דבר ראש העיר לספר תכניות עבודה 2019
העיר נתניה ניצבת בשנים האחרונות בשורה אחת עם רשויות
יציבות ,מבוססות ומובילות.
בפיתוחה של העיר הושקעו משאבים חסרי תקדים ,עבודת
צוות פוריה וחשיבה תכנונית ארוכת טווח.
בחינת תכניות העבודה המפורטות בספר זה מלמדת על פעילות דינמית ,מתוכננת,
מתוקצבת וממוקדת של העירייה ,שאת תוצריה אנו רואים בכל פינה בעיר.
כפי שתוכלו להתרשם מקריאה בספר התכניות לשנת  ,2019הושם דגש רב על תחום החינוך
בעיר ,תוך השקעת משאבים לטובת טיפוח המצויינות והחדשנות מחד והענקת מירב התגבור
לתלמידים הזקוקים לסיוע ,מאידך.
לשמחתי ,הצלחנו להכפיל במהלך השנים את תקציב העירייה ,מה שמאפשר כיום השקעה
רבה יותר באיכות החיים של התושבים ובהרחבת סל השירותים ,תוך שמירה על איזון
תקציבי.
אני גאה על כך שהצלחנו לעמוד ביעדים השונים בשנת התקציב היוצאת ולהמשיך ולחתור
ליעדים חדשים ,הממצבים את נתניה בין הערים המובילות בארץ.
ספר תכניות מפורט זה מעיד יותר מכל על כך שעיריית נתניה מובילה תרבות ארגונית
מפותחת ,תוך שימת דגש על איכות הפעילות והשירות ושיפור מתמיד של שירותים ותשתיות,
לרווחת התושבים.

בברכה
ראש העיר
מרים פיירברג  -איכר

חזון
ראש העיר
נתניה ,הריביירה הישראלית,
עיר קיט נופש תרבות חינוך וספורט
הנמצאת בקדמת הערים היפות,
האיכותיות והמצוינות בישראל.
עיר מבטיחה ומקיימת המובילה
בתחום החברתי,
החינוכי ,התרבותי והכלכלי,
ומהווה אבן שואבת ליזמות
עסקית וחדשנות טכנולוגית.

דבר מנכל העירייה
לספר תכניות עבודה לשנת 2019
תכנית העבודה המוגשת לכם בזאת הינה כלי
ניהולי חשוב המביא לידי ביטוי את סדר
העדיפויות העירוני לשנת הפעילות  .2019בזמנים
של צמצום בתקציבי העירייה ,אנו מחויבים לשפר את איכות תהליכי העבודה,
באמצעות השקעת מחשבה מעמיקה בטיוב פעולותינו ובשיפור ממשקי העבודה
בין הגופים השונים בעירייה .ככל שיגבר התיאום בין הגופים השונים  ,כך נשפר
את תוצאות פעילותנו ואת טיב השרות המוגש לציבור.
שמנו דגש על הצבת יעדים מדידים כבסיס לתכנון מחייב של הפעולות בשנה
הקרובה .היכולת למדוד את העשייה ולנתח את התוצאות ,תורמת לשיפור
הביצועים ומנחה אותנו להציב בכל שנה רף גבוה יותר .אם נטמיע כולנו את
הכלים העומדים לרשותנו ,נוכל לשפר לאין ערוך את רמת התפוקות אליהן
נגיע.
פעולות החיסכון שננקטו בתחומים השונים בשילוב של עבודה מקצועית
ומעמיקה  ,אפשרו להוציא לפועל תכנית עבודה מוסדרת ומפורטת מבלי לחרוג
מגבולות התקציב ומבלי לפגוע בהמשך תנופת הפיתוח ובשירות לתושב.
אני מאחל לכולנו שנת עבודה פורייה ומוצלחת
אבי בן – חמו
מנכל העירייה

מטרות על עירוניות
מנכ“ל העירייה
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר כאבן שואבת ליזמות
עסקית תוך הגדלת שטחי המסחר.
מיצוב מעמדה של העיר כריביירה הישראלית ,המהווה מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית ובינלאומית.
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות
הפיזיות ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר וההתחדשות העירונית ,העמקת
תחושת הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי.
ביסוס מערכת החינוך העירונית כמובילה בתהליכי חדשנות ומצוינות והעלאת אחוזי
הגיוס המשמעותי לצה"ל.
הטמעת עקרונות עיר חכמה ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .תוך מתן דגש על שיפור
השרות וייעול תהליכים .
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,מימוש מדיניות של צדק חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה.

דבר ראש המנהל הכללי לספר תכניות עבודה 2019
עיריית נתניה הינה ארגון השואף למצוינות ,מטמיע תהליכי איכות בכל תחומי
העשייה ,מגלה רגישות לצורכי התושבים ועוסק באופן שוטף בפיתוח מענים חדשים
להעלאת איכות חיי התושב ומימוש חזון ראש העיר גב' מרים פיירברג איכר.
בהנהגתם של ראש העיר ומנכ"ל העירייה ,נוצרה בעירייה תרבות ארגונית ומסוגלות
מערכתית לצמצום מתמיד של הפער בין צרכי התושבים בעיר לבין יכולת הארגון
לתת מענה.
כסמנכ"ל וראש המינהל הכללי ומנהלת אגף משאבי אנוש ,אני מובילה שינויים
נדרשים במבנה הארגוני העירוני ,על מנת לשפר ,לקדם ולרתום את הידע שלכם
העובדים לטובת צרכי הארגון.
העירייה התברכה במשאב יקר ערך – עובדי העירייה .אעשה הכל על מנת להמשיך,
לטפח ולקדם את העובדים שבטוחני ישקיעו את כל יכולתם בביצוע עבודה מיטבית
שתוצאתה ,שרות מצוין לתושבים.
אני מזמינה את כולנו יחד ,להמשיך ולשמור על עיריית נתניה כסביבת עבודה נעימה,
בטוחה ואיכותית.

בברכה
חיה שניידר
סמנכל וראש מנהל כללי

דבר העורכת לספר תכניות עבודה 2019
במסגרת מדיניות אחראית של ראש העיר ומנהליה נקטה השנה העירייה בצעדי
צמצום וריסון הוצאות ,זאת מבלי לפגוע בשירות המיטבי הניתן לתושבי העיר.
הכנת תכנית העבודה אפשרה לנו לבצע בדק בית שנתי שסייע לנו להתאים את
פעולתנו למציאות המשתנה  ,לבצע בקרה ומדידה אחר המשימות שהצבנו
בראש ,תוך השגת היעדים שהוצבו בתכנית העבודה ושמירת הרציפות
וההמשכיות של פעולותינו.
מפגשי הכנת תכניות העבודה שימשו זירה לאתגור תכנית העבודה והתקציב,
לסנכרון הפעילויות לרוחב הארגון ,להחלפת רעיונות וליצירת דיאלוגים ותחרות
על המשאבים  .בכל מקום בו רתמו המנהלים את העובדים שלהם לתהליכי
חשיבה וכתיבת התכנית ,הצליחו הם להשיג את מעורבותם של העובדים,
מחויבותם ושיתוף הפעולה שלה.
גם השנה  ,אנו נוכחים לראות כי במקום בו המטרות היו ברורות ומושרשות
היטב ,שם נכתבה תכנית עבודה יצירתית ,ענפה ומגוונת המותאמת למשאבים
הקיימים .צירוף כל חלקי הפאזל יחדיו לתכנית כוללנית ,היו לב ליבו של
התהליך ואומנות בפני עצמה .הנהלת העירייה ובראשה ראש העיר ומנכל
העירייה השכילו לרתום את המנהלים והעובדים בכל הרמות  ,לתכנון וליישום
תכנית עבודה  ,2019החל משותפות בחשיבה ,במעורבות בהכנתה ולבסוף,
בנכונות לקחת חלק ביישומה.
אני מאחלת לכולנו שנה פורייה  ,השגת מטרות ויעדים.
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ספורט

מטרות
השירות המשפטי
ליווי משפטי שוטף של כל גורמי העירייה על מנת להבטיח את מהלכה התקין
והחוקי של פעילות העירייה.
הטמעת הדין הקיים ושינויי חקיקה ונהלים באגפי העירייה השונים כל אחד בתחומו,
זאת על מנת להבטיח שפעולת גורמי העירייה תהיה תקינה וחוקית.
ייצוג משפטי ראוי ומיטבי של גורמי העירייה ,בערכאות השיפוט השונות,
והליכים משפטיים שונים.
ריענון ועדכון חקיקה מקומית ומדיניות פיקוח ואכיפה עירונית ,בשיתוף עם הגורמים
המקצועיים הרלוונטיים ,בתחומי אכיפת חוק התכנון והבנייה ,רישוי עסקים וחוקי עזר.
ביסוס השירות המשפטי באנשי מקצוע עובדי עירייה ,מתוך תפיסה  ,לפיה הייצוג
המשפטי המיטבי הוא זה הניתן על ידי עורכי הדין הפנימיים.
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יחידות מנכ"ל
השירות המשפטי
מס'
משימה

שם המשימה

ליווי תהליכי
הנגשה של
מתקנים עירוניים
ואתרי אינטרנט

* ליווי משפטי שוטף של תהליכי
הנגשה אשר מבוצעים ע"י אגף
מבני הציבור +אגף התשתית
והתכנון +אגף מחשוב ומערכות
מידע.
* ניהול ההגנה בתובענות יצוגיות
שהוגשו ע"י ארגוני הנכים בענין
מתקני הנגשה בתחנות אוטובוס.

נוהל התקשרויות
חדש עם יועצים

* קיום פגישות עם כל אחד מאגפי הטמעת הנוהל
במחלקות העיריה
העיריה בנפרד.
וביצוע.
* לימוד הצרכים
* יציאה בקולות קוראים לצורך
בנית מאגרי יועצים  ,והכל ע"פ
חוזר המנכ"ל החדש בתחום.

6148

6149

6150

6151

6152

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

תביעות  -197שיהוי *ניהול ההגנות המשפטיות לגבי
תביעות 197
* הפחתת הסיכון ככל האפשר
ומציאת דרכים חלופיות לפתרון
התביעות
חוזה להתחדשות
עירונית

* מתן ליווי משפטי שוטף
* הכנת חוזים

סיום ביצוע הנגשת
מתקנים עירונים
ואתרי אינטרנט ע"י
גופי העיריה השונים

המשך ליווי משפטי

חתימה חוזה עם
המדינה

קיום  5סבבים
* בניית מערך הדרכות
מתן הדרכות
לתלמידים ולעובדי * מתן הדרכות לתלמידים בנושאי לפקחים +הדרכות
בבתי ספר
חוקי עזר -דוגמאת אופניים
עיריה.
החשמליים,ושמירת הסדר
הציבורי ,בעיקר לפני חופשת הקיץ.
* הדרכות בנושא חוק ומשפט
בבתי ספר.

סוג
תקציב

תוצר חציון 2

מספר סעיף
תקציבי

ליווי תהלכי הנגשה
רגיל
סיום ביצוע הנגשת
מתקנים עירונים ואתרי
אינטרנט ע"י גופי
העיריה השונים

נוהל התקשרויות חדש עם יועצים
רגיל
הטמעת הנוהל
במחלקות העיריה
וביצוע.

תביעות  - 197שיהוי
רגיל
המשך ליווי משפטי

ביצוע

חוזה להתחדשות עירונית
רגיל

הדרכות
קיום  5סבבים נוספים
לפקחים +הדרכות בבתי
ספר
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רגיל

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה

ליווי חקיקת חוקי
עזר

ליווי חקיקת חוקי עזר שעניינם
שיפור איכות חיי התושבים בעיר,
תוך רענון ועדכון חקיקה מקומית
ומדיניות פיקוח ואכיפה עירונית,
בשיתוף עם הגורמים המקצועיים
הרלוונטים ,בתחומי אכיפת חוק
התכנון והבנייה ,רישוי עסקים
וחוקי עזר ובפרט רפורמה בתחום
התכנון והבניה ורישוי עסקים.

ליווי משפטי בכל
התחומים
הקשורים בהסכם
הגג

הכנת מסמכים משפטיים בהתאם
לצורך

ליווי השבחת
נכסים עירוניים

ליווי משפטי שוטף לאגף הנכסים
בכל הנוגע להשבחת נכסים של
העירייה

6154

7087

9009

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

תוצר חציון 2

חקיקת חוקי עזר
סיום הליך שינוי/חקיקת רגיל
סיום הליך
שינוי/חקיקת חוק עזר חוק עזר רלוונטי
רלוונטי

ליווי משפטי צמוד

ליווי הסכם הגג בנתניה
רגיל
ליווי משפטי צמוד

ליווי השבחת נכסים עירוניים
רגיל
ליווי משפטי צמוד לכל ליווי משפטי צמוד לכל
הליך השבחת נכס
הליך השבחת נכס
ופרסום מכרזים בהתאם
ופרסום מכרזים
בהתאם
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מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מטרות נכסים
ופרויקטים אורבניים
השבחת נכסי העיר ,לצורך מיצוי הערך והקניין הציבוריים ,תוך יצירת איזון מושכל בניהם
בראיה לטווח הקצר ולטווח הארוך.
יצירת מחוללים ועוגנים תרבותיים ,חברתיים ,חינוכיים ,מסחריים/כלכליים ,תיירותיים/בילויים
במטרה להגשמת חזון פיתוח וקידום העיר.
ייזום וקידום יעדים עירוניים/אזוריים/לאומיים בראיה כוללת של נתניה כעיר הליבה של
המטרופולין תוך שיתוף פעולה עם גורמים עירוניים וממשלתיים.
ניהול ופיקוח על הנדל"ן העירוני לצורך מתן שירות מיטבי לתושבי העיר והמדינה ,באמצעות
פרוגרמות משולבות ומגוונות לחינוך ,תרבות ,שירותים עירוניים ,דת ,בילוי וספורט.
יצירת כלים קניינים ,משפטיים ותכנוניים לצורך מימוש הפרויקטים בעיר באמצעות פעולות
מקרקעיניות )הפקעות ,רישום תכניות ,הסדרת זכויות קנייניות ,הסכמים ,הקצאות ,אישורים
מוניציפאליים /ממשלתיים וניהול משודרג של ספר הנכסים(.
ריכוז נתוני סיכונים תנועתיים ,פעילות למתן פתרונות עם הדרג המקצועי ,הסברה והגברת
התודעה והתנדבות בתחום הבטיחות בדרכים במסגרת בתי הספר ,הגנים ובקרב בעלי
תפקידים.
ריכוז תכנית "בטרם" בעיר שמטרתה מניעת פגיעת ילדים במרחב הציבורי והפרטי.
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סמנכ"ל נכסים פרויקטים אורבניים ובטיחות בדרכים
מס'
משימה

שם המשימה

פתיחת שנה
*איתור וטיפול
במפגעים במוסדות
חינוך
*גיוס והכשרה של
מתנדבים לפתיחת
שנה

תוצר חציון 2

בטיחות בדרכים
רגיל
חציון שני פרויקטים
חברתיים
*הכנה לפתיחת שנת
לימודים בדיקה תקינות
מעברי חצייה  ,מפגעים
,נשק וסע לרבות שילוט
ופרסום
*הכשרה צוות מורים
והורים להירתם
לפרויקט של "נשק וסע"
ולווי במהלך השנה

יצירת בטיחות
בדרכים לאורך כל
השנה

יצירת בטיחות בדרכים פרסום
ולווי במהלך כל שנה ע"פ חתך
גיל ובקרה תכלול כל הגורמים
הנוגעים לבטיחות בדרכים
ורתימתם לנושא
וזימונם לוועדת בטיחות בדרכים
במהלך השנה ארבע פעמים.

נתיבי זה"ב

טיפול באוכלוסייה הכי העלאת המודעות בקרב רגיל
מיפוי גיל הזהב ,ליווי והדרכה
הגיל השלישי
פגיעה
במשך כל השנה לרבות חלוקת
*רכזת נתיבי זה"ב( *רכזת נתיבי זהב
חומר פרסומי ושי והעלאת
תבצע כל יום פעילות
לווי והדרכה הגיל
המודעות לצרכים של הגיל
לגיל השלישי בנושא
השלישי ושמירת חייו ע"י הדרכות .השלישי בטיחות
בדרכים ) תבצע מיפו זה"ב ( שירה בזהב,
בעיר לאיתור מרכזים הפעלה מדור לדור ,
הצגה  ,ועוד)
בהם נמצאים הגיל
* חלוקת חומר פרסומי,
השלישי ותפעל
שי מחזיר אור ,הדרכות
באזורים אלו.
* הקמה שולחן עגול במרכזי יום ,פרסום
ברדיו ,מדיה דיגיטלית,
ופגישה חודשית של
אירועים קהילתיים ועוד...
כל הנוגעים בגיל
השלישי לטיפול יעיל .

9290

9291

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב
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פירוט מקורות
הרשות
הרשות הלאומית
לבטיחות הדרכים
(הרלב''ד)

הרשות הלאומית
לבטיחות הדרכים
(הרלב''ד)

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
20

20

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

 80הרשות הלאומית
לבטיחות הדרכים
(הרלב''ד)

 80הרשות הלאומית
לבטיחות הדרכים
(הרלב''ד)

מס'
משימה

שם המשימה
מרכזי הדרכה
לבטיחות בדרכים

9292

תשתית סלחנית
בצירים רגישים
ותשתית מסבירה
פנים באזורים
נבחרים.
9293

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

תוצר חציון 2

חינוך מגיל צעיר מציל העלאת המודעות
מרכזי הדרכה לבטיחות בדרכים
לשמירה על החיים
חיים
קולטת כ 25,000 -ילדים מגני
במרכזי הדרכה
*מרכזי הדרכה
ילדים עד כיתה ו' ומדריכה ע"פ
לבטיחות בדרכים ליישם
לבטיחות בדרכים
חתך גיל מעשי ועיוני ,רכיבה על
את התוכנית החדשה
להדריך ולהתחדש
אופניים ,רכבים עם פדלים
לפי חתך גיל לקלוט
וממונעים על שטח של  5דונם עם בתוכנית הדרכה
ברבעון זה כ 12000
חדשה המציבה את
תמרורים ורמזורים.
הילד במרכז העניינים ילדים (מגני הילדים
וביה"ס יסודיים)
ומאפשרת לו
*לבדוק אפשרות
התמודדות במצבים
להדריך במרכזי
מאתגרים ופתרונם
ההדרכה חט"ב /תיכון
לפי חתך גיל.
לרכיבה בטוחה על
*לרכוש ציוד חדש
אופניים חשמליים
להדרכה ולשפץ את
וסימולטורים
המקום.
*לבדוק אפשרות
להדריך בעלי קולנועיות
במרכזי הדרכה
תיבדק האפשרות לתשתית
סלחנית בשני מוקדים כפיילוט,
"צומת קופסא" וצירים רגישים ע"י
סימון באמצעות צבע לפני הכניסה
לצומת ובנוסף צירים רגישים ליד
מוסדות ציבור יהיו ידידותיים
ומסבירי פנים ע"י סימונים בקרבת
ביה"ס ,אזורים עם סימונים למיתון
תנועה וציורים כנהוג באירופה.

תשתית מסבירה פנים
תשתית סלחנית
*ביצוע פיילוט "צומת
מצילה חיים
*הנדסאי  /פיזי לאשר קופסא" בשני מוקדים
בוועדת תנועה פיילוט * ביצוע פיילוט "צירים
רגישים וליד מוסדות
"צומת קופסא" (שני
ציבוריים" בשני מוקדים
מוקדים)
*טיפול בצירים
רגישים ואישורם ע"י
הגורמים המוסמכים
לצורף פיילוט (שני
מוקדים)
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רגיל

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות
הרשות הלאומית
לבטיחות הדרכים
(הרלב''ד)

הרשות הלאומית
לבטיחות הדרכים
(הרלב''ד)

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
20

20

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

 80הרשות הלאומית
לבטיחות הדרכים
(הרלב''ד)

 80הרשות הלאומית
לבטיחות הדרכים
(הרלב''ד)

מס'
משימה

שם המשימה
אפליקציה מצילת
חיים  -פיילוט

הסבר ופירוט אודות
המשימה
חברת  Foresightפיתחה
אפליקציה מצילת חיים לנהגים,
רכבי אופנים והולכי רגל לפיילוט
בנתניה .

9294

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

תוצר חציון 2

מספר סעיף
תקציבי

העלאת המודעות בקרב רגיל
חברת Foresight
התושבים לסכנות
פיתחה אפליקציה
מצילת חיים לנהגים ,הקיימות
*המשך ניסוי תחבורה
רכבי אופנים והולכי
חכמה בנתניה (ניסוי
רגל.
תחבורה חכמה בצומת
הפיילוט יתבצע
סגורה תאריך יעד -
בנתניה (ניסוי
בסוף מרץ )2019
תחבורה חכמה
בצומת סגורה במרחב המשך ניסוי תחבורה
העיר נתניה  :תאריך חכמה בנתניה (ניסוי
יעד  -בסוף אוקטובר תחבורה חכמה בצומת
סגורה תאריך יעד –
) 2018
בסוף אוקטובר )2019
*לווי לאורך כל תקופת
הפיילוט אפליקציה
מצילת חיים בנתניה ע"י
הרלב"ד

פירוט מקורות
הרשות
הרשות הלאומית
לבטיחות הדרכים
(הרלב''ד)

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
20

סריקת הארכיב

8993

8994

תמיכה בהקמת
מחיצות סריקה

הקמת תיקיות ממוחשבות
במערכת הסריקה

עד  20מחיצות
חדשות בתיקי נכסים
ובתיקים כלליים

הדרכת מערכת
ארכיב

הדרכת מערכת ארכיב

 2הדרכות אישיות
 2הדרכות אישיות
לשימוש לגורמי האגף לשימוש לגורמי האגף
וגורמים נוספים
וגורמים נוספים

 200הזנות

8995

8997

עד  20מחיצות חדשות
בתיקי נכסים ובתיקים
כלליים

רגיל

רגיל

מערכת נכסים החדשה
רגיל
 200הזנות

הזנה וטיוב נתונים קישור מבנים למערכת הנדסית,
הזנת ארועים ,נתוני מונים ,פרטי
משתמשים וחוזים
ליווי תהליך סקר משתמשים ,סקר  60סקרים בתיקי נכס  60סקרים בתיקי נכס
סקר נכסים
מדידות וסקר נגישות לפי סדרי
עדיפויות ובמגבלות התקציב.
התהליך דורש בקרה ,הזנה ,הכנת
דוחות לטיפול לגורמים אחרים
באגף בהתאם לממצאים
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תב''ר

0

0

1,000

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

 80הרשות הלאומית
לבטיחות הדרכים
(הרלב''ד)

מס'
משימה

8996

9061

שם המשימה

תמיכה וליווי
בכתיבת מכרזים

הסבר ופירוט אודות
המשימה
ריכוז דרישות להכנת מכרזים לפי
דרישה ,איסוף חומר מגורמים
שונים לכלל הכנת חוברת מכרז
ופרסומו

תוצר חציון 1

ליווי עד  3מכרזים

סוג
תקציב

תוצר חציון 2

מכרזי מכר ושכירויות
רגיל
ליווי עד  3מכרזים

שכירויות
רגיל
טיפול בכ  15 -נכסים צימצום שכירויות עפ"י
שכירת נכסים עבור לבקשת יחידות עירוניות שוכרת
העירייה נכסים וזאת לאחר קבלת שכירת נכסים באישור הדו"ח
יחידות עירוניות
הנהלת העירייה
אישור הנהלת העירייה ומנהל
ומנהל הכספים.
הכספים לתקציב מתאים.
הנכסים יישכרו רק לאחר קבלת
אישור עקרוני חתום.
שיפוצים
תאום שדרוג
ושיפוץ נכסים
עירוניים ושכורים

אגף הנכסים מעורב בתאום
ושיפוץ נכסים עירוניים ושכורים
כגון שלב ג' מנהל ההנדסה,
פרויקט מרש"ל ,מרכז הפעלה,
וכדומה

מעורבות בשיפוץ,
תאום ופיקוח
במקביל לשלושת
הפרויקטים הראשיים
מטפל גם בפרויקטים
משניים כגון תמ"א 38
בבלפור ,פינוי בינוי
בסוקולוב/ויצמן,
פרויקט אנדריוס
וכדומה

הסדרת זכות שימוש/חכירה של
גופים ציבוריים(עמותות ,חל"צ)
בנכסים קיימים (מוס"ח מהזרם
המוכר שאינו רשמי ,מעונות יום,
מגרשי ספורט וכו') והקצאת
קרקעות להקמת נכסים לטובת
הציבור (מרכז חינוך
והסברה/מוזיאון מלחמת יום
כיפור ,מועדונים לתנועות נוער,
מרכזים קהילתיים וכו')

טיפול בלפחות 30
פניות ,כולל אישור
משרד הפנים,
והסדרה חוזית
ובתשלומים של
מקרקעין בשימוש

9063

הקצאת מקרקעין
לגופים ציבוריים
למטרות ציבוריות
9064

רגיל

כנ"ל

הקצאות קרקע
רגיל
טיפול בלפחות 30
פניות ,כולל אישור
משרד הפנים ,והסדרה
חוזית ובתשלומים של
מקרקעין בשימוש
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מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה

הסדרת זכויות
העירייה בלשכת
רישום המקרקעין
9071

בהמשך להתחייבויות של העירייה שוטף במהלך כל
השנה
(בעבר ובהווה) ,חוזים ,מכרזים
והפקעות ,נדרשת העירייה לבצע
פעולות מקרקעיניות בנכסים
העירוניים .בין היתר ,העברת
בעלויות ,רישום חכירות ,רישום
והסרת הערות אזהרה ,מתן כתבי
הסכמה לפעולות מקרקעיניות
וכיו"ב.

דיווח על פעולות
מקרקעיניות
ברשות המיסים

במסגרת רישום זכויות ,נדרשת
העירייה לדווח בגין עסקאות
מקרקעיניות ברשות מיסוי
מקרקעין .מדובר בכל פעולה
מקרקעינית בה מעורבת העירייה:
תשלום פיצויי הפקעה ,מכרזים,
חוזים ,הסכמי חכירה ,הארכת
הסכמי חכירה הן מול המנהל והן
מול גוף פרטי כמו גם חברת
החשמל .כמו כן ,העברת תשלומים
לרשויות המיסים בהתאם.

מתן תוקף
להסכמים לצורך
ביצוע הרישום

במכירת זכות במקרקעין ,נדרשת
העירייה לקבל את הסכמת שר
הפנים לעסקה .אישור זה הינו
תנאי מתלה לרישום סופי בלשכת
רישום המקרקעין ובלעדיו אין
תוקף לעסקה .תחת תפקידי באגף
מופיעים החוזים הכלליים שאינם
בדרך של מכרז (כגון :דירה
להשכיר (מעונות סטודנטים),
נת542/א ,קרית הממשלה וכיו"ב).

9072

9073

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

שוטף במהלך כל
השנה

שוטף במהלך כל
השנה

סוג
תקציב

תוצר חציון 2

מספר סעיף
תקציבי

הסדרה ורישום זכויות קנייניות ותכנוניות
שוטף במהלך כל השנה רגיל

שוטף במהלך כל השנה רגיל

שוטף במהלך כל השנה רגיל

16

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה
נושאים משותפים
לעירייה ולרשות
מקרקעי ישראל

9074

חוזים כלליים
9075

פיקוח ובקרה

9067

קשר עם זכיינים

9068

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

בהמשך להסכמי חכירה מול רמ"י שוטף במהלך כל
השנה
שפג תוקפם כמו גם הסכמים
שמעולם לא קיבלו ביטוי בלשכת
רישום המקרקעין ,הסכמי תמ"א
 38ופרוייקטי פינוי בינוי אותם
העירייה מקדמת מול יזמים,
נדרשת העירייה לפעול מול רמ"י
למיצוי זכויותיה .הדבר בא לידי
ביטוי בהסדרת זכויות מול רמ"י
באופן שוטף לאורך כל השנה.
חוזים שהעירייה מקדמת בפטור
ממכרז וחוזים המקבלים ביטוי
בהמשך להוראות תב"ע כגון
רישום חניונים מתחת לשצ"פ
וכיו"ב.

שוטף במהלך כל
השנה

סוג
תקציב

תוצר חציון 2

שוטף במהלך כל השנה רגיל

שוטף במהלך כל השנה רגיל

פיקוח ובקרת נכסים
פיקוח ובקרה על כ 25-רגיל
פיקוח ובקרה על כ-
פיקוח ובקרה יזומה על נכסי
 25נכסים ,בקרה על נכסים ,בקרה על כ25 -
העיריה על פי תבחינים וסדרי
כ 25 -הקצאות ,פיקוח הקצאות ,פיקוח ובקרה
עדיפויות .יעד לשנת  2019כ50-
על דוכנים וקיוסקים כ-
נכסים .בקרה על הקצאות קרקע -ובקרה על דוכנים
.15
יעד ל 2019-כ 50-הקצאות .פיקוח וקיוסקים כ.15-
הסדרת סקר נכסים
ובקרה על דוכנים וקיוסקים-כ 30-הסדרת סקר נכסים
בהתאם להתקדמות בהתאם להתקדמות
דוכנים .פלישות בנכסים -על פי
הסקר.
הסקר.
הצורך ועל פי תבחינים .סיוע
בסקר נכסים ,טיפול והסדרה
בליקויים על פי ממצאי הסקר.
ניהול הזכיינים בבתי הקפה
והמסעדות השונות הפועלות
בנכסי העיריה ,מעקב אחר ביצוע
מכרזים בנכסים הנ"ל ,קבלת
זכיינים חדשים ,ערבויות ,ביטוחים
ועמידה בתנאי החוזה ,קשר
ופגישות עם הזכיינים ,תקופתיות
או יזומות ו/או בהתאם לצורך בכל
הנוגע לשימוש בנכסים העירוניים.

שוטף בכל המסעדות
ובתי הקפה הפועלים
בנכסים עירוניים

שוטף בכל המסעדות
ובתי הקפה הפועלים
בנכסים עירוניים

17

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה
ניהול מסעדות
ובתי קפה

ניהול הגביה ,ביטוחים ועמידה
בתנאי החוזה ,מעקב אחר
תשלומים וחובות ,פיקוח על אופן
הניהול ופעולות יזומות לפי הצורך
להסדרת אופן התפעול.

שוטף לאורך כל
השנה בהתאם
לצרכים המשתנים

הפקעות

ביצוע הפקעות לצרכי ציבור
בהתאם לתכניות בתוקף ע"פ צרכי
העיריה .ההפקעה מאפשרת
רישום קרקעות על שם העיריה
לשם ביצוע פרויקטים ציבוריים

 5הפקעות

כלים קנייניים להסדרה ורישום
רגיל
 5הפקעות

השבחת נכסים

בדיקת מקור הזכות וליווי ההליך
התכנוני בנכסים המיועדים
להשבחה כלכלית/תכנונית

עדכון תב"עות
ופרצלציות

עדכון ויצירת נכסים במערכת
הממוחשבת בעקבות אישור
ורישום תכניות בנין עיר
 .1ביצוע עצמי של רישום תכניות
בנין עיר והפקעות בלשכת רישום
המקרקעין תוך חיסכון כספי ניכר
לעיריה
בדיקת והחתמה בהיבט הקנייני
של בקשות להיתרי בניה
ותכניות בינוי

9122

9124

9126

9129

תוצר חציון 2
שוטף לאורך כל השנה
בהתאם לצרכים
המשתנים

9069

9125

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

רישום תכניות
והפקעות

בקשות להיתרי
בניה
צווי גינון וחניה

9131

הוצאת צווי גינון וחניה במגרשים
ריקים לצורך שיפור איכות חיי
התושבים מבחינת גינון וחניה

9135

בדיקה קניינית של בדיקה קניינית של זכויות העיריה
טפסי נכס למפעל לצורך קבלת תקציבים ממפעל
הפיס/משרד החינוך
הפיס /משרד
החינוך

9016

סיום פרויקט משולב ומורכב ככלי
עבודה משלים חשוב ביותר לכל
רשות.

המשך קידום סקר
נכסים

8

4

6

12

12

12

סיום  3/4הסקר

מספר סעיף
תקציבי

רגיל

רגיל

8

רגיל

4

רגיל

4

רגיל

12

רגיל

4

רגיל

12

משימת דגל  -נכסים ופרוייקטים אורבניים
רגיל
סיום הסקר

18

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה
ייצוב המצוקים
(שוברי גלים)

ע"פ מח 280/שקודמה וקיבלה
תוקף ואישור לביצוע ע"י הולחוף,
סיוע לחב' הממשלתית לביצוע
שוברי הגלים .טיפול בסוגיית
העבודות ההנדסיות ביבשה מול
הגורמים הציבוריים ,משרד הפנים
ורשויות החוף

השבחת נכסים
והמשך קידום
מכרזים
משמעותיים

מלון גד מכנס – בהפקדה ויש כבר פרסום מכרזים
לפרויקטים שההכנסה
מתעניינים  ,פרומקין – בתוקף
מהם הכוללת כ50 -
(השבחה שניה) – מכירה,
מלש"ח
הפורצים/הרצל – פתרון בעיות
משפטיות ופרסום מכרז ,.שוק
העופות  -פרסום מכרז לאחר
סיום החקר
מתן תוקף לתכנית
בהפקדה .סיום ההליכים תוך
המתאר לשב"צים
שישה חודשים ,וגזירת 8
פרויקטים נקודתיים
אשר קידמנו עד לאישורה בימים הגשת  11תב"עות
מפורטות לועדה
אלה.
המחוזית

9017

9018

9019

9020

תב"ע מתארית
לכל השב"צים
בעיר
קידום תב"עות
מפורטות לחופים
בהתאם לתמ"א
(6/13חופי נתניה)
הסכם הגג

9021

9022

הסכם גג משולב
עם רמ"י ומשרד
הבינוי והשיכון

9023

9024

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

המשך שיתוף פעולה עם כל
הגופים המקצועיים בעירייה.
תיכלול במסגרת ניהול ועדת
ההיגוי רמ"י  -עירייה.
סיוע מקצועי לקידום חתימת
ההסכם.

תחילת ביצוע שוברי
הגלים ע"י החב'
הממשלתית.
מימון ממשלתי
לעבודות היבשתיות.

סוג
תקציב

תוצר חציון 2
קידום בניית שוברי
הגלים ופרסום וסיום
תכנון עבודות יבשתיות

ניהול ומיצוי המכרזים

המשך השבחת 8
שב"צים נוספים

ביצוע ע"פ לוח
הזמנים שנקבע

ביצוע ע"פ לוח הזמנים
שנקבע

חתימה על ההסכם
והקמת מינהלת
התחדשות פיזית

סיוע בהפעלת המנהלת

המשך ריכוז
וקידום פרוגרמות
למבני ציבור/חינוך

בשיתוף פעולה עם מינהל חינוך
ומינהל הנדסה.

קביעת פרוגרמות
למבני חינוך לשנת
תש"פ

קריית הממשלה

קידמנו את ההסכם אשר נחתם
וקיבל אישור מועצה – המשך
טיפול באישור משרד הפנים.

אישור משרד הפנים
להסכם .ליווי הדיור
הממשלתי להגשמת
הפרויקט .חתימת
נספח על העברת
ביהמ"ש

סיוע לתחילת ביצוע
המתחם

רגיל

רגיל

אישור התמ"א וקידום
התב"עות המפורטות
לדיון במחוזי

קביעת פרוגרמות
לשנת תשפ"א

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

19

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

9025

שם המשימה

בית העירייה  DBOTבשיתוף פעולה עם כל הגופים
המקצועיים של העירייה .קידמנו
את רישום התכנית המורכבת.

מרכז לאומנויות
צעירים באצטדיון

תחילת ביצוע ע"י
קיים תכנון מפורט לביצוע –
ממתינים לתב"ר ע"פ מימון מפעל מנהל התפעול
הפים לצורך תחילת ביצוע ע"י
אגף האחזקה שבמינהל התפעול.

קידום הביצוע לקראת
אכלוס בחציון הראשון
של שנת 2019

הסכם גבולות
"חבצלת"

סיום תכנון תב"ע
עריית נתניה ,עמק חפר – עדיין
בחסמים תכנוניים וחוסר הסכמות וחתימה על הסכם
עמק כפר.
עם עמק חפר – ממשיכים את
המהלך התכנוני ע"י מהנדס העיר
עמק חפר ורמ"י..

בהתאם להחלטות
משרדי הממשלה

ארנה לכדורסל –
רב תכליתית
בית פלדמן

9030

מרש"ל – מרכז
שרות לעוור
9031

אישור משרד הפנים הוצאת המכרז יחד עם
ללא דרישת "אובליגו" הגזברות ויועמ"ש
והכנת מכרז למתחם
בית העירייה

מרכז ההפעלה
(חירום) מקלט
בקניון

9028

9029

תוצר חציון 2

ניהול הפרויקט ,תכנון ביצוע
בתיאום עם גורמי העירייה ,רח"ל
וקרן ידידות .יש הסכמות וטיוטות
הסכם עם הבעלים ,התב"ע
הוגשה ,ולאחר החתימה ,וקבלת
ההרשאות של הגופים הממנים
ניתן יהיה להתקדם עם הביצוע.

9026

9027

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

לאחר ההחלטה על סוג המבנה
ע"י ההנהלה ,קידום יישום
הפרויקט באגם ג'.
פרויקט משותף לאגודה למען
החייל ועיריית נתניה .התכנית
במחוזית – טיפול מול רשות
המיסוי עם יועמ"ש והגזברית
ומנכ"ל חל"ת .לאחר סיום טיפול
המיסוי והתאום המתארי עם
הועדה המחוזית ,יועבר לניהול
חל"ת.
ההסכמים בחתימה ,הנכסים
נמכרו והכספים יועברו לקרן נתניה
בשני תשלומים .סה"כ 2.2
מלש"ח .הביטוח הלאומי מממן
את ההתאמה והשדרוג של
המבנה בכ 2.4 -מלש"ח המהווה
את כל העלות.

רגיל

יצירת מקורות המימון סיום כ  50%מהפרוייקט רגיל
וגמר תיכנון

רגיל

אישור תקציבי למימון קידום התכנון בכפוף
הפרויקט ותכנון מפורט למימון
אישור מיסוי ואישור
הועדה המחוזית
להפקדה

גמר תשלומים
ותחילת ביצוע שדרוג
המבנה ע"פ תקציב
הביטוח הלאומי

רגיל

רגיל

רגיל

סיוע לחל"ת בתכנון
וביצוע הפרוייקט

סיום המשימה והתאמת רגיל
המבנה ע"י מנהל
התפעול

20

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה
9032

שם המשימה
הסדרת משרדי
העירייה קיימים -
דו"ח ב'
בית יד לבנים

9033
תנועות נוער
9034

9035

הסבר ופירוט אודות
המשימה
בשלב הביניים .ביצוע התאמות
מבנים במגמת צמצום והתייעלות.

קיום שתי ועדות .ועד
ניהול הועד המנהל .קיים צורך
בהרחבה  +שירותים .גיוס תורמים .הפועל וקידום תכניות,
תרבות וחינוך

9039

תוצר חציון 2

הטמעת המלצות הדו"ח רגיל
בשלבים .
רגיל

לא ידוע בשלב זה

המשך יישום ההמלצות עם מינהל שדרוג אתרים ומבנים שדרוג אתרים ומבנים
ע"פ ההמלצות שלב א' ע"פ ההמלצות שלב ב'
התפעול ומינהל החינוך.

 5,000מ"ר – ב –  70מלש"ח-
מרכז לחקר
מלחמת יום כיפור -העמותה החליטה על מיקום
המרכז ליד בית יד לבנים
קיימת פרוגרמה ,התכנון
מתקדם ,מתקדמים עם הליכי
ההקצאה,

פרויקט חדש – הקצאת קרקע

קידום ההקצאה
לעמותה ובמקביל
מציאת פתרון
לתחילת הבנייה
בכפוף למציאת פתרון
משפטי
טיפול משפטי ואכיפה
לפינוי הצירים
במתחמים החדשים
באחריות חל"ת

9036

9038

הטמעת החלטות מ-
 2018וסיום הדו"ח

סיוע בליווי העמותה
לחקר מלחמת יום
כיפור בנושא הקצאה,
שלב ראשון עם קרן
נתניה כולל תיקון
תב"ע ותכנון מפורט
ע"פ הפרוגרמה
שהוגשה

בית בנג'י – בית
חם לחיילים

9037

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

פינויים בשכונות
חדשות ובמקומות
שונים בעיר

המשך חקירה וטיפול משפטי –
אזרחי בהמשך לטיפול הנדסי -
פלילי.

המשך מכרזי
שכירויות .אצטדיון
וכו'.

נותרו שני מתחמים ,המכרז השני
לא הניב פרי .נעשים מאמצים
נוספים

מתן שירות בדיקת שטחי ציבור – הפקעות – כלים
קנייניים
כל התב"עות

תחילת בניית הפרויקט
ע"י העמותה

המשך הליך ההקצאה

טיפול משפטי ואכיפה
לפינוי הצירים
במתחמים החדשים
באחריות חל"ת

מיצוי הליך משא ומתן השכרת יתרת
המתחמים בכפוף
לאחר אישור ועדת
לאישור משרד הפנים
המכרזים
בדיקת כל הת"בעות בדיקת כל הת"בעות
שכוללות שטחי ציבור שכוללות שטחי ציבור
בשת"פ עם אגף תכנון בשת"פ עם אגף תכנון
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רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה
החווה החקלאית

9040

9041

9042

תורמים – טיפול
בתיקי תורמים
עבור קרן נתניה

9045

גמר הביצוע ופינוי הציר
תכלול מול נתיבי ישראל – הרחבת סיום תכנון העתקת
המבנים ותחילת ביצוע לצורך הרחבת כביש 57
כביש  57תוך העתקת המבנים
דרומה – קידום ההסכם  +פיצויים
 4פרויקטים לפחות

סיוע לקרן נתניה בשני כנ"ל
פרויקטים שהתפנו
מכספי תרומות

מוזיאון ליהדות
ספרד
חניונים

המשך הליך תב"ע
הכנת מכרז B.O.T
פרסום מכרז  BOTלחניון בדוד
לחניון גן המלך ופרסום והפקעה בכיכר
המלך/מרקש וטיפול בתב"ע של
המייסדים
רחוב המייסדים.
קידום הפרויקט ע"פ הוצאת היתר בנייה
תחילת קידום הפרויקט ע"פ
לקראת ביצוע בשנת
מתווה משותף עם מינהל הנדסה .מתווה משותף עם
2020
מינהל הנדסה.

מוזיאון גלריה –
בית לנדה

ליווי וקידום תכניות אתמ"מ  -אזורי התעסוקה תכנית
מתארית
בניין עיר גדולות:
תכנית המתאר
אתמ"מ ,מתאר,
גבעת הפרחים  -לב המטרופוליני
גבעת הפרחים.
חידוש שיתופי
פעולה עם לב
השרון

ליווי מינהל הנדסה
בהליך הסטטוטורי

פארק מטרופוליני.

סיום הליך מח 270
(פארק מטרופוליני)
והמשך ניהול
המינהלת עד להקמת
חברה משותפת עם
לב השרון

כנ"ל

ריכוז כל תחום "בטרם" לבטיחות
ילדים ,עבודה מול הרפרנטים
השונים באגפי החינוך ,רווחה,
חנב"פ ועוד

כ 50% -מהפעילות
השוטפת

"בטרם" למניעת
היפגעות ילדים

רגיל

רגיל

לא ידוע

ליווי מינהל הנדסה
בהליך הסטטוטורי

9046

9070

תוצר חציון 2

הפרויקט מתעורר – המשך טיפול .המשך טיפול במידה
והעמותה תגייס
תרומות מתאימות

9043

9044

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

כ 50% -מהפעילות
השוטפת
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מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מטרות אגף מחשוב
ומערכות מידע
חיזוק הקשר של העיריה מול התושב באמצעות שירותים רב ערוצים מתקדמים של
תקשורת דיגיטלית )אתר עירוני חדש ,החצנת שירותים לתושב ,אפליקציה ורשתות חברתיות(
תוך בחינת צרכי התושבים ומיקוד הפיתוח הטכנולוגי לשיפור איכות חייהם על בסיס ניתוח
מידע ושיתוף הציבור.
קידום חזון עיר חכמה והמשך יישום תכנית אב לעיר חכמה תוך תאום תשתיות לתקשורת
חכמה ברחבי העיר ,הרחבת תשתיות עירוניות חכמות ,שליטה ובקרה עירונית )שו""ב(,
מערכות חנייה חכמות ,קידום מערכת תחבורה שילובית  ,MAASקידום מערכות תחבורה
חכמות ויישום קולות קוראים
חיזוק וחידוש תשתיות המחשוב העירוניות כפלטפורמה למערכות המידע של הארגון
והמשך קידום המערכות ל"מחשוב ענן"
תחזוקה ,אפיון ,ליווי תהליכי העבודה והרחבת שירותים ,תוך יישום מכרזים לשדרוג מתמיד
של מערכות המידע הארגוניות ומתן כלים מתקדמים לעובדים לייעול תהליכי העבודה
וכבסיס לשיפור מתמיד של השירותים הניתנים לתושבים
קידום מערכות תומכות החלטה ומערכות מידע למנהלים מבוססות  BIלשיפור כלי העבודה
למנהלים
הרחבת השירותים מבוססי מידע גאוגרפי לגופי העירייה השונים והתושבים כבסיס למתן
שירות מבוסס מיקום
מימוש מעטפת אבטחת מידע לשמירה על נכסי המידע של העיריה ונתוני התושבים
והעסקים תוך עמידה בדרישות חוק הגנת הפרטיות והתקנות ותקן האיכות ISO27001
23

אגף מחשוב ומערכות מידע
מס'
משימה

6128

שם המשימה

יועצי ליווי עיר
חכמה

כנגזרת לישום תוכנית האב לעיר
חכמה אשר הוכנה במהלך 2016

ליווי מערכות תומכות
עיר חכמה

סיבים אופטיים

בהתאם לתוכנית הפעולה בנושא:
תשתית תקשורת לעיר חכמה
כנגזרת לתוכנית האב עיר חכמה
התשתית נדרשת כדי לאפשר
להקים ישומים עירוניים מתקדמים,
הסכום הוא אומדן עלות לשנת
הפעילות הראשונה כאשר האומדן
לחמש שנים עומד על כ28
מלש""ח
נבחנים מודלים עסקיים אפשרים
, BOTזכינות ,השכרת שירותים,
מודל מעורב דוגמת כביש  6ועוד

ממתין לתקצוב

6143

9258

9260

הסבר ופירוט אודות
המשימה

יועץ מערכת CMS
במסגרת יישום
מכרז 78/16

ליווי הטמעת מערכת
CMS

חיווי והצגת תהליכי
עבודה דיגיטלים
מהמערכות
העירוניות וגופי
הסמך

.

יועץ תשתיות לעיר
חכמה

האקטון

תוצר חציון 2

פרויקטים במסגרת "עיר חכמה"
תב''ר
ליווי מערכות תומכות
עיר חכמה
תב''ר

ליווי הטמעת מערכת
CMS

במסגרת תוכנית האב לעיר חכמה
( )OPEN DATAאנו מתעדים לקיים
שולחנות עגולים והאקתונים
יעודיים

תב''ר

תב''ר

ליווי הטמעת אוגדן
התשתיות לעיר
חכמה בשדרוגי
רחובות ומתחמים
חדשים.

9261

9262

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

מספר סעיף
תקציבי

תב''ר

ישום בהתאם לתקצוב

24

תב''ר

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
45

5,000

120

100

200

120

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

9264

9265

6129

שם המשימה

השמשת תשתית בהמשך ללהתקנת תשתיות
קיימת עיר חכמה תקשורת תומכות עיר חכמה
רחוב הרצל ,יהלום ברחוב הרצל במהלך  2018ישנו
צורך בהשמשת התשתית (סיב
אופטי) על פי הרשום באוגדן
התשתיות.
הוספת  4עמדות מידע נוספות
עמדות מידע
במהלך 2019
הקמת פורטל עירוני כנגזרת למכרז  , 78/16מדובר
בישום סעיף  3במכרז תחת כתב
הכמויות (ישום פורטל אירגוני כולל
שנת תחזוקה ראשונה בהתאם
למפרט הטכני).
הקמת אפליקציה
עירונית

6130

6134

המשך הטמעת אפליקציה עירונית
בהתאם למכרז  , 78/16מדובר
בישום סעיף  5במכרז תחת כתב
הכמויות (ישום האפליקציה
העירונית כולל שנת תחזוקה
ראשונה בהתאם למפרט הטכני)

כנגזרת למכרז  , 78/16מדובר
בנית ממשקים
בתשלום לספקים הקיימים
ואנטגרציה של
מערכות ושירותים למערכות התפעוליות מהצד
תפעוליים מול אתר שלהם.
האינטרנט העירוני

שילוט דיגיטלי

6139

הסבר ופירוט אודות
המשימה

יעוד המערכת ,להקטין את כמות
הנסיעות בעיר על ידי הכוונת
הרכבים למקומות חניה פנויים
בחניונים ברחבי העיר בין השאר
על ידי בניית ממשק לחניונים
פרטיים אשר יאפשר העברת
מידע בין בקרי חניונים של
מפעילים שונים למערכת השילוט
האלקטרוני ועל ידי כך הכוונת
חניה בזמן אמיתי.
מוערך ב 800,000ש"ח לשלב א

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

תוצר חציון 2

ישום בהתאם לתקצוב

בהתאם לתקצוב

מספר סעיף
תקציבי

תב''ר

תב''ר

בהתאם לתקצוב

אסטרטגיית-על  Dשירותים אלקטרוניים לציבור
תב''ר
בהתאם לתקצוב יוצג בהתאם לתקצוב יוצג
תוצר
תוצר

אפיון טכני

ישום

ישום

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
300

200

527

תב''ר

תב''ר

ישום

תב''ר

ממתין לתקצוב
תוצרים יוצגו בהתאם

25

150

800

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה

אסטרטגיית על  :Hטכנולוגיה מאפשרת
תב''ר

רישות העיר WIFI

משוב מערכת
לקוחות

ניתוח מידע אגרגטיבי ניתוח מידע אגרגטיבי
המערכת המתבקשת הינה כלי
על בסיס שוטף והוצאת
על בסיס שוטף
לאיגום ,ניתוח וניהול משובי
דוחות פריאודים
תושבים אוטומטי ממערכות שירות והוצאת דוחות
פריאודים
של הרשות וכלים דיגיטליים
נוספים כמו גם חיבורים למערכות
שירות כדוגמת מערכת המוקד
העירוני ומערכות תפעוליות
נוספות על פי צורך בהמשך.

6140

OPEN DATA

הקמת אתר שיבוסס על
טכנולוגיית מתקדמת המאפשרת
ניהול תוכן לטובת הפצת מידע
ארגוני לציבור  Open data -וכן
מערך יצוא קבצים למנהל
המערכת מנתוני ה GIS-של
העיריה עבור שימוש באתר התוכן.

הקמת מערכת
שליטה ובקרה

התייחסות התקציב הנדרש הנו
לשנה הראשונה בלבד הכולל את
התוכנה של מערכת השו"ב כולל
התממשקות למספר מערכות
יעודיות אשר רלוונטיות
לאינטגרטיביות בעיר נתניה ,כמו
כן למערכות קיימות והכנה
להתממשקות למערכות עתידיות,
אומדן כ 2,000,000ש"ח הקמה
וממשקים רלבנטים למערכות
תפעוליות מרכזיות  +שירות
שוטף ל 3שנים.

6136

בהתאם לתקצוב יוצג
תוצר

תוצר חציון 2

מכרז בשלבי סיום ,אופיין
באמצעות יועץ חיצוני אשר מסיע
בכתיבת המכרז לנושא רישות
ה WIFIוליווי הפרויקט בפועל, .
מקור תקציבי חיצוני (בהנחה
ויתוקצב דרך חל"ת) מוערך
בכ ₪ 700,000לשלב א' (עודכן
בספטמבר )200K 2018

6135

6137

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

בהתאם לתקצוב יוצג
תוצר

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תב''ר

אסטרטגית על open data :c
תב''ר

מטרת על C1 -סעיף  6.1.3שיפור איכות החיים בעיר  -הגברת בטחון
תב''ר
המשך אפיון וישום
בהתאם לתקציב ו/או
בהתאם לקבלת קול
קורא מישראל
דיגיטלית (בתהליך
הגשה)
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תקציב
ממקורות
הרשות 2019
500

120

70

550

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה

הקמת מערכת
שליטה ובקרה

התייחסות התקציב הנדרש הנו
לשנה הראשונה בלבד הכולל את
התוכנה של מערכת השו"ב כולל
התממשקות למספר מערכות
יעודיות אשר רלוונטיות
לאינטגרטיביות בעיר נתניה ,כמו
כן למערכות קיימות והכנה
להתממשקות למערכות עתידיות,
אומדן כ 2,000,000ש"ח הקמה
וממשקים רלבנטים למערכות
תפעוליות מרכזיות  +שירות
שוטף ל 3שנים.

