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דבר ראש העיר
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העיר נתניה הריביירה של ישראל ,ממשיכה להפתיע כעיר העומדת בראש רשימת הערים עם
עיר הולכים ומתאחים
הגירה חיובית לאורך עשור לפחות .תנופת הבנייה למגורים נמשכת ,חלקי העיר
תחושת בטחון.
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התושבים והמבקרים נהנים מאירועי תרבות לאורך כל השנה ,תיירים רבים בוחרים להתארח
במלונות החדשים והוותיקים וליהנות מרצועת החוף ומרכז העיר המתחדש.
מערכת החינוך העירונית ,ממשיכה בתהליכי חדשנות ומצוינות המוטמעים בגני ילדים ובבתי
הספר ואנו מתברכים בכוח ניהול והוראה מצוין.
פרויקטי הדגל המוצגים בספרון זה מעידים על פיתוח מואץ של העיר תוך שימוש מושכל
במשאבים העומדים לרשותנו ,תוך תכנון חכם של מבני ציבור וחינוך.
אני מאחלת לכולנו שנת עבודה פוריה.
אני מודה לכל עובדי העירייה על עבודתם המסורה ועל מחויבותם להשבחת איכות חיי התושבים.

מרים פיירברג – איכר
ראש העיר
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דבר המנכ״ל
מטרות המנכ״ל
מטרות על  /דגשי מנכ”ל תכנית עבודה 2020
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.
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר כאבן שואבת ליזמות
עסקית תוך הגדלת שטחי התעסוקה .קידום שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות מארנונה
למגורים לבין אחוז הארנונה ממסחר.
מיצוב מעמדה של העיר כריביירה הישראלית ,המהווה מוקד משיכה בתרבות פנאי בילוי
ותיירות ברמה ארצית ובינלאומית.
ביסוס מערכת חינוך עירונית המובילה תהליכי חדשנות ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל.
הטמעת עקרונות עיר חכמה ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .תוך מתן דגש על שיפור
השרות וייעול תהליכים .
הקמת מרכז שרות לתושב המאגד תחתיו את מגוון המחלקות המטפלות בשירותים
הניתנים.
התייעלות תוך צמצום ההוצאה העירונית .
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,מימוש מדיניות של צדק חברתי ,צמצום פערים ורווחת הפרט
והמשפחה.
ניהול שיטתי של מגה פרויקטים (הקמת בניין העירייה ,היכל תרבות ,טיפול במצוקים והקמת
מרינה)
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עם סיום עשור של תנופה ,התחדשות וצמיחה חסרת תקדים ,אני גאה להביא בפניכם לראשונה
כמנכ"ל העירייה ,את תכנית העבודה העירונית אשר ממפה את העשייה המתוכננת לשנת .2020
עם כניסתי לתפקיד מנכ"ל העירייה ,חרטתי על דגלי להאיץ את תנופת הבינוי והפיתוח העירוני,
תוך שמירה על מסגרת תקציבית שתאפשר צמצום הדרגתי של החוב העירוני .כל זאת תוך שיפור
והרחבת סל השירותים העירוניים הניתנים לתושבי נתניה.
הכנת תכנית העבודה  2020כללה דיוני מטה מקיפים שנועדו לזקק את מטרות העל של העירייה,
למול היעדים של כל האגפים והמחלקות .נחיצותן והיקפן של התכניות הפרטניות נבחנו אחת,
אחת למול יעדי העל ,בהתאם ולצד אישור תקציב שמשקף את סדר העדיפויות העירוני ואת חזונה
של ראש העיר מרים פיירברג איכר .לאור זאת ,הן תכנית העבודה והן התקציב העירוני שמים דגש
מיוחד על קידום פרוייקטי דגל שיתרמו לתנופת הפיתוח של העיר ,כגון היכל התרבות העירוני
החדש ,אזור התעסוקה המטרופוליני וקידום התיירות בעיר .כמו כן ,ניתן דגש מיוחד לשיפור
השירות העירוני – פנימית וחיצונית – אשר בין היתר כולל הקמת אגף שירות לתושב.
הספרון המוגש בזאת ,מהווה תקציר של העשייה המבורכת המתקיימת בעיר נתניה ,החל
מפרוייקטי הדגל וכלה במגוון רחב של פעילויות המקדמות את העיר ומעמידות אותה בשורה
אחת עם רשויות גדולות ,מפותחות וחדשניות .יש לציין כי כעיר הראשונה אשר הוסמכה לתו
תקן לאחריות חברתית ,אנו חשים מחויבות עזה להטמעתו בכל ממדי החיים שבאים לידי ביטוי
במטרות העירייה ובתקציב העירוני ,ששם דגש רב גם על נושאים חברתיים.
לסיכום ,אבקש להודות לכל אחד מעובדות ועובדי העירייה שראוי להוקרה על תרומתו להצלחתה
של העיר בשנים האחרונות והפיכתה מוקד משיכה למגורים ולתיירות.
עוד אבקש להודות לראש העיר ,מרים פיירברג איכר ,על שנים רבות של עשייה בלתי-נלאית למען
העיר נתניה ותושביה ,ועל תמיכתה בי ובכלל עובדי העיריה במאמץ לגבש ולהוציא לפועל את תכנית
העבודה השנתית ולעמוד ביעדים השאפתניים שהצבנו .זוהי משימתנו ואנו נפעל במרץ לממשה.
בברכה,
יורם כהן
מנכ״ל העירייה
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דבר סמנכ"ל וראש מינהל כללי

דבר העורכת

עמיתי עובדי העירייה,
כסמנכ"ל וראש המינהל הכללי ומנהלת אגף משאבי אנוש ,אני ביחד עם צוות העובדים ,מובילים
שינויים נדרשים במבנה הארגוני העירוני ,על מנת לשפר ,לקדם ולרתום את הידע שלכם העובדים
לטובת צרכי הארגון.

חברים יקרים,
עיצוב ותכנון תמונת עתיד העיר מחייב אותנו לניתוח הצרכים האמיתיים של העיר ותושביה.
בספרון המוגש לכם בזה מתועדים פרויקטי הדגל המרכזיים המתבצעים בימים אלה ע"י הזרועות
השונות של המערכת העירונית.

פרויקטי הדגל העירוניים והנתונים הסטטיסטיים ,המוגשים לכם בספרון זה ,עליו שקד האגף
לאיכות ותכנון אסטרטגי ,מעידים על עשייה יוצאת דופן של המשאב האנושי ,ששילב זרועות
לביצוע פרויקטים אלו.

קצרה היריעה מלפרט כמה משאבי כח אדם ותקציבים מושקעים בתכנון ובבצוע של פרויקטים
אלה המהווים את גולת הכותרת של שנה .2020
בראש מעייננו בעת בחירת הפרויקטים לביצוע ,עמדו תושבי העיר ,צרכיהם ,בקשותיהם ושיפור
איכות חייהם.

אני מזמינה את כולנו יחד ,להמשיך ולקדם את פעילות זו לטובת תושבי העיר ואיכות חייהם.
בברכה
חיה שניידר
ראש מנהל כללי

כדי לבצע פרויקטים בסדר גודל עצום זה נדרשה מעורבות טוטאלית של מנהלי התחומים השונים
אשר רתמו את עובדיהם כשותפים מלאים לביצוע מטלה מורכבת ועתירת משאבים זו.
תכנית העבודה לשנת  2020מעידה כי צירוף חלקי הפאזל המוצגים בתכנית אפשרו לתכנן
בצורה חכמה ומושכלת את עבודתנו לשנת הקרובה תוך קבלת משוב וניהול דיאלוג מתמשך עם
ההנהלה הבכירה ובראשה ראש העיר ומנכ״ל העירייה.

אני מאחלת לכולנו שנת עבודה פורייה ומוצלחת.
אילנה לונגו
מנהלת האגף לאיכות ותכנון אסטרטגי
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פרוייקטי דגל לשנת 2020
פרוייקטים אורבניים וכלל עירוניים
היכל התרבות
מיקום :אגם ג' בצדו המערבי של כביש  ,2מול הסינמה סיטי ,במתחם
לתרבות ותעסוקה.
 המבנה ישמש לפעילות תרבותית מודרנית וייבנה כמבנה חכם. יארח מגוון אירועים תרבותיים לרבות קונצרטים והצגות. האולם המרכזי יכיל כ 950-מקומות ישיבה.סטטוס :קידומו החל במסגרת ועדות היגוי ברשות מנכ"ל
העירייה מר יורם כהן.יעד  :2020קביעת אבן פינה.
הכנת פרוגרמת שימושים ושטחים וקידום התכנון המפורט.

