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ידידי עובדי העירייה,
תוכניות העבודה לשנת  2021הם בסימן "כעוף החול".
עברנו שנה קשה ומאתגרת ,נגיף קשה שיבש את חיינו ,אך יחד עם זאת
ניערנו את החול מכנפינו...והעתיד בעזרת השם מתחיל להיות ורוד.
כי את המנגינה של נתניה גם הקורונה לא תפסיק!...
בצל האתגרים המורכבים שהציבה בפנינו מגיפת הקורונה  -נתניה המשיכה
לככב ברשימת הערים המובילות בארץ ,תודות לפיתוח חסר תקדים בכל
אחד מתחומי הפעילות העירונית ,שלא פסק גם בתקופה קשה זו.
במקביל לקידום ופיתוח מתחמי מגורים חדשים ונרחבים ובמקביל לתהליכי
התחדשות חסרי תקדים גם ברמה הארצית – ממשיכה המערכת העירונית
לפעול למען דור העתיד ,לבנות סביבות לימודיות מתקדמות ,להוביל
תהליכים פדגוגיים מחוללי שינוי ולהקפיד על הרחבת סל השירותים ,תוך
שהיא מתמקדת במשימות שהקורונה הציבה לפיתחה כמו גם  -הענקת סיוע
כלכלי וריגשי להגברת החוסן הנפשי של אוכלוסיית העיר.
גם בתחום החינוך זכתה העיר להימנות בימים אלה על הערים המצטיינות
בארץ ודורגה במקום השישי ,כשהיא חולפת על פני הערים :חולון ,נס ציונה,
גבעת שמואל ,מעלה אדומים ,תל אביב ,חיפה ,הרצליה ורמת גן (על פי סקר
ישראל היום ומכון גיאוקרטוגרפיה).

חזון ראש העיר
נתניה ,הריביירה הישראלית,
עיר קייט ונופש ,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.

בצד כל אלה ובשל הפוטנציאל הרב שיש לנתניה – מקפידה העירייה לקדם
פרוייקטי דגל נוספים ובהם :מעגנה שתמצב את נתניה כעיר תיירות מובילה,
קרית ממשלה שתאגם את משרדי הממשלה השונים ,משכן לאמנות ותרבות,
השלמת שדרוג ה"מול סטריט" של נתניה ,התחדשנו שכונות קרית נורדאו,
דורה ונאות שקד ,מה שיביא לחידוש המרקם הוותיק של העיר ,לתמיכה
בגידול הטבעי של נתניה וכן להעלאת איכות חיי התושבים.
כמו כן ,בכדי להתאים את תשתיות העיר להתפתחותה של העיר – פועלת
העירייה לקידום תשתיות התחבורה ובתוך כך  -פתיחת מחלף איינשטיין
ורמפות גשר האחדות ויצירת רשת עירונית של צירי העדפה לתחבורה
הציבורית ,תכנית אותה מקדמים איתנו חברת נתיבי איילון ומשרד התחבורה.
תודה לכל אחת ואחד מכם על העשייה לקידומה של העיר ורווחת תושביה.

מרים פיירברג-איכר,
ראש העיר
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ספר תכנית העבודה ופרויקטי הדגל המוגש לכם בזה הינו כלי ניהולי חשוב
המביא לידי ביטוי את סדר העדיפויות העירוני לשנת הפעילות . 2021
השנה ,לאור משבר נגיף הקורונה ,לבניית תכנית העבודה השנתית,
נוסף אתגר חדש רווי עמימות.
בתקופה זו של אי וודאות תפקוד המנגנון העירוני בעת משבר הקורונה
שטרם חלף ,הוא עדות ניצחת לחוסנו מקצועיותו וגמישותו של צוות המנהלים
בהובלת תהליכים במציאות משתנה רוויית חוסר וודאות.
הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר פורטים אותם לפרוטות ולעניין זה
הנעת עובדים לריכוז מאמץ ,קליטת כלי עבודה דיגיטליים חדשים ,אימוץ
טכניקות להתרת חסמים ,הפחתת בירוקרטיה וקיצורי משכי זמן.
העובדים הפנימו את גודל השעה ונרתמו בתחושת שליחות למעשה המרכבה,
תוך כדי מיצוי מלוא מערך המחשוב ,קליטת כלים דיגיטליים וקבלת החלטות
שוטפות ,שסייעו רבות להתמודד עם תוצאות המאבק בנגיף ,בהצלחה לא
מובטלת.
מיקוד הפעילות העירונית הוסבה השנה והתמקדה בעיקר והניחה לטפל.
תכנית העבודה לשנת  2021מהווה עבורנו עוגן להמשך העשייה השגרתית.
לצד מטלות משבר הקורונה .העירייה הוכיחה את עצמה כגורם משמעותי
לסיוע לתושבים במקום בו המדינה לא הציגה פתרונות .תכניות העבודה
ופרויקטי הדגל המוצגים בספר זה מעידים על כך שהעירייה הצליחה לקפוץ
מעל המשוכה הגבוהה שעמדה בפניה ולהמשיך ולהעניק לתושבים שירותים,
תשתיות ,פרויקטים חינוכיים ועוד לרוב.
בכבוד רב,
יורם כהן
מנכ”ל העירייה

מטרות מנכ״ל
לשנת 2021
 .1חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי המסחר.
 .2מיצוב מעמדה של העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד משיכה
בתרבות ,פנאי ,בילוי ותיירות ברמה
ארצית ובינלאומית.
 .3הצבת 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.
 .4ביסוס מערכת החינוך העירונית
כמובילה בתהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל.
 .5הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים.
 .6יצירת חוסן חברתי קהילתי ,מימוש
מדיניות של צדק חברתי ,צמצום
פערים ורווחת הפרט והמשפחה.
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עמיתיי ועובדי העירייה,
כסמנכ"ל ,ראש המינהל הכללי ומנהלת אגף משאבי אנוש ,אני וחבריי העובדים כצוות ,מובילים
שינויים נדרשים במבנה הארגוני העירוני על מנת לשפר ,לקדם ולרתום את הידע שלכם ,העובדים,
לטובת צרכי הארגון.
שנת  2020הייתה שנה מאתגרת לכולנו  ,בה נדרשנו להציג כלים ניהוליים תומכים במיקוד העשייה
הציבורית וגמישות ניהולית .במצב זה המשכנו ליישם ולשפר את תהליכי המעקב והבקרה בדרכי
העבודה ,תוך כדי חיזוק הקשר השוטף עם העובדים ,אמצנו טכנולוגיות חדשות לעבודה מהבית,
הקפדנו על משמעת ארגונית ליישום התו הסגול ,והנגשנו את מערכות השכר לעובדים.
ספר תכניות העבודה מציג את נחישותה של המערכת הציבורית לבצע עבודתה נאמנה .
פרוייקטי 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.
אני מזמינה את כולנו יחד להמשיך ולקדם פעילות זו לטובת תושבי העיר ואיכות חייהם.
בשנת  2021נמשיך ליישם ולהטמיע שיטות של עבודה חכמה לטובת תושבי העיר נתניה.

"מחוברים אליכם מתמיד"
בברכת בריאות איתנה
שלכם,
חיה שניידר
סמנכ"ל וראש מינהל כללי
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חברים יקרים
תכנית העבודה לשנת  2021נבנתה השנה בצל משבר נגיף הקורונה.
לבניית תכנית העבודה השנתית ,התווסף רובד נוסף ,רווי עמימות ואתגרים חדשים.
בשנה זו נערכו המינהלים והאגפים השונים והתאימו את פעילותם לאתגרי הקורונה.
תהליך הכנת תכנית העבודה העירונית לשנת  2021התבצע בתנאי לחץ ,בעיצומם של סגרים,
ובתנאים של אי וודאות רבה.
נמצאו פתרונות יצירתיים להעברת הפעילויות השונות למרחב הווירטואלי וכך התנהלה העירייה
בניצול מקסימלי של יכולותיה .מצאנו עצמנו יוצרים ,מתכננים ומבצעים בתנועה ,רודפים אחר
חלומותינו באומץ רב ועושים הכל כדי שיתגשמו.
כך גילינו אצל כולנו יכולת יצירתית לאלתר ולהתאבד על משימות ויעדי תכנון במטרה להשיגם.
במציאות עמומה זו ,משימה של הכנת תכנית עבודה מקבלת מישנה מורכבות מחד ומאידך גם
מישנה חשיבות .הוצפנו בשאלות מה צריך לשמר ,מה ניתן למנף ,על מה אפשר לוותר ומה צריך
להעצים.
שנת  2021צפויה גם היא להיות לא פחות מורכבת מקודמתה.
בזכות דחיפה ומדיניות ברורה המובלת ע”י ראש העיר ומנכ״ל העירייה ,צומצמו נזקי השנה
החולפת ובעידודם השוטף המשיכה העירייה בכל הכוח לממש את תכנית העבודה המתוכננת
ולקדם את מימושם של פרוייקטי הדגל העירוניים.
ספר תכניות העבודה המוגש לכם בזה מעיד כאלף עדים על חוסנם ויכולותיהם של קברניטי
העירייה ועובדיה לתכנן ולהוציא אל הפועל תכנית עבודה עתירת משאבים.
בכבוד רב,
אילנה לונגו
מנהלת האגף לאיכות ותכנון אסטרטגי
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פרוייקטי דגל

מינהל הנדסה
פרוייקים אורבנים

פרויקט הנתיבים המהירים בכביש 2
הפרויקט מקודם על ידי משרד התחבורה ונתיבי איילון.
הפרויקט כולל נתיבים ייעודיים לתחבורה ציבורית כולל טכנולוגיית נתיבים
מתחלפים .שלושה פורטלים ישמשו את תושבי העיר וסביבתה.
יעד  :2021ליווי הפרויקט תוך שמירה על האינטרס העירוני.

חופי נתניה – הגנות ימיות
יבוצעו מכוח תכנית מפורטת לשימור מצוקי נתניה ,במקטע ארגמן – סירונית
(כ 3 -ק"מ אורך המקטע) .העבודה ע"י החברה הממשלתית להגנה על
המצוק החלה לפני כחודש.

העמדת שוברי הגלים

שובר גלים טיפוסי

9

חופי נתניה – הגנות יבשתיות
יבוצעו ע"י חל"ת מכוח תכנית מפורטת לשימור מצוקי נתניה ,במקטע ארגמן
– סירונית (כ 3 -ק"מ אורך המקטע) .היתר הבניה טעון שינוי שלביות (אושר
בוועדה המחוזית והוגש לדיון בולחו"ף).

מתווה ייצוב המצוק בחלוקה לסוגי עבודות ושלבי ביצוע

חופי נתניה – פרויקט המעליות להנגשת החוף

מעלית איילנד
אדריכלות ותמונות :באדיבות אדר' נתנאל בן יצחק
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היכל התרבות
מיקום :אגם ג' בצדו המערבי של כביש  ,2מול הסינמה
סיטי ,במתחם לתרבות ותעסוקה.
 המבנה ישמש לפעילות תרבותית מודרנית וייבנה כמבנהחכם.
 יארח מגוון אירועים תרבותיים לרבות קונצרטים והצגות. האולם המרכזי יכיל כ 950-מקומות ישיבה.סטטוס :קידום היתרי בנייה והתכנון המפורט.
עלות משוערת :כ 150 -מיליון .₪
מימון :בשיתוף רשות מקרקעי ישראל ,מפעל הפיס והקופה
העירונית.
יעד  :2021השלמת קבלת היתרי הבנייה ותחילת הביצוע
בשטח.

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  :2021הסדרה תכנונית של מערך שירותי החוף הכנת תוכניות פיתוח לחופי הרחצה
ומתן היתרים בהתאמה.

11

תכנית מתאר ארצית למעגנות | [מרינה] תמ"א  /13ב'3 /
המעגנה המתוכננת 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  :2021שמירה על האינטרס העירוני במהלך קידום התכנון הארצי.

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.
צפי לסיום פינוי הפסולת ,תחילת .2022
סטטוס :השלמת תיקונים ושיפורים במתחם המגורים ,תכנון התיקונים
במתחם המלונאות.
יעד  :2021השלמת התהליכים הסטטוטוריים.
תכנון מפורט לביצוע תשתיות ע"י חל"ת ויציאה לשיווק של רמ"י.
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מתחם הרי גרינטל
סטטוס קידום :מתחם תכנית נת 556/על תיקוניה ,המאופיינת בבינוי מגדלי
מגורים סביב פארק מרכזי .עבודות להקמת תשתיות העל במתחם בביצוע
חל"ת..
יעד  :2021מתן היתרי בניה לארבעה מגדלי מגורים .המשך ביצוע תשתיות
העל במתחם ,כולל יציאה למכרז להעתקת ציר שדרות בנימין ומתן היתר
בניה לביצוע נקז ראשי בשד' בן אב"י (מענה להצפות בביה"ס יונתן).

תכנית מתאר כוללנית | נת2035/
סטטוס קידום :לפני הפקדה.
יעד  :2021השלמת תהליך סטטוטורי והיערכות למתן תוקף.
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אזור תעסוקה מטרופליני משני | [אתמ"מ] נתניה נת1000/
סטטוס קידום :לאחר שמיעת התנגדויות.
יעד  :2021השלמת העבודה על מסמכי המדיניות בהתאם להחלטת
הוועדה המחוזית ,וכן מתן תוקף לתכנית .הטמעת הנחיות לתשתיות
חכמות ומקיימות תוך מיתוג האתמ"מ כאזור התעסוקה המתקדם ביותר.

מתחם אגם 3
סטטוס :כל מגרשי המגורים וחלק ממגרשי התעסוקה שווקו.
המקום נקבע כאתר בו ימוקם היכל התרבות החדש .עבודות התשתיות
והפיתוח בעיצומן.
יעד  :2021השלמת עבודות הפיתוח .תחילת עבודות ביצוע במגרשי
המגורים .סיום השיווק וקידום היתרי הבניה למגרשי התעסוקה.
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קריית הממשלה | /542א'
סטטוס קידום :בשלבי היתר בנייה.
יעד  :2021תחילת בנייה.

התחדשות עירונית
התחדשות מרכז העיר
סטטוס :מרכז העיר חולק לכ 120-מתחמים ,ולכל מתחם נכתב כרטיס
הנחיות ייעודי .בכל מתחם נערכה בדיקה שמאית עירונית ונקבעו ערכים
כלכליים.
יעד  :2021השלמת המדיניות (שיתוף ציבור ,בדיקות נשיאה תחבורתית
ופרוגרמה) במקביל קידום תכנון ואישור למתחמי תכנון בהתאם למדיניות
העירונית.
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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  :2021סיום קטעים  5-6עד לרחוב ויצמן
סיום תכנון לקטעים  7-8משד' ויצמן ועד קניון השרון.

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  – 2021סיום תכנון ותחילת ביצוע.
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התחדשות שכונת דורה ונאות שקד
סטטוס :התכנית בשלבי תכנון מתקדמים.
יעד  :2021המלצת הוועדה המקומית והעברתה למחוז.

התחדשות קרית נורדאו
סטטוס :התכנית אושרה להפקדה בתנאים.
יעד  :2021אישור התכנית לאחר שמיעת התנגדויות,
וקידום תכניות מפורטות בהתאם להנחיותיה.
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מתחם  542א' | תכנית השלד
סטטוס קידום :תכנית השלד אושרה במחוזית בנובמבר .2019
התכנית מאפשרת עד  6,300יח"ד ו 350,000 -מ"ר בתעסוקה
ומסחר .חמישה מתחמי תכנון מפורט כבר הומלצו במקומית.
יעד  :2021המלצה במקומית על שלושה מתחמים נוספים.
אישור בוועדה המחוזית למתחם אחד לפחות..

תכניות בהסכמי גג
תכנית ה'בננה'
תכנית לשכונת מגורים חדשה ואיכותית.
התכנית מהווה את המסגרת התכנונית להקמת הכביש
העוקף המזרחי.
סטטוס :התקבלה החלטה בהתנגדויות.
יעד  :2021טיוב התכנית תוך התאמתה לחזון ראש
העיר ולמדיניות תכנונית מתקדמת ,תחילת תכנון
לביצוע של תשתיות העל.
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תכנית חבצלת השרון
התכנית כוללת את המסגרת התכנונית להקמת שכונה איכותית בצפון נתניה,
וכן חיבור נוסף בצפון העיר למחלף חבצלת ולכביש החוף.
סטטוס קידום :התכנית אושרה בוועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים
מעודפים לדיור.
יעד  :2021קידום ועדת גבולות להעברת השטח לתחום נתניה והיערכות
לתכנון מפורט לביצוע לתשתיות העל.

תכנית פארק המדע
סטטוס :התכנית כוללת  900,000מ"ר בייעוד תעסוקה ומסחר .התכנית
הומלצה להפקדה בוועדה המקומית .התכנית תידון בוועדה המחוזית
לאחר קבלת החלטת האתמ"מ.
יעד  :2021אישור התכנית.
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תחבורה
הוספת  2מסילות רכבת | תכנית תשתית לאומית  65א'
יאפשר הכנסת העיר נתניה למסלולים מהירים של הרכבת.
סטטוס :התכנית מקודמת לקראת דיון בוועדה לתשתיות לאומיות.
בתכנית יתרונות משמעותיים לנתניה :תחנת המכללות ,הגדלה ניכרת של
תחנות הרכבת נתניה וספיר.
יעד  :2021ליוו התכנון הארצי תוך שמירה על האינטרס העירוני.

שדרוג כביש 57
סטטוס :נבחרה חלופה התואמת את המדיניות העירונית.
יעד  :2021השלמת התכנון המפורט בהתאם לחלופה הנבחרת תוך
שמירה על האינטרס העירוני ,בדגש על שיפור מחלף נתניה ,הנגישות
לאתמ"מ ולתחנת הרכבת.
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שדרוג מחלף אינשטיין
סטטוס :הוספת רמפה מזרחית – כניסה לתוך נתניה מכיוון דרום ,קידום
תוכנית מפורטת מול משרד התחבורה והוועדה המחוזית.
יעד  :2021קליטה ודיון הפקדה בוועדה המחוזית.

שדרוג מחלף האר"י
סטטוס :הרמפה המערבית לכיוון דרום בביצוע בימים אלו ,על ידי חל"ת.
קידום מתווה תכנוני לרמפות הצפוניות מול משרד התחבורה ונתיבי
איילון.
יעד  :2021השלמת ופתיחת הרמפה המערבית .קבלת אישור עקרוני
ממשרד התחבורה לקידום הרמפות הצפוניות.
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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.
הקו הראשון (הרצל-ויצמן) אושר בוועדה מטרופולינית של משרד התחבורה,
וקווים נוספים לקראת אישור .התקדמות לתכנון מפורט.
יעד :2021
קידום התכנון המפורט
על פי תיעדוף עירוני.

כביש  | 561חיבור לכביש 4
סטטוס :מקודם על ידי משרד התחבורה .אושר בוועדה המחוזית.
יעד  :2021תמיכה עירונית בקידום התכנון המפורט,
תוך שמירת האינטרס העירוני בתכנון.
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מבני ציבור
פרוייקטים חדשים
במהלך  2020נמסרה מנהלה בקמפוס דורה .כיתת גן ביונתן המשורר .הושלם אולם הספורט החדש בקרית השרון .בוצעו התאמות
של  40כיתות שמע והונגשו מספר בתי ספר .יצאו לביצוע בין השאר בית ספר לחינוך מיוחד בסירקין ובית ספר בנות מלך בבן ציון.
יעד :2021
גני ילדים :בביצוע – ברח' הולנד וברח' נחל שורק .בתכנון  -באגם  3וברח' יצחק שדה
בתי ספר :בביצוע  -ביה"ס אלומות וביה"ס בנות מלך .בתכנון  -בית ספר יסודי ברד"ק ובאגם  ,3אולם ספורט בשמרית אור.
מתנ"סים :בביצוע  -מתנ"ס מרכז העיר ,מתנ"ס רד"ק ,מרכז הרטום.
מבנים כלל עירונים :בתכנון  -בית לני ,בית לנדא ,מבנה ציבורי ברח' דרך הפארק ,החווה החקלאית.

בית ספר אלומות

בית ספר בנות מלך

אולם ספורט שטקליס

תכנון גני ילדים באגם 3

גני התנועה הציונית

גני הולנד

גני הולנד

גני נתן המשורר
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מינהל חינוך
וחברה
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תכנית מערכתית לפיתוח מקצועי במערך הגיל הרך
ברוח חדשנות פדגוגית וכאמצעי לצמצום פערים ושיוויון הזדמנויות ,בעידן קורונה

הרחבת מענים עירוניים
לתלמידים בעלי צרכים
מיוחדים
פתיחת  3מוסדות חינוך
מיוחד חדשים בעיר
"שחפים"
קשיים רגשיים
נפשיים

מענה מותאם לתלמידים
ליקויי למידה

"הבית של תמר"
ליקויי למידה
מורכבים

הקמת  3בתי ספר
חדשים לחינוך
מיוחד
התאמת מגוון
מענים לצרכי
תלמידי העיר בתוך
הקהילה

"אמירים"
ע"ש אורה נמיר
קשיים רגשיים
התנהגותיים
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הרחבת תכנית התקשוב
באמצעות הטמעת
"האייפד לכל מורה"
כלי להשבחת הקשר
וההוראה לתלמידי החנ"מ
ופריסת מחשבים והטמעת
טכנופדגוגיה היברידית
מותאמת בגנים בבתיה"ס

תכנית עירונית להעשרה
וחדשנות בתוך מסגרת ובתי
הספר לחינוך מיוחד

תכניות העצמה בספורט
 7כתות ייחודיות לספורט
בחט"ב

תכנית עירונית להעשרה
וחדשנות בתוך מסגרת
ובתי הספר לחינוך המיוחד

תכנית ניווט בחט"ב
תכנית אתגרים
צופי ים

העצמת סייעות וצוותי חינוך –
שתי מסגרות לפיתוח מקצועי
לסייעות בחינוך המיוחד
לתמיכה והעצמה סביב
אתגרי האוכלוסיה
וההתמודדות בעידן הקורונה

תכניות טיפול בכלבים
בכתות לתלמידים
אוטיסטים וכיתות
ליקוי למידה

חדש במכללת אורט הרמלין!
מגמה

לעתיד

מינהל חינוך וחברה
אגף החינוך המיוחד

חינוך טכנולוגי מקצועי
לצעירים עם מוגבלות

מי אנחנו?
תכנית "מגמה לעתיד"
מכוונת להגדלת אפשרויות התעסוקה של
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
תכנית לימודים במשך  3שנים
תכנית לפיתוח כישורים ולימודי מקצוע
בתכנית משולבים קורסים מקצועיים שונים
התכנית מיועדת להיכרות מעמיקה עם שוק
העבודה והתנסויות מעשיות במקומות תעסוקה
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תכנית "מגמה לעתיד"
לחינוך טכנולוגי לבעלי צרכים מיוחדים.
"מגמה לעתיד" היא תכנית לימודית תלת שנתית לצעירים
בני  ,21 – 18בוגרי מסגרות חינוך מיוחד,
שרוצים לרכוש הסמכה מקצועית טכנולוגית
והשתלבות עצמאית כבוגרים.
התכנית תפעל במכללת הרמלין
בשיתוף עם משרד החינוך וגורמים נוספים ונועדה לתת
מיומנות לשילוב עצמאי של התלמיד בחיים הבוגרים.

משהו גדול הולך לקרוא!
האגף לחינוך יסודי  -יוזמות

היוזמה

בימים אלו של מציאות חדשה והתמודדות
עם אתגרים רבים לצד הזדמנויות ,עולה
אתגר משמעותי המתייחס להוראת הקריאה
בכתות היסוד בדגש על כתות א'-ב'.

למה זה חשוב?

מטרתו המרכזית של המיזם שקנא"י הינה
לאפשר העשרה שפתית לכתות היסוד
(א-ב) באמצעות חשיפה לספרים ,יוצרים,
במגוון דרכים כגון :יצירה ,חוויה ומשחק.
גיוס שותפים וביצוע  3מפגשי הכשרה
מטעם פסג"ה.

סטטוס:

עלות התכנית₪ 35,000 :

שקנא“י
שקנא“י

מיזם עירוני לקידום קריאה והעשרה שפתית
לתלמידי בתיה”ס היסודיים

שקנ א"י
שעת קריאה – נתניה אוהב תיוצרי ם

רקע
בימים אלו של מציאות חדשה והתמודדות עם אתגרים רבים לצד הזדמנויות
עולה אתגר משמעותי המתייחס להוראת הקריאה בכיתות היסוד בדגש על א'-ב'
וחשיפת התלמידים לשפה העברית ולהעשרתה.
לשם כך נולד מיזם "שקנא”י":
שעת קריאה נתניה אוהבת יוצרים.

בימים אלו של מציאות חדשה והתמודדות עם אתגרים רבים לצד הזדמנויות ,עולה
אתגר משמעותי המתייחס להוראת הקריאה בכתות היסוד בדגש על כתות א'-ב'
וחשיפת התלמידים לשפה העברית להעשרת שפתית ,קרי ,אוצר מילים ועוד..
מטרתו המרכזית של המיזם לאפשר העשרה שפתית באמצעות חשיפה לספרים,
יוצרים ,במגוון דרכים כגון :יצי רה ,חוויה ומשחק.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במיזם ייחודי זה ולהשתלב במערך הפעילויות
הבית ספרי .במהלך השנה ייערכו מפגשי הכשרה ותהיו חשופים למאגר של
רעיונות ופעילויות בליווי צמוד של הפסגה ומדריכות הש פה.
הפעילויות תתקיימנה בזום או בפארקים השכונתיי ם

מטרת שקנ"אי
לאפשר העשרה שפתית באמצעות חשיפה
לספרים וליוצרים במגוון דרכים כגון:
יצירה ,חוויה ומשחק

להשארת פרטים לחצו כ אן

דרכי פעולה
✪ מתנדבים מתאימים ישובצו לבתיה"ס וישולבו
במערך הפעילויות הבית ספרי ו/או בשעות אחה"צ
✪ המתנדבים ייפגשו עם קבוצה של עד  5תלמידים ,אחת
לשבוע ,באופן קבוע בזום (עד  20דק') ובמרחב הפתוח סמוך
למקום המגורים (עד  40דק')
✪ הפעילויות תהיינה סביב ספרים
✪ המתנדבים יעברו  3מפגשי הכשרה ע"י צוות “הפסגה“ ומדריכות העברית,
כולל חשיפה למאגר של רעיונות ופעילויות
✪ המתנדבים יזכו להרצאת העשרה בנושא של "מספרי סיפורים"
ערכים מרכזיים
בחירה ,התנדבות ,חוויה ,משמעות ,יצירתיות ,גמישות

סטודיו השבוע בנתניה-א שכנזי

גויסו  40מתנדבים והמפגשים יתקיימו
לאורך שנה"ל תשפ"א.
המפגשים יתקיימו בזום ובהמשך
(בהתאם להנחיות) בגינות קהילתיות.

ˇ˜°˛˝˛ ˝°°ˆ°

מינהל חינוך וחברה
האגף לחינוך יסודי וחט”צ

עיריית נתניה גאה להציג את:

הצטרפו אלינו למערך ”מספרי הסיפורים” העירוני בלינק המצורף למסמך

נוגעות בכוכבים

האגף לחינוך יסודי  -יוזמות
היוזמה

תכנית נוגעות בכוכבים "SIS" Sience sisters
הינה תוכנית ייחודית של האגף לחינוך יסודי
והפלנתניה לבנות כיתה ו' מבתי ספר יסודיים
בעיר נתניה המתעניינות במדע והמעוניינות
להרחיב ולהעמיק את הידע שלהן בתחום
המדע.

למה זה חשוב?

התכנית נועדה לעודד בנות לגלות עניין
במדעים ובמצוינות מדעית ובתוך כך – לנפץ
את תקרת הזכוכית ...ולגעת בכוכבים

מינהל חינוך וחברה
האגף לחינוך יסודי וחט”צ

S.I.S
נוגעות
בכוכבים

סטטוס:

 60בנות תשתתפנה מ 20-בתי ספר יסודיים.
התכנית תיפתח במהלך שנה"ל תשפ"א
עלות התכנית₪ 50,000 :

science sisters
תוכנית ייחודית להעצמה מדעית של תלמידות בתיה"ס היסודיים בפלנתניה
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קמפוס לאומניות בית הספר אלדד
קמפוס לאומניות הכולל מסלולים ומגמות מובילים בתחומם:
קולנוע ותקשורת ,תיאטרון ,אמנות פלסטית ,עיצוב המוצר וכתיבה יוצרת ברמת של  5יחידות
לימוד ומגמה ייחודית מייקרים -טכנולוגיה יצירתית.
תחומי האומניות פותחים צוהר לעולם יצירתי ומפגישים את התלמידים עם תכנים מעמיקים
בתחומי הדעת השונים .התלמידים ייפגשו עם במאים ,מפיקים ,סופרים אמנים שונים ,האזנה
לקונצרטים ,צפייה בהצגות וביקור במוזאונים

מימון עירוני בשיפוץ והסבה

לביה"ס לאומניות₪ 800,000 :
הצטיידות חדר מייקרים₪ 100,000 :
שעות הוראה לתשפ"א₪ 150,000 :
מרכז מצוינות לאומנות₪ 100,000 :

"החיסון הרגשי"
הגברת החוסן הרגשי בעיר
היוזמה

"החיסון הרגשי" הוא פיתוח חדשני של השירות הפסיכולוגי חינוכי
התפתחותי ,המאפשר קבלת טיפול רגשי בחינם להתמודדות
עם משבר הקורונה .במסגרת היוזמה יכול כל הורה ,איש צוות
חינוכי ותלמיד (בהסכמת הוריו) לקבל טיפול ממוקד ללא צורך
בהמתנה או באבחון ראשוני .הטיפול הוא עד חמישה מפגשים
המתקיימים פנים אל פנים ו/או במפגשי און ליין.

למה זה חשוב?

משבר הקורונה הגביר את רמת החרדה והמצוקות הנפשיות,
ויצר לחצים עצומים בקרב התלמידים ,ההורים וצוותי החינוך.
המתחים פגמו בתפקוד והשפיעו גם על הרמה הבינאישית
בתוך המשפחה .תכנית "החיסון הרגשי" מאפשרת לספק
תמיכה מהירה במסגרת הקהילה ע"י טיפול המותאם אישית
לכל מקרה .ממוקד

סטטוס

במסגרת טיפולי "החיסון הרגשי" שהחלו כבר במהלך הסגר
הראשון טופלו עשרות רבות של תלמידים ,הורים ואנשי צוות.
עם פתיחת שנת הלימודים הפסיכולוגים המשיכו לספק שירות
זה בכל מערכות החינוך בעיר זאת על פי צורך.
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אגף הנוער והצעירים
מינהל חינוך

מרכז אמנות ,תרבות ופנאי-
מתחם האיצטדיו ן

על ת -כ  3מילי ן ש"ח

צפי פתיחה :קיץ 2021

ייע ד המתחם:
 .1האב לאמנים צעירים
 .2המרכז יה ה אלטרנטיבה מק מי ת ליצירה ביל י בעיר נתניה ייתן מענה לפעיל ת
פנאי בעל תערך קהילתי במהלך השנה
 .3המרכז יאפשר לבני נ ער צעירים להנהיג ,לה ביל' להשפיע בכל דרך שיבחר בה,
ת ך הכר תעם קהיל תמג נ תסביב תח מי פנאי מ גדרים
 .4המרכז יספק מרחב פעיל למפגשים חברתיים ,יצירה ,תרב ת ,הכשר ת א מנ תי ת
הפקת איר עים מק מיים בצ רה עצמאית
 .5המרכז יקדם גא ה מק מית

מודל תלת שלבי לטיפול באירועי חירום
היוזמה

תלמידים

פיתוח ייחודי של השירות הפסיכולוגי בנתניה :יצירת
מעטפת טיפולית תלת שלבית המאפשרת מענה
מדויק ולאורך זמן לתלמיד שעובר אירוע דחק וכוללת.
מענה מיידי  24/7עם קבלת ההודעה.
התערבות טיפולית במהלך  6שבועות לאחר מכן.
טיפול במניעת פוסטראומה ואבל ואובדן שנמשך
כשנה (מענים פרטניים או קבוצתיים).
כל זאת בשילוב התערבויות עם ההורה/המשפחה
והמערכת החינוכית

למה זה חשוב?

מענה מידי  24/7ניתן לאורך השנים ,אבל הוא אינו
מספק .במקרים רבים יש צורך ללוות את התלמיד/
המשפחה גם לאחר האירוע ובוודאי במקרים בהם
ישנו קושי משמעותי לחזור לתפקוד .מעטפת זו
מתייחסת גם לכל הדמויות המשמעותיות שסובבות
את הילד ולצרכים לאורך זמן.

זמינות 24/7
התערבות פסיכולוגית מידית
עם קבלת ההודעה
מניעת פוסט טראומה
התערבות פסיכולוגית במסגרת החינוכית –
במהלך  6שבועות
טיפול באבל ואובדן
טיפולים פרטניים
קבוצות לתלמידים שאיבדו הורה

סטטוס

במהלך שנה ישנם כ  70אירועי חירום .השירות
הפסיכולוגי מפעיל את התכנית בכל מסגרות החינוך
בעיר.

הורה/משפחה

המערכת החינוכית
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אגף תרבות וסל תרבות יישובי
פרויקט "תרבוזום"

תכנית דיגיטלית חדשה המותאמת לרוח
הזמן לימי הקורונה ולמבנה הלימודים
בשנת הלימודים הנוכחית
עשרות מופעים ומפגשים המאושרים על ידי וועדות הרפרטואר של
סל תרבות ארצי ומותאמים לאילוצי צו השעה ,מתחומי האמנות
השונים :תיאטרון ,קולנוע ,ספרות ,אמנות פלסטית ,מחול ומוסיקה,
המועברות באמצעות הזום.

שמירה על רצף החינוך לתרבות

במקביל ובכפוף לאיסור על כניסת אמנים למוסדות החינוך בעת
הקרובה ,מוגשות מאות תכניות מגוונות ומותאמות באמצעות זום,
לתוך בתי הספר ,בהתאם לקפסולות הנהוגות ובמחירים מיוחדים תוך
שמירה על האיכות האמנותית שהיא ביסודה
של תכנית החינוך לתרבות  ,ובפיקוח ואישור ועדות הסל האמנותיות
וועדות המחירים של סל תרבות ארצי

שאיפה למצוינות ומתן חוסן נפשי

בעולם שמשתנה ומוצף בדימויים ,חשוב שתהיה לתלמידים יכולת
להתבוננות ביקורתית בדימוי חזותי ,ולהפוך אותה לכלי חשוב בארגז
הכלים שלהם .המטרה להפוך את ילדי ההווה לבוגרים ביקורתיים וגם
לבעלי השכלה תרבותית חרף התקופה המורכבת והמאתגרת הזו.
בכוחן של פעולות התרבות שרובן ככולן עוסקות בסוגיות של
התמודדות עם מצבי לחץ ,לתרום בימים מורכבים אלה לבניית חוסנם
הנפשי.
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סטטוס :כ 300 -פעולות לבתי הספר וגני החינוך המיוחד
עלות :כ 400,000 -ש"ח
מימון :סבסוד סל תרבות ארצי וכספי רשות
יעד :מתן פעולה אחת לפחות לכל תלמיד

מינהל כללי

ניהול המשאב האנושי באמצעות טכנולוגיה חדשנית
מערכת שכר ,נוכחות ומשאבי אנוש נגישה
העלאת מערכת שכר ,נוכחות ומשאבי אנוש
השקת המערכת והטמעתה בקרב המשתמשים 2021 -
אפיון והטמעת מודולים מתקדמים:

הגשת מועמדות למכרזים ,סידורי משמרות ,הדרכה והשתלמויות,
הערכת עובדים ,מודול מורים

משאבי אנוש מחוברים אליך מתמיד  -תקשור המידע לעובדים,
הדרכות דיווח אינטרנטי ,מענה מיטבי לפניות

הובלה משותפת :אגף מחשוב ומערכות מידע ,אגף משאבי
אנוש ,מינהל כספים
יעדים :העברת המידע בשלמותו ,שיפור תהליכי עבודה,
שיפור השירות לעובד
ניהול פרוייקטלי :כולל יעדים ,מדדים ,גנט פעילות מובנה
ומעודכן ,חלוקה לצוותי עבודה
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מינהל רווחה
ושירותים
חברתיים

יש מצבים
שתרופות לא
יכולות לעזור...
פרויקט בתי המרקחת לאיתור נפגעי/ות אלימות
פרויקט בתי המרקחת בא לתת מענה לנפגעי/ות אלימות שנמצאים/ות פעמים רבות בבידוד חברתי ,אשר מתעצם בתקופת הקורונה.
בית מרקחת הינו מקום נורמטיבי ששעות הפתיחה בו הן רבות ,ואליו יכולים להגיע גם מי שמבודד או שמגבילים אותו.
המפגש עם הרוקח הינו אישי ומבודד ומאפשר לאנשים לקחת את הפלייר מבלי לחשוש שמישהו ראה אותם.
הפלייר כולל שאלון אודות מערכת היחסים הזוגית ,מאפשר בדיקה עצמית האם מערכת היחסים הינה בריאה ,ומציג פרטי התקשרות של
גורמי הטיפול באלימות במשפחה שניתן לפנות אליהם לקבלת עזרה.
הפרויקט כולל מיפוי כל בתי המרקחת בעיר ויצירת שיתוף פעולה עמם לצורך הצבת פליירים בעמדות הרוקחים.
הפלייר יופץ בבתי מרקחת בעיר תוך הקפדה על חידוש מלאי הפליירים כשהם נלקחים.
בהמשך תוכנית בתי המרקחת אנו נפעל להרחבת המקומות של פרסום הפלייר לבית חולים ,טיפות חלב וכד'  -כולם מקומות נורמטיביים
שניתן ללכת אליהן גם כאשר מאפייני המשפחה הם עם אלימות חברתית ובידוד הקורבן.
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מרכז הזדמנות בתעסוקה – יוצאים מהמשבר עם עבודה
מהות :מרכז הכוון תעסוקתי עירוני
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 .שנת  2020היתה שנה
במשבר.
כולנו חווינו טלטלות רבות והתמודדנו עם אתגרים חריגים
ומתמשכים.
תחום התעסוקה היה ,ועדיין ,אחד מהתחומים שנפגעו רבות:
שיעורי האבטלה עלו ,תחומי עיסוק רבים נפגעו ,עובדים רבים
עדיין נמצאים בחל"ת ,שיעור הנשים שנפגעו תעסוקתית גדול
משמעותית משיעור הגברים ואי הוודאות גדולה.
חוסר הוודאות בשוק העבודה מלווה אותנו גם עם כניסתנו
ל 2021 -ואנחנו במרכז הזדמנות מתאימים את מעני המרכז לצרכי
התקופה:
 הליווי הפרטני הפך להיות גם מקוון ,במקביל לליווי הפרונטלי,וממשיך להתקיים כל העת תחת ההנחיות.
 סדנאות הכנה לעולם העבודה מועברות ברובן בצורהמקוונת.
 תוכניות תעסוקה לנשים בכלל ולנשים עצמאיות (חד הוריות) בפרט. קידום הכשרות מקצועיות בשיתוף מעסיקים ,מה שמבטיח שילוב תעסוקתי בקצה. חיזוק הקשר עם מעסיקים והרחבת מאגר המשרות. תוכניות תעסוקה ייעודיות. -ועוד.

כי משבר זו גם הזדמנות ,וסיום המשבר נמצא מעבר לפינה.
בניית מע”ש חדש

רצף שירותי התעסוקה במע”ש (מרכז עבודה שיקומי) פועל בעיר מעל  35שנים ,ונותן מענה תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית .מבנה המע”ש הינו מבנה ישן מאוד ,שאינו מותאם לצרכים המשתנים ואינו עומד בתנאים הראויים.
התכנון :בניית מע”ש חדש שישמש מרכז טיפולי ,שיקומי ותעסוקתי (כולל פיתוח פסי ייצור של קרמיקה זכוכית ,הדפסות תלת מימד וחיתוך
לייזר).
עלות הפרויקט 8 :מיליון ש״ח.
שותפים :עיריית נתניה,
הקרן לפיתוח שירותים לנכה
בביטוח לאומי ,קרן שלם וקרן נתניה.
סטטוס פרויקט :אישור תוכניות
אדריכליות.
מועד סיום משוער :יוני .2022
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הריסת מבנה מע"ש (מרכז עבודה שיקומי) ישן
ובניית מבנה חדש
רצף שירותי התעסוקה במע"ש פועל בעיר מעל  35שנים ,ונותן מענה תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
מבנה המע"ש הינו מבנה ישן מאוד ,שאינו מותאם לצרכים המשתנים ואינו עומד בתנאים הראויים.
התכנון :בניית מבנה חדש שישמש מרכז טיפולי ,שיקומי ותעסוקתי (כולל פיתוח פסי ייצור של קרמיקה זכוכית ,הדפסות תלת מימד
וחיתוך לייזר).
עלות הפרויקט 8 :מיליון ש״ח.
שותפים :עיריית נתניה ,הקרן לפיתוח שירותים לנכה בביטוח לאומי ,קרן שלם וקרן נתניה.
סטטוס פרויקט :אישור תוכניות אדריכליות.
מועד סיום משוער :יוני .2022
המבנה הישן:

הדמייה של המבנה החדש:

לומדות להוביל
"נשים יוצאות אתיופיה ,שגרירות
מתוך ולמען הקהילה שלהן"
פרויקט להכשרת נשים מהקהילה האתיופית כשגרירות מובילות בקהילה,
במרכז לשלום המשפחה.

מטרות הפרויקט:

הפיכת הנשים למתווכות להגברת המודעות בקהילה לאלימות במשפחה.
שיפור הנגישות לטיפול לנפגעי/ות אלימות.
יצירת פורום לזיהוי צרכים בקהילה וסיוע בהתאם.
בתקופת הקורונה הנשים ליוו אזרחים ותיקים בקהילה לצורך הפגת בדידות.
מתוך המפגשים נולד הצורך לתעד את סיפור חייהן ועלייתן לארץ של
הנשים ,ולכן בשנת  2021פעילותן תכלול גם תיעוד אישי של כל אחת.
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"מגן זהב"  -תוכניות להפגת בדידות של האזרחים הוותיקים
מטרה :ההכרה בבדידות של האזרחים הוותיקים כמגפה ,הובילה ליצירת פתרונות יצירתיים גם עבור אזרחים וותיקים
שאינם מוכרים ברווחה.
למי מיועד?  55,000אזרחים וותיקים תושבי העיר נתניה.

המענים עבור האזרחים הוותיקים:

"נעים בשלישי"  -קבוצות הליכה
"שמחה"  -שילוב אומנים בפעילות מועדנים (שניהם אזרחים וותיקים)
"מתחברים"  -אזרחים וותיקים מתנדבים למען אזרחים וותיקים
"חבר לחיים"  -ליווי פרטני של אזרחים וותיקים ע"י מתנדבים ,עובדי עירייה
"רגעים עם סבא וסבתא"  -קשר וסיוע בצרכים אינסטרומנטליים
העשרת מיומנויות השפה העברית  -יוצאי אתיופיה ,בריה"מ וצרפת
מחוברים לחיים  -אוריינות דיגיטלית באמצעות תלמידי תיכון
סדנאות בתחומים שונים :קידום בריאות ,כתיבת סיפורי חיים ותרפיה באומנות

אמץ חבר לחיים
זק”ן
זה קנה
חוכמה
“אתה כמו הבן שלי
תודה על כל מה שאתה עושה בשבילי
זה מאד מרגש אותי ומעניק לי טעם לחיים
במיוחד בימים אלה”
(אזרח ותיק תושב נתניה למתנדב)

אלה המילים שתוכלו לשמוע מדי יום מתושב ותיק שלא הכרתם,
לגרום לו לאושר ולשמחה ואולי אפילו ליצור לכם חבר חדש וקרוב

זה הזמן להצטרף אלינו לפרוייקט “אמץ חבר לחיים”
ולסייע במאמץ העירוני בהפגת הבדידות
של תושבינו הוותיקים בתקופת הקורונה ובכלל
סטודיו השבוע בנתניה-א שכנזי

אז למה אתם מחכים?
הירשמו עוד היום אצל עו”ד ספיר חן מלשכת מנכ”ל
בכתובת הדוא”ל  | sapir.hen@netanya.muni.ilטל09-09-8603528 .
או אצל מוטי דוק מתוכנית “מגן זהב”  -מינהל הרווחה והשירותים החברתיים
בכתובת הדוא”ל  | moti.doo@netanya.muni.ilטל052-5222001 .
עיריית נתנ יה

עיר אחת.

אחד.
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הקמת רשת עירונית לזיהוי ,איתור וטיפול נפגעי אלימות
בתקופת הקורונה דווח על עלייה של  30%בתלונות אלמ"ב למשטרה
ובפניות לטיפול .מגמה זו הובילה ליצירת רשת עירונית לזיהוי ואיתור
נפגעי/ות אלימות והפנייה לטיפול.
חלוקת פליירים בבתי מרקחת הכוללים שאלון אודות מערכת היחסים
הזוגית ופרטי התקשרות של גורמי הטיפול.
שומרות הסף – הכשרה לנשים בקהילה אשר במסגרת עבודתן
פוגשות נשים (קוסמטיקאיות ,בלניות ,ספריות וכו') לזיהוי נורות אדומות
והפנייה לעזרה.
בניית שאלון צרכים מקוון ופרסומו ברשתות חברתיות –
לזיהוי אנשים הנמצאים בסיכון והפנייתם לגורמי הטיפול.
אמנת הבנקים – תיווך כרטיסי אשראי לבעלי חשבון בבנק הדואר
שאין ברשותם כרטיס אשראי וקיים סיכון ביציאתם למרחב הציבורי
בשל אלמ"ב.
אחות ליבי – התנדבות עם נשים נפגעות אלימות וטראומה מינית
לצורך תמיכה ,ליוו ויציאה לחיים עצמאיים.

יוצאים ממשבר הקורונה ומשתלבים בעבודה
אחד התחומים המרכזיים שנפגע במשבר הקורונה הינו תחום התעסוקה :שיעורי האבטלה עלו ,תחומי עיסוק רבים נפגעו ,עובדים רבים
עדיין נמצאים בחל"ת ,שיעור הנשים שנפגעו תעסוקתית גדול משמעותית משיעור הגברים ואי הוודאות גדולה.
לאור זאת בשנת  2021מרכז הזדמנות בתעסוקה ממקד את התוכניות והמענים לצרכי התקופה:
ליווי הלקוחות באופן היברידי (באופן מקוון ובאופן פרונטלי בהתאם להנחיות).
סדנאות הכנה לעולם העבודה המועברות ברובן בצורה מקוונת.
תוכניות תעסוקה לנשים בכלל ולנשים עצמאיות (חד הוריות) בפרט.
קידום הכשרות מקצועיות בשיתוף מעסיקים ,מה שמבטיח שילוב תעסוקתי.
חיזוק הקשר עם מעסיקים והרחבת מאגר המשרות.
תוכניות תעסוקה ייעודיות.

כי משבר זו גם הזדמנות ,וסיום המשבר נמצא מעבר לפינה.
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מינהל תפעול

פריסת פאנלים סולריים על נכסי הרשות
וקירוי מגרשי ספורט
כיום מוצבים פאנלים על גבי  22מבני עירייה.
במהלך  2021מתכננת עיריית נתניה להקים פאנלים סולריים על כ 72-נכסים עירוניים נוספים ,מבני עירייה וקירוי מגרשי ספורט.
הפרויקט יבוצע במסגרת מכרז בין רשותי בשיתוף רשויות נוספות.
מרבית הנכסים הינם מוסדות חינוך עירוניים.
עלות כוללת של הפרויקט :כ 65-מלש"ח.
הפרויקט צפוי לאפשר חסכון שנתי משמעותי לרשות יחד עם הירתמות למאמץ הלאומי לצמצום בגזי חממה
ומעבר לאנרגיות מתחדשות.

החלפת נורות ללד
עיריית נתניה תבצע במהלך השנים הקרובות שדרוג של תאורת הרחוב
לתאורת לד חדשה ומתקדמת ,לאור הטכנולוגיה החדשה במסגרת
ההתייעלות האנרגטית והחיסכון בחשמל.
לפרויקט זה היבטים כלכליים וסביבתיים.
הפרויקט יביא לחיסכון של כ 35% -בצריכת החשמל של תאורת רחוב
(המהווה כ 40%-מסך צריכת החשמל העירונית).
בוצע פיילוט בחלק מהמרכזיות שהראה הפחתה של מעל 40%
בצריכת החשמל.
הפרויקט יתבצע במהלך השנים  ,2021-2022אשר במהלכן יוחלפו יותר
מ 20,000-נורות חשמל.
היקף מימון לשנת  :2021סה"כ  20מלש"ח,
מתוכם 16.3 :מלש"ח תקציב עירוני ו 3.7 -מלש"ח תקציב משרד כלכלה.
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מינהל אכיפה,
פיקוח וביטחון

מחסה לחתולים לימי החורף
* פיזור מחסות לחתולים בנקודות קבועות בעיר.
* תפעול הפרוייקט בעזרת נוער מחויבות אישית.
עלות :כ 800 -ש״ח בייצור עירוני

השרות הווטרינרי נתניה
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תכניות עבודה
2021
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מטרות

מינהל 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.

40

41

אגף /משימת אב/
מס' משימה

15729

15730

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
אילת שמיר,
יצירת חוזי עבודה
מימוש מדיניות של צדק
לילדים
רפואיים
פרא
הנגשת שירותים
ב
פריבה
פיירוסתנאי ,חברתי ,צמצום פערים ורווחת עם קופ"ח
בסיכום התפתחותי
מבל
הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מענה להורים לילדים עם בעיות התנהגות אילת שמיר ,אידה מימוש מדיניות של צדק
(ריק)
ורווחת
פערים
חברתי ,צמצום
נולמן
קשות.
הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
אילת שמיר ,אידה מימוש מדיניות של
עבודה עם הורים בסיכון על קשר
צדקורווחת (ריק)
חברתי ,צמצום פערים
נולמן
הורה -ילד באמצעות משחק
הפרט והמשפחה.

(ריק)

0

0

(ריק)

(ריק)

0

0

0

רגיל

רגיל

רגיל

16בני נוער

 120פונים

 400בתי אב

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

0

0

(ריק)

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

טיפול ב100
ילדים בכל
אחת מהיחידות
בתחומים השונים
 20הורים מדווחים
על שינוי במצב
הוריהם

רגיל

תוכנית 360

תוכנית 360

תוכנית 360

תוכנית 360

תוכנית 360

0

( 1615001750ריק)

167

0

0

75

0

תוכנית 360

1,110,000

247

92

38

435

48

0

0

-1

-1

-1

-1

-1

428

-1

0

מעקב ובקרת
הדרכות בהתאם
לכללי בטיחות
בעבודה

-1

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

משאבי אנוש
מינוף המשאב האנושי והקניית ידע וכלים

16178

15731

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
שמעון מלקו-רכז מימוש מדיניות של
הכנה לצה"ל לשירות משמעותי ,הקניית
תוכנית הכנה לצה"ל
צדקורווחת  80בני נוער
חברתי ,צמצום פערים
נוער רשותי
אחריות אישית,מוטיבציה ומחויבות.
לאוכלוסיות ייחודיות
הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
יעוץ והכוונה בנושא הכשרות מקצועיות .אורית נגוסה
מימוש מדיניות של צדק
 60פונים
נגתו-רכזת
העוסקים
תעסוקה,מלגות והכשרות יצירת שיתופי פעולה עם הגורמים
ורווחת
פערים
חברתי ,צמצום
מקצועיות
פרוייקטים
במלגות להכשרות מקצועיות בעיר.
הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
סיסאי שרה
מתן מענה לצרכים העולים בעקבות
מימוש מדיניות של צדק
 200בתי אב
סיוע כלכלי לנפגעי קורונה משבר קורונה.עזרה בתווי קנייה למשפחות עזרא-רכזת
ורווחת
פערים
חברתי ,צמצום
פרוייקטים
(תרומה).
הפרט והמשפחה.

חיזוק מערך ההדרכה
ובניית מערך הדרכה
חיה שניידר

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

15749

15750

15751

15755

15757

הדרכה והכשרת
עובדים בהתאם
לתפקידים

הפעלת יחידות
התפתחותיות

תוכנית הורות מגלית
בשנים מופלאות

פיתוח חשיבות המשחק
לילדים בגיל הרך

תוכנית מרחב

סדנאות להורים לנערים
מתבגרים

15758

חיבור ממוחשב של מערך ההדרכה
לתיק עובד ,איסוף מידע סטטיסטי אודות
ההדרכות המתקיימות בעירייה
בניית תוכניות הדרכות במימון מפע"ם
והשלטון המקומי
קידום ופיתוח המשאב האנושי
הקמת עתודה ניהולית

איגום משאבים ועבודה משותפת של עו"ס אילת שמיר ניר
לפנר
בתוך מערכת החינוך

סדנאות הורים לילדים בסיכון סביב סוגיית אילת שמיר ,חיה
שנהב
הורות בגיל ההתבגרות

תוכנית מעין

-1

פיתוח משימות ממשלתיות לצמצום פערים בקרב ילדים בסיכון

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של
צדקורווחת (ריק)
חברתי ,צמצום פערים
הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה.

תוכנית הנותנת מענה ל 50תלמידים
החשודים כלקויי למידה

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
אילת שמיר אליה מימוש מדיניות של צדק
(ריק)
ורווחת
פערים
חברתי ,צמצום
רוזנפלד
הפרט והמשפחה.

 30הורים מדווחים
על שיפור הקשר
שלהם עם
הפעוטות במשחק
בית הספר ידווחו
על שינוי במצבם
של התלמידים
המשתתפים
בתוכנית
 36הורים שעברו
את הסדנאות
מדווחים על שינוי
בהורות שלהם.
קידום לימודי
של התלמידים
שמקבלים את
השירות מתוכנית
זו.
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

15760

15761

אחראי משימה

תוכנית אחרי הצלצול

תוכנית גשרים

15763

מטרת על רלוונטית

תוכנית טיפולית לנערים בתיכונים
החשודים בנשירה סמויה.

תוכנית מעגן

4

תוכנית 360

0

רגיל

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'
66

-1

-1

רגיל

רגיל

0

0

תוכנית 360

תוכנית 360

200

רגיל

0

111

0

463

-1

תוכנית 360

-1

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
אילת שמיר ,עינר מימוש מדיניות של
תוכנית המיועדת למגזר החרדי ועובדת
צדקורווחת (ריק)
חברתי ,צמצום פערים
על המעבר מהגן לבית הספר והקשר ההורי שביט
הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
אילת שמיר דורון מימוש מדיניות של צדק
(ריק)
ורווחת
פערים
חברתי ,צמצום
גלאם
הפרט והמשפחה.

תוכנית איתור לילדים עם קשיים
התפתחותיים הפועלת בגני הילדים

15765

אילת שמיר,
פריבה בוסתנאי,
מבל פייר

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של
צדקורווחת (ריק)
חברתי ,צמצום פערים
הפרט והמשפחה.

תוכנית נאסא

311

(ריק)

284

רגיל

-1

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
תוכנית חברתית המטפלת בנערים בחשד אילת שמיר דורון מימוש מדיניות של
צדקורווחת (ריק)
חברתי ,צמצום פערים
גלאם
לנשירה סמויה בח"טב
הפרט והמשפחה.

המורים מדווחים
על שיפור לימודי
לתלמידים
המשתתפים
בתוכנית
שינוי במצב ביקור
הסדיר והתפקוד
של התלמידים
המשתתפים
בתוכנית
הגננות
המשתתפות
מדווחות על יכולת
לאתר ילדים
ולהפנות אותם
לגורמים טיפוליים
דיווח על
התלמידים
המשתתפים
בתוכנית בעליה
בביקור הסדיר
ובתפקוד האישי
שלהם בבית הספר

תוכנית 360

(ריק)

15767

39

רגיל

תוכנית בית חם

117

0

הרחבת תוכנית בית חם
לנערות בדרום העיר

-1

תוכנית 360

(ריק)

15768

50

רגיל

תוכנית ניידת רחוב

150

0

(ריק)

תוכנית איתור לנוער משוטט ברחובות
בשעות הלילה המאוחרות בשיתוף
עמותת על"ם

-1

תוכנית 360

רגיל

(ריק)

(ריק)

15769

97

0

רגיל

רגיל

תוכנית נתיבים להורות

291

תוכנית 360

0

0

תוכנית טיפולית למשפחות שעברו ות"ט,
ליווי צמוד של עו"ס למשפחה

-1

21

תוכנית 360

תוכנית 360

15771

64

76

177

רגיל

הסיוע מיועד לילדים ובני נוער הסובלים
תוכנית טיפולים קבוצתיים מקשיי תפקוד בתחום האישי ,המשפחתי,
החברתי או הלימודי ,בגילאי 6-18

-1

228

531

0

15772

-1

-1

תוכנית 360

תוכנית מועדונית טיפולית

15773

15775

מועדנית רווחה טיפולית לילדים בסיכון
גילאי 4-6

טיפול דיאדי משותף להורים וילדים
תוכנית מרכז הורים ילדים לטיפוח הקשר בינהם ולטיפול בקשיי
הילד וההורה

סיוע טיפולי  -יסודי

מתן סיוע לילדים ובני נוער הסובלים
מקשיים בתפקוד החברתי ,קשיים
המשפיעים גם על תפקודם בלימודים

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
אילת שמיר ,יעל מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
קידר
הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
אילת שמיר רויטל מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הרפז
הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
אילת שמיר ,אתי מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
כחלון
הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
אילת שמיר,
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
גאולה דרורי
הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
אילת שמיר ,אתי מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
כחלון
הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
אילת שמיר יעל מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
שחר
הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
אילת שמיר גאולה מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
דרורי
הפרט והמשפחה.
13

(ריק)

88

43

אגף /משימת אב/
מס' משימה

15776

16161

שם המשימה

תוכנית ראשית

ליווי והטמת מערכת שכר
נוכחות

הסבר

אחראי משימה

אילנה לונגו
מנהלת איכות
ראשית -אגף
איכות ותכנון

אילנה לונגו

מטרת על רלוונטית
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה.

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

רגיל

0

30

600

60

0

0

90

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'
תוכנית 360

(ריק)

( 1992004960ריק)

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

ביצוע פיילוט
מעבר של עובדי
העירייה לתוכנת
השכר החדשה

הטמעת אפלקציה הטמעת אפליקציה
וספות לכלל העובדים
של סייעות נ
וכלל הסייעות
במוסדות חינוך
במוסדות חינוך

רגיל

תב''ר

0

תב''ר

תב''ר

(ריק)

(ריק)

0

0

35

(ריק)

0

0

72

הטמעת עקרונות עיר חכמה ביצוע הדרכה 1
לעובד לפחות
ומקיימת בבסיס פעולות
במנהל רווחה
העירייה.

0

ביצוע הדרכה 1
לפחות לעובד
במנהל אכיפה

הפקת  12דוחות
מדידה של טיפול
בפניות למוקד 106

רגיל

רגיל

רגיל

0

0

(ריק)

( 1611001521ריק)

(ריק)

0

20

0

0

0

0

פרסים וקולות קוראים

מדידת ביצוע
הטמעת עקרונות עיר חכמה חציונית ראשונה
ומקיימת בבסיס פעולות
של תכנית
העירייה.
העבודה

פיקוח ומדידה

רגיל

המשך מעבר
יחידות נ
וספותביצוע רגיל
לאחר אישור
הפיילוט

איחוד מערכות טכנולוגיות המטפלות במשאב האנושי

תוכנית
ביתית למשפחות רווחה המטפלת אילת שמיר אתי
באמצעות
הילדים
עם
בקשר ההורי
כחלון
הדרכה ומשחק

16314

חיה שניידר

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

כתיבה ופרסום
מכרז

הטמעת תהליך

הרחבת מאגר מידע עירוני סטטיסטי לצורך תכנון אסטרטגי

איכות ותכנון אסטרטגי

התאמת מערך העובדים והמינהלים למצב אופטימלי

חיהשניידר

פרוייקט הסבת מערכת נוכחות והתקשרות
עם חברת מכלול לליווי ,הכוללת איפיון
נתוני נוכחות ,יישום והטמעת נתונים.
ישום ההשקה ובקרה של מערכת
הנוכחות חיה שניידר
בשכר ,בדיקות חישובים השוואת תוצאות,
חישוב תלושי שכר עם תוספות ייחודיות
ומניעת תשלומי יתר ותשלומים בחוסר.
בקרת חוזים הגדרת נורמות נוכחות.

התקנת אפליקציה לאיתור מהיר וזמינות
הטמעת תוכנת מילוי מקום של ממלאי מקום סייעות מורים ומזכירות
בתי ספר

16315

מיפוי הדרכות והצבת זרקור על שילוב
הטמעת תקן אחריות
קורסים והדרכות שהן "מעבר לציות".
חברתית במנהל רווחה
ושרותים חברתיים ,במנהל ההטמעה תתבצע באמצעות צוות שיפור
ובניהול יחידת ההדרכה.
אכיפה פיקוח ובטחון
הדרכה והנחיה למדידת הפעילות
העירונית:
באמצעות מערכת תכניות עבודה
מדידה
הטמעת תהליכי
ובאמצעות אמנת השרות הנמצאת
בעבודה העירונית
ב"מאסטרו"  -מערכת המוקד העירוני.
הפצת דוחות חודשיים של משימות שטופלו
באיחור.

הטמעת עקרונות עיר חכמה הקמת עולם נכסי הקמת עולם
הרחבת המאגר הסטטיסטי
הארנונה במערכת החינוך במערכת
ומקיימת בבסיס פעולות
אילנה לונגו
במערכת הממוחשבת סיטי מיקוד במערכות הארנונה והחינוך
הסיטיפדיה
סיטיפדיה
העירייה.
פדיה ()BI
הרחבת נתוני
הרחבת נתוני
הרחבת המידע במערכת הנגשת נתונים ברמת שכונה ,לצורך
הטמעת עקרונות עיר
חכמה מפתח בכל שכונה המפתח בכל
לנהלי
בהתאם
המידע
שקיפות
ומקיימת בבסיס פעולות
אילנה לונגו
מיני סיטיפדיה לתושב
שכונה ב10 -
ב 10-נתונים
העירוני אבטחת מידע.
העירייה.
באתר האינטרנט
נתונים נוספים
נוספים
הטמעת עקרונות עיר חכמה כינוס מס'  1של ייצור כלים
הקמת פורום תכנון אסטרטגי ,בהשתתפות
למשימות שעלו
פורום תכנון
אילנה לונגו וארז ומקיימת בבסיס פעולות
הנדסה ,כספים ,נכסים והאגף לאיכות
תכנון אסטרטגי
טל
אסטרטגי עירוני בפורום הראשון
העירייה.
ותכנון אסטרטגי

שיפור תהליך קליטת עובדים מכרזי כ״א
ועוד

מחשוב תחום מיון וגיוס
עובדים

13178

13180

13182

6628

11236

11238

הגשת העירייה לפרסים
וקולות קוראים

כתיבה ואיסוף החומרים ,השתתפות
בוועדות הפרס ,מעקב אחר קבלת
הפרסים.
אילנה לונגו

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.
הגשת לפחות 2
קולות קוראים

הגשת לפחות 2
קולות קוראים
רגיל

( 1618201520ריק)

20

0

-1
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

5652

שם המשימה

תחזוקה וביצוע מבדקים
של מערכת האיכות
העירונית

הסבר

כתיבה והטמעת נהלים ,ביצוע מבדקי
איכות פנימיים ,קיום סקר הנהלה ,עמידה
במבדק מכון התקנים.
בליווי מכון אופק

אחראי משימה

11220

אילנה לונגו

הפקת כנס תכניות עבודה הבניית תכנים לכנס ,הזמנת מרצים.
השתתפות של כ 300 -מנהלים
2021

15728

16516

אילנה לונגו

הדרכה ,הנחיה ,ליווי ,מעקב והפקת תכנית
עבודה עירונית מקושרת תקציב.
תכלול תכנית העבודה
אילנה לונגו
דגל
ופרויקטי
עבודה
הכללית של עיריית נתניה הפקת ספר תכנית
בליווי מטרות עירוניות

ניהול וועדות הביקורת
העירוניות

15008

15009

15010

15011

מטרת על רלוונטית

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

רגיל

רגיל

גמר תכנון כנס
2022

עמידה במבדק
מכון התקנים

0

רגיל

( 1615003520ריק)

(ריק)

155

85

0

0

0

0

0

(ריק)

0

ג'ורג' דובין

0

הפקת ספר
תכניות עבודה

( 1618201520ריק)

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

שימור ותחזוקת מערכת האיכות
הטמעת עקרונות עיר
חכמה ביצוע  70מבדקי
ומקיימת בבסיס פעולות
איכות פנימיים
העירייה.

תכנית עבודה עירונית
הטמעת עקרונות עיר חכמה  300מנהלים
השתתפו בכנס
ומקיימת בבסיס פעולות
תכניות עבודה
העירייה.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

קיום דיון עם
כלל המינהלים
העירוניים

פיקוח ,בקרה ומדידה -וועדות ביקורת
קיום  2וועדות
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,קיום  2וועדות
לענייני ביקורת
לענייני ביקורת
מימוש מדיניות של צדק
רגיל
נוספות
חברתי ,צמצום פערים ורווחת קיום
ביקורת אחת קיום ביקורת אחת
באצטדיון
הפרט והמשפחה.
באצטדיון

קליטה
יצירת חוסן
חברתי קהילתי ,טיפול בכ1000-
צדק
של
מימוש מדיניות
עולים על ידי 6
חברתי ,צמצום
פערים ורווחת פרוייקטורים
הפרט והמשפחה.

קליטת עולים
טיפול בכ2000-
עולים על ידי 6
פרוייקטורים
רגיל

675

 1869002750המשרד
לקליטת עליה 225

ג'ורג' דובין

0

400

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
ביצוע של 30%
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת של  11תכניות
הפרט והמשפחה.

ג'ורג' דובין

רגיל

120

הסוכנות
 1869011750היהודית

ביצוע
שלות 70%של רגיל
 11תכני

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
 500תלמידים
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת בחצי שנה
הפרט והמשפחה.

ג'ורג' דובין

( 1869003750ריק)

 1869002750המשרד
לקליטת עליה 450

 1000תלמידים
בשנה

שירות שוטף לכ -שירות שוטף לכ-
הצבת איכות חיי התושבים
 3,000עולים
בעיר בראש סדר העדיפויות 1500 .עולים
רגיל

100

1,500

ניהול של לפחות  4וועדות ביקורת במהלך
השנה ,זימון הוועדות ,הכנת סדר יום
אילנה לונגו-
והפצתו ,כתיבת פרוטוקול דיון ובמקרה
הצורך העברת הפרוטוקולים לדיון במועצת מזכירת הוועדה
לענייני ביקורת
העיר.
ניהול  2דוחות ביקורת באצטדיון ,בתפקידי
כדירקטוריון האצטדיון.

לווי עולים

קליטה בקהילה

אולפני עברית

בית קהילות (בית העולה)

אנשי קשר ומתאמים בין כל הגופים
הרלוונטיים בטיפול מול העולה למימוש
קליטה מוצלחת  -לווי עולים בקליטתם
בשנים הראשונות לעליה בתחומי חינוך,
קליטה ,תעסוקה ,אירועים ,תרבות ,הכשרה
מקצועית ,הסברה והכוונה .סה"כ  6עובדים
בשפות :רוסית ,צרפתית ,אנגלית ושפות
אחרות.
כל הפרוייקטים לתכניות קליטה בקהילה
המיועדים לכלל העולים והמהווים את
התוכן המרכזי של הפעילויות .בין התכניות
 תכניות שונות לקליטת עולים בתחומיהדרכת הורים ,סיוע להתמודדות עם קשיי
הקליטה והקורונה ,תכניות העשרה ,למידה,
קידום בתחומי ידע שונים ,קידום זהות
יהודית וידע תרבות ישראלית
הוראת השפה העברית לעולים חדשים,
גיבוש זהות ישראלית ,לימוד קודים חברתיים
תרבותיים ושילוב בפעולות שמטרתן קליטה
מיטבית שפתית ותרבותית של העולה.
מרכז פעילות ושירות לכלל העולים -
התאחדויות ,ארגונים ועולים  -פעילות
יומיומית .פועל לאורך כל היום עד שעות
הלילה .במקום גם מפגשים עם שגרירים
ושגרירויות ,מדענים עולים ,משוררים
וסופרים ואמנים עולים .תצוגות תערוכות של
אמנים עולים כל חודש.

-1
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

15012

15013

שם המשימה

מוקד קליטה עולי צרפת

בית ידידות

הסבר

12360

9006

אחראי משימה

0

רגיל

 5תכניות לכ-
 3,000עולים

 1,000משפחות
שקיבלו טיפול

 5תכניות לכ-
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות 1,500 .עולים

מטרת על רלוונטית

(ריק)

רגיל

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

150

0

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'
0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

120

0

0

0

0

0

0

(ריק)

380

150

7,000

0

300

250

0

(ריק)

רגיל

רגיל

רגיל

תב''ר

רגיל

רגיל

רגיל

0

(ריק)

0

0

0

0

0

0

0

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
 500משפחות
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת שקיבלו טיפול
הפרט והמשפחה.

רכש ולוגיסיטקה
ביצוע אירועים וטכסים עירוניים.
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
50%

50%

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

ביצוע ספירות מלאי ושדרוג מערכת אינוונטר עירוני

ס.מנהל אגף
וצוות העובדים.

פעילות ייחודית משותפת לקליטה מיטבית
של עולי צרפת תוך איגום משאבים עם
ג'ורג' דובין
התעסוקה,
ארגונים שונים בתחומי הייעוץ,
העשרת השפה והתרבות של העולים
מרכז בית ידידות הינו מרכז שמטרתו להציג
ולהעצים את תרבות ומורשת עולי אתיופיה.
במקום מתקיימות גם פעילויות אינטגרטיביות ג'ורג' דובין
רבות בין עולים לבין עצמם ועם קהל וציבור
ישראלי .המקום פועל בשעות הבוקר והערב
ונדרש לו אב בית ותחזוקת מבנה כמו גם ציוד.

דגלול ,הקמת במות,סיוע
עבודה שוטפת לאורך כל השנה .
באספקת שולחנות וכיסאות
לאירועים דגלול העיר ,אספקת ציוד לאירועים,
לבתי אבלים ואבזור
טכסים ובתי אבלים.
וטקסים ברחבי העיר .

עריכת אינוונטר בסיסי כלל עירוני כולל
ביצוע ספירת מלאי חדשה סימונים לא בוצע  ,דרוש תקציב מיוחד
באישור מנכ"ל/גזבר.
ועדכון קטלוג עירוני.
רישום אינוונטר ועדכון ע"י עובדי המחלקה
מבוצע באופן שוטף.
מנהלת מח'
אינוונטר.

הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

9015

40%

ביצוע ספירת מצאי שנתיות .

הטמעת עקרונות עיר חכמה
ביצוע ספירת מצאי שנתיות מנהל מח' ספירת מלאי ישראל אהרון ,
מנהל מח' ספירת ומקיימת בבסיס פעולות
מבצע
ספירות .מצאי חוזרות בכל שנה בכל מצאי
העירייה.
על פי נהלי רכש -ממוחשב .אתרי העירייה

14960

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

50%

לוגיסטיקה -החלפת כלי רכב  -רכבי עבודה.

50%

ביצוע רכש כלל עירוני

עבודה שוטפת לאורך כל השנה ,פתיחת
ביצוע רכש כלל עירוני על חופי רחצה ,פתיחת שנת הלימודים,
פי
נהלים ותוך ייעול ומזעור הצטיידות ריהוט למשרדים  ,ביצוע וועדות
עלויות.
התקשרויות ,חידוש הסכמי רכש ומכרזים.

9008

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

יולנד לנקרי -ס.
מנהל מח' הסכמי התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
רכש.
50%

שילוב נושא בקרה תקציבית בהסכמי רכש.
מרינה וולפסון-
הטמעת עקרונות עיר חכמה
מנהלת מדור
והסכמי ומקיימת בבסיס פעולות
חשבוניות
העירייה.
רכש.
50%

50%

(ריק)

מתן שירות הדפסה בפעימות מונה על פי מכרז לכל מח' העיריה.

מנהלת האגף +
מח' רכב.

קנייניות ומח'
הסכמי רכש.

רכישת והחלפת רכבי
עבודה -טנדר למח'
אירועים,בנוסף רכב קטן
לניוד העובדים ולאירועים
שונים.

9007

9005

רכישת רכב קטן/מסחרי למח' לוגיסטיקה
לניוד עובדים ואירועים (אושר ב)2016
בנוסף החלפת טנדר ישן -לא בוצע לא
אושר תקציב

המשך ביצוע החלפת מכשירים  ,מעקב
ניהול המשך החלפת
אחרי מתן שירות והגשת חשבוניות מול
מכשירים ,מעקב אחרי מתן הספק על פי מכרז שירותי הדפסה
שירות והגשת חשבוניות .בפעימות מונה לכל מח' העירייה.

מעקב חשבוניות
קליטת החשבוניות ותעודות המשלוח
ותקציבים ,קליטת
חשבונית לאתרים והעברה מתבצעות באופן ממוחשב באגף.
ממוחשבת לתשלום.

סכום כולל

6,372 1,121,552

-1

יחידות מנכ"ל
מטרות המנכ״ל

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.
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

17011

17012

17015

17013

17014

17016

17017

17018

17019

17020

17021

17023

17024

17025

שם המשימה

הקמת היכל תרבות

פיתוח תשתיות

פיתוח תשתיות

פיתוח תשתיות

פיתוח תשתיות

פיתוח תשתיות

פיתוח תשתיות

מסוף

שיפוץ חזיתות

פיתוח תשתיות

מחלף איינשטין

רח היהלום

דשא סינטטי

גורדון ציון הנוטע

הסבר

הקמת היכל תרבות באגם ג

פיתוח תשתיות

פיתוח תשתיות

פיתוח תשתיות

פיתוח תשתיות

פיתוח תשתיות

(ריק)

מסוף קצה

שיפוץ חזיתות

רמפה

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

אחראי משימה

חלת

חלת
חלת

חלת

חלת

חלת

חלת

חלת

חלת

חלת

חלת

חלת

חלת
חלת

מטרת על רלוונטית

חל"ת

מספר סעיף
תקציבי

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

-1

(ריק)

(ריק)

תב''ר

0

0

(ריק)

(ריק)
(ריק)

20,000

10,310
תב''ר

0

0
0

-1

-1
(ריק)

3,400

2,700

4,800

10,335

9,056

12,470

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

11,850

0

0

0

0

0

0

0

תב''ר

תב''ר

0

0

0

0

0

0

(ריק)

5,320

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

תב''ר

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

הקמת היכל תרבות
נת556/

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות20000 .
בעיר בראש סדר
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות10310 .
בעיר בראש סדר
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות12470 .
בעיר בראש סדר

נת 547/נבו
(ריק)

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות9056 .
בעיר בראש סדר

נת547/3/

נת 545/א
(ריק)

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות10335 .
בעיר בראש סדר
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות4800 .
בעיר בראש סדר

תב''ר

תב''ר

תב''ר

תב''ר

רגיל

רגיל

0

(ריק)

5,100

0

(ריק)

תב''ר

תב''ר

(ריק)

0

0

תב''ר

(ריק)

(ריק)

0

850

1,000

(ריק)

0

0

3,130

(ריק)

(ריק)

(ריק)

3000

(ריק)

(ריק)

(ריק)

רח׳ המלכים
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות2700 .
בעיר בראש סדר

מסוף קצה רמת פולג
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות3400 .
בעיר בראש סדר

שיפוץ חזיתות
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות8850 .
בעיר בראש סדר

רמפה האחדות
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות5320 .
בעיר בראש סדר

מחלף איינשטין
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות5100 .
בעיר בראש סדר

רח׳ יד חרוצים
רח׳ היהלום
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות850 .
בעיר בראש סדר

דשא סינטטי
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות1000 .
בעיר בראש סדר
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות3130 .
בעיר בראש סדר
0
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

14949

שם המשימה

פעילות שיווק ומכירה
באמצעות קידום תיירות
בחו"ל

הסבר

אחראי משימה

מחודש יוני  - 2021צפי לתיירות הנכנסת

14950

14951

14954

14955

14961

מטרת על רלוונטית

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

האגודה לעידוד תיירות

חיזוק מעמדה של נתניה על המפה הבינלאומית

עליה במספר
חיזוק חוסנה הכלכלי
לינות (התוצאות
של העיר ,ביסוס תחומי
ייבדקו על פי
התעסוקה והמסחר תוך
נתונים סטיסטיים
הגדלת שטחי התעסוקה.
ממ .התיירות)
חיזוק חוסנה הכלכלי
עלייה במספר
של העיר ,ביסוס תחומי
מבקרים בעיר
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.
מיצוב מעמד העיר כריביירה שיתוף הפעולה
עם אגף
הישראלית ,המהווה מוקד
הספורט בנושא
משיכה בתרבות הפנאי,
קיום אירועים
הספורט והתיירות.
ספורטיביים
קידום אירועי
חיזוק חוסנה הכלכלי
תיירותי ו/או
של העיר ,ביסוס תחומי
תרבותי גדול,
התעסוקה והמסחר תוך
לפחות אחד
הגדלת שטחי התעסוקה.

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

 1771003870ח.ל.ת

( 1771003870ריק)

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

50

50

עלייה במספר
מבקרים לנתניה
ממדינות
הנחשפות לקמפיין

0

0

עלייה במספר
המבקרים בעיר,
בדיקת
התוצאות רגיל
נעשית על פי
נתונים סטטיסטיים
של מ .התיירות

50

800

( 1771003870ריק)

( 1771003870ריק)

רגיל

השתתפות ב1-
ירידים לפחות
בחו''ל

0

0

עלייה במספר
כתבות ,עלייה
רגיל
במספר פניות
מקהל התיירים
בנושא שהייה בעיר

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

עליה במספר
לינות (התוצאות
ייבדקו על פי
נתונים סטיסטיים
ממ .התיירות)
עלייה במספר
מבקרים בעיר

 1771003870ח.ל.ת

( 1771003870ריק)

( 1771003870ריק)

0

0

50

0

(ריק)

150

0

0

0

שיתוף הפעולה
עם אגף
הספורט בנושא
קיום אירועים
ספורטיביים
קידום אירועי
תיירותי ו/או
תרבותי גדול,
לפחות אחד

רגיל

( 1771004780ריק)

50

0

0

חיזוק ועידוד תיירות פנים ,במסגרת שיקומה לאחר הקורונה

עלייה במספר
מיצוב מעמד העיר
כריביירה מבקרים לנתניה
הישראלית ,המהווה מוקד
ממדינות
משיכה בתרבות הפנאי,
הנחשפות
הספורט והתיירות.
לקמפיין
עלייה במספר
המבקרים
הטמעת עקרונות עיר חכמה בעיר ,בדיקת
התוצאות נעשית
ומקיימת בבסיס פעולות
על פי נתונים
העירייה.
סטטיסטיים של מ.
התיירות
מיצוב
מעמד העיר כריביירה השתתפות ב1-
מוקד
המהווה
הישראלית,
ירידים לפחות
הפנאי,
משיכה בתרבות
בחו''ל
הספורט והתיירות.
עלייה במספר
מיצוב מעמד העיר כריביירה כתבות ,עלייה
במספר פניות
הישראלית ,המהווה מוקד
מקהל התיירים
משיכה בתרבות הפנאי,
בנושא שהייה
הספורט והתיירות.
בעיר

החזרת נתניה על מפת התיירות הנכנסת  -העלאת אחוז הלינות מכלל התיירים המגיעים לארץ
אולגה לוריה

אולגה לוריה

חיזוק וקידום אמצעי מדיה החושפים
את נתניה לתיירים מקומיים וזרים .ניהול
חשיפת
התייר הפוטנציאלי והשתככלות אתר תיירותי ב 5-שפות ,דפי
הפעילות
ומתן מידע על
פייסבוק ואינסטגרם ,אפליקציה ועמדת
הנעשית בעיר
ההסברה לתייר בעיר ,וזאת בהתאם לחוק
נגישות.

השתתפות בירידים
ובסמינרים בחו"ל.

14952

14953

קידום אירועי ספורט
ומשיכת תיירים לאירועים
אלו

שיתוף פעולה עם עמותת
היכל התרבות ועם אגף
ההתחדשות מרכז העיר

השתתפות בירידים ובסמינרים בחו''ל

טיפוח הון אנושי מקצועי
העוסק בתיירות בנתניה

קיום קמפיינים במדיה
לתיירות פנים

אולגה לוריה

מנהלה וכוח אדם :תשלום משכורות
לעובדי האגודה ,אשר מקדמים תיירות
בעיר .מחודש אפריל  2021החזרת
הסינית ,ספקים אולגה לוריה
העוסקים ביחצ''נות בשפה
הצרפתית והרוסית לצורכי עידוד תיירות
נכנסת .החזרת השירות בלשכת התיירות

לחזק תיירות בעיר בתקופה שבה אין
תיירים מחו''ל או מספרם מועט.

הפקת חומרים מודפסים לתייר .הענקת
הגדלת האטרקטיביות של בילוי מאורגן לנופשים בעיר ,כגון סיורי
אופנה ,סיורים קולינריים ,סיורי גראפיטי,
העיר.
ביקור במוזיאונים ,פעילות ספורטיבית.

פיתוח תיירות ספורט ע"י פרסום ,שיווק
ושיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים
לנושא

שיתוף פעולה עם עמותת היכל התרבות
ועם אגף ההתחדשות מרכז העיר לקידום
אטרקציות בעיר

אולגה לוריה

אולגה לוריה

אולגה לוריה

אולגה לוריה

14957

הידוק קשרי ערים תאומות אירועים משותפים במסגרת ערים
התאומות הנועדים למשוך לנתניה קהל
ובניית קשרים חדשים,
אולגה לוריה
מלון
בבתי
שילונו
רשמיות
ומשלחות
תיירים
קשר
השתתפות באירועי
בנתניה
חוץ הקשורים לתיירות

מיצוב
מעמד העיר כריביירה  2אירועים
מוקד
המהווה
הישראלית,
במסגרת ערים
הפנאי,
משיכה בתרבות
תאומות
הספורט והתיירות.
 2אירועים
במסגרת ערים
תאומות

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

14959

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

פיתוח תיירות מרפא ע''י
פרסום ,שיווק ושיתוף
פעולה עם הגורמים
הרלוונטיים לנושא.

14958

12231

12232

12234

12235

12237

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

מספר סעיף
תקציבי

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

( 1771003870ריק)

0

0

100%

(ריק)

0

(ריק)

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

100%

( 1771003870ריק)

( 1751001870ריק)

( 1752005871ריק)

( 1752006871ריק)

( 1752008870ריק)

רגיל

0

1,333

225

315

300

( 1752007871ריק)

0

0

0

0

0

450

רגיל

( 1821013870ריק)

1,500

0

0

קבלת מענק אחד קבלת מענק אחד
לפחות
לפחות

היכל התרבות

אירועים
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
(ריק)
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
100%
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
100%
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
0

הקצבות היכל התרבות

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

פיתוח תיירות מרפא ע''י פרסום ,שיווק
ושיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים
לנושא.

