוק הסייעות 
באמצעות הכשרות 

 וסייעות מובילות

הכשרת  01/07/2021
סייעות 
 מובילות

 מותנה באישור תקציבי       1 0

כניסת  01/11/2021
סייעות 

מובילות 
לגנים על פי 

 צורך

0 10       

הערכת פעילת והתקדמות ביצוע על פי 
 2022תוצאות הערכת פעילות ב 

חיזוק המנהיגות 
 החינוכית בקדם יסודי

ישיבות   4 רבעוני
עבודה בשנה 
צוות עיר קדם 

 יסודי

ועד גננות,      1 0
גננות 

מובילות, 
סייעות 

מובילות, 
 פיקוח

  

חיזוק מנהיגות בתי 
 הספר

ימי עיון  3 רבעוני
והעשרה 

למנהלי בתיי 
 הספר

1 1         

פיתוח עתודה ניהולית 
 מדרג מנהיגות הביניים

מכרז גורם  01/05/2021
 מפעיל

0 1         
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פתיחת  01/09/2021
מסגרת 
פיתוח 

 מנהלים 

0 1         

בניית תשתית להובלת 
תכנית של הסבת 

 אקדמאים בעיר להוראה

איתור וגיוס  01/11/2021
15 

       1 0 משתתפים

  

 מידע
סיפור 
 החינוך

ניולטר עדכון התמודדות 
 -בסוגיות רגשיות 

התנהגותיות של ילדים / 
בני נוער, כולל 

התמודדות עם משבר 
 ח.ר.ש -הקורונה 

גיליונות  6 חצי שנתי
נויזלטר 
שנתיים 

)אחת 
 לחודשיים(

   חר״ש     3 0

חתימה על  01/05/2021 חתימה על חוזה
 חוזה

ספק שירות      1 0
 נבחר

  

עדכון ופרסום שוטף 
)סרטוני הסברה, 

פאנלים של שאלות 
 ותשובות וכד' (

ספק שירות  1811000551 50,000 4 0 פרסום שוטף חודשי
 נבחר

  

לצעירים  Casaערוץ  
 מגזין אינטרנטי פייסבוק

       19,800 1 1 מס' צופים חודשי

הילד 
 מרכז   ב

פתיחת 
מוסדות 
חינוך 
 חדשים

מעקב אחר התקדמות 
 מוס"ח חדשים 23בניית 

       תב"ר       חודשי

       תב"ר       01/05/2021 רכש והצטיידות למוס"ח

       תב"ר       01/05/2021 מינוי מנהלי מוס"ח

חיבור תקשורת 
 ואינטרנט למוס"ח

       תב"ר       01/07/2021

       תב"ר       01/09/2021 פתיחת מוס"ח

התושב 
 במרכז 

שיפור 
וייעול  
מענה 

חלוקת עובדים לפי 
 אזורים גאוגרפיים 

מספר פניות  01/03/2021
מוקד 

 פתוחות

אבות בית      100 200
עובדי 

 תחזוקה
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לפניות 
מנהלים 
וגננות 
בתחום 

התחזוקה 
 השוטופת

הטמעת אמנת השרות 
בתחום התחזוקה בקרב 

 מנהלי מוסדות החינוך

01/05/2021               

יעול מתן שירותי 
תחזוקה לבתי הספר 
)שינוי אמצעי הגעה 

               01/03/2021 למוס"ח(

התושב 
 במרכז 

מתן שרות 
להורי 

החינוך 
המיוחד 
בהסעות 

תוך 
שקיפות 
במערך 

ההסעות 
 והמלוים

הטמעת השימוש 
באפליקציה והכשרה 
 01/03/2021 בקרב מלווי ההסעות

שימוש עי 
         100% 20% המלווים

הטמעת השימוש 
באפליקציה  בקרב הורי 

 01/04/2021 התלמידים
שימוש עי 

         100% 5% ההורים

מעקב קבוע אחר 
התנהלות ההסעות 

באמצעות תוכנת 
ההסעים המחוברת 

         100% 20%   שנתי לאפליקציה

שיפור 
המענה 

הניתן 
לתלמידים 

הזכאים 
 להנגשה

בניית נוהל לאיתור 
תלמידים הזקוקים 

         1 0 נוהל 01/03/2021 להנגשה 

שיפור 
המענה 
לגננות 

ומנהלים 
בתחום 

 כוח האדם

חיבור הטפוניה לתוכנת 
         1 0 חיבור 01/02/2021 אספייר

הטמעת תכנת ניהול 
         1 0 מערכת 01/06/2021 כוח אדם

התושב 
 במרכז 

ספורט 
לאוכלוסיות 

 מיוחדות

 חוגי כדורגל  

01/06/2021 

הילה חזי ,  1829000876 15000 3 2 מס' קבוצות
רכזת תחום 

צרכים 

  

   1829000876 10000 2 1 מס' קבוצות חוג אתלטיקה קלה
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 1829000876 15000 2 2 מס' קבוצות חוגי משחקי כדור 

-מיוחדים
מחלקת 

משאבי אנוש 
   אגף הרווחה -

 ילדים ונוער

ליגת ריצה עירונית ילדים 
 01/06/2021 ונוער

מס' 
 22000 100 60 משתתפים

182900879, 
1829100859 

בתיה"ס , 
משרד 

החינוך,משרד 
   הספורט

מרוצים 
עממיים,צעדות,טורנירים 

ואליפויות בין כלל 
 150000 15 10 מס' בתי"ס 01/06/2021 בתיה"ס בעיר

182900879, 
1829100859 

מנהלי בתי 
   הספר

הילד 
 במרכז   

חיזוק 
החינוך 

החברתי 
ערכי 

ויצירת רצף 
חינוכי: 
פורמלי, 

בלתי 
פורמלי, 
 קהילה 

ערכית  -תוכנית חינוכית
לקריות חינוך )מעבר 

לתוכנית האסטרטגית 
 שקיימת( 

תוכנית  21-אוק
חינוכית 
ערכית 

 לקריות חינוך 

לא קיימת 
 תוכנית 

הנהגות  אין  אין  יש תוכנית
הורים, 

 תנועות נוער 

  

תוכנית רצף, הנער.ה 
  24/7בראייה סינרגטית 

תוכנית  21-יונ
 עבודה 

לא קיימת 
 תוכנית 

 25,000 יש תוכנית
 ₪ 

פעולות נוער  
1828200871  

בתי ספר, 
הנהגת 

הורים, רשות 
לביטחון 
   קהילתי

מגוון מענים חינוכיים, 
ערכיים וחברתיים 
 בראייה קהילתית 

קורסים  שנתי
 ופעילויות 

55 75 50,000 
 ₪ 

פעולות ילדים 
ונוער 

בשכונות 
החדשות 

1828201873 

הרשות 
לביטחון 
קהילתי, 
הנהגת 

הורים, מקום 
בלב, 

   מינהלות 
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 2020לשנת  –פעולות ונתונים כמותיים  -סיכום שנתי 

 עו"ס חגית בן רצון -מנהלת שם המנהלת:  ראש העיןהמחלקה לשירותים חברתיים: 

 הערות ופירוט 2020 פעולות שרות מחוזי

    

   437 . טיפול בפניות חדשות של ילדים בסיכון.1 ילד ונוער

  45 . השמת ילדים במעונות יום.2 

 משפחתונים 14סה"כ  –ילדים  5בכל משפחתון  70 . השמת ילדים במשפחתונים3 

 ילדים 5בכל משפחתון  14 . הפעלת משפחתונים בשיתוף עם התמ"ת.4 

 בשיתוף אגף החינוך והמתנ"ס 45 מועדוניות בשיתוף עם החינוך  2. הפעלת 5 
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 ילדים 15בכל מועדונית  .מועדונית אחת אינטנסיבית6

 פנימיות ואומנה. 58 . השמת ילדים במסגרת חוץ ביתית.7 

 ועדות 35 ועדות בתוקף חוק פעוטות בסיכון.. 8 

. טיפול בילדים ונוער בסיכון בתוקף חוק הנוער )טיפול 9 
 והשגחה(

 אור החוק( 40-בצו ו 41) 81

  82 . שילוב בקייטנות קיץ לילדים.10 

. מפגשים עם צוות השרות הפסיכולוגי החינוכי 11 
 והקליני.

לא 
 התקיימו

הפסיכולוגי כל שבוע למפגש מפגשים. מקשרת  מגיעה לש. 
 של שעתיים.

 מס' וועדות במידה והמשפחה מוכרת ברווחה 36-כ . השתתפות בוועדות השמה.12 

 3אבחונים,  6טיפולים רגשיים,  2משפ',  13ילדים )סופר נני  25 .  וועדות עם הפנים לקהילה  13 
 סייעות רפואיות(

 ילדים בכל צהרונית 5 15 צהרוניות ביתיות לילדי גן. 3. הפעלת 14 

 ילדים בכל צהרונית  6 12 צהרוניות ביתית לילדי ביה"ס. 2. הפעלת 15 

התקיימו  ח.ר.ש כל יום שני-ספר-. פגישות  בין מקצועיות בבתי16 
חד -בזום

 שבועי

 לכל ביה"ס יש מקשרת שמגיעה אחת לחודש לביה"ס. 

 מפגשים בשנה  7 . השתלמויות למטפלות המשפחתונים17 
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 . הדרכה פרטנית  למטפלות המשפחתונים 18 

 

 מפגשים 24

 הערות ופירוט 2019 פעולות שרות מחוזי

 דיונים –. ועדות החלטה 19 המשך ילד ונוער

 קטינים -

96 

142 
 קטינים

 100-, נוער 30 –, יסודי 12 –גיל רך 

 65-, בקהילה77-דיונים של מסגרות חוץ ביתיות

  26 תקיפה מינית ובבני משפחותים. טיפול בילדים נפגעי  20 

 נערות 30 . טיפול בנערות בסיכון ובמצוקה21 

 נערות מגיעות לבית החם פעמיים בשבוע 15 . מועדון בית חם22 

 נערים שמגיעות לטיפול קבוצתי וחונכות אישית 12 . סלע 23 

 נערים 30 . טיפול בנוער בסיכון24 

 נערים מגיעים לבית חם פעמיים בשבוע 15 . מועדון בית חם לנערים25 

  212 . פתיחת תיקים לפניות חדשות.1 פרט ומשפחה

. פניות תושבים לצורך יעוץ הכוונה והתערבות קצרת 2 
 מועד ללא פתיחת תיק

267  
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 מפגשים 1 . ועדת היגוי המרכז שלום המשפחה1 מרכז לשלום

  3 . פורום קהילתי בנושא אלימות במשפחה2 המשפחה:

 מפגשים 20 . הדרכה קבוצתית לעוסים באגף בנושא האלימות 3 . המרכז למניעת1

 סדנאות בזום לציבור הרחב 2"שומרות הסף"   2  . אירועים עירוניים בתחום האלימות4 אלימות

  467 . פניות חדשות בנושא אלימות במשפחה5 במשפחה

 מעון נשים מוכות. 2 . פרויקט טיפול באלימות )הפניה למרכזי חירום( 6 

  192 . טיפול פרטני בנפגעי האלימות7 

 משתתפות 16 קב'1 . קבוצת נשים נפגעות אלימות ארוכות טווח8 

 אינטייקים280 180 . עוס משטרה מס פניות 9 

 מפגשי עבודה  עירוניים   6 . עו"ס משטרה10 

 

 הערות ופירוט 2019 פעולות שרות מחוזי

 פניות שנבדקו מהמשטרה 198 . עו"ס משטרה11 

 צעירים 80 עו"ס תעסוקה 50%משרה +  75%. עו"ס ב 12 יתד
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  20 . תוכנית תעסוקה לצעירים13 

  142 . טיפול בפניות לתחנה לייעוץ נישואין.1 . התחנה לייעוץ2

 12 . צוות גירושים בשיתוף פעולה2 נישואין
 בצוות

 עוה"ד 4יועצים ו 4ישיבות שנתיות,  4 

 יועצי גירושים4עו"ד,  4 מש' 4 . גירושין בשיתוף פעולה טופלו3 

זוגות 10 .  תיאום הורים4 
 הורים

 מתאמים 14 

 מפגשים 10  14 . הדרכה למתאמים הוריים5 

 משפחות  14 . מרכז קשר הדרכה וליווי1 מרכז קשר. 3

. ועדות הערכה והארכה וכן ועדת היגוי בשיתוף 2 
 גורמי הטיפול

3  

  128 . טיפול בוגרים נפגעי סמים ואלכוהול1 .סמים מבוגרים4

  47 מבוגרים. –. וועדת אבחון 2 

  35 . טיפול בנוער נפגע סמים3 סמים נוער

  2 . התערבות משפחתית4 

  15 נוער -. וועדות אבחון 5 
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  2 ישיבות עם גורמים קהילתיים –. נוער נפגע סמים 6 

  6 נוער . מפגשים במרכזי גמילה7 

  772 . לקיחת בדיקת שתן8 

 . הפניה לאשפוזית ולקהילות טיפוליות9 

  

31  

 הערות ופירוט 2019 פעולות שרות מחוזי

  94 . הגשת תסקירים לבית הדין ובתי המשפט למשפחה1 סדרי דין. 5

  51 . הגשת תסקירים בנושא אפוטרופסות 2 

  5 צוות סדרי דין –. ועדת תסקירים 3 

 משרה 50%עובדות  2 3 . כוח אדם1 . מרכז בנפגעות6

  36 . מספר מטופלות  ומטופלים2 תקיפה מינית

 10 .  קבוצת נשים נפגעות פוסט טראומה3 

 

 נשים

– מרכז עצמה
 לאוכלוסייה  מודרת

. ליווי פרטני ותיווך דוחות סוציאליים לגופים 1
 ציבוריים שונים לקידום המסגרת המשפחתית

 1הפנייה ליתד  190
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  1 . סיירת תיקונים2 ומוחלשת

. חגיגת בר/בת מצווה לילדים ממשפחות מעוטות 3 
 יכולות

2  

 בשיתוף עם העבודה הקהילתית 40 .  מועדון בודדים4 

  5 . אוכל חם5 

  10 . חלוקת שמיכות חורף, תנורי חימום6 

  265 . משפחות מטופלות במרכז7 

  24 ארוחה לסעודת פורים לבודדים  –. תרומה 8 

 רינת-84 90 שיקום פיזי התפתחותי. –.טיפול בבוגרים 1 שיקום נכויות

  36 שיקום פיזי התפתחותי. –. טיפול בילדים 2 פיזיות

  13 . תחושון3 התפתחויות

 חרשים -34עוורים,  -27 60 . טיפול בבוגרים עיוורים וללקויי שמיעה4 וחושיות

 חרשים -9עוורים -9 18 . טיפול בילדים עיוורים וללקויי שמיעה5 

  19 . השמת נכים בתעסוקה מוגנת6 
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 הערות ופירוט  2019 פעולות שרות מחוזי

 איריס  -6רינת,  -2 9 . הדרכה שיקומית7 המשך שיקום נכויות

  3  . תגי"ל מועדונית לחרשים אחה"צ*8 

  8 לימודים ארוך. שילוב ילדים ביום 9 

 חדשים  10לא כולל עיוורים וחרשים, כולל מעבר מעובדים   17 א. פתיחת תיקים חדשים לנושא שיקום. 

 השנה אין, קורונה  ב. השמות בשמע 

  13 ג. השמת פעוטות יום שיקומיים 

  7 ד. פתיחת תיקים חדשים  שיקום עיוורים וחרשים  

  40 ה. מועדון נכים בוגרים 

  3 ו. השמה במרכז יום לנכים קשים  

 אין  ז. תוכנית מעברים תעסוקה לבני נוער  

מגבלות שכלית 
 התפתחותית

 נעמי 145ילדים רינת          7 153 . טיפול במפגרים1

 בוגר רינת 1

  10 . קשר עם בתי ספר למפגרים2 

  58 . השמת מפגרים בהוסטל ופנימייה3 
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וועדת אבחון לצורך קביעת  . הפניית מפגרים לאבחון4 
 דרכי טיפל והכרה בשרות

 רנית 1רינת     4 17

 נעמי 12

  18 יום לימודים ארוך )בי"ס+גן( –. הפעלת מועדוניות 5 

 פיגור .  -5 13 . הפעלת תחושון, שרות שיקום +מפגר + אוטיזם6 

 24 . נופשון + קייטנה + הקלה7 
 לינות

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

  7 . הדרכה לאפוטרופסות8 

.טיפול בבוגרים המתמודדים עם אוטיזם מעל גיל          1 אוטיזם
21 

 איריס 4רנית      21 15

 רנית 100איריס     17רינת      2 119 0-21. טיפול בילדים המתמודדים עם אוטיזם 2 

 איריס 3רנית    10 13 ביתיות. שילוב של בוגרים במסגרות חוץ 3 

 רנית 14 14 אלוטף ורמת דוד –. השמה למעון תקשורתי שיקומי 4 

 הערות ופירוט  2019 פעולות שרות מחוזי

  13 . הפעלת שירות מטפח לילד 5 המשך אוטיזם

 דרך עמותת אלו"ט 7 . נופשונים למשפחות.6 
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 274 -+בני משפ' 883תיקי ראש משפחה  1,157 . מס' מטופלים מחלקה לגיל הזהב1 גיל הזהב

  86 . פתיחת תיקים חדשים לקשישים.2 

 באמצעות משרד הרווחה ומשרד הבריאות. 20 . השמה במרכזים גריאטריים.3 

 טיפול שיניים, מכשירי שמיעה ע"י קרנות ועמותות. 113 . מתן סיוע חומרי.4 

 פסח, ראש השנה  2900 . מבצע חלוקת שי לקשיש.5 

 קהילות תומכות אחת מהן לניצולי שואה 3בתי אב  598 . חברים בקהילה תומכת.6 

 חברות סיעוד נותנות השירות. 15 1032 . מקבלי חוק סיעוד7 

 חוק סיעוד + קהילה תומכת. 698 . חיבור מערכת מצוקה למוקד.8 

 מועדון חדש לגברים בתחילת דמנטי 9 . מועדון גבורה9 

 מועדון חברתי לניצולי שואה 35 לניצולי שואה. מועדון מופת 10 

 . השתתפות בוועדות היגוי קבועות לטיפול בקשיש11 

 

ועדה )ועדת היגוי מרכז יום, וועדת היגוי קהילה תומכת(+ועדת  14
 היגוי תוכנות למניעת התעללות והזנחה כלפי קשישים

 

  50 . קורונה חלוקת מנות מבושלות לאזרחים ותיקים12 

  100 ערכות פנאי לאזרחים ותיקים. 13 
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  200 . קורונה חלוקת סלי מזון14 

 הערות ופירוט  2019 פעולות שרות מחוזי

 עובדות סמך מקצועי במהלך השנה מלוות משפחת בודדים 2 40 . מתן טיפול בית לקשיש.15 המשך גיל הזהב

  130 . ביקור קשישים במרכז יום16 

 . 110 לניצולי שואה. חלוקת קמחא דפסחא 17 

 הכולל: עו"ד רופא עוסי"ם ועוד... 5 . ישיבת צוות רב מקצועי18 

. טיפול באזרחים ותיקים בסיכון גבוה עפ"י חוק 19 
 ובצל החוק

145  

 משתתפים 25 . פרויקט  "והדרת"20 

 ותיקים בעירנציגים של נותני שירותים לאזרחים  20השתתפו  2 אזרחים ותיקים –. שולחן עגול 21 

 פעילים ומתנדבים. 2000 . מפגשים עם פעילים בקהילה.1 עבודה קהילתית

 מפגשי עבודה צוות רב תחומי. 3 ליווי ועדת היגוי לקליטת עליה. –. קליטת עולים 2 

 פונים  100 . ייעוץ בתחומי רכישת מקצוע וסיוע בהשמה בעבודה4 

 משתתפים 15 . פתיחת סדנא לצמיחה תעסוקתית5 

 משתתפים 20 . פתיחת קורס הכרת המחשב מתחילים ומתקדמים 6 
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 נוער וצעירים חרדי, –. המשך הפעלת תכנית נוחם 8 

 פרטני קבוצתי קהילתי 

 נערים 50

 צעירים   10 . בית חם לצעירים חרדים 9 

 תושבים ופעילים  500 . הפעלת מרכז קהילתי אביב10 

 משתתפים 40 לבודדים  –. הפעלת קבוצת "אלה" 11 

 פעילים ותושבים 500  . הפעלת מרכז קהילתי פסיפס  12 

 

 משתתפות 15מטופלות +  15 30 . תכנית אחותי13 

 הערות ופירוט  2019 פעולות שרות מחוזי

 בתי אב  200 . תכנית שקום שכונות חוזר  שכונת אביב  14 המשך עבודה קהילתית

 –תוכנית יזמות חברתית  –. הכשרת פעילים 15 
 קבוצות לעזרה עצמית 

 יזמים חברתיים תושבי העיר  20

 פעילים 20 . פתיחת גינה קהילתית שכונת אביב16 

בית למשפחות   –. הפעלת מרכז משפחות צמיד 17 
 לצרכים מיוחדים.