ישום מערך
לשיתוף כלי רכב
חשמליים בנתניה

עלות שאושרה (על פי סיכום דיון
מנכ""ל מתאריך  )2.8.17עומדת
על  1.5מלש""ח לתשתיות בלבד
(ללא פרסום וכ""א יעודי לפרויקט)
 מקור מתב"ר ייעודי לנושא.משרד הגנת הסביבה מעמיד
 3525אש"ח לפרויקט

6137

6138

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

תוצר חציון 2

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

מטרת על C1 -סעיף  6.1.3שיפור איכות החיים בעיר  -הגברת בטחון
תב''ר
המשך אפיון וישום
בהתאם לתקציב ו/או
בהתאם לקבלת קול
קורא מישראל
דיגיטלית (בתהליך
הגשה)

ישום בהתאם
לתקבולים מ2018

אסטרטגיית על  : Gפתרונות תחבורה
תב''ר
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הפרויקט מכיל
 matchingממשרד
הגנת הסביבה

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

550

הפרויקט מכיל
 matchingממשרד
הגנת הסביבה

מס'
משימה

שם המשימה
עמדות טעינה
חשמליות

9002

הקמת חדר
שרתים מרכזי
במרתף תל חי 8
9325

פרוקיט שדרוג
שרתי ל HCI
9327

הסבר ופירוט אודות
המשימה
הקמת עמדות טעינה חשמליות
במסגרת קול קורא (( RFI
 103/2018למענקי משרד
האנרגיה להקמת עמדות טעינה
לרכבים חשמליים

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

תוצר חציון 2

תב''ר

הגשת קול קורא
להקמת עמדות טעינה
חשמליות במסגרת
קול קורא למענקי
משרד האנרגיה
להקמת עמדות טעינה
לרכבים חשמליים
(יצא  RFIבנושא ,קול
קורא מיועד לצאת
בקרוב) .התכנון
בשלב א' הינו הטמעה
של כ 50עמדות.
יצוין שעיריית נתניה
מקדמת אוגדן
תשתיות חשמל
לעמדות טעינה לרכב
חשמלי.

חדרי מחשב
תב''ר
הקמת חדש המחשב
תכנון חדר המחשב
תכנון והקמת חדר מחשבים
מודרני במרתף לת חי ( 8על בסיס החדש על כל מרכיביו :ע"פ התכנון
תשתיות חשבל ,מיזוג,
החמ"ל) כמענה לשרידות מתקן
תקשורת
חדר המחשבים המשני של
העירייה ודליטת תשתיות הסיבים ומחשבים,טלפוניה
וגנרטור
האופטיים והקישרויות הנדרשת
למערכת העיר החכמה

פרויקט החלפה ושדרוג של שרתי הוצאת מכרז לשרתי
העירייה המתיישנים לפלטרפומת HCI
שרתים מתקדמת ושרידה יותר
מסוג HCI

החלפת השרתים
הקיימים וקליטת שרתי
ה  HCIבתהליך מדורג
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תב''ר

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות
עלויות משוערות על
סמך קול קורא
עתידי של משרד
האנרגיה ביחס של
 1ל 4קרי על כל
מימון עמדה בסך
 7500של משרד
האנרגיה העירייה
תשלים  22500פר
עמדה (+matching
עלויות נלוות כגון
פתיחת חשבון
בחברת חשמל,
הקמת תשתית,
יועצים ועוד) .ניתן
לבחון קונסטלציות
עסקיות שונות
לצורך הקמת
המיזם.

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
1,125

1,000

1,000

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

 375עלויות משוערות על
סמך קול קורא
עתידי של משרד
האנרגיה ביחס של
 1ל 4קרי על כל
מימון עמדה בסך
 7500של משרד
האנרגיה העירייה
תשלים  22500פר
עמדה (+matching
עלויות נלוות כגון
פתיחת חשבון
בחברת חשמל,
הקמת תשתית,
יועצים ועוד) .ניתן
לבחון קונסטלציות
עסקיות שונות
לצורך הקמת המיזם.

מס'
משימה

9323

9328

9330

9333

שם המשימה

הטמעת מערכת שוע"ל (שו"ב
הטמעת מערכת
שוע"ל (שו"ב עורף עורף לאומי) כחלק מפעילות אגף
הביטחון מול פיקוד העורף
לאומי) כחלק
מפעילות אגף
הביטחון מול פיקוד
העורף

תוצר חציון 2

אבטחת מידע והמשכיות עסקית
הטמעת מערכת שוע"ל רגיל
הטמעת מערכת
שוע"ל כחלק מתוכנית כחלק מתוכנית עבודה
שתוגדר יחד עם אגף
עבודה שתוגדר יחד
עם אגף הביטחון מול הביטחון מול פיקוד
פיקוד העורף וחברת העורף וחברת NESS
כולל יצירת ממשקי
NESS
העברת מידע מול
כולל יצירת ממשקי
המערכת
העברת מידע מול
המערכת

ביצוע הטמעת של מוצר רגיל
רכש ,רישוי ושירות ביצוע מכרז והטמעה של מערכת ,יציאה למכרז
להטמעה של מערכת ,ה Firewall -ראשי
רישוי ושירות למוצר Firewall
למוצר Firewall
לעירייה
ראשי לעירייה להחלפת המוצרים רישוי ושירות למוצר
ראשי לעירייה
 Firewallראשי
המתיישנים הקיימים וכמענה
לעירייה
לאתגרי אבטחת המידע וסייבר
לשנים הקרובות
מערכת אבטחת
מידע NAC
לאבטחת
הטמעת שירות
Siem/Soc
להתרעה על
אירועים חריגים
ברשת

הטמעת מערכת NAC- Network
 Access Controlלאבטחת רשת
העירייהר
הטמעת שירות Siem/Soc
להתרעה על אירועים חריגים
ברשת כולל שירות של ניתור
 7*24של הרשת ומודיעין אבטחת
מידע וסייבר על מנת להאתר
אנומליות ברשת ותקיפות מפנים
וחוץ לארגון ולשדרג את חוקי
אבטחת המידע של מערכות
אבטחת המידע של העירייה

רכש והטמעת
מערכת IPS

רכש והטמעת מערכת למניעת
חדירות (Intrusion Prevention
 )System - IPSמערכת ותוכנה
המנטרת את תעבורת הרשת
לאיומי אבטחת מידע
ביצוע הדרכות והפעלת מערכות
מחשוב תומכות להעלאת
המודעות לאבטחת המידע והגנת
הפרטיות

9334

9335

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

העלאת מודעות
לאבטחת מידע
והגנת הפרטיות

מספר סעיף
תקציבי

מכרז למערכת NAC

תכנון פרויקט
התחברות לשירותי
 SIEM/SOCבמסגרת
מכרז קיים לנושא

רכש IPS

הטמעת מערכת ה  NACתב''ר

יישום שירותי  SIEM/SOCתב''ר

תב''ר

הטמעת IPS

ביצוע הדרכות והפעלת
ביצוע הדרכות
כלי פישינג להעלאת
והפעלת כלי פישינג
המודעות לאבטחת
להעלאת המודעות
לאבטחת מידע והגנת מידע והגנת הםרטיות
הפרטיות
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תב''ר

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
100

700

150

350

100

100

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1
ביצוע מבדקי PT
לרשת

9336

9337

9338

9313

9314

9315

9316

סוג
תקציב

תוצר חציון 2

מבדקי חדירה  - PTהתקשרוטת עם חברת אבטחת
 Penetration Testמידע לביצוע מבדקי חדריה
פנימיים וחיצוניים לבדיקת חוסן
אבטחת המידע של העיריה כחלק
מדרישות חוק הגנת הפרטיות
והתקנות
רכש והתקנת בקרת כניסה לחדרי רכש והתקנת בקרת
רכש והתקנת
כניסה לחדרי
המחשוב של העירייה כחלק
בקרת כניסה
המחשוב של העירייה
ממענה לאבטחת מידע פיזי
לחדרי המחשוב
של העירייה
קליטת מנהל אבטחת מימוש תוכנית אבטחת
מימוש אבטחת מידע כתהליך
מימוש אבטחת
המידע
שוטף על הרשת ומערכות העירייה מידע  CISOלמימוש
מידע ועמידה
תוכנית אבטחת
בחוקים והתקנות ומימוש תוכנית העמידה בחוק
המידע
ובתקנות לאבטחת מידע והגנת
הפרטיות CISO -

הטמעת מערכות
הליבה

הטמעת מערכות הליבה בהתאם
למכרז מערכות הליבה החדש

הטמעת מערכת
רווחה חדשה

המשך הטמעת מערכת הרווחה
החדשה

ביצוע מבדקי PT
למערכות בעלות רמת
רגישות גבוהה לאבטחת
מידע

תב''ר

תב''ר

תב''ר

מחשוב ומערכות
רגיל
הטמעה ע"פ תכולת הטמעה ע"פ תכולת
המכרז ות"ע שתקבע המכרז ות"ע שתקבע
מול החברה
מול החברה
הטמעת מערכת
הרווחה החדשה
ופיתוח היכולות
החדשות הנדרשות
בתאום עם חברת
מטרופולינט

הטמעת מערכת הרווחה רגיל
החדשה ופיתוח היכולות
החדשות הנדרשות
בתאום עם חברת
מטרופולינט
רגיל

השלמת הטמעת
השלמת הטמעת מערכת קופה
הטמעת מערכת
מערכת קופה הנדסית
הנדסית במערכת הגביה ויצירת
קופה הנדסית
הקשר בין מערכות ההנדסה לגביה במערכת הגביה
ויצירת הקשר בין
מערכות ההנדסה
לגביה
מחשוב תהליך ניהול
השלמת מחשוב תהליך ניהול
תהליך ממוחשב
החשבוניות עם
של ניהול חשבוניות החשבוניות עם חתימה דיגטלית
חתימה דיגטלית
כחלק מפרויקט הרכש וחתימה
עם חתימה
כחלק מפרויקט הרכש
דיגטלית
דיגטלית
וחתימה דיגטלית

רגיל

30

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
30

30

400

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

הטמעת מערכת פיקוח וחניה
הטמעת מערכת
פיקוח וחניה חדשה חדשה כחלק ממכרז חדש
9317

9318

מכרז מערכת ניהול יציאה למכרז כולל של מערכת
ניהול משאבי אנוש ,נוכחות ושכר
משאבי אנוש,
והשלמת תהליך קליטת המערכת
נוכחות ושכר
וההתאמות להפעלת המערכת
החדש ב 1.2020

9321

הטמעת מערכת פיקוח
וחניה חדשה כחלק
ממכרז חדש ותאום
תוכנית הטמעה מול
החברה הזוכה
הרצה במקביל של
המערכות בדגש על
הפקת תלושי שכר
במקביל לבדיקת
המערכת החדשה

רגיל

רגיל

קליטת מערכת
לניהול משק
התחזוקה

קידום יכולות BI
למנהלים כחלק
ממערכות המידע
למנהלים

ישום שלב א למערכות
בחינת מצב קיים
קידום יכולות  BIלמנהלים כחלק
 BIלחקר המידע
ואפיון הצרכים
מתשתית למערכות מידע
בעירייה ולדוחות
למערכות  BIלחקר
למנהלים ויכולות חקר למידע
מנהלים ע"פ ת"ע
המידע בעירייה
הקיים בעירייה
שתוגדר באפיון
ולדוחות מנהלים
תב''ר
החלפת  150מחשבים החלפת  150מחשבים
רכש ציוד מתיישן והחלפה של
והחלפה של מ"ה ב 200
והחלפה של מ"ה ב
 300מחשבים כולל מ"ה WIN10
 ufiשדרוג מערכות הפעלה ל  150 350מחשבים קיימים מחשבים קיימים
מחשבים קיימים כחלק ממענה
לסיום השירות של  win7ומענה
לתאימות אבטחת המידע של
המחשובים עפי הנדרש בחוק
ובתקנות

סל שדרוגים
למערכות
המרכזיות של
העירייה

רכש והחלפת
מחשבים ושדרוג
מערכות הפעלה
9326

הטמעת מערכת
פיקוח וחניה חדשה
כחלק ממכרז חדש
ותאום תוכנית
הטמעה מול החברה
הזוכה
השלמת מכרז
ובחירת ספק זוכה
ביצוע הסבות
והטמעות תוכנה
למערכת החדשה

תוצר חציון 2

קליטת מערכת
קליטת מערכת לניהול משק
התחזוקה בעירייה בדגש על גנים התחזוקה בגנים ונוף
ואחזקת מבני ציבור,
ונוף ,אחזקות העירייה וספרוט
הסבת הנתונים
הקיימים כעת
והחלפת המערכת
הקיימת
שדרוגים הנידרשים כחלק משיפור שדרוגים ותוספות
למערכות המידע של
תהליכי העבודה והצרכים
העיירה ככל שיעלו
השוטפים הנוספים של מערכות
במסגרת העבודה
המחשוב של העייריה
השוטפת מול
המינהלים והאגפים

9319

9320

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

קליטת מערכת
התחזוקה לצרכי אגף
הספורט

שדרוגים ותוספות
למערכות המידע של
העיירה ככל שיעלו
במסגרת העבודה
השוטפת מול המינהלים
והאגפים

רגיל

רגיל

רגיל

31

150

300

500

1,680

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

תוצר חציון 2

9339

מיפוי מערכות
המחשוב בחינוך
והכנת תוכנית אב

מיפוי מערכות
כחלק מכניסת מנהל מחשוב
המחשוב בחינוך
לחינוך נדרש לבצע מיפוי של
המערכות ותהשתיות של מחשוב והכנת תוכנית אב
החינוך והכנת תוכנית אב

9340

בחינת יישום
קהילות ידע

9343

הרחבת השימוש
במערכת GIS
בתלת מידע

9353

הטמעת מערכת
לניהול כספי של
בתי הספר

בחינת יישום קהילות ידע במסגרת בחינת יישום קהילות
ידע במסגרת Office
Office 365
365
מיקוד הפעילות של
מיקוד הפעילות של תוכנת GIS
תוכנת  GISבתלת
בתלת מימד והרחבת השימוש
מימד והרחבת
במערכת בעירייה ובאיטנרנט
השימוש במערכת
בעירייה ובאיטנרנט
הטמעת מערכת חדשה
הטמעת מערכת חדשה לניהול
לניהול כספי של בתי
כספי של בתי הספר בענן כולל
הספר בענן
גביה באשראי ,ניהול איוונטר
ומערכת מידע רשותית לרכש ,רואי
החשבון והמנהלים

הטמעת מערכת
לניהול סייעות
מחליפות
9354

9322

9344

הטמעת מערכת
הטמעת מערכת לניהול סייעות
מחליפות שתאפשר ניהול נוכחות הסייעות לבעלי
של הסייעות ,הודעה על אי זמינות התפקידים במשאבי
האנוש של החינוך
סייעת והפצה אוטומטית של
בקשה לסייעת מחליפה באמצעות
אפליקציה סלולרית .המערכת
תשפר את זמן קביעת הסייעת
המחליפה ,ותמנע כפילויות הזמנת
סייעות

רכש מערכת לניהול
קליטת מערכת לניהול קריאות
מערכת לניהול
קריאות שירות ומלאי
השירות למנהלי הרשת בעיריה
קריאות שירות
ובחינוך וניהול מלאי ציוד המחשוב תקשובי
ומלאי תקשובי
והקשר ביניהם
יציאה למכרז
יציאה למכרז להחלפת מרכזיות
מכרז להחלפת
להחלפת מרכזיות
מרכזיות הטלפוניה הטלפוניה הישנות למערכת
הטלפוניה הישנות
טלפוניה מבוססת ענן מקומי
למערכת טלפוניה
מבוססת ענן מקומי

תב''ר

הטמעת האפליקציה
הסלולרית של המערכת
לאיתור ואישור סייעות
מחליפות

תב''ר

300

270

רגיל

רגיל

רגיל

תקשורת ותשתיות
רגיל
הטמעת המערכת

תב''ר
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מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

100

500

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

ישום קול קורא

9001

9003

סוג
תקציב

תוצר חציון 2

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

בקשות למימון
תב''ר
ישום קול קורא

הקמה ,שדרוג ותחזוקה של
ישום קול קורא
אמצעים דיגיטליים תשתיתיים
ברשויות מקומיות בהתאם לזכיה
בקול קורא.
ישום בהתאם לתקצוב ישום בהתאם לתקצוב
קול קורא  -תכנון ,הגשת קול קורא לחלוקת כספי
שינתן
שינתן
תמיכות של המשרד לשוויון
הקמה ,שדרוג,
חברתי לשנים 2019-2021
תפעול ותחזוקה
בתמיכה ברשויות מקומיות  -תכנון
של מיזמים
 ,הקמה תפעול ותחזוקה למיזמים
דיגיטליים
מתקדמים ברשויות דיגיטליים מתקדמים ,בהתאם
לקבוצה ( 4מעל  100,000תושבים)
המקומיות
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תב''ר

במסגרת זכיה
אפשרית בקול
הקורא

1,050

 1,950במסגרת זכיה
אפשרית בקול
הקורא

מטרות
דוברות העירייה
מיצוב מעמדה של העיר כריביירה הישראלית המהווה מוקד משיכה בתרבות פנאי ,ספורט,
בילוי ותיירות ברמה ארצית ובינלאומית.
ביסוס תדמית העיר נתניה כעיר משגשגת ומובילה עם הגירה חיובית.
ייזום חשיפה תקשורתית המשרתת את ערכי המותג.
ניהול משברים תקשורתיים באופן אפקטיבי תוך שימת דגש על יעילות ופעילות בזמן אמת.
העמקת הקשר הישיר עם התושבים והעברת מסרים והודעות ,זאת באמצעות טירגוט של
קהלים עפ"י תחומי עניין ומיקוד מסרים ייעודיים.
עיבוי ושדרוג מערך ההסברה הפנים ארגוני.
הטמעת השפה הגרפית שעוצבה בהלימה לערכי המותג העירוני  -שימוש בשפה גרפית אחת
לכל האגפים והמחלקות.
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דוברות
מס'
משימה

10579

10591

10471

10496

10498

10594

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

פירוט מקורות
הרשות

ביסוס תדמית העיר נתניה כעיר משגשגת ומובילה
1614027550,1
רגיל
המשך הגברת החשיפה ברמת הארצית בעיקר באמצעות כפי שעשינו אשתקד,
הגברת החשיפה
614029550,16
וביתר שאת ,המשך
אאוט בריין .ייזום של כתבות אינפורמטיביות הן במדיה
במדיה הארצית
14028550,161
המסורתית והן בניו מדיה ,בעיקר באתרי חדשות מובילים ,פעילות שוטפת בתחום
4030550,1751
זאת במטרה להעלות את קרנה של העיר  ,המשך הגברת המדיה הארצית
001870,18690
ההגירה החיובית לעיר וכן יצירת גאוות יחידה.
01550,181100
1550,1829302
550
יצירת קשר ישיר מול התושבים
1614025550,1
רגיל
הפקת מגזין עירוני
העמקת הקשר הישיר עם התושבים והעברת מסרים
יצירת קשר ישיר
614001750,16
ושת"פ עם מחלקת ניו
והודעות ,זאת באמצעות טירגוט של קהלים עפ"י תחומי
מול התושב
14026550,161
עניין ומיקוד מסרים ייעודיים .שת"פ עם מחלקת ניו מדיה מדיה לטירגוט קהלים
4027550,1614
וכן הגברת החשיפה באמצעות הפצת עיתון/מגזין עירוני .והפצת מסרים ממוקדים
028550,16140
29550
השרשה והטמעה של מיתוג העיר נתניה כריביירה של ישראל הן בתקשורת הארצית והן במקומי
1771002750,1
רגיל
ייזום כתבות בנושא פיתוח מלונאי ,נופש ותיירות .כתבות למעלה מ  10 -כתבות
ייזום חשיפה
614029550,16
ממוקדות באמצעי
המדגישות את אירועי הספורט ,תרבות ופנאי.
תקשורתית
14026550,161
המדיה השונים.
המשרתת את
4030550
ערכי המותג
1614001750,1
רגיל
תוך מס' חודשים
שינוי גישה של אגפי העירייה והמחלקות השונות לעבור
המשך הטמעת
771002750
אחידות בכל מסמכי
לשפה גרפית אחת .שימוש בלוגו אחד ובגריד העירוני
השפה הגרפית
העירייה כולל פרסומים.
שעוצבה בהלימה מתוך תפיסה כי מיתוג צריך להיות אחיד.
יצירת שפה מיתוגית
לערכי המותג
אחת.
העירוני
1614001750,1
ברמה השיווקית הפקת רגיל
הפקת חוברות תיירות/חינוך/סביבה וכן רולאפים.
הפקת עזרים
614025550,16
חוברת צעירים  ,חוברת
תומכי מיתוג
14026550
תיירות חדשה ,המשך
הפקת חוברות הן ברמת
התוכן והן ברמת
הויזואליה
שיווק פעילותה של העיר נתניה פנים וחוץ
1879002750,1
רגיל
העלאת קמפיין חינוך
עמידה בקשר מול כלל האגפים והמחלקות לצורך איתור
ייזום פרסומים
614025550,16
סביבתי לניקיון בשיתוף
וקבלת מידע ,זיהוי הצרכים העירוניים והפקת קמפיינים
וקמפיינים בעלי
14026550,161
כלל האגפים .בקמפיין
ערך מוסף לתושבי פרסומיים ,חלקם תוף שיתוף הציבור במטרה יצירת
4027550,1614
נצרף משפחות ,תושבי
אחדות ,שייכות ,חינוך ומחויבות כלפי התוכן.
העיר
029550,16140
העיר ,ליצירת מחויבות
28550
לטווח ארוך.

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

ארכיון העיר
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תוצר חציון 2

אצירת הזיכרון החברתי  -תרבותי של העיר והנגשתו
1618103750
רגיל
עדכון וטיוב מידע

דליית והנגשת
מידע אודות העיר
10515
והתפתחותה

עדכון עיבוי וטיוב מידע טקסטואלי
וויזואלי רחובות ,אתרים ואישים
עריכת מידע היסטורי ועדכני הנוגע
להתפתחות העיר

כתיבת נוהל
חשיפת חומר
 10713ארכיוני

הכנת מתווה עבודה לחשיפה ועיון מתווה עבודה
לחשיפה ועיון
במסמכים עירוניים השמורים
בארכיון ליחידות העירייה ולצבור במסמכים עירוניים
הרחב בהתאם להוראות החקיקה השמורים בארכיון
הרלבנטית

דלייה והנגשת מידע
רגיל
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1992004750

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

קשרי חוץ
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

הידוק ושדרוג יחסי שמירה ופיתוח של הקיים ויצירת
הגומלין עם ערים שיתופי פעולה חדשים
10809
תאומות

תוצר חציון 1

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תוצר חציון 2

קשר בין הרשות המקומית לבין גורמי חוץ וערים תאומות
1771001750
 8משלחות לחציון השני רגיל
 8משלחות בחציון
הראשון וחתימה עם אירוע דגל עם הערים
התאומות
 2ערים חדשות
 5משלחות בשנה -
מסחר ,ניהול עיר ,חילופי
ידע

לארח משלחות זרות מחו"ל באופן  5משלחות בשנה -
הידוק יחסי
מסחר ,ניהול עיר,
מושכל ,שיקדם את האינטרסים
הגומלין וקשרי
חילופי ידע
של הרשות המקומית ויעודד
 10810החוץ עם גורמים
תוצאות אופרטיביות לרווחת
מחו"ל ושגרירים
(לא ערים תאומות) התושבים.
הפקת סרטון כללי על הפקת חומרי הסברה
הפקת חומרי הסברה תדמיתיים
קידום תדמית
בשפות והפקת סרטון בשפות זרות העיר (עסקי  /מקצועי) בשפות
העיר בזירה
לשם יצירת עניין
הבינלאומית
לגורמי חוץ ליוזמות
10811
פיתוח במישור העסקי
הדיפלומטי וכו
חדשנות עירונית
10812

לאתר תערוכות ,כנסים ,פסטיבלים ועידת אקספו של
השלטון המקומי
ואירועים בחו"ל ,שראש הרשות
ו/או מי מטעמו יכולים להשתתף
בהם וללמוד לשם פיתוח הרשות
המקומית.

כנסים בחו"ל,עידות,
כנסים ,פסטיבלים
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רגיל

1771001750

רגיל

1771001750

רגיל

1771001750

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

קידום מעמד האישה
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

הפקת ארוע מרכזי מופע אמנותי/פאנל של עד 5
נשים ,המיועד לכלל אוכלוסיית
 10818ליום האישה
הנשים בעיר
הבינלאומי
קורס דירקטוריות
10822

קידום נשים לעמדות מפתח,
העצמה כלכלית ,הרחבת
השתתפות נשים בעמדות
השפעה ,הגלדת מאגר נשים
שעברו הכשרה לכהן כדירקטוריות

תוצר חציון 1

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תוצר חציון 2

הטמעת חשיבה מגדרית ,העצמת נשים וקידום שוויון מגדרי
המשרד לשוויון
רגיל
 100משתתפות
מגדרי
לפחות בחודש מרץ
2019
רגיל

 20משתתפות מתוך
כלל אוכלוסית הנשים,
 5מפגשים  20שעות
אקדמיות

קורס מנהיגות נשים הרחבת השתתפות נשים בעמדות שיתוף עמותת כ"ן5 ,
מפגשים 20 ,שעות
מפתח ,באמצעות הקנית כלים
אקדמיות20 ,
למנהיגות וניהול נשי ,כנראה
10824
משתתפות
בשיתוף עמותת כ"ן ו/או הנחייה
מקצועית של מאמנת אישית
סדנה להקמת
 10829פורום נשים

לימודי מגדר ,גיוס פעילות והכנת
תכנית עבודה

פירוט מקורות
הרשות

 10מפגשים  20שעות
אקדמיות 15
משתתפות לפחות
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 1841001841המשרד לשוויון
מגדרי

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
8

12

4

5

רגיל

 1841001841משרד שוויון חברתי

4

5

רגיל

 1841001841המשרד לשוויון
חברתי

4

6

פירוט מקורות
חיצוניים

מטרות מנהלת
התחדשות מרכז העיר
מנהלת מרכז העיר פועלת בנחישות ובדרכים רבות ומגוונות להפיכת מרכז העיר הוותיק
למקום מושך ,נגיש ונעים  -מרכז לשוטטות תיירות קניות בילוי ופנאי.
בשנת  2017יהפוך רחוב הרצל לשדרה מרכזית בעלת אופי אורבאני המדגיש את חזות
העסקים והסביבה הציבורית.
במסגרת זו ייסלל גם שביל אופניים שיאפשר תנועה קלה לאורך הרחוב.
נמשיך בהפקת פעילויות לבני כל הגילאים בכיכר ובמדרחובים.
נבטיח את שיפור השוק העירוני ושדרוגו.
נפיח חיים בבית לני ונתחיל בביצוע תכנון לשיפוץ בית לנדה .
בסיום שנת  2017ישנה מרכז העיר את פניו ויהווה אבן שואבת ליזמים ובעלי עסקים שרצו
להקים את עסקיהם בעיר.
נעודד יזמים צעירים ,אמנים ומעצבים להגיע למרכז העיר ולהקים בו את עסקיהם.
נעשה ככל שניתן על מנת ללוות יזמים צעירים ולאפשר להם להשתלב במרקם העסקי של
מרכז העיר.
נכוון את פיתוח מרכז העיר בהתאם למדיניות העירייה ,כמרחב בעל מאפיינים של עיר חכמה.
במהלך עבודות הפיתוח יושחל סיב אופטי שיאפשר להשתמש בחיישנים מצלמות ועוד.
הכוונה היא לחולל מהפך בתשתיות ולגרום לכמה שיותר צעירים להגיע למרכז העיר הן
למגורים והן לעסקים.
נושא החניה יפותח הן על ידי הכוונה אלקטרונית לחניונים בהם יש מקומות פנויים והן
באמצעות שאטל שיביא להפחתת מספר כלי הרכב אשר פוקקים כיום את מרכז העיר באופן
שייתן מענה לצורך החשוב לנוע לאורכו של רחוב הרצל ללא הפרעה בתנועה.
מנהלת התחדשות מרכז העיר פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם כל גורמי העירייה על מנת
לספק לתושבים שירות טוב יותר .במסגרת זו מקיימת המנהלת מפגשי שיתוף ציבור במטרה
לשתף וליידע את התושבים בכל התוכניות העומדות להתבצע.
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מנהלת התחדשות מרכז העיר
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

יציאה למכרז

5840

6526

6565

6564

השוק מהווה את אחד העוגנים
ריצוף  3שבילים
המרכזיים לפיתוח מרכז העיר
בשוק ,תאורה,
תשתיות ניקוז וביוב והפיכתו לאבן שואבת לתיירות
פנים וחוץ .המטרה להקים מתחם
שיתאים להקמת דוכני אוכל ובילוי
לקהלים חדשים.
סיום הפרויקט עד
פיתוח רחוב יהלום
חודש מאי
יציאה למכרז
ביצוע שביל מס'  3ביצוע תשתיות ,ניקוז ,ביוב,
תקשורת ,עיר חכמה ,חשמל ,חיפוי
כשוק תיירותי
השבילים בציפוי בטון .הקמת
הכולל דוכנים
חדשים המותאמים דוכנים חדשים
המיועדים לעסקי
בילוי

הקמת קומפלקס
אמנות ותיירות
בבית לני

תכנון בית לנדה

בית לנדה מיועד להיות מועדון
תרבות איכותי שיוקם בבית
משפחת לנדה המיועד לשימור
ושחזור.
התאמת מבנה הרצל  15לתחולת
 20סדנאות אמנים יוצרים

פסל אמנותי
בכיכר גורדון

כפי שקיים בשכונות החדשות גם
במרכז העיר יש לחדש ולרענן
באמצעות פסלים ואמנות שתמצב
את מרכז העיר כעיר תיירות
צבעונית ועדכנית

6572
הקמת מרכז
 10728סדנאות אמנות
בהרצל 15

6566

בית לני נמצא במרכז העיר מהווה לא לביצוע
אחד המשאבים החשובים להקמת
מוסד אמנות מרכז יצירה לאמנים
ומוזיאון לאמנות ו/או כל יוזמה
אחרת שתתרום למינוף מרכז
העיר כמרכז תיירותי תוסס וצעיר.

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תוצר חציון 2

שדרוג השוק
תב''ר

משרד הנגב הגליל
והפריפריה

תב''ר
רגיל

הקמת מוסדות תרבות ואמנות במרכז העיר
רגיל

מינוי אדריכל

תב''ר

פיסול ואמנות בכיכרות
רגיל

40

800

3,200

3,000
משרד התיירות

מפעל הפיס

רגיל

כניסת  10אמנים

התקשרות עם פסל

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

1,200

80

 1,800משרד התיירות

 1,500מפעל הפיס

350

100

300

262

100

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תוצר חציון 2

כיכר ציון מהווה את לב הציר
פסל בכיכר ציון
המתחדש של הרצל  -יש להציב
6567
פסל במרכז הציר בכיכר ציון
הצבת פסל על גבי המזרקה
פסל במדרחוב
6568
במדרחוב
הרצל
סיום תכנון וגמר ביצוע.
וידאו מפינג בכיכר יצירת מיזם "וידאו מפינג" בכיכר
שיהווה אטרקציה נוספת במסגרת
העצמאות
10741
פיתוח הכיכר האינטראקטיבית.
פסלבכיכר
10742

10746

שבשבות ברחוב
שטמפפר

פרויקט אמנות
רחוב
10748

10749

ביצוע שדרוג
ותימהול העסקים
ברחוב הרצל

ביצוע תפעול
למערכות
הדיגיטליות של
הכיכר
6576

6577

המשך שיפוץ שביל
האופניים  -בכיכר
העצמאות

פיסול מוסיף מאוד לאוירת
התרבות בעיר ויש לשלב מספר
פסלים במיקומים שונים..
ביצוע קירוי לרחוב שטמפפר עם
שבשבות צבעוניות שייצרו תנועה
וצבע בחלקו הצפוני של הרחוב.

רגיל

ביצוע

ביצוע ציורי גרפיטי על חזיתות
מבנים לאורך מסלול ברחוב הרצל
 בהמשך לפרויקט הבגרפיטישבוצע בשנים האחרונות
עם AFI
בחירת יועצים וגיבוש
סיוע להעסקים בשדרוג עסקים
אסטרטגיה
קיימים התאמתם לעסקים
מתאימים לקהל צעיר ותיירות.
תימהול העסקים ,שיתוף זכיונות
בעסקים מקומיים ,יצירת קמפיין
שיווקי ל"סטריט מול הרצל"
הכיכר מהווה את מוקד המשיכה
החשוב ביותר וייש להמשיך
ולתחזק אותה ברמה גבוהה לאחר
 5שנים של פעילות יש לבצע
מספר פעולות חד פעמיות
לשמירת הציוד והתשתיות .
פורסם מכרז לחברה שתבצע
תיפעול המערכות על בסיס שנתי.

רגיל

240

רגיל

ביצוע בחודש אפריל.

החלטה על חברה
זוכה במכרז

רגיל

200

רגיל

בחירת הפסל

רגיל

רגיל

נהול ואחזקת כיכר
תב''ר

התקשרות עם הפסל

תב''ר

41

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

משרד התיירות

400

300

200

320

300

540

240

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

 600משרד התיירות

מס'
משימה

שם המשימה
תפעול מערכת
ממוחשבת

6578

6579
6580
6581

6583

6593

6594

אוברול חד פעמי
למסכי הכיכר

הסבר ופירוט אודות
המשימה
תפעול תכנים ,הפקת תכנים,
רכישת זכויות ,צילום במעגל סגור,
שידורים ישירים לכיכר ,שיווק
אפליקציית הכיכר ,ניהול יוזמות
וארועים המבוססים על המסכים
בכיכר
יש לבצע טיפול אחת לשנה (לא
בוצע ב  5השנים האחרונות)
לשמירת אורך חיי המסכים בכיכר.

צוות פיקוח קבוע
תאורה דקורטיבית תאורה על גבי העצים גם בכיכר
וגם במדרחוב
על גבי העצים
בכיכר ובמדרחוב

תוצר חציון 1

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תוצר חציון 2

תב''ר

עבודה שוטפת

תב''ר

רגיל
תב''ר

גמר תיכנון ובחירת
החברה המבצעת

צוות קבוע לפיקוח על הפיקוח להקצות  7פקחים
קבועים כולל מנהל שיפקחו על
בכיכר
פעילות הסוחרים ועל הרגולציות
והסדר בכיכר
תיקון והחלפת גופי המזרקה הראשית פועלת ב 25%
מכמות התאורה והג'טים .יש
תאורה ומנועי
להחליף  60גופי תאורת לד וכ 25
ג'טים במזרקה
מנועי ג'טים( .מתוך תב.בר
הראשית
)
תאורה
לאחר  5שנים פגה האחריות על
חוזה אחזקה
ותמיכה במערכות מערכות הכיכר יש לצאת למכרז
חדש לאחריות תמיכה וטיפול
הכיכר
בכלל המערכות הטכנולוגיות
בכיכר כולל חלפים וכונניות ,ניהול
התכנים הוידאו ומערכת הסאונד.

שירות שנתי
 10729לניהול מוסיקה
ווידאו במסכי הכיכר
מתיחת יריעות
PTFE
10730

רכישת מנורות
10731
מסף למקרן

רגיל

תב''ר

תב''ר

חידוש התקשרות עם
חב' CTV
יריעות ההצללה במדרחוב חייבות ביצוע המתיחה
מתיחה אחת למספר שנים.
היריעות מיוצרות מחומר ייחודי
שייש לשמור ולתחזק אותו
באמצעות החברה המקימה
למניעת קריסת החיפויים.
מידי שנה יש לחדש את מנורות
המסך למקרן

ביצוע רכישה

120

70

300
150

300

140

300

רגיל

60

רגיל

60

רגיל

42

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

40

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

8392

סיור חווייתי ,לילה
לבן ,שבוע האופנה,
פוד טרקס ,אגדה
של פסח ,מרתון
מוזיקה ישראלית
ארועים במרכז
העיר

פעילות תרבות
שוטפת.

ביצוע תוכנית תוכן ותרבות במרכז
העיר  ,מופעי זמר ,ריקודי עם,
סרטים ,סיורי תיירים ,צלילי קסם,
משחקייה בכיכר ,ספריית הכיכר,
ריקודים סלוניים ,קולנוע קיץ
בכיכר ,הגברות ,רישוי וביטחון

סיום תכנון

רגיל

רגיל

2,000

רגיל

140

רגיל

פעילות ארועים ותרבות במרכז העיר
רגיל

43

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
1,005

ארועים מרכזיים בכיכר
רגיל

ארועים מרכזיים בכיכר העצמאות

ארועים מרכזיים אותם מקיים
היכל התרבות במרכז העיר כגון
פסטיבל הליצנים ,מופעי זמרים ..

10743

8393

הקמת מערך של שילטי הסברה
בכיכר העצמאות

ביצוע

תוצר חציון 2

ארועים שוטפים
בחודשים מרץ -
10744
אוקטובר בכיכר
העצמאות
ביצוע ארועים החל
ארועים שוטפים כל ארועי תרבות ואמנות ,לילה לבן,
ממרץ
סבב בארים ,הקרנת משחקים,
שבוע בכיכר
הקרנת ארועים ,ארועי תרבות
מופעי זמר קבוע כל שבוע ,הפנינג
תחילת הקיץ ,ריקודי עם ,צ,קונג,
ספריה בכיכר ,משחקיית חורף,
10745
הקרנת סרטים ,מסיבות אזניות,
צלילי קסם בכיכר ,ריקודים
סלוניים ,סיורי גרפיטי ,שירה
בציבור הגברות רישוי וביטחון.
שילוט כיכר
10747
העצמאות

ארועים קבועים המתקיימים אחת
לשבוע או אפילו כל הקיץ.

ביצוע כלל הארועים

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

850

1

1,550

פירוט מקורות
חיצוניים

בטיחות וגהות
מס'
משימה

שם המשימה

רכישת לומדות
 10479בטיחות

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

רכישת ציוד לצורך הציוד נדרש לניהול הבטיחות
 10482ניהול תקין מערכת בתוך העירייה
הבטיחות וגהות

10480

10483

10464

פרוייקטים שונים
לקידום הבטיחות
בעבודה

תוצר חציון 2

הגברת המודעות בנושא בטיחות ע"י פעילות הדרכתית
1613002750
רגיל
העלאת מודעות
עברת הדרכת הבטיחות לכלל
עובדי הרשות ע"י לומדות בטיחות בקרב כלל עובדי
עירייה
באתר העירוני

עמידה בתקנות
מחויבות הארגון להוציא את
עמידה בחוק
פיקוח על העבודה ממונה בטיחות וגהות להשתלמות בטיחות
10475
בטיחות בעבודה לפחות  8פעמים
בשנה

פרס מנכ"ל
בטיחות בין כל
 10477היחידות בארגון

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תחרות בין כל היחידות בארגון
ע"מ לעלות את המודעות
הבטיחות בקרב כלל העובדים,
חלוקת פרס ותעודות ע"י מנכ"ל
העירייה
ביצוע פרויקטים שונים בארגון
בתחום הבטיחות של בעלי
המקצועות השונים לצורך הגברת
מודעות ושיפור עמדות העבודה
לעובדים בעירייה ולתושבי העיר

מעקב אחרי
הנתונים בבטיחות

אחזקת תוכנת בטיחות לצורך
מעקב תאונות עבודה ונתונים
נוספים

הכנה ופרסום
תוכנית ניהול
בטיחות

תוכנית ניהול הבטיחות משמשת
כבסיס לניהול הבטיחות לכל
המנהליים בארגון כולל סקרי
בטיחות ביחידות השונות .מטרתה
לשמש כלי עבודה לכל דבר
בארגון.

קידום הבטיחות
בארגון

עלאת מודעות בקרב
עובדי עירייה

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
10

הסבה מקצועית לממונה בטיחות
1613002750
רגיל

10

הפעלת מערך הבטיחות והגהות
1613002470
רגיל

20

1613002750

10

1613002750

20

ניהול בטיחות וגהות
רגיל

רגיל

שיפור אקלים
הבטיחות בארגון

רגיל

מעקב אחרי נתונים
וקידום הבטיחות
והגהות בקרב כלל
העובדים

1613002750

יצירת אקלים בבטיחות בעיר ובכלל ובקרב עובדי עירייה בפרט
1611001750
רגיל
שיפור באקלים
הבטיחות בארגון

44

5

10

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה

הורדת הסיכונים
בתהליכי עבודה
 10473בארגון

חלוקת ערכות
עזרה ראשונה
 10474במשרדי עירייה
ומועדונים

הסבר ופירוט אודות
המשימה
באמצעות סקרי הסיכונים
בעמדות העבודה ניתן לשפר את
עמדות העבודה של העובדים וע"י
כך למנוע תאונות עבודה.

תוצר חציון 1

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תוצר חציון 2

פירוט מקורות
הרשות

הכנת סקר סיכונים מאפשר לקבל מיפוי של כל הסיכונים ומונע תאונות עבודה
1992004960
תב''ר
הורדת תאונות עבודה
בארגון

הסדרת אופן הטיפול בערכות עזרה ראשונה ורענונים באופן שותף וקבוע
1938001740
רגיל
מחויבות הארגון
חובה עפ"י חוק להציב ערכות
עזרה ראשונה במשרדי עירייה על לאפשר טיפול רפואי
ראשוני בכל נפגע
מנת לאפשר לתת טיפול ראשוני
במשרדי עירייה
בעובדים ובאזרחים

העברת הדרכות בטיחות בארגון
הדרכות בטיחות
לכלל עובדי עירייה לצורך עמידה בחוק והתקנות
פיקוח על העבודה וצמצום
10481
תאונות העבודה בעמדות העבודה
של כלל עובדי עירייה

הגברת המודעות בנושא הבטיחות באמצעות פעולות הדרכתיות
1615003520
רגיל
שיפור עמדות עבודה
של כלל עובדי עירייה

45

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
40

20

50

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

בריאות הציבור
מס'
משימה

10514

10485

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

שגרירי בריאות
בחינוך החרידי

קידום אורח חיים בריא לחינוך
החרדי ל 3 -בתי ספר ותכלול 12
מפגשים כאשר כל מפגש הינו בן
 90דקות.

הצגות בריאות
בגני ילדים

ההצגות מעבירות מסרים
חווייתיים חזותיים הנקלטים
במהירות ללא צורך בפעילויות
נוספות .וכל ההצגות נעשות
בשיתוף הילדים

תוצר חציון 1

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תוצר חציון 2

פירוט מקורות
הרשות

הקניית מוסגי יסוד ברפואה ובריאות ואורח חיים בריא
1613002753
רגיל
שיפור בהרגלי חיים
בריא בסקטור החרידי

שיפור בריאות בגני
ילדים והעלאת
מודעות ילדי גן
והוריהם

שינוי התנהגות בתחום אורח חיים בריא
 1613002753משרד הבריאות -
רגיל
תוכנית אפשריבריא

הכרת המזונות הבריאיים ושיפור הרגלי התזונה בקרב הילדים
 1613002753משרד הבריאות -
רגיל
העשרת הידע של שיפור התזונה בקרב הילדים מגיל להגדיל מספר גנים
תוכנית אפשרי בריא
מקדמי בריאות
הצוות החינוכי בגני הגן בדגש על הפחתת שיעורי
השמנה וסכרת מסוג  .2התוכנית
הילדים
המזונות הקסומים עברה פיילוט
בליווי משרד החינוך בשנת .2018
10484
צוות בית הספר יעבור הדרכה
והנחיה של דיאטנית צמודה.
בנוסף ,יקיימו הדרכות להורים
במהלך התוכנית.
הדרכה והכוונה
בשיטת אימון
(קאוציניג) לנוער
 10490בהתמודדות עם
לחץ חברתי

הנוער בחט"ב ותיכונים מקבלים
כלים להתמודדות באמצעות
סדנאות בקבוצות קטנות ובמצבי
לחץ חברתי ועמידה בדפוסי
התנהגות בריאה (תזונה ,עישון,
אלכוהול ,סמים וכו')

הנחיה והדרכה של הדרכות חודשיות לכל צוותי
צוותי החינוך בבתי החינוך ב 10 -בתי ספר בהנחית
מדריכי תזונה שיעבירו תכנים
הספר היסודיים
 10491העתידיים לשמש לצורך הקמה וניהול ביתי ספר
מקדמי בריאות ברמה מערכתית
מקדמי בריאות

להקנות לבני נוער בעיר מודעות לתזונה בריאה
 1613002753משרד הבריאות -
רגיל
חוסן רגשי וחברתי
תוכנית אפשי בריא
מול הסביבה

הגדלת מספר בתי הספר לדרישות של תוכנית אפשריבריא
 1613002753משרד הבריאות -
רגיל
להפוך את מוסדות
תוכנית אפשריבריא
החינוך למקדמי
ביראות

46

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

21

30

 25משרד הבריאות -
תוכנית אפשריבריא

55

 40משרד הבריאות -
תוכנית אפשרי בריא

25

 20משרד הבריאות -
תוכנית אפשי בריא

83

 50משרד הבריאות -
תוכנית אפשריבריא

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

העצמה והדרכת
ילדים במצב של
השמנה

סדנה להפחתת
משקל

מדריך אימון תזונתי בשיטת סדנה העלאת המודעות
חווייתית לקבוצות עובדי העירייה הבריאותי בשמירת
אורח חיים בריא
המעוניינים לרדת במשקל עם
בקרב עובדי העירייה
קביעת מטרות ,לו"ז ואופן יישום
היעדים

קורס נאמני
 10494בריאות ברשות

שיפור אורח חיים
בריא בקרב העובדים

10493

הכשרת נאמני הבריאות שיסייעו
לקדום יעדים ואורח חיים בריא
במסגרת העירייה

יוגה לתושבי העיר אימוני יוגה לכלל התושבי העיר
במקום מרכזי פתוח ( 20מפגשים
10495
במשך חצי שנה)

10497

10499

מדיטציה ותנועה
בעזרת צי קונג

הפנינג בריאות
למשפחה

תוצר חציון 2

הפחתת מספר הילדים בעלי עודף המשקל
 1613002753משרד הבריאות -
רגיל
צמצום מספר ילדי
תוכנית אפשרי בריא
בתי הספר בעלי עודף
משקל

הקמת קבוצות ילדים שנבחרו ע"י
ביתי הספר בשיתוף עם ההורים
ובאמצעות סדנה חווייתית ע"מ
להעביר מסרים בריאותיים ושפור
התדמית האישית .מקדמי בריאות
בכל בתי הספר המרכזים את כלל
התוכנית

10492

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

פירוט מקורות
הרשות

שיפור איכות החיים
ופעילות פנאי של
תושבי נתניה

שיפור בריאות לעובדי עירייה
רגיל

 1613002753משרד הבריאות -
תוכנית אפשרי בריא

הקמת קבוצת נאמני בריאות בעירייה
 1613002753משרד הבריאות -
רגיל
תוכנית אפשריבריא
פעילויות פנאי אכותי ובריאותי
רגיל

 1613002753משרד הבריאות -
תוכנית אפשרי בריא

פעילויות פנאי אכותיים ובריאיים
 1613002753משרד הבריאות -
רגיל
תוכנית אפשריבריא

פעילויות גופניות בשיטת צי קונג ,העלאת המודעות
הכוללת תנועות של הגוף עדינות בנושא בריאות הגוף
והנפש בפעילויות
ונשימות לשפור איכות החיים
הפנאי
פעילויות בריאותיות ורווחה לכלל המשפחות בעיר
 1613002753משרד הבריאות -
רגיל
פעילויות פנאי ובריאות למשפחות העלאת המודעות של
תוכנית אפשריבריא
אורח חיים בריא
ביום הבריאות הבין לאומי
ופעיל לתושבי העיר
המותאמים לאופי המגוון
האוכלוסייה

קידום בריאות בעיר כדי להפעיל את תוכנית
אפשריבריא יש צורך לחייב את
10501
הרשות להשתתף בחלק מהוצאות

נתניה כעיר בריאה

הפעלת תוכנית אפשרי בריא
1613002753
רגיל
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תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
20

10

פירוט מקורות
חיצוניים

 12משרד הבריאות -
תוכנית אפשרי בריא

 7משרד הבריאות -
תוכנית אפשרי בריא

25

 20משרד הבריאות -
תוכנית אפשריבריא

5

 4משרד הבריאות -
תוכנית אפשרי בריא

10

 8משרד הבריאות -
תוכנית אפשריבריא

30

 15משרד הבריאות -
תוכנית אפשריבריא

40

מס'
משימה

שם המשימה

גידול צמחי מרפא
בחווה החקלאית
10503

תוכנית חינוכית
לאורך חיים בריא
 10513לחינוך המיוחד

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

הקמת יחידת לימודית התנסותית
וחווייתית של צמחי מרפא בחווה
החקלאית .הילדים יגדלו צמחים
ויפיקו תכשירים בריאותיים
לשימוש עצמי.

העלאת המודעות
בשימוש צמחי מרפא
בקרב ילדי גן

שיפור חיים בריא ופעיל והכרת
גוף האדם ב 2 -בתי הפר בחינוך
המיוחד וכוללת  24מפגשים
כאשר כל מפגש הינו  90דקות.