קבלת מענקים ממשרד
התיירות

אירועי ערב חג העצמאות
ואירועי קיץ

העשרה תרבותית

מורשת ישראל

טקסים לאומיים

פסטיבלים

12210

12218

חיזוק תיירות המרפא המתבססת על טיפול בבתי החולים בנתניה ובסביבתה.
אולגה לוריה

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

הפקה וביצוע של אירועים עירוניים למען
תושבי העיר נתניה ואורחיה בערב יום
העצמאות בבמות המרכזיות ובחודשי
הקיץ  -יולי-אוגוסט.

שבוע האשה

חג פורים

(ריק)

 .1פסטיבל נתניה הבינ"ל לליצנות
ותיאטרון רחוב
 .2פסטיבל הזמר העברי  -פסטיווקאלי

 8פעילויות כמפורט
בהסבר

הסכם שכר קיבוצי

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

אולגה לוריה

ציפי ליפשיץ

ציפי ליפשיץ

ציפי ליפשיץ

ציפי ליפשיץ

ציפי ליפשיץ

בני אפרים

כולל  8מחלקות :תכנים ,מופעים ופעילות
תרבותית כולל סדרות מינויים ,אמנות
פלסטית וגלריות עירוניות ,להקות המחול
"חבצלות" ,תיאטרון עירוני 2 ,הרכבים
קוליים ,אולמות ומנהלה

תוספת תקציב הנובעת מהחתימה על
הסכם שכר קיבוצי בין ההסתדרות לעיריית בני אפרים
נתניה עבור עובדי ההיכל.

הבאת פרויקט
אחד

מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

הבאת פרויקט
אחד

מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
50%
הפנאי,
משיכה בתרבות
הספורט והתיירות.
50%

תמיכה בבניית בתי מלון ובפיתוח תשתיות

50%

50%

רגיל

( 1821013873ריק)

450

0

-1

50

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

12228

12227

אחראי משימה

טרמולו ניצב במקום גבוה מאד בהיבט
הארצי והבינלאומי בכל הקשור לעשייה
המוסיקלית בכלי ההקשה .מוכר על ידי
משרד החינוך ומונה על ידו לרכז את בניית
מרכז כלי הקשה  -טרמולו תכניות הלימודים הארצית בתחום כולל תומר יריב
בגרות ,מופיע בפסטיבלים יוקרתיים בארץ,
מוכר בעולם כלי הקשה הבינלאומיים
כגורם מוביל ומהווה את מח' כלי ההקשה
של הקונסרבטוריון

המוזיאון לתולדות העיר

12223

12224

12225

12226

12229

מטרת על רלוונטית

טרמולו

50%

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
50%
הפנאי,
משיכה בתרבות
הספורט והתיירות.

מוזיאון
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

מספר סעיף
תקציבי

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

( 1821015870ריק)

360

0

מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

אורי רייסנר

אורי רייסנר

אורי רייסנר

אורי רייסנר

50%

מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
50%
הפנאי,
משיכה בתרבות
הספורט והתיירות.

50%

50%

מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

50%

רגיל

( 1816805850ריק)

123

0

50%

50%

50%

50%

קונסרבטוריון

רגיל

רגיל

50%

רגיל

0

רגיל

 60אלשח

( 1821014870ריק)

( 1825201872ריק)

(ריק)

( 1813206782ריק)

רגיל

865

180

765

800

( 1816805850ריק)

0

0

0

0

60

אורי רייסנר

0

המוזיאון פועל לתיעוד תולדות העיר נתניה
באמצעים שונים :תצוגת קבע במוזיאון,
סיורים ברחבי העיר הן לתלמידי בתי
הספר והן לקבוצות מבוגרים
להיכרות חווה אפל
עם העיר ,תולדותיה והשפעת ההיסטוריה
על העיר היום ,סיורים בנושאים שונים.
המטרה השנה היא להביא הכרה של משרד
התרבות במוזיאון כאתר מורשת ארצית

הפעלה שנתית

תזמורת נוער

הסכם קיבוצי
קונסרבטוריון  -ארגון
המורים

בתי"ס מנגנים  -מודל
יישובי

מלגות

הקונסרבטוריון העירוני מהווה את מוסד
הלימוד המרכזי בעיר ללימוד נגינה בכלים
שונים :כלי קשת ,כלי נשיפה ,כלי הקשה.
המוסד בפיקוח משרד החינוך ופועל עם
פניו לקהילת תושבי העיר.
תזמורת הנוער פועלת בתוך הקונסרבטוריון
העירוני ומורכבת מתלמידי הקונסרבטוריון.
הכשרת תלמידי הקונסרבטוריון באה
לידי ביטוי ציבורי בעבודת תזמורת הנוער
המורכבת מתזמורת צעירה ותזמורת
בוגרים המייצגים את הקונסרבטוריון בעיר
ומחוצה לה.
בהסכם השכר שנחתם מול ארגון המורים
בתחילת  2018התחייבה העירייה לכסות
את התחייבויותיה בהסכם בסך של
 1,000,000ש"ח לשנה.
הקונסרבטוריון מפעיל בשיתוף מערכת
החינוך העירוני מודל יישובי ב 8-בתי ספר
בהם מלמדים נגינה בכלי נשיפה ובכלי קשת
כחלק ממערכת שעות הלימודים .מהווה
מקור פוטנציאלי להגדלת מספר תלמידי
הקונסרבטוריון ולהחלפת הבוגרים שסיימו.
מספר בתי הספר המנגנים גדל בשנה
האחרונה בשני בתי ספר שהצטרפו לתכנית
הענקת מלגות ללימוד כלי נגינה לילדים
בעלי כשרונות שידם אינה משגת ,עידוד
תלמידים לנגן בכלים "לא פופולאריים"
על ידי מתן מלגות ,מתן מלגות תלמידים
מצטיינים במיוחד
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
0%
הפנאי,
משיכה בתרבות
הספורט והתיירות.
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

17147

17154

הסבר

המשך הפעלת האצטדיון
כמרכז משחקי כדורגל
לאומיים ובינלאומיים

טיפול במערכת התאורה

17155

מטרת על רלוונטית

מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

(ריק)

(ריק)

0

0

רגיל

רגיל

(ריק)
התקשרות עם
החברה שהקימה (ריק)
את המערכת
שידרוג המערכת (ריק)

מספר סעיף
תקציבי

1

1

רגיל

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

0

0

0

(ריק)

0

רגיל

רגיל

רגיל

1

0

0

0

(ריק)

משרד
 1829303750התרבות
והספורט

תב''ר

(ריק)

0

0

1

רגיל

(ריק)

תב''ר

תב''ר

1,006

250

0

130

0

(ריק)

(ריק)

השתתפות של
ספורטאים יוצאי
אתיופה בין 20-
 40%בקבוצה

(ריק)

1

1

לפחות אירוע אחד (ריק)

מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
השכרת החללים (ריק)
שנותרו
הפנאי,
משיכה בתרבות
הספורט והתיירות.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
לפחות אירוע אחד (ריק)
הפנאי,
משיכה בתרבות
הספורט והתיירות.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

ספורט

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

השתתפות של
ספורטאים יוצאי
אתיופה בין 20-
 40%בקבוצה

הנגשת מתקני ספורט
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
(ריק)

התייעלות אנרגטית
אישור התבר

התחלת ביצוע

0

0

כ 30-אירועים

מיצוב האצטדיון כמרכז כדורגל ארצי

אצטדיון  -החברה למען הספורט

אחראי משימה

מכבי נתניה ,הפועל חדרה ,מנהלת
הליגות ,יבלו
ההתאחדות לכדורגל ומשחקים מזדמנים

החלפת נורות לדים שרופות בקשתות
ובכר הדשא

שדרו וטיפול במערכות
הבקרה

17149

17152

17153

יבלו

טיפול במערכת
הכריזה באמצאות מכרז ו /יבלו
או ועדת התקשרויות.

הפעלת האצטדיון בשוטף
וביומיום לכנסים ואירועים
כללים

המשך הפעלת האצטדיון
לאירועים המוניים

12393

12391

מיצוב האצטדיון כמרכז כדורגל ,אירועים ועסקים

המשך מיצוב האצטדיון
כמרכז מסחרי ע"י הפעלת איכלוס החללים המסחריים שעדין פנויים
לשכירות בצד המערבי והמזרחי
והשכרת כל החללים
המסחריים

השכרת אולם ה VIP -וחללים נוספים
(אודיטוריום)

קידום אירועים ציבוריים ,טקסים רשמיים
באמצעות השכרת כר הדשא והחניות

פרוייקט פלא

הנגשת מתקני ספורט
בהתאם לצו הנגישות

12392

יבלו

יבלו

יבלו

הגברת הייצוג של יוצאי אתיופיה ושילובם
כספורטאים פעילים מאמנים מדריכים
בספורט

המשך הנגשת מתקני ספורט  ,התקציב
והביצוע באחריותה של יעל כרמון ואגף
אחזקות

החלפת תאורה לתאורת
לד

הגדלת מספר בני הנוער שעוסקים בפעילות גופנית
מוטי שעיבי

יעל כרמון

החלפת התאורה הישנה לתאורה לד
באולמות ומגרשי
ספורט  ,אושרה תמיכה עירית אנגלקו
ידי
על
הוגש
קורא
ממשרד האנרגיה הקול
אגף איכות הסביבה עי עירית
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

משרד
האנרגיה
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

15506

15507

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

פיתוח קבוצת בוגרות
בליגה הלאומית לנשים
בכדורסל

ביסוס מועדון התעמלות
מכשירים עירוני

12377

13346

12390

11712

11720

בעיר נתניה משחקות  400ילדות ונערות
במועדון הכדורסל העירוני שמפעיל אגף
הספורט באמצעות העמותה לחינוך
מוטי שעיבי
בלתי פורמלי ,הקבוצה משמשת כראש
הפרימידה ומודל לחיקויי לכל מחלקת
הנערות בעיר
פעילות ספורט תחרותית הישגית
בהתעמלות מכשירים עם ספורטאיות
תחורתיות ,הפעילות במכון וינגייט בעלות
עירונית מוטי שעיבי
גבוהה מאד אין מתקן בעיר.אגודה
בהפעלת אגף הספורט באמצעות העמותה
לחינוך בלתי פורמלי.

הקמת אולם ספורט

שיפוץ ושדרוג מגרש
הספורט בחוף סירונית
ומגרש הוקי רולר

קליטת מנהל אבטחת
מידע

המשך חיזוק אבטחת
המידע העירייה

מוטי שעיבי

מטרת על רלוונטית

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

שוטף

טוטו

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

340

הצבת איכות חיי התושבים התנעת תהליך
בעיר בראש סדר העדיפויות .היתר בניה

60

יציאה לביצוע

רגיל

(ריק)

80

תב''ר

אישור הרכישה

420

משרד
התרבות
והספורט
שימוש בטנדר
בפועל

שוטף

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

עידוד ההשגיות והמצוינות בספורט
הישארות הקבוצה ביסוס מעמדה של
הקבוצה והמשך
בליגה הלאומית פיתוחה המקצועי
הגדלת מספר
המשתתפים
והמשתתפות
וזכיה באליפויות
ישראל
המתקיימת ביולי

המשך הגדלת
המשתתפים
והמשתתפות

3,163
תב''ר

גבייה
ממשתתפים+
טוטו

2,837
תב''ר

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

(ריק)

התחלת ביצוע

(ריק)

שוטף

תב''ר

תב''ר

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

760

600

120

שדרוג מתקנים ישנים ומוזנחים
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .אישור התב"ר
בעיר בראש סדר

אגף מחשוב ומערכות מידע
אבטחת מידע והמשכיות עסקית

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות( .ריק)
בעיר בראש סדר

0

0

0

0

צמצום הפער במתקני הספורט בין הצורך הנדרש לבין הקיים

הקמת אולם ספורט בשימרית אור בקריית מוטי שעיבי
השרון

דרוש לטיפול ותגובה מהירה לאחזקה שבר
רכישת טנדר תיפעולי
יומיומית בכל אולמות הספורט המגרשים מוטי שעיבי
לאגף הספורט
והמתקנים בעיר

המגרש בחוף סירונית ישן ועלוב המכער
את החוף עליו לעבור שדרוג יסודי.
מגרש הוקי רולר בפארק עיר ימים ,בעל
משטח בלוי ישן ולא בטיחותי ומעטפת
שבורה וישנה על המגרש לעבור שדרוג
ושיפוץ יסודי

קליטת מנהל אבטחת מידע ויצירת
המידעתוכנית ירון ריבו
עבודה רב שנתית לאבטחת

המשך חיזוק אבטחת המידע העירייה,
קליטת מערכת  NACחדשה ,ומערכות
אבטחת מידע נוספות לחיזוק אבטחת
המידע של העירייה
בוריס מקסימוב

יציאה לרכש
מערכת ,NAC
הטמעת עקרונות עיר
חכמה ביצוע מבדק
ומקיימת בבסיס פעולות
חדירה PT
העירייה.
ושירותי אבטחת
מידע נוספים

קליטת מנהל
אבטחת מידע
כעובד עירייה
או מחברת
2Bsecure
הקייםולימוד רגיל
המצב
יצירת תוכנית
עבודה רב שנתית
למנהל אבטחת
המידע
קליטת מערכת
 NACחדשה וכלים
נוספים לחיזוק
אבטחת המידע
של העירייה,
תב''ר
ביצוע קמפיין
פישינג ופעילויות
להגברת המודעות
לאבטחת מידע
ושירותי אבטחת
מידע נוספים
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

11669

11670

שם המשימה

הטמעת מערכת קופה
הנדסית

מכרז מערכות הנדסיות

11716

הסבר

מימוש מכרז מערכות מידע של ההנדסה,
 GISונכסים

רכש מערכת לניהול
קריאות שירות ומלאי

16554

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

קביעת תהליך העבודה בנושא הקופה
ההנדסית והפעילויות של ההנדסה והגביה ,ארז דידי
יישום התהליך במערכות המידע

ארז דידי

רכש מערכת לניהול קריאות שירות ומלאי
כחלק מתהליך שיפור השירות לעובדי
העירייה

שדרוג תשתיות חשמל
וכיבוי אש בחדרי שרתים
ותקשורת

11704

11705

11706

11707

11708

הנדסה
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

בוריס מקסימוב

חדרי מחשבים ותקשורת  -שדרוג
תשתיות בוריס מקסימוב
חשמל ,החלפת כיבוי אש ממים להלון

מערכת לניהול משימות
הביקורת

המשך השלמת הטמעת
מכרז מערכות ליבה

יישום משימות מכרז
מערכות ליבה בנושא
שילוט

11709

(ריק)

תב''ר

תב''ר

מספר סעיף
תקציבי

0

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

0

קליטת המערכת
החדשה והשלמות תב''ר
מול המצב הקיים

שוטף

שוטף

(ריק)

(ריק)

100

435

0

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

תב''ר

0

0

0

0

0

רגיל

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

200

0

0

0

0

0

(ריק)

0

0

(ריק)

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב
הגדרת תהליך
העבודה ע"י
מינהל הכספים
וההנדסה.
יישום התהליך
במערכות המידע
ביצוע מכרז
מערכות מידע של
ההנדסהGIS ,
ונכסים  -בחירת
ספק זוכה

שדרוג תשתיות
חשמל ,החלפת
כיבוי אש ממים
להלון

0

0

0

0

0

0

רכש של
מערכת מדידה של השירות
לניהול קריאות
רגיל
וביצוע תהליכי
ומלאי
שירות
שיפור שירות
המחשוב
לאגף
מיפוי תשתיות
חשמל וכיבוי אש
תב''ר
המחשב
בחדרי
והשרתים

מחשוב ומערכות

חדרי מחשב
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

הטמעת מערכת ניהול משימות המבקר

פיתוח אתר אינטרנט לאנשי הרווחה
לשיפור השירות  ,הנגשת המידע האישי
פיתוח אתר אינטרנט
לשירות משתמשי הרווחה והטפסים וצמצום הצורך להגיע למשרדי
הרווחה

הטמעת מערכת משאבי אנוש ,נוכחות
הערכות לקליטת
מערכת ושכר חדשה של חברת מלם שכר.
משא"ן ,נוכחות ושכר
השלמת הפעילויות הנדרשות והפיתוחים
חדשה
כחלק מהפרויקט

המשך מימוש תכולות מכרז מערכות
הליבה לגזברות ולהכנסות

יישום מכרז מערכות הליבה בשילוט כולל
יישום  CRMייעודי

יישום משימות מכרז
יישום משימות מכרז מערכות הליבה
מערכות ליבה בנושא רישוי בנושא רישוי העסקים כולל  CRMייעודי
עסקים

אניקה סואץ

בני שכטר

אלדד אורן

ירון ריבו

ירון ריבו

ירון ריבו

הטמעת מערכת
התייעלות תוך צמצום
המבקר החדשה (ריק)
ההוצאה העירונית.
בקרב המבוקרים
הגדרת התכנים הקמת אתר
הצבת איכות חיי התושבים באתר
האינטרנט האינטרנט של
בעיר בראש סדר העדיפויות .לאוכלוסיית
הרווחה והטמעתו
הרווחה
קליטה ,הדרכה
והטמעה והפעלת השלמת משימות
מערכות
משאבי מהמכרז במערכות
התייעלות תוך צמצום
אנוש ,נוכחות
משאבי אנוש,
ההוצאה העירונית.
ושכר והפקת
נוכחות ושכר
התוצרים
הנדרשים.
השלמת משימות השלמת משימות
נדרשות ממכרז נדרשות ממכרז
מערכות הליבה מערכות הליבה
התייעלות תוך צמצום
לפי תעדוף
לפי תעדוף
ההוצאה העירונית.
הגזברות
הגזברות
וההכנסות
וההכנסות
קידום הטמעת
הטמעת CRM
התייעלות תוך צמצום
מערכת השילוט לשירות הלקוחות
לפי
ההוצאה העירונית.
מכרזהליבה של השילוט
מערכות
השלמת משימות יישום  CRMייעודי
ממכרז מערכות לשירות העסקים
התייעלות תוך צמצום
בתהליכי רישוי
הליבה בנושא
ההוצאה העירונית.
העסקים
רישוי עסקים
0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

11711

11713

11719

16556

11710

11722

11724

16552

אחראי משימה

מערכות מידע למנהלים יישום מערכות מידע למנהלים ומערכות
ומערכות תומכות החלטה תומכות החלטה

הטמעת מערכת שועל

החלפת 300מחשבי
 win 7כמענה לאבטחת
מידע ,החלפה שוטפת
של מחשבים ורכש ציוד
מחשוב לעירייה

הטמעת מערכת לומדות

מכרז מרכזיות חדשות
מבוססות IP

חיזוק תמיכת המחשוב
בבתי הספר

הרחבת מהירויות גלישה
ורוחב פס

החלפת מרכזייה למוקד
העירוני 106 -

ירון ריבו

הטמעת מערכת לומדת לשיפור המודעות
לנושאים הבאים :אבטחת מידע ,בטיחות
ומניעת הטרדה מינית

התקנת המרכזיות הטלפוניות החדשות

קליטת  2מנהלי רשת חדשים לחיזוק
השירות לבתי הספר  -כיום קיימים 2
מנהלי רשת התומכים ב  22בתי ספר
בלבד.

הרחבת מהירויות גלישה ורוחב פס כחלק
מגידול בצרכי המחשוב והמערכות

החלפת מרכזייה למוקד העירוני 106 -
כחלק מפרויקט ה CRM -המתוכנן למרץ
2021

16557

15783

יגאל לומברד

סיוע לאגף הביטחון בהטמעת מערכת
אניקה סואץ
השוע"ל האזרחי ותרגולו
החלפת 300מחשבי  win 7כמענה
לאבטחת מידע ,החלפה שוטפת של
מחשבים ורכש ציוד מחשוב לעירייה כחלק בוריס מקסימוב
ממענה לשירות עובדי העירייה ומענה
לאבטחת מידע

אלדד אורן

יגאל לומברד

אשר בן אברהם

בוריס מקסימוב

יגאל לומברד

הטמעת מכרז  PRIלדקות הטמעת מכרז  PRIלדקות שיחה
במרכזיות
שיחה במרכזיות

תחזוקה אתר ואפליקציה
עירונית

התחייבות חוזית בכפוף לתמחור מכרז
 78/16כולל נגזרות של הרחבות קיימות,
אתר ואפליקציה יתחילו תשלום שוטף
במהלך 2020
אלון אופיר

מטרת על רלוונטית

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב
יישום מערכות
יישום מערכות
מנהלים בגזברות מנהלים בגזברות
צמצום
התייעלות תוך
רגיל
ובהכנסות לפי
ובהכנסות לפי
ההוצאה העירונית.
תעדוף גזבר
תעדוף גזבר
העירייה
העירייה
הצבת איכות חיי התושבים ליווי בתרגילים של ליווי
בתרגילים של רגיל
הביטחון
בעיר בראש סדר העדיפויות .הביטחון

(ריק)

(ריק)

0

0

תב''ר

מספר סעיף
תקציבי

0

0

(ריק)

תקציב
תקציב ממקורות
מקורות
פירוט
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'
0

0

1,600

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

0

החלפת 150
החלפת 150
מחשבים ורכש
מחשבים ורכש
נדרש תב''ר
ציוד מחשוב נדרש ציוד מחשוב
לשוטף
לשוטף

(ריק)

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

ביסוס מערכת החינוך
בתהליכי קליטת  2מנהלי
העירונית כמובילה
רשת חדשים
חדשנות ומצוינות.
(ריק)

רגיל

0

הטמעת מערכת
לומדת לשיפור
המודעות
לנושאים הבאים:
אבטחת מידע
ומניעת הטרדה
מינית

החלפת המרכזיות
הראשיות הישנות
ליבה
התקנת
במרכיה החדשה
ומספר
ראשונה
לפריסה כולל החלפת כל רגיל
טלפונים
הטלפונים של
ראשונית
המשתמשים -
צורן ותל חי
רגיל

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

300

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

500

0

150

0

תקשורת ותשתיות

0

0

0

0

שירות וחדשנות לתושב

בחינת קווי
בחינת קווי
התקשורת
התקשורת
התייעלות תוך צמצום
והגדלת רגיל
נפחים לפי צרכי
והגדלת נפחים
ההוצאה העירונית.
לפי צרכי העירייה העירייה
החלפת מרכזייה
הצבת איכות חיי התושבים למוקד העירוני
תב''ר
(ריק)
בעיר בראש סדר העדיפויות 106 - .כחלק
מפרויקט ה CRM
הטמעת מכרז
הטמעת מכרז
 PRIלדקות
 PRIלדקות
שיחה במרכזיות  -שיחה
התייעלות תוך צמצום
במרכזיות  -רגיל
לתוכנית
בהתאם לתוכנית בהתאם
ההוצאה העירונית.
עבודה שתוגדר עבודה שתוגדר
עם הספק הזוכה עם הספק הזוכה

הטמעה ותחזוקה ערוצים דיגיטלים
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
שוטף

(ריק)

רגיל

0

(ריק)

300

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

15784

15785

15786

16077

15792

15793

15795

15805

16076

שם המשימה

יועץ ניהול מערכת ניהול
תכנים CMS

הסבר

במסגרת ועדת יועצים ,ליווי יישום מכרז
78/16

רגיל

רגיל

רגיל

תב''ר

(ריק)

(ריק)

(ריק)

הקמת פורטל

שוטף

שוטף

שוטף

הקמת פורטל

הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

מטרת על רלוונטית

0

0

0

0

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

מספר סעיף
תקציבי

70

156

30

550

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'
0

0

0

0

שוטף

שוטף

שוטף

הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

(ריק)

(ריק)

(ריק)

שוטף

שוטף

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

0

0

0

אפיון  +פיתוחים
יעודיים

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תב''ר

(ריק)

60

175

120

0

הטמעת עקרונות
עיר חכמה
ומקיימת בבסיס
פעולות העירייה.

0

0

0

(ריק)

מדובר בתמחור חצי שנתי
 2021עלות משוערכת לכ
 600משמתמשים בהתאם
אלון אופיר
להרשאות מתבקשות
ומחירי רישונות מייקרוסופט
בהתאמה (מחירי
מייקרוסופט טרם התמחרות
מול זכיין)

העלאת איכות השירות לתושב בכלים דיגיטלים

אחראי משימה
אלון אופיר

התקשרות עם חברת תוכן לצורך עריכה
בהתאם למכרז 30/19
שוטפת  +תרגום לאתר האינטרנט העירוני
 ,חוזה התקשרות מס'
 10585עם חברה לניהול בשפות צרפתית ,אנגלית,רוסית ואמהרית ,אלון אופיר
הזנת תכנים ותרגום שפות עדכון עריכה והנגשת תכנים עירוניים.
* התחייבות חוזית
זרות
/https://moreshet.netanya.muni.il
תחזוקה בית יד לבנים +
 http://netanya.gal-ed.co.il/Web/אלון אופיר
He/Default.aspx
אתר מורשת
בכפוף לשנים קודמות  +שו"שים
במסגרת יישום סעיף אופציונאלי במכרז,
הפורטל הקיים הנו ישן ובעל מגבלות עקב
פורטל ארגוני במסגרת
להם אלון אופיר
אי תמיכה של מיקרוסופט בדפדפנים
יישום מכרז 78/16
נבנה הפורטל במקור.

רשיונות משתמשים
מערכת Dynamics
 CRMעירונית

תשלום בגין תחזוקה משוערך להתחיל
ביוני  2021וזאת לאחר קבלת מסירה של
המערכת

שמירת מידע ארכיוני
תוכנת מאסטרו  -לשמירת שמירת מידע ארכיוני של תוכנת מוקד
אלון אופיר
עירוני קיים כתחליף להסבה אשר הינה
נתונים לצרכי ביטוח
וצרכים משפטיים בהתאם הליך ארוך מורכב ויקר משמעותית.
לחוק
המערכת המשמשת לכלי לאיגום ,ניתוח
וניהול משובי תושבים אוטומטי ממערכות
שירות של הרשות וכלים דיגיטליים נוספים
בהתאם למכרז ,32/20
כמו גם חיבורים למערכות שירות כדוגמת
על בסיס
התקשרות חוזית מערכת המוקד העירוני ומערכות תפעוליות אלון אופיר
מס' 10611
מערכת משוב נוספות עלפי צורך .הפקת דוחות חודשיים
מערכת לקוחות
המשמשים לכלי קבלת החלטות לשדרה
הניהולית ולייעול תהליכי עבודה שירותים
ותקציביים.
זימון תורים באינטורנט הנו כלי שירות
חשוב עד מאוד ומשמ ככלי וויסות לקהל
וכן מייעל את טויב השירות ,כיון המערכות
נמצאות באגף נכסים ,מרכז שירות
לתושב ,אלון אופיר
מערכת לזימון תורים
רישוי עסקים ,רישום גני ילידם וישנם עוד
אגפים המבקשים שירות זה כגון מינהל
הנדסה ועוד
* במסגרת מכרז החשב הכללי
מערכת  CRMארגונית  -תקציב אפיון +
אפיון  +פיתוחים יעודיים
פיתוח לשלב א מוקד עירוני  +מרכז שרות
מערכת Dynamics
לתושב  +רפרנטי שרות
 CRMעירונית
אלון אופיר

800

הטמעת עקרונות עיר חכמה אפיון  +פיתוחים
פעולות
בבסיס
ומקיימת
יעודיים
העירייה.
0

-1

100
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

16080

שם המשימה

פיתוח מערכת כרטיס
תושב דיגיטלי

הסבר

אחראי משימה

15802

15803

16093

מסכי מולטימדיה
למוסדות עירוניים

הטמעת מדיניות open
data

רשיונות מסכי מולטימדיה במסגרת התקשרות פרויקט הקמה
ותחזוקה למערכת מולטימדיה עירונית
ברחבי מוסדות עירוניים

במסגרת התקשרות קיימת ,בדגש
בתקופה זו של הנגשת מידע לתושבים
בעלי אוריינות דיגיטלית נמוכה.

15787

משוערך בהתאם לאפיון פונקציונאלי יעודי
אלון אופיר
קיים וכן בהתאם למסקנות דוח מבקר
העירייה בנושא
הקמת אתר שיבוסס על טכנולוגיית
מתקדמת המאפשרת ניהול תוכן לטובת
הפצת מידע ארגוני לציבור data -
 Openאלון אופיר
וכן מערך יצוא קבצים למנהל המערכת
מנתוני ה GIS-של העיריה עבור שימוש
באתר התוכן.

אלון אופיר
אלון אופיר

פרסום וקידום עירוני
בערוצים הדיגיטלים -
פייסבוק  +אינסטגרם

פרסום וקידום עירוני
בערוצים הדיגיטלים
פרסום יעודי לאתרולאפליקציה העירונית
החדשה

15788

15789

15790

מטרת על רלוונטית
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

(ריק)

0

רגיל

(ריק)

מספר סעיף
תקציבי

250

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'
0

שוטף

(ריק)

רגיל
שוטף

תב''ר

0
רגיל

0

(ריק)
0

(ריק)

45
(ריק)

50

0
20

0

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב
הקמה

הטמעת עקרונות עיר חכמה
.
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

הקמת מערכת מולטימדיה עירונית
הטמעת עקרונות עיר חכמה
שוטף
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
שוטף

0

(ריק)

רגיל

(ריק)

0

רגיל

(ריק)

0

150

(ריק)

0

120

רגיל

הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

0

0

(ריק)

(ריק)

0

0

(ריק)

203

70

50

(ריק)

רגיל

רגיל

ליווי שוטף

הטמעת עקרונות עיר חכמה
ליווי שוטף
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

רגיל

0

(ריק)

70

0

0

0

0

הטמעת עקרונות עיר חכמה
שוטף
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

פרסום מגוון
במסגרת גרסת
הטמעת עקרונות עיר חכמה הרצה לצורך
הפניה לעמודים (ריק)
ומקיימת בבסיס פעולות
מרכזיים ושיפור
העירייה.
 SEOעתידי לאתר
החדש

צילום שוטף

שוטף ,עליה
הטמעת עקרונות עיר חכמה במספר החברים
בעמוד העירוני
ומקיימת בבסיס פעולות
המרכזי למעל
העירייה.
 70,000איש

נוכחות בערוצים הדיגיטלים והפיכתם לאפיק תקשורת מרכזי מול התושב

בהתאמה לתקצוב שנים קודמות וכן דגש
להגעה לפלחי קהל מגוונים בהתאמה
לתקצוב שנים קודמות וכן תוך התחשבות
בעליית תעריפים הדרגתית/שנתית

מתבקש בכפוף לעלית אתר ואפליקציה
עירונית חדשה כחלק משיווק הנ"ל
בערוצים הדיגיטלים

פרסום וקידום עירוני
בערוצים הדיגיטלים -
פרסום יעודי לכרטיס
תושב

15794

15796

אלון אופיר

צילום וידאו לערוצים
הדיגטליים פרסום וקידום במסגרת
התקשרות צילומי וידאו בערוצים אלון אופיר
עירוני בערוצים הדיגיטלים הדיגיטליים +
 -פייסבוק  +אינסטגרם

אלון אופיר

אלון אופיר

נדרש בכפוף לעלית כרטיס תושב עירוני
חדש כחלק משיווק הנ"ל בערוצים
הדיגיטלים כחלק מיישום ממסקנות דוח
המבקר בנושא

בהתאם למכרז ,33/20
על בסיס התקשרות
חוזית מס'  10612הקמה
והטמעת מפרט השרות
העירוני

מרכז שליטה ובקרה /
מוקד עירוני
אלון אופיר

שוטף

שיפור מערך הטמעת השירות העירוני והעלאת איכות השירות לתושב

התחייבות חוזית לחברת שירות המלווה
את עיריית נתניה על כלל יחידותיה
במערך אלון אופיר
הטמעת השירות העירוני והעלאת השירות
לתושב זאת בדומה לנעשה בערים אחרות

תקציב יעודי עבור צרכי מרכז שליטה
ובקרה לטיפול במפגעים דחופים בזמן
אמת כגון לוכד ,טרקטור,פריצת ביוב
פרטית ,גרפיטי ועוד אירועים חריגים
במהלך השנה ,בנוסף צרי מוקד עירוני
בהתאם לצורך.
הטמעת עקרונות עיר חכמה
שוטף
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

15797

15804

שם המשימה

גיבוש חודשי /מענקי
שירות/שכר עידוד

שירות שליחת כרטיסי
תושב לבית

הסבר

לצורך שיפור איכות השירות

מיועד לשליחת כרטיס תושב לתושבים
אשר נמצאים בקבוצת סיכון ללא תשלום

אחראי משימה
אלון אוופיר

אלון אופיר

המדובר על הזמנת  4מדפסות לכרטיס
תושב  25 +אלף כרטיסים

קול קורא ,התקצוב ידרש במידה והעירייה
תזכה בקול הקורא

צרכים שוטפים

צרכים שוטפים

צרכים שוטפים

נדרש בין השאר גם בשבתות וחגים

טלפוניה מרכז שליטה
ובקרה ומרכז שירות

עמדת מטריצות מסכי
מערכת שליטה ובקרה
במרכז לשיטה ובקרה

ציוד יעודי להקמה
ותחזוקה מערכת כרטיס
תושב

קרן בלומברג

ציוד מתכלה מדפסות

כרטיסי תושב ציוד

חומרי ניקוי וציוד משרדי

קופה קטנה

16078

16094

16097

16098

15798

15799

15800

15801

בהמשך להתייחסות ומסמך דרישות
נרחב ממערכת טלפוניה מצד אגף שרות אלון אופיר
וחדשנות לתושב.
בכל מרכז שליטה ובקרה עירוני המכבד
עצמו ישנה תמונת מצב בזמן אמת המוצגת
לכלל נציגי השירות ומנוהלת ע"י האחמ"ש
מצב אלון אופיר
ומנהלי המרכז ,באופן זה ישנה תמונת
בזמן אמת אמת המאפשרת כלי להפקת
לקחים ולייעול השירות בזמן אמת.
אלון אופיר
אלון אופיר

אלון אופיר
אלון אופיר
אלון אופיר
אלון אופיר

16082

16087

16081

עמדות טעינה חשמליות

סיבים אופטיים

יועץ תשתיות פיקוח צמוד פיקוח צמוד במסגרת תכניות ומתחמים
חדשי (הערכה )150K
לעיר חכמה

הקמת עמדות טעינה חשמליות במסגרת
זכייה בקול קורא משרד האנרגיה

"בהתאם לתוכנית הפעולה בנושא:
תשתית תקשורת לעיר חכמה כנגזרת
לתוכנית האב עיר חכמה התשתית נדרשת
אלון אופיר
כדי לאפשר להקים ישומים עירוניים
מתקדמים ,הסכום הוא אומדן עלות לשנת
הפעילות הראשונה כאשר האומדן לחמש
שנים עומד על כ 28מלש""ח
אלון אופיר
אלון אופיר

מטרת על רלוונטית

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

רגיל

רגיל

תב''ר

שוטף

שוטף

(ריק)

מספר סעיף
תקציבי

12

25

150

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'
0

0

0

(ריק)

(ריק)

רגיל

תב''ר

0

0

מיועד מתב''ר
נגישות

(ריק)

140

280

0

0

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב
הטמעת עקרונות עיר חכמה
שוטף
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
הקמת מרכז שרות לתושב
המאגד תחתיו את מגוון
שוטף
המחלקות המטפלות
בשירותים הניתנים.
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
.

הטמעת עקרונות עיר חכמה
.
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
הטמעת עקרונות עיר חכמה
.
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
.

שוטף
שוטף
שוטף

(ריק)

שוטף
שוטף
שוטף

רגיל

רגיל
רגיל
רגיל

שוטף

0

0
0
0

שוטף

קרן בלומברג

(ריק)
(ריק)
(ריק)

רגיל

75,000

10
15
15

0

0

0
0
0
(ריק)

תחזוקה משרד וניקיון שוטף
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
הקמת מרכז שרות לתושב
המאגד תחתיו את מגוון
המחלקות המטפלות
בשירותים הניתנים.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
הקמת מרכז שרות לתושב
המאגד תחתיו את מגוון
המחלקות המטפלות
בשירותים הניתנים.

10

רגיל

רגיל

0

תב''ר

0

(ריק)

0

(ריק)

150

(ריק)

0

0

0

0

0

תשתיות עיר חכמה

.

נבחנים מודלים
עסקיים אפשרים
, BOTזכינות,
הטמעת עקרונות עיר
חכמה השכרת
שירותים( ,ריק)
ומקיימת בבסיס פעולות
מודל מעורב
העירייה.
דוגמת כביש 6
ועוד .שלב א'
 5,000,000ש""ח "
הטמעת עקרונות עיר חכמה
(ריק)
.
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
.

0
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

16089

16095

שם המשימה

ישום מערך לשיתוף כלי
רכב חשמליים בנתניה

התאמת תשתיות מרכז
לשיטה ובקרה לקליטת

5984

5985

5986

הסבר

הפקת היתרי לילה
לעסקים ברחבי העיר

הפקת שוברי חיוב בגין
שילוט ושולחנות וכיסאות

5993

6014

6009

6010

מטרת על רלוונטית

.

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

(ריק)

(ריק)

מספר סעיף
תקציבי

רגיל

תב''ר

3,525

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'
0

0

הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

המשרד
הסביבה להגנת 1,500

(ריק)

0

0

0
תב''ר

רגיל

רגיל

רגיל
תב''ר

(ריק)

(ריק)

(ריק)
(ריק)

הצבת איכות חיי התושבים שימור אחוז
העדיפויות .העסקים בעלי
בעיר בראש סדר
רישיונות
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .משימה שנתית
בעיר בראש סדר

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .משימה שנתית
בעיר בראש סדר

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)
(ריק)

250

הטמעת עקרונות עיר חכמה
0
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

רישוי עסקים מכרזים ושילוט
0

0

0
250

(ריק)

אכיפת חוק רישוי עסקים

0

0

0
0
רגיל

(ריק)

( 1933001750ריק)

0

0

(ריק)

0

1,100

0

0

0

0

0

100

0

50

רגיל

רגיל

רגיל

0

רגיל

רגיל

(ריק)

( 1933002750ריק)

0

(ריק)

0

0

בדיקת כ250-
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות .עסקים
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
ביצוע  5חקירות
בכפוף לקורונה

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .משימה שנתית
בעיר בראש סדר

(ריק)

(ריק)

בניית ארכיב דיגיטאלי
הצבת איכות חיי התושבים היקף סריקה
בעיר בראש סדר העדיפויות .כ 500-תיקים

היתרי לילה
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .משימה שנתית
בעיר בראש סדר
(ריק)

מבוצע ע"י חברת
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .טלדור כ 20-אלף (ריק)
בעיר בראש סדר
שלטים

הנפקת היתרי שילוט והיתרי שולחנות וכסאות

אחראי משימה

עלות שאושרה (על פי סיכום דיון מנכ""ל
מתאריך  )2.8.17עומדת על  1.5מלש""ח
לתשתיות בלבד (ללא פרסום וכ""א יעודי אלון אופיר
לפרויקט)  -מקור מתב"ר ייעודי לנושא .משרד
הגנת הסביבה מעמיד  3525אש"ח לפרויקט
במסגרת הטמעת מערכות  IOTומערכת
שליטה ובקרה וכן מתוך הרצון לאגד ולאגם
מרכז שליטה ובקרת רמזורים ועוד נדרשת אלון אופיר
התאמת תשתיות לצורך יישום וניהול
עבודה בזמן אמת בצורה יעילה ואיכותית.

5988

5989

5987

חקירות עסקים

חידוש רישיונות לבעלי
עסקים

מתן רישיונות זמניים עפ"י החוק ו/או פנייה
מנהל אגף
הגדלת מספר הרישיונות למדינה לאור הקורונה לאפשר הארכת
רישיונות אוטומטיים עד סוף שנת .2021
הגברת האכיפה ברחבי העיר ,מיפוי
התלונות הקיימות בערוצים השונים ,ביצוע
הגברת אכיפת חוק רישוי שיחות סטאטוס עובדים אחת לחודש
מנהל אגף
בהתאמה להתפתחות נגיף הקורונה
עסקים
התמקדות בתו הסגול ובהפרות התקהלות
בעסקים.
רישום עסקים טעוני רישוי וביקורת שטח,
מנהל אגף
רישום כל העסקים בעיר הזנת נתונים חדשים למערכת רישוי
עסקים ופיקוח עסקים.
הנגשת כל העסקים טעוני המשך העסקת יועץ
עובדנגישות לעסקים טעוני מנהל אגף
רישוי /העסקת
רישוי לנכים

העסקת חוקר פרטי בכפוף למצב הקורונה מנהל אגף

ביצוע ביקורת שטח והזמנות למתן גרסא
במידת הצורך בכפוף ובהתאמה לנגיף
קורונה

סריקת כל התיקים
ברישוי סריקת תיקי האגף :תיקי רישוי עסקים,
עסקים מכרזים ושילוט
תיקי שילוט ותיקי המכרזים
(לרבות משרד)

ביצוע סיור עם הפיקוח העירוני והפקת
שוברי תשלום בגין היתרי לילה

ביצוע סקר שילוט שנתי

הגדלת ההכנסות בגין
שילוט ושולחנות כסאות
ב 5%והטמעה להנחיות
הנהלת העירייה

מנהל אגף

מנהל אגף

מנהל אגף

מנהל אגף

הפקת אגרות שילוט ברבעון הראשון של
השנה ,הפקת התראות "אדומות" לחייבים
בבית דפוס ,הוספת  4מפקחים ייעודיים מנהל אגף
להטלת קנסות ואכיפת חייבים בגין שילוט
ושולחנות וכסאות (בכפוף לקורונה)
הגדלה ב2%
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות .בכפוף לקורונה

הגדלה ב3%
נוספים בכפוף
לקורונה

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

15957

6012

6007

שם המשימה

הגדלת מתקני הפרסום
המניבים

ליווי תהליך שדרוג מרכז
העיר החלפת חזיתות
לתוכנית פני העיר

הסבר

הגדלת הכנסות שילוט
העברה בוועדת חוק חוקה משפט את
ושולחנות וכסאות ב5%
והטמעה להנחיות הנהלת האפשרות להטיל קנסות באמצעות חוק
עזר חדש
העירייה

סיור מיקומים והצבה

חלוקת התראות להסרת שילוט לא תיקני

5963

5971

5973

5974

5975

מטרת על רלוונטית

(ריק)

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב
הצבת איכות חיי התושבים אפשרות להטלת
קנסות בכפוף
בעיר בראש סדר העדיפויות .לאישור המשפטי

השבחת מתקני הפרסום ומתקני רשות מניבים

אחראי משימה

מנהל אגף

מנהל אגף

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

תוספת מתקן 1
גדול מידות

תוספת מתקן 1
גדול מידות

רגיל

0

0

מספר סעיף
תקציבי

0

0

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'
(ריק)

(ריק)

0

0

מנהל אגף

מנהל אגף

חלוקה של כ50-
הצבת איכות חיי התושבים התראות במרכז
בעיר בראש סדר העדיפויות .העיר ייעודי לנושא

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .פרסום מכרזים
בעיר בראש סדר

מנהל אגף

מנהל אגף

רגיל

(ריק)

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .רכישת כלי הרכב (ריק)
בעיר בראש סדר

הצבת איכות חיי התושבים הפקת חוברת
בעיר בראש סדר העדיפויות .חדשה

0

רגיל

רגיל

(ריק)

(ריק)

0

0

תב''ר

0

(ריק)

(ריק)

תב''ר

0

700

270

(ריק)

מימוש הרפורמה לרישוי עסקים ושיפור השירות
0

0

100

מנהל אגף

מנהל אגף

0

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .איפיון המערכת
בעיר בראש סדר

רגיל

(ריק)

0

תב''ר

(ריק)

תב''ר

0

(ריק)

0

75

(ריק)

הועבר חומר
הטמעת עקרונות עיר חכמה לאלון אופיר
(ריק)
ועבודה מול
ומקיימת בבסיס פעולות
אוטומציה לטופס
העירייה.
מקוון

 50נוספים

ליווי תהליך שדרוג מרכז העיר החלפת חזיתות לתוכנית שיפור פני העיר

תוספת כח אדם  1 -ס.מ מחלקת שירות
הסדרת המבנה הארגוני לקוחות (במקום תמי וקנין שפרשה)1 ,
לארכיון במקום לירן מזרחי שעבר לאגף
והתאמתו לשירות מוכוון
אחר 1 ,מנהל רובע 2 ,פקחי שילוט (אחד
לקוח תיקון מצבת כ"א
יצא לפנסיה) 1 ,עובד תומך מחשוב 1 ,מנהל
שנפלטו מהאגף
מח' מרכז שירות משותף
 2רכבי אכיפה קבועים למנהלי רובעים
הסדרת המבנה האירגוני  +1קטנוע שני גלגלים לאגף  ,ישפר את
והתאמתו לשירות מוכוון עבודת המפקחים ומהירות תגובה ,חשיבות
לקוח
לתפקוד השוטף שהאגף אחראי עליהם.
איסוף וריכוז תוכן לחוברת  ,עיצוב בליווי יועץ
מקצועי ,כתיבת מדיניות הרשות המקומית,
הפקת חוברת בבית דפוס (חוברת מידע
הפקת חוברת מידע
והכוונה כתובה וגם על אביזר אחסון
והכוונה לבעלי עסקים
דיגיטלי) ,הכנת חוברת וימי עיון לבעלי
עסקים בזום ובכלל ,יש לזכור שנכנס חוק
עזר חדש ולכן יש צורך בהדפסות חוברות.
רישוי עסקים-שיפור אתר האגף ,הוספת
תכנים רלוונטים לרבות טפסים מקוונים/
הנגשת אתר רישוי
מקווןעסקים דיגיטלים .שילוט  -בניית אתר אינטרקטיבי
ושילוט ורישוי
יש זוכה במכרז  -אוטומציה ויש להתחיל
לקדם את הנושא
חיבור המערכת מול הגורמים המאשרים,
שיפור רמת המקצועיות
בשיתוף ישראל דיגיטלית ו/או באמצעות
של העובדים והגורמים
המערכות הקיימות ו/או פיילוט ברמה
המאשרים
הארצית.

0

רגיל

5977

0

שיפור רמת המקצועיות
של העובדים והגורמים
המאשרים
(ריק)

השתלמויות בחוק ותקנות רישוי עסקים,
מכיוון שיש צורך בהכשרת העובדים עפ"י
תיקון החוק להסמכה באכיפה.
40

מנהל אגף

0

(ריק)

5979

תב''ר

שיפור רמת המקצועיות
של העובדים והגורמים
תב''ר

(ריק)

הדרכה והטמעת מערכת רישוי עסקים

(ריק)

רגיל

מנהל אגף

50

0

יציאה
הצבת איכות חיי התושבים להשתלמויות
בעיר בראש סדר העדיפויות .וכנסים בכפוף
לקורונה
הצבת איכות חיי התושבים הדרכת 50%
בעיר בראש סדר העדיפויות .מעובדי האגף
0

(ריק)

5981

90

שיפור רמת המקצועיות
של העובדים והגורמים
המאשרים
0

קורס שיפור השירות ,לימודי הנדסאי
טכנולוגיית מים עם התמחות ברישוי
מנהל אגף
עסקים ואיכ"ס/תברואן .לימודי נגישות
נכים -מו"ס ושירות .קורס הכשרה מחייבת
למנהלים.
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות 4 .עובדים
בעיר בראש סדר

-1

60

אגף /משימת
אב/מס' משימה

5982

5983

6895

5991

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

ביצוע בקרה ודגימות שטח ועבודת משרד
טיוב מאגר נתונים ברישוי ע"י חברה חיצונית ,סריקת גרמושקות
ותיקים חדשים או לחילופין רכישת סורק מנהל אגף
עסקים
גרמושקות מקצועית
שיפור והוספת ציוד כגון :מחשבים ניידים,
מדפסות וכד' 2 ,מד טווח לייזר 8 ,מד
טמפרטורה שמן 8,מד טמפרטורה קירור,
תקציב למדים לכלל נותני השירות,
שיפור לוגסטי וטכנולוגי
מנהל אגף
 8פנסים מקצועיים 8 ,תיקי עבודה
למתן שירות
לכלים,סורק אחד ,לאור העברת אחריות
מ.הבריאות לתברואנים הם נדרשים לציוד
נלווה לביצוע עבודתם בצורה מקצועית.
 , one stop shopשולחן עגול ,חיבור עם
הקטנת הנטל הבירוקרטי ,איגודים מסחריים להקטנת לו"ז ,חקיקה
בכנסת ,עריכת כנסים עם בעלי עסקים.
מנהל  ,מנהל אגף
למתן
לו"ז
הקטנת
יש לזכור כי יש צורך בתוספת של
רישיונות
מח' מרכז שירות משותף בכדי לעמוד
ביעד ובדרישת החוק

רגיל

רגיל

(ריק)

(ריק)

הצבת איכות חיי התושבים מימוש התקשרות
בעיר בראש סדר העדיפויות .מול חב' טלדור

הצבת איכות חיי התושבים הכנת תוכנית
העדיפויות .ליישום לקבלת
בעיר בראש סדר
התוצרים

מטרת על רלוונטית

0

0

0

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

(ריק)

(ריק)

(ריק)

מספר סעיף
תקציבי

25

30

0

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'
0

0

0

הצבת איכות חיי התושבים מימוש הקמת
העדיפויות .שולחן עגול (יש
בעיר בראש סדר
פורמט)

מינימום  6פגישות
חודשיות עם כל
רגיל
נותני האישור
ובעלי העסקים
למתן תשובות

0

(ריק)
(ריק)

0
0

רגיל
רגיל

(ריק)
(ריק)

הצבת איכות חיי התושבים מימוש הנוהל
בעיר בראש סדר העדיפויות .והטמעתו

מימוש רפורמה בתכנון ובניה
0
0

0

(ריק)

0

0
0

רגיל

רגיל
רגיל
רגיל

כ 10-מכרזי
משכ"ל  +כ15-
מכרזי עירייה
כ 15-מכינות
למכרז
(ריק)
(ריק)

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .פרסום מכרזים
בעיר בראש סדר
הצבת איכות חיי התושבים המשך סידור
בעיר בראש סדר העדיפויות .הארכיב החוזים

מנהל אגף
מנהל אגף רישוי
עסקים+מנהלת
מח' חוזים

ס.מנהל מח' מכרזים וחוזים +רכז חוזים

סידור הארכיב

מערכת מכרזים באתר
העירוני

בקרת תיאום בניית מכרז
(שוטף)

הסדרת מבנה המחלקה

הקמת ארכיון חוזים
מקוריים

6019

6020

6021

6022

5992

רשימת התכליות במקום קיום דיני התיכנון
הסרת
מנהל אגף
המגבלה ההנדסית והבניה היערכות לחוק החדש בהתאם,
ברישוי עסקים
מימוש פגישות חודשיות עם מהנדס העיר.
הנגשת המידע לעובד האגף .הנגשת
הנגשת המידע העירוני
המידע ליזם /בעל העסק בזמן אמת
מנהל אגף

0

מכרזים

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .משימה שנתית
בעיר בראש סדר

0

(ריק)
(ריק)

0

מנהל אגף רישוי
כ 10-מכרזי
התושבים
חיי
איכות
הצבת
עסקים+מנהלת
כולל
תוצאות
העירייה+
פרסום מכרזי
העדיפויות .משכ"ל  +כ15-
מח' מכרזים+אגף בעיר בראש סדר
מכרזי משכ"ל
מכרזי עירייה
מחשוב
קביעת מכינה
למכרזים ,הכנת המכרז עם מנהלת מח'
תיאום אגף יוזם ,לשכה
משפטית וגזברות ,מכרזים
החתמת מכרז ופרסום מכרז

0
0
(ריק)

יציאה למכרז
ובחירת זוכה

בחירת  5עסקים
לדוג' שיבדקו

הצבת איכות חיי התושבים הוצאת  2עובדים
(ריק)
לקורס בכפוף
בעיר בראש סדר העדיפויות .לקורונה
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
איפיון המכרז
הפנאי,
משיכה בתרבות
הספורט והתיירות.

כ 15-מכינות
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות .למכרז

0
0
0

6023

0

הכשרה ושיפור העובדים

רגיל

קורס מכרזים

0

מנהל אגף

(ריק)

6898

0

ניהול חוזים ומכרזים ע"י
תוכנה חדשה

0

הוצאת מכרז חדש באמצעות יועץ

רגיל

מנהל אגף

0

15899

(ריק)

"לקוח סמוי"

100

"לקוח סמוי" לבדיקת שביעות רצון של
נותני השירותים בעירייה כמו מ.ג.א.ר
(איכות השירות)

0

מנהל האגף

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

בחירת  5עסקים
לדוג' שיבדקו
רגיל

0

(ריק)

50

0

-1

61

אגף /משימת
אב/מס' משימה

6015

6016

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מעקב ובקרה אחר תפוגת חוזים ,ערבויות
וביטוחים ומשלוח הודעה לאגף3 ,
חודשים מנהל אגף
רישום כל החוזים במחשב לפני תום מועד ההתקשרות ,בהארכה
חודשיים לפני תום ההתקשרות
סינון ספקים אשר לא תואמים/עומדים
דיונים בהארכות חוזים
בדרישות העירייה ,קבלת שביעות רצון
חדשים לפני תום
אגפים (מכינות)
ההתקשרות
מנהל אגף

מטרת על רלוונטית

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

0

רגיל

כ 250-חוזים

כ 60-מכינות

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .כ 250 -חוזים
בעיר בראש סדר
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .כ 60-מכינות
בעיר בראש סדר

מספר סעיף
תקציבי

(ריק)

רגיל

מעקב ובקרה על קובץ חוזים
0

0

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

0

(ריק)

(ריק)

רגיל

0

(ריק)

0

0

הטמעת עקרונות עיר חכמה מימוש  5עמדות
במכרז של
ומקיימת בבסיס פעולות
אוטומציה
העירייה.

החלפת 80
מתקנים
שדרוג 50
מתקנים
החלפת 50
מתקנים

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות 80 .תחנות
בעיר בראש סדר

(ריק)

(ריק)

 50%מהמתקנים (ריק)
(ריק)
(ריק)

(ריק)

(ריק)
 600מסרים

רגיל

רגיל
תב''ר
תב''ר
תב''ר

תב''ר

תב''ר
רגיל

0

תב''ר
תב''ר
תב''ר
0

תב''ר

0
0

(ריק)

(ריק)
(ריק)
(ריק)
(ריק)

(ריק)

(ריק)
(ריק)

כ 6000-מודעות
בכפוף לקורונה

0

500
150
500
200

100

150
110

רגיל

0

0
0
0
0

0

0
0

( 1933001750ריק)

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות 600 .מסרים
בעיר בראש סדר
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
130

תפעול ארכיב אלקטרוני

כ 6000-מודעות
בכפוף לקורונה

0

שיפור נראות המתקנים בעיר

0

0

6013

6026

5994

עבודה באמצעות דוחות ברישוי עסקים ושילוט

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

הקמת מערכת CRM

שדרוג מתקנים קיימים
למצב שמיש ותקין בדגש
על הקמת תחנות חכמות

5996

מנהל אגף

הכנת מכרז לממשק דו כיווני בין הרשות
ללקוח מתוקצב במכרז של אוטומציה

שיפוץ כל תחנות האוטובוס בעיר (למעט
תחנות זכיין)  +הקמת תחנות אוטובוס
חדשות

5997

5998

הצבת איכות חיי התושבים בכפוף להסדרת
בעיר בראש סדר העדיפויות .התקנות איפיון

מנהל אגף

מנהל אגף

שדרוג מתקנים קיימים
למצב שמיש ותקין
שדרוג מתקנים קיימים
למצב שמיש ותקין

שדרוג מתקנים קיימים
למצב שמיש ותקין

שדרוג מתקנים קיימים
למצב שמיש ותקין

מנהל אגף

מנהל אגף

רישוי עסקים מכרזים ושילוט

 100תחנות
הצבת איכות חיי התושבים בכפוף לאישור
בעיר בראש סדר העדיפויות .ותנאי משרד
התחבורה

שיפוץ  ,ניקיון ותחזוקת כל סוגי לוחות
המודעות בעיר

צביעה ושיפוץ ארונות סעף בעיר

הקמת והחלפה של לוחות מודעות בעיר

5995

מנהל אגף

מנהל אגף

מנהל אגף

5999

6004

החלפת מתקני פרסום ועמודורים חדשים מנהל אגף

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

שדרוג מתקנים קיימים
למצב שמיש ותקין

שדרוג מתקנים קיימים
למצב שמיש ותקין

13229

6017

הנגשת התחנות הקיימות בעיר והעברת
סככות על פי שינויים תחבורתיים של ועדת מנהל אגף
התנועה
הפקת בנרים  ,שלטים ומדבקות ,שינויי
מסרים ע"י הדוברות

הדבקת מודעות של כלל אגפי העירייה
כלל
מודעות
הדבקת
והחברות העירוניות היכל התרבות לא
עירוניות
כולל מודעות בחירות

סריקת החוזים

סריקת חוזים למתן מידע לכל יחידות
העירייה
מנהל אגף

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .כ 250-חוזים
בעיר בראש סדר
כ 250-חוזים

רגיל

0

(ריק)

0

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

רגיל

0

0

0

מספר סעיף
תקציבי

0

0

0

0

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

רגיל

הסדרי ניגוד עניינים

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

השירות המשפטי

12575

אכיפה מרכז העיר בגין פיצולי דירות

ביצוע אכיפה יזומה מרכז
העיר בכל הנוגע לבניה
אסורה

ביצוע אכיפה ישומה במרכז העיר בכל
הקשור לבניה ו/או שימושים אסורים
בהתאם לקריטריונים שנקבעו

השירות המשפטי הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .ביצוע אכיפה
בעיר בראש סדר

6152

(ריק)

מתן הדרכות לתלמידים
ולעובדי עיריה.

11840

הדרכות

* בניית מערך הדרכות
מתן הדרכות
חוקי
בנושאי
לתלמידים
* מתן הדרכות
מיצוב מעמד העיר כריביירה לאגפים
עזר -דוגמאת אופניים
שונים בעיריה
החשמליים,ושמירת השירות המשפטי הישראלית ,המהווה מוקד
(ריק)
הסדר הציבורי ,בעיקר לפני חופשת הקיץ.
למטרת למידה
משיכה בתרבות הפנאי,
ספר.
* הדרכות בנושא חוק ומשפט בבתי
והתמקצעות
הספורט והתיירות.
הבניה
* הדרכות לפיקוח העירוני ולפיקוח על
העובדים השונים.
* הדרכות לאגף הכנסות בנושאי ארנונה.

הטמעה והכנת הסדרי
ניגוד עניינים

15818

(ריק)

(ריק)

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
השירות המשפטי מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
ליווי משפטי בהתמודדות שאלות רבות מתעורות ויתעוררו בענין
הנחיות השירות המשפטי מימוש מדיניות של צדק
העסקת עובדים ,תנאי שכר ,עדכון
עם הקורונה בתחום
חברתי ,צמצום פערים
והוראות שלהן ינתן ליווי משפטי שוטף
משאבי אנוש
ורווחת הפרט והמשפחה.

15822

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
השירות המשפטי התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

ליווי משפטי בהתמודדות
עם הקורונה בתחום
ההכנסות

0

הטמעה של
חשיבות הכנת
הסדרי ניגוד
עניינים וביצועם

מתן מענה ופעלת
שיקול דעת לכל
נושא העסקת
(ריק)
העובד כך שלא
יפגעו תנאי השכר
והעסקה

(ריק)

עמידה במשימות
ויעדים בהתאם
לצרכי המערכת

15824

השירות המשפטי התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

השירות המשפטי התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

ליווי משפטי בהתמודדות
עם הקורונה בתחום
התקשרויות ומכרזים

התמודדות עם הקורונה  -יעוץ משפטי
רגיל

רגיל

רגיל

עמידה במשימות
ויעדים בהתאם
לצרכי המערכת

0

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

רגיל

0

0

0

0

0

0

0

מתן הארכה
לחוזים קיימים
(ריק)
וכן מתן הנחיות
להמשך מכרזים
שמצויים בתהליך.
(ריק)

15825

0

רגיל

ליווי משפטי בהתמודדות
עם הקורונה למינהל
הכספים

0

0

15826

(ריק)

השירות המשפטי ניהול שיטתי של מגה
פרויקטים.

השירות המשפטי ניהול שיטתי של מגה
פרויקטים.

0

עמידה במשימות
ויעדים בהתאם
לצרכי המערכת

0

ליווי משפטי בהתמודדות
עם הקורונה בתחום
אבטחת מידע וחופש
המידע

15827

(ריק)

עמידה במשימות
(ריק)
ויעדים בהתאם
לצרכי המערכת

ליווי משפטי בהתמודדות
עם הקורונה בתחום
החינוך

בעקבות המצב בתחום גביית הארנונה
יצאו תקנות המעניקות לחלק מן
העסקים פטור של שלושה חודשים.
בתחום זה נדרשת מעורבות משפטית למתן
פרשנות ,בדיקת פניות פרטניות והפעלת
שיקול דעת בנוגע לחיוב וגביית הארנונה
בתחום התקשרויות ומכרזים יצאו תקנות
חירום המאפשרות הארכת חוזים קיימים
בשל הקושי לפרסם ולנהל מכרזים חדשים.
כמו כן מתן מענה למכרזים שמצויים כבר
בתהליך  -לכל אלו נדרשות חוות דעת
משפטית ,מתן הנחיות בהתאם למצב.
טיפול ומתן חוו"ד משפטית בקבלת
הלוואות והגדלת מסגרת החח"ד.
מתן מענה בנושאי תשלומים ואגרות.
ליווי תמיכות.
מתן חוו"ד משפטית הנוגעות לאבטחת
מידע וחופש המידע ,במטרה למנוע פרצות
בתקופה רגישה זו.
מתן מענה משפטי לקבלת מידע מגופים
ציבוריים והשימוש הנכון בו.
מתן עדכון משפטי להוראות מחוזרי
מנכ"ל המתייחסות לנושאים רבים ושונים
בתחום החינוך  -הסעות ,החזרי תשלומים
להורים...
רגיל

0

(ריק)

0

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

15828

15829

15830

שם המשימה

הסבר

16067

6151

6154

11838

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

(ריק)

(ריק)

הצבת איכות חיי התושבים עמידה במשימות
ויעדים בהתאם
השירות המשפטי
בעיר בראש סדר העדיפויות .לצרכי המערכת

(ריק)

(ריק)

0

0

רגיל

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

0

0

רגיל

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

0

0

0

0

(ריק)

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

רגיל

רגיל

רגיל

0

0

0

(ריק)

0

0

0

0

0

0

0

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

מתן יעוץ משפטי
הצבת איכות חיי התושבים והכנת חוזים
השירות המשפטי בעיר בראש סדר העדיפויות .מותאמים לנכסי
עירייה

חוזה להתחדשות עירונית
הצבת איכות חיי התושבים עמידה במשימות
ויעדים בהתאם
השירות המשפטי
בעיר בראש סדר העדיפויות .לצרכי המערכת

חקיקת חוקי עזר
מיצוב מעמד העיר כריביירה ליווי ועדכון חוקי
עזר לשיפור
הישראלית ,המהווה מוקד
איכות חיי
השירות המשפטי משיכה בתרבות הפנאי,
התושבים
הספורט והתיירות.

ליווי בית העיריה החדש
השירות המשפטי ניהול שיטתי של מגה
פרויקטים.
רגיל

ליווי משפטי שוטף
בכל הכרוך
בנייןונוגע (ריק)
להקמת
העירייה

ליווי הליכי פשיטת רגל
רגיל

עמידה במשימות
(ריק)
ויעדים בהתאם
לצרכי המערכת

(ריק)

ליווי הסכם הגג בנתניה

השירות המשפטי התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

(ריק)

בתחום התכנון והבניה קיים רצון של
המערכת לאפשר קיומם של הליכי תכנון
מתן פתרונות
חיזוק חוסנה הכלכלי
ובניה במגבלות המחוייבות וזאת כדי למנוע
ליווי משפטי
לקיום הליכי
של העיר ,ביסוס תחומי
בהתמודדות סטגנציה מוחלטת בתחום זה ולאפשר
תכנון (ריק)
עם הקורונה בתחום
ובניה בתקופת
השירות המשפטי התעסוקה והמסחר תוך
הכנסות מהיטלים ואגרות.
התכנון והבניה
חירום
הגדלת שטחי התעסוקה.
השירות המשפטי מציע פתרונות חוקיים
ויצירתיים לבקשות למתן היתרי בניה
המוגשות בשעת חירום.
יצירת חוסן חברתי
ליווי משפטי בהתמודדות מתן הסמכות חדשות לפיקוח העירוני כדי
קהילתי ,עמידה במשימות
מימוש מדיניות של צדק
שיוכל לעסוק בנושאים במצב החרום.
(ריק)
ויעדים בהתאם
המשפטי
השירות
הפיקוח
הקורונה
עם
פערים
צמצום
חברתי,
שמלווה
מתן יעוץ משפטי לפקחים
לצרכי המערכת
העירוני
ורווחת הפרט והמשפחה.
בהדרכות לפחקוח העירוני
התאמה ושינוי חוקי עזר בהתאם למצב -
הצבת איכות חיי התושבים עמידה במשימות
כמו מתן פטור מאגרת שולחנות וכסאות
ליווי משפטי
(ריק)
ויעדים בהתאם
בהתמודדות לבעלי עסקים .המשך שיגרת קורונה יביא השירות המשפטי
עם הקורונה  -חוקי עזר
בעיר בראש סדר העדיפויות .לצרכי המערכת
לביצוע שינויים בחוקי העזר בהתאם לרצון
הרשות לסייע לאזרחים

ליווי משפטי בהתמודדות הכנת חוזים ומתן יעוץ משפטי לייעוד
נכסים מוגדרים לשימוש לפי צו השעה
עם הקורונה -נכסים

חוזה להתחדשות עירונית * מתן ליווי משפטי שוטף
* הכנת חוזים

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

ליווי משפטי בכל
התחומים (ריק)
הקשורים לבית העירייה

11843

(ריק)

ליווי הליכי פשיטת רגל

7087

ליווי משפטי בכל
התחומים הכנת מסמכים משפטיים בהתאם לצורך
הקשורים בהסכם הגג
רגיל

0

(ריק)

0

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

11839

הסבר

ליווי משפטי בכל
התחומים ליווי משפטי שוטף בכל התחומים
הקשורים בהקמת היכל
הקשורים בהקמת היכל התרבות
התרבות

9009

ליווי משפטי שוטף לאגף הנכסים בכל
הנוגע להשבחת נכסים של העירייה

ליווי השבחת נכסים
עירוניים

11844

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

(ריק)

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

ליווי הקמת היכל התרבות החדש
השירות המשפטי ניהול שיטתי של מגה
פרויקטים.

ליווי משפטי שוטף
בכל הקשור
להקמת היכל
התרבות

ליווי השבחת נכסים עירוניים
רגיל

ליווי מכרזי מפעילים לבתי ספר תיכוניים

הצבת איכות חיי התושבים עמידה במשימות
(ריק)
ויעדים בהתאם
השירות המשפטי
בעיר בראש סדר העדיפויות .לצרכי המערכת

(ריק)

11846

ליווי משפטי תביעות נזיקין

ליווי משפטי בקשר לדירות ליווי שוטף של תביעות נזיקין בכלל ובפרט השירות המשפטי התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
בקשר לתביעות שנבנו ללא היתר
שנבנו ללא היתר

ליווי מכרזי
מפעילים לבתי (ריק)
ספר תיכוניים

רגיל

ליווי משפטי
החינוך
מערכת
ביסוס
מכרזי מפעילים
השירות המשפטי העירונית
כמובילה בתהליכי לבתי ספר
חדשנות ומצוינות.
תיכוניים
עמידה במשיות
ויעדים בהתאם
לצרכי המערכת

(ריק)

(ריק)

מיצוב מעמד העיר
כריביירה עמידה במשימות
הישראלית ,המהווה מוקד
(ריק)
ויעדים בהתאם
השירות המשפטי משיכה בתרבות הפנאי,
לצרכי המערכת
הספורט והתיירות.

קנסות מינהלים  -תכנון ובניה
המשך ניהול
ומעקב

שיבוץ תלמידים במערכת החינוך

תביעות  - 197שיהוי

משימות ויעדים
ביסוס מערכת החינוך
השירות המשפטי העירונית כמובילה בתהליכי בהתאם לצרכי
המערכת
חדשנות ומצוינות.

תביעות ייצוגיות הנגשה

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

(ריק)

6148

11841

12579

6150

11842

ליווי תהלכי הנגשה ומתן ייעוץ משפטי שוטף

ליווי תהליכי הנגשה של
מתקנים עירוניים ואתרי
אינטרנט

קנסות מינהליים ,תיקון
 116לחוק התכנון והבניה

ליווי משפטי של נושא
השיבוץ של תלמידים
במערכת החינוך

תביעות  197-שיהוי

תביעות ייצוגיות הנגשה

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.

בעקבות שינוי בחקיקה לחוק העבירות
המינהליות נעשו ונעשים פעולות להטמעת
תהליכי עבודה בהתאם לחקיקה ,דבר
התייעלות תוך צמצום
הדורש שינויי תהליכים ופרוצדורות
של השירות המשפטי ההוצאה העירונית.
הפיקוח ומחלקת התביעות  -ניהול ומעקב
קנסות מינהלים תיקון  116לחוק התכנון
והבניה תוך ליווי והדרכת הפקחים.

בעקבות ערעורים שמתקבלים נעשים
דיונים בנשוא השיבוצים שלהם נדרשת
חשיבה עדכנית וליווי משפטי

עמידה במשימות
ויעדים בהתאם
*ניהול ההגנות המשפטיות לגבי תביעות 197
השירות המשפטי הצבת איכות חיי התושבים לצרכי המערכת (ריק)
* הפחתת הסיכון ככל האפשר ומציאת
בעיר בראש סדר העדיפויות .והפחתת הסיכון
דרכים חלופיות לפתרון התביעות
לתשלום

(ריק)

הצבת איכות חיי התושבים עמידה במשיות
ויעדים בהתאם
השירות המשפטי
בעיר בראש סדר העדיפויות .לצרכי המערכת
(ריק)

רגיל

0

0

0

0

0

0

0

0

0

מספר סעיף
תקציבי

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

11661

שם המשימה

רכישת לומדות בטיחות

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

בטיחות וגהות
הדרכת בטיחות
לעובדים

מספר סעיף
תקציבי

( 1725001750ריק)

( 1725001470ריק)

( 1725001750ריק)

( 1725001750ריק)

10

10

10

20

25

10

10

0

0

0

0

0

0

0

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

( 1725001750ריק)

עמידה בתקנות
בעבודה רגיל
הבטיחות

רגיל

רגיל

רגיל

( 1725001750ריק)

( 1725001750ריק)

הגברת המודעות בנושא בטיחות ע"י פעילות הדרכתית

עברת הדרכת הבטיחות לכלל עובדי
העירוני ממונה בטיחות
הרשות ע"י לומדות בטיחות באתר

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

11665

סיורים בעמדות
עבודה  +ביצוע
סקרי בטיחות

הסדרת אופן הטיפול בערכות עזרה ראשונה ורענונים באופן שותף וקבוע
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

ערכה עזרה
עמידה בתקנות ראשונה בכלל
הבטיחות בעבודה מקומות העבודה

הפעלת מערך הבטיחות והגהות
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

ניהול תקין קידום עמידה בכל
הבטיחות בארגון היעדים

יצירת אקלים בטיחות בעיר בכלל ובקרב עובדי העירייה בפרט
חתימת המנכ"ל
על תוכנית ניהול
הבטיחות ופרסום
התוכנית בקרב
כלל עובדי עירייה

רגיל

השתתפות ימי עיון עמידה בתקנות
בעבודה רגיל
בטיחות בעבודה הבטיחות

שיפור בטיחות
בעמדות העבודה
של העובדים

הכנת סקר סיכונים מאפשר לקבל מיפוי של כל הסיכונים ומונע תאונות עבודה

באמצעות סקרי הסיכונים בעמדות
הורדת
הסיכונים בתהליכי העבודה ניתן לשפר את עמדות העבודה
עבודה בארגון
של העובדים וע"י כך למנוע תאונות עבודה

11662

11666

ממונה בטיחות

עמידה בחוק פיקוח על
העבודה

חלוקת ערכה עזרה
ראשונה במשרדי עירייה
ומועדונים

11663

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

חובה עפ"י החוק ,להציב ערכות עזרה
ראשונה במשרדי עירייה על מנת לאפשר
לתת טיפול ראשוני בעובדים ובאזרחים

רכישת ציוד לצורך ניהול
תקין מערכת הבטיחות
וגיהות

הסבה מקצועית לממונה בטיחות

מחויבות הארגון להוציא את ממונה בטיחות
לפחות אגף משאבי אנוש התייעלות תוך צמצום
וגהות להשתלמות בטיחות העבודה
ההוצאה העירונית.
 8פעמים בשנה

ממונה בטיחות

הציוד נדרש לניהול הבטיחות בתוך
העירייה

11664

ממונה בטיחות

הכנת ופרסום תוכנית
ניהול בטיחות

תוכנית ניהול הבטיחות משמשת כבסיס
לניהול הבטיחות לכל המנהלים בארגון
כולל ממונה בטיחות
סקרי בטיחות ביחידות השונות מטרתה
לשמש כלי עבודה לכל דבר בארגון
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

הכנת תוכנית
ניהול בטיחות

ניהול בטיחות וגהות

11658

11659

רגיל

תחרות בין כל היחידות בארגון ע"מ
פרס מנכ"ל בטיחות בין כל לעלות את המודעות הבטיחות בקרב כלל יו"ר ועדת בטיחות התייעלות תוך צמצום
העובדים ,חלוקת פרס ותעודות ע"י מנכ"ל וממונה בטיחות ההוצאה העירונית.
היחידות בארגון
העירייה

פרויקטים שונים לקידום
הבטיחות בעבודה

הגשת מועמדים התכנסות ועדת
להשתתףודיווח על השיפוט ,פרסום
בתחרות
הזוכים וטקס
פעילויות
הבטיחותלקידום הנקת הפרסים

ביצוע פרויקטים שונים בארגון בתחום
הבטיחות של בעלי מקצוע השונים ולצורך
הגברת מודעות שיפור עמדות העבודה
עובדי עירייה ותושבי העיר
סיום הפרויקטים

ממונה בטיחות

רגיל

ניהול שיטתי של מגה
פרויקטים.
( 1725001750ריק)

קידום פרויקטים

20

11660

0

מעקב אחרי הנתונים
בבטיחות
רגיל

אחזקת תוכנת בטיחות לאורך מעקב
תאונות עבודה ונתונים נוספים
( 1725001750ריק)

ממונה בטיחות

5

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

0

בריאות הציבור
הגברת מודעות ואפשרות שיפור בריאות התושבים
מתאם בריאות
עירוני ודוברות
רגיל

3

12

עברת כלל
הנתונים בטיחות
בעבודה

עדכון תוכנת
הבטיחות

11693

להוביל מאמץ משותף ברמה מקומית
פרסום אירועי אורח חיים לקידום סביבות חיים המאפשרות הרגלי
בריא ,מידע לציבור ,קידום חיים בריאים בדגש על:
אכילה בריאה ,שילוב פעילות גופנית בחיי
בריאות העיר ועיר נקייה
היומיום הפחתת עישון ועישון פסיבי בכל
מעישון
קבוצות האוכלוסייה
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
המשך פרסום
פרסום בעיר
הבריאות בעיר לקידום
לקידום
הבריאות

עפ''י תוכנית
אפשרי בריא
 1725001753של משרד
הבריאות

-1
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15152

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

גלישה לגיל השלישי

11685

11689

הסבר

אחראי משימה

לעודד אנשי גיל השלישי ליהנות מפעילויות אגף השכונות
ומתאם בריאות
גופניות שונות במסגרת אורח חיים בריא

קידום תזונה בריאה

בריאותתזונה וכושר
במועדוני נוער

15153

התוכנית כוללת תרגילים מתיחות לזרימת
דם מיטבית בגוף ,תרגילי נשימה מודעת,
תזונה בריאה שמתאמת לקיץ/חורף
בישראל

מטרת על רלוונטית

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

פעילות פנאי איכותית ובריאה
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

רכישת ציוד
רכישת ציוד
כושר לנוער ב 2 -כושר לנוער ב2 -
מועדוניות נוספות
מועדוניות

שינוי הרגלי צריכה בריאות ואורח חיים

פעילויות שונות
הבריאות המשך וסוף
בתחוםתושבי העיר התוכנית
לכלל

ביצוע התוכנית
הצבת איכות חיי התושבים ביצוע
התוכנית ב -ב 7 -מועדוניות
בעיר בראש סדר העדיפויות 7 .מועדוניות
נוספות

שינוי התנהגות בתחום אורח חיים בריא
ביצוע התוכנית

מדידת חשיפה
ארצית באתרי
החדשות וברדיו
ארצי ומקומי

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

רגיל

מדידת חשיפה
ארצית

מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

ביסוס תדמית העיר נתניה כעיר משגשגת ומובילה

רגיל

רגיל

פעילות פרסומית המשך פעילות
פרסומית
ב  5 -מובילים

המשך מיתוגה של העיר נתניה כריביירה של ישראל

דוברות העירייה
ופרסום

השנה נתמקד בחשיפה אינטנסיבית בכל
אמצעי התקשורת הארציים בדגש על
הגברת החשיפה באמצעי אתרי חדשות מובילים הן באמצעות יח"צ
התקשורת השונים בעיקר והן באמצעות תוכן שיווקי (אאוט בריין) ,דוברת העירייה
זאת במטרה לשנות את תפיסת התודעה
בתקשורת הארצית
של תושבי חוץ (המתגוררים בארץ אך לא
בנתניה) על העיר נתניה.
אחריות לפעילות פרסומית ושיווקית של
העיר נתניה במדיה הדיגיטלית -פייסבוק/
אינסטגרם/ניוזלטר/טוויטר/טלגרם וכל מה
פעולות שיווקיות באתרי שיידרש בתחום זה על מנת להרחיב את
הקשר מול התושבים.
החדשות המובילים
וברשתות

כמו כן ,שיווק פעולות העירייה בפורומים
מובילים בעיר נתניה והסביבה מלבד
הפרסומים בכלים העירוניים הייעודיים.

דוברות

אגף הספורט,
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,מימוש
יום ההליכה העולמי
מדיניות מינהל חינוך ,אגף הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .הכנת הפרויקט
(המשפחה הספורטיבית)  -של צדק חברתי ,צמצום פערים ורווחת
שכונות ומתאם בעיר בראש סדר
הפרט והמשפחה
מסלול ננג'ה
בריאות

מינהל הרווחה
ומתאם בריאות

העברת תוכנית הוליסטית :תזונה נכונה,
ביצוע התוכנית
מתאם בריאות
אורח חיים אקטיבי ,מודעות לגוף.
ביצוע
התושבים
חיי
איכות
הצבת
התוכנית ל -ל 15 -גני ילדים
בניית חוויה חיובית כך שהילדים ירצו ולא עירוני ואגף
בעיר בראש סדר העדיפויות 15 .גני ילדים
נוספים
הרך
גיל
לחינוך
תעשה.
יקבלו הנחיות של עשה ואל
שינוי והקניית הרגלים בריאים.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
לעודד נוער בסיכון לעשות פעילות ספורט אגף נוער וצעירים מימוש מדיניות של צדק
ומקדם בריאות חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

קידום בריאות לאזרחים
ותיקים

11692

10579

10591

10471

חשיפת תקשורת
בינלאומית ,ארצית
ומקומית לעיר נתניה

המשך ייזום כתבות הן במדיה המסורתית
והן בניו מדיה בנושאים בינלאומיים
מדיניים/קשרי ממשל/החלפת משלחות/
קורונה/תיירות פנים וחוץ (במידת האפשר)
דוברת העירייה

מיצוב מעמד העיר
מדידת כתבות
כריביירה מדידת כתבות
הישראלית ,המהווה מוקד
חוץ בהתאם לרוח חוץ בהתאם לרוח רגיל
משיכה בתרבות הפנאי,
התקופה (קורונה) התקופה
הספורט והתיירות.

מספר סעיף
תקציבי

6

3

11

24

12

6

4

150

0

0

0

16

23

44

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

משרד
 1725001753הבריאות

תוכנית
אפשריבריא
 1725001753של משרד
הבריאות
תוכנית
אפשרי בריא
 1725001753של משרד
הבריאות
עפ''י תוכנית
אפשרי בריא
 1725001753של משרד
הבריאות
אגף הספורט
ועפ''י תוכנית
 1725001753אפשרי בריא
של משרד
הבריאות

1614027550
,161402955
0,16140305
( 50,1614028ריק)
550,161402
6550,161400
1750

0

(ריק)

1771002750,
( 1614028550,ריק)
1614029550
50,000

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

10594

מטרת על רלוונטית

ייזום קמפיין תיירות פנים

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

10496

בתקופת הקורונה נדרשנו לראשונה לעסוק
בתיירות פנים זאת בעקבות פניה מטעם
העמותה לעידוד התיירות ומנהלי בתי המלון
בנתניה .יצאנו לקמפיין ברחבי הארץ באמצעות דוברות ופרסום
שימוש בכל אמצעי התקשורת .גם השנה נצא
בקמפיין במטרה להגדיל את מספר הלינות
בבתי המלון בעיר ,תוך שימת דגש על שילוב
פעילויות עירוניות לטובת הנושא.

המשך שימוש בשפה
גרפית אחת כוללת לכל
מחלקות ואגפי העירייה

10498

16482

15046

15045

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

2

1

הורדת נתוני
התחלואה
ביחס לפעילויות
ההסברה

חוברת 1

עיצוב גריד
חדש ואחיד
הטמעת ההליך
לכלל מחלקות
העיצובי
ואגפי העירייה
הן חתימה והן
במכתבי העירייה

הורדת נתוני
הצבת איכות חיי התושבים התחלואה
בעיר בראש סדר העדיפויות .ביחס לפעילויות
ההסברה

יצירת קשר ישיר מול התושבים

 2חוברות

שיווק פעילותה של העיר נתניה פנים וחוץ

מהווה כאחראי מבוגר ,עוסק באיתור תופעות
של נשירה סמויה ומעורבות תלמידים
בהתנהגויות סיכון  -אלימות ,עבריינות ,בריונות
מקוונת ,שימוש בחומרים פיסכואקטיביים ,נגה אהרוני ,מאיה
אלכוהול ,סמים ועוד .המדריך מסייר בזירות בר מנחם
בית הספר ,מסייע בהרגעת הרוחות ,מעודד
תלמידים הנמצאים במצוקה ,שותף בצוות
הבית ספרי ומסייע בשילוב התלמידים .

מדריכי מוגנות
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

מנחה חינוכי

העלאת כמות
המדריכים

הקמת קבוצות
הורדת כמות
האלימות /סיירות בבתי
תלונות
הספר

הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול ,ביטחון קהילתי

נשתמש בכל אמצעי התקשורת העומדים
לרשותנו לצורך הורדת התחלואה לרבות :אגף דוברות
רדיו ,עיתונים ,שלטי חוצות ,כריזה ,הודעות והסברה
יח״צ ועוד

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

השרשה והטמעה של מיתוג העיר נתניה כריביירה של ישראל הן בתקשורת הארצית והן במקומי

כבכל שנה ,נמשיך לשמור על שפה מיתוגית
אחידה המתאימה לגריד העירוני שאף
ישודרג השנה לדור שני ,עפ"י ספר המותג
שנעשה בהליך מיתוג העיר כריביירה של מחלקת פרסום
ישראל .השנה נבצע שינויים עיצוביים בכל
הקשור לגריד העירוני וכן הטמעת לוגו אחיד
לכל המחלקות והאגפים.

