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דבר ראש העיר

עובדים ומנהלים יקרים,
מנהיגים צריכים לזכור  7דורות אחורה ולחשוב על  7דורות קדימה כאשר הם
צריכים לקבל החלטות בתקופה של חוסר וודאות.

חזון ראש העיר

אנו מלווים כבר שנתיים במחלת הקורונה ,לומדים לתכנן ,לבנות ולתת שרות
תוך מאבק עיקש במגבלות ,בידודים ובריחוק החברתי.

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.

למרות תקופה קשה זו ,הן בריאותית ,הן חברתית והן כלכלית ,הגישה עיריית
נתניה ,בחודש אוגוסט האחרון ,תכנית מתאר עתידית לפיתוח העיר נתניה
לשנת .2045
לעיר פוטנציאל תיירותי הנובע ממיקומה במרכז הארץ ומחופיה הארוכים.
נושא הספורט העממי והתחרותי בנתניה ומיקומו של מכון וינגייט ,מעמידים
את העיר במקום גבוה בתחרויות ספורט ובשלל זכיות.
לנתניה התווספו מספר לא מבוטל של חדרי מלון ,ואחוז גבוה של לינות
במלונות בעיר.
תכנית המתאר מבטיחה לנתניה תוספת של מלונות חדשים בהיקף של
כ 7,000 -חדרי מלון.
התכנית שמה דגש על שימור ופיתוח המרחב הציבורי ,פיתוח נתניה כמרכז
של ספורט ימי ,תכנית להרחבת חופים ,הקמת שוברי גלים לאורך מאות
מטרים מחוף סירונית בצפון ועד חוף ארגמן בדרום ,כאשר מטרת התוכנית
להגן על המצוק ולהרחיב את רצועת החוף.
בפיתוחה של העיר הושקעו משאבים חסרי תקדים ,עבודת צוות מצוינת
וחשיבה תכנונית ארוכת טווח.
תכנית העבודה המוצגת לכם בספר זה מלמדת כי העיר נתניה ניצבת בשנים
האחרונות בשורה אחת עם רשויות איתנות ,מבוססות ומובילות.
בחינת תכניות העבודה המפורטות בספר זה מלמדת על פעילות דינמית,
מתוכננת ,מתוקצבת וממוקדת של העירייה ,שאת תוצריה אנו רואים בכל
פינה בעיר.
בברכת שנת עבודה מוצלחת
מרים פיירברג-איכר
ראש העיר נתניה
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דבר מנכ"ל העירייה

עובדי עיריית נתניה הנכבדים,
במשך שנות עבודתי בעירייה ,הלכה והעמיקה היכרותי אתכם .אני מתרשם
מחדוות היצירה ,תחושת השייכות והנחישות שלכם להביא את העיר נתניה
להישגים מרשימים בכל תחומי החיים.
כחלק מתפיסתי המקצועית ,אני מאמין כי מנוף הצמיחה הראשי הינו ניצול
הזדמנויות והפיכתן למנוף כלכלי .בעידן של יזמות וחדשנות ,כל אחד
מאתנו עובדי העירייה ,נדרש לחשוב "מחוץ לקופסא" ולאתר אפשרויות
חדשות להשבחת נכסי העיר ,משיכת תושבים חזקים ופיתוח אזורי תעסוקה
משגשגים.
שאיפתנו כיום לעשות מספר צעדים משמעותיים אשר יביאו למשיכה
מאסיבית של תושבים חדשים אשר יאכלסו את השכונות החדשות ויחידות
הדיור הפנויות ויביאו תנופה כלכלית מוגברת ,של מסחר ,קניית שירותים,
תרבות ,פנאי ,בילוי ,ספורט ועוד.
בזמנים של צמצום בתקציבי העירייה ,אנו מחויבים לשפר את איכות תהליכי
העבודה ,באמצעות השקעת מחשבה מעמיקה בטיוב פעולותינו ובשיפור
ממשקי העבודה בין הגופים השונים בעירייה .ככל שנעבוד בתיאום  ,כן נשפר
את תהליכי הביצוע והתייעלות.
שמנו דגש על הצבת יעדים מדידים כבסיס לתכנון מחייב של הפעולות
בשנה הקרובה .היכולת למדוד את העשייה ולנתח את התוצאות ,תורמת
		
לשיפור הביצועים ומנחה אותנו להציב בכל שנה רף גבוה יותר.
אם נטמיע כולנו את הכלים הללו העומדים לרשותנו ,נוכל לשפר לאין ערוך
את רמת התפוקות אליהן אנו מגיעים.
פעולות החיסכון שננקטו בתחומים השונים בשילוב של עבודה מקצועית
ומעמיקה ,אפשרו לנו להוציא לפועל תכנית עבודה מוסדרת וביצוע של
פרויקטי דגל המפורטים בספרון זה ,מבלי לחרוג מגבולות התקציב ומבלי
לפגוע בהמשך תנופת הפיתוח ובשירות לתושב.
אני מאחל לכולנו שנת עבודה פורייה ומוצלחת
בכבוד רב,
יורם כהן
מנכ”ל העירייה
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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.

דבר סמנכ"ל

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  2020עת החלה הקורונה הייתה 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  2022נמשיך 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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דבר העורכת
מנהלת האגף לאיכות ותכנון אסטרטגי

חברים יקרים
עיצוב ותכנון תמונת עתיד העיר מחייב אותנו לניתוח הצרכים האמיתיים של העיר ותושביה.
בספרון המוגש לכם בזה מתועדים פרויקטי הדגל המרכזיים המתבצעים בימים אלה ע"י הזרועות
השונות של המערכת העירונית.
קצרה היריעה מלפרט כמה משאבי כח אדם ותקציבים מושקעים בתכנון ובבצוע של פרויקטים
אלה אשר המהווים את גולת הכותרת של שנה .2022
בראש מעייננו בעת בחירת הפרויקטים לביצוע ,עמדו תושבי העיר ,צרכיהם ,בקשותיהם ושיפור
איכות חייהם .
כדי לבצע פרויקטים בסדר גודל עצום זה נדרשת מעורבות טוטאלית של מנהלי התחומים
השונים שרתמו את עובדיהם כשותפים מלאים לביצוע מטלה מורכבת ועתירת משאבים זו.
תכנית העבודה ופרויקטי הדגל לשנת  2022מעידים כי צירוף חלקי הפאזל המוצגים בספרון
זה אפשרו לתכנן בצורה חכמה ומושכלת את עבודתנו לשנת הקרובה תוך קבלת משוב וניהול
דיאלוג מתמשך עם ההנהלה הבכירה ובראשה המנכל וראש העירייה.
אני מאחלת לכולנו שנת עבודה פורייה ומוצלחת.
בכבוד רב,
אילנה לונגו
מנהלת האגף לאיכות ותכנון אסטרטגי
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פרוייקטי דגל

מינהל הנדסה
פרוייקים אורבנים

פרויקט נתיבים מהירים ומתחלפים 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  :2022ליווי ביצוע הפרויקט תוך שמירה על האינטרס העירוני.

חופי נתניה – הגנות ימיות
שוברי גלים מקטע ארגמן-סירונית :שובר גלים ראשון הושלם .שוברים
מס'  2ו 3-בהקמה .העבודה ע"י החברה הממשלתית להגנה על המצוק.
יעד  :2022השלמת שני שוברי גלים ותחילת עבודה על שניים נוספים.

העמדת שוברי הגלים

שובר גלים טיפוסי
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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 בוועדה לשמירת הסביבה החופית).
יעד  :2022אישור ולחו"ף להגנות יבשתיות והיערכות לתחילת ביצוע

מתווה ייצוב המצוק בחלוקה לסוגי עבודות ושלבי ביצוע

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 :התכנית נידונה בוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת״ע) והחלטה
סופית תתקבל לאחר דיון במועצה הארצית.
יעד  :2022שמירה על האינטרס העירוני במהלך קידום התכנון הארצי.
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שכונת ״שירת הים״ | 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.
סטטוס :חלק ממגרשי המגורים יצאו לשיווק ע"י המנהל.
תכנית בינוי ופיתוח למתחם המגורים והמלונאות .קידום
תכנית מתקנת למתחם המלונאות.
יעד  :2022אישור תכנית בינוי ופיתוח והשלמת תכנית
מעודכנת לאזור המלונאות.

שכונת נוף טיילת | נת/556/א 1/ונת/556/ב1/
סטטוס :פיתוח ותשתיות המתחם הושלמו ע"י חל"ת .במהלך  2021מגדל
ראשון אוכלס והחלה בניית  3מגדלים נוספים.
יעד  :2022מתן היתרי בניה ל 4 -מגדלים נוספים .ביצוע תשתיות על
באמצעות חל"ת :העתקת ציר שדרות בנימין ותחילת עבודה לביצוע נקז
ראשי בשד' בן אב"י (מענה להצפות בביה"ס יונתן).
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תכנית מתאר כוללנית | נת2035/
סטטוס קידום :התכנית הופקדה במהלך חודש אוגוסט  .2021הסתיים
תהליך שמיעת ההתנגדויות.
יעד  :2022עדכונה ואישורה של התכנית במסגרת הליך ההתנגדויות
בוועדה המחוזית.

אזור תעסוקה מטרופליני משני | [אתמ"מ] נתניה נת1000/
סטטוס קידום :לאחר שמיעת התנגדויות.
יעד  :2022השלמת 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.
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בנייני תעסוקה
בשנת  2021אושרו
היתרי בניה ל 112 -אלף
מ״ר תעסוקה ומסחר!

המלאכה  1בקרית ספיר (באיכלוס)

טיטניום בוטיק בקרית ספיר
(בבניה)

דיזינגוף סחר ותדהר
באגם ( 3בהיתר)

מגדל חלוצים (לפני אכלוס)

בנין יהלום 1
בקרית יהלום (בבניה)

בנין רסקין בטום לנטוס (בבניה)
מטרופולין בקרית ספיר
(קבלת היתר)

מתחם אגם 3
סטטוס :הושלמו עבודות התשתית ע"י חל"ת .מרבית מבני המגורים
בבניה .במהלך  2021ניתן היתר בניה ל 2 -מבני תעסוקה .
יעד  :2022היתרי בניה ל 2 -בנייני תעסוקה נוספים .עבודות להקמת בית
הספר וגני הילדים החדשים לשכונה.
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קריית הממשלה | שכונת ״אופק ים״
סטטוס :בביצוע.
יעד  :2022סיום ביצוע מרתפים תחילת עבודות פיתוח ובניין עילי.

התחדשות עירונית
התחדשות מרכז העיר
סטטוס :בביצוע שלושה מתחמי התחדשות עירונית.
יעד  :2022תחילת ביצוע בשלושה מתחמים נוספים אישורן של  3תכניות
חדשות.
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עיקרי  :2021קידום הליכי התחדשות עירונית בנתניה ,תוך מתן מענה שוטף
לחסמים בתהליך .יישום מדיניות ההתחדשות של מרכז העיר.
הפקדת תכנית מתאר להתחדשות עירונית בקרית נורדאו.
קידום מדיניות התחדשות לרמת ידין ונאות שקד.
אושרו להפקדה התכניות הבאות :זלמן שניאור ,דימרי בנורדאו ,שד' ירושלים.
היתרי בניה :ניתנו היתרי בניה ל 600 -יח"ד  400 +יח"ד בחפירה ודיפון בפרויקטים
הבאים :הרצוג ,הבית הלבן ,הלפרין ,ויצמן-סוקולוב ,אנדריוס ,שי עגנון.