עברת ידע בריאות
כללית לילדי ביתי
הספר בחינוך המיוחד

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תוצר חציון 2

למידת צמחי המרפא במערכת החינוך
1613002753
רגיל

שינוי הרגלי צריכה בריאות ואורח חיים
1613002753
רגיל

48

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
50

29

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

פניות הציבור
מס'
משימה

שם המשימה

תלונות הציבור
כסוכן אמינות

10832

הסבר ופירוט אודות
המשימה
מיתוג ,פרסום ,ויחסי ציבור אשר
ימתגו את המחלקה הכוללת
חשיפה במדיה מקומית וכללית,
בתקשורת המודפסת או
הדיגיטלית וחשיפה קהילתית,
כנסי הסברה.
כל זאת לצד פיקוח פנים ארגון
ושלוחות המתקשרות עם
רפרנטים במחלקות השונות
בעירייה לצורך איתור פוטנציאלים
וטיפול ממוקד בטרם פניה לשירות
מתגלגלת לתלונה מול גוף חיצוני

תוצר חציון 1

א

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תוצר חציון 2

אב

שיפור השירות העירוני
רגיל
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פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
800

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

עיר ללא אלימות
מס'
משימה

9050

9051

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

ניהול תוכנית
מניעה אלימות
סמים ואלכוהול

ריכוז חמישה תחומים בנושא
תוכנית למניעת אלימות סמים
ואלכוהול  -חינוך ,פנאי ,רווחה,
אכיפה ,והקשר עירוני רחב
סדנאות ,הכשרות ,קיום ועדות ,ועוד

הנחיית מדריכי
מוגנות ואיש קשר
לתחום החינוך

הורדת האלימות
ליווי עשרה מדריכי מוגנות בבתי
הספר היסודיים ומהווה איש קשר בבתי הספר היסודיים
לתחום החינוך בגנים ,יסודיים
ובתיכוניים

9052

הורדת האלימות
בבתי הספר
היסודיים

9053

ריכוז סיירות הורים ריכוז סיירות הורים בשכונות דורה ,הורדת האלימות
אזורים סלע חפציבה ומרכז העיר בשכונות
בשכונות בנתניה

9054

ריכוז סיירות הורים ריכוז סיירות הורים בשכונות דורה ,הורדת האלימות
אזורים סלע חפציבה ומרכז העיר בשכונות
בשכונות בנתניה

9055

9056

הדרכות והכשרות
לשותפי תוכנית
עלא

העלאת המודעות
של תושבי נתניה
לתוכניות

מדריכי מוגנות בבתי הספר
היסודיים תפקידם להיום כמבוגר
אחראי ומדריך נוער במטרה
לזהות ילדים שקופים ולמנוע
אלימות

צמצום מדד האלימות
בחמשת התחומים

הורדת האלימות
בבתי הספר היסודיים

סדנאות והכשרות לבני נוער אנשי צמצום האלימות על
ידי נתינת כלים לבני
מקצוע הורים ועוד
נוער ,אנשי מקצוע
ועוד בעזרת סדנאות
והכשרות
פרסום ושייוק התוכנית על ידי
שלטי חוצות ,פרסום בכלי המדיה
השונים

העלאת המודעות
למניעת אלימות על
ידי פרסום

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תוצר חציון 2

ניהול תוכנית על"א
רגיל

מנחה מנחים
רגיל

מדריכי מוגנות
רגיל

רכז סיירת הורים
רגיל

רגיל

הדרכות והכשרות
רגיל

פרסום ושיווק
רגיל
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פירוט מקורות
הרשות
המשרד לביטחון
פנים

המשרד לביטחון
פנים

המשרד לביטחון
פנים

המשרד לביטחון
פנים
המשרד לביטחון
פנים

המשרד לביטחון
פנים

המשרד לביטחון
פנים

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
22,500

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

 127,500המשרד לביטחון
פנים

21,000

 119,000המשרד לביטחון
פנים

181

 102המשרד לביטחון
פנים

5,996

 33,975המשרד לביטחון
פנים

5,996

 33,975המשרד לביטחון
פנים

7,530

 42,670המשרד לביטחון
פנים

3,370

 19,098המשרד לביטחון
פנים

מס'
משימה

9057

שם המשימה

פעילויות פנאי
אחרהצ  -לבני
הנוער

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

מגרשים מוארים ,ספורט ,פעילויות הורדת האלימות על
ידי מדריכים
לבני הנוער
שמעבירים פעילויות
לבני הנוער בשכונות
כולל במגרשי הספורט

מניעת אלימות בנשים נפגעות
תקיפה מינית ואוכלוסיות סגורות
ומשותקות

9058

מניעת אלימות
מינית ואלימות
באוכלוסייות
מיוחדות

9059

סיירות הורים דרך ליווי קבוצת סיירת הורים במרכז
העיר לאוכלוסייה הצרפתית
חדשה
והאתיופית

הורדת האלימות
בנשים נפגעות
תקיפה מינית
ואוכלוסיות מיוחדות
הורדת האלימות אצל
אוכלוסיות הצרפתים
והאתיופים
הורדת האלימות
בשכונות

9060

הורדת האלימות
באמצעות ספורט

הקמת קבוצות קט רגל בשכונות

9062

הורדת האלימות
בבתי הספר בהם
ריכוז בני הקהילה
גבוהה

הורדת האלימות
הורדת האלימות בבתי הספר
היסודיים בהם שוהים בני הקהילה בקרב בני הקהילה
האתיופית

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תוצר חציון 2

הרחבת מענים לנוער
רגיל

המשרד לביטחון
פנים

עוס קהילה ומשטרה
רגיל

המשרד לביטחון
פנים

סיירות הורים דרך חדשה
רגיל

תוכנית מניעה באמצעות ספורט ופנאי
רגיל
מדריכי מוגנות בבתי הספר היסודיים
רגיל
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פירוט מקורות
הרשות

0

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
18,498

20,999

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

 104,824המשרד לביטחון
פנים

 118,993המשרד לביטחון
פנים

המשרד לביטחון
פנים

 24,990המשרד לביטחון
פנים

המשרד לביטחון
פנים

 31,780המשרד לביטחון
פנים

המשרד לביטחון
פנים

 360,570המשרד לביטחון
פנים

מטרות מנהל רווחה
ושירותים חברתיים
חיזוק התפקוד העצמאי ושיפור איכות החיים של הפרט ,המשפחה והקהילה.
שילוב בשוק העבודה של אנשים בעלי חסמים תעסוקתיים.
הבטחת שלומם של חסרי ישע ,אוכלוסיות בסיכון ,קושי ומשבר ,כולל באירועי חירום .
מתן שירותים חדשניים ,דיגיטליים ,אפקטיביים ומכווני לקוח.
גיוס ומיצוי משאבים מגורמי ממשלה ,ממגזר שלישי ומתהליכי גבייה ,לשם קידום ושיפור
מתן השירותים.
טיפוח ופיתוח הון אנושי מקצועי ,איכותי וערכי ,תוך שיפור תהליכי עבודה אפקטיביים.
חיזוק החוסן הקהילתי ,ההתנדבותי ,וההיערכות לזמן חירום.

52

מינהל הרווחה
והשירותים החברתיים

מנהל אגף אזורי מרכז
צפון ומוגבלויות

מנהל מחלקה
אזורית

ס .ראש מנהל ומנהל אגף
אזורי ילד ונוער
ס .מנהל אגף ומ .מרכז לשלום
המשפחה
רכזת דרך
חדשה

היחידה
לאדם עם
מוגבלות
ומשפחתו

רכזת ילד ונוער

צוות צפון

התנדבות

חוסן העיר
ופניות ציבור

נושמים
לרווחה

משאבי
קהילה

רכז חוק ונוער

מסגרות
מוגבלויות

מוקד מגן

צוות מרכז

ניהול כספים

מנהל מחלקה
אזורית

צוות דרום

השרות
לנערה

צוות
אזורים

נוער
וצעירים

צוות מזרח

מרכז קשר
תחנה
ליעוץ
נישואין
רכז סדרי
דין
מרכז
הורים
ילדים

יחידת עולי צרפת
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מחשוב

מרכז
לטיפול
באלימות

מרכז
משפחות
חד הוריות
התמכרויות
ושיקום
האסיר

ניהול ההון
האנושי
תכנון ומידע
חירום
מרכז
הזדמנויות
תעסוקה
אזרחים
ותיקים

רווחה ושירותים חברתיים
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

שיפוץ מבנה
ליחידה לטיפול
בנוער וצעירים/ות
במינהל הרווחה
והשירותים
החברתיים.

שיפוץ מבנה ליחידה לטיפול בנוער
וצעירים /ות בסיכון המספקת שירותי
טיפול וליווי לנערים בגילאי 13-18
ולצעירים וצעירות ,רווקים ,ללא
ילדים ,בגילאי  25 -18אשר
מתמודדים עם מצבים מסכנים שונים
על רקע רגשי ,כלכלי ,משפחתי ו/או
תעסוקתי .מטרת היחידה הינה
העצמה וחיזוק לשם שילוב בחברה
ומימוש הפוטנציאל האישי שלהם.

הקמת מרכז יום
לאנשים מזדקנים
עם מוגבלות
שכלית ' -מרכז
מילי'

אנשים עם מ.ש.ה (מוגבלות שכלית
התפתחותית) בגילאי  45ומעלה
הנזקקים לשירותים מיוחדים,
נזקקים לשירותים שהמיקוד שלהם
הינו טיפולי וחברתי .לצורך כך
יפותח 'מרכז מילי' ,אשר נותן מענה
לצרכים אלה.

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר סעיף
תקציבי

פירוט
מקורות הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

חיזוק התפקוד העצמאי ושיפור איכות החיים של הפרט ,המשפחה והקהילה

6044

6073

9417

שיפוץ המר"של  -שיפוץ מרכז רב שירותים לאנשים
מרכז רב שירותים עיוורים ולקויי ראיה המאגד בתוכו
שירותים סוציאליים ,מועדון חברתי
לעיוור
והדרכה שיקומית לקידום מיומנויות
טכנולוגיות.
המרכז יעניק שירות לעיוורים
לאורך כל מעגל החיים ובני
משפחותיהם ,אשר יקבלו את כל
השירותים תחת קורת גג אחת.
הפעלת תוכניות
חברתיות
לאזרחים ותיקים

9424

המשרד לשיוויון חברתי יזם תוכניות
בנושאים שונים שמטרתם שימור
היכולות הפיזיות והקוגניטיביות של
האזרחים הותיקים :תעסוקה,
קבוצות הליכה ,בישול וכו'.
מדובר בחוזה של המשרד לשיוויון
חברתי מול העירייה ,אשר נמצא
כיום בשלב החתימות.

הגשת תוכנית
למשרד הרווחה
למימון השיפוץ.

הנחת אבן פינה
והתחלת הבניה

 .1נמצאים בעיצומו
של שיפוץ המבנה,
והוגשה בקשה
להצטיידות.

נחתם החוזה בין
המשרד לשיוויון
חברתי והעירייה,
התשלום הועבר,
ומתקיימות מספר
סדנאות בתחום.

השלמת שיפוץ המבנה
והעברת העובדים
למבנה המשופץ.

סיום בניית שלד המבנה

שיפוץ המרש"ל הושלם.

ביצוע רוב התוכניות של
המשרד לשיוויון חברתי.
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תב''ר

תב''ר

תב''ר

רגיל

 2019302750משרד הרווחה

 2019122750קרן נתניה

 2019112750ביטוח לאומי

 1844411844המשרד לשיוויון
חברתי

300

4,400

248

60

300

1,900

952

90

משרד הרווחה

קרן נתניה

ביטוח לאומי

מס'
משימה

שם המשימה
הפעלת תוכנית
'יתד'

הפעלה מלאה של
תוכנית 'יתד' הינה תוכנית שיקומית כ  60 -צעירים/ות
תוכנית 'יתד' :קיומן של כ
יהיו מלווים באופן
לצעירים/ות בגילאי  18-25ללא
פעיל ע"י עו"ס 'יתד'  6 -תוכניות במסגרת
עורף משפחתי ,הנמצאים בסיכון,
התוכנית ומתן מענה
סביב סוגיות של קיום בסיסי ,מוגנות  4תוכניות חדשות
טיפולי לכ 200 -צעירים
יפעלו במסגרת
פיזית ,תעסוקה ,השכלה ,ועוד.
התוכנית ויתנו מענה וצעירות.
ל  85-צעירים/ות
נוספים.

הפעלת מרכזי
תרבות ופנאי
לאזרחים ותיקים
בשכונות קרית
השרון ודורה

מרכזי תרבות ופנאי
הרחבת פעילויות
מרכזי תרבות ופנאי לאזרחים
לאזרחים ותיקים בקרית
המרכזים :יתקיימו
הוותיקים הינם בית חם לאזרחים
סדנאות וחוגים בהם השרון ובדורה יפעלו
ותיקים ומטרתם לשמש קהילה
באופן מלא :כ 200-
ייקחו חלק כ150 -
לחבריהם ,להעשיר את עולמם
אזרחים ותיקים ייהנו
ולספק להם תוכניות תרבות ,חברה אזרחים ותיקים.
מפעילויות העשרה רבות
ופנאי.
ומגוונות.
תב''ר
היחידה לטיפול בהתמכרויות בנתניה קבלת אישור עירוני תכנון המבנה
ומציאת קרקע למבנה
מטפלת בהתמכרות לסמים בלבד.
לקוח הזקוק לטיפול באלכוהול -
מופנה למרכזים מחוץ לעיר ,וקיים
צורך במרכז שיאפשר טיפול
באלכוהול בקהילה.

9426

9427

9436

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

בניית מבנה
לטיפול
בהתמכרות
לאלכוהול

הקמה והפעלה
של מועדונית
לילדים על הרצף
האוטיסיטי
10609

הקמה והפעלה
של מועדונית
 10611לילדים עיוורים -
'תגיל'

רגיל

רגיל

שילוב ילדים אוטיסטים במועדונית
מאפשר לילדים חוויה של שעות
פנאי עם קבוצת השווים ובמקביל
הקלה על המשפחות בהתמודדות
עם הילד על הרצף האוטיסטי.
המסגרת מיועדת לילדים על הרצף,
המשולבים במסגרות חינוך רגילות.

המועדונית פועלת
באופן סדיר ו8 -
ילדים שוהים
במסגרת.

הקמה והפעלה של מועדונית לילדים המועדונית פועלת
ובה  12ילדים
עיוורים בגילאי  7-16המשולבים
עיוורים הנהנים
בבתי ספר רגילים .המועדונית
מפעילויות וחוגי
תאפשר שילובם בקבוצת השווים
העשרה.
והעשרה.

המועדונית פועלת באופן רגיל
סדיר ומלא

רגיל

המשך פעילותה של
המועדונית

55

מספר סעיף
תקציבי

פירוט
מקורות הרשות

 1847421842משרד הרווחה

1844411847

יוגש למפעל
הפיס

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
52

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019
155

100

משרד הרווחה

 1845113843משרד הרווחה

 1846814846משרד הרווחה,
משרד החינוך

800

18

15

800

54

45

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה
הרחבת מעון יום
שיקומי 'בית גיא'
לשש כיתות

10612

הסבר ופירוט אודות המשימה
בית גיא' הינו מעון יום לפעוטות עם
צרכים מיוחדים בגילאי חצי שנה עד
שלוש ,אשר פועל לשם שיקום
הפעוטות ותמיכה במשפחתם.
במעון מקבלים הפעוטות סל
שירותים פרא רפואיים וטיפולים
מורחבים ,על מנת להבטיח מיצוי
מקסימלי של פוטנציאל ההתקדמות
של כל פעוט.

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סיום הבנייה ואכלוס
קבלת היתר בנייה,
תכנון מפורט ,בחירת הכיתות ב 22-ילדים
נוספים.
קבלן והנחת אבן
פינה

תתקיים הרחבה של
הפעלה מלאה של מרש" ל הינו מרכז רב שירותים
פעילות המרש"ל:
לאנשים עיוורים ולקויי ראייה,
המרש"ל
יתקיימו  3אירועים
המאגד בתוכו שירותים סוציאליים,
עבור אוכלוסיית
מועדון חברתי והדרכה שיקומית
לקידום מיומנויות טכנולוגיות .המרכז העיוורים ויתקיימו 3
10667
חוגים עבור אוכלוסיה
יעניק שירות לעיוורים לאורך כל
מעגל החיים ובני משפחותיהם ,אשר זו.
יקבלו את כל השירותים תחת קורת
גג אחת.

הפעלה מלאה של
מרש"ל :המרכז יפעל
באופן יומיומי ,ויתקיימו
לפחות  5חוגים במרכז.
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סוג
תקציב
תב''ר

רגיל

מספר סעיף
תקציבי
תרומה

פירוט
מקורות הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

קרן לוטי רייך

 1846317843משרד הרווחה

131

393

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

9419

9420

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר סעיף
תקציבי

פירוט
מקורות הרשות

שילוב בשוק העבודה של אנשים בעלי חסמים תעסוקתיים
 1842404842משרד הרווחה
הפעלה מלאה של מרכז רגיל
הפעלה מלאה של הפעלה מלאה של מרכז שהינו מיזם הרחבת פעילות
הזדמנות:
מרכז הזדמנות:
חברתי-תעסוקתי בעיריית נתניה
מרכז הזדמנות
* ביסוס תכניות המסלול
* גיוס כוח אדם
בפיקוח ושיתוף הרווחה וג'וינט
והמענים התעסוקתיים
לתמוך בתהליכי
ישראל ,אשר נותן שירות לתושבי
במרכז.
הליווי במרכז.
נתניה הזקוקים לתמיכה ,סיוע
* עבודה בכוח אדם מלא
*הכנסת תכניות
והשתלבות בעולם העבודה ,וזאת
ע" פי מודל העבודה של
מסלול לקבוצות
באמצעות תהליכי שינוי אישי
משרד הרווחה.
והכשרות מקצועיות .בנוסף ,המרכז אוכלוסייה ייעודיות
* הגדלת מספר הלקוחות
* הגדלת מספר
פועל לפיתוח יוזמות משותפות
הפעילים במרכז בכ -
בנושא תעסוקה ואיתור הזדמנויות .הלקוחות הפעילים
 600לקוחות חדשים
במרכז בכ300-
פעילים.
לקוחות
* עשרות לקוחות
* ביצוע השמה
איכותית ומשמעותית מזדמנים (לקוחות
שהגיעו לאירועים
לחלק גדול
נקודתיים ולא בהכרח
מהלקוחות.
השתלבו בתהליכים
פעילים).
* ביצוע השמה איכותית
ומשמעותית לחלק גדול
מהלקוחות.

הבטחת שלומם של חסרי ישע ,אוכלוסיות בסיכון ,קושי ומשבר ,כולל באירועי חירום
 1842403841ארגון 'מעגל
המרכז יפעל באופן מלא רגיל
 12גברים נפגעי
המרכז האזורי לנפגעות תקיפה
שיפוץ מבנה
נשים נתניה'
וייתן טיפולים ל12-
והרחבה של מרכז וניצול מיני מטפל כיום ב  30 -נשים תקיפה וניצול מיני
ומשרד הרווחה
יקבלו טיפול במרכז גברים ו  100 -נשים
מעל גיל  .18הרחבת המרכז
לנפגעות תקיפה
נפגעי תקיפה וניצול מיני
תאפשר טיפול ב 12 -גברים נפגעי כ 54 -נשים יטופלו
וניצול מיני
תקיפה וניצול מיני ,והרחבת הטיפול במרכז
בנשים לעד  100נשים.
המרכז יכלול טיפולים פרטניים,
קבוצתיים ,ומרכז יום אליו יוכלו
הנפגעים להגיע  3ימים בשבוע
ולקבל טיפולים שונים וליווי וייעוץ
פסיכיאטרי.
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תקציב
ממקורות
הרשות 2019
462

300

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019
1,385

900

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

9430

9434

6075

9421

שם המשימה
הקמת מרכז
לטיפול
בנערות/צעירות
במעגל הזנות -
'הלב'

נתניה נמצאה על-ידי משרד העבודה המרכז מפעיל באופן המרכז פועל באופן מלא
מלא את המודל
הרווחה והשירותים החברתיים
להפעיל את מרכז 'הלב' שהינו מרכז המצומצם של
לטיפול בנערות ובצעירות הנמצאות התוכנית.
במעגל הזנות.

בניית  2מועדוניות הקמה של שתי מועדוניות במעטפת
(במקום אנדריוס) של גן ברחוב בארי ,בעקבות 'פינוי
בינוי' של מועדוניות במתחם
אנדריוס .המועדוניות מהווה בתים
חם לילדים השוהים שם ,הנהנים
מתמיכה ופעילויות העשרה.

קיימות תוכניות בינוי
ומפרט אדריכלי
למבנים

סיום בינוי המבנים

רגיל

 1847221840מימון מלא של
משרד הרווחה

תב''ר

530

1,200

מתן שירותים חדשניים ,דיגיטליים ,אפקטיביים ומכווני לקוח
עלייה לאוויר של האתר רגיל
השלמת ריכוז
בניית אתר מידע דיגיטלי ,נגיש,
בניית אתר
(תלוי באתר העירוני).
החומרים אודות
דיגיטלי מכוון לקוח אשר יכלול מידע אודות מינהל
המינהל ,לרבות
הרווחה והשירותים החברתיים,
למינהל הרווחה
תמונות ,טפסים
השירותים הניתנים במינהל ,דרכי
והשירותים
התקשרות ועוד ,ובכך יאפשר שיפור והגדרות.
החברתיים
השירות לתושב והתייעלות בתפעול.
בנוסף ,האתר ייפעל מתוך תפיסה
של ' מרכזיות הלקוח' ויאפשר
ללקוחות להגיע למידע בצורה קלה
ומהירה יותר.
במינהל הרווחה והשירותים
תחזוקת מבנים
של מינהל הרווחה החברתיים ישנם מבנים רבים
הזקוקים לאחזקה שוטפת הולמת,
על-מנת להעניק סביבה מכבדת
לקהל הלקוחות.
סריקת מסמכים

9431

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר סעיף
תקציבי

פירוט
מקורות הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

במסגרת המעבר לתיק לקוח
ממוחשב ומעבר לחברת מיחשוב
חדשה ,עולה צורך בסריקת
המסמכים המצויים בתיקי הנייר,
וזאת בכדי להבטיח שירות רציף
ומקצועי ללקוחות המינהל.

כל מבני הרווחה
מקבלים אחזקה
שוטפת וראויה
ממינהל התיפעול

כל מבני הרווחה מקבלים תב''ר
אחזקה שוטפת וראוייה
ממינהל תיפעול

רגיל

תיקי הקרטון של
מינהל הרווחה
והשירותים
החברתיים סרוקים
במערכת
הממוחשבת.

58

2016372750

1841001750

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019
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פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה

שיפוצים כלליים
במבני מינהל
 10604הרווחה

9435

במינהל הרווחה והשירותים
החברתיים ישנם מבנים רבים
הזקוקים לשיפוץ על-מנת להעניק
סביבה מכבדת לקהל הלקוחות.

תב''ר

שיפוץ דירת מעבר
לצעירות

2016372750

500

גיוס ומיצוי משאבים מגורמי ממשלה ,ממיגזר שלישי ומתהליכי גבייה ,לשם קידום ושיפור מתן השירותים
 2019102750ביטוח לאומי וקרן 1,200
 .1אישור הפרוייקט העברת פעילות המע"ש תב''ר
שיפוץ מבנה מע"ש מע" ש נתניה הינו מרכז יום
שלם
על -ידי ביטוח לאומי למבנה חלופי והתחלת
תעסוקתי שיקומי ,המספק מסגרת
שיפוץ המבנה הקיים
וקרן שלם.
תעסוקתית ,חברתית ושירותים
 .2סיום תכנון
סוציאליים שונים אנשים עם מוגבלות
מפורט של המבנה.
שכלית התפתחותית.
המבנה רעוע וזקוק לשיפוץ יסודי.

מוגנות עובדים

9422

הדרכה וטיפול
בטראומטיזציה
משנית

9425

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר סעיף
תקציבי

פירוט
מקורות הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

טיפוח ופיתוח הון אנשוי מקצועי ,איכותי וערכי ,תוך שיפור תהליכי עבודה אפקטיביים
1841001780
רגיל
העובדים ידווחו על
שומרי המינהל
הגברת מוגנות העובדים במינהל
הגברת תחושת המוגנות
יוחלפו מפקחים
הרווחה נוכח מאפייני אוכלוסיית
למאבטחים בעלי
הלקוחות ,שבחלקה הינה אלימה.
רשיון לאחזקת נשק
וסמכויות רחבות
יותר להגנה על
עובדים.
יוצבו מגנומטרים
בסניפים המרכזיים
של הרווחה.
1841002750
רגיל
 .1הושלמה הכשרה העובדים ידווחו על
בתקופה האחרונה אירעו מספר
הפחתה בסימפטומים
מקצועית לעובדי
אירועים קשים בעיר ,אשר הובילו
הנובעים מטראומטיזציה
למעורבות של אנשי מקצוע בטיפול המינהל בנושא
משנית.
במשפחות לאורך כל שעות היממה .טראומה
החשיפה המתמשכת לאירועים אלה  .2התקיים דיבוב
לעובדים החשופים
מחייבת הדרכה וטיפול לאנשי
לאירועי אובדן ושכול
המקצוע ,על מנת לשמר את
 .3מתקיימת הדרכה
תפקודם המקצועי .
בנושא טראומטיזציה
משנית לעו"סים
לחוק הנוער במינהל.
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300

50

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019
0

4,500

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה
חיבור בין חלקי
הארגון

קיום מפגשים בין תוכניות חדשות
שנכנסו למינהל לבין הצוותים
הגאוגרפים ,וזאת לשם חיזוק
שיתופי הפעולה בין הגורמים
השונים .יתקיימו מפגשים צוותיים
לצד מפגשים בפורומים שונים כולל
בפורום של כל עובדי המינהל.

במסגרת תוכנית
ההון האנושי -
חיבור עם החינוך

במסגרת תוכנית 'ההון האנושי' אשר * תתקיים תוכנית
הכשרה לצוותי
פועלת מתוך תפיסה של חיזוק
החינוך והרווחה
יכולותיו של הילד ,תינתן הכשרה
משותפת לצוותי רווחה וחינוך ,לשם במזרח העיר בת 6
מפגשים
יצירת שיתופי פעולה וחיזוק דפוסי
*  15ילדים מבתי
פעולה קיימים .בנוסף יתקיימו
ספר במזרח העיר
פעילויות לילדים ע"פי עקרונות
ישתתפו בפעילויות
התוכנית ,וכן יוכשרו מתנדבים
בנושא טיפוח
בוגרים שישמשו כדמויות מגדלות
עקרונות ההון
משמעותיות עבור ילדים בסיכון.
האנושי.
*כ  40 -מתנדבים
יוכשרו לשמש
כדמויות מגדלות
משמעותיות לילדים,
וישתלבו במסגרות
החינוך ובפרויקט
'אח בוגר'.

9432

9433

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

העלייה ברמת שיתוף
העובדים ידווחו על
עלייה ברמת שיתוף הפעולה בין היחידות
הפעולה בין היחידות השונות מובילה לשיפור
הטיפול בלקוחות ויותר
השונות במינהל.
לקוחות ישתלבו
בתוכניות ובשירותים של
היחידות המומחיות
במינהל.
יתקיימו שתי הכשרות *
,נוספות לצוותי חינוך
רווחה וגורמים נוספים
.בקהילה
ילדים נוספים מבתי * 45
ספר בקרית השרון
ישתתפו בפעילויות
בנושא טיפוח עקרונות
.ההון האנושי
יוגדל מספר המתנדבים
הבוגרים שיעברו הכשרה
המתמקדת בעקרונות
.התוכנית
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סוג
תקציב

מספר סעיף
תקציבי

פירוט
מקורות הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

רגיל

רגיל

 1817902750משרד הרווחה -
תוכנית ההון
האנושי

817

פירוט מקורות
חיצוניים

מטרות מנהל
חינוך וחברה
קידום למידה משמעותית המותאמת למיומנויות המאה ה –  21בחתירה לעלייה מתמדת של
הישגי לומדים ומימוש עצמי של כל בעלי העניין במערכת החינוך
מתן ביטוי לששת תפקודי לומד בדרכי הוראה למידה הערכה
שילוב אמצעים טכנולוגים עדכניים בדרכי הוראה למידה הערכה
קליטה איכותית של עולים חדשים
שאיפה להטרוגניות בהרכב התלמידים בכל מוסדות החינוך
טיפוח אקלים חינוכי מיטבי ומוגנות
ביסוס סדירויות לקידום אקלים מיטבי ומענה לצרכי הפרט ,הן ברמה עירונית מערכתית והן
ברמת מוסדות חינוך
מתן מענה לילדים רב בעייתיים לאורך כל שעות היום "מסיכון לסיכוי"
חיזוק הקשר ויחסי הגומלין מורה  -תלמיד – הורה
הכנה איכותית למעברים בין מסגרות החינוך ,לאורך הרצף ובמהלך כל שעות היום
טיפוח תרבות ארגונית של מצוינות והעצמת תהליכי חדשנות בקרב אנשי החינוך ,בעיר
מו"פ חינוכי  -פיתוח פדגוגיות חדשניות וטיפוח ייחודיות חינוכית בכל מימדי הפעולה
במוסדות החינוך
עידוד יזמות וחדשנות כחלק מתפיסת הפיתוח המקצועי של אנשי החינוך בעיר
ביסוס מעמדם של מנהלי מוסדות החינוך כדמויות מפתח במערך החינוכי העירוני ,תוך
העמקת האמון והאוטונומיה הניתנת להם
חיזוק החינוך למצוינות ערכית ואזרחית
הטמעת תהליכי מעורבות חברתית קהילתית ,מנהיגות נוער ,צעירים ומבוגרים להעצמה
קהילתית
ביסוס המערך העירוני לעידוד ועלייה של נתוני גיוס ושירות משמעותי
הפיכת העיר נתניה לאטרקטיבית עבור אוכלוסיית בני הנוער והצעירים ,בכל תחומי החיים
ביסוס "הגג" כמרכז צעירים חדשני ,מוביל ברמה הארצית הנותן שירות אטרקטיבי לצרכי
הצעירים בתחומי :יזמות ,פיתוח קריירה ,מנהיגות וחיי תרבות ופנאי
השלמת הרפורמה לטיפוח בני נוער וצעירים ,תוך הרחבה משמעותית של אפשרויות הבילוי
ותרבות הפנאי במרחב העירוני
מתן דגש לניהול איכותי והענקת שירות מקצועי ,מהיר ומסביר פנים לתושב
מימוש עקרונות של שותפות ושקיפות עם קהילת ההורים והנהגות הורים כגורם משמעותי
לחינוך איכותי
הקפדה על מימוש שגרות שרות ומתן מענה איכותי ומהיר לקהל הפונים
61

מינהל חינוך וחברה
רמ"ט
המינהל
לשכה  -מנה מח'
שרות חינוכי

הגיל
הרך
מנהל כ"א

מח' כ"א
בהוראה

מח' כ"א

ס .מנהל אגף
הגיל הרך

מח'
רישום
גני ילדים
מח' גני
ילדים
מח' גני
ילדים
אזורית

חשבות

פסגה

יסודי
וחטיבה
צעירה

על יסודי

רישום
תלמידים

ביקור
סדיר

מח'
יסודי

רישום
תלמידים

היסעים
ופתוח
מבני חינוך

ס .מנהל אגף
היסעים

חברה
צעירים
ונוער
צעירים

נוער

קהילה

הכנה
לצה"ל
קידום
נוער

62

חינוך
בלתי
פורמלי

שירות
פסיכולוגי
חינוכי

יד
לבנים

חינוך
מיוחד

מח' חינוך
מיוחד

מנהל חינוך וחברה
הגיל הרך
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 2

תוצר חציון 1

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

קידום למידה משמעותית
10622

10624
10625
10626
10627
10628

10630

10632

10634

10635

חינוך לקיימות תכנית הקמת גינות לימודיות וחינוך לקיימות
העשרה בגנים גילאי בשיתוף הורים הדרכה והפעלה של
חברה שמתמחה בנושא
חובה
חינוך לקיימות תכנית התמחות של גננות בנושא קיימות
העשרה בגנים גילאי הסמכה לגנים ירוקים
חובה
שילוב תכניות לקידום שלושה ( )3מפגשים עם דיאטנית
בנושא קידום לבריאות
בריאות
שילוב תכניות לקידום הצגות בנושא קידום בריאות
בריאות
פיתוח מודעות
לבטיחות בדרכים
העשרה שפתית

מרכז מאיה  -זהירות בדרכים

ספרייה עירונית  -מפגשים חווייתיים
לטיפוח שפה ברשת הספריות
העירוניות _בגן  +בספרייה
ספריית פיז'מות -פעילות העשרה
העשרה שפתית
אוריינית בגנים סביב ספרים נבחרים
שהמשרד מספק לכל ילד
תכנית הפיוט -פעילות עם פייטן בגנים
חיזוק הזהות
היהודית והמקומית + -השתלמות לגננות בפסגה
מסורת ומורשת

למידה בסביבה
מתוקשבת ושימוש
בטכנולגויות
מתקדמות

למידה ויצירה דרך אמצעים טכנולוגיים
מתקדמים -שימוש באייפדים .המשך
הפיילוט בגנ"י בגילאי חובה  ,בדגש של
אוכלוסיות מוחלשות

למידה בסביבה
מתוקשבת ושימוש
בטכנולוגיות
מתקדמות

הוראה ולמידה באמצעות כלי "גוגלה "

רגיל

כ 50-גנים

רגיל

פיתוח מקצועי

100

פסגה במסגרת
פיתוח מקצועי

כ 45 -גנים

רגיל

35

כ 40 -הרצאות ב  80 -גנים
(צמדי גנים )

רגיל

50

כ 70 -גנים

רגיל

38

עשרים ושישה ( )26גנים
יחוו רצף מפגשים

רגיל

37

רגיל

הפעלה בכל גני העיר

רגיל

כ 13 -גנים

רגיל

יישום התכנית ב 30 -גני
חובה

רגיל

יישום התכנית ב  30גני
חובה

63

תרומת משפחות
גרינספן +וינברג +
משרד החינוך
פסגה במסגרת
פיתוח מקצועי

11

73
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10636

למידה בסביבה
מתוקשבת ושימוש
בטכנולוגיות
מתקדמות

הסוד של מאיה -תוכנות לקידום
מיומנויות היסוד בגן הילדים בדרך
חווייתית (מט"ח)

המשך הפעל ה בכ 100גני
ילדים שיש בהם תשתית
וחיבור לאינטרנט .

ביקור בפלנתניה

ביקור בפלנתניה  -מרכז מידע חלל
ותרבות  -תכנית לימוד ייעודית לגני
חובה על כדור הארץ

 26גני חובה

סל תרבות תכנית
העשרה בסיסית

פעילות תרבות בתחום מוסיקה וקולנוע כל הגנים יקבלו  3פעילויות
תרבות בתחום מוסיקה
בהיכל אומנויות הבמה
וקולנוע בהיכל אומנויות
הבמה
הרחבה  :כל גן ישובץ ב3
הרחבת פעולות סל תרבות לכל ילדי
הגנים  ,בתחומי תיאטרון ,מחול וספרות פעילות תרבות והעשרה
כדוגמת :החצר המוסיקלית
בגנים ובמרכזי תרבות שונים ברחביבפסגה ,מרכז מאיה
העיר
לזה"ב ,תכנית הפיוט
,מוזיאון נתניה ועוד

10639

10641

10643

10645

10646
10647

10648

10649

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

הרחבת תכנית
ההעשרה בסיסית
בתחומי המוסיקה
התאטרון האומנות
והקולנוע

פעילות בשלושה
מרכזי ההעשרה
העירוניים

תכנית העשרה בתחומי האומנויות
,קולנוע ,תיאטרון ,מוסיקה ואומנויות
פלסטית

פעילות בחצר
המוסיקלית
ריתמוסיקה וחנ"ג -
כל הגנים שעה
שבועית

פיתוח האזנה מוסיקלית ובניית כלים
מחומרים מתכלים
שיעורי תנועה מוסיקה וחנ"ג

הפעלת  26מסגרות מיל"ת בשכונות
הפעלת תכניות
ומסגרות לאורך היום מוחלשות " הזנה +חוג +העשרה
בקבוצות קטנות לילדים המזוהים
בדגש על מענים
כבעלי קשיים התפתחותיים ע"י
לילדים בסיכון
מרפאה באומנות
תכנית "הדרך החדשה" -העשרה
הפעלת תכניות
ומסגרות לאורך היום שפתית לילדים יוצאי הקהילה
האתיופית בקבוצות משולבות ,בגני
בדגש על מענים
הילדים בשכונות בהן יש ריכוז ילדי
לילדים בסיכון
הקהילה

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

רגיל

17

רגיל

20

רגיל

79

רגיל

רגיל

חמישה מפגשים לגני
חובה ( 2 -)60מהם
בשיתוף הורים אחה"צ
בשלושה מרכזי העשרה
 24גני חובה

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

110

קרן נתניה תורמים 110

רגיל
רגיל

בכל הגנים ובמהלך כל
השנה
קידום אקלים חינוכי מיטבי
המשך התכנית ב  26גנים

ב 10 -גנים ל90-ילדים ב-
 18קבוצות משולבות

רגיל

רגיל

64

משרד החינוך 30%

תכנית ממשלתית
לקידום שילובם של
יוצאי אתיופיה

92

מס'
משימה

10653

10654

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

הפעלת המשחקייה לילדים בני הקהילה כ 30-ילדים הילדים ישפרו
הפעלת תכניות
את המיומנויות
ומסגרות לאורך היום האתיופית בגילאי  3-6בשכונת
הקוגניטיביות והחברתיות
חפציבה +הזנה  -ארוחת ערב
בדגש על מענים
לילדים בסיכון
תכנית מעג"ן  -מערך תומך גן ,תכנית
הפעלת תכניות
ומסגרות לאורך היום איתור ומתן כלים לגננות ולהתמודדות
עם ילדים בצ"מ
בדגש על מענים
לילדים בסיכון
עיבוי המעטפת
הטיפולית בגנים

ליווי וקיום קשר עם משפחות העולים
באמצעות מגשרת ומתאמת לעולי
צרפת (בהיקף של חצי משרה)

10655

10656

10657

10658

10659

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

עיבוי המעטפת
הטיפולית בגנים

ליווי פסיכולוגי בכל גני החובה +בכל
אחד מהמרחבים כמענה לצרכים ל
גילאי 3-4

עיבוי המעטפת
הטיפולית בגנים

ליווי תוך גני של מנתחת התנהגות
בגנים אדומים

ליווי צוותי גן במהלך השנה
במתן מענה בכל סוגיה
התפתחותית /ייחודית
שעולה.
בניית כלי אחדי אבחון גנים
אדומים בניית תכנית
התערבות לשיפור אקלים
גני

36

רגיל

מתן מענה ל כ 270 -ילדים
והורים במהלך השנה
גננות ידווחו על שיפור
בקשר עם משפחות
העולים ,ההורים יגיעו
למפגשים קבוצתיים
ולפעילויות משותפות עם
הילדים בגנים

עיבוי המעטפת
הטיפולית בגנים

עיבוי המעטפת
הטיפולית בגנים

רגיל

תכנית איתור ומתן כלים
לגננות

מתן מענה לצוותי גן
ליווי של מגשרת במקרים של
,התמודדות עם בעיות
קונפליקטים בין ציוותי החינוך בגנים
בתקשורת שמשפיעות על
התפקוד המיטבי
תוספת של הרשות לליווי תוך גני של  4ליווי צוותי גן במהלך השנה
יועצות חינוכיות לטיפוח אקלים גן מיטבי לטיפוח אקלים מיטבי
ולהתמודדות עם משברים

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

התכנית הלאומית
הרשות המקומית

רגיל

רגיל

1812001782

רגיל

10

מאטצינג עם משרד 10
החינוך

רגיל

רגיל

65

1812001782

25

מס'
משימה

שם המשימה
עיבוי המעטפת
הטיפולית בגנים

10661

10662

10663

10665

10668

פתיחה של שני גנים מכילים ,לקליטה
מתן מענה
לאוכלוסיות מיוחדות  -במהלך שנה של ילדים עם קשיי
התנהגות
פיתוח מודלים
ייחודיים
הפעלה של  2גנים מצוינות ברוח
מתן מענה
לאוכלוסיות מיוחדת  -דיאלוגית בשכונת נורדאו לילדים
מהשכונה ומחוצה לה פיתוח ת"ל
פיתוח מודלים
ייחודית וחדשנית מותאמת למאפייני
ייחודיים
הילדים שילוב תכניות העשרה חיצוניות
כגון רובוטיקה ,גינה קהילתית ,הדרכת
הורים ע"י השפ"ח וכד' בראייה של רצף
ובדיאלוג עם צוות ביה"ס נורדאו

רגיל

ניוד מבוקר של הסייעות
לאורך השנה למתן מענה
לצרכים המשתנים.

שיפור התנהגות

שילוב תכניות חיצוניות
+המשך פיתוח ויישום ת"ל
ייחודית וסביבות למידה
חדשניות בשיתוף עם
האקדמיה

תכנון של שני גנים ייחודיים בשיתוף עם תכנון
מתן מענה
לאוכלוסיות מיוחדת  -האקדמיה  -גן דמוקרטי וגן
פיתוח מודלים יחודיים אנתרופוסופי.

מטה גיל הרך שפועל מיסוד פורום מטה גיל הרך אשר נפגש
בהתאם לעקרון של אחת לשבוע כ 3שעות אליו יוזמנו
שותפים /בעלי עניין נוספים  -לניהול
ניהול ושותפויות
שוטף ואסטרטגי
ביקורים בגנים -
משותפים לחברות
מטה הגיל הרך

10670

הסבר ופירוט אודות המשימה
תגבור צוותים חינוכיים לפי צרכים
משתנים בגנים בגילאי  3-4בחודשים
הראשונים של השנה -סיוע לילדים
שטרם נגמלו .בגנים אדומים :למתן
מענה משלים כחלק מתכנית התערבות
גנית ולאחר קיום וועדת היוועצות
בהשתתפות צוות רב מקצוע

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

ביקור של מנהלת האגף לגיל הרך
ביחד עם שותפות תפקיד .קיום שיח
מקצועי עם צוות הגן לקידום העשייה
הפדגוגית -במהלך ובעקבות ביקור
בגנים בניית מתווה משותף לביקור
הכולל דגשים לשיח עם צוות הגן
ומוקדים פוטנציאלים לתצפית

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

רגיל

 1812001782מת''י  -שעות
תרפיה שפ''ח -
שעות פסכולוגית

רגיל

 1812001782אגף שח''ר

רגיל

פיתוח מנהיגות מטה גיל רך וצוותי חינוך
בניית שפה אחידה למטה
וניהול משותף של ת"ע של
מערך היל הרך בראייה
מערכתית מתכללת
ומאגמת
ב כ 25 -גנים ביקורים
פרואקטיביים וריאקטיבים
בגנים כגורם מזמן לעבודה
תהליכית  -אקלים גן
,מוכנות לקראת המעבר
לביה"ס ועוד

66

5

20

רגיל

רגיל

5

1812001782

מס'
משימה

10673

10674

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

פיתוח מקצועי של
צוותי חינוך

יום היערכות משותף גננות -סייעות
לפתיחת שנה"ל .חשיפת תכנית עבודה
משותפת אגף-פיקוח והעשרה בנושא
מקצועי

פיתוח מקצועי של
צוותי חינוך

למידה משותפת של ציוותי גנים את
הנושא של פסיכולוגיה חיובית

מפגשי למידה קבועים אחת לחודש2+
פיתוח מקצועי של
צוות האגף לגיל הרך סיורים לימודים
10676

פיתוח מקצועי של
סייעות

מפגשים של מנהלת אזור עם הסייעות
קידום מיומנויות עבודת צוות ושיתופי
פעולה  ,למידה של נושאים רלבנטיים

פיתוח מקצועי של
סייעות
קהילות למידה
לקידום יזמות
חינוכית בגנים

פיתוח עתודה מנהיגותית של סייעות
חינוכיות
פיתוח קהילות למידה (bottom
)upלתמיכה בתהליכי חדשנות ויזמות
פדגוגית והטמעתם בגנים .ליווי
הקהילות במערך של פיתוח מקצועי
בשילוב גורמי אקדמיה

10680

המשך והעמקה של
תהליכי הפיתוח
המקצועי של הגננות
המובילות

ביסוס כלים ,ידע ומיומנויות של הגננות
המובילות לפיתוח יוזמות מרחביות -
חדשנות פדגוגית

10681

קיום מסעות פדגוגים ללמידה והשראה
ביסוס פורום צוות
מוביל להרחבת מעגל  ,לפיתוח פדגוגיה נתניתית בגיל הרך
השותפים

10677

10678

10679

10682

10705

ועדת היגוי מורחבת
להובלת מהלך
הפיתוח האסטרטגי

הועדה מניעה ומתכללת את תהליכי
החדשנות הנגזרים מהפיתוח
האסטרטגי

חיזוק רצף חינוכי

חיזוק רצף חינוכי טיפולי באמצעו
תכניות במרכזים לגיל הרך (התחלה
טובה  ,מעגן )..פירוט ביעד הבא

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

פיתוח מקצועי

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי
רגיל

פיתוח מקצועי

רגיל

חיזוק תפיסה ציוותית
ומערכתית חיזוק ההכרות
והממשקים בין השדה
למטה פיתוח חדשנות
ויזמות
בשאיפה  2מפגשים בשנה
של כל סייעת במסגרת
קבוצתית

רגיל

1812001782

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019
40

רגיל

 2קבוצות

רגיל

20

חדשנות

רגיל

90

רגיל

חדשנות

רגיל

חדשנות

רגיל

חדשנות

רגיל

חיזוק רצף חינוכי

67

מס'
משימה

שם המשימה

חיזוק רצף מרחבי
10683

10684

10686

הסבר ופירוט אודות המשימה

גננת מובילה  -כמנהלת את המרחב
( 17גנים)

חיזוק רצף גן -קהילה תכנון יוזמה מרחבית בשת"פ עם
גורמים בקהילה
חיזוק רצף בין צמדי
ו/גנים במרחב

בניית ת"ע של פעילויות משותפות ב2
מתחמי לוטי  ,בשיתוף כל הגורמים

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

חיזוק תפיסת הרצף גישה אקולוגית הומניסטית
מפגשים חודשיים במרחב
לחיזוק תחושת שייכות
וליצירת שפה פדגוגית
משותפת
רגיל
תכנון ויישום יוזמה
מרחבית בשת"פ עם
גורמים בקהילה
רגיל
תקצוב מנהלת של
המרכזים
רגיל

פעילויות משותפות

10687

10688

10691

חיזוק רצף בין צמדי פעילויות משותפות בחגים ובאירועים ,
בין גני חמד  ,ממ וחנ"מ כדוגמת יום
ו/גנים במרחב
העצמאות
שילוב ילדים מהחנ"מ אגף גיל הרך  ,אגף חנ"מ +מת"י  ,פיקוח כ  250ילדים ב  107גנים
בגנים רגילים
חיזוק רצף גן
ומסגרות אחה"צ
צהרון ו/מסגרת
מיל"ת
חיזוק רצף גן -הורים

10692

10694

חיזוק רצף גן  -בי"ס
יסודי
10696

חיזוק רצף בין  -דורי
10697

1812001782

7

רגיל

הרצאות להורים מקבצי גנים ע"י
השירות הפסיכולוגי בנושאים כמו:
גמילה ,סמכות הורית  ,גבולות ועוד
מפגשים חודשיים עם הנהגת הורי גנ"י בניית אמון  ,תאום צרכים
והעברת מידע

הקמת ועדה שתדון בממשק עם
חיזוק רצף עם
מעונות היום והרווחה המעונות

1812001782

25

רגיל

חיזוק רצף גן הורים

10693

משרד החינוך
תקצוב ימי הדרכה
ופיתוח מקצועי

רגיל

שיפור מערך 100%
חיזוק הממשק בין ציותי הגנים לבין
צוותי הצהרונים  -יצירת שפה משותפת הצהרונים בהיבט של
ונהלים להידוק הרצף לילדים ולצוותים תפקוד צוותים וחיזוק
הרצף לגני הבוקר
חידוש האמנה בין ציוותי גן לצהרונים
וישומה

חיזוק רצף מטה
הורים

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

רגיל

רגיל
רגיל

חיזוק רצף עם מעונות
היום

רגיל

תכנית מעברים בין כל גני החובה לבתי מגני חובה יקיימו תכניות
 80%רצף עם בתי
הספר .ייבחרו שני מרחבים במיקוד.
הספר 100%מצוותי הגנים
יתקיימו מפגשים של כל מרחב (כ10-
ובתי הספר יכירו את
בתי ספר והגנים המזינים אותם).
תכניות העבודה וההישגים
המצופים בגן חובה ובכיתה
א
תכנית "זהב בגן" כ 50 -מתנדבות בגיל תכנית זה"ב
השלישי בגנים ,מפעילות את הילדים
בתחום זה"ב

רגיל

68

75

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 2

תוצר חציון 1

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

ת.ע מרכזים לגיל הרך

10590

מניעה ואיתור ילדים הפעלת תכניות איתור ,הפניית ילדם
עם עיכוב התפתחותי לאבחון במכונים להתפתחות הילד
בגילאי לידה עד שלוש לאבחון.

10592

מניעה ואיתור ילדים איתור מצוקה נפשית בקרב פעוטות בני כ 80% -מהאימהות יראו
שיפור ביכולת הטיול
עם עיכוב התפתחותי  1-3בשת"פ עם טיפת חלב במסגרת
והכלת התינוק
בגילאי לידה עד שלוש התכנית הלאומית
מניעה ואיתור ילדים
עם עיכוב התפתחותי
בגילאי 3-6

10593

10595

מניעה ואיתורילדים
עם עיכוב התפתחותי
בגילאי לידה שלוש

מניעה ואיתור ילדם
עם עיכוב התפתחותי
בגילאי לידה עד שלוש
10596

10597

קידום ילדי הגנים
המתקשים להשיג
את המיומנויות
וההשגים
ההתפתחותיים
הנדרשים לקראת
מעבר לביה"ס

רגיל

כ 75% -מהילדים
המאותרים יופנו לאבחון
במכונים להתפתחות הילד
ויחזרו לטיפול במרכזים

רגיל

רגיל

ייעוץ והדרכה לצוותי הגנים "מעגן" ו"זיו כ  90% -מהצוותים
" העמקת יכולת האיתור ובניית תכנית החינוכיים ישפרו באופן
משמעותי את יכולת
התערבות גנית/מעון ע"פ הצורך.
האיתור במוקדם של
בשת"פ עם מפקחות גני הילדים ,
מדריכות  ,שפ"ח ,מת"י  ,פסגה והאגף עיכובים התפתחותיים
וקשיים אצל הילדים .יפנו
לגיל הרך
את הילדים לאבחונים
מתאימים ויבנו תכניות
התערבות במסגרת הגן
 75%מההורים והילדים
משחקייה טיפולית לגילאי לידה עד
יראו שיפור ביכולות
שלוש לקיום קשר מיטבי בין ההורה
לתינוק באמצעות משחק ובשיתוף עם ההתקשרות ביניהם
בשילוב טיפול פסיכולוגי
מרפאת ברה"נ גהה של התינוק
פרטני
כ 85% -מילדים ישיגו את
טיפול פארה רפואי/או רגשי בילדים
המטרות הטיפוליות
מאובחנים עם עיכובים התפתחותיים
שנקבעו במסגרתה אבחון
וקשיים רגשיים התנהגותיים .ביצוע
ויראו שיפור והתקדמות
במרכזים לגיל הרך בשיתוף המכונים
ביחס לעצמם וביחס
להתפתחות הילד של קופות החולים.
שת"פ של שיקום שכונות ,כספי הורים לנורמות התפתחותיות
,מימון עירוני ומרכזי גיל הרך מתן מענה לגילם
ל  50% -מהצרכים

התכנית הלאומית

התכנית הלאומית
ומימון עירוני

51

90

רגיל

רגיל

רגיל

הפעלת תכנית "מתקדמים ועולים לא' " כל הילדים ישפרו באופן
משמעותי את הישגיהם
עבור  12ילדים מתקשים מאזור דרום
בהשוואה למצבם בתחילת
העיר  .ביצוע  :מרכז לגיל הרך נורדאו
התכנית  70%מההורים
ידווחו ליועצת ביה"ס
מראש על קשיי הילד

69

800

110

מס'
משימה

10602

10603

שם המשימה
קידום ילדי הגנים
המתקשים להשיג
את המימנויות
וההשגים
ההתפתחותיים
הנדרשים לקראת
מעבר לביה"ס
העמקת הקשר בין
המרכזים לגיל הרך
לבין מסגרות
ממשיכות בדגש
המעבר לביה"ס

קבוצות העשרה

10606

קבוצות העשרה
10607

10608

שיווק והעלאת
מודעות לפעילות
המרכזים

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

 4קבוצת הדרכות הורים בשיטת אלדר כ  80%מההורים
המשתתפים בתכניות
play therapy
ישפרו את המיומנויות
ההוריות שלהם.

בניית כלי הערכה ומעקב אחר.1 :
הילדים המטופלים במרכזים ועוברים
למסגרות אחרות בדגש על מעבר
לביה"ס  .2קיום ישיבות בין מקצועיות
עם צוותי המרכזים וצוותי ביה"ס בנוגע
לילדים מטופלים במרכז לקראת
המעבר לביה"ס
הפעלת  9קבוצות העשרה להורים
ופעוטות שאינם מבקרים במסגרת
חינוכית

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי
רגיל

רגיל

שיפור העמקת הקשר בין
המרכזים לגיל הרך ובין
המסגרות השונות בדגש
של המעבר לביה"ס

רגיל

 75%מהילדים יצמצמו
פערים התפתחותיים
+קידום הקשר הורה-ילד .
כ 20% -הילדים
המשתתפים יאותרו ויופנו
למכונים להתפתחות
לאבחון ולמסגרת טיפולית
/חינוכית מתאימה.