הפקת חוברות ורולפים על בשנה זו נפיק חוברות חדשות על פי
תכנית דוברות העירייה
עבודה סדורה ובהתאם לצרכי המערכת.
פי צרכי המערכת

הסברה לתושב בעידן
הקורונה

מדריך בלתי פורמאלי
הפועל למניעת אלימות
ונשירה סמויה בתוך בית
הספר

בניית תכנית מוגנות
עירונית חינוכית

ליווי רכזי מוגנות בבתי הספר היסודיים
והתיכוניים ,כול הכשרה והדרכה שוטפת.
מפגשים פרטניים עם הרכזים ,מנהלי בתי
הורדת כמות
ביסוס מערכת החינוך
הספר ,יועצות וסגל בית הספר .מתן מענה נגה אהרוני גולן  ,העירונית כמובילה בתהליכי האלימות בבתי
הספר
לקשיים ולאתגרים בהם פוגש הרכז ,זיהוי מאיה בר מנחם חדשנות ומצוינות.
של סוגיות הדורשות התייחסות של גורמים
נוספים בבית הספר ,הקהילה ועוד .הובלת
מיזמים התומכים בקידום אקלים מיטבי.

מספר סעיף
תקציבי

1614027550,
1614028550,
 1614029550העמותה
,161403055
 0,17510018לעידוד
 70,1829302התיירות
550,181100
1550

( 1614001750ריק)

243

0

0

0

50

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

50

0

(ריק)

80

161402555
0,16140265
50,1614001
750,161402
9550

131

1614029550,
( 1614027550,ריק)
1614001750

המשרד
לביטחון פנים

450

0

0

המשרד
לביטחון פנים
49

91

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

15036

15049

15044

15040

אחראי משימה

צמצום הדרגתי ומשמעותי של תופעות
האלימות בעיר .הגברת ת חושת הביטחון
האישי והמוגנות של תושבי היישוב .ייסוד
תכלול נושאי רווחה חינוך תשתית עירונית לטיפול ומניעת בעיות
פנאי אכיפה והקשר עירוני האלימות .פיתוח מודל להתמודדות יישובית נגה אהרוני גולן
יעילה עם אלימות ואוכלוסיות יעד מסוגים
רחב
שונים .ארגון ,תיאום  ,אינטגרציה ועשיית
סדר בין כלל הפעולות וכלל הפועלים ביישוב
בנושא

תגבור מערך הפנאי
ברשות המקומית לבני
הקהילה

תגבור מערך הפנאי
ברשות המקומית לנוער

טיפול ומניעת אלימות
במשפחה

15042

15048

15047

מאריתו קבדה,
דורון גלאם ,הגר
כהן ,נגה אהרוני
גולן

תכלול נושא הקהילה
האתיופית

תחזוקת מערכים
טכנולוגיים

מטרת על רלוונטית

הורדת האלימות
בשכונות

הורדת כמות
השתתפות
בפעילויות הפנאי האלימות

העלאת כמות
העלאת מספר
בני הפעילויות לבני
הנוער בפעילויות הנוער

הורדת כמות
האלימות
רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

כמות שפיכת
אלכוהול

ניהול תוכנית על"א
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

רכז סיירת הורים
הצבת איכות חיי התושבים הגדלת מספר
בעיר בראש סדר העדיפויות .המתנדבים

רכז קהילה דרך חדשה
הצבת איכות חיי התושבים קיום מספר רב
העדיפויות .של מפגשים עם
בעיר בראש סדר
בני הקהילה

תחזוקת מערכים טכנולוגיים

הגדלת מספר
הסיירות

העלאת מספר
מספר פניות נשים נשים מתנדבות
מלוות נשים
נפגעות תקיפה
נפגעות תקיפה
מינית
מינית

עו״ס קהילה ומשטרה

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

עובדי ומדריכי נוער /מדמ"צ מגרשים מוארים וקהילה בטוחה

נגה אהרוני גולן ,יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
מאריתו קבדה,
דורון גלאם  ,הגר חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
כהן

עובדי ומדריכי נוער ,דרך חדשה ,מגרשים מוארים וקהילה בטוחה

דגש על בני נוער של הקהילה האתיופית,
אם במגרשים מוארים אם במועדוני נוער
ומתנסים ,חיזוק הסמכות ההורית ,בניית
קהילה שמושתתת על שותפות רחבה.
התמודדות מערכתית ברמה יישובית עם
תופעות שונות של אלימות והתנהגות אנטי
חברתית.

הפעלת תכניות ייחודיות לנוער בסיכון ונוער
נורמטיבי תוך דגש על תהליכי מניעה וכישורי
חיים .במחצלות ובמגרשים מוארים .תגבור
מדריכי רחוב לאיתור בני נוער והובלתם
למרכזים הקהילתיים ומועדוני הנוער .יצירת
שיתופי פעולה ושותפות בעשייה עם תחומים
וממשקים רחבים  -אכיפה ,חינוך רווחה ועוד.

עיבוי פרויקטים ויצירת מענים חדשים לצד
משבר הקורונה .קבוצת "לומדות להוביל"
בנות הקהילה האתיופית מהוות שגרירות
מול שאר הנשים בנות הקהילה " .אחות לבי" נילי סנדר ,נגה
נשים מתנדבות מלוות אישה נפגעת אלימות אהרוני גולן
במשפחה או פגיעה מינית ,החווה בדידות
וניתוק חברתי .כמו כן תמיכה בקשישים
בודדים ,איסוף תרומות וסלי מזון וחלוקה

הקמת סיירות הורים וגיוס מתנדבים להגברת
פנאי ,דורון גלאם  ,נגה
הקמת
סיירות הורים וגיוס נוכחות הורית במרחב העירוני ובמוקדי
אהרוני גולן
מתנדבים
בדגש על השכונות ומרכז העיר.

העלאת אמון בני הקהילה בעיר ,במשטרה,
מיגור האלימות סמים ואלכוהול  ,קיום
ובנות,סדנאות נגה אהרוני גולן,
והכשרות לאבות ובנים ,אמהות
חיזוק גיזהין יוסף
הסמכות ההורית  ,הנגשת השירותים לבני
הקהילה

תחזוקת מוקדים בעיר כגון  :מוקד עירוני,
מרכז העיר ,הנוטע ועוד

נגה אהרוני  ,אלון הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .תחזוקת מבנים
בעיר בראש סדר
אהרון

העלאת כמות
לתחזוקה רגיל
המבנים

0

0

0

0

0

0

0

מספר סעיף
תקציבי

53

0

54

53

6

0

140

11

98

100

320

98

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

המשרד
לביטחון פנים

המשרד
לביטחון פנים

המשרד
לביטחון פנים

המשרד
לביטחון פנים

המשרד
לביטחון פנים

המשרד
לביטחון פנים

המשרד
לביטחון פנים
8

15

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

15304

הסבר

שם המשימה

הנגשת מידע אודות
ההנצחה במרחב העירוני
המקומי

15339

15349

עדכון ועיבוי תיאור רשומות בנושא רחובות העיר
עדכון טיוב מידע המתפרסם בנושא באתר
המורשת העירונית

תיעוד התפתחות התיירות יצירת גישה למידע קונטקסטואלי
בנושא תיירות
בעיר

הטמעת הנוהל העירוני
לארגון וטיפול בחומר
ארכיוני

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

(ריק)

0

רגיל

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

0

0

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

0

(ריק)

(ריק)

0

0

רגיל

0

שוטף,תב''ר

(ריק)

70

0

0

0

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

ארכיון העיר

גניזה ותיעוד תעודות מינהליות
יצירת מדריך
דיגיטלי

עדכון וטיוב מידע
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הכנת מאגר מידע בנושא רחובות
הישראלית ,המהווה מוקד
לשמות רחובות באתר המורשת
משיכה בתרבות הפנאי,
העירונית
הספורט והתיירות.
עיבוי וטיוב מידע
אפיון ותיעוד
מיצוב מעמד העיר
בנושא תיירות
כריביירה רשומות האגף
הישראלית ,המהווה מוקד
ברשומות קיימות
לתיירות וקשרי
משיכה בתרבות הפנאי,
הטמעת מילות
חוץ שהופקדו
הספורט והתיירות.
מפתח
בארכיון

אצירת הזיכרון החברתי  -תרבותי של העיר והנגשתו
עובדי הארכיון

עובדי הארכיון

יצירת כלי הדרכה ליישום מתווה הטיפול
בחומר ארכיוני ברשות המקומית בהתאם עובדי הארכיון
לדרישות החוק והנחיות ארכיון המדינה
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

עריכת מתווה
יישומי מותאם

פיתוח עסקי

15696

רגיל

עיצוב המדיניות המוניציפלית לפיתוח התעשייה  /ניהול המרחב הציבורי  /יזמות עסקית

איתור העסקים החדשים; יצירת מתחמי
תעסוקה הומוגניים ואכלוסם בהתאם לכללי
איתור ,קליטה וליווי עסקים בידול השווקים; איתור שטחי מסחר /
תעסוקה אירנה
 /תעשייה עפ"י מפרטי צרכים והתאמתם
חדשים
לדרישות העסק הנכנס וליווי עסקת האכלוס;
ליווי העסקים בכל שלבי הקליטה;

אכלוס שטחי
תעשייה  /מסחר -
הכנת חומרי שיווק עד  15,000מ"ר
ופיתוח עסקי

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

15841

כנס נדל"ן  /ועידת
יזמות

פיתוח אזורי תעשייה
ושטחי תעשייה ומסחר
רגיל

איתור שטחי מסחר  /תעסוקה  /תעשייה
עפ"י מפרטי צרכים והתאמתם לדרישות
העסק הנכנס וליווי עסקת האכלוס

שוטף,תב''ר

אירנה

(ריק)

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

35

בניית מאגר שטחי מיפוי ואפיון שטחי
תעשייה ומסחר תעשייה ומסחר

0

15917

שוטף,תב''ר

פיתוח תכנית לעידוד
התעסוקה  /תכנית ליווי
עסקים חדשים
(ריק)

15952

תכנית אב
לעיצוב המדיניות
המוניציפלית
לפיתוח התעשייה

100

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

פיתוח תכנית לעידוד
התעסוקה  /תכנית ליווי
עסקים חדשים
רגיל

תב''ר,שוטף

(ריק)

186

0

0

בניית תכנית
"מסלול ירוק"
לעסקים
באמצעות יועץ
חיצוני

בניית "מסלול ירוק" לעסקים חדשים
באמצעות צוות תיאום (רישוי עסקים/
הנדסה) במסגרת האגף; בניית מנגנון One
 – Stop Shopליווי היזמים החל משלב
הסיור והתאמת השטח ,ייעול הליכי תכנון אירנה
והליכי קבלת ההיתרים ,סיוע בתהליכי
שיווק שטחי המסחר תעסוקה ,וכלה
בתמיכה שוטפת בהשתלבות המיזם בזירה
העירונית והשקת הפרוייקט

אירנה

בניית תכנית לעיצוב המדיניות
המוניציפלית תוך שילוב הסקרים
השוואתיים תוך יצירת התאמה לדרישות
ענף התעשייה ותעסוקה

הרכבת צוות
תיאום וליווי עסקים רגילOne
Stop
.Shop

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.
סקר השוואתי
ומתווה לתכנית
תמריצים
בניית תכנית
הטבות ותמריצים
2021 -

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

15953

שם המשימה

ניהול ותפעול המרחב
הציבורי באזורי התעשייה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

מספר סעיף
תקציבי

שוטף,תב''ר

תב''ר,שוטף

265

0

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

(ריק)

(ריק)

137

0

הקמת פורומים
ליזמים /
משקיעים /
עסקים

בניית מצגות
עסקיות וסרטוני
תדמית ;

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

תב''ר,שוטף

(ריק)

310

0

מאגר משקיעים
מוסדיים ופרטיים

רגיל

רגיל

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

מיפוי העסקים לפי
פונקציה ובניית
מערכת משולבת
CRM

פיתוח ערוצי דיוור
ישיר  /ערוצי
הנגשת מידע
לעסקים

סקר עסקים

מאגר שטחי
תעשייה ומסחר

תהליכי שיפור פני
המרחב הציבורי
באזורי התעשייה

תכנון ופיתוח אזורי תעשייה קיימים ושטחי תעשייה ומסחר פוטנציאליים

בנייה ויישום תכנית אסטרטגית לפיתוח
ותחזוקה אזורי התעשייה תוך שיפור ויזואלי אירנה
ופונקציונלי של המרחב הציבורי

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

בניית תכנית
אסטרטגית
לפיתוח  -שיפור
פני אזורי
התעשייה
ותחזוקה

פיתוח וקידום העסקים המקומיים
אירנה

15959

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

ניהול וקידום קהילת
יצירה ,ניהול וקידום קהילת העסקים
עסקים בדגש על קידום
ועידוד מקומית ו Ecosystem-מקומי; תהליכי
העסקים המקומיים
תמיכה ,סיוע ועידוד הרכש המקומי;
הרכש המקומי

בניית פורטל
עסקים
אינטראקטיבי

15963

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

כנס מקצועי
בתחום
הטכנולוגיה
רגיל
ורפואה Med-
;Tech / Biotech
הקמת מועדון
יזמות

רגיל

הקמת מוקד פניות
לעסקים מקומיים
()CRM

תב''ר,שוטף

תב''ר,שוטף

רגיל

(ריק)

(ריק)

תב''ר,שוטף

281

150

(ריק)

0

0

240

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.
0

רישות עסקי  /פיתוח עסקי בינ"ל  /מיתוג ויח"צ

בנייה וניהול
קהילת עסקים

15971

אירנה

סיוע ביצירת שת"פ בין עסקים הפועלים
בעיר לצורך הרחבת פעילות; מיפוי עסקים
ובניית מאגר ממשק שירות לקוחות,
מעקב מגמת הרחבה/צמצום תמהיל
בניה וניהול
קהילת עסקים העסקים ,ניהול נתוני  ;benchmarkניהול אירנה
ושירות לקוחות
פלטפורמות קהילתיות (קשתות חברתיות,
מרחב דיגיטלי ופרונטלי ,הנגשת תכנים
שיווקיים ואינפורמטיביים וכיו"ב); קמפיין
קידום עסקים מקומיים.

רישות עסקי -
Networking

15972

15976

יצירת מיזמים המשלבים פיתוחים
טכנולוגיים ,תכניות אקדמיות ותשתיות
מסחריות ,חממות טכנולוגיות ומאיצי
חברות הזנק בשילוב אקדמיה ותעשיה.

פיתוח עסקי בינלאומי

אירועים עסקיים  /מיתוג
ויח"צ

יצירת קשרים אסטרטגיים ושת"פים עם
קהילות עסקיות בחו"ל; קידום מיזמים בינ"ל
המשלבים פיתוחים טכנולוגיים ,תכניות
אקדמיות ותשתיות מסחריות; מיתוג וקידום
הבינ"ל; אירנה
מיזמים והזדמנויות עסקיות בזירה
איתור יוזמות ומיזמים חדשניים וייחודיים
בחו"ל לצורך יישומם בנתניה תוך דגש על
האוריינטציה החדשנית של העיר;
יצירת סינרגיה ושיתופי פעולה אסטרטגיים
ומסחריים בין העסקים ,מיזמים משותפים,
חסויות הדדיות ,אירועי השקה; קידום
מתחמי התכנסות עירוניים.
אירנה
ארגון אירועים וכנסים מקצועיים בתחומי
עסקים ותעשייה שונים; פיתוח תחום
התיירות העסקית; הצגת מיזמים עירוניים
בפני פורומים ארציים ובינלאומיים;
כנס מקצועי /
פאנל דיוני בתחום מערך חדשות
הטכנולוגיה
וחידושים במישור
ורפואה
העסקי/מסחרי;
MedTech /
;Biotech

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

16559

16560

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

פתיחת מאגר היועצים
העירוני לרישום מחדש

16561

16563

סיום אפיון מחדש פתיחת התחומים
התחומים
של
החדשים לרישום
ותנאי הסף

הגדרת אחראים
בכל אגף ואגף,
הכשרתם לשימוש
פרסום קול
קורא במערכת המקוונת,
והפצתו בקרב
וסיום הליך בדיקת רגיל
הציבור,
והיועצים.המנהלים היועצים הרשומים
החדשים (מעל
 )1,000ועמידתם
בתנאי הסף.

0

0

0

הטמעת השימוש
במסכים בהנהלה
הבכירה ובאגפים
רלוונטים -
הפצת תב''ר
 50יוזר צפייה.
עדכון שוטף חודשי
של המסכים 6 -
פעמים.

מינוי רפרנטים
אגפיים והטמעת
נהלי עדכון
קבועים.
סיום פיתוח מסכי
מנכ"ל בתחומי
מפתח :הנדסה,
תקציב שוטף,
תקציב פיתוח,
רווחה ,חינוך,
אירועים ,משאבי
אנוש ,נכסים,
נגישות.

מספר סעיף
תקציבי

תב''ר

תב''ר

שימוש שוטף
סיום רי'ג'קטים
בתוכנה על ידי
לתוכנה.
רגיל
מעל  200בקשות כלל המנהלים.
מעל  300בקשות
באמצעות
באמצעות התוכנה.
התוכנה.

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

ניהול פרויקטים במרחב הציבורי

השלמת תהליך עירוני רוחבי של אפיון
תחומי הייעוץ הנדרשים ותנאי הסף לכל
תחום ,תוך השוואה לרשויות
אחרות ,וצפי נטע גייסט
טיוב
פתיחת
תחומי היועצים ואפיון צרכים עירוניים ייחודיים לקראת
למען פינפולד
תנאי סף
המאגר העירוני לרישום מחודש .זאת
שיפור איכות היועצים העומדים לרשות
אגפי העיריה.

נטע גייסט
פינפולד

כחלק מעמידה בדרישות חוזר מנכ"ל
לחידוש המאגר מדי שלוש שנים ,ולאחר
הליך טיוב התחומים והגדרת תנאי סף
מטויבים ,פתיחת המאגר לרישום מחדש
בכל התחומים של כל היועצים ,בדיקת
עמידת היועצים בתנאי הסף והתאמתם
למאגר.

הטמעת מערכת מקוונת
לניהול מאגר היועצים
העירוני

פיתוח מסכי מנכ"ל

16565

ניהול תחום היועצים העירוני

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

למען התייעלות ,חיסכון ,ניהול ידע ,ומעבר
להליכי אישור נטולי נייר ומרוכזים באופן
מסודר ,במהלך  2019ו 2020-נבנתה על
גבי פלטפורמת 'אוריגמי' תוכנה חדשנית נטע גייסט
פינפולד
וייחודית לניהול הליך אישור היועצים.
בשנת  2021יש להשלים תיקונים נדרשים
לתוכנה ולהפיץ השימוש בה בקרב מנהלי
ועובדי העירייה.

פרויקט לשיפור קבלת החלטות עירונית
מבוססת ידע שפותח בשיתוף פעולה עם
רפרנטים אגפיים ובהנחיית
המנכ"ל .פיתוח נטע גייסט
ואפיון דאשבורדים בתחומי מפתח
עירוניים פינפולד
כגון  -הנדסה ,כספים ,חינוך ,נכסים ועוד
 אשר יספקו תמונה מעודכנת שוטפתלהנהלה הבכירה.

מכרז ארוך טווח -
דאשבורד ידע עירוני
רגיל

(ריק)

מסכי מנכ"ל  -דאשבורד ידע עירוני

ניהול שיטתי של מגה
פרויקטים.

ניהול שיטתי של מגה
פרויקטים.

יציאה למכרז ארוך טווח לצורך הטמעת
מסכי מנכ"ל ותוכנת טאבלו בעיריה
נטע גייסט
לשימוש ארוך טווח.
הכשרת עובדים בעיריה לפיתוח עצמאי על פינפולד
גבי התוכנה.
מיסוד תמיכה שוטפת מבית תוכנה מקומי.
אפיון מכרז.
השלמת מכרז
והתקשרות עם
זוכה.

0

0

0

53

0

0

0

0

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

100

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

16568

שם המשימה

הסבר

16569

17093

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

צוות חדשנות עירוני

תחילת ביצוע

רגיל

זכייה בקול
הקורא.
הטמעת עקרונות עיר
קידום  2פרויקטים
חכמה גיוס מנהל/ת
לחדשנות .תב''ר
ומקיימת בבסיס פעולות
עירוניים
צוות.
העירייה.
גיוס ארבעה עובדי
עירייה נעת.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

הוצאת היתר

קידום מעמד האישה

מספר סעיף
תקציבי

תב''ר

0

73

420

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

קול קורא
משרד הפנים
וקרן בלומברג

(ריק)

0

0

אילנה גורן

17097

הפקה

רגיל

( 1841001841ריק)

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

אילנה גורן

25

תכנון הארוע,
בדיקת רעיונות
והצעות מחיר

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

רגיל

תכנון ,קיום קורס
ראשון

הטמעת שויון מגדרי
במערכת החינוך

17098

5

ייתכן שת''פ
עם ויצו,
וגבייה
כספית 10
 1841001841על ידם לפי
כרטיסים ,ככל
שיתאפשר

( 1841001841ריק)

תכנון ,בדיקת
אפשרויות שתופי
פעולה עם גופים בצוע המשימות
בפועל
רפואיים ,כגון
קופ"ח ,בתי חולים
וכו'
קיום קורס שני

הקמת פורום רשותי לקידום שיח ותכניות
חינוכיות להטמעת שויון מגדרי

הורות ומשפחה

17099

17100

אילנה גורן

אילנה גורן

בהקשר של קריירה ,אימהות וזוגיות ,איזון
בין בית ועבודה

פרוייקט :קולנוע נשי

תכנון עיר מודע מגדר

5

רגיל

הקמת סיירת
משמר בטיחותי
לנשים
תכנון ופרסום

אילנה גורן

הקמת קולנוע נשי ,שיקרין סרטים בנושאים
נשים ,או שנכתבו ובויימו על ידי נשים,
אילנה גורן
שנושאם נשים ,פורצות דרך ומנהיגות
סובבות עולם  ,בליווי הרצאות של מרצה
לקולנוע ,במטרה להעצים ופתח מנהיגות

מיפוי מרחבים עירוניים מסוכנים (גנים,
חניונים ,רחובות חשוכים)ויצירת שבילי
הליכה בטוחים ומוארים
10

( 1841001841ריק)

0

0

תיתכן גבייה
 1841001841חיצונית
מהמשתתפות

הקמת הפורום

הטמעת חשיבה מגדרית ,העצמת נשים וקידום שוויון מגדרי

נטע גייסט
פינפולד

בכפוף לזכייה בקול הקורא של משרד
הפנים וקרן בלומברג ,הקמת צוות חדשנות מנהל/ת צוות
הקמת צוות חדשנות עירוני עירוני וקידום  4פרויקטים חדשניים ושיטות חדשנות
עבודה מבוססות מחקר וידע בקרב העיריה

תחילת ביצוע פרויקט ימי
ויבשתי

יום האישה הבינלאומי

תיאום ותכלול  -פרויקט שימור המצוק החופי

קידום הפרויקט .תיאום ותכלול הנושא
בעיריה .קבלת היתר לפרויקט היבשתי
ותחילת ביצוע בשנת  2021בסמוך
לתחילת ביצוע פרויקט ימי.

קיום ארועים המצייינים את היום
הבינלאומי ,בחירה בכאלה שעיד בהם
אמירה פמיניסטית ושהם מעצימי נשים.

17094

17095

10

ציון היום
הבינלאומי
למאבק רגיל
באלימות ,כנס/
יום עיון
רגיל

רגיל

אילנה גורן

5

( 1841001841ריק)

( 1841001841ריק)

( 1841001841ריק)

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

אילנה גורן

17096

10

5

5

תכנון ובדיקת
הצעות מחיר

תכנון ,בדיקת
היענות ופרסום
הפרוייקט

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

פיתוח וקמפיינים לעידוד הבריאות
המגדרית ,כגון חודש המודעות לגילוי
מוקדם ,הרצאות על בריאות נשית,
בריאות מגדרית
התייחסות לבעיות בריאותיות האופייניות
לנשים ,כגון רצפת האגן ,אבחון מחלות לב
אצל נשים ועוד
הכשרה תעסוקתית למפוטרות קורונה,
עידוד יזמות עסקית ,התאמת כישורים
קדום כלכלי ותעסוקתי
לעולם העבודה המשתנה והדיגיטלי,
לנשים
בשאיפה לקיים לפחות  2קורסים בשנה
פעיליויות להעלאת המודעות ,לאורך כל
השנה ,לא רק ביום הבינלאומי ,ציון היום
מניעת אלימות כלפי נשים הבינלאומי בנובמבר ,הקמת סיירת משמר
לנשים

0

0

0

הקרנת לפחות
 3סרטים מלווים
בהרצאות

תכנון ,רתימת
מנהל הנדסה
לנושא ,סקר
רחובות

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
קיום  2סדנאות/
הרצאות בנושא

רגיל

רגיל

חניכת שביל
הליכה בטוח
במזרח העיר

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

17101

17102

שם המשימה

תשליכי

קורס דירקטוריות

17103

הסבר

קיום טקס תשליך נשי-רוחני ,מיוחד לנשים
בראש השנה

הכשרת נשים לכהן כחברות דירקטוריון,
במטרה להקים מאגר נשים שקיבלו כלים
והכשרה לתפקיד זה

הקמת מועדון פמיננסי

17105

אחראי משימה

אילנה גורן

אילנה גורן

מעין מכללה פיננסית לנשים ,קורס שיתן
מושגי יסוד בכלכלה ,שוק ההון ,ניהול משק אילנה גורן
ביתי/עסקי ,השקעות ועוד

קידום מנהיגות נשים

מטרת על רלוונטית
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

תכנון

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב
הפקה

מספר סעיף
תקציבי
רגיל

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'
( 1841001841ריק)
תכנון ,בדיקת
הצעות מחיר,
פרסום

5

הפקת הקורס

0

רגיל

30

נרשמות
 1841001841ומשתתפות
בקורס

20

תכנון

( 1841001841ריק)

הוצאה לפועל של
הרצאות/סדנאות
בנושא

10

רגיל

0

גבייה
 1841001841ממשתתפות

0

0

10

10

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

5

תכנון ,בדיקת
הצעות ,פרסום

בצוע

רגיל

0

0

0

(ריק)

( 1841001841ריק)

הוצאה לפועל
של רגיל
הקורס או הסדנה

ביסוס מערכת החינוך
תכנון ,רתימת
העירונית
כמובילה בתהליכי מערכת החינוך
חדשנות ומצוינות.

אגף נכסים

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.
במהלך המחצית
השנייה ,ייחתם
החוזה ויובא
לאישור המועצה

במהלך המחצית
הראשונה יגובשו
העקרונות עם
משרד הבריאות
להסדרה החוזית
להפעלת
התחנות לבריאות
המשפחה

הארכות חוזים וחוזים חדשים

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

רגיל

במהלך מחצית
במהלך מחצית
השנה הראשונה השנה השנייה
תיבחן האפשרות יבחנו זכויות
הדיירות המוגנת רגיל
להסדרה של
בעלי הזכויות
והאפשרות לחייבם
שלא חתמו עם
בדמי שכירות
העירייה על חוזים ראליים

בחינת זכויות הדיירות המוגנת בשוק העירוני המקורה

אילנה גורן

אילנה גורן

הקמת פורום נשים עירוני

17104

12338

ניסיון

עידוד נערות לבחור במקצועות טכנולוגיים
נערות
העצמה ועידוד
וטכנולוגיה ומדעיים ,בחירות מסלול של  5יחידות
ללימודי מדעים
במתמטיקה ופיזיקה

דוכנים בשווקים

הסדרה ,מעקב והעברות של דוכנים בשוק יוסי האייטנר
העירוני ,הסדרות חוזיות העברות לצד ג'.

12336

12332

גיבוש עקרונות ההסדרה החוזית עם משרד הבריאות

הסדרה חוזית בתאום הלשכה המשפטית
הסדרה חוזית בין העירייה בין העירייה למשרד הבריאות למתן
זכות יוסי האייטנר
שימוש ,הפעלה ואחזקה של תחנות
למשרד הבריאות
לבריאות המשפחה.

השכרה ,הארכות חוזים ,מתן זכויות שימוש
ומעקב אחר נכסים :קיוסקים ,מקלטים,
השכרה ,ניהול ,מעקב
תחנות טרנספורמציה ,אגודת ספורט ,יוסי האייטנר
וחידוש של נכסים עירוניים מבני מכירות ,שטחי התארגנות ואנטנות
סלולאריות.
במהלך החציון
השני יושלמו כל
החוזים וההארכות רגיל
שנותרו עד לסוף
שנת הפעילות

הכנת והארכת
הסכמים וחוזים
כמדי שנה ,לא
ניתן לאחוד את
כמות ההסכמים
והארכות לתקופת
החציון ,ההנחה
הינה שבמהלך
מחצית השנה
מוארכים 50%
מסה"כ החוזים
וההארכות

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

17639

12334

9122

9126

12122

12354

שם המשימה

חוזי שכירות

הסבר

שמאויות לחוזי שכירות

אחראי משימה
רותם

הסדרת התקשרות חוזית כולל הכנת חוזה
הסדרה חוזית בין העירייה לחתימת הצדדים בתאום עם
הלשכה יוסי האייטנר
המשפטית למתן זכות שימוש ,ניהול,
למועצה הדתית
ואחזקה של מקוואות

מטרת על רלוונטית
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

(ריק)
לאחר ההסדרה
יובא החוזה
לאישור מועצת
העירייה

0

0

מספר סעיף
תקציבי

200

0

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'
(ריק)

(ריק)

0

0

תב''ר

רגיל

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב
שוטף

הסדרה חוזית מול המועצה הדתית
חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

הכנת חוזה
הסדרה לניהול
המקוואות עם
המועצה הדתית

הסדרת זכויות העיריה במקרקעין
0

קובי

(ריק)

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות2 .
בעיר בראש סדר

3,000

רגיל

שוטף

2

0

0
שוטף

קובי

(ריק)
רגיל

שלגית סנדרוביץ הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .שוטף
בעיר בראש סדר

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות10 .
בעיר בראש סדר

0
0

שוטף

10

0
(ריק)

רגיל

קובי אוזאן

0

0

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

0

(ריק)

חתימה על החוזים
והבאת החוזים
לאישור מועצת
העירייה
רגיל

רגיל

0

(ריק)

0

(ריק)

0

רגיל

0

0

הסדרת חוזים עם המתנסים

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

הסדרת נכסים עירוניים

במחצית
הראשונה של
השנה יגובשו
העקרונות
להסדרה חוזית
ארוכצ טווח עם
המתנסים של
חברת המתנסים
ועם מתנ"סי
הסוכנות

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .שוטף ע"פ הצורך שוטף ע"פ הצורך
בעיר בראש סדר

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .שוטף
בעיר בראש סדר
שוטף

0

125

0

0

0

12335

12505

ביצוע הפקעות לצרכי ציבור בהתאם
לתכניות בתוקף ע"פ צרכי העיריה.
ההפקעה מאפשרת רישום קרקעות על
הפקעות
שם העיריה לשם ביצוע פרויקטים ציבוריים
ופיצויי הפקעה
 .1ביצוע עצמי של רישום תכניות בנין עיר
והפקעות בלשכת רישום המקרקעין תוך
רישום תכניות והפקעות
חיסכון כספי ניכר לעיריה
רישום תכניות בנין עיר על פי חוק התכנון
עיר
בנין
תכניות
רישום
והבניה תוך חיסכון בזמן ובכסף במקום
בטאבו
שעורכי דין חיצוניים יבצעו את הרישומים
בהמשך לסקר הנכסים שנערך ומעקב
שוטף אחר תיקי נכס התגלו מקרים רבים
בהם זכויות העירייה לא נרשמו מעולם אף
שמירת זכויות העירייה מול על פי שנחתמו הסכמים בעבר .כמו כן,
קיימים חוזים רבים אשר פג תוקפם ויש
גופים ממשלתיים
לחדשם .הנני מתנהלת באופן שוטף ורציף
מול הגופים תוך ניסיון להסדיר את זכויות
העירייה.

הסדרה חוזית בתאום הלשכה המשפטית
הסדרה חוזית בין
המתנ"סיםהעירייה למתנ"סים שבאחריות החברה למתנ"סים
לחברת
ומתנ"סים סוכנותיים

פינויים

13105

יוסי האייטנר

פינויים מצירי תנועה במתחמים בפיתוח.
שת"פ עם חל"ת.

הקצאת קרקעות עפ"י
נוהל משרד הפנים

איילת תמם

הקצאת קרקעות או מבנים ללא תמורה או
בתמורה סמלית מאת הרשות המקומית
לגופים ציבוריים הפועלים בתחום הרשות
רווחה ,אורנה ניצן
בנושאי חינוך ,תרבות ,דת ,בריאות,
ספורט וכד' ,כדי לסייע לפעולותיהם לטובת
הציבור.

עמותת ''נשי
חירות''-מעון
יום רב תכליתי
0
ודמי חכירה
סימליים
מעמותות
נוספות

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

12347

12355

12359

שם המשימה

רישום נכסים

דיווחים

קידום חוזים בין העירייה
לגופים ציבוריים

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

השלמת סקר שטח מונים ,משתמשים ומדידות
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

(ריק)

(ריק)

0

0

0

רגיל

רגיל

רגיל

שוטף

שוטף

שוטף

מספר סעיף
תקציבי

0

0

(ריק)

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

0

0

0

שוטף

תב''ר

מחצית השנייה של
השנה מאופיינת
אף היא בהמשך
רגיל
הטיפול השוטף
בנכסים עירוניים
בבעלות או נכסים
שכורים
תב''ר

0

(ריק)

1,000

0

0

0

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

30

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות1500000 .
בעיר בראש סדר
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות5 .
בעיר בראש סדר
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות2 .
בעיר בראש סדר

רגיל

(ריק)
(ריק)
5
2

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות3 .
בעיר בראש סדר

0

רגיל
תב''ר
רגיל
רגיל

3

(ריק)

0
0
0
0

רגיל

0

(ריק)
(ריק)
(ריק)
0

0

0

סקר מבנים
סקר מבנים
ומשתמשים ב  20ומשתמשים ב 50
תיקי נכס
תיקי נכס

טיפול בתלונות שונות בנושא הנכסים העירוניים
במהלך כל
השנה מטופלים
פניות של יחידות
התייעלות תוך צמצום
עירוניות או
ההוצאה העירונית.
שוכרים אחרים
לגבי מפגעים
שונים בנכסים
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .שוטף
בעיר בראש סדר
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
30

כלים קניינים להסדרה ורישום
0
3,800
0
0

0

3

0
0
0
0

0

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

0

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

הסדרת קניינית

טיפול שוטף בכל נושא רישום והסדרת
נכסים .בין היתר מתן כתבי הסכמה
לפעולות מקרקעיניות בכפוף להסכמת שלגית סנדרוביץ הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .שוטף
בעיר בראש סדר
העירייה ,רישום הערות אזהרה ,ניסוח חוזי
חכירה ,העברת בעלויות בהמשך למכרזים
שנערכים באגף ,רישום שיעבודים וכו'.
דיווח ברשות מיסוי מקרקעין בגין עסקאות שלגית סנדרוביץ הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .שוטף
הנחתמות בין העירייה לגופים שונים .כמו גם
בעיר בראש סדר
דיווח בגין הפקעות ותשלומי מס במידת הצורך.
טיפול וקידום חוזים שנחתמו בין העירייה
לבין גופים ממשלתיים .טיפול מול משרד
הפנים ,מועצת עיר ורישום סופי בלשכת
רישום המקרקעין.

12113

שלגית סנדרוביץ הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .שוטף
בעיר בראש סדר

ליווי והנחיית חברה סוקרת בהתאם
הטמעת סקרי משתמשים ,לסדרי עדיפויות של סמנכ"ל נכסים
הסקרוגופים דניאל אדם
עירוניים אחרים והזנת תוצאות
מדידות ונגישות
במערכת נכסים .השלמת  35אחוז סקר

12343

טיפול בתלונות שונות המגיעות לאגף
הנכסים ,ומשימות נוספות המוטלות עלי
ע"י סמנכ"ל הנכסים
יוסי האייטנר

טיפול בתלונות ופניות
שונות

12382

12503

15610

15611

16279

16303

16304

איילת ,חל"ת,
פינויים בשכונות חדשות המשך חקירה וטיפול משפטי/אזרחי
פיקוח על הבנייה
בהמשך לטיפול הנדסי/פלילי.
ובמקומות שונים בעיר.
בקרה ,טיפול והסדרה ע"פ תוצאות
סקר הנכסים .פניה למחזיקים בנכסים
אשר אינם עומדים בדרישות
העירייה איילת תמם
פיקוח ובקרה על הנכסים בנושאי ביטוחים ,ערבויות ,תשלומים
ואופן השימוש .בקרה על הקצאות קרקע.
בקרה ופיקוח על דוכנים וקיוסקים.

הפקעות לצרכי ציבור

פיצויי הפקעה

בדיקת תכניות בנין עיר
ותצ"רים

רישום זיקות הנאה

בדיקה ורישום הערות
אזהרה

הפקעה הנה אחת הדרכים לרכוש קרקע
קובי אוזאן
לצרכי ציבור לטובת הרשות המקומית
לצורך רווחת התושבים
תשלום פיצויי הפקעה ,רכישה ודמי
קובי אוזאן
שימושלבעלי זכויות בקרקע מופקעת
בדיקת תכניות בנין עיר ותצ"רים המכילות
קובי אוזאן
שטחי ציבור לצורך הבטחת רישומן
בלשכת רישום המקרקעין
רישום זיקות הנאה למעבר הציבור
קובי אוזאן
שהתקבלו בעקבות תכניות בנין עיר
בדיקה ורישום הערות אזהרה כתוצאה
מהסכמים ו/או התחייבויות שנחתמו עם
העיריה
קובי אוזאן

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

16305

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

רישום תכניות בנין עיר

16306

קובי אוזאן

צו חניה

16307

16743

16748

12506

איילת תמם

אורנה ניצן

קובי אוזאן

קובי אוזאן

צוי גינון

הסדרת נכסים בהתאם
לסקר

הקצאת קרקעות ומבנים
עפ"י נוהל משרד הפנים

"בטרם" מניעת היפגעות
ילדים

רישום תכניות איחוד וחלוקה בלשכת
רישום המקרקעין .פעולה שבעבר
התבצעה ע"י עורכי דין חיצוניים וכיום אני
מבצע אותה תוך חיסכון של מאות אלפי
שקלים לעיריה ולחל"ת
הוצאת צוי חניה לצורך ביצוע מגרשי חניה
במגרשים ריקים לטובת התושבים
הוצאת צוי גינון לצורך הקמת גינות
במגרשים ריקים לרווחת התושבים

טיפול בנכסים עירוניים עפ"י סקר נכסים
וסדר עדיפויות לשם הסדרה קניינית
וכלכלית

הקצאת קרקעות או מבנים ללא תמורה
או בתמורה סמלית עפ"י נוהל הקצאות
קרקע של משרד הפנים לגופים ציבוריים
הפועלים בתחום הרשות המקומית
בנושאי אורנה ניצן
חינוך ,תרבות ,דת ,בריאות ,רווחה ,ספורט
וכד' ,על מנת לסייע לפעולותיהם לטובת
הציבור ותושבי העיר ,החל משלב איתור
הקרקע ועד לשלב אישור משרד הפנים.

ריכוז תחום "בטרם" לבטיחות ילדים,
עבודה מול הרפרנטים השונים באגפי
הרווחה ,חינוך ,חנב"פ ועוד.
מעורבות בפעילויות בתחומים שונים
והטמעת חשיבות נושא "בטרם" הן
בקהילה והן בקרב הגופים העיוניים

9125

12384

15067

15069

15070

15071

15072

15073

יישום שיפורים במערכת  ,גורם משלם
ארנונה ,הזנה והקמת מנגנוני מתקנים
סולאריים ,מתקני משחקים ועוד *
עדכון שכבות מול מפה ועדכון והזנת
נתונים בתחום ,ארנוה ,חשמל ,מים
עדכון שכבות מול מפה ועדכון והזנת
נתונים בתחום הנגשה דוחות וסטאטוס
ביצוע ברמת כל מבנה
השלמת מידע ועדכון שוטף בנושאי שנת
הקמה למבנה ,שטח לפי היתר לעומת
בפועל ,מדידות מארנונה או ממבני ציבור,
חלת ,אגף אחזקות

השלמת מידע ועדכון שוטף בנושאי חוזים
והקצאות ומעברים

מטרת על רלוונטית

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

0

0
0

רגיל

רגיל
רגיל
רגיל

רגיל

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

3

3
3
טיפול ב 30נכסים טיפול ב 30נכסים
בכל חציון עפ"י
בכל חציון עפ"י
סדרי עדיפויות
סדרי עדיפויות
שנקבעו
שנקבעו

מספר סעיף
תקציבי

0

0
0
0

0

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'
0

0
0
(ריק)

(ריק)

3

0

0
0
0

0

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות3 .
בעיר בראש סדר
הצבת איכות חיי
סדרהתושבים 3
העדיפויות.
בעיר בראש
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

0

שוטף

רגיל

5

0

רגיל

(ריק)

0

דניאל אדם

150,000

(ריק)

נכסים 30

הטמעת עקרונות עיר
חכמה עדכון על פני 50
ומקיימת בבסיס פעולות
מבננים
העירייה.

דניאל אדם

0

הסדרת לפחות
 10מוסדות
חינוך של הזרם
נכסים (ריק)
המוכש"ר,
קיימים ללא הסדר
ונכסים עתידיים

מניעת היפגעות בילדים
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .שוטף
בעיר בראש סדר

מערכת נכסים ממוחשבת
0

רגיל

עדכון של מידע ב עדכון של מידע ב
 60מבנים
 60מבנים
עדכון על פני 50
מבננים

הטמעת עקרונות עיר
חכמה עדכון על פני 50
ומקיימת בבסיס פעולות
מבננים
העירייה.

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות5 .
בעיר בראש סדר

0

0

רגיל
רגיל
רגיל
תב''ר

רגיל

עדכון על פני 50
מבננים

אורנה ניצן

(ריק)

0
0
0
0

0

רגיל

דניאל אדם
דניאל אדם
דניאל אדם

ניהול שיטתי של מגה
פרויקטים.

 5הדרכות
הטמעת עקרונות עיר חכמה  5הדרכות
למערכת ולגבי
למערכת ולגבי
ומקיימת בבסיס פעולות
שדרוגים
שדרוגים
העירייה.
הוספת שדה
הטמעת עקרונות עיר חכמה הוספת שדה
מערכת ובקרת
מערכת ובקרת
ומקיימת בבסיס פעולות
הטמעתו
הטמעתו
העירייה.
עדכון של מידע ב עדכון של מידע ב
התייעלות תוך צמצום
 100מבנים
 100מבנים
ההוצאה העירונית.

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

0
(ריק)
(ריק)
(ריק)
לפי תב''ר
הנדסה
לנגישות
(ריק)

0

נכסים 30

0
0
0
0
0

0

(ריק)

הדרכת משתמשים באגף
במערכתובאגפים אחרים דניאל אדם
בפונקציות ועדכון

0
0
0
0

0

0

עדכון ויצירת נכסים במערכת
הממוחשבת קובי
עדכון תב"עות ופרצלציות בעקבות אישור ורישום תכניות בנין עיר
טיפול ב  30נכסים בכל חציון ע"פ סדרי
הסדרת נכסים  -בהתאם עדיפויות שנקבעו .לגבי הפינויים מתבקש
לסקר
אישור המנכ"ל.

הטמעת המערכת הזנה
וטיוב נתונים

הטמעת המערכת הזנה
וטיוב נתונים

הטמעת המערכת הזנה
וטיוב נתונים

הטמעת המערכת הזנה
וטיוב נתונים

הטמעת המערכת הזנה
וטיוב נתונים

הטמעת המערכת הזנה
וטיוב נתונים
0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

15074

15075

15076

15077

16277

15068

12504

17636

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

הטמעת המערכת הזנה
וטיוב נתונים

הטמעת המערכת הזנה
וטיוב נתונים

הטמעת המערכת הזנה
וטיוב נתונים

הטמעת המערכת הזנה
וטיוב נתונים

עדכון מערכת נכסים

הטמעת המערכת הזנה
וטיוב נתונים

ניהול מסעדות ובתי קפה

מבני מכירות בשטחים
עירוניים

17637

17638

הפקת מידע לצורכי בקרה ופיקוח בנושאי
מונים ומשלמים,
ומועבר לטיפול האחראים דניאל אדם
לפי
בתחומו
אחד
באגף להסדרה כל
הנחיות מנהל האגף
הפקת מידע לצורכי בקרה ופיקוח בנושאי
חוזים והקצאות לא בתוקף ועם צורך
בהסדרה ,מועבר לטיפול האחראים באגף דניאל אדם
להסדרה כל אחד בתחומו לפי הנחיות
מנהל האגף
הפקת מידע לצורכי בקרה ופיקוח בנושאי
חריגות ופלישות ,מועבר לטיפול
האחראים דניאל אדם
באגף להסדרה כל אחד בתחומו לפי
הנחיות מנהל האגף

הפקת מידע לגורמי עירייה שונים לפי
בקשה

עדכון שכירויות וחוזים מבני מכירות
בשטחים עירוניים

סקר מבנים והסדרת חוזים סקר מבנים שכורים וטיפול בחובות
והסדרת חוזים

בית לנ"י

דניאל אדם

דניאל אדם

הקמת ועדכון נכסים חדשים וקיימים
במערכת נכסים בהתאם לתכניות בנין עיר קובי אוזאן
מאושרות

הקמת מזהה תיקי נכס חדשים במערכת
הסריקה ותיקי משתמשים

פיקוח על ניהול המסעדות ובתי הקפה
בנכסים עירוניים.
ניהול החוזים ,גביה ,ביטוחים ועמידה בכל
וחובות ,איילת תמם
תנאי החוזה .מעקב אחר תשלומים
מעקב אחר לוחות זמנים חוזיים ואופן
ההתקשרות.
רותם
רותם

(ריק)

12119

12351

12383

רותם

קריית הממשלה -
פתרונות קנייניים עם
משרדי הממשלה

הסדרת משרדי העירייה
קיימים  -דו"ח ב'

מתן שירות בדיקת כל
התב"עות

מטרת על רלוונטית

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

 2דוחות (אחת
לרבעון)

 2דוחות (אחת
לרבעון)

 2דוחות (אחת
לרבעון)
 5דוחות
50

 2דוחות (אחת
לרבעון)
הטמעת עקרונות עיר
חכמה  2דוחות (אחת
ומקיימת בבסיס פעולות
לרבעון)
העירייה.
 2דוחות (אחת
לרבעון)
 5דוחות
50

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב
0

0

0

0
רגיל

מספר סעיף
תקציבי

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)
0

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'
0

0

0

0
(ריק)

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

0

0

0

0
0

(ריק)

0

0

0

מערכת סריקה
0

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

רגיל
רגיל

(ריק)
(ריק)
(ריק)

שוטף
שוטף
שוטף

שוטף

ניהול נכסים עירוניים

 2תיקי נכס  2 10 +תיקי נכס 10 +
הטמעת עקרונות עיר
תיקי משתמש,
חכמה תיקי משתמש,
ברמת רגיל
ומקיימת בבסיס פעולות
 20מחיצות ברמת  20מחיצות
העירייה.
תיק
תיק

רגיל

0
0

רגיל

(ריק)

(ריק)
(ריק)

0

0

100
100

(ריק)

0

0
0
50

שוטף

0

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

0

0

0

(ריק)

(ריק)
(ריק)

0

0
0

רגיל

רגיל
רגיל

שוטף

שוטף
שוטף

שוטף

שוטף
שוטף

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

רותם ,קובי ,ציונה התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

נכסים ופרוייקטים אורבניים
0

0

0

קידמנו את ההסכם אשר נחתם וקיבל
אישור מועצה – המשך טיפול באישור
רותם+יועמ"ש
משרד הפנים והמשך טיפול
בליוויבין משרד +מה"ע
הפרוייקט לאחר פתרון הסכסוך
הפנים לבין משרד האוצר
בשלב הביניים .ביצוע התאמות מבנים
רותם
בשלבים
במגמת צמצום והתייעלות .עבודה
שטחי ציבור – הפקעות – כלים קנייניים.
המשך מתן שירות למינהל הנדסה ,חל"ת
ומינהל תפעול
0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

12120

12121

12350

12106

אחראי משימה

המשך ריכוז וקידום
פרוגרמות למבני ציבור/
חינוך

בית העירייה DBOT

בית פלדמן

המשך קידום סקר נכסים

9135

12341

12333

9124

9129

9131

מטרת על רלוונטית

(ריק)
(ריק)

0
0

רגיל
רגיל

שוטף
שוטף

שוטף

מספר סעיף
תקציבי

0
0

רגיל

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

0
0

0

(ריק)

(ריק)

תב''ר

0

0

(ריק)

0

400

0

שוטף

5

רגיל

רגיל

0

(ריק)

0

0

0

0

0

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

נכסים ופרויקטים אורבניים

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

משימה זו
מתקיימת גם
במחצית השנייה
של השנה ובאופן
שוטף

אגף הנכסים
מעורב בהתאמת
נכסים לייעודם,
כולל מעורבות
ומעקב אחר
הליך השיפוץ
וההתאמה

2
20

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות2 .
בעיר בראש סדר
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות20 .
בעיר בראש סדר

רגיל

רגיל
רגיל

5

0

0
0

5

(ריק)

(ריק)
(ריק)

רגיל

0

0
0

0

0

0
0

(ריק)

תמיכה בפרויקטים עירוניים

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

שכירת נכסים חדשים
השלמת שכירת
נכסים על פי
דרישת היחידות
העירוניות ולאחר
אישור הנהלת
העירייה

במהלך שנת
הפעילות נדרש
אגף הנכסים
לשכור נכסים
עבור יחידות
עירוניות וזאת
לאחר מיצוי
פוטנציאל הנכסים
הקיימים השייכים
לעירייה

שיפוץ והתאמת נכסים ליעודם

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות5 .
בעיר בראש סדר

קבלת מענקים ממפעל הפיס ומשרד החינוך

שוטף

פיקוח ובקרת נכסים

ביסוס מערכת החינוך
רותם
הנדסה,
שת"פ עם מינהל החינוך ,מינהל
והרפרנטים העירונית כמובילה בתהליכי שוטף
של המינהלים
מינהל הרווחה ,מינהל אכיפה ,החב"פ
חדשנות ומצוינות.
הצבת איכות חיי התושבים
שת"פ עם חל"ת וכל המינהלים לרבות רותם ,חל"ת
העדיפויות .שוטף
הכלכלן מטעם המנכ"ל .עריכת פרוגרמות וראשי מינהלים בעיר בראש סדר
לבניין העירייה החדש בעזרת יועצים חיצוניים
פרויקט משותף לאגודה למען החייל
ועיריית נתניה – מתעכב בלשכת התכנון
חיזוק חוסנה הכלכלי
המחוזית .היוזמה החדשה להעברת שטח
בוטלה ארז  ,רותם ,שגיא של העיר ,ביסוס תחומי
שוטף
המגורים מזרחה למתחם הימנותא
התעסוקה והמסחר תוך
ונילי
ויעשה מאמץ נוסף לאשר את המתווה
הגדלת שטחי התעסוקה.
המקורי .נושא המיסוי נמצא עדיין בבירור
בראשות המיסים ע"י עו"ד גולדמן

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

בדיקה קניינית של טפסי
נכס למפעל הפיס/משרד
החינוך

תאום ומעקב אחר
שיפוצים בנכסים עירוניים
ונכסים שכורים

שכירת נכסים חדשים
עבור יחידות עירוניות
שונות

השבחת נכסים

בקשות להיתרי בניה

צווי גינון וחניה

רותם אשכנזי

בדיקה קניינית של זכויות העיריה
לצורך קובי
קבלת תקציבים ממפעל הפיס/משרד החינוך

מעקב ותאום אחר שיפוץ ושדרוג נכסים
עירוניים ונכסים בשכירות ,כולל מעורבות יוסי האייטנר
בהכנת מפרטים.

פרסום ,וחיפוש נכסים חדשים לשכירות על
פי בקשת היחידות העירוניות
השוניות,כולל יוסי האייטנר
הכנת חוזיי שכירות בתאום עם הלשכה
המשפטית

בדיקת מקור הזכות וליווי ההליך התכנוני
קובי
בנכסים המיועדים להשבחה כלכלית/
תכנונית
בדיקת והחתמה בהיבט הקנייני של
קובי
בקשות להיתרי בניה ותכניות בינוי
הוצאת צווי גינון וחניה במגרשים ריקים
לצורך שיפור איכות חיי התושבים מבחינת קובי
גינון וחניה
0

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

12111

רותם אשכנזי

מטרת על רלוונטית

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

שוטף

שוטף

(ריק)

0

מספר סעיף
תקציבי

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'

(ריק)

תב''ר

200

0
רגיל

0

תב''ר סקרים
איכות סביבה
0
רגיל

מעקב אחר השכרת נכסים
הארכת חוזים קיימים ושכירת נכסים חדשים יוסי האייטנר
ושכירת נכסים חדשים
ניהול דוכנים בשווקים
מעקב ,העברת זכויות חוזיות ,רכישת זכויות יוסי האייטנר
העירוניים
מעקב אחר שכירת
אנטנטת סלולאריות
יוסי האייטנר

מלון גד מכנס – בהפקדה ויש כבר
מתעניינים ,פרומקין שבתוקף (השבחה
שניה) – מכירה ,מאחר ונפטרו הסוגיות
השבחת נכסים והמשך
משמעותיים המשפטיות/קנייניות ,הפורצים/הרצל –
קידום מכרזים
פתרון בעיות משפטיות ופרסום מכרז.
גד מכנס .קאנטרי קלאב+אגם . 3אליצור.
פרומקין .הפורצים

0
0
0

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

15078

0
16,000
0
רגיל

50%

יוסי האייטנר
יוסי האייטנר
יוסי האייטנר

עדכון  5יישויות
הצבת איכות חיי התושבים במאגר ייעודי
בעיר בראש סדר העדיפויות .והכנת  2דוחות
(אחת לרבעון)
 50%מכלל
הנכסים

0
0
0
 100%עד סוף
השנה

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

50%

50%

50%

50%

0
0
רגיל

50%
50%
50%

יוסי האייטנר

יוסי האייטנר

יוסי האייטנר

0
0
 100%עד סוף
השנה
 100%עד סוף
השנה
 100%עד לסוף
השנה

עדכון  5יישויות
במאגר ייעודי
והכנת  2דוחות
(אחת לרבעון)
 100%מכלל
הנכסים
 100%מכלל
הנכסים
 100%מכלל
הנכסים

0
0

תב''ר
רגיל
רגיל

יצירת דוחות ומאגר לאגף הפקת מידע ונהול מאגר של
יישויות בסקרי דניאל אדם
אסבסט אנטנות ופאנלים סולאריים
איכות וסביבה

15100

15102

15104

15115

15117

15118

15120

15122

15124

15410

15121

קבלת חזקה בנכסים
עירוניים חדשים והחזרת
נכסים שכורים

הסדרה חוזית ומעקב אחר
פרוייקטי בניה תמ"א 38
ופינוי בינוי

חוזים עם אגודות ספורט

תחנות טרנספורמציה -
הסדרה חוזית
מתן שימוש בשטח עירוני
לחברות קבלניות למבני
מכירות ושטח התארגנות
מעקב אחר הקיוסקים
שנמסרו למפעילים
הכנה ופרסום מכרזים
למכירה והשכרה
מעקב וטיפול אחר
מפגעים ,שיפוצים,
והתאמות בנכסים עירוניים

15112

0

0
0
0

רגיל

יוסי האייטנר

מעקב אחר נכסים שנמסרו
לחזקת המתנ"סים

0

0
0
0
0

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

יוסי האייטנר

15114

200
0
0
0

50%

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

יוסי האייטנר

מעקב אחר נכסים
שנמסרו ליחידות עירונייות

0
0
0
0

תב''ר

 100%עד סוף
השנה

50%

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

יוסי האייטנר

16278

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
0

רגיל

 100%עד סוף
השנה

50%

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

בדיקת בקשות להיתר

0
0
0

0

0
0

400
100

0

0
0
0

0

0

0
0
(ריק)

0

0
0
0

רגיל
רגיל
רגיל

 100%השלמה
של הסכמי
ההתקשרות
20

 100%עד לסוף
השנה
 100%עד לסוף
השנה
0

0

רגיל

 100%עד סוף
השנה

50%

קובי אוזאן

ניהול ומעקב אחר התקשרויות חוזיות בין
העירייה לחברות הסלולאר
שותף בצוות עירוני וצוות מחברת
המתנ"סים להסדרה חוזית לנכסים
שנמסרו לחברת המתנ"סים ולמתנ"סים
הסוכנותיים
מעקב וניהול נכסים עירוניים שנמסרו
לאגפים ולחברות עירוניות ,מעורבות
באחזקה ,ועדי בתים ,שיפוצים וכדומה.
הסדרה חוזית מול חברת החשמל
להתקנת תחנות טרנפורמציה
מתן זכות שימוש לקבלנים ויזמים חיצוניים
להצבת מבני מכירות ,מחסנים ושטחים
פתוחים על שטחים עירוניים ,הסדרה חוזית
מעקב אחר יישום חוזי הקיוסקים עם
המפעילים
הכנת מכרזים על כל השבים להשכרת
נכסים לשכירת נכסים ולמכירת נכסים
טיפול בתלונות על מפגעים בנכסים
עירוניים שכורים ומושכרים המוחזקים ע"י
שוכרים ויחידות עירוניות שונות
קבלת חזקה בנכסים עירוניים חדשים
שנבנו ו/או נשכרו ,העברת נכסים לגורמים
אחרים עירוניים ואחרים והחזרת נכסים
למשכירים בתום תקופת החוזים.
הסדרה חוזית מול יזמים ,מעקב אחר שלבי
ביצוע ובחירת אלמנטים פנימיים בשלבי
הבניה והיישום,
הארכת חוזים וטיפול שוטף מול אגודות
ספורט שמשתמשים הנכסים עירוניים
לחוגים ,לפעילות ,למשחק ואימונים
בדיקה קניינית והחתמת מורשי החתימה
מטעם העיריה על בקשות להיתר בהן יש
לעיריה זכויות קנייניות
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות20 .
בעיר בראש סדר
0
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

16308

16309

16745

16749

שם המשימה

ליווי מכרזי מכירת
מקרקעין

טופסי נכס של מפעל
הפיס ומשרד החינוך

פינויים

ניהול פרוייקט "בטרם"
למניעת היפגעות ילדים

16741

16742

16744

16747

הסבר

בדיקת מקור הזכות ובדיקה תכנונית של
מכרזי מכירת מקרקעין על ידי העיריה
הכנת טופסי נכס ע"מ לקבל תקציבים
ממפעל הפיס ומשרד החינוך לצורך שיפוץ
ובניית מבנים עירוניים
פינוי פולשים מצירי תנועה במתחמי פיתוח
ובשת"פ עם חל"ת
ניהול תחום "בטרם" למניעת היפגעות
ילדים ,עבודה שוטפת מול הרפרנטים
השונים באגפי הרווחה ,חינוך ,חנב"פ
ועוד .מעורבות בפעילויות בתחומים שונים
והטמעת חשיבות נושא "בטרם" הן בקהילה
והן בקרב הגופים העירוניים

2
5
על פי הצורך

2
5

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .על פי הצורך
בעיר בראש סדר
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .שוטף
בעיר בראש סדר

קובי אוזאן
קובי אוזאן
איילת תמם

איילת תמם

אחראי משימה

רגיל
רגיל
רגיל

שוטף

מטרת על רלוונטית

0
0
0

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

0
0
(ריק)

0

מספר סעיף
תקציבי

0
0
0

(ריק)

תקציב
תקציב ממקורות
פירוט מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים א'₪-
חיצוניים
הרשות  -א'
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

כ 50-נכסים

10

שוטף

על פי הצורך

כ 50-נכסים

10

שוטף

על פי הצורך

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

התיעלות תוך צמצום ההוצאה העירונית

0

בקרה ,טיפול והסדרה ע"פ בדיקות שטח,
נתוני מערכת ומידע נכנס .פניה למחזיקים
בנכסים אשר חורגים מתנאי ההסכם
ו/או איילת תמם
פיקוח ובקרה על הנכסים משתמשים בנכס שלא על פי תנאי החוזה ו/
או שאינם עומדים בדרישות העירייה בנושאי
ביטוחים ,ערבויות ותשלומים
בקרה על הקצאות
קרקע ,בקרה מדגמית על הקצאות
ומים.קרקע ,איילת תמם
בקרה
וקיוסקיםופיקוח על דוכנים תשלומים ורישומי שעוני חשמל

ניהול מסעדות ובתי קפה

פינוי מנכסים עירוניים

סכום כולל

פיקוח על ניהול המסעדות ובתי הקפה
בנכסים העירוניים .ניהול החוזים ,גביה,
איילת תמם
ביטוחים ועמידה בכל תנאי החוזה.
מעקב אחר תשלומים וחובות ,מעקב אחר
לוחות זמנים חוזים ואופן ההתקשרות.
פינוי משתמשים ו/או פולשים לנכסים
עירוניים שלא כדין ,ללא חוזה או שלא איילת תמם
בהתאם לתנאי החוזה.

433,885

9,249

-1

מטרות

מינהל חינוך וחברה
טיפוח תחושת חוסן ,רווחה נפשית ופיתוח מיומנויות להתמודדות עם מצבי חוסר ודאות ,משבר ומציאות
משתנה בכל מעגלי מערכת החינוך :מטה ,צוות חינוכי ,הורים ,ילדים ובני נוער
פיתוח מערכת חינוך מבוססת קשר אישי ,העמקת מערכות היחסים בין כל באי בית הספר בדגש על היבטים
חברתיים ורגשיים.
בניית תפיסה לשותפות חדשה של צוות חינוכי – הורים – מינהל חינוך.
הגברת רמת האוטונומיה של מנהלי מוסדות החינוך והצוותים ויצירת מודל חדש של "אוטונומיה מבוקרת".
ביסוס תנאים מערכתיים (אקו סיסטם) מעודדי שיתופי פעולה ופיתוח מקצועי ,חדשנות ויזמות חינוכית,
ליצירת תפיסה ארגונית של מנהיגות אדפטיבית.
התאמת דרכי למידה הוראה הערכה (ה.ל.ה) לחיזוק רלוונטיות מערכת החינוך למציאות החדשה ,באמצעים
מגוונים וטכנולוגיות מתקדמות תוך עלייה מתמדת בהשגים אקדמיים.
שילוב איכותי של מגוון אוכלוסיות כחלק מן הקהילה הטבעית והשייכות העירונית ,תוך הדגשה על הרחבה
וביסוס מענים מותאמים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
חיזוק החינוך למצוינות ערכית ואזרחית והטמעת תהליכי מעורבות חברתית קהילתית ,מנהיגות נוער ,צעירים
ומבוגרים להעצמה קהילתית.
ביסוס המערך העירוני לעידוד ועלייה של נתוני גיוס ושירות משמעותי.

81

82

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1

16342

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

הגיל הרך

שילוב תכניות לקידום
בריאות (אורח חיים בריא)

16344

קידום למידה משמעותית
רגיל

העשרה שפתית

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מפגשים של דיאטנית/מדריכה עם מטה הגיל הרךמחלקת מימוש מדיניות של צדק
ילדי הגן וציוותו בנושא קידום בריאות בטיחות וגהות ברשות חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

ספרית פיג'מות פעילות העשרה
אוריינית בגנים סביב ספרים נבחרים מנהלות הגנים
ולכל
לגנים
מספק
החינוך
שמשרד
ילד

0

קיום  4מפגשים ב  30ב 100%-מהגנים שינוי
גנים
(רצוי מפגש עם התנהגותי
הורים)

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

-1

רגיל

כל הגנים משתתפים כל הגננות ()100%
מנהלות תלקיט פרטני
בתוכנית .כל ילד
לכל ילד.למעקב אחר
מקבל  8ספרים
רכישת ניצני אוריינות.
לביתו.
 80%מהילדים
שמשתתפים בתכנית
שולטים בכלים.

למידה בסביבה מתוקשבת הוראה ולמידה באמצעות כלי 'גוגלה'
שימוש בכלים דיגיטליים של גוגלושימוש בטכנולוגיות
לילדים בגיל הרך
מתקדמות

" ""הסוד של מיה"" -סביבה
למידה בסביבה
מתוקשבת אינטרנטית המפתחת את
יכולותיהם מטה הגיל הרך
ושימוש בטכנולוגיות
של הילדים תוך כדי משחק יצירה
מתקדמות
הנאה,וזימון חווית הצלחה.

למידה
ושימושבסביבה מתוקשבת שילוב
 10שולחנות חכמים ב  20גנים מטה הגיל הרך
בטכנולוגיות
ברוטציה
מתקדמות

16347

16348

16351

 150גנים
גני חובה

רגיל

0

רגיל
כלל הגנים מפעילים
את התכנית באופן סדור רגיל
ובמעקב אחר התקדמות
רגיל

16356

0

0

0

0

0

0

פעילות בשיתוף עם החצר פיתוח האזנה מוסיקלית ובניית כלים שת"פ מטה לגיל
הרך+אגף שח"ר
מחומרים מתכלים
המוסיקלית

כלל  16הגנים
ישתתפו ב3 -
מפגשים בחצר ובגן

רגיל

0

0

0

 30%ממשרד
החינוך,
השתתפות
הורים ₪ 650
לשנה

מתקציב
תכנית 183
הדרךהחדשה

0

0

0

משרד חינוך-
מת''י פסג''ה

כלל הגננות תכרנה
השתתפות של
את הרציונל של החוק
כלל הגננות בעיר
במפגשים -במסגרת ותיישמנה את תהליך
ההפנייה לועדות
הפיתוח המקצועי
השונות,
שלהן. .
ב24-מסגרות

רגיל

ציוותי מיל"ת ביחד עם
ציוותי הבוקר ידווחו על
התקדמות של הילדים
בהיבטים שונים,

0

0

0

-1

-1

-1

-1

-1

(ריק)

קול קורא
משרד בריאות
30
 מחלקתבטיחות וגהות
ברשות
תרומת
משפחות
0
גרינספן+
ויינברג +משרד
החינוך
תשלומי
הורים 0
מרצון 120
תשלומי
הורים 0
מרצון 30,000

0

0

מטה הגיל הרך

0

0

0

0

גני חובה

-1

-1

-1

-1

16368

16369

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

ישום תיקון חוק השילוב
וההכלה -הכשרת גננות
וסיעות חינוכיות

מסגרות מיל"ת

16370

16371

 80%מהילדים
שמשתתפים בתכנית
שולטים בכלים .מעקב
של מנהלות הגנים
שביעות רצון גבוהה
(בשאלון) של ציוותי
הגנים מרמת הפעילות,

 13כ''א סייעת
יומיים בשבוע
שעות אגף
שח''ר -

הפעלת 24מסגרות מיל"ת בשכונות
מוחלשות :הזנה +חוג שבועי?

הדרך החדשה -העשרה
שפתית ,סיום פעילות
ב12.20

מגשרת לקהילה העולים
מצרפת

פיתוח מקצועי של צוותים חינוכיים
בנושא הכלה והשתלבות

שת"פ מטה גיל הרך+
העמותה לתפנית
בחינוך

מטה גיל רך

תכנית 'הדרך החדשה'  -העשרה
שפתית לילדים יוצאי הקהילה
האתיופית בקבוצות משולבות ,בגני
הילדים בשכונות בהן יש ריכוז ילדי
הקהילה

ליווי וקיום קשר עם משפחות
העולים שת"פ מטה גיל רך+
באמצעות מגשרת ומתאמת לעולי
+משרד החינוך
צרפת

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מטה גיל רך+אגף חנ"מ מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
+מת"י+שפ"ח
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

המדריכה ביחד עם
מנהלות הגנים תדווחנה
כ 15 -גנים ל400
רגיל
ילדים שיש בהם ריכוז על ההתקדמות של
הילדים שלוקחים חלק
של יוצאי הקהילה
בתכנית.
 100%גננות שבגנן ילדי
עולים ידווחו על שיפור
מתן מענה להורים
רגיל
בקשר עם משפחות
של  270ילדים
העולים 80% ,מההורים
במהלך השנה.
יגיעו למפגשים
משרה במימון
0
מינהל חינוך
ומשרד החינוך

83

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

16373

16375

16404

16405

מטרת על רלוונטית

עם משפחות באמצעות מגשרת
ומתאמת לבני הקהילה האתיופית

ליווי פסיכולוגים בגנים

הרצאות של פסיכולוגים
להורים במרחבי גנים

16406

תוצר מדיד חציון 1

מטה גיל הרך

ליווי של מגשרת בין נשות צוות-
גישור וליווי צוותים חינוכים במקרים של קונפליקטים בין ציוותי
החינוך בגנים

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

הרצאות בנושאים שונים כמו :חוסן,
גמילה ,התמודדות עם מעברים,
סמכות הורים ,גבולות וכד'

ליווי מנתחת התנהגות בגני ליווי תוך גני של מנתחות התנהגות
בגנים אדומים
הילדים

השתלמויות בנושאים :התקשרו"ת,
הכלה והשתלבות ,חוסן

טיפוח מיומנויות של חוסן
בקרב הצוותים ,הילדים
וההורים

16407

16408

מגשרת לבני הקהילה
האתיופית

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

מטה גיל הרך

מטה גיל רך+שפ"ח

מטה גיל רך+שפ"ח

מטה גיל רך+
שפ"י+שפ"ח

מטה גיל רך +שפ"ח+
שפ"י+מדריכות
פדגוגיות

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

האגף לגיל הרך+
פסג"ה

16410

מתן מענה לכ -כ7
גנים
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

פיתוח תרבות של הערכה
ובקרה

פיתוח והפעלה של
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי כלי משוב לכלל
התוכניות ()100%
חדשנות ומצוינות.

תוצר מדיד חציון 2
חינוך לרב תרבותיות-
חיזוק הזהות של בני
הקהילה

משרה מלאה
מטעם משרד
החינוך

(ריק)

תקני שפ''י
משרד החינוך

0

0

0

0

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
0

2

0

תשלומי
הורים 0
מרצון 35000

תקצוב נוסף
מטעם מת''י
ומטעם המחוז

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

0

0

0

15

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

חוסן -תקצוב
מהדרך
החדשה

(ריק)

(ריק)

10

0

0

0

0

0

-1

-1

-1

-1

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

רגיל

שעור גבוה של
השתתפות (לפחות
 25משתתפות בכל
השתלמות) .משוב בתום רגיל
ההשתלמות שמתייחס
למה למדה ולמה
מיישמת כבר בגן.
ניתוח המשובים
והסקת מסקנות בנוגע
למדיניות ההפעלה של
בשנה רגיל
תכניות ההעשרה
העוקבת ,בשיתוף עם
ועד הורי גנ"י

שיפור באקלים הגן.
דיווח של גננות .צמצום
תלונות של הורים
מהגנים הללו

מתן מענה לציוותי
 85%מהקונפליקטים
גן -התמודדות עם
נפתרים בעקבות תכנית רגיל
בעיות בתקשורת
ההתערבות
שמשפיעות על
התפקוד המיטבי
ליווי ציוותי גן
מספר המקרים שניתן
במהלך השנה
במתן להם מענה  -מעקב
רגיל
מענה בכל סוגייה
של
ש"ר
שאלון
שפ"ח.
התפתחותית/יחודית גננות (באחריות השפ"ח)
שעולה
נוכחות גבוהה של הורים
 מעקב של השפ"חבכלל המרחבים
רגיל
מתקיימות הרצאות ביחס לשנה קודמת.
פרסום ועידוד של
בזום
ההנהגה ההורית
בניית כלי אחיד לאבחון
גנים אדומים .בנייה
בניית תכנית
התערבות -מתן כלים ויישום של תכנית
רגיל
התערבות לשיפור
להתמודד לצוות
ולהורים במקרה שיש אקלים גני .שיפור
קושי התנהגותי-רגשי באקלים הגני ובמצבו
של הילד.ה
ניוד מבוקר של
הסייעות לאורך
השנה -למתן מענה
לצרכים המשתנים
ועד לרגיעה וליצוב
אקלים גן מיטבי
השתתפות של
סייעות חינוכיות
בכלל ההשתלמויות
שנפתחות

פיתוח והפעלה של כלי מדידה לכלל
התוכניות החינוכיות במימון העירייה
 /כספי הורים

16415

אגף לגיל הרך

פיתוח מקצועי של סייעות
חינוכיות

מפגשים של מנהל/ת איזור עם
הסייעות .קידום מיומנויות עבודת
צוות ושיתופי פעולה ,למידה של
נושאים רלבנטיים .בכפוף למתווה
משרד החינוך
לפחות מפגש אחד
ביסוס מערכת החינוך
אזור
מנהל.ת
חיצוניתלבד ו/עם העירונית כמובילה בתהליכי בשנה של כל סייעת
מנחה
במסגרת קבוצתית
חדשנות ומצוינות.

חיזוק תחושת השייכות
והקשר עם מנהל.ת
האיזור90% .
רגיל

0

(ריק)

0

0

-1

84

אגף /משימת
אב/מס' משימה

16416

16417

שם המשימה

השתלמויות בליבה
הפדגוגית

קורס הכשרה לסייעות דו
שנתי  270שעות

הסבר

השתלמויות בליבה הפדגוגית,
כדוגמת :הגשת חומרים ,ספרות

אחראי משימה

האגף לגיל הרך+
פסג"ה

מפע"ם +האגף
קורס
שעותהכשרה לסייעות דו שנתי  270למשאבי אנוש +שחר
און +האגף לגיל הרך

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סייעות חינוכיות
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי משתתפות בכלל
הקורסים שנפתחים
חדשנות ומצוינות.
פתיחה של קבוצה
החינוך
מערכת
ביסוס
יעודית של עד 30
העירונית
כמובילה בתהליכי סייעות מהחינוך
חדשנות ומצוינות.
הרגיל

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

אפס אחוז נשירה.
שאלוני ש"ר במהלך
הלמידה

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
0

שעור גבוה של
השתתפות (לפחות
רגיל
 25משתתפות בכל
השתלמות) .משוב בתום
ההשתלמות
רגיל

מאטצינג מול
תורמת

(ריק)

0

0

0

(ריק)

0

משרד החינוך,
תקצוב ימי
0
ופיתוח
הדרכה
מקצועי
18

0

(ריק)

10

אגף
משאבי און 0
אנוש +שחר

רגיל

0

0

0

16420

(ריק)

ביסוס כלים ,ידע ומיומנויות של
העמקה של תהליכי
הגננות המובילות והמדריכות לפיתוח מטה גיל הרך
הפיתוח המקצועי של
הגננות מובילות+המדריכות יוזמות מרחבית -חדשנות פדגוגית

20

שילוב של נציגות
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי ממת"י ומהשפ"ח
במופעים נבחרים.
חדשנות ומצוינות.

0

רגיל

16421

0

ביסוס פורום צוות מוביל
להרחבת מעגל השותפים

(ריק)

קיום מסעות פדגוגיים ללמידה
והשראה ,לפיתוח פדגוגיה נתנייתית
בגיל הרך

0

נוכחות של
כלל השותפות
ביסוס מערכת החינוך
ב12-מפגשי פיתוח
העירונית
כמובילה בתהליכי והטמעה לאורך
חדשנות ומצוינות.
השנה

מטה גיל הרך

0

רגיל

המשך תכנון הפיתוח
הנתנייתית .של רגיל
הפדגוגיה

שילוב של נציגות
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי ממת"י ומהשפ"ח
במופעים נבחרים.
חדשנות ומצוינות.

16423

16428

16422

עידוד ותמיכה ביוזמות
חינוכיות של ציוותי גן

ביסוס פורום צוות מוביל
להרחבת מעגל השותפים

0

0

רגיל

קיום מסעות פדגוגיים ללמידה
והשראה ,לפיתוח פדגוגיה נתנייתית
בגיל הרך

(ריק)

(ריק)

0

מטה גיל הרך

0

0

(ריק)

יצירת שפה עירונית
ותחילת הטמעת
העקרונות הפדגוגיים
במרחבים.
יצירת שפה עירונית
ותחילת הטמעת
העקרונות הפדגוגיים
במרחבים.
יצירת שפה עירונית
ותחילת הטמעת
העקרונות הפדגוגיים
במרחבים.

0

0

20

0

0

0

0

0

0

שילוב של נציגות
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי ממת"י ומהשפ"ח
במופעים נבחרים.
חדשנות ומצוינות.

ועדת היגוי מורחבת
הועדה מניעה ,מנהלת ומתכללת את
להובלת מהלך הפיתוח
אקדמי -תהליכי החדשנות הנגזרים מהפיתוח מטה גיל הרך
האסטרטגי -בליווי
האסטרטגי
פדגוגי

ציוותי גן מגישים הצעות לקול קורא
ומנמקים בטופס בקשה את הרציונל ,מטה גיל הרך
ומדדי
המשאבים
הפעולות,
המטרות,
הצלחה.
מפגשים חודשיים
משוב פסג"ה  +שיחות
במרחב -לחיזוק
עם המובילות בשיתוף
רגיל
תחושת שייכות
של נציגות מועדת
וליצירת שפה
ההיגוי,
פדגוגית משותפת
יישום של ת"ע עבודה הגברת החיבורים
ומימשקים בין ציוותי
סדורה מתוקצבת
רגיל
בשיתוף עם הצוותים הגנים ,הילדים בכל
מתחם וההורים.
החינוכיים.
עידוד יוזמות
משותפות  -בביקורים מעקב וריכוז מידע על
והפצתן .רגיל
פעילויות שונות
בגנים ובשיחות עם
צוותים.

 100%מהיוזמות
מגישים
גנים
30
כ-
הנבחרות -מיושמות
ביסוס מערכת החינוך
ומקבלים
בקשות
מעקב של צוות מטה
העירונית
כמובילה בתהליכי תקצוב של כ-
 1000גיל רך.
חדשנות ומצוינות.
 ₪לקידום היוזמה

16434

16436

16438

16430

פעילויות משותפות
בחגים פעילויות משותפות בחגים
ובאירועים ,בין גני חמ"ד,
ובאירועים ,בין גני חמ"ד ,מ"מ וחנ"מ
מ"מ וחנ"מ

שילוב
רגיליםילדים מהחנ"מ בגנים שילוב ילדים מהחנ"מ בגנים רגילים

חיזוק רצף מרחבי

מטה גיל הרך

הפעלה של
מודל יחודי של הפעלה של מודל יחודי של שת"פ
שת"פ בין  8גנים
וצהרונים בין  8גנים וצהרונים ב 2 -מקבצי גנים מטה גיל הרך
ב 2 -מקבצי
וגוסטהגנים של לוטי של לוטי ומאיר וגוסטה
ומאיר
מטה גיל רך+חנ"מ

מטה גיל רך+אגף
חנ"מ+מת"י

גננת מובילה -כמנהלת את המרחב
( 17גנים) בסיוע יועצת ופסיכולוגית

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
כמאתיים חמישים
( )250ילדים ב103 -
גנים

פגישות מעקב של מת"י
והמטה אחר סוגיות
נבחרות של שילוב -
פעמיים בשנה
רגיל

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1

-1

-1

85

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
0

מטרת על רלוונטית

16441

(ריק)

תוצר מדיד חציון 1

חיזוק רצף גן -בי"ס יסודי

0

רגיל

רגיל

0

0

0

רגיל

0

(ריק)

(ריק)

0

(ריק)

0

0

0

0

0

0

0

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

0

0

תגבור כ''א
הן במוקד
(מוקדניות
ומ''מ בתקן!)
והן במחלקת
כ''א  -לבקרה
על דוחות
הנוכחות.
רגיל

0

0

(ריק)

(ריק)

כ 80% -מהפעוטות
שאותרו יופנו לגורם
מטפל ויקבלו יחד עם
הוריהם טיפול והדרכה
מתאימה

0

51

0

מפגשים סדורים 3
פעמים בשנה -שניים העמקת ההיכרות בין 2
המסגרות ,דיוק הצרכים רגיל
במסגרת התחלה
טובה +אחד במסגרת ויצירת שפה אחידה,
מעג"ן

תוצר מדיד חציון 2

תכנון וישום תכנית מעברים בין כל
גני החובה לבתי הספר
בכפוף למתווה משרד החינוך

מטה גיל רך +האגף
לחינוך יסודי ופיקוח
מ"מ וחמ"ד

16443

16445

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

חיזוק רצף עם מעונות
היום+הרווחה

חיזוק רצף גן -בית

כלל גני חובה יקיימו
תכניות רצף עם בתי
הספר

מפגשים לחזוק הממשק עם
המעונות

עידוד ציוותי הגנים לחזק את הקשר
עם ההורים באופן פרואקטיבי
וראקטיבי

 100%,מצוותי הגנים
ובתי הספר יכירו
את תכניות העבודה
וההישגים המצופים בגן .

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מטה גיל רך  +מפקחות מימוש מדיניות של צדק
של המוענות  +רווחה חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

מנהלות הגנים

עידוד לקיים קשר
רציף עם ההורים-
ביתר שאת בעידן
קורונה.

באחריות ציוותי הגנים-
כחל'ק מת"ע גנית.
מפגשים לפי צורך
בניית אמון ,תיאום
צרכים והעברת מידע במהלך השנה

איוש המוקד בכ"א
קבוע ומיומן .שימוש
של כלל מאגר
ממלאות המקום

צמצום סגירות של גנים
בשל אי מציאת מ"מ.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

רגיל

רגיל

צוותי מעג"ן קש"ת
כ 90% -מהילדים
יכנסו ל  9-10מסגרות שישתתפו בקבוצות
חינוכיות בהם ריכוז יראו שיפור במיומנויות
מהעדה
ילדים
שפתיות וחברתיות
האתיופית.

פסיכולוגית
התפתחותית +
מרפאה בעיסוק
יאתרו באמצעות
הפניות מטיפת חלב
תינוקות ופעוטות
במצוקות נפשיות

יצירת מקורות
התייעלות
תקציבית ,הכנסה ותרומות,
איגום מאבים
ושיפור הגדלתהתקציב
השירות לתושב
מפעולות

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

16446

16448

16449

חיזוק רצף -מטה  -הורים

הפעלת מוקד מ"מ
הבנייה מחודשת של מודל העבודה
(לסייעות ולגננות
בעתמיטבי של המוקד למ"מ כ"א (פוטנציאל
הצורך) שנותן מענה
ציוותי של למעלה מ 1000נשים) במערך
בזמן אמת למ"מ של
הגיל הרך
גנים

איגום משאבי ניהול ותפעול התייעלות ושיפור השירות לתושב
בכפוף למתווה משרד החינוך
של  2מרכזי גיל רך

מפגשים עם הנהגת הורי גנ"י .קשר
על בסיס יומי ,בהתאם לצורך בכיפוף אגף לגיל הרך
למתווה משרד החינוך

מטה גיל רך

מנהלות מרכזים לגיל
הרך

16451

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
איתור מצוקה נפשית בקרב פעוטות
מימוש מדיניות של צדק
חלב
בני  1-3בשת"פ עם טיפת
מרכז לגיל הרך ווינברג חברתי ,צמצום פערים
במסגרת התכנית הלאומית
ורווחת הפרט והמשפחה.