פרוייקטי דגל לשנת 2020
תכנית מתאר ארצית לחופי נתניה תמ"א 6 / 13
תכנית זו מגדירה מדיניות כוללת לחופי נתניה וכלים ליישום המדיניות בהליך מקוצר
ומהיר יחסית ,על מנת לחזק את נתניה כעיר ספורט וים מובילה בישראל.
מדיניות עירונית ברורה ומאושרת ברמת התכנון הארצית לכל שטחי החוף של העיר.
 הסדרת וודאות תכנונית וקיצור הליכים משמעותי לאישור תכניות והיתרים. פיתוח של פעילויות סחירות במוקדי החוף השונים. הגדרת שטח אפשרי לבניית מעגנה וזירוז הליכי התכנון לאישורה. התכנית מאפשרת בניית הגנות על המצוק וכן מזחים בים.סטטוס :התכנית אושרה במועצה הארצית.
יעד  :2020הסדרה תכנונית של מערך שירותי החוף ומתן היתרים בהתאמה.

עלות משוערת :כ 150 -מיליון .₪
מימון :בשיתוף רשות מקרקעי ישראל ,מפעל הפיס והקופה העירונית.

בניין העירייה
שילוב בית העירייה בתוך מרקם עירוני
בקרן רחובות במרכז העיר.
מרכז אזרחי–תרבותי הבנוי במערך מבנים חדשני
ומשלב דואליות בין הרשות לתושב.
המבנה ייצג שגרה ביום ותרבות בערב.
הפרויקט הוא דוגמא מצוינת לעירוב שימושים
בשיטת .BOT
סטטוס קידום :התנעה מחדש לאחר קבלת אישורי
משרד הפנים עדכונים סטטוטוריים.
הכנת פרוגרמת שימושים ושטחים.

תכנית מתאר ארצית למעגנות | (מרינה] תמ"א  /13ב'3 /
המעגנה המתוכננת תבנה בחזית הים הדרומית .תשמש לצרכי תיירות
פנים וחוץ ,כאשר בעלי יאכטות מהארץ ומחו"ל יוכלו לעגון בה.
שימוש נוסף וחשוב יהיה לספורט הימי ולחינוך ימי לבני הנוער של נתניה.
המעגנה תשמש עוגן כלכלי ותיירותי חשוב ותסייע לחזק את העיר
ולמצב אותה כעיר תיירות מובילה.
סטטוס :תכנית זו תקבע היכן יהיו מרינות במדינת ישראל .התכנית נדונה
בוועדת עורכים ,שבה הוחלט כי מסמכיה יכללו מרינה בנתניה.
יעד  :2020שמירה על האינטרס העירוני במהלך קידום התכנון הארצי.

יעד  :2020השלמת הליכים סטטוטוריים ,קידום תכנון
מפורט והיערכות ליציאה למכרזים.
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פרוייקטי דגל לשנת 2020
מתחם ה'מזבלה'

| נת620/

במסגרת הסכם הגג עם המנהל ,מקודם המתחם בשני אופנים:
 .1תכנוני  -עיריית נתניה באמצעות חל"ת מקדמת תיקוני תב"ע
בסמכות מקומית ותכניות בינוי למתחם וכן מקדמים תכנון מפורט.
 .2פינוי פסולת  -החברה לשירותי איכות הסביבה מפעילה קבלן
לפינוי פסולת כתנאי מקדים לפיתוח.

פרוייקטי דגל לשנת 2020
אזור תעסוקה מטרופוליני משני | (אתמ״מ) נתניה נת1000/
סטטוס קידום :לאחר מספר עדכונים מהותיים ,התכנית הופקדה.
יעד  :2020מתן תוקף לתכנית לאחר שיפורה ,באמצעות הליך
ההתנגדויות מהנדס העיר והשלמת העבודה על מסמכי המדיניות
הנדרשים שיאפשרו הגשת תכניות תעסוקה בסמכות מקומית.

צפי לסיום פינוי הפסולת ,תחילת .2022
סטטוס :המתחם בעבודות טיהור.
יעד  :2020השלמת הליכים סטטוטוריים .תכנון מפורט לביצוע
תשתיות על ידי חל"ת ויציאה לשיווק של רמ"י.

תכנית מתאר כוללנית | נת2035/

התחדשות עירונית

סטטוס קידום :הליכי השלמת תנאים להפקדה.
יעד  :2020הפקדת תכנית המתאר הכוללנית ,השלמת
ההליכים הסטטוטוריים ,לרבות תיקונים ושיפורים נדרשים
במסגרת התנגדויות והיערכות למתן תוקף עד סוף השנה.

12

התחדשות מרכז העיר
סטטוס :תכנית לב העיר נעצרה לבחינה מחדש .החלה עבודה על חלוקת
המרחב למתחמי תכנון .בכל אחד יינתנו הנחיות לאופן ההתחדשות
ב"כרטיסי מתחמים" .בנוסף מבוצעת לכל המרחב בדיקה שמאית,
תחבורתית ופרוגרמתית.
יעד  :2020השלמת כרטיסי המתחמים ומסמכים נלווים ,הצגתם ואישורם
בוועדה מקומית .עדכון מדיניות תמ"א  38הכלל עירונית.
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פרוייקטי דגל לשנת 2020
התחדשות מרכז העיר
סטטוס :תכנית לב העיר נעצרה לבחינה מחדש .החלה עבודה
על חלוקת המרחב למתחמי תכנון .בכל אחד יינתנו הנחיות לאופן
ההתחדשות ב"כרטיסי מתחמים" .בנוסף מבוצעת לכל המרחב
בדיקה שמאית ,תחבורתית ופרוגרמתית.

פרוייקטי דגל לשנת 2020
התחדשות קרית נורדאו
סטטוס :תכנית מתאר סטטוטורית מקודמת בשיתוף עם הרשות
להתחדשות עירונית .מכוחה ניתן יהיה לקדם תכניות מפורטות
מקומיות .התכנית הומלצה במקומית.
יעד  :2020קליטת התכנית ואישורה בוועדה המחוזית.

יעד  :2020השלמת כרטיסי המתחמים ומסמכים נלווים ,הצגתם,
ואישורם בוועדה מקומית .עדכון מדיניות תמ"א  38הכלל עירונית.

התחדשות שכונת דורה ונאות שקד
סטטוס :תכנית מתאר סטטוטורית מקודמת בשיתוף עם
הרשות להתחדשות עירונית.
מכוחה ניתן יהיה לקדם תכניות מפורטות מקומיות.
יעד  :2020הבאת התכנית לדיון המלצה בוועדה המקומית.
העברתה וקליטתה בוועדה המחוזית.
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מתחם  542א' | תכנית השלד
סטטוס קידום :בשלד בוצעו מספר שינויים מהותיים
בדרישת הוועדה המחוזית.
יעד  :2020אישורה של תכנית השלד עד סוף השנה
וקידום מסיבי של מתחמי תכנון מפורט.
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פרוייקטי דגל לשנת 2020
שדרוג השדירה המרכזית "הרצל סטריט מול"
רחוב הרצל יהפוך ל"סטריט מול" – קניון פתוח המהווה ציר קניות
עירוני מטופח המקשר בין קניון השרון וחוף הים .לאורכו עסקים
רבים הכוללים בוטיקים ,מותגים בתי קפה ומסעדות.
יעד  :2020סיום קטעים  5-6עד לרחוב ויצמן
סיום תכנון לקטעים  7-8משד' ויצמן ועד קניון השרון.

פרוייקטי דגל לשנת 2020
תכניות בהסכמי הגג וקידום תכנון
תכנית ה'בננה'
תכנית לשכונת מגורים חדשה ואיכותית.
התכנית מהווה את המסגרת התכנונית להקמת
הכביש העוקף המזרחי.
סטטוס :התכנית הופקדה.
יעד  :2020עדכון התכנית במסגרת הליך
ההתנגדויות ,היערכות לשיווק ותחילת תכנון
לביצוע תשתיות העל.

פרוייקט שוק הצעירים
הקמת מרכז לבילוי בשוק נתניה ,שדרוג שבילי השוק ,תשתיות ודוכנים.
יציאה למכרזי זיכיון לדוכנים מבוססי בילוי לצעירים :ברים ,אוכל רחוב
איכותי בירה ועוד.
יעד  :2020סיום תכנון ותחילת ביצוע.

תכנית אנ"מ (אזור נופש מטרופוליני) אילנות
התכנית כוללת היקף משמעותי של שטחי תעסוקה ,פארק נופש.
חיבור נוסף לרשת הדרכים הכוללת (כביש  561והעוקף המזרחי).
סטטוס :התכנית הומלצה בוועדה המקומית.
יעד  :2020קליטה ,דיון ואישור בוועדה המחוזית.
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פרוייקטי דגל לשנת 2020
תכנית חבצלת השרון

מתחם אגם 3

התכנית כוללת את המסגרת התכנונית להקמת שכונה איכותית
בצפון נתניה ,וכן חיבור נוסף בצפון העיר למחלף חבצלת ולכביש
החוף.