 משתתפים הורים , בוגרים, ילדים ומשפחות 200
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נוער חרדי, פרטני          –. המשך הפעלת  תוכנית נוחם 18 
 קבוצתי קהילתי 

 נערים 50 50

 משתתפים 20 . פתיחת קורס הכרת המחשב מתחילים ומתקדמים19 

  45 . הפעלת מועדון חברתי לאנשים עם מוגבלות20 

  10 . קבוצה חברתית לנוער עם צמי"ד21 

  13 צמי"ד. חוג שילוב אמנויות לילדי 22 

  24 . מועדון חברתי לאנשים עם מש"ה בוגרים23 

  10 . הרכב מוזיקלי משולב לילדי צמי"ד24 

  15 . חוגי מוזיקה בקונסרבטוריון לילדי צמי"ד25 

  12 . חוגי משחקי כדור לילדי צמי"ד26 

  15 . חוגי כדורגל לילדי צמי"ד27 

 מתנדבים בשנה 100 . גיוס מתנדבים עפ"י צרכים שוטפים  ולשעת חרום       1 התנדבות

 משפחות בכל חג     600 . מבצעי חלוקת סלי מזון בפסח וראש השנה .2 
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 מתנדבים  80 . הפעלת מתנדבים לבסיסי צה"ל, פעמיים בשבוע3 

 משפחות  300 . מערך חלוקת סלי מזון וארוחות חמות לאורך השנה4 

 )מקום מלא אור, קסם, טל הלוי, יד פתוחה ויד משוהם(

 מתנדבות  85 . פרויקט אם לאם, אחותי, ועזר ליולדת5 

 מתנדבים  50 . הרמת  כוסית בפסח  ליו"ר ארגוני מתנדבים 6 

 
 מתנדבים 250 כנס מתנדבים שנתי . 7

 
 קשישים  6000הקמת "מוקד זהב" קורונה  -משפחות 50 שיפוץ ותיקון למשפחות רווחה -. סיירת תיקונים 8

חלוקת מזון ושינוע תרופות לקשישים  –תכנית "מבצע סבתא" 
 נפגעי קורונה 

הפעלת תכנית בני חייל לחולים ומבודדים, לתושבי העיר 
 ומטופלי רווחה

 הערות ופירוט  2020 פעולות שרות מחוזי

 פניות 4653  . מתן שרות יעוץ לאזרח.1 שי"ל

 עקב הקורונה לא התקיימו נעשו שיחות פרטניות  0 .  ישיבות צוות2 

 מתנדבים 5 . התמחות ביחסי עבודה.3 

 מתנדבים 39 . הפעלת שירותי יעוץ ע"י מתנדבים.4 
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 עקב הקורונה לא התקיים 0 . ימי עיון למתנדבי שי"ל ארציים/מחוזיים.5 

 מתנדבים 8 . הפעלת עו"ד.6 

 מתנדבים 3 . צרכים מיוחדים7 

 מתנדבים 2 . מגשרים8 

 מתנדבים 2  . הורה עצמאי9 

 מתנדבים 3 . אימון אישי10 

 מתנדבים 2 .  הדרכת הורים11 
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 2020סיכום פעילות אגף שפ"ע לשנת 

 

 סיכום פעילות מחלקת חשמל

 לדים 4,700-ברחובות  תאורת לדהחלפת .  1

 : עלי הכהן , פארק הכלבים, גמליאל , רמת הגולן , המיילדת  עמודי תאורההוספת  . 2

 .באור צבעוני כיכרות 11הארת .  3

 בתי ספר( 71)  נות בתי ספריתקבדיקת .  4

 .תאורה בכניסה לפארק סיבל.  5

 :פניות מוקד

 טופל % לא טופל טופל התקבלו
3942 3809 133 96.63% 

  

 

 מחלקה וטרינרית סיכום פעילות

 הווטרינרי עיריית ראש העין פועל למען בריאות הציבור ורווחת בעלי חיים.שירות 
 ( 19.11.20להלן תחומי הפעילות  :   )תאריך עדכון  

 פיקוח על החזקת בעלי החיים .1
 2860, השנה חוסנו עד כה   9:00-11:00, לאור הגבלות קבלת קהל בשל מחלת הקורונה חיסוני כלבת מתבצעים בתאום מראש : יום ב' :   ביצוע חיסונים למניעת כלבת 1.1

 .כלבים
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 סימון אלקטרוני בכלבים 1.2
בים מיוחד , זיהוי ודאי של בעל הסימון הנו על  פי חוק ומבוצע במעמד חיסון הכלבת , באמצעות שבב אלקטרוני המוזרק תת עורי ומאפשר באמצעות קורא שב

 החיים.
 ומתבצע לאחר קבלת הודעה לווטרינר רשותי על  1934ת ,ב. נדרש על פי פקודת הכל הסגר למניעת כלבת 1.3

 .אירועי נשיכות 18ב בעל חיים אשר נשך ממשרד הבריאות , השנה טיפלנו עד כה 
 חיים משוטטים -לכידה והסגר בעלי 1.4

 קנסות על שוטטות. 36כלבים, ניתנו  23השנה נלכדו והסגרו מית לאסוף לכלבייה את הכלבים הנטושים שבתחומה. על פי החוק חייבת הרשות המקו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 למנוע סבל –. על הרשות חלה אחריות לתת מענה על פי חוק צער בעלי החיים  טיפול בבעלי חיים פצועים 1.5
 ניתנה עזרה ראשונה. 15בעל חיים פצוע, מתוכם ל פניות על 181השנה טופלו של בעלי החיים פצועים / חולים . 

מגישים קול ,  עיקורים וסירוסים 200עד כה בוצעו כ. השנה התחלנו פיילוט לעיקור וסירוס חתולי רחוב והקמת תחנות האכלה בשכונות שונות ,  עיקור חתולי רחוב 1.6
 . 2021חתולים לשנת  500קורא  ל

 חיים. -פיקוח על חוק צער בעלי 1.7
 מסיבות צער בעלי חיים.. החרמות כלבים 5בוצעו חיים,  –עללות, העבדה והמתה ברעל של בעלי איסור הת

 .טיפול בתופעת "הטלת גללי כלבים" במקומות ציבוריים 1.8
 פעילות משותפת עם מחלקת פיקוח ואיכות הסביבה . חלוקת שקיות  –חקיקה אכיפה והסברה 

 .שקיות 48,000סה"כ  - העירהמפוזרים ברחבי  מתקנים 120בלאיסוף גללי צואה 
 פיקוח על מזון ומוצרי שמקורם מן החי  .2

 פיקוח על ייצור שיווק ומכירת מוצרי מזון  2.1
 שאינו ראוי למאכל אדם ,  ק"ג מזון 700הושמדו כ תקופתיות ו/או יזומות ,  ביקורות 100בוצעו מעל  2.1.1
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 לבעלי עסקים על התנהלות לקויה. קנסות 9ניתנו 
 לעניין רישוי במסגרת סיוע ושיתוף פעולה עם מחלקת רישוי עסקים. ביקורות 25בוצעו  2.1.2

 טיפול במטרדים שנגרמים על ידי חיות בר  .3
 מניעת מחלה שושן יריחו – טיפול בשפני הסלע 3.1

קול קורא של משרד להגנת ציבור על מטרדים משפני סלע, כמו כן בוצע פרויקט עבודות טיפול בבתי גידול ומקומות מסתור במסגרת  פניות 30ניתן שירות למעל 
 ₪ . 550,000עלות כוללת   - הסביבה

 דילול חזירי בר  3.2
 חזירי בר לעתים חודרים לתחומי ראש העין בעיקר מאזור כפר קאסם ומהווים מטרד לתושבים .

 תושבים על מטרד מחזירי בר , בוצע דילול על פי הנחיות רשות שמורת הטבע והגנים  פניות 10השנה טופלו כ
  COVID-19 לחימה בצמצום תחלואה וקטיעת שרשת הדבקה ב  .4

ם , משרד לאור התפשטות מחלת הקורונה מנהל שירות הווטרינרי ממלא תפקידו כממונה תיק בריאות בשעת חירום ופועל יחד עם גורמים מוניציפאליים אחרי
 הבריאות ופקע"ר לקטיעת שרשרת הדבקה וצמצום תחלואה בקרב התושבים.

 עילות זו , נכתבו פרוטוקולים לטיפול באירועי קורונה לכל תחומים של התנהלות מוניציפלית.במסגרת הפ
תושבים בשכונות  במסגרת פעילות צוות חשיבתי והערכת מצב יומי מתבצע מעקב וטיפול שוטף בתחקירים של המאומתים, בידוד מגעים הדוקים , הסברה ואכיפה בין 

 לעמידה בדרישות של תו סגול  על ידי מפקח ווטרינרי.  ביקורות 40ביקורות בעסקים בוצעו כגרת , שתפ"ים מול קופות החולים . במס
 :פניות מוקד

 טופל % לא טופל טופל התקבלו
2238 2145 93 95.9% 
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 תברואהסיכום פעילות מחלקת 

 
 

עשביה . פינוי דחסנים ברחבי העיר. פינוי טמוני קרקע ברחבי העיר אשפה ביתית.פינוי  ניקוי רחובות:  טיאוט ידני, טיאוט מכני. - טיפול שוטף של המחלקה .1

טיפול באכלוס  מכירה / מבצע מכירת פחים. טיפול בתלונות מוקד. איסוף זכוכית, תאונת בכביש. טיפול במפגעים.  פינוי פגרים. פינוי גזם. במדרכות: ריסוס, הורדה.

 יות במתחמים בתחומי המחלקה. טיפול במערך פינוי האשפה בשני אזורי התעשייה.אישור תוכנ במתחמים בכל תחומי המחלקה.

קבלת תלונות מוקד. העברת תלונות למנהל העבודה. סיור אזור כללי. בדיקת עובדי ורכבי ניקיון. בדיקת משאיות  - תוכנית יומית מבקרת נתוני קבלני אשפה וניקיון .2

לאחר ביקורת. קבלת תלונות במשך היום מהמוקד והעברה לטיפול. בקרה על  -אשפה וגזם. בקרה על ההפעלה של העובדים והמשאיות. הוצאת דוחות, ניקיון, גזם 

 סגירתם. דיווח למפקח / למוקד על מפגעים.חלק מהתלונות ו

   - 2020ביצוע מכרזים  .3
  
   
 2020 -הכנה, סיום ותחילת מכרז לפינוי אשפה וגזם  -
 
 .2020 -הכנה, סיום ותחילת מכרז לניקיון רחובות  -
 
 טמוני קרקע.  18הותקנו  –. 2020 -הכנה, סיום ותחילת מכרז החלפת  טמוני קרקע  -
 
 עבודה עם אתר חירייה.הסכם ותחילת  -
 
 ₪ 544,230 -סה"כ    - 2020חודשים שנת  9קנסות וחוסרים חב' מאייה  עבור  -
 
 ₪ 189,000 –סה"כ     - 2020חודשים שנת  6קנסות וחוסרים חב' זיבאי עבור  -
 
 
  פניות מוקד  
 

 טופל % לא טופל טופל התקבלו
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9479 9423 56 99.4% 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פעילות מחלקת שילוטסיכום 
  

  דהויים. שלטי רחוב בגבעת טל 37דהויים, החלפת  שלטי הוראה בגני שעשועים 22החלפת 

  שלטים עגולים(. לבעלי הכלבים שלטי הוראה 18, התקנת ושלטי הכוונה שלטי רחוב 18התקנת( 

  דהויים  לבעלי הכלבים שלטי הוראה 20החלפת 

  אסור לעשן"  מדבקות בתחנות אוטובוס 200הדבקת" 

  בשלטים "אסור לעשן"  שילוט למוסדות העירייההזמנת 

  דפנות בתחנות אוטובוס 5תיקון . 

  אסורה השלכת פסולתשלטי " 20", הזמנה התקנת  ימי הוצאת גזםשלטי "  20הזמנה התקנת." 
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  עד ...." השביל לרכבת סגורהשלטים  " 2. הזמנה והתקנה  שמשוניות לבתי הספר 10הזמנת 

 דהויים. שלטים באגםפת החל 

 " שופץ הסיוע משרד הנגב והגליל". שלט בקולנוע", התקנת גינת כלביםהתקנת שלט" 

  :לאגף הביטחון, שלטים לגני הילדים, שלטים שלטים לאולמי הספורטהוזמנו והותקנו. 

  וכו' . רכב שמור - שלט רחוב פגום – מספרי בתים – 18,000הזמנת שלטים על סך 

 שצפים . 60 -שילוט כ ם אדריכליםישיבות צוות ע 

 שצפים 60 -ל שילוט הוראה בגניםלהצבת  הכנת תוכנית. 

 סיור עם קבלנים למתן אישור מיקום התקנת שם רחוב ומספר בית על הבניין . 

  4טופסי  29סיורים עם קבלנים וחתימה על . 

 העירוניים.  שלטי ההכוונההכוונה עירוני על גבי  הכנת תוכנית 

  עם פרסום בראש העמוד.  עמודורי רחוב מואריםלהצבת  תוכניתהכנת 

  שלטים.  2900 סקר שילוט בעסקיםביצוע 

  אגרות שילוט לבעלי השלטיםשליחת . 

  בחודשים יולי / אוגוסט. גני ילדים 34פיקוח וקבלת  פרוייקטור 

 

 פניות מוקד:

 טופל % לא טופל טופל התקבלו
166 

 
140 26 

 
85% 
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 פעילות מחלקת איכות הסביבהסיכום 
 

 תלונות מוקד התקבלו וטופלו. 327: סה"כ טיפול בתלונות מוקד .1
 פניות בנושא: רעש מטוסים, מטרדי אבק, מטרדי ריחות, רעש מעסקים ובנייה, שריפות פסולת מסביב לראש העין.

 בחצרות תושבים למחלקת פיקוח עירוני . מפגעי תברואהמתן חוות דעת בנושא   .2
 

 בקשות ונמסרו תנאים לעסקים. 35טופלו  -לרישיון עסק בקשות .3
 

 פעולות הדברה נגד מזיקים. 1,287בוצעו  -פניות מוקד  1,451התקבלו  - הדברה .4

 .טיפול בקרינה בלתי מייננת מרשת החשמל וסלולר וגז ראדון .5
 א. הוקמה מערכת מיגון בבית ספר הצומח.
 ב. בוצעו מדידות גז ראדון במוסדות חינוך.

 
הוקם פורום מטה מאבק תושבים ביחד עם נציגות עירייה, משרד להגנת הסביבה, משטרה, עיריית כפר  -מכפר קאסם והסביבה במטרדי השריפותנערך טיפול מקיף  .6

 קאסם.
 הפורום נפגש בממוצע אחת לשלושה חודשים.           

 
 .מחצבת נחל רבההתנגדות להרחבת  הוגשה .7

 
 בעו"תת\טיפול בבקשות להיתרי בניה .8

 אקוסטיקה, קרינה, פסולת ומיחזור ואיכות אויר.  -מבנים בהיבטים סביבתיים 93טופלו 
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 חינוך סביבתי . 9
 נערך ליווי  קול קורא לחינוך סביבתי בבתי הספר בנושא הסמכה לבית ספר ירוק.-
 קודמה תכנית לגינות קהילתיות במגדל צדק. -
לשינויי אקלים, סקר טבע עירוני, שיקום נחל רבה, מיפוי מפגעי פסולת בנין, הכנת תב"ע למסדרון אקולוגי גבית הפרפרים ויום הערכות  -הוגשו קולות קוראים הנושא-

 הנקיון.
 

 מאבק בתחנת הכח בצומת קסם.  10
יועץ סביבתי, פרויקטור( ריכוז אירועי מחאה,  זימון ישיבות, הכנת מכרזים לגיוס יועצים ) לוביסט,  -נערך ליווי וריכוז פעילות המאבק בתחנת הכח קסם.  לרבות

 הוצאת פרסומים, התנהלות מול משרדי ממשלה , עדכון מטה המאבק, השתתפות הישובות מוסדות התכנון הארציים וכ"ו.
 