פינוי בינוי הלפרין

פינוי בינוי ויצמן סוקולוב

פינוי בינוי שד׳ ירושלים

פינוי בינוי הרצוג

עיקרי  :2021קידום הליכי התחדשות עירונית בנתניה ,תוך מתן מענה שוטף
לחסמים בתהליך .יישום מדיניות ההתחדשות של מרכז העיר.
הפקדת תכנית מתאר להתחדשות עירונית בקרית נורדאו.
קידום מדיניות התחדשות לרמת ידין ונאות שקד.
בוצעו הריסות המבנים במתחמים הבאים :אנדריוס (שלב ב') ,הרצוג ,הלפרין.

פינוי בינוי אנדריוס

פינוי בינוי הלפרין

פינוי בינוי הרצוג
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פרויקט שיפוץ מבנים :החברה הכלכלית (חל"ת) מקדמת פרויקט נרחב של
חיזוק ושיפוץ חזיתות .עד כה שופצו ברחבי העיר מעל  300בניינים משותפים
ובהם מעל  6,500יחידות דיור .היקף הפעילות כרבע מיליארד שקלים.

מול 4

אוסישקין 24

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  :2022סיום ביצוע קטעים  7-8משד' ויצמן ועד קניון השרון.
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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  – 2022סיום ביצוע ותחילת הפעלה.

התחדשות שכונת דורה ונאות שקד
סטטוס :מסמך המדיניות בשלבי תכנון מתקדמים.
יעד  :2022הכנת מסמך מדיניות ואישורו בוועדה המקומית.
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התחדשות קרית נורדאו
סטטוס :התכנית מופקדת.
יעד  :2022אישור התכנית לאחר שמיעת התנגדויות,
וקידום תכניות מפורטות בהתאם להנחיותיה.

מתחם  542א' | שכונת ״אופק ים״
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  :2022מתן תוקף לארבעה מתחמים והפקדת חמישה
מתחמים נוספים.
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תכניות בהסכמי גג
שכונת ״צמרות״
תכנית לשכונת מגורים חדשה ואיכותית.
התכנית מהווה את המסגרת התכנונית להקמת הכביש
העוקף המזרחי.
סטטוס :התכנית פורסמה לפי סעיף  106ב' לחוק
התכנון והבניה.
יעד  :2022תיקונה של התכנית ומתן תוקף.
תכנון לביצוע תשתיות העל (באמצעות חל"ת).

שכונת ״נווה אילנות״
תכנית לשכונת מגורים הכוללת  1600יח"ד ,אזור תעסוקה של
 250,000מ"ר לתעסוקה ובית ושטח לבית חולים חדש.
יעד  :2022הפקדת התכנית.
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שכונת ״החוף הזהוב״
התכנית כוללת את המסגרת התכנונית להקמת שכונה איכותית בצפון נתניה,
וכן חיבור נוסף בצפון העיר למחלף חבצלת ולכביש החוף.
סטטוס :התכנית אושרה .ועדת הגבולות אישרה העברתה לתחום נתניה.
יעד  :2022בינוי ותכנון מפורט לביצוע של תשתיות העל.

תחבורה
הוספת  2מסילות רכבת | תכנית תשתית לאומית  65א'
סטטוס :תת"ל  65א' (מסילות  5-6של הרכבת הכבדה) :התכנית אושרה
להפקדה בוועדה לתשתיות לאומיות .נתניה בתכנית :תחנה שלישית
בנתניה (תחנת המכללות והאצטדיון) ,הגדלת ושדרוג תחנות נתניה וספיר.
נתיב תחב"צ ייעודי לאתמ"מ נתניה.
יעד  :2022ליווי התכנון הארצי תוך שמירה על האינטרס העירוני.
סטטוס :תת"ל ( 18חשמול מסדרון החוף) :אושרה לביצוע בות"ל.
יעד  :2022תחילת עבודות בתחום נתניה.
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שדרוג כביש 57
סטטוס :הרחבת כביש  57ושדרוג מחלף נתניה :מקודם ע"י נתיבי ישראל.
אושרה לתכנון 'חלופת נתניה'.
יעד  :2022ליווי קידום התכנון ושמירה על האינטרס העירוני.

שדרוג מחלף אינשטיין
סטטוס :תכנית המחלף אושרה להפקדה בוועדה המחוזית.
יעד  :2022אישור התכנית לרמפה בוועדה המחוזית.
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שדרוג מחלף האר"י
סטטוס :שדרוג מחלף האחדות :רמפה מערבית הושלמה ע"י חל"ת
ונפתחה לתנועה ב.2021 -
יעד  :2022בדיקת היתכנות לרמפות הצפוניות מול משרד התחבורה
ונתיבי איילון.

צירי העדפה לתחבורה ציבורית (״מהיר לעיר״)
בשיתוף עם משרד התחבורה ונתיבי אילון .תכנון רשת צירי העדפה לתחבורה
ציבורית אושר ע"י הנהלת העיר.
סטטוס :אושרו  3קווים בוועדה המטרופולינית של משרד התחבורה.
יעד  :2022אישור תקצוב ע"י משרד התחבורה ,תכנון קו רביעי וקידום תכנון
מפורט לביצוע לקווים המאושרים.
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כביש  | 561חיבור לכביש 4
סטטוס :מקודם על ידי נתיבי ישראל ומשרד התחבורה .אושר במחוזית.
יעד  :2022אישור משרד התחבורה על תקצוב להקמה וליווי התכנון לביצוע

מבני ציבור

ביה"ס טכנולוגי דתי )מט"ד( ,רמת חן )נמסר(

גני ילדים נחל שורק ,אגמים )נמסר(
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פרוייקטים חדשים
במהלך  2021נמסרו בית ספר בנות מלך ובית הספר הטכנולוגי הדתי (מט"ד) .הושלמו מתנ"ס מרכז העיר ,מתנ"ס רד"ק ומרכז הנוער
הרטום בקרית השרון .גני ילדים ברח' הולנד וברח' נחל שורק .החל ביצוע בבית לני .בוצעו התאמות של עשרות כיתות שמע והונגשו
מספר בתי ספר.
יעד :2022
גני ילדים :ביצוע ברח' נחל שורק ,באגם  ,3ברח' שמורק וברח' יצחק שדה.
בתי ספר :ביצוע – הרחבת בית ספר דוידי ,ביצוע בית ספר חדש באגם  ,3ויצ"ו קנדה .תכנון  -בית ספר יסודי ברד"ק ,תיכון שטקליס,
אולפנית בר אילן.
מבנים כלל עירונים :תכנון  -מבנה ציבורי ברח' דרך הפארק ,החווה החקלאית .ביצוע – בית לנדא ,בית לני ,מתנ"ס ברח' דולב (אגמים).
הנגשה :המשך ביצוע.
אולמות ספורט :בתכנון – שמרית אור ,חיים גורי.

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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בית ספר בנות מלך ,רמת חן )נמסר(

גנים ברח' הולנד )נמסר(

מתנ"ס מרכז העיר

מועדון נוער הרטום ,קרית השרון

מתנ"ס רד"ק

בית ספר יסודי רד"ק ,בן ציון )בתכנון(

בית ספר יסודי באגם ) 3בביצוע(

הרחבת בית ספר יסודי דוידי )בביצוע(
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שיפוץ בית לני עבור משרדי העיריה

שימור בית לנדא (כיכר המייסדים)

מצב קיים
מתוכנן

שימור קולנוע שרון )בתכנון(
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מבנים מסוכנים
לאחר אירועי ההריסה של מבני מגורים בחולון ,ר"ג ועוד,
חלה עליה דרמטית בפניות לבדיקת מבנים בנתניה לעניין מסוכנותם.
כחלק מהתמודדות העיריה עם נושא זה ,בד בבד עם ביצוע הבדיקות
בשטח ע"י הפיקוח על הבניה ,ננקטו הפעולות הבאות:
 .1העלאת מודעות באמצעות מנשר שהופץ לתושבי העיר
באמצעים הדיגיטליים ,אתרי האינטרנט ,עיתונות והודעות כתובות.
 .2עידוד הליכי שיפוץ מבנים
(באמצעות חל"ת והאגודה לתרבות הדיור).
 .3קידום הליכי התחדשות עירונית.
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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

" ה ב י ת ש ל ת מר "
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'.
after

נתניה

עיריית נתניה

מינהל חינוך וחברה
האגף לחינוך יסודי וחט”צ

before

נתניה

נתניה

נתניה

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

מיזם עירוני לקידום קריאה והעשרה שפתית
לתלמידי בתיה”ס היסודיים

שקנא"י
שעת קריאה – נתניה אוהבת יוצרים

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 :יצירה ,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 השפה.
הפעילויות תתקיימנה בזום או בפארקים השכונתיים

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

להשארת פרטים לחצו כאן

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')

משהו גדול

✪ 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-אשכנזי

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

נתניה

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?

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

S.I.S

נוגעות
נוגעות
בכוכבים
בכוכבים

סטודיו השבוע בנתניה-אשכנזי

סטטוס:

S.I.S

מינהל חינוך וחברה
האגף לחינוך יסודי וחט”צ

סטודיו השבוע בנתניה-אשכנזי

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

science sisters

science sisters

תוכנית ייחודית להעצמה מדעית של תלמידות בתיה"ס היסודיים בפלנתניה

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 האיצטדיון

עלות -כ  3מיליון ש"ח

צפי פתיחה :קיץ 2021

ייעוד המתחם:
 .1האב לאמנים צעירים
 .2המרכז יהווה אלטרנטיבה מקומית ליצירה ובילוי בעיר נתניה וייתן מענה לפעילות
פנאי בעלות ערך קהילתי במהלך השנה
 .3המרכז יאפשר לבני נוער וצעירים להנהיג ,להוביל' להשפיע בכל דרך שיבחרו בה,
תוך הכרות עם קהילות מגוונות סביב תחומי פנאי מוגדרים
 .4המרכז יספק מרחב פעיל למפגשים חברתיים ,יצירה ,תרבות ,הכשרות אומנותיות
והפקת אירועים מקומיים בצורה עצמאית
 .5המרכז יקדם גאווה מקומית

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-אשכנזי

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 נתניה

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.

40

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
2022

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.
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

פיתוח הון אנושי

20504

מינוף המשאב האנושי והקניית ידע וכלים

20506

פיתוח שפה משותפת חינוך ורווחה ,קיום
סדנת העשרה להנהלה הבכירה

ימי גיבוש

20507

חיה שניידר

יציאה ל 4ימי גיבוש לכל המינהלים בשיתוף חיה שניידר
עם ועד עובדים

התמקצעות עובדים

חיה שניידר

שתפ עם מכללת נתניה ללימודים לתואר
אקדמאי והכשרת סייעות בחינוך המיוחד
וסייעות בגיל הרך השתלמויות הדרכות
מקצועיות בטיחות ניהול תקנים אבטחת
מידע הכשרות הטרדה מינית ונגישות

20500

ליווי הטמעה וטיוב מעבר
תוכנת שכר מלמ

המשך ליווי והטמעת מערכת נוכחות שכר חיה שניידר
וכא מלמ .ליווי של הטמעת מערכת נוכחות
במינהלים השונים בהדרגה ,הטמעת נתונים
והסכמים לניתוח נוכחות ,מעקב ובקרה.

איחוד מערכות טכנולוגיות המטפלות במשאב האנושי

20502

ניהול משבר הקורונה -
המשך

חיה שניידר

הטמעת השירות בעירייה

חיה שניידר

הטמעת השירות  ,ערך השירות יוטמע
בקרב העובדים לאורך חייהם הארגוניים
החל משלב הגיוס ועד הפרישה ,ליווי
מנהלים ע"י חברת סנסקום

תקשורת דיגיטלית פנים
ארגונית

ניהול העסקת עובדים בהתאם למתווה
והנחיות משרד הפנים והאוצר ,זרישות -
זריזות והתגמשות ניהולית.