רגיל

הגעה סדירה של
קבוצות העשרה חווייתיות לילדים
המשפחות וכיסוי העלויות
ולהורים
באמצעות ההשתתפות
העצמית
עדכון האתר העירוני והפיסבוק פרסום כל פעילויות המרכזים
יופיעו באופן סדיר ומעודכן
פעילות באמצעות הדוברות  ,גני
עבור תושבי נתניה
הילדים ,טיפות חלב והרווחה

רגיל
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יסודי וחטיבה צעירה
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

קידום למידה משמעותית ועדכנית שתוביל להישגים למימוש ולמצויינות אישית

10732

10733

10734

10735

 55תומכות עפ"י מפתח של אשכולות
צמצום פערים
לימודיים במקצועות מיצה ,קידום הישגים בעברית
הליבה  -מתווה חדש -ומתמטיקה שכבות ד-ה
מתן מענה לבתי
הספר על פי
אשכולות המיצב
קידום הישגי לומדים בשכבות ג-ד בבתי
קידום דרכי הוראה
ספר במיקוד  -הקמת שני מרכזי למידה
ואמצעי למידה
עירוניים במרחב מרכז צפון העיר ,מרכז
באנגלית לשיפור
 :1בארי ,הלל צור ,אמית אורגד ,ישורון,
השגים
ביאליק .מרכז  :2יבנה ,נועם ,בנות
צופיה ,נעמי שמר

10737

תומכות למידה משתלבות
בבתי הספר עפ"י מפתח
דיפרנציאלי של אשכולות
המיצב א-ג תכנית תלת
שנתית
הקמת מרכזי למידה
עירוניים במרחב צפון העיר
 ,קיום של  2סטטוסים עם
צוות המרכז למעקב אחר
הישגי הלומדים במרכזים

תוכנית חושבים שפה שילוב של תכנית חושבים שפה בבתי
לטיפוח קריאה בבתי ספר במיקוד קריאה על פי מיפוי
תלמידים בסיכון קריאה
הספר-מרכז

הטמעה ב 5-בתי ספר
במיקוד קריאה

קידום תכניות לימוד חדשניות ושעות
תוכניות לקידום
מימוש עצמי ומצויינות הוראה ייחודיות כגון :קמפוס אומנויות,
האדם והים וחינוך דמוקרטי
סה"כ₪ 374,000

התוכניות הייחודיות יפעלו
בבתי הספר :קמפוס דורה,
אלומות ,אורגד ,ביאליק,
ישורון ,שורשים

הקמת סביבות
למידה חדשניות
במודל  m21של
משרד החינוך

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

עידוד יזמות לפיתוח מצוינות תלמידים והעצמת תהליכי חדשנות מערכתיים
רגיל
פעימה ראשונה :יונתן,
פרסום קול קורא לבתי הספר לעידוד
שזר ,עוזיאל ,נורדאו ,רועי
הקמת מרחבי למידה תומכי ייחודיות
קליין ,דבורה עומר ,יגאל
ופדגוגיה חדשנית
אלון ,לאה גולדברג ,בנות
מלך ,ישורון ,אביחי,
שורשים .פעימה שניה:
שז"ר ,יגאל אלון ,שמרית,
נורדאו ,תשרי ,נעמי שמר,
בארי ,הרצוג ,אילן רמון,
אורגד ,תחכמוני ,מורשת
זבולון ,שובו ,חיים חפר,
אורות רש"י ,חבד בנות
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1,950

1813203780

360

1813203753

400

1813204783

374

1813206784

משרד החינוך

מס'
משימה

10738

10739

שם המשימה
פיתוח מקצועי
למנהלי בתי הספר
בדגש על הטמעת
יחודיות ופדגוגיה
חדשנית
קהילות לומדות -
מנהלים .העמקה
פדגוגית של דרכי
הוראה למידה על פי
תחומי תוכן

עיר ללא אלימות
10736

הסבר ופירוט אודות המשימה
השתלמות מרוכזת של יומיים מנהלי
מ"מ וחמ"ד שעות מרצה ,מרכז
סימולציה והסעות

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

השתתפות 100%
מהמנהלים

רגיל

עבודה בקבוצות עמיתים לפיתוח דרכי שיתוף המנהלים בבחירת
תחומי התוכן ,חלוקה
הוראה למידה בתחומי תוכן העומדים
לקבוצות ,בחירת מנהל
בבסיס הייחודיות כגון :למידה חוץ
מוביל תחום ,בניית סילבוס
כיתתית ,למידה על פי עקרון
הפרסונליות ,פדגוגיה משולבת אומנויות ובחירת יועץ תוכן.
ועוד
מדריכי מוגנות בבתי הספר

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

1813204780

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019
40

רגיל

טיפוח אקלים חינוכי מיטבי ומוגנות
 10בתי ספר 9 -מדריכים ,
אלומות ,נעמי שמר,
תחכמוני  ,עוזיאל ,דוידי,
שזר ,יבנה ,אמית עמיטל,
יגאל אלון ,קמפוס דורה

72

רגיל

 1813203780אגף שח''ר ,עיר
ללא אלימות ,הדרך
החדשה

12

נוער וצעירים
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

ביסוס ההזדהות והמוטביציה של בני הנוער בנתניה בהשתלבות במסגרות שירו משמעותי בחברה הישראלית
10571

10574

הרצאות רענון ליום
המא"ה
הרצאות לבנות
כהכנה לשירות
צבאי/לאומי
הכנה ליום סיירות

10575

10576

10577

10578
10589
10598

10605

10664

10570

קיום הרצאות חד חודשיות כהכנה ליום קיום שש הרצאות
מיון איתור והתאמה לבנות לפני גיוסם
לצה"ל
קיום  5הרצאות חד
סדרת הרצאות חודשית לבנות בלבד
כחלק מתהליך היציאה מהבית והשינוי חודשיות
אותן הן עתידות לעבור
קיום הכנה מעמיקה -פיזית ומנטאלית
עבור בנים אשר יוצאים ליום סיירות

ערב חשיפה למסלול ערב בו יוזמנו הורי ותלמידי כיתות י"א
ובו יכולו לקבל פרטים על מסלו
העתודה
להעתודה
קיום מיצג בנתניה של כלים ויחידות
מיצג חילות עירוני
אליו יגיעו תלמדי בתי הספר בגילאים
הרלוונטים
כנס בו יחשפו תלמידי עתודה מדעית
כנס אגף התקשוב
טכנולוגית למקצועות התקשוב
הייחודיים.
כנס מתגייסים עירוני הוקרת מסיימי י"ב לקראת שירותם
הצבאי' לאומי
כנס חשיפה לשירות לאומי בו ייקחו
כנס חשיפה לכלל
בעלי הפטור מצה"ל חלק בעלי הפטור משירות בצה"ל
קבוצת הכנה לצה"ל קבוצת הכנה לשירות עבור עולים
חדשים .קבוצה תהליכית אשר
לעולים חדשים
במסגרתה יוכלו התלמידים להיחשף
לתפקידים בצה" ל ויקבלו ליווי אישי
אפליקציית תרגול צו
ראשון לתלמידי י"א

הרצאות רענון לצו
ראשון

רכישת קודי משתמש לתלמידי י"א
עבור תרגול צו ראשון באפליקציה

קיום שש הרצאות

רגיל

רגיל

רגיל

השתתפות של  30בנים

רגיל

השתתפות של  100הורים
ובני נוער

רגיל

קיום המיצג והשתתפות
בתי הספר
קיום הכנס והשתתפות כלל
תלמידי העתודה מדעת
טכנולוגית
קיום כנס מתגייסים

רגיל

קיום כנס בחודש דצמבר

רגיל

השתתפות של  15ילדים
בקבוצה

רגיל

רגיל

רגיל

שימוש באפליקציה

העלאת החוסן של החיילים ובני השירות הלאומי במהלך שירותם וחיבורם לעיר ולקהילה
רגיל
קיום  6הרצאות
קיום הרצאות אחת לחודש בנושא צו
ראשון -בהרצאות יוכלו בני הנוער אשר
להם צו ראשון בקרוב להתכונן בצורה
הטובה ביותר
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מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

ערבי הוקרה לחיילים ולבני שיות לאומי

10610
10613

10554

10555

10556

תוצר חציון 2
קיטם ערבי הוקרה

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

ערבי הוקרה לבני
השירות הלאומי
ולחיילים
רגיל
קיום ערב הוקרה
הוקרת חיילים בודדים ליווי חיילים בודדים במהלך השנה-
ערבי שישי וחג .שי לחיילים
לגבש ולהטמיע מדיניות נוער עירונית ,לה שותפים ראש העיר ,מנכ"ל ,גורמי הביצוע בשטח והנהגת הנוער.
רגיל
כינוס  6מפגשים בשנה,
כינוס תדיר של פורום קיום שגרת מפגשים ושת"פ מלא בין
למעלה מ 20-משתתפים
גורמי הנוער הפועלים בעיר .העשרת
הנוער עירוני,
בהובלת מחזיק תיק והכשרת עובדי הנוער בתחומים שונים :קבועים.
הנוער ,ליצירת טיוטת מצבי סיכון ,שימוש נבון במדיה ,רב
תרבותיות ,היערכות והכנה לקיץ,
מדיניות.
מעורבות חברתית ,ניהול ויצירת אקלים
מיטבי במועדוני נוער ,ויצירת שותפויות.
יצירת מערך פעילות יצירת שלד יציב לתכנית עבודה עירונית הדפסה והפצת תכנית
שנתית הכוללת עוגנים לארועים ,כנסים ,שנתית .תכנון והפצת
עירוני המתכלל את
מערך הפרסום.
פורומים שונים ,טקסים ,ארועי ענק
העשייה של כלל
וחגים.
גורמי הנוער בעיר.
תוספת של פעילויות על בסיס השלד
העירוני בכל התחומים והרובעים
יצירת מערך הכשרות מפגשי ליווי מקצועים של עובדי הנוער  8מפגשי שפ"ח 6 ,מפגשי
אצל השפ"ח ביצוע ימי עיון לכלל עובדי פורום חברתי 6 ,ימי עיון6 .
עירוני ולווי רכזי
הנוער בעיר קיום מפגשי הכשרה לכלל מפגשי ש"ש
הנוער והצוותים
הש"ש בעיר .קיום מפגשי פורום חברתי
המסייעים.
בשת"פ מינהל חברה ונוער הכולל
רכזים חברתיים ,מנחי מועצות תלמידים
ורכזי מעורבות חברתית בבתי הספר
העל יסודיים (חט"ב+תיכון) קיום מפגשי
הכשרה למערך המלגאים.

רגיל

רגיל

רגיל
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פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

מס'
משימה

שם המשימה

ביסוס ומיתוג קורס
המדצים כתנועת
הנוער העירונית.
10557

10558

גידול במספר בני
הנוער הפעילים
בתנועות וארגוני
הנוער ומעורבים
במערך העירוני.

בניית מערך קבוצות
התנדבות בפריסה
כלל עירונית.
10559

חיזוק ערך
ההתנדבות בקרב
הנוער

10560

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

סיוע לבני הנוער ליזום ולבחור בעשייה משמעותית למען עצמם והקהילה ,במסגרת הבמה למנהיגות
רגיל
 25קבוצות
מעבר לפריסה כלל עירונית ,ליווי
ומעורבות של מנחה מטעם הרשות בכל
טיול חנוכה ,סמינר פסח,
מוקדי הקורס הקיימים בעיר -שת"פ
חלונות לחברה הישראלית,
מלא עם החברה למתנס"ים ,מרכזים
סמינר מסכם
קהילתיים וגורמי נוער נוספים .יציאה
לסמינרים מחוזיים -סמינר קיץ למדצ"ים  15מדריכי קבוצה
ולמדב"ים ,טיוליים רשותיים בחנוכה
ופסחהכשרה עירונית של המדריכים,
ליווי צמוד של רכזת מדצ"ים עירונית
 800בני נוער פעילים ז-יב
 3אירועים עירוניים
משותפים.

חיזוק מערך השווק והפרסום
שילוב התנועות והארגונים בהובלת
ארועים כלל עירוניים -טקסים לאומיים,
יצירת מעגלי שיח בשולחנות
עגולים,השתתפות בימי מוקד בבתי
הספר העל יסודיים והידוק הקשר בין
מחלקת הנוער לרכזי התנועות
והארגונים.
השלמת תהליך ההקצאה בכלל
המבנים.
 8קבוצות
פתיחת קבוצות עירוניות :כוכבי יום
הולדת ,ספורט בכיף ,נוער אוהב חיות ,קבוצה אחת מוכרת בכל
מחוברים ,ליצנות רפואית ,ליצני הבמה ,שכונה.
על הבמה ,יזמות ,ומרכזי למידה.
הקמת תכנית מדצים ליצנות בשכבה ט'
כהקדמה לתכנית ליצנות רפואית.
ליווי רשותי של נושא תומכי הוראה
(מתנדבים בחינוך)
יום מעשים טובים  -הפעלה עירונית
למעורבות ביום מעשים טובים  ,יצירת
משמעות לבני הנוער במהלך שנת
ההתנדבות ע"פ תחומי העניין שלהם
וכישוריהם.
כנסים עירוניים :כנס נוער מתנדב ,טקס
פעיל מצטיין.
ימי מוקד ,הנחיית רכזות מעורבות
חברתית בבתי ספר ליווי והנחיה של
רכזי מעורבות בחטיבות הביניים,

רגיל

רגיל

רגיל

 10ימי מוקד 5 ,מפגשים
לווי רכזי מעורבות.
 10אלף משתתפים ביום
מעשים טובים.
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פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מועצה תקינה בכל ביה"ס,
מפגשי לווי למנחים

10561

10562

10564

חיזוק מנהיגות נוער הנחיית מלווי מועצות תלמידים בבתי
נבחרת בבתי הספר הספר והכשרתם במפגשים מקצועיים
ע"י גורם ממונה מהרשות
וברמה העירונית
כנסים עירוניים לכלל מועצות
התלמידים בבתי ספר להכשרה
והעשרה .וכן סמינר מחוזי (דו-יומי)
בחנוכה וסמינר מחוזי בקיץ למועצת
התלמידים העירונית .השתתפות
בועידה הארצית השנתית של מינהל
חברה ונוער -משרד החינוך
פתוח אפשרויות עירוניות עבור בני הנוער לבטא את כישוריהם ,והעדפותיהם האישיות במסגרת הבמה לתרבות ופנאי
רגיל
לפחות קבוצה בכל מועדון.
מתן מענה עירוני לכל הפעלת קבוצות דגל עירוניות בתחום
האמנויות על כל גווניו .קב' אמנות בכל  300חניכים
תחומי האומנות
מועדון :להקת צעירי השרון וקבוצת
כתיבה יוצרת .קב' תיאטרונוער (ליווי
מקצועי של שחקן) .קב' אמנות
פלסטית - ,קב' זמר ים תיכוני (ליווי
מקצועי של מעבד ומפיק מוסיקלי) ,קב'
היפ-הופ .קב' תיאטרון ואמנות פלסטית.
ביסוס ליגת הקט רגל מתן מענה לבני נוער וחיזוק יכולותיהם
הספורטיביות .פתיחת קבוצות קט-רגל
כפרויקט נוער
המוביל בתחום הפנאי לנוער בפריסה כלל עירונית .קיום
אימונים שבועיים קבועים ע"י מאמן
מקצועי ,ויצירת מפגש ספורטיבי בין
הקבוצות השונות ע"י מס' טורנירים כלל
עירוניים במהלך השנה( .)20הטורנירים
נושאי פרסים ,גביעים וחולצות.

נוער נתניה בוחר
לצרוך ארועי פנאי
בעיר
10565

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי
רגיל

פירוט מקורות
הרשות

רגיל

 20קבוצות 10,מאמנים20 .
טורנירים במהלך השנה.

רגיל

הפקת אירועי ענק לנוער במהלך השנה .הגעה ל  18אירועים בשנה.
השתתפות כוללת של
מסיבת פתיחת וסגירת הקיץ ,מופעי
למעלה מ 10,000-בני נוער
סטנדאפ ,סדנאות אמן ,ארועים
קהילתיים ,ערבי שיא במועדוני הנוער ,בארועי הנוער בעיר 8
אירועים עירוניים של 2000
פריסה רחבה של ארועי הנוער
משתתפים ומעלה5,
במוקדים שונים בעיר ומתן דגש על
אירועים בשכונות  5,מופעי
ייחודיותו של כל רובע ותוכן מותאם:
סטנד אפ
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תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

מס'
משימה

10563

6522

6574

6523

6524

10568

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

קידום פעילות הנוער בשכונות ובמועדוני הנוער תוך מתן דגש למגוון התרבותי במסגרת במה לשכונה.
רגיל
 1000משתתפים בשבוע
חיזוק וביסוס פעילות פיתוח מועדוני הנוער תוך התייחסות
למארג התרבותי הקיים בשכונה .יצירת בפעילות המועדונים
הנוער במועדונים
תוכן רלוונטי ,פתיחת קב' תהליכיות
חברתיות/מקצועיות ,ערבי שיא ,סדנאות
ופעילויות,
מתן ייעוצים אישיים
לבחירת מקצוע
לקראת רכישת
השכלה גבוהה

הנגשת ההשכלה
הגבוהה באמצעות
מלגות עירוניות

מתן ייעוצים
לאוכלוסיית החיילים
המשוחררים
והחיילים הבודדים

העלאת המודעות לרכישת השכלה גבוהה בעיר נתניה
מפגש עם  70נועצים חדשים רגיל
מפגש עם  70נועצים
מתן ייעוצים פרטניים לאוכלוסייה
בחודש לפחות  2פגישות
חדשים בחודש
הרחוקה מהשכלה גבוהה תוך קידום
לפחות  2פגישות חוזרות -חוזרות -תהליכיות 450
ופיתוח אישי ומקצועי לקראת בחירת
ייעוצים סה"כ התמקדות
ייעוד מקצועי ארוך טווח בתחילת החיים תהליכיות
בצעירים יוצאי העדה
הבוגרים לתושבים צעירים בעיר נתניה  450ייעוצים סה"כ
האתיופית  -כ 120 -צעירים
בשנה בתהליכי יעוץ אישיים
 100%גיוס

הפעלת מערך המלגות הכולל :
 700מלגות תושב ע״ס  1,000ש״ח 155
מלגות פיס ע״ס  10,000ש״ח - 400
 500מלגות תושב העיר נתניה
מיצוי זכויות והזדמנויות עבור אוכלוסיית החיילים המשוחררים בנתניה ומתן שירותים רלוונטיים עבורם
רגיל
כ 600 -פגישות במצטבר
מתן ייעוצי מיצוי זכויות סוציאליות עבור כ 300פגישות ייעוץ
אישיות
חיימשים .מימוש זכויות מלא של
החיילים הבודדים הכולל תשלום שכ"ד
ורכישת ציוד ,דמי קיום ומגוון רחב של
קורסים והכשרות עבורם

הפעלת סדנאות
הכנה לשחרור עבור
אוכלוסיות ייחודיות

קיום של כ 10 -סדנאות הכנה לאזרחות .כ 5 -סדנאות 50 ,
משתתפים
לכלל מסיימי השירות הלאומי בעיר
נתניה ולכלל החיילים והחיילות
העתידים להשתחרר תושבי העיר.

יצירת מגוון
הזדמנויות לחיילים
משוחררים ויצירת
תכניות רלוונטיות
עבורם

כ 4-פרויקטים בשנה
פיתוח מענים קבוצתיים וחברתיים
גיוס של לפחות כ15-
לאוכלוסיית החיילים המשוחררים על
צעירים לקבוצה
ידי יצירת קבוצות תוכן ייחודיות
(כדוגמאת משלחת צעירים לטיול הגדול מניעת נשירה ובקרה
ומעקב
 ,פיתוח קורסי תכנות ומחשוב
מתקדמים ) וכד'..

אחוזי נשירה נמוכים
ביצוע בקרה ומעקב וביצוע
תשלום בזמן

כ 10 -סדנאות  -כ100 -
משתתפים

רגיל

רגיל

רגיל
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אלומה -מל

מפעל הפיס ,קרן
אייסף ,חינוך
לפסגות ,פר״ח
ועוד...
האגף והקרן
להכוונת חיילים
משוחררים -משרד
הביטחון

30

1,800

50

90

1,000

90

מס'
משימה

שם המשימה

הפעלת מבנה הגג

6569

6570

6573

10569

חיזוק הקפסולה
כמרחב עבודה
משותף ליזמים
ופרילנסרים

הגדלת הפעילות
התרבותית לצעירי
העיר נתניה

הגדלת פעילויות
הפנאי והעשרה
הבלתי פורמאליים,
שישמשו את
הצעירים בצמתים
השונים בחייהם

פרסום שיווק ומיצוב
פעילות הגג
10567

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

כ 2700 -יעוצים
 45הרצאות במסגרת
הסדרות שלנו
 25קורסים
הפעלת אירועים הגג

תוצר חציון 2
הפעלת מבנה הגג
כ 2700 -יעוצים
 45הרצאות במסגרת
הסדרות שלנו
 25קורסים
הפעלת אירועים הגג

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

יצירת תוכן אמיתי ורלוונטי מידי יום
ובמשך כל השנה.
יצירת תשתית להפעלת המבנה
והכפלת הפעילות בקומה החדשה.
העלות כוללת שכר מנהל  ,שכר מנהל
פעילות 2 ,בנות שירות לאומי  ,מינהלה
ותפעול ,הגג פועל  6ימים בשבוע  ,כ14-
שעות ביום
לפתח ולהעצים את הפוטנציאל הגלום בצעירים בעלי חוש היזמות ,החדשנות והטכנולוגיה
רגיל
כ 25-יזמים פעילים
כ 25-יזמים פעילים
הפעלת הקפסולה כמרחב עבודה
כ 2-חברות סטארט -אפ
כ 2-חברות סטארט -אפ
משותף המפתח את עולם היזמות.
פעילות
הנגשת עולם היזמות לציבור הצעירים פעילות
כ 10-אירועי יזמות
כ 10-אירועי יזמות
והסטודנטים והרחבת התשתית
הפעלת שבוע היזמות
הקיימת לפיתוח מיזמים בנתניה
הבינלאומי
צעירי נתניה יבלו ויצרכו תרבות איכותית בלב נתניה מבלי לנסוע לערים אחרות
רגיל
הפעלת ליין הופעות חורף הפעלת מסיבות רחוב
הפעלת אירועי תרבות לצעירים ,
הפעלת אירועי לילה לבן
על הגג
מסיבות רחוב ופסטיבלים בשיתוף
יזמים מקומיים תוך יצירת סל המאפשר הפעלת סבב ברים ברחבי הפעלת אירועי מדע על הבר
ליזמים פרטים לפעול ולהפעיל אירועים העיר נתניה
הפעלת מדע על הבר
בנתניה
רגיל
כ 48 -הרצאות מידי שנה
קיום סדנאות העשרה מעולמות תוכן
שונים וחדשים דוגמת :סדרות הרצאות  10קבוצות בניהול עצמי
שבועיות ,יוגה ,יצירת פודקאסטים ועוד 15 .קבוצות עם שותפים
שני כנסים גדולים
סדנאות אלו מצד אחד יענו על צורך
הפנאי של הצעירים ומאידך על הרצון
להעשיר עצמם בתחומי ידע המתאימים
להם בעיר.

רגיל

מיתוג שיווק והנגשה של פעילויות אגף הנוער והצעירים לקהל היעד ושותפי עשייה
רגיל
פרסום שבועי
פרסום ושיווק אירועים ופעולות הגג
הגדלת אחוזי החשיפה ב-
השוטפים בבית הצעירים ומחוצה לו-
 50%לפחות בתקופה
באמצעות המדיות השונות (אתר
הקרובה
האינטרנט ,פייסבוק ,אינסטגרם,
הגדלת כמות הצעירים
ניוזלטר)
המבקשים לקחת חלק
מיצוב תדמית הגג כבית לכלל צעירי
בפעילויות השונות
העיר -תוך הגעה לאוכולוסיות נוספות
והרחבת הטראפיק במבנה
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פירוט מקורות
הרשות

0

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
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610

גבייה עצמית

יזמים פרטיים

140

500

0

100

350

0

מס'
משימה

6520

6521

6575

10573

שם המשימה

ייעוצים פרטניים
בתחום התעסוקה
ופיתוח הקריירה

קיום ייעוצים פרטניים לליווי צעירים
משוחררים ,אקדמיים וסטודנטים
לקראת מציאת תעסוקה הולמת את
כישוריהם.
מעקב ובקרה לאחר ייעוץ

קיום קורסי מיומנויות קיום קורסי אנגלית מקצועית ברמות
שונות ,קורסי אקסל ,קורסי הכשרה
רכות ומיומנויות
משלימות הנדרשות מקצועיים ושאר סדנאות המקדמות
צעירים בעולם העבודה .בנוסף ,נקדם
בעולם העבודה של
ערבי חשיפה ,ערבי זרקור של חברות
ימינו.
שונות ועוד.
*קהילת יוצאי העדה האתיופית -
פיתוח תעסוקה
הפעלת תכנית למרחק המעודדת,
ובניית אופק
תעסוקתי לאוכלוסיות מלווה ומסייעת בכל הקשור לפיתוח
הקריירה  +הפעלת תכניות ייחודיות
ייחודיות
הנגשת כלל פעילויות מתן ייעוץ וליווי פרטני ,תוך הנגשת
התכנים והפעילויות של "הגג"
הגג לאוכלוסיות
לאוכלוסיות מוחלשות,בשיתוף עם
שונות ,ושכבות
הרווחה.
מוחלשות
קיום ערבי הורים

10566

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

סיוע לצעירים בעלי רקע מורכב
כ 400 -פגישות אישיות
כ 200-פגישות אישיות
בחציון שביעות רצון גבוהה במצטבר שביעות רצון גבוהה
אצלך כ 80%-מהמשתתפים
אצלך כ80%-
וביצוע מעקב בהתפתחות
מהמשתתפים וביצוע
האישית והמקצועית
מעקב בהתפתחות
האישית והמקצועית
רגיל
קיום של כ 10קורסים
קיום של כ 5קורסים
מקצועים רמת שביעות רצון
מקצועים רמת שביעות
גבוהה אצל כ80%-
רצון גבוהה אצל כ80%-
מהמשתתפים .
מהמשתתפים .
רגיל

כ 100 -צעירים מלווים בו
זמנית
כ 3 -קורסים מקצועיים

כ 100 -צעירים מלווים בו
זמנית
כ 3 -קורסים מקצועיים

כ 35-צעירים הלוקחים
חלק בפעילות בו זמנית

רגיל

פירוט מקורות
הרשות
*יתכן וינתן מימון
מטעם משרד נגב
גליל

125

גבייה עצמית

משרד הכלכלה

רגיל

ביסוס ההזדהות והמוטיבציה של בני הנוער בנתניה בהשתלבות במסגרות שירות משמעותי בחברה הישראלית
רגיל
קיום ערב הורים
קיום ערב הורים
קיום ערב הורים עירוני בנושא הכנה
לצה"ל.
בנוסף קיום ערבי הורים יעודיים
לאוכלוסיות מגוונות

79

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

140

על יסודי
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

בינוי בתי ספר חדשים בהתאמה לצרכי העיר

10631

10512

10638

10640

10642

הקמת בית ספר שש פיתוח בית ספר על יסודי ייחודי,
שנתי ייחודי בקריית המבוסס על פדגוגיה חדשנית והדדיות
בין בית הספר לבין המרחב הציבורי
השרון
וגופים נבחרים

רגיל

קיום ישיבות פיתוח בוועדה
בראשות דסי בארי ,מנהלת
אגף א' חינוך על-יסודי
משרה"ח והצגת תכניות
לפרוגרמה של בית הספר

עידוד חיזוק והרחבה של תוכניות לצמצום פערים
רגיל
 10מקומות בחברת בזק
המחלקה לקידום נוער תעסוק בנושא
תעסוקת בני נוער
יאוישו עי בני הנוער
התעסוקה כחלק אינטגרלי מעיסוקה,
בכל השנה
מקידום נוער  .כמו כן
בהכנה והפניית בני נוער לתעסוקה
יאוישו משרות נוספות
במקומות עבודה כגון :ר
קפה  ,חוות קיימה  ,בית
הבאר וכד.
רגיל
מיפוי התלמידים עפ"י
תכנית "צומחים יחד" הקמת מערך תגבורים לימודיים
הקריטריונים הנדרשים,
לתלמידי יסודי ועל יסודי ,מרקע
תכנית חונכות -קול
קורא -המשרד לנגב סוציואקונומי נמוך בזרם החרדי-החמ"ד פתיחת קבוצות לימוד בית
ספריות בהתאם (מעל 20
והממלכתי במטרה לצמצם פערים
והגליל
מסגרות)
ולפעול למימוש שוויון הזדמנויות
ביוזמת "קול קורא" של משרד הנגב
והגליל
רגיל
מפגש התנעה שנתי עם
הדרך החדשה החלו עבודתם
הטמעת הפרויקט
הפרויקט הלאומי והרכזת
בתשע"ח .הפרויקט הלאומי הוכפף
הלאומי במסגרת
העירונית .איתור תלמידים
לדרך החדשה .התלמידים יוצאי
"הדרך החדשה"
ממשיכים וחדשים .שיבוץ
הקהילה האתיופית וכוללת תגבור
לימודי ופעילות חברתית .הקצאה עבור לקבוצות לימוד .המשך
נתניה 400 :תלמידים 20% .שאינן יוצאי מעקב.
הקהילה .נדרש מצ'ינג עירוני מינימלי
של  30תלמידים
הטמעת שעות תקן
של הדרך החדשה
וניצול מיטבי של
משאב זה

הדרך החדשה מקצה למרבית בתי
הספר שעות תקן במטרה לתגבר
לימודית לקראת בגרות

רגיל

מפגש ועדת היגוי עם
מנהלים ועם נציגי הדרך
החדשה (משרד החינוך).
מעקב אחר מיפויים ושיבוץ
התלמידים לקורסים
מתאימים

80

120

מס'
משימה

10644

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

קידום נושא תעסוקה הסברת זכויות בני נוער עובדים
בחטיבות עליונות באמצעות הרצאות
הוגנת לבני נוער
הגוף היציג של בני נוער; קיום הפנינג
בשיתןף אגף נוער
מעסיקים הוגנים לקראת הקיץ; מיזם
וצעירים
העסקת בני נוער בחופשת הקיץ

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

חשיפת מנהלי על יסודי
להרצאות נוער; קיום
הרצאות בבתי ספר

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

רגיל

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019
140

מניעת נשירה
תכנית גשרים

כניסה ל 3בתי ספר (ועד אחד  ,ריגלר,
מתוך תקציב אחר) .גוטמן  ,טכנולוגי
דתי וכללי

הכנסת ש.ש
למסגרות של קידום
נוער בבוקר ובערב

הכנסת כ  7ש.ש לתכניות גשרים
בבוקר ומועדוני נוער בערב .

10486

10502

רגיל

יצירת קבוצת נערים
עובדת  ,לקראת שיפור
הישגים לימודיים
ותלמידאות בריאה
ש.ש .מכירים את הנערים
בתכניות השונות ומסייעים
בעבודה בלתי פורמלית
ופורמלית כאחד  ,בבתי
הספר ומועדוני הנוער.

התכנית הלאומית

270,000

רגיל

רגיל

10504

10489

10500
10506

10487

10488

חיילות ממוצבות במסגרות
הכנסת חיילות מורות מורות חיילות ייכנסו למסגרות הבוקר
 ,מכירות את בני הנוער
למסגרות קידום נוער והערב של קידום נוער
ומסייעות בכל נושא ההכנה
לצהל .
עידוד חיזוק והרחבה של יוזמות קיימות ופתיחה של יוזמות חדשות  -כמענה לשונות בקרב תלמידי העיר
משרד החינוך
רגיל
 100בני נוער פעילים ,
תכנית השכלה לכ 100בני נוער אשר
תכנית הילה
נשרו ממערכת החינוך הפורמלית  ,ב  3המגיעים באופן סדיר
מסגרות :הילה כללי  ,הילה חרדי בנים  ,למסגרות החינוך שלהם ,
ובדרך להישגים אישיים
וחרדי בנות.
כפי שהוצבו
משרד הרווחה
רגיל
המשך תפעול בית חם לבני נוער עולים יצירת קבוצת בני נוער
בית חם לעולים
עולים  ,והפיכתם לקבוצת
מצרפת  ,בשיתוף רווחה
מצרפת
מסע ישראלי

יציאה למסע ישראלי עם בני נוער
בתכנית הילה

איתור בני נוער
בסיכון  ,יצירת קשר
חינוכי טיפולי

הכנסת עובדי קידום נוער לשכונות
העיר השונות  ,איתור בני נוער  ,יצירת
קשר ואמון  ,הכנת תכנית התערבות

הכנסת עובד לנוער
צרפתי נושר ,
ותמיכה בשכונת סלע

הכנסת עובד עבור נוער צרפתי נושר
,ונוער בסיכון בשכונת סלע

רגיל

יציאה בחודש מרץ
12/3/18
עובדי קידום נוער בשכונות
כל עובד מאתר בין  25ל
 30בני נוער בסיכון . ,

איתור בני נוער עולים
מצרפת הנמצאים בנשירה
 ,והכרת כ 15בני נוער
בסיכון משכונת סלע

רגיל

רגיל

81

54

163

חברת המתנסים

משרד החינוך

חברת המתנסים

1,735

675

מס'
משימה

שם המשימה
מועדוני נוער

הסבר ופירוט אודות המשימה
המשך עבודה של מועדוני הנוער
בשכונות העיר .

10505

10510

10614

כל מועדון מכיל ומעניק
בית חם לכ 25עד  50בני
נוער  .צוות מלא של
מועדונים הפועלים בין -- 3
 5ימים בשבוע
כ  40בני נוער יחלו את
התכנית במועדונים ,

תכנית מנהיגות
במועדוני הנוער

במס מועדוני נוער  ,של המח לקידום
נוער יתקיים פרויקט מנהיגות המכשיר
את בני הנוער  ,להנהגה עצמית ולקיחת
אחריות קהילתית בשכונה

תכנית קיץ 2019

קיום תכנית קיץ עבור נערים ממועדוני כ  100בני נוער יהנו
הנוער  ,תכנית הילה  ,גשרים ובית חם .מתכנית קיץ עשירה
בתכנים  ,יציאות מתוכננות
 ,טיולים וסמינרים

10508

10509

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי
רגיל

פירוט מקורות
הרשות
משרד החינוך

רגיל

50

רגיל

תכנית תעסוקה לבני בני נוער מועסקים בימי הקיץ  ,בעבודה כ  50בני נוער מועסקים
מאורגנת בבתי הספר  ,במועדוני הנוער בתקופת הקיץ דרך
נוער
המחלקה לקידום נוער .
 ,ובתכנית הילה  .העבודה תעשה
בליווי הצוות החינוכי שעובד עם בני
הנוער כל השנה
הרחבת מסגרות מצוינות בית ספריות
מפגשי היערכות עם משרד
פתיחת כיתת מחוננים פתיחת כיתת מחוננים ,על פי
החינוך -להתוויית התוכנית
קריטריונים של אגף מחוננים במשרד
הפדגוגית .פרסום .מפגש
החינוך .בבית ספר אלדד .כיתה על
אזורית שתהווה מענה עבור תלמידים התנעה עם הורי
התלמידים לאיתור
שבאבחונים נקבע כי הם מחוננים
מועמדים לכיתה ("תכנית
מטמון" ומצטרפים נוספים)
מפגש עם מנהלי יסודי.

82

30

רגיל

רגיל

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

רווחה

1815104781

40

30

מס'
משימה

10615

10685

10689

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

פתיחה מבוקרת של אזורי רישום
גיבוש נוהל רישום מותאם
הסדרת הרישום לבתי הספר העי"ס
הסדרת שיטת
בסיוע חברי מינהלת
הרישום לבתי הספר באמצעות חלוקה לאזור דרום ,צפון,
הבחירה המבוקרת.
ומזרח כחלק מפתיחה מבוקרת של
העי"ס בעיר
בשת"פ עם אגף יסודי,
אזור הרישום
מנהלי חט"ב ויו"ר ועד
הורים .הנגשת מידע
לתושבים (לפני רישום
לכיתות ז') באמצעות
חוברת רישום
שימור ושיפור זכאות לתעודת בגרות
קיום סטטוס בגרויות
פתיחת תגבורים לימודיים לשאלוני
ניהול מעטפת
לקראת מועד חורף עם כל
עירונית של תגבורים בגרות במסגרות :שעות ראש עיר;
בית ספר .הקצאת מענים
תכנית ת.ה.ל; שעות פרטניות ומענים
לימודיים
לימודיים בהסתמך על
נוספים על סמך מיפוי מפורט
המיפוי והסטטוס .מעקב
רציף אחר התנהלות
והישגים.
הקצאת שעות לימוד ניהול שעות עירוניות תוספתיות לשיפור מיפוי והצגת צרכים בית
ספריים; אישור בהתאם
איכות תעודת הבגרות -מקצועות
עירוניות לשיפור
איכות תעודת בגרות מדעים 5 ,יח"ל מתמטיקה ואנגלית ,בצד לצרכים ,משאבים ותעדוף;
הצגת מערכות מורים
הקצאת שעות תוספתיות להוראה
מעודכנות
לקראת שאלוני בגרות במקצועות
הליבה.

83

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי
רגיל

רגיל

רגיל

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019
30

1815103753

פיתוח מבני חינוך והיסעים
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 2

תוצר חציון 1

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

פיתוח מבני חינוך חדשים והרחבהשל מבנים ישנים

9416

רגיל

הכרה של משרד החינוך
הכרה בצורך ברשות בדיקה בשטח של הצורך בהרחבה
/בבניה של מוסדות חינוך .קבלת אישור בצורך של בי"ס תיכון
ובמשרד החינוך
הנהלת העיר  ,דיווחים למשרד החינוך חדשני [במזרח העיר ]
והשגת תקציבים
וקבלת הרשאות כספיות
למימון הבניה או
ההרחבה
הנגשה פרטנית
הכרה בצרכים
במוסדות החינוך
להנגשה פרטנית

9418

9423

9428
9429

איסוף נתונים על תלמידים הזקוקים
להנגשה פרטנית .קבלת אישור עקרוני
והרשאה ממשרד החינוך לביצוע תהליך
ההנגשה .יישום הנחיות יועצי הנגישות
ע"י מנהל הנדסה.
ביצוע ביקורות אחר יישום ההנגשה

רגיל

קבלת אישור להנגשת כ-
 30מוסדות חינוך

ניהול מערך ההיסעים למוסדות חינוך
סיום קבלת מידע עדכני על
כמות הילדים ומוסדות
החינוך אליהם יוסעו
מוועדות ההשמה
שהתקיימו ,לא יאוחר מ
15/7/2019

בניית קווים  -בהתאם יישום שיבוצם של התלמידים במערך
למוסד הלימודי אליו היסעים נרחב  5,200 .ילדים מוסעים
שובץ בועדת השמה בכל יום .מתוכם  2,600ילדים בחינוך
המיוחד
ומקום מגוריו
בשנת תשע"ח [  ] 2017הוסעו 3,800
תלמידים  .גידול של  27%תלמידים
מוסעים
הקמת מוקד
מתן מענה לשיבוץ מלווים בשעות לא
הקמת מוקד
שגרתיות
שליחת בקרים לבדיקת ההסעות בשטח ביצוע כ 250 -בקרות בשנה.
ניהול בקרה בשטח

רגיל

רגיל
רגיל

84

120

מטרות העמותה
לחינוך בלתי פורמלי
פיתוח וחיזוק מערך שירותים מגוון לפעילויות פנאי להעשרת איכות חיי התושבים על
פי רצף גילאי )מהגיל הרך ועד הגיל המבוגר(.
מיצוב העמותה לחינוך בלתי פורמלי כגוף מקצועי מוביל ומתכלל בתיאום תרבות
הפנאי ,העשרה מהגיל הרך ועד שיבה והשכלת מבוגרים.
המשך פיתוח מרכזי קהילה ספורט ופנאי לכלל תושבי העיר עפ"י צורכי הרשות.
הידוק הקשר והתקשורת עם התושבים והרחבת הנגישות למידע לגבי עילות העמותה
באמצעים אלקטרוניים ואחרים.
שיפור פיזי של מבני העירייה בהם פועלת העמותה ליצירת סביבת פעילות עדכנית
ומכבדת.
מתן הזדמנויות לאוכלוסיות מוחלשות לצמצום פערים חברתיים – מימוש מדיניות של
צדק חברתי וצמצום פערים בתחום ההשכלה וההכשרה המקצועית.
בהיות רשת הספריות מרכז המידע המקומי ,הספריות יפעלו להנגשת הידע והמידע על
בסיס חופש המידע והביטוח ,תוך השמירה על הפלורליזם התרבותי ושוויון ההזדמנויות
ויתאימו את שירותיהן לצרכים של האוכלוסיות השונות.

85

העמותה לחינוך בלתי פורמאלי
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

איחוד המרכזים הקהילתיים ומרכזי חוגי הספורט תחת מוטת השליטה של "מרכזי קהילה ,ספורט ופנאי"

5935

9281

9274

9279

6029

6030

הקמת תנועת הילדים הקמה תנועת ילדים אשר תופעל ע"י
מדצ"ים ורכזת הפעילות אשר תמומן
קשת בארבעה
מדמי חבר של החניכים
מרכזים :נורוק,
מזרחי ,אופק ונאות
שקד
הקמת  2מרכזי קהילה ספורט ופנאי
הקמת  2מרכזי
קהילה ספורט ופנאי במרכז העיר ובשכונת עין התכלת
בתוך מבנים פיזיים קיימים
בבית ספר ביאליק
וצפון העיר בית ספר
נועם
בניית תוכנית פעילות חיזוק בקשר בין תלמידי בית הספר
לבין בית הבאר  ,קיום פעילות חקר
משותפת עם בית
חווייתית לשכבות השונות בבית הבאר
ספר יסודי בקרבת
ובחצר המוזאון,
מקום ,כדוגמת
פרוייקט אמץ אתר

קיום אירועים בדורה
נאות הרצל וקריית
נורדאו

קיום אירועי תרבות יהודית בשכונות
פריפריה ומתן הזדמנות שווה לכלל
האוכלוסיה
תחזוקה איכותית של שטחים העומדים
לשימוש הציבור ברשת הספריות

פעילות קבועה חד שבועית ההליך יושלם במהלך תשע"ט רגיל
במרכז אחד לפחות

רגיל

הפעלת המרכזים ארבעה
ימים בשבוע

יצירת שותפויות למינוף הפעילות וחיזוק הקשר לקהילה בבית הבאר
רגיל
קיום מינימום  5פעילויות
קיום מינימום  5פעילויות
משותפות נוספות
משותפות ,עריכת ארוע
משותף בחצר המוזאון

קיום אירועי תרבות יהודית בשכונות הפריפריה
קיום  3אירועים

החלפת חיפויי רצפה השטיחים ישנים ,לא ניתן לנקות אותם החלפת החיפויים בקומה
והם מלאים בכתמים של מים מהצפות .ראשונה ושניה
במדיה-טק העיר
יחסוך בעתיד עלויות ניקיון בשאיבה
(משלמים בנפרד לשואב)
שיפוץ שירותים
במדיה-טק העיר

רגיל

תב''ר

תב''ר

שירותים מיושנים ( כ 20-שנה) .לא ניתן ביצוע השיפוץ בקומה
הראשונה
לעשות שימוש בחלק מהמערכות

86

70

300

350

מס'
משימה

6282

6283

6791

שם המשימה

אירוע שיא קהילתי
מתוזמן לחודש
מאי/יוני

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 2

תוצר חציון 1

אירועי שיא קהילתי  -הישגי העיר בתחום הפנאי
קיום האירוע
תכנון האירוע וקבלת
אירוע שיא קהילתי מתוזמן לחודש
מאי/יוני ונשען על מרכזי קהילה ,ספורט האישורים המתאימים
ופנאי הפגנת עוצמה עירונית לקהילה.
צפי משתתפים  10,000המיקום :הכיכר
החדשה עד אזור האמפי והגלגליות

קיום אירוע אחד

אירוע שיא לציבור
הדתי והכללי

אירוע שיא לציבור הדתי והכללי –
המיקום :אצטדיון נתניה או אגם החורף

תמיכה בפעילות
נופשית ואירועים
לעובדים בעמותה

קיום ימי השתלמות מחוץ לעיר לעובדי
העמותה

שיפוץ המעטפת
החיצונית של מרכז
קהילתי כוכב הצפון

תיקונים משמהותיים בקירות המעטפת ביצוע השיפוץ
החיצונית והחלת גדר בלוקים הגובלת
עם בניין השכנים  ,הנמצא בבלאי רציני
עקב הקרבה לים

אירוע שיא קהילתי
קיום אירוע שני

רווחת העובדים בעמותה
בניית תכנית ההשתלמויות קיום  2פעילויות לפחות

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

רגיל

רגיל

רגיל

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019
150

תקציב העמותה

70

200

שיפור בטיחות ונראות מבני העירייה

6279

6280

6281

9282

9283

9284

שיפוץ רחבת הכניסה חניה וגינון
למרכז קהילתי כוכב
הצפון
החלפת  10מזגנים ישנים עם תפוקת
החלפת  10מזגני
קור נמוכה ותצרוכת חשמל גבוהה
סקולר במבנים
המופעלים על ידי
העמותה
ביצוע עבודות בהתאם לתוכנית של
ביצוע עבודות
בטיחות במרכז דוד מהנדס הבטיחות ברקי

אישור התב"ר

החלפת  5מזגנים

קבלת אישור התב"ר
והזמנת עבודה באגף
אחזקות
תיקון ליקויים של כניסת מי גשמים דרך קבלת אישור תב"ר והכנת
שיפוץ מעטפת
חיצונית של מרכז דוד הקירות בצד הדרומי של המבנה תיקוני הזמנת עבודה
טיח וצביעה חיצונית .אגף אחזקת
מבנים ביצע אומדן.

החלפת ריצוף חוץ
בגלי ים ,יש סכנת
החלקה בחזית הבניין

כאשר הריצוף בחזית הבניין רטוב הוא
חלק מאוד ומסוכן

תב''ר

ביצוע השיפוץ

השלמת ההחלפה

ביצוע עבודות הבטיחות
וקבלת אישורי בטיחות
ביצוע העבודה

ביצוע החלפת ריצוף
בחזית הבניין לריצוף
מחוספס המונע החלקה

תב''ר

תב''ר

תב''ר

תב''ר

תב''ר

87

250

200

60

600

400

80

70

מס'
משימה

9284

שם המשימה
החלפת ריצוף חוץ
בגלי ים ,יש סכנת
החלקה בחזית הבניין

כאשר הריצוף בחזית הבניין רטוב הוא
חלק מאוד ומסוכן

הקמת מעלית
למכללה העירונית

הקמת מעלית במבנה המכללה
העירונית ברח' הרב קוק  18להנגשת
השרות לכל התושבים.
מתוכננת מעלית לבית ספר ביאליק.
בודקים אפשרות שימוש גם לטובת
המכללה העירונית
הצבת  3מכשירי החייאה במבנים בהם קבלת תב"ר ובצוע הזמנה הכשרת מפעילים על ידי
רחמים כרמי
פועלים למעלה מ 500איש ביום מדיה
טק העיר מדיה טק קריית השרון
והמכללה העירונית ברב קוק 18

9287

רכישת 3
דפיברילטורים
9415

9275

9276

9277

9278

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

עריכת סרטון בנושא
המים מקורם
ושימושם

ביצוע החלפת ריצוף
בחזית הבניין לריצוף
מחוספס המונע החלקה
קבלת אשור תב"ר וקיום
מכרז

הפקת סרטון בנושא מקורות המים,
מי תהום ,בארות מים והקשר הישיר
של מים להצלחת ראשית ההתיישבות
בנתניה.

בניית תוכנית הדרכה חשיפת בית הבאר והחפצים
ההיסטוריים המצויים בו לילדי הגנים,
מותאמת גיל עבור
באמצעות פעילות חווייתית על בעלי
גני החובה
מלאכה בעבר וכיום בשילוב תחפושות,
התנסות ופעילות חושית
עבודה בשת"פ
ובתוכנית חינוכית
מותאמת

במסגרת תהליך עירוני השואף להפוך
את בית הבאר ומוזאון העיר למוזאון
מוכר לתולדות העיר נתניה יפעלו שני
המוזאונים תחת קורת גג אחת

 10אירועי תרבות
יהודית לקהל הרחב
בשיתוף פעולה עם
מקומות בילוי ופנאי
(כשרים) בנתניה

קיום אירועי תרבות במקומות נכונים
יביא לחשיפה טובה יותר של הציבור
אל אירועים אלו והמשתתפים יהנו
מחוויה טובה יותר וכל זאת בחיסכון
תקציבי

תב''ר

ביצוע הפרוייקט

שימוש בטכנולוגיה לשיפור חוויית המבקר
מציאת ספק מתאים
לעריכת הסרט איסוף
מקורות מידע מספקים
ותחילת תהליך ההפקה
ביקור  5גנים

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

חשיפת בית הבאר לילדי הגיל הרך
ביקור חמישה גנים נוספים

300

תב''ר

רגיל

הנעת תהליך הפיכת בית הבאר ומוזאון העיר למוזאון אחד ומוכר
רגיל
קיום  3פעילויות משותפות
,בניית תוכנית חינוכית
משותפת עבור בתי הספר
היסודיים ,הפקת פרסומים
משותפים
הנגשת אירועי תרבות יהודית לכלל התושבים בעיר
רגיל
קיום  5אירועים

88

80

תב''ר

רגיל

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

20

שימור אתרים

40

מס'
משימה

שם המשימה

9285

תכנון וביצוע שעות
סיפור לילדים עם
צרכים מיוחדים

9286

יצירת סרטון תדמית
לרשת הספריות
בנתניה עם דגש על
הפעילויות הייחודיות
לרשת.

9288

9289

9412

9413

9296

פתיחת בית ספר
לשפות במכללה
העירונית
הקמת בית ספר
לבגרויות בשפה
הצרפתית
הכנסת אוסף ספרים
באמהרית לספריה
המרכזית ולפי הצורך
בסניפים
הכנסת אוסף ספרים
בספרדית בספריה
המרכזית

החלפת מעקה גרם
מדרגות במרכז
קהילתי נאות שקד

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

יצירת שותפויות למינוף הפעילות וחיזוק הקשר לקהילה
רגיל
 4פעילויות
 2פעילויות

פרסום הפעילות היחודית ברשת הספריות
קבלת אישורים והתקשרות סיום עריכה של הסירטון
עם חברה

רגיל

15

הרחבת אפשרויות הלימוד והרחבת הידע למבוגרים
רגיל
פתיחת  2קורסים נוספים
פתיחת  4קורסים

פתיחת  2קורסים

מתוך רצון לשמר את המסורת
והתרבות האתיופית אנו מוצאים לנכון
לרכוש אוסף ספרים באמהרית
מתוך רצון לפנות אל דוברי השפות
השונות בנתניה אנו מעוניינים לתת
מענה גם לציבור הקוראים בספרדית.

המעקה לא בטיחותי

פתיחת  4קורסים

רכישת האוסף ופרסום

רגיל

רכישת האוסף ופרסומו

קבלת אישור תב"ר

רגיל

רגיל

שיפור בטיחות מבנים
ביצוע עבודה באמצעות אגף
אחזקת מבני עירייה

89

תב''ר

משרד התרבות

6

משרד התרבות

6

65

מטרות
המתנ“סים בעיר
חינוך לערכים ,טיפוח ערכי התנדבות ותרומה ,כישורי מנהיגות פעילה ,ועידוד מעורבות
תושבים בקהילה
העמקת השותפות וטיפוח הפעילים החברתיים להעמקת תחושת שייכות מקומית ויצירת
חוסן קהילתי
העמקת שותפויות עם הנהגות הורים של בתי הספר והנהגות הורים של תנועות הנוער.
מתן מענה לאוכלוסיות מיוחדות ושילובן בקהילה.
ביסוס נתניה כעיר משמעותית לבני הנוער העמקת מעורבותם כמובילים וכצרכנים של
תרבות ופנאי.
טיפוח מנהיגים צעירים בשכונות בעלי השפעה בהובלת פעילות נוער איכותית.
מסיכון לסיכוי – איתור ילדים ובני נוער המצויים בסיכון ,בעלי צרכים ייחודיים ובניית
תוכנית אישית ,אשר תסייע לשילובם המיטבי בקהילה.
זיהוי הייחודיות של כל ילד ונער ויצירת מענים מותאמים אשר יאפשרו לבני העיר לתת
ביטוי לחוזקות שלהם.
העמקת הרצף של המתנ"סים עם מערכות החינוך הבלתי פורמלי ומערכות החינוך
הפורמלי ,להידוק רצף חינוכי מיטבי
חיזוק הקשר עם מנהלי מוסדות החינוך הפורמלי ליצירת שותפויות עשייה וביסוס המרחב
החינוכי קהילתי.
מתן מענה להורים לילדים בגיל הרך ,לאורך כל שעות היום ,בהפעלת מסגרות חינוך,
העשרה וטיפול בשיתוף פעולה הדוק עם האגף לגיל הרך בעירייה.
יצירת שותפויות והעמקת התאום של המתנ"סים עם גורמי חינוך בלתי פורמליים הפעילים
בקהילה.
טיפוח הון אנושי מקצועי והטמעת אמצעים טכנולוגיים עדכניים להעלאת איכות השירות
לתושב.