 בשטח ציבורי. אסבסט. הוכן מפרט לפינוי 11
 

 וועדות עירוניות לאיכות סביבה. 2נערכו   12
 

 נגד מזיקיםפעולות הדברה  –פניות מוקד 

 טופל % לא טופל טופל התקבלו
1528 1426 102 93.4% 

 

 איכות הסביבה – פניות מוקד

 טופל % לא טופל טופל התקבלו
416 401 15 96.4% 
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 סיכום פעילות רישוי עסקים

  :שיפור שירות לבעלי עסקים

 . הוכן מדריך לבעלי עסקים, בימים הקרובים, יופץ לעסקים חדשים ועסקים בהליך רישוי .  1

 . הוכן מפרט אחיד רשותי , פורסם באתר העירייה . )בהתאם לדרישות רפורמה ברישוי עסקים(.2

 פורסמו באתר העירייה.  –. עודכנו הנחיות לעריכת תכנית עסק + טופס בקשה לרישיון 3

 דת עיון לנוחות בעלי עסקים. . הוצבה עמ4

 ממתין לאישור פרסום באתר. –. הוכנה רשימת עסקים בעלי רישיון עסק לפרסום באתר העירייה 5

 . מתן מענה זמין באמצעות: טלפון , וואצאפ ובדוא"ל .6

העירייה מעסקים לפי אופי פעילות העסק )גודל עסק נדרש, . )המשמעות, פירוט דרישות  2020צפי סיום דצמבר  –מפרט פרטני  בהכנה לפרסום באתר עירייה   :בעבודה
 דרישות תברואיות, שיפוצים להתאמת הנכס, וזאת, ע"מ שיוכלו להיערך מראש להוצאה כלכלית/שיפוצים ועמידה בדרישות..(.

 :רישוי עסקים שוטף 

 בקורות בעסקים טעוני רישוי )מפקח רישוי עסקים(. 250בוצעו  

 לרישיון עסק. )אלה מנותבות ל"גורמי רישוי" משרדי ממשלה ועוד..(בקשות  86נפתחו 

 רישיונות עסק )חידוש רישיון /שינוי בעלות/עסק חדש/ היתר זמני(.  89הופקו  

 2020עסקים עם רישיון לסוף שנת  70%-סה"כ  -+   2%  -העלאת אחוז בעלי רישיון עסק 

 התראות לבתי עסק .  391נשלחו   :  אכיפה

 תיקי עסק : 21 –לשכה משפטית  בטיפול

 תיקים בהשלמת מסמכים(. 2הוגש כ"א ,  4תיקים חדשים ) 6

 תיקים טרם הסתיים טיפול )אין פס"ד( 4
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 תיקים הושלם טיפול )פס"ד/קנס/צו סגירה שיפוטי(, 11

 המשך מעקב ביצוע פס"ד,)הוצאת רישיון עסק /סגירת עסק/כ"א נוסף הפרת צו בימ"ש(.  

 : ברישוי עסקים פעילות קורונה

 בקרות "תו סגול" . 473בוצעו 

 הוכנו וחולקו בעסקים "פליירים" הנחיות קורונה בהתאם לעדכון משרד בריאות.

 עדכון טפסי "תו סגול" לצורך בקרה בעסקים .

 הוכן מדבקת שילוט "תו סגול" , הודבק בחזית העסקים . 

 "תו ירוק" .  -בעבודה : קמפיין "מבחן עסקים בראש העין"  

 מחלקת רישוי עסקים -פניות מוקד

 טופל % לא טופל טופל התקבלו
45 36 9 80% 
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 סיכום פעילות מחלקת גנים ונוף

 דונם. 1,000אחזקה שוטפת גנים ציבוריים סה"כ  -

 אחזקה שוטפת גינון וניקיון חצרות מוסדות חינוך. -

 אתרים. 75אחזקה שוטפת מתקני משחק בגנים ציבוריים  -

 אחזקה שוטפת מזרקות ברחבי העיר. -

 הקמת אתר משחקים לבעלי צרכים מיוחדים בשיר השירים. -

 שדרוג מערכות השקיה בגנים ציבוריים. -

 שדרוג גנים ציבוריים בנושא הצללות, ספסלים, אשפתונים, פרגולות, מתקני משחק חדשים. -

 פסגות לפתיחת שנה"ל.ביצוע כיכרות ב -

 הקמת גינה קהילתית. -

  שדרוג חצרות בתי ספר. -

 ₪. 40,000 הדברת עשביית חורף בשטחים פתוחים -

 הסדרת נגישות בגנים ציבוריים ע"פ תוכנית מוגדרת לחמש  שנים -

 

 :פניות מוקד גנים ונוף

 טופל % לא טופל טופל התקבלו
6774 

 
6608 166 

 
97.54% 

 
 

 :ומתקני משחקפניות מוקד נט"מ 
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 טופל % לא טופל טופל התקבלו
1082 

 
967 115 

 
90% 

 
 

 

 

 מחלקת מחזור

 טיפול בכל נושא המחזור בעיר

 

 :פניות מוקד מחלקת מחזור

 טופל % לא טופל טופל התקבלו
464 435 29 94% 
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 מחלקת תפעול ואחזקה

 שבוצעו – 2020שנת 

 תשתיות

  שם הפרויקט 

 בביצוע . בשיתוף אגף הנדסה      שבטי ישראל –שדרוג רחובות 

 בוצע ניקוי קולטנים  הכנה לחורף  

 בוצע שדרוג הכניסה לפארק אפק

 בוצע מנחם בגין / לילה  –תיקון ניקוז אספלט 

 בוצע השלמת מדרכה בשביל זבוטינסקי 

 בוצע תיקון מדרכה וגשר רחוב הגר"א 

 בוצע עבודות תשתית מתחם מורשת ישראל

 בוצע החלפת מעקות כיכר הציונות

 בוצע צביעה והחלפת מעקות קשת ברחבי העיר 
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אספקה והתקנת מראות פנורמיות הקמת תרנים ברחבת 

 הסימפוניה 

 בוצע

 בוצע רחוב מנחם בגין  –קיר תומך וצוקיות 

 בוצע שדרוג שבילים במרבד הקסמים

 בוצע ריצוף למתקני אשפה ושביל אולפנת זבולון

 בוצע עבודות פיתוח להתקנת כלים מוזיקליים 

 בוצע השלמת שביל הטיילת יהודה הלוי 

 בוצע פריצת שביל בטון ליד גדר הפרדה 

 בוצע טיפול בתלונות מוקד 

 2020מבני ציבור פרויקטים 

  שם הפרויקט 

 בוצע  שבזי  -איטם גג טיפת חלב  

 בוצע  לשכת מנכ"ל + יועצת משפטית   םאלומיניו

 בוצע  פנימי –שיפוץ טיפת חלב 

 בוצע  שיפוץ מחלקת משאבי אנוש 

 בוצע  שיפוץ מורשת ישראל
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 גנים ציבורים 2020נגישות 

  שם הפרויקט 

 בוצע  גן עוגב 

 בוצע  גן ה' באייר 

 בוצע  גן מבצע דני 

 בוצע  גן הקוטגים 

 בוצע  גן גון קנדי

 בוצע  סנהדריןגן 

 בוצע  גן חרצית

 בוצע  2003ה' באייר 

 

 מתקני כושר ברחבי העיר  2020נגישות 

  שם הפרויקט 

 בוצע  גן מצפה אפק / אשכול

 בוצע  גן אבן גבירול 

 בוצע  גן גון קנדי 

 בוצע  איטום בניין העירייה בניין ב' 

 בוצע  שיפוץ משרדים בניין א'

 בוצע  שיפוץ משרדים בניין ב' 

 בוצע  הקמת סככה בכניסה לגביה 

 בוצע  שיפוץ הגביה

 בוצע  שיפוץ וועדה לתכנון ובניה 

 בוצע מועדון נוער אביב  –איטום קרוואן הרווחה 

 בוצע  צביעת אולם הספורט בית יעקב 
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 בוצע  גן משולב גוונים 

 בוצע  דשא סינטטי יובל

 בוצע  גן יהושוע בן נון 

 בוצע  פרוזדור החשמל 

 בוצע  גן לורם 

 

 הנגשת  מבני ציבור

  שם הפרויקט 

 בוצע תשתיות -הנגשת מועדון הצופים 

 בוצע בית חם לנערות

 בוצע מועדון נוער כינור 

 בוצע גון קנדי  –מרכז אביבית 

 בוצע רח' המתמיד  –מועדון גיל הזהב 

 בוצע נווה אפק –אולם הספורט 

 

   ברחבי העיר בוצעוהנגשת מקלטים ציבוריים 
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 שם הפרויקט 

  12,  17, 18, 13, 19, 25,  31,  39 –רשימת מקלטים 

 

 

 2020וועדת תנועה 

 

 

 

 

 

 

 . הסכמי מסגרת –כל העבודות מבוצעות ע"י קבלנים זכיינים של העירייה 

 

 "נתיבי מפרץ בע"מ "  –תשתיות 

 "ראשון פלאסט בע"מ "  – מבני ציבור

 " גרי פלוס בע"מ "                     

מקושרת  שם הפרויקט 

 תקציב 

התקנת מעקות קשת, עמודונים , מראות פנורמיות , חניות נכים 

, פסי האטה, שינויים גאומטריים בצמתים , אבני בלימה , ע"פ 

 תוכניות וועדת תנועה 

  -נשק וסע   

 בוצע

 

 

 

 בוצע 
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 הנדסהפעילות אגף תכנון ו
 2021תכנית עבודה לשנת 
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 הועדה לתכנון ובניה .1

 מחלקת תחבורה תנועה ובטיחות .2

 מחלקת תשתיות וכבישים .3

 מחלקת מבני ציבור .4
 

 אורך טווחתכנון עיר ותכנון  .5
 

 

 

 

 

 אגף תכנון והנדסה                                                                        

 מהנדס העיר -משה לורברבום 
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 תכנון וביצוע פרויקטים פיזיים התואמים את מדיניות ותפיסת העולם של הנהלת העיריהיעד האגף: 
 

 תחומי פעילות ראשיים:
 

 ותשתיות:בתחום הפיזי מחלקת דרכים  .א
 

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

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

 
 בתחום הרישוי והבניה: .ב

 
 הניתן, וזאת לצורך מתן שירות מהיר ככל הניתן לתושב.ניהול רישוי הבניה וייעול תהליך הרישוי ככל  .1
 ליווי תכניות בינוי מפורטות במתחמים המזרחיים, וליווי יזמים בתהליך הוצאת היתרי הבניה. .2
 וסריקת היתרי בניה, והגשת המידע לתושב דרך אתר הוועדה.  GISמחשוב המידע התכנוני כולל מערכת  .3
 תכנוניים נוספים לצורך טיוב חזות העיר.קביעת הנחיות בינוי, ושימוש בכלים  .4
 .38קידום פרויקטים של התחדשות עירונית לרבות תמ"א  .5
 בתחום הפיקוח על הבניה, השלמת ותגבור כח אדם לרבות ניהול המחלקה, חלוקת העיר לאזורים וחלוקת תפקידים ברורה. .6

 
 תחום תחבורה ותנועה. .ג

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

 אופניים.
 . טיפול בהקמת מסופים לתח"צ.5-ו 471-ו 444הוספת נתצים על  444/10כמו כן לווי פרויקט תשתית בהיקף העיר כמו מחלף על 

 
 ח:עיר ותכנון ארוך טוובתחום תכנון  .ד
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רחי משמעותי קידום תכנית מתאר חדשה לעיר הכוללת התחדשות עירונית ויצירת שילוב בין העיר הקיימת עם העיר הנבנית, בין היתר באמצעות יצירת מרכז אז .1
 אשר ישרת את כל מרחב העיר.

 תכנון אורך טווח  .2
 אזורי תעסוקה חדשים כל זאת למען חיזוק הכלכלה המקומית.שדרוג אזורי תעסוקה קיימים, איתור אזורים פוטנציאליים לקידום תכנון של  .3
 טיפול וקידום תכניות בניין עיר המוגשות ביוזמה פרטית. .4

 הוועדה לתכנון ובניה                                               

 מנהל אגף רישוי ופיקוח בניה –יהונתן ספיר 

 

 2021 פעילות וצפי 2020 שנת סיכום

 תהליכים משמעותית קודמו האחרונות השנים בארבע

 לציבור. המידע הנגשת ולקידום השירות לשיפור

 : באגף ההליכים לשיפור העיקריות הפעולות סיכום להלן

 2021 לשנת המבוקש הטיפול נוכחי מצב תהליך

 סריקת השלמת
 והנגשתם ההיתרים

 לציבור.

 נסרקו. ההיתרים כל

 הוכנסו לא ועדיין נסרקו 93/94 שנת מלפני ההיתרים
   האינטרנט. ולאתר הרישוי למערכת

נעשית עבודת מטה לטיוב הארכיון, 
נבחנות חלופות לקליטת הבקשות 

 החסרות.

בכל אופן יש לקבל תקציב נוסף לסיום 
קליטת הבקשות הישנות והמשך קליטת 

 מסמכים חדשים

 מערכת והשבחת תיקון
 תכנוני מידע הוצאת

 GIS ממערכת

 ביותר משמעותי שיפור לאחר כיום נמצאים אנו
  את ממחשבים בעבר למצב ביחס

 לציבור המיידית והנגשתו התכנוני והידע המידע
 והמתכננים. התושבים

מחלקת מידע מטייבת את הנתונים 
להוצאת מידע תכנוני, סיום העבודה 
כתלות בסעיף הקודם )תקציב נוסף 

 לטיוב הארכיב(
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 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 

 תשריטי סריקת
 החלוקה

 ההגעה את לחסוך החלוקה,ע"מ תשריטי כל נסרקו
  לצילום. המקור את לקבל התושבים של

 הוועדה. של באתר משולבים לא עדיין התשריטים

 סיום עקב תשריטים נסרקים לא כעת
 צורך יש החיצוני, הספק מול החוזה

 ספק עם לסריקה חדש מכרז בעריכת
 חיצוני

 מחשב עמדת הקמת
 לציבור.

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

  

 ביטחון הנחיות הטמעת
 הפיקוח. לעובדי

 בנוסף הבניה. מפקחי של הביטחון להגברת הנחיות
 הוועדה. למשרדי הכניסה בקרת את לשפר יש

 קודן נרכש מידע, ביטחון הוראות חודדו
 חיצונית דלת הוספה ועדה, לדלת חדש

 הדלת קודן ללא כרגע – פיקוח למחלקת
 רציף. באופן פתוחה

 הרישוי של הממשק דרך נעשית הרישוי עבודת זמין רישוי
 איבוד ומונעת העבודה, על מקלה זו שיטה הזמין.

 תיקים. של

 להטמיע: פעולות כמה לנו נשארו

 דרך ההיתרים חתימת        -
 יו"ר חתימת חסרה : המערכת

 בלבד.

 משותף תשלום ממשק
 הגביה. עם

 הבנו לאחרונה שערכנו בדיקות לאחר עובד. הממשק
 מערכת דרך מוציאים שאנו לתשלום שבקשות

 הגביה. של המיחשוב למערכת מגיעות הרישוי

 הוחלט צלח, שלא נוסף פיילוט התקיים
 אגרות מח' מנהל לקליטת עד להמתין

 והיטלים.

 משרדי חזות שיפור
 הוועדה

 על טלאי ובנויים מיושנים נראים המשרדים כיום
 בהם. המבקר של היחס על משפיעה הנראות טלאי.
 טובה. יותר ההתנהגות טוב, יותר נראה

 עקב קוסמטי, שיפוץ עברו הועדה משרדי
 בטווח חדש למיקום לעבור הכוונה
 .הבינוני
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2017 109 392 912 16 42 299 114 

2018 116 456 1016 9 16 299 149 

2019 130 333 1440 5 20 258 110 

2020 77 300 2005 4 30 292 125 
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 מחלקת תחבורה  

 מנהלת המחלקה –מיטל לוי 

 

 2020דו"ח פעילות ותחומי אחריות לשנת  -מחלקת תחבורה ותנועה 

 

 

 המשיכה להוביל את מהפכת התחבורה בראש העין, ולהטמיעה כפעילות שוטפת מתמשכת. 2020מחלקת התחבורה גם בשנת 

 ב.שהשנה בשינוי דרמטי מהשנים הקודמות התמודדנו עם מגפת הקורונה העולמית, שגרמה להאטה ולהגבלת היכולת להמשיך בתנופת העשייה באותו הקצאלה 

תחות אכלוס השכונות התפובכל זאת, מחלקת התחבורה, ממשיכה לעקוב בהתמדה ולהתאים באופן שוטף את מערך התחבורה להתפתחות הצרכים ולפניות התושבים בכלל ובהתאם ל
 החדשות והפעילות האורבנית הכוללת. 

 

 הפעילויות הבאות: 2020במסגרת הזו התבצעו במהלך שנת 

 

 המשך מעקב אחר התקדמות תכנון וביצוע ההתניות התחבורתיות בפיתוח המתחמים מול משרד התחבורה ומשרד השיכון. .1

 .444/10מעקב ביצוע עבודות ע"י נתיבי ישראל להקמת מחלף כביש  .2

 מעקב ביצוע כביש ממחלף ראש העין מזרח לא.ת. פארק אפק, לקראת פתיחת הכביש. .3

 התאמת קווי תחבורה ציבורית למתחמים בהתאם להתקדמות האכלוס. .4

 התאמת קווי תחבורה ציבורית לתלמידים בשיתוף פעולה עם הנהלות בתי הספר וועדי ההורים. .5

 החברות מפעילות התחבורה הציבורית.מענה שוטף לפניות תושבים ותיאום מול  .6

 יהודה הלוי, המרץ, מסוף תחבורה מזרחי. מחלף אבן העזר. -תכנון וקידום פיתוח תשתיות תחבורה בעיר הוותיקה ובשכונות החדשות, כולל מסופים וחניוני חנה וסע  .7

 בתיאום עם משרד התחבורה, נתיבי ישראל, חוצה ישראל., 471וכביש מס'  444, כביש מספר  5המשך מעקב התקדמות פרויקטי נת"צים על כביש מס'  .8
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 תכנון וקידום נת"צים מהעיר להתחברות למעטפת החיצונית בכלל, ובמסגרת פרויקט "מהיר לעיר" בפרט. .9

 תיאום וקידום פיתוח תשתיות מול נתיבי איילון, נתיבי ישראל, חוצה ישראל ורכבת ישראל. .10

 "האופנידן". -ר על פי תכנית האב, והתחברות לרשת האופניים המטרופולינית תכנון וקידום מערכת שבילי אופניים בעי .11

 הגשת התנגדות לגריעת העיר מפרויקט ה"מטרו".  .12

 .קיום ועדות תנועה מקומיות באופן שוטף  במהלך השנה לטיפול בשינויים בהסדרי תנועה ובטיחות בדרכים .13

 פעילויות בנושא בטיחות בדרכים: .14

 התבצעו פעילויות בבתי הספר ומרכזי הקשישים בעיר.לאור מגפת הקורונה לא 

 הרצאות ופעילויות מוחשיות להתמודדות בנושא בטיחות בדרכים.  –לראשונה תחל פעילות בחודש דצמבר לבתי הספר היסודיים בעיר 

 בדיקה ואישור תכניות תנועה לפרויקטים ברחבי העיר. .15

ת האב לתחבורה ציבורית הארצית מטעם משרד התחבורה לבדיקת כל קווי התחבורה הציבורית הקיימים ובחינה בצורך לקווים שיתוף פעולה עם חברת נתיבי איילון האמונה על תכני .16

 .Eרט למתחם חדשים, במטרה לשפר ולשדרג את מערך התחבורה בעיר. שדרוג מערך קווי התחבורה הציבורית בוצע בהתאמה לצרכים ולאכלוס בעידן הקורונה, ובפ

 תנועה בעת ביצוע עבודות תשתית ואירועים ברחבי העיר ופרסום לתושבים, תוך תיאום מול מפעיל התחבורה הציבורית והמשטרה. טיפול בהסדרי .17

 טיפול שוטף בניהול מערכת הרמזורים.  .18

 כוכבים. 5השתתפות העיר בתחרות בטיחות בדרכים במרחב המוניציפאלי בישראל יפה וזכייתה ב  .19

התחבורה, עם המטרו או עם פתרון עדיף  איילון ומשרד התחבורה לפתרון מערכת הסעת המונים עבור העיר, לאור התובנה שהובלנו והנחלנו למשרד התנעת תהליך מול חברת נתיבי .20

 בלעדיו.