התאמת מערך העובדים והמינהלים למצב אופטימלי

20501

נגישות השירות

20508

הנגשת עובדים לקבלת מידע בקיוסק מידע ,חיה שניידר
הפצת מסרונים אישיים  ,דפי מידע לעובדים
סיורים והיכרות אישית

מטרת על רלוונטית

משאבי אנוש
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
התייעלות תוך צמצום ההוצאה
העירונית

שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

0

0

רגיל

רגיל

(ריק)

הגברת מוטיבציה (ריק)
וגיבוש עובדים

מספר סעיף
תקציבי

(ריק)

(ריק)

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

20

0

(ריק)

הכשרת מנהלים

0

0

רגיל

התמקצעות,
תעודות הכשרה.

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

(ריק)

100

0

0

1,700

(ריק)

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

0

(ריק)

0

0

0

0

0

0

צמצום טעויות
בדיווחי נוכחות
והעברת קבצים
לשכר.

ניהול תקין וביצוע (ריק)
הנחיות

(ריק)
הנחלת תפיסת שרות מתקדמת חיבור העובד
למדיניות ותפיסת
ורב ערוצית
הארגון וקידום
השירות  ,סקר
שביעות רצון
(ריק)
קיצור בדרכי
שימור ושיפור מתמיד של
העברת מידע
התרבות הארגונית של איכות
לאוכלוסיה גדולה
שהוטמעה בעירייה באמצעות
יותר
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

13178

הרחבת מאגר מידע עירוני סטטיסטי לצורך תכנון אסטרטגי

13180

13182

אילנה לונגו

הרחבת המאגר הסטטיסטי מיקוד במערכות הארנונה והחינוך
במערכת הממוחשבת סיטי
פדיה ()BI

הרחבת המידע במערכת
מיני סיטיפדיה לתושב
באתר האינטרנט העירוני

תכנון אסטרטגי

מיפוי הדרכות והצבת זרקור על שילוב
קורסים והדרכות שהן "מעבר לציות".
ההטמעה תתבצע באמצעות צוות שיפור
ובניהול יחידת ההדרכה.

הדרכה והנחיה למדידת הפעילות העירונית אילנה לונגו
:
באמצעות מערכת תכניות עבודה
ובאמצעות אמנת השרות הנמצאת
ב"מאסטרו"  -מערכת המוקד העירוני.
הפצת דוחות חודשיים של משימות שטופלו
באיחור.

הטמעת תקן אחריות
חברתית בעבודת מנהל
אכיפה פיקוח ובטחון

הטמעת תהליכי מדידה
בעבודה העירונית

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

אילנה לונגו

אילנה לונגו

מטרת על רלוונטית

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

תב''ר

דשבורד ארנונה
מוכן להצגה

דשבורד חינוך
מוכן להצגה

תב''ר

נתוני שכונות
נתוני שכונות
מוצגים במערכת מוצגים במערכת
שקיפות עירונית שקיפות עירונית
 2מפגשי הפורום  2מפגשי הפורום

 3מפגשים

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

איכות ותכנון אסטרטגי
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

 5מפגשים

הפקת  6דוחות
איחור בטיפול
בפניות

הפקת  6דוחות
איחור בטיפול
בפניות

תכנון כנס 2023

הגשת  2פרסים /הגשת  2פרסים/
קולות קוראים
קולות קוראים

הפקת ספר
תכניות עבודה
קיום כנס 2022

שימור ותחזוקת מערכת האיכות

שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

אילנה לונגו מנהלת שימור ושיפור מתמיד של
איכות ראשית -אגף התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
איכות ותכנון
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

אילנה לונגו

הנגשת נתונים ברמת שכונה ,לצורך
שקיפות המידע בהתאם לנהלי אבטחת
מידע.

הקמת פורום תכנון אסטרטגי ,בהשתתפות אילנה לונגו
וארז טל
הנדסה ,כספים ,נכסים והאגף לאיכות
ותכנון אסטרטגי

6628

פיקוח ומדידה

11236

11238

הגשת העירייה לפרסים
וקולות קוראים

פרסים וקולות קוראים

11220

תכנית עבודה עירונית

הצגת טיוטת תכנית עבודה של ראשי
תכלול תכנית העבודה
העירונית  ,הפקת ספר וכנס המנהלים בפורום מנכל  ,גזבר ומנהלת
משאבי אנוש וקבלת החלטות המעגנות
בסיום
את התכנית בתקציב .הפקת ספר תכנית
עבודה .הבניית תכנים לכנס המתקיים
בהשתתפות כ 300 -מנהלים.

שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

0

0

0

מספר סעיף
תקציבי

80

0

0

20

0

20

0

0

0

0

0

0

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

(ריק)

(ריק)

(ריק)

( 1611001521ריק)

0

(ריק)

( 1618201520ריק)

( 1615003520ריק)

110

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

קליטה

18422

18423

18381

הקניית השפה העברית

קליטה בקהילה  -קשרי
קהילה ופרוייקטים

מנהיגות חברתית לעולים

18424

18425

קליטת עולים

הפעלת האולפן הבינלאומי להקניית השפה ג'ורג' דובין  -מנהל
אגף קליטה
למתחילים ולמתקדמים  -הזכאים

פעילות במסגרת קליטה בקהילה  -סדנאות ,ג'ורג' דובין  -מנהל
הרצאות ,סיורים ,אירועים ,פעילות ספורט ,אגף קליטה
לקהלים ייעודיים של עולים  -קשישים,
מבוגרים ,בני נוער וילדים.

פיתוח קבוצות מנהיגות מקרב העולים
שיפעלו בתוך הקהילה והאוכלוסיות שלהן
על ידי רכזת מנהיגות.

בית העולה

מוקד קליטה לעולי צרפת

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

ג'ורג' דובין

ג'ורג' דובין

מרכז שבו פועלות קבוצות עולים בקבלת
קהל (כולל שגרירויות) ,במופעים ובפעילות
 -אוכלוסיה מגוונת ,רח' סלומון .4

הפעלת מוקד קליטה וסיוע לעולים מצרפת בני אמר  -מנהל
המחלקה לקשרי
בתחומים מוסדיים ,שירות והכוונה על ידי
עובדת שנקלטה לצורך זה ובפיקוח מנהל קהילה ופרוייקטים
המחלקה לקשרי קהילה ופרוייקטים

18426

18427

 1869002750הסוכנות
היהודית

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

150

רגיל

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

500

 1869002750המשרד
לקליטת עליה

120
 1869003750המשרד
לקליטת עליה

( 1869004750ריק)

120

120

150
 1869005750המשרד
לקליטת עליה

( 1869006780ריק)

0

(ריק)

2,000

0

0

80

0

70

94

692

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

36
 1869002750המשרד
לקליטת עליה

1,698

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

מספר תלמידים מספר תלמידים
באולפן א' ,ב' וג' .באולפן א' ,ב' וג'
המסיימים את
המתחילים את
הלימודים
הלימודים
לפחות  35%ביצוע לפחות  60%ביצוע
של פעילויות,
של פעילויות,
אירועים וסדנאות אירועים וסדנאות
לטובת עולים מכל לטובת עולים מכל
הארצות
הארצות.
הקמת קבוצת
הפעלת הקבוצה
מנהיגות מעליות בתוך הקהילה
שונות  -צעירים באמצעות פעילויות
עד גיל  - 40גיבוש וקידום אישי של
קבוצה ופעילויות חברי הקבוצה עד
עד אוגוסט  2022סוף השנה
ביצוע של 60%
ביצוע של 35%
לפחות מהיעדים לפחות מהיעדים
והפעילויות
והפעילויות
המתוכננות עד
המתוכננות עד
סוף השנה
אוגוסט 2022
פניות של לפחות פניות של לפחות
 1000איש לאחר  2000איש במהלך
פרסום ,הפעלה תקופת ההפעלה.
ובקרה אחרי
הפרוייקט -
ביצוע של לפחות ביצוע של 100%
 30%מהפעילויות מכלל התכניות
המצופות עד סוף
המתוקצבות
השנה
על ידי משרד
הקליטה והרשות
ביצוע ושימוש
ב100%-
מהתקציב על
פי היעדים ואבני
הדרך שנקבעו.

תב''ר
שיפוץ של לפחות סיום השיפוצים
ושיפור הנראות של
 50%מהנצרך
במבנים המוזכרים המבנים והתאמתם
לקליטת העולים
לעיל.

ביצוע ושימוש ב-
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק חברתי 35% ,מהתקציב
על פי היעדים
צמצום פערים ורווחת הפרט
ואבני הדרך
והמשפחה
שנקבעו.

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

אחזקת והפעלת בית
הידידות

יוזמות ויזמות עולים

ג'ורג' דובין מנהל
אגף קליטה

בני אמר  -מנהל
מח' קשרי קהילה
ופרוייקטים

אליאס מהרי -
מנהל מח' חברה
וקהילה

מרכז פעילות והון אנושי לעולים מאתיופיה
ולתושבים עולים מארצות שונות באמצעות
סדנאות ,קשרי קהילה ,חיבור עם צבא,
משטרה ומוסדות שונים ,אירועים ופעילות
למען עולי אתיופיה בנתניה .בית מורשת
לעולי אתיופיה
קידום ופיתוח של יוזמות ויזמות של
עולים מצרפת וארצות אחרות  -הכוונה
תעסוקתית ,הפניה להכשרות והדרכות.
סדנאות זכויות וחובות ,עבודה משותפת
עם מט"י ,מעוף ומשרד הקליטה ,הכוונה
כלכלית באמצעות עובדים ומתנדבים

18428

שיפור נראות המתקנים בעיר

שיפוץ מבני בית ידידות ,בית המבנים הנדונים ישנים מאוד ,לא
מתוחזקים .יש צורך בהשקעה גם לצורך
העולה והאולפן
מניעת סיכונים וגם לצורך נראות של
מקומות הקולטים עולים .בנוסף ,יש צורך
בבית העולה במקום לעובדים שאין להם
משרדים ונאלצים לעבוד בפינות שונות
ברחבי העיר  -הבעיה מוכרת וידועה.

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
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

17729

שם המשימה

ביצוע ספירת מלאי חדשה
ועדכון קטלוגי

הסבר

עריכת אינוונטר בסיסי כלל עירוני כולל
סימונים .

ביצוע ספירות מלאי ושדרוג מערכת אינוונטר עירוני

17730

ביצוע ספירת מצאי שנתיות מנהל מח' ספירת מלאי ישראל אהרון,
על פי נהלי רכש  -ממוחשב מבצע ספירות מצאי חוזרות בכל שנה בכל
אתרי העירייה.

ביצוע ספירת מצאי שנתיות

17728

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

ביצוע רכש כלל עירוני

17732

אחראי משימה

מנהלת מח'
אינוונטר

מנהל מח' ספירת
מצאי

מטרת על רלוונטית

רכש ולוגיסיטקה
(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  1תוצר מדיד חציון  2תקציב

50%
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים
40%
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

50%
קנייניות -ריקי חכמון הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
וסמדר בן שלום
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

50%
הטמעת עקרונות עיר חכמה
מעקב חשבוניות ותקציבים קליטת חשבוניות ותעודות משלוח מתבצעת אבי צוקר -מ.מ
מנהלת מדור בקרה ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
 ,קליטת חשבוניות לאתרים באופן ממוחשב באגף.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
תקציבית.
והעברה ממוחשבת
וייעול תהליכים
לתשלום.