90

מתנ"סים
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

נגישות והשתלבות
עמיתים
10781

10782

שת"פ עם עמותת
"עת לעשות"
פרוייקט "מנדלה"

10783

סיפור על הדרך
10754

אחת לשבוע בימי חמישי
אחה"צ משתתפים כ 10-בני
נוער
כ 10-משתתפים משולבים
בפעילויות השונות

תיעוד סיפורי חיים

תיעוד ושימור סיפורי החיים של
המבוגרים בקהילה האתיופית -תושבי
חפציבה
בריכוז אלונה כהן

בת מצווה – לשנה
משמעותית

תוכנית העשרה לבנות מצווה של
מפגשים קבוצתיים ,חווייתיים וערכיים
להכנה לשנת המצווה.

 2קבוצות עם  20משתתפות
בכל קבוצה .קבוצה אחת
לילדות עם צרכים מיוחדים
בשיתוף עמותת "עת לעשות"
והשנייה לילדות ללא צרכים
מיוחדים .בין שתי הקבוצות
יתקיימו מספר מפגשים
משותפים כולל פרוייקט
התנדבותי משולב וטיול מסכם
לירושלים.

10761

מרכז לפיתוח
אסטרטגיות למידה

רגיל

רגיל

חיזוק זהות יהודית-ישראלי-ציונית דרך לימוד ועשייה קהילתית סביב מעגל השנה והחיים
 10מספרים שיעברו הכשרה רגיל
הנחלת סיפור מורשת הקהילה בחברה
ויתארחו בבתי ישראלים
הישראלית הוותיקה .בריכוז אלונה כהן
וותיקים במהלך השנה
פיילוט  10מבוגרים שסיפור
חייהם יתועד בספר /חוברת
תיעוד סיפור חייהם של הורי
חניכי תוכנית מסע ( 30הורים)

10755

9461

התפתחות עצמית באמצעות מנדלה
לשילוב משתתפי תוכנית עמיתים עם
משתתפים מהקהילה
מועדונית נוער לנערים עם צרכים
מיוחדים .העצמת הנוער המיוחד .שילוב
בהתנדבות בקהילה.
חוגים ופעילויות בעליות מסובסדות
לבוגרים ,גילאי  16ומעלה ,בעלי הכרה
של ביטוח לאומי עם  20%נכות ומעלה

כ 10-משתתפים מעורבים
ומשולבים

רגיל

החברה למתנסי''ם3 ,
ומרכז קהילתי
מזרח נתניה

רגיל

החברה למתנסי''ם
מרכז קהילתי מזרח
נתניה

רגיל

החברה למתנסים ,
עת לעשות ,שחק.

יצירת מסגרות העצמה אישית וקבוצתית וטיפוח ההישגים הלימודיים לתלמידי ביה"ס היסודי
רגיל
הקמת מרכז לפיתוח אסטרטגיות למידה מתן מענה ל 15-תלמידים
בהובלת ,עמית מונצש -רכזת קידום נוער בכיתות ז' כתוכנית המשך
לבוגרי פרויקט סטודנטים
בונים קהילה

91

עמיתים

5

15

עמותת ESRA

30

50

מס'
משימה

שם המשימה

הקמת מועדון נוער
10756

10758

10763

10751

הסבר ופירוט אודות המשימה

הקמת מבנה ייעודי שייתן מענה לנוער
עקב המצוקה של חוסר חדרים במתנ"ס
ומבנה ששייך לנוער בלבד!

מועדוני נוער
 90בני נוער

רגיל

 4שעות שבועיות שמגיעים כ רגיל
פעם בשבוע עזרה בשיעורי בית לנוער/
מרכז למידה לנוער
 40בני נוער לעזרה בלימודים
ילדי השכונה
במועדון הנוער
ובשיעורי בית
"הגאלה"
פיתוח חוויה והנאה בקרב הקהילה על בסיס ההתנדבות והטמעת ערך הנתינה
פעילות אחת לשבועיים .מעל רגיל
בזאר בחצר הפעילה פעילות אחה"צ רב דורית באווירת
 100משתתפים בכל פעילות.
משחקים של פעם .הפנינג מכירת
מוצרים בעלויות נמוכות של עסקים
קטנים מקומיים .מופעל ע"י 17
מתנדבות
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,מימוש מדיניות של צדק חברתי ,צמצום פערים ורווחת הפרט והמשפחה.
רגיל
פיתוח מיומנויות חברתיות
מיועד לנוער בסיכון שלרוב אינו נוהג
חוג רכיבה
ותכני העצמה וחיזוק
טיפולית/אילוף כלבים להשתתף בפעילויות המתנ"ס בריכוז
המסוגלות באמצעות בעלי
עמית מונצש -רכזת קידום נוער
חיים.
כ  15בני נוער בסיכון
חוג מלאכת יד

קבוצה תהליכית של משתתפים
קשישים.
בריכוז מימי אדלה

10752

חוג דרמה

קבוצה תהליכית של משתתפים
קשישים.
בריכוז מימי אדלה

10753

10764

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פרוייקט "מילי" -
"מרחב ישראלי
לאימהות יחידניות"

מיזם חברתי המתמקד בנושאים של
תמיכה רגשית ,נותן מענה למגוון צרכי
היומיום.

 40נשים וגברים שמגיעים
קבוע .מסגרת פנאי חברתית.
התעסקות במגוון נושאים
בחיי היומיום והאקטואליה.
מתנדבות ומודל לחיקוי.
חיבורים עם אוכלוסיות
מגוונות בחברה הישראלית
בני אותו גיל ברחבי מזרח
נתניה.
 40נשים וגברים שמגיעים
קבוע .מסגרת פנאי חברתית.
התעסקות במגוון נושאים
בחיי היומיום והאקטואליה.
מתנדבות ומודל לחיקוי.
חיבורים עם אוכלוסיות
מגוונות בחברה הישראלית
בני אותו גיל ברחבי מזרח
נתניה.
 6סבתות מתנדבות פעילות
בפרוייקט.

רגיל

רגיל

רגיל

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

•ארגון עזרה
•טמפו •מרכז
קהילתי מזרח נתניה
ש''ש החברה
למתנסים

גבייה מהמפעילים

קידום נוער

אגף הרווחה
מחלקת קשישים-
עריית נתניה

אגף הרווחה
מחלקת קשישים-
עריית נתניה

ליווי מקצועי של
עמותת ''מילי''

5

2

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

 – G2שילוב בין דורי
עולמי

תוכנית שנתית המעניקה לסבים
ולנכדיהם הצעירים (כיתות ה'-ו')
הזדמנות להעמיק את היחסים ביניהם
ולבחון את קשריהם עם המשפחה,
הקהילה ,מדינת ישראל והעם היהודי
בתפוצות

10779

מועדון תרבות ופנאי
"סחלבים" קריית
השרון

מגוון מופעי תרבות ,הרצאות ,הצגות
תיאטרון ועוד המותאמים לקהל
האזרחים הותיקים בנתניה בכלל,
ובמזרח נתניה בפרט.

10780

מועדון תרבות ופנאי
"סחלבים" קריית
השרון

פעילות חוגים המותאמים לאזרחים
ותיקים ועפ"י הצורך הנדרש.
מתקיימים בשעות הבוקר

יצירת חיבור בין דורי

קיום טורניר משפחתי בשבוע המשפחה

שבתרון

תיאטרון סיפור בימי שבת ללא חילול
השבת .מיועד לגילאי  2-6יחד עם
הוריהם במחיר סמלי

מופעי זמר

עקב הביקוש והצורך של הקהל ,השנה
הוחלט להביא מופעי זמר ושירה עם
אמנים גדולים ומוכרים

מופעי "שלישי נשי"

צורך נשי במזרח נתניה בכלל ,ובקריית
השרון בפרט ,ליצירת העצמה נשית
באמצעות מופעי תרבות בנושאי זוגיות,
נשיות ועוד.

שילוב מתנדבים
בצהרונים

שילוב מתנדבים בצהרונים בשיתוף עם
"בית דוידסון"

10767

10762

10775

10777

10778

10784

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2
 8סבתות וסבים עם
נכד/נכדה/נין/נינה

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי
רגיל

משותף עם קהילת
סינסנטי והסוכנות
היהודית ,הדרכה
ע''י אנשי מקצוע
מהסוכנות היהודית

רגיל

גבייה ממשתתפים

שימור מרכז הגמלאים
מפגש חד שבועי לאורך
השנה בימי רביעי בבוקר
בהיכל התרבות
 250משתתפים קבועים
לאורך השנה.
 10חוגים המתקיימים במהלך רגיל
השבוע בשעות הבוקר
במתנ"ס קריית השרון 150
משתתפים בחוגים השונים
יצירת חוגים כמנוף קהילתי
 2פעילויות שנתיות .כ100
משתתפים לפעילות
פיתוח תרבות הפנאי לילדים ונוער
 6מופעים בשנה,
 150משתתפים בכל מופע
פיתוח תרבות הפנאי לצעירים ומבוגרים
 6מופעים לאורך השנה,
 250משתתפים למופע.
 6מופעים לאורך השנה,
 250משתתפות בכל אירוע.

טיפוח פעילים חברתיים
שילוב מתנדבים ב"שעת
סיפור" בצהרוני המתנ"ס
אחת לשבוע

93

פירוט מקורות
הרשות

מחלקת גמלאים
עיריית נתניה

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

100

50

100

3

גבייה ממשתתפים

גבייה ממשתתפים

גבייה ממשתתפים

9

20

20

9

180

41

מס'
משימה

10707

10723

10724

10725

10726

10727

10750

10774

שם המשימה

חיזוק הקשר עם
מנהלי מוסדות
החינוך הפורמלי

הסבר ופירוט אודות המשימה

קיום מפגשים של צוות ביה"ס לחיזוק
ושיפור שיתופי פעולה ,הרצף החינוכי
וצוותי הצהרונים.

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

חיזוק הקשר עם מערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי
רגיל
קיום מפגש אחד לחודשיים
והשתתפות הצוותים
באירועים ומפגשים של
בתי הספר והצהרונים

*  3אירועים משותפים
יצירה והפקת פעילויות קהילתיות
חיזוק הקשר עם
בשנה
וערכיות בשיתוף ביה"ס מינהל חינוך
מוסדות החינוך
* שילוב כ  30-בני נוער
לביסוס מרחב חינוכי וועדי הורים
פעילים ומבוגרים
קהילתי
בפעילויות המשותפות.
בניה ותאום מפגשים שנתיים בין גננות * יצירת פעילות שנתית
בניה והפעלת
הבוקר לצוותי הצהרונים בשיתוף גננות ,אחת לפחות עם צוות גני
מסגרות העשרה
הבוקר.
מפקחות ומרכזי הגיל הרך.
חינוכיות לגיל הרך
* מינימום  3מפגשים
בשנה לתיאום ציפיות
*קיום הצגות על בסיס
בניה והפעלתמסגרות מועדונצ'יק בספריה -הצגות בנושאים
חודשי.
חינוכיים הלקוחים מעולם הילדים
העשרה חינוכיות
* השתתפות של מינימום
בשיתוף :ועדי הורים ,אגף לגיל הרך
לגיל הרך
 40ילדים
בעיריית נתניה וגני הילדים.
בניה והפעלת
מסגרות העשרה
חינוכיות לגיל הרך

יצירת שותפויות
והעמקת תיאום עם
גורמי חינוך בלתי
פורמלי בקהילה
קורס כישורי חיים
לנערות

רגיל

רגיל

רגיל

* קיום סדנאות על בסיס
"יוצרים יחד" -סדנאות יצירה המהוות
זמן איכות של אחד על אחד ילד והורה חודשי.
בשיתוף :ועדי הורים ,גני הילדים והאגף * השתתפות של מינימום
 25ילדים.
לגיל הרך בעיריית נתניה.
פיתוח וליווי מקהלת "קול הגוונים"

תוכנית העוסקת בגיל ההתבגרות
בקרב נערות ומקנה להם כלים לחיזוק
המסוגלות וההתמודדות עם אתגרי הגיל

פתיחת מרכזי למידה לימוד מקצועות הליבה לתלמידי כיתות
בבתי הספר היסודיים ג'-ו'

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

רגיל

רגיל

* השתתפות של מינימום
 20ילדים
* השתתפות הלהקה
במינימום  2-3מופעים.
תוכנית העצמה ל 15נערות
מכיתה י'-יב'

פתיחה בשני בתי ספר
יסודיים במזרח נתניה

94

רגיל

רגיל

מוקד קליטה עירוני

גבייה ממשתתפים

300

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

המטרה -רכישת אבני יסוד לשפה
פיילוט אנגלית
בצהרוני הגנים בליווי האנגלית באמצעות למידה חווייתית
חברת "טריין דה
בריין"
10785

10757

שאק"ל  -לעולי צרפת קבוצת אתגרים ,טבע ואקסטרים של
נוער עולי צרפת

תוכנית "בר"

הכנה לצהל  -הכנת בני הנוער לצו
ראשון ,יום המאה ,תפקידים בצהל ,
חיזוק מנטלי וכושר גופני

יצירת פעילות
בבניינים
יצירת פעילות
קהילתית בבניין
לדיירים ולשכנים

קיום חוגים בחדרי דיירים.

10760

10769
10771

10772

10787

חיבור בין דיירי הבניין בעזרת חוגים,
פעילויות ,הרצאות וסדנאות

יצירת קבוצות לימוד קבלת תעודה ממשרד העבודה בסיום
מקצועיות ומסובסדות הקורס
קרוב לבית

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

נבחרו  4גנים ,בהם תעביר
מובילת הצהרון פעילות
אנגלית .הפעילות מלווה ע"י
מנחה מטעם חברת "טריין
דה בריין" ומטרתה העשרת
הילדים והפקת למידה
משמעותית בתחום האנגלית.
ערך מוסף נוסף -העצמת
צוותי הצהרונים
פרוייקטים מיוחדים
רגיל
גיוס כ 15-בני נוער שלא חוו
תנועות נוער והפעלתם דרך
טיולי טבע ,אקסטרים ואתגרים

פירוט מקורות
הרשות

רגיל

ספורט
כ  20משתתפים

רגיל

12

החברה למתנ''סים

 3פעילויות שנתיות
כ 100-משתתפים בפעילות.

הנגשת לימודים מקצועיים לתושב
פתיחת שני קורסים עם כמות רגיל
נדרשת

טיפוח הון אנושי מקצועי והטמעת אמצעים טכנולוגיים עדכניים להעלאת איכות השירות לתושב.
הגדלת המודעות לפעילות של רגיל
למידת מדיה חברתית כגון אינסטגרם
שימוש ברשתות
המתנ"ס בקרב הצעירים
וטלגרם לתקשורת עם הקהל הצעיר
חברתיות להגברת
שכבר לא נמצאים בפייסבוק
המודעות לאירועים  /באזור
וחשיפה לקהל רחב יותר שלא
פעילויות  /מידע
הגענו אליו לפני כן.
שותף של המרכז
הקהילתי

95

4

40

מחלקת הנוער
העירונית אחריי

חיבור קהילתי בבנייני דיירים
 2חוגים שבועיים בשני בניינים רגיל
רגיל

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

2
החברה למתנ''סים

גבייה ממשתתפים

2

0

12

1

10

מס'
משימה

10788

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

יצירת שפה גרפית אחידה וברורה
קידום אירועי היכל
התרבות "ספי ריבלין" המזוהה עם היכל התרבות ומביאה
לתודעת התושבים על ההיכל
והאירועים השונים

יצירת חוברת תרבות ,פליירים רגיל
ופוסטרים לאירועים של
ההיכל ,כאשר הכל מתבצע
כאן במחלקת השיווק
(העיצוב,ההפקה)

פרסום צהרונים

יצירת שפה אחידה לכל הפרסומים
בנושא הצהרונים

עיצוב חוברת צהרונים
והתאמת הגרפיקה לגרפיקה
המוצגת באתר ,בפייסבוק וכו'

רגיל

פרסום צהרונים

"חפשו את הדמות"  -יצירת דמות
המזוהה עם הצהרונים של המרכז
הקהילתי מזרח נתניה .הדמות מייצגת
הטבות שונות למשתתפים באירועי
הרשת

 6הטבות לאורך השנה

פרסום חוגים

יצירת עלוני חוגים ופעילויות לפי מוקד

מידע מסודר ומפורט יותר
למתנ"סים הקטנים.
אישי ונגיש יותר מאשר
חוברת החוגים הרשתית
החתמת כל ההורים של חוגי רגיל
אמניות הבמה והמחול של
מזרח נתניה על אישורי צילום
לצורך הקמת ערוץ YOUTUBE
לשיתוף ההורים והמשתתפים
והגברת המודעות לתוצרי
המרכז הקהילתי.

הפקת פרסומים החל משלב הרעיון
והעיצוב ועד שלב ההפקה בתוך
המתנ"ס.
התאמת השפה השיווקית של המרכז
הקהילתי לעולם הפרסום המתקדם
בכל סוגי המדיות.

רגיל

10789

10790

10791
יצירת ערוץ
YOUTUBE

פרסום וידיאו מתוך אירועים ,טקסים
ומופעים של החוגים.

10792

"הכל נשאר בבית"
10794
סדנאות שיווק
10795

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

 2-3סדנאות בשנה בנושא
פרסום ,עיצוב ושפה שיווקית.

96

27

3

רגיל

רגיל

צמצום עבודות מול ספקים
חיצוניים.

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

רגיל

8

36

3

השירות הפסיכולוגי
מס'
משימה

שם המשימה

הרצאות בכל גני
הילדים

5869

5910

5939

 80%מההרצאות בוצעו

השירות כולל הרצאה הניתנת בכל גני
העיר ע"י פסיכולוג/ית מטעם השירות
הפסיכולוגי בנושאים הנוגעים להיבטים
התפתחותיים בגיל הרך .נושא
ההרצאה נבחר על ידי הגננת מתוך
שישה נושאים אפשריים* :קשיי
הסתגלות ופרידה *גמילה וחינוך לניקיון
*חשיבות המשחק *גבולות וסמכות
הורית *יחסים בין אחים *מוכנות
לכיתה א'.
סדרת הרצאות ייעודיות הנקראת "קפה  50%מההרצאות בוצעו
הורים" .בהרצאות ניתן ידע תיאורטי
ומוצגים כלים אופרטיביים להתמודדות.
כמו כן ,נחשפים המשתתפים למענים
הניתנים כיום ע"י השירות הפסיכולוגי
במערכות החינוך ובמסגרת מרכז
ענב"ל (בי"ס להורים).

סדנאות להורים בגיל קבוצות ההורים המתקיימות במרכז
הרך ובגיל ההתבגרות ענב"ל מאפשרות למידה חווייתית של
עקרונות ההורות ,קבלת כלים מעשיים
ליישום הידע תוך כדי שיתוף ודיון עם
הורים אחרים .קבוצות ההורים
מותאמות לשלב ההתפתחותי (הורים
לילדים בגיל רך ,בגיל ההתבגרות וכד')

דרך חדשה בבתי
הספר
5921

9012

הסבר ופירוט אודות המשימה

התערבויות
פסיכולוגיות במגזר
החרדי

תוצר חציון 1

הרחבת השירות בארבעה בתי ספר
יסודיים בהם ריכוז גבוה של תלמידים
יוצאי קהילת אתיופיה זאת כדי לסייע
בקליטה מיטבית של התלמידים.
בתכנית קבוצות לתלמידים להוריהם
ולצוות החינוכי שעוסקים בנושא "רב
תרבותיות"
אבחונים ,טיפולים וסדנאות עבור
המגזר החרדי

 70%מהקבוצות בוצעו

תוצר חציון 2
פיתוח מרכז ענבל
 100%מההרצאות בוצעו

 100%מההרצאות בוצעו

 100%מהקבוצות בוצעו

מענה רב תרבותי
 3בתי ספר פועלים בתכנית כל בתי הספר( )4פועלים
בתכנית

העברת אבחונים ,טיפולים
וסדנאות
בהתאם לצורך

העברת אבחונים ,טיפולים
וסדנאות
בהתאם לצורך

97

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי
רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

תשלומי הורים

 1817301780אין

 1817901750תכנית 360

 075תקן שפי

 1817301780משרד החינוך

147

3

218

90

80

מס'
משימה

שם המשימה

אבחון וטיפול
במניעות אובדנות

5926

טיפול בקורבנות
תקיפה מינית
5927

טיפול במניעת
פוסטראומה
5928

קבוצה להתמודדות
עם מחלה במשפחה

5930

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

טיפול בילדים ונוער
 100%מהפניות נענות (תלוי
 100%מהפניות נענות
בתקצוב של משרד הבריאות)
(תלוי בתקצוב של משרד
הבריאות)

מטרת התכנית הלאומית למניעת
אובדנות היא להפחית את שעור
ההתאבדויות בישראל .במסגרת
התכנית הלאומית השירות הפסיכולוגי
חינוכי התפתחותי מפעיל מערך של
אבחוני מסוכנות ומטפל בתלמידים
שמגלים סימנים אובדניים (מקרים
מורכבים מאד מועברים לטיפול
במרפאות קופ"ח ובמרפאה לילדים
ונוער).
 100%מהפניות נענות
מזה מספר שנים פועל בשירות
(תלוי בתקצוב של משרד
הפסיכולוגי מרכז טיפולי ייחודי מסוגו
לתלמידים נפגעי תקיפה מינית .במרכז החינוך)
שמונה פסיכולוגים שעברו הכשרה
בתחום זה .כל אחד מהם עורך מספר
טיפולים בשנה .כמו כן המרכז משמש
כתובת להתייעצות עבור מערכת
החינוך.
צוות הפסיכולוגים בשירות הפסיכולוגי כלל הפסיכולוגים ששייכים
ביחידה למניעת
בעל מיומנות גבוהה ביותר לטיפול
במצבי חירום ודחק .בנוסף להתערבות פוסטראומה מטפלים
הראשונית שמתקיימת באופן מידי
הוקם בשפ"ח מרכז לטיפול בתלמידים
שיש חשש לגביהם שהם מפתחים
תסמינים פוסטראומטיים.
קבוצה המיועדת לילדים שאחיהם ו/או
הוריהם חולים במחלות כרוניות
המטרה :שיתוף ,הפגת תחושת
הבדידות והחריגות ,הנלוות
להתמודדות עם מחלה של קרוב
משפחה מדרגה ראשונה ,ונתינת מענה
פסיכו-חינוכי המסייע בהתמודדות.

הקבוצה פועלת

 100%מהפניות נענות (תלוי
בתקצוב של משרד החינוך)

כלל הפסיכולוגים ששייכים
ביחידה למניעת פוסטראומה
מטפלים

סיום התהליך הקבוצתי
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מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי
רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

פירוט מקורות
הרשות
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משרד הבריאות

משרד החינוך

70

מתוך תקני שפי

 1817301780פרויקט שפי

6

8

מס'
משימה

שם המשימה
להתיידד עם ה-
 ADHDשלי

5931

נפש בריאה בגוף
בריא
6028

קבוצה טיפולית המתמקדת במתן כלים ,הקבוצה פועלת
תמיכה ודרכי התמודדות עם הפרעת
הקשב בראי הפסיכולוגיה החיובית.
בקבוצה עובדים על איתור חזקות,
טכניקות גוף ונפש ,טכניקות לניהול זמן,
התארגנות יעילה ועוד .בנוסף ניתנים
אימונים אישיים למשתתפים שכוללים
עבודה על מטרה שכל ילד/נער מציב
לעצמו.
התכנית פועלת
התוכנית מיועדת לתלמידים ,להורים,
למאמנים ולצוות ביה"ס "רבין" ויעדיה:
הקניית מידע פסיכו חינוכי להורים
ולצוות ,יצירת שיתופי פעולה בין
הגורמים ,מתן תמיכה והקניית כלים
לתלמידים להתמודדות עם הלחצים.

קבוצות לשיפור
כשרים חברתיים

ישנם ילדים המתקשים ביצירת קשרים
חברתיים ושימורם.
ילדים אלו פגיעים יותר למצוקות הגיל
ועלולים למצוא עצמם במצבים
חברתיים אשר מעוררים תחושת חוסר
אונים ,בדידות ,ופוגעים בביטחון ובדימוי
העצמי.
בקבוצה עובדים על פיתוח מיומנויות
חברתיות ושיפור הכישורים החברתיים

הרחבת משרדי
השירות הפסיכולוגי

המשרדים נמצאים בתפוסה מלאה,
כיום יושבים  76עובדים במקום שיועד
ל( 44עפ"י התשריט) צפי בחמש השנים
הבאות ל  100עובדים

9013

6796

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

הפעלת הקבוצות

תכנית בניה /שינוי מיקום
המשרדים

תוצר חציון 2
סיום התהליך בקבוצה

התכנית מסתיימת

טיפול ילדים ונוער
סיום הפעילות הקבוצתית

בינוי
התחלת ביצוע

99

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי
רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

פירוט מקורות
הרשות

 1817301780פרויקט שפי

מתוקצב ע

 1817301780משרד החינוך

תקציב
תקציב
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הרשות  2019חיצוניים 2019
6

8

14

3

480

10

מס'
משימה

שם המשימה

תכנית מרחב

9010

תכנית התקשרות

9011

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

ילדים בסיכון
תכנית התערבות בית ספרית המבקשת הפעלה בארבעה בתי ספר המשך הפעלה בארבעה בתי
ספר
להתמודד עם סוגיית ילדים בסיכון ,על
רקע לימודי ,אישי ,משפחתי או חברתי.
עובדים על שינוי מדיניות ותפיסה של
כלל השותפים בתהליך .בתוכנית
מורחבים השירותים הניתנים לבית
הספר ע"י הרחבת שעות פסיכולוג,
מטפלת באומנות והכנסה של עו"ס.
מענה להורים ולגננות אשר מתמודדים
עם ילדים עם קשיי וויסות המתקשים
להפנים התנהגות נאותה .בקבוצה
עובדים על בניית הקשר החיובי בין
ההורה והילד ,פיתוח שינוי דפוסי
הורות ,הפחתת בעיות משמעת וקידום
שיתוף פעולה בין הבית והגן.

 3קבוצות
 14מפגשים בכל קבוצה

סיום פעילות

100

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי
רגיל

רגיל

פירוט מקורות
הרשות

 1817901750משרד החינוך

1817901750

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019
75

410

חינוך מיוחד
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

בנית מאגר ממוחשב של נתונים
שימוש באמצעים
טכנולוגים מתקדמים תלמידים וזכאות כדי לטייב הטיפול
לטיוב תהליכי עבודה מדויק באוכלוסית היעד ,לטיב את
המעקב והשיבוץ .סריקת החומרים
ושרות
המתקבלים באגף ושמירתם בארכיון,
הקלדת ועדות השמה ומתן החלטות
להורים בזמן אמת .הכשרת הצות
לעבודה בסביבה ממוחשבת .טיוב
תהליכי השיבוץ והמידע להורים ומאגר
לצורך תכנון ותיאום עם א.הסעות.

אייפד למורי חינוך
מיוחד

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מעבר לסביבת עבודה ממוחשבת
מאגר נתונים ממוחשב
חומרי כל הועדות של
תשע"ח סרוק
הפחתת הוצאות דיוור
(סמס)

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי
רגיל

מיחשוב סביבת עבודה מורים ותלמידי חינוך מיוחד
תב''ר
שדרוג מורי החינוך המיוחד לעבודה עם ניהול תכניות אישיות
לתלמידים
אייפדים ככלי מתקדם ומותאם
לדרישות המאה ה  .21עזרה ברכישת השתתפות של כ 40מורים
אייפדים על מנת להשביח את תהליכי בלמידה ממוחשבת
ההוראה וההעצמה למורים ולתלמידים מותאמת
כ 250 -מורים ישתתפו בתכנית ב120 -
כתות בעיר וגני ילדים

הרחבת הידע ושיתופי הפעולה עם גורמי חוץ
 1יום עיון
 3ימי עיון רווחה  ,מגזר
למידה ופתוח מקצועי בעקבות התרחבות משמעותית של
ההפניות לחינוך המיוחד ישנה חשיבות חרדי  ,מערכת הבריאות
 מנהלים  ,סייעותרבה לדיוק ההפניות והמשמעויות של
מורים
מתן הזכאות .לפיכך ראוי לטייב את
הידע של הגורמים הבאים במגע עם
ההורים והילד ומפנים אותו לחינוך
המיוחד:הנהלים והמדיניות המעדכנת,
ומגמות עירוניות לאנשי רווחה ,לצוותי
התפתחות הילד ,למגזר החרדי.
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רגיל

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

בסיוע אגף המחשוב 20

קרן אתנה  /משרד
החינוך

תכנית 360

60

מס'
משימה

שם המשימה

שיפור באיכות ומגוון
המענים העירוניים
בחינוך המיוחד

מתן שירות
לאוכלוסיה בעל
צרכים מיוחדים
ושיפור השירות

אייפד למורי חינוך
מיוחד

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

מיחשוב סביבת עבודה מורים ותלמידי חינוך מיוחד
תב''ר
* התאמת גנים למענים עירוניים  -גן  c.pבתיאום עם אגף מוסדות
חינוך  /אחזקה
* הוספת גני חינוך מיוחד ()5
*עידוד יוזמות להתאמת כתות השילוב
בבתיהס ומרחבח למידה בגנ"י ובתי
ספר לחינוך מיוחד * .שיפור הישגים
לימודיים אצל תלמידי כיתות חינוך
מיוחד בבתי ספר רגילים (עלייה של
 10%בהישגי התלמידים בהלימה
לחינוך הרגיל) באמצעות סטנדרטיזציה
במדידת הישגים בשפה ובמתמטיקה
בהלימה לחינוך רגיל-שימוש בכלים
שנבנו ,בניית תוכנית לימודים כיתתית
מותאמת בהלימה לחינוך הרגיל ,שילוב
יחידני של תלמיד גן חינוך בגן לחינוך
רגיל

*קיום קייטנות לתלמידי חנ"מ
ולתלמידים התקשורתיים בהתאם
לחוזר המרכז לשלטון מקומי
* קידום יוזמות ותמיכה בתכניות
בכתות החינוך המיוחד בסיכון
התנהגותי/רגשי /לימודי לטובת קידום
שילוב מחדש בחינוך הרגיל והתמדה
של תלמידי החנ"מ
*טיפוח תרבות ופעילות פנאי בקרב
תלמידי חנ"מ מתן הזדמנות שווה
לתלמידי החנ"מ -בשיתוף עם אגף
הנוער ואגף הספורט  -כנפיים של
קרמבו  ,תכנית ניווט בכתות חנמ

מתן שירות לאוכלוסיה בעל צרכים מיוחדים ושיפור השירות
רגיל
הפחתה באירועים חריגים
הגברת התמדת תלמידי
החנ"מ במוסדות
שיפור באקלים בית סרי
והישגים לתלמידי החנמ
ובגנים

סביבת עבודה מורים ותלמידי חינוך מיוחד
שדרוג מורי החינוך המיוחד לעבודה עם ניהול תכניות אישיות
לתלמידים
אייפדים ככלי מתקדם ומותאם
לדרישות המאה ה  .21עזרה ברכישת השתתפות של כ 40מורים
אייפדים על מנת להשביח את תהליכי בלמידה ממוחשבת
ההוראה וההעצמה למורים ולתלמידים מותאמת
 7קבוצות למידה עירונית כ 310 -מורים
ישתתפו בתכנית ב 120 -כתות בעיר

102

תב''ר

עמותות

קרן אתנה  /משרד
החינוך

220

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

הרחבת מספר
המענים העירוניים
בחינוך המיוחד

* התאמות גניםfמענים חדשים גן c.p
* הוספת גני חינוך מיוחד ()5
* עידוד ליזמות בהתאמת סביבות
למידה של כתות השילוב ובתיס לחינוך
מיוחד(גנ"י ובתיס קיימים) חיזוק החינוך
לערכים ציונים ,דמוקרטיים וחברתיים :
העמקת החינוך הערכי של ילדים
החנ"מ בנתניה .קידום ואישור
פרוגרמה לביהס לתלמידים אוטיסטים

מתן שירות
לאוכלוסיה בעל
צרכים מיוחדים
ושיפור השירות

*קיום קייטנות לתלמידי חנ"מ
ולתלמידים התקשורתיים בהתאם
לחוזר המרכז לשלטון מקומי
* קידום יוזמות ותמיכה בתכניות
בכתות החינוך המיוחד בסיכון
התנהגותי/רגשי /לימודי לטובת קידום
ושילוב והתמדה של תלמידי החנ"מ
*טיפוח תרבות ופעילות פנאי בקרב
תלמידי חנ"מ מתן הזדמנות שווה
לתלמידי החנ"מ* .העסקת סייעות
תגבור עירונית לגנים מיוחדים*.
הצטיידות גני חינוך מיוחד  -גן קשת וגן
הבוסתן *.הכשרת צוות חינוכי לעבודה
בחופשות בגנים ובכיתות התקשורתיות
רכישת ציוד טיפולי.

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

בתיאום עם אגף מוסדות
חינוך  /אחזקה

מספר סעיף
סוג תקציב
תקציבי
תב''ר

מתן שירות לאוכלוסיה בעל צרכים מיוחדים ושיפור השירות
רגיל
הפחתה באירועים חריגים
הגברת התמדת תלמידי
החנ"מ במוסדות
שיפור באקלים בית ספרי
והישגים לתלמידי החנמ
ובגנים
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פירוט מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  2019חיצוניים 2019

125

עמותות

220

חברות עירוניות

חל"ת החברה
הכלכלית

העמותה
לחנוך בלתי
פורמלי

עמותת היכל
תרבות

האגודה
לעידוד תיירות

החברה למען
הספורט

104

תרבות ,תיירות וספורט
היכל התרבות
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

ריתמוסיקה
מימוש ההסכם
הקיבוצי
10704

פרוייקט ריתמוסיקה הינו
להוראת מוזיקה בגני הילדים
בעיר נתניה .המימון הינו מכספי
ההורים המשולם לעירייה

1500

רגיל

1500

1812202785

3,000

אירועים
ערב יום העצמאות
 10698וקיץ
10699
10700
10701
10702
10703

1750

1750

רגיל

1751001870

3,500

בילויי ופנאי ברחבי נתניה
הכוללים הופעות אומנים,
אטרקציות וכדומה...

העשרה תרבותית
מורשת ישראל
פסטיבלים
טקסים לאומיים
טקס יום הזיכרון

375
450
1250
200
300

375
450
1250
200

רגיל
רגיל
רגיל
רגיל
רגיל

1752005871
1752006871
1752007871
1752008870
1826402870

750
900
2,500
400
300

טרמולו  -שכר עבודה תשלום שכר לעובדים

שכר מנהל טרמולו

שכר מנהל טרמולו רגיל

טרמולו
7234

קונסרבטוריון

10666

10669

תזמורת נוער
הסכם שכר

10671
מלגות מוסיקה
10695

קונסרבטוריון
רגיל
המשך העסקת
העסקת מורים לנגינה
תפעול הקונסרבטוריון
לשיעורים יחידנים ,הפעלת המורים ,קידום
גופי הביצוע ,קיום
גופי ביצוע (מקהלות,
תזמורות נוער וכו 500 .)...קונצרטים עם
תלמידי
הקונסרבטוריון.
500
רגיל
150
150
תפעול תזמורת הנוער
רגיל
העסקת מורים
התאמה להסכם השכר עם ארגון העסקת מורים עפ"י
ההסכם עם ארגון המורים עפ"י ההסכם עם
המורים
ארגון המורים 500
500
הענקת מלגות לתלמידים
מצטיינים ולתלמידים מצטיינים
ממשפחות מעוטות יכולת ,כמו
כן ,ניתנות מלגות לתלמידים
שמנגנים בכלים לא פופולריים

איתור תלמידים מצטיינים
ותלמידים ממשפחות
מועטות יכולות המתאימים
לקריטריונים של קבלת
המלגה

להענקת 120
המלגות לתלמידים
הזכאים

105

רגיל

1821015870

150

1821014870

1,000

1825201872
1821014870

1816805850

300
1,000

120

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מס'
משימה
10708

10672

שם המשימה
מודל ישובי בית ספר
מנגן

המוזיאון לתולדות
העיר

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

קיום שיעורים
איתור התלמידים ומיונם,
פרויקט הוראת נגינה ב  9ביתי
קיום שיעורים בבתי הספר .בבתי הספר750 .
ספר יסודיים
750
מוזיאון
200
הקמת ופיתוח של תיעוד תולדות 200
העיר נתניה
הדרכה וסיורים במוזיאון ומחוצה
לו בנושא תולדות העיר

איתור אמנים צעירים דרך
מידי שנה מחלקת העמותה
מלגות לאמנים
צעירים בראשית דרכם מלגות לאמנים צעירים בראשית פרסום במדיות השונות
דרכם אשר מעוניינים לממש את להגשת בקשות למלגה
הפוטנציאל שבהם ולהמשיך
10675
ללמוד לימודים גבוהים בתחום
הכלי ,קולי ,אומנות פלסטית,
קולנוע ,תאטרון ומחול

הפעלת כ"א

העסקת עובדים ומדריכים
מימון שכרם של עובדי מרכז
פלנטריום וכן מדריכים בסדנאות בפלנטריום 700
ופעילויות

ניקיון וגינון פלנתניה

ניקיון ותחזוקת הגינון בחצר
הפלנטריום
מימון להפעלת מרכז
הפלנטריום ,עבודות קבלניות
שונות

10709

10710

עבודות קבלניות
10711

פיתוח ,עריכה ,ארגון
של כל פעילות
 10712התרבות בעיר

10714

התאמה להסכם
הקיבוצי עובדי מטה
וריתמוסיקה

תוצר חציון 2

עמותת היכל התרבות העירוני
היא הזרוע הביצועית של עיריית
נתניה בכל הקשור לבניה
ולהוצאה לפועל של פעולות
ותכני תרבות

190
 110עבור תחזוקת
הפלנטריום ולעבודות
קבלניות שונות

975

225

הנהלה
הענקת המלגות
ע"ס 120

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב
רגיל

רגיל

1813206782

1821010750

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
1,500

400

רגיל

1816804850

120

רגיל

1816701751

1,400

פלנתניה
המשך העסקת
עובדים ומדריכים
הקיימים
בפלנטריום 700
רגיל
190

1816701752

380

רגיל

1816701750

220

נוספים 110
להפעלת מרכז
הפלנטריום
ולעבודות קבלניות
שונות
הקצבות היכל התרבות
רגיל
975

1821013870

שכר עובדי ההיכל
רגיל
225

0

106

1,950

450

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מטרות האגודה
לעידוד התיירות
העלאת אחוז הלינות מכלל התיירים המגיעים לארץ.
הגדלת כמות המבקרים היומיים בנתניה כדי להגדיל את חוסנה הכלכלי של העיר.
העלאת מספר הלינות בתקופה של  Low Seasonובכך לממש את פוטנציאל החדרים
הקיים בנתניה.
הגדלת זמן השהות של התייר בעיר.
חידוש בתי מלון והגדלת מספר החדרים על ידי בניית מלונות נוספים.
הגדלת השתתפות המדינה בפעילות משותפת )מאצ'ינג(.
חיזוק תיירות המרפא המתבססת על טיפול בבתי החולים בנתניה וסביבתה.
חיזוק תיירות ספורט תוך שימוש במתקנים של מכון וינגייט ,מגרשי הספורט בעיר
והאצטדיון החדש.

107

האגודה לעידוד תיירות
מס'
משימה

5876

שם המשימה

קיום קמפיינים במדיה לחזק תיירות בתקופת חורף,
לתיירות פנים ותיירות כאשר אין תיירים מחו''ל
ולהתכונן לתקופת הקייץ.
נכנסת

הגדלת
האטרקטיביות של
העיר.

הגדלת האטרקטיביות של העיר
והפיכתה למוקד משיכה ע''י
שילוב אטרקציות סביב נתניה
ויצירת פעילות תוך עירונית
בשיתוף פעולה עם עמותת היכל
התרבות ושיווק פעילות
התחדשות מרכז העיר.

איתור שווקים
תיירותיים בעלי
פונטיציאל שהות
ארוכת טווח

להשתתף יחד עם משרד
התיירות בסמינרים ובירידים
בעולם

5877

5878

5837

5866

5872

5882

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

העלאת מספר לינות בתקופות של low seasons
 1771003870חלת  320א' ש'
רגיל
עלייה ב 3%-במספר לינות
התאחדות בתי מלון
(התוצאות ייבדקו על פי
 150א' ש'
נתונים סטטיסטיים ממ.
התיירות)

470

הגדלת משך השהייה של התייר בעיר
1771003870
רגיל
הגדלת משך השהייה של
התייר בעיר( ,התוצאות
ייבדקו על פי נתונים
סטטיסטיים ממ .התיירות)

רגיל

עלייה במשך השהייה
בעיר ,בדיקת התוצאות על
פי נתונים סטטיסטיים של
מ .התיירות

1771003870

העלאת אחוז הלינות מכלל התיירים המגיעים לארץ
1771003870
רגיל
עלייה ב 3%-אחוז
המבקרים לנתניה ממדינות
הנחשפות לקמפיין

פעילות שיווק ומכירה
באמצעות קמפיינים
בארץ ובחו"ל

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

חשיפת התייר
הפוטנציאלי ומתן
מידע על הפעילות
הנעשית בעיר

חשיפה באמצעות חוברות
מודפסות ,אתר ,פייסבוק,
אפליקציה ועמדות ההסברה
בבתי מלון ובאכסניות

עלייה ב 2%-המבקרים
בעיר ,בדיקת התוצאות
נעשית על פי נתונים
סטטיסטיים מ .התיירות

טיפוח הון אנושי
מקצועי העוסק
בתיירות בנתניה

מנהלה וכוח אדם :תשלום
משכורות לעובדי האגודה ,שכר
לחברות יחסי ציבור ,לעיתונאים
ובלוגרים .שיפור השירות בלשכת
התיירות

עלייה במספר המבקרים
בעיר ,בדיקת התוצאות על
פי הנתונים סטטיסטיים

השתתפות באירועי
קשר חוץ הקשורים
לתיירות

שיתוף פעולה בקבלת פנים
ואירוח של משלחות מחו''ל

שיתוף פעולה עם מחלקת
קשרי חוץ באירועים
הקשורים לתיירות

רגיל

רגיל

רגיל
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1771003870

1771003870

1771003870

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

730

160

700

110

פירוט
מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

9066

5874

5875

5879

5871

5881

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

הטמעת אמצעים
טכנולוגיים עדכניים
להעלאת איכות
שירות לתייר.

א .הצבת עמדה חכמה ליד
לשכת המודיעין
ב .מתן מידע רלוונטי לתייר
באמצעות עמדות ההסברה,
אתר ודף פייסבוק וזאת בהתאם
לחוק נגישות

עידוד התיירים לבצע
רכישות בנתניה

פרסום אירועים ושירותים לתייר
בנתניה

אטרקציות ומקומות בילוי
משיכת היזמים
לפרוייקטים תיירותיים שמושכים מבקרים גם לבילוי של
יום אחד
בעיר
קבלת מענקים
ממשרד התיירות

קבלת מענקים לבתי מלון
ולפיתוח תשתיות (טיילות,
מעליות) ממשרד התיירות

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

עלייה במספר המבקרים

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב
רגיל

הגדלת המבקרים היומיים בנתניה
רגיל
עלייה באחוז המבקרים
היומיים
משיכת יזם אחד

קבלת מענקים

רגיל

1771003870

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
150

1771003870

1771003870

תמיכה בבניית בתי מלון ובפיתוח תשתיות
רגיל

מיצוב מעמד העיר כרביירה ישראלית המהווה מוקד משיכה בתרבות פנאי ספורט בילוי ותיירות ברמה ארצית ובינל'
150
1771003870
רגיל
השתתפות ב 2-ירידים
השבת נתניה למפת התיירות
בחו''ל
העולמית

השתתפות בירידים
ובסמינרים בארץ
ובחו"ל.
פיתוח תיירות ספורט קידום אירועי ספורט ומשיכת
תיירים לאירועים אלו
ע"י פרסום ,שיווק
ושיתוף פעולה עם
הגורמים הרלוונטיים
לנושא

רגיל

שיתוף פעולה עם אגף
הספורט בנושא קיום
אירועים ספורטיביים
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1771003870

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

ספורט
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 2

תוצר חציון 1

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

קיום אירוע ספורט המוני בינלאומי
9270

6071

7081

סבב אליפות העולם
בגלישת גלים

אליפות העולם בגלישת גלים כ
 150גולשים מכל העולם בחוף
המרכזי  -חוף סירונית

הקמת זוג מגרשי
כדורעף חופים בשני
בתי ספר תיכונים

הקמת זוג מגרשים בשני בתי
ספר  :אורט שטקליס ושי עגנון
כולל גידור היקפי
לא כולל תאורה

עידוד למצוינות והוקרה על
מלגות ספורט
לספורטאים מצטיינים ההשגים

רגיל

ינואר קיום האירוע

 1829302754חל''ת

הגדלת מספר בני הנוער שעוסקים בפעילות גופנית
תב''ר

ביצוע

עידוד ההשגיות והמצוינות בספורט
רגיל
ביצוע בפועל של חלקות
המלגות

200

300

חל''ת

200

150

1829303850

צמצום הפער במתקני הספורט בין הצורך הנדרש לבין הקיים
6062

6063

6471
6476

6478

7082

חוסר של  15אולמות .
הקמת  3אולמות
מתוכננים  :שמרית ,רועי קליין ,
ספורט
חיים חפר
הקמת מגרש כדורגל נדרשים עוד  3מגרשי כדורגל
לאימונים ולמשחקים הקמת מגרש כדורגל דשא
סנטטי לאימונים בלבד .הקצאת
קרקע למכבי נתניה
הנגשת מתקני ספורט הנגשת  13אולמות ספורט ושני
מגרשי כדורגל במסגרת הליך
רישוי עסקים על פי חוק
שדרוג המגרש כולל החלפת
שדרוג מגרש
דשא סנטטי
הכדורגל שפירא
ניקיון מגרשי ספורט יש  102מגרשים  .התקציב
הנוכחי לא מאפשר את הניקיון .
פתוחים
לחילופין מבקש לשחרר את אגף
הספורט ממשימה זו .
יעילות ומהירות התגובה
יעילות ומהירות
לתקלות שבר ואחזקה ויעילות
התגובה לתקלות
והספק גדול יותר לביקורת
יזומות במקנים

יציאה לתכנון

תב''ר

יציאה להליך הקצאת קרקע

טוטו ומפעל הפיס

תב''ר

תב''ר

ביצוע

הקצאת קרקע

תב''ר

פרסום מכרז

ביצוע

תב''ר

תב''ר

יציאה למכרז וביצוע

ביצוע

רגיל

1829304750

תב''ר

רכישה

110

3,300

תב''ר

טוטו ומפעל
הפיס
הקצאת קרקע

1,100

1,300
350

110

אצטדיון  -החברה למען הספורט
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מיצוב האצטדיון כמרכז כדורגל ארצי
מכבי נתניה ,הפועל חדרה
הפעלת משחקי
ומכבי ת"א  +משחקים מזדמנים,
כדורגל ל  3קבוצות
מינהלת הליגות ומשחקים
קבועות
בינלאומיים
500איכלוס החלק המסחרי שיווק החללים המסחריים בצד
המערבי והמזרחי שעדין פנויים
לשכירות כ 1300 -מ'
60
השכרת אולם ה  VIPהשכרת אולם ה VIP
והאודיטוריום לכנסים ,ימי עיון,
והאודיטוריום
סדנאות מקצועיות ,אירועים
משפחתיים ועוד
150
יציאה למכרז תאורה להחלפת
החלפה ושידרוג
נורות וגופי תאורה לתאורת כר
תאורת כר הדשא
הדשא
40

10849

10850

10851

10852

טיפול ושידרוג
 10853מערכות שונות
באצטדיון

יש צורך בשדרוג והחלפת
מערכות שונות באצטדיון לאחר
 6שנות פעילות

רגיל

40

רגיל

-500

רגיל

60

רגיל

150

 1829305871הכנסות ממשחקים,
חללים מסחריים
ואירועים1

6,500

שוכרים פוטנציאליים

-1,000

אולם VIP

160

300

200

200

רגיל

400

150

150

רגיל

300

100

רגיל

300

במערכת ההשקיה באצטדיון
החלפת מערכת
ישנם פיצוצים בקווים שהונחו
ההשקייה
בזמן בניית האצטדיון .המערכת
בעומק של כ 1.5-מטר ויש צורך
10854
לעקוף את המערכת ולהתקין
במקומה מערכת בעומק של כ
 30ס"מ.
200
שידרוג ותיקון מצלמות יש צורך בהחלפת מצלמות
תקולות וכן מצלמות שאינן
ברזולוציה טובה למענה בטיחותי
10855
ובטחוני לבאי האצטדיון
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5,200

הכנסות
ממשחקים,
חללים
מסחריים
ואירועים1
שוכרים
פוטנציאליים
אולם VIP

מטרות מנהל
הנדסה
קידום תכנון מתארי ואסטרטגי לחיזוק חוסנה של נתניה.
קידום תכניות ופרוייקטים לפיתוח אזורי התעסוקה והמע"ר ,המצוק ורצועת חוף הים
והתיירות ,חיזוק שכונות העיר והשטחים הפתוחים.
חיזוק ופיתוח המערכת התחבורתית וצירי התנועה העירוניים והארציים ,לשירותה וקידומה
של העיר.
פיתוח התשתית הפיסית וצמצום הפערים הסביבתיים בין חלקי העיר.
קידום פרוייקטים להתחדשות עירונית בשכונות הוותיקות והתחדשות המרחב הציבורי.
טיפוח חופי הים והמצוקים כמשאב עירוני ותיירותי חשוב.
מימוש מדיניות לבניה בת  -קיימא ,נגישות/הנגשה וצדק חברתי ,ופיתוח פרוייקטים
סביבתיים.
שיפור ושדרוג מערך תכנון ובניה בעירייה ,לקיצור תהליכים ולשיפור השירות לציבור
ולפיתוח העיר.
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מינהל הנדסה
מהנדס העיר
עוזר ראש מינהל

מידע גאוגרפי
GIS

תכנון ועיצוב עיר

ס .מנהל אגף
תכנון עיר

רישוי ופקוח

ס .מנהל אגף
מרכז רישוי

ס .מנהל אגף
אדמנסטרציה

מח' עיצוב
עירוני

מח' רישוי

מבנים
מסוכנים

מח' תכנון עיר

מח' מידע

מח' פיקוח על
הבניה

מח' תכן
אדריכלי

אגרות בניה

תבע והשבחה

תב"ע

לשכה

מבני ציבור

ס .מנהל אגף
מבני ציבור

השבחה

חשבות

תאום תכנון
ותשתית

ס .מנהל אגף תאום
ותכנון תשתיות,
כבישים ותנועה

מח' מבני
ציבור חדשים

מב"ת

מח' פיתוח
סביבתי

מח' אישורי
חניה ותנועה
מהנדס חשמל

מחלקת ועדות
תנועה

מח'
פרויקטים
ציבוריים
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ס .מנהל אגף
נגישות

מינהל הנדסה
תיאום תכנון ותשתיות
מס'
משימה

שם המשימה

תח"צ

 .1יד חרוצים  -חניון דרומי
 .2יד חרוצים  -מסוף
 .3מסוף זמני שולמית
 .4מסוף זמני בלו ביי
 .5מסוף נאות הרצל

שדרוג רחובות

 .1רח' המלכים
 .2היהלומן אברהמס
 .3שד' בנימין -העתקת תוואי
 .4רחוב גרץ
 .5רחוב המרגניות
 .6רחוב השבעה
 .7רחוב ויסבורג
 .8רחוב הולנד
 .9רחוב בובליק
 .10רחוב גורליץ
 .11רחוב העליה
 .12רחוב הצנחנים
 .13הפלדה

פרויקטים תיירותיים

 .1חיבור טיילת ניצה לטיילת
המלכים
 .2ירידה לחוף צאנז מטיילת
המלכים
 .3שירותים בטיילות