 

 :2021תכניות לשנת 

 המשך מעקב והתאמת מערך התחבורה הציבורית להתפתחות האכלוס בעיר. .1

 כגון:המשך מעקב אחר מימוש ההתניות התחבורתיות  .2

 .444/10המשך מעקב ביצוע מחלף  .א

 .5המשך מעקב ביצוע נת"צ לאורך כביש  .ב

 444המשך מעקב ביצוע נת"צ לאורך כביש  .ג

 סיום תכנון  ותחילת ביצוע מסופי תחבורה ציבורית ברחוב המרץ ויהודה הלוי .ד
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 תחילת ביצוע מסוף תחבורה במתחמים החדשים. .ה

 ורית ביציאות מהעיר: שד' שלמה המלך, יהודה הלוי, קיבוץ גלויות.סיום תכנון ויציאה לביצוע נתיבי תחבורה ציב .ו

 המשך מעקב אחר תכנון וביצוע פרויקטי תחבורה ברחבי העיר כגון : שבילי אופניים, פרויקטי בטיחות ועוד. .3

 סיום תכנון רמזור בצומת יהודה הלוי / שבזי. .4

 .TOP 10, בהתאמה לתכנית ממשרד התחבורהמעקב וטיפול אחר קבלת הרשאות לתכנון וביצוע פרויקטי תחבורה  .5

 המשך פעילויות שוטפות בוועדות התנועה והתחבורה. .6

 המשך קיום פעילויות בנושאי תחבורה ובטיחות בדרכים במגוון האוכלוסיות. .7

 סיום ביצוע כביש ממחלף ראש העין מזרח לא.ת. פארק אפק. .8

 "י חברת נצבא.סיום ביצוע שדרוג רחוב המרץ הכולל נתיב תחבורה ציבורית ע .9

 ושבילי אופניים בעיר.המשך גיבוש תכנית במיזם פרויקט "מהיר לעיר" של משרד התחבורה באמצעות נתיבי איילון ליישום תכנית אב לתחבורה לנתיבי תחבורה ציבורית  .10

 המשך גיבוש תכנית מול חברת נתיבי איילון ומשרד התחבורה לפתרון מערכת הסעת המונים עבור העיר. .11

 ככות אוטובוס חדשות במתחמים החדשים.הוספת ס .12

 המשך פעילות בנושא בטיחות בדרכים לבתי הספר ומועדוני הקשישים בעיר. .13
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 כבישים, תשתיות וניקוזמחלקת 
 אינ' מנהל המחלקה –בוריס שפירו                                                     

 

 

 תחומי אחריות .א
קוח על ביצוע הפרויקטים, כלל התשתיות והדרכים העירוניות : ניהול ותכנון מערכות התשתית, הדרכים, המעגלי תנועה וחניות, תיאום מול משרדי ממשלה וגורמי חוץ, פישיפור ופיתוח 

 השתתפות בקבלת ביצוע העבודות, בדיקת מרכיב התשתיות בבקשות להיתרים ותוכניות בניין עיר.

 :2020 יעדים ותכנית עבודה לשנת .ב
 יעדים מרכזיים:

 

 שיפור ופיתוח תשתיות עירוניות. .1
 תכנון וביצוע מערכות תחבורה ותנועה ושדרוג רחובות קיימים. חידוש  תשתיות עירוניות. .2
 בדיקה בקשות להיתרים ) פיתוח וניקוז,( בשכונות הקיימות והחדשות. .3
 אישורים לאכלוס לבניינים משותפים בשכונות קיימות וחדשות.  .4
 תכנון פיזי וניקוז. –הקמת מעגלי תנועה להקטנת כמות תאונות דרכים. המשך  .5
 פיקוח על עבודות של קבלנים חיצוניים ) חכ"ל, ח"ח, בזק, כבלים וכ"ו(. .6
 וקליטת   מערכות   מים,   ביוב  ,  וניקוז. G. I .S   התחברות למערכת   .7
 לניקוז ומימושה. בתכנית אהמשך מיפוי קווי ניקוז קיימים וחדשים , במסגרת הכנת  .8
 אישור תכניות חברת החשמל, בזק, הוט וכו'. .9

 תאום מערכות עירוניות ליזמים וקבלנים. .10
 טיפול ואישור הסדרי תנועה זמניים.  .11
 המשך שדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות. .12

 

 משימות מרכזיות:

 

 תכנון פיזי, תאום מערכות, ניקוז(.. ניהול ותכנון פרויקטים במימון משרד התחבורה ומשרד הבינוי והשיכון ) תחום 1

 . ליווי, בקרה ואישור פרויקטים ע"י גורמי חוץ ) משהב"ש, יזמים(.2
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 . תאום מערכות עירוניות לחברות ולקבלנים .3

 .הכנת אומדנים לעבודות פיתוח לפי דרישות מהנדס העיר. 4

 . הכנת חוות דעת מקצועית כמענה לפניות הציבור.5

 ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.. הכנת  דיווחים 6

 . טיפול מול וועדה מקומית לתכנון ובניה בהיתרי בניה לביצוע עבודות פיתוח שתוכננו ) מעגלי    תנועה, שדרוג רחובות,  וכו'(.7

 , כביש עורקי(.A Bב,  9. קבלת עבודות ניקוז ופיתוח כבישים מדרכות ושצ"פים  ) כולל שכונות חדשות מתחמים רנ/מק/10

 .C ,D ,A. Bאישור תכניות פיתוח  וניקוז של יזמים במתחמים.  –( 4טיפול בתהליכי אכלוס ) טופס   .11

 .C.E.D.Fב,  9, רנ/מק/150. בדיקה ואישור נספחי ניקוז לבינוי ולהיתר של יזמים במתחמים רנ/12

 . הכנה וטיפול באישורים לביצוע עבודות זמניות בכבישים )היתרי חפירה(.13

 

 2021תכנית עבודה 

 סיכום החלטות תכנית אב לניקוז .1
 המשך תכנון ותחזוקה מיפוי מערכת ניקוז .2
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 מבני ציבור וחינוך  מחלקת
 ,מנהל מבני ציבורמוטי רויימי

 .מגורים בעירמתחמי  קדום עם בבד בד ,וציבור חינוך מבני ובניית תכנון מקדמת זו מחלקה ,עובדים 0 עתה לעת מונה ציבור מבני 'מח :הקדמה

 משרדי) וחוץ פנים גורמי עם בקשר ועומדת ,בלב מקום ,רווחה ,וספורט נוער ,החינוך אגפי י"ע מוזנת המחלקה .התושבים לקליטת ולהכינם המבנים להשלים :המחלקה יעד
 .המחלקה היכולת להקים מבנים על אף העדר כח אדם לזכות ..ועוד שיכון ,הפיס מפעל ,רווחה ,חינוך ,ממשלה

 

 

 

  פרויקט מגרש מתחם כיתות 'מס סטאטוס

 1 גני ילדים E 514 2 שלד

 2 בית ספר E 453 24 'שלב א

 3 חטיבת בניים A 815 24 במכרז

 4 בית ספר C 110 24 לקראת סיום

 5 בית ספר C 116 24 במכרז

 6 בית ספר בית יעקב ותיקה  4 במכרז

 7 היכל תרבות ותיקה   לקראת סיום

 8 אולם ספורט ותיקה עתיד  סיוםלקראת 

 9 ס"ביכנ B 908  בהיתרים

 10 אולם ספורט ותיקה אלומות רחל  לקראת מכרז
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מעונות + מרכז  523   היתר
 קהילתי

11 

 12 מעונות + בית כנסת 507   היתר

 13 מעונות 452   היתר

מקווה לנשים +  450   בתכנון
 מרכז העצמה נשית

14 

בית כנסת  חניון + 515   היתר
 עתידי

15 

חדר מורים חדש +  ותיקה רמב"ם  בתכנון
 כיתות

16 
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 כנון העיר ת -2021תכנית עבודה לשנת        
 תכנון ארוך טווח וכללי: 

מרים והצגתן בפני מוסדות וכנת ח, כולל המחדש התכניתרה תכנון ועדכון מסמכי התנעת תקציב והתקשרויות, גיבוש מתווה מקובל בוועדה המחוזית ו הסדרת –נית המתאר הכוללנית תכ .1

 הנחיית צוותי התכנון ויועצים והתנעת העבודה ותוצריה.. צוותי היגוי נושאיים במחוז –התכנון 

 עיצוב וגיבוש מדיניות התכנון העירונית והטמעתה בתכניות. .2

 תכניות בניין עיר, תוך התאמתן למרקם העירוני הנבנה והמתפתח.ייזום וקדום  .3

 מוסדות התכנון המחוזיים והארציים.ב הועדה המקומיתליווי תכנון ארוך טווח )אב ומתאר( וייצוג  .4

 שימור )היבטים תכנוניים(,   התחדשות עירונית, בינוי ועיצוב עירוניים בדגש על מתחמים החדשים. .5

 .וץ עירונייםפנים וח , ציבוריים / תכניות בניין עיר המוגשות ע"י יזמים פרטיים ליווי ובדיקה של  .6

 במחוזית לתכנית פארק מגדל צדק.קדום תכנית   -פנאיוקידום תיירות בעיר מלונאות  .7

 .מגדל צדקתכנית למרכז פנאי, תיירות ומסחר באזור  .8

 טיפול בליקויים מדוח ביקורת עומק. .9

 .444חיבור תנועתי למחלף יהודה הלוי על דרך תכנית ל ן דרומי בפארק אפקחניוקידום סטטוטורי של תכניות ל -שיפור מערך תכנון התחבורה בעיר והנגישות לאזורי הפנים בעיר .10

 .קידום תבעות ביזמת העירייה ו/או יזמים פרטיים -הגדלת שטחי המסחר והתעסוקה .11

)יעדים עירוניים לתכנון , תיקוני חקיקה, סקר  רכים המתהוויםתכנון וכנגזר מדוח ביקורת העומק והצהתאמת מצבת יועצים וכ"א להקפי העבודה ב -שיפור במערך הניהול וצרכי התכנון .12

 עבירות בנייה וכיו"ב(.

  -הקמת מחלקת תכנון סטטוטורי

 ליווי, מעקב ובקרה. -הנחייה, ניהול וניתוב תפקידים ומשימות -קליטת בודקת מנוסה ומנהלת, בודקת מתחילה ומזכירה .13

 ., תוך שיפור בלוחות הזמנים בתכנון המקומימקומיות נקודתיות בעיקרןניהול מחלקת תכנון עיר )מחלקה סטטוטורית( המטפלת בתכניות  .14

 .כנון המפורט בכל רחבי העיר באופן פרטני, תוך שימת דגש עיצובים בשטח, שילובם והתאמתם למרחב הנבנהליווי הת  .15

ועצמאות עבודת הדרג המקצועי ובתוך כך שמירה על איכויות ומקצועיות טמעת הערות בקרת העומק של מנהל התכנון בהדרגתיות ובמקביל לעבודה השוטפת, שמירה וחיזור מעמד ה .16

 לחוק. 109התכניות במסגרת בדיקת הרגולטור לפי ס.

 שיפור השקיפות ושיפור במענים לתושבים )קבלת קהל ע"י בודקות התכניות ושיפור תקשורת וזמינות לעורך וליזמים –שיפור השירות לאזרח  .17
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 תרבות תורנית
   

 תוכן שם האירוע תאריך

     20-ינו
להתחיל מבראשית  8.1

 בהנחיית ינון חיימי 
סדרת מפגשים על אתגרים והזדמניות בחינוך 

 הילדים בהשראת פרשיות השבוע

22.1 

להתחיל מבראשית 
 בהנחיית ינון חיימי 

סדרת מפגשים על אתגרים והזדמניות בחינוך 
 הילדים בהשראת פרשיות השבוע

23.1 

להולדת הרב שנה  400
   שלום שבזי

 מוצ"שמח 25.1
סדרת מפגשים לנוער כל מוצאי שבת בהנחיית 

 טל חריר

      

     20-פבר

 הרב שפירא שבת שירה 7.2

 לבית הכנסת פייטנים  8.2

 קובי אריאלי מופע  

      

 שוק איכרים ודוכני פעילות -באולפנת זבולון  חגיגה ארץ ישראלית 17.2

 מר זוטא ועץ התפוחים -הצגה     
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סדרת מפגשים לנוער כל מוצאי שבת בהנחיית  מוצ"שמח 22.2
 רפאל זיקרי

 פעילות בתנועה 24.2
בשיתוף עם הנהגת הורי גני החמ"ד בגן 

 רוזלין יאלו

      
מסיבת פורים במחלקת  26.2

 מורשת ישראל

 מופע משפ' אלייב וכו'

      

     20-מרץ

      

1.3 
העכבר  -הצגה 

 והתפוח
בשיתוף עם הנהגת הורי גני החמ"ד בגן 

 רוזלין יאלו

 חיות וחיוכים 3.3
בשיתוף עם הנהגת הורי גני החמ"ד בגן 

 רוזלין יאלו

 מסיבת נשים באולמי אוורסט פורים 7.3

9.3 
קריאות מגילה וחלוקת 

 משלוחי מנות

במחלקה מורשת ישראל והצגה אוזני המן של 
 אורן גוטן

 בשיתוף אירגון "צהר" בשכונת פסגות אפק    

 מסיבת פורים בכולל "חסד ואמת"    

    
מסיבת פורים בבית הכנסת "זכור לאברהם" 

 הרכב כלייזמרים-בגבעת טל ו
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הצגה בבית הכנסת נווה צדק ברחבת בי"ס צומח 

A 

    
עם  -מסיבת פורים בבית הכנסת משכן אפק 

 איציק הליצן

 Aמסיבת פורים בבית כנסת ספרדי     

 הצגה בבית הכנסת צעירי פסגות אפק    

 חיות וחיוכים 24.3

בשיתוף עם הנהגת הורי גני החמ"ד בגן 
 רוזלין יאלו

 זום-עם רב ביה"ס אוהל שרה הרב רפאל זיקרי ב הלכות לפסח 29.3

 פעילות בתנועה 30.3
בשיתוף עם הנהגת הורי גני החמ"ד בגן 

 יאלורוזלין 

      

     20-אפר

      

 LIVE-דרשה עם הרב שמואל אליהו ב שבת הגדול 2.4

      

מיפגש תפילה נשי בהובלת רחל רדא ושותפות  ערב ראש חודש אייר 23.4
 זום-ב

 תפילה בזום יום העצמאות  28.4

 שיעור לנוער יום העצמאות 29.4

      

     20-מאי
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 תחרות לתמונה עם סלוגן המגיע אהבת חינם חינםמיזם אהבת  6.5

 ל"ג בעומר 11.5
חלוקת ערכות ל"ג בעומר )סיפורים, שירים, 

 רעיונות לפעילות וחידון ובינגו(.

      

עולי  -מבצע אחים  20.5
 אתיופיה

מפגש מרתק ומרגש עם דני  -סיפור על הדרך 
לימור מפקד המבצע שניהל את מבצע עליתם של 

 אתיופיה לארץ.עולי 

      

 יום ירושלים 21.5
ראש העין  -תהלוכה מטורפת של רכבים 

 מתחברת לירושלים. 

      

 סדרת מפגשים לנוער כל מוצאי שבת מוצ"שמח 30.5

      

     20-יונ

      

6.6 

סדרת מפגשים לנוער כל מוצאי שבת בהנחיית  מוצ"שמח
 הרב גיא אלאלוף

      

 דע מה שתשיב לעצמך" של הרב זאב קרוב לימוד נוערסדנת  16.6
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 סדנת כושר 16.6
ו בשיתוף ישיבת -סדנת כושר לילדי כיתות ה

 ההסדר אורות משה

      

 סדנת הורים בגישת שפר 30.6
מפגשים בנושא להבין את הדינמיקה ביננו  12

 לבין הילדים.

      

      

     20-יול

      

 במח' מורשת ישראל -דמא והיהלום  הצגה 6.7

      

 יונה קאפח מופע סטנדאפ 7.7

      

   

      

   סדנת הורים בגישת שפר 7.7

   סדנת הורים בגישת שפר 14.7

      

      

 שומרי החומות -מג"ב  שבוע אהבת חינם 19.7

 גינה -פארק תדהר     
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20.7   
ערכות מתוקות תרומה מתושבי ראש העין להכנת 

 לקשישי ראש העין הנמצאים בבידוד

 הכנת הערכות ומשלוח לקשישים   21.7

      

 סיור וירטואלי במנהרות הכותל ליל לימוד תשעה באב 29.7

      

     20-אוג

      

8.8 
בית מדרש 

 בהנחיית הרב ינון פרסיק לצעירים/צעירות

15.8 
בית מדרש 

 תמיר רצוןבהנחיית  לצעירים/צעירות

   ניווט אתגרי קייצי 19.8

      

      

      

20.8 
בית מדרש 

 בהנחיית הרב אביחי קצין לצעירים/צעירות

      

 סדנת תקיעת שופרות 30.8
לימוד לכתחילה להלכה ולמעשה עם הרב דוד 

 מור יוסף בבית הכנסת "עוד יוסף חי"

     20-ספט
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 סדנת תקיעת שופרות 1.9
לימוד לכתחילה להלכה ולמעשה עם הרב שאול 

 עשרי במחלקת מורשת ישראל

 סדנת תקיעת שופרות 6.9
לימוד לכתחילה להלכה ולמעשה עם הרב דוד 

 מור יוסף בבית הכנסת "עוד יוסף חי"

 סדנת תקיעת שופרות 8.9
לימוד לכתחילה להלכה ולמעשה עם הרב שאול 

 עשרי במחלקת מורשת ישראל

 תקיעת שופרותסדנת  13.9
לימוד לכתחילה להלכה ולמעשה עם הרב דוד 

 מור יוסף בבית הכנסת "עוד יוסף חי"

 סדנת תקיעת שופרות 15.9
לימוד לכתחילה להלכה ולמעשה עם הרב שאול 

 עשרי במחלקת מורשת ישראל

      

 פעילות לילדים -יצירת שופרות מקרני אילים  סדנת שופרות לילדים 17.9

      

 בנושא זוגיות עם הרבנית אתי אלסטר סדרת שיעורים 8.9

 בנושא זוגיות עם הרבנית אתי אלסטר סדרת שיעורים 15.9

 בנושא זוגיות עם הרבנית אתי אלסטר סדרת שיעורים 22.9

      

 סיורי סליחות וירטואלי )מנהרות הכותל( סליחות 23.9

 ערבי סליחות 23.9
פייטן איתמר  -בבית הכנסת הספרדי פסגות אפק 

 מנחם
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 ערבי סליחות 24.9
פייטן ישאל  -בית הכנסת הספרדי מצפה אפק 

 וורולקר 

 מחזורי תפילת יום הכיפור 24.9
חלוקת מחזורים לבתי הכנסת בשיתוף אירגון 

 "צהר"

      

      

     20-אוק

      

7.10. 
שמחת בית  -סוכות 

 השואבה
רכב שמחה עם תאורה ומוזיקה שמסתובב 

 ברחבי העיר.