שילוב נושא בקרה תקציבית בהסכמי רכש

17731

50%
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

50%
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

50%
הטמעת עקרונות עיר חכמה
יולנד לנקרי -ס.
מנהל הסכמי רכש .ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

מח' הסכמי רכש-
כל שנה אנו מבצעים וועדות התקשרויות
דמיטרי סביריסקי
על פי דרישה  .נושאי וועדות התקשרויות
הקרובות הם-פרזול ,ציוד עץ ,ברזל לחופים .ויולנד לנקרי
דגלים וכלים לאירועים ,מוצרי חשמל ,מדים
לפיקוח ,ציוד לאחזקת כר הדשא וציוד חשמל
לאצטדיון .ובנוסף אנו נערכים למכרזים
חדשים בנושא ריהוט ,בנושא אספקת ציוד
משרדי ובנושא הנגשה פרטנית טכנולוגית.

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

מתן שירות הדפסה בפעימות מונה לכל מח' העיריה.

19359

ביצוע וועדות התקשרויות,
מכרזים חדשים והארכות
חוזים לאורך כל השנה על
פי צורך.

ביצוע וועדות התקשרויות והסכמי רכש.

19370

קליטת ציוד וריהוט למחסן
העיריה .

מתן שירותי הובלה ,תיקון עבודה שוטפת במהלך כל השנה של שירותי ס .מנהל מח'
אינוונטר -אלונה
מוצרי חשמל לאגפי העירייה הובלה(על פי מכרז),פינויים ומעברים של
ריהוט גני ילדים ומשרדים .כמו כן מתן שירות דנקרק
וגני ילדים.
לאגפי העיריה של תיקון מוצרי חשמל  ,תיקון
מתקני מים והחלפת סננים .

מתן שירותי הובלה ותיקון מוצרי חשמל

19372

מחסן העירייה

סכום כולל

קליטת ציוד וריהוט במחסן העירייה  ,בדיקת ס .מנהל מחסן
תקינות הריהוט ורישומו באינוונטר ,במידת עירוני -יוסי בן
הצורך גם תיקון ריהוט ,פסילה ותיקון כסאות שמעון
של כל משרדי העירייה.

50%
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

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

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

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

5,851

3,117

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

שם המשימה

הסבר

מחודש יוני  - 2022צפי לתיירות הנכנסת

פעילות שיווק ומכירה
באמצעות קידום תיירות
בחו"ל

השתתפות בירידים
ובסמינרים בחו"ל.

17864

17871

אחראי משימה

אולגה לוריה

אולגה לוריה

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

(ריק)

17868

אולגה לוריה

אולגה לוריה

החזרת נתניה על מפת התיירות הנכנסת והפנים  -העלאת אחוז הלינות מכלל התיירים

17874

20754

חשיפת התייר הפוטנציאלי חיזוק וקידום אמצעי מדיה החושפים
את נתניה לתיירים מקומיים וזרים .ניהול
ומתן מידע על הפעילות
והשתכללות אתר תיירותי ב 5-שפות ,דפי
הנעשית בעיר
פייסבוק ואינסטגרם ,אפליקציה ועמדת
ההסברה לתייר בעיר ,וזאת בהתאם לחוק
נגישות.
טיפוח הון אנושי מקצועי מנהלה וכוח אדם :תשלום משכורות
לעובדי האגודה ,אשר מקדמים תיירות
העוסק בתיירות בנתניה
בעיר .מחודש אפריל  2022החזרת ספקים
העוסקים ביחצ''נות בשפה הסינית,
הצרפתית והרוסית לצורכי עידוד תיירות
נכנסת .החזרת השירות בלשכת התיירות
טיפוח הון אנושי מקצועי משרה עבור לשכת התיירות בכיכר
העצמאות  -שירותי מודיעין לתיירים בעיר
העוסק בתיירות בנתניה

קיום קמפיינים במדיה
לתיירות פנים

הגדלת האטרקטיביות
של העיר

17877

17878

17879

אולגה לוריה

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

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

קידום אירועי ספורט
ומשיכת תיירים לאירועים
אלו

חיזוק ועידוד תיירות פנים ,במסגרת שיקומה לאחר הקורונה
אולגה לוריה

אולגה לוריה

אולגה לוריה

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

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

מספר סעיף תקציבי

1771003870

רגיל
עלייה במספר
עלייה במספר
מבקרים לנתניה
מבקרים לנתניה
ממדינות הנחשפות ממדינות הנחשפות
לקמפיין
לקמפיין

פירוט מקורות
חיצוניים

ח.ל.ת.

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

50

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

50

1771003870

50

(ריק)

0

40

1771003870

רגיל

השתתפות ב1-
ירידים לפחות
בחו''ל

השתתפות ב1-
ירידים לפחות
בחו''ל

0

(ריק)

40

20

100

800

(ריק)

ח.ל.ת.

(ריק)

(ריק)

0

0

0

100

0

0

1771003870

האגודה לעידוד תיירות
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

רגיל
עלייה במספר
עלייה במספר
הטמעת עקרונות עיר חכמה
המבקרים בעיר,
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .המבקרים בעיר,
בדיקת התוצאות
תוך מתן דגש על שיפור השרות בדיקת התוצאות
נעשית על פי נתונים נעשית על פי נתונים
וייעול תהליכים
סטטיסטיים של מ .סטטיסטיים של מ.
התיירות
התיירות
רגיל
עלייה במספר
עלייה במספר
מיצוב מעמדה של העיר
כתבות ,עלייה
כתבות ,עלייה
כריביירה הישראלית ,המהווה
במספר פניות
במספר פניות
מוקד משיכה בתרבות פנאי
מקהל התיירים
מקהל התיירים
בילוי ותיירות ברמה ארצית
בנושא שהייה בעיר בנושא שהייה בעיר
ובינלאומית.

1771003870

1771003870

רגיל
עליה במספר
עליה במספר
לינות (התוצאות
לינות (התוצאות
ייבדקו על פי נתונים ייבדקו על פי נתונים
סטיסטיים)
סטיסטיים)

עלייה במספר
מבקרים בעיר

עלייה במספר
מבקרים בעיר

רגיל

1771003870

1771003870

מיצוב מעמדה של העיר כריביירה משרה עבור לשכת משרה עבור לשכת רגיל
התיירות בכיכר
הישראלית ,המהווה מוקד משיכה התיירות בכיכר
העצמאות
העצמאות
בתרבות פנאי בילוי ותיירות
ברמה ארצית ובינלאומית.
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
רגיל
שיתוף הפעולה
שיתוף הפעולה
עם אגף הספורט
עם אגף הספורט
בנושא קיום אירועים בנושא קיום אירועים
ספורטיביים
ספורטיביים

51

אגף /משימת אב/
מס' משימה

17890

הסבר

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

שם המשימה

שיתוף פעולה עם עמותת
היכל התרבות ועם אגף
ההתחדשות מרכז העיר

אחראי משימה

אולגה לוריה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

קבלת מענק אחד
לפחות

רגיל

אירועים משותפים אירועים משותפים רגיל
במסגרת ערים
במסגרת ערים
התאומות הנועדים התאומות הנועדים
למשוך לנתניה קהל למשוך לנתניה קהל
תיירים ומשלחות
תיירים ומשלחות
רשמיות שילונו
רשמיות שילונו
בבתי מלון בנתניה בבתי מלון בנתניה
נסיעה לעיר תאומה נסיעה לעיר תאומה רגיל
אחת או לצורך
אחת או לצורך
קשרי חוץ
קשרי חוץ

רגיל
קידום אירועי
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,קידום אירועי
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר תיירותי ו/או תרבותי תיירותי ו/או תרבותי
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך גדול ,לפחות אחד גדול ,לפחות אחד
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

17882

חיזוק מעמדה של נתניה על המפה הבינלאומית

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

20750

אולגה לוריה

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

אולגה לוריה
הידוק קשרי ערים תאומות השתתפות באירועים של ערים תאומות
בחו''ל ,בניית קשרים חדשים לצורך חיזוק
וחוץ  -נסיעות לערים
תאומות ולצורכי קשרי חוץ מעמדה של נתניה וארץ במפה הבינלאומית
וגם למשיכת תיירים לעיר

היכל התרבות

מספר סעיף תקציבי

1771003870

1771004780

1771004780

1771003870

50

52

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
0
(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

רגיל

רגיל

50%

50%

50%

50%

1771003870

1751001870

1752006871

(ריק)

(ריק)

אין

0

4,500

1,400

0

0

0

חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,הבאת פרויקט אחד הבאת פרויקט אחד רגיל
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,קבלת מענק אחד
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר לפחות
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

17886

קבלת מענקים ממשרד
התיירות

בני אפרים

בני אפרים

אולגה לוריה

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

תמיכה בבניית בתי מלון ובפיתוח תשתיות

17887

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

יום העצמאות ואירועי קיץ הפקה ועריכה של אירועי יום העצמאות
ואירועי הקיץ בעיר נתניה

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

הגדלת משך השהייה של התייר בעיר

20512

אירועים

20514

מורשת ישראל

הפקה וביצוע של אירועים הקשורים
בחגים ומועדים יהודיים וישראליים ו/או
אירועים הקשורים במורשת קהילות שונות
החיות בנתניה (לדוג' :חג הסיגד  -הקהילה
האתיופית

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

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

20529

20530

20531

שם המשימה

העשרה תרבותית

פסטיבלים

טקסים לאומיים

20533

הסבר

אחראי משימה

בני אפרים
הפקה וביצוע של אירועים בעלי אופי
תרבותי-ישראלי עבור קהלים שונים :אירועי
פולקלור ישראלי ,שבתרבות ,אירועי שבוע
האשה ,אירועים לגיל השלישי ,קולנוע טרום
בכורה ושבוע מחול.
בני אפרים
הפקה וביצוע של פסטיבלים שנתיים,
בהם :פסטיבל הזמר העברי "פסטיווקאלי",
פסטיבל נתניה הבינ"ל לליצנות ותיאטרון
רחוב ,,פסטיבל כלי הקשה ופסטיבל
"אינזואגדה" הנערך בשכונת שונות בצפון
העיר ,בדרום העיר ובמרכז
בני אפרים
ביצוע והפקה של  3טקסי זיכרון לאומיים:
 .1טקס ערב יום השואה
 .2יום הניצחון על גרמניה הנאצית
 .3חג הסיגד (קהילת אתיופיה

בני אפרים
כולל פעילות שוטפת לאורך השנה של
מספר מחלקות :תכנים וסדרות מינויים,
אמנות פלסטית וגלריות עירוניות ,להקות
המחול "חבצלות" ,תיאטרון עירוני ,הרכב
קולי נשי "צליל המעיין" ,הרכב קולי "בריזה",
תפעול אולמות ומנהלה.