מתחמים

 .1נת( 545/דימרי)
/545 .2א 9-חבצלת הקטנה
 .3החשמונים-הקופסא
 .4שידרוג תשתיות וגינות למתחם
אנדריוס
 .5שכונת בן ציון

9215

9216

9219

9220

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

גמר ביצוע שלושה
מסופים,

 50%התחלות ביצוע

תוצר חציון 2
רה ארגון תח"צ
גמר תכנון מסוף נאות
הרצל

שדרוג רחובות
 100%התחלות ביצוע

סוג
תקציב
תב''ר

תב''ר

פרויקטים תיירותיים
חיבור טיילת ניצה 70% -תב''ר
חיבור טיילת ניצה-
ביצוע ירידה לחוף צאנז-
גמר תאומים ומכרז.
ירידה לחוף צאנז -גמר התחלת ביצוע שירותים
בטיילות -התחלת ביצוע
הוצאת היתרים.
שירותים בטיילות -גמר
תכנון
פיתוח מתחמים
 50%ביצוע מהתוכנית  100%ביצוע מהתוכנית תב''ר
ל 2019
ל 2019
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מספר
סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות
משרד התחבורה

משרד הנגב והגליל

משרד התיירות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
9,950

45,900

2,600

25,200

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

11,550

14,300

 3,900משרד התיירות

מס'
משימה

שם המשימה

שבילי אופניים

9214

נגישות

9207

מצוקים וגשרים -ניטור
ותחזוקה שילוט וגידור
9206

9209

תכנון וייעוץ +מדידות

תנועה וכבישים

9210

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

 .1כביש  57עד תחנת רכבת נתניה  100%גמר תכנון
 .2קריית נורדאו עד תחנת רכבת והוצאת  30%למכרז
ביצוע
ספיר
 .3עוקף חורשת סרג'נטים -
קלויזנר\דגניה\האלונים
 .4לנטוס

 .1הנגשת קטעי רחובות
 .2סקרי נגישות למרחב הציבורי-
רחובות
 .3סקרי נגישות למבני ציבור(מנה
)3
 .4סקרי נגישות ובטיחות פיס
 .5תכנון נגישות -שפת רחוב

גמר סקרים בהתאם
למנות לשנת ,2019
גמר תכנון ותאומים
לביצוע הנגשת רחובות

תוצר חציון 2
שבילי אופניים
 50%לגמר ביצוע,
 100%למכרז/תחילת
ביצוע

נגישות
ביצוע הנגשת רחובות
מנה 1

סוג
תקציב
תב''ר

מספר
סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות
משרד התחבורה

תב''ר

מצוקים וגשרים
ביצוע ניתור ובדיקות לאורך השנה ביצוע  3סיורים ובדיקת ביצוע  3סיורים
במצוקים ,טיפול בשילוט
למצוקים והגשרים ,ביצוע אחזקת המצוקים,
ובגידור לאורך המצוק,
גמר תכנון ותאומים
שבר ופעולות דחופות לאחזקה
לביצוע עבודות אחזקה ביצוע גמר עבודות
השוטפת וזאת לצורכי בטיחות
אחזקה בגשרים
בגשרים
הציבור.
בתחומי העיר רצועת מצוק של 12
ק"מ ו  8גשרים שבאחריות
העירייה.
תכנון
תב''ר
בהתאם לקידום יעדי
בהתאם לקידום יעדי
התכנון
התכנון
תנועה וכבישים
תב''ר
 100%ביצוע
 50%ביצוע
 .1התקני בטיחות ,תמרור וסימון
כבישים
 .2תאורה -עמודים מסוכנים
 .3כבישים ומדרכות (שידרוג),
עבודות מצומצמות
 .4יישום החלטות ועדות תנועה
 .5שדרוג מערכות רמזורים
והקמת מרכז שליטה

1,800

 4,200משרד התחבורה

6,000

תב''ר
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תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

3,000

7,000

משרד התחבורה

8,500

 300משרד התחבורה

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 2

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

ניקוז
ניקוז

 .1ניקוז-שידרוג מערכות קיימות
 .2סגרים למוצאי הניקוז לים -
מניעת זרימות קיץ
 .3ניקוז שקע אבסולוטי רחוב
הגפן וחיבור לנקז עין התכלת
 .4ניקוז ברחוב בארי -שירוול
 .5קו ראשי בשכ' נווה איתמר
 .6ניקוז רחוב הגפן
 .7ניקוז רחובות הרכבת/הכלנית
 .8ניקוז רחוב השעורה
 .9ניקוז קריית צאנז (שקע פרדס
הגדוד)

פרויקטים בטיחותיים
(מוקדי סיכון)

בהתאם לרשימה שבמחלקת
תנועה  28 -פרויקטים

גמר תכנון 100%
ביצוע 30%

שדרוג צמתים

בהתאם לרשימה שבמחלקת
תנועה  18 -פרויקטים מתוכם 13
צמתים לא מרומזרים ו 5מרומזרים

גמר תכנון 100%
ביצוע 20%

מחלפים -צירים עורקיים

 .1רמפה מערבית גשר האחדות
 .2תכנון כביש עוקף מזרחי -57
561
 .3צומת -57משמר הירדן -פינקס

9211

9212

9213

9217

גמר תכנון והוצאת
מכרזים ותחילת ביצוע

תב''ר

ביצוע 70%

פרויקטים בטיחותיים (מוקדי סיכון)
תב''ר
ביצוע 70%
שדרוג צמתים
 100%התחלות ביצוע

תב''ר

מחלפים -צירים עורקיים
תב''ר
התחלת ביצוע רמפה  30%מביצוע רמפת
גשר האחדות,
מערבית  -גשר
גמר תכנו צומת פינקס
האחדות,
גמר תכנון ראשוני
התחלת תכנון צומת
ותחילת תכנון מוקדם
פנקס וכביש עוקף
כביש עוקף

116

13,400

משרד התחבורה

משרד התחבורה

משרד התחבורה

2,790

3,308

11,500

 6,510משרד התחבורה

 4,452משרד התחבורה

 26,800משרד התחבורה

מס'
משימה

9218

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

פיתוח סביב מוסדות חינוך .1רחוב הלחי-אצל-ברבנאל(כולל
עוקף)
.2מתנ"ס באגמים ב' -הסדרת
חניה והסדרי תנועה
.3הסדרי תנועה וחניה מעונות יום
קריתי/גבעתי
.4הסדרי חניה ותנועה למתנ"ס
מרכז העיר
.5בית ספר אביחיל  -פריצת דרכי
גישה והסדר חניה ותנועה
.6בית ספר סיני  -הסדר תנועה
וחניה
.7הילל צור( -סוקולוב  -גולמב)
.8מתחם רד"ק

תוצר חציון 1

 - 100%התחלות
ביצוע

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

פיתוח סביב מוסדות חינוך
תב''ר
 -100%גמר ביצוע

117

מספר
סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
11,950

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מבני ציבור
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

בתי ספר יסודיים
6110
6113
6193
6194

6196
9223
9224
9225
9226
9227
9267
9228
9229
9230
9231
9295

בית מרגלית יסודי  -שלב בית ספר מרגלית יסודי  -שלב ב'  -ביצוע
השלמה ל  16-כיתות
ב'
ביצוע
הקמת בית ספר אביחי  -שלב ג'
אביחי  -שלב ג'

מסירה

תב''ר

תב''ר

משרד החינוך

1,402

 5,300משרד החינוך

מסירה

תב''ר

תב''ר

משרד החינוך

3,300

 4,700משרד החינוך

ביצוע

מסירה

תב''ר

תב''ר

משרד החינוך

3,500

 8,600משרד החינוך

.תכנון

ביצוע

תב''ר

תב''ר

משרד החינוך

1,050

 5,300משרד החינוך

.תכנון

ביצוע

תב''ר

תב''ר

משרד החינוך +
עמותה (טרם אושר
תקצוב מהעמותה)

.ביצוע
.תכנון והשלמת היתר

מסירה
ביצוע

תב''ר
תב''ר

תב''ר
תב''ר

משרד החינוך
פיס  +חינוך

1,600
5,500

.תכנון

תכנון

תב''ר

תב''ר

משרד החינוך

4,200

 21,000משרד החינוך

.תכנון

ביצוע

תב''ר

תב''ר

משרד החינוך

1,000

 5,300משרד החינוך

.תכנון ורישוי
תכנון

תב''ר
תב''ר

תב''ר
תב''ר

משרד החינוך
נת''י

הוספת כיתות בבית ספר בית
בית יעקב יסודי בנות -
יעקב
הוספת כיתות
בית ספר תשרי  -הוספת הוספת כיתות בבית הספר
כיתות
הוספת  6כיתות
בית ספר אור לציון -
הוספת כיתות

הקמת שלב ג' בקמפוס דורה
קמפוס דורה שלב ג'
בית ספר לחינוך מיוחד  -הקנת בית ספר לחינוך מיוחד
הפרעות התנהגות
הקמת בית ספר חדש בשכונת בן
בית ספר שכונת בן ציון
ציון  24 -כיתות
בית ספר רבין  -הוספת  6הוספת  6כיתות לבית ספר רבין
כיתות
הקמת בית ספר בנות מלך
בנות מלך  -שלב א'
חווה חקלאית
חווה חקלאית

 7,000משרד החינוך +
עמותה (טרם
אושר תקצוב
מהעמותה)
 3,000משרד החינוך
 3,500פיס  +חינוך

ביצוע
ביצוע
בתי ספר תיכוניים
תב''ר
תכנון

תב''ר

משרד החינוך

4,600

 14,500משרד החינוך

תכנון

תב''ר

תב''ר

משרד החינוך

3,000

 9,600משרד החינוך

תכנון

תב''ר

תב''ר

משרד החינוך

4,050

 25,700משרד החינוך

.תכנון
תכנון

ביצוע
תכנון

תב''ר
תב''ר

תב''ר
תב''ר

משרד החינוך

6,700
1,000

 29,000משרד החינוך

מבנה משולב

.תכנון

ביצוע

תב''ר

תב''ר

הקמת גנים ילדים 2019

.תכנון

ביצוע

תב''ר

תב''ר

תיכון חדש בשכונת קרית הקמת תיכון חדש בשכונת קרית
השרון
השרון
תיכון בית יעקב  -הוספת הוספת  8כיתות
כיתות
תיכון בנות בר אילן שלב שלב א'  18 -כיתות
א'
הקמת מרכזי נוער
מרכזי נוער
הקמת תיכון  -תכנון
הקמת תיכון לאומניות
דורה

לפני תכנון
בדיקת היתכנות

 9,000משרד החינוך
 5,000נת''י

גני ילדים
9232
9233

מבנה משולב  -גנ"י
ומתנ"ס באגמים
הקמת גני ילדים 2019

2,000
משרד החינוך

12,000

 16,500משרד החינוך

מעונות יום
6199

מעונות יום הברבור
וקריתי

הקמת מעונות יום הברבור וקריתי ביצוע.

מסירה

תב''ר

תב''ר

משרד הכלכלה +
מפעילה

1,100

 8,224משרד הכלכלה +
מפעילה

מס'
משימה

6201
9234
9235
9269

שם המשימה

מתנ"ס מרכז העיר
מועדון נוער הרטום
הקמת מת"נס
מדרגות חירום במרכז
צעירים רח' בשטמפפר

הסבר ופירוט אודות
המשימה
הקמת מתחם מתנ"ס מרכז העיר
בבית ספר דוד
מועדון נוער
הקמת מתנ"ס ברחוב רד"ק
מדרגות חירום

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

.ביצוע

מרכזים קהילתיים
מסירה

תב''ר

תב''ר

מפעל הפיס

.ביצוע
.תכנון
תכנון

מסירה
מסירה
ביצוע

תב''ר
תב''ר
רגיל

תב''ר
תב''ר

פיס
רמ''י

.ביצוע

מסירה
ביצוע

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

 7,700מפעל הפיס

1,700
300

 2,700פיס
 6,500רמ''י

אולמות ספורט
אולם ספורט בית ספר
דוידי
אולם ספורט שטקליס

הקמת אולם ספורט בבית ספר
דוידי
הקמת אולם ספורט

.תכנון

6209

שיפוץ בית יוחנן

שיפוץ בית יוחנן

ביצוע

9237
9238

הנגשה פרטנית
הנגשה כללית

הנגשה פרטנית של מבני ציבור
הנגשה כללית של מבני ציבור

.תכנון
.תכנון

ביצוע
ביצוע

9268

תוכנה לניהול פרויקטים

התקשרות

הפעלה

בית כנסת

תכנון

תכנון

רגיל

בית כנסת שכ' אגמים

תכנון

תכנון

רגיל

6202
9236

תב''ר

תב''ר

מפעל הפיס ורמ''י

תב''ר

תב''ר

רמ''י וטוטו

475
3,370

 1,030מפעל הפיס ורמ''י
 10,300רמ''י וטוטו

שיפוץ מבני ציבור
תב''ר

תב''ר

פיס

91

 3,440פיס

הנגשה
תב''ר
תב''ר

תב''ר
תב''ר

משרד החינוך

4,500
3,000

כללי
תב''ר
בתי כנסת
בית כנסת לעדה
10600
האתיופית
 10601בית כנסת שכ' אגמים

119

250

 3,300משרד החינוך

תכנון ועיצוב העיר
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

תכנית מפורטת

8987

8988

8990

8991

9245

9249

תכנית שינוי יעוד מקרקע תכנית "הבננה" ממזרח לנאות
גנים לקביעת כ 3000-יח"ד וכביש
חקלאית למגורים
עוקף נתניה מדרך  57לכביש
 .5611יחידות דיור ישווקו במחיר
למשתכן במסגרת הסכם הגג של
עירית נתניה ורמ"י

תב''ר

דיון להפקדה

רגיל

תכנית השבחה לתוכנית הימנותא דיון להפקדה
קרקע מגורים נווה עוז
במתחם נווה עוז
סה"כ כ 1700 -יח"ד
דיון להפקדה
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לכ-
תוכנית אנ"מ אילנות
 500,000מ"ר ל  1600 -יח"ד
(דרום קרית השרון)
במסגרת הסכם הגג עם רמי
דיון להפקדה
שינוי יעוד מקרקע חקלאית
תוכניות מפורטות
לתעסוקה ומגורים לתוספת
לרצועת האמצע
 500,000מ"ר תעסוקה כ1200-
יח"ד התוכנית במסגרת הסכם
הגג ויחידות הדיור ישווקו במחיר
למשתכן
תכנית בינוי והנחיות
העבודה תכלול תכנית בינוי
תוכנית בינוי ופיתוח
אישור בוועדה
,פיתוח ועיצוב אדריכלי לביצוע:
לביצוע
המקומית
קריית יהלום
כניסה לעיר
מתחם D
הנחיות פיתוח למרחב
עדכון שפת רחוב לנגישות הנחיות פיתוח למרחב הציבורי
הציבורי של נתניה.
של נתניה
אישור בוועדה
המקומית.

רגיל

רגיל

תב''ר

תב''ר

תב''ר

תב''ר

תב''ר

 1,000רמ''י

רמ''י

 1,000רמ''י

רמ''י

 1,000רמ''י

רמ''י

 2,000רמ''י

רמ''י

1,000

תב''ר

500

תכנית שלד
דיון במקומית

8989
9241
9246
9250

שכונת בן ציון ונת / 700 /קומפילציה והגדרת מרחב
הציבורי והכבישים
1
תכנית שלד
תכנית שלד
הזזת תחנת רכבת  57/2פתרון מערכתי למחלף הרצל,
תחנת רכבת ומרכז תחבורה
צפונה
תכנית אב ותכנית
תוכנית אב לשלבי אופניים תוכנית אב לשבילי אופניים
הגדרת חתכים אופייניים לרחובות אסטרטגית
מדיניות חזית הים

הכנת מסמכי מדיניות

נספח מדיניות לאישור
בוועדה המקומית .

תב''ר

תכנית שלד

תב''ר

200

תב''ר

300

תב''ר

1,000

רגיל

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

התחדשות עירונית קרית נורדאו
תב''ר

התחדשות עירונית

תוכנית התחדשות עירונית קריית
נורדאו לתוספת כ  5000 -יח"ד

התחדשות עירונית רמת
ידין ונאות שקד
תוכנית התחדשות
עירונית במרכז העיר

תוספת כ 4100 -יח"ד דיור קיימות השלמת התוכנית לדיון
בוועדה מקומית
תוספת כ 3000-יח"ד לתוכנית לב השלמת התכנון לדיון
העיר בגזרה-מרחוב רזיאל במזרח בוועדה מקומית
עד רחוב דיזנגוף במערב ,רח'
ששת הימים בצפון ועד גבע בדרום

תוכנית להתחדשות
עירונית צפון העיר

השלמת התכנון לדיון
תוספת כ 1500 -יחידות לדיור
בוועדה מקומית
לשכונות הקימות
תוכנית מתאר לאזור תעסוקה מטרופוליני
רגיל
דיון להפקדה בועדה
שינוי יעוד מקרקע חקלאית
פרטית לכ 4500-יח"ד וכ 250,000-המחוזית
מ"ר תעסוקה ופארק עירוני בגודל
כ 250 -דונם.
רגיל
נספח לתכנית אב
נספח לתוכנית אב לתחבורה

8980

השלמת תכנו לדיון
בוועדה מקומית

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

תוספת כ5000-
יחידות דיור
לשכונה הקיימת

 1,500תוספת כ5000-
יחידות דיור
לשכונה הקיימת

רגיל

תב''ר

משרד השיכון

 1,500משרד השיכון

רגיל

תב''ר

משרד השיכון

משרד השיכון

התחדשות עירונית
8981

8982

התחדשות עירנית
8983

8986

9240

9247

9311

תכנית מתאר לגבעת
הפרחים

תוכנית אב לשבילים
בטוחים להולכי רגל
ולאופניים
תוכנית אב לשטחים
פתוחים

מסמכי מדיניות לתוכנית
מתאר נת2035/

רגיל

תכנון אסטרטגי לירוק בעיר:
מדיניות ואסטרטגיה ליירוק העיר,
עצים ,שבילים מוצלים ,שיפור
איכות האוויר  ,החיים והסביבה.
הכנת מסמכי מדיניות הנגזרים
מתכנית המתאר על פי חלוקת
האזורים ותתי האזורים שמנחה
תכנית המתאר נת2035/

9312

הכנת תוכניות מפורטות ומסמכי
תוכניות מפורטות
ומסמכי מדיניות לאתמ"מ מדיניות לאתמ"מ על פי החלוקה
לאזורים של תכנית האתמ"מ.
נת1000/
נת 1000/כ 8 -מליון מ"ר של אזור
תעסוקה ומסחר.

9254

תכנון אסטרטגי -הקמה המחלקה
וקידום נושאים לפיתוח עתידי של
העיר

הקמת מחלקת תכנון
אסטרטגי

תב''ר

תוכנית אסטרטגית
הנחיות

מסמכי מדיניות לחלקה מסמכי מדיניות לחלקה
הדרומי של העיר
הצפוני של העיר

תוכניות מפורטות
לכפר נטר ולרצועת
האמצע

מסמכי מדיניות לקרית
יהלום ,קרית אליעזר,
ספיר וברכת חנון.

רגיל

רגיל

הקמת מחלקת תכנון אסטרטגי
רגיל
הקמת המחלקה בתוך
שנה

121

תב''ר

תב''ר

600

200

300

2,000

2,500

מס'
משימה

9255

שם המשימה

ליווי תוכניות מפורטות
לפינוי בינוי ולהתחדשות
עירונית  -תחת מחלקת
תכנון עיר

התייחסות אדריכלית  ,הכנת
תבעות מפורטות לפינוי בינוי
ולהתחדשות עירונית

פיתוח סביבתי

הכנת תכנית ופיקוח על עבודות
בתחום המרחב הציבורי

שדרוג רחבת היכל
התרבות

רחבת היכל התרבות נמצאת
במצב ירוד גם מבחינת תחזוקתי
וגם עיצובית פרוייקט מהווה
כרטיס ביקור ונ.צ .לנתניה וראויה
לעלות את הפרוייקט לסדר
עדיפות עליונה מבחינת שידרוג
ותיכנון כולל  .וביצוע לא ביצוע
"כיבוי שריפה" אלה בשיטת תכנון
מוסכל וכוללנית במינהול הנדסה

9310

10660

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תוכניות מפורטות להתחדשות עירונית
רגיל
תבעות מפורטות לפינוי
בינוי

פיתוח סביבתי
פיתוח המרחב הציבורי פיתוח המרחב הציבורי

שנה

תב''ר

תב''ר

122

1,000

תב''ר

1,500

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

רישוי ופיקוח
מס'
משימה

6590

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

יישום תיקון  116לחוק
התכנון והבניה ,בניית
מערכת מקוונת לבקרה
על הביצוע והבנייה

מעבר לאכיפה יזומה תוך שיפור
הכנסות העיר והגדרת יעדים
שנתיים.
יצירת מדיניות אכיפה וסקר
עבירות בנייה.

הקמת מרכז אכיפה
ובקרה על הביצוע,
תוספת כ"א לשיפור
מערך הרישוי והמידע
הקיימים

גיוס כ"א נדרש בהתאם לתיקון
 116לתו"ב.
הקמת מרכז אכיפה ובקרה על
הביצוע בבנייה.
הקמת מחלקת מבנים מסוכנים.
המשך ושיפור כ"א במרכז הרישוי
לצורך ייעול תפוקות העבודה.

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

התאמות לצורך יישום תיקון  116לתו"ב.
רגיל
בניית מערכת מקוונת הכנות סקר עבירות
בנייה בהתאם לתיקון
לבקרה על ביצוע
 116לתו"ב.
הבנייה.

עדכון מבנה ארגוני אגף רו"פ

6591

תוספת כ"א

הקמת מרכז אכיפה
ובקרה על ביצוע הבנייה

123

רגיל

מספר
סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
3

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

תב"ע והשבחה
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 2

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

קידום תכנון ברחבי העיר לרווחת התושבים
קביעת מדיניות תוספת
שטח לדירות מפונות
בפרויקטים לפינוי בינוי

9298

מדיניות ולהטענת
מכוניות פנאומטיות

כדי להקטין את הצפיפות
הנדרשת לפינוי בינוי יש לקבוע
מדיניות לתוספת של היחידות
המפונות.
קביעת המדיניו
מציאת פתרון להטענת מכוניות
פנאומטיות ע"י קביעת מדיניות או
תבע למציאת מיקום והסדרתם

9299

קביעת כופר חניה
לחניונים ציבוריים בעיר

חלוקת העיר לאזורים לפי חניונים קביעת התחשיבים ע"י אשור כופר החניה
בוועדה
קיימים ופוטנציאליים וקביעת כופר שמאי לכל החניונים
החניה לכל חניון ע"י שמאי הוועדה

9297

9300

9301

9302

מסמך מדיניות

מיפוי החניונים בכל
העיר

הסדרת חניונים ציבוריים אתור מיקום לחניונים ציבוריים
בעיר והכנת תבע"ות בהתאם
ברחבי העיר והפעלתם
לצורך
קביעת הצרכים
בדיקת אפשרויות ההרחבה
הרחבת בי"ח לניאדו
ואפשרויות ההרחבה
וקביעת הזכויות באגף המערבי
של בי"ח לניאדו
ניסיון
פתוח תשתיות בעיר והוצאת
הגדלת גביית היטלי
היתרי בניה  ,הגדלת גביית היטלי
השבחה
השבחה לכ  90 -מל"ש

אישור בוועדה תוך חצי
שנה

רגיל

אשור המדיניות בוועדה רגיל
וקדום תבע במידת
הצורך

הכנת תבע"ות על פי
הצורך
אשור תכנית הרחבה

ניסיון

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

124

מספר
סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מטרות מנהל
כספים
ניהול כספי העירייה על פי החוק תוך הקפדה על נאמנות ,הגינות ומקצועיות .השגת מעמד
של "עיר איתנה" מטעם משרד הפנים.
עמידה ביעדי התקציב והתחייבויות הרשות בהתאם להכנסות הצפויות.
פעילות לביסוס איתנות כלכלית של העירייה והפחתת הגרעון המצטבר ,עד כדי מחיקתו.
הרחבת בסיס הכנסות העירייה ,הן ממקורות חיצוניים והן מגבייה עצמית ,תוך ניצול יעיל
ואפקטיבי של ההקצאה.
שיפור והעמקת איכות השירות לתושב ולמחלקות העירייה לרוחב הארגון.

125

מינהל כספים
גזברית העירייה
הכנסות

לשכה וכח אדם

גזברות

תכנון ופיתוח כלכלי

ס .מנהל אגף
להכנסות

ס .מנהל אגף לתקציב

המחלקה
הכלכלית

שרות לקוחות
שומה

שרות לקוחות
גבייה

שומה

ספקים

הנה"ח
חשבונות

בקורת

תאום ובקרה
ממוחשבת

חשב מנהל
כספים

גביית חניה

תקציבי פתוח

שכר

ספקים ומלוות

חשב מנהל
חינוך וחברה

חשב מנהל כללי ,מנהל תפעול
ומנהל אכיפה פיקוח ובטחון
בטוח

חברות
גבייה
חשבים
עורכי דין
חיצוניים

126

מינהל כספים
גזברות
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

שיפור וייעול עבודת מח' הביטוח.
ניהול מעקב אחר תאונות
נהגי העיריה מבוצע בפועל
9438

9449

9450
9464

9453

9437

9439

9441

חתימה דיגיטלית וגראפית
של מורשי החתימה על
פקודות זיכוי

ביצוע בקרה על תהליכי
הפרשות מיסים ונלוות
במחלקת שכר
בקרה על תהליכי קלית
עובדים
בדיקת תהליך עובדי חינוך
תקצוב משה"ח ואופן תקצוב

מדי שנה ישנן עשרות תאונות דרכים ואחרות
(נזקי רכוש צ"ג) עקב תאונות של נהגי עירייה.
המטרה לבצע מעקב בנושא אחר "נהגים
מועדים" לצורך הפחתת מספר התאונות.

הפחתה של  10%לפחות
במספר התאונות השנתי

הפחתה של לפחות  10%רגיל
במספר התאונות השנתי.

אישור פקודות זיכוי בחיתום דגיטלי
חתימה דיגיטלית על
תהליך בהשהייה עד
חתימה דיגיטלית על פקודות זיכוי כהמשך
לקיצור זמנים בזמן תגובה פקודות זיכוי
לאישור הזמנות עבודה בחתימה דיגיטלית
של המערכת בהזמנת
עבודה
שיפור תהליכי הבקרה במחלקת שכר
בדיקת הפרשות ,מיסים ונלוות ושיפור תהליכים צמצום טעויות הנובעות
מהעברות כספים של
מיסים ונלוות
מיון נכון של עובדים
בדיקת תהליכי קליטת עובדים ומיון מחלקתי
במחלקות השונות
בשיתוף אגף משאבי אנוש
בדיקת תהליך קליטת עובדי חינוך
צמצום הפערים הנובעים
בקרה חיצונית או פנימית על תהליך קליטת
עובדי חינוך ואופן תקצובם הערכת מימון עירוני מטעויות בקליטת תהליך
עובדי החינוך

שימוש מיטבי במערכות הליבה הממוחשבות
הורדה שנתית של כ-
הורדה שנתית של כ-
עיריית נתניה מעמיסה על מספר גופי סמך
נוהל בשלבי סיום יוגש תוך
 60000עד ₪ 70000
שבוע בנושא העמסת פרמיות שלה חלק מהפרמיות .יבוצע חישוב מחדש של  60000עד 70000ש"ח
נושא זה.
ביטוח על גופי הסמך
העירוניים
שימוש בתוכנת הביטוח
הטמעת מערכת הביטוח להפקת מעקב
הטמעת תוכנת ביטוח
ושמירת נתוני הביטוח
הטמעת פיתוחים חדשים
מהזכיין הנבחר

הטמעת מערכת הנהלת חשבונות ופיננסים
בגזברות וביחידות העירייה השונות וקבלת
תוכנת מכרזים ורישוי עסקים

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

הטמעת התהליכים באופן סיום הטמעת התהליכים רגיל
בעירייה
מדורג ביחידות העירייה

127

מספר
סעיף
תקציבי

פירוט
מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות
2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה

9442

מיון וקידוד הזמנות עבודה
לפי סוגים ומשימות נדרשות
לצורך הפקת דוחות מידע

9444

הטמעת תוכנה לספר תקציב
וספר דברי הסבר ממכרז
חדש

הסבר ופירוט אודות המשימה
מיון הזמנות לפיקוח/ייעוץ .2 .מיון לפי 1.
מינהל/מחלקה/יחידה .3 .מיוון לפי סוג נכס
,ודוחות לפי בת"ס ,גנ"י ,מבני ציבור ,סמל מוסד
או מס נכס עירוני .4 .מימון לפי איזור גיאוגרפי
 .5 ..מיון לפי שיפוץ/מבנה)שכונות(

תוצר חציון 1
לקבוע עם הזכיין מימוש
הדרישה במכרז.

תוצר חציון 2
הטמעת התהליכים
במערכת הממוחשבת

התקנת תוכנה חדשה להפקת ספרי תקציב ודברי הסבר
הפקת ספר תקציב
הפקת ספר תקציב וספר דברי הסבר במערכת
במתכונת החדשה
במערכות הליבה של הזכיין במכרז .ב2019-
יופקו הספרים במערכת ישנה ומערכת חדשה
בו זמנית לגיבוי.

סוג
תקציב
רגיל

רגיל

תוכנת שכר
9451

הערכות למכרז חדש בשנת
2020

9454

כתיבת נוהל לבדיקת תזמון
מוני חשבונות וקליטת
פקודות זיכוי במחלקת
הנהלת חשבונות
הטמעת מודול להכנסות

9456

הכנת מכרז

אבני דרך ,גיבוש צרכים בשיתוף אגף משאבי
אנוש.
נוהל לתזמון מוני חשבונות עד להפיכתם לפקודות זיכוי
מעקב ובקרה אחר מוני חשבונות אשר נקלטו כתיבת נוהל בשיתוף
מנהל מחלקת הנהלת
במערכת הנהלת החשבונות וקיצור הזמן
חשבונות ,מחלקת ספקים
בהפקת פקודות זיכוי לצורך העברת תשלום
וחשבים
במועד לספק
הטמעת מודול הכנסות בקרב חשבי האגפים
של כלל הכנסות העירייה ממשרדי הממשלה
ואחרים לצורך מעקב וחיזוי מיטבי מדויקת
יותר של תזרים המזומנים של העירייה

מודול דיווחים הכנסות והוצאות
קביעת הדרכות אישיות
באמצעות החברה
לאוטומציה להטמעת
התהליך

128

רגיל

רגיל

רגיל

מספר
סעיף
תקציבי

פירוט
מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות
2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

תכנון ופיתוח כלכלי
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 2

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

תכנון וייזום כלכלי
רגיל

6658

6665

אישור מודל יציאה
אישורי יציאה למכרזי
בחינת חלופות להפעלת פרוייקטים עירוניים
בחינת כדאיות להפעלת
למכרז  b.o.tלפרוייקט
קיימים וחדשים באמצעות מימון הקמה ותפעול חניונים בהיבט הכלכלי.
יוזמות כלכליות
בית העירייה.
של הסקטור הפרטי
פעולות כלכליות שוטפות
רגיל
איתור ומימוש חיסכון
קידום חתימת חוזה
הגדלת מגוון הפרוייקטים המבוססים על
קידום פרוייקטים במסגרת
לאספקת חשמל בתעריף בחשבונות חשמל
הוועדה להתייעלות אנרגטית התייעלות אנרגטית
באמצעות הקטנת קנסות
ייצור מוזל.
והתייעלות בצריכה.

ניהול תזרים המזומנים
 10468והתייעלות מימונית

6673

7103

6675

ניהול מערכת ממוחשבת לאיתור מיון ומשלוח
ריכוז ובקרת גיוס תקציבי
קולות קוראים מממשלה וגופי קולות קוראים פוטנציאליים לתמיכה בגופי
העירייה השונים ובמוסדות העיר לרווחת
סמך
תושביה והנהנים משרותיה

ליווי והשבחת נכסים בהיבט
הכלכלי

ליווי כלכלי לבחינת כדאיות שדרוג ושיווק
שטחים חומים בהתאם לתיקון החוק

ליווי ובקרת הסכם הגג -
רשות מקרקעי ישראל

ריכוז ומעקב אחר גביית חלף היטל השבחה
וקבלת הרשאות תקציביות לפיתוח מוסדות
ציבור וישן חדש
פיתוח מתחמי מגורים ותעסוקה במינוף חיצוני
(משרד השיכון ,משרד האוצר)

בחינת פיתוח מתחמים
במודלים כלכליים מתקדמים
10467

סריקת עלויות המימון ופעולות להקטנתן

פעולות להשבת עמלות
בנקאיות שניגבו ביתר.

יצירת תעריפון עמלות
אחיד ומוזל מול הבנקים
ומוסדות מממנים.
ליווי כלכלי ליחידות העירייה
רגיל
ייעול שיטות האיתור
עידכון הנוהל העירוני
המיון והדיווח הממוחשב
לטיפול בקולות קוראים
והגדלת מספר הקולות
לגירסא סופית.
הקוראים אליהם מוגשות
בקשות העירייה.

אישור התוכנית הכלכלית
למיכרוז מתחם שב"צ
מניב בעיר ימים.

קידום  2מתחמי שב"צ
מניב לשלב בדיקה
כלכלית ומיכרוז.

רגיל

רגיל

ליווי פיתוח מתחמים בהיבט הכלכלי
דרישת מלוא ההרשאות
עידכון שיטות הדיווח
ותשלומי החובה מרמ"י.
הכספי הממוחשב בין
רמ"י לעירייה.
רגיל
חתירה לחתימת
סריקת היצע המימון
הסכמים עם המדינה
הקיים מצד המדינה
ויצירת פרוגרמה כלכלית לטובת העמדת מימון
משלים לפיתוח מתחמים.
לביקושים עירוניים
מתאימים.
רגיל
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הגדלת הכנסות הפיתוח
מאיזורי התעשייה
10465

הגדלת הכנסות הפיתוח
10466

10469

מיקסום כלכלי בתוכניות
התחדשות עירונית

הסבר ופירוט אודות המשימה

גביית דמי שימוש חורג על בסיס תוכנית
כלכלית אסטרטגית לאיזורי התעשייה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

הרחבת והעמקת בסיס מקורות הכנסות הפיתוח
חתירה למימוש הסדרים תב''ר
לימוד המודל המשפטי
משפטיים כלכליים
כלכלי לטיפול בשימוש
בנושא שימוש חורג.
חורג ברשויות מקומיות
בעלות אופי דומה וקביעת
אסטרטגיית פעולה בעיר.

בקרת וליווי תחום הכנסות הנובעות מחיובים המוטלים בגין מיסים ,אגרות והיטלים
עריכת תחשיבים כלכליים אישורי נוסחי חוקי העזר תב''ר
עדכון חוקי העזר ותעריפי הפיתוח
במשרד הפנים במשרד
לעידכון תעריפי חוקי
המשפטים ופירסומם
העזר לפיתוח ואישורם
ברשומות.
בחברת ג'יגה ובמועצת
העיר.
ייסוד היבט כלכלי בהחלטות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
בחינת תוכניות בניין עיר רגיל
ליווי הקמת המינהלת
ליווי מינהל ההנדסה ומינהלת התחדשות
אסטרטגיות ומתן חוות
להתחדשות עירונית
עירונית בהיבט הכלכלי של תוכניות
ובחינת התוכניות ואישורן דעת בהיבט הכלכלי.
להתחדשות עירונית
בהיבט הכלכלי.
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הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

ייעול העבודה בסביבה ממוחשבת
הטמעת מערכת קופה
הנדסית

כיום קיימת מערכת "חרום" לגביית היטלים
ואגרות בניה אשר גדושה בחוסרים ואינה
מתקשרת עם מערכת גבייה של האגף.
המטרה היא להקים ולהטמיע מערכת זאת
כחלק אינטגרלי ממערכת הגביה .במסגרת
יישום מערכת האוטומציה קיימת עדיפות
להטמעת מערכת הקופה ההנדסית.

קורא שקים וכרטיסי אשראי

מכשיר שיחובר למערכת האוטומציה יקרא את התקנת מכשיר כפיילוט
אגפי
השקים  ,ידפיס את פרטי התשלום  ,יארכב
אותם לנכס ויעביר אותם לבנק להפקדה

9370

9371
הקמת מערכת עניינים
10716
מקומיים והוצל"פ
הטמעת מערכת האוטומציה

פיתוח תוכנה לצורך גביית דוחות לאחר פסק
דין

9365

9366

9379

10719

בניית מערכת חדשה
בניית תוכנית הטמעה,
קביעת סדר עדיפויות
למסכים ושלביות ההטמעה

10717

10718

הקמת הקופה ופגישות
עם נציגי האוטומציה
להכרת המערכת

נוהל  isoגבייה משפטית

נוהל גביה משפטית

יציאה למכרז בנושא מתן
שליחויות ,חלוקת חשבונות
ארנונה ושליחויות דואר.
יציאה למכרז בנושא מתן
שליחויות וחלוקת חשבונות
ארנונה

החוזה של דואר ישראל מסתיים בתאריך
31/5/19
החוזה של שירן דיוור והפצה -מתן שליחויות
וחלוקת חשבונות ארנונה מסתיים בתאריך
24/4/19

מכרז מערכות ליבה של
החניה
ניהול תיקי ועדות ערר

ניהול תיקי ועדת ערר בכללותם  ,קביעת דיונם
לשמיעת הועדות

תוספת כח אדם

ישנו גידול במספר התושבים בעיר ולכן יש
צורך בתוספת כח אדם

הטמעת המערכת
במחלקה

רגיל

הסקת מסקנות ובחינת
העבודה עם קורא
הצ'קים לצורך החלטה
עתידית
הטמעת התוכנה ועבודה רגיל
עימה
רגיל
ליווי ויישום התוכנה
בהצלחה

הטמעת הנוהל ועבודה
הכנת הנוהל ואישורו
על פיו
יציאה למכרזים
יציאה למכרז חדש

רגיל

רגיל

בחירת זוכה ועבודה עימו רגיל

בחירת זוכה ועבודה עימו רגיל

יציאה למכרז חדש

בחירת זוכה למכרז

הטמעת המערכת

רגיל

ועדות ערר
קביעת  2ועדות ערר

קביעת ועדת ערר

רגיל

עובד 1

רגיל

כח אדם
10720

 2עובדים
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תוצר חציון 2

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

מחיקת חובות
מחיקת חובות ארנונה שאפסו העברת תיקים לממונה לצורך מחיקתם .סה"כ  25תיקים +אישור לתיקים תיקים +אישור 25
לתיקים שהועברו בחציון
שהועברו ב 2018
 50תיקים בסכום של ₪ 4,5000,000
סיכויי גבייתם  -מגורים
הראשון
רגיל
25תיקים  +אישור
 25תיקים  +אישור
מחיקת חובות שאפסו סיכויי העברת תיקים לממונה לצורך מחיקתם.
לתיקים שהועברו ב  2018לתיקים שהועברו ב 2018
 50תיקים בסכום של  8,000,000מלש"ח
גבייתם -עסקים
רגיל

9363

9364

גביית מיסי עקיפין

9369

תחילת עבודה מול עו"ד חדש העו"ד עימו עבדה המחלקה במשך שנים לא
ניגש למאגר
לגביית מיסי עקיפין
היועצים ולכן ,עו"ד חדש יטפל באכיפה
משפטית של החיובים

9372

הרכב ישמש לביקורות שוטפות ויזומות
,פגישות עם בעלי העסקים בעסק עצמו.
נסיעות לבתי משפט ברחבי הארץ  ,לגישורים
ולכל צורך שיידרש

רכב עירוני צמוד לאגף לכל
השבוע

אפליקציה לפקח בשטח

9377

9378

הפקת סרטונים –מחלקת
חניה

קביעת נהלי עבודה
והעברת החומר לעו"ד

תהליכי הטמעת עבודה
עימו

רכישת רכב אגפי
רכישת הרכב ועבודה
בחינת נושא והסכמות
שוטפת עימו

רכישת טאבלט
בחינה של יישום
ישיבות מול צוותי
הפקח יצא לשטח עם טבלט שבו מותקנת
המערכת בהתאם
אפליקציה לניהול הביקורות  .הפקח יקבל את המיחשוב והאוטומציה
להחלטות שהתקבלו
המשימות ישירות לאפליקציה .הכתובות יוצגו וקביעת סדר עדיפויות
ובחינת הציוד הנדרש
על מפת ה . gis
דו"ח הביקורת והצילומים יאורכבו ישירות לנכס
און ליין
ובסוף יום יופק דו"ח מנהל
סרטוני הידעת -החלק התלוי במחלקה בוצע
וממתינים למחשוב

הסכמי פשרה מגורים ועסקים תיקים 18
9380
 ₪בסך 500,000
קליטת נתוני מדידה מביצוע קבלת נתוני מדידה בקבצים שיעודכנו ישירות
לנכס .ע"י הוספת מסכי סקר נכסים .הטמעת
סקר נכסים ישירות לנכס
תהליכי עבודה חדשים  .מה שיביא לייעול
10470
בקליטת נתוני בסקר ,לקיצור בזמן ובתהליך
קליטת הסקר

רגיל

רגיל

רגיל

הפקת סרטונים
פרסום באמצעות המדיה רגיל
הפקת הסרטונים
הגדלת בסיס חיובי הארנונה
תיקים 9
 9תיקים
צפי לקליטת 7,500נכסים
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גידול במספר המשלמים
 10715בהוראות קבע בכרטיסי
אשראי והוראות קבע בבנק

תוצר חציון 1

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 2

כרטיסי אשראי והוראות קבע
1%

כיום  41.17%משלמים בהוראות קבע בבנק
ובכרטיסי אשראי  -היעד הגעה ל 43%

1%

מכיוון שאנו בשנת בחירות צו הארנונה על פיו
נפעל הינו צו שנת  2018בצירוף שיעור העדכון.
עד פברואר יש להגיש בקשה לאישור הצו
לשנת  2019ועד יוני יש להגיש בקשה לאישור
הצו לשנת 2020

צו מיסים 2019

סוג
תקציב

רגיל

צו מיסים
הפקת צוי מיסים
10721

אכיפה מנהלית בשנה
הראשונה ובפרט עיקולי
 10722בנקים

בהתקשרות החדשה מול חברת הגביה סוכם
כי החובות השוטפים יועברו לחברת הגביה
שנה מתום השנה השוטפת ,כלומר פעולה זו
תמצא את הגביה ותגביר את האכיפה ע"י
עובדי האגף

צו מיסים 2020

אכיפה מנהלית
הטמעת הנוהל
הוספת הרשאה לעיקולי
בנקים לעובדת נוספת
והטלת עיקולי בנקים
בפעם הראשונה

133

רגיל

רגיל

מספר
סעיף
תקציבי

פירוט
מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות
2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מטרות מנהל
תפעול
שמירה ושיפור מתמיד באיכות חיי התושבים והבאים בשערי העיר ,תוך הבנת הצרכים
ומתן שירות מיטבי .בדגש על אוכלוסיית הנוער ,הצעירים והגמלאים בעיר.
ניהול איכותי של המרחב הציבורי ,התשתיות הפיזיות ומשאבי הטבע והמערכות האקולו־
גיות הייחודיים לעיר.
התייעלות בשימוש במשאבים ,בדגש על חסכון באנרגיה ,שילוב והטמעת טכנולוגיות
חדישות ואמצעים מתקדמים לשיפור השרות לתושבים.
תכנון עירוני מקיים המבוסס על זיהוי צרכי התושבים ומשלב ראייה רחבה וסביבתית,
צמצום בהשפעות שליליות על הסביבה ,ליצירת איכות חיים נאותה למען הדור הזה ולמען
הדורות הבאים.
העמקת הידע ופיתוח מודעות של תושבי העיר ,מערכת החינוך העירונית ועובדי העירייה
בתחומי איכות הסביבה
ניהול ותחזוקה איכותיים של מוסדות החינוך הציבור בעיר ,בדגש על בטיחות ,נגישות
ודאגה להיותם מסבירי פנים ונעימים לשהות.
ניהול חופי הים כמשאב ייחודי לעיר ,בהתאם למדדים בינלאומיים ,המספקים חוויה
מיוחדת ובטוחה למתרחצים ולמבקרים מהארץ ומרחבי העולם.
ניהול מקיים של מערך הפסולת בעיר ,תוך הרחבת המיחזור ומזעור המפגעים.
קיום וחיזוק קשר רציף עם מנהיגות קהילתית בשכונות וברובעים במטרה לתת מענה
לצרכים הייחודיים של כל רובע בשיתוף התושבים.
טיפוח ההון האנושי והקשר עם נותני השירותים לעירייה במטרה להגיע לרמת ביצוע גבוהה
ועמידה במדדי מצויינות בשירות.
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מינהל תפעול
כח אדם

שפ"ע

גנים ונוף

תברואה

ס .מנהל אגף
חזות פני העיר

רכב
מנהל מח'
ניקיון מרכז
העיר ומרכזים
‘
קהילתיים.
מח'
פרויקטים

איכות הסביבה

חינוך סביבתי

חומרים
מסוכנים
וקרינה

אחזקת
מבנים

ס .מנהל
אחזקת מבנים
אתגר

תעשיות
ורישוי עסקים

מאור
רחובות
אחזקת מבנים

אחזקת דרך
אחזקת
מוסדות חינוך
,משק
ואינוונטר,
שרותי חרום
מוסדות חינוך
135

התחדשות
הדיור

שכונות

מנהלת
התחדשות
עירונית

מנהל תפעול
חופים
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

הכנות לפתיחת רחצה 2019

9440

9443

9445

9446

החלפת צנרת חוף
סירונית

בניית מבנה שירותים המבנה ישן שעשוי ממבנה יביל.
ומלתחות חוף בפולג יש צורך בדחיפות בבניית מבנה
שירותים הולם לחוף ועומד
בסטנדרט  .2019העיר התפתחה
ובמיוחד דרום העיר אי אפשר
להשאיר מצב שכזה אנחנו נראים
לא טוב
הגדר בחוף סירונית כולל מרבית
הריסת גדר מעקה
הבטון נאכל על ידי הקורוזיה
חוף סירונית
והמליחות.
והחלפתו בתקני
המצב מסוכן! כל שנה דוחים לעוד
שנה המצב שסוגרים חלק
מהמדרכה ויש לנו כבר פגיעות של
אזרחים שנחתכים ותובעים אותנו.
הפחד שזה יתמוטט.
בניית מבנה שירותים היות והצבנו מגדל זמני ,יש צורך
בביצוע וסיום הקמת החוף ,כולל
וחוף רחצה בלו ביי
מבנה שירותים ,מלתחות ,עזרה
ראשונה ,פיקוח ושיטור ,מחסן ציוד
ניקיון וציוד ההצלה.
החלפת מבנה
שירותים חוף צאנז

9447

הצנרת מים  4צול ,יש צורך
בהחלפת הצנרת כולל ריצוף
והידוק .עלות התיקונים יקרה
והנזק הן לסביבה ולחוף הוא רב .

תב''ר

ביצוע חפירה והחלפת כל
צנרת חוף סירונית עקב בלאי
ועייפות חומר.

תב''ר

ביצוע הריסה ,קבלת היתר,
מכרז למבצע וביצוע .כולל
פיקוח הנדסי מלווה.

יש צורך בקבלן לביצוע
העבודה והחלפת מעקה
מברזל לנירוסטה בכדי
שיעמוד בתנאי הקורוזיה
והים.

350

משרד הפנים

תב''ר

ביצוע תכנון וקבלת היתר
לחוף  ,ביצוע על ידי קבלן את
מבנה השירותים כולל פיתוח

1,600

תב''ר

תב''ר

מבנה השירותים כבר חלוד ,מדובר יש צורך בתקצוב ,קיבלנו
 1,300,000ממשרד הפנים
על מבנה יביל ,נראה גרוע .יש
לנושא פיתוח ניתן לקחת
צורך בפיתוח כל החוף הנפרד
ולבצע או בנפרד או בשילוב
היות והמצב קטסטרופלי.
הנפרד וחוף בלו ביי.
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1,000

משרד הפנים

1

אין

800

אין

מס'
משימה

9448

9452

9455

9457
9458

שם המשימה

סככות צל חוף ארגמן הריסת הסככות הקיימות שאינן
הולמות את החוף ויצירת סככות
חדשות לחוף ארגמן
החלפת אופנועי הים עקב הבלאי
החלפת ורכישה
והסביבה הימית מדובר על כלי
אופנועי ים
הצלה נחוץ וחשוב לחיי אדם.

ביצוע מכרז ועדת
התקשרויות וביצוע סככות צל
לחופים .לחוף ארגמן
מכירה ורכישת אופנועי הצלה
על פי צרכי ההצלה
והמקצועיות של המצילים.

החלפת מלתחות חוף עקב בלאי ועמידה בתנאי ים
וסביבה קשה מאוד.
וברזי שתייה
יש צורך בהחלפת כל המקלחות
חוף ,ברזים לשתייה לציבור ,וברזי
שטיפת רגלים.
רכישת חסקות וציוד החלפת סירות ההצלה חסקות
לחופים
הצלה
קליטת מצילים חדשים עקב פרישה ופטירת מציל יש צורך
בקליטת  3מצילים לקביעות

ביצוע הוצאת המקלחות
הישנים ,מציאת דגם נירוסטה
עמיד לים.

מזכירה לחופים

9459

פקחים ומאבטחים
לחופים

9460

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

תב''ר

ועדת התקשרויות ורכישה
חסקות חדשים
ביצוע מכרז לקליטת מצילים
קבועיים

תב''ר

משרד הפנים
תקציב מאושר

תב''ר

משרד הפנים

 160משרד הפנים

רגיל
רגיל

ביצוע הזמנת עובדים ,לימוד
העבודה ותפקוד בשטח כולל
מילוי טפסים מול משרד
הפנים תיק בטחון ועוד.

רגיל

137

משרד הפנים

 180משרד הפנים

 280משרד הפנים
תקציב מאושר

תב''ר

עקב גדילה של אגף החופים ,עקב לביצוע כל הנאצר והסבר .זה
ריבוי המתרחצים בחופי הרחצה .נחוץ ודחוף המצב שיש קושי
בהתמודדות ומדובר בכסף.
עקב ריבוי המשימות והבלאי ,יש
צורך לעבור על פירוט של
חשבונות הכולל סעיפים רבים מול
הקבלנים ברכישת ציוד .לעבור על
תשלומים לספקים ,קבלני הניקיון,
מול שעות העבודה בפועל של
עובדי הקבלן ,עבודה מול
החובשים בריכוז החומר,
תקציבים ,וציודים.
עקב ריבוי מתרחצים ומגדלי
ההצלה יש צורך בפקח /מאבטח
ליד כל מגדל .
יש צורך בפקחי תגבור לטיפול
מסיבי בחופים עקב כמויות של
הבאים לחוף  ,גניבות ,ונדליזאם,
מדורות ,הקמת אוהלים בעלי חיים,
ועוד.

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

משרד הפנים

 60משרד הפנים

מס'
משימה

שם המשימה
מזכירה לחופים

10472

10584

10585

10587

10588

הסבר ופירוט אודות המשימה
צריך מזכירה מעבר על כל
החשבונות מול קבלנים ,מול פרטי
חומרי עבודה מול ספקים בכדי
שלא ייוצר טעויות .
טיפול מולן הקבלנים דיווח שעות
עבודה  ,ומעקב תשלומים.
טיפול בכל הקשור לספורט ימי
ממונע גביית כסף מאזרחים,
הוצאות דוחות ומעקב אחר ביצוע.

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

טיפול גם מול הפיקוח
העירוני וחברות אבטחה,
עזרה ראשונה ,ניקיון
ואחזקה .חומרי עבודה וצרכי
המערכת.