 לימוד לנשים בזום עם הרבנית ימימה מזרחי ליל חיתום הדין .8.10

8.10. 

לימוד לנשים  וגברים בזום מבית בר אילן עם מגון  ליל חיתום הדין
 מרצים: הרב יעקב אריאל, רחלי פרנקל ואח'

8.10. 

לימוד ארצי לנוער בזום עם מיטב המרצים בלילה  ליל חיתום הדין
 חגי לונדין, בת גלים שער ואח'אחד: הרב 

 הדייג ודג הזהב הצגה בזום .16.10

21.10. 

יום פטירת מרן הרב 
עובדיה יוסף ז"ל )ג' 

 חשוון(
שיעורי תורה בזום בשיתוף ישיבת ההסדר אורות 

 משה לציון יום זה.

 עכבר העיר ועכבר הכפר הצגה בזום .23.10

מפגש מיוחד לרגל ז'  -כנס החמ"ד המיוחד בזום  שאילת גשמים .25.10
שאילת גשמים עם הרב רפאל זיקרי +  -בחשוון 

 נקדימון העשיר -הצגה
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     20-נוב

      

 צפיה בערוץ מאיר בשיתוף עם ספריה העירונית ערוץ מאיר 1.11

 ערכות לבידוד 2.11
 -חלוקת ערכות לבידוד לתושבי ראש העין 

 פעילות משפחתית

      

 שבת מוזיקלית  6.11
חלות בארון  -קבלת שבת מוזיקלית והצגה בזום 

 הקודש.

      

 חג הסיגד  16.11
שת"פ מח' מורשת ישראל עם תרבות יהודית 

הרצאה בזום עם דוד מהרט  -גבעת שמואל 
למען יהודי אתיופיה  -מנכ"ל ארגון צפון אמריקה 

בנושא חג חידוש הברית והכיסופים לציון של 
 יהודי אתיופיה

      

     20-דצמ

      

 חנוקורונה 7.12
יצירה מקורית לחנוכה  -תחרות משפחות 

 פרס לזוכים -בהשראת הקורונה 

 חלוקת ערכות משפחתיות בחינם. ערכות לחנוכה 9.12

 חלוקת ערכות משפחתיות בחינם. ערכות לחנוכה 10.12
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הדלקת נרות חנוכה  13.12
 לקשישים

ההסדר מח' מורשת ישראל בשיתוף ישיבת 
מדליקים נרות  -"אורות משה" ותנועות הנוער 

 שירה ופינוקים וסופגניות -חנוכה לקשישים 

14.12 

 מופע אורקולי
מופע שמוקרן על בנייני  -נר חמישי של חנוכה 

 העיר

הדלקת נרות חנוכה  14.12
 לקשישים

מח' מורשת ישראל בשיתוף ישיבת ההסדר 
נרות  מדליקים -"אורות משה" ותנועות הנוער 

 שירה ופינוקים וסופגניות -חנוכה לקשישים 

15.12 

 גמר -פסטיבל ילדים 
אירוע גמר של פסטיבל שירי  -נר שישי של חנוכה 

 הילדים 

הדלקת נרות חנוכה  15.12
 לקשישים

מח' מורשת ישראל בשיתוף ישיבת ההסדר 
מדליקים נרות  -"אורות משה" ותנועות הנוער 

 ופינוקים וסופגניותשירה  -חנוכה לקשישים 

מופע בשידור חי עם אסי  -נר שביעי של חנוכה  מופע  16.12
ויהונתן, קובי אפללו וטל מוסרי משודר בפייסבוק 

 ויוטיוב ובזום
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 חינוך תורני
 
 

הניתן במסגרות השונות של החינוך התורני, הן מבחינת התכנים המחלקה לחינוך תורני עוסקת בקידום מוסדות החינוך התורני בעיר על מנת לאפשר את החינוך הטוב ביותר 
 הלימודיים והן מבחינת החינוך לדרך ארץ, לאהבת הזולת ולשמירה על כבוד המורים וההורים.
 כמו כן ניתן דגש על פיתוח מערכת חינוך המאפשרת מיצוי פוטנציאל אישי לימודי חברתי ערכי.

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

 אנו תקווה שהעשייה הגדולה הנמצאת בעיצומה תלך ותגדל, ומאחלים לכולם שיתוף פעולה פורה.
 :התורנינתונים מספריים בחינוך 

 ח', –תלמידים בנים+ בנות מכיתות א'  1,260 -ספר בהם לומדים כ-בתי 4א. בעיר פועלים  
 תלמידים. 500  -לומדים כשבהם גני שילוב  2 -גן חינוך מיוחד שפתי ו גני ילדים  שמתוכם 19 -ב. ב 

 תלמידים.                                        400 -ג. בבתי ספר מחוץ לישוב לומדים כ
  פרויקטים חינוכיים בבתי הספר

לבות להפעלת חונכים לתלמידים נזקקים, לסייע בקידומם בלימודים, ובהדרכתם להשתכים בקיום החוזה עם עמותת "יד אליעזר" יאנו ממש 2020 פ"אתש – תש"פ. בשנה"ל  1
מהתקציב ניתן על ידי האגף לחינוך תורני מתקציב  1/3-מהתקציב ניתן על ידי  העמותה ו 2/3בבי"ס, בבית, ובסביבתם שתתמוך ותסייע בידם. כאשר   טובה עם כל הגורמים,

 יוזמות חינוכיות.
 חניכים תלמידים ותלמידות של בתי הספר התורניים בישוב. 50 -במסגרת הפרויקט, משתתפים כ

  העצמה רגשים וחינוכית–פרויקט שלבים . 2
ם. הסל כולל: יועצים מדובר בתוכנית המופעלת מטעם ארגון "שלבים", במסגרתה ניתן לילדים העומדים בקריטריונים, מכלול פעילויות לימודיות במטרה לסייע בקידומ 

 לדים ולצוות ההוראה וגם להורים.חינוכיים, שירותים פרא רפואיים, הוראה מתקנת, חונכים, הדרכת מלמדים ועוד. העיקרון הוא לתת רשת כללית של סיוע גם לי
   גני ילדים

 גן הילדים הוא התחנה הראשונה בתהליך החינוכי הפורמאלי של ילדכם.
 החוויות שחווה הילד בשנות חייו הראשונות הינן קריטיות לשלומו, לבריאותו ולהתפתחותו השכלית.

 רכים טיפוח ערכי מורשת ושייכות לעיר. גני הילדים ובתי הספר של מערכת החינוך התורני מקנים לילד חינוך לע
 כמו כן, בגנים מופעלים 

 .  הטמעת תחום הבריאות והפיכתו לאורח חיים.1
 .  רכישת מידע בסיסי גוף הילד וצרכיו הפיזיולוגיים, תזונה, פעילות גופנית, היגיינה, 2

 חברתי.-כולל התייחסות להתפתחות פסיכו     
 וי והנחלת התנהגויות מקדמות בריאות בגן הילדים.. רכישת ידע וכלים ליצירת שינ3
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 חינוך מיוחד
  .21עד  3בגילאי , במסגרות החינוך המיוחד בעיר ומחוץ לעירתלמידים  150 –בכ המחלקה לחינוך תורני אחראית לטיפול 

 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.•
 תיאום הוועדות מול השירות הפסיכולוגי, הרווחה, מנהלי בתיה"ס, נציגות ההורים והגורמים הרלוונטיים.•
 שיבוץ התלמידים ברשויות השונות.•
 טיפול בהסעה דרך מערך ההיסעים.•
 יצירת קשר עם הפיקוח ורשויות סמוכות. •
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 מורשת ישראל
   

 תוכן שם האירוע תאריך

     20-ינו
להתחיל מבראשית  8.1

 בהנחיית ינון חיימי 
סדרת מפגשים על אתגרים והזדמניות בחינוך 

 פרשיות השבועהילדים בהשראת 

22.1 

להתחיל מבראשית 
 בהנחיית ינון חיימי 

סדרת מפגשים על אתגרים והזדמניות בחינוך 
 הילדים בהשראת פרשיות השבוע

23.1 

שנה להולדת הרב  400
   שלום שבזי

 מוצ"שמח 25.1
סדרת מפגשים לנוער כל מוצאי שבת בהנחיית 

 טל חריר

      

     20-פבר

 שפיראהרב  שבת שירה 7.2

 לבית הכנסת פייטנים  8.2

 קובי אריאלי מופע  

      

 שוק איכרים ודוכני פעילות -באולפנת זבולון  חגיגה ארץ ישראלית 17.2

 מר זוטא ועץ התפוחים -הצגה     
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סדרת מפגשים לנוער כל מוצאי שבת בהנחיית  מוצ"שמח 22.2
 רפאל זיקרי

 פעילות בתנועה 24.2
הנהגת הורי גני החמ"ד בגן  בשיתוף עם
 רוזלין יאלו

      
מסיבת פורים במחלקת  26.2

 מורשת ישראל

 מופע משפ' אלייב וכו'

      

     20-מרץ

      

1.3 
העכבר  -הצגה 

 והתפוח
בשיתוף עם הנהגת הורי גני החמ"ד בגן 

 רוזלין יאלו

 חיות וחיוכים 3.3
בשיתוף עם הנהגת הורי גני החמ"ד בגן 

 רוזלין יאלו

 מסיבת נשים באולמי אוורסט פורים 7.3

9.3 
קריאות מגילה וחלוקת 

 משלוחי מנות

במחלקה מורשת ישראל והצגה אוזני המן של 
 אורן גוטן

 בשיתוף אירגון "צהר" בשכונת פסגות אפק    

 מסיבת פורים בכולל "חסד ואמת"    

    
מסיבת פורים בבית הכנסת "זכור לאברהם" 

 הרכב כלייזמרים-טל ו בגבעת
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הצגה בבית הכנסת נווה צדק ברחבת בי"ס צומח 

A 

    
עם  -מסיבת פורים בבית הכנסת משכן אפק 

 איציק הליצן

 Aמסיבת פורים בבית כנסת ספרדי     

 הצגה בבית הכנסת צעירי פסגות אפק    

 חיות וחיוכים 24.3

בשיתוף עם הנהגת הורי גני החמ"ד בגן 
 יאלורוזלין 

 זום-עם רב ביה"ס אוהל שרה הרב רפאל זיקרי ב הלכות לפסח 29.3

 פעילות בתנועה 30.3
בשיתוף עם הנהגת הורי גני החמ"ד בגן 

 רוזלין יאלו

      

     20-אפר

      

 LIVE-דרשה עם הרב שמואל אליהו ב שבת הגדול 2.4

      

רחל רדא ושותפות  מיפגש תפילה נשי בהובלת ערב ראש חודש אייר 23.4
 זום-ב

 תפילה בזום יום העצמאות  28.4

 שיעור לנוער יום העצמאות 29.4

      

     20-מאי
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 תחרות לתמונה עם סלוגן המגיע אהבת חינם מיזם אהבת חינם 6.5

 ל"ג בעומר 11.5
חלוקת ערכות ל"ג בעומר )סיפורים, שירים, 

 רעיונות לפעילות וחידון ובינגו(.

      

עולי  -מבצע אחים  20.5
 אתיופיה

מפגש מרתק ומרגש עם דני  -סיפור על הדרך 
לימור מפקד המבצע שניהל את מבצע עליתם של 

 עולי אתיופיה לארץ.

      

 יום ירושלים 21.5
ראש העין  -תהלוכה מטורפת של רכבים 

 מתחברת לירושלים. 

      

 מוצאי שבתסדרת מפגשים לנוער כל  מוצ"שמח 30.5

      

     20-יונ

      

6.6 

סדרת מפגשים לנוער כל מוצאי שבת בהנחיית  מוצ"שמח
 הרב גיא אלאלוף

      

 דע מה שתשיב לעצמך" של הרב זאב קרוב סדנת לימוד נוער 16.6
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 סדנת כושר 16.6
ו בשיתוף ישיבת -סדנת כושר לילדי כיתות ה

 ההסדר אורות משה

      

 סדנת הורים בגישת שפר 30.6
מפגשים בנושא להבין את הדינמיקה ביננו  12

 לבין הילדים.

      

      

     20-יול

      

 במח' מורשת ישראל -דמא והיהלום  הצגה 6.7

      

 יונה קאפח מופע סטנדאפ 7.7

      

   

      

   סדנת הורים בגישת שפר 7.7

   שפרסדנת הורים בגישת  14.7

      

      

 שומרי החומות -מג"ב  שבוע אהבת חינם 19.7

 גינה -פארק תדהר     
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20.7   
תרומה מתושבי ראש העין להכנת ערכות מתוקות 

 לקשישי ראש העין הנמצאים בבידוד

 הכנת הערכות ומשלוח לקשישים   21.7

      

 הכותלסיור וירטואלי במנהרות  ליל לימוד תשעה באב 29.7

      

     20-אוג

      

8.8 
בית מדרש 

 בהנחיית הרב ינון פרסיק לצעירים/צעירות

15.8 
בית מדרש 

 בהנחיית תמיר רצון לצעירים/צעירות

   ניווט אתגרי קייצי 19.8

      

      

      

20.8 
בית מדרש 

 בהנחיית הרב אביחי קצין לצעירים/צעירות

      

 שופרותסדנת תקיעת  30.8
לימוד לכתחילה להלכה ולמעשה עם הרב דוד 

 מור יוסף בבית הכנסת "עוד יוסף חי"

     20-ספט
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 סדנת תקיעת שופרות 1.9
לימוד לכתחילה להלכה ולמעשה עם הרב שאול 

 עשרי במחלקת מורשת ישראל

 סדנת תקיעת שופרות 6.9
לימוד לכתחילה להלכה ולמעשה עם הרב דוד 

 בבית הכנסת "עוד יוסף חי"מור יוסף 

 סדנת תקיעת שופרות 8.9
לימוד לכתחילה להלכה ולמעשה עם הרב שאול 

 עשרי במחלקת מורשת ישראל

 סדנת תקיעת שופרות 13.9
לימוד לכתחילה להלכה ולמעשה עם הרב דוד 

 מור יוסף בבית הכנסת "עוד יוסף חי"

 סדנת תקיעת שופרות 15.9
ולמעשה עם הרב שאול לימוד לכתחילה להלכה 

 עשרי במחלקת מורשת ישראל

      

 פעילות לילדים -יצירת שופרות מקרני אילים  סדנת שופרות לילדים 17.9

      

 בנושא זוגיות עם הרבנית אתי אלסטר סדרת שיעורים 8.9

 בנושא זוגיות עם הרבנית אתי אלסטר סדרת שיעורים 15.9

 זוגיות עם הרבנית אתי אלסטרבנושא  סדרת שיעורים 22.9

      

 סיורי סליחות וירטואלי )מנהרות הכותל( סליחות 23.9

 ערבי סליחות 23.9
פייטן איתמר  -בבית הכנסת הספרדי פסגות אפק 

 מנחם
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 ערבי סליחות 24.9
פייטן ישאל  -בית הכנסת הספרדי מצפה אפק 

 וורולקר 

 מחזורי תפילת יום הכיפור 24.9
מחזורים לבתי הכנסת בשיתוף אירגון חלוקת 
 "צהר"

      

      

     20-אוק

      

7.10. 
שמחת בית  -סוכות 

 השואבה
רכב שמחה עם תאורה ומוזיקה שמסתובב 

 ברחבי העיר.

 לימוד לנשים בזום עם הרבנית ימימה מזרחי ליל חיתום הדין .8.10

8.10. 

מבית בר אילן עם מגון  לימוד לנשים  וגברים בזום ליל חיתום הדין
 מרצים: הרב יעקב אריאל, רחלי פרנקל ואח'

8.10. 

לימוד ארצי לנוער בזום עם מיטב המרצים בלילה  ליל חיתום הדין
 אחד: הרב חגי לונדין, בת גלים שער ואח'

 הדייג ודג הזהב הצגה בזום .16.10

21.10. 

יום פטירת מרן הרב 
עובדיה יוסף ז"ל )ג' 

 חשוון(
תורה בזום בשיתוף ישיבת ההסדר אורות  שיעורי

 משה לציון יום זה.

 עכבר העיר ועכבר הכפר הצגה בזום .23.10

מפגש מיוחד לרגל ז'  -כנס החמ"ד המיוחד בזום  שאילת גשמים .25.10
שאילת גשמים עם הרב רפאל זיקרי +  -בחשוון 

 נקדימון העשיר -הצגה
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     20-נוב

      

 בערוץ מאיר בשיתוף עם ספריה העירונית צפיה ערוץ מאיר 1.11

 ערכות לבידוד 2.11
 -חלוקת ערכות לבידוד לתושבי ראש העין 

 פעילות משפחתית

      

 שבת מוזיקלית  6.11
חלות בארון  -קבלת שבת מוזיקלית והצגה בזום 

 הקודש.