איתור מצוקה נפשית
מניעה ואיתור ילדים עם
עיכוב התפתחותי בגילאי
לידה עד שלוש

16455

הדרכה ויעוץ לצוותי המסגרות "מעגן
קש"ת .העמקת יכולת האיתור ובניית
קבוצות עבודה בהתאם לקשיים של
העשרה ,מניעה ואיתור
הילדים המאותרים והפעלת קבוצות
ילדים עם
שלושת המרכזים
,2-6עיכוב התפתחותי בשיתוף הגננת והמעגניסטית.
בגילאי
הדרכת הורים בשת"פ עם מפקחות גני הילדים,
פרטנית וקבוצתית
מדריכות ,שפ"ח ,מת"י ,פסג"ה והאגף
לגיל הרך בכפוף למתווה משרד
החינוך

תקציב התכנית
הלאומית
 233אלף
 ₪לשלושת
המרכזים עד 0
*
12/20
המשכיות
התכנית מותנה
בתקצובה

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

16456

16459

16460

16461

16463

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מניעה ואיתור ילדים עם
עיכוב התפתחותי בגילאי
לידה עד שש

קבוצות העשרה ,איתור
ומניעה

קבוצות העשרה

קט-גן

טיפולי תרפיה בהבעה
ויצירה

16464

יחידה התפתחותית  :טיפול פארא-
רפואי/או רגשי בילדים מאובחנים
עם עיכובים התפתחותיים וקשיים
רגשיים התנהגותיים .ביצוע במרכזים
שלושת המרכזים
לגיל הרך בשיתוף המכונים
להתפתחות הילד של קופות החולים.
שת"פ של שיקום שכונות ,כספי
הורים ,מימון עירוני ומרכזי גיל הרך
מתן מענה ל  50% -מהצרכים
הפעלת  9קבוצות העשרה להורים
ופעוטות שאינם מבקרים במסגרת
חינוכית בכיפוף למתווה משרד
החינוך

קבוצות העשרה חווייתיות לילדים
ולהורים בכיפוף למתווה משרד
החינוך

פעוטון לילדים בגילאי 1.09-2.5
בשכונת סלע

טיפולי תרפיה בהבעה ויצירה -
פרטניים ודיאדים

"הזדמנות שווה  -חוסן
נפשי"

שלושת המרכזים

שלושת המרכזים

בית גינסבורג

שלושת המרכזים

בית גינסבורג

תמיכה רגשית בילדים ובהורים
בעת המשבר שנוצר בעקבות נגיף
הקורונה (קבוצתי ופרטני) .קידם
לימודי לילדים שצברו פער במהלך
המשבר

במהלך השנה
יתקיימו כ 2500
טיפולים בכל אחד
מהמרכזים.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

מטרת על רלוונטית

כ 85% -מילדים ישיגו
את המטרות הטיפוליות
שנקבעו

קיום  9קבוצות הורים כ  90%מההורים יתמידו
לאורך השנה להגיע
ופעוטות לאורך
לקבוצות ההעשרה,
השנה

תוצר מדיד חציון 1

רגיל

רגיל

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

0

0

(ריק)

0

0

 250אלף
 ₪התכנית
הלאומית,
מתחלק
800
לשלושת
היחידות
במרכזים לגיל
הרך

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

הגעה סדירה של
המשפחות וכיסוי
העלויות באמצעות
ההשתתפות העצמית

קיום קבוצת
מיינדפולנס (נאות
שקד)  .קבוצות
ספורט הורים וילדים,
קבוצות להעצמה
רגשית "פסיפס"
קבוצות ספורט
אתגרי (בית גינסבורג)

פעוטות  22משכונת הפעוטות יגיעו באופן
סדיר לגן במשך שנת
סלע וצפון העיר
הלימודים

רגיל

רגיל

0

0

(ריק)

הכנסות
עצמיות

הילדים
יגיעו ל  80-90%רגיל
מהטיפולים.

0

0

0

0

0
הכנסות
הביטוח
המושלם

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

0

קיום קבוצות
תמיכה הגעה סדירה של הילדים
והעשרה לילדים
רגיל
וההורים לכ 80%
ולהורים .מתן
תמיכה מהמפגשים
פרטנית לפי צורך

כ 60 -ילדים והורים
יקבלו טיפול

0

0

תרומת
משפחת
גינסברוג
0
באמצעות
הקרן לפיתוח
נתניה ,הכנסות
עצמיות

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

15896

15897

15900

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

יסודי וחטיבה צעירה

תוצר מדיד חציון 2

40

(ריק)

(ריק)

0

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

0

0

0

 180ש''ש
משרד החינוך
0

0

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

ביסוס תנאים מערכתיים מעודדי שת"פ ,חדשנות ויזמות חינוכית ,לצירת תפיסה ארגונית של מנהיגות אדפטיבית

הקמת קהילות של
מורים מובילי ייחודיות
בתוך בתי הספר עבור
ליצירת רגיל
קהילות המורים
מודלים לעבודה ייחודית
על פי תחומי עניין

מפגשי הפורום
יתקיימו באופן
סינכרוני וא-סינכורוני:
חשיפה למודלים
פורצי דרך מהארץ
ומהעולם .מודלים
של מערכות חינוך או
תחומי דעת שונים.
זיקוק התובנות,
חינוך יסודי זה ה -c-פיתוח מקצועי
גם של הקבוצה
למנהלי בתי הספר בדגש על
השתתפות 100%
וגם אישיות ,סביב
הטמעת יחודיות ופדגוגיה חדשנית.
מהמנהלים .הקמת
הנחשף.
המודל
מנהלים
כ"חדר
יתפקד
הפורום
רשת של בתי ספר
ביסוס מערכת החינוך
סיום השנה ב
לומד" שיתמקד בתמיכה הדדית
רגיל
 TEDיסודיים שיהוו מקור
העירונית
רשות+פיקוח+פסג"ה
פורום מנהלים יסודי
כמובילה בתהליכי מנהלים ומנהלות
בעידן הקורונה ובמציאת פתרונות
לפיתוח מודלים ייחודים
חדשנות ומצוינות.
שכותרותו:
יצירתיים לאתגרים הנוכחיים.
"לימונדת למאפיינים הייחודים של
הקורונה"  .קיום 2
השתלמות מרוכזת של יומיים מנהלי
אחרימי העיר.
למידה במחוז
מ"מ וחמ"ד שעות מרצה  ,מרכז
שיהיו מקור השראה
סימולציה והסעות.
וחקירה לפיתוח
מקצועי בדגש על
הרב תרבותיות
ומאפיינה של העיר
נתניה  .חשיפה,
למידה  ,השראה,
פיתוח מודלים
ייחודים לעיר.
קיום  6מפגשים
מנהלים זה הc-
מונחים במהלך השנה.
שיתוף המנהלים
עבודה בקבוצות עמיתים במודל
השתתפות של 100%
בבחירת תחומי
נשלי"ם לפיתוח פדגוגיה מוטת
מהמנהלים במפגשים.
התוכן ,חלוקה
ביסוס מערכת החינוך
עתיד ,ערכים חדשנות ודרכי
הצגת תוצרים במפגש רגיל
הוראה רשות  +פיקוח  +פסג"ה העירונית כמובילה בתהליכי לקבוצות ,בחירת
קהילות מקצועיות לומדות למידה על פי אבני הדרך של הC4-
מנהל מוביל תחום ,מסכם עם תובנות
חדשנות ומצוינות.
 קשרים ,קהילות ,תרבות ושיתופיבניית סילבוס ובחירת להמשך .הגשת עבודת
פעולה .למידה עירונית מבוססת
סיכום לקבלת גמול
יועץ תוכן.
מאפיינים לוקאליים.
השתלמות.

מורים מובילי ייחודיות

העמקת הייחודיות הבית ספרית
באמצעות פיתוח תוכניות לליווי
והדרכה של עו"ה בראשית דרכם,
בשילוב פסג"ה ופיקוח  -תהליך

בתי ספר עם מורים
מובילי ייחודיות :שזר
( ,)1רזיאל ( ,)1חיים
חפר( ,)1עמיטל (,)1
יגאל אלון ( ,)1עוזיאל
( ,)1שורשים( ,)1יונתן
ביסוס מערכת החינוך
פיקוח  +רשות  +פסגה העירונית כמובילה בתהליכי ( ,)1מורשת( ,)1ישורון
( ,)1אורגד ( ,)1הלל
חדשנות ומצוינות.
צור( ,)2דורה (,)1
אביחי( ,)1רועי קליין
( ,)2תחכמוני (,)1
קרליבך( -)1בין 1-8
שעות למורה

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

15903

15908

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

15914

15916

15909

עיר חינוך ,עיר חכמה שזר

עיר חינוך-עיר חכמה

תכניות לקידום מימוש עצמי
ומצויינות -קידום תכניות לימוד
חדשניות ושעות הוראה ייחודית
רשות
קידום מימוש עצמי  -דורה אינטר  -דיסיפלינאריות -שעות
הוראה  -קמפוס דורה -קידום
תהליכי הטמעה והמשך פיתוח
ייחודיות בתי הספר
תוכניות לקידום מימוש עצמי
ומצויינות -קידום תכניות לימוד
חדשניות ושעות הוראה ייחודית
רשות
קידום מימוש עצמי-אורגד אינטר  -דיסיפלינאריות .שעות
הוראה -אורגד -קידום תהליכי
הטמעה והמשך פיתוח ייחודיות בתי
הספר.
תכניות לקידום מימוש עצמי
ומצוינות -קידום תכניות לימוד
חדשניות ושעות הוראה ייחודית
קידום מימוש עצמי-יגאל
אינטר  -דיסיפלינאריות.שעות הוראה רשות
אלון
ייחודיות -יגאל אלון -קידום תהליכי
הטמעה והמשך פיתוח ייחודיות בתי
הספר.

ביה"ס שז"ר -ביה"ס בתנועה :פיתוח
מסלולי לימוד ייחודיים בספורט
בליווי והנחיה מקצועית של מכללת
וינגייט ,בשלושה ענפים מרכזיים:
אתלטיקה ,התעמלות
ומחול .כמו כן רשות
שביל
יתקיימו טיולים והיכרות עם
ישראל ,שישלבו מיומנויות ניווט,
העצמה וידיעת הארץ ,באורח חיים
בריא ורכישת ידע בתחום גוף האדם
ותזונה ,הלכה למעשה.

ליווי של מומחי תוכן ויועצים
ספריתארגוניים רשות
להעמקת ייחודית בית

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2
תגבורי שיעורי
אומנות :מחול,
השתתפות של 100%
מוזיקה ,תיאטרון,
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי צילום וקולנוע ואמנות מהתלמידים בשכבות
א-ו
פלסטית 62 -ש"ש
חדשנות ומצוינות.
במקביל לשעות
משרד החינוך.

20

15

74

66

279

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

( 1813206750ריק)

( 1813206750ריק)

( 1813206784ריק)

( 1813206784ריק)

( 1813206784ריק)

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

רגיל

תגבור שיעורי
אומנות -מגמת צילום .השתתפות של 100%
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי  5ש"ש  .במקביל ל 5מהתלמידים בשכבות
א-ו
ש"ש שעות משרד
חדשנות ומצוינות.
החינוך

רגיל

רגיל

השתתפות של 100%
מהתלמידים בשכבות
א-ו

מילוי מחוון אגף מו"פ.
מילוי דו"ח לאחר ביצוע
כולל מדדי הצלחה.
הצגת תהליכים בפורום
למידת עמיתים רשות-
פיקוח.בחינת נתוני
רישום וניוד.

הטמעת ייחודית בית
ספרית וביצוע מעקב
ובקרה .השתתפות בית
הספר בתחרויות בענפי
האתלטיקה

רגיל

תגבור שעות הוראה
ייחודיות -אומנות-
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי מוזיקה 13 -כיתות.
 26ש"ש ( 2ש"ש
חדשנות ומצוינות.
לכיתה)
תגבור שיעורי חינוך
גופני ואתלטיקה
בהתאם לייחודיות
הבית ספרית .סה"כ
 24ש"ש  .במקביל
ביסוס מערכת החינוך
לשעות הוראה
העירונית
כמובילה בתהליכי משרד החינוך וליווי
חדשנות ומצוינות.
של מכון וינגייט (4
ש"ש הדרכה 4 ,ש"ש
מדריכה פדגוגית8 ,
ש"ש קורס הורים2 ,
ש"ש מחקר והדרכה)
השתתפות 100%
מבתי הספר בתוכנית
מרחבי חינוך .העמקת
יחודיות בתי ספר
במיקוד על פי מחוון
מיפוי יחודיות אגף
מופ .ליווי של מומחי
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי תוכן ב10-בתי"ס
 .דגש על בתי
חדשנות ומצוינות.
הספר :קמפוס דורה
לאומנויות .יגאל
אלון מוסיקה .אורגד
תקשורת .קרליבך,
הרצוג,שזר,אלומות
דמוקרטי.

0

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1

89

אגף /משימת
אב/מס' משימה

15919

הסבר

שם המשימה

עיר חינוך-עיר חכמה-רבין

אחראי משימה

רשות

15923

15924

גו'דו -ביה"ס רבין -פרויקט מצוינות
בספורט .במסגרת התוכנית
התלמידים נחשפים לשלושה ענפי
ספורט אולימפיים :ג'ודו ,אתלטיקה
קלה ,כדור עף .את האימונים
מעבירים מאמנים מקצועיים
נבחרים מהעמותה שמוביל אריק
זאבי .במסגרת התוכנית התלמידים
מתאמנים כ  6שעות שבועיות
בשלושת ענפי הספורט.

ביה"ס חיים חפר -למידה היבראדית
.להביא כל תלמיד לידי למידה
באחריות אישית ומתוך מוטיבציה
עיר
רשות
חפרחינוך-עיר חכמה-חיים פנימית .שימוש בשני אמצעים
טכנולוגיים כמפורט שיאפשרו לפתח
למידה באחריות אישית למידה מתוך
מוטיבציה פנימית.

עיר חינוך-עיר חכמה-
שמרית

ביה"ס שמרית -מיינדפולנס -תכנית
ייחודית חדשנית ופורצת דרך
שתאפשר לצוותים ולתלמידים
התבוננות פנימה והיכרות מעמיקה
עם התלמידים .התכנית עם עמותת
בבית רשות
אח"י וסמינר הקיבוצים ,תופעל
הספר שמרית .במסגרת התכנית,
התלמידים יתנסו בכלים מגוונים כגון:
יוגה ,דמיון מודרך ומעגלי הקשבה
לקידום שיח ,רוגע והקשבה פנימית.

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

25

0

20

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

שילוב יכולות טכנולוגיות
נרכשות במגוון שימושים
בתהליכי הלמידה -
למידה מבוססת יצירה,
משחקים ללמידה,
משחקי תפקידים
מפגשים חברתיים לצד רגיל
סימולציה
מערכות
ופיתרון אתגרים.
תלמידים יכינו תוצר של
יחידת ההוראה באופן
יצירתי ומאפשר למידה
חקרנית ומאתגרת
מרחוק ומקרוב.

שילוב מיינדפולנס
כדרך רגיל
חיים בתוך שגרת ביה"ס

( 1813206750ריק)

( 1813206750ריק)

( 1813206750ריק)

השתתפות של 100%
שיבוץ של שעות
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי הוראה  -ג'ודו במהלך מהתלמידים בשכבות
א-ו
שעות הלימודים .
חדשנות ומצוינות.

רכישת  2אמצעים
טכנולוגיים.1 :
דינמיקלאס -מרחב
אינטראקטיבי
ללמידה חדשנית
המשלב טכנולוגיה,
תנועה ומשחק
ומתאים לסביבה
העכשווית של דור
הדיגיטל .מדובר
במקרן רצפה
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי המפעיל את
התלמידים לביצוע
חדשנות ומצוינות.
משימות לימודיות
תוך כדי תנועה
ואינטראקציה ביניהם.
 .2עולם היוריקה-
עולם תלת ממדי שבו
התלמידים יוצרים
בעצמם .העולם
משלב יצירה ,ריבוי
משתתפים ולמידת
חקר.
העלאת יכולת
איסוף ,עיבוד
וניתוח מידע רגשי
להבנת המציאות
ולהתמודדות מיטבית
עם אתגרים .הטמעת
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי הוראה מבוססת
שפת המיינדפולנס
חדשנות ומצוינות.
תוך מתן מענה
לדיפרנציאליות
הפנימית הקיימת
בכל כיתה והמאפיינת
את התלמידים.

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1

90

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

15927

15929

מטרת על רלוונטית

עיר חינוך-עיר חכמה-
אלומות

מיזם שקנאי

תוצר מדיד חציון 1

ביה"ס אלומות -ליווי ותכלול תהליכי
צמיחת פדגוגיה ייחודית בביה"ס
הדמוקרטי -ליווי תהליכים של בניית
המבנה הפדגוגי -דמוקרטי בבית
הספר כולל ייעוץ בבניית מע' שעות רשות
וגם תהליכי מיתוג והשיווק בעיר.
יישום עקרונות החינוך הדמוקרטי
 כולל ליווי המנהלת והצוות הביתספרי.

במציאות חדשה והתמודדות עם
אתגרים רבים לצד הזדמנויות,
עולה אתגר משמעותי המתייחס
להוראת הקריאה בכתות היסוד
בדגש על כתות א'-ב' וחשיפת התל'
לשפה העברית להעשרת שפתית ,רשות+פיקוח+פסגה
מטרתו המרכזית של המיזם לאפשר
העשרה שפתית באמצעות חשיפה
לספרים ,יוצרים ,במגוון דרכים כגון:
יצירה ,חוויה ומשחק בעזרת גיוס
מתנדבים

15933

תוצר מדיד חציון 2
ליווי תהליכים של
בניית המבנה הפדגוגי
דמוקרטי של בבית
הספר כולל בניית
תהליכי המיתוג
והשיווק בעיר4 :
הרצאות של יעקב
הכט לקהילת
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי בית הספר .יישום
עקרונות החינוך
חדשנות ומצוינות.
הדמוקרטי כולל ליווי
מנהלת בית הספר,
צוות הרכזות הבית
–ספרי וצוות המורים
בדיקת שילוב גישות
תוספתיות (כמו
מונטסורי)
גיוס מתנדבים
ממספר שותפים
(חברות  /עמותות)
 +בני נוער במסגרת
החינוך
מערכת
ביסוס
המחוייבות האישית,
העירונית
כמובילה בתהליכי העברת  3מפגשי
חדשנות ומצוינות.
הכשרה ושיבוץ
לקבוצות של עד 5
תלמידים ב 20בתי
ספר

נוגעות בכוכבים

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

פיתוח קהילת ביה"ס
שאורח החיים שלהם
תואם את תפיסת בתי
הספר הדמוקרטיים:
רגיל
שיתוף קהילת
התלמידים בהחלטות,
הקמת מועצת תלמידים,
שיתוף הורים וצוות

המתנדבים יהוו חלק
אינטגרלי בתוך צוות בית
הספר וישולבו במערך
הלמידה להעשרת
רגיל
השפה .קיום שעה
שבועית קבועה לאורך
השנה עם  5תלמידים
קבועים

רגיל

תכנית נוגעות בכוכבים "SIS
 " Sience sistersהינה תכנית
ייחודית של האגף לחינוך יסודי
לאיתור בנות רשות
בשת"פ עם הפלנתניה,
כיתה ו' מבתי ספר יסודיים לעידוד
מצוינות מדעית.

15935

0

10

10

0

20

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

משרד החינוך

(ריק)

(ריק)

(ריק)

( 1813206750ריק)

0

0

הקמת קבוצת בנות
איכותית ,שתוביל יחד
יזמות מדעית .שיבוץ
הבנות במגמות מדעיות
ייחודיות בחטיבת
הביניים /תיכון

השתתפות של
 30בנות מכיתות
ו' בתכנית ייחודית
בשת"פ הפלנתניה.
קיום  12מפגשים
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי מעוררי השראה עם
דמויות מפתח וביקור
חדשנות ומצוינות.
במקומות ייחודיים.
בליווי מקצועי של
האגף והפלנתניה.
מצ"ס סילבוס

"הכותב הבא"

רגיל

נבחרת כתיבה צעירה -מטרת
המיזם לקדם נבחרת כתיבה צעירה.
קיום סדנת כתיבה שתנחה ותוביל
הסופרת זוהר אביב .המשתתפים
רשות
יקבלו כלים לכתיבה יצירתית,
ירחיבו את אוצר המילים ואת כישורי
ההבעה ,ילמדו לחרוז ולכתוב מזוויות
ראיה שונות ,לברוא עולמות וגיבורים.

15936

רגיל

0

0

בימת שיתוף .קיום ערב
שיתוף תוצרים ,במה
פתוחה ,הדפסת ספר
יצירות

איתור תלמידים ע"י
רכזות השפה הבית
ביסוס מערכת החינוך
ספריות .השתתפות
העירונית
כמובילה בתהליכי של  30תלמידים
חדשנות ומצוינות.
מכיתות ד-ה עם
הסופרת זוהר אביב

חצר לימודית -שורשים

ביצוע קול קורא
החינוך
מערכת
ביסוס
של חצרות בביה"ס
העירונית
כמובילה בתהליכי שורשים במהלך
חדשנות ומצוינות.
הקיץ

שיפוץ חזות והחצרות בביה"ס
שורשים -מרחב למשחק ,למידה
והעשרה
רשות+משרד החינוך

שילוב למידה -הוראה
באמצעות מתקנים
ייחודים בחצרות
המותאמים ללמידה
בעת החדשה

0

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

15939

15941

הסבר

שיפוץ חדרי מורים

ספרים דיגיטליים

אחראי משימה

שיפוץ
מרחבי חדרי מורים ב 12-בתי רשות  +משה"ח
ספר יסודיים

רכישת ספרים דיגטליים ואתרי ספקי
תוכן לבתי הספר עבור הלמידה
מרחוק .כגון :אופק ,עת הדעת ,גלים
וכדומה.

15942

15946

רשות+משרד החינוך

הקמת סביבות למידה חדשניות
במודל  M21מותאמת למציאות
החדשה.
רשות
הקמת סביבת למידה  m21קול קורא לבתי הספר לעידוד
הקמת מרחבי למידה תומכי ייחודיות
ופדגוגיה חדשנית.

היכרות עם השכונה והעיר

קיום ועדות מלוות למעקב אחר
הישגי הלומדים ובחינת תכניות
ההתערבות כגורם מזמן עבודה
תהליכית  .הבניית תהליך עומק
פדגוגי בתוך בית ספר כגון :ארגון
תלמיד מנהל חינוך
מידע ,תפיסה הוליסטית של
לאורך היום ,הרחבת מנעד התבוננות
על התלמיד ,קביעת יעדים מדידים
לטווח קצר וארוך ,שינוי תפיסות,
גיבוש  ,איגום משאבים.
קיום סטטוס במיקוד שפה לצורך
בחינת מנגנונים וסדירויות בית
ספריים לצורך צמצום פערים
פיקוח  +רשות
בדגש על קריאה .מיקוד שכבות
א-ב .איגום משאבים ויצירת מענים
דיפרנציאליים לתלמידים בהתאם
לצרכים בעת הזאת.

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1
ביצוע קול קורא של
שיפוץ חדרי מורים
ע"י אגף אחזקות
ביסוס מערכת החינוך
ב 11בתי ספר :נעמי
העירונית
כמובילה בתהליכי שמר ,עוזיאל ,ביאליק,
חדשנות ומצוינות.
אורות רשי ,בארי,
אלומות ,יגאל אלון,
רימלט ,תחכמוני
השתתפות בקול
קורא של משרד
החינוך של 35
בתי ספר לפחות
במסגרתו בתי
הספר מקבלים
 ₪ 9000לרכישת
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי ספרים דיגטליים
ואתר תוכן ללמידה
חדשנות ומצוינות.
מרחוק בעלות כוללת
של . ₪ 315,000
רכישה נוספת של
פלטפורומות ע"י בתי
ספר במסגרת ניהול
עצמי

תוצר מדיד חציון 2

שיפוץ חדרי מורים ב12
בתי ספר שיאפשרו
מרחב ללמידה ושיתוף
בקרב צוותי ההוראה

0

0

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

רגיל

שימוש מיטיבי
בפלטפורמות השונות
בלמידה מרחוק עבור
שכבות א-ו בעת סגר
ובשגרה .כולל דרכי
מעקב ובקרה כמותית
ואיכותית

זכו בקול קורא
 :2020ביצוע של כל התוכניות
מרחבי  M21בבתי
ביסוס מערכת החינוך
שיאושרו במסגרת
בשיתוף רגיל
שמר,
נעמי
הספר:
בתהליכי
כמובילה
העירונית
הקולות קוראים
מורשת
אילן רמון,
חדשנות ומצוינות.
עם אגף אחזקות
זבולון ותחכמוני

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

משרד החינוך

0

0

0

30

0

משרד
החינוך 0 /
ניהול עצמי

משרד החינוך

כל  100%כיתות ה-ו
ביצוע פעילות
בעיר יבקרו ביד לבנים,
לימודית חוויתית
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי להכרת מורשת העיר בתיה"ס יקיימו סיורים
נתניה במוזיאון נתניה להכרת העיר במסגרת
חדשנות ומצוינות.
ובמוזיאון בית הבאר למידה חוץ בית ספרית
רגיל

( 1813204780ריק)

0

(ריק)

(ריק)

 2וועדות מלוות
ביצוע ב 100%-מבתי
בשנה וסטטוסים
ביסוס מערכת החינוך
עפ"י תחומי דעת עם הספר היסודיים23 .
ממ"ח ,רגיל
העירונית
מ"מ 17 ,חמ"ד2 ,
כמובילה בתהליכי מדריכות מחוזיות,
חדשנות ומצוינות.
מצגת מלווה  +מסמך הגשת מצגת מלווה .
הנחיות .

ועדה מלווה בשנה
ביסוס מערכת החינוך
עם המדריכות
העירונית
כמובילה בתהליכי המחוזיות ,פיקוח
חדשנות ומצוינות.
וצוות מרום

התאמת דרכי למידה הוראה הערכה לחיזוק רלוונטיות מערכת החינוך למציאות החדשה

ביקור במוזיאונים -בתי הספר יקיימו
לפחות פעילות אחת בבית הבאר,
מוזיאון נתניה ויד לבנים

11983

15838

רשות

סטטוס -corona time
ועדות מלוות

סטטוס -corona time
שפה
0

ביצוע ב 100%-מבתי
הספר היסודיים23.
רגיל
ממ"ח,
מ"מ 17 ,חמ"ד2 ,
הגשת מצגת מלווה.

0

0

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

15840

15843

אחראי משימה

הכיתה הווירטואלית -
למידה היבראדית

עוזרי חינוך  -תוספת כ"א
לשכבות ג'-ד'  +תקציבי
העשרה

15861

מטרת על רלוונטית

פיקוח  +רשות

השתתפות בשיעורי צפייה בלמידה
מרחוק לצורך בחינת יישום כלים
טכנולוגיים ושילובם בתהליכי
ההוראה -למידה המותאמים לרוח
התקופה

תוספות שעות הוראה בכיתות ג'-ד'
שיאפשר לאורך שנת הלימודים,
כתמיכה מיוחדת בבתי הספר
היסודיים בעת הקורונה ,וכמשאב
המאפשר המשך המשך למידה
פיזית בבית הספר במתכונת של
קבוצות

תומכות למידה-צמצום
פערים -דגש עברית
וקריאה

15862

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

רשות

רשות  +פיקוח

התאמת מתווה חדש -מתן מענה
דיפראנצלי לבתי הספר עפ"י
החלוקה לאשכולות המיצב ונתוני
מיפויי הקריאה במיקוד שכבות
א-ב .שילוב של תומכות למידה
ב 41-בתי ספר יסודיים על פי מודל
הרמזור והישגי התלמידים בשכבות
אלו  .פירוט לפי הרמזור -תקציב
דיפרנאצלי

מרכזי למידה עירוניים
באנגלית

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

קידום דרכי הוראה ואמצעי למידה
באנגלית לשיפור הישגים.דגש
בשכבות ג'-ד'בבתי ספר במיקוד -
תלמידים בטווח ציונים 15 .64-79
בתי"ס כ 1350-תלמידים .המשך
רשות+פיקוח+פסג"ה
פעילות שני מרכזי למידה עירוניים
במרחב מרכז צפון העיר והקמת
מרכז נוסף בדרום העיר (ביה"ס
צליל).קיום בקרה והערכה על הישגי
התלמידים לאורך השנה.

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2
 2שיעורי צפייה בכל
ביה"ס לאורך השנה איסוף תובנות ריכוז
עפ"י תחומי דעת עם למסמך המלצות ליישום
המדריכות המחוזיות בבתי הספר היסודיים
בעיר
 /פיקוח  +משוב
בעקבות צפייה
שילוב של עוזרי
חינוך ב 202-כיתות
ג'-ד' ב 41-בתי
פיצול כיתות ולימוד
ספר
יסודיים ,סה"כ בקפסולות בהתאם
 2,525ש"ש.
העברת למדיניות משרד
הכשרה ל143-
באמצעותעוזרי הבריאות  /החינוך
חינוך
מכללת בית ברל -
מרכז קשת.
בניית כלי עירוני
למיפוי נתוני
קריאה נתוני מיצב תשעח :דוברי
בדגש על שכבת
בנתניה
עברית
תומכות
ב .שילוב
 ,523דוברי עברית
למידה ב 41בתי
בארץ  ,545דוברי
ספר על פי מפתח
מיצב .עברית ברשויות מרקע
של אשכולות
דומה  ,538בנתוני
תכנית תלת שנתית .מיצב תשעט :עלייה
הגשת תכנית עבודה ב 5 -נקודות בסולם הרב
שנתית+מערכתבדיקה שנתי וצמצום הפער ב8-
שעות .סטטוס
נקודות מרשויות בעלי
פעמיים בשנה-
רקע דומה.
אמצע וסוף185 .
כתות א-ב
המשך פעילות
שני מרכזי למידה
עירוניים במרחב
מרכז צפון העיר
והקמת מרכז נוסף
במרכז העיר .מרכז : 1
בארי ,הלל
צור ,אמית מעקב אחר עלייה
אורגד ,ישורון,
נועם,ביאליק בהישגי התלמידים
 .מרכז :2
בנות במבחני אמצע וסוף
צופיה ,נעמי שמר.
שנה . .שאלון לתלמידים
(חדש-
מרכז 3
רשי,צליל) :לבחינת תחושת
צליל ,אורות
מסוגלות ,העלאת
חיים חפר ,רימלט,
המוטיבציה והאהבה
בגין ,דוידי
סטטוסיםוקרליבך .למקצוע .השתתפות
לכל
2
השנה :באירוע שיא -דיבייט
מרכז במהלך
ינואר ,מאי 3.ביקורים
במרכזים עם הפיקוח
על האנגלית במחוז.
קיום אירוע שיא
למשתתפי המרכז
עם מתנדבי מסע.

1,200

0

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

משרד החינוך

( 1813203780ריק)

0

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

( 1813203753ריק)

360

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

15873

15874

15875

15876

שם המשימה

תכנית חושבים שפה
לטיפוח הקריאה

תכנית מסע לתגבור
באנגלית

עיר המחר -מחשבים חלל
ורובוטיקה

חינוך לפסגות

הסבר

עיר המח"ר -מתמטיקה בסביבת
למידה טכנולוגית המבוססת
רוביטיקה ב 5-בתי ספר ל900-
תלמידים .בשיתוף מצינג של טכניון.

טיפוח ומתן מענה לתלמידים
מצטיינים מכיתות ג'-ו

15877

אחראי משימה

שילוב של תכנית חושבים שפה
לצמצום פערים בקריאה .התכנית
כוללת מודלינג והדרכת מורים
שבועית מטעם אונ' בר אילן -מ.חדד.
התאמת דרכי העבודה בדגש על
רשות  +פיקוח
הוראה מתקנת .יצירת תכנית
התערבות ב 3רמות :כיתתי ,קבוצתי,
פרטני .סיוע בפיתוח מנגנוני מעקב
והערכה עפ"י הסטנדרטים הנדרשים
של משרד החינוך עבור  6בתי"ס,
שכב' א-ב

מתנדבים מארה"ב שמלמדים
אנגלית ב 12-בתיה"ס
תלמידים .יסודיים (ותיכון רשות  +פיקוח
כולל
תשלום
אחד) ל700
משרת רכז ואולפן לעברית

רשות

רשות

מרכז מטמון

מטרת על רלוונטית

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

רשות  +פיקוח

הפעלת תכנית מעגלים עם מענה
ייחודי לתלמידים מחוננים העשרה
לקבוצות תלמידים יוצאי הקהילה
האתיופית .מיפוי ואיתור מצטיינים
מתלמידי הקהילה ,בניית תחומי
העשרה לתלמידים מצטיינים.
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

תוצר מדיד חציון 1
הטמעה ב 6-בתי ספר
במיקוד קריאה :אמית
עמיטל ,תחכמוני,
נעמי שמר ,אילן רמון,
ישורון וביאליק .בקרה
והערכה ב 2-ועדות
מלוות 4 .ביקורים
בבתיה"ס במיקוד
קריאה 2 .ישיבות
סטטוס עם הפיקוח
ומרכז חדד.
תגבור לימודי אנגלית
ע"י המתנדבים
בבתי הספר :ישורון,
יגאל אלון ,דבורה
עומר ,רזיאל ,יונתן,
עוזיאל ,הלל צור,
רועי קליין ,בגין ,אילן
רמון ,שז"ר ,תחכמוני
וטשרחובנסקי .קיום
 2מפגשים להצגת
מטרות וסיכום .תחילת
שנה וסיום שנה.
 1( 5מתוכם חדש)
מרכזי עיר המח"ר:
יגאל אלון ,דבורה
עומר,בארי,אילן רמון
ואביחי  .שילוב של
רוביטיקה בלימודי
המתמטיקה.
השתלמויות מורים
בשיתוף עם הפסגה.
 3מרכזים :שז"ר,
יגאל אלון ורזיאל.
נאות שקד:שזר,אילן
רמון,אמית
עמיטל,קמפוס דורה.
על יסודי -אלדד.
מודל חינוכי הוליסטי
למצויינות וצמצום
פערים לתלמידים
בשכונות מוחלשות,
בעלי פוטניאל
למצויינות .קיום 2
ועדות היגוי בשנה.
תקצוב מרכז מטמון
עבור תלמידים
מצטיינים .הגדלה
עבור הזנה בתכנית
ייחודית לתלמידים
יוצאי העדה
האתיופית.

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

 1813204783מכון חדד

330

בהשוואה למיפוי
קריאה עירוני תשעט,
צמצום מס' בתיה"ס
האדומים ב ,50%-מ14 -
ל 7 -בתי"ס בכתות א'
רגיל
לשנה"ל תש"ף.
צמצום מס' בתיה"ס
האדומים ב50% -
מ 9 -ל 4 -בתי"ס בכתות
ב' לשנה"ל תש"ף.

נוכחות סדירה של
המתנדבים בבתיה"ס.
העברת
שאלון שביעות רגיל
משמעותית
רצון ותרומה
בבתיה"ס בקרב
התלמידים והמנהלים.

0

0

משרד החינוך
110
 + 1813204785הסוכנות
היהודית  +מסע

רגיל

 1813204787טכניון

952

130

0

0

500

השתתפות של 100%
מהמורות בהשתלמות.
הטמעה של למידה
חדשנית באמצעות
רוביטיקה בלימודי
המתמטיקה.

השתתפות של 100%
מהמנהלים בועדות
ההיגוי .יישום של
המלצות ועדות קודמות.
מעקב אחר הישגי
רגיל
התלמידים בתעודות
מחצית וסיום שנה.קשר
עם המחנכות.שיבוץ
של תלמידים ממשיכים
בכיתת חינוך לפסגות
בחטיבה.

0

 1813204781משרד החינוך
תורמים

( 1813204750ריק)

השתתפות של לפחות
 70%מהתלמידים
רגיל
במרכז
בעיר
המאותרים
מטמון.

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

15878

15879

הסבר

תכנית קר"ב

טיפוח מצוינות לימודית

15884

15888

אחראי משימה

פעילות של קרן קר"ב בבתי ספר בעיר
וביצירת מסגרות עיר
וניות כפרלמנט רשות  +פיקוח
משרד
(הערה:
הילדים וקבוצות אוצרות
החינוך/חברה למתנסים/רשות)

תוכנית אמירים -תוכנית למצויינות
לימודית -מורות משתלמות בנושא
ומקדמות קבוצות תלמידים

שיעור אחר

חינוך מוסיקלי

15891

15892

משרד החינוך

שילוב חברות הייטק ומשרדי עורכי
דין בהוראה בבתי"ס .המטרה -לשלב
בבתי הספר דמויות נוספות לחיקוי
אשר ירחיבו את עולם התלמידים.
רשות
פעילות התנדבותית של ארגונים
עסקיים בהוראת קורסי העשרה בדרך
חוויתית .פועל ב 9-בתי ספר ו390-
תלמידים.

הפעלת תוכנית בתי ספר מנגנים
(בתי רשות  +פיקוח
ספר בכלי נשיפה ואחד בכלי קשת)

סל תרבות

חינוך לפיתוח בר קיימא

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1
תוכנית קרב פועלת
בבתי הספר הבאים:
איתמר ,אלומות,
בארי ,ביאליק ,אהרון
דוידי ,שורשים ,רש"י,
תחכמוני ,לאה גולדברג,
ביסוס מערכת החינוך
ישורון ,שז"ר ,אמית
העירונית כמובילה בתהליכי עמיטל ,יונתן ,רזיאל,
חדשנות ומצוינות.
עוזיאל ,נעמי שמר ,הלל
צור ,יגאל אלון ,רימלט,
אילן רמון ,מורשה,
יהודה הלוי ,תושיה ובגין.
קיום אירועי שיא ברמה
העירונית (סינמה קרב
ופרלמנט הילדים)
ביסוס מערכת החינוך
בתהליכי הפעלת התכנית ב8-
העירונית כמובילה
בתי ספר  4 -ש"ש
חדשנות ומצוינות.
התכנית פועלת בבתי
הספר :שורשים,רזיאל,
איתמר ,יגאל אלון ,יבנה,
נעמי שמר ,עוזיאל,
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי תחכמוני .שכבות
ד'-ו' .חשיפה לעולם
חדשנות ומצוינות.
התעסוקה הרחב.
מודלים ללמידה ומופת.
קורסי העשרה.
כלי נשיפה :תחכמוני,
ביסוס מערכת החינוך
נעמי שמר ,רועי קליין,
העירונית
כמובילה בתהליכי ישורון וחיים חפר .כלי
חדשנות ומצוינות.
קשת :קרליבך ,עוזיאל

השתתפות 100%
מבתי הספר ל3-
מופעי תרבות בשנה .
ביסוס מערכת החינוך
תלמידי א-ו
העירונית כמובילה בתהליכי השתתפות בכנס רכזים
נחשפים למופעי תרבות רשות  +פיקוח
במהלך השנה
לפתיחת שנה .קשר
חדשנות ומצוינות.
רציף עם מנהלת אגף
סל תרבות עירונית.
ניסוח נושא הקיימות והשמירה
יישום ב 100%-בתי
על הסביבה במטרה וביעד בתי
הספר בעיר 10 .בתי
הספר-עקרונות והמדיניות העירונית
ספר ירוקים 13 .קבוצות
בנושאים סביבתיים המחייבים ראייה
מנהיגות ירוקה .שיתוף
ביסוס מערכת החינוך
אינטגרטיבית וקושרת ידע
ותהליכים רשות  /איכות הסביבה העירונית כמובילה בתהליכי עם אגף איכות הסביבה,
סביבתיים ,חברתיים ותרבותיים.
רשת ירוקה.הקמת גינות
חדשנות ומצוינות.
מודעות ואכפתיות לתלות ההדדית
קהילתיות .קיום ימי
הקיימת בין היבטים כלכליים ,חברתיים,
שיא -מגוון המינים ,כח
פוליטיים ,ואקולוגים .בתי ספר ירוקים,
הצבע ועוד.
תו התקן הירוק.

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

0

רגיל

רגיל

(ריק)

0

(ריק)

0

משרד החינוך 4,735 /
 1813206810הורים

0

(ריק)

קיום  2ועדות היגוי בשנה
בשיתוף עם ועד ההורים.
העברת שאלון משוב
לתלמידים על כל תכנית.
בחינת התכניות וקבלת
החלטות להמשך.
רגיל
עבודה מבוססת
נתונים.השתתפות
של  100%בלפחות
מאחת הפעולות ברמה
העירונית .כגון :סינמה
קרב ,פרלמנט הילדים
ועוד.

0

0

0

10,270

0

800

0

 1813206782השתתפות
הורים

( 1813206811ריק)

0

(ריק)

0

0

השתתפות של 100%
מהתלמידים בלפחות
קורס אחד במהלך
השנה להעשרה ע"פ
תחומי עניין.

עלייה ברישום תלמידים
ואחוז התלמידים
המשתתפים בחוגי
העירוני .רגיל
הקונסרבטוריון
נתונים באחריות רכז
התכנית.
דיווח על השתתפות
מלאה של בתיה"ס
בתכנית היישובית.
רגיל

עלייה במספר בתיה"ס
הירוקים בעיר .הגדלת
מס' קבוצות
מנהיגות מס' רגיל
ילדים ירוקה .הגדלת
משתתפים בתערוכה
אור ירוק בחנוכה.

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

15893

15894

שם המשימה

תכנית תקשוב בתי ספר

שחמט בבתי הספר

הסבר

התכנית הלאומית לתקשוב בתי
הספר ,טכנאי הנותן מענה לבתי
הספר

פעילות שחמט ב 13-בתי ספר
יסודיים ול 600תלמידים בעיר
בשכבת ב' במסגרת תכנית קרב.

אחראי משימה

רשות  +משה"ח

רשות  +פיקוח

15895

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
0

משרד החינוך 0 /
 1813206780הורים

(ריק)

0

0

רשות

( 1813204786ריק)

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

רשות  +עמותת ידיד
לחינוך

37

41

התוכנית פועלת ב:
איתמר ,אמית עמיטל,
בארי ,יגאל אלון ,נעמי
שמר ,קמפוס דורה
ורזיאל

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

300

0

0

0

0

0

0

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב
ביסוס מערכת החינוך
 23בתי הספר .כתיבת
מעקב והערכה ע"י מנהל רגיל
העירונית כמובילה בתהליכי תכנית בית ספרית
מחלקת תקשוב בחינוך.
חדשנות ומצוינות.
לתקצוב.
בהתאם
מתבצעת
הפעילות
בבתי הספר :נעמי שמר,
נועם ,הרצוג ,אילן
רמון ,השתתפות של  100%מבתי
ביסוס מערכת החינוך
אור לציון ,אביחי ,דבורה
ישורון ,הספר בפעילות השנתית
העירונית כמובילה בתהליכי עומר ,יונתן,
רגיל
השחמט
ות
יפ
ובאל
חדשנות ומצוינות.
אורות רש"י ,אהרון דוידי,
קיום העירונית
קרליבך וחיים חפר.
אירוע שיא של אליפות
שחמט לבתי הספר
בתי הספר ימליצו על
אספקת מחשב חדש תלמידים הזכאים .קיום
לתלמידים
והדרכה
ביסוס מערכת החינוך
הליך זכאות וביצוע רכישה
מרקע סוציו אקונומי
בתהליכי
כמובילה
העירונית
והדרכה .לפחות 90%
רגיל
נמוך העומדים
חדשנות ומצוינות.
מהתלמידים הזכאים
בקרטריונים
תלמידים 4. .בתי"ס .ישתתפו בהדרכה ויקבלו
24
מחשב

 1813204785דוידסון למדע

0

הפעלת ספריות בתי הספר
ע"י גמלאים ,ביצוע הכשרות
שילוב של כ70
מתנדבים ב 10בתי ספר לגמלאים במסגרת עמותת רגיל
ידיד לחינוך בנושאי חינוך.
יסודיים
קיום אירוע פתיחה וסיום
בתחילת וסיום שנה

רשות  +עמותת עזרא

(ריק)

(ריק)

 1813204784תורמים

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
השתתפות של 100%
מהמנהלים בועדות ההיגוי.
רגיל
ועדות
המלצות
של
יישום
קודמות.

התכנית פועלת בבתי
הספר :רבין ,אמי"ת
עמיטל ,שזר ,אלומות,
רועי קלין ,אורגד .קיום
 2ועדות היגוי בשנה.
אירוע שיא בנות מצווה.

דיווח שנתי של בתיה"ס
על רגיל
שיפור בהישגי התלמידים.

בניית תפיסה לשותפות חדשה של צוות חינוכי -הורים -מינהל חינוך

מחשב לכל תלמיד

הוגנות ושיוויון הזדמנויות -טיפוח
תלמידים במסגרת תכנית פר"ח
מכון דוידסון  .פרוייקט חונכות של
סטודנטים ב 9-בתי ספר יסודיים
ל 260-תלמידים בעלי רקע כלכלי ו/
או משפחתי קשה .
גמלאים פעילים עם ניסיון במגוון רחב
של מקצועות ותחומי ידע משמשים
מבוגרים משמעותיים לילדים בתוך
בתי הספר .בהקשבה ,בהכלה ,הם
מלמדים את הילדים תוך בניית קשר
עמם .בנוסף ,מתנדבים מפעילים
ספריות בתוך בתי הספר.
שילוב תוכניות מילגות של עמותת
עזרא על פיה סטודנטים מקבלים
דיור בשכונות מוחלשות ומשמשים
כחונכים לתלמידים מוחלשים.
תמיכה של  4ש"ש לתלמידים יוצאי
הקהילה בחפציבה ,אזורים ,סלע
(הערה :תורמים/רשות)  .פועל ב7
בתי ספר ל 160תלמידים.

רכישת מחשבים לתלמידים מעוטי
יכולת

15954

15955

15960

15973

רשות

תכנית פר"ח

ידיד לחינוך

סטודנטים בונים קהילה

הון האנושי
0

הון אנושי -תכנית ייחודית ביה"ס-
קהילה .יצירת תכנית חדשה לחיזוק
קשר הורה -תלמיד בשיתוף
התכנית רשות
הלאומית והשפח אשר תפעל ב4 -
בתי ספר באמצעות פסיכולוג בית
ספרי.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

קיום סדנאות הצלחה
הורים ידווחו כי רכשו
וקשר עם הורים
שיועברו ע"י פסיכולוג כלים ומיומנויות הוריות
מיטביות שלא היו ברשותם
בית ספרי .עבודה
במקביל עם תלמידים ,קודם .ילדים משתפים
כי מצליחים להתמודד
צוותי חינוך והורים
רגיל
חברתיות
בסיטואציות
בארבעה בתי ספר.
העבודה הינה מערכתית ומשפחתיות מורכבות
לפיתוח מרחבי התנסות אשר בעבר חוו תחושת אי
ותפיסה עצמית חיובית .הצלחה .צוותי החינוך יהיו
שותפים מלאים ומעודכנים
בבתי ספר מאופיינים
ברמת סיכון

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1

96

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

15974

מטרת על רלוונטית

הנהגת הורים

15975

15977

15978

מפגשי הנהגת הורים בית ספרים

תוכנית מרח"ב

תכנית מעיין

תכנית אחריי הצלצול

רשות

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

מענה רווחתי בריאותי -התכנית
מיועדת להרחיב את תפיסת תפקיד
המורה בעבודה עם תלמידים
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
בסיכון ומחזקת את הקשר
בין בית שפ"ח  /שמיד/רווחה /מימוש מדיניות של צדק
הספר ,לקהילה ולהורים .שינוי
חברתי ,צמצום פערים
מערך חינוך
העבודה מתפתח במישור המערכתי
ורווחת הפרט והמשפחה.
תוך הנגשת השירותים הטיפוליים
והרווחתיים לתוך ובאחריות בית
הספר.

מרכז טיפולי רב מקצועי ,המופעל
על ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי
בעיר ומציע מענה לילדים ובני נוער
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
עם קשיי למידה על רקע לקות
שפ"ח  /שמיד/רווחה /מימוש מדיניות של צדק
קיום
מתוך
למידה .המרכז פועל
חברתי ,צמצום פערים
החינוכית חינוך
קשר שוטף עם המסגרת
ורווחת הפרט והמשפחה.
בה התלמיד לומד ובשילוב ההורים -
כתנאי הכרחי לקידומו והצלחתו של
התלמיד.

תכנית הדרכה קבוצתית שנועדה
לחזק את הקשר הורה ,ילד ומורה
בכיתה א' ,לחזק את תחושת הבטחון
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
של הילדים במערכת החינוך,
המערכת שפ"ח  /שמיד/רווחה /מימוש מדיניות של צדק
לאפשר להורים להכיר את
חברתי ,צמצום פערים
חינוך
החומר
הבית ספרית ודרישותיה ואת
ורווחת הפרט והמשפחה.
הלימודי של ילדיהם ,ולהבהיר את
חלוקת התפקידים בין מערכת
החינוך ,ההורה והילד

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

(ריק)

0

0

רגיל

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

0

(ריק)

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
0

0

רגיל

(ריק)

0

0

קידום התלמיד בתחום
הלימודי ,החברתי
והרגשי

0

רגיל

0

(ריק)

0

0

0

הקטנת אחוז הילדים
שמדווחים על מצבים
קיצוניים .הקטנת אחוז
הילדים המפגינים
רגיל
על
התנהגויות המעידות
בעיות בתחום הרגשי-
מעקב של רכזת מטעם
השפ"ח.

מפגשי הנהגת הורים מפגשי הנהגת הורים
בית ספרים
בית ספרים
קיום תוכנית מרח"ב
תתקיים בבתי הספר:
תחכמוני ,ישורון,
אלומות ואיתמר.
חיזוק הקשר בין
ביה"ס ,קהילה
והורים .הנגשת
השירותים הטיפוליים
והרווחתיים לתוך
ובאחריות ביה"ס
לתלמידים בסיכון
במסגרת התוכנית
ניתנים לכל תלמיד
 :הוראה מותאמת-
שני שיעורים בשבוע
בקבוצות קטנות על
ידי מורות מומחיות
בהוראה מותאמת,
עם דגש על שפה
וחשבון וטיפול רגשי
– קבוצתי או פרטני
על ידי פסיכולוגית,
או תרפיסטיות
בהבעה ויצירה.
בהתאם לצורך קיימת
אפשרות להיוועצות
עם פסיכיאטרית
ילדים העובדת
כחלק מצוות המרכז
ולאבחון דידקטי .
כמו כן נערכת עבודה
עם הורים -בקבוצות
הורים  /הדרכה זוגית
או פרטנית
צמצום אחוז הילדים
קיום תכנית אחרי
שאינם מגיעים מוכנים
הצלצול בבתי
הספר לכיתה א' .צמצום אחוז
עוז והדר
ובנות מלך .התלמידים המתקשים
הורה
חיזוק קשר
בכיתה א' .מאוד או אינם שולטים
ילד  -מורה
במיומנויות יסוד

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1

97

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

15979

אחראי משימה

חוסן חינוך

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

פיתוח וחיזוק הכוחות הפנמיים
וכישורים הרגשיים של הצוותים
החינוכיים .הקניית ארגז כלים
להתמודדות בתקופות מתח בשגרה
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
ובחירום ליצירת מרחב אישי
קוגניטיביבטוח .שפ"ח  /שמיד/רווחה /מימוש מדיניות של צדק
איתור וטיפול רגשי,
חברתי ,צמצום פערים
חינוך
והתנהגותי מקומי ,בילדים בעת
ורווחת הפרט והמשפחה.
מצבי לחץ בשגרה ובחרום .מתן
כלים לזיהוי וטיפוח יכולות הייחודיות
בתחומים השונים .עבודה בשיטת
המניפה.

15982

15984

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

0

0

0

0

רגיל

רגיל

28

0

0

0

0

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

רגיל

(ריק)

( 1813206750ריק)

רגיל

משרד החינוך

משרד החינוך

0

0

0

0

0

0

משרד החינוך

0

רגיל

פיתוח תפיסת עצמית
חיובית ,תוך יצירת
תחושת ערך עצמי,
תחושת מסוגלות ודימוי
עצמי חיובי בקרב
רגיל
המנהלים והיועצות,
ויצירת מניפה לצורך
למידת הצוותים
החינוכיים ויישום הכלים
בבתי הספר.

safe school

מיינדפולנס-קשיבות

ביצוע הרצאות
וסדנאות ליועצות
ומנהלי בתי ספר
בעיר .חיזוק הכלים
הרגשיים ,קוגניטיביים
והתנהגותיים של בוגר
התכנית להתמודדות
אישית עם מצבי לחץ
בשגרה ובחרום בחייו,
מחוץ למסגרת הבית
ספרית .פיתוח וחיזוק
ערך עצמי ותחושת
המסוגלות של
התלמידים .ב 41בתי
ספר יסודיים.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

פירוט מלא מופיע תחת עיר חכמה-
עיר חינוך

ניצול  100%מהתקציב
וביצוע תכנית עבודה.
קידום ושילוב של
תלמידים חנ"מ בצורה
מטיבית במסגרת
הכיתות הרגילות

שימוש בטוח של
תלמידים במסגרת
ביצוע
הרצאות ל 41-שימוש ברשתות בזמן
בתי ספר-
לתלמידים הלמידה מרחוק .ירידה
 ,צוות והורים
בהיקף חשיפת ילדים
לתכנים פוגעניים

צעדים ראשונים ברשת-דורון
הרמן "- safe school.צעדים
ראשונים ברשת"  .הרצאתו של כתב
חדשות  13דורון הרמן לבתי הספר
היסודיים .ברוח התקופה המאתגרת
ברשתות רשות
והעובדה שהילדים נמצאים
ומשתמשים באמצעים הדיגיטליים
באופן רחב יותר מבעבר ישנה
חשיבות להעלאת המודעות לשמירה
על התנהלות בטוחה ברשת .
רשות

15985

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

שילוב תכנית הכלה

15986

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

פירוט מלא תחת עיר פירוט מלא תחת עיר
חינוך -עיר חכמה
חינוך -עיר חכמה

שילוב תכניות הכלה ע"ב התקציב
השיקלי למתן מענים לקידום תהליכי
הכלה והשתלבות של תלמידים
רשות+משרד החינוך
מאותרים הזקוקים לתמיכה
התנהגותית ,רגשית ,לימודית או
חברתית לצוותי החינוך וההורים.

מרחבי הכלה

15987

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

הקמת  8מרחבי הכלה בבתי הספר
במסגרת זכייה בקול קורא

טכנו פדגוגיה

שילוב תכניות עפ"י
יעדי האגף ב41
בתי ספר בהתאם
למאפייניהם ,צרכיהם
ותרבותם הארגונית.
לדוגמא 20 :בתי ספר
מענים לימודיים15 ,
בתי ספר מעניים
רגשיים וכו' בעלות
כוללת של כמיליון
שקלים

רשות  +משה"ח

רשות  +פסגה

מענים רגשיים בלמידה מרחוק,
הכשרות בנושא מענים רגשיים
בלמידה מרחוק במסגרת הכשרות
צוות.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

ביצוע והקמה של
בבתי 8בתי הספר יעשו שימוש
מרחבי הכלה
עוזיאל ,בגין ,במרחב עבור למידה
הספר:
איתמר ,אפקטיבית ומשמעותית
אהרון דוידי,
לקבוצות תלמידים
עמיטל,
רבין ,אמית
מאותרים
רועי קליין ,ישורון
שילוב תכנים ייחודים צוות החינוכי יעביר
את ההכשרה בשיטת
בנושאים רגשיים
המניפה לשאר המורות
ומתן כלים לחוסן
בבית הספר .מעקב
במסגרת הכשרות
צוות בנושאי תקשוב ובקרה ומענה מתאים
בשעת הצורך
ולמידה מרחוק

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

16002

הסבר

תוצר מדיד חציון 1

עיר ללא אלימות

16004

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תכנית עיר ללא
מוגנות כאורח חיים בריא -שיבוץ
מדריכי מוגנות ב 7-בתי ספר יסודיים אלימות

וועדות היוועצות עירוניות

16007

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

צוות החינוכי יעביר
את ההכשרה בשיטת
המניפה לשאר המורות
בבית הספר .מעקב
ובקרה ומענה מתאים
בשעת הצורך.

התכנסות אחת לחודש במ"מ וחמ"ד
בשיתוף כל הגורמים המקצועיים
הרלבנטיים

תכנית למניעת נשירת
תלמידים

16010

רשות  +פיקוח

הפעלת תכניות אישיות למניעת
נשירת תלמידים.
פתיחת חדרי מל"א ב  3בתי ספר
(שז"ר ,יגאל אלון ואילן רמון) הקצאת רשות/פיקוח/שפ"ח
שעות לבתי ספר במדד טיפוח מעל 6
(הערה 405 :ש"ש לפי 183 :מ"מ111 ,
חמ"ד 111 ,חרדי )

תכנית רצפים

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

"תכניות רצפים" -גן-ביה"ס ,יסודי-
חט"ב בשיתוף אגפי הגיל הרלוונטיים.
יצירת סדירויות למפגשים של
בעלי רשות  +פיקוח
תפקידים במוסדות החינוך על כל
הרצף החינוכי לקידום תהליכי רצף
מיטבי בין המוסדות.

רגיל

0

0

ירידה במס' התלמידים
המועלים לועדות
היוועצות לעומת שנה
קודמת .חיבור של
גורמים המקצועיים
רגיל
הרלבנטיים לטיפול
בתלמיד/משפחה.מעקב
והערכה אחר יישום
ההחלטות באחריות
הצוות הבית ספרי.

בכל  100%בתי
הספר .תבנה תוכנית  2ועדות היגוי בית
ספריות 1 .ועדת היגוי
אישית לכל תלמיד
עירונית.
ותבחן התקדמות
בהתאם ליעדים

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
0

0

0

שילוב תכנים ייחודים
בנושאים רגשיים
ומתן כלים לחוסן
במסגרת הכשרות
צוות בנושאי תקשוב
ולמידה מרחוק.
יצירת מאגר של
 4סייעות לליווי
ויישום החלטות
ועדות היוועצות של
תלמידים אדומים/
בתי ספר אדומים
במיקוד קשיי
התנהגות .אחת
לחודש תתקיים ועדת
היוועצות ,מנהלים
יפנו לוועדות פרט
לאחר שהפעילו
בביה"ס מודל של
תגובה להתערבות
( )RTIויצרו עם
ההורים מפגשים
המושתתים על
עבודה שיתופית

רגיל

רגיל

השתתפות של 100%
מהמנהלים עם בעל
תפקיד נוסף .יועצת/
רכזת פדגוגית .תכנית
עבודה בית ספרית
למעברים.

כנס מנהלי יסודי
וחט"ב עם היועצות
ורכזים פדגוגיים-
מבחן אמי"ת .מפגש
עבודה להיכרות
והעמקת השותפות
המקצועית .מפגש
מנהלים ויועצים .כנס
רכזי מקצוע .מפגשי
עבודה בין הצוותים
לאורך השנה .הקמת
פורום יסודי גיל
רך .כתיבת תכנית
"מעברים" עירונית.
הוצאה לפועל של
התכנית ב 3-בתי
ספר לפחות  -בשנה
הראשונה לפיילוט

16011

 1ועדת היגוי בשנה עם
המתנסים.
רגיל

הפעלת תכניות "חינוך לאורך כל
היום" בשיתוף עם החינוך הבלתי
פורמאלי ומחלקת הנוער בעירייה.
תכנית חינוך לאורך כל היום יצירת דיאלוג משתף בין מנהלי בתי
הקהילתיים ,רשות  +פיקוח
הספר ומנהלי המרכזים
בשילוב גורמים קהילתיים .מקור
תקציב-בניית פילוט של תוכנית
פעילות משותפת של מרחב.

0

0

0

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
אגף שח''ר ,עיר
ללא אלימות
הדרך החדשה

(ריק)

אגף שחר

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

16013

16019

שם המשימה

מטרת על רלוונטית

בתי הספר של החופש
והחגים

ספורט ושיעורי שחייה

הסבר

תוצר מדיד חציון 1

הפעלת צהרונים ובתי הספר של
החופש הגדול וחגים.
הפעלת מסגרת ניצנים להארכת
יום הלימודים לשכבות א-ג .הארכת רשות  +פיקוח
שנת הלימודים לכיתות א-ג3 ,
שבועות במהלך חודש יולי  .הפעלת
קייטנות בחגים.

טיפוח ביטחון עצמי של הלומדים
בסביבה ימית .

אחראי משימה

תוצר מדיד חציון 2

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

רשות  +פיקוח

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

ב 100%-בתי הספר
בעיר  .מספר בתי
ספר לביקורת .ליווי
של רואה חשבון.
מפגשים ע"פ צורך.
ב 100%-בתי ספר
בעיר

0

800

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

(ריק)

 1813206781אגף הספורט

0

0

0

0

0

מעקב והערכה ע"י
מנהל רגיל
מחלקת תקשוב בחינוך.

רגיל

(ריק)

0

0

0

(ריק)

(ריק)

0

0

0

עמידה בנהלים והנחיות
ע"פ חוברת ניהול
עצמי .עמידה ב 100%-רגיל
בדרישות הביקורת
השנתית.
קיום מפגשים סדירים
עם רואה החשבון
רגיל
בדוחות
עמידה
המלווה.
הנדרשים.

0

0

תב''ר

על פי סדר
עדיפויות ,ביצוע בתיאום מלא עם
עדיפות בטבלת
אחזקות
עבודה רב שנתית

ב 100%-בתי הספר
בעיר

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב
הפעלת צהרונים
בבתיה"ס היסודיים
בעיר בהלימה למס'
הנרשמים .הפעלת
בתיה"ס של החגים
וחופש גדול בהתאם
לביקוש.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

16020

16023

16025

16026

16027

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

(ריק)

(ריק)

100

5,363

תב''ר

0

(ריק)

0

0

0

0

רגיל

רגיל

על פי סדר עדיפויות
בטבלת מחשוב בתי מעקב ובקרה ע"י מנהל
בחינוך .תב''ר
מחלקת תקשוב
ספר  -פירוט120 :
מחשבים 43 .מקרנים.

ועדת היגוי
להתקדמות התיכנון ועדת היגוי  -לאישורביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי הפדגוגי המיוחד של סופי של התיכנון
הפדגוגי .
בית הספר ואישור
חדשנות ומצוינות.
המודל התקציבי

בינוי בתי ספר חדשים בהתאמה לצרכי העיר

על יסודי

רגיל

רישום ושיבוץ של כלל
המבקשים ע"פ צורך.
מעקב של רפרנטית
עירונית לנושא.

השתתפות של 100%
לימודי שחייה
רגיל
מתבצעים לשכבות ד' מהתלמידים .מעקב
בכל המ"מ ובחמ"ד ובקרה של אגף הספורט.

בקרה על ניהול עצמי

ייעוץ חשבונאי

אחזקת מחשבי מנב"ס

הצטיידות

כיתות חכמות

12186

ניהול איכותי בדגש על סביבה פיזית מטופחת ומותאמת לאתגרים חינוכיים

אחזקת מחשבי מנב"ס

הצללות ושיפוצי קיץ

כתות חכמות ומעבדות מחשבים
המותאמים ללמידה טכנולוגית
במאה ה.21-

בית ספר חדשני שטקליס

יסודי +גזברות

בתי הספר יקבלו הדרכה בנושא
ניהול עצמי ויכתבו תכניות עבודה
מתוקצבות .הגשת תכניות העבודה
המתוקצבות ,הגשת דוחות בקרה
ומעקב על כל בתי הספר

יעוץ חשבונאי -
הדרכה ומעקב אחר יסודי  +גזברות
ניהול עצמי על ידי רו"ח

יסודי  +מחשוב

חינוך  +אחזקות

חינוך ומחשוב

המשך תיכנון פדגוגי של בית הספר
והשתתפות בועדות בנושא
בראשות ברוך וגילת
מנהלת אגף עי"ס במשרד החינוך
והיועץ גדי ביאליק

12145

ביסוס תנאים מערכיתיים מעודדי שית"פ ופיתוח מקצועי

הטמעת סובלנות ומניעת
גזענות

הטמעה ולמידה משמעותית מקומית גילת סיימון ,אורית
של ערכים ובמרכז ערך הסובלנות .עזגד,

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

השתתפות מעל
חברתי 7 30בתי ספר יישמו את
רכזי חינוך
תכני הסדנא בתוך בתי
ומעורבות בסדנת
הספר במסגרת חודש
הסובלנות שמועברת הסובלנות
בפורום

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1

100

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

12194

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

השתתפות לפחות
ביסוס מערכת החינוך
קהילת ועדת היגוי נשר פחות
העירונית כמובילה בתהליכי  15מורים בכל
מ % 10
מורים
חדשנות ומצוינות.

ביסוס תנאים מערכתיים (אקו סיסטם) מעודדי שת"פ פיתוח מקצועיחדשנןת ויזמות חינוכית

תוכנית להכשרת מורים
למתמטיקה ומדעים
במסגרת קרן טראפ
ברוך גרשטיין/גילת
סימון

12171

12172

12178

תוכנית אשר באה לאתר ולהכשיר
מורים מובילים בתחום המתמטיקה
והמדעים על מנת שיוכלו לסחוף
את העמיתים שלהם לשיפור דרכי
ההוראה והישגים במקצועות אלה

כיתת ותיקים

תעשיידע

קידום תעודת בגרות
איכותית (מתמטיקה
אנגלית  5יח"ל)

12181

12184

15308

15309

15310

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

קרן טראמפ

80

110

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

290

88

תעשיידע ,בתי 56
 1814104753ספר

משרד
לאזרחים
ותיקים -טרם
פורסם הקול
קורא לשנה זו

59

0

0

(ריק)

0

0

תב''ר

0

0

(ריק)

עמותת
יוניסטירם

( 1815104781ריק)

500

60

0

30

0

300

קרן טראמפ
למימון הכשרת 210
המורים

0

(ריק)

0

0

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

ועדת
כיתותהיגוי לפתיחת ועדת היגוי לסיכום שנה
הוותיקים
ושביעות רצון של  90%רגיל
הצבת איכות חיי התושבים והשתתפות 25
והערכות
מהוותיקים
בעיר בראש סדר העדיפויות .ותיקים בכל אחת
לתשפ"ב.
מהכיתות .
ועדת היגוי לפתיחת
כל התוכניות בבתי
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי הספר בהתאם לת.ע .ועדת היגוי לוודא שנשר רגיל
10%
מ
קטן
מהתוכניות
ובהתאם להנחיות
חדשנות ומצוינות.
הקו הסגול
ועדות היגוי לקידום
הבגרות במתמטיקה ועדות היגוי לקידום
הבגרות במתמטיקה
ואנגלית ובקרה
ביסוס מערכת החינוך
רגיל
העירונית כמובילה בתהליכי שאין תלמידי  3יח"ל ואנגלית ובקרה שאין
תלמידי  3יח"ל באנגלית
באנגלית למעט
חדשנות ומצוינות.
תלמידי שח"ר ומעבר למעט תלמידי שח"ר
תלמידים מ3ל 4יח"ל

התאמת דרכי הלמידה ההוראה הערכה לחיזוק רלוונטיות מערכת החינוך למציאות החדשה באמצעים טכנולוגיים

הפעלת כיתות ותיקים בצורה מקוונת גילת סיימון ,ברוך
גרשטיין
בהתאם להנחיות התו הסגול

חיבור התלמידים לתעשייה
סדנאות בתחומי גילת סיימון ,ברוך
חלל ,IOT ,נטפים ,
אנרגיה  ,גרשטיין
סדנאות שמור עלי מפני קורונה.

ביסוס מערכת החינוך העירונית
כמובילה בתהליכי חדשנות
ומצוינות -ברוך וגילת
וסגירת  3יח"ל אנגלית כיתות למעט
כיתות אגף שח"ר.

בתי ספר יחודיים

פיתוח מקצועי של אנשי
חינוך בעיר ,מנהלים,
חבריהנהלה ,מורים,
מקצועיים ,מחנכים

הפיכת אלדד לבית ספר
לאומנות

יזמות עסקית יוניסטרים

תוכנית למצויינות
במתמטיקה  ,פיסיקה
ומדעים וסייבר

ועדת היגוי  -נשר
ועדת היגוי
קליטת קטן מ 10%מתלמידיתלמידי קמפוס
ביסוס מערכת החינוך
המשך הפיכת אלדד לבית ספר
דורה מגמת האומנות ושיווק
מספר רגיל
העירונית כמובילה בתהליכי במגמות האומנות
ברוך וגילת
לאומנות וקליטת מיטבית של
המגמה להגדלת
השונות כיום 37
חדשנות ומצוינות.
התלמידים .
הנרשמים מקמפוס דורה
%המשיכו באלדד
מעל 50%
תוכניות הכשרה למנהלים ולמורים :
פתיחת התוכניות
ביסוס מערכת החינוך
 ..1פסיכופדגוגיה למנהלים
לפי ת.ע .בכל פעילות ועדת היגוי -ונשר קטן
רגיל
וגילת
ברוך
וסביבה
קיימות
ערכי
.2,הטמעת
העירונית כמובילה בתהליכי השתתפו מינימום  15מ10%
ומצוינות.
חדשנות
בבתי ספר עי"ס
מנהלים /מורים .
.3סמינר מנהלים .
ועדת היגוי לתכנון
ועדת היגוי  -לוודא
ודרישות מגמת
ביסוס מערכת החינוך
גילת סימון וברוך
המשך
תב''ר
אישור תב"ר ותחילת
אומנות בינוי להסבת הכיתות למגמות גרשטיין בשיתוף אלירן העירונית כמובילה בתהליכי קולנוע  ,במות
ביצוע בחודשי הקייץ
חיצוניות ,ואמפי
חדשנות ומצוינות.
דבוש
חיצוני .
הפעלת
ביסוס מערכת החינוך
תוכנית המכשירה בני נוער למנהיגות
התוכניתגיל ועדת היגוי  ,נשר קטן
ברוך
סימון
גילת
רגיל
העירונית כמובילה בתהליכי בשלוש שכבות
תלמידים מ10%
עסקית תפעל בהתאם למתווה התו גרשטיין
סה"כ כ 83
חדשנות ומצוינות.
הסגול
ביסוס מערכת החינוך
הפעלה של כיתות ה ועדת היגוי
וגילת
גרשטיין
ברוך
כיתות
בשנת תשפ"א יפתחו בחט"ב
למדידתמ 10%רגיל
TOP
בתהליכי
כמובילה
העירונית
בחט"בוכיתות הסייבר הישגים ונשר קטן
סימון
 TOPבשכבות ט ,וכן כיתות סייבר
חדשנות ומצוינות.
290

-1

101

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

15312

תוצר מדיד חציון 1

תוכניות מצויינות

15373

תוצר מדיד חציון 2

בעי"ס תוכניות מצויינות רבות עמ"ט
מגשימים גילת סימון ברוך
מופת ,סודקות ,יונסטירים ,
בתיכון ,ועוד גרשטיין
,נס טכנולוגיה  ,אקדמיה

תוכנית הסייבר הלאומית
מגשימים

15374

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

44

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

0

0

רגיל

רגיל

0

900

משרד
החינוך האגף
למחוננים

רגיל

25

0

0

תוכנית הסייבר
הלאומית
0
קרן
במימון
רש''י
מגשימים
תוכנית הסייבר 0
הלאומית

( 1814104753ריק)

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב
קיום ועדת היגוי למעקב
אחר תוכניות המצויינות
וקשר עם הגורמים
מיפוי כל התוכניות
המצויינות בעיר היעד האקדמיים ,והגופים
מעל  20%מתלמידי המפעילים ועלייה
ביסוס מערכת החינוך
רגיל
של  2אחוז בכמות
העירונית כמובילה בתהליכי העיר משתתפים
התלמידים הלומדים
בתוכניות מצויינות
חדשנות ומצוינות.
בתוכניות מצויינות
,קיום ערבי חשיפה
בהתאם להנחיות משרד
לתוכניות
הבריאות ומגבלות
קורונה.

התוכנית
פועלת ומכשירה תלמידים ברוך גרשטיין גילת
הסייבר
במקצועות
משכבות י -יב
סיימון
במשך שלוש שנים.

קהילת מורים לתחום
הסייבר

15604

60

(ריק)

0

משרד החינוך

0

5

רגיל

רגיל

( 1815104787ריק)

290

0

165

0

רגיל

הפעלת הקבוצות
ביסוס מערכת החינוך
וקליטת מיטבית של
העירונית
כמובילה בתהליכי תלמידי שכבת י'
חדשנות ומצוינות.
החדשה

ברוך גרשטיין גילת
פתיחת קהילת מורים מחט"ב
להכשרה ללימוד סייבר בבתי הספר סימון

תכנית אמירים

ועדת היגוי ונשר של
פחות מ10%

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

תוכנית לתלמידי מחוננים ומצוינים

ברוך גרשטיין  /גילת
סימון

15627

15706

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

במסגרת תוכנית מעורבות חברתית,
נעשים  3טקסי הוקרה .הראשון
ברמה הארצית ,אליו נשלח נציג
גילת סיימון/אורית
פעילים מצטיינים במסגרת עירוני אחד ,השני ברמה המחוזית
עזגד
תוכנית מעורבות חברתית אליו נשלחים  2נציגים .וברמה
העירונית אליו נבחרים כ 40
תלמידים .כל התלמידים נבחרים על
ידי ועדה עירונית.

הצטיידות דיגיטלית

במסגרת קול קורא של המשרד
הוגשו 14בתי ספר להצטיידות
בספרים ובתכנים דיגיטליים

15707

15981

ברוך גרשטיין גילת
סימון

נס טכנולוגיה

מתחברים לירושלים

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

חברת נס טכנולוגיה מפעילה
תוכנית מצטיינים לפיתוח מנהיגות
טכנולוגית עתידנית ,התלמידים
נחשפים לעולמות תוכן עשירים
,סייבר ,ברוך גרשטיין גילת
מתחומי הבינה המלאכותית
רפואה סימון
ביג דאטה ,נוירו טכנולוגי ,וביו
במקביל ללמידה מעשית טכנולוגית
הפעלת התוכנית ההתאם לתו
הסגול /בצורה מקוונת.

תלמידי שכבות ז /שכבה ח'
לחיזוקישתתפו ברוך גרשטיין גילת
בסיור מקוון לירושלים
סימון
המורשת היהודת

השתתפות של
מעל ועד היגוי ונשר של פחות
 5מורים בקהילת
משני מורים
הסייבר
ועדת היגוי
לפתיחת  2ועדת היגוי  -לבדיקת
קבוצות אחת
בשכבה התקדמות ונשירה של
ז' והשנייה בשכבה
פחות מ10%
ח' .
הוקמה ועדת היגוי
ועדת ההיגוי תבחר כ
לבחירת המועמד
 40פעילים מצטיינים.
העירוני .הועדה
תכלול מפקח ,ראש ייערך טקס עירוני כולל
משפחות.
אגף ,מנהל תחום
יחולקו תעודות הצטינות
התנדבות ,מנהל.
חברתית ערכית .על פי
יבחרו לפחות 3
הנחיות תו סגול
מועמדים לטקס
הארצי והמחוזי.
הערכות לשנת תשפ"ב
הפעלת הספרים
ושביעות רצון של בתי
והתכנים
הדיגיטליים הספר  90%מהתכנים
בכל בתי הספר
ומהספרים הדיגיטלים

ועדת היגוי לשביעות
ועדת
ביסוס מערכת החינוך
היגוי להפעלת רצון ,כל קבוצה תכלול
העירונית כמובילה בתהליכי הקבוצות
המאושרות מינימום  15לומדים
של התוכנית
חדשנות ומצוינות.
בקבוצה .

הפעלת התוכנית
שביעות רצון של
ביסוס מערכת החינוך
לפחות ב  10חטיבות בתי הספר והערכות
העירונית
כמובילה בתהליכי ביניים
לפחות בשבה לפעילות בשנת תשפ"ב .
חדשנות ומצוינות.
אחת ז או ח
רגיל

0

הקרן
הכותללמורשת 0
40

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

16160

16172

16317

12147

12148

12149

12156

12158

שם המשימה

ציוד למסלולים מקצועיים

מחצית שלישית

מגמות יחודיות

בניית שני ימי הסמינר
לתלמידים

העברת סדנא בפורום
מנהלים בנושא :סובלנות

העברת סדנה בנושא
סובלנות ונגד גזענות
לפורום חינוך חברתי

סטטוס חינוך חברתי ערכי

שבוע מעשים טובים

הסבר

סיוע לבתי הספר למגמות
ייחודיות  ,רובוטיקה  ,אסטרו
פיסיקה ,ביוטכנולוגיה ,פיסיקה
מחקרית,כימיה,פרוייקטי גמר .

מידי שנה מפעיל משרד החינוך מועד
נוסף לשיפור הבגרויות בחודשי הקייץ ,
בהתאם למגבלות קורונה והתו הסגול .
בסיכום עם המשרד הרשות מעמידה
 20אשח לצורכי אבטחה,חשמל,צילום
חומרים ושאר זוטות.
מגמות ייחודיות לרבות הקמת מגמות
אמנות באלדד  -בי"ס לאומנויות.
בכל בית ספר על יסודי בעיר ניתן
לפתוח עד  3מגמות ייחודיות .מגמה
אקדמית .מגמה האמנויות ומגמת
ספורט .דוגמאות רובוטיקה ,חלל
ואסטרופיסיקה ,מדעית הנדסית ,סייבר,
ביוטכנולוגיה ,פיסיקה מחקרית ,רפואה,
מחול ,אמנויות העיצוב ,הפלסטית,
תיאטרון,והבמה

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

גילת סימון גרשטיין
ברוך

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2
ביצוע ועדת היגוי עם
כל בתי הספר לאיתור השלמת הציוד בהתאם
ביסוס מערכת החינוך
בתהליכי פערי ציוד הפוגעים לפערים שהוצגו בחציון
העירונית כמובילה
א בהתאם לתקציב
ביכולת בתי הספר
חדשנות ומצוינות.
לעמוד במשימותיהם הקיים .
ובבגרויות

גילת סימון ברוך
גרשטיין

פתיחת הקבוצות של
התלמידים המועדים נשר קטן מ 10%של
לשפר בגרות בהתאם התלמידים הלומדים
בתכנית
לתקציב משרד
החינוך

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

גילת סימון גרשטיין
ברוך

הגשת מעל 90%
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי מקול הקוראים של
המשרד .
חדשנות ומצוינות.

100

20

150

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

 1815103754משרד החינוך

( 1815104783ריק)

( 1815101740ריק)

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

רגיל

מימוש התקציב של
המשרד בביצוע ברכישת
ציוד מעל 90%עבור
רגיל
מגמות הייחודיות
החדשות ושדרוג מגמות
קיימות

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

445

0

הפעלת סמינר של יומים
של סמינר והשתתפות
של מעל  150תלמידים רגיל
בהתאם למגבלות התו
הסגול והנחיות קורונה
רגיל

רגיל

תיכנון סדנא נוספת
לתחילת שנת תשפ"ב
עבור  30מנהלים
תיכנון לסדנא נוספת
לתחילת שנת בשנת
תשפ"ב

הקמת צוות מוביל
לבניית תוכנית
הסמינר -וכתיבת
התכנים כמו כן
סגירת  10בתי ספר
שיקחו חלק בסמינר
 30מנהלים עוברים
את הסדנא .
השתתפות של 30
רכזי חינוך חברתי
בסדנא

( 1815103754ריק)

(ריק)

0

15

0

(ריק)

0

0

0

רגיל

חיזוק החינוך למצוינות לימודית ערכית ואזרחית והטמעת תהליכי מעורבות חברתיתקהילתית נוער ומבוגרים

 3נציגים משכבות ט' ,י' משתתפים

גילת סיימון ,אורית
עזגד

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

0

גילת סיימון ,אורית
עזגד
(ריק)

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
0

0

לפחות  10תיכונים תיכנון וזימון  12תיכונים
לישיבות סטטוס בשנת
עוברים ישיבת
סטטוס בסוף השנה .תשפ"ב

0

0

אורית עזגד

22

עמותת הרוח
הטובה

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

אורית עזגד

בחודש נובמבר תועבר סדנא בפורום
גילת סיימון ,אורית
מנהלים בנושא סובלנות ,דילמות בחברה עזגד
הישראלית

בפורום חינוך חברתי שיתקיים בנובמבר
יעברו רכזי המעורבות ,רכזי חינוך חברתי,
מנחי מועצות תלמידים סדנה בנושא
בירור ערכי.
כל בית ספר מגיע לישיבת סטטוס מול
מנהלת האגף ומפקחת משרד החינוך.
בפגישה זו בודקים ברמה שמית את
ססטוס התלמידים הפעילים בתוכנית,
ואלו שלא וההשלכות על התלמידים
שלא מבצעים את ההתנסות כראוי.
שבוע מעשים טובים בעיר המתקיים
ב  10שנים אחרונות ומהווה שבוע
שיא של יוזמות חברתיות ,פרויקטים
התנדבותיים ועשיה למען הקהילה של
תושבים ,החינוך הפורמאלי ,החינוך
הבלתי פורמאלי ,סטודנטים ועוד .שבוע
זה יתקיים רק על אישורי התו הסגול
ומדיניות משרד הבריאות.
לפחות 7000
תיכנון שיווק וגיוס של
תלמידים לוקחים
מעשים לפחות  10תיכונים6 ,
חלק בשבוע
רגיל
תנועות נוער וארגוני
50
לפחות
טובים.
נוער .לפחות  3פרויקטים
פרויקטים
שוניםהעיר .קהילתים נרשמים.
נעשים ברחבי
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

12168

שם המשימה

פיתוח אחריות בנושא
קיימות וסביבה

הסבר

אחראי משימה

פיתוח הבנה
קיימותואחריות של תלמידים גילת סיימון ,אורית
בנושא
וסביבה למידה ערכית עזגד
ואחריות סביבתית

מטרת על רלוונטית

הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

12174

12175

ברוך גרשטיין ,גילת
סיימון

סודקות את תקרת הזכוכית תוכנית
לקידום נערות בתחומי המתמטיקה
סודקות את תקרת הזכוכית והמדעים  -התוכנית הורחבה השנה
לבית ספר חיים גורי שכבות ח-ט
ולאורט ליבוביץ שכבה י'

עתודה מדעית טכנולוגית

16176

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

תוכנית מקדמת עלייה בשיעור מספר
ברוך גרשטיין ,גילת
התלמידים והתלמידות הניגשים
בהלחה ל 5-יחידות לימוד מתמטיקה סיימון
ומדעים.