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

רגיל

רגיל

ניקיון ואחזקת חופים יש את ניקיון ואחזקת חופים לניקוי חוף נקי והולם ועמידה בתנאי
הדגל הכחול
ועמידה בתנאי הניקוי בחוף כולל
ומול הדגל הכחול וחוף הולם
לציבור.
חובשים ופתיחת מרפאות בחופים .מתן חובשים וטיפול בפצועים
עזרה ראשונה
ועמידה על פי תקן משרד
הפנים.
על פי חוק מחייב מאבטח ליד כל מאבטחים קליטה לעונת
שמירה ואבטחה
הרחצה  2019כמות 10
מגדל מציל.
ופיקוח חופים
מאבטחים  1ליד כל מגדל
יש צורך באבטחה וטיפול מול
משחקי כדור ,ישיבה באזור מותר ,ועוד  2לספורט ימי סה"כ 12
מניעה השלכת פסולת ,טיפול מול מאבטחים.
מגדל מציל ועוד
 2מאבטחים סביב השעון
יש צורך בשני שומרים אחד בכל
שמירה ואבטחת
מיקום למניעת כניסה בעלי חיים ,משעה  07:00ועד השעה
מעלית
 22:00ובשיא העונה עד
כלי רכב קרי קטנועים ,אופנים
השעה 02:00
ועוד .שמירה ואבטחה והכנסת
כמות ההולמת את המעלית ,בטחון
וטיפול במקרה ונתקעו.

רגיל

רגיל

רגיל
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חוף נקי

4,500

930

750

650

 510חוף נקי

איכות סביבה
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

אחזקת אתרי טבע עירוניים
ביצוע תיחום מלא

9332

9341

9352

9329

9331

9345

9346
9349
9350

9351

9347

השלמת מקטע דרומי ודרום
השלמת תיחום
מערבי לתיחום ומניעת השלכת
שמורת האירוסים
פסולת ומינים פולשים
סגירת מכרז ביצוע מול קבלן ביצוע המעבר
התחלת ביצוע מעבר התחלת ביצוע הקישוריות בין
תת קרקעי קישור בין שלולית החורף ושמורת האירוסים
אתרי טבע
תמיכה בתכנון עירוני קידום שיקום מקבילית באירוסים ,התחלת עבודות ,ניטור אזור
ניטור רצועת החוף לקראת פרויקט החוף
שוברי גלים
מניעת מפגעי אסבסט
פינוי  10מבני אסבסט
עידוד הציבור לפינוי עידוד אקטיבי בשכונות מוחלשות פרסום והסברה לתושבים
לפינוי אסבסט באמצעות הקבלן
אסבסט משטחים
העירוני בעלות מופחתת
פרטיים
המשך תחזוקה 30%
תחזוקת  30%מהמבנים
תחזוקה של מבנים עירוניים עם
תחזוקה של מבני
מהמבנים בסקר
אסבסט על פי סקר אסבסט עירוני בסקר
אסבסט עירוניים

סקר פליטות גז"ח
עירוני
קורס רפרנטים
לועדת ברית ערים
איכות חיים וסביבה
ניטור אוויר פתע
במפעלים
התקשרות מול
תאגיד למחזור
פסולת אלקטרונית

ביצוע סקר בהתאם להנחיות
פורום  15לבדיקת מצאי פליטות
עירוני
 7מפגשים לרפרנטים עירוניים
הממונים על יישום התכנית
ניטור אוויר ב 4-מפעלים לעמידה
בדרישות היתרי פליטה
התקשרות בהתאם לחוק ,הצבת
מכלים ,פרסום והסברה

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

קידום תכנית אב עירונית לצמצום בפליטות גזי חממה
התחלת ביצוע סקר רגיל
קביעת ספק לביצוע

בחירת ספק והתחלת
הכשרות
בחירת ספק ,ניטור במפעל

סיום הכשרות

רגיל

תב''ר

הקרן לשמירה
על שטחים
פתוחים

תב''ר

1879002750

תב''ר

10

משרד הפנים

תב''ר

1879002750

ניטור ב 3-מפעלים

רגיל

חתימה על הסכם התקשרות ,מעקב ובקרה אחר
פינויים
הצבת מכלים ,התחלת
הסברה

רגיל

 1879002750תאגיד מחזור
שייבחר

קידום הפרדת פסולת במבני
הצבת מכלי מחזור
והסברה במבני עירייה עירייה נבחרים

המשך ביצוע מדידות קרינה
במוסדות חינוך

מניעת קרינה במוסדות חינוך
השלמת ביצוע מדידות רגיל
ביצוע מדידות ב30%-
ממוסדות החינוך

1879002750

תב''ר

 3,900הקרן לשמירה
על שטחים
פתוחים
110

1879002750

הצבת מכלים ופרסום במבנה הצבת מכלים ופרסום רגיל
ב 2-מבנים
אחד

מדידות  5שנתי
במוסדות חינוך

תב''ר

500

160

 250משרד הפנים

100

25

100
20

50
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 20תאגיד מחזור
שייבחר

מס'
משימה

9348

שם המשימה

תמיכה בקבוצות
תושבים בנושא
סביבה

הסבר ופירוט אודות המשימה

במסגרת תמיכה של המשרד
להגנת הסביבה לפרויקט קהילתי

תוצר חציון 1

בחירת קבוצות תושבים
לביצוע פרויקטים

תוצר חציון 2
חינוך סביבתי
הצגת פרויקטים

140

סוג
תקציב

רגיל

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019

 1879002750המשרד להגנת
הסביבה

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019
5

פירוט
מקורות
חיצוניים

 20המשרד
להגנת
הסביבה

רובעים ושכונות
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

קידום תהליכי תפעול באגף השכונות

7054

הטמעת שיתוף הפעולה מול מערך סיור שבועי מתוכלל אחת
הטמעת תהליכי
לשבוע לא כולל סיורים
עבודה ושיתוף פעולה הפיקוח העירוני ,שפ"ע ואחזקת
שוטפים
מול מערך הפיקוח  ,דרך באמצעות סיורים מתוכללים
,יציאה לשטח בשיתוף פעולה פעם
שפ"ע גינון ואחזקת
בשבוע ממשרדו של מנהל הרובע
דרך.
עם הגורמים הר"מ ,ביצוע מיפוי
צרכים מעקב ובקרה אחר תלונות
במוקד העירוני ,פיקוח אחר בקרת
איכות המתבצעת בעבודתם
ושביעות רצון האזרח.
מינהלת התחדשות
עירונית

7066

טיפול פניות דחופות
10801
פיילוט גישור
בשכונות הותיקות

10803

שיתוף פעולה בין מנהלת
התחדשות עירונית
לאגף רובעים ושכונות בטיפול
המפגעים  ,התלונות והבקשות
שעולות מהשטח בזמן שיפוץ
הבניינים.

שביעות רצון התושבים

סיור מתוכלל אחת
לשבוע לא כולל
סיורים שוטפים .
דו"ח שביעות רצון
של מנהל הרובע

דו"ח שביעות רצון
התושבים

פיתוח סביבתי וקהילתי
עליה באיכות החיים בשכונות
טיפול פיזי בתלונות של מנהל
רובע למול התושבים ע"י ביצוע של הותיקות
קבלן כולל הסדרת נישות לפחי
אשפה בשכונות הותיקות.
ירידה בכמות הפניות ,
עיריית נתניה ומשטרת ישראל
נתקלת בסוגיית סכסוכי שכנים על עליה במעורבות התושבים
בסיס קבוע כאשר הלכה למעשה בקהילה
עליה ברמת החיים
אין פתרון ישים בשטח.
סכסוכי שכנים פולשים לאי תשלום הסביבתית בשכונה
ירידה באלימות ועליית ערך
על וועד  ,פריצות ביוב שלא
מתוקנות ומהוות מטרד תברואתי  ,תחושת הביטחון
עשבייה פולשת וכדומה.
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רגיל

רגיל

1752002870

1769002750

רגיל

 1752002870תושבים/קרן
נתניה

רגיל

1752002870

100

50

 20תושבים/קרן
נתניה

מס'
משימה

שם המשימה

ערבי הווי ובידור
למשפחות

קיום ערבי הווי ובידור בשכונות
למבוגרים כגון:
ערבי הווי ובידור  ,יום פינוק נשי
וסטיילינג ,ערב הקרנה
פומביים,ערב בירה ונשירה וכדומה.

המירוץ למליון -
"המירוץ אחר
השכונה "

המירוץ למליון הפקה בקונספט
של המירוץ למליון שייקרא "
המירוץ של השכונות".משתתפי
התוכנית ירשמו בהרשמה
מוקדמת כאשר ההזנקה תתקיים
מהרחבה באצטדיון נתניה ,
המשתתפים ינועו בעקבות החידות
ברחבי העיר נתניה ובדגש על
ההסטוריה של שכונות העיר .

8346

7060

7061

אירועי  70שנה למדינת ישראל  90שנה לנתניה
המשך ביצוע אירועי רגיל
תכנון אירועי קהילה ובידור
קהילה למבוגרים
למבוגרים וביצוע שביעות
ובניית קהילה
רצון התושבים
בשכונות הוותיקות

תכנון ואיסוף חומר

השקות גני שעשועים קיום השקות גני שעשועים חדשים קיום ותכנון  3השקות גני
שעשועים
ומחודשים בשכונות העיר על פי
קונספט שיוגדר מראש.

שמש בשכונות העיר

פרויקט "שמש בשכונות העיר".
פרויקט המנגיש את אירועי
הקהילה בימים קבועים במהלך
הקיץ בכדי ליצור רצף רובעי ומיתוג
שכונתי .

אירועי חגי ישראל

קיום אירועי חגי ישראל תוך
הנגשת תרבות הפנאי והקהילה
לשכונות העיר ובפרט לשכונות
המחולשות.

7067

10800

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

אירועי קהילה
ביצוע אירוע המירוץ
למיליון

קיום3השקות
שביעות רצון תושבים
בפרט במיקומים
שאין מתנסים וקהילה
רחבה.

תכנון אירועי הקיץ

ביצוע אירועי הקיץ
החל מחודש יוני.
דו"ח הגעה לכל
אירוע שמבצע מנהל
הרובע לבדיקת
כדאיות היצע וביקוש

,תכנון פריסת אירועים ,
שביעות רצון התושבים

ביצוע אירועי חגי
ישראל
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רגיל

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019

 1752002870מתנס

 1752002870מתנסים ומוזיאון
נתניה

רגיל

 1752002870מתנסים
ומינהלת
התחדשות
עירונית

רגיל

 1752002870מתנסים והיכל
התרבות

רגיל

 1752002870מתנ''ס והיכל
התרבות

150

40

70

140

100

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

 10מתנס

 10מתנסים
ומוזיאון נתניה

 30מתנסים
ומינהלת
התחדשות
עירונית

 50מתנסים והיכל
התרבות

 30מתנ''ס והיכל
התרבות

מס'
משימה

7062

7063

7064

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

שם המשימה

מכירת מזון קל בכל אירוע שאגף
ש"פ קהילתי
באמצעות קרן נתניה השכונות מבצע בשיתוף עם קרן
ועמותת "קופת העיר" נתניה כאשר הכסף שייאסף על ידי
מתנדבים יועבר ישירות לקרן
נתניה ו/או עמותה שתבחר על ידי
קרן נתניה ומשם חזרה לקהילה
כגון  :רכישת תיקי בה"ס  ,חבילות
מזון לנזקקים,ערבי התרמה
וכדומה.
פרויקט הקמת מחסן יד 2
הקמת מחסן יד
להשאלת ציוד לתושבי העיר נתניה
שנייה לקהילה
תושבי העיר יוכלו להתעדכן באתר
העירוני במלאי "החנות" ועל פי
הצורך להשאיל פריט .
"החנות" תכיל פריטים כגון:
מקדחה ,סולם ,גזיבו  ,מנשא תינוק
 ,אוהל ,פטיש ,ציוד גינון וכו )..
דרוש מחסן נגיש ומאובזר
בהתאם (מדפים ו/או ארונות
לאחסון) .

מכירת מזון קל באירועי
השכונות

פיתוח וטיפוח מנהגי ועדי
סדנאות העצמה
לתושבים לצורך קיום בתים,העמקת התודעה וטיפוח
תרבות הדיור בקרב דיירי הבתים
וועדי בתים
באמצעות פיתוח מנהיגות וועדי
בתים בדגש על קואצינג ,ניקיון
החצרות,ניהול תקציב וכדומה.
בדגש על שפפ" סלע

עריכת מיפי אזורי לשטח
ציבורי ,
מיפוי צרכים ,
גיוס מתנדבים ,
רכישת מחסן והצטיידות

עריכת מיפוי ותאום ציפיות
מול התושבים וביצוע פיילוט
ראשוני
פיילוט עירוני בשפ"פ סלע

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

רווחת הקהילה
איסוף מידע ורכישת רגיל
תיקים וציוד בה"ס

הקמת המחסן
דו"ח פירוט מוצרים
נכנסים ויוצאים
וביקוש מוצרים
חוזרים.

בדיקת סטטוס קיים
בבניינים,
המשך פרוייקטים
בדיקת הענות
ושביעות רצון
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רגיל

רגיל

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019

 1752002870מתנסים

 1752002870מתנ''ס קרן
נתניה

 1752002870מתנסים ותרבות
הדיור

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

 5,000מתנסים

120

50

 30מתנ''ס קרן
נתניה

מתנסים
ותרבות הדיור

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

גינות קהילתיות

פעילות בגינות הקהילתיות תוך
יצירת חוסן קהילתי ומיתוג הגינה
כגינה הפתוחה לקהל הרחב ולכל
דורש .קיום כנס גינות קהילתיות
ארצי בנתניה .קיום פעילות
קהילתית ואירועים קטנים בגינות.
שתילת ירקות ופירות ,תיקוני בלאי
ותוספות

קבוצות וואצאפ
רובעיות

פתיחת קבוצות וואצאפ רובעיות /
שכונתיות בכדי להנגיש את שירותי
העירייה והעלאת שביעות רצון
התושבים יפתחו קבוצות וואצאפ
רובעיות .אשר יהיו ניתנים לשליחת
מידע בלבד כאשר אפשרות
התגובה תהיה למנהל הקבוצה
"בפרטי" בלבד.
כגון :אירועי קהילה ,סגירות
כבישים ,שדרוג מדרכות /רחובות,
שעת חירום ועוד.
הצבת האוטובוס תוך בדיקת הצבת האוטבוס תוך רגיל
הנגשת שירותים בשכונות העיר
בדיקת כדאיות
כדאיות אזורית .
ע"י אוטובוס נתניה עד הבית
אזורית ומתן שירותים
תוך כדי בדיקת היצע וביקוש ומתן
מונציפאלים נוספים
שירותים מונציפאלים נוספים.

10802

10856

אוטבוס "נתניה עד
הבית"
10857

שיתופי ציבור

ביצוע כנס גינות קהילתיות
הארצי
קיום פעילות קהילתיות
בגינות הקהילתיות

איסוף מספרי טלפונים

קיום שיתופי ציבור בשכונות העיר

קיום מפגשי שיתוף ציבור

10858

הקמת סיירת הורים
חדשה במרכז העיר
ובצפון העיר
7069

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

העמקת פעילות סיירת הורים
חברתית חדשה במרכז ובצפון
העיר .תגבור וגיוס מתנדבים
נוספים לסיירות הקיימות ברמת
ידין,חפציבה,קרית נורדאו ,סלע ,ק.
השרון .ימי גיבוש ,השתלמויות
מקצועיות ורכישת ציוד .

גיוס מתנדבים והנעת
תהלכים אצל המתנדבים
הקיימים.

עליה בהיקף הפעילות תב''ר

איסוף מספרי
טלפונים מתושבים
מתן מידע לציבור
בדיקת

רגיל

רגיל

קיום מפגשי שיתוף
ציבור ומעקב אחר
ביצוע השיתופי ציבור
שהתקיימו בחציון
הראשון.
סיירות הורים
רגיל
שביעות רצון
התושבים
והמתנדבים,
עריכת יום גיבוש
ירידה בפניות מוקד
בהקמות רעש בגינות
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מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019

 2016522750משרד החקלאות

 1752002870אגף מחשוב
ומערכות מידע

1752002870

1752002870

 1752002870עיר ללא אלימות
והדרך החדשה

180

20,000

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

 120משרד
החקלאות

 5,000אגף מחשוב
ומערכות מידע

20,000

5,000

15

 60עיר ללא
אלימות
והדרך
החדשה

שפ"ע
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019

שיפוץ שירותים ציבוריים ברחבי העיר
שיפוץ  2שירותים
 10834ציבוריים

בשנת  2019בחציון
בשנת  2019בחציון ראשון
שיפוץ  2שירותים כולל מזגנים ,
שני שיפוץ של
עלות שיפוץ שירותים כ  250 -אלף שיפוץ שירותים אחד
שירותים
₪
רכישת פחים דקורטיביים
אספקת והצבת
רכישת פחים דקורטיביים לרחובות הליך רכש מול אגף הרכש
הפחים ברחבי העיר
העיר  ,עקב בלאי טבעי וונדליזם.

רכישת פחים
 10835דקורטיבים להצבה
ברחובות העיר
תיגבור עבודת מכונת סיוע במרכזים אורבניים חדשים ,
כיכר העצמאות  ,קראוזה ,
טיאוט קטנה
שטמפר  ,כיכר ציון וכו"ל ,עלות
10840
למשמרת  , ₪ 1360בחודש עלות
 34אלף ₪

עמידה בתכנית
העבודה השנתית

תב''ר

500

תב''ר

200

רגיל

408

רגיל

60

רגיל

178

תב''ר

120

שטיפת מדרכות ברחבי העיר.
תיקון מכונת השטיפה תיקון ושיפוץ כללי של מכונת
10837
השטיפה
תיגבור  3עובדים למשך  7חודשים
תיגבור בעובדים
בעלות של כ  ₪ 8450 -לעובד
מקצועיים יעודיים
10838
לחודש
למשך  7חודשים
בשנה

ביצוע התיקון
מימוש תיגבור
העובדים ועמידה
בתכנית השטיפה
השנתית
ניקיון חצרות בתים.
מימוש תכנית
העבודה השנתית

ניכוש עשבייה  ,עבודות טרקטורים
ניקיון שטחי בור
ואתרים בשכונות עוני  ,איסוף פסולת באופן ידני ,
10839
ומעמד סוציואקונומי הדברת עשבייה וכו"ל
נמוך

ניסוי
הסדרת פינות גזם
10836

הסדרת  10נקודות גזם ברחבי
העיר  ,הכולל בניית מסד בטון
וכו"ל  ,ברחובות  :פרישמן  ,נווה
איתמר  ,זלמן שניאור  ,מנדלי מוכר
ספרים וכד' ,מחיר ממוצע כ = 8
אלף ₪

הקמת  5נקודות גזם

הקמת  5נקודות גזם
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תב''ר

80

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

10842

10848

10843

10844

10845

10846

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 2

תוצר חציון 1

סוג
תקציב

פינוי אשפה ופסולת למחזור מרחבי העיר
צימצום ב 1% -נוסף רגיל
צמצום היקפי הטמנת הגדלת כמויות פסולת למחזור מול צימצום ב1% -
תאגידי מחזור ,באמצעות מיפוי
פסולת
העיר ,ביצוע פיילוט באזור אחד
בעיר במהלך השנה
רגיל
כלל מתקני אצירת הפסולת
מיפוי וספירה בכלל העיר לכלל
מיפוי כלי אצירה
בכלל העיר ולכל סוגי מתקני אצירת פסולת כולל פסולת ממופים לפי כתובות  ,ימי
למחזור  ,חיבור למערכת מחשוב פינוי  .העלאת הנתונים לאתר
הפסולת
העירייה לרווחת התושבים
עירונית עם דגשים לימי הפינוי .
ולמענה לתושב דרך המוקד
העירוני
תחזוקת צי הרכב העירוני
רגיל
חסכון ב5% -
חסכון ב 5% -בהכנסת כלי
התקשרות עם מוסכי הסדר ,
שמירה על רמת
בהכנסת כלי רכב
רכב למוסך
טיפולים תקופתיים בהתאם
תחזוקה גבוהה של
למוסך
להוראות יצרן .שמירה על מסגרת
כלי הרכב
תקציבית
רגיל
 3%חיסכון בצריכת
 3%חיסכון בצריכת דלק
חיסכון בצריכת דלק החלפת רכבים מונעי בנזין
דלק
ברכבים היברידיים
תב''ר
החלפת 50%
החלפת  50%מהרשימה
החלפת רכבים ישנים החלפת  2משאיות אשפה ישנות
מהרשימה
 3.טנדרים  1 :מחלקה וטרינרית .
 .1לוגיסטיקה לארועים .
.1פרויקטים אגף שפ"ע.
 5ניידות מנהל אכיפה 1 .רכב
ללוכד סוסים  .1.רכב לאגף
מוסדות 1 .רכב אגף הגזברות .
החלפת  13קטנועים משנת 2010
ומטה  .תלוי בתב"ר
רגיל
ביצוע יום בטיחות
ביצוע יום בטיחות
ימי בטיחות לנהגים רענון בטיחות לנהגי העירייה .
מופרד לנהגי רכב כבד רכבים
פרטיים וקטנועים

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019
תאגיד תמיר

23,500

100

6,500

2,400
3,400

25

שיפור נראות הרחובות
רגיל

בניית מסתורים לפחי מיפוי אזורים בעיר  ,בניית מסתורי רחובות ד' ויצמן ושדרות
בנימין  -חזיתות בניינים נקיים
פחי מחזור (כחול וכתום)
אשפה בעיקר פחי
התמקדות בצירים ראשיים וכניסה מפחי אשפה
 10847מחזור
לרחובות צפופים
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120

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

 20,000תאגיד תמיר

אחזקות
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019

רישוי ובטיחות למוס"ח בהתאם לחוקים ותקנות וחוזרי מנכ"ל
9381

9382

9383

9384

9385
9386
9387

9388

9389

9390

התאמה והסדרת מוסדות
לדרישות כיבוי אש

הסדרה והתאמה
מוס"ח בהתאם
לדרישות כיבוי אש
הסדרה להגנה
מקרינה

סקירת המוסדות בהם יש חשיפה
לקרינה מסוכנת  -טיפול והערכה

עבודות בטיחות
במוס"ח

עבודות בטיחות במוס"ח בהתאם
לדוחות משרד החינוך

טיפול בקונסטרוקצית בהתאם לחוזר מנכ"ל וממצאי
השטח  -טיפול בתקרות תלויות
תקרות תלויות
שנחלשו וקיבלו בלאי במוסדות
חינוך
הסדרה של תקשורת נושא התקשורת לא הוסדר עד
היום  -קיימת אי בהירות בנושא.
בגנ"י

חלוקה לקבלנים
קיים סקר ,בניית תכנית
והוצאת התכנית
עבודה
לפועל
בניית המשך סקר
בניית המשך סקר בהתאם
בהתאם למיפוי
למיפוי וביצוע תוך כדי
וביצוע תוך כדי
מיפוי הדוחות וביצוע בהתאם המשך לדרגות
לדרגת חומרה  -חמור ביותר חומרה נמוכות יותר
יבוצע קודם
ביצוע מקיף בגני
ביצוע סקר בגני ילדים
ילדים
והשלמת ביצוע בבתי ספר

מיפוי צרכים

הסדרת בטיחות במעבדות מוס"ח המשך טיפול בליקויים
הסדרה ורישוי
בהתאם לתקינה
מערכות חשמל
טיפול וביצוע עפ"י סקרים
שדרוג ותיקון מערכות ביצוע שדרוג מערכות בהתאם
ועפ"י התנהלות מהשטח
לצרכי השטח
איטום
שדרוג מערכות ביוב
ומים

ביצוע שדרוגים בהתאם לצרכי
השטח  -ביצוע חלקי במסגרת
שיפוצי קיץ

שדרוג מוסדות חינוך במסגרת שיפוצי קיץ - 2018
בוצע שיפוץ ב 37-מיליון -
בקיץ
 27בתי ספר  10 -שיפוצי עומק ו-
 17שדרוגים
 15שיפוצי עומק בגנ"י
 18התאמות בגנ"י
שדרוג והחלפת מזגנים במוס"ח -
שדרוג מזגנים
ביצוע חלקי ב2018-

ביצוע

תב''ר

תב''ר

תב''ר

תב''ר

1,500

3,000

1,500

תב''ר

250

המשך טיפול בליקויים תב''ר

1,500

תב''ר

1,000

טיפול וביצוע עפ"י
סקרים ועפ"י
התנהלות מהשטח

תב''ר

המשך ביצוע עפ"י
המשך ביצוע עפ"י סקרים
סקרים וממצאים
וממצאים בשטח
בשטח
סביבה נאותה וחדשנית למוס"ח
בחירת קבלנים ,דיוק תב''ר
פגישות עם מנהלי המוסד
אומדנים וביצוע
ובניית פרוגרמה ,מדידות
בשטח ,בחירת יועצים ובניית
לוחות זמנים לביצוע

המשך סקר להמשך טיפול
וביצוע בפועל

10,000

ביצוע והחלפת מזגנים תב''ר
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1,000

19,000

3,200

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מס'
משימה
9391
9392

9393

9394

9401

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

השלמת/שדרוג למע' בוצע סקר וביצוע חלקי ב2018-
הצללה
בוצע סקר ומיפוי חלקי ב2018-
שדרוג/השלמת
מתקני משחק
שדרוג חצרות מוס"ח לא בוצע ולא תוקצב ב2018-
(נטיעות עצים ,רחבות
מרוצפות ,מדשאות
וכו')..

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019

המשך מיפוי וביצוע בשטח

המשך מיפוי וביצוע
בשטח
ביצוע בשטח

תב''ר

500

מיפוי וסקר עפ"י נתונים
מהשטח.

ביצוע בהתאם למיפוי תב''ר

1,000

המשך מיפוי וביצוע בשטח

מיפוי וסקר עפ"י נתונים
מהשטח וביצוע מותאם

עבודות לשיפור תנאים עבודות שדרוג בהיקף מצומצם
לשדרוג שירותים ומטבחים
במהלך שנה"ל.
תחזוקה של מוסדות בוצע סקר ב - 2018קיים גידול של מיפוי וסקר עפ"י הנתונים
מהשטח.
 350מבנים בעקבות הסקר -לא
נוספים
תוקצב  -בהתאם לגידול והכללה
של מבנים נוספים לאחזקה.
(קליטה ,נטושים ,נכסים בהקצאה)

מיפוי וסקר עפ"י
נתונים מהשטח
וביצוע מותאם
מיפוי וסקר עפ"י
הנתונים מהשטח.

תב''ר

1,500

תב''ר

תב''ר

4,500

1,000

ניהול אנרגיה וצריכות בצורה יעילה

9395

9396

גיוס מפקח לפיקוח
ובקרה על צריכות
במוס"ח ומוסדות
הרשות

בוצע חלקית ב - 2018-נערך
פיילוט בשיתוף אגף גנים ונוף
במנהל .הפיילוט לא צלח עקב
ריבוי משימות של האגף  -המפקח
לא מצליח לעמוד במשימות.

הטמעת עקרונות עיר חכמה
רכש שירותי תוכנה
לפניות לאגף אחזקות ומקיימת בבסיס פעולות העירייה
תוך מתן דגש על שיפור השירות
וייעול תהליכים.

שיוך ,מעקב אחר פיצוצים,
מימוש החזרים מתאגידים
ואישורי חריגות

הטמעת התוכנה באגף
אחזקות

מעקב אחר פיצוצים,
מימוש החזרים
מתאגידים ואישורי
חריגות

התייעלות ניהולית
ביצוע שוטף
באמצעות התוכנה

148

תב''ר

תב''ר

250

70

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 2

תוצר חציון 1

גיוס כח אדם

דרישות והמטלות מהאגף גדלות
מיום ליום .על מנת לעמוד בהן יש
צורך בתוספת כח אדם.
 .1מפקח מוסדות ציבור.
 .2מפקח מוסדות חינוך (מוכר אינו
רשמי).
 .3מפקח התייעלות אנרגטית (מים
וחשמל) במוסדות חינוך וציבור.

הסדרת ורישוי מע'
חשמל

בוצע חלקי בהתאם לתקלות ,עדיין סקר תשתיות חשמל ,הכנת
לא נערך סקר מקיף עקב אי תקצוב תוכניות עבודה

9414

הצגת הצרכים של האגף
לאישור הנהלת העירייה.

אישור התקציבים
וגיוס.

סוג
תקציב
תב''ר

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019
750

בטיחות למוסדות הרשות
9397

9398

9399

9400

שדרוג ותיקון מערכות שדרוג ותיקון מערכות איטום גגות  -סקר תשתיות ,הכנת תוכניות בחירת קבלנים וביצוע תב''ר
בוצע חלקית בהתאם לתקלות ב -עבודה
איטום
2018
עבודות שוטפות ויזומות במוסדות סקר תשתיות ,הכנת תוכניות סקר תשתיות ,הכנת תב''ר
ביצוע עבודות
עבודה ,בחירת קבלנים וביצוע תוכניות עבודה,
הרשות
בטיחות/אחזקה
בחירת קבלנים וביצוע

ביצוע שדרוגים
במוסדות

ביצוע עבודות שדרוג בהתאם
לבקשות הנהלה ,לרבות שדרוג
ותכנון (כגון :תנועות נוער,
משרדים ,התאמות וכדומה)..

שדרוד מע' התאורה
ללד חסכוני

לא בוצע ב - 2018-נכתב מכרז
אולם התקבלה החלטה עירונית
שכדי שהרווח יישאר עירוני -
יתבצע באופן מדורג .נדרש תקצוב.

שדרוג השלמה מע'
תאורה דקורטיבית

רכש והתקנה של קישוטי תאורה,
תערוכת מיצגי אור  -בוצע 200
אש"ח ב.2018-

9402

9403

בחירת קבלנים וביצוע תב''ר

סביבה נאותה ומתוחזקת למוסדות הרשות
תב''ר
מיפוי וסקר עפ"י הנתונים
מהשטח ,בחירת קבלנים
וביצוע
מתן שירותי תאורה וחשמל ברחבי העיר ברמה נאותה
תב''ר
המשך ביצוע
אישור תקציב ע"י הנהל
העירייה וביצוע 4 .מיליות
מתוך  .20תוכנית רב שנתית.

רכש והתקנת קישוטים
לאירועי חגיגות העצמאות,
השלמת תאורה דקורטיבית

רכש והתקנת
קישוטים לאירועי
חגיגות העצמאות,
השלמת תאורה
דקורטיבית
149

תב''ר

1,000

1,000

5,000

10,000

4,000

1,000

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה
תחזוקת תשתית
תאורה בעיר

החלפת עמודים פגועים ורקובים,
שדרוג רכזות תאורה ותוספת של
עמודים  -בוצע פרסום מכרז חדש
לאחזקת מאור רחובות  -נבחרו 2
קבלנים חדשים.

שדרוג מדרכות

שדרוג מדרכות ותיקונים חסרים,
השלמות ברחבי העיר במטרה
להקטין תביעות ביטוח ושיפור
איכות החיים.

9404

9405

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1
מיפוי עמודים רקובים וביצוע

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מיפוי עמודים רקובים תב''ר
וביצוע

מתן שירותי דרך ברמה נאותה
ביצוע עבודות
ביצוע עבודות שוטפות
ושדרוגי מדרכות ברחבי העיר שוטפות ושדרוגי
מדרכות ברחבי העיר

150

תב''ר

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019
3,000

5,000

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מנהלת להתחדשות עירונית בשכונות
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

עידוד וקידום תהליכי התחדשות עירונית בשכונות

9197

תהליכי התחדשות
עירונית תוך יצירת
אימון בתושבים

עידוד וקידום תהליכי התחדשות
עירונית הכוללים תהליכים
חברתיים של ארגון התושבים
בשכונות :קריית נורדאו ,נאות
שקד ,רמת ידין

עריכת סדרת מפגשי חשיפה
לפי מתחמים בכדי לעורר
מודעות
ליווי חברתי בארגון התושבים
ובבחירת נציגות בעלי
הדירות בבניינים
קיום סדנאות וכנסים
ופעילויות הדרכה לנציגות
בתים ומתחמים נבחרים
בהתאם להתכנות תכנונית
וחברתית .

9198

במתחמים הנבחרים בהתאם
סיוע לבניינים
ומתחמים בהתארגנות להיתכנות התכנונית נידרש
פעילות הדרכה לנציגות בתים
במתחמים ועל מנת לסייע להם
להתארגן

9199

מיפוי משפחות חברתי מיפוי עומק חברתי משפחתי של
תהליכי התחדשות עירונית ,
למידה על מאפייני התושבים
והקהילה .המיפוי כולל פרטים על
המשפחות  ,פרטים על המתחם ,
פרטים על הבניין .

ביצוע מיפויים חברתיים
מפורטים של המשפחות
במתחמים

שרותי תרגום הדרכת הנגשה שפתית ותרבותית
לתושבים  ,הדרכה והפצת מידע
התושבים ומיצוי
והסברה בכל הקשור להתחדשות
זכויותהם בתהליכי
התחדשות עירונית עירונית במתחמים הנבחרים

תרגום חומרי הסברה
לאמהרית ורוסית

9200

9201

9202

9203

הדרכת התושבים
ומיצוי זכויותהם
בתהליכי התחדשות
עירונית
הדרכת התושבים
ומיצוי זכויותהם
בתהליכי התחדשות
עירונית
לווי מקצועיוהדרכתי
לצוות המינהלת

מתן יעוץ מקצועי לנציגות בעלי
הדירות
מתן שירותי גישור במתחמים
נבחרים
הנגשת שירותי שמאות לדיירים
במתחמים הנבחרים

ליווי מקצועי והדרכה לצוות

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

שירותי גישור לבעלי דירות
במתחמים הנבחרים

קבלת יעוץ שמאי עבור
הדיירים במתחמים הנבחרים

בניית צוות המינהלת כצוות
מוביל בתחום התחדשות
עירונית

משרד השיכון

משרד הבינוי
והשיכון

משרד הבינוי
והשיכון

 80משרד השיכון

 40משרד הבינוי
והשיכון

 30משרד הבינוי
והשיכון

רגיל

משרד הבינוי
והשיכון

 50משרד הבינוי
והשיכון

רגיל

משרד השיכון

 100משרד השיכון

רגיל

151

משרד הבינוי
השיכון

 80משרד הבינוי
השיכון

משרד השיכון

 70משרד השיכון

מס'
משימה

9204

9205

9256

9271
9272
9273

שם המשימה
יעוץ וליווי משפטי
לצוות המינהלת

רגיל

יעוץ וליווי משפטי לצוות המינהלת  .הסכם התקשרות מול משרד
עו"ד עבור קבלת יעוץ וליווי
משפטי עבור צוות המנהלת
הפקת פרסום

שיווק  ,פרסום ומיתוג הפעילות
פרסום ומיתוג
של המינהלת
מערכת  c.r.mלניהול המנהלת תרכז את כל המידע לגבי התקשרות עם חברות
שמפעילות מערכות של c.r.m
התושבים במתחמים המיועדים
תושבים
לפרויקטים של התחדשות עירונית
.הכוללים תמ"א  38ופינוי בינוי
כיבוד וציוד מתכלה
למינהלת
תחזוקה שוטפת של
ציוד המיחשוב
(מחשבים)
תחזוקה שוטפת של
מבנה המינהלת

 150משרד השיכון

משרד השיכון

רגיל

משרד השיכון

רגיל

משרד השיכון

 60משרד השיכון

רכישת ציוד מתכלה למשרד

רכישת ציוד וכיבוד

נדרש תקציב לתחזוקת
המחשבים .

תחזוקה שוטפת של ציוד
המיחשוב במשרדי המינהלת

רגיל

תחזוקה שוטפת של מבנה
המינהלת

תחזוקה שוטפת של מבנה
המינהלת

רגיל

מנהלת מינהלת
שכונתית לשכונת
קריית נורדאו ,רמת
ידין ונאות שקד

בהחלטת ממשלה נקבעו אבני
היסוד של התוכנית הכוללת
לשילוב מיטבי של ישראלים
ממוצא אתיופי .בהחלטת ממשלה
נקבע כי אחד הכלים המשמעותיים
לשילוב הקהילה האתיופית
בחברה בתחום הדיור ,הוא עידוד
וקידום תהליכים של התחדשות
עירונית (שיפוץ חזיתות  ,תמא 38
ופינוי בינוי)

במסגרת התוכנית המנהלת
תקדם תהליכי התחדשות
עירונית תוך ייזום ומתן
מענים ושירותים לתושבים .

רגיל

גיוס מנהלת קשרי
קהילה

אחריות כוללת על ארגון התושבים אחריות כוללת על ארגון
והקהילה והקשר עימם ,במתחמים התושבים והקהילה והקשר
הנמצאים בתהליך של התחדשות עימם ,במתחמים הנמצאים
עירונית בשכונות הכלולות בתוכית בתהליך של התחדשות
עירונית בשכונות
"הדרך החדשה"

רגיל
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תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019

 50משרד השיכון

רגיל

9407

9408

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

 30משרד השיכון

משרד השיכון
3

30
משרד הבינוי
והשיכון

משקד הבינוי
והשיכון

 300משרד הבינוי
והשיכון

 200משקד הבינוי
והשיכון

מס'
משימה

שם המשימה
גיוס  2עובדים
סוציאלים

9409

9411

9462

גיוס רכז תכנון
למנהלת התחדשות
עירונית

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

ארגון התושבים והקשר עמם,
העובדים הסוציאליים יסייעו
במתחמים הנמצאים בתהליך
למנהלת קשרי הקהילה בארגון
התושבים והקשר עימם ,בין היתר ,של התחדשות עירונית
ארגון ועדי בתים  ,העברת מידע
לתושבים  ,סיוע בארגון קורסים ,
בניית הסכמות וטיפול
בקונפליקטים
איש הקשר מול התושבים
איש הקשר מול התושבים ומול
ומול גורמי העירייה הנוספים
גורמי העירייה הנוספים כגון
כגון הנדסה ורווחה.
הנדסה ורווחה.

כ"א רכזים שכונתיים הרכזים השכונתיים יסייעו בארגון
התושבים והקשר עימם,
 4תקנים
במתחמים הנמצאים בתהליך של
התחדשות עירונית .

סוג
תקציב
רגיל

ביצוע של מיפוי נתונים ,
איסוף נתונים  ,הדרכת ועדי
בתים ,העברת מידע
לתושבים  ,ארגון קורסים
לתושבים ולנציגי הבניינים
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מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019
משרד הבינוי
והשיכון

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

 340משרד הבינוי
והשיכון

רגיל

משרד הבינוי
והשיכון

 160משרד הבינוי
והשיכון

רגיל

משרד הבינוי
והשיכון

 520משרד הבינוי
והשיכון

גנים ונוף
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019

שדרוג והקמת גנים ציבוריים ברחבי העיר
שדרוג  6גנים בצפון
 10759העיר
שדרוג  11גנים
ציבורים במרכז

10765

שדרוג  9גנים
ציבורים מזרח
10766

טיפול בסביבה ימית
 10768לאורך הטיילות
שדרוג מתחם
 10770המשחקים בטיילת
איילנד
שדרוג  5גנים
10773

שדרוג גן השקמה ,התנועה
הציונית ,בלפור ,גן שמשון ,עמק
חפר צפון ,הגדוד העיברי ,גורליץ
שדרוג גינון והשקיה בגנים:בן
אבי,הרצל אי תנועה,מורדי
הגטאות,גן העליה,גן נחמיה,גן
טוברוק,
שדרוג גן מסילות (שדרוג
מתקנים,הצללות ,תאורה,דשא
סינטטי)
גן נחמה וינר,רחוב הלח"י גן נחום
25
רחוב פנקס (השקייה וגינון),וולפסון
,ברכת חנון(-מתקני משחק,
שבילים,מתקני משחק) כיכר
ההשכלה ,גן גוטמכר-
(שבילים,תאורה,מתקני
משחק,והצללה)רחוב כסלו
,הדוכיפת הרטום,הדרור  -גינון
והשקיה והחלפת משטחי בלימה
החלפת גדרות רקובים.
שיפוץ פרגולות בהתאם להנחיית
קונסטרוקטור .
מתקני משחק שנפסלו כולל
משטח הבלימה ע"י מכון התקנים
גן מוצקין התקנת דשא סינטטי,
פנחס לבון הוספת פיסול
צמחי,גינון והשקייה
רחוב הדליות גינון והשקיה ,רחוב
אמנון ותמר גינון והשקייה,רחוב
שמחה ארליך גינון והשקייה

ביצוע  3גנים

סיום ביצוע  6גנים

תב''ר

2018392750

1,630

ביצוע כ 8גנים

סיום ביצוע כל  11גנים תב''ר

2018392750

3,750

ביצוע שדרוג  5שלטים

ביצוע  50%מהמשימה

סיום כל  9גנים

סיום כל משימה

תב''ר

2018392750

3,370

תב''ר

2018392750

500

ביצוע המשימה במלואה
עד חודש אפריל

תב''ר

2018392750

800

ביצוע כל המשימות

תב''ר

2018392750

760
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תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

שדרוג פסלים ברחבי צביעה ותיקונים בפסלים ברחבי
10776
העיר
העיר
השלמת המסמכים  ,תכנון,
הקמת פארק אינשטיין ביצוע פארק הכולל שבילים,
תאורה ,מתקני משחק,דשא סינטטי מול מפעל הפיס.
10786
ריהוט גן ,הצללה

תוצר חציון 2

ביצוע  50%מהפסלים

10793

10796
10797
10798
10799

התאמת מתחמי
המשחק לתקן
נגישות מחייב
החלפת תשתיות
ומתקנים שנפלו ע"י
מכון התקנים
שדרוג מתקני משחק
וונדליזים
סקר נגישות בגנים
ציבוריים
סקר עצים
הקמת פארק בנאות ביצוע שבילים ,תאורה ,מתקני
משחק ,הצללה ריהוט גן
שקד

סיום הפרויקט תוך
 10חודשים .

ביצוע  50%מהגנים

ביצוע  50%מהגנים
ביצוע  50%מהגנים

סיום של כל הסקר
בכל הגנים

סיום הסקר
סיום הפרויקט תוך 10
חודשים
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סוג
תקציב

מספר
סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט
ממקורות
מקורות הרשות הרשות
2019

תב''ר

2018392750

תב''ר

 2018682750מפעל הפיס

תב''ר

2018392750

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

500
10,000

500

תב''ר

2018392750

800

תב''ר

2018392750

300

תב''ר
תב''ר

2018392750
2018772750

300
5,000

 10,000מפעל הפיס

מטרות מנהל אכיפה,
פיקוח וביטחון
צמצום תופעות של אלימות וונדליזם בכל רחבי העיר.
הגברת תחושת הביטחון לתושבי העיר ,בשמירה על הסדר הציבורי על ידי תגובה ,מניעה
וטיפול באירועים פליליים /פחעי"ם /ציבוריים.
טיפוח מרחב ציבורי העומד במדדי מצוינות של איכות חיים ומתן תחושת ביטחון לאזרחי
העיר בשמירה על הסדר הציבורי.
שמירה על עקרונות הסביבה והאיזון האקולוגי ברחבי העיר ,צמצום ומניעת תופעות של
פגיעה במרחב העירוני.
הטמעת מודלים לשמירה על בריאות הציבור ובקרה על מכירת מוצרי מזון מהחי ,בהתאם
לתקנים הנדרשים.
פיתוח עובדי אכיפה מובילים ברמה מקצועית ,המיישמים שיטות עבודה בהתאם לחוקי העזר
העירוניים ותקני איכות המתקדמים בעולם.
הכנת העיר למלחמה ולמצבי חירום ,מוכנות ובטיחות אש.
עמידה בזמני תקן עפ"י אמנת השירות העירונית.
בקרה ופיקוח באמצעות מצלמות אבטחה למניעת אירועי אלימות ופשיעה.

156

מינהל אכיפה פיקוח
וביטחון

ביטחון
וחרום

פיקוח וחניה

שיטור עירוני

מוקד 106

פיקוח
עירוני

אבטחת
גנ"י

כלביה

שרותי חירום
מוסדות חינוך

היתרי
חניה

אכיפה
סביבתית

שווקים

ביצוע צווי
הריסה

פיקוח על
מכירת
מוצרי מזון
מן החי

ברירות
משפט

מנהלי
משמרות

מחסנים
וכיבוי אש

שרותי חירום

תאום גופי
חרום

גרוטאות
ומבנים
נטושים
157

שרות
וטרינרי

פיקוח על
בעלי חיים

אבטחת מוסדות
עירייה,
אירועים
ולחצני מצוקה

מנהל אכיפה פיקוח ובטחון
שיטור עירוני
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג מספר סעיף
תקציבי
תקציב

הגברת תחושת הביטחון ושמירה על הסדר הציבורי

9362

9375

9376

צמצום תופעות של
ונדליזם ברחבי העיר

ביצוע סיורים במסגרת אגרת
השמירה לצמצום תופעות של
ונדליזם ברחבי העיר

רגיל

שביעות רצון של 80%
לפחות מהתושבים מיחידת
השיטור העירוני עפ"י סקר
המשרד לבת"פ

פרויקט מדריכי מוגנות הקמת פרויקט מדריכי מוגנות בבתי העירייה תגייס  6מדריכים
הספר התיכוניים ובחטיבות הביניים שיועסקו כעובדי עירייה ע"פ
בבתי ספר תיכוניים
חוזה לשנה .אותם עובדים
למניעת שימוש בסמים ומיגור
ובחטיבות הביניים
יוכשרו ע"י "עיר ללא
האלימות בבתי הספר
אלימות" וינוהלו ע"י מחלקה
חדשה אשר תוקם בתוך
מינהל אכיפה ביטחון ופיקוח
צמצום תופעות
וונזליזם ברחבי העיר

1781003755

רגיל

רגיל

שביעות רצון של לפחות
ביצוע סיורים במסגרת אגרת
השמירה של יחידת השיטור העירוני 80% .מהתושבים בבדיקת
סקר המשרד לבת"פ.
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1781003755

פירוט
מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות ממקורות
הרשות חיצוניים
2019
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

ביטחון וחירום
מס'
משימה

5794

5811

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

הכנסת תוכנות מדיה עידוד התושבים על ידי פרסום
שונות לרשות התושב ,בשלטי חוצות עיתונים המקומים .
לפנות למוקד העירוני באמצעות
ועובדי השטח.
רשתות חברתיות שונות  :פייסבוק ,
וואצאפ ,אתר עירוני ,אפליקצית .106
עידכון ישיר לתושב על סטטוס
פנייתו באמצעות מסרון.

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

שיפור שירות מהיר ואיכותי לתושב
שדרוג האפליקציה
פיתוח אפליקציה לפיקוח
הקיימת לעובדי
ולשיטור העירוני
השטח.

סוג מספר סעיף
תקציבי
תקציב

רגיל

היערכות העיר והעירייה למוכנות למצבי חירום
תב''ר
וועדות מל"ח2-
באמצעות פעולות כדלקמן  :הקמת עריכת תרגילי חירום,
לתת מענה וטיפול
וועדת פס"ח 1-
הדרכות והשתלמויות.
מוקד חירום ומרכז הפעלה ,עריכת
מיטבי לתרחישי
 -2וועדות מל"ח
חירום שונים  -אסונות תרגילי חירום ,הדרכות והכשרות/
טבע ,מלחמה ,פח"ע השתלמויות מקצועיות  .רכישת ציוד -1וועדת פס"ח
 ,שדרוג מקלטים ציבוריים .הצטיידות תרגיל " עמידה איתנה "
ליחידת חילוץ והצלה עירונית.
התקנת מערכות בתחום גילוי אש
וכריזה.
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פירוט
מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות ממקורות
הרשות חיצוניים
2019
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

שירות וטרינרי
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג מספר סעיף
תקציבי
תקציב

שמירה על בריאות הציבור

9308

9324

9355

9356

9357

9358

9359

רגיל

ביצוע חיסוני כלבת לכלבים וחתולי מניעת התפרצות מחלת
מניעת מחלת כלבת
הכלבת בעיר ושלילת מחלת
רחוב .ביצוע הסגר תצפית כלבת
בקרב בעלי חיים
בעקבות נשיכה /פציעה מבעלי חיים הכלבת מבעל החיים הנגוע.
לבני אדם.
ביצוע בדיקות משנה /בדיקת רכבי קירור המובילים מוצרי הכנסת מזון מן החי לחנויות
בעיר נתניה וסביבתה
מזון מן החי (בשר .דגים.
בדיקות מזון
הראויים למאכל אדם.
עופות)ומיועדים לחנויות בנתניה
והסביבה
ביצוע ביקורות בעסקים בעיר נתניה ממכר מזון בחנויות הראויים
ביצוע ביקורות
בעסקים לממכר מזון המוכרים מזון מן החי (עופות\בשר\ למאכל אדם.
דגים) ביצים ומסעדות לבדיקת
תקינות המזון הנמכר.

1714303720

רגיל

רגיל

פיקוח ווטרינרי על בעלי חיים משוטטים
סימון כלבים בשבב אלקטרוני ועדכון סימון לפחות  90%מהכלבים
סימון כלבים בשבב
הנמצאים בעיר נתניה.
אלקטרוני ועדכון פרטי פרטי הבעלים למניעת שוטטות
כלבים ואכיפה בקנסות.
הבעלים
לכידת הכלבים וחיוב בעלים
לכידת כלבים משוטטים ללא
לכידת כלבים
בהוצאות לכידה והסגר,
משוטטים באופן יזום ,הבעלים הנראים באופן יזום ע"י
הלוכד בשטח או נשלחים ע"י פניות ומתן קנס על שוטטות
או עפ"י פניות מוקד
הכלב .טיפול בפניה בזמן
מהמוקד העירוני.
הקבוע עפ"י מדד אמנת
השרות.
טיפול בבעלי חיים עפ"י חוק
בדיקת תנאי החזקת בדיקת תנאי החזקת בעלי חיים
צער בעלי חיים -דאגה
עפ"י דיווחים המגיעים מתושבים
בעלי חיים
לאחזקת ב"ח עפ"י התנאים
ומפונים מטעם עמותות צער בעלי
המותרים.
חיים.
תפעול מערך מתנדבים
הגדלת מערך המתנדבים
תפעול מערך מתנדבים בשיתות
תפעול מערך
להוצאת כלבי הכלבייה
עמותת "הרצליה אוהבת חיות וגם
מתנדבים בשיתוף
לטיול יומי והגדלת
נתניה" האחראים על הוצאות
עמותת " הרצליה
אפשרויות ימי האימוץ
טיפולים רפואיים לבעלי חיים
אוהבת חיות וגם
למרפאות פרטיות והוצאת ימי אימוץ .לכלבים הנמצאים בכלבייה.
נתניה"
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רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

1714303720

פירוט
מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות ממקורות
הרשות חיצוניים
2019
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

שם המשימה

שדרוג החתוליה
9307

9360

9361

לכידת בעלי חיים
פצועים

ניתוחי עיקור/סירוס
חתולי רחוב

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

תפעול מרפאת המחלקה הווטרינרית
והוספת תאי אשפוז
במחלקה הוטרינרית קיימת חתוליה העתקת החתוליה למבנה
עם שישה תאי הסגר ,המטרה היא גדול יותר
העתקת החתוליה למבנה גדול יותר
והוספת תאי אשפוז והגדלת
טיפולים לטובת חתולי הרחוב
לכידת בעלי חיים פצועים והענקת
טיפול ראשוני להצלת חייהם עד
להעברתם להמשך טיפול במרפאה
פרטית
ביצוע ניתוחי עיקור/סירוס חתולי
רחוב למניעת התרבותם בעיר

מתן עזרה ראשונה לבעלי
חיים למניעת החמרת מצבו
הרפואי והצלת חייו

סוג מספר סעיף
תקציבי
תקציב

תב''ר

רגיל

רגיל

הפחתת כמויות חתולי
הרחוב בעיר נתניה המהוות
מטרד לחלק מתושבי העיר.
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תב''ר

1714303740

1714302750

פירוט
מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות ממקורות
הרשות חיצוניים
2019
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

פיקוח וחניה
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג מספר סעיף
תקציבי
תקציב

הגברת תחושת הביטחון ושמירה על הסדר הציבורי
הקמת מערכת ניהול
חניות ציבוריות
9303

9304

9305

אכיפת תקנות התעבורה חוק
יישום חוק האופניים
החשמליות וייעול חוק האופניים.
יישום תיקון החוק לייעול הפיקוח
האכיפה
והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) התשע"ו -
.2016
הסמכת פקחים לביצוע הכוונת
הסמכת פקחים
תנועה במסגרת משימות עירוניות
להכוונת תנועה
עבור הרשות.