סטטוס :כל מגרשי המגורים וחלק ממגרשי התעסוקה שווקו.
המקום נקבע כאתר בו ימוקם היכל התרבות החדש.
עבודות התשתיות והפיתוח בעיצומן.

סטטוס קידום :לקראת סיום הליך ממושך באיזון הצרכים של
בעלי העניין השונים .הפקדה צפויה בסוף השנה.

יעד  :2020השלמת עבודות הפיתוח .תחילת עבודות ביצוע
במגרשי המגורים .סיום השיווק וקידום היתרי הבניה למגרשי
התעסוקה.

יעד  :2020מתן תוקף ,ועדת חקירת גבולות להעברת השטח
לתחום נתניה והיערכות לתכנון מפורט לתשתיות העל.

תכנית תמל ( 1010עין התכלת)
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פרוייקטי דגל לשנת 2020

תכנית פארק המדע

סטטוס :תכנית מתאר סטטוטורית מקודמת כחלק מהסכם הגג
עם רמ"י ע"י הותמ"ל.

סטטוס :התכנית כוללת  900,000מ"ר בייעוד תעסוקה ומסחר.
התכנית הומלצה להפקדה בוועדה המקומית.

יעד  :2020ביצוע התשתיות במתחם .תחילת בניית מגרשי
המגורים.

יעד  :2020קליטה ,דיון ואישור בוועדה המחוזית.
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פרוייקטי דגל לשנת 2020
תחבורה בנתניה
הוספת  2מסילות רכבת | תכנית תשתית לאומית  65א'
יאפשר הכנסת העיר נתניה למסלולים מהירים של הרכבת.
סטטוס :התכנית מקודמת לקראת דיון בוועדה לתשתיות לאומיות.
במסגרת הדיונים דרשנו שתוקם התחנה השלישית – תחנת
המכללות והאצטדיון והסטת תחנת נתניה צפונה ,תוך הצמדתה
לכביש .57

פרוייקטי דגל לשנת 2020
שדרוג מחלף אינשטיין
הוספת רמפה מזרחית – כניסה לתוך נתניה
מכיוון דרום
סטטוס :קידום מתווה תכנוני מול משרד
התחבורה ,הוועדה המחוזית ונתיבי איילון.
יעד  :2020אישור גורמי המחוז והתשתית על
המתווה התכנוני וקידומו בערוץ הסטטוטורי.

יעד  :2020קידום התכנון הארצי תוך שמירה על האינטרס העירוני.

שדרוג כביש 57
סטטוס :נתיבי ישראל מקדמים תכנית לשדרוג כביש .57
בשלב זה בחלופות תכנון.
יעד  :2020קידום התכנון הארצי תוך שמירה על האינטרס
העירוני ,בדגש על שיפור מחלף נתניה ונגישות לאתמ"מ.
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שדרוג מחלף האר"י
סטטוס :ביצוע הרמפה המערבית לכיוון דרום ,על ידי חל"ת .קידום
מתווה תכנוני לרמפות הצפוניות מול משרד התחבורה ונתיבי איילון.
יעד  :2020השלמת ופתיחת הרמפה המערבית.
קבלת אישור עקרוני ממשרד התחבורה לקידום הרמפות הצפוניות.
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פרוייקטי דגל לשנת 2020
כביש  | 561חיבור לכביש 4

פרוייקטי דגל לשנת 2020
מבני ציבור

סטטוס :מקודם על ידי משרד התחבורה .אושר בוועדה המחוזית.
יעד  :2020תמיכה עירונית בקידום התכנון המפורט,
תוך שמירת האינטרס העירוני בתכנון.

מבני ציבור | פרוייקטים חדשים
סטטוס קידום :בחודש ספטמבר נמסרו אשכולות של גני ילדים
ברד"ק ובתנועה הציונית .הושלמו ונמסרו שני אגפים חדשים של
בתי ספר ברח' לח"י .קודם תכנון להעתקת החווה החקלאית.
יעד  :2020תכנון וביצוע של שמונה אשכולות נוספים:
בנאות שקד ,עיר ימים ,נאות גנים ,צאנז ,מרכז העיר.
תכנון של בית ספר תיכון חדש בקרית השרון (ילן שטקליס).

צירי העדפה לתחבורה ציבורית (מהיר לעיר)
סטטוס :רשת עירונית של צירי העדפה לתחבורה ציבורית
מקודמת על ידי נתיבי איילון ומשרד התחבורה ,בתיאום עם אגפי
התכנון והתשתית .הנ"ל תאפשר תיגבור משמעותי של התחב"צ
הפנים עירונית בנתניה .בנוסף מקודמת תכנית מקיפה לעתיד
הרחוק יותר עבור המתחמים העתידיים.
יעד  :2020השלמת הרשת .אישורה בוועדה המקומית.
קידום התכנון המפורט על פי תיעדוף עירוני.
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פרוייקטי דגל לשנת 2020
פרוייקטים בחינוך
פיתוח עתודה מנהיגותית סייעות חינוכיות
פיתוח קהילה מקצועית לומדת  -קבוצה נבחרת של סייעות
חינוכיות שיהוו עתודה מנהיגותית.
לשם מה? הגברת הקול של הסייעות החינוכיות ומיצובן כמנהיגות
חינוכיות בעיר .עיצוב קבוצה נבחרת שתיחשף ותהיה שותפה
לתהליכים עירוניים מערכתיים ותחבר את העשייה החינוכית-
מערכתית לנקודת המבט של מאות סייעות חינוכיות שפועלות
במערך הגיל רך.
סטטוס :בתום תהליך איתור מעמיק נבחרו על סמך קריטריונים
כ 25 -סייעות מקצועניות שתשתלמנה  40שעות ותועשרנה בידע
וכלים מנהיגותיים ,כל זאת בליווי יועץ בעל ידע וניסיון רב בתחום
ובליווי הנהלת האגף.

הזמנה לחלום! חדשנות Bottom-up
הפרויקט
קול קורא לציוותי גנים שמזמין לחלום ,ליזום וליישם! יוזמות
חינוכיות .מנהלות גנים וסייעות חינוכיות מוזמנות להתחבר
לתשוקה שלהן ולצרכי הילדים ,וליישם יוזמה חינוכית חדשנית
שתקדם את הלמידה החווייתית של ילדי הגן.
במהלך הפיתוח וההטמעה היזמיות מקבלות ליווי וסיוע של המטה
לגיל הרך בחיבור להון אנושי שיכול לקדם את היוזמה כמו גם
תמיכה תקציבית בהתאם לצורך.

פרוייקטי דגל לשנת 2020
מרכז ענב"ל  /בית (ספר) להורים
מינהל חינוך וחברה | אגף השירות הפסיכולוגי | חינוכי-התפתחותי
פיתוח חדשני וייחודי ,מיסודו של השירות הפסיכולוגי בנתניה ,שמטרתו לסייע להורים ולהעצימם .המרכז פועל
מתוך תפיסה שההורה הוא הגורם המשמעותי ביותר בחיי הילד ,ולכן חשוב לבנות עבורו "בית" -מקום בטוח
ללמידה ,לשיתוף ולהעצמה של יכולותיו כהורה.
בין שירותי מרכז ענב"ל:
הרצאות בכל גני העיר בחינוך הרגיל והמיוחד
"קפה הורים" במתנ"סים ובמרכזים קהילתיים
סדנאות להורים בגיל הרך ובגיל ההתבגרות
סדנאות להורים לעולים
סדנאות להורים במגזר החרדי
תכנית התקשרו"ת ()360
תכנית מעין ()360
סדנאות לחד הוריים
הדרכה וייעוץ להורים
טיפול בהורות

ע

ד כה השת

תפו בפעי
לויות המרכ

ז 00

5
 5הורים !!!

לשם מה?
הגברת שפת החדשנות הפדגוגית במערך הגנים בגיל הרך,
במטרה לטייב את הלמידה של הילדים ואת חדוות ההוראה של
המחנכות.
למידה ארגונית  -הפצה של ידע ארגוני על ידי פרסום היוזמות
המגוונות לצוותי הגנים ,להורים ולכלל תושבי העיר.
סטטוס
הרחבת הפעילות ל  30גנים נוספים בכל שנה.
24
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פרוייקטי דגל לשנת 2020

פרוייקטי דגל לשנת 2020

אז למה לא כל יום שישי?

MAGNET SCHOOLS

היוזמה
קול קורא חדשני ופורץ דרך המזמין את מנהלי בתי הספר היסודיים
והצוותים החינוכיים להוביל ,ליזום וליצור!
יום לימודים אחר הפורץ מסגרות של מקצועות ,כתות תכנים וגילאים.
יום בו לומדים הכל רק "אחרת".
למה זה חשוב?
מרחב המאפשר יישום עקרונות של פדגוגיה חדשנית מוטת עתיד ,עידוד
של יזמות חינוכית-חברתית-ערכית וביטוי אישי משמעותי של תלמידים
וצוותים החינוכיים .למידה בסביבות מתקדמות בשילוב של יצירה ,משחק,
טכנולוגיה ,חוויה וקשר מיוחד בין התלמידים והמורים.