משלחות נוער לפולין

מנהלת התנדבות בחינוך מלווה את
מעורבות חברתית הנחיה רכזי המעורבות
בחטיבות ובתיכונים ,אורית עזגד
וליווי
החינוך
רכזי מעורבות חטיבות ובנוסף מלווה את רכזי
ותיכונים
החברתי בחטיבות והתיכונים

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

0

משרד החינוך

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

0

220

336

40

0

0

0

0

0

0

0

100

0

1,911

635

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

משרד החינוך

 1814104754כיח

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב
השתתפות של
הפעלת לפחות
כ1000תלמדים מבתי
שלושה מיזמים
הספר השונים במיזמי
עירוניים בתחום
קיימות ושביבה ושביעות
קיימות וסביבה
רצון מהאגף לאיכות
רגיל
6
,לפחות
חלקבתי ספר הסביבה על שיתוף
ייקחו
במיזמים ,הפעולה בהתאם
בהתאם להנחיות
להנחיות משרד
משרד הבריאות
הבריאות ומגבלות
ומגבלות קורנה .
קורנה .
ועדת היגוי להטמעת ועדת היגוי לבדיקת
נשירה פחות מ10%
התוכנית בחט"ב
חיים גורי ובליבוביץ' מהתלמידות ושביעות
רגיל
התלמידות
של
רצון
של
ופתיחה מלאה
ובתי הספר והערכות
התכנית בכל בתי
לתשפ"ב.
הספר שבתכנית
ועדת
מלאההיגוי להפעלה ועדת היגוי להצלחת
בהתאםשל התכנית התוכנית  -בנשירה של רגיל
למגבלות
פחות מ10%
התו הסגול
הוצאת תלמידים על שביעות רצון ונשר
פי התוכנית השנתית קטן מ % 10מכמות
התלמידים שתוכננו
בהתאם לגבלות
לצאת
קורונה .
רגיל

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

( 1815104780ריק)

0

 30רכזים מקבלים ליווי
והנחיה במסגרת הפורום
החברתי.
מקבלים ליווי והנחיה רגיל
35
אישית בתוך בתי הספר
חטיבות ותיכונים
לפחות  8000תלמידים
לוקחים חלק
במעורבות רגיל
חברתית ועשיה
קהילתית.

רגיל

קשר מול לפחות
קשר מול  20גופים
 20תנועות נוער ,
ארגונים וקבוצות נוער הפועלים בעיר כמקום
התנסות.
המשמשים כמקום
התנסות.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

0

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

 30רכזים מקבלים
ליווי והנחיה במסגרת
הפורום החברתי.
 35מקבלים ליווי
והנחיה אישית בתוך
בתי הספר חטיבות
ותיכונים
 14תיכונים פועלים
במסגרת תוכנית
מעורבות חברתית
 5חטיבות נמצאים
בתוכנית מעורבות
חברתית

טיפוח מערך חינוך מבוסס קשר אישי ,העמקת מערך היחסים

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

ביסוס מערכת החינוך
בתי הספר מוציאים משלחות של בני
נוער לפולין פעמיים בשנה  ,משכבות גילת סימון הדר תורגמן העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.
יא' ושכבת יב .

12150

12151

12152

12153

תלמידי י-י"ב כחלק מתוכנית
משרד החינוך משתתפים במערך
תלמידי ט'-י"ב לוקחים חלק ההתנדבות העירוני.
אורית עזגד
תלמידי ט' נמצאים בתוכנית
במערך ההתנדבות
התנדבותית כחלק מראיה עירונית
להרחבת ההתנדבות.
שיתוף פעולה וקשר רציף מול כל
ארגוני הנוער ,תנועות הנוער ,רכזי
נוער עירונים בכל הקשור לתוכנית
קשר מול כלל מקומות
לתוכנית .אורית עזגד
מעורבות חברתית ,וחיבורם
ההתנסות
ליווי ועזרה מול בתי הספר ועידוד
תלמידים ליציאה למעורבות חברתית
מערכת טריביו היא מערכת של
משרד החינוך ,ומשמשת כ מערכת
לניהול מערת ההתנדבות  .כל
טריביו
הטמעת מערכת
תלמיד מכיתה י' ומעלה מחוייב לדווח אורית עזגד
לתלמידי התיכונים
במערכת הזו את שעות ההתנדבות
שעושה במסגרת תוכנית מעורבות
אישית
 3000תלמידים
כ  2000תלמידי י'
משתמשים ומזינים
רגיל
הורידו
במערכת
התנסות
טריביו,את אפליקצית שעות
טריביו
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

תוצר מדיד חציון 1
ועדת תכנון ראשונה
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי להצגת צרכים
פדגוגים
חדשנות ומצוינות.

אחראי משימה

הסבר

תוצר מדיד חציון 2
התקדמות תכנון
הצרכים הפדגוגיים .

מטרת על רלוונטית

רגיל

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב
0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
(ריק)

12187

0

ביסוס מערכת החינוך
בתהליכי ועדת היגוי לכל בתי
העירונית כמובילה
הספר
חדשנות ומצוינות.

בית ספר דמוקרטי

0

שיפור אחוז הזכאות
משנה קודמת ותעודה
איכותית

12198

רגיל

העלאת הזכאות לבגרות

0

המשרד
לפריפרייה
הנגב והגליל

מימון בתי
הספר

0

30

פרח ומפעל
הפייס

0

משר
החינוך 0 /
בתי הספר

(ריק)

חשיפת התוכנית
למנהלי בתי הספר .

0

אישור מפקחת הייעוץ
על הפעלה מרבית של
התוכנית בבתי הספר
רגיל
בהתאם לתו הסגול
ומגבלות קורונה הצלחת
התוכנית בתי הספר .
רגיל

0

0

0

חוות דעת של מפקחת
הפעלת
התוכנית ב 10הייעוץ על הצלחת
בתי ספר לפחות
התוכנית.

עידוד חיזוק והרחבה של תוכניות לצמצום פערים
ברוך גרשטיין גלעד
עזר גילת סימון

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

12193

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

270

235

80

70

0

15608

15609

0

תוכנית חוסן

פעילות מרכז לנפגעות
ונפגעי תקיפה מינית

15311

15444

תיכנון בית ספר למתן מענה לצרכים
מגווניםשל תלמידי הערי יעד איכלוס ברוך/גילת
תשפ"ד
ביצוע סטטוס בגרויות לכל בי"ס ,דיון
על כל תלמיד תוך בחינת תכנית
הבחנות אישית ואיכות תעודת
הבגרות תוך ניסיון למקסם מועדי
היבחנות ,קיץ ,חורף ,מחצית שלישית ,ברוך גרשטיין/גילת
מועדי ב' .ביצוע ועדות מלוות לבחינת סימון
תכנית ההיבחנות השלוש שנתית
מתן מערך תגבורים עירוני לתכנית
ההיבחנות שנקעה :קורסי תה"ל,
שעות רה"ע ,שעות שח"ר ובודדות.

תכניות “חוסן ,חינוך” הינה להקנות
כלי התמודדות עם מצבי לחץ יום
ומשבר ,גילת סימון /ברוך
יומיים ,וכן עם מצבי טראומה
גרשטיין
בבתי
מניעה
כתוכניות
מופעלות
והן
הספר .

תוכנית שפועל בבתי הספר ונותנת
הרצאות לצוותים החינוכיים ומפגשים ברוך גרשטיין גילת
בכיתות כדי לתת מענה לתלמידים סימון
ולתלמידות בנושא של פגיעה מינית .

שעות חונכות לתלמידי
הפריפרייה

חונכות פרח בבתי הספר

טיפוח תחושת חוסן,רווחה נפשית ופיתוח מיומניות להתמודדות עם מצבי חוסר וודאות ומשברבכל מערכי החינוך
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

במסגרת פרסום קול קורא  ,הוגשה
בקשה לקבלת שעות חונכות
לתלמידי נתניה המתגוררים
ברחובות הפריפריה של נתניה

תוכנית חדשה באגף עי"ס בה
משתתפים כ 30סטודנטים
מלגאי פרח ונותנים מענה לימודי
חברתי בשני בתי ספר באלדד
ובטשרניחובסקי
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
גילת סימון אורית עזגד מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

ועדת היגוי להתקדמות
התלמידים בהיבט רגשי
איתור התלמידים ,
רגיל
וגיוס חונכים והפעלת חברתי לימודי יחסית
התוכנית בבתי הספר לתחילת התוכנית וניצול
משאבים
ועדת היגוי להפעלת
ועדת היגוי לבדיקת
התוכנית בשני בתי
נשר של עד 10
ספר ושיבוץ מורה
 %מהסטודנטים,
מלווה לתוכנית
לימודית של רגיל
בכל בית ספר ומתן והתקדמות
מענה ל 60תלמידים מעל  50תלמידם שלמדו
בתוכנית.
מאוכלוסיית אגף
שח"ר .

מינדפולנס קשיבות מודעת הטמעת בית ספר אורט גוטמן
והכשרתוחיים ברוך גרשטיין /גילת
גורי לבית ספר סגול -
סימון
למורים
המורים למודעות קשובה

פיתוח מערכת חינוך מבוססת קשר אישי העמקת מערכות היחסים בדגש חברתיים ורגשיים
ביסוס מערכת החינוך
הפעלת התכנית
העירונית
כמובילה בתהליכי מינימום  15מורים
חדשנות ומצוינות.
בדיקת נשר קטן מ10%

12195

רגיל

הטמעת ערכי קיימות
וסביבה בבתי הספר עי"ס

( 1815104781ריק)

ביצוע השתלמות למורים בנושא
קיימות וסביבה בנושא משבר
האקלים

13

אורית עזגד /גילת
סיימון

0

הפעלת התוכנית
הטמעת עקרונות עיר
חכמה והשתתפות של
ומקיימת בבסיס פעולות
מעל  15מורים
העירייה.
בהשתלמות בזום .

12196

רגיל

סמינר למנהלי חינוך עי"ס

0

סמינר מנהלים לפיתוח מיקצועי
יפעל השנה במקוון או במתכונת
יומית על פי הנחיית התו הסגול

(ריק)

ברוך גרשטיין /גילת
סימון

0

הפעלת הסמינר
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי בהשתתפות לפחות
 25מנהלים
חדשנות ומצוינות.

0

ועדת היגוי לחשיבה
למימוש התוצרים

נשר קטן מ10%של
המורים בהשתלמות
 ,ותיכנון פתיחת
השתלמות נוספת
בתשפ"ב.
רגיל

( 1815104781ריק)

20

0
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

16159

תוכנית ייחודית המיועדת לתלמידים
המשובצים בכיתות אומץ .,כדוגמת
סדנאות ,העצמה ,פעילות גיבוש,
מנהיגות ,מרתונים לימודיים
תוכנית הפועלת בחט"ב ומטרתה
לתת מענים לימודים ,חברתיים,
רגשיים לאוכלוסיית התלמידים
בכיתה .פעילות גיבוש ,סדנאות
מעוררות השראה ,סדנאות הפעלה,
מענים רגשיים

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

100

0

רגיל

גילת סימון גרשטיין
ברוך

( 1815104753ריק)

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

100

הפעלת פעילות אחת
ביצוע פעילויות ב90%
לפחות בכל בית
ספר בו קיימת כיתת לפחות מכיתות אומץ.
אומץ

0

גילת סימון ברוך
גשרטיין

( 1815104754ריק)

50

2,650

23,320

0

0

0

45

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

(ריק)

( 1815103753ריק)

0

רגיל

ביצוע אבחון ל 90אחוז
איתור תלמידים בכל לפחות מהתלמידים
בתי הספר הזקוקים הזקוקים לאבחון וידם
אינה משגת בהתאם
לסיוע באבחון
למגבלת התקציב .

ביצוע ישיבות סטטוס ביצוע ישיבות סטטוס עם
כל בתי הספר לבדיקת
עם כל בתי הספר
לבדיקת צרכים וניצול צרכים וניצול יעיל של
ביסוס מערכת החינוך
רגיל
העירונית כמובילה בתהליכי יעיל של שעות תקן שעות תקן לצרכים
השונים והייחודיים של
לצרכים השונים
חדשנות ומצוינות.
והייחודיים של כל בית כל בית ספר בהתאמה -
עד  100%ללא חריגות.
ספר בהתאמה .

כל מטרות העל גם יחד

התוכנית פעלה
הפעלת
פעילותבואחת בהצלחה במעל 90
אחוז רגיל
בכל בית ספר
תל"מ  ,בתי הספר בהם ישנה
קיימת כיתת
כיתת תל"מ

( 1815104789ריק)

רגיל

ועדת היגוי -סטטוס ועדת היגוי סטטוס
ביסוס מערכת החינוך
בגרויות לקראת חורף
בגרויות לקראת
העירונית
כמובילה בתהליכי הקייץ השתתפות כל ועלייה באחוז הזכאות
חדשנות ומצוינות.
משנה קודמת .
בתי הספר .

( 1815101514ריק)

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

חלוקת הספרים לבתי
הספר ולתלמידים בסוף
שנה במסגרת טקסי
למגבלות רגיל
סיום בהתאם
קורונה ותו סגול או
שליחה בדואר .

מתן דגש לניהול איכותי והענקת שירות מקצועי ,מהיר ומסביר פנים לתושבים

שי לבוגרים

מיד שנה בתאום עם ראש העיר
נבחר הספר לחלוקה לבוגרי בתי
הספר
גילת סימום ברוך
גרשטיין

16167

16170

16175

16319

16322

בחירת ספר  ,יציאה
לרכש לכ2200
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי ספרים עבור
תלמידים בוגרי
חדשנות ומצוינות.
השנה

תוכניות אומץ

תוכנית תל"מ

איבחונים פסיכודידקטיים

תוכנית תה"ל

שעות תקן עירוניות

שילוב איכותי של אוכלוסיות כחלק מהקהילה הטבעית והשייכות העירונית ומתן מענים מותאמים

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
סיוע לבתי הספר להפנות לאבחון
מימוש מדיניות של צדק
פסיכודידקטי תלמידים שידם אינה
משגת ומשפחתם מתקשה בתשלום גילת סימון הדר תורגמן חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
עבור האבחון.

תגבורים לבגרות מסייעים לתלמידי
העי"ס כיתות י"א י"ב להגיע לזכאות
מלאה לבגרותולהעלותה מידי שנה
אחד המענים הוא תגבורים לימודיים
גילת סימון גרשטיין
במסגרת ש.ר.ע תה"ל ,ש.בודדות,
מתרגלים וש .תקן ,מדובר על  5000ברוך
תלמידים י"א י"ב ,שניגשים במועד
חורף ובמועד קיץ ל 3-6-שאלונים.
כלומר-כ  10שאלונים בשנה .מגישים
 50,000שאלונים!

ש.התקן העירוניות מהוות אוויר
לנשימה עבור בתי הספר העי"ס
משמשות לשיפור איכות תעודת
הבגרות , ,להוראת שאלוני בגרות
לעולים חדשים ,למצ'ינג מול
משרד גילת סימון ברוך
החינוך בעתודה מדעית טכנולוגית
גרשטיין
מצויינות
ומול אגף שח"ר ,לטיפוח
בכל הרמות שש שנתי להוראה
במ.הייחודיות בהיקף  5יח"ל לבגרות
ולנושאים שהוצגו בפני ראש העיר
והמנכ"ל.

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

11889

12028

14987

שם המשימה

11891

12027

12029

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

חינוך מיוחד

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

בסוס תנאים מערכתיים שיתופי פעולה ופתוח מקצועי ,חדשנות ויזמות

0

0

רגיל

רגיל

למידה מרחוק בתנאי קיום שעורים פתוחים
הבדוד בכל הכתות  -לפחות  2לביהס

ביסוס מערכת החינוך
בתהליכי השתתפות של כ  25פתיחת קבוצה נוספת
העירונית כמובילה
כ 25 -סייעות
סייעות
חדשנות ומצוינות.

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

(ריק)

(ריק)

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

0

25

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

0

0

ביסוס מערכת החינוך
בתהליכי התנסות של לפחות
העירונית כמובילה
 3שיעורים בכיתה
חדשנות ומצוינות.

רגיל

הרחבת פעילויות כחלק
משגרה גם לא במצבי
חירום .

0

(ריק)

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

(ריק)

140

90

0

משימה שהועברה משנה
 3תכניות ספורט ב  -קודמת – הפעלתץ
תכנית הניווט ב
ביניים 50% -רגיל
5
ממוסדות החינוך מחטיבות
המיוחד
ובמוסדות החנמ (
בהתייחס לימי קורונה)

רגיל

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

משהח

56

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

150

0

0

0

0

0

הרחבת תכנית ל10
כתות חנמ

 10כתות
 5 ,מוסדות חנמ
הגשת כתה אחת
(חנמ |) לבגרות
במגמת לטיפול
ואילוף כלבים

איוש  100%כוא
בחופשות  -מניעת
סגירת גנים
רגיל

0

איוש  100%כוא
בחופשות  -מניעת
סגירת גנים ד

טיפוח תחושת חוסן ,רווחה נפשית ופתוח מיומנויות להתמודדות עם מצבי חוסר ודאות ומשבר

טיפוח תרבות ארגונית של מצוינות
והעצמת תהליכי חדשנות בקרב אנשי
החינוך ,בעיר  -שדרוג מורי החינוך
המשך הכשרת צוותי החנמ המיוחד לעבודה היברדית במרחב
אסתי יוסף
הויטואלי והמרחב הפיזי תוך שימוש
לשימוש באייפדים
במגוון כלים מותאמים לדרישות
המאה ה ,21-ולתנאי המגיפה הנוכחית
והלמידה מרחוק ככל שנדרש.
טיפוח אקלים חינוכי מיטבי ומוגנות -
בניית קבוצות תמיכה (עד  4קבוצות )
ליווי והדרכת סייעות
בבגני ילדים ובביה"ס מורשה לתמיכה אסתי יוסף
בבתיהס ובגנים
בסייעות ולשיפור מקצועיותן ומניעת
שחיקה
מסגרות החינוך המיוחד פועלות
בחירום ובשגרה ,יחד עם זאת ,כתות
שונות נדרשות לתקופות בידוד.
האתגר לכולנו היא שמירה על
הפעלת גמישות בהוראה קשר והמשך תפעול הוראה ולמידה
אסתי יוסף
שגרתית ככל שניתן .לכן נדרש
ולמידה עי למידה וחינוך
לקיים למידה היברידית שמאפשרת
היברידי
גיוון למידה ומקדמת גמישות גם
למורה ולגם לתלמיד ,מפתח את
מיומנויות הנדרשות כבוגר בחברה
העתידית.

תכניות ספורט מעצימות
בחינוך המיוחד.

תכנית טיפול בכלבים

הפעלת תכנית הארכת
שנהל בחופשות

חיזוק החינוך למצוינות ערכית
ואזרחית וטיפוח ילדים ובני נוער שוחרי
תרבות  -הפעלת תוכניות ספורט
ייחודיות של אתגרים ,וניווט ספורטיבי,
כתות ספורט.
תוכניות המעצימות אסתי יוסף
להתמודדות
את הפרט ומקנות כלים
עם אתגרים שונים ,העלאת ביטחון
עצמי ועוד .חיזוק תכניות ספורט בשני
מוסדות חנמ שנפתחו  -אמירים +
שחפים
חיזוק החינוך למצוינות ערכית
ואזרחית וטיפוח ילדים ובני נוער שוחרי
תרבות  -הפעלת תכנית טיפול בכלבים
לחיזוק מיומנויות תקשורת ,שליטה לימור לוין גדליה
עצמית ,בניית בטחון עצמי ,מניעת
אלימות .התכנית מכוונת להקנות כלים
להתמודדות עם אתגרים שונים שונים
ובעיקר הגברת שייכות וערך עצמי.
טיפוח אקלים חינוכי מיטבי ומוגנות
 מתן מענה לילדים עם מגוון צרכיםייחודיים לאורך כל היום והשנה.
הפעלת מסגרות החינוך המיוחד אסתי יוסף
בחופשות (חגים  +חופשת הקיץ) 65 .
גנים  27 +כתות תקשורת  4 ,בתי ספר.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

11890

12126

11888

12062

12068

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

תוצר מדיד חציון 1

כניסת רכז לעבודה
לטיפול בגני החנמ

תוכנת מעקב לקיום
הצבת איכות חיי התושבים כ 2100ועדות
הפקת סרטוני
בעיר בראש סדר העדיפויות .מידע והסבר לתושב
הנדרש

תוצר מדיד חציון 2

(ריק)

0

0

היכרות עם כל  70הגנים
 .בניית כלי למעקב אחר רגיל
משימות בגנים

רגיל

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

0

(ריק)

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

0

25

שיבוץ  100%מן
התלמידים בהתאם
להחלטת הועדות

0

מתן דגש לניהול איכותי והענקת שרות מקצועי מהיר ומסביר פנים לתושב  ,בדגש על הנגש מידע

מתן דגש לניהול איכותי והענקת
שירות מקצועי ,מהיר ומסביר פנים
לתושב  -בעיר פועלים כיום  70גנים
לחנ"מ  ,המהווים רבע מכלל הגנים
מיסוד תחומי פעילות
החינוךבאגף בעיר .לפיכך נדרשת התייחסות
אסתי יוסף
 גני ילדים שלמקצועית,תפעולית ,ליווי סייעות,
המיוחד
הפעלת קייטנות בחופשות  ,ניהול
תכניות ייחודיות ,רכש ,וטיפול
בשוטף .לשם כך יש הכרח להקצות
תקן לרכז במשרה מלאה .
מתן דגש לניהול איכותי והענקת
שירות מקצועי ,מהיר ומסביר פנים
לתושב -משימה ראשית באגף
הינה תכנון ,ניהול ,ארגון וביצוע של
קיום ועדות זכאות
ועדות ואיפיון  -ועדות זכאות  ,אשר החל משנה זו לימור לוין -גדליה
תכנת ניהול
יקראו ועדות זכאות ואיפיון  .האגף
קיים השנה כ 1700-ועדות  .בשנהל
תשפא צפויות להתקיים כ2000-
ועדות  ,ב  200 -ימי ועדות .

משרד החינוך

0

0

רגיל

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

(ריק)

קיום של כ2000
ועדות זכאות

0

250

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

(ריק)

125

0

0

הצטיידות שוטף +
מטבח טיפולי

השתתפות של
נתניה 90%שביעות רצון מן
מתלמידי
ההשתתפות ומן
בביהס
הלומדים
הפעילות 80% -
בתכנית

חדר המטבח מנוצל
ב 80%ממערכת השעות (ריק)
הבית ספרית

רגיל

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
0

עד  200ועדות חריגות

שילוב איכותי של מגוון אוכלוסיות כחלק מן הקהילה והשייכות העירונית

טיפוח אקלים חינוכי מיטבי
ומוגנות  -תיקון  11לחוק החנמ
נחקק ביולי  ,2018והעיר מתחילה
את יישומו החל משנה זו .החוק
הטמעה של תיקון  11לחוק מתרכז בהרחבת ההכלה והשילוב
אסתי יוסף
של תלמידים כחלק בלתי נפרד
החינוך המיוחד הגברת
במסגרות חינוך רגיל וע"פ בחירת
הכלה
ההורים .החוק דורש הכשרה של
הצוותים החינוכיים ובניית מענים
מותאמים לקידום הצלחת תלמידים
עם צרכים מיוחדים.
טיפוח אקלים חינוכי מיטבי ומוגנות
 -2בתיהס חדשי נפתחו בספטמבר
ביסוס ביהס "אמירים"
, 2020
לתלמידים עם בעיות
אסתי יוסף
לצרכים
פעולה
תשתיות
בניית
"שחפים"
וביהס
התנהגות ,
והתכניות הפדגוגיות  .שחפים בסוס
להפרעות נפש
מגמות מותמאות  ,מטבח לימודי ועוד
טיפוח אקלים חינוכי מיטבי ומוגנות–
בביהס ילמדו כ 70תלמידים,
ממשפחות מוחלשות החשופים
לשוטטות ,חוסר כה משפחתית,
נשירה והתנהגויות אלימות .יום
תכנית הארכת יום
התנהגותבביהס הלימודים מסתיים  ,13.30כהעצמה אסתי יוסף
להפרעות
לילדים נדרשת תכנית הארכת יום,
שתיעשה עם אגף הרווחה עד ,16.30
לבסוס מסגרת תמיכה שכוללת
תגבור לימודי ,ותמיכה חברתית
ורגשית.

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

11862

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

נוער וצעירים
פיתוח מסגרות ייחודיות לצעירים בצמתים הראשוניים של חייהם האזרחיים.

קיום סדנאות הכנה
לאזרחות למסיימי שירות
לאומי וצבאי
מור בורגנסקי

11863

11864

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

 1815201750משרד הביטחון 10

קיום סדנאות הכנה לאזרחות
למסיימי שירות לאומי וצבאי.
הסדנאות יתקיימו באמצעים
הדיגיטליים בהתאם למגבלות
ולמציאות המשתנה

מתן ייעוציים אישיים
לחיילים משוחררים

חשיפה והנגשה של
שירותי "הגג" עבור חיילים
משוחררים

11865

0

0

הקנייה והנגשה של הידע בדבר
הזכויות והחובות שלהם כגון :מידע
על מענק שחרור ,פיקדון ,זכויות
מול מור בורגנסקי
גופים ציבוריים (דוגמת ביטוח לאומי
ומס הכנסה) ,מיצוי זכויות באזרחות
ועוד.

היכרות עם המקום ,הסבר על
היעוצים השונים הניתנים ללא
עלות ,מתן מידע על פעילויות שונות
במרכז ,סדנאות והרצאות ועוד.
במידת הצורך ניתוב והפנייה לרכזות מור בורגנסקי
השכלה ותעסוקה במקום .חשיפת
"הגג" כנותן שירותים עיקרי ומקצועי
ע"י טלמרקטינג – טלפונים ממוקדים
לחיימ"שים מתוך רשימה מעודכנת.

שיתוף פעולה וקיום קשר
רציף עם משרד הביטחון,

לפחות 50%
מהמשתתפים השתלבו
קיום  3סדנאות
שלבשנה בתוכניות וקבעו יעדים
התושבים
הצבת איכות חיי
אישי רגיל
העדיפויות .בהשתתפות
למימוש פוטנציאל
בעיר בראש סדר
לפחות  300צעירים .ליישום ולקידום החברה
והקהילה בעיר.
לפחות  75אחוז
מהצעירים שהגיעו
לייעוץ ,המשיכו להגיע
למרכז הצעירים
ארבעה ייעוצים
לשירותים ופעילויות
הצבת איכות חיי התושבים פרונטליים ביום.
רגיל
המקדמות
נוספות
ייעוצים
בעיר בראש סדר העדיפויות .שלושה
יעדים שונים למימוש
טלפוניים ביום.
הפוטנציאל האישי
ולקידום החברה
והקהילה בעיר.

0

חמש שיחות
טלפוניות יוצאות
הצבת איכות חיי התושבים להיכרות והזמנה
בעיר בראש סדר העדיפויות .ל"גג" 75 .אחוז מסך
המוזמנים הגיעו
למרכז הצעירים.

שיווק וחשיפה להכשרות מקצועיות
ייחודיות במימון מלא של האגף והקרן
לחיילים משוחררים ,אימות נתונים
מור בורגנסקי
למלגת האפוטרופוס הכללי של
האגף והקרן לחיילים משוחררים,
אימות נתונים לאבחון תעסוקתי חינם
לחיילים משוחררים מעוטי יכולת

לפחות מחצית המגיעים
השתלבו בתוכניות וקבעו רגיל
פוטנציאל
למימוש
יעדים
אישי ליישום.

0

לפחות 80%
מהמשוחררים ימצו
זכויותיהם ובסיוע כך
הגעה של הרכזת
הצבת איכות חיי התושבים אחת לרבעון ללשכה ,יקדמו עצמם
לתעסוקה רגיל
בעיר בראש סדר העדיפויות .השתתפות בימי עיון מתאימה לכישוריהם,
והכשרה של האגף .בדגש על אוכלוסיות
מהפריפריה החברתית
בעיר.

11866

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

ליווי מעקב ותמיכה
בחיילים בודדים
שהשתחררו
0

הקמת קבוצה /קהילה
של חיילים בודדים אשר
רגיל
יקבלו מענה הוליסטי
בכל התחומים בתוך
הרשות.

 .1לפחות  80חיילים
בודדים טופלו
במסגרת המרכז
בשנה
.2מעקב טלפוני אחת
לחודש לפחות

הגשת מענקי שכר דירה לחיילים
משוחררים בודדים המתגוררים
בעיר .הגשת מענקי שכר דירה
לחיילים משוחררים בודדים
מור בורגנסקי
המתגוררים בעיר .מעקב טלפוני
אחר חיילים משוחררים בודדים
שהגישו מענקי סיוע דרך המרכז.
מתן ייעוציים אישיים לחיילים בודדים
משוחררים

11867

חיזוק ,מיסוד ופיתוח הקשר חיזוק ,מיסוד ופיתוח הקשר בין מרכז
הצעירים לבין עמותות שירות לאומי
בין מרכז הצעירים לבין
עמותות שירות לאומי בעיר בעיר
מור בורגנסקי

 20%גידול במספר
הצעירים מסיימי
התושבים
הצבת איכות חיי
העדיפויות .שרות לאומי אזרחי
בעיר בראש סדר
בפעילויות ושירותי
המחלקה לצעירים

לפחות  75אחוז
המגיעים השתלבו
בתוכניות וקבעו יעדים
אישי רגיל
למימוש פוטנציאל
ליישום ולקידום החברה
והקהילה בעיר.

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

80

0

0

0

0

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

11868

11869

11870

12602

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מנהל.ת פעילות ותוכן

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

בכל הרצאה
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי ישתתפו כ 50-עד
100משתתפים
חדשנות ומצוינות.

 .1הקמת הקבוצה
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,עד לתום הרבעון של
קבוצה ייחודית לחיילים בודדים
קבוצה ייחודית לחיילים
שנת 2021
מימוש מדיניות של צדק
מור בורגנסקי
שתיתן מענה לצרכים הייחודיים
בודדים שתיתן מענה
 .2גיוס של לפחות 20
חברתי ,צמצום פערים
לצרכים הייחודיים שלהם .שלהם.
חיילי חיילים בודדים
ורווחת הפרט והמשפחה.
משוחררים
 5אירועי חיילים משוחררים לאורך
מיצוב מעמד העיר כריביירה
שחרור.
למחזורי
בהתאם
השנה,
כ 200-משתתפים
הישראלית ,המהווה מוקד
אירועי
מור בורגנסקי
חיילים משוחררים אירועים יתקיימו באמצעים
באירוע כל אירוע
משיכה בתרבות הפנאי,
לאורך השנה
למגבלות
הדיגיטליים בהתאם
הספורט והתיירות.
ולמציאות המשתנה
לפחות  2מפגשי
חשיפה של תחום
חשיפה ואירוח של
ההשכלה חשיפה של תחום ההשכלה הגבוהה
הגבוהה לבנות השירות
לבנות השירות הלאומי לקראת סיום מזל יצחק ודניאלה גל הצבת איכות חיי התושבים כלל ארגוני השרות
סיום
לקראת
הלאומי
בעיר בראש סדר העדיפויות .הלאומי הפועלים
שירותן
שירותן
בעיר

סדרות תוכן במרכז
הצעירים ה"גג"

לאורך כל השנה ,בכל יום שלישי
בערב ,מתקיימת בגג הרצאה.
בכל חודש תתקיים סדרת הרצאות
בנושא שונה מעולמות התוכן
של הצעירים :השכלה ,קריירה,
הורות צעירה ,יזמות ,רוח ונפש
ועוד .ההרצאות יתקיימו באמצעים
הדיגיטליים בהתאם למגבלות
ולמציאות המשתנה

רגיל

רגיל

גיוס ארגון שותף
לקבוצה המתעסק
בתחום החיילים

תוצר מדיד חציון 2

( 1815201750ריק)

( 1815201750ריק)

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

5

40

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

0

0

0

(ריק)

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

60

0

גידול באחוזי הצעירים
הנשארים להתגורר
בנתניה בחמש השנים
הראשונות לאחר
השחרור

רגיל

גידול של  10%במספר
הצעירים הלומדים
בהשכלה גבוהה

 30%מהצעירים
המשתתפים בסדרות,
יקחו חלק פעיל ביוזמות
הגג ,בקבוצות המנהיגות ,רגיל
ייזמו ויפעילו דברים
לטובת כלל הצעירים
בעיר.

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

מל''ג באמצעות
אלומה,
משרד השיכון
האמצעות
 1815201750עתיד ,משרד 140
הרווחה
באמצעות
בשבילי,
תוכנית למרחק

11736

שירה ג'ונקורט

מפגש אחת לחציון

0

0

0

רגיל

מפגש אחת לחציון

0

תפעול והרחבת הצוות העירוני של
הקמת צוות עבודה משותף כלל הגורמים העוסקים בהכנה
לצה"ל .בצוות יובנו הצרכים ודרכי
להכנה לצה"ל
הפעולה הנדרשות
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

11737

כלל התיכונים עוברים כלל התיכונים עוברים
ביסוס מערכת החינוך
י"ב
י"א
סדנאת
סדנת י"א י"ב
העירונית
כמובילה בתהליכי מדד שביעות רצון
מדד שביעות רצון גבוה
חדשנות ומצוינות.
גבוה

קידום ביצוע סדנאות
משרד הביטחון בבתי
הספר התיכוניים בעיר
רגיל

קיום מגוון סדנאות והרצאות מסל
פעילויות אותם מציע משרד הביטחון שירה ג'ונקורט
בכל בתי הספר התיכוניים בעיר.
0

(ריק)

0

11738

0

עידוד מלשבים לשירות
קרבי באמצעות מפגשי
השראה עם לוחמים
מיחידות השדה
שירה ג'ונקורט

רגיל

(ריק)

0

 1815104785הדרך החדשה 0

3

0

0

11739

11740

הדרך החדשה 0

מפגשי חשיפה של יחידות השדה
באמצעות מפגש עם לוחמים עם
לוחמים וקיום שיח בלתי אמצעי
לעידוד והכרות של בני נוער עם
תפקידי הלוחמה בצה"ל

כנס שנות שירות ומכינות

ערב הורים רשותי עם
מפקדת לשכת גיוס חיפה
רלוונטי רק לחציון ב

0

מפגש עם שלושה
לוחמים חציון.
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי והשתתפות של
לפחות  50מלשבים
חדשנות ומצוינות.
למפגש

קיום כנסי הסבר בלפחות  5בתי
ספר ליציאה לשנת שירות ומכינה
שירה ג'ונקורט
במכינה
ביקור
ובהמשך
צבאית
קדם
למעוניינים

מפגש הורים עם מפקדת לשכת גיוס
חיפה (יועבר בזום במידת הצורך)
שירה ג'ונקורט
והגיוס
המיון
הליך
על
נסביר
במפגש
לצה"ל

מפגש עם שלושה
לוחמים בחציון.
והשתתפות של לפחות
 50מלשבים למפגש.
עלייה של  5%בגיוס
ללחימה מ  49%ל54%

0

לפחות חמישה
בתי ספר רגיל
השתתפו בתוכנית

עלייה של אחוז
הבנים והבנות
ביסוס מערכת החינוך
בנים -עלייה מ4%
העירונית
כמובילה בתהליכי ל6%
חדשנות ומצוינות.
בנות -עלייה מ4%
ל 6%
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

השתתפות של לפחות
 300הורים במפגש זום.
רגיל
מידת שביעות רצון
גבוה בקרב ההורים
שהשתתפו בערב

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

11741

11742

אחראי משימה

הכנה ליום סיירות

צו אחוד

11743

11745

שירה ג'ונקורט

"יום הכנה מנטאלי ופיזי לכלל הבנים
שמזומנים ליום סיירות .ביום יעברו
הבנים הכנה מנטלית בה יסבירו על
ההכנות המנטאליות .לאחר מכן יעברו
אימון לדוגמא אשר יתן להם טעימה
מהדרישות הפיזיות של יום סיירות"

"קיום צו אחוד לכל שכבת י""א בלשכת
הגיוס -צו שבו כל שכבת י""א הולכת
במרוכז לצו ראשון בלשכת הגיוס
שירה ג'ונקורט
מטרת הצו האחוד היא לנתק כמה
שניתן את רעשי הרקע של ההכנות לצו
ולהתמקד רק בהכנה".

הרצאות השראה לבתי
הספר שיוצאים לצו אחוד

ליווי בנות "משרתות
באמונה" בהליך הגיוס
לצה"ל

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

 1815104785הדרך החדשה 0

0

(ריק)

0

5

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

 1815104785הדרך החדשה 0

0

הקמת קבוצה שנייה
של ליווי בנות
בתוכנית " רגיל
משרתות באמונה"
השתתפות של  40בנות

רגיל

לפחות חמישה בתי ספר
יעברו הרצאה
מדד שביעות רצון גבוה
מההרצאות

40

0

0

(ריק)

0

0

רגיל

 1815104785הדרך החדשה 0

(ריק)

0

 1815104785הדרך החדשה 0

רגיל

רגיל

 1815104785הדרך החדשה 0

10

15

2

רגיל

השתתפות של לפחות
בצוותא רגיל
 11בתי ספר בצו

השתתפות של  50בנים
לא רלוונטי מתקיים ביום ההכנה.
ביסוס מערכת החינוך
בחציון ב של השנה  80%מהבנים
ביום ההכנה רגיל
העירונית
כמובילה בתהליכי בסמוך ליום הסיירות שהשתתפו
חדשנות ומצוינות.
ויצאו ליום סיירות יסיימו
בצה"ל
את יום הסיירות
השתתפות של
לפחות  11בתי ספר
בצו בצוותא
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי ירידה במספר אי
משתפי הפעולה
חדשנות ומצוינות.
מתחת ל100
היום עומד על כ120
לפחות חמישה בתי
החינוך
מערכת
ביסוס
ספר יעברו הרצאה
העירונית
כמובילה בתהליכי מדד שביעות רצון
חדשנות ומצוינות.
גבוה מההרצאות

11753

11754

11755

"הרצאות השראה לבתי הספר שיוצאים
לצו אחוד.
מטרת ההרצאה היא לעודד בתי ספר שירה ג'ונקורט
נוספים לצאת לצו אחוד"
ליווי בנות דתיות בהליך הגיוס לצה"ל-
מפגשים אחת לשבועיים עם מלוות
תוכנית בהם יתכוננו הבנות לקראת
שירה ג'ונקורט
הגיוס לצה"ל .
הקבוצה תעזור לבנות דתיות לשמור
על אורח חיים דתי גם בצה"ל

קבוצת הכנה לצה"ל לנוער קבוצות הכנה לצה"ל בריגלר ותמר
עולי צרפת -רכזת הכנה
אריאל .רכזת אשר תגיע במהלך שעות שירה ג'ונקורט
לצה"ל דוברת צרפתית
הלימודים ותעביר תכני הכנה לצה"ל

הסבר על מילוי שאלון העדפות שאלון
הסבר על שאלון העדפות -העדפות הוא שאלון שעתיד לקבוע
יועבר בזום במידת הצורך היכן תשובץ בצה"ל .רבים מבני הנוער שירה ג'ונקורט
לא ממלאים אותו כראוי ובכך פוגעים
בסיכוים שלהם לקבל תפקיד ראוי.

קורס הכנה לצו ראשון
יועבר בזום במידת הצורך

 15תלמידים בכל
 15תלמידים בכל קבוצה
קבוצה
כלל התלמידים מסיימים
כל להתלמידים
הליכים בלשכת הגיוס
מסיימים הליכים
בלשכת הגיוס
השתתפות של 50
תלמידים
כלל בני הנוער
רלוונטי רק עבור
המשתתפים במפגשים
חציון ב
ימלאו שאלון העדפות
בזמן
שני קורסים בחציון שני קורסים בחציון 50
50
משתתפים בכל משתתפים בכל קורס
קורס
כלל התלמידים
כלל התלמידים
המשתתפים בקבוצה
המשתתפים
הליכיםבקבוצה יסיימו הליכים בלשכת
יסיימו
הגיוס
בלשכת הגיוס
הכנה אחת לחודש
הכנה אחת לחודש 30
 30משתתפות בבכל משתתפות בכל מפגש
מפגש
כלל המשתתפות
כלל
המשתתפותכי במפגש מדווחות כי
במפגש מדווחות
ההכנה תרמה להן
ההכנה תרמה להן

השתתפות של
40בנות
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי עלייה באחוז גיוס
הבנות בנתניה
חדשנות ומצוינות.
מ 59%ל62%
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

קורס בן ארבעה מפגשים כהכנה לצו
הראשון .בקורס יעבדו על מיומניות
נדרשות למבחנים ,הכמנ לאימות
שירה ג'ונקורט
נתונים ,הכנה לראיון מאבחנת .זאת על
מנת להגיע מוכנים לצו הראשון

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

11756

11757

קיום הרצאה אחת לחודש לבנות הכנה
ליום המא"ה -מיון איתור והתאמה .יום
הרצאות הכנה ליום המא"ה המא"ה הינו יום מיוחד לבנות אשר
שירה ג'ונקורט
יועבר בזום במידת הצורך בעזרתו ניתן לשפר סיכויים לקבל
תפקדים איכותיים בצה"ל לעיתים
אפילו לא תואם נתונים
כנס עם מדור איתור עתודה בצה"ל
כנס עתודה יועבר בזום
שמיועד למלש"בים והוריהם בכיתה י"א
בו מסבירים על תהליך הקבלה למסלול שירה ג'ונקורט
במידת הצורך
העתודה וההכנה שיש לבצע לפני
ביסוס מערכת החינוך
השתתפות של 80
העירונית
כמובילה בתהליכי תלמידים בכנס
חדשנות ומצוינות.
רלוונטי רק לחציון א

רגיל

 1815104785הדרך החדשה 0

1

-1

111

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

11758

הסבר

כנס שירות לאומי יועבר
בזום במידת הצורך

אחראי משימה

זימון כלל מקבלי הפטור להסבר על
אפשרות השירות הלאומי .לכנס יזומנו
נציגים משמונה עמותות שונות אשר שירה ג'ונקורט
עוסקות בשירות לאומי .ינתן הסבר על
זכויות וחובות ומה זה בעצם שירות
לאומי

11772

תוצר מדיד חציון 1

לא רלוונטי לחציון א

מטרת על רלוונטית

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

0

רגיל

רגיל

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

(ריק)

0

 1815104785הדרך החדשה 0

0

0

רגיל

1

0

45

עמותת מדור
לדור

(ריק)

0

0

0

רגיל

השתתפות של 40
בנות בכנס כלל הבנות
ישובצו רגיל
שהשתתפו בכנס
במסגרות שירות לאומי

שירה ג'ונקורט

 20משתתפים
 20משתתפים בקבוצה
בקבוצה חמש
חמש קבוצות הפרוסות
קבוצות הפרוסות
ביסוס מערכת החינוך
ברחבי העיר80% .
העירונית כמובילה בתהליכי ברחבי העיר80% .
מהמשתתפים מביעים
מהמשתתפים
חדשנות ומצוינות.
מביעים שביעות רצון שביעות רצון גבוהה
גבוהה
ערב עירוני אחד
ערב עירוני אחד לחציון
לחציון כלל
ביסוס מערכת החינוך
משתתפי כלל משתתפי התוכנית
העירונית כמובילה בתהליכי התוכנית מסיימים
מסיימים הליכים מול
הליכים מול לשכת
חדשנות ומצוינות.
לשכת הגיוס
הגיוס
שני מפגשים
החינוך
מערכת
ביסוס
מקצועיים לרבעון.
העירונית
כמובילה בתהליכי וליווי שוטף לאורך
חדשנות ומצוינות.
השנה

שני מפגשים מקצועיים
לרבעון.
וליווי שוטף לאורך השנה

שירה ג'ונקורט

( 1815203780ריק)

100

 80%מבני הנוער אשר
השתמשו באפליקציה
רצון רגיל
מעידים על שביעות
מהשימוש בה

 2שיעורי הכנה בחציון  2שיעורי הכנה בחציון
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי השתתפות של  50בני השתתפות של  50בני
נוער בכל הכנה
נוער בכל הכנה
חדשנות ומצוינות.
שני ערבים בחציון
והשתתפות של  50בני
נוער בכל ערב

0

( 1815201750ריק)

רגיל

רגיל

רגיל

הקמת קבוצה של 30
בני נוער

 1815104785הדרך החדשה 0

10

( 1815201750ריק)

( 1815201750ריק)

( 1815201750ריק)

רלוונטי לחציון א

רגיל

25

0

15

8

10

רגיל

רלוונטי לחציון א

0

0

0

( 1815201750ריק)

הקמת קבוצה של
 30בני נוער הורדת
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי הנשר בקרב הגברים
מ 19%-ל 12%-בקרב
חדשנות ומצוינות.
הנשים -מתחת
ל10%-
כלל בתי הספר
החינוך
מערכת
ביסוס
בנתניה חילקו
העירונית
כמובילה בתהליכי אפליקציית תרגול
חדשנות ומצוינות.
לתלמידים
השתתפות של
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי קבוצות משישה בתי
ספר בפעילות
חדשנות ומצוינות.

ביסוס מערכת החינוך
השתתפות
של  1000רלוונטי לחציון א
העירונית
כמובילה בתהליכי בני נוער בכנס
חדשנות ומצוינות.

שירה ג'ונקורט

קבוצות "אחרי! לצה"ל"

תוכנית ליווי לבני נוער מהעדה
הכנה לצה"ל לאוכלוסייות הקווקזית,
מובהקות מדור לדור -הכנה התוכני כוללת ליווי פרטני ,הכנה
לתהליכי המיון ,כתיבת מכתבים,
לצה"ל לבני נוער קווקזי
הכנה פיזית ועוד
"בעיר משרתים חיילי נח""ל בפרק
משימה ומורות חיילות אשר עובדים
משימה
פרק
ליווי חיילי
בבתי הספר ובמועדוני הנוער.
ומורות חיילות
החיילים מלווים בהשתלמויות
ובישיבות על ידי בה""ד "09
קיום כנס מתגייסים עירוני,
לכנס יוזמנו תלמידי כיתה י"ב
המיועדים לגיוס לצה"ל ולשירות
כנס מתגייסים
הלאומי .בכנס נחלק שי למתגייס-
תיק

קבוצות הכנה לצה"ל אשר מכינות
את בני הנוער הכנה מנטאלית והכנה שירה ג'ונקורט
פיזית לאורך השנה

11779

11830

12161

15733

הקמת קבוצות חוסן
תהליכיות של בני נוער
שזקוקים להכנה מנטלית
לקראת השירות צבאי.

קבוצה אשר תעבור תכנים פיזים
ומנטאלים אשר יכינו את בני הנוער
בצורה טובה יותר להתמודדות עם
הקשיים בשירות הצבאי

15898

שירה ג'ונקורט

אפליקציית תרגול צו ראשון רכישת אפליקציית תרגול לצו
בנתניה ראשון שירה ג'ונקורט
לכל תלמידי כיתה י"א

15901

שירה ג'ונקורט

הכנה למיונים -חיל מודיעין ,חיל
הכנה למיונים -יועבר בזום האויר ,חיל הים ועוד .ההכנה
נועדה שירה ג'ונקורט
לחשוף בפני בני הנוער כיצד בנויים
במידת הצורך
המיונים ומה מצופה מהם באותו היום
הקרנת סרטים הקשורים הקרנת סרט /סדרה הקשורים
בהכנה לצה"ל יועבר בזום לשירות בצה"ל ולאחריהם שיחת
עיבוד עם השחקן
במידת הצורך

שירה ג'ונקורט

תרגול לוחמה בשטח בנוי.
לייזר טאג לוחמה אורבנית מטווחי לייזר לנוער לפני גיוס

15902

15904

15906

הרצאת תוכן והעשרה
יועבר בזום

הרצאת העשרה הקשורה בשירות
משמעותי
שירה ג'ונקורט

7

שני ערבים בחציון
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי והשתתפות של 50
בני נוער בכל ערב
חדשנות ומצוינות.
הרצאה אחת בחציון
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי והשתתפות של 50
בני נוער לפחות
חדשנות ומצוינות.
0

-1

112

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

12825

16099

11780

11784

11785

הסבר

אחראי משימה

ניהול ותפעול שוטף של
הנכסים הדיגיטליים של
המחלקה לצעירים

שלטי חוצות :שריון שלטי
חוצות עירוניים לטובות
אירועים גדולים של
המחלקה לצעירים.

קמפיין פרסומי בתחום
היזמות והחדשנות

הכולל את הסרטונים הקיימים
והעתידיים של המחלקה לצעירים.
כמו כן ,יצירת אלבומי תמונות,
העלאת תכנים מהרצאות ,סדנאות
וקורסים .אשר ישמשו את המחלקה
ליחסי ציבור והרחבת קהל היעד.

פתיחת ערוץ יוטיוב

פתיחת ערוץ וואטסאפ

11790

11792

11793

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

הגדלת כמות הצעירים
הצורכים שירותי
המחלקה  -בהתאם
למגבלות התקופה

0

0

0

0

10

5

5

0

90

70

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

( 1815201750ריק)

( 1815201750ריק)

( 1815201750ריק)

0

0

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

העלאת לפחות 4
סרטונים נוספים
רגיל

מיצוב מעמד העיר כריביירה
העלאת לפחות 4
הישראלית ,המהווה מוקד
סרטונים בחצי שנה
הפנאי,
משיכה בתרבות
ראשונה
הספורט והתיירות.
כ 500-צעירים ירשמו
מיצוב מעמד העיר כריביירה לערוץ הוואטסאפ
המחלקתי ויקבלו
הישראלית ,המהווה מוקד
באופן קבוע עדכונים
משיכה בתרבות הפנאי,
ופרסומים עבור
הספורט והתיירות.
שירותים ופעילות
המחלקה

העלאת מספר
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי העוקבים ,הלייקים,
המכירות של כל יזם
חדשנות ומצוינות.
בעקבות הקמפיין
 .1יצירת סרטון תדמית
אחד לפחות לכלל
מיצוב מעמד העיר כריביירה פעילויות המחלקה
לצעירים
הישראלית ,המהווה מוקד
 .2הרחבת השימוש
משיכה בתרבות הפנאי,
והפעילות באמצעים
הספורט והתיירות.
הדיגיטליים בהתאם
למגבלות ולמציאות
המשתנה

 .1גיוס רכז שיווק
ופרסום.
 .1פתיחת וואסטפ עסקי
הטמעת עקרונות עיר חכמה  .2גידול של 10%
רגיל
אליו רשומים כ500
במספר הצפיות,
ומקיימת בבסיס פעולות
צעירים
הכניסות הלייקים
העירייה.
בהשוואה לתקופה זו
בשנה הקודמת
גידול ב 5%אחוזי
הצעירים צעירים שאינם
מיצוב מעמד העיר כריביירה
פרסום פעילות המרכז נגישים לאמצעים
הישראלית ,המהווה מוקד
רגיל
לפחות  3פעמים
הדיגיטליים
הפנאי,
משיכה בתרבות
במחצית השנה
וצורכים את שירותי
הספורט והתיירות.
המרכז
גידול באחוזי הצעירים
תושבי
נתניה ,שפותחים רגיל
ומשמרים
עסק עצמאי
אותו לטווח ארוך

הגדלת החשיפה של פעילויות ותוכניות המחלקה לצעירים ,ומותגי "הגג" ו"הקפסולה"

 .1קיום לפחות
ביקורת אחת ברבעון
ביסוס מערכת החינוך
 80 .2אחוז
רגיל
מהצעיריםים (ריק)
העירונית
כמובילה בתהליכי המשתתפים בסקר
חדשנות ומצוינות.
הביעו שביעות רצון
מתשתיות הנכסים
 75אחוז
ביסוס מערכת החינוך
מהמשתתפים  75אחוז מהמשתתפים
בסדנאות ובקבוצות
רגיל
בתהליכי
כמובילה
העירונית
בסדנאות ובקבוצות
חדשנות ומצוינות.
התהליכיות היו שבעי התהליכיות היו שבעי רצון
רצון

ביסוס זהות אגפית מגובשת וקידום יציבות ארגונית של עבודת אגף הנוער והצעירים

תחזוקת  7מבני אגף הנוער והצעירים
תחזוקת תשתיות מבני אגף  :תחזוקת מחשבים ,תיקונים ,מעלית ,סהר ,יאיר ,שירה,
מאריתו
צרכי תפעול יומיומיים.
הנוער והצעירים
 30אלש"ח עבור תשלום מים בטניס

ציוד מתכלה עבור פעילות אגף
ציוד מתכלה עבור פעילות הנוער והצעירים :הדפסות ,ציוד
משרדי ,חומרי יצירה ,כיבוד וכדומה

אתר הגג ,אתר הקפסולה ,מיטאפ,
עמודי פייסבוק (לייןאפ ,הגג,
הקפסולה) ,אינסטגרם ,זום ,קבוצת
המשרות לצעירי נתניה והקצאת
מימון תקציבי להגדלת החשיפה.

שלטי חוצות :שריון שלטי חוצות
עירוניים לטובות אירועים של
המחלקה לצעירים.

קמפיין שיציג יזמים צעירים נתנייתים
הפועלים בקפסולה ,בתוכנית
הפרילנסרים וברחבי העיר נתניה.

מטה אגף הנוער

רכז שייבחר

רכז.ת שייבחר

רכז.ת שייבחר

יצירת סרטוני תדמית למותגי
המחלקה לצעירים ,לרבות מתן
תדמית
יצירת סרטוני
לצעירים ,שירותים וסדנאות ופעילויות
באמצעים ייחודיות .רכז.ת שייבחר
למותגי המחלקה
הרחבת הפעילות
לרבות לפעילויות ייחודיות .הדיגיטליים תאפשר הגעה לקהל
צעירים רחב יותר

רכז.ת שיבחר

רכז.ת שייבחר

פתיחת ערוץ וואטסאפ ישיר בין
המחלקה לצעירי העיר נתניה,
במטרה להנגיש את הפעילויות
ולהגדיל את הזמינות בערוצים
רלוונטים לקהל היעד שלנו.
גידול ב 10%של צעירים
המחוברים לנכסים
וצורכים את רגיל
הדיגיטליים
שירותי המחלקה

0

0

0

0

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1

113

אגף /משימת
אב/מס' משימה

11808

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

דיוור באמצעות ניוזלטר

11801

11802

16276

רכז.ת שייבחר

הכנסת תכנים חברתיים
והגדלת היכולת לחשיבה
ביקורתית

קמפיין צעירים מובילים
ממגוון האוכלוסיות
והקהילות בנתניה

אירועי חגים ומועדים
ישראלים

ניוזלטר המאגד את כל הפעילויות
של המחלקה כל הראשון לחודש,
ושל הסדרות אחת לאמצע חודש.
מאפשר הרחבת קהל היעד של
הצעירים ,במיוחד לנוכח התקופה
והמגבלות שאינן מאפשרות הגעה
פיזית למרכז וצריכת שירותים
פרונטלים.

בכל תכנית המחלקה לצעירים,
לרבות במעגל הצעירות וצעירי
בשבילי יתקיימו מפגשים העוסקים
בסוגיות מפתח בחברה הישראלית,
אי שיוויון ,פערים ,חיים משותפים
בחברה הישראלית.

הצגת צעירים מובילים ,אקטיבים
המיציגים חתכים שונים של החברה
הישראלית והנתנייתית.
הקמפיין יופץ בשלטי החוצות
"העגולים" ברחבי העיר.

נובי גוד +תיקון ליל שבועות +סיגד+
זיכרון נספי סודן  ,₪ -30,000שבוע
האישה ( 15אש"ח)

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

 .1גידול במספר
הנרשמים
הטמעת עקרונות עיר חכמה הכולל במערכת
פעולות
בבסיס
ומקיימת
הממוחשבת
העירייה.
לפעילויות ב5%-
במחצית השנה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

תוצר מדיד חציון 2

גידול ב  10%במספר
הצעירים הצורכים את
שירותי המחלקה.

 .2גידול במספר
הצעירים שהשתתפו
בתכנית ולוקחים
חלק בפרויקטים בעלי
השפעה חברתית בעיר

0

5

0

30

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

( 1815201750ריק)

(ריק)

( 1815201750ריק)

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

רגיל

גידול במספר הצעירים
הלוקחים חלק בקבוצות רגיל
מנהיגות במחלקה

80-200
צעירים ישתתפו רגיל
בכל אירוע.

( 1815109870ריק)

45

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

רגיל

גידול של  10%במספר
הצעירים הלומדים
בהשכלה גבוהה בדגש
על דור ראשון להשכלה
גבוהה

גידול של  10%במספר
הצעירים הלומדים
בהשכלה גבוהה

0

רגיל

230

0

רגיל

מלג
באמצעות 30
אלומה

0

0

הקטנת אחוזי הנשירה
מהשנה הראשונה
לתואר הראשון,
בדגש על אוכלוסיות
מהפריפריה החברתית

(ריק)

0

15

מלג
באמצעות 0
אלומה

הנגשת ההשכלה הגבוהה לצעירי העיר ומתן מעטפת לצורכיהם בתקופתם באקדמיה.

 80-200צעירים
ישתתפו בכל אירוע.

בכל תכנית יתקיים
מפגש אחד לפחות
העוסק בסוגיות
מפתח בחברה
הישראלית ,אי
שיוויון ,פערים ,חיים
משותפים בחברה
הישראלית.
 .1גיוס כ10-
צעירים העונים על
הקריטריונים
 .2התקיימו לפחות
 2מפגשי הכרות
וחשיפה של
המשתתפים

הגדלת מעורבות הפרט בתהליכים המתרחשים בחברה הישראלית והכרות עם מגוון הקהילות

מנהל.ת פעילות ותוכן
ושירה לברון

רכז.ת שייבחר

מנהל.ת פעילות ותוכן

11829

11847

11850

 .1אחת לשנה
יתבצע מיפוי מול
יצירת חוסן חברתי
סה״כ בין  6ל 8-ייעוצים ביום ,שירותי
קהילתי ,כל הצעירים שעברו
מפגשי
מימוש מדיניות של צדק
ייעוץ ,ליווי והכוונה ייעוץ ינתנו באמצעים הדיגיטליים
ייעוץ.
צעירים
פרטניים עם
דניאלה גל ומזל יצחק חברתי ,צמצום פערים
בהתאם למגבלות ולמציאות
 .2גידול באחוזי כניסה
לקראת האקדמיה
ורווחת הפרט והמשפחה.
המשתנה
לאקדמיה בקרב
צעירי העיר
 .1כל צעיר מקבל ליווי
ליווי ומעקב טלפוני ,סדנאות
המשכיות בליווי
טלפוני כחודש לאחר
לאורך
לאקדמיה
כהכנה
והרצאות
לסטודנטים .מרגע סיום
הצבת איכות חיי התושבים פגישתו האחרונה.
גל
ודניאלה
יצחק
מזל
יתקיימו
והסדנאות
הליווי
השנה.
כל
תהליך
בעיר בראש סדר העדיפויות .2 .כל צעיר.ה יקבל
הייעוץ עד לכניסה באמצעים הדיגיטליים בהתאם
לאקדמיה
ליווי הכולל  4מפגשים
למגבלות ולמציאות המשתנה
בשנה.
 .1השתתפות של
כ 20 -צעירים בכל
סדנה.
סדנאות לקראת תקופת
סדנאות לקראת תקופת המבחנים,
 .2סקר שביעות רצון
התושבים
חיי
איכות
הצבת
של
בנושאים
המבחנים,
לחץ
מבחנים,
חרדת
של
בנושאים
דניאלה גל ומזל יצחק בעיר בראש סדר העדיפויות .שמראה ירידה ברמת
חרדת מבחנים,
לחץ וניהול וניהול זמן עבור סטודנטים
הלחץ בתקופת
זמן עבור סטודנטים
המבחנים והגעה
לתוצאות רצויות מצד
הצעיר

-1

114

אגף /משימת
אב/מס' משימה

11851

11852

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

 .1בכל תקופת
מבחנים הגעה של
בתקופות מבחני הסמסטר יוקצה
מרחבי
למידה לסטודנטים במבנה "הגג" אזור ללמידה "שקטה" .דניאלה גל ומזל יצחק הצבת איכות חיי התושבים  300סטודנטים
במבנה ה"גג"
בעיר בראש סדר העדיפויות .ללמוד במרחבי
מעבר למרחבים הקיימים
הלמידה במרכז

תוצר מדיד חציון 2

הקטנת אחוזי הנשירה
מהשנה הראשונה
לתואר הראשון.

הצבת איכות חיי התושבים השתתפות של 15
בעיר בראש סדר העדיפויות .צעירים

הצבת איכות חיי התושבים לפחות  15צעירים
בעיר בראש סדר העדיפויות .במפגש

הצבת איכות חיי התושבים השתתפות של 30
בעיר בראש סדר העדיפויות .צעירים לפחות

11854

רגיל

רגיל

רגיל

0

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

תוכנית בטא
צעירים ,מלג
באמצעות
אלומה

0

10

10

מלג
באמצעות 10
אלומה

(ריק)

0

0

225

275

60

2,969

0

0

(ריק)

 1816801850קרן נתניה,

מפעל הפיס+
פרח +כיח+
 1816801850ארגונים
נוספים

0

0

0

0

0

0

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

רגיל

גידול של  10%במספר
הצעירים הלומדים
בהשכלה גבוהה בדגש
על דור ראשון להשכלה
גבוהה
הקטנת אחוזי הנשירה
מהשנה הראשונה
לתואר הראשון,
בדגש על אוכלוסיות
מהפריפריה החברתית
גידול של  10%במספר
הצעירים הלומדים
בהשכלה גבוהה בדגש
על דור ראשון להשכלה
גבוהה

11856

11853

רגיל

רגיל

רגיל

הכנה למבחני "מימד" לכניסה
למכינות קדם אקדמיות ,באמצעות
הכנה למבחני "מימד"
מזל יצחק ודניאלה גל
קורס הכשרה .יתקיים באמצעים
לכניסה למכינות קדם
הדיגיטליים בהתאם למגבלות
אקדמיות
ולמציאות המשתנה
ערבי מלגות והיערכות כלכלית פעם
בחודש .מתן מידע וחשיפה לגבי
מלגות שנפתחות במטרה לסייע
ערבי מלגות והיערכות
לסטודנטים לממן את שכר הלימוד .דניאלה גל ומזל יצחק
כלכלית פעם בחודש
ערבי המלגות יתקיימו באמצעים
הדיגיטליים בהתאם למגבלות
ולמציאות המשתנה
ימי זרקור לתוכניות
ימי זרקור לתוכניות ייחודיות של
ייחודיות של לימודים
מזל יצחק דניאלה גל,
לימודים אקדמיים בשיתוף  ,רכז
אקדמיים בשיתוף עם
ליאור חדד ,שירה לברון
בשכונות,רכזת בשכונות ,רכזת בשבילי
למרחק ,רכז
בשבילי
ערב שיא למתחילי שנה א'
ערב שיא למתחילי שנה א' באקדמיה ,הפעילות תתקיים
באמצעים הדיגטליים בהתאם
באקדמיה
למגבלות ולמציאות המשתנה
מור בורגנסקי

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

דניאלה גל ומזל יצחק הצבת איכות חיי התושבים השתתפות של 100
בעיר בראש סדר העדיפויות .צעירים

11858

11859

מור בורגנסקי

הקטנת אחוזי הנשירה
מהאקדמיה על רקע
כלכלי.

גידול של  10%במספר
גידול
נתניהבמספר צעירי הצעירים הלומדים
הזכאים לקורס בהשכלה גבוהה בדגש
ביחס
וניגשים אליו
על דור ראשון להשכלה
לשנה הקודמת
גבוהה
גידול של  10%במספר
הצעירים הלומדים
בהשכלה גבוהה בדגש
על דור ראשון להשכלה
גבוהה

 .1פרסום ייעודי
בתחום יצא
הצבת איכות חיי התושבים באמצעות הנכסים
בעיר בראש סדר העדיפויות .הדיגיטליים לפחות
אחת לחודשיים
.1ניצול מירבי של
ההקצאות ממפעל
הפיס לטובת צעירי
הצבת איכות חיי התושבים נתניה
בעיר בראש סדר העדיפויות .2 .הרחבת מספר
הפרויקטים והמיזמים
בתחום החינוכי
והחברתי בעיר
הצבת איכות חיי התושבים חלוקה של כ 600
בעיר בראש סדר העדיפויות .מקבלי מלגה בשנה

הקטנת אחוזי הנשירה
מהאקדמיה על רקע
כלכלי.

רגיל

השתתפות של 100
צעירים

אימות נתונים לקורס הכנה אימות נתונים לקורס הכנה
לפסיכומטרי במחיר מיוחד לפסיכומטרי במחיר מיוחד לחיילים
לחיילים משוחררים מעוטי משוחררים מעוטי יכולת
מתן הטבות וסיוע כלכלי.
יכולת

שיווק ,הנגשה וחשיפה
לתכניות לימודים ומלגות
ייחודיות של האגף והקרן
לחיילים משוחררים

11860

11861

לדוגמה" :תכנית משל"י"" ,ממדים
ללימודים" ,הנדסאים ועוד

מלגות פיס

ניהול מערך מלגות קרן
ראש העיר

אחריות על הגשת הבקשה וקבלת
האישור ממפעל הפיס לכל התוכניות
העירוניות המשתתפות .בקרה
ופיקוח כלכלי על פי דרישות מפעל
הוגדל גילי דוד
הפיס .השנה מספר התקנים
במטרה לאפשר ליותר סטודנטים
לקבל מלגה מורחבת תמורת מיזמים
ופרויקטים חינוכיים וחברתיים בעיר.
אחריות כוללת על מלגות קרן
ראש העיר .פרסום ושיווק ,הקמת
המערכת לרישום ,קבלת ובדיקת
מור בורגנסקי
הטפסים ,זימון הועדה ,תקשורת
מול הסטודנטים ,הפקת טקס קבלת
המלגות

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

11872

11873

11875

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

 80%מהמשתתפים
בתחום .רגיל
בהכשרה יעסקו

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

תוכנית צעירים
בשכונות
באמצעות
משרד השיכון

ליאור חדד ,זיוה כהן

0

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

השתתפות של
לפחות  20צעירים

10

רגיל

מזל יצחק ,שירה
לברון,

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

30

0

0

10

20

(ריק)

גידול ב 10%בכמות
 50%מהצעירים שצרכו
הצעירים משכונות
העיר המגיעים לייעוצי את שירותי המרכז
יעסקו /ילמדו בתחומי
השכלה ותעסוקה.
וצורכים את שירותי העניין שלהם.
המחלקה

ליאור חדד

50

0

משרד השיכון
באמצעות
עתיד

(ריק)

(ריק)

משרד השיכון
באמצעות
עתיד

0

0

משרד השיכון
באמצעות
עתיד

0

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

.1גיבוש קבוצה
של לפחות 10
משתתפים.
 .2ביצוע פרוייקט
לטובת השכונה
ותושביה

ליאור חדד ,מזל יצחק

 50%מצעירים
עד ינואר 2021
השתתפות של  30-המשתתפים בפעילות
תב''ר
 50צעירים משכונת בשלוחה יצרכו את
נאות שקד בפעילות שירותי המחלקה במרכז
הצעירים הגג
בכל חודש.

הוצאה לפועל של פרויקט
קהילתי המיועד לצעירי
רגיל
השכונה והעיר

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

ליאור חדד,
מזל יצחק,
דניאלה גל

ליאור חדד

0

0

 .1אחת לחודש רכזת גידול של  10אחוזים
השכלה גבוהה תגיע בכמות הצעירים שלומדים
לשכונת נאות שקד .באקדמיה ואשר עוסקים רגיל
בתחומים המממשים את
 .2מתן ייעוץ ל30
הכישורים והתכונות שבהם
צעירים מהשכונה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

ליאור חדד
0

0

השתתפות של
 40צעירים לפחות
משכונות הדרום

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

הנגשת הפעילויות לאוכלוסייה מהפריפריה החברתית בנתניה( .עולים ובני עולים ,צעירי השכונות ,חרדים)

11876

"שיתוף פעולה בין רכז "צעירים
בשכונות" הפועל בשכונת נאות שקד,
ורכזת פיתוח קריירה במרכז הצעירים.
ההכשרה תותאם לקהילת הצעירים
קורס הכשרה מקצועית
ותפקידה למנף את הפוטנציאל
התעסוקתי הגלום בצעירים ולסייע
בקידום ופיתוח אפיקים חדשים
בקריירה".
פעם בחודש הגעה לשכונות
הרלוונטיות כולל פגישות עם גורמים
 Reaching outבשכונות -בשכונה על מנת לחשוף כמה שיותר
צעירים וצעירות יוצאי אתיופיה וצעירים
"למרחק"
רכזות תוכנית
וצעירות שהם דור ראשון להשכלה
ותוכנית "הישגים"
גבוהה לייעוצים ,לתוכניות ולפעילויות
השונות בתחומי השכלה גבוהה
ותעסוקה.
פתיחת שלוחה של מרכז הצעירים
בשכונת נאות שקד .המבנה נמצא
שלוחת בית הצעירים הגג -בהליך שיפוץ ועל כן נדרש תקציב
מרכז בילוי ופנאי לתושבים ייעודי עבור הצטיידות .השלוחה תהיה
זמינה עבור הצעירים להתכנסות 5
נאות
בשכונת
הצעירים
ימים בשבוע 4 ,ערבים .מטרת השלוחה
שקד.
להיות הבית של הצעירים הנגשת
מענים ותכנים מותאמים לצעירי
השכונה"

גיבוש קבוצת צעירים
משכונת נאות שקד
שמטרתם השפעה וקידום
תחומים המעסיקים את
חייהם.

גיבוש קבוצת צעירים משכונת נאות
שקד שמטרתם השפעה וקידום
תחומים המעסיקים את חייהם.

11880

11881

11879

הגעת רכזת הישגים אחת לחודש
לשכונת נאות שקד על מנת להנגיש
הנגשת תחומי ההשכלה
את תחומי ההשכלה הגבוהה
הגבוהה והתעסוקה לצעירי והתעסוקה לצעירי שכונות הדרום.
שכונות הדרום
ההגעה תכלול ריצ'ינג אאוט ,פגישות
ייעוץ ראשוניות .המשך התהליך יתבצע
במרכז הצעירים ה"גג".
בערב זה מסבירים על מגוון אופציות
ערב מלגות אחד לשנה
המלגות לסטודנטים .הכניסה היא לכל
יתקיים בנאות שקד (חודש תושבי העיר ,וכנס המלגות המתקיים
מאי)
בשכונה יהיה במקום כנס המלגות
במרכז הצעירים.
קורסים ,הרצאות וסדנאות לאורך
השנה מתוך עולמות התוכן של
המחלקה לצעירים .תוך כך חשיפת
הנגשת סדנאות העשרה
וקורסים מעשיים בשכונת הצעירים ל"גג" ,קיום חלק מהמפגשים
במבנה ה"גג" .פעילות תתקיים
"נאות שקד".
באמצעים הדיגיטליים בהתאם
למגבלות ולמציאות המשתנה
.1לפחות 25
משתתפים במפגש
 .2יתקיימו 5-6
קורסים בשנה

גידול של עשרה אחוזים
במספר הצעירים הלומדים
בהשכלה הגבוהה ,בדגש רגיל
על אוכלוסיה מהפריפריה
החברתית
 50%מצעירי השכונה
המשתתפים בפעילות,
ישתתפו בפעילויות
וקבוצות בנמצאות בכל
רגיל
רחבי העיר .יהיו חלק
מקבוצות מנהיגות ויזמות
וייקחו חלק פעיל בעיצוב
המרחב הכללי בעיר
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

11882

11885

11886

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

המשך שיתופי פעולה קיימים ויצירת
שיתופי פעולה חדשים בשכונות.
אחת לשבוע יציאה של רכזת הישגים
הנגשת ההשכלה הגבוהה -לארגונים וגופים בעיר כמו :החצר
שיתופי פעולה עם גופים
הנשית ,מתנס דורה ,בית הידידות,
מזל יצחק
ומרכזים שונים בשכונות
מועדון סלע .חשיפה לתוכניות השכלה
העיר
גבוהה ,ייעוצים בתחום ,סדנאות
קבוציות .יצירת קשר עם רכזים
מהמקום על מנת שיפנו צעירים
רלוונטיים לייעוץ פרטני.
ייעוצים פרטנים ותהליכי עומק עם
תהליכי עומק עם צעירים הצעירים מתוך הסתכלות הוליסטית
שלהם כחלק ממערכת משפחתית,
תוכנית
עוסית
בסיכון-
שירה לברון
חברתית ועירונית ודגש על פיתוח
בשבילי
מיומנויות והתקדמות בתחומי ההשכלה,
התעסוקה ,החברה.
בין פעם לפעמיים בשנה אירוע המשלב
בין תושבי השכונות השכנות ל"נאות
שיתופי פעולה קהילתיים
שקד" (אגמים ,עיר ימים ,נוף גלים
וכיו"ב) ,אירועים משתנים בהווייתם כמו ליאור חדד
בין השכונות הדרומיות
יריד "תן וקח" ,מעגלי שיח אקטואליים
בנושאים שונים של החברה הישראלית.

מטרת על רלוונטית

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

גידול של עשרה אחוזים
במספר הצעירים
אחת לשבוע
יציאה הלומדים בהשכלה
רגיל
של רכזת הישגים
הגבוהה ,בדגש על
לארגונים וגופים בעיר אוכלוסיה מהפריפריה
החברתית

רגיל

יבוצע סקר שיבחן
את מדדי השתלבות
והתקדמות הצעירים
בתחומי החיים השונים.

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

0

0

רגיל

 100משתתפים

 20 .1צעירים
הנמצאים בתהליך.
הצבת איכות חיי התושבים במהלך השנה.
בעיר בראש סדר העדיפויות .2 .קבוצת צעירות
בסיכון נפגשת אחת
לשבוע
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

יצירת קהילת צעירים
אקטיביסטיים משכונות
הדרום שפועלים למען
קידום ופיתוח אישי,
קהילתי ,עירוני ,ארצי

העלאת החוסן של החיילים ובני השירות הלאומי במהלך שירותם וחיבורם לעיר ולקהילה

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

0

0

משרד הרווחה 0

משרד השיכון
באמצעות
עתיד

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

70

10

פתיחת המכבסה על פתיחת המכבסה על ידי
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי ידי מתנדבים שלוש מתנדבים שלוש פעמים רגיל
בשבוע
פעמים בשבוע
חדשנות ומצוינות.
לא רלוונטי לחציון א

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

11831

(ריק)

השתתפות של לפחות
 300חיילים בערב
ההוקרה

המכבסה

0

רגיל

גיוס שותפים מענה
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי על קול קורא וגיוס
רכז
חדשנות ומצוינות.

0

0

( 1815203780ריק)

ליווי של  100חיילים בני
העיר

11832

30

רגיל

ערב הוקרה לחיילים ובני
שירות לאומי

0

0

מציאת פתרונות
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי תעסוקה ל80%
מחיילים הפונים
חדשנות ומצוינות.

11833

עמותת ''אחרי'' 30

מציאת פתרונות
תעסוקה ל 80%מחיילים רגיל
הפונים

ליווי חיילים בשירותם
הצבאי

"עיריית נתניה מפעילה מכבסה עבור
חיילים ובני שירות לאומי אשר
משרתים שירה ג'ונקורט
בנתניה .המכבסה מספקת שירותי
כביסה וייבוש בחינם"
ערב סטנדאפ לחיילים ובני שירות
שירה ג'ונקורט
לאומי +חלוקת שי וכיבוד.
הערב יתקיים בחנוכה
מינוי רכז בחצי משרה אשר יתן מענה
לחיילים במהלך שירותם הצבאי ויידע
לתווך בין צה"ל ,משפחה והעיר נתניה +שירה ג'ונקורט
פעילויות

70

0

11834

(ריק)

0

תעסוקה לחיילים

0

(ריק)

שיתוף פעולה עם עמותת "תעסוחיל"
אשר מספקת מקמות תעסוקה לחיילים שירה ג'ונקורט

0

0

15854

0

הקמה ופיתוח של פעילויות ותוכניות להורים צעירים בנתניה.

( 1815201750ריק)

15

0

השתתפות
כלל הנערות רגיל
במפגשי הליווי

תוכנית נערות למען הקהילה הינה
תוכנית שירות לאומי לנערות בסיכון.
לתוכנית
ליווי ומתן מעטפת
הנערות משובצות במסגרות שירות שירה ג'ונקורט
נערות למען הקהילה
לאומי .מקבלות ליווי חד שבועי מעמותת
"בת עמי"

11809

השתתפות כלל
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי הנערות במפגשי
הליווי
חדשנות ומצוינות.

הרחבת הפעילות בתחום
הורות צעירה בעיר נתניה
ובניית אסטרטגיה למספר
שנים

הרחבת הפעילות באמצעות
הרצאות,הכשרות וקורסים המיועדים
עבור הורים צעירים ,הקמת קבוצת
שיתופי סהר דהרי
הורים צעירים מנהיגה בעיר,
פעולה עם גורמים ברשות וארגונים
נוספים בעלי עניין

 .1יתקיימו שתי
סדנאות /קורסים
הצבת איכות חיי התושבים המיועדים להורים
צעירים
בעיר בראש סדר העדיפויות .2 .יתקיימו לפחות
 2הרצאות בנושא
הורות צעירה
הקמת מיזם משותף
בהובלת הורים צעירים
רגיל
בעיר שנותן מענה
לצורכי ההורים הצעירים
בעיר

-1

117

אגף /משימת
אב/מס' משימה

11810

שם המשימה

סדנה תהליכית לפיתוח
קריירה לאימהות אחרי
לידה

11811

הסבר

אחראי משימה

סדנה תהליכית לפיתוח קריירה
לאימהות אחרי לידה ,פעמיים
בשנה ,זיוה כהן
מתן כלים והכשרה להגשה ומימוש
מקצועי

גידול וחינוך ,סדנאות ניהול כלכלת
משפחה ,נטוורקינג בין הורים3 ,
מפגשים בשנה .הסדנאות יתקיימו
באמצעים הדיגיטליים בהתאם
למגבלות ולמציאות המשתנה
ליאור חדד

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2
 .1הסדנה תתקיים
יבוצע סקר שיבחן את
בשנה.
פעמיים
מדד  -קידום הצעירות
הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .2 .בכל סדנה
אימהותישתתפו בתחום הקרירה ושילוב
בעיר בראש סדר
כ20-
בין קריירה לאמהות.
צעירות.

0

כניסה לכלל בתי הספר
כניסה לכלל בתי
הספר התיכונים בעיר התיכונים בעיר
ביסוס מערכת החינוך
רגיל
 ביצול צווי  12לכללהעירונית כמובילה בתהליכי  -ביצול צווי 12
המלש"בים המחזיקים
לכלל המלש"בים
חדשנות ומצוינות.
בהם
המחזיקים בהם

ביסוס מערכת החינוך
השתתפות בישיבה השתתפות
בישיבה אחת רגיל
העירונית
כמובילה בתהליכי אחת ברבעון לפחות ברבעון לפחות
חדשנות ומצוינות.

0

10

0

0

0

0

0

8

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

( 1815201750ריק)

0

משרד השיכון
באמצעות
עתיד

( 1815201750ריק)

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

רגיל

.1השתתפות של .1 40השתתפות של 40
הצבת איכות חיי התושבים צעירים המשתתפים צעירים המשתתפים
בתוכנית.
בתוכנית.
בעיר בראש סדר העדיפויות.2 .יתקיימו  3מפגשים .2יתקיימו  3מפגשים
בשנה
בשנה

0

0

הקמת מרכז ההכנה לשירות משמעותי ומיצובו כגוף העירוני המוביל בתחום

זיוה כהן

זיוה כהן

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

יצירת מגוון מענים מותאמים לצעירים המאפשרים הקניית ידע ,יכולות ומיומנויות המכוונות לעולם הקריירה החדש

שירה ג'ונקורט

שיתוף פעולה עם בתי הספר התיכונים
בעיר ובניית תכונית הכנה לצה"ל בתוך
בתי הספר
 הקמת קבוצת הכנה לצה"ל על ידימלגאים בחמישה בתי ספר
ביסוס מרכז ההכנה לצה"ל  -ליווי עולים מצרפת בתמר אריאל
שירה ג'ונקורט
וריגלר
בתוך בתי הספר
 השתלבות פעילה של חיילי הנח"לבבתי הספר בהם הם משרתים
אירוע שיא אחד בשנה בכל בית ספר
 ליווי פרטני בבתי הספר בהםמשרתים חיילים
הרחבת שירותי בה"ד  09השתתפות בישיבות מחלקת
ברשת מועדוני הנוער בעיר הנוער ,יצירת תוכן של הכנה לצה"ל
במועדוני הנוער
נתניה

סדנאות להורים צעירים
בשכונת נאות שקד

11836

11837

11761

פיתוח תחום ההכשרות
המקצועיות וההנדסאים

11766

11768

" יצירת שת""פ עם גורמים חיצוניים
בתחומים אלה .המכללות השונות
בסביבה -הכרות עם תחומי הלימוד
הנלמדים בהם -יצירת שת""פ.

הכוונה תעסוקתית מוגדרת מפגש חשיפה אחד לכל משרה/
התמחות 2 ,מפגשים בשנה.
משרות
למגוון
תפקיד
שיתופי פעולה עם ארגונים גיוסים
והתמחויות
ייחודיות.) (.שלטון  -תהליכי קליטה ומיונים למשרות
מקומי ,משטרה וכד׳
בארגון.

קורסי אנגלית עסקית
ומדוברת לצעירים.

קורסי אנגלית עסקית ומדוברת אשר
יאפשרו לצעירים השתלבות בתחומי זיוה כהן
תעסוקה רלוונטים.

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

 .1יצירת תכנית
עבודה משותפת עם  50% .1מהצעירים
ארגון אחד לפחות .ישתלבו בתחומי
רגיל
קיבלו
בהם
המקצוע
תמריצים
 .2השגת
הכשרה.
לצעירים שהגיעו
אליהם בהפניית הגג.
.1במחצית השנייה
יתקיים מפגש נוסף.
 .1כל מפגש
 .2לפחות 50%
בהשתתפות 25
רגיל
מהמשתתפים יגישו
צעירים לפחות
 .2במחצית הראשונה מעומדות להשתלב
תעסוקתית בארגונים
יתקיים מפגש 1
אלו.
 .2לפחות 30%
מהצעירים שהשתתפו
 .1פתיחת שני
בקורסים ישולבו בתחומי רגיל
קורסים
תעסוקה בהם יש צורך
באנגלית ברמה גבוה.

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

10

0

0

0

0

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

11771

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

סדנאות הכנה לעולם
העבודה בעידן החדש

11807

המשרד לשוויון 10
 1815202751חברתי

המשרד לשוויון 8
 1815202751חברתי

10

0

15

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

הכנה לראיונות ,לינקדאין ,משא ומתן,
מקדמיה ,עצמאי /יזם ,עתידנות וכדו .זיוה כהן
כל סדנה תהיה בנויה מארבעה
מפגשים 4 ,פעמים בשנה.

11806

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

ייעוצים פרטניים בתחום
התעסוקה ופיתוח קריירה

קורסי העשרה בתחומי
קריירה ופנאי

לפחות  2מסודות
אקדמיים יכירו בפעילות
ויגדרו אותה
כמעורבות רגיל
חברתית המקנה
לסטודנטים המשתתפים
בפרויקט נקודות זכות

רגיל

( 1815201750ריק)

 .1גידול באחוזי הצעירים
תושבי העיר שעובדים
 .1בכל סדנה
צעירים.ישתתפו בתחום המקצועי שלהם.
כ20-
.2שביעות הרצון של
סדנה
 .2לאחר כל
הצעירים מתעסוקתם
יעבור משוב
תגדל.
רגיל
לצורך בחינת מדד
 .3צמצום טווחי הזמן
שביעות הרצון של
בהם הצעירים תושבי
המשתתפים והאם זה נתניה אינם עובדים כלל
קידם
אותם בתחום או אינם עובדים בתחום
הקרירה
התואם את כישוריהם
ורצונם.

כתיבת קו"ח ,דרכים לחיפוש עבודה
באינטרנט וברשתות החברתיות,
הכנה לראיונות עבודה ומרכזי
הערכה ,העצמה תעסוקתית.
שלושה זיוה כהן
ייעוצים ביום  ,כל יעוץ כשעה וחצי.
השירותים ייתנו באמצעים
הדיגיטליים בהתאם למגבלות
ולמציאות המשתנה

קורסים קצרים להרחבת הידע
והחשיבה בעולם הקריירה והפנאי
כגון :יצירתיות בעבודה ,כתיבה
יצירתית וכד׳.