9367

9368
9373

9374

תכנון תכנית הכוללת את
המערכת להפעלת חניה
ציבורית בתשלום..כולל
מיפוי שטחים ,הקמת מערך
טכני ומערך גבייה .
ביצוע אכיפה לחוק,
תחילת ביצוע אכיפה
והגדלת סמכויות
במסגרת משימות מנהל
הכוללות בין היתר
אכיפה
החרמת אופניים
וגלגלנוע
הסמכת  25פקחים להכוונת הסמכת  25פקחים
נוספים להכוונת
תנועה
תנועה

אכיפת חופים

הקמת יחידת סע"ר בכפוף לאישור
השר לביטחון פנים.

צמצום תופעות
וונזליזם ברחבי העיר

שביעות רצון של לפחות
ביצוע סיורים במסגרת אגרת
השמירה של יחידת השיטור העירוני 80% .מהתושבים בבדיקת
סקר המשרד לבת"פ.

9306

9309

הקמת חניונים עירוניים על בסיסי
יומי..חודשי..ושנתי .באזורי
תעשייה..בשטחים עירוניים.

יציאה לפיילוט

אישור השר לביטחון פנים
וגיוס להקמת יחידת סע"ר

תחילת עבודה:
פתיחת עונת הרחצה
מאי 2019

סנכרון ניידות למוקד
העירוני
חלוקת העיר לשבעה
אזורי סיור
התחדשות צי הרכב

הקטנת זמן תגובה לפניות
התאמת חלוקת אזורי העיר פיקוח
באזורים השונים
לחלוקה של חזות העיר .
החלפת  5ניידות אשר נרכשו בשנים החלפת  5הניידות ומעבר
 2011-2012ומעבר לחברת ליסינג ,לחברת ליסינג ,והחלפת 8
קטנועים.
בנוסף החלפת  8קטנועים אשר
נרכשו בשנת  2010ומטה.

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

חניה מוסדרת באזורי הכשרת  2000מקומות חניה באזור הצטרפות של לפחות 50%
מבעלי העסקים ברחוב
התעשיה פולג (רחוב המלאכה)
התעשיה לעסקים
לטובת העסקים ובתי העסק ,תמורת ברבעון הראשון עם ביצוע
ובתי עסק
התוכנית
תשלום מנוי שנתי בסך ₪ 2000
תקשורת ממוחשבת למוקד העירוני
באמצעות טאבלט ישירות למערכת

תב''ר

תב''ר

ביצוע פיילוט עד 06/2018

רגיל

רגיל
רגיל
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תב''ר

1781003520

1781003755

1781003755

תב''ר

1781001754

פירוט
מקורות
הרשות

תקציב
תקציב
ממקורות ממקורות
הרשות חיצוניים
2019
2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מטרות מנהל
עסקים ותעשייה
הטמעת מדיניות ראש העירייה בעידוד היזום והבאת עסקים  ,חברות ותעשייה לעיר.
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר  ,ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר כאבן שואבת ליזמות
עסקית .
הבאת עסקים ותעשיות חדשות לנתניה.
יצירת סביבת עבודה תומכת לעסקים קיימים בנתניה.
בניית תהליך ליווי חברות יעיל ,מקצועי ואפקטיבי ONE STOP SHOP -
הגדלת מגוון ענפי התעסוקה  ,בדגש על ענפים טכנולוגיים ומציאת ענפים שלעיר נתניה
יתרון יחסי על פני ערים אחרות .
שיפור הנראות של אזורי המסחר והתעסוקה בעיר.
ליווי פיתוח ושיווק מתחמים ייחודיים.

163

מינהל עסקים
ותעשיות
רישוי עסקים
מכרזים ושילוט

מח חוזים
ומכרזים

פיקוח
ותחזוקה
ביקורת
וטיוב
עסקים
שרות
לקוחות

164

ס .מנהל אגף
תעשיות

מנהל עסקים ותעשיה
ראש מינהל עסקים ותעשייה
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג תקציב

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט מקורות
חיצוניים

הבאת עסקים ותעשיות לנתניה בהיקף של כ 100,000-מ"ר בשנת העבודה
הגדלת שטחי התעסוקה
והמסחר בעיר
6681

6682

6683

6684

משימה שנתית

שיווק מתחמים
ליזמים בהתאם
לאישור תכנית
האתמ"מ 6 -
מתחמים

בחירת יועץ

טיוב נתונים והזנת רגיל
 200עסקים

יצירת יכולת מודיעין עסקי על
בניית בסיסי מידע
מעודכנים ויצירת מוקד ידע חברות המחפשות רילוקישן
למשיכת חברות
פוטנציאליות לעיר
משימה שנתית
משיכת חברות עוגן לעיר הבאת חברה אחת או יותר
בהיקף פעילות של 10,000
מטר לפחות ו/או "מותג"
תעשייתי מוביל בתחומו ו/או
בעלת היקף העסקת כ"א
משמעותי
מותנה באישור תכנית
שיווק שדרוג ומיתוג מחדש חשיפת מתחמים חדשים
ליזמים לפיתוח פעילות עסקית האתמ"מ
של פארקי התעשייה
(כגון אגם  ,)3פעילות שיווקית
והתעסוקה בעיר בעיר
ומיתוג מחדש למיצוי
הפוטנציאל העסקי באזורים
הקיימים לאור הזכויות
בתוכניות חדשות
מיפוי וטיוב נתוני עסקים
ומגרשים למימוש בעיר

6695

משיכת יזמים וחברות חדשות
לעיר ,טיפוח ושימור החברות
הקיימות .ניצול ומיצוי זכויות
הבנייה הקיימות ע"פ תוכנית
המתאר החדשה .הגדלת
פוטנציאל הכנסות העירייה
משימושים עסקיים

רגיל

רגיל

חברת עוגן

שיווק  6מתחמים
כפי שהוגרו
באתמ"מ

יצירת אחידות והשלמת יצירת מפת
השלמת וטיוב סקר הנכסים
קרקעות
והתאמתו לצרכי מינהל עסקים בסיס הנתונים
פוטנציאליות
מהנדסה ,ארנונה,
ותעשיות  -יצירת "מלאי
לפיתוח (בנק
נכסים ,רישוי עסקים ,
קרקעות ופוטנציאל למימוש
קרקעות)
שילוט וכד'

רגיל

רגיל

165

 1772001750קולות קוראים
ותוכניות לאומיות
לפיטוח תעשייה
ותמיכה
בטכנולוגיות

1772001750

1772001750

1772001750

0

1,000

500

100

100

500

200

קולות קוראים
ותוכניות לאומיות
לפיטוח תעשייה
ותמיכה בטכנולוגיות

מס'
משימה

6685

6689

שם המשימה

בניית תהליך ליווי חברות
יעיל ,מקצועי ואפקטיבי
()ONE STOP SHOP

יצירת מקומות חניה
עירוניים ללא תשלום
לעובדי ובאי אזורי
התעשייה

שדרוג תשתיות ברחובות
מרכזיים
6690

הסבר ופירוט אודות
המשימה

מתן מענה שלם ליזמים
ומתעניינים מהמגזר העסקי
לתהליכי רישוי ובניה ,רישוי
עסקים והליכים רגולטורים
קשורים אחרים בעירייה
איתור מגרשים עירוניים
ופיתוחם כמגרשי חנייה
לשירות עובדי ובאי אזור
התעשייה .בנוסף איתור
מגרשי בנייה לא מפותחים
והוצאת צוי חנייה
תקציב יעודי ליצירת רצף
הליכה ופינוי מטרדים
וגרוטאות (בעיקר רכבים
נטושים) ,שיפור חזות ,שילוט
אחיד ומבצעי ניקיון ייחודיים
ונקודתיים
כנסי הסברה ,לחשיפת
מדיניות העירייה ,מועדון
מנכלים ובעלי עניין נוספים
לקידום שיתוף ציבור בקידום
אזור התעשייה

תוצר חציון 1

שיפור השירות ופיתוח קשרי קהילה בתעשייה
רגיל
ייסוד שולחן עגול ליזמים המשך פעילות

אישור תכנית מדיניות
החניה

יצירת תוכנית לטיפול
במפגעים בשיתוף
אכיפה ואיכות סביבה

6691

פיתוח מועדון מנכלים ,
כנסים לחשיפת אזורי
התעשייה ומדיניות
העירייה בעידוד הבאת
חברות ויזמים

6686

עיר חכמה" – משיכת"
יזמים טכנולוגיים לעיר
התמקדות בתחום
התחבורה

בהתאם להחלטת הממשלה,
מיתוג ומיצוב העיר כמרכז
מצויינות לרכב אוטונומי

עיר חכמה" – שילוב"
 DATAטכנולוגיות למתן
איכותית לפעילות בנושא
תחבורה חכמה

שת"פ עם אגף מחשוב ליצירת בחירת יועץ
בסיסי מידע שיאפשרו לחבר
את החברות בתחום
התחבורה החכמה לנתונים
הנאספים ולפעול בעיר

6688

מסמך מדיניות לפיתוח
כלכלי
9093

על מנת להשביח ולמשוך
חברות יש למצב ולאתר את
היתרונות היחססיים של
אזה"ת בעיר .בשיתוף מינהל
הכספים והנדסה תתבצע
עבודה אסטרטגית מעמיקה

תוצר חציון 2

סוג תקציב

קיום של  2כנסים

שינוי תכנית הענ"מ
בהתאם

בחירת יועץ

הקמה ופיתוח של
 2מגרשי חניה

ישום התכנית

מספר סעיף
תקציבי

1772001750

תב''ר

0

תב''ר

קיום של  4כנסים

רגיל

קידום תחבורה חכמה
הכנה להפקדה של רגיל
התוכנית מול
הועדה המחוזית
הזנת  200חברות

רגיל

0

1772001750

1,000

1,000

500

 1772001750התוכנית הלאומית 100
לתחבורה חכמה,
משרד רוה
1772001750

תכנית אסטרטגית כלכלית לפיתוח אזורי התעסוקה
תב''ר
ביצוע מסמך
המדיניות
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פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט מקורות
חיצוניים

0

500

100

התוכנית הלאומית
לתחבורה חכמה,
משרד רוה

מטרות אגף
רישוי עסקים,
מכרזים ושילוט
מימוש הרפורמה לרישוי עסקים
הגדלת מספר הרישיונות בעיר  ,שיפור השירות ברישוי עסקים ואכיפת עסקים טעוני רישוי.
הנגשת המידע בנושא הרפורמה לבעלי העסקים בעיר.
 One stop shopשיפור חווית הלקוח ורמת השירות באמצעות מקדמי רישוי.
שיפור הנראות של ריהוט הרחוב ואמצעי הפרסום ברחבי העיר
מימוש החוזה עם זכייני פרסום החוצות.
רכישת תחנות אוטובוס ומתקני פרסום על פי תכנית חמש שנתית בהקצאה של מיליון שקל
לשנה ,כולל גיוס מימון מקורות חיצוניים.
הגדלת הכנסות העירייה מרישוי עסקים ,היתרים שילוט ופרסום חוצות
ביצוע סקר שילוט ,זיהוי צרכנים חדשים וקיימים והסדרת הגבייה בהתאם.
ביצוע סקר טיוב נתונים ,זיהוי פערי מידע והשלמתם והסדרת הגבייה בהתאם.
ביסוס תחושת הזדהות של תושבי העיר בעירם והרחבת סל השירותים וההטבות הניתן להם.
גיוס בעלי עסקים למתן הטבות ייחודיות במסגרת תעודת התושבות – להעלאת אטרקטיביות
כרטיס התושב.
הגדלת מספר התושבים בעלי כרטיס תושב ,באמצעות קמפיין תקשורתי כולל .
שיפור תהליכי החוזים והמכרזים
החלפת מערכת החוזים והמכרזים ואפשרות לחתימה דיגיטלית.
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רישוי עסקים מכרזים ושילוט
מס'
משימה

5984

שם המשימה

הגדלת מספר הרישיונות
הגברת אכיפת חוק רישוי
עסקים

מתן רישיונות זמניים עפ"י
החוק
הגברת האכיפה ברחבי העיר ,שוטף
מיפוי התלונות הקיימות
בערוצים השונים ,ביצוע שיחות
סטאטוס עובדים אחת לחודש

רישום כל העסקים בעיר

שוטף

5985

5986

5987
5988
5989

5993

5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

הנגשת כל העסקים טעוני
רישוי לנכים
חקירות עסקים
חידוש רישיונות לבעלי
עסקים
סריקת כל התיקים ברישוי
עסקים מכרזים ושילוט
(לרבות משרד)
שדרוג מתקנים קיימים
למצב שמיש ותקין בדגש
על הקמת תחנות חכמות
שדרוג מתקנים קיימים
למצב שמיש ותקין
שדרוג מתקנים קיימים
למצב שמיש ותקין
שדרוג מתקנים קיימים
למצב שמיש ותקין
שדרוג מתקנים קיימים
למצב שמיש ותקין
שדרוג מתקנים קיימים
למצב שמיש ותקין
שדרוג מתקנים קיימים
למצב שמיש ותקין

משימה שנתית

רישום עסקים טעוני רישוי
וביקורת שטח ,הזנת נתונים
חדשים למערכת רישוי עסקים
ופיקוח עסקים.
המשך העסקת יועץ נגישות
לעסקים טעוני רישוי /העסקת
עובד
העסקת חוקר פרטי
ביצוע ביקורת שטח והזמנות
למתן גרסא במידת הצורך

שוטף

בחירת חוקר
שוטף

תוצר חציון 2

סוג תקציב

אכיפת חוק רישוי עסקים
רגיל
גידול ב3%
רגיל

שוטף

רגיל

שוטף

רגיל

שוטף

התחלת העסקה
שוטף

רגיל
רגיל

בניית ארכיב דיגיטאלי
רגיל
סריקת תיקי האגף :תיקי רישוי התחלת עבודות סריקה ארכיון סרוק
עסקים ,תיקי שילוט ותיקי
המכרזים
שיפור נראות המתקנים בעיר
רגיל
תחנות 200
 100תחנות
שיפוץ כל תחנות האוטובוס
בעיר (למעט תחנות זכיין)
שיפוץ  ,ניקיון ותחזוקת כל סוגי שוטף
לוחות המודעות בעיר
החלפת  100מתקנים
החלפת מתקני פרסום
ועמודורים חדשים
שדרוג  50מתקנים
צביעה ושיפוץ ארונות סעף
בעיר
החלפת  50מתקנים
הקמת והחלפה של לוחות
מודעות בעיר
הנגשת התחנות הקיימות בעיר שוטף
הקמת תחנות אוטובוס חדשות משימה שנתית

שוטף

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

0
0

0

2017352950

1933001750
0

1933001750

250

100

80

1933001759

רגיל

1933001750

רגיל

1933001750

החלפת 200
מתקנים
שדרוג  100מתקנים תב''ר

2016472750

500

תב''ר

2015282750

250

תב''ר

2015272750

300

תב''ר

 2015272750משרד התחבורה 500 -
קרן מתקנים

החלפת 100
מתקנים
שוטף
הקמת  50תחנות
חדשות
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תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט מקורות
חיצוניים

500

משרד התחבורה -
קרן מתקנים

מס'
משימה
6004

6005

6006

6007

6008

6009

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

שדרוג מתקנים קיימים
למצב שמיש ותקין

הפקת בנרים  ,שלטים
ומדבקות

ליווי תהליך שדרוג מרכז
העיר החלפת חזיתות
לתוכנית שיפור פני העיר
ליווי תהליך שדרוג מרכז
העיר החלפת חזיתות
לתוכנית שיפור פני העיר
ליווי תהליך שדרוג מרכז
העיר החלפת חזיתות
לתוכנית פני העיר
ליווי תהליך שדרוג מרכז
העיר החלפת חזיתות
לתוכנית פני העיר

הכוונה וליווי של יועץ שילוט
לשילוט עיסקי

הפקת שוברי חיוב בגין
שילוט ושולחנות וכיסאות
הגדלת ההכנסות בגין
שילוט ושולחנות כסאות
ב5%

6010

הכוונה וליווי של יועץ שילוט
להמשך בניית תוכנית אב
לשילוט
חלוקת התראות להסרת
שילוט לא תיקני
הפקה של חוברת הנחיות
בשילוט בבית דפוס

6012

6013

6014

שוטף

משימה שנתית

שוטף

שוטף

הפקת חוברת

הפקת אגרות שילוט ברבעון
ראשון של השנה,הפקת
התראות "אדומות" לחייבים
בבית דפוס ,הוספת  4מפקחים
ייעודיים להטלת קנסות
ואכיפת חייבים בגין שילוט
ושולחנות כסאות ,אישור חוק
העזר החדש+העסקת פקיד
גבייה.

משימה שנתית

בחינה מחדש

משימה שנתית

איפיון ובניית מערכת לטיפול
בניית ערוץ הכנסה נוסף
באגף שיסייע באכיפת חוק בהפקת דוחות ברישוי עסקים
ושילוט (הערה באחריות החב'
רישוי עסקים
לאוטומציה)
הפקת היתרי לילה
לעסקים ברחבי העיר

שוטף

תכנית שילוט
מעודכנת

ביצוע סקר שילוט שנתי

הגדלת ההכנסות בגין
שיווק חופי הרחצה  -בחינה
מחדש
סיור מיקומים והצבה
הגדלת מתקני הפרסום
המניבים

רגיל

1933001750

ליווי תהליך שדרוג מרכז העיר החלפת חזיתות לתוכנית שיפור פני העיר
2017352950
רגיל
שוטף
שוטף

שוטף

פרסום מכרז

6011

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

סוג תקציב

מספר סעיף
תקציבי

ביצוע סיור עם הפיקוח העירוני שוטף
והפקת שוברי תשלום בגין
היתרי לילה

רגיל

רגיל

רגיל

הסתיים

הנפקת היתרי שילוט והיתרי שולחנות וכסאות
רגיל
שוטף
הגדלת הכנסות
משילוט שולחנות
וכסאות ב 5%

רגיל

השבחת מתקני הפרסום ומתקני רשות מניבים
רגיל

הוספה של  5גדולי רגיל
מידות
עבודה באמצעות דוחות ברישוי עסקים ושילוט
רגיל

שוטף

היתרי לילה
רגיל
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2017352950

1933001750

1933001750

1933002750
0

0

0

0

1933001750

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

6015

6016

6017

6019

שם המשימה

רישום כל החוזים במחשב מעקב ובקרה אחר תפוגת
חוזים ,ערבויות וביטוחים
ומשלוח הודעה לאגף3 ,
חודשים לפני תום מועד
ההתקשרות ,בהארכה
חודשיים לפני תום ההתקשרות
דיונים בהארכות חוזים
חדשים לפני תום
ההתקשרות

סינון ספקים אשר לא
תואמים/עומדים בדרישות
העירייה

סריקת החוזים

סריקת חוזים למתן מידע לכל
יחידות העירייה

מערכת מכרזים באתר
העירוני
בקרת תיאום בניית מכרז
(שוטף)

6020

6021
6022
6023
6898

6024

6025

הסבר ופירוט אודות
המשימה

הסדרת מבנה המחלקה
הקמת ארכיון חוזים
ומכרזים
הכשרה ושיפור העובדים
ניהול חוזים ומכרזים ע"י
תוכנה חדשה

תוצר חציון 1

שוטף

שוטף

התחלת ביצוע

תוצר חציון 2

סוג תקציב

מעקב ובקרה על קובץ חוזים
רגיל
שוטף

רגיל

שוטף

תפעול ארכיב אלקטרוני
כל החוזים סרוקים רגיל

פרסום מכרזי העירייה+תוצאות שוטף

שוטף

מכרזים
רגיל

קביעת מכינה למכרזים ,הכנת שוטף
המכרז עם תיאום אגף יוזם,
לשכה משפטית וגזברות,
החתמת מכרז ופרסום מכרז

שוטף

רגיל

ס.מנהל מח' מכרזים וחוזים+
רכז חוזים
העברת תיקי מכרזים וחוזים
מאגף גזברות לארכיון
במחלקת מכרזים
קורס מכרזים
הוצאת מכרז חדש באמצעות
יועץ

0

0

0

1933001550
0

פרסום מכרזים

איוש  2תקנים

רגיל

0

משימה שנתית

העברת הארכיב

רגיל

1992004960

שוטף
פרסום מכרז

הכוונה וליווי של יועץ לכרטיס הערכות להנפקת
מערכת חברתית
+אפליקציה חכמה +הגדלת תושב עסקי ,מיזמים עם גופים כרטיסי תושב חדשים
של מועדוני כרטיסים והגדלת
ההטבות לכרטיס תושב
ההטבות ממעסיקים ומרכזי
קניות ברחבי העיר והגדלת
הטבות עירוניות לבעלי כרטיס
תושב+מכרז לכרטיס תושב+
אפליקציה.
הגדלת מס' כרטיסי התושב הגדלת מס' כרטיסי התושב
ושיווק כרטיסי התושב על גבי
"העיגולדים"

מספר סעיף
תקציבי

משימה שנתית

רגיל
רגיל

שוטף
בחירת ספק

כרטיס תושב
רגיל
תחילת שיווק
הכרטיסים החדשים

קמפיין פרסום
במדיה העירונית
ובשילוט

170

רגיל

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

0
0

1933001750

1933001750

100

1,000

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה
6026

שם המשימה
הקמת מערכת CRM

הסבר ופירוט אודות
המשימה
הכנת מכרז לממשק דו כיווני
בין הרשות ללקוח

תוצר חציון 1
פרסום מכרז

תוצר חציון 2

סוג תקציב

התקשרות עם ספק רגיל

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

0

מימוש הרפורמה לרישוי
עסקים ושיפור השירות

5963

5971

5973

5974

5975

5977
5979

5981

הסדרת המבנה הארגוני
והתאמתו לשירות מוכוון
לקוח
הסדרת המבנה האירגוני
והתאמתו לשירות מוכוון
לקוח
הפקת חוברת מידע
והכוונה לבעלי עסקים

פרסום מכרזים

תוספת כח אדם של 3
מפקחים/תברואנים ומפקחי
שילוט ,ואיוש  2מנהלי רובעים
רכבי אכיפה קבועים למנהלי  2רכישת כלי הרכב
רובעים 2 ,קטנועים שני גלגלים
לאגף
איסוף מידע
איסוף וריכוז תוכן לחוברת ,
עיצוב בליווי יועץ מקצועי,
כתיבת מדיניות הרשות
המקומית ,הפקת חוברת בבית
דפוס (חוברת מידע והכוונה
כתובה וגם על אביזר אחסון
דיגיטלי) ,הכנת חוברת וימי
עיון לבעלי עסקים

תחילת עבודה על
הנגשת אתר רישוי עסקים רישוי עסקים-שיפור אתר
האגף ,הוספת תכנים רלוונטים הנגשה
ושילוט ורישוי מקוון
לרבות טפסים
מוכוונים/דיגיטלים .שילוט -
בניית אתר אינטרקטיבי (
ממתינה לזוכה במכרז)
שיפור רמת המקצועיות של חיבור המערכת מול הגורמים שוטף
המאשרים ,בשיתוף ישראל
העובדים והגורמים
דיגיטלית.
המאשרים
 2כנסים
שיפור רמת המקצועיות של השתלמויות בחוק ותקנות
רישוי עסקים
העובדים והגורמים
המאשרים
שיפור רמת המקצועיות של הדרכה והטמעת מערכת רישוי שוטף
עסקים
העובדים והגורמים
 4עובדים
שיפור רמת המקצועיות של קורס שיפור השירות ,לימודי
הנדסאי איכ"ס/תברואן .לימודי
העובדים והגורמים
נגישות נכים -מו"ס ושירות.
המאשרים
קורס הכשרה מחייבת
למנהלים.

רגיל

איוש  5תקנים

רגיל

בוצע

רגיל

הפקת חוברת
הנחיות

רגיל

אתר אינטרנט
מונגש

רגיל

שוטף

רגיל

כנסים 4

0

0

1933001750

400

300

100

0

0

0

20

שוטף

רגיל

0

10

עובדים 8

רגיל

0

90
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תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

5982

שם המשימה
טיוב מאגר נתונים ברישוי
עסקים

שיפור לוגסטי וטכנולוגי
למתן שירות

5983

6895

ביצוע התקשרות

ביצוע בקרה ודגימות שטח
ועבודת משרד ע"י חברה
חיצונית ,סריקת גרמושקות
ותיקים חדשים
הליך התמחרות
שיפור והוספת ציוד כגון
טאבלטים/מוסופונים ,מחשבים
ניידים  ,מדפסות וכד' 2 ,מד
טוח לייזר 8,מד טמפרטורה
שמן 8 ,מד טמפרטורה קירור,
תקציב למדים לכלל נותני
השירות 8 ,פנסים מקצועיים8 ,
תיקי עבודה לכלים ,.סורק אחד.

הקטנת הנטל הבירוקרטי, ,שולחן עגול one stop shop ,
הקטנת לו"ז למתן רישיונות חיבור עם איגודים מסחריים
,להקטנת לו"ז ,חקיקה בכנסת
.עריכת כנסים עם בעלי עסקים

5990

התאמת האגף לרפורמה
בתכנון ובניה

5991

הסרת המגבלה ההנדסית
ברישוי עסקים
הנגשת המידע העירוני

5992

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

הוספת משאבים  ,כח אדם
טכנולוגיה (מד מטרג',
טבלטים ,מוסופונים)
רשימת התכליות במקום קיום
דיני התיכנון והבניה היערכות
הנגשת המידע לעובד האגף.
הנגשת המידע ליזם /בעל
העסק בזמן אמת

הקמת שולחן עגול

ראה מדדים בסעיפים
רלוונטים

תוצר חציון 2
ארכיון סרוק

רגיל

רגיל

רכישת הציוד

עמידה בלו"ז
להנפקת היתרים
לפי דרישות החוק

רגיל

מימוש רפורמה בתכנון ובניה
רגיל
ראה מדדים
בסעיפים רלוונטים

עבודה על הכנת הנוהל אישור הנוהל

שוטף

סוג תקציב

רגיל

רגיל

שוטף
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מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

1933001750

0

0

0

0

0

100

תקציב
ממקורות
חיצוניים
2019

פירוט מקורות
חיצוניים

מטרות מנהל
כללי
פיתוח הון אנושי מקצועי ,איכותי ,בעל הנעה פנימית ,גאווה עירונית ומחוברות לארגון.
ביסוס תהליכים מקצועיים בתעסוקת עובדים ,כולל קליטת עובד חדש ופרידה מעובד.
הצבת דרישה מתמדת לעלייה ברמה המקצועית של עובדי העירייה ובניית מסלולי הכשרה
ופיתוח בהתאם.
הנגשת מידע לעובדים ,קידום מנגנון נגיש בענן  24שעות ,הדרכות ,פעילויות חברתיות.
מחוברות לארגון ולעובדים באמצעות העשרה חברתית.
טיפוח העובד כפרט לאורך מעגל חייו ,מתן דגש לסביבה פיזית מכבדת ומותאמת מקצועית
סביבת עבודה פיזית ,מכבדת ומותאמת לצרכי העובד.
שמירה על הוגנות העירייה כלפי עובדיה ,בכל הנוגע למיצוי זכויות ,עידוד העובד ותמיכה
בעת משבר.
הקפדה על כללי סביבה בטוחה בכל מתקני ומשרדי העירייה לעובדים ולתושבים כאחד.
הטמעת אמצעים טכנולוגיים עדכניים להעלאת איכות השרות לתושב
שדרוג קווי התקשורת לאינטרנט.
מעבר לתצורת אינטרנט במערכת מוקד עירוני ופניות הציבור.
הטמעת אתר הנדסי חדש לשירות הציבור.
קידום מערכת שיתוף ציבור רב ערוצית ומתקדמת.
הטמעת ערכי הקיימות במגוון פעילויות ויוזמות העירייה
העלאת מודעות העובדים לנושא איכות הסביבה ויצירת בהירות לגבי כיצד העובדים מצופים
לנהוג על מנת למקסם משאבים ולמנוע בזבוז.
הטמעת תקן אחריות חברתית בכל יחידות העירייה
שילוב פעולות ליישום התקנים האיכותיים והחברתיים ב 100%תוכניות עבודה ביחידות.
מימוש מדיניות של רב תרבותיות והעדפה מתקנת בהעסקת עובדים.
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מינהל כללי

רכש
ולוגיסטיקה

פרויקטים
עירוניים

מח'
פרויקטים
במרחב
הציבורי

סגן מנהל אגף
לוגיסטיקה
ואירועים

מח' אינוונטר
מח' הסכמי
רכש

איכות ותכנון
אסטרטגי

סגן מנהל אגף
לסטטיסטיקה

קליטה

 25מתאמי
איכות
נע"ת

מח' ספירות
מצאי שנתיות

מח' מוקד
קליטה
 3מגשרים
של משרד
הקליטה

משאבי אנוש

מח' כ"א
ופרט
מח'
תנאי
שרות
בית
משפט
לעניינים
מקומיים

מח' הדרכה
והשתלמויות
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סגן מנהל אגף
מש"א

סגן מנהל אגף
מש"א

סגן מנהל אגף
מש"א ומנהלת כ"א
רוחבית

מטרות אגף
איכות ותכנון אסטרטגי
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,מימוש מדיניות של צדק חברתי ,צמצום פערים ורווחת הפרט
והמשפחה.
סקירת נאותות ואפקטיביות מערכת ניהול אחריות חברתית.
ביסוס נורמות ליצירת שקיפות בתהליכים ארגוניים ותוצרי העשייה של יחידות העירייה.
הטמעת תכנית האתיקה במסגרת השימור והעלאה המתמדת של רמת האתיקה בפעילות
העירייה.
זיהוי והקטנת הסיכונים האפשריים בהיבטי האחריות החברתית.
תחזוקה ושימור מערכת האיכות המשולבת.
מיפוי  100%הנהלים הקיימים וביצוע מבדק מחזורי של כ 80 -נהלים מתוך  310נהלים
והוראות עבודה ,בשנה.
טיפוח צוות מאמתי איכות הפועלים בהתנדבות והעלאה מתמדת של הרמה המקצועית
שלהם.
העמקת היישום של פורמט מדיד בתוכניות עבודה בכל יחידות העירייה.
שילוב תכנים של תו התקן לאחריות חברתית בתוכניות העבודה.
ביסוס תפיסת המדידה בתוכניות העבודה העירוניות.
עיצוב ,הטמעה והשרשת עבודת האגף לאיכות ותכנון כאגף מטה מקצועי ,המניע תהליכי
חדשנות ,קידום מצוינות ושיפור מתמיד.
אמנת שרות  -עלייה במדדי איכות על פי הסטנדרטים של מדדי אמנת השרות .הפחתת
אחוז האיחורים בטיפול בפניות .דגש על היחידות :אחזקת מוסדות חינוך ,ספורט ותשתיות,
תמרורים ורמזורים.
הגשת העירייה למגוון תחרויות ופרסי איכות.
קיום תהליכי בקרה לאורך הארגון ,לרבות תהליכי הפקת לקחים.
הרחבת מסד הנתונים העירוני לצורך יצירת ידע.
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מנהל כללי
איכות ותכנון אסטרטגי
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

פירוט
מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

שימור ותחזוקת מערכת האיכות

5652

6628

תחזוקה וביצוע
מבדקים של מערכת
האיכות העירונית
הטמעת תקן אחריות
חברתית במנהל
רווחה ושרותים
חברתיים

קבלת תעודת הסמכה
ממכון התקנים

כתיבה והטמעת נהלים ,ביצוע
מבדקי איכות פנימיים ,קיום סקר
הנהלה ,עמידה במבדק מכון
התקנים
מפגשים 3
מיפוי הדרכות והצבת זרקור על
שילוב קורסים והדרכות שהן
"מעבר לציות" .ההטמעה תתבצע
באמצעות צוות שיפור ובניהול
יחידת ההדרכה.

קבלת תו יהלום
לארגונים המחזיקים
בשבעה תקנים [מכון
התקנים]
מפגשים 3

רגיל

רגיל

1618201520

1611001521

21

50

0

25

הטמעת עבודת תכנון אסטרטגי בעבודה העירונית

11219

הוספת עולמות תוכן למערכת
הרחבת מעגל
הנתונים הסטטיסטיים המידע החכמה [ סיטיפדיה ]
קישור המידע לשכונות העיר
העירוני
הפקת ספרון "נתניה מדברת
במספרים"

ספרונים לחלוקה בכנס  300הוספת  2עולמות תוכן
לסיטיפדיה
תכניות עבודה

רגיל

1618201750

6

0

תכנית עבודה עירונית
הפקת כנס תכניות
עבודה 2019

הבניית תכני הכנס
הזמנת מרצים  ,השתתפות 230
מנהלים מהעירייה
הפקת ספר תכניות עבודה
מעקב אחר עדכון סטטוס תכנית
העבודה ע"י המשתמשים

הטמעת תהליכי
מדידה בעבודה
העירונית

הדרכה והנחיה למדידת הפעילות ביצוע סטטוס חצי שנתי
העירונית באמצעות מערכת
תכניות העבודה הממוחשבת

הגשת העירייה
לפרסים וקולות

הגשת מועמדות ל3 -
כתיבה ואיסוף החומרים,
השתתפות בוועדות הפרס ,מעקב קולות קוראים
אחר קבלת הפרסים.

11220

קיום כנס  ,הפצת  50ספרים מעקב שנתי  -סטטוס
ביצוע תכניות

רגיל

1618201750

86

0

פיקוח ומדידה

11236

ביצוע סטטוס שנתי

רגיל

0

0

פרסים וקולות קוראים
11238

הגשת מועמדות ל 4
פרסים וקולות קוראים
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רגיל

1618201520

20

0

מפעם

מטרות אגף
רכש ולוגיסטיקה
טיפוח העובד ,באמצעות יצירת סביבה פיזית מכבדת ומותאמת מקצועית –
באמצעות רכישת ריהוט  ,ציוד מגן ,כלים ,מכשירי עבודה וכלי רכב לביצוע עבודתם.
הטמעת ערכי הקיימות בדרישות לרכש עבור עובדי העירייה ,תלמידי בתיה"ס וגנ"י –
באמצעות רכישות ציוד ממוחזר ורכש ירוק על פי תקני איכות הסביבה מהספקים.
סיוע למערכת החינוך העירונית -
ע"י רכישת ציוד חדשני לגנים  ,משחקים ואביזרים למסגרות החינוך המיוחד וחתירה למצוינות.
חיזוק אטרקטיביות העיר –
ע"י דגלול וקישוט העיר  ,הקמת במות ותיחום שטחים לקראת פעילויות תרבות הפנאי ,
אירועים ,טקסים וביקורים מהארץ ומחו"ל.
פיתוח ההון האנושי  ,התמקצעות וערבות הדדית של עובדי האגף –
ליצירת הנעה פנימית ולכידות אגפית לביצוע המשימות העירוניות.
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רכש ולוגיסיטקה
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

ביצוע ספירת מלאי חד פעמית ושדרוג מערכת אינוונטר עירוני
יישום התהליך עד סוף
שנת .2019

9006

9004

9005

9007

9008

ביצוע ספירת מלאי חד עריכת אינוונטר בסיסי כלל עירוני ביצוע ספירת מלאי ליישור
קו.
פעמית על ידי חברה כולל סימונים .הקמת קטלוג
ביצוע קטלוג חדש.
חיצונית ויצירת קטלוג אינוונטר עירוני ע"י חברה
קבלת  2רשמי אינוונטר
חיצונית .רישום אינוונטר ועדכון
עירוני.
ומזכירת מחלקה.
ע"י עובדי המחלקה.
שדרוג המערכת הלוגיסטית (אינוונטר)
רגיל
הרכש עבר תהליך עם הגזברות כניסה של ציוד שנרכש
הקמת מערכת
לאינוונטר האתר עבורו
האינוונטר והטמעתה ( כדי להנגיש את מערכת הרכש
נרכש.
לכל המשתמשים .בשנת 2019
שדרוג התהליכים
נעסוק בהקמה ושדרוג של
הקיימים).
המערכת הלוגיסטית(אינוונטר)

מעקב חשבוניות
ותקציבים  ,קליטת
חשבונית לאתרים
והעברה ממוחשבת
לתשלום.

קליטת החשבוניות ותעודות
המשלוח מתבצעות באופן
ממוחשב באגף.

רגיל

שילוב נושא בקרה תקציבית בהסכמי רכש.
רגיל
סריקת חשבוניות עם
סריקת וקליטת חשבוניות
עם מס' קטלוגי ישירות לכל מס' קטלוגים ישירות
לתוך מערכת האינוונטר.
האתרים בתוך המערכת.

מתן שירות הדפסה בפעימות מונה על פי מכרז לכל מח' העיריה.
רגיל
ניהול המשך החלפת ,המשך החלפת מכשירים ,מעקב החלפת מכשירים נוספים
ישנים ותקולים  ,חיסכון של
מכשירים ,מעקב אחרי אחרי מתן שירות והגשת
חשבוניות מול הספק ,על פי מכרז בערך
מתן שירות והגשת
 ₪ 100,000-150,000עד
שירותי הדפסה בפעימות מונה
חשבוניות.
סוף שנת .2019
לכל מח' העירייה.
רכישת והחלפת רכבי .רכישת רכב קטן /מסחרי למח'
לוגיסטיקה במקום שכור .אושר
עבודה -טנדר למח'
בשנת  2016אך לא בוצעה
אירועים,בנוסף רכב
הרכישה .מיועד לאירועים
קטן לניוד העובדים
המתקיימים בו זמנית ,הסעת
ולאירועים שונים.
עובדים והעברת ציוד .בנוסף
,החלפת טנדר ישן (מח'
לוגיסטיקה לאירועים) -הטנדר ישן
נרכש ב.2008-

לוגיסטיקה -החלפת כלי רכב  -רכבי עבודה.
רגיל
רכישת רכבים על פי אישורי רכישת רכבים עד סוף
שנת 2019.
תקציב .קבלת עובדת
חדשה לעבודת מזכירות,
הפעלת מוקד לרישום
אירועים ולו"ז של המחלקה.
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פירוט
מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מס'
משימה

9015

שם המשימה

ביצוע ספירת מצאי
שנתיות על פי נהלי
רכש.

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

קבלת מזכירה לעבודת
מנהל מח' ספירת מלאי מר
עדכון ספירות מלאי
ישראל אהרון  ,מבצע ספירות
מצאי חוזרות בכל שנה בכל אתרי במערכת הממוחשבת
והכנת דוחות חוסר/עודף.
העירייה .

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

ביצוע ספירת מצאי שנתיות .
רגיל
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פירוט
מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מטרות אגף
משאבי אנוש
פיתוח הון אנושי מקצועי ,איכותי ,בעל הנעה פנימית ,גאווה עירונית ומחוברות לארגון
ביסוס תהליכים מקצועיים בתעסוקת עובדים
התמקצעות המשאב האנושי ושיפור רמת השירות לתושב.
טיפוח העובד כפרט לאורך מעגל חייו ,מתן דגש לסביבה פיזית מכבדת ומותאמת מקצועית
טיפול ברווחת הפרט והמשפחה של עובד עירייה ומתן עזרה ככל שניתן.
קיום אירועי רווחה לעובדים
הנגשה של הסביבה הפיסית במשרדי הרשות בהתאמה לצרכים של תושבים עם נכויות.
הגברת נגישות העובדים למידע ואינפורמציה עדכנית.
הטמעת אמצעים טכנולוגיים עדכניים להעלאת איכות השרות לתושב
הטמעת ערכי הקיימות במגוון פעילויות ויוזמות העירייה
הטמעת תקן אחריות חברתית בכל יחידות העירייה
הטמעה ופיתוח מודעות נגד הטרדה מינית.
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משאבי אנוש
מס'
משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

פירוט
מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מינוף המשאב האנושי והקניית ידע וכלים
הכשרת עובדים
לתואר אקדמאי
10805

10806

תכנית עתודה ניהולית אגף משאבי אנוש מקדם תוכנית
עתודה ניהולית בקרב העובדים
בארגון במטרה לטיוב המשאב
האנושי בארגון.
הכשרת סייעות
בחינוך המיוחד

10807

הכשרות בטיחות
10813
בקרות שכר

10814

הנגשת מידע  -קיוסק
10808

ליווי ובדיקת שביעות
עיריית נתניה בשת"פ עם מכללת עידוד עובדים לרישום
ללימודים ,קיום מפגשים עם רצון העובדים אודות
נתניה מקדמת את תחום
ההשכלה בקרב העובדים ללימודי מכללת נתניה למתן הסבר התוכנית והיערכות
לפתיחת קבוצה נוספת
תואר ראשון במטרה למנף ולהניע על תוכנית הלימודים.
לשנת הלימודים
את העובד להתקדם ולשאוף
האקדמית הבאה
לתפקידי ניהול.
פנייה לגורמי חוץ בבקשה
למימון  /השתתפות כספית
להפעלת תוכנית עתודה
ניהולית בקרב העובדים

קידום התכנית ויישומה

פתיחת מחזור נוסף

קיום השתלמויות והכשרות
הכשרת ההון האנושי המועסק
במוסדות החינוך המיוחד ,הקניית באודיטוריום שהוכשר
לטובת טיוב העובדים
כלים לעבודה שוטפת וללמידה
ויצירת סביבה לימודית
בתחום העיסוק הרלוונטי.
תומכת.
קיום הכשרות
הכשרות בטיחות לעובדים על פי קיום הכשרות לאוכלוסיות
לאוכלוסיות יעד שונות
יעד שונות
חוק והכשרות יזומות בהתאם
לצרכי העבודה
המשך ביצוע בקרות
ביצוע בקרות שכר 10%
ביצוע בקרות שכר לעובדי
מכלל הקבלנים המועסקים שכר
העירייה ולקבלני השירות
המועסקים בעיריית נתניה
במטרה להסדרת תנאי שכר
והטמעת הסכמי שכר בכפוף
לתפקידים בהמם מועסקים
העובדים
נגישות השירות
קיום התקשרות עם ספקים התקשרות עם ספקים
התקנת קיוסק מידע בנקודות
והכנת מכרז להתקנת
לקבלת הצעות מחיר
שונות במשרדי העירייה לצורך
עמדות נגישות
והטמעת עמדה אחת
הנגשת מידע לעובדים בתחום
כפיילוט להנגשת מידע
תנאים נלווים  -קרן פנסיה,
לעובדים .כרגע ללא עלות
נוכחות ,ימי מחלה ,הצהרה ועוד
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רגיל

1811001520

רגיל

 1615003520מפע''ם ,משרד
הפנים ,שלטון
מקומי

רגיל

1615003520

רגיל

רגיל

רגיל

1615003520

1615001780

מפע''ם ,משרד
הפנים ,שלטון
מקומי

30

50

50

מס'
משימה

שם המשימה

גיוס מיון השמה
וקליטה
10815

מכרז שכר וכ"א

10804

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

התאמת מערך העובדים והמינהלים למצב אופטימלי
1615001751
רגיל
המשך ביצוע ועדות
היערכות לפרסום מכרזי
היערכות לקיום מכרזי כח אדם
מכרזי כח אדם
כא ,פרסום מכרז וגיוס
ופרסומם ,קיום ועדות מכרזים
עובדים ,מיון והשמה
להשמת עובדים בתפקידים
בתפקידים לאחר שעברו
בהתאם לצורכי המערכת
וקליטתם לאחר שעברו את ועדת את ועדת הבחינה ,לאחר
מכן קליטתם במערכת
הבחינה לפי דרוג והסכמים
העירונית
הקיימים
איחוד מערכות טכנולוגיות המטפלות במשאב האנושי
1992004750
פרסום המכרז ובחירת רגיל
ביצוע פגישות עבודה
טיפול בהליכי מכרז שכר וכ"א
הזכיין
וסיעור מוחות עם עובדי
חדשני בשיתוף עם אגף מחשוב
ומינהל כספים שיפורסם במהלך משאבי אנוש ,מיחשוב
וגזברות /שכר ,הגורמים
שנת  2019בליווי יועץ חיצוני,
העובדים כיום במערכת
יקבע זכיין שיתחיל עבודתו
ברבעון האחרון וייושם באופן מלא השכר והנוכחות הקיימת
בארגון ובניית תבחינים
בשנת .2020
להכנת החוזה.

182

פירוט
מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

36

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019

פירוט
מקורות
חיצוניים

מטרות אגף
קליטה
קליטת עליה ישירה בגישת "השזירה" ,תוך כיבוד תרבות העולה ושימורה לצד שילובם בתרבות
הישראלית – באמצעות בניית קבוצות קליטה בקרב קהילות ותיקות ,קורסים וחוגים לטיפוח
המורשת של העולים ,שימור שפת אם לצד לימוד השפה העברית.
הקניית השפה העברית בכל הרמות – באמצעות לימודים באולפן הבינלאומי וכן חיזוק השפה
בקרב עולים ותיקים באמצעות קורסי עברית באולפנים שכונתיים.
גיבוש קבוצות מנהיגות והעצמת עולים – באמצעות סדנאות ,תוכניות והקנייה של כלים
לקבוצות של נשים ,גברים וצעירים עולים לחיזוק החוליות החלשות שבשרשרת.
זמינות ויעילות – באמצעות פעילות הפרוייקטורים הנמצאים בקשר עם העולים הפוטנ־
ציאליים עוד בהיותם בארץ המוצא ומלווים אותם לאורך כל הדרך.
עידוד עליה – באמצעות השתתפות בירידי עליה ,מתן מידע זמין באתר האינטרנט העירוני,
נטוורקינג ,וידאו קונפרנס ,וקשר באמצעות הרשתות החברתיות )פרוייקטורים(.
שילוב וקליטה מוצלחים במערכת החינוך העירונית – באמצעות שיתוף פעולה עם מנהל
חינוך :יסודי ,תיכון וגני ילדים.
מתן מענה לכל שכבות הגיל של העולים  -באמצעות פעילויות ייעודיות לקשישים ,בני נוער,
נשים וצעירים.
פעילות אינטגרטיבית לקבוצות עולים וישראלים – באמצעות סיורים להכרת הארץ ,מופעי
תרבות משותפים ופעולות חינוך ציוני ויהודי.
שילוב תעסוקתי של העולים ומתן כלים לפרנסה – באמצעות קורסים ,חוגים ,שיתוף פעולה
עם מט"י ,ארגונים וחברתיים והקניית שפה עברית תעסוקתית וירידי תעסוקה שונים.
השגת תקציבים מגורמים העוסקים בתחום העליה – משרד הקליטה ,הסוכנות היהודית
ואחרים.
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קליטה
מס'
משימה

שם המשימה

קליטה ושילוב של
עולים בקהילה

9014

חינוך והעשרה

9047

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

השגת היעדים החצי
תכניות לשילוב עולים בקהילה
שנתיים כולל ביצוע 12
באמצעות מפגשי תרבות,
אירועים ,פיתוח קבוצות מנהיגות ,אירועים קטנים 4 ,אירועים
גדולים 20 ,סדנאות
פעילות למשפחות ,פעילות
והרצאות ,לפחות  4תכניות
מותאמת לגילאים ,מפגשים בין
עולים לעולים ובין ותיקים לעולים ,פעילות מרכזיות
התכנית מתווה ב 6-מלווי עולים
ומתוקצבת על ידי המשרד
לקליטת עליה ועיריית נתניה.
פעילות העשרה בתחומים שונים
למבוגרים ,צעירים ,בני נוער
וילדים בתחומי ההכשרה,
ההשכלה וההעשרה החוגית
בתחומים כמו :הכנה לכיתה א',
חוגי שירה ומוזיקה ,ציור ואמנות,
ספורט ,סרטים ,תאטרון קהילתי,
מוזיקה קלאסית ופעילות קיץ

תוצר חציון 2
קליטת עולים
השגת חצי שנתית
סופית  -כולל ביצוע 12
אירועים קטנים4 ,
אירועים גדולים25 ,
סדנאות והרצאות
בתחומים שונים ,המשך
תכניות פעילות מרכזית

הפעלה של כ 8-חוגי
הפעלה של כ 8-חוגי
פעילות שונים בתחומי
פעילות שונים בתחומי
העשרה לילדים ,הדרכה לכ -העשרה לילדים ,הדרכה
לכ 2-מועדוני נוער
 2מועדוני נוער עירוניים
עירוניים שבהם
שבהם משולבים עולים4 ,
פעולות שבועיות לקשישים משולבים עולים4 ,
פעולות שבועיות
במרכז העיר 15 ,פעולות
חצי שנתיות לקבוצות נשים לקשישים במרכז העיר,
 15פעולות חצי שנתיות
עולות מצרפת ומחבר
העמים ,הפעלת בין  2ל 4-לקבוצות נשים עולות
מצרפת ומחבר העמים,
תכניות משותפות עם
הפעלת בין  2ל4-
הרווחה ,פרוייקט מחול
תכניות משותפות עם
לילדים עם מחלקת
הרווחה ,פרוייקט מחול
הספורט ,פעילות העשרה
והעצמה לקהילה האתיופית לילדים עם מחלקת
הספורט ,פעילות
העשרה והעצמה
לקהילה האתיופית

184

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב
רגיל

רגיל

פירוט
מקורות
הרשות

תקציב
ממקורות
הרשות 2019

 1869002750המשרד לקליטה 535
עליה

 1869002750המשרד
לקליטת עליה

245

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019
1,245

570

פירוט
מקורות
חיצוניים
המשרד
לקליטה עליה

המשרד
לקליטת עליה

מס'
משימה

שם המשימה
שפה וזהות

לימודי אולפן לעולים ברמות א' ,ב' הפעלת  1מחזור אולפן א' הפעלת  1מחזור אולפן
א' חצי שנתי ב16-
חצי שנתי ב 16-כיתות,
וג' .לימודי עברית תעסוקתית
הפעלת  3כיתות פנסיונרים ,כיתות ,הפעלת  3כיתות
לעולים ,עברית לרופאים ואולפן
הפעלה של פעילות בחגים :פנסיונרים ,הפעלה של
קיץ עברית לילדים .תכניות
פעילות בחגים :יום
להנחלת זהות יהודית  -הרצאות טו בשבט ,פורים ופסח,
העצמאות ,שבועות ,חגי
הפעלת פעילות העשרה
וסדנאות ,חוגים ופעילות חגים
תשרי וחנוכה ,הפעלת
למשפחות ולילדים ,סיורים ברחבי חינוכית בתחומי הקריאה
פעילות העשרה חינוכית
והכרת הספרות לילדים
הארץ והרצאות שונות בנושאי
בתחומי הקריאה והכרת
בשעות אחר הצהרים,
ארכיאולוגיה ,היסטוריה וציונות.
הוצאת כ 3-סיורים חודשיים הספרות לילדים בשעות
אחר הצהרים ,הוצאת כ-
לעולים באולפן ובקהילות
 3סיורים חודשיים
השונות ,כ 4-הרצאות
לעולים באולפן
וסדנאות שבועיות בנושאי
ובקהילות השונות ,כ4-
זהות יהודית וישראלית
הרצאות וסדנאות
שבועיות בנושאי זהות
יהודית וישראלית

לתרום ולהיתרם

פעילות לחיילים בודדים ,רגיל
תרומה בתחומי התרבות ,המדע ,פעילות לחיילים בודדים,
למלש"בים ,לבנות
למלש"בים ,לבנות שירות
האמנות והמוסיקה של עולים
שירות לאומי ולחיילים
חדשים באמצעות פעילות לאורך לאומי ולחיילים עולים,
פעילות של מדענים עולים עולים ,פעילות של
השנה ,פעילות התנדבותית
והדרכת מתנדבים בתחומי ביטחון למען העיר ולמען המדע  -כ -מדענים עולים למען
 10מפגשים ,פיתוח קבוצות העיר ולמען המדע  -כ-
פנים ,סיוע למשפחות ,תמיכה
 10מפגשים ,פיתוח
הדדית ועולה למען עולה ,.פעילות נוער מתנדב ,הנצחה של
קבוצות נוער מתנדב,
יום הניצחון על גרמניה
נוער מתנדב ,סיוע בפיתוח
הנצחה של יום הזיכרון
הנאצית
פרוייקטים כמו כתיבת ספרים,
נספי סודן ,יום העליה
צילום ועוד של עולים חדשים,
הנצחה ,יום העליה

9048

9049

הסבר ופירוט אודות
המשימה

תוצר חציון 1

תוצר חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

185

רגיל

פירוט
מקורות
חיצוניים

 1869011750המשרד
לקליטת עליה
והסוכנות
היהודית

 1869002750המשרד
לקליטת עליה

תקציב
ממקורות
הרשות 2019
293

293

תקציב
ממקורות
חיצוניים 2019
978

683

פירוט
מקורות
חיצוניים
המשרד
לקליטת עליה
והסוכנות
היהודית

המשרד
לקליטת עליה