      

 חג הסיגד  16.11
שת"פ מח' מורשת ישראל עם תרבות יהודית 

הרצאה בזום עם דוד מהרט  -גבעת שמואל 
למען יהודי אתיופיה  -מנכ"ל ארגון צפון אמריקה 

בנושא חג חידוש הברית והכיסופים לציון של 
 יהודי אתיופיה

      

     20-דצמ

      

 חנוקורונה 7.12
יצירה מקורית לחנוכה  -תחרות משפחות 

 פרס לזוכים -בהשראת הקורונה 

 ערכות משפחתיות בחינם.חלוקת  ערכות לחנוכה 9.12

 חלוקת ערכות משפחתיות בחינם. ערכות לחנוכה 10.12
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הדלקת נרות חנוכה  13.12
 לקשישים

מח' מורשת ישראל בשיתוף ישיבת ההסדר 
מדליקים נרות  -"אורות משה" ותנועות הנוער 

 שירה ופינוקים וסופגניות -חנוכה לקשישים 

14.12 

 מופע אורקולי
מופע שמוקרן על בנייני  -נר חמישי של חנוכה 

 העיר

הדלקת נרות חנוכה  14.12
 לקשישים

מח' מורשת ישראל בשיתוף ישיבת ההסדר 
מדליקים נרות  -"אורות משה" ותנועות הנוער 

 שירה ופינוקים וסופגניות -חנוכה לקשישים 

15.12 

 גמר -פסטיבל ילדים 
אירוע גמר של פסטיבל שירי  -נר שישי של חנוכה 

 הילדים 

הדלקת נרות חנוכה  15.12
 לקשישים

מח' מורשת ישראל בשיתוף ישיבת ההסדר 
מדליקים נרות  -"אורות משה" ותנועות הנוער 

 שירה ופינוקים וסופגניות -חנוכה לקשישים 

מופע בשידור חי עם אסי  -נר שביעי של חנוכה  מופע  16.12
ויהונתן, קובי אפללו וטל מוסרי משודר בפייסבוק 

 ובזוםויוטיוב 
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 לשכה משפטית

עירייה וייצוג הלשכה המשפטית מטפלת בכל ענייניה המשפטיים של העירייה על כל אגפיה ומחלקותיה . הפעילות כוללת מתן חוות דעת, ייעוץ שוטף לכל אגפי ה

משנה ליועמ"ש העירייה , עורכי  -העירייה וגורמי הביצוע העירייה בבתי משפט בערכאות שונות בכל התחומים . עבודת הלשכה המשפטית מנוהלת ע"י יועמ"ש 

 דין ומשרדים חיצוניים על פי העניין.

 : תחומי האחריות המרכזיים  ופעולות הלשכה המשפטית

 ליוויי משפטי  למועצת העיר וועדותיה. -

 בעירייה בכל תחומי פעילותם.הנחיה לכלל האגפים וליוויי משפטי שוטף הדרכה  -

 ון והבניה, חוק רישוי עסקים, חוק לימוד חובה  וחוקי העזר של העירייה.אכיפת חוק התכנ -

 ייצוג משפטי וליווי הייצוג בהליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות. -

 ניסוח מכרזים חוזים ומסמכים אחרים שיש להם אופי משפטי. -

 הטמעה של סדרי עבודה מתוקנים בהתאם להוראות כל דין ולנהלי העירייה. -

 שכונות מזרחיות, הסכם גג. -ליווי משפטי  -

 שיפור ממשקי העבודה בשירות המשפטי. -

 גיבוש השירות המשפטי. -
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 (6.1.20שנתי )נכון ומעודכן ליום  -  2020דו"ח פעילות לשנת 

 * (8.1100מספר  היועץ המשפטי לממשלהית )לפי הנחי 

 

 

 טבלה א'

 * בשנה הנדונהפירוט כל ההליכים המשפטיים שננקטו וטופלו 

  

 )רע"ס( רישוי עסקים

 

  סעיפי העבירה/הבקשה מס' תיק 

 1968 -, תשכ"חחוק רישוי עסקים

תאריך הגשת  משך העבירה תיאור העבירה

 כת"א/הבקשה

 תמצית גזר הדין

)יש לציין האם ניתן 

 במסגרת הסדר טיעון(

 הערות

 

לחוק ולפי  14 -, ו4עבירה על סעיפים   1

 מהתוספת לצוא'  4.2פריט 

ניהול עסק ללא 

 רישיון 

 ()מסעדה

מאז ינואר 

2019 

 1.12.20נקבע להקראה  7.1.20

 נדחה 

, נדחה לבקשת צד ג'

 לא הסתיים
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לחוק ולפי  15-ו 14, 4עבירה על סעיפים   2

 מהתוספת לצו. 6.1פריט 

ניהול עסק ללא 

 רישיון 

אחסנת מכונות )

 (שתיה

מאז ספטמבר 

2017 

ליום  להוכחותנקבע  9.2.20

 , לא התקיים.22.12.20

נדחה להוכחות ליום 

10.11.21 

 לא הסתיים

לחוק ולפי  14 -, ו4עבירה על סעיפים   3

 א' מהתוספת לצו 4.2פריט 

ניהול עסק ללא 

  ןרישיו

 )מסעדה(

 16.6.20 4.3.20 2018מאז יוני 

 הסדר טיעון

ימי  50או ₪  5,000 –קנס 

 מאסר.

 תשלומים. 10

 ₪.  10,000 –התחייבות 

 

 

 העסק סגור

לחוק ולפי  14 -, ו4עבירה על סעיפים   4

 א' מהתוספת לצו 4.2פריט 

ניהול עסק ללא 

 רישיון 

 )מסעדה(

מאז ינואר 

1.1.18 

4.3.20 7.7.20 

ימי  40או ₪  4,000 –קנס 

 מאסר.

 תשלומים. 10

 ₪. 8,000 –התחייבות 

צו סגירה אלא אם יושג 

 רישיון

הושג רישיון ביום 

14.7.20 
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 )ח"נ(  חניה

 

סעיף  – ברירת משפט מס' תיק 

חוק עזר לראש בעבירה ה

העין )העמדת רכב 

 1998-וחנייתו(, התשנ"ח

 

משך  תיאור העבירה

 העבירה

תאריך הגשת 

 כת"א/הבקשה

 תמצית גזר הדין

)יש לציין האם ניתן 

במסגרת הסדר 

 טיעון(

 הערות

 

 16.6.20 11.2.20  חניה בתחום תחנת אוטובוס (13)ד()5  1

 הסדר טיעון

 ₪ 150 –קנס 

 250מקור 

הסדר מקל בשל קושי 

 ראייתי

 16.6.20 11.2.20  חניה בצומת (4)ד()5  2

 הסדר טיעון 

 ₪ 250 –קנס 

 קנס מקורי
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 22.9.20 11.2.20  חניה בצומת (4)ד()5  3

 הסדר טיעון

 2או ₪  250  -קנס

 ימי מאסר

 ניתן פס"ד בהיעדר.

 בהסכמה.פס"ד בוטל 

לאחר מכן נקבע להקראה 

 .22.9.20ליום 

 קנס מקורי. –הסדר 

 

 16.6.20 11.2.20  שלא בהתאם לתמרור מקומי (1)א()5  4

 הסדר טיעון

 2או ₪  250  -קנס

 ימי מאסר

 קנס מקורי

 11.2.20  שלא בהתאם לתמרור מקומי (1)א()5  5

  

16.6.20  

 הסדר טיעון

 2שח או  250 –קנס 

 ימי מאסר

 קנס מקורי

 16.6.20 11.2.20  גלגלים 4חניה על מדרכה  (3)ד()5  6

 הסדר טיעון

 5או ₪  500 –קנס 

 ימי מאסר

 תשלומים 2

 קנס מקורי
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 16.6.20 11.2.20  חניה שלא בהתאם לשטח המסומן (2)ב()5  7

 הסדר טיעון 

 2או ₪  200 –קנס 

 ימי מאסר

 ₪  250מקור 

הסדר מקל בשל נסיבות 

 אישיות

 )א(9  8

 (1)א()5

 (1)א()5

 

 איסור חניה

 שלא בהתאם לתמרור מקומי

 שלא בהתאם לתמרור מקומי

 11.2.20 27.7.20 

 פס"ד בהעדר

ימי  15או ₪  1,500

 מאסר

 

, פסק הדין בוטל

נקבע להקראה ליום 

15.12.20 

 

נקבע להוכחות ליום 

15.6.21 

 ₪. 750סך קנסות מקוריים 

 כפל קנס.

 טרם הסתיים. –פס"ד בוטל 

 16.6.20 11.2.20  אי תשלום אגרת חניה )א(12  9

 הסדר טיעון 

או יום ₪  100 –קנס 

 מאסר

 קנס מקורי
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 16.6.20 11.2.20  גלגלים 4חניה על מדרכה  (3)ד()5  10

 פס"ד בהעדר

או ₪  1,000 –קנס 

 ימי מאסר  10

 כפל קנס

 26.2.20 11.2.20  שלא בהתאם לתמרור מקומי (1)א()5  11

 טיעון:הסדר 

או ₪  150קנס בסך 

 יום מאסר

 ₪ 250מקור 

הסדר מקל בשל נסיבות 

 אישיות

 1.12.20 21.6.20  גלגלים 4חניה על מדרכה  (3)ד()5  12

 הסדר טיעון:

או ₪  250קנס בסך 

 מאסר מייםיו

 ₪ 500מקור: 

הקנס  תבשל בעיות ראייתיו

 הופחת והותאם לעבירה

 

 1.12.20 21.6.20  אי תשלום אגרת חניה )א(12  13

בקשה לחזרה 

מאישום בטרם 

כתב  -הקראה 

 האישום בוטל

 בשל בעיות ראייתיות 
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 1.12.20 21.6.20  שלא בהתאם לתמרור  )א(5  14

 הסדר טיעון:

או ₪  250קנס בסך 

 יומיים מאסר

 קנס מקורי

 1.12.20 21.6.20  איסור חניה בחניית נכים (17)ד()5  15

 פס"ד בהעדר

 ₪  2,000 –קנס 

 כפל קנס.

הוגשה בקשה לביטול פסק 

הדין )הוגשה התנגדות של 

המאשימה, טרם ניתנה 

 החלטה(.

 1.12.20 21.6.20  גלגלים 4חניה על מדרכה  (3)ד()5  16

 הסדר טיעון:

או ₪  500קנס בסך 

 מאסר חמישה ימי

 קנס מקורי

 

 1.12.20 21.6.20  הפרעה -איסור חניה  (1)ג()5  17

 טיעון:הסדר 

או ₪  250קנס בסך 

 יומיים מאסר

  קנס מקורי
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 1.12.20 21.6.20  גלגלים 4חניה על מדרכה  (3)ד()5  18

 הסדר טיעון:

או ₪  250קנס בסך 

 יומיים מאסר

 ₪ 500מקור: 

בשל בעיות ראייתיות הקנס 

 הופחת והותאם לעבירה

 )בהמלצת בית משפט(.

 1.12.20 21.6.20  אי תשלום אגרת חניה )א(12  19

 הסדר טיעון:

או ₪  100קנס בסך 

 יום מאסר

 קנס מקורי

 

 1.12.20 21.6.20  חניה בצומת (4)ד()5  20

 הסדר טיעון:

או ₪  250קנס בסך 

 יומיים מאסר

  קנס מקורי

 6.7.20 21.6.20  הפרעה -איסור חניה  (1)ג()5  21

 הסדר טיעון 

או יום ₪  150 –קנס 

 מאסר

 250מקור 

הסדר מקל בשל קושי 

 ראייתי 

נקבע להוכחות ליום  21.6.20  שלא בהתאם לתמרור מקומי (1)א()5  22

22.6.21 

 לא הסתיים
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נדחה להקראה ליום  21.6.20  הפרעה -איסור חניה  (1)ג()5  23

4.5.21 

 נדחה לבקשת הנאשם.

 לא הסתיים

 

חניה במקום כניסה המיועד לכלי  (5)ד()5  24

 רכב

 21.6.20 15.12.20 

ביטול כתב אישום 

 ע"י בית משפט

החלטת בית משפט 

 )התיישנות(.

 15.12.20 21.6.20  הפרעה -איסור חניה  (1)ג()5  25

 הסדר טיעון:

או ₪  250קנס בסך 

 יומיים מאסר

  קנס מקורי

 15.12.20 21.6.20  גלגלים 2חניה על מדרכה  (3)ד()5  26

 פס"ד בהעדר

 ₪  500 –קנס 

 כפל קנס

 

 15.12.20 23.6.20  גלגלים 4חניה על מדרכה  (3)ד()5  27

 הסדר טיעון:

או ₪  500קנס בסך 

 מאסר חמישה ימי

 קנס מקורי
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 15.12.20 21.6.20  גלגלים 4חניה על מדרכה  (3)ד()5  28

 הסדר טיעון:

או ₪  500קנס בסך 

 מאסר חמישה ימי

 קנס מקורי

 

 1.12.20 21.6.20  גלגלים 4חניה על מדרכה  (3)ד()5  29

 הסדר טיעון:

 כתב האישום תוקן,

או ₪  250קנס בסך 

 יומיים מאסר

 ₪ 500מקור: 

כתב  בשל בעיות ראייתיות

הקנס הופחת  האישום תוקן,

 שתוקנה. והותאם לעבירה

 (3)ד()5  30

 (3)ד()5

 גלגלים 4חניה על מדרכה 

 גלגלים 4חניה על מדרכה 

נקבע להוכחות ליום  18.6.20 

4.5.21 

 לא הסתיים

 

נקבע להקראה ליום  2.12.20 .207.11 אי תשלום אגרת חניה )א(12  31

24.3.21 

 טרם הסתיים

 (3)ד()5  32

 

 גלגלים 4חניה על מדרכה 

 

נקבע להקראה ליום  2.12.20 9.12.19

24.3.21 

 טרם הסתיים
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 (3)ד()5  33

 

 גלגלים 4חניה על מדרכה 

 

נקבע להקראה ליום  2.12.20 .204.6

24.3.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 .2018.7 אי תשלום אגרת חניה )א(12  34

24.3.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 16.12.19 הפרעה -איסור חניה  (1)ג()5  35

24.3.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 .2028.2 חניה בצומת (4)ד()5  36

24.3.21 

 הסתייםטרם 

 (3)ד()5  37

 

 גלגלים 4חניה על מדרכה 

 

נקבע להקראה ליום  2.12.20 29.12.19

24.3.21 

 טרם הסתיים
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נקבע להקראה ליום  2.12.20 28.10.19 שלא בהתאם לתמרור  )א(5  38

24.3.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 11.10.19 שלא בהתאם לתמרור  )א(5  39

24.3.21 

 הסתייםטרם 

נקבע להקראה ליום  2.12.20 26.9.19 איסור חניה בחניית נכים (17)ד()5  40

24.3.21 

 טרם הסתיים

חניה במקום כניסה המיועד לכלי  (5)ד()5  41

 רכב

נקבע להקראה ליום  2.12.20 .2021.5

24.3.21 

 טרם הסתיים

ליום נקבע להקראה  2.12.20 17.12.19 הפרעה -איסור חניה  (1)ג()5  42

24.3.21 

 טרם הסתיים
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נקבע להקראה ליום  2.12.20 17.1.20 שלא בהתאם לתמרור  )א(5  43

24.3.21 

 טרם הסתיים

 (3)ד()5  44

 

 גלגלים 2חניה על מדרכה 

 

נקבע להקראה ליום  2.12.20 17.4.19

24.3.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 .201.3 אי תשלום אגרת חניה )א(12  45

4.5.21 

 טרם הסתיים

 (3)ד()5  46

 

 גלגלים 4חניה על מדרכה 

 

נקבע להקראה ליום  2.12.20 9.12.19

4.5.21 

 טרם הסתיים

 (3)ד()5  47

 

 גלגלים 4חניה על מדרכה 

 

נקבע להקראה ליום  2.12.20 24.9.19

4.5.21 

 טרם הסתיים
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 (3)ד()5  48

 (1)א()5

 

  גלגלים 4 חניה על מדרכה

 לתמרורשלא בהתאם 

14.8.19 

19.8.19 

נקבע להקראה ליום  2.12.20

4.5.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 28.8.19 שלא בהתאם לתמרור מקומי (1)א()5  49

4.5.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 22.11.19 שלא בהתאם לתמרור מקומי (1)א()5  50

4.5.21 

 טרם הסתיים

 (3)ד()5  51

 

 גלגלים 4חניה על מדרכה 

 

נקבע להקראה ליום  2.12.20 .2022.5

4.5.21 

 טרם הסתיים

 (3)ד()5  52

 

 גלגלים 4חניה על מדרכה 

 

נקבע להקראה ליום  2.12.20 4.12.19

4.5.21 

 טרם הסתיים
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נקבע להקראה ליום  2.12.20 9.12.19 שלא בהתאם לתמרור מקומי (1)א()5  53

4.5.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 .209.8 גלגלים 4 חניה על מדרכה (3)ד()5  54

4.5.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 4.10.19 שלא בהתאם לתמרור מקומי (1)א()5  55

4.5.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 13.2.20 גלגלים 4 חניה על מדרכה (3)ד()5  56

1.6.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 17.11.19 איסור חניה בחניית נכים (17)ד()5  57

1.6.21 

 טרם הסתיים



128 

 

נקבע להקראה ליום  2.12.20 6.9.19 גלגלים 2 חניה על מדרכה (3)ד()5  58

1.6.21 

 טרם הסתיים

 (3)ד()5  59

 (3)ד()5

 גלגלים 4חניה על מדרכה 

 גלגלים 4חניה על מדרכה 

24.10.19 

29.12.19 

נקבע להקראה ליום  2.12.20

1.6.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 8.9.19 גלגלים 4 חניה על מדרכה (3)ד()5  60

1.6.21 

 טרם הסתיים

 (3)ד()5  61

 

 גלגלים 4חניה על מדרכה 

 

נקבע להקראה ליום  2.12.20 25.8.19

1.6.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 2.12.19 גלגלים 4 חניה על מדרכה (3)ד()5  62

1.6.21 

 טרם הסתיים
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נקבע להקראה ליום  2.12.20 3.12.19 גלגלים 4 חניה על מדרכה (3)ד()5  63

1.6.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 27.12.19 חניה בצומת (4)ד()5  64

1.6.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 12.12.19 הפרעה -איסור חניה  (1)ג()5  65

1.6.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 15.11.19 חניה בצומת (4)ד()5  66

1.6.21 

 טרם הסתיים

נקבע להקראה ליום  2.12.20 29.11.19 שלא בהתאם לתמרור מקומי (1)א()5  67

1.6.21 

 טרם הסתיים
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 (פק"חחוקי עזר )

 

סעיף העבירה חוק עזר  –ברירת משפט  מס' תיק 

לראש העין )שמירת הסדר והניקיון(, 

)ככל ומדובר בחוק אחר  1996-התשנ"ז

 החוק יצוין(

משך  תיאור העבירה

 העבירה

תאריך הגשת 

 כת"א/הבקשה

 תמצית גזר הדין

)יש לציין האם ניתן במסגרת 

 הסדר טיעון(

 הערות

 

 

1 

לחוק עזר לראש העין )פיקוח על )א( 6 

 1996 – ו, התשנ"כלבים וחתולים(

 15.12.20 21.6.20  תנאי החזקת בע"ח

 הסדר טיעון:

 ₪  475קנס בסך 

 מקוריקנס 

 

 

2 

איסור זריקת אשפה  (1)ד()8 

 או לכלוך

 21.6.20 15.12.20 

בקשה לחזרה מאישום 

 בהסכמה.