 .1שימור קבוצת
האזרחים הוותיקים
 15משתתפים .
 .2גיוס מחודש של
 10צעירים מתנדבים
המשתתפים בכל
פעילות.
 .3הצעירים יקבלו
הנחייה מקצועית 3
פעמים בשנה.
 .1גיוס של  20צעירים
ממגוון אוכלוסיות
הוצאה לפועל שלפחות
וקהילות בעיר
 2פרויקטים בהובלת
נתניה והשתתפות
קבוצת המשפיעים
בכל
ופעילה
מלאה
המפגשים.

0

(ריק)

.1צמצום אחוזי הצעירים
בכל
.
1
ייעוציים.יום יתקיימו  3תושבי נתניה שאינם
עובדים.
הצבת איכות חיי התושבים
רגיל
.2אחת
לחודש יערך .2שביעות הרצון של
בעיר בראש סדר העדיפויות .סקר עבור
הצעירים הצעירים מתעסוקתם
שקיבלו ייעוץ.
תגדל.

רגיל

11726

זיוה כהן

( 1815201750ריק)

תכנית לחיזוק הקשר בין
דורי" -מסיבת סלון"

11727

 .1יבוצע סקר מקדים
 .1יתקיימו לפחות 4
בקרב צעירים
קורסים בשנה.
על מנת ללמוד
התושבים
הצבת איכות חיי
 .2שני קורסים לפחות
העדיפויות .את תחומי העניין
בעיר בראש סדר
יהיו בתחומי עידן
הרלוונטיים.
 .2בכל קורס ישתתפו התעסוקה החדש
 25צעירים

מטרת התוכנית היא יצירת קשרים
קהילתיים תרבותיים /חברתיים בין
צעירים לבין אזרחים ותיקים תושבי
העיר נתניה .התוכנית המופעלת
ע"י גילי דוד
סטודנטית מלגאית ומקיימת פעילויות
משותפות של צעירים מתנדבים
ומבוגרים בני הדור השלישי אחת
לשבועיים.

פורום הנהגה צעירה-
תכנית "המשפיעים"

יצירת קהילות מגונות הנותנות מענה חברתי ומהוות קרקע להשפעה על העיר נתניה ועל החברה הישראלית.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

מטרת התוכנית היא להקים פורום של
הנהגה צעירה בעיר נתניה ,צעירים
המעוניינים להשפיע על העיר והחברה.
הקורס ,אשר יתקיים בין פברואר ליוני
אחת לשבוע ,יקנה למשתתפים סל גילי דוד
כלים בנושאי הקהילה ואני ,העצמה
אישית וקבוצתית ,יזמות חברתית
וכדומה .תוך כדי הקורס ולאחריו,
הצעירים יקיימו פרויקט יזמות חברתית
קהילתית.

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

12

15

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

11728

11729

11730

11731

11733

מטרת על רלוונטית

מנהיגים צעירים עם וללא
מוגבלות

מועדון הבוגרים

מעגל צעירות -צעירות על
הרצף הסיכוני

11734

קהילת בני מקום" -רנסנס
ברחוב"

קבוצת צעירים תושבי נתניה העוסקת
בפיתוח תרבות ואמנות במרחב
העירוני .מפגשי הקבוצה אחת לשבוע
בהם מתקיימת למידה משותפת ,תכנון גילי דוד
וביצוע תוכניות תרבות לשינוי פני העיר,
עבודה בצוותי פעולה ,הפעלת מדיה
פעילה בפייסבוק וברשת.

תכנית דו שנתית ל 15-סטודנטים בני
העיר נתניה .מפגשי לימוד קבוצתיים
תוכנית נטועים -בית
מדרש בנושאי מנהיגות ויזמות קהילתית.
גילי דוד
חברתי לצעירים בני העיר הסטודנטים מעורבים חברתית
נתניה
בקהילה ואחראים על יצירת  3אירועי
חג קהילתיים.

גילי דוד

מטרת הקבוצה -הגברת מודעות
הציבור הרחב ומקבלי ההחלטות
לגבי הצרכים והיכולות של אנשים
עם מוגבלויות בתקווה להניע אותם
לפעול למען השתתפות מיטבית
של צעירים עם מוגבלות בתחומי
ההשכלה ,התעסוקה ,הדיור ,הפנאי
והמשפחה .

קהילה המורכבת מבוגרי התוכניות,
הקהילות והקבוצות השונות שפעלו
ופועלות במחלקה לצעירים .המועדון
נושאים גילי דוד
יהווה פלטפורמה לשיח סביב
חברתיים ,כלים להשפעה על העיר
נתניה והחברה הישראלית.

המעגלים מיועדים להיות מרחב
השתייכותי טיפולי מעצים בראייה
מגדרית עבור צעירות על רצף מצבי שירה לברון
הסיכון .הנחיה ע"י עוסית של תוכנית
"בישבילי".

רשת הצעירים המקומית-
ארגון הבוגרים של אחריי

תוצר מדיד חציון 1

 .1גיוס רכז אחריי
ב 70-100%משרה.
 .2בניית תכנית
עבודה משותפת.

קיום  3אירועים
קהילתיים לצעירים
סביב תוכן ערכי
בהתאמה לתהליכי
הלמידה של הקבוצה
בהתאם למגבלות
ולמציאות המשתנה
 .1גיוס וגיבוש קבוצה
של  15צעירים עם
ובלי מגבלה .
 .2קיום הכשרה
משותפת המעשירה
את עולם המקצועי
של הצעירים עם
וללא מגבלות
.1השתתפות של
כ 50-צעירים
לפחות בכל אחד
מהמפגשים.
.2במחצית הראשונה
יתקיימו לפחות שני
מפגשים
 .1השתתפות של כ-
 10משתתפות.
 .2הצטרפות של
כל אחת מצעירות
מהמעגל בפעילויות
והשירותים השונים
המתקיימים במרכז

הוצאה לפועל של
פרויקט קהילתי
הצבת איכות חיי התושבים תרבותי בהתאם
בעיר בראש סדר העדיפויות .למגבלות והמציאות
המשתנה .

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

הרשת מיועדת לבוגרי התוכניות
של אחריי ולכל צעירי נתניה לאחר
השחרור והשרות הלאומי .המטרה
ומעטפת רכז אחריי גילי דוד
לייצר מערך קשרים איכותי
תומכת ,חשיפה והנגשה של
הזדמנויות ,עידוד יוזמות בקהילה.

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

תוצר מדיד חציון 2

השתתפות בשני
פרויקטים עירוניים
בתחומי תרבות ואומנות

גידול באחוזי הצעירים
תושבי נתניה שנשארים
לחיות בה ולהיות
שותפים בעשייה
חברתית וכלכלית בה

28

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

קרן שחף

כל ישראל
חברים

0

0

0

40

המשרד לשוויון 10
 1815202751חברתי

0

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

רגיל

הוצאת מיזם לפועל
באחריות חברי הקבוצה
שמטרתה הגברת
רגיל
המודעות בנושאים
השונים הנדרשים
לצעירים עם מוגבוליות
 .1יתקיימו שני מפגשים
נוספים.
.2צעירי העיר נתניה
יובילו לפחות פרויקט
אחד לשינוי מציאות
חברתית.

רגיל

( 1815201750ריק)

0

הנגשה של % 90
פעילויות מרכז הצעירים
רגיל
לאוכלוסיית הצעירות
המהווה אוכלוסייה
מובהקת

(ריק)

(ריק)

0

 .1לפחות  100צעירים
יקבלו שירותי ליווי מרכז.
רגיל
אחריי.
 .2יתקיימו מפגשים אחת
לשבועיים באופן תדיר

קידום מיזם קהילתי
אחד לפחות בהובלת
קהילת הנשים הצעירות רגיל
עבור נשים צעירות
נוספות בעיר.
המשרד לשוויון 10
 1815202751חברתי

יצירת קהילות צעירות מגונות המעניקות מענה חברתי ומהוות קרקע להשפעה על העיר נתניה ועל החברה הישראלית.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

11725

התוכנית מיועדת לצעירות לאחר
לידה אשר ייפגשו אחת לשבוע
במרכז /מפגש אונליין  ,במפגשים
יעסקו במגוון נושאים ויפעלו יחד
זיוה כהן וגילי דוד
תוכנית "בוקר נשי בשבילי" בפרוייקטים למען הקהילה .יצירת
שתפים עם ארגוני נשים נוספים.
המפגשים מלווים ומונחים ע"י רכזות
המחלקה לצעירים.
קיום שתי סדנאות,
בכל סדנה ישתתפו
 20נשים צעירות.
יצירת שיתוף פעולה
עם ארגון אחד
לפחות.

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

47

0

15

0

0

0

15

-1

120

אגף /משימת
אב/מס' משימה

11744

שם המשימה

כינוס תדיר של פורום
הנוער עירוני ,בהובלת
מחזיק תיק הנוער ,ליצירת
טיוטת מדיניות.

11746

11747

15708

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

קיום שגרת מפגשים ושת"פ
בעיר .מלא בין הגר כהן
גורמי הנוער הפועלים

בניית גאנט שנתי לפעילות יצירת שלד יציב לתכנית עבודה עירונית
הנוער העירונית המתכללת שנתית הכוללת עוגנים לארועים ,הגר כהן
את כלל גורמי הנוער בעיר כנסים ,פורומים עירוניים ,טקסים,
אירועי קיץ ,ארועי ענק וחגים.

הפעלת מערך המלגאים
במחלקת הנוער

15712

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

(ריק)

0

0

רגיל

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

0

(ריק)

קיום  2מפגשים
עירוניים בשנה

0

0

 1815201750דרך חדשה

0

(ריק)

( 1815201750ריק)

0

10

כל קב' מדצים קיימה
לפחות פרויקט חברתי
אחד למען הקהילה בה
הם חיים

10

מינהל חברה
 1815201750ונוער משרד
החינוך

( 1815204780ריק)

( 1815201750ריק)

30

0

חלוקת 15000
כרטיסי טינקארד
לנוער נתניה

מיצוב מעמד העיר כריביירה הישראלית ,המהווה מוקד משיכה בתרבות הפנאי והתיירות.

יצירת מענים הפגתיים לנוער בכרטיס
הטבות בכל חודשי השנה ובעיקר
בחופשות וחגים .פנייה לעסקים
המנגישים שירותי
משמעותיתפנאי רלוונטים רינה נעים
שתפורסם
להטבה
בפלטפורמות השיווק של בני הנוער,
כגון בתי קולנוע ,קארטינג ,חדרי בריחה
וכדומה.
צמצום השוטטות
ברחובות ע"י מתן מענה
בתחומי התרבות
והפנאי רגיל
בעיר ע"פ סקר שביעות
רצון שיועבר בקרב קהל
היעד

20

200

רגיל

סיוע לבני הנוער ליזום ולבחור בעשייה משמעותית למען עצמם והקהילה ,במסגרת הבמה למנהיגות
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

פתיחת  25קב'
מדצים בפריסה
עירונית רחבה
בהשתתפות 500
בני נוער

 6מפגשים עירוניים
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי בהשתתפות כלל
תנועות וארגונים
חדשנות ומצוינות.
0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

70

0

0

0

0

ביצוע  90%מסך העוגנים
בניית לוז שנתי
המופיעים בגאנט השנתי
ותכנית עבודה
מגובשת ע"פ עוגנים תוך התאמות למציאות רגיל
המתייחסים למועדים ,המשתנה בעקבות
חגים ,טקסים וארועים התפרצות הנגיף

מימוש פרויקט עירוני
משותף המהווה תוצר
של הפורום

לגבש ולהטמיע מדיניות נוער עירונית ,לה שותפים ראש העיר ,מנכ"ל ,גורמי הביצוע בשטח והנהגת הנוער.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

בניית חוסן לעובדי הנוער במצבים של
בניית מערך הכשרות
חוסר ודאות כמו בתקופת הקורונה .ליווי
עירוני ע"י גורמים מקצועיים מקצועי של צוות עובדי הנוער ברמה
הפרטנית והקב' ע"י מפגשי שפ"ח -הגר כהן
ומוסמכים לרכזי הנוער
והצוותים המסייעים
בדגש על זיהוי מצבי סיכון בקרב בני
נוער והקניית כלים לכישורי חיים

מיון והשמת המלגאים במסגרות החינוך
הבלתי פורמאליות תוך ניסיון למיצוי
מלי אלמו
אחד
בכל
הגלום
האישי
טנציאל
הפו
מהם

לאור המציאות החדשה והפעילות
באופן מקוון ,יש להכשיר את צוות
ההדרכה
הכשרת צוותי
עובדי הנוער לעבודה בסביבה
לנוער לשימוש בכלים
דיגיטלית ולהקנות כלים מתוקשבים מורן בן ציון
מתוקשבים אינטראקטיביים
ואינטראקטיבים שיהיו פרקטיים ליצירת
תוכן ומפגש

11979

11641

11748

 80אחוז מכלל עובדי
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,קיום מפגשי שפ"ח
הנוער עברו הכשרה
סדורים לצוותי הנוער על התנהגויות
מימוש מדיניות של צדק
סיכוניות רגיל
ברמה
השונים-
וקיבלו ארגז כלים
חברתי ,צמצום פערים
וברמה
הפרטנית
להתמודדות עם מצבים
ורווחת הפרט והמשפחה.
הקבוצתית
אלה
פתיחת קבוצת תוכן
לכל מלגאי ויצירת
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מיון ,שיבוץ ויציאה
מימוש מדיניות של צדק
תהליך משמעותי בקשר רגיל
לבין
המלגאי
שבין
אישי
לשטח
חברתי ,צמצום פערים
בני הנוער .קיום של 2
ורווחת הפרט והמשפחה.
מפגשים לאורך השנה
הכשרה של כ90%-
מעובדי הנוער בתחום שימוש בלפחות 1
החינוך
מערכת
ביסוס
מהתוכנות הנלמדות
העבודה בסביבה
ע"י כל רגיל
העירונית
במהלך ההכשרה
כמובילה בתהליכי דיגיטלית והקניית
חדשנות ומצוינות.
כלים אינטראקטיביים אחד מהעובדים
לעובדים

תפעול כרטיס הטבות
לנוער teencard

ביסוס ומיתוג קורס
המדצים כתנועת הנוער
העירונית.

העצמת תנועות וארגוני
הנוער ברמה העירונית
והעמקת הקשר למערכת
החינוך הפורמאלית

פריסה כלל עירונית של תחום הכשרת
מנהיגות נוער בעיר נתניה .ליווי של
מנחה עירונית וגיוס של מדריכים רחלי יצחק
אזוריים מטעם הרשות בכל מוקדי
הקורס הקיימים בעיר
ביסוס הקשר מול בתי הספר העל
יסודיים ויצירת שת"פ בארועים
מרכזיים ,גיוסים ,ימי מוקד וימי חשיפה.
חיזוק הקשר מול מח' הנוער :חתימה על רינה נעים
האמנה העירונית ,השתתפות בפורום
תנועות וארגוני הנוער ,חיבור למועדוני
הנוער בשכונות ,קיום יום תנועות הנוער
קיום  4ארועי שיא
המוניים סביב מוקדים
מרכזיים בגאנט
15%השנתי ,רגיל
לפחות
וכן עלייה ב-
במספר המשתתפים
בתנועות וארגוני הנוער

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

11749

פיתוח מערך קבוצות
התנדבות בפריסה כלל
עירונית.
מורן בן ציון

פתיחת קבו' מעורבות חברתית
בתחומים שונים אשר ייתנו מענה
לכלל בני הנוער ברשות :אמנות,
בע"ח ,ילדים בעלי צרכים מיוחדים,
שירה ,ספורט ,תאטרון ,סיוע לימודי,
עידוד קריאה לילדים בכיתות א',
סיירת ימי הולדת ועוד

11750

תוצר מדיד חציון 1

פתיחת למעלה
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי מ 20-קב' מעורבות
חברתית
חדשנות ומצוינות.

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 2

למעלה מ 500-בני
נוער פעילים ומתנדבים
בקבוצות ואחוז נשירה
נמוך

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

רגיל

0

קיום מפגשים
סדורים על בסיס
שבועי עם צוות מוביל
ומליאות המועצה
ביסוס מערכת החינוך
בתהליכי ויישום  3פרויקטים
העירונית כמובילה
מועצתיים למען
חדשנות ומצוינות.
הקהילה בתחומי
התרבות והפנאי,
זכויות התלמיד ונוער
וקהילה

רינה נעים

קיום כנס מועצות
תלמידים עירוני
בהשתתפות 90%
ממועצות התלמידים
בבית הספר העל
יסודיים

0

 3ארועים המופקים סקר שביעות רצון
ע"י המועצה ושילובם שיועבר בין נציגי
ביסוס מערכת החינוך
המועצה למדידת רמת רגיל
העירונית כמובילה בתהליכי בפורום מקבלי
המעורבות של המועצה
החלטות בתחום
חדשנות ומצוינות.
בתחום הנוער ברשות
הנוער

דורון גלאם

רגיל

ביסוס מערכת החינוך
פעילות התכנית
העירונית
כמובילה בתהליכי בכלל חט״ב ברשות
חדשנות ומצוינות.

בני הנוער עברו תהליך
משמעותי ,וחל שיפור
משמעותי התנהגותי
ולימודי של חניכי
התכנית

מלי אלמו/איציק בן
שושן

 6מפגשי ש״ש לאורך חיזוק הערך ההתנדבותי
בקרב שמינסטים ורצון
השנה וחיזוק
רגיל
תחושת לצאת לשנת שירות
השייכות והקרבה
ומכינות קדם צבאיות -
לעיר נתניה
עלייה ב10%-
0

50

10

20

320

50

100

180

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

(ריק)

(ריק)

( 1815203780ריק)

( 1815201750ריק)

(ריק)

התכנית
 1815202786הלאומית 360

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

אטדל ברי

רינה נעים

ייצוג מכלל מועצות התלמידים הבית
ספריות .קשר רציף מול מח' הנוער
ושילוב הנציגים בישיבות מח'.
מיתוג מועצת הנוער
העירונית כגורם נוער מוביל שיח משותף סביב ייצוג גורמי הנוער
וביניהם תנועות וארגוני הנוער
במועצה
המשך הנחיה של השפ"ח,
השתלבות בפורום החברתי ,בניית
תכנית העצמה אישית וקב' לכל
מיתוג תכנית נאסא כתכנית תלמיד ,בדגש על חיזוק כישוריו של
הנער והעלאת הדימוי העצמי בקרבו.
מנהיגות לנוער בסכנת
שת"פ מלא עם גורמי בית הספר,
נשירה
יועצות ,הורים ומנהלי בתי הספר.
הרחבת התכנית ל 2-בתי ספר
נוספים:אולפנית בר אילן ,חיים גורי
ליווי ותפעול משימת בני שנת
השירות המגיעים לנתניה לפרק
טיפוח הקשר  ,ליווי
ושיבוץ המשימה בחינוך הפורמאלי והבלתי
פעילות  40בני/ות שנת
פורמאלי תוך בירור צרכי המערכת
השרות המגיעים לנתניה
ויצירת מענים מותאמים בעיר ,ליווי
וטיפוח של המתנדבים הצעירים.
בשל מצוקות כלכליות אליהן נקלעו
משפחות רבות לאור התפרצות
המגפה ,בני נוער רבים יצאו לעבודה
פיתוח תחום התעסוקה
וחובתינו לאפשר להם מידע נגיש
לבני הנוער
לזכויותיהם ,לקיים הרצאות וסדנאות
בנושא
חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

הנחיית מלווי מועצות התלמידים
חיזוק מנהיגות נוער נבחרת הבית ספריות והכשרתם במפגשים
מקצועיים .כנס מועצות תלמידים
בבתי הספר
עירוני להעצמת המועצות הבית
ספריות

11751

11752

12786

15713

16123

ציון ימי זיכרון

קיום ארועי זיכרון לכלל קהלי היעד
באגף הנוער והצעירים .זיכרון בסלון,
הגר/סהר
פעילות עם תנועות וארגוני הנוער,
עצרת הנוער המרכזית ,ערב שירי
לוחמים ועוד..
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

גידול משמעותי
פתיחת קורס
במשתמשי המידע
התנהלות כלכלית
המונגש
והעלאתבני נוער רגיל
נוער,
לבני
נכונה
המודעות בקרב
פניות
וזכויותבנושאי עבודה להתנהלות פיננסית
נכונה
הפקת עצרת הנוער
קיום  3מפגשי הכנה המרכזית בכיכר
לקראת השתתפות העצמאות בהשתתפות
רגיל
של למעלה מ1000-
ויצירת טקס יום
הזיכרון בשיתוף בני נערים.ות ,ערב שירי
לוחמים -למעלה מ500-
הנוער.
משתתפים

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

290

0

0

0

-1

122

אגף /משימת
אב/מס' משימה

11813

11814

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

סהר דהרי /מנהל.ת
פעילות ותוכן

סהר דהרי /מנהל.ת
פעילות ותוכן

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

ביסוס מערכת החינוך
השתתפות של 30
העירונית
כמובילה בתהליכי משתתפים במיטאפ
חדשנות ומצוינות.
.1השתתפות של 100
צעירים.
 .2האירוע יתקיים
ביסוס מערכת החינוך
בתהליכי בשותפות עם לפחות
העירונית כמובילה
 3מחלקות עירוניות/
חדשנות ומצוינות.
עמותות וארגונים
הנוגעים בתחום
היזמות החברתית.
 .1השתתפות של
 20%מיזמי הקפסולה
ו 20% -יזמים שאינם
חיזוק חוסנה הכלכלי
בקפסולה.
של העיר ,ביסוס תחומי
.2שותפות עם לפחות
התעסוקה והמסחר תוך
 2מחלקות רלוונטיות
הגדלת שטחי התעסוקה.
הנוגעות בעולם
העסקים והיזמות
בעיר.
 .1השתתפות של
 80%מיזמי הקפסולה
 .2לפחות  4פעמים
בשנה ישתתפו
חיזוק חוסנה הכלכלי
בחמישי שמח
של העיר ,ביסוס תחומי
שותפים חיצוניים
התעסוקה והמסחר תוך
ממחלקות העירייה,
הגדלת שטחי התעסוקה.
ממרחבי עבודה
אחרים ,מעולם
היזמות בנתניה

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

7

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

הגדלת כמות היזמים
העובדים במרחב
הקפסולה 10 -יזמים
בשנה.

רגיל

( 1815201750ריק)

( 1815201750ריק)

7

0

גידול באחוזי הצעירים
תושבי נתניה שנשארים
את רגיל
לחיות בה וגם לקיים
עסקם בה.

0

(ריק)

0

0

0

0

ג'וינט ישראל

0

רגיל

0

(ריק)

( 1815201750ריק)

9

0

10

הגדלת מספר היזמים
העובדים במרחב
העבודה המשותף
הקפסולה  10בו זמנית
בשנה

 .1גיוס וגיבוש קבוצה גידול באחוזי הצעירים
תושבי נתניה
הצבת איכות חיי התושבים של  20צעירים
שנשארים רגיל
בעיר בראש סדר העדיפויות .והשתתפות פעילה לחיות בה ולצרוך בה
תרבות ופנאי
במפגשים.
הרחבת שיתופי הפעולה
מיצוב מעמד העיר כריביירה
עם גורמים שנותנים
הישראלית ,המהווה מוקד
רגיל
 3הטבות לשנה
2
עוד
לפחות
הטבות
הפנאי,
משיכה בתרבות
ארגונים
הספורט והתיירות.
גידול באחוזי הצעירים
מיצוב מעמד העיר כריביירה
השתתפות של כ 30-תושבי נתניה שנשארים
הישראלית ,המהווה מוקד
צעירים בכל הרצאה לחיות בה ולצרוך בה
משיכה בתרבות הפנאי,
תרבות ופנאי
הספורט והתיירות.
רגיל

0

(ריק)

0

0

0

0

גידול באחוזי הצעירים
תושבי נתניה שנשארים
לחיות בה ולפתח יוזמות רגיל
עסקיות הממשיכות
לאורך זמן

פיתוח והעצמה של פוטנציאל היזמות והחדשנות בקרב צעירי העיר באמצעות מותג "הקפסולה"

מפגשי "מיטאפ" בנושאי יזמות
אחת לחודשיים לאורך השנה.
יצירת
מנתניהקהילת יזמים צעירים בנוסף מיטאפים באחריות תוכנית
משותפתהנפגשת ללמידה הפרילנסרים .המפגשים יתקיימו
באמצעים הדיגיטליים בהתאם
למגבלות ולמציאות המשתנה
אירוע יזמות מרתוני ,העושה שימוש
בחוכמת ההמונים ,בו המשתתפים
מתחלקים לקבוצות חשיבה ,היוצרים
ומפתחים רעיונות והמצאות פורצי
האקתון יזמי-חברתי
דרך ,במטרה לנסות לענות על אתגר
אשר הוגדר מראש .האירוע יתקיים
באמצעים הדיגיטליים בהתאם
למגבלות ולמציאות המשתנה

11815

11816

11819

11823

קיום אירוע משותף עם
כל אחד ממרחבי העבודה
המשותפים בעיר

קיום אירוע  /פעילות משותפת
עם כל אחד ממרחבי העבודה
המשותפים בעיר.

קבוצת ספורט ואורח חיים
בריא לצעירים.

יצירת הטבות לצעירים
נתנייתים.

11824

סהר דהרי /מנהל.ת
פעילות ותוכן

במטרה לייצר קהילת עמיתים מתוך
מפגשי "חמישי שמח" ליזמי היזמים הצעירים ב"קפסולה"
יתקייםאחת סהר דהרי /מנהל.ת
לשבוע בכל יום חמישי
מפגש פעילות ותוכן
הקפסולה
של למידת עמיתים והוואי ,לחלק
מהמפגשים יוזמנו שותפים רלוונטיים

כ 20-משתתפים ,פגישה פעם
בשבוע באופן קבוע .אימוני ספורט,
הרצאות ומפגשי תזונה ואורח חיים
בריא .בליווי והדרכת סטודנט מלגאי.

לדוגמא -מופעי תרבות בהיכל,
מגרשי כדורגל.

הרצאות "על הבר"

פיתוח תרבות פנאי ,ספורט ועולמות רוח ונפש לצעירים
גילי דוד ושירה לברון

רכז.ת שייבחר

בשיתוף מיזם - Wizeליצירת
תרבות חיי לילה המקדמת מדע,
יזמות ,חדשנות וטכנולוגיה לקהל
הרחב בישראל .הפרויקט מופעל
הרצאהע"י גילי דוד
סטודנט מלגאי ומתקיימת
אחת לחודש -באמצעים הדיגיטליים
בהתאם למגבלות ולמציאות
המשתנה

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1

123

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

11825

תוצר מדיד חציון 1

ארועי הפגה ופנאי

11826

11827

תוצר מדיד חציון 2

חודש היזמות הבינלאומי ( 70אש"ח),
ארועי קבלת שבת ( 150אש"ח),
פסיטבל בירה ("אוקטוברסט") ( 100סהר דהרי
אש"ח) ,דרייב אין "סינימה צעיר"
( 90,000אש"ח)

סדנאות וקורסי פנאי

תוכנית "אמנים צעירים
בקהילה"

 1815109870מנהל חברה
ונוער

( 1815201750ריק)

מיגור האלימות ותופעות
לפחות
של
ביצוע
החגים שוליים ,הורדת אחוזי
מיצוב מעמד העיר
כריביירה  90%מארועי
פתיחת תיקים לנוער
הישראלית ,המהווה מוקד
והמועדים המתוכננים במשטרה -קשר ישיר
משיכה בתרבות הפנאי,
מצב
מותאמים
הקורונה ותיאום מול גורמי האכיפה
הספורט והתיירות.
התפשטות
ברשות

( 1815201750ריק)

 1815201750עיר ללא
אלימות

סקר המודד את התהליך
מיצוב מעמד העיר כריביירה הקמת מערך קב׳
הרגשי ופיתוח החוסן
הישראלית ,המהווה מוקד
אמנות בכל מועדון  -האישי שפיתחו הנערים רגיל
קב'
8
פתיחת
הפנאי,
משיכה בתרבות
לפחות דרך ביטוי בתחומי
בפריסה עירונית
הספורט והתיירות.
האמנות

מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
פתיחת  15קב׳
ספורט ברחבי העיר

מיגור תופעת האלימות
וניתוב הנוער בשכונות
לפעילות ספורטיבית
וקידום אורח חיים בריא
רגיל

רגיל

20

55

50

185

8

15

225

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

 1815202751משרד לשוויון
חברתי

( 1815201750ריק)

( 1815203780ריק)

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

גידול באחוזי הצעירים
מיצוב מעמד העיר כריביירה
גידול ב 10% -במספר תושבי נתניה שנשארים
הישראלית ,המהווה מוקד
בכל
המשתתפים
לחיות בה ולצרוך בה
משיכה בתרבות הפנאי,
אירועים.
תרבות ופנאי
הספורט והתיירות.

מספר סדנאות וקורסים לאורך
השנה מתחומי הפנאי ,מיועדים
בעיקר לקהל הצעיר (חיילים
משוחררים ומסיימי שירות לאומי)
הסדנאות יתקמו באמצעים
הדיגיטליים בהתאם למגבלות
ולמציאות המשתנה

ביצוע פרויקטים קהילתיים באמצעות
אמנים צעירים .האירועים /פעילות
גילי דוד
תתקיים באמצעים הדיגיטליים
בהתאם למגבלות ולמציאות
המשתנה

מור בורגנסקי

רגיל

גידול באחוזי הצעירים
תושבי נתניה שנשארים
לחיות בה ולצרוך בה
תרבות ופנאי

 .1גיוס סטודנט מלגאי
להובלת קבוצות
מיצוב מעמד העיר כריביירה פנאי.
 .2יבוצעו סקרים
הישראלית ,המהווה מוקד
מקדימים בקרב
משיכה בתרבות הפנאי,
צעירים על מנת
הספורט והתיירות.
להבין את תחומי
העניין שיובאו.
מיצוב מעמד העיר כריביירה ביצוע  3פרויקטים
קהילתיים מתחום
הישראלית ,המהווה מוקד
האמנות לצעירי
משיכה בתרבות הפנאי,
נתניה
הספורט והתיירות.

רגיל

גידול במספר הצעירים
המשתתפים וצורכים
שירותי תרבות ופנאי

11762

11764

11767

פתוח אפשרויות עירוניות עבור בני הנוער לבטא את כישוריהם ,והעדפותיהם האישיות במסגרת הבמה לתרבות ופנאי

ארועי חגים ומועדים ישראלים:
ארועי תרבות ופנאי לנוער פורים מונית הכסף צפון  +דרום (100
דורון גלאם
אש"ח) ,חנוכה +סוכות ( 20אש"ח),
נתניה
טקס ימי זיכרון לשואה  +זכרון חללי
צהל ( 50אש"ח) ,יום נערה (15אש"ח)

חזוק מערך קבוצות
האומנות

בניית מערך קבוצות
הספורט

12761

הגר כהן

הפעלת  8קבוצות דגל עירוניות
בתחום האמנויות על כל גווניו .המשך
פעילות הרכב הזמר הים תיכוני,
תאטרון.ווקה מורן בן ציון
תקווה ,אמנות פלסטית,
הפעלת קבוצה בכל מועדון נוער.
מופע סיום לקב' אמנות
פתיחת קבוצות קט-רגל לנוער
בפריסה עירונית .קיום אימונים
שבועיים קבועים ע"י מאמן מקצועי,
ויצירת מפגש ספורטיבי בין
הקבוצות דורון גלאם
השונות ע"י מס' טורנירים עירוניים
במהלך השנה .פתיחת נבחרת
הריצה לנוער ,קב׳ ספורט ימי ,גלישה
וחדר כושר לנוער

פיתוח תחום היזמות לבני
נוער

בניית מערך קב׳ במועדוני הנוער
בתחומי היזמות החברתית/עסקית
ויציאתם לשטח בארועים עירוניים.
מתן סדנאות/הרצאות מתחלפות
בכל אחד מהמועדונים
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

מימוש הפרויקט
פתיחת קבוצת יזמות החברתי בקרב הקהילה
בה הקב׳ פועלת.
רגיל
לנוער
עירונית
בעירמכלל שילובם ב 3-ארועים
השכונות
עירוניים להתנסות
במיזם

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

12

130

0

220

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

12801

ארועי נוער בינונייים
בשכונות בחגים ומועדים

אירועי הפגה ופנאי  VIBE :בגן
( 50אש"ח) ,ארוע פתיחת קיץ (
 170אש"ח) TEENCARD ,כרטיס
ההטבות של נוער נתניה ( 50אש"ח)

12829

15709

15710

15711

דורון גלאם

המשך קיום קבוצות נוער בסיכון
פעילות ימית לנוער בסיכון לפעילות ימית במסגרת תכנית עוגן
לחיים של תנועות צופי ים וזיו נעורים.

מיתוג וביסוס ליגת הקט
רגל העירונית לנוער

פתיחת ערוץ ווטסאפ

סרטוני תדמית לפעילות
המחלקה -מנהיגות,
מועדוניפם וספורט

11769

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

 1815203780מנהל חברה
ונוער

( 1815201810ריק)

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

40

315

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

100

0

0

(ריק)

0

0

20

25

80

0

0

0

צפי ללמעלה מ500-
פניות בחודש
ומתןדרך ערוץ רגיל
מענה
הווטסאפ
מהיר ואיכותי לתושב

0

(ריק)

( 1815201750ריק)

 1815201750עיר ללא
אלימות

עלייה בכ 1000-עוקבים
בעמוד האינסטגרם
רגיל
המעורבות
וניתוח רמת
בפעילות הדיגיטלית

יצירת מענים
איכותיים בתחומי
הגדלת צורכי השירות
התרבות והפנאי
במועדוני הנוער ע״י
מיצוב מעמד העיר כריביירה לנוער
לאופייהנתניה בהתאם בוגר משמעותי וצמצום
הישראלית ,המהווה מוקד
רגיל
היחודי של תופעות האלימות
כל שכונה,
משיכה בתרבות הפנאי,
עלייה של והשימוש באלכוהול
כ 30%-מזמן
הספורט והתיירות.
הנוערהעבודה וסמים  -השוואת
של צוות
בעבודת שטח הנתונים משנים קודמות
מושקע
מחוץ למועודנים
 80%מכלל המשתתפים
פתיחת  14קב׳
דווחו ע"י צוות בי"ס
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,עוגן לחיים-תכנית
כי חיזקו את חוסנם
המופעלת ע"י
צדק
מימוש מדיניות של
במדדים הבאים :העלאת רגיל
צופי ים וזיו נעורים
חברתי ,צמצום פערים
לאוכלוסיות החינוך הבטחון העצמי ,יציאה
ורווחת הפרט והמשפחה.
המיוחד ונוער במצבי ממצבים סיכוניים ,ביסוס
קשרים חברתיים ועוד
סיכון
חיזוק ערך הסובלנות
בקרב בני הנוער ויצירת
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
פתיחת קב׳ קט רגל  3מפגשים
מימוש מדיניות של צדק
משמעותיים רגיל
עם נוער מכל הרשות
בכל שכונה בעיר
חברתי ,צמצום פערים
המעודדים אינטגרציה
ורווחת הפרט והמשפחה.
בין האוכלוסיות השונות
חשיפת ערוץ
הווטסאפ לקהל היעד
מיצוב מעמד העיר כריביירה דרך שיווק מסיבי
ברשתות ,בבתי
מוקד
המהווה
הישראלית,
הספר ובמועדוני
הפנאי,
משיכה בתרבות
הנוער לצורך הרשמה
הספורט והתיירות.
מהירה לארועי נוער,
מתן מענה לבקשות
ושאלות
יצירת  2סרטוני
תדמית לשיווק
מיצוב מעמד העיר כריביירה וחשיפת הפעילות
בקרב קהל היעד
מוקד
המהווה
הישראלית,
ע"י מימון ברשתות
הפנאי,
משיכה בתרבות
החברתיות בטווח
הספורט והתיירות.
של שבועיים-חודש -
מטורגט לקהל היעד
הרלוונטי

רגיל

קידום פעילות הנוער בשכונות ובמועדוני הנוער תוך מתן דגש למגוון התרבותי במסגרת במה לשכונה.

דורון גלאם

סיון בן זימרה

תפעול כל קב׳ הקט רגל לנוער-
אימונים שבועיים ע״י גורם מקצועי
מוסמך ,ויצירת פלטפורמה למפגש
בני נוער מכל הרשות

הנגשת שירותי המחלקה לקהל
היעד ומענה לשאלות ובקשות באופן הגר כהן
ישיר ומהיר

הגדלת החשיפה של פעילות
המחלקה בכל התחומים הקיימים:
תנועות וארגוני נוער ,קורס מדצים
העירוני ,מערך קב׳ מעורבות
רינה נעים /הגר כהן
חברתית ,רשת מועדוני הנוער ,כח
מתנדב ,מועצת הנוער העירונית ועוד
דרך הערוצים הדיגטליים הרלוונטים
לבני הנוער

הרחבת רשת מועדוני
הבמה לשכונה

הרחבת הרשת ל 2-מועדוני נוער
נוספים  :חפציבה ובית אחריי בכפוף אטדל ברי
למודל ההפעלה למועדוני הנוער

הכנסת רכזי
מיצוב מעמד העיר כריביירה המועדונים חפציבה
ובית אחרי לצוות
מוקד
המהווה
הישראלית,
הרכזים של הבמה
הפנאי,
משיכה בתרבות
בשכונה ופתיחת
הספורט והתיירות.
המועדונים לקהל
היעד
חשיפת המועדונים
והגדלת כמות באי
המועדון ע״י יצירת תוכן
רלוונטי לקהל היעד
 בממוצע כניסה שלכ 150-נערים בשבוע

-1

125

אגף /משימת
אב/מס' משימה

11778

שם המשימה

פתוח תחום מניעה
והעצמת נוער

הסבר

אחראי משימה

12787

12830

9429

הרחבת תכנית  VIBEבגן מעבר
לחופשת הקיץ .הכשרת רכזי הנוער
סיון בן זימרה
בעבודת שטח בנושאי זיהוי וטיפול
במצבי סיכון .קיום פורום נוער בסיכון
עירוני

הרחבת פעילות התוכן
ברשת מועדוני הנוער (8
מועדונים)

ניהול בקרה בשטח דרך
חברת משכ"ל ודרך
העירייה

מאריתו קבדה  /הגר
כהן/סהר דהרי

"לפתח מוקד תרבות ,בילוי ופנאי
איכותי לבני נוער בעיר נתניה אשר
יהווה מקום למפגש חברתי ,יאפשר
 .1הקמת בית לתרבות פנאי מרחב ליצירה ותוכן אומנותי ויקדם
ובילוי באצטדיון נתניה  .2אירועים לטובת קהילת בני הנוער
הקמת מועדון נוער בצפון בעיר .זאת במטרה להרחיב את
מגוון שירותי הפנאי המוצעים לבני
העיר
הנוער בעיר אשר ייתנו מענה למגוון
התנהגויות סיכון הנובעות ממחסור
במוקדי עניין שכאלו.

יצירת תוכן אטרקטיבי במועדונים,
ערבי שיא ,וסדנאות התייחסות
לחגים אטדל ברי
וחופשים והגדלת שעות הפעילות
בהם.

שליחת בקרים לבדיקת
ההסעות בשטח

9418

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

0

0

0

0

220

0

50

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

0

גובה ההרשאה
מקסימלית
0
ממשה''ח
להנגשת כתת
שמע

(ריק)

( 1815201750ריק)

(ריק)

 1815201750עיר ללא
אלימות

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב
קיום הכשרות
קיום פורום נוער בסיכון
עירוניות לצוות
סכוןהנוער עירוני ,גידול של כ15%-
סביב מצבי
בצורכי השירותים של
רגיל
לנוער ,חיבור רכזי
בשטח המחלקה במועדוני
הנוער לנוער
של הנוער ובקבוצות
בשעות הקטנות
תהליכיות
הלילה

רגיל

תב''ר

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

השקת המועדונים
והפעלתם למען בני
הנוער

יצירת מודל הפעלה
למבנים על בסיס
איתור ומיפוי צרכים
בקרב קהלי היעד
הרלוונטים

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

 8ערבי תוכן משתנים  90%מצורכי השירות
בחודש בכל מועדון מדווחים כי המועדון
מהווה עבורם מקום
בהתאם לתחומי
בטוח ופתוח להעשרה,
העניין של הנערים
שיח ,הפגה ופנאי
המגיעים למקום

פיתוח מבני חינוך והיסעים
בקרות היסעים

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

רגיל

כ200
בקרות שנתיות כ  200בקרות שנתיות
במוסדות
בתוך העיר בתוך העיר ומחוצה לה
ומחוצה לה.

ביצוע הנגשות של
כ  30 -כיתות שמע עד
דצמבר

רגיל

רגיל

הנגשת פרטנית מוסדות חינוך

מנהל מחלקת היסעים התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
ומנהל האגף

הסעת כל התלמידים
 5000הזכאים בחינוך (ריק)
המיוחד והרגיל.

הסעי תלמידים ומלווים

איסוף נתונים על תלמידים הזקוקים
להנגשת שמע קבלת אישור עקרוני
ביצוע הנגשות של
והרשאה ממשרד החינוך לביצוע
התושבים
חיי
איכות
הצבת
מבני
פתוח
אגף
מנהל
העדיפויות .כ 10 -כיתות שמע
תהליך ההנגשה .יישום
בעיר בראש סדר
הנחיות יועצי חינוך והיסעים
עד יוני
הנגישות ע"י מנהל הנדסה.
ביצוע ביקורות אחר יישום ההנגשה
לקבלת התקציבים.

מנהל אגף  +מנהל
מחלקת היסעים

הכרה בצרכים במוסדות
החינוך להנגשה פרטנית
בנושא שמע

9423

 .1יישום שיבוצם של התלמידים
במערך היסעים נרחב .כ5,300-
ילדים מוסעים בכל יום.
בניית מסלולים  -בהתאם
למוסד הלימודי אליו שובצו  .2קשר ישיר וטיפול מול חברות
ההסעה בנושאים הקשורים
התלמידים בועדת שיבוץ
למערך ההיסעים.
ומקום מגוריו
 .3קשר ישיר וטיפול מול מוסדות
חינוך ,הורים ומשרדי ממשלה.

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

60

0

0

0

30

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

15652

תוצר מדיד חציון 1

מעקב ובקרה אחר חברה
לניהול מערך המלווים

15654

15691

תוצר מדיד חציון 2

מנהל האגף  +מנהל
המחלקה

ניהול מערך המלווים
באמצעות מתאמות
ההיסעים

דיווח תלמידים זכאים
למשרד החינוך

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

דיווח מלא של תלמידים זכאים לליווי
למשרד החינוך לקבלת תקציבים,
והשתתפות בשכר המלווים.

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

רגיל

מנהל האגף  +מנהל
המחלקה

מנהלת האגף

0

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

15692

(ריק)

מתחילת השנה
גוייסו כ 140 -מלווים
למילויי מקום מתוכם
 27שובצו בקווים
(ריק)
קבועים.
מעל  300דרישות
למילוי מקום מתחילת
השנה (בסה״כ
כחודשיים)

כ1030-תלמידים
זכאים לליווי .

דיווחים מסלולים לאישור
ותקצוב משרד החינוך

601

רגיל

עלות שכר המלווים
כ27 -
מלש"ח בשנה( .ריק)
משרה"ח
השתתפות
 -כ 11 -מלש"ח.

(ריק)

דיווח מסלולים לאישור ותקצוב משרד
החינוך

0

רגיל

מנהל האגף

(ריק)

(ריק)

0

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

יציאה למכרזי הסעות
מיפוי המסלולים שיוצאים למכרז בכל
תלמידים חינוך מיוחד \
שנה .יציאה למכרז הסעות פומבי
חינוך רגיל ורווחה פומביים הכנת כל החומרים הדרושים בשיתוף מנהל האגף
\ חברה לניהול מכרזים
גורמים שונים בעירייה.

0

(ריק)

 1817301780אין

3

0

57,000

0

משרד החינוך
 גף היסעים השתתפותבגין תלמידים
זכאים לליווי
בלבד.

0

דיווח כל המסלולים
בתוכנה הייעודית
של משרד החינוך
בשני שלבים  -דייוח
מסלולים שנתיים
ובשלב שני דיווח
חופשות חגים +
חופשת קיץ.

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

מעקב ובקרה אחר חברת ניהול
"אביב" על ביצוע:
 .1גיוס מלווים למילויי מקום ולקווים
קבועים.
 .2קיום הכשרות והדרכות בנושאי
בטיחות ובטחון.
 .3מתן מענה לשיבוץ מלווים בשעות
לא שגרתיות ,מענה טלפוני בכל
ימות השבוע בשעות לא שגרתיות.
 .1שיבוץ כ 450 -מלווים בקווי ההסעה.
 .2טיפול שוטף בנושאים הקשורים
להסעת תלמידים (הורים,
תלמידים ,מוס"ח וחברות הסעה).
 .3בקרה אחר דיווחי נוכחות מלווים
למחלקת שכר.
 .4טיפול בנושאי משמעת של מלווים.

27,000

57,000

משרד החינוך
 השתתפותבגין מסלולים
מאושרים

מעקב על אישור
המסלולים במשרד
החינוך והגשת ערער
באם לא אושרו -
רגיל
בדיקה שהתקבלו כל
התקבולים בגין הדיווחים
(בשני שלבים חופשות
חגים  +חופשת קיץ
ומסלולים שנתיים)

סה"כ סכום המכרזים
בהסעים לחינוך
מיוחד ורגיל בשנה

15732
(ריק)

השירות הפסיכולוגי

בניית תפיסה לשותפות הורים-מינהל חינוך
מתן מענה לכל
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי הבקשות לקיים
הרצאה
חדשנות ומצוינות.
מתן מענה
לכל הבקשות רגיל
לקיים הרצאה

בדיקה בשטח של הצורך בהרחבה /
הכרת משרד החינוך הכרת משרד החינוך
בבניה של מוסדות חינוך .קבלת אישור מנהל אגף פתוח מבני ביסוס מערכת החינוך
בצורך לבקשות שהוגשו רגיל
העירונית כמובילה בתהליכי בצורך לבקשות
הנהלת העיר ,דיווחים והגשת בקשות חינוך והיסעים ,דרור
שהוגשו עד חודש יוני עד חודש דצמבר
חדשנות ומצוינות.
קוטיגרו
למשרד החינוך במערכת ייעודית
וקבלת הרשאות כספיות

פיתוח מבני חינוך חדשים והרחבה של מבנים ישנים

רגיל

9416

0

הכרה בצורך ברשות
ובמשרד החינוך והשגת
תקציבים למימון הבניה או
ההרחבה

5910

סדרת הרצאות ייעודיות הנקראת
"קפה הורים" .בהרצאות ניתן ידע
תיאורטי ומוצגים כלים אופרטיביים
סמדר הרפז (שפ"ח)
להתמודדות .כמו כן ,נחשפים
המשתתפים למענים הניתנים כיום ע"י
השירות הפסיכולוגי במערכות החינוך
ובמסגרת מרכז ענב"ל (בי"ס להורים).

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

11,000

11,000

0

0

0
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

5939

9011

5869

5921

5926

5928

שם המשימה

סדנאות להורים בגיל הרך
ובגיל ההתבגרות

תכנית התקשרות

הרצאות בכל גני הילדים
(אשכול)

דרך חדשה

הערכה וטיפול במניעת
אובדנות

טיפול באבל ואובדן

הסבר

אחראי משימה

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

מטרת על רלוונטית

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

ביצוע מחצית
הנדרשת ביצוע כלל המשימות
מהפעילות

בניית תפיסה לשותפות חדשה של הורים – מינהל חינוך

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

 1817901750תכנית 360

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

180

רגיל

רגיל

כל ההרצאות ניתנו

סיום ביצוע המשימה

14

חצי מהרצאות ניתנו

התאמת תכנית
לשעת קורונה
ביצוע מחצית
מהתכנית

14

מענה ל 80%
מהפניות

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

אפרת לב (שפ"ח) +
אגף לגיל רך

טובה וכטל  -רכזת
התכנית דרך חדשה
בשפ"ח

יעל גלזנר

ילנה לסקין-רכזת
התחום הטיפולי
בשפ"ח

רגיל

0

0

רגיל

מענה ל  80%מהפניות

360 1817901750

 075תקן שפי

0

רגיל

0

תשלומי הורים 0

0

0

0

91

70

90

0

משרד
הבריאות
התשלום
אינו עובר
לפסיכולוגים
דרך העירייה

מתוך תקני
שפי
0

0

טיפוח תחושת חוסן ,רווחה נפשית ופיתוח מיומנויות

מענה להורים ולגננות אשר
מתמודדים עם ילדים עם קשיי וויסות
ביסוס מערכת החינוך
המתקשים להפנים התנהגות נאותה.
עמידה בכלל המשימות
עמידה במחצית
ד"ר
אידה נולמן-רכזת העירונית
בקבוצה עובדים על בניית
כמובילה בתהליכי המשימות הנדרשות הנדרשות
הקשרשינוי בשפ"ח
חדשנות ומצוינות.
החיובי בין ההורה והילד ,פיתוח
דפוסי הורות ,הפחתת בעיות משמעת
וקידום שיתוף פעולה בין הבית והגן.

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'.
מפגשים קבוצתיים לגננות מורים,
הורים ובני נוער לקידום עבודה רגישת
תרבות .ליווי גננות ,קבוצות מורים,
שולחנות עגולים לדיון עם הורים ,דלת
פתוחה להורים ,עבודה משותפת
עם תכנית גשרים -קבוצה לבני נוער
בסיכון" כולל עבודה עם הורים
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).
צוות הפסיכולוגים בשירות
הפסיכולוגי בעל מיומנות גבוהה
ביותר לטיפול במצבי חירום ודחק.
בנוסף להתערבות הראשונית
שמתקיימת באופן מידי הוקם בשפ"ח
מרכז לטיפול בתלמידים שחוו אבל
ואובדן ושיש חשש לגביהם שהם
מפתחים תסמינים פוסטראומטיים.
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

9013

11892

11928

11965

11967

שם המשימה

14978

14979

14980

16129

16142

להשלים

הסבר

מטרת על רלוונטית

אחראי משימה

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

נאוה סיטרון-רכזת
שירות משלים

רכזת מיכל בן ריי-
שירות פסיכולוגי

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
הקמת מרכז שרות לתושב
המאגד תחתיו את מגוון
המחלקות המטפלות
בשירותים הניתנים.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
ביצוע כלל הקבוצות
ביצוע מחצית
חברתי ,צמצום פערים ורווחת מהקבוצות הרגשיות הרגשיות
הפרט והמשפחה.

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

סיום קבוצה 2

מענה לכלל הפניות

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
סיום קבוצה 1
וחת
ורו
פערים
חברתי ,צמצום
הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת מענה לכלל הפניות
הפרט והמשפחה.

נאוה סיטרון-רכזת
פרויקטים

יעל גלזנר-מנהלת
השירות הפסיכולוגי

יעל גלזנר-מנהלת
השירות הפסיכולוגי

תכנון ובניית הקבוצות השלמת המשימה

0

0

0

0

רגיל

השלמת המשימה
במלואה

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת הכנת הקבוצה
הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת בניית הקבוצה
הפרט והמשפחה.

משרד החינוך

 1817301780משרד החינוך

תקני שפ''י

משרד החינוך

 1817301780משרד החינוך

השלמת המשימה
במלואה

3

0

משרד החינוך3 -
שפי

0

0

3

רגיל

10

80

10

0

0

10

 1817301780משרד החינוך

חיזוק חוסנה הכלכלי של
העיר ,ביסוס תחומי התעסוקה
בניית הקבוצה
והמסחר תוך הגדלת שטחי
התעסוקה.

3

מענה לכל הפניות

10

רגיל

רגיל

0

סיום הקבוצות

 1817301780משרד החינוך

0

רגיל

3

0

0

10

0

ההון האנושי-
רווחה

השלמת המשימה
במלואה

מענה לכלל
התכניות מענה לכלל התכניות
שנסגרו עם בתי
שנסגרו עם בתי הספר
הספר

ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי
חדשנות ומצוינות.

ד"ר סטלה וייסלייב

קבוצה לתלמידים אשר מתמודדים עם
אח בעל צרכים
מיוחדים .התמודדות נאוה סיטרון-רכזת
זו מעלה קשיים רגשיים
משמעותיים .פרוייקטים
לעיתים המשפחה אינה יכולה לספק
תשומת לב מספקת לצרכים הללו
קבוצה שנבנתה במיוחד לצרכים
העולים אצל נערות בסיכון
לספקבגיל נאוה סיטרון-רכזת
ההתבגרות .מטרת הקבוצה
ידע פרוייקטים
ותמיכה בהתמודדות עם קשיים שיעלו
במהלך הנמפגש

קבוצה לילדים שבמשפחתם ישנו חולה
תמיכה נאוה סיטרון-רכזת
כרוני .מטרת הקבוצה לספק
פרוייקטים
ווינטלציה לקשיים שעולים

ישנם ילדים המתקשים ביצירת
קשרים חברתיים ושימורם .ילדים אלו
פגיעים יותר למצוקות הגיל ועלולים
קבוצות לשיפור כשרים
למצוא עצמם במצבים חברתיים אשר
חברתיים
מעוררים תחושת חוסר אונים ,בדידות,
ופוגעים בביטחון ובדימוי העצמי.
בקבוצה עובדים על פיתוח מיומנויות
חברתיות ושיפור הכישורים החברתיים
קבוצות לתלמידים בחטיבות הביניים,
שמטרתן לסייע בהתמודדות עם קשיים
קבוצות רגשיות
שונים :לימודיים ,משפחתיים ,רגשיים
וחברתיים
 2קבוצות תלמידים שחוו אובדן הורה
(ביסודי ובעל יסודי) המפגשים יעסקו
אובדן הורה
בבירור החוויה הסובייקטיבית של
הילדים מול שלבי האירוע השונים ומול
המציאות המשתנה בעקבותיו.
השירות הפסיכולוגי פיתח מודל תלת
שלבי לטיפול בילדים ונוער שחוו אירוע
חירום ומשבר הכולל:
התערביות טיפוליות במצבי  .1התערבות מידית עם קבלת ההודעה
חירום ומשבר
על אירוע חירום
 .2התערבות בשבועות הראשונים לאחר
האירוע
 .3טיפול ארוך טווח באבל ואבדן
במסגרת תיקון לחוק החינוך המיוחד כל
בתי הספר קיבלו סל שקלי המאפשר
תכניות הכלה והשתלבות להם להפעיל תכניות הכלה והשתלבות.
השירות הפסיכולוגי פיתח ויפתח
תכניות המותאמות לצרכים אלו

התמודדות עם מחלה
במשפחה

אחים לתלמידים בעלי
צרכים מיוחדים

נערות בגיל ההתבגרות

חיסון רגשי

ליווי הורים ותלמידים
בתקופת הקורונה

בניית קבוצות של תלמידים או הורים
או תלמידים והורים בכיתות ה-ו לבניית ניר לפלר
חוסן בגישת הכוחות בתקופת הקורונה
0

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת מענה לכל הפניות
הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
פתיחת  4קבוצות
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת לליווי לאורך השנה
והתחלת הפעלתן
הפרט והמשפחה.
60,000

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

9010

הסבר

אחראי משימה

תכנית מרחב

5927

11894

11966

מטרת על רלוונטית

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

עמידה בכלל המשימות
עמידה במחצית
מהמשימות הנדרשות הנדרשות

טיפוח תחושת חוסן ,רווחה נפשית ופיתוח מיומנויות

תכנית התערבות בית ספרית
המבקשת להתמודד עם סוגיית
ילדים בסיכון ,על רקע לימודי ,אישי,
משפחתי או חברתי .ע
ובדים על שינוי חן בנטל-רכזת התכנית
מדיניות ותפיסה של כלל
השותפים שפ"ח
בתהליך .בתוכנית מורחבים
השירותים הניתנים לבית הספר ע"י
הרחבת שעות פסיכולוג ,מטפלת
באומנות והכנסה של עו"ס.

טיפול בקורבנות תקיפה
מינית

מרכז אבחון

מרכז מעין

אלה בלינוב-רכזת
ילדים בסיכון בשפ"ח

אליה רוזנפלד-רכזת
מעין (שפ"ח)

תומר ברזילי

מיפוי המסגרות השונות תחת רגעים
גיוס משאבים לשילוב יוצאי ואגף הספורט וגיוס תקציבי מדינה
תומר ברזילי
לטובת שילוב יוצאי אתיופיה בחוגי
אתיופיה בחוגי הספורט
הספורט
הקמת  2מרכזי קהילה ספורט ופנאי
ביסוס  2מרכזי קהילה
האחד בצפון העיר והשני בשכונת
ספורט ופנאי סוקולוב
אגמים
ובשכונת אגמים

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
12

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

75

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

410

50

60

תשלומי הורים
(תשלום
לפסיכולוגים 0
אינו עובר דרך
העירייה)

משרד החינוך

 1817901750משרד החינוך

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

ביצוע מחצית
מהאבחונים

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

רגיל

ביצוע כלל האבחונים

ביצוע מחצית
מהמשימה

שילוב איכותי של מגוון אוכלוסיות
רגיל

ביצוע כלל המשימה

ניהול מעקב והתמדת
הילדים

360 1817901750

44

רגיל

0

0

200

428

0

הצבת איכות חיי התושבים השתתפות בישיבות השתתפות בישיבות
בעיר בראש סדר העדיפויות .מעקב באתר הבנייה מעקב באתר הבנייה

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
משרד
התרבות 0
והספורט

רגיל

0

0

0

אירוע שיא קהילתי
קיום  2ארועים

קיום  6ארועים

רגיל

0

(ריק)

(ריק)

גיוס ואיתור ילדים
לקבוצות  -גיוס 100
ילדים יוצאי אתיופיה

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

העמותה לחינוך בלתי פורמאלי

רגיל

12

מטרה  - 2טיפוח אקלים חינוכי מיטבי ומוגנות  -טיפול בילדים ונוער

מזה מספר שנים פועל בשירות
הפסיכולוגי מרכז טיפולי ייחודי מסוגו
לתלמידים נפגעי תקיפה מינית.
במרכז שמונה פסיכולוגים שעברו
הכשרה בתחום זה .כל אחד מהם
עורך מספר טיפולים בשנה .כמו כן
המרכז משמש כתובת להתייעצות
עבור מערכת החינוך.

מרכז אבחון ללקויות למידה
רכזת מיכל בן ריי-
לתלמידי כיתה ט לצורך אישור
התאמות לבגרות לאחר תהליך מיפוי שירות פסיכולוגי
בית ספרי

מרכז טיפולי רב מקצועי המציע
מענה לתלמידי ביה"ס היסודי ,עם
קשיי למידה על רקע חשד ללקות
למידה .המרכז פועל בשני בתי ספר
יסודיים בעיר .המטרות הן :שיפור
יכולת השתלבות של תלמידים עם
לקויות למידה במסגרת החינוך
הרגיל ע"י יצירת מענה לימודי ורגשי
לכל תלמיד על פי צרכיו.

11960

11961

11946

קיום אירועי תרבות יהודית בנאות
הנגשת אירוע תרבות
יהודית בשכונות בפריפריה שקד ,בנאות הרצל ובקריית נורדאו
רועי זלצר

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

11948

11949

11950

הסבר

פעילות חזון לאומי

הקמת קתדרה לתרבות
יהודית

אחראי משימה

הנגשת אירוע תרבות
האתיופית שותפות להפקת אירוע מרכזי
מסורתי לקהילה
לחג הסיגד
ולכלל תושבי העיר

סדרת פאנלים והרצאות אקטואליה
והסטוריה באולם מרכזי או בזום

איגוד מדרשה לתנ"ך ,מכון תורני
מת"ן ,סיפורי א"י ,טיולי קדם עם
התנ"ך

רועי זלצר

רועי זלצר

רועי זלצר

חוג ראש העיר לתנ"ך

התאמת כל הפעילויות
לתנאי הקורונה

15634

15636

15194

יחד עם השדולה לתנ"ל שהקים חבר
הכנסת (אלוף במיל') עוזי דיין.
 6אירועים שיתקיימו בחדר
מועצת רועי זלצר
העיר ,המפגשים בין הנהגת העיר
הקיימת לבין הנהגת הנוער סביב
התנ"ך
מדרשת מת"ן ,הקתדרה ,בית
המדרש לתנ"ך ,מועדון הנערות
החרדיות ועוד צריכים להתאים
רועי זלצר
עצמם למציאות החדשה של
מפגשים דיגיטליים ולא פנים אל
פנים.

הצעת השירות לקשישים
ומרותקים על בסיס
מתנדבים .יבחרו ספרים
שיביאו ויחזירו מבתיהם.

11895

11900

11901

מטרת על רלוונטית
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

רגיל

רגיל

ביצוע האירוע

קיום  3מפגשים

פרסום האירוע

קיום  3מפגשים

תוצר מדיד חציון 1

0

0

תוצר מדיד חציון 2

(ריק)

(ריק)

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

0

0

רגיל

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
0

0

0

0

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

רגיל

רגיל

רגיל

(ריק)

0

(ריק)

(ריק)

0

300

0

0

0

0

 4מפגשים נוספים

מעבר למפגשים
דיגיטליים

הצטרפות קשישים
למיזם

ביצוע המעלית

סיום של  2קורסים
לפחות
רגיל

0

0

(ריק)

0

0

0

0

0

0

0

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

הפעלת הקתדרה
בניית
הקתדרה ואיגוד בהשתתפות של 200
כל הגופים
איש לפחות

 2מפגשים ראשונים

מעבר למפגשים
דיגיטליים

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

הבאת ספרים הביתה לקשישים
הצטרפות קשישים
למיזם

הנגשת מבני העירייה

פרסום הקורסים
והרשמה

פרסום והרשמה

הקטנת שיעורי אבטלה בעיר

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

העמקת המודעות בטיפול בתינוקות

הקמת מעלית במבנה המכללה
העירונית ברח' הרב קוק
הצבת איכות חיי התושבים
 18להנגשת אליס יאמפולסקי
העדיפויות .תכנון ואישור התבר
השרות לכל קהל הלקוחות.
בביצוע מינהל הנדסה בעיר בראש סדר

שיתוף פעולה עם מחלקת שכונות,
השירות יוצע באופן יזום לקשישים
ומרותקים לבתיהם בעיר

בניית מעלית במכללה
העירונית

קיום הכשרה מקצועית
מטפלות

הפעלת מכינה למובטלים
למען השתלבות בשוק
העבודה

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מיכל מל בשיתוף כנרת מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
מרטין
ורווחת הפרט והמשפחה.

הכשרות מנהלות של מעונות יום
לתינוקות בגילאי מ 0 -עד  3במימון
אליס יאמפולסקי
המדינה ובפיקוח משרד העבודה.
ללא מימון עירוני .הלימודים יתקיימו
פרונטלית או בזום

הפעלת מכינה ייחודית לשוק
העבודה במימון ובפיקוח משרד
אליס יאמפולסקי
העבודה ובשיתוף האגף לרווחה
של עיריית נתניה ללא מימון עירוני.
הלימודים יתקיימו פרונטלית או בזום
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
90%
מסיימים בהצלחה רגיל
את הקורס

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

15033

11914

11917

15233

11916

15192

מטרת על רלוונטית

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

תוצר מדיד חציון 1

השתתפות בישיבות
באתרי הבניה

הקמת  2מרכזי קהילה ספורט ופנאי במרכז העיר

אחראי משימה

ליווי הקמת מרכז קהילה ספורט
ליווי
העירבניית  2מרכזים במרכז ופנאי ברח' יאיר ומרכז קהילה ספורט תומר ברזילי
ופנאי ברח' רד"ק

יישום תכנית לכיתות ז' ח',

הדרכת עולים מאולפנים
נוספים

בניית תכנית לכיתות ב' -
מוזיאון במזוודה

אירועי שיא קהילתיים

הנגשת מופעי תרבות
לקהל בזמן הקורונה

תמי בן בסט

ביסוס מערכת החינוך
שיווק התוכנית
העירונית
כמובילה בתהליכי ומכירה ל 5כיתות
חדשנות ומצוינות.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

ביצוע  4פעילויות

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .אישור התב,ר
בעיר בראש סדר

שיפור אבטחת מידע

תוצר מדיד חציון 2

ביצוע עבודות במבנים

רגיל

רגיל

תב''ר

0

0

0

0

0

0

0

0

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

המשך ליווי הפרוייקטים רגיל

ביצוע  4פעילויות

חשיפת התכנים של מוזיאון ״בית הבאר״ לאוכלוסיות תלמידים נוספות
תמי בן בסט

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

מופעים אונליין אצלכם בסלון
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
השתתפות תושבי
העיר במיזם

מתן גיוון חדש בפעילות לתיירים
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
סיום בניית התוכנית  90%מסיימים את
ויצירת קבוצה לאולפן הקורס

השתתפות תושבי העיר רגיל
במיזם

הפקת טכס בשיתוף
בי"ס הלל צור ,הפקת הפקת תערוכה אחת
תערוכה אחת

יצירת רצף תרבותי קהילתי בצפון העיר ,תוך שיתוף פעולה עם מרכז קהילתי סוקולוב

11902

15196

תמי בן בסט

אחזקה כללית  16מבנים
עירוניים בהם פועלת
העמותה

12976

רגיל

אולפן נוסף
אולפן נוסף מבקר
מבקר באופן רגיל
באופן קבוע במוזיאון קבוע במוזיאון

חשיפת התכנים במוזיאון ״בית הבאר״ לאוכלוסיית העולים

חמש כיתות מבקרות
במוזיאון ומשחקות
במשחק הבילוש

חשיפת התכנים במוזיאון ״בית הבאר״ לאוכלוסיות תלמידים נוספות

עשר כיתות אשר ישתתפו בתוכנית
במוזיאון תמי בן בסט
חדשה בסגנון מרחב בריחה

(ריק)

תכנית ליישום בתוך בתי הספר
להנגשת המוזיאון בתוך הכיתות

תערוכות קהילתיות ,טקסים בחגים
ובמועדים ארציים ועירוניים

מופעי תרבות שצולמו במדיה טק
העיר יועברו בערוץ היוטיוב של רשת מיכל מל
הספריות בתשלום סמלי

לימוד השפה העברית לתיירים
בניה וביצוע תכנית לימוד צעירים שהגיעו ארצה בתכנית
עירוני .אליס יאמפולסקי
עברית אינטנסיבית לתיירים ''מסע'' ובמימונה .ללא מימון
הלימודים יתקיימו פרונטלית או בזום

(ריק)

ביצוע סקר אבטחת מידע

עבודות אחזקה במבני העירייה המופעלים על ידי העמותה
זאב אורן

זאב אורן

התקשרות עם חברה חיצונית
לבדיקת מערכת אבטחת המידע
בעמותה ,בהמלצת מנהל אגף
המיחשוב
ביסוס מערכת החינוך
בתהליכי אישור התב"ר וביצוע ביצוע הסקר ובניית
המסקנות תב''ר
העירונית כמובילה
תכנית ליישום
הזמנת עבודה
חדשנות ומצוינות.

0

0

0

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

7

500

0

משרד
התרבות 0
והספורט

(ריק)

(ריק)

(ריק)

40

0

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

300

0

0

0
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

הסבר

שם המשימה

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

11903

15257

11919

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

תכנון אוצרותי חדש
לתערוכה

שיפוץ מעטפת חיצונית
ופנימית ע"פ כללי השימור
(טיפול בסדקים)

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

שיפור בטיחות מבנים

שיפור בטיחות ונראות

מציאת
מתאים אוצר/אוצרת קיום שני מפגשים עם
וקבלת
האוצר
הצעות מחיר

שיפור בטיחות ונראות מבני העירייה

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .קבלת התבר
בעיר בראש סדר

שיפור בטיחות
מיכל מל בביצוע אגף
אחזקות מבני ציבור

יש צורך בהערכת מומחה
בתחום השימור

המעקה לא בטיחותי

ביצוע העבודה

"רחבת הכניסה לספרייה אשר
תיקון ליקוי בטיחותי במדיה רוצפה בריצוף הפנים של המבנה
ולא בריצוף נגד החלקה .כאשר
טק גלי ים ,יש סכנת
המרצפות נרטבות בגשמים השטח
החלקה בחזית הבניין
חלק ומהווה סכנה לציבור" .

כתיבת תכנית אוצרות לחידוש
התערוכה בליווי מקצועי של אוצר/ת תמי בן בסט
לשימור
המועצה
של
תקציבי
ובסיוע
אתרי מורשת
תמי בן בסט בביצוע
אגף אחזקות

תומר ברזילי בביצוע
אגף אחזקות מבנים

15032

רגיל

(ריק)

הצבת איכות חיי התושבים אישור תב"ר והזמנת
בעיר בראש סדר העדיפויות .עבודה

המעקה לא בטיחותי

0

0

0

הצבת איכות חיי התושבים אישור תב"ר והכנת
העדיפויות .מפרט בעזרת מומחה ביצוע העבודה
בעיר בראש סדר
שימור אתרים

ביצוע המעקה

תומר ברזילי בביצוע
אגף אחזקות מבנים

(ריק)

70

מועצה
אתרים לשימור 0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

הצבת איכות חיי התושבים
העדיפויות .קבלת אישור תב"ר
בעיר בראש סדר

שעת סיפור אצלכם בבית עד שנפגש בספרייה

80

0
ביצוע עבודה באמצעות
עירייה תב''ר
אגף אחזקת מבני

0

(ריק)
0

15193

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
השתתפות ילדי העיר השתתפות ילדי העיר
במיזם
במיזם

0

ביצוע העבודה
ביצוע העבודה ע"י אגף
האחזקות

מיכל מל בשיתוף אגף הצבת איכות חיי התושבים אישור התב"ר
בעיר בראש סדר העדיפויות .והזמנת עבודה
אחזקת מבני ציבור

רגיל

תב''ר

תב''ר

ביצוע העבודה בפיקוח
ציבור תב''ר
אגף אחזקת מבני

0

0

0
0

משרד
התרבות 0
והספורט

(ריק)

(ריק)
(ריק)

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

15

200

350
200

מיכל מל בביצוע אגף
אחזקות מבני ציבור

0

0
0

תכנית הנגשת מבנים

מיכל מל בשיתוף אגף הצבת איכות חיי התושבים אישור התב"ר
העדיפויות .והזמנת עבודה
בעיר בראש סדר
אחזקת מבני ציבור
מאושרת

הצבת איכות חיי התושבים אישור התבר וקבלת
בעיר בראש סדר העדיפויות .הצעות מחיר

30

65
(ריק)

11962

0
65

הנגשת שעת סיפור לילדי
העיר בזמן הקורונה

11899

15195

16367

החלפת מעקה גרם
מדרגות במרכז קהילתי
נאות שקד
החלפת מעקה גרם
מדרגות במרכז קהילתי
נאות שקד

0

שעות סיפור בזום ללא
תשלום לילדי מיכל מל
נתניה בפייסבוק הספרייה

החלפת חיפויי רצפה
במדיה-טק העיר בקומה
השנייה וצביעתה.

צביעת מבואת הכניסה,
האולם והמשרדים במדיה
טק העיר

החלפת שטיחים במדיה
טק גלי ים

תחזוקה איכותית של שטחים העומדים לשימוש הציבור ברשת הספריות

השטיחים מלאים כתמים מנזילות
מהגג ,יש צורך להחליפם לפרקט
פולימירי כמו שנעשה בקומה
הראשונה.

המבנה לא נצבע כ 20-שנה

הם ניזוקו בשנה שעברה ומלאי
כתמים

12059

בניית תכנית הנגשת מבני העירייה
המופעלים על ידי העמותה  ,בהתאם זאב אורן בשיתוף יעל
בניית תכנית הנגשת מבנים לסדרי עדיפויות עירוניים ועל פי סקר כרמון
מבנים של מנהל ההנדסה
הצבת איכות חיי התושבים מיפוי המצב הנוכחי
בעיר בראש סדר העדיפויות .על פי דוחות קיימים

בניית תכנית רב שנתית
להנגשת המבנים
ותחילת עבודה
תב''ר

0

(ריק)

300

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

16217

16222

16226

הסבר

ניהול ועדכון הנכסים
הדיגטליים של העמותה
ומחלקותיה

הנגשת מידע ,פעילויות
ודרכי התקשרות במקום
אחד

מיזוג כל פרטי הקשר של
הלקוח לתוך ממשק אחיד
ונגיש בקלות

16227

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

הקמת לוח אירועים אחיד לכלל מחלקות העמותה
הטמעת עקרונות עיר חכמה בחירת פלטפורמה
מותאמת אישית
ומקיימת בבסיס פעולות
לצרכי העמותה
העירייה.

מיתוג מחדש לרשת הספריות העירוניות
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת שפה מיתוגית
חדשה לילדים ,נוער
ומבוגרים בנפרד

הכשרות מקצועיות במימון המדינה
אישור הפעלת
התוכניות על ידי
משרד העבודה

תוצר מדיד חציון 2

פתיחת וואטסאפ עסקי
לכלל המחלקות

שיווק האתר והפניית
לקוחות לקבלת מענה
מהיר ויעיל

פתיחת  5קורסים

רכישת מרצ'נדייז
וחלוקתם לכלל
הלקוחות

הוצאת קמפיינים
הטמעת עקרונות עיר חכמה
מערכת
פתיחת
המחלקותדיוור ודיוורים אחת לחודש
ומקיימת בבסיס פעולות
לכלל
עבור כל מחלקה
העירייה.

רכישת מערכת דיוור אלקטרונית לכלל מחלקות העמותה

סנכרון מלא בין לוח
האירועים של העמותה
והעירייה

בדיקת מערכות
הטמעת עקרונות עיר חכמה מידע הקיימות בשוק מעבר למערכת אחידה
פעולות
בבסיס
ומקיימת
לכלל המחלקות
וממשקם לאתר
העירייה.
העירוני

מעבר למערכת סי אר אם לניהול לקוחות

הטמעת עקרונות עיר חכמה אפיון האתר ,כתיבת
תוכן ועיצוב חווית
ומקיימת בבסיס פעולות
משתמש
העירייה.

חידוש אתר הבית של העמותה לחינוך בלתי פורמלי

הצבת איכות חיי התושבים פתיחת נכסים
העדיפויות .דיגיטליים לכלל
בעיר בראש סדר
המחלקות

שמירה על קשר ישיר עם התושבים בערוצים הדיגיטליים

אחראי משימה

הכרת לקוחות העמותה יצירת
תמונה עדכנית ומלאה על הלקוח
והפעילות העסקית בכלל

התממשקות אירועים
ופעילויות העמותה עם
האתר העירוני

נטלי שטיין

ניהול הנכסים הדיגטליים של
העמותה לרבות עמודי פייסבוק,
אינסטגרם ,וואטסאפים ,אתרים
וכו' .מתן דגש על שירות מהיר ,יעיל
וחדשני

הנגשת כלל השירותים של מחלקות
העמותה באופן מקוון ורספונסיבי.
נטלי שטיין
תוכן
כתיבת אפיון אתר ,כתיבת
שיווקי ועיצוב חווית משתמש

נטלי שטיין

הסתנכרנות עם לוח האירועים העירוני
באתר הבית של העירייה ,באפליקציה
העירונית ובלוחות הדיגיטליים ברחבי
העיר

16230

16233

נטלי שטיין

הקמה והפצה של ניוזלטר חודשי
ללקוחות רשומים  ,יצירת דפי נחיתה
יצירת מאגר לקוחות
נטלי שטיין
להגדלת מאגר הלקוחות ויצירת
שישמש לשיווק ורימרקטינג אוטומציות היוצרות חווית משתמש,
למשל :שליחת מזל טוב בימי הולדת

יצירת פעילויות שיווקית מקיפה
הכוללת עיצוב כרטיס קורא
הגדלת מספר המינויים
לרשת הספריות העירוניות ומרצ'נדייז לילדים ומבוגרים כולל
קמפיין מודעות ברחבי העיר

אליס יאמפולסקי

נטלי שטיין

16372

בכפוף לאישור תקציב המדינה
לשנת 2021

פתיחת קורסים שונים
למובטלי קורונה במימון
המדינה

סכום כולל

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

0

0

0

0

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

0

0

0

0

0

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

הכנסות
עצמיות

הכנסות
עצמיות

(ריק)

הכנסות
עצמיות

(ריק)

0

משרד
והרווחההעבודה 0
204,740

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

40

100

0

7

0

100
95,352

-1

מטרות

מינהל רווחה
ושירותים חברתיים
חזון המינהל:
מינהל הרווחה והשירותים החברתיים בנתניה מהווה גוף מקצועי שייעודו שיפור איכות החיים וטיפול במצוקות
חברתיות לרווחת תושבי העיר.

המינהל מעניק שירותי מניעה וטיפול אינטגרטיביים תחת קורת גג אחת ,ללא הפסקה ,ושואף להיות מערכת
ממוקדת לקוח ,חדשנית ,איכותית ומקצועית ,המבוססת על ערכי כבוד האדם ,שיוויון וצדק חברתי ,וכל זאת
בשותפות עם תושבים ורשתות התנדבות בעיר.
מטרות המינהל:
חיזוק התפקוד העצמאי ושיפור איכות החיים של הפרט ,המשפחה והקהילה.
שילוב בשוק העבודה של אנשים בעלי חסמים תעסוקתיים ,ונפגעי משבר הקורונה.
הבטחת שלומם של חסרי ישע ,אוכלוסיות בסיכון ,קושי ומשבר.
מתן שירותים חדשניים ,דיגיטליים ,מקוונים ומותאמים לעבודה מרחוק ,אפקטיביים ומכווני לקוח.
גיוס ומיצוי משאבים מגורמי ממשלה ,ממגזר שלישי ומתהליכי גבייה ,לשם קידום ושיפור מתן השירותים.
חיזוק החוסן הארגוני ,טיפוח ופיתוח הון אנושי מקצועי וערכי.
חיזוק החוסן הקהילתי ,ההתנדבותי ,וערבות הדדית בעיר.
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

134

135

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

רווחה ושירותים חברתיים

12770

15557

15559

 .1גיוס ואיתור
מועמדים מתאימים
לתהליך ההכשרה
והלמידה.
 .2השתתפות של 20-
 25נציגים בהכשרה.
 80% .3מהנבחרים -
משתתפים בתהליך
תכנון מפגש אקתון
בו ישתתפו נציגים
עירוניים ,נציגי
עמותות ,ומגזר
שלישי ,במטרה
לייצר תפקידים
התנדבותיים חדשים
עבור המתנדבים
הוותיקים

כל מבני הרווחה
מתוחזקים באופן
שוטף וקבוע

תוצר מדיד חציון 2

(ריק)

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

כ 20-מובילי התנדבות
סיימו את ההכשרה
ופועלים לקידום
פרויקטים בעיר

0

0

0

פותחו עד  3משימות
התנדבות חדשות לטובת רגיל
המתנדבים הוותיקים

רגיל

רגיל

גיוס ומיצוי משאבים מגורמי ממשלה ,מגזר שלישי ותהליכי גביה ,לשם קידום ושיפור מתן השירותים

הכשרת מובילי התנדבות
ומנהלי ארגונים בעיר
בשגרת קורונה

מעבדה לחדשנות' -
יצירת משימות חדשות
המותאמות לתקופת
הקורונה למתנדבים
וותיקים

רותי גור

במינהל הרווחה והשירותים
החברתיים ישנם מבנים רבים
תחזוקת
מבנים וגינון למבני הזקוקים לאחזקה שוטפת הולמת
מינהל הרווחה
וגינון ,על מנת להעניק סביבה
מכבדת לקהל הלקוחות

הכשרת מובילי התנדבות ומנהלי
ארגונים בעיר לניהול בשיגרת
החירום .ההכשרה תכלול 8
מפגשים קלרה חן
בנושאים :כלים לניהול התנדבות
בחירום ,התנדבות בדיגיטל ,שימור
מתנדבים ,קשרי עסקים-קהילה ועוד.

לאור גילאי המתנדבים הוותיקים
והמגבלות הקיימות בתקופת
הקורונה ,אפשרויות ההתנדבות
הצטמצמו של קלרה חן
המתנדבים הוותיקים
ועולה צורך לפתח משימות התנדבות
חדשות באמצעות כלים דיגיטליים וכו

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

רותי גור/לימור
איצקוביץ

רותי גור/קלרה חן

בעקבות פינוי מועדוניות רווחה
בהליכי פינוי בינוי ,הוקצתה מעטפת
גג של גן לבניית שתי מועדוניות
לילדים בסיכון

פתיחת מועדונית חדשה לילדים עם
אוטיזם.

סיום בינוי מועדונית בארי
והצטיידות

מועדונית לאוטיסטים

קיים צורך בהפעלת מועדון חברתי
הקמת מועדון
חברתי נוסף נוסף לאנשים בוגרים עם מ.ש.ה
לאנשים עם מ.ש.ה
(מוגבלות שכלית התפתחותית)

12097

12131

12132

המשך הבינוי

הצטיידות

תב''ר

 .1איתור לקוחות
 .2אישור משרד הרווחה
 .1בחינת היתכנות
רגיל
לסמל מסגרת
 .2מציאת מפעיל
 .3הפעלת מועדונית עם
 4לקוחות
בניית מתווה הפעלה
מתואם עם המועדון הפעלת
לקוחות המועדון עם  30רגיל
הקיים
משולבים
לקוחות
15
במועדון

קבלת אישור הרשות
והתורמת לקידום
הפרוייקט
קבלת היתר בניה
התחלת עבודות הבנייה תב''ר

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

400

משרד הרווחה 0

משרד הרווחה 0

(ריק)

400

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

11

11

-1

-1

-1

-1

 1845113843משרד הרווחה 25

0

75

 1845312842משרד הרווחה 30

-1

-1

90

 1846515845תורמת
רייך -הגב' 1,100
לוטי

3,500

-1

-1

0

הבטחת שלומם של חסרי ישע ,אוכלוסיות בסיכון ,קושי ומשבר ,הקיימים ,המוקצנים והמצטרפים עקב משבר הקורונה
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

רותי גור/קלרה חן

12357

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

הרחבת מעון 'בית גיא'
בשתי כיתות נוספות

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

בית גיא' הינו מעון יום לפעוטות עם
צרכים מיוחדים בגילאי חצי שנה עד
שלוש ,אשר פועל לשיקום הפעוטות
ותמיכה במשפחתם .במעון מקבלים
הפעוטות סל שירותים פרא רפואיים
מיצוי רותי גור/קלרה חן
וטיפולים מורחבים כדי להבטיח
מקסימלי של פוטנציאל ההתקדמות.
עקב גידול במספר הפעוטות
הזקוקים לשירות ,קיים צורך
בהגדלת המעון בשתי כיתות
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

15509

15666

15667

15722

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

הפעלת חודש האדם עם
מוגבלות מותאם לימי
קורונה

פיילוט לטיפול זוגי לזוגות
שחיים בתוך מעגל
האלימות

יחידה לטיפול בגברים
שחיים באלימות בינזוגית

הקמת מועדונית לילדים
בגילאי יסודי

15846

15867

במסגרת חודש האדם עם מוגבלות
 12/21יתקיימו פעולות בקרב הציבור
הרחב לשם העלאת המודעות:
קלרה חן
הרצאות ,פעילויות משותפות
ופירסום .במידת הצורך הפעילויות
תתקיימנה בהתאם למגבלות
הקורונה
בניית תוכנית לטיפול בזוגות החיים
עם אלימות בינזוגית ,במסגרת
המרכז לטיפול ומניעת אלימות
בהפחתת סיגל קני פז
במשפחה .הטיפול יסייע
אלימות במשפחה ויתן מענה לשיח
לא אלים ,ומכבד בין בני הזוג

מרכז אלמ"ב מטפל בגברים שחיים
באלימות .יחד עם זאת עד היום
היחס בין הטיפול בנשים לגברים
עמד על  70%נשים מול  30%גברים.
סיגל קני פז
מטרת התוכנית הינה להגביר את
הגיוס והטיפול בגברים ולצמצם את
הפער .הטיפול יסייע במניעה ,ויסות
והפסקת אלימות בינזוגית של גברים
הן כקורבנות והן כתוקפים

הקמת מסגרת לאחר שעות בית
הספר אשר נותנת מענה ל 15 -
ילדים הנמצאים על רצף הסיכון,
לימור איצקוביץ
בדגש על התחום החינוכי ,טיפול,
רגשי .המועדונית מהווה מודל ל"בית"
עבור הילדים והוריהם

הצטיידות גן 'קשת'

יצירת כיתה נוספת
ב'אלוטף' חטיבת הראל

גן 'קשת' הינו גן במתחם הגנים
לחינוך מיוחד ,המיועד לילדים עם
מוגבלות שכלית התפתחותית
הזקוקיםברמת קלרה חן
תפקוד קשה ועמוקה,
לטיפול סיעודי.קיים צורך ברכישת
ציוד לגן
אלוטף הינו מעון יום שיקומי המיועד
לפעוטות שאובחנו על הרצף
האוטיסטי .הצוות המקצועי באלוטף
מתייחס לרצף ההתפתחותי של
הפעוטות ,והטיפול מבוסס על הבנת
הלקות ומאפייניה הספציפיים ,תוך קלרה חן
איסוף ואימוץ עקרונות משיטות
טיפוליות שונות והתאמתן באופן
אישי לצרכי הפעוט הספציפי
ומשפחתו .כיום קיים צורך בהקמת
כיתה נוספת.