בני אפרים
מרכז כל הקשה טרמולו הינו מוסד ייחודי
ברמה הארצית והבינלאומית ,המהווה סמן
תרבותי לתחום כלי ההקשה במוסיקה
הישראלית והעולמית .במקום נערכות
סדנאות ,סדרות מוסיקה ,לימודי נגינה בכלי
הקשה לילדים ומבוגרים שאינם תושבי
העיר ,נערכים אירועי תרבות הקשורים
לתחום ושת"פ עם מוסדות מוסיקה ארציים

בני אפרים

בני אפרים
פעילות המוזיאון לתולדות המוזיאון לתולדות העיר  ,עוסק בהנצחת
האירועים הקשורים לעיר נתניה החל מיום
העיר
הקמתה .לצד תערוכת הקבע המושכת
אליה מבקרים ,נערכות תערוכות נושאיות
לפרקי זמן קצרים הקשורים לתאריכים
בלוח השנה ,ביקורים וסיורים לתלמידי בתי
הספר וכן לקבוצות מאורגנות .הסיורים
נערכים במוזיאון ובחוצות העיר

פעילות מרכז כלי הקשה
 -טרמולו

פעילות  8מחלקות

הקצבות היכל התרבות

20544

טרמולו

20543

מוזיאון

20537

קונסרבטוריון

פעילות הקונסרבטוריון
העירוני

ההקצבות המיועדות לקונסרבטוריון
העירוני ,מיועדות לאפשר הפעלתו של גוף
זה העוסק בהוראת מוסיקה ונגינה ומכין
תלמידי תיכון לבגרות בתחום זה .הקצבות
הקונסרבטוריון חייבות להיות ריאליות.

מטרת על רלוונטית

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

1752005871

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

רגיל

50%

תוצר מדיד חציון 1

50%

20%

מספר סעיף תקציבי

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
850
(ריק)

80%

1752008870

1821013870

1821015870

(ריק)

(ריק)

(ריק)

200

400

2,000

300

1,600

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

1752007871

20%

50%

50%

50%

רגיל

1821010750

(ריק)

(ריק)

80%

50%

50%

50%

55%

45%

רגיל

1821014870

(ריק)

1,150

0

0

0

0

0

0

0

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

20538

20539

20540

20541

שם המשימה

הסכם שכר קיבוצי
קונסרבטוריון

תזמורת נוער

מלגות מוסיקה

בתי ספר מנגנים

20534

שכר עובדי ההיכל

הסבר

מדובר בהסכם קיבוצי שנחתם עם
ארגון המורים ומאגד בתוכו את מורי
הקונסרבטוריון .שכר המורים מתעדכן
בהתאם למפורט בהסכם ובכל שנה עולה
שכרם.
התזמורת הייצוגית של הקונסרבטוריון
העירוני ,בניצוחו של אורי רייסנר ,מנהל
הקונסרבטוריון ,מונה כ 40-נגנים ונגניות
בכלי נשיפה והקשה ,מכיתה ט' ועד י"ב.
התזמורת מרבה להופיע בקונצרטים,
אירועים וטקסים בעיר ומחוצה לה,
ומשתתפת מדי שנה בכנסי התזמורות
הארציים של משרד החינוך.
מלגות מוסיקה מוענקות מדי שנה לתלמידי
הקונסרבטוריון תושבי העיר ,על פי
קריטריונים שנקבעו על ידי הוועדה הקובעת
מי יהיו מקבלי המלגות ,בהם :תלמידים
מצטיינים ,נגני כלים מועדפים ,תלמידים
הבאים ממשפחות מעוטות יכולת ועוד.
בנתניה פועלת מסגרת של בתי ספר
מנגנים ,בהם לומדים תלמידי בתי הספר
כחלק ממערכת השעות היומית והשבועית,
לימודי נגינה  -כלי קשת ,כלי נשיפה וכלי
הקשה .מדובר ב 6-בתי ספר ברחבי העיר.

הסכם שכר קיבוצי  -עובדי בהתאם להסכם הקיבוצי ,קיימת "זחילת
שכר" ,מדי שנה ,כאשר עלויות ההסכם
עמותת היכל התרבות
הקיבוצי גבוהות מהסכום המבוקש

אחראי משימה

בני אפרים

בני אפרים

מטרת על רלוונטית

1821014871

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

רגיל

45%

תוצר מדיד חציון 1

55%

50%

0

1821013873

1813206782

1816805850

מספר סעיף תקציבי

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
1,000
(ריק)

50%

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

650

900

150

300

רגיל

100%

45%

50%

(ריק)

(ריק)

רגיל

1825201872

כ 30-אירועים

התקשרות עם
החברה שהקימה
את המערכת

רגיל

0

(ריק)

(ריק)

בני אפרים

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

(ריק)

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

בני אפרים

50%

55%

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

אצטדיון  -החברה למען הספורט

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

20268

בני אפרים

המשך הפעלת האצטדיון
כמרכז משחקי כדורגל
לאומיים ובינלאומיים

20270

מיצוב האצטדיון כמרכז כדורגל ארצי

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

טיפול במערכת התאורה

יבלו

החלפת נורות לדים שרופות בקשתות ובכר יבלו
הדשא
ושדרוג המערכת לחיסכון אנרגטי

20269

מיצוב האצטדיון כמרכז כדורגל ,אירועים ועסקים

הפעלת האצטדיון בשוטף השכרת אולם ה  VIPוחללים נוספים
וביומיום לכנסים ואירועים (אודיטוריום)
כללים וכן אירועים המוניים קידום אירועים ציבוריים ,טקסים רשמיים
באמצעות השכרת כר הדשא והחניות

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

(ריק)
כ 10 -אירועים
בחללים פנימיים
ואירוע גדול אחד על
כר הדשא

0

0

0

0

0

0

0

0

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

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

20076

20078

צמצום הפער במתקני הספורט בין הצורך הנדרש לבין הקיים

הקמת אולם ספורט
בביהס שמרית

הקמת מגרש שחב"ק
באגם ג

20083

הקמת אולם קטן בעל זירת כדורעף

מוטי שעיבי

הקמת מגרש דשא סינטטי קהילתי במסגרת מוטי שעיבי
קול קורא של משרד הספורט

הקמת ארנה לכדורסל

מוטי שעיבי

הקמת היכל ספורט בעל  2500מקומות

20075

המכביה ה21

קיום אירוע ספורט המוני בינלאומי
מוטי שעיבי

19988

19995

קיום המכביה ה 21בנתניה  ,בחודש יולי
 .2022אירוע מרכזי בחוף פולג ,ועוד מגוון
תחרויות במתקנים ברחבי העיר

הטמעת מערכת NAC

קליטת מנהל אבטחת
מידע

אבטחת מידע והמשכיות עסקית
בוריס מקסימוב

הטמעת מערכת  NACלהגנה על עמדות
הקצב של העירייה כחלק מחיזוק אבטחת
מידע

קליטת מנהל אבטחת מידע ויצירת תוכנית
עבודה רב שנתית לאבטחת המידע

בוריס מקסימוב

ירון ריבו

19998

בחינה ורכש של מערכת לניהול עדכוני
מערכת לניהול עדכוני
מערכת בדגש על אבטחת מערכת בדגש על אבטחת מידע
מידע

מטרת על רלוונטית

ספורט
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
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
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

תוצר מדיד חציון 1

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

מספר סעיף תקציבי

קבלת אישור
התמיכה ממשרד
הספורט

אישור הקול קורא

פירוט מקורות
חיצוניים

תחילת ביצוע

יציאה לביצוע

הגשת קול קורא

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

תב''ר

אישור הקול קורא
ויציאה לביצוע

רגיל

משרד
הספורט קול
קורא

0

תב''ר

0

5,700

260

קול קורא
של משרד
הספורט

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

(ריק)

100

400

0

4,300

0

תכנון

הטמעת מערכת
NAC

קיום האירוע

תב''ר

(ריק)

יצירת תוכנית
עבודה רב שנתית
למנהל אבטחת
המידע

רגיל

תב''ר

תב''ר

קליטת מנהל
אבטחת מידע
כעובד עירייה או
מחברת 2Bsecure
ולימוד המצב הקיים
בחינה ורכש של
מערכת לניהול
עדכוני מערכת
בדגש על אבטחת
מידע

אגף מחשוב ומערכות מידע
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
הטמעת מערכת
לניהול עדכוני
מערכת בדגש על
אבטחת מידע

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

3,300

650

0

0

0

0

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

19989

חדרי מחשב

שם המשימה

שדרוג תשתיות חשמל
וכיבוי אש בחדרי שרתים
ותקשורת

הסבר

אחראי משימה

בוריס מקסימוב

19978

הטמעת גנרטור בצורן  6ושדרוג תשתיות
חשמל וכיבוי אש בחדרי שרתים ותקשורת

קליטת מערכת משא"ן,
נוכחות ושכר חדשה

מחשוב ומערכות

אלדד אורן
הטמעת מערכת משאבי אנוש ,נוכחות
ושכר חדשה של חברת מלם שכר .השלמת
הפעילויות הנדרשות והפיתוחים כחלק
מהפרויקט

19979

19980

19981

19982

19984

מימוש מכרז מערכות
הנדסיות

שדרוג מערכת ההצבעות
בחדר ישיבות המועצה

מימוש מערכות המחשוב
בהמשך למיפוי ותמיכה
של טכנו פדגוגי

הטמעת מערכת לניהול
קריאות שירות ומלאי
עירוני

19985

מימוש התכולות במכרז מערכות ההנדסה ,ארז דידי
GIS

ביצוע פרויקט בקרת איכות ביצוע פרויקט בקרת איכות ודפי מידע
ממוחשבים כחלק ממימוש הרפורמה של
ודפי מידע ממוחשבים
תיקון  101לחוק התכנון והבניה.

שדרוג מערכת ההצבעות בחדר ישיבות
המועצה והחלפת המערכת הקיימת
המתיישנת

מימוש מערכות המחשוב בהמשך למיפוי
ותמיכה של טכנו פדגוגי

הטמעת מערכת לניהול קריאות שירות
ומלאי עירוני לשיפור השירות והמדידה

הטמעת מערכת לניהול
קריאות שירות ומלאי
מחשוב בחינוך לשיפור
השירות והמדידה

ארז דידי

אשר בן אברהם

אשר בן אברהם

בוריס מקסימוב

אשר בן אברהם

הטמעת מערכת לניהול קריאות שירות
ומלאי מחשוב בחינוך לשיפור השירות
והמדידה

מטרת על רלוונטית

שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

תוצר מדיד חציון 1

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

תב''ר

רגיל

תב''ר

תב''ר

רגיל

השלמת משימות רגיל
מהמכרז במערכות
משאבי אנוש,
נוכחות ושכר כולל
הדרכה והטמעה
רגיל
המשך מימוש
תכולות המכרז
קידום מימוש
הפרוגרמה
במערכת ה GIS

רגיל
שדרוג תשתיות
הטמעת גנרטור
כיבוי אש בחדרי
בצורן  6ושדרוג
תשתיות חשמל  -השרתים  -בסיוע
בסיוע מינהל תפעול מינהל תפעול ובעל
המבנה
ובעל המבנה
השלמת משימות
מהמכרז במערכות
משאבי אנוש,
נוכחות ושכר כולל
הדרכה והטמעה
מימוש תכולות
במערכת ההנדסית
ועלייה לענן.
מעבר של תוכנת
ה  GISלמערכת
ה  GISשל חברת
קומפלוט
(ריק)

ביצוע פרויקט
בקרה

מימוש מערכות
המחשוב בהמשך
למיפוי ותמיכה של
טכנו פדגוגי
(ריק)

(ריק)
שדרוג מערכת
ההצבעות העירונית
 תלוי אישורתקציבי
(ריק)

הטמעת מערכת
לניהול קריאות
שירות ומלאי
מיחשוב עירוני
לשיפור השירות
והמדידה
(ריק)
הטמעת מערכת
לניהול קריאות
שירות ומלאי
מחשוב בחינוך