התכנית  -הטמעת תהליכי ייחודיות וחדשנות חינוכית לפיתוח
בתי ספר ייחודיים והפיכתם ל"מגנטיים" ועל אזוריים.
ליווי מומחי תוכן
פיתוח תכניות ייחודיות ושעות הוראה תוספתיות
חיבור עם האקדמיה
שיתופי פעולה עם תורמים ומתנדבים
השקעה בבינוי  -פרוגרמה ייחודית
הקמת מרחבי למידה מתקדמים וחדשניים

סטטוס :חדש השנה.
 10בתי"ס ענו על הקול קורא .השתתפות של כ -למעלה מ4,000 -
תלמידים .בתיה"ס יזכו לפעילות חברתית לכלל התלמידים "קופסת
הפלאים שלי" במימון של האגף.
עלות כוללת של כ.₪ 15,000 -

English is Fun
היוזמה
לומדים ,נהנים ,יוצרים ,רוקדים ,משחקים ,מפתחים ,מציגים -אנגלית ביסודי.
הקמה והפעלה של  3מרכזי למידה עירוניים לתלמידי בתיה"ס היסודיים,
בשלושה מרחבים גאוגרפיים בעיר לקידום מצויינות ,הישגים והעשרה
בשפה האנגלית .המרכזים פועלים בתום יום הלימודים ומאפשרים רצף
חינוכי-לימודי-חברתי לאורך היום.
למה זה חשוב?
עידוד למצויינות ,חדשנות ויצירה לקידום השיח הדבור ,הקריאה והכתיבה
באנגלית בקרב התלמידים .מרכזי האנגלית יאפשרו מפגש בין תלמידים
מבתי ספר שונים ,למידה משותפת ומשמעותית .הפעילות במרכזים
מאפשרת למידה בקבוצות קטנות ,התנסות חוויתית ,שימוש באמצעים
טכנולוגיים מתקדמים.
סטטוס :הרחבה שנה שנייה.
הרחבת פעילות והקמת מרכז שלישי חדש בדרום העיר בביה"ס רזיאל בנוסף לשניים הקיימים בבתיה"ס אורגד
ונעמי שמר .משתתפים תלמידים מ 16-בתי"ס יסודיים בעיר .הקמת המרחבים ,פיתוח חומרי הלמידה והתכנים
ושעות ההוראה בהשקעה עירונית של כ ₪ 360.000 -לשנת לימודים.
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למה זה חשוב?
מתן אפשרות בחירה להורים ולתלמידים ביצירת מרחבי חינוך
איכותיים ומשמעותיים.
גידול משמעותי במס' הנרשמים כולל רשימת המתנה מכל רחבי העיר.
העלאת תחושת גאווה לוקאלית – שכונה הולכת ומתחזקת.
תכנית לימודים אינטגרטיבית וייחודית ע"פ תלב"ס תואם ייחודיות.
סטטוס :הרחבת מספר בתי ספר ייחודים והעמקת תהליכי פיתוח חדשניים בדגש על ליווי של  7בתי ספר :קמפוס
דורה לאומנויות ,קמפוס נורדאו למצויינות הדמוקרטי החדש "אלומות" ,שז"ר בתנועה ,האקדמיה הצעירה למוסיקה
ע"ש יגאל אלון ,אורגד וקרליבך.

מיינדפולנס בבתי הספר העל-יסודיים
 35מנהלים וסגנים מבתי הספר העל יסודיים למדו ותרגלו מיינדפולנס במסגרת השתלמות מנהלים ,בהנחיית המרכז
הבינתחומי .כ 100-מורים משתלמים כבר  3שנים בקורס  ,MBSRמיינדפולנס; שילוב עקרונות קשיבות מודעת בהוראה.
 2בתי ספר בנתניה (מתוך  8בתי ספר בישראל) התקבלו לתכנית בית ספר סגול -בית ספר המפתח ומטמיע פרקטיקות
מיינדפולנס בשיגרת בית הספר ,בהנחייה של המרכז הבינתחומי.
במרכז הבינתחומי נערך מחקר פורץ דרך על הבטים מוחיים ופיזיולוגיים ,קשר בין אישי ,עמידות מוחית ושיטות לאימון
המוח .המרכז הבינתחומי מכשיר את מורי ומנהלי נתניה ,אשר שותפים לחזון הגדלת הרווחה הנפשית של הפרט ושינוי
לטובה של היחסים הבינאישיים בחברה הישראלית תוך דגש על מערכת החינוך ,מורים ותלמידים.
מיינדפולנס  -תשומת לב שאפשר לפתח על ידי אימון ותירגול .זו מודעות לא שיפוטית ,שמופנית באופן עקבי למה
שקורה כאן ועכשיו .האימון מוביל לשיפור בקשב וריכוז ,ויסות וניהול עצמי ,מגביר אמפתיה וחשיבה יצירתית ,ומגביר
מודעות עצמית .האימון כולל הפנייה שיטתית של מודעות
לא ביקורתית למה שקורה בכל רגע ,במיוחד לחושים,
תחושות הגוף ,מחשבות ורגשות.
האימון דומה בחלקו למדיטציה ומושפע מסוגים שונים
של מדיטציה בודהיסטית .בעשרים השנים האחרונות
הוא עבר התאמה להקשרים שאינם דווקא רוחניים,
או בודהיסטים ,וזכה לתיקוף מדעי במספר עצום של
מחקרים מדעיים בתחום מדעי המוח.
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פרוייקטי דגל לשנת 2020
הבמה למנהיגות
הפרויקט
הפעילות כוללת :מדצים ,קבוצות אומנות ,תנועות ילדים ,על הבמה
| נוער אוהב חיות | כוכבים של יום הולדת | מחוברים | ספורט בכיף
| ליצנות רפואית | גינה קהילתית.
המטרה
סיוע לבני הנוער בנתניה ליזום ולבחור בעשייה משמעותית למען
עצמם והקהילה העירונית ,במסגרת הבמה למנהיגות.
החידוש
מענה איכותי מגוון ואטרקטיבי לנוער שרוצה לתרום ולהיות מעורב
בקהילה .באמצעות מערך קבוצות מנהיגות עירוני.
כיום פועלים במסגרת הקבוצות למעלה מ 1500-נערים.
היעד לשנת  2020להגיע לכ 2000-נערים.

פרוייקטי דגל לשנת 2020
מרכז אוריינות דיגיטלי
עיריית נתניה זכתה בקול קורא של משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל
בדבר הקמת מרכז אוריינות דיגיטלי ,המיקום הנבחר הנו מתנ"ס דורה
אשר בשכונת רמת ידין (דורה).
מטרת מרכז זה הנו בצמצום הפער הדיגיטלי בחברה ,בדרך של הטמעת
טכנולוגיה ,חשיפה לשירותים מקוונים של הממשלה ,הרשות המקומית
ועוד .הטמעת השימוש במחשבים ובטכנולוגיית המידע להשגת מטרות
לימודיות חברתיות  -ערכיות בקרב תלמידי בתי הספר ,קידום השכלה
והרווחה ואיכות שעות הפנאי של תושבי נתניה.
מרכז האוריינות הדיגיטלית העתידי יהווה כר פורה לעשייה וזאת במסגרת
תפיסת השרות ההוליסטי לתושבי נתניה ,הפניית תושבים מנתיבי
התקשורת העירוניים והרשמתו למרכז.
סטטוס הפרויקט :בהקמה ,תחילת פעילות ינואר – פברואר 2020
עלות :כ 300-אלף ₪
(השתתפות עירונית  +השתתפות משרד המדע ,הטכנולוגיה והחלל)

שירות וחדשנות לתושב
מערכת מידע למנהלים  BIפורטל עסקים נתניה
CMS - Content Management System

מתן יכולת תחקור מידע ,מימוש בקרה ותכנון אפקטיביים ,למנהלים בעיריית
נתניה מתוך מחסן נתונים אחד אינטגרטיבי ובעל עומק היסטורי ,תוך מימוש
עקרון של "אמת ארגונית אחת".

מערכת תוכן רב ערוצית ,אתר אינטרנט,
אפליקציה ,פורטל עירוני ועוד ,המערכת תשמש
כפלטפורמה לבסיס עיקרי לערוצים דיגיטליים
בהווה ובעתיד ,בסיס לתקשורת אישית עם
התושב הינו באמצעות אזור אישי אשר מיועד
לתכלל בעתיד את כלל השירותים העירוניים
במקום אחד מתוך כוונה להכיל את צרכי
התושב ולהתאים את השירותים באופן ייעודי
(פרסונליזציה).