המלצת בית 

משפט לאור 

 בעיות ראייתיות
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3  4 

 

 

 )שתי עבירות( 3

 

 )ב( )שתי עבירות(6

 

איסור שימוש ושפיכה 

 של מי שפכים

 איסור גרימת מפגע

אי קיום הודעה 

 לסילוק מפגע

 21.6.20 1.12.20 

 הסדר טיעון:

 .₪ 1,205קנס בסך 

 

בהמלצת בית 

 משפט

 

חוק עזר לראש העין )מודעות ל 2  4

 1995-התשנ"ו ,ושלטים(

פרסום מודעה ללא 

 היתר

 7.7.20 1.12.20 

 הסדר טיעון:

 ₪  475קנס בסך 

 קנס מקורי

 

5  3 

 

 )ב(6

 

 (1)ד()8

 

 

 איסור גרימת מפגע

אי קיום הודעה 

 לסילוק מפגע

זריקת אשפה איסור 

 או לכלוך

 10.6.20 20.10.20 

 הסדר טיעון 

נמחקה מכתב  2נאשמת 

 האישום.

יום  50או ₪  500 –קנס 

, צו לפינוי המפגעים עד מאסר

, התחייבות בסך 1.12.20ליום 

1,000 ₪ 

מדובר בכתב 

אישום "יזום" )לא 

 ברירת משפט(.
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6  3 

 

 )ב(6

 

 (1)ד()8

 

 

 איסור גרימת מפגע

 אי קיום הודעה

 לסילוק מפגע

איסור זריקת אשפה 

 או לכלוך

 10.6.20 20.10.20 

 פס"ד בהעדר

צו לפינוי , ₪ 1,000 –קנס 

, 1.12.20המפגעים עד ליום 

 ₪ 2,000התחייבות בסך 

מדובר בכתב 

אישום "יזום" )לא 

 ברירת משפט(

 

החזקת בעל חיים  )א( )שתי עבירות(13  7

ורם או עלול באופן הג

לגרום רעש בלתי 

 סביר

 טרם הסתיים 24.3.21נקבע להקראה ליום  2.12.20 

 טרם הסתיים 24.3.21נקבע להקראה ליום  2.12.20 19.9.19 אי פינוי פסולת בנין 24  8

 טרם הסתיים 24.3.21נקבע להקראה ליום  2.12.20 5.7.20 אי סילוק מפגע  בנכס 4  9
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 טרם הסתיים 24.3.21להקראה ליום נקבע  2.12.20 5.7.20 פינוי פסולת בניןאי  24  10
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 קורונה )תק"ח(

 

 תאריך תיאור העבירה העבירה מס' תיק 

 העבירה

תאריך הגשת 

 כת"א/הבקשה

 תמצית גזר הדין

)יש לציין האם 

ניתן במסגרת 

 הסדר טיעון(

 הערות

 

( לחוק לתיקון פקודת בריאות העם 4ג)20( + 3ד)ב()20סעיפים   1

ה)א( לצו בריאות העם 3)ביחד עם סעיף  2020-תש"ף(, 34)מס' 

)נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת 

 2020-שעה(, תש"ף

הפרת החובה 

לעטות מסיכה 

 מחוץ לבית מגורים

קבוע להקראה  1.12.20 15.10.20

 26.1.20 ליום

טרם 

 הסתיים

ריאות העם ( לחוק לתיקון פקודת ב4ג)20( + 3ד)ב()20סעיפים   2

ה)א( לצו בריאות העם 3)ביחד עם סעיף  2020-(, תש"ף34)מס' 

)נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת 

  2020-שעה(, תש"ף

הפרת החובה 

לעטות מסיכה 

 מחוץ לבית מגורים

קבוע להקראה  1.12.20 20.10.20

 26.1.20 ליום

טרם 

 הסתיים
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 טבלה ב'

 * פירוט כל ההליכים המשפטיים שננקטו וטופלו בשנים הקודמות ושהטיפול בהם הסתיים בשנה הנדונה (1

 רישוי עסקים )רע"ס(

 

משך  תיאור העבירה סעיפי העבירה/הבקשה מס' תיק 

 העבירה

תאריך הגשת 

 כת"א/הבקשה

 תמצית גזר הדין

במסגרת הסדר )יש לציין האם ניתן 

 טיעון(

 הערות

 

 14-, ו4עבירה על סעיפים   1

.א 4.2לחוק ולפי פריט 

 מהתוספת לצו

ניהול עסק ללא 

 ןרישיו

 

 בית אוכל 

מאז 

נובמבר 

2017 

28.6.18 18.2.20 

 הסדר טיעון

  .ימי מאסר 60או ₪  6,000 -קנס 

 תשלומים. 10

 צו סגירה.

)בימ"ש קבע ₪  12,000 -התחייבות 

 לפרק זמן של שנתיים(.

העסק נסגר 

 )לטענת הנאשם(.

 תבוצע בדיקה.

 

 

2 

 

 15 -ו 14, 4עבירה על סעיפים  

 א4.2לחוק ולפי פריט 

 מהתוספת לצו

 

ניהול עסק ללא 

 ןרישיו

 

בית אוכל 

 )בשרי(

מאז 

אוקטובר 

2017 

1.1.19 3.3.20 

 הסדר טיעון:

 :1נאשמת 

 ₪  8,000 - קנס 

ניתן רישיון עסק 

 19.8.19 ביום 
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)בימ"ש קבע ₪  16,000-התחייבות 

 לפרק זמן של שנתיים(.

 :3+  2נאשמים 

 ימי מאסר 40או ₪  4,000  -קנס 

 )לכל אחד(

)בימ"ש קבע ₪  8,000 -התחייבות 

 לפרק זמן של שנתיים(.

תשלומים  20 כל הקנסות ישלמו ב

 1.5.20החל מיום 

 לחוק. 18עבירה לפי סעיף   3

 

 14 -, ו4עבירה על סעיפים 

 10.3לחוק ולפי פריט 

 מהתוספת לצו

 

אי קיום צו של 

 בית משפט

ניהול עסק ללא 

 רישיון

 

 בית דפוס

מאז 

אוקטובר 

2009 

23.12.18 19.5.20 

 הסדר טיעון:

 ₪  17,500 -קנס 

₪  5,000בסך  תהפעלת התחייבו

 מתיק קודם )חצי מהסכום בחופף(

 20ב ₪  20,000)סה"כ קנס 

 תשלומים(.

)בימ"ש קבע ₪  40,000 -התחייבות 

 לפרק זמן של שנתיים(.

 ימים )לשנתיים(. 30 -מאסר מותנה 

 

 יוצג ע"י סניגור

ניתן  18.5.20ביום 

היתר זמני עד ליום 

17.8.20 

 יש לוודא רישיון.
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 14 -, ו4עבירה על סעיפים   4

ב'  4.2ולפי פריט  לחוק

 מהתוספת לחוק

ניהול עסק ללא 

 ןרישיו

 

 קיוסק

מאז 

נובמבר 

2017 

23.12.18 19.5.20  

 הסדר טיעון:

 ימי מאסר 20או  ₪  2000 -קנס 

 שני תשלומים.

 למשך שנתיים₪  4,000 -התחייבות 

 צו סגירה

 8 –מזנון קטן כ 

 מ"ר. 

 העסק נסגר

 14 -, ו4עבירה על סעיפים   5

ב'  4.2לחוק ולפי פריט 

 מהתוספת לצו

 

ניהול עסק ללא 

 ןרישיו

 

 בית אוכל

מאז מרץ 

2018 

5.2.19 19.5.20 

 הסדר טיעון:

 נמחק מכתב האישום 2נאשם 

 :1נאשם 

 ימי מאסר. 15או ₪  1,500  -קנס 

 .1.8.20תשלומים החל מיום  10

)בימ"ש קבע ₪  3,000 -התחייבות 

 לפרק זמן של שנתיים(.

 

 יוצגו ע"י סניגור.

 העסק נסגר.

 15 -ו 14, 4עבירה על סעיפים   6

א'  4.2לחוק ולפי פריט 

 מהתוספת לצו

ניהול עסק ללא 

 ןרישיו

 

מאז מאי 

2016 

5.2.19 19.5.20 

 הסדר טיעון:

 כל אחד מהנאשמים:

 יוצגו ע"י סניגור.

בנובמבר יש לוודא 

קבלת רישיון עסק 

 או סגירה.
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בית אוכל )בית 

 קפה(

 ימי מאסר 50או  5,000 -קנס 

 1.8.20תשלומים החל מיום  10

  18.11.20צו סגירה דחוי ליום 

)בימ"ש קבע  ₪ 10,000 -התחייבות 

החל מיום  – לפרק זמן של שנתיים(

19.11.20. 

 14 -, ו4עבירה על סעיפים   7

ב'  4.2לחוק ולפי פריט 

 מהתוספת לצו

ניהול עסק ללא 

 ןרישיו

 

)בית אוכל ללא 

משקאות 

 משכרים(

מאז ינואר 

2019 

20.6.19 19.5.00 

 הסדר טיעון :

 :2נאשם 

 נמחק.

 :1נאשם 

 ימי מאסר 15או ₪  1,500 -קנס 

 בשני תשלומים.

 למשך שנתיים₪  3,000 -התחייבות 

 צו סגירה 

 העסק נסגר

 14 -, ו4עבירה על סעיפים   8

 10.9לחוק ולפי פריט 

 מהתוספת לצו

ניהול עסק ללא 

 רשיון

 

מאז 

נובמבר 

2016 

20.6.19 19.5.20 

 הסדר טיעון:

 :1נאשמת 

 ₪ 10,000 -קנס 

יש לוודא קבלת 

רישיון עסק או 

 סגירה.
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)ייצור והרכבת 

 מערכות כריזה(

 :2נאשמת 

 נמחקה.

 :3נאשם 

 ימי מאסר 140או ₪  14,000 -קנס 

 תשלומים  10הקנסות ישולמו ב 

 .18.8.20צו סגירה דחוי עד ליום 

של כל אחד ₪  20,00 -התחייבות 

מהנאשמים להימנע מעבירה על חוק 

 משך שנתייםל 19.8.20רע"ס מיום 

 14 -, ו4עבירה על סעיפים   9

א'  4.2לחוק ולפי פריט 

 מהתוספת לצו

ניהול עסק ללא 

 רשיון 

)מסעדה 

 בשרית(

מאז יולי 

2017 

1.8.19 19.5.20 

 הסדר טיעון:

 ימי מאסר. 50או ₪  5,000 -קנס 

 .1.7.20תשלומים החל מיום  5

לפרק זמן של ₪  10,000 -התחייבות 

 19.11.2020מיום  –שנתיים 

 יש רישיון.
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 )ח"נ( חניה

 

סעיפי  מס' תיק 

 העבירה/הבקשה

משך  תיאור העבירה

 העבירה

תאריך הגשת 

 כת"א/הבקשה

תמצית גזר 

 הדין

)יש לציין האם 

ניתן במסגרת 

 הסדר טיעון(

 הערות

 

שלא בהתאם  (1)א()5  1

 לתמרור מקומי

4.3.18 2.8.18 19.5.20 

 פס"ד בהיעדר:

 ₪  500 –קנס 

 ₪  250קנס מקורי 

שלא בהתאם  (2)א()5  2

 לתמרור 

15.3.17 2.8.18 19.5.20 

 פס"ד בהיעדר:

 1000 –קנס 

 ₪ 

 ₪. 500סך קנסות מקוריים 

 כפל קנס

 -איסור חניה  (1)ג()5  3

 הפרעה

4.7.17 2.8.18 19.5.20 

 הסדר:

 250 –קנס 

ש"ח או שני ימי 

 מאסר

 קנס מקורי.
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שלא בהתאם  (2)א()5  4

 לתמרור 

11.2.18 2.8.18 19.5.20 

 הסדר:

 ₪ 250 –קנס 

הקנס המקורי שולם מראש )עוד לפני 

 פסה"ד(.

 4על מדרכה חניה  (3ד())5  5

 גלגלים

23.5.19 9.9.19 21.1.20 

 הסדר טיעון:

₪  350 -קנס 

 ימי מאסר 3או 

הסדר מקל בשל נסיבות ₪.  500קנס מקורי 

 אישיות.

 ( 2)א()5  6

 (1)א()5

שלא  –איסור חניה 

בהתאם לתמרור 

)שני אישומים( 

 )אוטובוס(

9.5.19 

28.4.19 

6.8.19 18.2.20 

 הסדר טיעון:

₪  350 -קנס 

 ימי מאסר 3או 

 ₪. 500סך קנסות מקוריים 

הסדר מקל בשל טענה של הנאשם שהוטעה 

)דימיתי את המצב ע"י גורמים בעירייה 

לקבלת טענה של סעד מן הצדק שיש לה 

 השלכה לגבי העונש ולא לגבי ההרשעה(.

איסור חנית  )א(9  7

 אוטובוס

קבוע ליום  6.8.19 8.10.18

18.2.20 

 הסדר טיעון:

₪  200 -קנס 

או שני ימי 

 מאסר

 ₪. 250קנס מקורי 

 הסדר מקל בשל נסיבות אישיות.
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 18.2.20 6.8.19 4.3.19 בצומתאיסור חניה  (4)ד()5  8

 הסדר טיעון:

₪  150 -  קנס

 או יום מאסר

 ₪. 250קנס מקורי 

 הסדר מקל בשל נסיבות אישיות.

 4 חניה על מדרכה (3)ד()5  9

 גלגלים

2.9.18 6.8.19 21.1.20 

ביטול כתב 

אישום 

 בהסכמה

 בטרם הקראה 

 קבלת המלצת בית משפט.–התקיים דיון 

בהתאם שלא  (1)א()5  10

 לתמרור מקומי

22.11.18 31.7.19 21.1.20 

 פס"ד בהיעדר:

או ₪  500קנס 

 ימי מאסר  2

 ₪  250קנס מקורי 

 כפל קנס

, )שתי (1)א()5, )א(9  11

 (2)א()5-עבירות( ו

שלא  – איסור חניה

 בהתאם לתמרור

 )ארבע אישומים(

 )אוטובוס(

9.4.18 

26.1.18 

4.9.18 

25.4.18 

31.7.19 18.2.20 

 טיעון:הסדר 

₪  600 - קנס

או ארבעה ימי 

 מאסר 

 ₪. 500סך קנסות מקוריים 

 .הסדר מקל בשל נסיבות אישיות
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 4 חניה על מדרכה (3)ד()5  12

 גלגלים

27.6.18 31.7.19 21.1.20 

 הסדר טיעון: 

 ₪ 300 -קנס 

 ימי מאסר  3או 

 ₪. 500קנס מקורי 

 הסדר מקל בשל נסיבות אישיות.

בהתאם שלא  (1)א()5  13

 לתמרור מקומי

17.1.19 31.7.19 21.1.20 

 פס"ד בהיעדר:

₪  500 - קנס

 ימי מאסר  2או 

 ₪  250קנס מקורי 

 כפל קנס

 4 חניה על מדרכה (3)ד()5  14

 גלגלים

22.10.18 31.7.19 21.1.20 

 הסדר טיעון: 

 ₪ 300 - קנס

 ימי מאסר   3או 

 ₪. 500קנס מקורי 

 הסדר מקל בשל נסיבות אישיות.

שלא בהתאם  (1)א()5  15

 לתמרור מקומי

26.11.18 31.7.19 21.1.20 

 הסדר טיעון: 

₪  100 - קנס

 או יום מאסר 

הסדר מקל בשל בעיה ₪.  250קנס מקורי 

 בתמרור )התמרור תוקן והוחלף(.

 (1)ג()5  16

 )א(12

 . חניה מפריעה1

. אי תשלום אגרת 2

 הסדר חניה

1 .

11.2.19 

2 .

10.2.19 

31.7.19 21.1.20 

 הסדר טיעון: 

₪  350 - קנס

 ימי מאסר  3או 

 קנס מקורי.
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 4 חניה על מדרכה (3)ד()5  17

 גלגלים

20.8.18 31.7.19 19.5.20 

חזרה מכתב 

האישום טרם 

 הקראה

לא  –לא אני הגשתי את כתב האישום 

רכב  –שוכנעתי שקיים סיכוי סביר להרשעה 

 נכה.

שלא בהתאם  (1)א()5  18

 לתמרור מקומי

9.12.18 9.9.19 19.5.20 

חזרה מכתב 

האישום טרם 

 הקראה

לא אני הגשתי את כתב האישום, מסתבר 

שהאדון ביקש את ביטול הקנס ולא ביקש 

להישפט. בחנתי את טענותיו והחלטתי לבטל 

את הדוח שכן במקום היה מוצב תמרור 

 מבלבל )הדבר תוקן(.

אי תשלום אגרת  )א(12  19

 חניה

9.1.18 31.7.19 19.5.20 

 הסדר:

 ₪ 100 –קנס 

הקנס המקורי שולם מראש )עוד לפני 

 פסה"ד(.

 19.5.20 31.7.19 8.2.18 חניה בצומת (4)ד()5  20

 הסדר:

₪  100 –קנס 

 או יום מאסר

 ₪ 250קנס מקורי 

בשל נסיבות אישיות קשות במיוחד )רפואי 

וכלכלי( שהוצגו בפני המאשימה; הוחלט 

 להקל מאוד עם הנאשם.

שלא בהתאם  (2)ב()5  21

 לתמרור

4.1.19 31.7.20 19.5.20 

 פס"ד בהיעדר:

 ₪  500 –קנס 

 ₪  250קנס מקורי 

 כפל קנס
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 4 חניה על מדרכה (3)ד()5  22

 גלגלים

8.2.19 31.7.19 19.5.20 

 הסדר טיעון:

₪  250 –קנס 

ימי מאסר  2או 

 תמורתו

לא אני הגשתי את כתב האישום, בהחלט 

ייתכן שניתן היה להסתפק בעבירה של חניה 

גלגלים ומכאן ההסדר  2על מדרכה עם 

 המקל. 

 2 חניה על מדרכה (3)ד()5  23

 גלגלים

15.1.18 31.7.19 19.5.20 

 הסדר:

 ₪ 250 –קנס 

הקנס המקורי שולם מראש )עוד לפני 

 פסה"ד(.

 4 חניה על מדרכה (3)ד()5  24

 גלגלים

4.10.18 31.7.19 19.5.20 

 הסדר טיעון:

₪  250 –קנס 

ימי מאסר  2או 

 תמורתו

לא אני הגשתי את כתב האישום, בהחלט 

ייתכן שניתן היה להסתפק בעבירה של חניה 

גלגלים ומכאן ההסדר  2על מדרכה עם 

 המקל. 

שלא בהתאם  (1)א()5  25

 לתמרור מקומי

28.11.18 31.7.19 21.1.20 

 הסדר טיעון: 

₪  150 -קנס 

 או יום מאסר 

הסדר מקל בשל בעיה . ₪ 250קנס מקורי 

 בתמרור )התמרור תוקן והוחלף(.
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 4 חניה על מדרכה (3)ד()5  26

 גלגלים

22.12.14 6.8.19 21.1.20 

 הסדר טיעון: 

 .₪ 250 -קנס 

תיק ישן מאוד על גבול ההתיישנות כמעט 

 "מקרה אבוד".