0

0

0

0

0

0

0

0

מספר סעיף תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

200

0

0

200

220

100

90

80

0

0

0

0

0

0

0

0

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

19987

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

המשך השלמת הטמעת
מכרז מערכות ליבה

פיתוח  CRMלאגף
ההכנסות

19994

19997

20051

20063

19990

המשך השלמת הטמעת מכרז מערכות
ליבה

פיתוח והטמעה של תהליכי ניהול לקוחות
 CRMלאגף הכנסות העירייה

הטמעת מערכת ניהול
אחזקת מבנים ותשתיות

הקמת מערכת לניהול
אוכלוסיות בחירום

20064

החלפת מחשבים ושדרוג "בסוף שנת  2021נידרש להשלים החלפת כ בוריס מקסימוב
 100מחשבי  win 7ישנים  EOL, EOS -היה
ציוד מחשוב
ב .14.1.2020
החלפה שוטפת של  300מחשבים ובנוסף
גידול טבעי של  50מחשבים לפחות .מעבר
לכך נדרש להצטייד בציודי מחשוב אחרים
כגון מחשבים ניידים ,מדפסות ,סורקים,
מסכים ,שרתים ,מתגים ועוד"
פיתוח אתר אינטרנט לאנשי הרווחה לשיפור בני שכטר
פיתוח אתר אינטרנט
לשירות משתמשי הרווחה השירות  ,הנגשת המידע האישי והטפסים
וצמצום הצורך להגיע למשרדי הרווחה
ירון ריבו

ירון ריבו

אלדד אורן
הטמעת מערכת חדשה לניהול אחזקת
מבנים ותשתיות באגף אחזקת מבני ציבור
במינהל תפעול ואגף תשתיות מינהל הנדסה

בני שכטר
הקמת מערכת לניהול אוכלוסיות בחירום
לטובת מכלול האוכלוסין המנוהל ע"י מינהל
הרווחה

פיתוח מערכת לניהול
תמיכות

20065

20074

גיל כהן

פיתוח מערכת לניהול תהליך התמיכות
כולל קישוריות לטפסים להזנה ע"י
העמותות

פיתוח מענה ממוחשב לחשבוניות ופקודות גיל כהן
פיתוח מענה ממוחשב
לחשבוניות ופקודות הזיכוי הזיכוי במטרה ליצור רצף עבודה מהספק
לעירייה ללא נייר

מכרז סלולר חדש

כתיבה והרצה של מכרז לשירותי סלולר
עבור עובדי העירייה

עוזי חיים

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

0

שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

החלפה שוטפת של תב''ר
 150מחשבים ורכש
ציוד מחשוב נדרש
לשוטף

סיום החלפת
מחשבי Win 7
החלפה שוטפת של
 150מחשבים ורכש
ציוד מחשוב נדרש
לשוטף

הקמת אתר
הגדרת התכנים
האינטרנט של
באתר האינטרנט
לאוכלוסיית הרווחה הרווחה והטמעתו

רגיל

0

0

0

0

0

0

0

0

שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

פיתוח והטמעת
המערכת

הטמעת המערכת

רגיל

תב''ר

רגיל

פיתוח מערכת
לניהול תמיכות

רגיל

רגיל

כתיבת מכרז
לשירותי סלולר

קביעת זוכה
והערכות לחוזה
חדש

(ריק)
פיתוח מענה
ממוחשב
לחשבוניות ופקודות
הזיכוי והטמעתה

(ריק)
הטמעת מערכת
חדשה לניהול
אחזקת מבנים
ותשתיות באגף
אחזקת מבני ציבור
במינהל תפעול
ואגף תשתיות
מינהל הנדסה
אפיון המערכת
החדשה

השלמת משימות השלמת משימות רגיל
נדרשות ממכרז
נדרשות ממכרז
מערכות הליבה לפי מערכות הליבה לפי
תעדוף הגזברות,
תעדוף הגזברות,
ההכנסות ,חינוך,
ההכנסות ,חינוך,
רישוי עסקים ושילוט רישוי עסקים ושילוט
תב''ר
המשך פיתוח
פיתוח והטמעת
והטמעת תהליכי
 2תהליכי שירות
שירות לתושב באגף
לתושב באגף
ההכנסות
ההכנסות

שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

מספר סעיף תקציבי

0

0

150

0

500

0

0

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
2,000
(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

שם המשימה

19991

19992

הסבר

הטמעת מרכזיות חדשות
מבוססות IP

החלפת מרכזייה למוקד
העירוני 106 -

אחראי משימה

המשך הטמעת מרכזיות חדשות מבוססות
 IPבדגש על מרכז ההפעלה ,ויצמן והמשך
הטמעה בעירייה

החלפת מרכזייה למוקד העירוני 106 -

תקשורת ותשתיות
יגאל לומברד

יגאל לומברד

מטרת על רלוונטית

שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

תוצר מדיד חציון 1

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

פריסת טלפונים
מרכזיה במרכז
ההפעלה בבית ספר חדשים בהתאם
לתקציב שיועמד
שי עגנון ,מרכזיה
לנושא
בויצמן 22

תב''ר

0

0

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

600

0

זיו וולך

זיו וולך

מספר סעיף תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

250

0

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת .
ורב ערוצית
הנחלת תפיסת שרות מתקדמת במסגרת תחזוקה
שוטפת
ורב ערוצית

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

רגיל

רגיל

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת במסגרת ועדת
יועצים
ורב ערוצית
במסגרת תקציב
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .נגישות (יועצת
תוך מתן דגש על שיפור השרות נגישות שירות)
תקנה 35
וייעול תהליכים
הנחלת תפיסת שרות מתקדמת שוטף
ורב ערוצית

0

1760001753

0

(ריק)
(ריק)

(ריק)

0

(ריק)

(ריק)
רגיל
רגיל

רגיל

19993

שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

תב''ר
(ריק)
החלפת מרכזייה
למוקד העירוני
  106כחלקמפרויקט ה CRM
המתוכנן לשנת
2022
רגיל
הטמעת מכרז
הטמעת מכרז
 PRIלדקות שיחה  PRIלדקות שיחה
במרכזיות  -בהתאם במרכזיות  -בהתאם
לתוכנית עבודה
לתוכנית עבודה

350

36
0
0

0

(ריק)

שירות וחדשנות לתושב
0

0
(ריק)
(ריק)

(ריק)

רגיל

יעוץ וליווי יעודי בהתאם לתקנה  35ולנגזרות אלון אופיר
השרות במרכז השרות לתושב

התחייבות חוזית בכפוף לתמחור מכרז
 78/16כולל נגזרות של הרחבות קיימות,
אתר ואפליקציה יתחילו תשלום שוטף
במהלך 2020
תחזוקה פורטל ישן ,הוגש בקשה לתב"ר
במסגרת מימוש ובכפוף לתמחור לפורטל
עירוני במסגרת מכרז עירוני 78/16
במסגרת יישום מכרז 78/16

140
100

150

0

אלון אופיר

0
0

0

(ריק)

הטמעת מכרז  PRIלדקות הטמעת מכרז  PRIלדקות שיחה במרכזיות יגאל לומברד
שיחה במרכזיות

20589

20590

הטמעה ותחזוקה ערוצים דיגיטלים

תחזוקה אתר ואפליקציה
עירונית

תחזוקה פורטל עירוני

20592

20591

יועץ ניהול מערכת ניהול
תכנים CMS
יועצת נגישות השירות

20593

20594

41

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת במסגרת מכרז
החשב הכללי -
ורב ערוצית
מערכת לזימון
תורים

0

זיו וולך
התחייבות חוזית התקשרות עם חברת
התקשרות עם חברה
תוכן לצורך עריכה שוטפת  +תרגום לאתר
לניהול הזנת תכנים
האינטרנט העירוני בשפות צרפתית,
ותרגום שפות זרות
אנגלית,רוסית ואמהרית ,עדכון עריכה
והנגשת תכנים עירוניים.
אלון אופיר
תחזוקת רשיונות מערכת זימון תורים באינטורנט הנו כלי שירות
חשוב עד מאוד ומשמש ככלי וויסות לקהל
זימון תורים MY VISIT
(אפליקציית תורים יעודית) וכן מייעל את טויב השירות ,כיון המערכות
נמצאות באגף נכסים ,מרכז שירות לתושב,
רישוי עסקים ,רישום גני ילידם וישנם עוד
אגפים המבקשים שירות זה כגון מינהל
הנדסה ועוד

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

20595

20596

20723

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

רגיל

(ריק)

(ריק)

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת התקשרות יעודית
בנושא
ורב ערוצית

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת שוטף
ורב ערוצית

מטרת על רלוונטית

0

רגיל

תוצר מדיד חציון 1

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

0

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

50

(ריק)

אלון אופיר

אלון אופיר

אלון אופיר

מספר סעיף תקציבי

0

18

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת .
ורב ערוצית
הנחלת תפיסת שרות מתקדמת .
ורב ערוצית

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת .
ורב ערוצית

אלון אופיר

0

שוטף במסגרת אגף (ריק)
מחשוב ומערכות
מידע
(ריק)

(ריק)

(ריק)

התייעלות תוך צמצום ההוצאה
העירונית

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

0

0

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

202

175

100

(ריק)

0

0

0

0

רגיל

אלון אופיר

0

.
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים
הנחלת תפיסת שרות מתקדמת .
ורב ערוצית

(ריק)

(ריק)

(ריק)
(ריק)

100

רגיל

תב''ר
תב''ר

0

0

0
0

.
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

*הזנת תכנים דינמיים/סטטיים במערכות אלון אופיר
יישום דיגיטלי למערכות
) SPSבעברית בלבד( תחת מגבלות תקנות
SHAREPOINT
( 32נגישות) בהיקף משתנה ע""פ הדרישות
*מיטוב תוכן ויזואלי והטמעתו למערכת SPS
*הטמעת רכיבי  SPSבעמודים השונים על
פי דרישה
*ביצוע תיוגים בהתאם להנחיות מול עצי
התגיות הקיימים
*הכנת מדיות ייעודיות תחת מגבלות תקנות
 32נגישות"
במסגרת מכרז החשב הכללי  -מערכת
תחזוקת מערכת זימון
תורים מרכז שירות לתושב לזימון תורים

העלאת איכות השירות לתושב בכלים דיגיטלים

20724

20726

20727

20731

20732

(ריק)

(ריק)
(ריק)

אלון אופיר

מערכת  CRMארגונית  -פיתוחים וממשקים אלון אופיר
נוספים בהתאם לצרכים הרשות העירונית

חברת שירות המלווה את עיריית נתניה על
כלל יחידותיה במערך הטמעת השירות
העריוני והעלאת השירות לתושב זאת
בדומה לנעשה בערים אחרות
המערכת משמשת לכלי לאיגום ,ניתוח
וניהול משובי תושבים אוטומטי ממערכות
שירות של הרשות וכלים דיגיטליים נוספים
כמו גם חיבורים למערכות שירות כדוגמת
מערכת המוקד העירוני ומערכות תפעוליות
נוספות עלפי צורך .הפקת דוחות חודשיים
המשמשים לכלי קבלת החלטות לשדרה
הניהולית ולייעול תהליכי עבודה שירותים
ותקציביים.
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.
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.
לצורך שיפור איכות השירות

20

350
200

אלון אופיר

0

0
0

שמירת מידע ארכיוני של תוכנת מוקד עירוני אלון אופיר
שמירת מידע ארכיוני
תוכנת מאסטרו  -לשמירת קיים כתחליף להסבה אשר הינה הליך ארוך
מורכב ויקר משמעותית.
נתונים לצרכי ביטוח
וצרכים משפטיים בהתאם
לחוק
הקמה והטמעת מפרט
השרות העירוני

מערכת משוב מערכת
לקוחות

מרכז שליטה ובקרה /
מוקד עירוני

מרכז שליטה ובקרה /
מוקד עירוני

גיבוש חודשי /מענקי
שירות/שכר עידוד

20739

20740

אפיון  +פיתוחים יעודיים
מערכת Dynamics
 CRMעירונית
פיתוחים יעודיים מערכת
 CMSמערכת תוכן רב
ערוצית עירונית