ניהול ושימור מידע ממקורות פנימיים וחיצוניים באופן יעיל ואפקטיבי
מימוש המחסן בשמירה על עקרון "אמת אחת לארגון"
בנית מערכת מידע רוחבית ,שתכיל מידע שלם ואינטגרטיבי
על הישויות השונות כגון רישוי עסקים ,ארנונה ,הנדסה ,שילוט ועוד
מתן יכולת מעקב על נושאים מוגדרים
ניהול פוטנציאלי של יעדים ומדדים  KPIבארגון
הצפת מידע רלוונטי לבעלי תפקידים בארגון ומחוצה לו (נתונים אגריגטיביים
באתר העירוני)

מערכת CMS

סטטוס הפרויקט :עליית האתר שלב א'
סוף  - 2019תחילת 2020
עלות :כ 1.4 -מל( ₪ .אתר  +אפליקציה)
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סטטוס הפרויקט :בהקמה ,תחילת פעילות ינואר – פברואר 2020
עלות :כ 300-אלף ( ₪השתתפות עירונית  +השתתפות משרד המדע,
הטכנולוגיה והחלל)
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מנהל הכספים  -תהליכים דיגיטליים
מנהל הכספים | אגף הגזברות – תהליכים דיגיטליים
אישור פקודות זיכוי
 /יומן במערכות הליבה

מערכת תמיכה

מערכת ועדת התקשרות

אישור מורשי חתימה במערכת
האוטומציה תחליף לחיתום על
גבי ניירת בהמשך לאישור הזמנות
וחשבוניות

מערכת תמיכות מקוונת ,המערכת
תאפשר לעמותות להגיש בקשות
דיגיטליות לתמיכה עירונית

מערכת להגשת הצעות ועדת
התקשרות מקוונת בין 140 – 20
אלף .₪ההצעות יגיעו לתיבה סגורה
וייפתחו במועד התכנסות הוועדה.

מנהל הכספים אגף הכנסות – תהליכים דיגיטליים
תחום הדיגיטל
שדרוג טפסים קיימים לטפסים מקוונים כגון טופס בקשה מקוון
לקבלת הנחות ארנונה אשר עלה לשימוש ותועלת התושבים
במהלך שנת .2019
הנגשת מידע פרסונלי
משלוח הודעות  /עדכונים  /קישורים לתשלומים לטלפון הנייד
באמצעות מסרונים

מנהל כללי
מתחברים בטוב
מהות הפרויקט :פיתוח תפיסת הכוחות לטובת שיפור ממשקי עבודה בקרב עובדי עירייה.
דרכי פעולה:
שלב א' :הבניית מודל עבודה חדש וחיזוק הקשרים בין גורמי החינוך לגורמי הרווחה.
שלב ב' :הרחבת התוכנית בחיבורים נוספים בין האגפים השונים בעירייה.
תפיסת ההון האנושי:
פיתוח וחיזוק יכולותיהם של מנהלי אגפים לזהות ולקדם עובדים מצויינים.
שימת דגש על תורת עבודה ועל מנגנונים בין משרדיים
סטטוס :פיילוט ארצית בהקמה של השלב הראשון

פרוייקטי דגל לשנת 2020
רווחה
מרש"ל -מרכז רב שירותים לעיוור
מרכז רב שירותים עירוני המיועד לספק מגוון שרותי ייעוץ ,שיקום ,חברה ופנאי תחת קורת גג אחת לאוכלוסיית
העיוורים וכבדי הראייה ובני משפחותיהם בעיר נתניה וסביבותיה
המרש"ל הינו חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממנהל הרווחה ומרצף השירותים הניתנים לאנשים עם מוגבלויות
אוכלוסיית העיוורים דורשת התייחסות ייחודית מאחר והם אנשים בעלי אינטליגנציה תקינה על פי רוב
ופוטנציאל שיקומי גבוה
סטטוס :שירות חדש שמצוי בהתפתחות והרחבת שירותים ,פועל באופן חלקי במבנים זמניים עד לסיום שיפוץ
מבנה הקבע ברחוב ההסתדרות 4
מימון :תקציבי משרד הרווחה והרשות המקומית
מטרות :המרכז עובד על פי הגישה ההוליסטית ,זאת מתוך הבנה כי כל תהליך שיקומי מעמיד אתגרים ומפגיש
עם חסמים רגשיים ,וכי העצמה בכל אחד מהתחומים (טיפול ,שיקום ,חברה ופנאי) מקרינה ומאפשרת גדילה גם
באספקטים האחרים.
יעדים:
הנגשת מידע ומיצוי זכויות
ימי חשיפה והסברה
קידום תחום התעסוקה בקרב העיוורים
הדרכה שיקומית
הפעלת מועדון פנאי הכולל :חוגים ,מסיבות ,הרצאות ,סדנאות וטיולים
קבוצת פעילים /סנגור
שירות סוציאלי
ליווי וטיפול פרטני וקבוצתי

מרכז מיל"י (מרכז יום למזדקנים עם מוגבלות שכלית)
מרכז מיל"י נבנה בסמוך למע"ש ,ויהווה המשך רציף עבור החניכים
המזדקנים ,שאינם יכולים להמשיך ולעבוד .המרכז ייתן מענה ל45 -
מזדקנים עם מוגבלות שכלית ,יפעל במודל משולב של מועדון יום
לקשיש ותעסוקה קלה .מודל חדשני וייחודי.
סטטוס ביצוע :בהקמה ,יחל לפעול באפריל 2020
עלות הפרויקט₪ 6,500,000 :
המרכז נבנה בסיוע :הקרן לפיתוח שירותים לנכים בביטוח לאומי,
קרן שלם וקרן נתניה.

מימון :תקציב הכשרות לניצול עד סוף יוני  2020כ 100 -אש"ח
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הרחבת מרכז הזדמנות בתעסוקה

פארק שקד

מהות :מרכז הכוון תעסוקתי עירוני.

פיתוח פארק בגודל של כ 15-דונם.

מרכז הזדמנות הינו חלק ממינהל הרווחה והשירותים החברתיים והוקם
מתוך תפיסה כי תעסוקה הינו מרכיב משמעותי ברווחתו של כל אדם,
שכן לתעסוקה יש השפעה על הכנסה ,יציבות ,בריאות פיזית ונפשית,
יחסי משפחה ועוד ,ובהסתכלות רחבה יותר לתעסוקה יש תפקיד
חשוב לעצמאותו.
מרכז הזדמנות מאמין כי לכל אדם מגיעה הזדמנות למצות את יכולותיו
התעסוקתיות .לכל אדם מגיעה הזדמנות לעבוד בעבודה שמתאימה לו.
לכל אדם מגיעה הזדמנות להתפרנס בכבוד .לכל אדם מגיעה הזדמנות
לרווחה אישית ומשפחתית .מרכז הזדמנות שם לעצמו למטרה לייצר
הזדמנויות אלה עבור לקוחותיו .עד היום עברו במרכז כ 1300 -לקוחות.
מתוכם כ 650 -הפכו לפעילים שקיבלו שירות משמעותי וארוך טווח.

עיריית נתניה בשיתוף משרד הבינוי והשיכון ,מקדמים את תכנונו
וביצועו של "פארק נאות שקד" שיחבר בין השכונות נאות שקד וגלי
ים ובין פארק השלולית .הפארק מיועד להוות פארק שכונתי ,שיספק
אפשרות פעילות מגוונות לתושבים .תכנון הפארק נעשה בשיתוף
תושבי השכונה כדי שיתאים להעדפות ולצרכי התושבים.
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אומדן הפרויקט הינו כ.₪ 5,000,000-
סטאטוס :סיום ומסירה פברואר .2020

למי נועד :לקוחות בעלי חסמים תעסוקתיים ,תושבים שנמצאים בצומת דרכים בחייהם מקצועיים ,אוכלוסיות ייחודיות
כגון הורים יחידניים ,צעירים בסיכון ,אנשים עם מוגבלויות ,עולים ,נשים ועוד.
שירותים :ליווי פרטני ,סדנאות הכנה לעולם העבודה ,קורסים לפיתוח מיומנויות נדרשות ,סדנאות קבוצתיות,
תוכניות תעסוקה ייעודיות ,הכוונה וחיבור להכשרות מקצועיות ,חיבור למעסיקים ומשרות ועוד.