בהתאם שלא  (1)א()5  27

 לתמרור מקומי

24.2.19 6.8.19 18.2.20 

 הסדר טיעון:

₪  250 -קנס 

או שני ימי 

 מאסר 

 קנס מקורי

 4 חניה על מדרכה (3)ד()5  28

 גלגלים

1.11.18 9.9.19 19.5.20 

חזרה מכתב 

האישום טרם 

 הקראה

לא  –לא אני הגשתי את כתב האישום 

 שוכנעתי שקיים סיכוי סביר להרשעה
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  עזרחוקי 

 א.מ.ל.

 

סעיפי  מס' תיק 

 העבירה/הבקשה

 

 

תיאור 

 העבירה

משך 

 העבירה

תאריך הגשת 

 כת"א/הבקשה

 תמצית גזר הדין

)יש לציין האם ניתן במסגרת הסדר 

 טיעון(

 הערות
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 2020תרבות דיור דוח שנתי 

 

 

     2020סיכום פעילות לשנת 

 בתים משותפים בניהול נכון ותקין של ענייני הרכוש המשותףהאגודה לתרבות הדיור מסייעת לוועדי 

 ומעניקה שירותים רבים ומגוונים המופיעים בסל השירותים לרווחת הדיירים .

 

 חברים מקבלי שירות:
 

 משפחות בניינים החברים באגודה

250 3500 
 

 יעוץ משפטי :
 

 מס' פניות סוג יעוץ משפטי

 80 מכתבי התראה

  

 100 יעוץ משפטי

  

 530 יעוץ טלפוני

  

 25 שאילתות

  

 8 תביעות משפטיות
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 90 פגישות במשרד

  

 3 יצוג משפטי

 

 יעוץ הנדסי :

 מס' ייעוצים סוג יעוץ הנדסי

 40 יעוץ הנדסי 

    

 40 יעוץ הנדסי בכתב 

    

 8 שנת בדק 

 

 יעוץ גינון :

 מס' פניות יעוץ בנושא גינון

 3 יעוץ 

 

 

 אדריכל : יעוץ

 מס' פניות יעוץ בנושא אדריכלות

 2 יעוץ 

 

 

 השתתפות באסיפת דיירים :
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 מס' מפגשים מפגשים עם תושבים

 15 מפגשים 

 

 גישור :

 מס' מפגשים מפגשי גישור

 11 מפגשי גישור 

 

 משרד השיכון באמצעות קבלנים משפצים בנינים ברחובות דוד המלך וג'ון קנדי

 2020בשנת ₪  6,000,000בסכום 
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 20-דצמ    שלומי יחיא -ביטוחים צד ג'    

        

 
    2020תביעות ודרישות צד ג' ששולמו בשנת  

 

 
 

     

  
 

     

      -נזקי רכב    
84 88      

     -נזק י גוף     
35 53      

 

    -נזקי רכוש   
23 44      

יימו בשנת התביעות מטופלות עפ"י נוהל ביטוחים צד ג' בהתייעצות וועדת ביטוחים להלן הפיצוי הכספי ששולם מקופת העירייה או המבטח , וקבלן , שהסת
2020 . 

השתתפות  תאריך האירוע מס'
מקופת  סך התביעה תיאור האירוע עצמית

 העירייה
מקופת 
 המבטח

שולם 
מקבלנים 

 ואח'

נחבלתי ברגלי מכסא פלסטיק במועדון  500,000 31.1.18 1
     23,498 250,000 לא הסתייםגמלאים במסיבה 

רכבתי על קורקינט נתקלי במכסה ביוב בולט  500,000 6.10.18 2
 1,228   526 300,000 לא הסתיים נחבלתי בגופי 

     12,500 250,000 נחבלתי בגופי מצנרת השקייה במדרכה 500,000 2.8.12 3

     1,900 3,416 נגרם נזק לרכבי מברזל בולט במדרכה   20.9.19 4

     6.399 7,799 נגרם נזק לרכבי מברזל בולט במדרכה   22.12.19 5

     2,000 30,000 נחבלתי בגופי ממדרכה משובשת  500,000 25.8.19 6
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     450 790 התפוצץ לי צמיג מבור בכביש   23.1.20 7

 300     300 התפוצץ לי צמיג מבור בכביש   2.1.20 8

     1,170 55,660 לא הסתייםנגרם נזק לדירה מהצפה  500,000 6.12.18 9

     300 350 התפוצץ לי צמיג מבור בכביש   7.2.20 10

 91,744   22,936 300,000 נחבלתי בפנים ממכשול במדרכה בגן שעשועים 520,000 25.6.17 11

     300 390 התפוצץ לי צמיג מבור בכביש   9.2.20 12

     235 200,000 לא הסתייםנחבלתי בגופי מבור בכביש  520,000 25.6.18 13

     1,900 3,000 נגרם נזק לרכב ממשאית האשפה   2.2.20 14

     300 400 התפוצץ לי צמיג מבור בכביש   12.2.20 15

     330 450 התפוצץ לי צמיג מבור בכביש   21.1.20 16

     3,000 5,500 ענף נפל על רכבי וגרם נזק   24.1.19 17

     2,000 8,440 נגרמו נזקים לרכבי שבל בורות בכבישים   27.1.18 18

 4080   2,720 32,000 בזמן ריצה נתקלתי בגוש בטון ונחבלתי   19.4.19 19

     14,089 150,000 נחבלתי בגופי מאבנים משתלבות בולטות 520,000 5.7.17 20

 5,000     8,600 הוצף ביתי במי ביוב בפסגות   19.3.19 21

     15,000 60,000 נפלתי ונחבלתי בגופי ממדרכה משובשת 520,000 23.12.17 22

     800 1,000 קטינה נחבלה מרשת ברזל בגשר    21.3.20 23

     200 250 נגרם נזק לרכבי מבור בכביש   14.5.20 24

     20,368 120,000 רגלי נכנסה לתוך בור בכביש ונחבלתי  520,000 18.9.17 25

     2,000 50,000 רגלי נכנסה לתוך בור בכביש ונחבלתי  500,000 2.11.16 26

 1,000     1,000 נגרם נזק לחומה קבלן מ. השיכון   6.4.20 27

 נדחה     7,000 נגרם נזק למסילה של השער קבלן מאיה   29.5.19 28

     150 200 נגרם נזק לצמיג מבור בכביש   15.5.20 29
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 1,000     1,000 נגרם נזק לרכב מבור בכביש בפסגות   13.2.19 30

     1,170 100,000 נחבלתי בגופי ממדרכה משובשת , נדחה   2.6.17 31

     1,170 150,000 רגלי נתקלה בבור במשחק כדורגל , נדחה    4.11.17 32

     1,170 100,000 נחבלתי בפנים משער ברזל , נדחה    24.4.18 33

     1,170 92,275 נחבלתי בגופי מאבן שפה , נדחה   12.2.18 34

     1,170   נחבלתי בגופי מבור במגרש , נדחה    21.7.17 35

     1,170 60,000 נחבלתי בגופי מבור במגרש , נדחה    19.11.13 36

     1,170 100,000 נחבלתי בגופי ממדרכה משובשת , נדחה   15.12.18 37

     1,170 50,000 נחבלתי בגופי ממדרכה משובשת , נדחה   7.5.17 38

     1,170 120,000 רכבתי על אופנים ונתקלתי בניקוז , נדחה   16.4.17 39

     1,170 150,000 נחבלתי בגופי מסדק בכביש , נדחה   11.2.16 40

     1,170 60,000 נתקלתי בשקע בכביש ונחבלתי בגופי , נדחה   1.8.18 41

     1,170   נחבלתי בגופי מבור במדרכה , נדחה   30.10.18 42

     1,170   נחבלתי ברגלי מבור במגרש , נדחה   21.1.19 43

     1,170 30,000 קטין נחבל בפנים מגדר קרועה , נדחה   10.9.15 44

     1,170 150,000 נחבלתי מחתול משוטט , נדחה   27.8.18 45

 6,678       תלמידה נפגעה בחצר בצהרון   16.12.18 46

     1,638   לא הסתייםדירה הוצפה מגשמים    6.12.18 47

     3,055   לא הסתייםילדה נחבלה בגופה מנדנדה    8.9.18 48

 4,948   3,298 8,237 כשענף נפל על רכבנגרם נזק לרכב    9.2.17 49

     1,404   לא הסתייםנחבלתי בגופי מכביש משובש    15.12.19 50

     1,638   לא הסתייםרכב החליק מכתם שמן בכביש    19.10.18 51

 2,000     3,000 נגרם נזק למתקן אשפה קבלן מאיה   19.4.20 52
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     2,282 8,000 נזקעץ נפל על חומה נגרם    12.3.20 53

   172,366 51,531 300,000 נער נחבל בגופו בגן המומיניום במקבילת  50,000 8.10.12 54

     400 1,170 ענף נפל על רכבי וגרם נזק   12.3.20 55

     450 650 נגרם נזק לרכב מניקוז שבור   28.4.20 56

     3,285 16,580 רכב הוצף בגשמים עזים   9.1.20 57

     3,523 150,000 הרווחה נתבעת ברשלנות של עובדות סוציא   1.9.16 58

 36,500     31,610 עץ נפל על רכב ניזוק קשה   18.1.18 59

     8,471 150,000 לא הסתייםנחבלתי בגופי ממכסה ביוב  520,000 6.10.18 60

     83,983 6,000,000 לא הסתייםנחבלתי בגופי בבני עקיבא  520,000 4.2.16 61

     800 2,544 נגרם נזק לרכב מענף שנפל   12.3.20 62

     200 250 נגרם נזק לרכב מבור בכביש   5.11.20 63

 22,400   33,600 60,000 תלמיד נחבלה בפנים בצהרון   8.1.19 64

     10,000 20,940 נגרם נזק לרכב עץ נפל   12.3.20 65

     1,404   לא הסתיים נחבלתי בגופי מבור בכביש   8.11.17 66

     10,000 23,093 עץ נפל על רכב ניזוק קשה   12.3.20 67

     3,000 20,000 נחבלתי בגופי ממפגע במדרכה   27.4.20 68

     4,500 50,000 נחבלתי בגופי ממפגע במדרכה   29.5.17 69

     702   לא הסתייםקטין נחבל בידו בשיעור ספורט  50,000 3.10.13 70

     13,823 200,000 נפגעתי בגופי מבור בכביש 520,000 19.4.19 71

לא תלמידה נפגעה בראש מגרם מדרגות  520,000 20.5.19 72
     1,404 120,000 הסתיים

     2,500 8,634 רכב החליק מכתם שמן בכביש    24.1.18 73

 1,000     1,000 נגרם נזק לרכב ממשאית האשפה   30.5.20 74

 1,200     1,500 נגרם נזק לרכב ממשאית הגזם   31.5.20 75
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 1,700     2,500 נגרם נזק לפרגולה ממשאית הגזם   4.5.20 76

 3,000     4,500 נגרם נזק לגדר ממשאית הגזם   6.9.19 77

     2,340 200,000 לא הסתייםגננת נפגעה בגופה ממדרגה  520,000 15.5.19 78

 5,000     7,000 נגרם נזק לחומה מקבלן הגזם     79

     650 889 נפלתי מבור ונפגע לי הפלאפון   6.10.20 80

     2,000 19,641 נגרם נזק לרכב מעמודונים    16.1.20 81

 500     700 נגרם נזק לגדר ממשאית הגזם   21.5.20 82

 2,000     3,000 נגרם נזק למבנה האשפה   16.4.20 83

 5,432     5,435 עובדי האשפה גרמו נזקים לבניין   21.2.19 84

 1,000     1,500 נגרם נזק לחומה ממשאית הגזם   22.4.20 85

     3,085 25,119 נגרם נזק לרכב מהצפות   9.1.20 86

 850   1,150 5,000 מבור בכבישנגרם נזק לרכב    1.2.20 87

 4,556   4,556 16,290 ענף נפל על רכב וגרם לנזק   29.8.19 88

     170 200 נגרם נזק לצמיג מאבן שפה מפורקת   30.10.20 89

     700 1,989 ענף נפל על רכב וגרם לנזק   24.5.20 90

       12,063 500נגרם נזק לרכב מבור בכביש נדחה שילם    6.1.20 91

     12,469 170,926 מורה נפגע במגרש כדורסל  שיעור ספורט 40,000 21.2.10 92

 110,000   5,297 300,000 דרכתי על מכסה ביוב ונפלתי פנימה ונחבלתי 500,000 13.12.16 93

     8,613 17,225 עץ קרס על רכב וגרם לנק   12.3.20 94

     200 270 מבור בכבישנגרם נזק לרכב    21.11.20 95

     250 300 נגרם נזק לרכב מבור בכביש   26.11.20 96

     1,000 1,330 נגרם נזק לרכב מניקוז פתוח בכביש   30.10.20 97

     7,986 200,000 נחבלתי בגופי מאבן שפה בולטת במדרכה 520,000 2.2.19 98
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     2,000 60,000 נחבלתי בגופי ממכסה תקשורת פתוח   23.5.20 99

     500 7,380 עץ נפל וגרם לנזק לחומה וגדר    12.3.20 100

 1,000     6,500 נלקח ציוד אישי מהגינה עובדי קבלן אשפה    27.8.20 101

 200     400 נגרם נזק לגדר ממשאית הגזם   19.9.20 102

 100     100 נגרם נזק לגדר ממשאית הגזם   25.9.20 103

 500   500 1,500 נגרם נזק לרכב מבור בכביש    9.1.20 104

 1,853     1,853 נגרם נזק לרכב מבור בכביש   30.10.19 105

 6,130     6,130 נגרם נזק לרכב מבור בכביש   16.1.19 106

     2,758 4,510 נגרם נזק לרכב מהצפות   8.1.20 107

     111,460 450,000 נפלתי ונחבלתי מבוררכבתי על אופניים  520,000 23.11.17 108

 575     8,941 נגרם נזק לרכב מבור בכביש    7.2.20 109

 12,000   3,000 92,400 נפגעתי בגופי ממדרכה משובשת במתחמים   28.9.19 110

                

    11,822,619 563,803 172,366 335,474 
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 ומאגרי מידעמערכות מידע ומחשוב, 

 מחלקת מערכות מידע ומחשוב

 

 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  מערכות המידע ומציאת פתרונות מתאימים.גיבוש מדיניות, ניתוח צרכי 
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 די ניהול מערך הרכש וההתקשרויות בנושא מערכות מידע ומחשוב, וניהול עוב

 המחלקה.

 

 :פעילויות המחלקה

 

  מחשוב תהליכים ארגוניים 

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

 שת"פ פנימי וחיצוני -Collaboration 

  שיווק ומכירת נושא ה- IT - בתוך העירייה 

  בקרת עלויותIT תוך שיפור מתמיד של מע' המחשוב 

 

 ביצענו 2020בשנת 

 

  סיום הקמת מערכתNAC. 

  שודרגו שרתי העירייה. 

 שיפור בתשתיות טלפוניה וcallcenter 

 שודרגו ציודי מחשוב בבתי ספר 
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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.    

 מאגר זה הוקם במטרה לאחד את רישומי הנכסים ובעליהם תחת מאגר אחד.    

 

 גביה והנהלת חשבונות. מחלקת -. 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
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   צאים פרטיהם של כל התושבים אשר פנו למוקד העירוני בתלונהבמאגר זה נמ    

 כלשהיא.    

    מאגר זה הוקם במטרה לאחד את כל רישומי התושבים אשר פנו בעבר למוקד    

 העירוני.    

 היחידה לקידום נוער -. חינוך5

 של תלמידים אשר נפלטו מלימודים מסיבות כאלה ואחרות. פרטיהםבמאגר זה נמצאים     

 לאחד את כל רישומי התלמידים הנ"למאגר זה הוקם במטרה     

 משרד הפנים -. מרשם אוכלוסין6

 במאגר זה נמצאים כל נתוני משרד הפנים על תושבי העיר כפי שנתקבלו ממשרד הפנים.    

 .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  

 בים או מכשירים סלולריים.דיגיטאלית, בכתב, מחש    
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   2020תמיכות  

  

 סכום    מוסדות 

 מוסדות דת :

₪22    אור זרוע  ,587 

₪12    אפריון שלמה ,800 

₪11    דברי קהלת  ,713 

₪28    חסד ואמת לאברהם ,025 

₪22    כף החסד ,225 

₪35    אורות משה ,000 

₪12    נחלת ישורון  ,325 

₪19    קהילות יעקב ,325 

₪164    סה"כ  ,000 

 מוסדות נוער דת :

₪25    אל המעיין  ,000 

₪25  סה"כ  ,000 

 מוסדות רווחה: 

₪7    איחוד הצלה ,424 

₪7    יד שרה ,424 

₪4    אקי"ם ,880 

₪7    עמדא ,424 

₪7    קס"ם ,424 

₪7    פעמונים ,424 

₪42  סה"כ  ,000 

 תנועות נוער:

₪37    ארגון בתיה ,341 

₪25    בני עקיבא ג'ון קנדי ,316 

₪33    בני עקיבא גבעות ,254 

₪37    הנוער העובד והלומד  ,554 
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₪46    מגן -הצופים ,155 

₪64    העוגן-הצופים ,629 

₪14    אריאל ,981 

₪7    ידידי עוז ,770 

₪267    סה"כ ,000 

   נוער בעלי צרכים מיוחדים  

₪60    כנפיים של קרמבו ,000 

₪60  סה"כ  ,000 

 מוסדות תרבות:

₪8    בבית עין  ,026 

₪9    גרעין תורני "רוח חדשה" ,987 

₪9    ארגון מפעלי הצלה ,987 

₪28  סה"כ  ,000 

 סה"כ תמיכות
   ₪586 ,000 
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 רשימת חוברות ועלוני מידע
 

 :2020לשנת דוברות עירייה פירוט קמפיינים והפקות דפוס 

 שהופקו ע"י הדוברות: 2020בשנת  סה"כ קמפיינים לשלטי חוצות 

  קמפיינים 150 כ:

 פרסומי מודעות בתשלום בעיתונות המקומית והארצית.  220-כ: 2020)המקומית והארצית( בשנת  סה"כ פרסומים בתשלום בעיתונות

 פעמיים בשנה.:  הפקת שובר ארנונה 

  :השנה נשלחו פחות ולא כל חודששנשלחו בתפוצת המייל לעובדים.  חוזרים 5הפקת חוזר מנכ"ל 

 אתר אינטרנט עירוני תפעול 

 הפצת מאות כתבות לעיתונות המקומית והארצית. 

  2020חוברות ומנשרים שהופקו בשנת: 

 ולכיתות א' ילדיםהגני לשנה"ל תשפ"ב לחוברת רישום  -

 הפקת גרפיקות לשלטי ההכוונה בעיר -

 (.מודעות עיתונים, פוסטרים, הזמנות, ועודהעצמאות, שואה וזיכרון )הפקות דפוס ליום  -

 ם עירוניים.לאירועי שלטי חוצות -
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