מערכת  CMSפיתוחים דיגיטליים יעודיים
בהתאם לצרכים העדכניים של האגפים
השונים

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת .
ורב ערוצית

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

20743

20744

20745

20746

20747

20748

20598

שם המשימה

הסבר

פיתוח מערכת כרטיס תושב התממשק
פיתוח מערכת כרטיס
למערכת ה  CMSמערכת תוכן רב ערוצית
תושב דיגיטלי
וכן תתמשק למערכת ה  CRMמערכת
לניהול קשרי לקוחות
תב"ר אגף מחשוב ומערכות מידע -
מימוש מודול טלפוניה
עבור מרכז שליטה ובקרה התאמת מכרז טלפוניה עבור צרכי אגף
 /מוקד עירוני ומרכז שירות שרות וחדשנות לתושב מסונף לאגף
מחושב מערכות מידע
הרחבת מכרז שירות לכ  1,200שעות
הרחבה מכרז שירות
ישמש ברמת חוצת ארגון את כלל היחידות:
לתושב
לרבות ,פיתוח ארגוני וליווי מנהלים ,יצירת
נהלים והטמעת ערכי שירות הכלל הרשות,
מיפוי תהליכי שירות פנימי  ,בקרה ומדידה,
המלצות ייעול ,קורסים וסדנאות לעובדיםן
מערכת לניהול ידע עירוני במסגרת מערכת ניהולך ידע המתבקשת
ברשות עירונית לצורך תכלול  ,שימור
המידע העירוני ולממשק יעודי למערכת
ה  CRMאנו נדרשים לכ  150רשיונות
למערכת ניהול ידע
במסגרת זוכה קיים בהתקשרות הקמה
ותחזוקה מערכת כרטיס תושב

ציוד יעודי להקמה
ותחזוקה מערכת כרטיס
תושב
הטמעת מדיניות open
data

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

נוכחות בערוצים הדיגיטלים והפיכתם לאפיק תקשורת מרכזי מול התושב

20599

20600

20601

20603

בהתאמה לתקצוב שנים קודמות וכן דגש
פרסום וקידום עירוני
להגעה לפלחי קהל מגוונים בהתאמה
בערוצים הדיגיטלים -
לתקצוב שנים קודמות וכן תוך התחשבות
פייסבוק  +אינסטגרם +
בעליית התעריפים
גוגל ADS
הנגשה וניהול דף פייסבוק נתניה עיר מרובת עולים ,הנגשת מידע
לתושבים באפיקים דיגיטליים הינה חשובה
בצרפתית
בדגש בתקופה זו (מצבי חריום ,פנדמיה,
בטחון ועוד)
הנגשה וניהול דף פייסבוק נתניה עיר מרובת עולים ,הנגשת מידע
לתושבים באפיקים דיגיטליים הינה חשובה
באנגלית
בדגש בתקופה זו (מצבי חריום ,פנדמיה,
בטחון ועוד)
הנגשה וניהול דף פייסבוק נתניה עיר מרובת עולים ,הנגשת מידע
לתושבים באפיקים דיגיטליים הינה חשובה
ברוסית
בדגש בתקופה זו (מצבי חירום ,פנדמיה,
בטחון ועוד)
נדרש בכפוף לעלית אתר ואפליקציה
עירונית חדשה כחלק משיווק הנ"ל בערוצים
הדיגיטלים

פרסום וקידום עירוני
בערוצים הדיגיטלים
פרסום יעודי לאתרולאפליקציה העירונית
החדשה

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת .
ורב ערוצית
הנחלת תפיסת שרות מתקדמת .
ורב ערוצית

אלון אופיר

אלון אופיר

אלון אופיר

אחראי משימה

(ריק)

(ריק)

(ריק)

מטרת על רלוונטית

תב''ר

תב''ר

תב''ר

תוצר מדיד חציון 1

0

0

0

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

(ריק)

(ריק)

אלון אופיר

אלון אופיר
אלון אופיר

מספר סעיף תקציבי

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
650
(ריק)

250

202

.
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים
הנחלת תפיסת שרות מתקדמת .
ורב ערוצית
הנחלת תפיסת שרות מתקדמת .
ורב ערוצית

0

0

0

.
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

(ריק)

(ריק)
(ריק)

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת הנגשה ומידע שוט( ,ריק)
לתושב
ורב ערוצית
(ריק)

(ריק)

(ריק)

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת הנגשה ומידע
לתושב
ורב ערוצית
הנחלת תפיסת שרות מתקדמת הנגשה ומידע
לתושב
ורב ערוצית
הנחלת תפיסת שרות מתקדמת הנגשה ומידע
לתושב
ורב ערוצית

זיו וולך

אלון אופיר

אלון אופיר

אלון אופיר

תב''ר

תב''ר
תב''ר

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

(ריק)

0

0
0

0

0

0

0

רגיל

(ריק)

(ריק)
(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

150

50
50

200

45

45

45

(ריק)

0

0
0

0

0

0

0

50

זיו וולך

0

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת שוטף
ורב ערוצית

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

20604

שם המשימה

הסבר

נדרש בכפוף לעלית כרטיס תושב עירוני
שיווק  +פרסום +קידום
עירוני בערוצים הדיגיטלים חדש כחלק משיווק הנ"ל בערוצים
הדיגיטלים ואף כחלק מיישום ממסקנות
 פרסום יעודי לכרטיסדוח המבקר בנושא
תושב

אחראי משימה

ציוד מתכלה מדפסות

כרטיסי תושב ציוד

חומרי ניקוי וציוד משרדי

קופה קטנה

20733

20734

20735

20736

אלון אופיר

צרכים שוטפים

צרכים שוטפים

צרכים שוטפים

נדרש בין השאר גם בשבתות וחגים

משרדי ומתכלים
אלון אופיר
אלון אופיר

אלון אופיר

אלון אופיר

20737

אלון אופיר
בכל מרכז שליטה ובקרה עירוני המכבד
עצמו ישנה תמונת מצב בזמן אמת המוצגת
לכלל נציגי השירות ומנוהלת ע"י האחמ"ש
ומנהלי המרכז ,באופן זה ישנה תמונת מצב
בזמן אמת אמת המאפשרת כלי להפקת
לקחים ולייעול השירות בזמן אמת.

אלון אופיר
במסגרת התקשרות פרויקט הקמה
תחזוקת רשיונות מסכי
מולטימדיה ברחבי מוסדות ותחזוקה למערכת מולטימדיה עירונית
עירוניים
מסכי מולטימדיה למוסדות במסגרת התקשרות קיימת ,בדגש בתקופה אלון אופיר
זו של הנגשת מידע לתושבים בעלי אוריינות
עירוניים
דיגיטלית נמוכה.

נגישות דיגיטלית ומלטימדיה

20738

20749

עמדת מטריצות מסכי
מערכת שליטה ובקרה
במרכז לשיטה ובקרה

מרכז שליטה ובקרה

17999

אכיפה מרכז העיר בגין פיצולי דירות

ביצוע אכיפה יזומה מרכז
העיר בכל הנוגע לבניה
אסורה

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

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

.
.

.

מספר סעיף תקציבי

(ריק)
(ריק)

(ריק)

(ריק)

רגיל
רגיל

רגיל

רגיל

0
0

0

0

(ריק)
(ריק)

(ריק)

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
600
(ריק)

10
15

15

0

0
0

0

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת בהתאם לנדרש
ולמסקנות מבקר
ורב ערוצית
העירייה

התייעלות תוך צמצום ההוצאה
העירונית
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
התייעלות תוך צמצום ההוצאה
העירונית
.

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת .
ורב ערוצית

(ריק)

(ריק)

רגיל

רגיל

(ריק)

0

0
רגיל

(ריק)

(ריק)
0

15

45
(ריק)

0

0
20

תב''ר

0

(ריק)

280

0

(ריק)

(ריק)

רגיל

0

(ריק)

0

0

0

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת .
ורב ערוצית

.
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

השירות המשפטי

השירות המשפטי הצבת איכות חיי התושבים בעיר ביצוע אכיפה
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים,
ביסוס מרכז העיר וההתחדשות
העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב
הציבורי

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

17978

הדרכות

17985

שם המשימה

(ריק)

הסבר

מתן הדרכות לעובדי עיריה * בנית מערך הדרכות
* הדרכות לפיקוח העירוני ולפיקוח על
הבניה
* הדרכות לאגף הכנסות בנושאי ארנונה

הטמעה והכנת הסדרי
ניגוד עניינים לעובדים
ולחברי מועצה

הסדרי ניגוד עניינים

17975

ליווי משפטי של התחדשות * הקמת קרן תחזוקה
* תחזוקת שפפ"ים
עירונית
* ליווי משפטי שוטף

חוזה להתחדשות עירונית

17979

(ריק)

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

השירות המשפטי מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
השירות המשפטי חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

תוצר מדיד חציון 1

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

(ריק)
מתן הדרכות
לאגפים שונים
בעיריה למטרת
למידה והתמקצעות
העובדים השונים.

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)
הטמעה של
חשיבות הכנת
הסדרי ניגוד עניינים
וביצועם

ליווי ועדכון חוקי
עזר לשיפור איכות
חיי התושבים

השירות המשפטי הצבת איכות חיי התושבים בעיר עמידה במשימות
ויעדם בהתאם
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
לצרכי המערכת
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים,
ביסוס מרכז העיר וההתחדשות
העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב
הציבורי
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

השירות המשפטי חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,עמידה במשימות
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר ויעדים בהתאם
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך לצרכי המערכת
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

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

חקיקת חוקי עזר

17992

ליווי הליכי פשיטת רגל

ליווי הליכי פשיטת רגל

17980

ליווי הסכם הגג בנתניה

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

השירות המשפטי הצבת איכות חיי התושבים בעיר עמידה במשימות
ויעדים בהתאם
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
לצרכי המערכת
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים,
ביסוס מרכז העיר וההתחדשות
העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב
הציבורי

0

0

0

0

0

0

מספר סעיף תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

17981

שם המשימה

ליווי השבחת נכבים
עירוניים

ליווי השבחת נכסים עירוניים

17995

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

השירות המשפטי ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

השירות המשפטי ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

תוצר מדיד חציון 1

ליווי משפטי שוטף
בכל הכרוך ונוגע
להקמת אולם
הכדורסל

השירות המשפטי הצבת איכות חיי התושבים בעיר עמידה במשימות
ויעדים בהתאם
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
לצרכי המערכת
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים,
ביסוס מרכז העיר וההתחדשות
העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב
הציבורי

עמידה במשימות
ויעדים בהתאם
לצרכי המערכת

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

השירות המשפטי חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,המשך ניהול ומעקב (ריק)
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

ליווי משפטי מכרזי (ריק)
מפעילים לבתי ספר
תיכוניים

ליווי משפטי שוטף לאגף הנכסים בכל הנוגע השירות המשפטי הצבת איכות חיי התושבים בעיר עמידה במשימות
ויעדים בהתאם
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
להשבחת נכסים של העירייה
לצרכי המערכת
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים,
ביסוס מרכז העיר וההתחדשות
העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב
הציבורי

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

ליווי מכרזי מפעילים לבתי בהתאם לחוזר מנכ"ל יתפרסמו בקרוב
מכרזים לבחירת הגורם המפעיל
ספר תיכוניים