תפעול
פיתוח פארק איינשטיין
פארק איינשטיין ממוקם בצפון העיר נתניה ,סמוך לכביש החוף.
שטח הפארק כ 20-דונם ,מיועד להעניק שטח ציבורי פתוח משמעותי
לאוכלוסייה מגוונת של השכונות הצפוניות ,הותיקות והחדשות.
כמו כן בשל גודלו ומיקומו בסמיכות לכביש מספר ( 2החוף) קיימת גישה
נוחה ונגישה לפארק היוצר מרחב פנאי ונופש בעל משמעות עירונית וארצית.
בפארק מתוכננים אזורי משחק מגוונים כולל משטחי בלימה והצללה ,רחבות
מוצללות ,אזור מתקני כושר ,אזורי שולחנות פיקניק למשפחות ,ערוצי ניקוז
עם צמחיה טבעית ,אזורי בוסתן וצמחית תבלין וריח ,מדשאות נופש ,שבילים,
גשרונים ,תאורת לד ,גינון והשקיה ,חניה.
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מסדרון אקולוגי תת קרקעי
העיר נתניה בורכה באתרי טבע בעלי ערך אקולוגי רב המנוהלים בשוטף
בהקפדה יתרה ע"י עיריית נתניה באמצעות אגף איכות הסביבה ובליווי
אקולוגית עירונית .אתרים אלה ,המכילים מגוון מינים עשיר בסמוך לאזורי
מגורים צפופים ,חשובים בפן האקולוגי ובפן העירוני ,ומאפשרים לציבור
ליהנות משטחים פתוחים איכותיים ויוצאי דופן וכן מאפשרים לשמר מגוון
מינים ייחודי ברמה המקומית והעולמית.
לראשונה בארץ ,מקימה העירייה בשיתוף הקרן לשמירה על שטחים
פתוחים ,מסדרון אקולוגי תת קרקעי באורך של  80מטר ,אשר יקשר בין
פארק אגם החורף ושמורת האירוסים.
מהלך רחב זה יאפשר למינים השונים להמשיך לשגשג בתא שטח גדול
ומגוון .האקולוגים צופים כי בין בעלי החיים הצפויים לעבור במסדרון המיוחד
כגון קיפודי חולות ,גרבילי חוף ,שנונית שפלה ,קרפדה ירוקה וכן דורבנים,
שועלים ,נמיות ועוד.

אומדן הפרויקט הינו כ.₪ 10,000,000-

עלות 3.9 :מיליון ₪

סטאטוס :סיום ומסירה פברואר .2020

סטאטוס :החלו בעבודות עפר והקמת קלונסאות
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תקני איכות

 ISO 9001:2015מערכת ניהול איכות
ת"י  ISO 9001הינו תקן ישראלי שהוא תרגום התקן הבינלאומי .ISO 9001
התקן מגדיר דרישות למערכת ניהול איכות .עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון:
·מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות.
·חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת ניהול האיכות בארגון.

תקני איכות

 ISO 14001:2015מערכת לניהול סביבתי
המודעות הגדלה לנושא הסביבה בארץ ובעולם והחקיקה הנובעת מכך ,מציבה בפני הארגונים דרישה
למחויבות לנושא והירתמות לשמירה על הסביבה .תקן  ISO 14001מוכיח שהארגון נוקט אמצעים בכדי
לממש את מחויבותו לסביבה ,דבר הבא לידי ביטוי בייצור ,בשירות ,פיתוח ובפעולות אחזקה.
מערכת לניהול סביבתי ת”י  ISO 14001מאפשרת.

·מתן מענה לסיכונים ולהזדמנויות השייכים להקשרו וליעדיו.

זיהוי וניהול ההשפעות הסביבתיות

·מיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה ( )CONFORMITYלדרישות
הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות.

זיהוי ,הערכה ויישום של תהליכים לטיפול ומניעה מתמשכים של ההשפעות הסביבתיות.

ת"י  .ISO 9001על הארגון להגדיר את התהליכים שיאפשרו עמידה בדרישות וציפיות הלקוח ,לאורך זמן.
התקן מתבסס על שבעה עקרונות איכות :התמקדות בלקוח ,מנהיגות העסקת עובדים ,גישה תהליכית,
שיפור קבלת החלטות מבוססות ראיות וניהול יחסי גומלין .התקן עושה שימוש בגישה התהליכית ,במחזור
תכנון-ביצוע-בדיקה-פעל ( ,)PDCAובחשיבה מבוססת סיכונים כלליים לבניה של מערכת ניהול איכות
מועילה (אפקטיבית).

הגדרת יעדי הניהול הסביבתי ותוכניות להשגתם.
זיהוי ובדיקת התאמה לדרישות חוק ,תקנות ותקנים רלוונטיים.
צמצום ההוצאות על צריכת אנרגיה לניהול פסולת.
הנעה של תהליכי שיפור.
מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים.
הענקת בטחון ללקוחות ולמחזיקי העניין ,כי עיריית נתניה מעמידה את הדאגה לסביבה בעדיפות
גבוהה.
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תקני איכות

ת”י  25006מערכת ניהול ידע
התוכן והיישום של מערכת ניהול ידע בארגון מושפעים מגורמים שונים:
·מאפייני הארגון ,לרבות גודל הארגון ,מבנהו ובעלי עניין.
·הסביבה הארגונית ,השינויים בסביבה זו והסיכונים שבה.
·התרבות הארגונית בכלל ותרבות ניהול הידע בארגון בפרט.
·צרכיו המשתנים של הארגון.
·מטרותיו הייחודיות של הארגון.
·יכולות הליבה של הארגון.
·ההון האינטלקטואלי של הארגון.
תקן ת"י  25006קובע דרישות למערכות ניהול ידע בארגונים ,ודן בהקמה ובתחזוקה של מערכות ניהול
ידע ,בהנחלת תרבות של ניהול ידע ושיתופו ,בפתרונות לניהול הידע ובאופן מדידת הידע בארגון.
התקן מעודד את אימוץ הגישה התהליכית של ניהול הידע בארגון ,כבסיס לפעילות איכותית ואפקטיבית
של מערכת ניהול הידע בארגון לאורך זמן .התקן ישים לכל סוגי הארגונים העסקיים ,פרטיים וציבוריים ,ללא
תלות בתחום עיסוקם בגודלם ,וכן גם לארגונים שאינם למטרות רווח.
הקמה של מערכת ניהול ידע ת”י :25006
·לפעול על בסיס אסטרטגיה מושכלת.
·לזהות ולהבין האתגרים והצרכים של הארגון.
·לתכנן פעילויות של ניהול ידע ,לקבוע להן סדרי עדיפויות ולשקול אותן לפי עלות מול תועלת.
·לנטר ולמדוד את תוצאות הפעילות במספר רמות ,הערכתן וניתוחן.
·לשפר התהליכים על סמך תוצאות הניתוח והלמידה מתוך הניסיון הנצבר בארגון.
·שיפור המענה של ניהול הידע לצורכי הארגון.
·לתת פתרונות לאתגרים חדשים בארגון.
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תקני איכות

ת”י  ISO 10000תקן אחריות חברתית
עיריית נתניה הוסמכה לתקן אחריות חברתית .10000
באמצעות תקן זה קיבלנו הכרה של מכון התקנים כעירייה היחידה בארץ שהוסמכה לתקן זה.
נתניה היא העיר הראשונה בארץ ,אשר לקחה על עצמה את האתגר לעמידה בתהליכים הנדרשים
לקבלת תו זה.
כמה מילים על תקן אחריות חברתית :מטבע הדברים ,התפקיד הראשי של עירייה הוא לנהל את
סביבת החיים של תושבי העיר להשגת איכות חיים אשר נמצאת כל הזמן במגמת שיפור ועלייה.
מדדי איכות של מדינות הOrganisation for Economic Co-operation and Development OECD -
מראים שאיכות חיים מושפעת מתחומים רבים אשר רובם נוגעים לפעילות העירייה :איכות הסביבה
הפיזית ,תחושת הביטחון הסובייקטיבי של התושב ,רמת החינוך ,התרבות ,רמת הכנסה ועוד.
תו התקן לאחריות חברתית מאפשר לארגון לאמץ גישה ניהולית שהיא מעבר לניהול סוגיות פיננסיות
וטכניות ומזמין את העירייה לתכנן לטווח ארוך את כל תחומי החיים בעיר.
התקן מכניס לחיים הניהוליים שלנו כמה מושגים חשובים מעט מידע על שניים מהם:
"מחזיקי עניין" – הם מעגלי השותפים והמושפעים מן המטרות שהצבנו בתוכניות העבודה ודרכי
הפעולה שאנו נוקטים למימושן .בעלי העניין שלנו הם:
העובדים בעירייה ׀ ספקי העירייה ׀ התושבים ׀ הארגונים העסקיים והאחרים הפועלים במרחב
העירוני ׀ עמותות ׀ משרדי ממשלה
המושג "מעבר לציות"  -הוא טווח המצוינות שלנו במרחב העירוני שהוא מעל הסטנדרט החוקי
המחייב אותנו כעירייה .הסטנדרט הבסיסי מוגדר בצורה ברורה באמנת השרות ואנו מודדים את
עצמנו לאורך השנה ,מפיקים לקחים ומשתדלים להשתפר כל העת .תחום זה מנוהל בצורה
שיטתית תודות למנכ"ל העירייה אשר מקיים שיגרה של סקרי הנהלה ובקרה אפקטיבית.
התחום של "מעבר לציות" תלוי בכל אחד ואחד מאתנו מנהלים ועובדים בכל הדרגים.
תהליך הניהול מתבסס על זיהוי הזדמנויות להרחבת ערך ׀ לשיתוף בתהליכים ׀ לשקיפות לגבי
מידע ותהליכים שאנו מובילים בעיר.
בנוסף מדובר על רמה אתית גבוהה מאוד בתחום ניהול המשאב האנושי כגון:
שוויון הזדמנויות ׀ יחס לאנשים עם מוגבלויות
העדר אפליה ואף אפליה מתקנת כלפי אוכלוסיות מוחלשות.
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 - ISO 45001 :2018בטיחות ובריאות תעסוקתית
מערכת לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה ארגון התקינה הבינ"ל  ISOהשיק ב 3.18 -את ת"י 45001
שיחליף את התקן הנוכחי ת"י  .OHSAS 18001מטרת התקן לשמור על בריאות ובטיחות העובדים ובעלי
העניין המצויים אצל הלקוחות.