תוצר מדיד חציון 1

נבנתה תוכנית
לחודש האדם עם
מוגבלות בנתניה,
בהתאם לקיומה/אי
קיומה של קורונה

מטרת על רלוונטית

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

תוצר מדיד חציון 2

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב
התוכנית שנבנתה
מומשה כולל יום הסברה
רגיל
בנושא ברחבי העיר,
בחירת סלוגן עירוני
לנושא

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

0

משרד הרווחה 15

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

45

-1

-1

-1

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

משרד הרווחה 10

30

-1

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

השלמת גיוס כ"א
לתוכנית
כ 10-זוגות יתחילו
רגיל
פיתוח מודל לעבודה בטיפול
עם זוגות בתחום
האלמ"ב
פנייה טלפונית לכל
הגברים שנפתחו
נגדם תלונות אלמ"ב
 .1השלמת גיוס כ"א במשטרה.
להפעלת התוכנית .עלייה במספר הגברים
המטופלים במרכז ל
 .2פיתוח תוכניות
רגיל
.40%
מניעה בקהילה.
קיומה של תוכנית אחת
 .3פיתוח תוכניות
ל'חיזור' אחר הגברים לפחות ,שהינה מניעתית
לגברים כגון פעילות
' ,out doorגברים על
המגרש' וכד.
 .1נוצר שיתוף פעולה
עם מינהל החינוך
בנוגע לבדיקת צרכים
על פי נתונים בנוגע
למיקום המועדונית
 .2נמצא מבנה
מתאים בשכונת
אזורים/מדרום
לרחוב הרצל

הציוד נרכש

נבנתה תוכנית טיפולית
אישית לכל אחד
מהילדים במועדונית

 15ילדים שאותרו
כמתאימים  -שולבו
במועדונית אשר פועלת
באופן מלא מ.1.9.2021

(ריק)

(ריק)

רגיל

תב''ר

תב''ר

0

0

0

(ריק)

קרן שלם

(ריק)

0

68

70

0

68

0

-1

-1

-1

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
שינויים במעון לשם
יצירת הכיתה

137

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

16015

אחראי משימה

חיישני נפילה והפגת
בדידות

מטרת על רלוונטית

שיתוף פעולה של משרד הרווחה
ו'יד שרה' הפועלים לחיבור ללחצן
מצוקה וחיישן נפילות לאזרחים
ותיקים מגיל  ,70בודדים ועריריים

16086

15727

תוצר מדיד חציון 1
איסוף נתונים
מהמשרד לגבי
מס' האזרחים
הותיקים העומדים
בקריטריונים
 .1בניית התוכנית על
כל מרכיביה
 .2ועדת היגוי
 .3עיצוב פלייר
והדפסתו
 .4איתור מקומות
להפצה (בתי מרקחת
וכו)

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

 10אזרחים תושבי
שכונות הדרום
פעילים ומובילים
האצת תהליכים של
התחדשות עירונית
מנקודת מבט
חברתית
 .1קבלת תקציב
ייעודי לטיפול
במשפחות בניכור
הורי
 .2בניית עקרונות
הטיפול בניכור הורי

חיבור האזרחים
הותיקים לתוכנית

תוצר מדיד חציון 2

רגיל

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
משרד הרווחה 0

רגיל

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

0

-1

-1

(ריק)

תקציב מרכז
עוצמה

ההון האנושי

0

0

0

0

(ריק)

0

0

30

0

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

0

משרד הרווחה 15

45

0

0

90

-1

(ריק)

 4משפחות בהן קיים
ניכור הורי מטופלות
במרכז ומדווחות על
שיפור בקשר בין הילד
להורה המנוכר.

רגיל

0

משרד הרווחה 0

0

-1

-1

-1

הרחבת התוכנית
לבית חולים 'לניאדו',
סופרמרקטים ומימוש
תוכנית 'שומרות הסף'

הצוותים מדווחים על
התחלת שימוש בגישת
סיום ההכשרה
 - 2021הכוחות בעבודתם ועל
לקראת יוני
המועדוניות מספר משפחות בהן
כל צוותי
דווח ע"י ההורים על
השלימו את ההכשרה התקרבות בינם לבין
הילדים.
עובדי מינהל הרווחה
ידווחו על שימוש
במידע שקיבלו
מ'מידעון קורונה' ועל (ריק)
התרומה החיובית של
המידע לעבודתם עם
הלקוחות

חיזוק החוסן הארגוני ,טיפוח ופיתוח הן אנושי ,מקצועי וערכי

הגברת האמון וההכרה של
התושבים בחשיבות ההתחדשות.
קבוצת המנהיגות תהווה כתובת
למינהלת ,ליזמים בתהליכי התכנון רותי גור/קלרה חן
והביצוע ,מקור ידע לתושבים בשלוש
השכונות ,ותהווה תשתית חברתית
ליישום ההתחדשות והאיכלוס מחדש
ניכור הורי הינו תופעה בה ילד
מתנכר לאחד מהוריו כאשר אין לכך
צידוק וזאת על רקע גירושי הוריו.
מדובר בתופעה פסיכולוגית קשה
הפוגעת בבריאותו הנפשית של הילד סיגל קני פז
וקיימת חשיבות רבה בטיפול בילד
ומשפחתו .במסגרת התחנה לשלום
המשפחה תבנה תוכנית לטיפול
בסוגיה זו.

חיזוק החוסן הקהילתי ,התנדבותי וערבות הדדית בעיר ,כמרכיבים משמעותיים בתקופה זו

לימור איצקוביץ

רותי גור

קמפיין העלאת מודעות
ופרויקט 'שומרות הסף'
בנושא אלימות במשפחה
בעת קורונה

סדנאות הכשרה לצוותי
המועדוניות במסגרת
תכנית "ההון האנושי"

15886

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

שיתוף פעולה עם 'הרשות למאבק
באלימות ,סמים ואלכוהול'  :הגעה
לציבורים חדשים דרך נותני שירותים
סיגל קני-פז
כלליים כגון :בתי מרחקת ,טיפות
חלב ,מספרות ,בלניות ועוד  ,וזאת
בכדי להנגיש מידע בנושא אלימות
במשפחה לצורך הגעה לטיפול

במסגרת ההכשרה לצוותי
המועדוניות תתבצע הטמעה של
גישת הכוחות בעבודתם עם הילדים
והוריהם.

מידעון קורונה'

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת מידעון אשר יופץ אחת לחודש
לכלל עובדי המינהל ואשר יכלול
קלרה חן
מידע וזכויות בתחומים שונים:
קצבאות ,דיני עבודה ,קישור לאתר
'זכותי' ,מלגות לילדים ועוד

12173

15662

15920

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

גיבוש ופיתוח תשתית
מנהיגות להתחדשות
עירונית

הקמת יחידה לטיפול
בניכור הורי במסגרת
המרכז לשלום המשפחה

עו"ס קהילתיות בזקנה

תפקיד חדש במחלקה לאזרחים
ותיקים שמטרתו להטמיע את
הגישה רותי גור
הקהילתית בעבודה עם אזרחים
ותיקים

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

 .1סיום קורס עו"ס
קהילתיות
(ריק)
 .2הפעלת תוכניות
קהילתיות ע"פי מודל
המשרד
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15925

15930

אגף /משימת
אב/מס' משימה

"יד ביד"

"מחוברים"

שם המשימה

מטרת על רלוונטית

חיבור עם מחלקת חינוך  -תלמידי
תיכון בתוכנית 'מחוייבות אישית'
יחלו במהלך השנה בקשר שיחות
טלפון ואינסטרומנטאלי עם אזרחים
וותיקים

פרויקט של מפעל הפיס ,מרכז
השלטון המקומי ומרכז המועצות
למען רותי גור
האזוריות ,להרחבת ההתנדבות
האוכלוסייה הוותיקה בישראל

הסבר

תוצר מדיד חציון 1

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

אחראי משימה

תוצר מדיד חציון 2
 .1התקיימה פגישה
עם מחלקת חינוך בה
נבנתה התוכנית
 .2גובשו רשימות
התלמידים ורשימות
האזרחים הותיקים
שישולבו בתוכנית
 .3כל תלמיד תיכון
קיבל לידי את פרטי
האזרח הותיק וקיים
עימו קשר טלפוני
אחת לשבוע
יישום התוכנית
בהתאם להנחיות
משרד הפייס

 2המועדונים
הייעודיים נפתחו
ופועלים באופן מלא

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

 8 .1ילדים בגילאי 10-14
משולבים בתנועת הנוער
'צופי ים'

 30אזרחים ותיקים יוצאי
הקהילה האתיופית
משולבים בכל אחד
מהמועדונים

חיזוק התפקוד העצאי ושיפור איכות החיים של הפרט ,המשפחה והקהילה

רותי גור

בסקר טלפוני שנערך
 90%מהאזרחים
הותיקים מסרו שהקשר
עם תלמיד התיכון היה
חיובי עבורם

(ריק)

12777

15673

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

0

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

15676

0

צוות נאות שקד ברווחה מקיים
מסורת רבת שנים של עבודה
חידוש העבודה הקהילתית סוציאלית קהילתית,
הכוללתשלשיתוף רותי גור
בשכונות צוות נאות שקד התושבים בהקמה והפעלה
פרויקטים קהילתיים שונים ,לצורך
מתן מענה לתשובים

15883

כיום פועלים בעיר  3מועדונים:
 2מועדוני מופת ומועדון מועשר
פתיחת  2מועדונים
חדשים בשכונת בן ציון .בתוכנית פתיחת
לאזרחים ותיקים יוצאי
רותי גור/גילה גלעדי
 2מועדוני רווחה נוספים :בשכונת
אתיופיה :מועדון מופת
חפציבה ובקריית נורדאו לאוכלוסיה
ומועדון מועשר
האתיופית ,במקום אלו שפעלו
שבמסגרת "הדרך החדשה"
תוכנית המגלמת שיתוף פעולה בין
מינהל הרווחה ותנועת 'צופי ים'.
מטרת התוכנית לסייע לילדים שאינם
משולבים במסגרת אחר הצהריים
הקמת תוכנית 'עוגן לחיים לצמצם את הסיכון של שוטטות,
משמעות ,לימור איצקוביץ
נשירה ופשע ,ע"י מציאת
ברווחה'
תחושת השתייכות ובניית זהות תוך
חיבור לדמויות ועולם תוכן ערכי
וחיובי .חיזוק הילדים מונע הוצאת
הילדים למסגרות חוץ ביתיות

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

קלרה חן

במציאות חיינו הנוכחית בה תחומים
רבים מחיינו מתנהלים במרחב
הדיגיטלי ,ידע והתמצאות בעולם
הכשרות אוריינות
דיגיטלית הדיגיטלי מקנה יתרון רב .לקוחות
ללקוחות מרכז עוצמה
'מרכז עוצמה 'יקבלו הכשרות
אוריינות דיגיטלית בקבוצות קטנות,
או מרחוק.

 .1השלמת גיוס
כספים להפעלת
התוכנית.
 .2השלמת גיוס כ"א
להפעלת התוכנית
 .3קיום יום חשיפה.
 .4הצגת התוכנית
בצוותים וגיוס
מועמדים
 .1השלמת הליך גיוס
וקליטה של עו"ס
קהילתית בצוות.
הוצאה לפועל של
 .2היכרות העו"ס
רגיל
עם השכונות ומיפוי תוכנית העבודה
שגובשה בחציון הראשון
צרכים
 .3מיפוי פרויקטים
ובניית תוכנית עבודה
להמשך

רגיל

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

 .2משפחות הילדים
מדווחות על הפחתה
בהתנהגויות מסכנות
שליליות בקרב הילדים

0

0

הכשרת האויירנות
הדיטלית הסתיימה
והלקוחות ידווחו כי
התכנים הובנו

הלקוחות ידווחו על
התמצאות במרחב
וישתמשו בו לצרכיהם
השונים.

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

תקציב מפעל
הפיס

0

0

0

משרד
הרווחה0 /
מפעל הפיס

(ריק)

(ריק)

תקציב מרכז
עוצמה
0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

250

0

0

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

15918

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

מגן זהב'

רגיל

0

15926

משרד הרווחה 85

תוכנית סיוע אינסטרומנטלי פרטני
ומקיף לאזרחים וותיקים ,בתחומים
שונים :מזון ,ציוד ביתי ,טיפולים רותי גור
רפואיים ,הפגת בדידות ,סיוע רגשי
ועוד ,של משרד הרווחה בשיתוף קרן
ידידות.

"רגעים עם סבא וסבתא" -
הרחבת התוכנית

255

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

חיבור עם העמותה לחינווך בלתי
פורמלי שגייסה החל מהסגר הראשון
מתנדבים לסיוע לאזרחים ותיקים רותי גור
בתחומים שונים :רכישת תרופות,
עריכת קניות ,קשר טלפוני ועוד

רותי גור

רותי גור

רותי גור

15995

15997

10

0

משרד
הרווחה 0
(לכל מרכז)

משרד הרווחה 0

0

0

רגיל

רגיל

רגיל

כל האזרחים הותיקים
שהועברו לתוכנית
 קיבלו סיוע שלמתנדבים ,כל אחד ע"פ
צרכיו

האזרחים הותיקים
במרכזים מדווחים על
הנאה בפעילות וירידה
בתחושת הבדידות

השלמת המכסה ל
 120חברים בקהילה
התומכת הנעזרים
בשירותי הקהילה

המרכזים פועלים
עם תוכניות וחוגים
ייעודיים ומותאמים
לתקופה

 .1הקמת מערך
השירותים הקיימים
בקהילה
 60 .2אזרחים ותיקים
המתאימים הינם
חברים בקהילה
וצורכים את שירותי
הקהילה

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

(ריק)

חברת יוניפר
ניצוליפעלה  20אזרחים ותיקים
לחיבור
שואה ניצולי שואה מחוברים
לתקשורת מרחוק
מתאימות לתקשורת מרחוק
בתשתיות

0

רגיל

16022

0

0

 .1גויסו  5אנשי צוות
לתוכנית
 5000אזרחים ותיקים
קיבלו סיוע בתחומים
 3000 .2אזרחים
שונים
סיוע
ותיקים קיבלו
בתחומים שונים
 .1נערך מיפוי לגבי
האזרחים הותיקים
שיופנו לתוכנית
 .2התקיימה פגישה
עם העמותה לחינוך
בלתי פורמלי בה
גובשו עיקרי התוכנית

מימון מלא
הרווחה 0
משרד

רגיל

15928

0

0

רותי גור

משרד הרווחה 0

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

0

המחלקה לאזרחים ותיקים מפעילה
 12מרכזי תרבות ופנאי לכ1500-
התאמת הפעילויות במרכזי אזרחים ותיקים בעיר .לאור נגיף
הקורונה וההנחיות המשתנות שנוצרו,
תרבות ופנאי לאזרחים
יש צורך בפיתוח תוכניות חדשות
ותיקים ,לשגרת קורונה
להפעלת המרכזים כגון :פעילויות
בגינות ,הכנסת תוכנית 'אפשרי בריא'
ועוד
קהילה תומכת הינה תכנית קהילתית
המציעה מערך שירותים רחב
לאזרח הותיק הגר בביתו ומעוניין
להמשיך ולהתגורר בו ,תוך שמירה
פתיחת 'קהילה תומכת'
על איכות חייו גם כאשר כוחותיו
נוספות
הפיזיים או הנפשיים נחלשים.
כיום מופעלות  4קהילות תומכות
כששתיים מהן הינן לניצולי שואה,
ולאור צורך שקיים  -תיפתח קהילה
תומכת נוספת
לאור הימשכות שגרת הקורונה עולה
צורך בפיתוח תוכניות סיוע מיוחדות
תוכניות סיוע מיוחדות
לניצולי שואה המותאמות למגבלות
לניצולי שואה
הקורונה :מענים להפגת בדידות.
מתוכנן חיבור ניצולי שואה לתקשורת
מרחוק דרך חברת יוניפר
תוכנית המנגישה את פעילות מרכזי
היום לאזרחים ותיקים בודדים
שאינם מבקרים במרכזים .בדרך זו
באפשרותם ליהנות מפעילויות המרכז
"אופק עד הבית"
בביתם ע"י חיבור הטלויזיה בביתם
למרכז היום והשתתפותם באופן פעיל
בפעילויות (כשניתן לראות ולשמוע
אותם) .הפעילות הינה לאורך כל היום
(בוקר ואחר הצהריים)
 .1הבניית התוכנית
בתוך מרכזי היום
 .2חיבור של אזרחים
(ריק)
ותיקים למרכזי
היום (בכפוף למס'
האנשים שיאושר ע"י
המשרד)
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

15870

12128

12133

מטרת על רלוונטית

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

תוצר מדיד חציון 1

ביצוע חצי
מהמפגשים של
ההשתלמות

תוצר מדיד חציון 2

ביצוע החצי השני של
המפגשים

טיפוח ופיתוח הון אנושי מקצועי ,איכותי וערכי ,תוך שיפור תהליכי עבודה אפקטיביים

היחידה לאדם עם מוגבלות ומשפחתו
פועלת כיחידה פונקציונלית וגאוגרפית
המעניקה שירות לאנשים עם מוגבלות
פיזית ,חושית ,תקשורתית ושכלית-
הכשרת עומק לצוות
לאומי קלרה חן
היחידה לאדם עם מוגבלות שהוכרו על ידי המוסד לביטוח
כנכים .המענה הרווחתי הינו למשפחה
כולה .קיימת חשיבות בהעמקת
המיומנויות של העובדים בתחום

שיפוץ מבנה מע"ש

הצטיידות מי"לי

יצירת קבוצת חניכים בעלי פוטנציאל
להשתלבות במסגרות השוק החופשי ,רותי גור/קלרה חן
בליווי
כקבוצה,
חניכים
ה
של
ושילובם
מדריך

 .1פינוי מבנה מע"ש
ומעבר החניכים
למבנה חלופי בדב
הוז
 .2השלמת התכניות

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

רגיל

0

0

0

0

0

0

0

מספר סעיף
סוג
תקציבי
תקציב

הריסות פנימיות במבנה
ותחילת בניה או בניה
חדשה

(ריק)

רכישת ציוד וכניסה
למבנה

רגיל

תב''ר

תב''ר

רגיל

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

הכנת תכנון לשיפוץ
בחירת המתקנים

ביצוע והשלמת השיפוץ

במידה ונקבל אישור
 תתבצע חלוקה שלטאבלטים לאזרחים
העיר( ,ריק)
ותיקים תושבי
בהתאם למספר
הטאבלטים שיתקבל.

תב''ר

יתקיים מפגש חשיפה
והטמעה של תהליך
לכל הועדות לתכנון טיפול
מיחשוב הוועדות
מתקיימות במתווה
יו"ריות,
השותפים :
המיחשובי
מדר"צים ועו"ס
משפחה במינהל

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

שילוב בשוק העבודה של אנשים בעלי חסמים תעסוקתיים ונפגעי משבר הקורונה

מפעל הפיס בשיתוף משרד הרווחה,
הרשויות המקומיות וחברת סלקום,
יצאו בפרוייקט "תוכנית מתחברים" רותי גור
 חלוקת מכשירים מותאמים לגילהשלישי לצורך ניהול שיחות וידאו.

במינהל הרווחה בנתניה מתקיימות
כ  450 -וועדות לתכנון טיפול והערכה
בשנה .עד היום תהליך העבודה הינו
לתהליך לימור איצקוביץ
ידני בעיקרו ,ויש לפעול למעבר
שהינו ממוחשב ,ויאפשר מעקב ובקרה
אחר ההמלצות המתגבשות בוועדות
בית גיא' הינו מעון יום לפעוטות עם
צרכים מיוחדים בגילאי חצי שנה
עד שלוש ,אשר פועל לשם שיקום
הפעוטות ותמיכה במשפחתם בשלב
המשבר .במעון מקבלים הפעוטות
קלרה חן
סל שירותים פרא רפואיים וטיפולים
מורחבים כדי להבטיח מיצוי מקסימלי
של פוטנציאל ההתקדמות שלהם .יש
צורך בשיפוץ החצרות לאפשר הקמת
מתקנים שיקומיים בטיחותיים.

מתן שירותים חדשניים ,דיגיטליים ,מקוונים ומותאמים לעבודה מרחוק ,אפקטיביים ומכווני לקוח
רותי גור/קלרה חן

מבנה המע"ש הינו ישן מאוד (בן
למעלה מ  50שנה) ,ויש צורך בשיפוץ
מקיף .הפרוייקט אושר ע"י המוסד
לביטוח לאומי ,קרן שלם וקרן נתניה,
וקיים תכנון.

הושלמה בניית המבנה .בימים אלה
נמצאים בעיצומו של תהליך הכנת
תוכנית הצטיידות

15735

15865

15932

12155

רותי גור/קלרה חן

תהליך מיחשוב וועדות
תכנון טיפול והערכה

שיפוץ חצרות 'בית גיא'

"תוכנית מתחברים"

הפעלת קבוצת מע"ש
תעשייתי

סכום כולל

 7 .1חניכים משולבים
.1איתור  7חניכים
בקבוצת מע"ש
להשתתפות בקבוצה
המשולבת בשוק העבודה
 .2איתור מקום
 .2הפקת לקחים
רגיל
עבודה לשילוב
הפרויקט
וע
לביצ
היגוי
ועדת
.
3
 .3בחירת מדריך
 80% .4מהחניכים יגלו יציבות
לליווי הקבוצה
תעסוקתית ויישארו
 .4הפעלת הקבוצה
בפרויקט

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

קרן שלם

קרן שלם,
ביטוח לאומי
וקרן נתניה

0

0

345

ביטוח לאומי
וקרן שלם

(ריק)

0

800

0

(ריק)

מפעל הפיס

(ריק)

0

3,393

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

12

5,060

855

0

0

0

0

10,417

-1

מטרות

מינהל 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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אגף /
משימת אב/
מס’ משימה

1

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

בדיקה ועדכון שוטף של תיק החרום

תקציב ממקורות
הרשות 2021

מבני ציבור

70

70

מהנדס העיר

מספר סעיף
תקציבי

3

יועץ לעדכון תיק חרום של מנהל
הנדסה
סה"כ לאגף

בית ספר לאוטיסטים

תקציב
פירוט מקורות
ממקורות
חיצוניים
חיצוניים 2021

תיעדוף

בינוני

500

 10כיתות לימוד

10,500

1935

משרד החינוך

7

8

7

8

גבוה

תוספת  8כיתות על מקלט קיים

תוספת  6כיתות

הקמת בי"ס חדש  24כיתות

הקמת בי"ס חדש  24כיתות

4
5

-

1889
חדש

כ  4,000 -מ"ר בנייה בשני שלבים

לשכונת בן ציון

בית ספר יסודי בנות מלך (מוכש"ר)
גני ילדים בנות מלך (ממ"ד)

1,250

חדש
1971
1892

1870
1956

משרד החינוך
משרד החינוך
5,000
5,750

2,500
500
500

6

נת"י
משרד החינוך
2,300
16,500
12,500

חווה חקלאית

גבוה
נמוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך

 1125מ"ר כיתות
בניית גנ"י במתחם בנות מלך
הקמתה מחדש של החווה דרומית לקיים בשל
הפקעת קרקע
תוספת כיתה לשכבה
הרחבת פרוגרמה ל 24-כיתות ע"י שיפוץ והרחבת
אגף מערבי

גבוה
גבוה
בינוני
נמוך
נמוך
נמוך
בינוני
נמוך
בינוני

9
8
9
10
9
10
11
10
1813
חדש
חדש
1842
1924
1926
1695
1871

ביה"ס יסודי אור לציון (חרדי לא פורמלי) תוספת  6כיתות ממ"מ ומעלית
במתחם מרכז הנוער
הקמת בי"ס חרדי  8כיתות לבנות
במתחם מרכז הנוער
הקמת בי"ס חרדי  8כיתות לבנים
זמני עד להקמת תיכון שטקליס
הצבת  2יבילים
הרחבת המוסד לשש שנתי
תיכון שטקליס
תוספת של  4כיתות
תיכון בית יעקב
הקמת המוסד החדש  15כיתות
מרכזי נוער
הקמת המוסד החדש  15כיתות
מרכזי נוער

1,000
1,000
200
1,000
1,400
4,000
2,000

הערה

עלות כוללת אלפי
ש"ח (עד )2023

-

10,200
5,600
10,800
8,000

20,000
16,100

7,000

30,000

30,000

4,800

סך מצינג נדרש לפרויקט  5,000אש"ח
מתוכם 15,500
מבקשים  500אש"ח לתכנון כבר ב2020-
בביצוע
בביצוע
בהליכי היתר
בבדיקת התכנות
נדרש  500אש"ח לתכנון מיידי  ,2020היתר
יתוקצב לתחילת ביצוע בסוף 2021
מימון חיצוני  2021שלב א ,עירוני נדרש רק
השלמת תכנון ל2021-
מימון חיצוני  2021שלב א ,עירוני נדרש רק
השלמת תכנון ל2022-
HOLD
יבוצע רק לאחר הריסת ויצו קנדה
יבוצע רק לאחר הריסת ויצו קנדה

גבוה
גבוה
גבוה
בינוני
נמוך
נמוך
גבוה
בינוני
נמוך

אם יתוקצב חיצוני מדובר על שלב א
בתכנון
בביצוע
בתכנון
 1-2כיתות גן
שלב ב'
בתכנון
בתכנון
בתכנון
בתכנון
מצינג מתוך סך  2,300אשח
 1-2כיתות גן

גבוה

בינוני

בינוני
גבוה
גבוה

בינוני

3,500
140
24,000
3,190
2,000
14,100

הרחבת המבנה הקיים

שיפוץ מבנה עירוני והרחבתו  -גן ילדים ומשרדים

11

1,000
2,000

רווחה בית גיא

-

השלמת הפרויקט משנה שעברה ,תוספת  1כיתת ח"מ 1883
אשכול  6כיתות
הקמת מבנה תלת קומתי  3כיתות
1819/ 1800
ח"מ  3 -כיתות ,חב"ד  3 -כיתות
הקמת  3כיתות להרחבת השכונה
הקמת  2כיתות דו-קומתי לפינוי גנים מאהרון דוידי

12

500
5,000
3,000
1,000
2,300
500

שיפוץ מבנה עירוני והסבתו מועדון נוע"ל לכיתות גן

גני ילדים

5,200
2,600
5,200
2,600
2,600

2,000

13

-

שימור בית לנדה

7,000

1939

-

14
1857
חדש

ללא

עמותה
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
תרומה  -קרן
נתניה
תבוצע פניה
למשרד החינוך
ללא
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
תבוצע פניה
למשרד החינוך
ללא

בית לני

8,000

15
16
17

-

חניון בית לני
טרפו בית לנ"י
טרפו רד"ק

200
600
600

שימור ושיפוץ המבנה
שיפוץ והתאמות לתקנים לפי פרוגרמה למבני
העירייה
מבנה חניה עילי
הקמת טרפו  2שנאים למתחם לני
הקמת טרפו שני שנאים למתחם כולו
250
140
חח"י

בתכנון ראשוני ,אומדן יעודכן בהמשך
בתכנון ראשוני ,אומדן יעודכן בהמשך
( 8מלש"ח לשנת )2021
בתכנון
החזר חח"י מגיע לאחר השלמת המשימה
החזר חח"י מגיע לאחר השלמת המשימה
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שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

אגף /
משימת אב/
מס’ משימה
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
תקציב ממקורות
הרשות 2021
600
600
600
1,500
400
3,500
200
200
600
2,000
2,500
250

תיעדוף

גבוה

גבוה

גבוה

גבוה

ע"פ הסכם
גבוה
 50%מהוצאות
המינהלת
במימון הרשות גבוה
להתחדשות
עירונית
גבוה

ע"פ הסכם
 50%מהוצאות גבוה
המינהלת
במימון הרשות
להתחדשות
עירונית

משרד האוצר
??

תקציב רפורמה

גבוה
חח"י
בינוני
חח"י
גבוה
חח"י
נמוך
גבוה
בינוני
בינוני
גבוה
גבוה
מפעל הפיס
בינוני
רמ"י
משרד הספורט גבוה
משרד החינוך גבוה
משרד החינוך גבוה

תקציב
פירוט מקורות
ממקורות
חיצוניים
חיצוניים 2021
250
250
250
-

2,500
4,000
5,000
-

62,500

130,320

350

-

50
150

30
60
100

350

50
150

30
60
100

התחדשות עירונית

380

100

-

280

רישוי ופיקוח

מספר סעיף
תקציבי

חדש
טרפו  2שנאים לביה"ס והאזור
טרפו לח"י
חדש
טרפו  2שנאים למתחם החינוך
טרפו עופרה חזה
חדש
טרפו  2שנאים משותף לכול השבצים במתחם
טרפו אגם ג
חדש
עבודות פיתוח לגני ילדים עופרה חזה כביש פנימי וחניה ,שבילי גישה
חדש
שביל גישה ומתחם חניה
עבודות פיתוח לגני ילדים נחל שורק
חדש
עבודות פיתוח לגני ילדים זיגמונד פרויד מתחם כיכר מרכזית וחניה
פיתוח השצ"פ מכיוון יהודה פרח ועד הכניסה למוסד חדש
שצ"פ שטקליס
חדש
פיתוח השצ"פ השכונתי
שצ"פ לח"י
1782
בניית מתנ"ס חדש
מתנס במתחם דוד
1856
בניית מתנ"ס חדש
מתנס בשכונת בן ציון
1872
בניית אולם ספורט חדש
אולם ספורט
1843
הנגשה פרטנית
1858
הנגשה כללית

32

נדרש בתיקון  116לחוק התו"ב .מבוסס תצ"א  +עומק
לשכונה אחת תחילה
ביצוע בקרה סופית למחשוב כל דפי המידע-
התיעלות וצמצום זמן בטיפול בבקשות
מערכת לזימון תורים ממוחשבת לנוחות התושבים
הכנת מדיניות לשיפוץ חזיתות למבנים קיימים במרכז
העיר ורצועת החוף בהתאם לחוקי העזר הקיימים

מימוש סעיף חוזה אוטומציה לתכנה לניהול
פרויקטים

תוכנה לניהול ומעקב  -רמדור

0

סה"כ לאגף

סקר עברות בניה

0

0

0

ביצוע הליך בקרת איכות על דפי
המידע הממוחשבים
מערכת ניהול תורים

מדיניות שיפוץ חזיתות

0

0

גיבוש נוהל לבינוי מוטה תחזוקה

0

0

0

גיבוש והטמעה של נוהל עירוני לבינוי מוטה תחזוקה
בתוכניות פינוי בינוי ,באמצעות עבודה עם יועצים
חיצוניים ונציגי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

השלמת מדיניות ההתחדשות העירונית גיבוש הנחיות תנועתיות ותחבורתיות לכל מתחם
ממתחמי ההתחדשות העירונית במרכז העיר
בהיבטי תנועה ותחבורה

הסברה

שמאות

קידום  5פרוייקטים מובילים לפינוי בינוי במרכז העיר

קידום הליך הרישוי ומתן היתרי בניה

קידום תיכנון

פיתוח פלטפורמות מידע :קורס לתושבים ,כנס יזמים,
שיתוף תושבים ,הנגשת מידע באמצעות עלון ,אתר
האינטרנט של העיריה ומערכת ה .GIS -בשיתוף אגף
הדוברות
ליווי שמאי לתוכניות פינוי בינוי בשלב אישור התוכנית
בועדה המקומית

0

סה”כ לאגף

0

0

קידום שכונת נאות הרצל להתחדשות
עירונית
קידום חמש בקשות להיתרי בניה
בפרויקט פינוי בינוי
קידום פרוייקטי פינוי בינוי חדשים
במרכז העיר
390

390

הערה
החזר חח"י מגיע לאחר השלמת המשימה
החזר חח"י מגיע לאחר השלמת המשימה
החזר חח"י מגיע לאחר השלמת המשימה

אומדן לבדיקה
תכנון .אומדן ביצוע  3מלש"ח  -לבדיקה מול חל"ת
תכנון .אומדן ביצוע  3מלש"ח  -לבדיקה מול חל"ת
בביצוע
בביצוע
מצינג לתכנון מתוך סך  3,500אש"ח משוער

לאחר הטמעה ראשונית ,הסכום השנתי
יעמוד על כ50,000 -

אחת מהדרישות לקבלת ועדה עצמאית
מוסמכת
לבדוק תוקף התחיבות האם 2020
יטופל במסגרת משולבת עם אגף שירות לתושב
הפרוייקט מתקדם ללא תקציב עירוני מזה
מספר שנים חוב לחלת

עלות כוללת אלפי
ש"ח (עד )2023

6,000

164,000

-

-
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שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

מספר סעיף
תקציבי

תקציב ממקורות
הרשות 2021

תב"ע והשבחה

תקציב
פירוט מקורות
ממקורות
חיצוניים
חיצוניים 2021

תיעדוף

הערה

430

46

-

תכנית האתמ"מ  -כוללנית לאזור
התעסוקה המטרופוליני המשני

גבוה

47

יתרה לתשלום למתכננים ב  ,2021חוזים
שעברו לעירייה

תכנית מפורטת לב העיר

ליווי הליך ההתנגדויות לתכנית ,כולל דרישה שלנו
להגדלה דרמטית של היקפי התעסוקה בתכנית ,מ-
 8.7מיליון ל 11 -מיליון מ"ר וכן דברים נוספים
התנעה מחדש למתווה התכנון ,חידוש המלצת
ההפקדה במקומית וקידום אישור התכנית במחוזית

500

48

-

רישום תכנית קריית צאנז

גבוה

הסדרת רישום תכנית קרית צאנז

עבודה פנימית  ,תקציב מבוקש לרישום
התוכנית
התוכנית קודמה על ידי חלת  ,במסגרת
הסכם הגג  ,ולכן אין הוצאות בעירייה

גבעת הפרחים
גבוה

49

110

-

-

-

-

-

יועץ עצים ואיתור תשתיות

עלויות במסגרת תוכנית הגג

מימון מנהל במסגת תוכנית הגג

לייתר בטחון ככל ונדרש להתחיל ביצוע
התכנון בעצמנו

-

-

-

200
-

2,000
4,000
7,240

100

-

-

100

תכנון
גבוה
נמוך

-

500

עלות כוללת  3השתתפות העירייה תגיע
למקס  1.5מליון
שייך לאתממ ולא לתוכנית המכר הכוללנית

בינוני

-

נמוך

מימון תוכנית הימנותא
בינוני

בינוני

בינוני

נת620/

50

51

52

53

54

55

56

57

קידום מתווה תכנוני לחניון ציבורי בתת הקרקע
של רח' ויצמן .תאום ותכנון החניון וקידום ההליך
הסטטוטורי
הוספת שימושים וזכויות בנייה למסעדות ,שירותים
ציבוריים וכד' לאורך הטיילת.
רובע מגורים ותעסוקה במזרח העיר הכולל  1600יח"ד,
 263,000מ"ר תעסוקה 50,000 ,מ"ר מסחר ,בית חולים
כללי חדש ל 1500-מיטות ופארק עירוני אינטנסיבי
שכונת מגורים חדשה במזרח העיר הכוללת 3097
יח"ד ,שטחי מסחר ,דיור מוגן ופארק עירוני .דרישה
שלנו לתוספת שטחי תעסוקה ומסחר ,הגדלת ממוצע
הדירות והעברת מסוף התחבורה מזרחה
שכונת מגורים חדשה במרכז העיר הכוללת 1960
יח"ד ,תעסוקה ,דיור מוגן וחזיתות מסחריות .דרישה
שלנו לתוספת משמעותית של שטחי תעסוקה ומסחר
פריצת דרך משכונת בן ציון לרח' האר"י תוך שינוי
שטח חקלאי לשטח למגורים ופנאי.
בדיקת אפשרויות ההרחבה וקביעת הזכויות באגף
המערבי של בי"ח לניאדו
ליווי והנחיית תכניות מפורטות למתחמים השונים
בנת542/א' (כ 12-תכניות)
קידום מתחמים לתכנון מפורט במסגרת תכנית
המתאר להתחדשות עירונית של קרית נורדאו
תכנית לתוספת שטחים והתאמה לדרישות הדיור הממשלתי
ליווי שמאי לתכניות מפורטות
הכנת שומות היטלי השבחה

שיפור התכנון במגורים ובמלונאות של נת.620/

משרד האוצר

גבוה

הסדרה סטטוטורית

הוספת שימושים לאורך הטיילת

אנ"מ אילנות

תכנית הבננה

תכנית הימנותא בנווה עוז

מגורי האר"י

הרחבת בי"ח לניאדו

קידום השבחת נת542/א'

59

68

קידום התחדשות עירונית בקרית
נורדאו
קריית הממשלה

60

סה"כ לאגף

הגדלת שיעור גביית היטלי השבחה

61

62

63

64

קידום תכנית המתאר הכוללנית .הפקדת התכנית
והליך ההתנגדויות עד אישורה תוך שמירה על תב"ר
תכנית מתאר כוללנית נת2035/
האינטרס העירוני
הכנת מסמכי מדיניות לפי מתחמי תכנון כוללניים ,תב"ר
מסמכי מדיניות
לקראת אישורה
שפת רחוב
עדכון שפת רחוב
פרוגרמה כלל עירונית להקצאת שטחי ניתוח צרכים .ריכוז החומר ומיחשובו
ציבור ,לתב"עות ולועדת הקצאות
התייעלות על ידי בניית פרוגרמה ממוחשבת
גבוה

עלות כוללת אלפי
ש"ח (עד )2023

-
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אגף /
משימת אב/
מס’ משימה

שם המשימה

וועדת פיסול

וועדת שימור

מדיניות בניה לאורך החוף

מצוקי הכורכר הרי גרינטל

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

הסבר ופירוט אודות המשימה

הכנת מסמך מדיניות .סינכרון עם תכנית אב
מדיניות להליכתיות ותכנון רשת
לתחבורה ותכנית אב לשבילי אופניים
שבילים בטוחים
הורדת אי החום בעיר
ירוק העיר
תכנית אב שכונת בן ציון ורמת טיומקין הכנת תכנית אב לפיתוח השכונה בדגש על רשת
התנועה והתחבורה והיצע שטחי הציבור
מעקב אחרי מימוש ההסכם בדגש על שיווק שטחי
ליווי מקצועי למימוש הסכם הגג
התעסוקה במקביל לשטחי המגורים
הרחבת שטח השיפוט והתכנון של
הקמת ועדת חקירה
העיר במתחם חבצלת ותחנת רכבת
בית יהושוע
הקמת ועדת חקירה  -ממזרח לכביש 2
הרחבת שטח השיפוט
הכנת מסמכי המדיניות למתחמי האתמ"מ על מנת
מסמכי מדיניות למתחמי תכנון בתכנית שיתאפשר קידום תכנון מפורט .באתמ"מ  7מתחמים,
מתוכם נדרשים מסמכי מדיניות ל 2 .4-יבוצעו In-
נת 1000/האתמ"מ
 houseו 2-ע"י צוות תכנון חיצוני
שילוב במסמכים סטטוטוריים כגון תב"עות ומסמכי
תשתיות חכמות ומקיימות
מדיניות

היכל תרבות
מרינה
אי בים
עדכון תכנית אב לשבילי אופניים בעיר
ובמרחב הגובל
קידום שביל אופניים עם נתיבי איילון
לאורך כביש החוף

תכנון וואדי נת/542/א

מספר סעיף
תקציבי
-

תקציב ממקורות
הרשות 2021

תקציב
פירוט מקורות
ממקורות
חיצוניים
חיצוניים 2021

תיעדוף

הערה

1,500
-

נמוך
1,500
-

500

נמוך

גבוה
גבוה
נמוך

גבוה
בינוני
גבוה
-

לאחר הודעה על זכייה
באמצעות חל"ת
לבדוק האם לא נדרשת השלמת תקציב
למתכננים לתוכנית
נמוך
חל"ת

לשכת תכנון
מחוז מרכז
משרד
התחבורה

בינוני

סהכ למסמכי המדיניות עלות כולל 1.7
מזה  1ב 2020 -יתרה מבוקשת 700

דב כהת יועץ למרינה

מוקדם יש מעט שטחים לשימור בנתניה

גבוה

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

קידום מסופי תחבורה ציבורית

הסדרה סטטוטורית

קרן לשטחים
פתוחים

ריכוז עבודת הוועדה וייצוג אגף התכנון ומנהל ההנדסה.
השתתפות בהליך הבחירה
התנעה מחדש של וועדת השימור העירונית .ריכוז
עבודת הוועדה.
הכנת מסמך מדיניות בהתאם להנחיית הוועדה
המחוזית והולחו"ף .שיתוף ציבור מתכננים .הצגה
ואישור בוועדה המקומית והבאתו לאישור המחוז
והולחו"ף
השתתפות בקול קורא של הקרן לשטחים פתוחים,
לתכנון וביצוע
תכנון מפורט לשצ"פ הוואדי ב542
קידום תכנית סטטוטורית לקרקע סחירה בבעלות
העירייה ,בתוך כך יצירת מסגרת תכנונית וקטליזטור
להחייאת מתחם השוק
קידום תכנית שימור כלל עירונית ,בהתאמה לנספח
השימור בתכנית המתאר הכוללנית
קידום התכנון להיכל התרבות
קידום התכנון למרינה
קידום מול מינהל התכנון

עדכון תכנית האב הקיימת

סינכרון עם התכנון המפורט של נתיבי איילון

שבילי אופניים במסגרת אזורית

שבילי אופניים לתחנות רכבת

0

50
100
100
-

סינכרון עם רשת שבילי האופניים המטרופולינית

תכנון מפורט לשבילי אופניים לתחנות הרכבת

תכנית שוק העופות

0
-

50
150
300
400

0

משרד
התחבורה
נתיבי איילון

-

-

תכנית שימור כלל עירונית

גבוה
גבוה

-

משרד
התחבורה
גבוה

עלות כוללת אלפי
ש"ח (עד )2023
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0

0
0

0

שם המשימה

הטמעת צרכי העיר בתת"ל 65

מהיר לעיר
תכנית אב לתחבורה ציבורית

מטרו לנתניה

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0

נתצים בכביש 57
הנתיב המהיר ונת"צים בכביש 2
מחלף איינשטיין מזרח
רמפת עליה לגשר הארי מכביש  2צפון
חיבור רמפת גשר השלום לקרית ספיר
קידום תכנון כביש עוקף נתניה
תכנית מתאר לשטחים פתוחים
בסביבה החופית
בקשה להיתר ארגמן
בקשה להיתר קרית צאנז

בקשות להיתרי בניה בחופים

תכניות בינוי ופיתוח

תכניות מפורטות לחופים

0

הסבר ופירוט אודות המשימה

קידום האינטרסים העירוניים הבאים במסגרת הליך
התכנון :א .הסטת תחנת נתניה צפונה והצמדתה
לכביש  .57ב .הקמת תחנת רכבת שלישית בין
האיצטדיון למכללות
גיבוש תכנית אסטרטגית ל 2025 -
ליווי וגיבוש התכנית ל 2045 -
קידום בדיקה תכנונית להארכת קו המטרו ,או
למתע"ן חלופי
ליווי נתיבי ישראל בהטמעת צרכי העיר
ליווי נתיבי אייילון והטמעת צרכי העיר
קידום התכנון במסלול סטטוטורי

קידום מתווה תכנוני כבסיס להכנת תכנית

0

0

עדכון ההנחיות מרחביות שפורסמו
בשנת  2016ובהתאם לשינוים שחלו
מאז
סה"כ לאגף

מגרש בטיחות מרכז מאיה

מרכז מאיה

המלצה לאישור
קידום תכנית משלימה לתכנית השצ"פים הכלל
יישובית
מבנים קיימים ועתידיים
על פי תבע מאושרת
הסדרת שירותי חוף :בלו ביי ,חוף מרכזי פולג,חוף
דרומי פולג
השלמת תוכניות
הכנת תכניות בינוי לחופי נתניה :חוף העונות ,בלו ביי ,
מבנן  ,Dחוף ארגמן,
מינוי אדריכל חיצוני לצורך עדכון ההנחיות ובחינתן
לרבות שיתוף ציבור והכנת חומר לפרסום ודיון
בוועדה

הכנסות -שירותי מגרש בטיחות -הדרכוח

הכנסות -מרכז הדרכה -מדריכים

מספר סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט מקורות
ממקורות
חיצוניים
חיצוניים 2021
תקציב ממקורות
הרשות 2021
100

נתיבי ישראל
נתיבי איילון
חל"ת

חל"ת

תיעדוף

200
50
150
100
250
50
50
339
50
385

רלב"ד 80%
רלב"ד ומשרד
תחבורה
משרד
התחבורה עד
85%
גבוה

נמוך

נמוך

גבוה
גבוה

בינוני
בינוני

בינוני

גבוה
גבוה

גבוה
0
0
-

100

נתיבי איילון
נתיבי איילון

נמוך

1,500

בינוני

18,040

תשתיות

מסוף זמני :פולג -חל"ת

התקנת תחנות אוטובוס חדשות או ניוד תחנות

0

500
500
35,000

תח"צ

3,000
-

0

השבעה ,ויסבורג ,הולנד בובליק ,גורליץ ,הצנחנים,
הפלדה ,המלאכה ,מרגניות ,הרמ"א והספורטאי

גרץ ,סירקין ,דובנוב

שדרוג ופיתוח רחובות
6,000

-

משרד
התחבורה עד
70%
משרד
התחבורה עד
70%
גבוה

שכר ליועצים
שכר ליועצים

הערה

שכר חלקי אדריכל ויועצים

 30,000הכנסות לערייה מהדרכות
 510,000הכנסות  -פעילות מרכז ההדרכה
עפ"י ראש  4משמרות  18ש״ח כל תלמיד ,וכן
מימון לפעילות הסברה והדרכה מגילאי גן
עד  .120תקציב זה מכסה גם עלויות שכר 4
מדריכים .כ510,000 -
מוגשת כעת בקשה להרשאה
מוגשת כעת בקשה להרשאה
קיימות הרשאות ולחלק גם מוגשות כעת
בקשות להרשאה  -פירוט בקובץ נפרד עם
אומדנים מפורטים ותיעדופים
בוצע תכנון וביצוע חלקי דחוף לבי"ס סירקין

עלות כוללת אלפי
ש"ח (עד )2023

-

3,500
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114

115

113

שדרוג ופיתוח רחובות -חלת

שביל אופניים

116

117

נת/545/א 9/חבצלת הקטנה

יהלום

המלכים

הסבר ופירוט אודות המשימה

תקציב ממקורות
הרשות 2021
2,000
850
2,700

יד חרוצים

מספר סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט מקורות
ממקורות
חיצוניים
חיצוניים 2021
0
680

תיעדוף

גבוה

גבוה

8,000

נת/14/547/ב (מתחם נבו)

נת /700/1/א

קרית נורדאו עד תחנת רכבת ספיר

משרד תחבורה
70%
משרד תחבורה
70%
משרד
התחבורה

חמ"ת ומשרד
התחבורה
0
-

מחלף איינשטיין רמפה מערבית

גשר האחדות רמפה מזרחית לביצוע

כביש עוקף מזרחי לבננה

תכנון ,הסטת ציר בן צבי (האר"י עד דן שומרון)

נ"ת545/

נת545/א

החשמונאים פיתוח שצפ

נת3/547/

שד' לנטוס

6,150

500
5,000
6,512
6,512
1,100
2,980

1904
1946
1905
1947

4,500
-

7,550

נמוך
גבוה

רמ"י
גבוה

גבוה

נמוך

118

נת 556/פיתוח

פיתוח

5,500

התקני בטיחות תמרור וסימון כבישים ,עמודי תאורה
מסוכנים ,כבישים ומדרכות בהיקף מצומצם ,פסי
האטה כולל הנמכות ,יישום החלטות ועדות תנועה

-

1757 1902

3,000

119

-

רמזורים

1,350

שדרוג והקמת מערכת שליטה ובקרה לרמזורים,
תקציב שוטף מע' רמזורים
-

הערה
לקדם כ 2 -מל"שח מתוך  4לפיתוח 2
שצ"פים ב 8 -ד' קידום שצ"פ ע"י העירייה בלי
להחיב הסכם פיתוח מול אמירת בהתאם
להנחיית מה"ע 30.6.20
חל"ת -חוב עירייה
חלת הגישו עדכון לתבע לקראת מכרז
לעדכן תקציב מקורות חיצוני ופנימי
ותקציב סופי להוסיף תחשיב נגישות לוודא
השתתפות  800אלשח חיצוני  2.1מלש"ח
הגשת בקשה לר"י לקבלת השלמת תקציב
מוגשת כעת בקשה להרשאה -תכנון וביצוע
מוגשת כעת בקשה להרשאה -ביצוע
אומדן ראשוני -י.ד.ירדן כולל מע"מ

עלות כוללת אלפי
ש"ח (עד )2023

162,000
יתרת תכנון וביצוע
אומדן ראשוני -חברת אולניק  -לא וכלל
74,000
מע"מ
להוסיף אומדנים חלת
חל"ת להשלים
ביצוע כביש 14
עלות מלאה ממתינים לתכנית תנועה ואומדן
מעגל תנועה שינוי תב"ע
בהנחיית מנכ״ל אומדן של כ  900אלשח
פיתוח מתקני משחקים ע"י מנהל תפעול
עבור השלמת רחובות ומדרכות ומעגלי
תנועה
טופס  4תוך שנה חלק צפוני ב' יש צורך
סהכ 18
לקדם ביצוע
מלשח
עבור השלמת רחובות ומדרכות (אושר 9/20
סהכ 17
 1מלשח)
מלשח
כולל העתקת שד בנימין יצא למכרז בקרוב
ממתינים לאומדן סופי מחלת
יש לכלול תכנון בתקצוב ולהוסיף 10%
תוספת לכל פרויקט בעלות לוודא
ליווימלש"ח 7,000
ותקצוב יועץ נגישות לודא אם כולל 3
ועדות תנועה
ע"פ חוזים ארוכי טווח תחזוקת רמזורים
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אגף /
משימת אב/
מס’ משימה

שם המשימה

הסבר ופירוט אודות המשימה

תקציב ממקורות
הרשות 2021

מספר סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט מקורות
ממקורות
חיצוניים
חיצוניים 2021

121

3,000

גיבורי ישראל ,553/ציר גיבורי ישראל ,האר"י/אבן
גבירול/חתם סופר ,האר"י/דון יוסף הנשיא ,שלום
עליכם/בן גוריון ,בן גוריון/פנחס לבון ,בן אבי/פתח
תקווה ,פתח תקווה/אצ"ל ,סוקולוב/קמיל הויסמנס,
הרב רפאל אנקווה/פנחס לבון/יצחק כצנלסון,
ירושלים/בנימין,טשרניחובסקי/בנימין/תחכמוני ,בן1904 -
אבי/בנימין ,ברוכוב/הרב קוק/בילנסון ,ריזאל/פתח
תקווה/הרצל ,ברנר/ויצמן/שפירא (צומת אדום),
ויצמן/שד' בנימין/הרצל ,האר"י/הרב אונטרמן/דרך
דגניה ,שד' בן גוריון/שמחה ארליך ,ששת הימים/
ויצמן ,ויצמן/סוקולוב ,לנטוס שיפורים בטיחותיים

פיתוח סביב מוסדות חינוך

פיתוח צירים ורחובות

9,600

-

משרד
התחבורה

-

122

3,600
-

פיתוח סביב מוסדות חינוך

4,400

משרד
התחבורה

תיעדוף

גבוה

גבוה

הערה

עלות כוללת אלפי
ש"ח (עד )2023

הרשאות משרד התחבורה
בנפרד בהתאם לצמתים 12,600
אדומים ות"ד קובץ

 2.3תקציב בנת 700/פיתוח לוודא אם יש
צורך בתקציב נוסף
תכנון חניה ופיתוח כבישים וניקוז פירוט
בקובץ נפרד

-

גבוה

-

123

בי"ס אוטיסטים ,בית ספר להפרעות בי"ס בנות מלך,
התנהגות  -רח' סירקין-בי"ס עפרה חזה,מתחם רד"ק,
גנ"י נחל ,שורק ,תיכון שטקליס ,בית ליני
יהודה הנשיא עד הרצוג ,דוד המלך -ככר העצמאות,
דן שומרון -בן צבי ,דרך הפארק/הזמיר ,גרנדוס/רבי 1879
עקיבא/מסריק ,בני רייך/דרך הפארק ,נופר/הארז

גבוה

עבודות בצמתים לא מרומזרים ומעגלי
תנועה

זנגביל/ששת הימים

יש לבקש כסף לביצוע במסגרת נוהל
חשוב
"שותפים לדרך"
לפרויקט התחדשות עירונית  -ויצמן בארי-
לעדכן אומדנים

5,000

124

-

פרויקטים שיקומיים לתאורת רחוב

גבוה

125

להפריד תב"ר  1708מאגף אחזקות -אין
יתרה .תב"ר  1879תשתיות פירוט מלא
בקובץ נפרד

עבודות ניקוז ותיעול

9,500

בביצוע  -דיון בהחרגות
חווד יועצי קונסטרוקטור וקורוזיה והנדסה
עבור ליקויים בטיחותיים היתר תקצוב אגף
אחזקות דו"ח מבקר פנים  7/20החל ב 2018

לבדיקה מול אגף תפעול

כולל החלפת מעקות וגדרות עבור אגף חופים
( 5ק"מ אורך מעקות לאורך הטילות -החלפת
כ  1000מ' מעקות רקובים בשנה)

מופיע בתקצוב אגף מבני ציבור

-

גבוה

גבוה

126

גיבורי ישראל ,יצחק בן חנן (צפון) ,רזניק ,נחום(מזרח),
אירוס הארגמן ,רחבת היכל התרבות ,הגליל ,מוצקין,
לוי אשכול ,שמחה ארליך ,שדרוג תאורה בצמתים
בשד' פנחס לבון
ביצוע סוגרים במוצאי ניקוז לים ולנחלים למניעת
זרימות קיציות ,ניקוז שפע אבסי רח' הגפן וחיבור
לנקז עין-התכלת ,ניקוז ברחוב בארי צפון (עבודות של  + 1758שוטף
שירוול קווי ניקוז) ,ניקוז ברחוב נילי וטיומקין ,קו ראשי
ניקוז בשכ' נווה איתמר ,ניקוז בשכ' קרית צאנז
סקרים לאתרים הציבורים וינתנו היתרי בניה הכוללים
שירותי אדריכלות .השלב השני -ביצוע הכולל תיאום
תכנון ופיקוח ובקרת ביצוע .הפרויקטים הינם במבני
ציבור,קטעי דרך ,שצפי"ם חופים ובתי ספר
הטמעה וקידום תוכנת מעקב ובקרה וניהול
פרויקטים התקשרות עם חברת רמדור

1942

תיירות
2,000,000

פירוט מלא בקובץ נפרד

עבודות נגישות ברחבי העיר

128

129

130

131

132

37,000

התייעלות

צוות מצוקים

חופי רחצה

מעלית איילנד

תחזוקת גשרים

-

מצוקים שוטף ותחזוקה ניטור שנתי ותיקון כשלים

חופי רחצה ופיתוח חופים (חוף התכלת -בלו ביי)

מעלית איילנד

גשרים ( 5גשר האר"י , ,גשר השלום ,גשר פולג ,גשר
השרון +גשר בן צבי מעץ)

גבוה

2,000
1,550
-

קובץ מפורט בנפרד לוודא אומדנים

3,550
-

157,884
246,504

סה"כ לאגף
סה"כ תכנית הפיתוח

31,200
163,760

259,100
410,264

מטרות

מינהל 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
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

13339

13345

הסבר

צמצום פערים הנובעים מטעויות
בקליטת תהליך עובדי החינוך.

בקרה חיצונית או פנימית
על תהליך קליטת עובדי
חינוך ואופן תיקצובם.
הערכת מימון עירוני

דווח תאונות עובדי עירייה

16208

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

גזברות

תוצר מדיד חציון 1

ניהול הכנסות הרשאות חיצוניות
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

הטמעת המערכת
בקרב חשבים
כלול במכרז
אוטומציה

ניהול חוזה שכירות במערכת הליבה

תוצר מדיד חציון 2

סוג
תקציב

מספר סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1

יצירת נוהל איזו לע"ע
זמניים בחינוך

רגיל

רגיל

0

0

(ריק)

(ריק)

0

0
רגיל

0

0
0

-1

-1
(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

400

0

0

0

0

0

0

(ריק)

0

0

0

0

0

0

0

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

0

(ריק)

0

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

הטמעת המערכת

(ריק)

הטמעת עקרונות עיר חכמה יצירת תהליכי בקרה (ריק)
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

בחירת זכיין והטמעת
המערכת באגף נכסים,
הכנסות וגזברות

הטמעת המערכת

טיוב נתוני שכר -
הפחתת תקלות

יצירת נוהל איזו לע"ע
זמניים בחינוך

(ריק)

בדיקת תהליך עובדי חינוך תקצוב משה"ח ואופן תקצוב
עדנה קאיקוב  ,חיה
שניידר ,רינת לגל ,
עמוס רווה

הטמעת עקרונות עיר חכמה הטמעת הבקרות
בקרב קולטי
ומקיימת בבסיס פעולות
העובדים בחינוך
העירייה.

דווחי תאונות לחב' ביטוח

הטמעת עקרונות עיר חכמה (ריק)
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

מערכת ניהול נכסים

הכנסת פורטל
ספקים לשימוש
ויצירת פיילוט עם
החברה המפתחת
כלול במכרז
אוטומציה

מערכת ועדת התקשרויות ממוחשבת

הטמעת עקרונות עיר חכמה החלפת מערכת
השכר
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

החלפת מערכת שכר

נאוה רונן ואילנה לונגו הטמעת עקרונות עיר חכמה בדיקת נוהלי דוחות
תאונה לע"ע זמניים
ומקיימת בבסיס פעולות
בחינוך
העירייה.
נאוה רונן ,אילנה לונגו הטמעת עקרונות עיר חכמה בדיקת נוהלי דוחות
תאונה לע"ע זמניים
ומקיימת בבסיס פעולות
בחינוך
העירייה.

החלפת מערכת שכר לאחר בחירת עדנה קאיקוב ,רינת
זכיין וביצוע תהליכי בקרה על קליטת לגל
המערכת באמצעות חברת מכלול

דווח תאונות עובדים
לחברת הביטוח

13310

13321

מטרת הנוהל לוודא שכל תאונה
לעובד עירייה יירשם בדוח תאונה
ויועבר למחלקת ביטוח
מטרת הנוהל לוודא שכל תאונה
לעובד עירייה יירשום בדוח תאונה
ויועבר למחלקת ביטוח

הטמעת מערכת השכר
החדשה

ועדת התקשרויות

13343

15573

13332

התקנת מערכת ועדת התקשרויות חני קינר ורותי אלחייק התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
באמצעות מערכת הליבה באמצעות
שימוש בפורטל הספקים  -יוכלו
ספקים להגיש הצעות מחיר לוועדת
התקשרויות שיוכנסו לתיבה סגורה
אשר תיפתח באמצעות חברי הועדה
בלבד

התקנת מערכת ניהול נכסים שתאפשר חני קינר ,דניאל
התקנת מערכת ניהול
קבלת מידע בגין הנכס ברמה של גודל אדם,מיכל אבידן
הכנסות מנכסים מניבים
בשיתוף אגף הנכסים ,אגף הנכס ,מתי נמכר ,הושכר ,תקבולי
שכ"ד/מכירה וארנונה
הגזברות ,אגף ההכנסות

מעקב וניהול הכנסות
ממשרדי ממשלה

15931

נוהל בקרה ותאום מול ח.ל.ת בשיתוף הנדסה

עדנה קאיקוב
תהליכי בקרה ותכנון בנושא יצירת תהלכי בקרה ותכנון בנושא
מתחמים ,הסכם גג ,הזמנות ,קבלות
מתחמים
ואישור חשבות

מעקב אחר הרשאות במערכת הליבה חני קינר בשוטף ונינה
בסעיפי ת.ב.ר וסעיפים שוטפים מול בת.ב.ר
התחייבויות ממשרדי ממשלה .סכום
הדיווח שמועבר למשרדי הממשלה
יוקלד לתוך המערכת ובעת קבלת
התקבול תבוצע התאמה במחלקת
הנהלת חשבונות.

ניהול חוזי שכירויות
במערכת הליבה

אתי הירט ,עדה
סמולנסקי חני קינר

קלטת חוזה שכירות במערכת
הליבה .יצירת פקודת זיכוי מתוך
מערכת הפיננסית עפ"י תנאי החוזה
כולל הצמדות למדד וריביות

הטמעת עקרונות עיר חכמה ביצוע התאמות מול
החברה לאוטומציה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

13296

ניהול חוזים

15635

הטמעת עקרונות עיר חכמה הדרכת משתמשי
עדנה קאיקוב ,חני
מערכת האוטומציה
קינר עדה סמולנסקי  -ומקיימת בבסיס פעולות
לשימוש בתוכנת
העירייה.
מחלקת תשלומים
החוזים

מעקב ובקרה אחר ערבויות עדכון נוהל הערבויות אשר יכלול
העירייה (הנדסה ומכרזים) בתוכו את פרטי בעל הערבות איש
קשר מהבנק ואיש קשר מחלקה
וסריקת מסמכי הערבות ובניית
תהליך במערכת הליבה יצירת
תהליך ההיררכי מול החברה לאוט

ניהול חוזים במערכת
האוטומציה

13316

ומציה

עדנה קאיקוב ,חני קינר הטמעת עקרונות עיר חכמה סיום פיתוח בחברה
רישום כלל החוזים של העירייה
לאוטומציה
ומקיימת בבסיס פעולות
במערכת האוטומציה על פי מספר
העירייה.
חוזה ,סכום החוזה ומספר היחידה
המקושרת אליו.
בפיתוח של החברה לאוטומציה חוזי
הכנסות -לאחר סיום הפיתוח תוטמע
המערכת בקרב חשבי האגפים
ומנהלי האגפים הרלוונטים.

מערכת ניהול תמיכות

הטמעת עקרונות עיר חכמה בשלבי בחינה יוצגו
תכונות המערכת
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

ניהול תמיכות

עדנה קאיקוב ,חני
התקנת מערכת ניהול תמיכות
באתר האינטרנט העירוני -העמותות קינר ,איציק הראל
ומרק זלובינסקי
יגישו את בקשתן באמצעות אתר
האינטרנט שיאפשר דו שיח בין
העמותה לבין הגורמים המאשרים
בעירייה

13327

15937

13337

עדנה קאיקוב ,חיה
שניידר ,רינת לגל

קליטת והטמעת תוכנת ביטוח

תוכנת ביטוח

תוצר מדיד חציון 2

הטמעת תהליך החוזים
בכלל אגפי העירייה

הטמעה בקרב חשבים
ומנהלי אגפים בעירייה

(ריק)

הכנסת הנוהל לפעולה

(ריק)
הטמעת עקרונות עיר חכמה בקרה על תהליכי
קליטת עובדים
ומקיימת בבסיס פעולות
כולל מערכות חינוך,
העירייה.
משאבי אנוש ,גזברות

תהליכי קליטת עובדים

שיפור תהליכי הבקרה במחלקת שכר

הטמעת עקרונות עיר חכמה יצירת הנוהל
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

השלמת פיתוח שו"ש (ריק)
אוטומציה הגדרת
מורשי החתימה
בפקודות
רכישת הציוד הנדרש
לעבודה

פקודות זיכוי  /יומן

חתימה גראפית על פקודות יותקן תהליך חתימה ואישור גראפי עדנה קאיקוב ,חני קינר הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
 חשבותעל גבי חשבוניות פקודות יומן
זיכוי/יומן
העירייה.
ופקודות זיכוי בדומה לתהליך הקיים
היום בהזמנות עבודה.
לאחר פיילוט קליטת חשבוניות
במערכת על ידי אגפי העירייה.
קיים צורך בהצטיידות לעובדי
הגזברות לצורך ביצוע המטלה.

קיזוז מיסי ארנונה במערך
התשלומים

בקרה על תהליכי קליטת
עובדים

13350

קיזוז ספקים

עדה סמולנסקי,לבנה
יצירת נוהל קיזוז ספקים מול אגף
חניה באגף ההנסות
ההכנסות
יצירת נוהל קיזוז חובות ארנונה בעת
תשלום לספק.

ביצוע בקרה על תהליכי הפרשות
מיסים ונלוות במחלקת שכר

קליטת תוכנת ביטוח
לעירייה

עירונית

עדנה קאיקוב ,נאוה
רונן

סוג
תקציב

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

הטמעה ושימוש בתוכנת רגיל
הטמעת עקרונות עיר חכמה בדיקת אופציות
לתוכנה לביטוח מול הביטוח
ומקיימת בבסיס פעולות
החברה לאוטומציה
העירייה.

מספר סעיף
תקציבי

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

20

0

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

-1

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

16219

16533

16534

16550

שם המשימה

מחזור מלוות

הסבר

מחזור מלוות לצורך הפחתת
הפירעון השני לטובת פרויקטים
נוספים בפיתוח

התקנת קוראי וכותבי שקים התקנת מכשיר הכותב ,מדפיס
במערכת הקופות העירוניות ומשגר שקים ישירות לחשבון הבנק
העירוני .מכשירים אלו יותקנו באגף
הכנסות ובאגפים אשר מקבלים
תשלומים בגין שירותים הניתנים
בעירייה במסגרות החינוך ,הרווחה
ועוד ..המטרה צמצום טעויות
מניעת אובדן בעת הפקדת השקים
והתייעלות בהפקדת השקים בבנק.

אחראי משימה

עדנה קאיקוב עופר
גולן

מטרת על רלוונטית

מחזור מלוות

תוצר מדיד חציון 1

הטמעת עקרונות עיר חכמה מחזור מלוות
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

התקנת קוראי צ'קים

תוצר מדיד חציון 2

(ריק)

(ריק)

(ריק)

הטמעת עקרונות עיר חכמה כתיבת נוהל
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

תכנון ופיתוח כלכלי
יישום הסכם הגג

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

אפיון שיטת
הבקרה ,אבני הדרך
והתקשרות עם
היועץ.

סיום מהלך ליווי פיננסי
לפרוייקטים מניבים
והעמדת האשראי
בהתאם.

סוג
תקציב

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

תב''ר
גזירת תוכנית מקורות
ושימושים לפי מתחמים,
הצפת פערי מימון
בתשתיות על ויצירת
תחזית שיווקים וקדמי
מימון

הטמעת עקרונות עיר חכמה כתיבת נוהל
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

כתיבת נוהל מימשקים

עדנה קאיקוב בשיתוף הטמעת עקרונות עיר חכמה הרכש התבצע בשנת (ריק)
 2020מתקציב ת.ב.ר
ומקיימת בבסיס פעולות
אגף הכנסות
התקנת קורא שקים
העירייה.
אחד באגף הגזברות
והדרכת העובדים
במחלקת הנהלת
חשבונות בשימוש

16177

16183

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

גיוון מקורות המימון ויצירת סביבה פיננסית מיטבית

ייעול תהליך קיבוע הממשק המתקבל עדנה קאיקוב ומיכל
כתיבת נוהל מימשק
מאגף ההכנסות למחלקת הנהלת אבידן
הכנסות בשיתוף אגף
ההכנסות ומחלקת הנהלת חשבונות בתאריך קבוע.
חשבונות בגזברות
כתיבת נוהל קיזוזים משכר כתיבת נוהל בשיתוף מחלקת השכר ,עדנה קאיקוב ,רינת
ביצוע בקרה ,מיון סטטוס עובד לגל
לצורך בקרה כפולה על מהות הקיזוז
ואמיתות הנתון.

מעקב ,בקרה ושידרוג
הסכם הגג

גיוס ומחזור מילוות

מנהל האגף

בקרה כלכלית על הסכם הגג
ונגזרותיו תוך מיצוי זכויות העירייה
ושיפור עמדותיה.

מנהל האגף
איתור מקורות מימון בנקאיים וחוץ
בנקאיים ,ניהול מו"מ למיקסום תנאי
המימון ,התאמת חלופות המימון,
בחינת כלכליות מיחזור הלוואות,
הצגת תחזית רב שנתית לקצב הליווי
הפיננסי ואישור חוזי הליווי הפיננסי
ברמה הכלכלית.

סיום מהלך בחינת
כדאיות מיחזור
ההלוואות ,פרעון
ההלוואות הרלבנטיות
והעמדת הלוואות
חלופיות כנגדן.

מספר סעיף
תקציבי

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

0

0

0

0

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

16185

הסבר

שם המשימה

הכנת תוכנית כלכלית
לדרוג ותיעדוף פרוייקטים
מניבים ברי מימוש

אחראי משימה

מנהל האגף

16190

16194

16197

16201

15630

גיבוש המלצות להנהלת העירייה
לצורך מימוש פרוייקטים מניבים
תוך שדרוג רמת השירותים הניתנים
לתושב ויצירת ערך מוסף.

יצירת ערך כלכלי לעתודת מתן סיוע כלכלי למימוש שטחי ציבור מנהל האגף
ויצירת נכסי נדל"ן מניב.
נכסי נדל"ן מניב

ריכוז הטיפול בקולות
קוראים

יצירת איזון כלכלי
בהתפתחות מגורים מול
תעסוקה

פיתוח מקצועי והרחבת
תחומי הידע של העובדים

הקמת מערכת דוחות
מנהליים

מנהל האגף

מנהל האגף

מחשוב ושכלול הכלים למעקב
ולהגדלת גיוס המימון החיצוני
מקולות קוראים ממשרדי ממשלה
וגופי סמך.

מנהל האגף
ניתוח יחסי העודף /הגרעון בין
מגורים לתעסוקה במישור זכויות
הבנייה והארנונה ,חיזוי הכנסות
והוצאות הפיתוח במתחמים ,הרחבת
גבולות העיר ,עידכון תעריפי היטלי
הפיתוח

העשרה מקצועית ופיתוח קשרי
גומלין מול יחידות כלכליות בגופים
משפיעים וקליטת עובד חלף עובד
שסיים.

אחראית עניינים
הקמת מערכת לגביית דוחות
מנהליים קרי :מודעות ושלטים ,צואת מקומיים והוצל"פ
כלבים ועוד מס' סעיפים בנושא
אכיפת בעלי חיים ,תכנון ובנייה ,חוק
היערות

15240

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

ייזום פרוייקטים כלכליים מניבים
חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

תוצר מדיד חציון 2

סוג
תקציב

רגיל
 .1בחינה כלכלית
 .1הכנת תחשיב
ראשונית להקמת מתקן
כדאיות כלכלית
לשיפוץ מבנה ציבור אשפה פנאומטי.
 .2בחינה כלכלית
ואיכלוסו בחלק
לפרוייקט עמדות טעינה
ממשרדי העירייה.
 .2בחינת כושר החזר חשמלית במרחב
הציבורי.
השקעה לפרוייקט
ליווי כלכלי לתכנון
תאורת לדים
ראשוני לתחנת מעבר
למיון ומחזור פסולת.

ליווי כלכלי להשבחת נכסים
חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

רגיל

יצירת חיבור בין מערכת רגיל
האוטומציה למערכת
קולות קוראים לצורך
הצגת תמונה תקציבית
מקורבת למציאות

רגיל
בחינת חלופות
שותפות בצוות
כלכליות וגיבוש דרך
משפטי ,ניכסי
כלכלי לקידום שיווק פעולה מיטבית לטיפול
המקרקעין הידועים במקרקעין הידועים
בשמם כמגרש הפורצים
בשמם כמגרש
פרומקין.

גיוס מענקים ממקורות מימון חיצוניים
השלמת עדכון נוהל
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי מפורט לטיפול
בקולות קוראים
חדשנות ומצוינות.

הטמעת גישה כלכלית בתכנון בניין עיר

הטמעת המערכת
ועבודה שוטפת עימה

רגיל

רגיל
קליטת עובד חלופי,
הגדרת תפקידו ,הדרכתו
והכוונתו תוך חפיפת
החומר הנדרש.

הצבת איכות חיי התושבים איפיון חתך הנתונים גזירת תחזית להכנסות
פיתוח שנתית ורב
בעיר בראש סדר העדיפויות .הנדרשים ליצירת
שנתית.
תחזית פיתוח על
בסיס סטטוס בקשות
להיתרי בנייה

שיתוף פעולה
מול שלוש רשויות
מקומיות דומות
בנושאים משותפים

פיתוח ההון האנושי
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

הכנסות

אכיפה מנהלית
הטמעת עקרונות עיר חכמה הקמת המערכת
והעלאתה לאוויר
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

טפסים דיגיטליים

טופס הוראת קבע בכרטיס הקמת הטופס באוטומציה  ,העלאתו ס .מנהל אגף ואחראית התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
הוראות קבע
לאוויר ועבודה עימו
אשראי

הכנת הטופס
והעלאתו לאוויר

הטמעת הטופס
והעבודה עימו

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

0

0

0

0

0

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

15241

15362

9371

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

הכנת הטופס
והעלאתו לאוויר
הטמעת עקרונות עיר חכמה הפעלת הקורא
שקים דרך מערכת
ומקיימת בבסיס פעולות
האוטומציה
העירייה.

ייעול העבודה בסביבה ממוחשבת

טופס תשלומים לשנת מס הקמת טופס במערכת האוטומציה ס.מנהל אגף הכנסות הטמעת עקרונות עיר חכמה הקמת הטופס
והעלאתו לאוויר
ומקיימת בבסיס פעולות
בגין התשלומים אותם שילם התושב
העירייה.
בשנת המס
ס .מנהל אגף הכנסות התייעלות תוך צמצום
טופס הוראת קבע גני ילדים טופס מקוון תשלום או התחייבות
ההוצאה העירונית.
בהוראת קבע גני ילדים בחינוך
חינוך

15214

15363

15213

הקמת מערכת גביה
אינטרנטית  -תושבי חוץ

מערכת זימון תורים-
מסרונים

מנהלת מח' עסקים
קורא שקים וכרטיסי אשראי מכשיר שיחובר למערכת
האוטומציה ,יקרא את הצ'קים ,ידפיס
את פרטי התשלום ,יארכב אותם
לנכס ויעבירם לבנק להפקדה.
הקמת מערכת אינטרנטית לטיפול
מערך הסבות אינטרנטי
בהסבת דוחות חניה

הקמת מערכת גבייה אינרנטית
לצורך גביית דוחות חניה מתיירים

הטמעת מסרונים במערכת my
 visitלצורך שיפור שרותים מרחוק
לתושבי העיר ללא צורך בהגעה
לאגף.

הטמעת עקרונות עיר חכמה עליה לאוויר ובדיקת
מנהלת מח' חניה
ההערות שהתקבלו
ומקיימת בבסיס פעולות
וטיפול בהן.
העירייה.
הטמעת עקרונות עיר חכמה הפסקת עבודה עם
מנהלת מח' חניה
עו"ד יצחק אילת
ומקיימת בבסיס פעולות
ובניית מערך גביה
העירייה.
מול בית התוכנה
תוך שיתוף פעולה
עם חברות השכרה
לצורך גביית הדוחות
מתיירים
ס .מנהל אגף הכנסות הטמעת עקרונות עיר חכמה ניסוח המסרונים
וביצוע פיילוט ראשוני
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.

תוצר מדיד חציון 2

תקציב
תקציב
מספר סעיף פירוט מקורות ממקורות ממקורות
סוג
חיצוניים
הרשות -
חיצוניים
תקציבי
תקציב
א'₪-
א' ₪
0
0
(ריק)
0
קבלת הערות  ,תיקונם רגיל
ועבודה שוטפת עם
הטופס
הטמעת הטופס ועבודה רגיל
עימו

עבודה שוטפת  -סריקה ,רגיל
כתיבת השיק והעברתו
לבנק לצורך גביה.
תיקון הריג'קטים ועבודה רגיל
שוטפת עם התוכנה

0

(ריק)

0

0

0

0
רגיל

(ריק)

(ריק)
0

0

0
(ריק)

0

0
0

שיפור התוכנה לפי
ההערות שיתקבלו
ועבודה שוטפת עימה .

הטמעת הנושא

0

רגיל

0

(ריק)

0

0

-1

מטרות

מינהל 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 האקולוגיות הייחודיים לעיר.
התייעלות בשימוש במשאבים ,בדגש על חסכון באנרגיה ,שילוב והטמעת טכנולוגיות חדישות ואמצעים
מתקדמים לשיפור השרות לתושבים.
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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אגף /משימת
אב/מס' משימה

16424

16477

16426

שם המשימה

תכנון משמר מים

ניהול ותחזוקת אתרי טבע

16427

הסבר

אחראי משימה

קידום תכנית אב לנתניה לתכנון
משמר מים במטרה לאפשר חלחול
של מי נגר ,מניעת שיטפונות,
התמודדות עם משבר האקלים,
בתיאום עם מינהל הנדסה

ניהול שוטף של אתרי הטבע
העירוניים

יישום חוק האסבסט

16429

16431

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

איכות סביבה

אחזקת אתרי טבע עירוניים
הצבת איכות חיי התושבים ניהול אתרי הטבע
בעיר בראש סדר העדיפויות .לפי תכנית העבודה

מניעת מפגעי אסבסט
הצבת איכות חיי התושבים פינוי אסבסט
בעיר בראש סדר העדיפויות .מהמרחב העירוני
בהתאם להוראות
החוק
הטמעת עקרונות עיר חכמה הכנת סקר פליטות
עדכני ,התכנסות 2
ומקיימת בבסיס פעולות
מפגשים של צוות
העירייה.
פעולה עירוני

מניעת קרינה במוסדות חינוך
ביצוע סקר ב50-
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות .מוסדות חינוך

חינוך סביבתי

תוצר מדיד חציון 2

השלמת תכנית פעולה
והצגתה למועצת העיר

ביצוע סקר ב50-
מוסדות חינוך

השלמת תכנית עבודה
בפעילות כלל עירונית

השלמת התקנה של
פאנלים לפי הסקר

סוג
תקציב

מספר סעיף
תקציבי

רגיל

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

0
רגיל

-1

0
( 1879002750ריק)

שוטף

-1
50

221

400

100

150

243

240

0

0

0

0

0

(ריק)

(ריק)

( 1746104750ריק)

תב''ר

תב''ר

תב''ר

(ריק)

 1879002750המשרד
להגנ''ס

תב''ר

-1

-1

-1

-1

( 1879002750ריק)

( 1879002750ריק)

(ריק)

20,000

10

90,000

0

0

-1

-1

-1

0

-1

-1

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

פינוי אסבסט מהמרחב רגיל
העירוני בהתאם
להוראות החוק

ניהול אתרי הטבע לפי
תכנית העבודה

הטמעת הנחיות בכל
הצבת איכות חיי התושבים הטמעת הנחיות
בעיר בראש סדר העדיפויות .בכל בקשות להיתר בקשות להיתר ותב"ע
ותב"ע
הטמעת עקרונות עיר חכמה בחירת יועץ והתחלת השלמת תכנית
והטמעת ההנחיות
ביצוע תכנית
ומקיימת בבסיס פעולות
בתכנון העירוני
העירייה.

הטמעת בנייה ירוקה וערכי קיימות במערך התכנון העירוני

הטמעת הנחיות סביבתיות מתן הנחיות בתכניות ,תב"עות ,היתרי מתכנן סביבתי
בניה ,תחילת עבודת ,תעודות גמר
בתכנון העירוני
עירית גולן אנגלקו,
מתכנן סביבתי

טל אלמליח

איוון זלדוב

פינוי מפגעי אסבסט ברחבי העיר,
עמידה בהוראות חוק האסבסט,
הוצאת צווים מנהליים לבעלי נכס

מדידות קרינה

16435

קידום תכנית אב עירונית לצמצום בפליטות גזי חממה

ביצוע סקר פליטות וקידום במסגרת פיילוט של משרד האנרגיה עירית גולן אנגלקו
(תלוי זכייה בקול קורא) .קידום
תכנית פעולה
תכנית פעולה והכנת סקר עדכני
בסיוע של סטודנט מבי"ס פורטר
גניה נודלמן

המשך יישום סקר בטיחות קרינה
במבני עירייה ומוסדות חינוך ,ביצוע
מדידות על פי צורך

הטמעת עקרונות חינוך
סביבתי

הצבת איכות חיי התושבים השלמת תכנית
בעיר בראש סדר העדיפויות .עבודה במוסדות
חינוך

קידום עיר יעילה אנרגטית וחסכון בחשמל

הטמעת עקרונות עיר חכמה התקנת פאנלים על
מחצית מהמבנים
ומקיימת בבסיס פעולות
בסקר
העירייה.