ISO

מה בת”י ISO 45001
התקן נותן מענה לניהול נושא הבטיחות והבריאות באופן שיטתי תוך שילוב במערכות ניהול קיימות
בארגון .התקן הוא מערך כללים וכלים ארגוניים שהארגון לוקח על עצמו בעזרתם יוכל:
למפות את הסיכונים ,להעריכם ואף למזער אותם.
להבטיח שיעדי מדיניות הבטיחות והבריאות בתעסוקה שלו יושגו.
להציג לקהילה ולרשויות את מחויבותו לשלום עובדיו ובריאותם ולכל הנמצאים בחצריו.
להבטיח עמידה בדרישות החקיקה ושפר את איכות החיים של עובדיו.

תקני איכות

 ISO 27001 :2013מערכת לניהול אבטחת מידע
התפתחות עולם התקשוב מציבה בפני ארגונים רבים ,בארץ ובעולם ,אתגר הנוגע לשמירה על המידע,
כנכס ארגוני עיקרי.
התקן למערכת ניהול אבטחת המידע ת”י  ISO 27001מגדיר עקרונות פשוטים שיטתיים ותכליתיים ,להקמה,
ניהול ותחזוקה של מערכת אבטחת מידע המתאימה לארגון.
התעדה למערכת ניהול אבטחת המידע על ידי מכון התקנים הישראלי (לפי דרישות ת”י ,)ISO 27001
מוכיחה שהארגון נוקט באמצעים המתאימים בכדי לממש את מחויבותו לשמירה על המידע ולנהלו בצורה
יעילה .ההתעדה מתאימה לכל ארגון.
הקמה של מערכת לניהול אבטחת המידע תאפשר:
·זיהוי וניהול הסיכונים למידע.
·הגדרה של תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית.
·בחירת הבקרות הנחוצות לארגון וכתוצאה מכך הקטנת הוצאות מיותרות.
·הגדרת היעדים לניהול אבטחת המידע ותכנון יזום להשגתו.
·התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות.

ת”י  ISO 50001מערכת ניהול אנרגיה
למערכות ניהול אנרגיה מאפשר לצרכני האנרגיה בארגון לנהל בצורה מושכלת את צריכת האנרגיה,
במטרה להקטינה ולשפר את איכות הביצועים האנרגטיים ,תוך מתן מענה לכל צרכני האנרגיה בארגון.
ניהול אנרגיה הוא חלק בלתי נפרד מניהול מערכת תפעולית בארגון ,לכן ניהול האנרגיה צריך לקבל ביטוי
כבר בשלב התכנון ובהמשך גם בניהול השוטף .שמירה על רמת נצילות אנרגטית גבוהה של צרכני האנרגיה
באמצעות ניהול חכם ,תתורגם מיד להפחתת הצריכה השוטפת של צרכנים משמעותיים.
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·צמצום ההוצאות על נזקים הקשורים באיבוד מידע ,אי יכולת לשחזרו ואי זמינות שלו ,פתוח יכולת
התאוששות מאסון והמשכיות עסקית.
·מניעה אפקטיבית של הונאות.
·הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות).
·מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים.
·הענקת בטחון ללקוחות ולבעלי העניין כי הארגון מעמיד את הדאגה לאבטחת המידע בעדיפות
גבוהה.
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נתונים סטטיסטיים
מאפיינים כלליים

27

חברי מועצה

50.8%

1.7%

6

נקבה
127,883

2.86

49.2%

זכר
124,038
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על פי מרשם אוכלוסין 01.2020

תושבים לפי מצב משפחתי  -מעל גיל 18
רווק

27,410

רווקה

21,234

נשוי

52,376

גרושה
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217,400

9,271

אלמן

2,296

אלמנה

9,894

גיל חציוני

251,924

52,392
13,251

משקי בית

אוכלוסיית העיר

נתנוני למ�ס

גרוש

ממוצע נפשות
למשק בית

72,700

שנתי
גידול שנת
באוכלוסייה

נשואה

1948

מעמד
קבלת מעמ
בלת
עיר

נתוני מרשם אוכלוסין 01.2020

7

מאפיינים כלליים

מדד
דד
ברת
חברתי
כלכלי

אשכול
שכ
פריפריאליות
פריאלי
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נתונים סטטיסטיים

נתונים סטטיסטיים

תקציב העירייה (רגיל) לשנת 2019
הוצאות באלפי ₪
הכנסות ממשרדי
ממשלה אחרים
19,352
עצמיות רווחה
7,548
עצמיות חינוך
20,803

מענקים מיוחדים
11,206

הכנסות
הרווחה
רד הרוו
משרד
170,240

שינויים דמוגפים
שינויים דמוגרפים בשנת 2019

הכנסות ממכירת מים
300

נכנסים כולל עולים
8,393

תקבולים
אחרים
112,701

סה“כ
3,604

8,000

עולים
4,112

נולדים

4,000 3,619
0

-1591
נפטרים

העברות והוצאות
חד פעמיות
7,411

-2,000
-4,000
-6,000

-6,817
יוצאים

-8,000

ʭʩʠʶʥʩ

הוצאות מימון
4,550

הנחות
בארנונה
128,500

6,000
2,000

יתר
הנחות
עצמיות בארנונה
128,500 134,911

שכר כללי
246,738

10,000

ארנונה
742,000

הכנסות משרד החינוך
383,269

הכנסות באלפי ₪

שינויים דמוגרפים

ʭʩʱʰʫʰ

ʭʩʣʬʥʰ

מאזן הגירה בהשוואה לערים אחרות -למ"ס
פרעון מלוות
85,783

פעולות רווחה
192,731

2013-2017

שכר עובדי רווחה
40,712

פעולות חינוך
297,988

פעולות כלליות
356,267

שכר עובדי חינוך
362,150

סה״כ הוצאות  /הכנסות  1,730,830אלפי ₪
42
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נתונים סטטיסטיים
עולים חדשים בעיר
מס’ העולים משנת  1990ואילך 72,167
אחוז העולים מאוכלוסיית העיר 28.6

נתונים סטטיסטיים

חדשים בעיר
עולים ואילך
סה״כ עולי 1990

שטח ואקלים

סה“כ עולי  1990ואילך

34.75

שטח מוניציפאלי בקמ“ר

שטח ואקלים

10.3

שטח מגורים בקמ“ר

גיל חציוני 49

TLV

גיל ממוצע 50.2

18,292

צפיפות אוכלוסין לשטח בנוי
)נפשות לקמ“ר(

 12קמ“ר
אורך רצועת החוף

1.5

חופים מוכרזים
)בקמ“ר(
44

 16.6קמ“ר
מרחק מגבול תל אביב

27 C 13 C
)ינואר(

)אוגוסט(

טמפרטורה ממוצעת

500-600

כמות משקעים שנתית ממוצעת
)מ”מ(
45

נתונים סטטיסטיים
תיירות ,תרבות ופנאי

23

נתונים סטטיסטיים

לינה ותפוסה

ינואר  -דצמבר
לינה ותפוסה ינואר  -דצמבר 2019 2019

תיירות ,תרבות ופנאי

מלונות
יירות
תיירות

 2103חדרים

30

מרכזי קהילה
פנאי וספורט

ספריות
עירוניות

6

 4,500חניכים
 9תנועות נוער

 17גינות
קהילתיות

185

יבוריים
גנים ציבור

32

184

מתקני
עם מת
כושר
שעשועים

46

מתקני
עם מתק

14

גינות

כלבים
47

שכונות בעיר

נתונים סטטיסטיים
לינה ותפוסה

לינה ותפוסה ינואר  -דצמבר 2019ינואר  -דצמבר
2019

נתונים סטטיסטיים

מפת
מפת השכונות

שכונות בעיר
מפת השכונות

מס׳ תושבים בשכונות

48

49

נתונים סטטיסטיים
חינוך
והשכלה
חינוך והשכלה
416

164
450

400

350

300

200

250

5084

11,437

6000 7000 8000 9000 10000 11000

זרם
יסודי
חמ“ד
חמ“ד
ממ“ח
*מוכש“ר
חינוך
מיוחד
ה“כ
סה“כ
יסודי
על יסודי ממלכתי
ממ“ד
עצמאי
סה“כ על
יסודי

5000

150

3723

100

0

50

 619ילדי חינוך מיוחד
ילדי מוכר שאינו רשמי
ילדי ח.ממלכתי דתי
ילדי ממלכתי
סה“כ ילדים

2011

500 1000 2000 3000 4000

ממוצע
תלמידים
למידי
בכיתה

תלמידי
חוץ
15
14
113
17
83
28

שכבות

בתי
ספר

סה“כ
תלמידים

א-ו
א-ו
א-ח
א-ח
א-ח

24
12
5

11,137
4,41 1
1,746

29
28
25
20
25

2

172

7

55

21,634

15
7
11

9,473
3,584
1,792

29

14,849

2
10

תש״ף
תשע״ה -
יסודי
בחינוך
תש"פ
יסודי תשע"ה -
בחינוך
זרמים זרמים

סה“כ גני ילדים
גני מוכר שאינו רשמי
גני חינוך מיוחד
גני ח.ממלכתי דתי
גני ממלכתי

69
63

120

נתונים סטטיסטיים

344
3,806

יסודי תשע"ה -
בחינוך על
זרמים זרמים
תש"פתש״ף
תשע״ה -
יסודי
בחינוך על

היתריי בנייה שניתנו ב 2018 -לתעשייה ומסחר במ“ר עיקרי  ,6,700שירות 21,000

270

464

*מוכשר=מוכר שאינו רשמי

50
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נתונים סטטיסטיים

נתונים סטטיסטיים
סטודנטים תשע"ט סה"כ 6,090

גילאים
טווחטווח
גילאים

מכללות
אקדמיות לא
מתוקצבות

האוניברסיטה הפתוחה
תואר ראשון 978-
תואר שני 40 -

תואר ראשון 1,124-
תואר שני 223-

מכללות
אקדמיות מתוקצבות
תואר ראשון 966-
תואר שני 83 -

אוניברסיטאות

תואר ראשון 1,346-
תואר שני 489-
תואר שלישי 127-

מכללות
אקדמיות לחינוך
תואר ראשון 565-
תואר שני 148-

אחוז זכאים לבגרות

79%

35.6%

17.1%

16.7%

27.1%

בגרות/תעודה תעודה
לא אקדמית אקדמית

לא סיים 12
12
שנות לימוד שנות לימוד

ʸʩʲʤ
ʺʩʩʱʥ

ʸʩʲʤ
ʺʩʩʱʥ

ʬʫʥʠ

ʬʫʥʠ

לפישכונות
ההשכלה לפי
רמת רמת
שכונות
שכ
השכלה
ההשכלה
20%

10%
11%

70%

20%
18%

69%
16%

9%

66%

29%
19%

62%
23%

22%

20%

19%
17%
20%

24%
27%

56%

25%

55%

25%

18%

54%

28%

22%

בשכונות

58%

57%

21%

גגיללמממומצועצבעשכונות

58%

54%

25%

21%

53%

26%

26%

53%
25%

24%

49%

27%
30%

49%
22%

19%

48%

34%
25%

47%
34%

35%

41%

25%

37%

40%

25%

38%

25%

29%

52

80%

33%
22%

40%
100%

37%

38%
46%

90%

38%

32%

35%
70%

60%

50%

40%

25%
30%

20%

10%

0%

53

נתונים סטטיסטיים
תשתיות
תשתיות

עמודי
תאורה עירוניים

אכיפה-
עירוני
פיקוח
וח עיר
48,798
33%

פנסים לתאורת

9,631

רחוב 13,897

שפ"ע-
חזות העיר
45,788
31%

אורך שבילי
האופניים
בעיר )ק“מ(

רשת כבישים
כוללת בעיר )ק“מ(

230

נתונים סטטיסטיים

שיטור
עירוני
16,312
11%

145,984
קריאות בשנת
2019
אחזקות
העירייה
10,322
7%

נתוני התחדשות עירונית
שטחי גינון מתוחזקים  2200דונם
יחידות דיור בעיר 73,765

מוקד שירות
106

פניות ע״פ נושא

אחר
3,024
2%

מי נתניה
4,518
3%

הנדסה
7,140
5%

30

ודיור
הנדסה
דסה
הנדסה ודיור

רווחה
844
1%

מוקד עירוני
עירוני
מוקדע“פ נושא
פניות

תעסוקה ועסקים
 7,283עצמאים
10,013
הכנסה ממוצעת

תעסוקה
ועסקים

גנים ונוף
9,238
6%

שכירים 97,576
9,893
הכנסה ממוצעת
שכירים המשתכרים
מתחת למינימום
33.9%

עסקים6,697
כללי
שיעור אבטלה ארצי
3.9%
שיעור אבטלה בנתניה
3.4%
54

משרדים שירותים
ומסחר 4,848
תעשייה ומלאכה
1,808
בתי מלון ונכסים
מלונאות
בסיווג מ
41
55

נתונים סטטיסטיים

נתונים סטטיסטיים

פסולת ומחזור
1.465ק”ג

17.61%

אחוז הפסו
הפסולת
שמוחזרה בעיר

פסולת מוצקה
לנפש ביוםי

איכות סביבה ואקולוגיה

37

פסולת
ומחזור

איכות סביבה
ו אקולו גיה

בתי ספר
עם פנלים סולריים

152

אנטנות
סלולריות

37

גני ילדים
ירוקים

21

בי"ס
ירוקים

112

מתקנים
לאיסוף
זכוכית

מתקנים לאיסוף
 360ליטר -
 2144נייר
 1,100ליטר 31 -
 1,500ליטר 351 -

60

מתקנים
לאיסוף
טקסטיל
קסטי

 570מתקנים
פלסטיק/בקבוקים
לאיסוף פלסטיק/בק

5

אקולוגיות
מערכות אקולוגיו
בסכנת ה
הכחדה
הנשמרות
בשטחי השמורות

134,342
פסולת מוצקה
)בטונות(

56

10

נאמני
מורו
שמורות

3

מינים של
דו חיים
ולית הח
החורף
בשלולית

400

מיני צומח
בשמורות
העירוניות
הטבע
בע העירוני

שמורות טבע
בשטח של
דונם 1000

57

נתונים סטטיסטיים

נתונים סטטיסטיים

תחבורה
להשכרה

תחבורה

54,294
תמרורים

70
רכבים
חשמליים

76,346
כלי רכב
מנועיים

89
צמתים
מרומזרים

269
מספר עובדים
סוציאלים

268
107
846

אופנועים 3,655 -

35,390

66,438

אמצעי תחבורה
להגעה לעבודה

כלי רכב
פרטיים

 49.2%ברכב פרטי

משאיות
מוניות

25,000
מטופלי רווחה

TAXI

אוטובוסים
ןאוטובוסים זעירים
BUS

13,704
בתי אב המטופלים
ברווחה

2,174
תושבים המקבלים
דמי אבטלה

116
כיכרות

TAXI

ררווווחחהה

TAXI

 46.9%בתחבורה ציבורית
או אמצעי אחר
TAXI

BUS

תושבים המקבלים
קצבת זקנה ושארים

7,963
תושבים המקבלים קצבת זקנה
שארים
ושארים והשלמת הכנסה

מטופלי רווחה

מטופלי רווחה

סיעודי
זקןן סיעו
1,677

מגמת תאונות דרכים ע”פ חומרת תאונה בנתניה 2016-2019

בעיות
הנובעות
מזקנה
3,079
נכויות
וחולי
1,486

קטינים
בסיכון
בסיכו
2,733

בעיות אישיות
ואלימות
רמת
במשפחה
הכנסה
1,542
נמוכה
1,850

התמכרויות
324

58

59

נתונים סטטיסטיים
תש״ף
ישראל
אוכלוסיית
תש“ף
ישראל
אוכלוסיית

ארציים  --למ״ס
נתונים ארציים
למ"ס
לקטנתונים
לקט

60
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תו היהלום לעיר היהלומים

האגף לאיכות ותכנון אסטרטגי
מנהל כללי