קידום עיר יעילה אנרגטית וחסכון בצריכת חשמל

מרינה אלישע

16437

16440

שילוב חינוך סביבתי במערת
הפורמלי ובלתי פורמלי ,תושבים,
תנועות נוער ועוד .יישום קול קורא
המשרד להגנ"ס ופעילויות שוטפות
עירוניות בתחום ,קידום מוסדות
חינוך ירוקים

הקמת פאנלים סולריים על יישום מכרז בין רשותי להקמת
פאנלים
נכסי עירייה

הטמעת נהלי תקן אנרגיה
50001

16478

עירית גולן אנגלקו

ריכוז צוות אנרגיה עירוני ,קידום
פרויקטים לחסכון בצריכת אנרגיה

ליווי רפרנטים עירוניים
בתחום אנרגיה ומשבר
האקלים

עירית גולן אנגלקו

במסגרת היערכות למשבר האקלים ,מרינה אלישע
המשך ליווי רפרנטים עירוניים ,סיור
בשטח

רגיל
הטמעת עקרונות עיר חכמה השלמת סקר במבנה הטמעת המלצות
סקר במבנה ,התקנת
עירוני ,התקנת
ומקיימת בבסיס פעולות
מערכות ניטור ב 3-מערכות ניטור ב 3-מבני
העירייה.
עירייה
מבני עירייה
רגיל
 2מפגשים ,הצגת
הטמעת עקרונות עיר חכמה סיור 2 ,מפגשים
תכניות עבודה של
ומקיימת בבסיס פעולות
רפרנטים
העירייה.
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

16447

שם המשימה

צמצום פלסטיק במשרדי
עירייה ובחופים

הסבר

הפחתת כלים חד פעמיים במשרדי
עירייה ובחופי הים

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

איתי יקר

16450

הפחתת פסולת וקידום מחזור
הצבת איכות חיי התושבים הפחתה של 10%
בעיר בראש סדר העדיפויות .בחד"פ

איתי יקר

יישום התקשרות עם
תאגידי מחזור אריזות
ולאקטרוניקה

תוצר מדיד חציון 2

סוג
תקציב

מספר סעיף
תקציבי

( 1879002750ריק)

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
60

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0
(ריק)

-1

-1
180

רגיל

ניטור אוויר רציף
מעקב אחר השלמת
הנחיות המפעלים
לפי צורך
לפי צורך

לפי צורך
לפי צורך

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

תב''ר

0

( 1879001830ריק)
רגיל
רגיל
רגיל

רגיל

-1

-1

221
( 1879002750ריק)
( 1879002750ריק)
( 1879002750ריק)

רגיל
הפחתה של 20%
בחד"פ ,הכרזה על חוף
ללא חד"פ נוסף
יישום פעילויות חינוכיות רגיל
 ,פרסום ,פריסת מכלי
מחזור לפי תכנית
עבודה

0
50
30
6

הצבת איכות חיי התושבים ניטור אוויר רציף
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים ניטור אוויר מ2-
בעיר בראש סדר העדיפויות .מפעלים

0
0
0
486

רגיל

לפי צורך בתכנית
לפי צורך בתכנית
העבודה
העבודה
יישום תכנית עבודה יישום תכנית עבודה

רגיל

25

0

0

רגיל

התחדשות
עירונית

רגיל

50

80

0

50

20

(ריק)

60

120

150

רגיל

0

המועצה
הדתית נתניה

0

0

 1879002750המשרד להגנת 70
הסביבה
( 1879002750ריק)

רובעים ושכונות
אירועי קהילה
(ריק)

איסוף ביגוד
וסטיילינג
ומכירה ע"י תושבים

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
ביצוע

(ריק)

מיצוב מעמד העיר כריביירה תכנון ופיתוח
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
מיצוב מעמד העיר כריביירה הכנת תוכנית
בהתאמה להוראות
הישראלית ,המהווה מוקד
משרד הבריאות
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
הצלחת פרויקט
אשתקד

רשת
המתנסים

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

מניעת מפגעים סביבתיים

יישום פעילויות חינוכיות ופרסום
בנושא אריזות ואלקטרוניקה ,מעקב
והטמעה של הוראות חוזים בין
העירייה לתאגידים

16452

אגף רובעים ושכונות

אגף רובעים ושכונות

אגף רובעים ושכונות

גניה נודלמן ,ילנה
אקרמן

עירית גולן אנגלקו

גניה נודלמן

ילנה אקרמן

גניה נודלמן

הצבת איכות חיי התושבים יישום פעילויות
בעיר בראש סדר העדיפויות .חינוכיות ,פרסום,
פריסת מכלי מחזור
לפי תכנית עבודה

ניטור אוויר

16454

16466

גניה נודלמן

ניטור פתע במפעלים

מדידות רעש

16474

יועצים ,סימון חלקות ,גידור ,תשלום
פעילות שוטפת
לתחרויות וכד'
פינוי פסולת מסוכנת ,כיול כיול מכשירי רעש ,קרינה ,איכות
מכשירים ,רכש ציוד חירום אוויר ,רכש ציוד חירום שוטף ,פינוי
פסולות מסוכנות במרחב הציבורי

מניעת מטרדי ריח

מעקב אחר נתוני ניטור אוויר תחנת
ניטור איגוד ערים
ניטור של ארובות או פעילות של
עסקים בעלי פוטנציאל למפגעי
איכות אוויר
מדידות רעש במרחב הציבורי
בהתאם לפניות ציבור ,טיפול
בתכניות עירוניות וכד'
ניטור ובדיקות ריח לפי פניות

16476

16473

14266

14267

14268

14269

אגף רובעים ושכונות
ערב קהילתי ובוקר של סטיילינג
שבוע האישה הבינלאומי
מכירת יד שניה במצב חדש של
בשכונות
בגדים ומוצרי יש שניה של תושבי
נתניה בערב סטיילינג מהנה  ,תצוגת
אופנה של נשות העיר ,מוסיקה ,
הרצאה ועוד ..בהתאמה לקפסולות
השקות גני שעשועים עפ"י מתווה
השקת גני שעשועים
התו הסגול
חדשים

שמש בשכונות העיר

שרים סליחות

פרויקט "שמש בשכונות העיר ".
פרויקט המנגיש את אירועי הקהילה
בימים קבועים במהלך הקיץ בכדי
ליצור רצף רובעי ומיתוג שכונתי.
יתבצע בהתאמות להוראות משרד
הבריאות
פרויקט "שרים סליחות " אירועי
סליחות במוקדים שונים בשכונות
העיר עפ"י מתווה משרד הבריאות .
חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

14270

14271

14272

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

אגף רובעים ושכונות
קיום אירועי חגי ישראל
אירועי חגי ישראל
כגון  :ט"ו בשבט ,פורים ,פסח,
שבועות ,סוכות ,חנוכה ,תוך הנגשת
תרבות הפנאי והקהילה לשכונות
העיר
בכפוף להוראות משרד הבריאות
אגף רובעים ושכונות
פסטיבל השלג בשכונות העיר
שלג בשכונות העיר
במוקדים שונים שיקבעו מראש
על פי פרמטרים מותאמים לצורך
בטיחות והסדרת האירוע  .עפ"י
קפסולות ברישום מראש
אגף רובעים ושכונות
אירוע ערב חגיגי
אירוע זכרונות ילדות נתניה
הממחיש את הנוסטלגיה של העיר
נתניה בשיתוף אומני ישראל מנתניה
ותושבי השכונות .

14260

קורסי הכשרת קהילה

קורס גישור ומתן שירותי גישור ויעוץ אגף רובעים ושכונות
ומינהלת התחדשות
לסכסוכי שכנים.שיתוף פעולה בין
עירונית
מינהלת התחדשות עירונית ואגף
רובעים ושכונות תוך מתן דגש על
טיפול במפגעים ובקשות שעולות מן
השטח .
קורס הכשרת וועדי בתים  -יצירת
וועד בניין במיקומים בהם אין נציגות
בניינים דבר שגורם למפגעי בטיחות
ומפגעי תברואה .

14261

16188

14262

אגף רובעים ושכונות
הכשרת סיירת מתנדבים לביצוע
הכשרת סיירת הנדימן
עבודות קלות בקהילה עקב ריבוי
בקשות תושבים מבוגרים  /משפחות
חד הוריות  /אנו נתקלים במאות
בקשות ממבוגרים וערירים להגיע
ולתלות מדף  ,להחליף סוללה במזגן
 ,לתקן סתימת ביוב פשוטה .בשיתוף
פעולה עם עמותות
אגף רובעים ושכונות
הסדרת צנרת ביוב
הסדרת צנרת פרטית
ומי נתניה
בבתים משותפים וזאת באמצעות
קול קורא של רשות המסים ,רשות
המים השכילה להבין שפריצות
ביוב פוגעות באיכות החיים וגורמות
לבזבוז משאבים לפיכך אישרה
מאצינג להסדרת צנרת ביוב כאשר
ישנם פריצות ביוב ואין יכולת
התארגנות ו/או מצב סוציואקנומי
נמוך
תפעול שוטף אוטובוס נתניה עד
אוטובוס נתניה עד הבית
הבית
אגף רובעים ושכונות

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

מיצוב מעמד העיר כריביירה התאמה להוראות
משרד הבריאות
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

מיצוב מעמד העיר כריביירה דו"ח שביעות רצון
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
(ריק)

(ריק)

תוצרי שטח

מיצוב מעמד העיר כריביירה תלוי ערך בהוראות
משרד הבריאות
הישראלית ,המהווה מוקד
בנוגע להתקהלות .
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

פיתוח סביבתי וקהילתי
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

קורס ראשון
בקהילה ,מס'
נרשמים

רווחת הקהילה

0

0

0

0

התחדשות
עירונית

(ריק)

50

40

120
מתנסים,
עמותה לחינוך
בלתי פורמלי
ומתחמי
עסקים
20,000
מתנסים
העמותה
לחינוך בלתי
פורמלי

0

0

100,000

70

תקציב
תקציב
ממקורות
מספר סעיף פירוט מקורות ממקורות
סוג
חיצוניים
הרשות -
חיצוניים
תקציבי
תקציב
א'₪-
א' ₪
100
100
מתנסים ,
0
רגיל
עמותה לחינוך
בלתי פורמלי

רגיל

רגיל

רגיל

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

(ריק)

רגיל

גיוס מתנדבים
קורס
פרסום

תב''ר

רגיל

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

מי נתניה

0

הוצאת קול קורא

150

(ריק)

רגיל

150

80,000

פריסה רובעית

(ריק)

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

16327

16328

16340

שם המשימה

שבוע המעשים הטובים

פעילות מותאמת קורונה

בניין מאמץ בית

16539

הסבר

אחראי משימה

פרויקט שבוע המעשים הטובים
ברחבי העיר

אגף רובעים ושכונות

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,תכנון והוצאה לפועל (ריק)
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
הצבת איכות חיי התושבים עפ"י מדידת תוצרי
בעיר בראש סדר העדיפויות .הגל הראשון והשני
(ריק)

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

מיפוי וגיוס בניינים

(ריק)

(ריק)

הצבת איכות חיי התושבים סקר מידע שביעות
בעיר בראש סדר העדיפויות .רצון

העמותה
לחינוך בלתי
פורמלי
(ריק)
(ריק)

מספר סעיף
תקציבי
0

0
0

סוג
תקציב
רגיל

רגיל
רגיל

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
20

30
20

5

0
0

רגיל

0

250,000

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

50,000

(ריק)

משרד
החקלאות

רגיל

אגף רובעים ושכונות

0

רגיל

קידום תהליכי תפעול באגף השכונות
(ריק)

0

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

20

(ריק)

מיפוי צרכים

0

0

 1769002750משרד הבינוי
והשיכון

0

30

0

גיוס סטודנטים

מתן הדרכה לסטודנטים רגיל
קביעת קריטריונים
לכניסה למיפוי

הצבת איכות חיי התושבים מדידת נפח פעילות (ריק)
בעיר בראש סדר העדיפויות .בדף העירוני
שביעות רצון תושבים

מנהלת להתחדשות עירונית בשכונות

אגף רובעים ושכונות
אגף לשירות
ולחדשנות

אגף רובעים ושכונות
פעילות שוטפת לרווחת תושבי
השכונות בתקופה מאתגרת תלויית
מגיפת הקורונה.
אגף רובעים ושכונות
פרויקט "בניין מאמץ בית " הינו
פרויקט אשר בניינים בשכונות העיר
"מאמצים" בית אב  ,דואגים לשילובו
בחברה  ,לסיוע בשיעורים פרטיים
לילדים  ,בגדים יד שניה ,צרכי מזון .
האיש קשר ניתן אך ורק לוועד הבניין
בהסכמה עם המשפחה
תפעול שוטף של הגינות הקהילתיות אגף רובעים ושכונות
שדרוג בגינות הקהילתיות
התאמת פעילות לקורונה

שיתוף הציבור הוא כלי מרכזי ביצירת
שיתופי ציבור
איכות חיים המאפשרת התאמה
מרבית בין צורכי התושבים לבין
השירותים המסופקים להם על ידי
הרשות העירונית .בעזרתו מתחזקת
תחושת השייכות והמחויבות של
התושב לעיר ,ומתעצמת מחויבות
העירייה כלפי הציבור בעיר.
תפעול עמוד פייסבוק עירוני תפעול דף פייסבוק עירוני
הנגשת מידע והפצת פעילות
המתבצעת בשכונות העיר .
בדגש על מידע תפעולי  ,מידע שוטף
 ,ביצוע מיפוי צרכי ציבור וסדרי
עדיפויות עירוניים.

גינות קהילתיות

16337

16538

12507

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

עידוד וקידום תהליכי התחדשות עירונית בשכונות

.1קביעת קריטריונים לכניסה למיפוי מנהלת המינהלת
גיוס סטודנטים לביצוע
מיפוי וניתוח מצב קיים של כגון :בדיקה התכנות תכנונית,
התארגנות דיירים .חלוקה מאוזנת
המשפחות בשכונות
ב 3 -השכונות.
 .2קביעת המתחמים למיפוי וחלוקת
העבודה בין חברי הצוות.
.3כינוס/פגישה לכל דיירי המתחם
לפני כניסה פרטנית לבתים.
.4כניסת הרכזים לדירות ותשאול
המרואיינים.
.4הקלדת הנתונים למערכת של
משרד השיכון.

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

12508

מטרת על רלוונטית

 .1ביצוע מפגשי תושבים/כנסים
הרחבת רמת הידע
לצורך מידע ועדכון
והמודעות של התושבים
לתהליך התחדשות עירונית  .2תרגום חומרי הסברה לתושבים
לאמהרית ורוסית
בשכונות
 .3פרסום ושיווק המינהלת

12521

צוות המינהלת

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

12528

12529

מינהלת התחדשות
עירונית שכונתית

מינהלת התחדשות
עירונית שכונתית
מנהלת התחדשות
עירונית

מנהלת התחדשות
עירונית

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

סנכרון ותיאום העבודה בין  .1יצירת קשר עם היזמים הפועלים צוות המינהלת
היזמים  ,המינהלת והתושבי בשטח .קביעת קריטריונים לעבודה
עם היזמים.
בשטח
 .2הפעלת הנציגויות במתחמים עם
היזמים מניעת החתמה פוגענית
בניית מנהיגות שכונתית ב .1 -בניית שולחן עגול לגיבוש קונספט מנהלת קשרי קהילה
לבניית מנהיגות
 3השכונות
 .2בחירת קבוצת מיקוד בחלוקה
מענה משותף כגון  :קשישים /
צעירים/הורים לילדים
.3ארגון קורס הכשרה

בניית ממשקיים עם אגפי
העירייה /חיזוק הקשר

12890

צוות המינהלת

הדרכת התושבים ומיצוי
זכיותיהם בתהליכי
התחדשות עירונית

12891

12892

קביעת נהלים לעבודה שוטפת
קשר שוטף בתחומים שונים בין
המינהלת והאגפים השונים.
מתן שירותי גישור (מגשר מקצועי)
במתחמים הנבחרים .

שירותי יעוץ ולווי משפטי
לצוות המינהלת

12893

12895

מינהלת התחדשות
עירונית שכונתית

לווי מקצועי והדרכה לצוות לווי מקצועי והדרכה לצוות בכל
הקשור להתחדשות עירונית בדגש
המינהלת
על עבודה קהילתית חברתית

מינהלת התחדשות
יעוץ ולווי משפטי לצוות המינהלת
לווי המנהלת  ,טיפול שוטף ומתן יעוץ עירונית
משפטי לשאלות דיירים

מערכת  c.r.mלניהול
תושבים

כ"א מנהלת מינהלת
חהתחדשות עירונית
בשכונות

12896

המנהלת תרכז את המידע לגבי
התושבים במתחמים המיועדים
לפרויקטים של התחדשות עירונית
הכוללים תמ"א  38ופינוי בינוי
כ"א מנהלת מינהלת התחדשות
עירונית שכונתית לשכונת קריית
נורדאו  ,רמת ידין ונאות שקד

כ"א מנהלת קשרי קהילה

אחריות כוללת על ארגון התושבים
והקהילה והקשר עימם ,במתחמים
הנמצאים בתהליך של התחדשות
עירונית בשכונות

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

תוצר מדיד חציון 1
ביצוע מפגשי
תושבים
תרגום חומרי
הסברה
פרסום ושיווק
המינהלת
קביעת מפגשים

קידום שולחנות
עגולים עם פעילים
שכונתיים ונותני
שירותים בשכונות

תוצר מדיד חציון 2
ביצוע מפגשי תושבים
תרגום חומרי הסברה

קיום מפגשים

סוג
תקציב
רגיל

רגיל

רגיל

קיום פגישות למידת קיום פגישות למידת
עמיתים
עמיתים

קידום קורס/סדנא
הכשרה לחיזוק
המנהיגות השכונתית

רגיל

קבלת הדרכה ולווי
ע"י חברת אשחר
מתן יעוץ ולווי משפטי
למנהלת המינהלת .
עדכון בדבר עדכוני
חקיקה
ניסוח מסמכים
משפטיים
התקשרות עם ספק
בתיאום העירייה

רגיל

התמקצעות צוות
המינהלת
בחינה של הסכמי
התקשרות בין הדיירים
ליזמים  .לווי המינהלת
בטיפול פניות הדיירים
(ריק)

התקשרות עם מגשר מתן שירותי גישור לפי
הצרכים בשטח
מקצועי

רגיל

רגיל

רגיל

אחריות על כתיבת מעקב ובקרה על תכנית רגיל
העבודה של צוות
תכנית עבודה
בתיאום ראש מינהל המינהלת  ,הגשת דוחות
למשרד השיכון בתיאום
תפעול ומשרד
הגורמים הרלוונטיים
השיכון
בעיריית נתניה
רגיל
כתיבת תכנית עבודה מעקב אחר תכנית
העבודה של מנהלת
למנהלת קשרי
קשרי הקהילה
קהילה

מספר סעיף
תקציבי

0

0

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
 1769002750משרד הבינוי
והשיכון

0

משרד הבינוי
והשיכון

 1769002750משרד הבינוי
והשיכון

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
100

0

40

0

0

 1769002750משרד הבינוי
והשיכון

 1769002750משרד הבינוי
והשיכון

(ריק)

0

50

0

 1769002750משרד הבינוי
והשיכון

0

0

150

60

0

 1769002750משרד הבינוי
והשיכון

60

330

 1769002750משרד הבינוי
והשיכון

 1769002750משרד הבינוי
והשיכון

0

220

-1

161

שם המשימה

12897

אגף /משימת
אב/מס' משימה

הסבר

כ"א עובדים קהילתיים( 2
עובדים קהילתיים)

12898

אחראי משימה
מנהלת מינהלת

תוצר מדיד חציון 2

תוצר מדיד חציון 1

מטרת על רלוונטית

סוג
תקציב

מספר סעיף
תקציבי

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

0

0

רגיל

תב''ר

רגיל

 1769002750משרד הבינוי
והשיכון

0

120

משרד הפנים

משרד הפנים

0

6,500

0

50

1,500

350

 1769002750משרד הבינוי
והשיכון

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

הכנות לפתיחת רחצה 2019

400

איוש המשרה בשכונת
קריית נורדאו
מעקב אחר תכנית
העבודה של העובדת
הקהילתית בשכונת
דורה

גיוס עובדת
סוציאלית נוספת
לשכונת קריית
נורדאו.
כתיבת תכנית עבודה
רבעונית לעובדת
הקהילתית בשכונת
דורה

12899

כ"א מנהל תחום תכנון

 1769002750משרד הבינוי
והשיכון

כ"א רכזים חברתיים
בשכונות  4תקנים

12903

16102

העובדים הקהילתיים (עובדים
סוציאליים ) אחראים על טיפול
בבעיות פרטניות של התושבים
בשכונות הקשורים לתהליך
התחדשות עירונית ,אחריות על
ארגון הקורסים לתושבים ולנציגי
התושבים  ,מיפוי הנתונים ,ארגון
ועדי בתים  ,העברת מידע לתושבים
,קבלת קהל ,הנגשת שירותי רווחה
עירוניים לתושבים
גיוס מנהל/ת תחום תכנון למינהלת
התחדשות עירונית שכונתית

0

 1769002750משרד הבינוי
והשיכון

פעילות הדרכה לנציגות
הדיירים ותושבי השכונות

שירותי גישור

מנהלת מינהלת

220

0

שירותי גישור מקצועיים לפי הצורך
בשטח

מנהלת מינהלת
התחדשות עירונית

660

הרכזים השכונתיים יסייעו בארגון
התושבים והקשר עימם במתחמים
הנמצאים בתהליך של התחדשות
עירונית בשכונות

מנהלת התחדשות
קידום קורסים עבור תושבי שלוש
השכונות (נאות שקד ,רמת ידין דורה ערונית
וקריית נורדאו
קורס גישור  ,קורס התחדשות
עירונית  ,קורס ועדי בתים ,קורס
נשים מובילות שינוי ,מנהיגות נשים

מנהלת המינהלת

16525

16526

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

הכנות לפתיחת עונת
הרחצה

שינוי הכרזה חוף פולג
וחוף לגון

 1769002750משרד הבינוי
והשיכון

קבלת עובד/ת למשרה רגיל
ועדת מכרזים
איוש המשרה
בוצע גויסה מנהלת
תחום תכנון
רגיל
הכנת תכנית עבודה מעקב אחר תכנית
העבודה של כל רכז
שנתית לכל רכז
בשלוש השכונות ,
בדגש על קידום
מעקב אחר מדדי
מפגשי תושבים
הצלחה בכל רבעון .
לקידום נציגות
ומעורבות התושבים,
ביצוע של מיפוי
משפחות  ,קבלת
קהל ,ביצוע סיורים
רגיל
הפעלת  3קורסים הפעלת קורס גישור,
קורס עיצוב הבית "עשה
בנושא התחדשות
זאת בעצמך " קורס
עירונית בשכונות
ועדי בתים בהתאם
הרלוונטיות 2 ,
להנחיות בשל נגיף
קורסים של ועדי
בתים  ,קורס נשים הקורונה )
מובילות שינוי
(בהתאם להנחיות
בשל נגיף הקורונה )
רגיל
התקשרות עם ספק מתן שירותי גישור
מקצועיים לפי צורכי
השטח במטרה לסייע
לתושבים לנהל
סכסוכים ומשא ומתן
בכדי לסייע להם להגיע
להסכמות לקדם
התחדשות עירונית
בשכונה

דגל כחול,

העתקת סוכות הצלה  ,סככות
ושילוט

חופים

ארז אהרון

ארז אהרון

פתיחת עונת הרחצה (ריק)
חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.
(ריק)
מיצוב מעמד העיר כריביירה השלמת הבינוי
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

-1

162

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

16527

15203

הסבר

נגישות בחופים

אחזקת גינון שפ"פים סלע

אחראי משימה

נגישות על פי הנדרש בחוק הנגישות ארז אהרון

עובד במשרה מלאה כולל כלי עבודה גנים ונוף

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1
מיצוב מעמד העיר כריביירה השלמת הפעולות
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

גנים ונוף

אחזקה שוטפת של הגינון ברחבי העיר
הצבת איכות חיי התושבים טיפול גנני בהתאם
בעיר בראש סדר העדיפויות .לתוכנית עבודה

גנים ונוף

אחזקה שוטפת גינון ( 633.5ריק)
דונם אזור דרום

אחזקה שוטפת של 253.1
דונם גינון אזור צפון

11904

11905

תוצר מדיד חציון 2
(ריק)

טיפול גנני בהתאם
לתוכנית עבודה

אחזקה שוטפת של כ 2290-דונם גנים ציבורים ,חורשות 188,מתחמי משחק  191,הצללות
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

(ריק)

תקציב
מספר סעיף פירוט מקורות ממקורות
סוג
הרשות -
חיצוניים
תקציבי
תקציב
א' ₪
0
(ריק)
תב''ר 0

רגיל

0

(ריק)

150

5,520

2,445

1,970

3,360

1,445

1,740

531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

( 1746102750ריק)

גנים ונוף

11906

מימוש חוזה אחזקה רגיל
מול הקבלנים ועמידה
בתוכניות עבודה ר מדיד

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

אחזקה שוטפת של 289
דונם גינון אזור מרכז

( 1746102750ריק)

( 1746102750ריק)

( 1746102750ריק)

( 1746102750ריק)

( 1746102750ריק)

רגיל

נושא גיזום עצים באזור וצפון יצא
במכרז חדש לגיזומי העצים

11907

( 1746102750ריק)

גנים ונוף

אחזקה שוטפת של 458
דונם גינון אזור מזרח

מימוש חוזה אחזקה
מול הקבלנים ועמידה
בתוכנית עבודה

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

(ריק)

11908

רגיל

גנים ונוף

אחזקה שוטפת של 105.5
דונם גינון טיילת צפון

מימוש חוזה אחזקה
מול הקבלנים ועמידה
בתוכנית עבודה

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

(ריק)

11909

רגיל

גנים ונוף

אחזקה שוטפת של 152
דונם גינון טיילת מרכז

מימוש חוזה אחזקה
מול הקבלנים ועמידה
בתוכנית עבודה

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

(ריק)

רגיל

גנים ונוף

מימוש חוזה אחזקה
מול הקבלנים ועמידה
בתוכנית עבודה

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

רגיל

מימוש חוזה אחזקה
מול הקבלנים ועמידה
בתוכנית עבודה

11910

רגיל

גיזום עצי רחוב ברחבי העיר מכרז חדש תחילת המכרז  10/2020גנים ונוף
הזמנת עבודה ל 3חודשים לשנת
 120 2020אלש"ח

מימוש חוזה אחזקה
מול הקבלנים ועמידה
בתוכנית עבודה
קבלת  50%הנוספים

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
רגיל

11911

(ריק)

( 1746102750ריק)
( 1746102750ריק)
( 1746102750ריק)

גנים ונוף

265
500
888

מימוש חוזה אחזקה
מול הקבלנים
ועמידה בתוכניות
עבודה
מימוש חוזה אחזקה
מול הקבלנים
ועמידה בתוכנית
עבודה
מימוש חוזה אחזקה
מול הקבלנים
ועמידה בתוכנית
עבודה
מימוש חוזה אחזקה
מול הקבלנים
ועמידה בתוכנית
עבודה
מימוש חוזה אחזקה
מול הקבלנים
ועמידה בתוכנית
עבודה
מימוש חוזה אחזקה
מול הקבלנים
ועמידה בתוכנית
עבודה
מימוש חוזה אחזקה
מול הקבלנים
ועמידה בתוכנית
עבודה
קבלת 50%
מהשטחים מחל"ת

0
0
0

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

11913

11915

11912

(ריק)

(ריק)

פיקוח ע"י  4מפקחים
מחברת ד.ב.ש על הגינון
העירוני

אחזקה שוטפת של  51יח'
פיסול צמחי ב 22אתרים

קבלה של כ 40-דונם
מחל"ת וסיום פרוייקטים
חדשים
אחזקה ביטוחית של 658
ראשי מערכת ממוחשבים
גנים ונוף
גנים ונוף

(ריק)

גנים ונוף

אחזקה של  658ראשי רגיל
אחזקה של 658
הצבת איכות חיי התושבים
מערכת
בעיר בראש סדר העדיפויות .ראשי מערכות
השקיה
 4מפקחים פיקוח על רגיל
 4מפקחים פיקוח
הצבת איכות חיי התושבים
קבלני גינון ההתאם
בעיר בראש סדר העדיפויות .על קבלני גינון
לתוכנית עבודה
בהתאם לתוכנית
עבודה
אחזקה שוטפת של אחזקה שוטפת של  51רגיל
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות 51 .יח' פיסול צמחי יח' של פיסול צמחי
( 1746102750ריק)

156

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1

163

אגף /משימת
אב/מס' משימה

11918

11920

11921

11922

11923

11924

11926

שם המשימה

הסבר

(ריק)

ניקיון הגנים הציבורים
לאחר אירועים מרכזיים

אחראי משימה
גנים ונוף

(ריק)

(ריק)

(ריק)

טיפול מונע בחדקונית
הדקל בעצי הרחוב
באמצעות מדביר מוסמך
והנחיות משרד החקלאות
אחזקה שוטפת של 188
מתחמי משחק

מטרת על רלוונטית
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

גנים ונוף
גנים ונוף

גנים ונוף

(ריק)

(ריק)

בדיקות מעבדה למזרקות
עפ"י דרישות משרד
הבריאות
סיירת לניקיון גינות כלבים
 3פעמים בשבוע

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

גנים ונוף

גנים ונוף

(ריק)

(ריק)

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג
תקציב

רגיל

( 1746102750ריק)
( 1746102750ריק)
( 1746102750ריק)

מספר סעיף
תקציבי

39
120
100

( 1746102750ריק)

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
0
0
0

400

מימוש מכרז אחזקת
מתקני משחק מול
קבלן אחזקה ועמידה
בתוכנית עבודה
תיעוד מידע ובקרה
 189תיקי גן

0

רגיל

רגיל

( 1746103750ריק)

( 1746103750ריק)

970

36

0

0

עפ"י קריאות מוקד
עפ"י קריאות מוקד
העירוני
ופסילות מכון התקנים
במשטחי נפילה
ביצוע  50ספסלים

רגיל

רגיל
רגיל
רגיל

רגיל

( 1746103750ריק)

( 1746103750ריק)
( 1746103750ריק)
( 1746103750ריק)

( 1746101740ריק)

400

150
500
500

120

רגיל

0

0
0
0

0

( 1746102432ריק)

עמידה בתוכנית
השקיה

10,800

0

(ריק)

4,500

0

0

ביצוע קידוד שורשים
ברחבי העיר בהתאם
לתוכנית עבודה ופניות
מוקד
עפ"י לקריאות מוקד

ביצוע בדיקת מעבדה רגיל
ביצוע בדיקות
מעבדה ל 14מזרקות ל 14מזרקות פעם
בחודש
פעם חודש
ניקיון כ 14פינות כלבים רגיל
ניקיון כ 14פינות
 3פעמים בשבוע
כלבים  3פעמים
בשבוע
ניקיון לאחר האירועים רגיל
ניקיון לאחר
בהתאם לתוכנית
האירועים בגנים
האירועים העירוני
בהתאם לתוכנית
אירועים העירוני
ביצוע  50%מתוכנית השלמת כל תוכנית
עבודה
עבודה

שדרוג והקמת גנים ציבוריים ברחבי העיר

עמידה בתוכנית
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות .השקיה

ביצוע קידוד
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות .שורשים ברחבי העיר
בהתאם לתוכנית
עבודה ופניות מוקד
עפ"י לקריאות מוקד
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
עפ"י קריאות מוקד
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
עפ"י קריאות מוקד
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות .ופסילות מכון
התקנים במשטחי
נפילה
הצבת איכות חיי התושבים ביצוע ועדת
בעיר בראש סדר העדיפויות .התקשרויות לציוד

מימוש מכרז אחזקת
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות .מתקני משחק
מול קבלן אחזקה
ועמידה בתוכנית
עבודה
תיעוד מידע ובקרה
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות .ב 189תיקי גן

גנים ונוף

11931

ביצוע בקרה על תהליך
תחזוקת מתקני המשחק
באמצעות תוכנה יעודית
קידוד שורשי עציםב
ברחבי העיר שגורמים
לבעיות בטיחות

(ריק)

תיקון ונדליזים בהצללות

גנים ונוף

11933

גנים ונוף

(ריק)

גנים ונוף

גנים ונוף

גנים ונוף

גנים ונוף

11934

ציוד למשתלה ובית
הבראה להכנת ספסלים
כגון:רכישת לטות
,ברגים,צבע,רגלים וכלי
עבודה
צריכות מים וביוב בגינות
עירוניות

(ריק)
תיקוני ונדליזים במתקני
משחק
תיקוני משטחי בלימה דשא (ריק)
סינטטי ,גומי

11935

11936

15531

החלפת מתקן עץ ותשתיות החלפת מתקן העץ שאינו עומד
על פי חוק הנגישות בפארק בתקן והתאמת המרחב הציבורי
לתקן הנגישות
אגם החורף

ביצוע מתקני המשחק תב''ר
הצבת איכות חיי התושבים קבלת התקציב
בעיר בראש סדר העדיפויות .הכנת תוכנית עבודה ותשתית בהתאם לתקן
נגישות
לביצוע

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1

164

אגף /משימת
אב/מס' משימה

15535

15537

15541

15549

15553

שם המשימה

נגישות גנים ציבורים אתרי
טבע,טיילות  ,אנדרטאות

הסבר

הנגשת מתקני משחק /החלפת
מתקנים לנגישים סימון עיוורים
ספסלים מונגשים שבילים וכד'

שדרוג קונסטרוקטיבי של לפחות 4
פסלים סביבתיים המצויים בסביבה
ימית
פסילות של מכון התקנים למשטחי
בלימה שמעל  5שנים
התאמה לתקן החדש מתקנים
ישנים שנפסלו ע"י מכון התקנים
או לחילופין אי הצדקה כלכלית
להשקעה בתיקונים במתקנים ישנים
או וונדליזים כגון שריפה וכד'
החלפת מעקות רקובים ומסוכנים
לאורך טיילות העיר ("סביבה ימית קו
ראשון לים)
תיקוני עומק בדק והחלפת קורות
בסיס לצורך שקום בסיסי במשטח
הדק בטיילת ובכיכר העצמאות
המשך המרת משטח הדק בריצוף
כ 5000-מ"ר
הנחיות משרד החקלאות במסגרת
פקיד יערות עירוני
הערכות לשנת השמיטה רכש של
כ 125000 -צמחים גודל  3במקום
פרחים עונתיים כל ערוגות ברחבי
העיר
שדרוג גינון והשקיה תאורה ומתקני
משחק
(ריק)

רכישת ופיסול חדש
תכנון ועיצוב פיסול חדש
בהתאם להחלטת ועדת
פיסול
שדרוג פסלים ברחביי העיר

15556

15655

15656

15657

15658

15659

שדרוג משטח בלימה בגנים
ברחבי העיר
שדרוג מתקני משחק
וונדליזים

החלפת מעקות רקובים
לאורך מצוקי העיר בטיילות

תיקוני ושדרוג הדק בטיילת
ובכיכר העצמאות

המרת משטח הדק לריצוף
בטיילת איילנד
סקר עצים שלב ב

הערכות לשנת השמיטה

גן השיקמה

15661

15663

15660

החלפת קו אספקת מים
ראשי במחלף צפון
פיתוח גן החשמונאים

שד' התנועה הציונית

15664

15665

הקמת גן משחקים כולל מתקנים,
הצללה ריהוט גן
גינון והשקיה מסביב למכבי צעיר
מעבר מגלקונים למערכת השקיה
ממוחשבת

הרצל אי תנועה מול הקניון שדרוג מערכת השקיה וגינון

גן שרה

שדרוג השקיה וגינון

אחראי משימה
גנים ונוף

גנים ונוף

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

גנים ונוף

תוצר מדיד חציון 2

תקציב
מספר סעיף פירוט מקורות ממקורות
סוג
הרשות -
חיצוניים
תקציבי
תקציב
א' ₪
4,500
(ריק)
0

(ריק)
(ריק)
(ריק)

0
0
0

ביצוע שדרוג של עוד  2תב''ר
פסלים

0

1,000
500
500

תב''ר

0
0
0
0

תב''ר
בהתאם לתוכנית
הצבת איכות חיי התושבים בהתאם לתוכנית
עבודה דו שנתית וסקר
בעיר בראש סדר העדיפויות .עבודה דו שנתית
נגישות ובהתאם לתקנון
וסקר נגישות
המדינה לחוק הנגישות
ובהתאם לתקנון
המדינה לחוק
הנגישות
הצבת איכות חיי התושבים תכנון הפיסול הזמנת ביצוע הפיסול בהתאם
לוועדת פיסול
בעיר בראש סדר העדיפויות .עבודה
הצבת איכות חיי התושבים ביצוע שדרוג 2
בעיר בראש סדר העדיפויות .פסלים

גנים ונוף
גנים ונוף

(ריק)

0

תב''ר
תב''ר

1,000

(ריק)
0
0
0

0

1,000
(ריק)
(ריק)
(ריק)

עפ"י ביקורת של מכון תב''ר
התקנים
תב''ר
עפ"י בקורת מכון
התקנים וקריאות מוקד
העירוני

0
500
3,000
150

תב''ר

תב''ר

0
0
0
0

תב''ר
תב''ר

(ריק)

0
0

ביצוע הפרויקט
ביצוע הפרויקט

250

(ריק)
(ריק)

תב''ר
תב''ר
תב''ר

ביצוע הפרויקט

0

200
150

0
0
0

תב''ר

הצבת איכות חיי התושבים החלפת כ 5000מ"ר סיום החלפת הדק
לריצוף
בעיר בראש סדר העדיפויות .דק לריצוף
סיום הסקר
הצבת איכות חיי התושבים סקר של כ7500 -
בעיר בראש סדר העדיפויות .עצים
הצבת איכות חיי התושבים שתילה של כ
בעיר בראש סדר העדיפויות 125000 .צמחים רב
שנתית בכל הערוגות

0
0

(ריק)
(ריק)
(ריק)

0

הצבת איכות חיי התושבים תכנון הזמנות עבודה ביצוע שדרוג הגן
בעיר בראש סדר העדיפויות.
ביצוע הפרויקט
הצבת איכות חיי התושבים ביצוע כתב כמויות
בעיר בראש סדר העדיפויות .הזמנות עבודה
הצבת איכות חיי התושבים הכנת כתבי כמויות
בעיר בראש סדר העדיפויות .הזמנות עבודה

1,000
150
150

(ריק)

ביצוע הפרויקט

0
0
0

100

סיום השתילה בכל
הערוגות

הצבת איכות חיי התושבים הכנת תוכנית עבודה ביצוע  50%נוספים לפי תב''ר
בעיר בראש סדר העדיפויות . .וביצוע  50%עפ"י תוכנית עבודה
תוכנית עבודה
הצבת איכות חיי התושבים טיפול בכ 1250 -מ"ר טיפול בעוד כ1250
מ"ר דק
בעיר בראש סדר העדיפויות .לדק

הצבת איכות חיי התושבים עפ"י ביקורת של
בעיר בראש סדר העדיפויות .מכון התקנים
הצבת איכות חיי התושבים עפ"י ביקורת מכון
בעיר בראש סדר העדיפויות .התקנים וקריאות
מוקד

גנים ונוף
גנים ונוף
גנים ונוף
גנים ונוף
גנים ונוף

גנים ונוף
גנים ונוף
גנים ונוף
גנים ונוף
גנים ונוף
גנים ונוף

הצבת איכות חיי התושבים הכנת מפרט טכני
בעיר בראש סדר העדיפויות .כולל הזמנות
העבודה
הצבת איכות חיי התושבים הכנת מפרט טכני
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הכנת מפרט טכני

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

15668

15669

שם המשימה

איתמר בן אבי

גן הקליר ישן

הסבר

שדרוג אי תנועה וערוגות במדרכה
גינון והשקיה גדרות

שדרוג השקיה גינון ,מתקני
משחק,כושר

15670

15671

אחראי משימה
גנים ונף
גנים ונוף

גן מורדי הגטאות

בן צבי מרחוב הגר"א עד
צומת בנימין

מטרת על רלוונטית
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

גנים ונוף

שדרוג השקיה גינון מתחם כושר
הצללה
החלפת דשא סינטטי וביצוע גינון
והשקיה

15672

גנים ונוף

גנים ונוף

כיכר מטלון

15683

גנים ונוף
גנים ונוף
גנים ונוף

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

(ריק)
(ריק)
(ריק)
(ריק)
(ריק)

0
0
0
0
0
0
0
0
0

תב''ר
תב''ר
תב''ר
תב''ר
תב''ר
תב''ר
תב''ר
תב''ר
תב''ר
תב''ר
תב''ר
תב''ר
תב''ר
תב''ר
תב''ר
תב''ר
תב''ר
תב''ר

ביצוע הפרויקט
ביצוע הפרויקט
ביצוע הפרויקט
ביצוע הפרויקט
ביצוע הפרויקט
ביצוע הפרויקט
ביצוע הפרויקט
ביצוע פרויקט

תקציב
מספר סעיף פירוט מקורות ממקורות
סוג
הרשות -
חיצוניים
תקציבי
תקציב
א' ₪
500
(ריק)
תב''ר 0
400
400
200
150
100
(ריק)
(ריק)
(ריק)
(ריק)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1,000
200
35
150
(ריק)
(ריק)
(ריק)
(ריק)
(ריק)
(ריק)
(ריק)
(ריק)
(ריק)

ביצוע הפרויקט

הכנת תוכנית ,כתב ביצוע פרויקט
כמויות
הזמנות עבודה
הכנת תוכנית מפרט ביצוע פרויקט
הטכני
הזמנת עבודה
הכנת תוכנית ומפרט ביצוע הפרויקט
טכני הזמנת עבודה
הכנת תוכנית מפרט ביצוע הפרויקט
טכני
הזמנות עבודה
ביצוע הפרויקט
הכנת מפרט טכני
הזמנות עבודה
ביצוע הפרויקט
הכנת מפרט טכני
הזמנת עבודה
הכנת תוכנית ,מפרט ביצוע הפרויקט
טכני ,הזמנת עבודה

0
0
0
0
1,500
50
200
200
150
100
100
50
250

תב''ר

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

ביצוע הפרויקט
הכנת מפרט טכני
,ביצוע הזמנות
עבודה
ביצוע הפרויקט
הכנת מפרט טכני
,הזמנת עבודה
הכנת מפרט טכני  ,ביצוע הפרויקט
הזמנת עבודה
הכנת תוכנית ,מפרט ביצוע הפרויקט
טכני ,הזמנת עבודה

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

שדרוג גינון והשקיה

15674

שדרוג אי תנועה רחוב גבע גינון השקיה

15678

גנים ונוף

שדרוג השקיה ,גינון ,אלמנט פיסולי
,אדניות וכד'

כניסה לעיר מצומת הרצל
גבע לכיון מערב עד צומת
פתח תקווה
אי תנועה פנחס לבון פינת
שלום עליכם

גן קוקה קולה

15680

15681

15682

15684

15686

15687

15688

15690

15698

15699

15675

גנים ונוף

העברת אי תנועה הצפוני לגינון יבש
כולל אלמנט מרכזי

(ריק)

סוללת אמנון ותמר

שדרוג גן מסילות

אהוד מנור

הדליות מהלילך עד כיכר
הנורית מעבר הלילך
אי תנועה סבידור מכיכר
אמנון ותמר עד כיכר אנצו'
כיכר רחוב השכלה

גן שחל

רחוב שפרינצק

גן שרה מלכין פינת קפלן

שדרוג גן מקהל

רחוב פנקס

15677

גנים ונוף
גנים ונוף
גנים ונוף

איחוד ראשי מערכת כולל התקנת
מחשב בקרה מרכזית
הסדרת כנסה לגן ,גינון ,השקיה,
מתקני משחק משטחי בלימה מדשא
סינטטי ,וכד'
ביטול טיפטוף טמון בציר אהוד מנור
וחיבור למתזים
החלפת טפטוף טמון בצמחיה רב
שנתית
העברת הערוגות דשא לגינון יבש
כולל שיחיות ביטול טיפטוף טמון
שדרוג גינון והשקיה +אלמנט פיסול

שדרוג השקיה וגינון

שדרוג מערכת השקיה ישן

גינון והשקיה

פיתוח גינון והשקיה פינות ישיבה

שדרוג גינון והשקיה

גנים ונוף

גנים ונוף
גנים ונוף
גנים ונוף
גנים ונוף
גנים ונוף
גנים ונוף

(ריק)

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
100

הכנת מפרט טכני ,
הזמנת עבודה
הכנת מפרט טכני ,
הזמנת עבודה
הכנת מפרט טכני ,
הזמנת עבודה
הכנת מפרט טכני
,הזמנת עבודה
בכנת מפרט טכני,
הזמנת עבודה
הכנת מפרט טכני ,
הזמנת עבודה
ביצוע מפרט טכני
,הזמנת עבודה
הכנת מפרט טכני,
הזמנות עבודה
הכנת מפרט טכני
הזמנת עבודה
0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

15701

15700

הקמת גן ציבורי בחורשת
בוסל
שדרוג גן גוטמכר

12867

גנים ונוף

פיתוח השטח ,גינון השקיה מתקני
המשחק  ,הצללה משטחי בלימה
שבילים ,תאורה הצללה מתקני
משחק גינון השקיה

פיקוח ובקרה

12597

גנים ונוף

מינוי גורם שיקבל עבודות פיתוח מול אליהו אלירן דבוש
גורמי חוץ וינהל מעקב ורישום.

כ"א למוס"ח

12854

12855

אליהו אלירן דבוש

אלירן דבוש

ביצוע סקר מוני מים במוס"ח ומוס"צ .רפאל אובאיידוב
ביצוע סדר וצמצום עליות ע"פ
ממצאי הסקר.
צריכות חשמל במוסדות העירייה אינן אלירן אליהו דבוש
מנוטרות בשטח .גיוס של הנדסאי
חשמל יביא להתייעלות בצריכת
החשמל וחסכון.

מערכות התאורה העירוניות מיושנת רפאל אובאיידוב
ולא שדרוגו שנים ארוכות עקב
התכנון לעבור לתאורת לד.
תאורה דקורטיבית לא מתוקצב כבר רפאל אובאיידוב
שלוש שנים ,מצב התאורה מזדקן יש
צורך בחידוש ותוספות.

לקלוט מפקח לסקירה וטיפול
בתקלות אחזקה .מפקח לנושא
חשמל.

כ"א למוס"צ

כ"א למוס"צ

12864

12866

15323

16540

15319

15322

מנהל מחלקה פורש .גיוס מנהל חדש אליהו אלירן דבוש
ברמת סגן מנהל.
אליהו אלירן דבוש
משרת מנהל מח' מוסדות אינה
מאוישת מ  .2016אושרה בשנה
הקודמת ולא יצא לפועל.

שדרוג תאורת רחוב ללד

שדרוג ותוספת תאורה
דקורטיבית וחג

התייעלות אנרגטית

התייעלות אנרגטית

מיזוג אוויר בתי הספר

הצללות בבתי הספר

קליטה של כל מיזוג בבתי הספר
לרשות האחזקה.
קליטה של כל אחזקת הצללות
במוס"ח לרשות (יסודי ועל יסודי)
אלירן דבוש

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

לימוד המועמד והצבת
מרות
הצבת מטרות ויעדים

תקציב
מספר סעיף פירוט מקורות ממקורות
סוג
הרשות -
חיצוניים
תקציבי
תקציב
א' ₪
1,000
(ריק)
תב''ר 0
תב''ר

0

(ריק)

1,500

0
0

תב''ר
תב''ר

0

0
0

(ריק)

(ריק)
(ריק)

280

0
280

0

0
0

רגיל
ביצוע סדר ורישום
בפרויקטים שנמסרו
לעירייה .רישום נוהלים
למסירת עבודות פיתוח
מול גורמי חוץ.

ביצוע הפרויקט
הצבת איכות חיי התושבים הכנת מפרט טכני
בעיר בראש סדר העדיפויות, .הזמנת עבודה
הצבת איכות חיי התושבים הכנת תוכנית עבודה ביצוע הפרויקט
בעיר בראש סדר העדיפויות , .מפרט טכני  ,הזמנת
עבודה

אחזקות

דרכים ומדרכות
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

מינוי גורם אחראי.

התייעלות ניהולית
קליטת המועמד

הצבת איכות חיי התושבים קליטת המועמד
בעיר בראש סדר העדיפויות.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

הצבת מטרות ויעדים
הרחבת המכרז
וקליטת המועמדים .למועמדים.

תב''ר

0

ביצוע בהתאם לתקציב תב''ר
קבלת תקציבים,
תכנון ביצוע החלפה .מאושר.
רגיל

(ריק)

0
0

250

(ריק)
(ריק)

0

18,000
1,300

חידוש ושדרוג מאור רחובות
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

0
0

תכנון וביצוע תאורה
הצבת איכות חיי התושבים תיקון תאורה
בעיר בראש סדר העדיפויות .הדקורטיבית הקיימת דקורטיבית חדשה

(ריק)

0

תב''ר

התייעלות ע"פ ממצאי
הסקר

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

ניהול צריכת אנרגיה
300

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

ביצוע סקר

0

גיוס הנדסאי חשמל ביצוע סקר והתייעלות
ע"פ ממצאי הסקר.

רגיל

רגיל

0

רגיל

0

(ריק)

0

(ריק)

1,650

(ריק)

300

0

1,340

0

סביבה נאותה וחדשנית למוס"ח
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

הכנת מכרז ופרסומו קליטה של המיזוג
לאחזקות העירייה
קליטה והמשך ביצוע
אישור הנהלת
המשימה
העירייה
0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

12858

15324

שם המשימה

הסבר

שיפוצים במוסדות העירייה מימוש תוצרי סקר בטיחות שבוצע
בשנת  ,2019עלות  3.5מלש"ח.
שדרוג מוסדות העירייה בהתאם
לתוכנית עבודה מפורטת ,עלות 8
מלש"ח.
מימוש פרויקט נגישות במבני ציבור,
הנגשה
שדרוג מעליות

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

אלעד גברילוב

סביבה נאותה ומתוחזקת למוסדות הרשות
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

אלעד גבריאל

תכנון מימוש הסקר

הצבת איכות חיי התושבים תכנון ע"פ ממצעים
בעיר בראש סדר העדיפויות .מהשטח

12387

תכנון ע"פ תקציב
ביסוס מערכת החינוך
העירונית כמובילה בתהליכי מאושר
חדשנות ומצוינות.

הכנת תוכניות

שדרוג וחידוש תשתיות ,חצרות פנים וחוץ מוס"ח
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה.

הצבת איכות חיי התושבים אישור התב"ר
בעיר בראש סדר העדיפויות .בהנהלת העירייה
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

אישור התקציבים

ניקיון העיר

שיפור השירות לתושב

רגיל

ביצוע בהתאם לאישור
התקציב

מימוש ע"פ אישור
תקציב

תוצר מדיד חציון 2

0

רגיל

סוג
תקציב

(ריק)

0

מספר סעיף
תקציבי

5,000

(ריק)

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
0

10,000

תב''ר

0

(ריק)

13,000

0

0

מימוש ע"פ התקציב
המאושר

המשך ביצוע המשימה

תב''ר

רגיל

רגיל

0

0

0

26,000

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

4,000

1,500

320

מימוש קולות
קוראים של
גופי חוץ

0

0

ביצוע ע"פ אישור
תקציב

0
0

תב''ר

(ריק)
(ריק)

0

225
529

(ריק)

0
0

( 1712202750ריק)

28,000

2,500

רגיל

רכישת עוד  100פחים תב''ר
הצבת איכות חיי התושבים רכישת  100פחים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים הכנת הזמנת עבודה ביצוע הרכישה של כל  4תב''ר
טרקטורונים
בעיר בראש סדר העדיפויות .וביצוע הרכישה
הצבת איכות חיי התושבים תגבור ניקיון
בעיר בראש סדר העדיפויות .הרחובות בכלים
מכאניים

מעבר עבודה לטיאוט
באמצעות כלים
מכאניים

0

0

הצבת איכות חיי התושבים הכנת תוכניות עבודה מימוש ע"פ אישור
התקציב
בעיר בראש סדר העדיפויות.

תמרור וסימוני דרכים

ביצוע ומסירה להמשך
אחזקה

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

רפאל אובאיידוב
מימוש תוכנית אסדרה של אסדרת מוס"ח לדרישות כב"א.
התקציב השנתי המוקצה לנושא אינו
כב"א במוס"ח
תואם את היעד אותו הציבה הרשות.
(דו"ח ביקורת בנושא יצא בשנת
 .)2018בהתאם למדיניות הרשות
החלה בשנת 2017

12596

מימוש התוכנית שיפור ושדרוג
מוסדות חינוך ברשות

נקיון העיר

נקיון העיר

רפאל אובאיידוב
התקציב השנתי כ  750אש"ח
סימוני דרכים/צביעה
המוקצה לנושא אינו תואם הצורך
בשטח לצביעה מלא אחת לשנה ועד
תיקון צביעה במחצית השנה ,פער
של  1מלש"ח
רפאל אובאיידוב
אין תקציב יעודי לנושא האחזקה
תמרור
מתוקצבת מתוך התב"ר של ועדות
התנועה .תקציב של  320אש"ח
רפאל אובאיידוב
יישום החלטות ועדת תנועה התקציב היעודי לנושא  500אש"ח
בממוצע כאשר ישנם החלטות שלא
מבצועות בגלל העדר תקציב /
תכנון .פער של  2.5מלש"ח ,לחילופין
הגבלת מספר החלטות לשנה.

אליהו אלירן דבוש

שיפוצי קיץ מוס"ח

12860

12861

12862

16074

16075

16528

(ריק)
רכישת  200פחי אשפה
דקורטיבי
(ריק)
רכישת  4טרקטורונים
לשטיפת המדרכות ברחבי
העיר ובשכונות
טאוט רחובות

אגף ניקיון העיר
עבודות טיאוט ניקיון ידני ומכני
באמצעות קבלנים במשמרות
בוקר צהרים ובחודשי הקיץ בשעות
הלילה בשנת  2021יושם
דגש על שימוש במיכון כגון :
מכונות שטיפה וקרצוף ומכונות
שאיבה
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

16529

שם המשימה

נקיון שירותים ציבורים

הסבר

ניקיון ואחזקת  13מתחמי שירותים
ציבורים בעיר ובטיילות באמצעות
קבלן אחזקה

אחראי משימה
אגף ניקיון העיר

16536

16324

16325

16530

16532

אחזקת רכבים

החלפת החלפת רכבים

מכרזים חדשים  -איסוף
אשפה ,גזם וקרטונים

מיפוי כלי האצירה בכלל
העיר

16462

16531

הטמעת עקרונות
עיר חכמה
ומקיימת בבסיס
פעולות העירייה
16458

16535

אופיר זגדון
שיפור נראות אזורי התעשייה
שיפור נראות אזורי
הסדרה מול בעלי עסקים בנושא
התעשיה
פינוי האשפה והקרטונים
גזם פסולת גושית ומחזור תגבור
הניקיון באמצעים הקיימים מהתקציב
הקיים מיפוי צרכים בנושאי תחזוקה
מול האגפים הרלוונטיים
אגף ניקיון העיר
איסוף גזם גנני ופסולת גושית
פינוי גזם
מתבצע ע"פ חלוקה של העיר ל  4ימי
פינוי ברחבי העיר התשלום מתבסס
על שקילה ומבוקר בתחנת השקילה
הממוחשבת של העיריה
הדברת מזיקים ע .קבלניות הדברת מזיקים בשטחי העיר

טיפולים שוטפים ואחזקה שוטפת

החלפת רכבים ישנים ומקולקלים

(ריק)

מיפוי טכנולוגי של כלל מכלי אצירת
האשפה ומחזור בעיר

שינוי תמהיל כלי אצירה
כתומים בכלל העיר

הצבת מסתורי אשפה
במרחב הציבורי

אגף ניקיון העיר

מיכאל גניש
מיכאל גניש
נדב כהן

נדב כהן

התאמת מפתחות של תאגיד תמיר
ושיפור הנראות במדרכות

 10מסתורים כפילוט ראשוני

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

(ריק)

הצבת איכות חיי התושבים תוספת מנופים וייעול (ריק)
בעיר בראש סדר העדיפויות .העבודה בשטח

תקציב
מספר סעיף פירוט מקורות ממקורות
סוג
הרשות -
חיצוניים
תקציבי
תקציב
א' ₪
1,236
( 1712202750ריק)
רגיל

רגיל

רגיל

0

(ריק)

( 1712305750ריק)

הצבת איכות חיי התושבים אחזקת  2מתחמי
בעיר בראש סדר העדיפויות .שירותים חדשים
טיילת ניצה (
שירותי מסעדת מיני
גולף לשעבר )
שירותים חדשים בגן
שקד בשכונת אזורים
הצבת איכות חיי התושבים הסדרת מכלים
בעיר בראש סדר העדיפויות .ואסוף פסולת גושית

0

15,500

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

רגיל
רגיל
רגיל

(ריק)

שוטף
תב''ר
0

רגיל

רגיל

(ריק)
תבר
(ריק)

תב''ר

( 1712309750ריק)

1,600
0
80,000

תב''ר

450

0
2,491
0

0

רגיל

0

(ריק)

0

0

160

0

הצבת איכות חיי התושבים מניעה מקדימה
בעיר בראש סדר העדיפויות .ושיתוף התושבים
באמצעות פרסום
והסברה בנושא
מזיקים ויתושים

תברואה

מכרזים חדשים

(ריק)

(ריק)

טיפולים ב כ 100 -טיפוליפ ב כ100 -
התייעלות תוך צמצום
רכבים
רכבים
ההוצאה העירונית.
החלפת שני משאיות החלפת שאר הרכבים
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.
הצבת איכות חיי התושבים קידום מכרז
בעיר בראש סדר העדיפויות .והטמעת העבודה

הטמעת עקרונות עיר חכמה בקרה עם חיבור
למערכת GIS
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה.
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית.

שיפור חזות העיר

(ריק)
הקטנת היקפי
הטמנת האשפה
באופן יחסי לכמות
כלי האצירה שיפרסו
בשטח

הוספת מתקני מחזור כתומים (תמיר) בכלל העיר
נדב כהן /אורי אבידן

נדב כהן

הצבת איכות חיי התושבים התקנה ומעקב אחר (ריק)
בעיר בראש סדר העדיפויות .יעילות

תב''ר

0

(ריק)

50

0
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

12729

12733

16330

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

עלוית פרוינד

עלוית

12734

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

מנהלת התחדשות מרכז העיר

רגיל

הצגת  6תערוכות

הקמת הגלריה
והצגת  3תערוכות
פינוי  4משרדי
הסיעות

תוצר מדיד חציון 2

שוטף,
1771005780
שיפוץ והתאמה
כסדנאות יצירה פעילות

סוג
תקציב

(ריק)

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

40

תב''ר

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

0

(ריק)

תב''ר

12,000

30

(ריק)
שוטף,
1771005780
0 1771005780

120

562

0 1771005780

תב''ר

(ריק)

90

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

4,000

250

רגיל

רגיל

תב''ר

רגיל

תב''ר

גיוס תרומה
קרן נתניה,
הגשת קול
קורא למשרד
לשימור אתרי
מורשת

0

הקמת מוסדות תרבות ואמנות במרכז העיר
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

סיום םעבודות בניית
שלד

התקנת המנועים

מיצוב מעמד העיר כריביירה קבלת הצעות מחיר רכישת השירות
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
החלפת מסך דיגיטלי -
ביצוע עבודות
התייעלות תוך צמצום
במערכת הדיגיטלית טיפול שוטף בתקלות
ההוצאה העירונית.
החלפת ציוד
מחשבים טיפול
במערכות החשמל
המזינות את
המסכים הבקרים
התאורה ברצפת
הכיכר וברצפת
המזרקה.
הטמעת עקרונות עיר חכמה עבודה שוטפת על עובודה שוטפת
התכנים המוצגים
ומקיימת בבסיס פעולות
בכיכר 12/7
העירייה.

נהול ואחזקת כיכר

עלוית פרוינד בשיתוף מיצוב מעמד העיר כריביירה גמר תכנון
הישראלית ,המהווה מוקד
אגף מבני ציבור
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

רכישת ציוד ניקיון מיוחד
להרצל ולפרויקטי
ההתחדשות

16331

הקמת גלריה לאמנות שתציג במשך
שיפוץ גלריה לאמנות
כל השנה תערוכות מתחלפות של
אמני נתניה בהתאם להחלטת ועדה
מקצועית
שיפוץ קומת המשרדים בהרצל 15
הקמת מרכז לאמנות
והכשרתו כבית לאמנויות הרחוב שם
הרחוב בקומה השניה -
יתקיימו סדנאות ,תערוכות ומיזמים
הרצל 15
הקשורים לנושא האמנות במרחב
הציבורי ,נושא חדשני התופס תאוצה
במסגרת ההתחדשות העירונית.
במבנה יקמו שלושה אגפים.1 :
אגף להטוטנות ,אגף תאטרון רח וב
(תאטרון בובות ,ליצנות וכד') אגף
שירה מחול וסטנד אפ.
הקמת מרכז תרבות  -בית בית לנדה מיועד להיות "הסלון
התרבותי" של מרכז העיר מועדון
לנדה
תרבות איכותי ומוזיאון לתולדות
העיר נתניה שיוקם בבניין שישומר
וישוחזר .במרתף הבניין יוקם
סינמטק .הבניין משנות ה - 20 -שריד
אחרון לסגנון האקלקטי של הבנייה
בראשית העיר נתניה בנוסף יוקם
במבנה בית קפה ציורי שיתפרס על
פני החצר המשוחזרת של המבנה.

אופיר זיגדון+עלוית
על מנת לקיים ניקיון ברמה סבירה
באיזורים שעברו שדרוג יש ולהעסיק
 2עובדים נוספים

תפעול טכני למערכות
הדיגיטליות והמיחשוב של
הכיכר האינטראקטיבית

עלוית פרוינד

חברת פרוטאצ' זכתה המכרז
למספר שנים לתחזוקה כוללת של
כל המערכות הדיגיטליות (לא כולל
תפעול המזרקה המתופעל עד כה
על ידי חל"ת)

16332

16359

עלוית פרוינד
ניהול תכנים למסכי הכיכר הפקת תכנים רכישת זכויות צילום
במעגל סגור שידורים ישירים לכיכר
ניהול השמעת מוסיקה
שיווק אפליקציית הכיכר ניהול יוזמות
וארועים המבוססים על מסכי הכיכר
תיקון והחלפת מנועי ג'טים כיום לאחר  7שנות הפעלה רצופות עלוית פרוינד
יש להחליף כ  50מנועי ג'טים (סילוני
במזרקה הראשית
מים) של המזרקה המרכזית בכיכר.
בנוסף יש לבצע טיפול יסודי במסך
המים ובאיטום כדור הנירוסטה.
מיצוב מעמד העיר כריביירה יציאה למכרז
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

16364

17627

17628

17629

17631

17632

שם המשימה

שירות שנתי לרכישת
זכויות להשמעת מוסיקה

תכני מוזיקה

מתיחת יריעות PTFE

שירותים והצללות

תחזוקה שנתית לפסנתר
המדרחוב

ביצוע שלט כיסוי לבניין
ההרוס

הסבר

אספקת תכני מוסיקה למערכת
הכיכר באמצעות חברת סבן פופ.

רכישת תכני המוסיקה המושמעת
במערכת הכיכר מחברת סבן פופ

ביצוע שירותים בכיכר והצללות
בכיכר ובטיילות.

(ריק)

השלט מכסה את הבניין ההרוס
בחזית הכיכר .

אחראי משימה
עלוית פרוינד

עלוית פרוינד

לאחר  8שנים יש לבצע מתיחות לבד עלוית פרוינד
( )PTFEשל
הגגונים המיוחד
סגירות החורף במדרחוב הרצל
עלוית פרוינד

עלוית פרוינד

עלוית פרוינד

12730

12731

12732

17623

17624

(ריק)

ביצוע

תוצר מדיד חציון 1
השמעת מוסיקה
באמצעות המערכת
הממוחשבת
במדרחוב ובכיכר.
ביצוע

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 2

רגיל

רגיל

ביצוע

סוג
תקציב

( 1771005780ריק)

( 1771005780ריק)

ביצוע

מספר סעיף
תקציבי

3

30

רגיל

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
0

0

( 1771005780ריק)

ביצוע שירותים

ביצוע תיקונים

התקנת השלט

60

ביצוע הצללות  +תא
שירותים שני
ביצוע תיקונים על פי
קריאה.
(ריק)

0

רגיל

רגיל

רגיל

תב''ר

( 1771005780ריק)

תב''ר

מתוך הסכם
הגג

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תב''ר

תב''ר

תב''ר

תב''ר

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

גמר תכנון
ביצוע על פי התאום
מול נתא

ביצוע

ביצוע

ביצוע

ביצוע

משרד התיירות 800

23

(ריק)

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

1,200

0

75

0

1,500

1,500

250

(ריק)

תב''ר

0

0

0

2,000

33,000,000

0

מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.
מיצוב מעמד העיר כריביירה
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

שידרוג ופיתוח רחובות ומתחמים

תאום ותכנון מול
המשך פיתוח רחוב הרצל המשך פיתוח ושידרוג רחוב הרצל  -עלוית בביצוע חל"ת חיזוק חוסנה הכלכלי
נתא (נתיבי איילון) -
של העיר ,ביסוס תחומי
השדרה המרכזית  -מצומת הרצל/
כ"סטריט מול"
התעסוקה והמסחר תוך
ויצמן ועד קניון השרון בהתאם
הגדלת שטחי התעסוקה.
לתכנון הקיים כולל :הסרת רשת
חח"י ,פרגולה ,שיפוץ חזיתות ,הסרת
שילוט ,ריצוף ,נטיעת שדירת עצי
דולב ,תאורה שביל אופניים ערוגות
ישיבה ,הכשרת פילרים למופעים.
תכנון
חיזוק חוסנה הכלכלי
עלוית
באיזור זה מתפתח מסחר איכותי
רחוב סמילנסקי  -פיתוח
של העיר ,ביסוס תחומי
ויש לשדרג את תשתית המדרכה,
מדרכה מערבית
התעסוקה והמסחר תוך
התאורה ההצללה וריהוט הרחוב.
הגדלת שטחי התעסוקה.
אורך המדרכה כ 100 -מ'
תכנון
חיזוק חוסנה הכלכלי
שידרוג רחוב רמז  -מדרכה בקטע זה של הרחוב התפתח מסחר עלוית
של העיר ,ביסוס תחומי
איכותי ,עסקים שודרגו ,יש לבצע
דרומית
התעסוקה והמסחר תוך
התאמת תשתית ושדרוג המדרכה,
הגדלת שטחי התעסוקה.
ריהוט הרחוב גינון תאורה ואלמנט
פיסולי
ביצוע תאורה דקורטיבית במדרחוב עלוית פרוינד בשיתוף מיצוב מעמד העיר כריביירה תכנון
תאורה דקורטיבית
הישראלית ,המהווה מוקד
אגף חשמל
קראוזה מבוססת על תאורת לד
במדרחוב קראוזה
משיכה בתרבות הפנאי,
בצורת כדורים שיותקנו לאורך כל
הספורט והתיירות.
הפרגולה ויהוו אטרקציה של תאורה.
עלוית פרוינד  -בביצוע הצבת איכות חיי התושבים
ריבוד הכביש וביצוע מדרכות
שדרוג רחוב שטמפפר
בעיר בראש סדר העדיפויות.
חל"ת
חדשות.
תכנון

0
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

17634

16329

16333

שם המשימה

פסל אמנותי בכיכר גורדון

חידוש תשתיות במרכז
העיר

הסבר

תאורה דקורטיבית בהרצל לאור הרצון לעבות את מרכז העיר
באלמנטי תאורה דקורטיבית ,יותקנו
ובמרכז העיר
פסלים של דמויות מטפסות על גבי
חזיתות מבנים במיקומים מרכזיים
הפסלים יהיו מוארים בתאורה
צבעונית מתחלפת .

עיר תיירות מובילה כפי שנתניה
מתיימרת להיות חייבת להוביל
גם בפן האמנותי ,יצירת אייקונים
תרבויים לצד יצירות אמנות פסלים
ואמנות בחוצות שיהוו גם מוקד
משיכה וגם יאפיינו את מרכז העיר
כעיר חדשנית אמנותית מובילה.

(ריק)

16361

17635

אחראי משימה
עלוית פרוינד

עלוית פרוינד

עלוית פרוינד

ביצוע ארועים מרכזיים
בכיכר וברחוב הרצל

ביצוע ארועים מרכזיים
בכיכר וברחוב הרצל

עלוית פרוינד

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1
מיצוב מעמד העיר כריביירה תכנון
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

פיסול ואמנות בכיכרות

תוצר מדיד חציון 2
ביצוע

סיום ביצוע עבודות
שדרוג  4רחובות

מיצוב מעמד העיר כריביירה איתור יצירת אצנות הקמת הפסל
והעברתה במסלול
הישראלית ,המהווה מוקד
וועדת פיסול ואמנות
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

תשתית פיזית
מיצוב מעמד העיר כריביירה (ריק)
הישראלית ,המהווה מוקד
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

ארועים מרכזיים בכיכר

ביצוע  4ארועים

עלוית פרוינד בשיתוף מיצוב מעמד העיר כריביירה ביצוע על פי לו"ז
הארועים
הישראלית ,המהווה מוקד
היכל התרבות
בחדשים מרץ עד
משיכה בתרבות הפנאי,
נובמבר.
הספורט והתיירות.

פעילות ארועים ותרבות במרכז העיר

עלוית פרוינד בשיתוף מיצוב מעמד העיר כריביירה תכנון
הישראלית ,המהווה מוקד
היכל התרבות
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

ביצוע  4ארועים

ביצוע עך פי לו"ז

יוני  -ספטמבר  -ביצוע
ארועים

ביצוע הארועים
עלוית פרוינד בשיתוף מיצוב מעמד העיר כריביירה ביצוע הארועים
בהתאם לחגי ישראל
הישראלית ,המהווה מוקד
היכל התרבות
משיכה בתרבות הפנאי,
הספורט והתיירות.

השנה ,לאור המשבר הקשה של
המסחר ברחוב הרצל וסביבתו אנו
נסיט את מירב ההשקעה בפעילות
וארועים למתחם המסחרי המכיל
אלפי עסקים ונזקק לעידוד ולחיזוק
מקורות המשיכה על מנת לחזק
ולעודד את העסקים.
הארועים המתכננים :זמר ישראלי,
פסטיבל יין ,פסטיבל בירה ,פסטיבל
אינזואגדה לילה לבן סטריט ארט
ופסטיבל אמנות רחוב
ביצוע ארועים מרכזיים בכיכר
העצמאות בחודשי הקיץ
יוני יולי אוגוסט ספטמבר

16362

17633

ביצוע תוכנית תוכן ותרבות בכיכר
ביצוע פעילות שבועית
העצמאות וברחוב הרצל:
למיתוג ומיצוב ויצירת
ריקודי עם מדי מוצ"ש
ביקוש למרכז העיר
סרטים  -מדי יום רביעי
צלילי קסם  -מדי יום חמישי
ספריית הכיכר  -ראשון ושלישי
ריקודים סלוניים  -מדי יום רביעי
בעקבות תקופת הקורונה יש לעודד
תפעול מיזמים לעידוד
המסחר בהרצל סטריט מול את המסחר לקיים פעילות תוכן
בהרצל סטריט מול ובמדרחובים
ובכיכר
הסמוכים .בשיתוף העסקים
חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

0

0

0

אין

(ריק)

מתוך הקצבת
חל''ת לעידוד
התיירות

( 1771005780ריק)

( 1771005780ריק)

300

250

300

0

262

תקציב
מספר סעיף פירוט מקורות ממקורות
סוג
הרשות -
חיצוניים
תקציבי
תקציב
א' ₪
180
(ריק)
0
רגיל

רגיל

תב''ר

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

( 1771005780ריק)

120

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

40

0

0

0

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

17622

17625

17630

17626

שם המשימה

ביצוע שבילי השוק

ביצוע "חצר השוק"

ביצוע חזית השוק
באמצעות שלטי בד

עיצוב פרסום ושיווק

סכום כולל

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

שדרוג השוק

חיזוק חוסנה הכלכלי
של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

תוצר מדיד חציון 1

ביצוע

יזמות וקידום העסקים במתחם הרצל סטריט מול

עלוית פרוינד  -בביצוע מיצוב מעמד העיר כריביירה סיום תכנון
ביצוע שבילים
הישראלית ,המהווה מוקד
חל"ת
ביצוע שבילים 1-2-3-4
משיכה בתרבות הפנאי,
שביל  1יבוצע כ"סמטת הפאבים"
הספורט והתיירות.
רמת הפיתוח בו תכלול :במות עץ,
תאורת אוירה ריצוף דקורטיבי ושני
פאבים שיושכרו לזכיינים בעתיד.
שבילים  :2-3-4יבוצע ריצוף חדש
לשבילים ,חידוש תשתיות ביוב מים
חשמל ותאורה.
ובוצע שיפוץ לשירותים
תכנון
עלוית פרוינד בשיתוף חיזוק חוסנה הכלכלי
ביצוע תשתיות כתנאי לביצוע יזמי
של העיר ,ביסוס תחומי
אגף חשמל
ל"חצר השוק" בשוק העופות.
התעסוקה והמסחר תוך
יבוצעו :הגדלת חיבור חשמל ,שער
הגדלת שטחי התעסוקה.
לסגירת המתחם ,שירותים זמניים
ביצוע
חיזוק חוסנה הכלכלי
ביצוע שלטי בד בשתי חזיתות השוק עלוית פרוינד
של העיר ,ביסוס תחומי
במקום השלטים הישנים שנקרעו
התעסוקה והמסחר תוך
הגדלת שטחי התעסוקה.

עלוית פרוינד
עבור הקצאת תקציב לפרסום
הדוברות ,עיצוב מודעות ופרסום
דיגיטלי ,הקמת מיני סייט באתר
העיריה למען קידום יזמויות
ופרויקטים כגון שוק נתניה ,פעילות
האמנות ,פרסום פעילות לקידום
העסקים בשדירת הרצל סטריט מול

סיום ביצוע

ביצוע

תוצר מדיד חציון 2

רגיל

רגיל

(ריק)

סוג
תקציב

תב''ר

0

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

משרד
התיירות,
משרד השיכון

(ריק)

תב''ר

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
2,000

100

(ריק)

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
3,800

0

4,000

0

0

ביצוע

רגיל

( 1771005780ריק)

100

766,553

33,171,272

-1

מטרות

מינהל 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.

173

174

אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

15620

15621

12697

15619

12694

15626

הסבר

היערכות העיר לחירום

הגדלת סעיף עבודות
קבלניות

הצבת מצלמות במרחב
הציבורי

גיוס  4מוקדנים

עיקור וסירוס חתולים

שיפוץ ואטימת מבנה
המחלקה הוטרינרית

15624

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

ביטחון וחירום

תפעול מרפאת המחלקה הווטרינרית

תוצר מדיד חציון 2

יציאה להשתלמויות
בהתאם ,ורכישת הציוד.

סוג
תקציב

רגיל

התקנות וביצוע ביקורות רגיל
בהתאם לצורך.

(ריק)

הצבת מצלמות ברחבי
העיר בהתאם לצורך,
לרווחת התושבים,
ולהגברת אכיפה.
הפעלת מוקד רואה
במשמרות.

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

ביצוע עיקור וסירוס
לחתולים בכל רחבי
העיר.

הצבת איכות חיי התושבים קבלת הצעות מחיר (ריק)
בעיר בראש סדר העדיפויות .ובחירת קבלן ,ושיפוץ
המבנה. .

שמירה על בריאות הציבור

הצבת איכות חיי התושבים ביצוע עיקור וסירוס
בעיר בראש סדר העדיפויות .לחתולים בכל רחבי
העיר.

פיקוח ווטרינרי על בעלי חיים משוטטים

שירות וטרינרי

הטמעת עקרונות עיר חכמה הצבת מצלמות
ברחבי העיר בהתאם
ומקיימת בבסיס פעולות
לצורך ,לרווחת
העירייה.
התושבים ,ולהגברת
אכיפה.
הצבת איכות חיי התושבים יציאה למכרז וגיוס
בעיר בראש סדר העדיפויות .מוקדנים.

שיפור שירות מהיר ואיכותי לתושב

הצבת איכות חיי התושבים בניית תכנית עבודה
בעיר בראש סדר העדיפויות .מסודרת ,קבלת
הצעות מחיר ,ויציאה
לוועדת התקשרויות
בהתאם .בניית
תכנית אימונים
עם פיקוד העורף
להדרכות ,תרגילים,
והכשרות.
הצבת איכות חיי התושבים התקנות וביצוע
בעיר בראש סדר העדיפויות .ביקורות בהתאם
לצורך

היערכות העיר והעירייה למוכנות למצבי חירום

אחראי משימה

יוסי בר מנהל אגף
הצטיידות יחידת חילוץ העירונית,
חירום ומוס"ח
רכישת ציוד מיגון לעובדי עירייה
ומתנדבים ,רכישת נגררות ,גנרטורים,
החלפת רכב לביטחון.

הגדלת סעיף עבודות קבלניות לצורך יוסי בר מנהל אגף
כיבוי אש .התוספת תכלול :התקנת חרום ומוס"ח.
מערכות גילוי וכיבוי אש במוסדות
העירייה ,ביקורות ובדיקות.

הוספת מצלמות במרחב הציבורי,
המשך רישות העיר במצלמות.

הגדלת התקציב לביצוע עיקור
וסירוס לחתולים בכל רחבי העיר
למנוע התרבות חתולי הרחוב.

יש צורך באיטום ושיפוץ המחלקה
הוטרינרית ,בשל רטיבות ודליפות
שיש במבנה ,אשר גורמות לקצרים
חשמליים.

בניית חתוליה עירונית
לרווחת חתולי הקהילה
בעיר

יוסי בר  -מנהל אגף
חירום ומוס"ח

יוסי בר מנהל אגף
גיוס  4מוקדנים עבור מוקד רואה,
( 2מוקדנים ע"ח האגרה 2 ,מוקדנים חירום ומוס"ח.
ע"ח הכנסות חניון איקאה) ,ותפעול
חניון איקאה באמצעות מוקד רואה.

ד"ר שי מלמן

ד"ר שי מלמן

ד"ר שי מלמן

בניית חתוליה הכוללת חדר ניתוח
מתקדם ,חדר טיפולים ואשפוז.

הצבת איכות חיי התושבים בניית תכנית ,יציאה בניית החתוליה,
בעיר בראש סדר העדיפויות .למכרז ,ובחירת קבלן והתחלת עבודה.
זוכה.

מספר סעיף
תקציבי

תב''ר

0

תב''ר

0

150

350

460

400

150

400

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

 1714302750משרד
החקלאות

תב''ר

תב''ר

(ריק)

250

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

350

0

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
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אגף /משימת
אב/מס' משימה

שם המשימה

12199

12688

הסבר

מכרז למדי פקחים ועזרים יציאה למכרז למדי פקחים ביחידות
השונות באגף הפיקוח העירוני
ייצוגיים

רכישת מצלמות גוף
לפקחים.

12690

הגדלת סעיף עבודות קבלניות עקב
הגדלת סעיף עבודות
ריבוי מטלות.
קבלניות פיקוח
תקציב לביצוע הריסות על תקציב לביצוע הריסות על פי צווי
בית משפט
פי צווי בית משפט
הוספת  5תקנים לפקחים הוספת  5תקנים לפקחים רב
תכליתיים ,עקב הקמת אזור פיקוח
חדש במסגרת חלוקת העיר לאזורי
פיקוח ,לצורך הגדלת האכיפה,
ונוכחות פקחים ברחבי העיר.

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

פיקוח וחניה

תוצר מדיד חציון 1

הצבת איכות חיי התושבים יציאה למכרז,
בעיר בראש סדר העדיפויות .בפברואר 2021
והכרזה על זוכה.
בניית נוהל שימוש
במצלמות מול
הלשכה המשפטית,
יציאה לוועדת
התקשרויות.

הגברת תחושת הביטחון ושמירה על הסדר הציבורי
אלון אהרון  -ראש
מינהל אכיפה

אלון אהרון ראש מינהל
אכיפה ביטחון ופיקוח.
אלון אהרון ראש מינהל
אכיפה
אלון אהרון ראש מינהל
אכיפה ביטחון ופיקוח.

החלטה על צמצום
מספר המדחנים
בעיר והורדה של
כ 15-מהמדחנים.
רכישות בהתאם
לצורך המינהל.
ביצוע הריסות עפ"י
צו בית משפט.
יציאה למכרז וגיוס
מיידי של  5פקחים.

להגדיל את ההכנסות מדוחות

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות.

משה סעדה מנהל אגף הטמעת עקרונות עיר חכמה
רכישת  25מצלמות גוף עבור
ומקיימת בבסיס פעולות
פיקוח וחניה
הפקחים ,לצורך תיעוד העבירות,
העירייה.
הגנה על הפקח ,ותיעוד לבית
המשפט לאחר רישום דו"ח .שלב
ראשון רכישה ל 25-פקחים בשנת
התקציב  ,2021ובשנה הבאה שלב
שני רכישה ל 25-פקחים נוספים.
אחזקה שוטפת של המדחנים ברחבי משה סעדה מנהל אגף הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העיר ,צמצום מספר המדחנים בעיר פיקוח וחניה
העירייה.
ומעבר לשימוש סלולארי.

צימצום מספר אחזקת
מדחנים בכל רחבי העיר.

12692

12696

15618

12689

12691

12695

16630
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רכישת המדים

סוג
תקציב

רגיל
רכישת המצלמות,
והתחלת שימוש.

מספר סעיף
תקציבי

( 1781001780ריק)
רגיל

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪

280
( 1943001740ריק)

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

0
50

-1

-1
0

תב''ר

רגיל
(ריק)

רגיל

( 1781001750ריק)
(ריק)

( 1943001759ריק)

80
500

900

0
0

0

-1
-1
רגיל

-1

0

תב''ר

תב''ר
0

(ריק)

( 1781001754ריק)
(ריק)

(ריק)
(ריק)

600

920
250

1,000
600

0

0
0

0
0

-1

-1

-1

אחזקה שוטפת של
מדחנים ברחבי העיר,
וצמצום  15מדחנים
נוספים..
רכישות בהתאם לצורך
המינהל.
ביצוע הריסות עפ"י צו
בית משפט.
הגדלת האכיפה,
ונוכחות פקחים ברחבי
העיר.

רגיל

רגיל
תפעול ואחזקת
אחזקת מסופונים בעלות של  76,000משה סעדה מנהל אגף הצבת איכות חיי התושבים תפעול ואחזקת
אחזקת מסופונים
בעיר בראש סדר העדיפויות .המסופונים לפקחים .מסופונים לפקחים.
פיקוח וחניה.
ש"ח בחודש
משה סעדה מנהל אגף הצבת איכות חיי התושבים צביעה וחידוש כחול צביעה וחידוש כחול לבן רגיל
תמרור וצביעת רחבי העיר ,צביעה וחידוש בכחול לבן בעיר,
בעיר בראש סדר העדיפויות .לבן בעיר לפי הצורך ,בעיר לפי הצורך ,הצבת
הצבת תמרורים ,ותחזוקתם בהתאם ,פיקוח וחניה.
ואזורי התעשיה בכחול
תמרורים ,ותחזוקתם
הצבת תמרורים,
לבן באזורי תשלום אגרת וביצוע החלטות וועדת תנועה
ותחזוקתם בהתאם .בהתאם .ביצוע החלטות
הסדר.
וועדת תנועה.
ביצוע החלטות
וועדת תנועה.
(ריק)
הקמת חניונים
הצבת איכות חיי התושבים תכנון להקמת
הקמת חניונים עירוניים בשני אזורי אלון אהרון  -ראש
הרחבת אזורי החניה
התעשייה בפרט וברחבי העיר בכלל מינהל אכיפה ביטחון בעיר בראש סדר העדיפויות .חניונים.
העירוניים
ופיקוח
משה סעדה מנהל אגף הצבת איכות חיי התושבים גיוס פקחים ותחילת אכיפה יומיומית.
בעיר בראש סדר העדיפויות .אכיפה.
פיקוח וחניה

גיוס  5פקחים לטובת אזורי גיוס  10פקחי חניה לטובת אזורי
התעשייה ,לצורך אכיפה ורישום
התעשיה ורצועת החוף
דו"חות בהתאם .הצורך עולה
מהגדלת מקומות החניה בתשלום
באזורי התעשייה.
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