ליווי מכרזי מפעילים לבתי ספר תיכוניים

17986

קנסות מינהליים ,תיקון
 116לחוק התכנון והבניה

קנסות מינהלים  -תכנון ובניה

18000

* ליווי משפטי של תביעות ייצוגיות הנגשה
* מניעת הגשת תביעות

* דרישת החינוך לקביעת מדיניות
* ערעורים שמתקבלים

* בעקבות ערעורים שמתקבלים נעשים
ליווי משפטי של נושא
עיצוב המדיניות ושיבוץ של דיונים בנושא
תלמידים במערכת החינוך השיבוצים שלהם נדרשת חשיבה עדכנית
וליווי משפטי

שיבוץ תלמידים במערכת החינוך

17991

תביעות ייצוגיות הנגשה

תביעות ייצוגיות הנגשה

17982

ליווי הקמת אולם כדורסל חדש

ליווי משפטי בכל התחומים ליווי משפטי בכל התחומים הקשורים
הקשורים להקמת אולם להקמת אולם הכדורסל
הכדורסל

השירות המשפטי 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

0

0

0

0

0

0

מספר סעיף תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

17983

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

השירות המשפטי 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

השירות המשפטי 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
השירות המשפטי הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

תוצר מדיד חציון 1

ליווי משפטי שוטף
בכל הקשור
להקמת המוזיאון

רגיל

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

(ריק)

(ריק)

(ריק)

רגיל

עמידה במשימות
טיעדים בהתאם
לצרכי המערכת

רגיל

רגיל

רגיל

(ריק)

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

ליווי הערת מידע בין (ריק)
הגופים באופן חוקי

השירות המשפטי הצבת איכות חיי התושבים בעיר ליווי משפטי שוטף
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים,
ביסוס מרכז העיר וההתחדשות
העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב
הציבורי

ליווי משפטי בכל התחומים ליווי משפטי שוטף בכל התחומים הקשורים השירות המשפטי מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
הקשורים להקמת מוזיאון להקמת המוזיאון
מוקד משיכה בתרבות פנאי
למכוניות -אספנות
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

ליווי הקמת מוזיאון למכוניות אספנות

17988

מבנים מסוכנים ומפגעים

ליווי משפטי שוטף בתחום ליווי משפטי של גורמי הפיקוח והאכיפה
לצורך טיפול במבנים מסוכנמים ו/או
ומתן יעוץ לצורך הסרת
מפגעים בהתאם לחוקי העזר הרלוונטים
המבנים המסוכנים ו/או
והנחיות היועמ"ש
המפגעים

17997

ליווי הקמת מאגרי מידע והעברת מידע ע"פ החוק

ליווי משפטי בקשר לדירות ליווי שוטף של תביעות נזיקין בכלל ובפרט
בקשר לדירות שנבנו ללא היתר
שנבנו ללא היתר

18010

ליווי הוועדה להעברת מידע בין גופים
ציבורים ,תוך שמירה על חופש המידע
והגנת הפרטיות

ליווי הקמת מאגרי מידע

18001

ליווי משפטי בהתמודדות ,שאלות רבות מתעורות ויתעוררו בענין
העסקת עובדים ,תנאי שכר ,עדכון הנחיות
בין היתר ,עם הקורונה
והוראות שלהן ינתן ליווי משפטי שוטף
בתחום משאבי אנוש

ליווי משפטי לאגף משאבי אנוש

18002

ליווי משפטי לאגף הכנסות

ליווי משפטי בהתמודדות ,בעקבות המצב בתחום גביית הארנונה יצאו השירות המשפטי חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,עמידה במשימות
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר ויעדים בהתאם
תקנות המעניקות לחלק מן העסקים פטור
בין היתר ,עם הקורונה
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך לצרכי המערכת
של שלושה חודשים.
בתחום ההכנסות
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
בתחום זה נדרשת מעורבות משפטית למתן
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
פרשנות ,בדיקת פניות פרטניות והפעלת
מארנונה למגורים לבין אחוז
שיקול דעת בנוגע לחיוב וגביית הארנונה
הארנונה ממסחר.

0

0

0

0

0

0

מספר סעיף תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
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מס' משימה

18011

שם המשימה

ליווי משפטי בהתמודדות,
בין היתר ,עם הקורונה
בתחום התקשרויות
ומכרזים

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

עמידה במשימות
ויעדים בהתאם
לצרכי המערכת

עמידה במשימות
השירות המשפטי הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .ויעדים בהתאם
תוך מתן דגש על שיפור השרות לצרכי המערכת
וייעול תהליכים

עמידה במשימות
טיפול ומתן חוו"ד משפטית בקבלת הלוואות השירות המשפטי הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .ויעדים בהתאם
והגדלת מסגרת החח"ד.
תוך מתן דגש על שיפור השרות לצרכי המערכת
מתן מענה בנושאי תשלומים ואגרות.
וייעול תהליכים
ליווי תמיכות.

(ריק)

(ריק)

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

(ריק)

(ריק)

(ריק)

מתן הארכה לחוזים (ריק)
השירות המשפטי הטמעת עקרונות עיר חכמה
בתחום התקשרויות ומכרזים יצאו תקנות
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .קיימים וכן מתן
חירום המאפשרות הארכת חוזים קיימים
תוך מתן דגש על שיפור השרות הנחיות להמשך
בשל הקושי לפרסם ןלנהל מכרזים חדשים.
מכרזים שמצויים
וייעול תהליכים
כמו כן מתן מענה למכרזים שמצויים כבר
בתהליך.
בתהליך  -לכל אלו נדרשות חוות דעת
משפטית ,מתן הנחיות בהתאם למצב.

ליווי וייעוץ משפטי בתחום התקשרויות ומכרזים

18013

ליווי משפטי בהתמודדות,
בין היתר ,עם הקורונה
למינהל הכספים

ליווי משפטי למנהל כספים

18014

ליווי משפטי בהתמודדות,
בין היתר ,עם הקורונה
בתחום אבטחת מידע
וחופש המידע

מתן הסמכות חדשות לפיקוח העירוני כדי
שיוכל לעסוק בנושאים במצב החרום.
מתן יעוץ משפטי לפקחים שמלווה
בהדרכות לפחקוח העירוני

השירות המשפטי חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,עמידה במשימות
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר ויעדים בהתאם
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך לצרכי המערכת
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

השירות המשפטי חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,מתן פתרונות לקיום (ריק)
בתחום התכנון והבניה קיים רצון של
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר הליכי תכנון ובניה
המערכת לאפשר קיומם של הליכי תכנון
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך בתקופת חירום
ובניה במגבלות המחוייבות וזאת כדי למנוע
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
סטגנציה מוחלטת בתחום זה ולאפשר
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
הכנסות מהיטלים ואגרות .השירות המשפטי
מארנונה למגורים לבין אחוז
מציע פתרונות חוקיים ויצירתיים לבקשות
הארנונה ממסחר.
למתן היתרי בניה המוגשות בשעת חירום.

מתן עדכון משפטי להוראות מחוזרי מנכ"ל השירות המשפטי ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
המתייחסות לנושאים רבים ושונים בתחום
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
החינוך  -הסעות ,החזרי תשלומים להורים...
המשמעותי לצה"ל

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.

ליווי משפטי לאגף אבטחת מידע וחופש המידע

18015

ליווי משפטי בהתמודדות,
בין היתר ,עם הקורונה
בתחום החינוך

ליווי משפטי לאגף החינוך

18017

ליווי משפטי בהתמודדות,
ביו היתר ,עם הקורונה
בתחום התכנון והבניה

ליווי משפטי לאגף התכנון והבניה

18018

ליווי משפטי בהתמודדות,
בין היתר ,עם הקורונה -
הפיקוח העירוני

יעוץ משפטי לפיקוח העירוני

18020

התמודדות עם הקורונה  -יעוץ משפטי בתחום חוקי העזר

ליווי משפטי בהתמודדות,
בין היתר ,עם הקורונה -
חוקי עזר

התאמה ושינוי חוקי עזר בהתאם למצב -
כמו מתן פטור מאגרת שולחנות וכסאות
לבעלי עסקים .המשך שיגרת קורונה יביא
לביצוע שינויים בחוקי העזר בהתאם לרצון
הרשות לסייע לאזרחים

השירות המשפטי הצבת איכות חיי התושבים בעיר עמידה במשימות
ויעדים בהתאם
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
לצרכי המערכת
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים,
ביסוס מרכז העיר וההתחדשות
העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב
הציבורי

0

0

0

0

0

0

0

מספר סעיף תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
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18021

שם המשימה

ליווי משפטי בהתמודדות,
בין היתר ,עם הקורונה-
נכסים

ליווי משפטי לאגף נכסים

18120

הסבר

אחראי משימה

ממונה בטיחות
וגהות

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

מתן יעוץ משפטי
והכנת חוזים
מותאמים לנכסי
עירייה

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

(ריק)

(ריק)

עמידה במשימות
ויעדים בהתאם
לצרכי המערכת
והפחתת הסיכון
לתשלום

עמידה במשימות
ויעדים בהתאם
לצרכי המערכת

(ריק)

(ריק)

עמידה במשימות
ויעדים בהתאם
לצרכי המערכת
והפחתת הסיכון
לתשלום

השתתפות ימי
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .השתלמות
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

השתתפות ימי
השתלמות

רגיל

ביצוע סקר סיכונים ביצוע סקר סיכונים רגיל
הטמעת עקרונות עיר חכמה
במקומות שונים
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .במקומות שונים
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

בטיחות וגהות

השירות המשפטי 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
השירות המשפטי 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

השירות המשפטי מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

הכנת חוזים ומתן יעוץ משפטי לייעוד נכסים השירות המשפטי הצבת איכות חיי התושבים בעיר
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
מוגדרים לשימוש לפי צו השעה
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים,
ביסוס מרכז העיר וההתחדשות
העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב
הציבורי

ליווי תהליכי הנגשה ומתן ייעוץ משפטי שוטף

ליווי תהליכי הנגשה של
מתקנים עירונים ואתרי
אינטרנט

18122

20480

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.

תביעות 197

תביעות 197

תביעות  197-שיהוי

*ניהול ההגנות המשפטיות לגבי תביעות
197
* הפחתת הסיכון ככל האפשר ומציאת
דרכים חלופיות לפתרון התביעות"

"*ניהול ההגנות המשפטיות לגבי תביעות
197
* הפחתת הסיכון ככל האפשר ומציאת
דרכים חלופיות לפתרון התביעות"

17749

ביצוע סקר סיכונים
בעמדות עבודה

עריכת סקר סיכונים בעבודה כחלק
מהגישה האקטיבית .גישה מחייבת נקיטת
פעולות יזומות ליישום התקנות בתחום
הבטיחות והגיהות ושמירה על השוהים
במקום העבודה ,בארגון.

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

17744

הסבה מקצועית לממונה בטיחות

השתתפות  8ימי כשירות
לצורך חידוש תעודת
ממונה בטיחות וגהות

נקבע בתקנה ( 3ב) לתקנות הנ"ל כי לצורך ממונה בטיחות
שמירה על אישור כשירות חלה על ממונה וגהות העירוני
בטיחות וגהות ,חובה להשתתף מידי
שנה ב 8 -ימי השתלמות לקידום הידע
בנושאי בטיחות ,וגיהות בעבודה ולדווח על
השתלמויות אלו למפקח עבודה ראשי.

0

0

0

0

מספר סעיף תקציבי

2018782950

1725001750

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

0

0

0

0

25

10

0

0

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
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17745

שם המשימה

הפעלת תוכנת בטיחות
במערכת

הפעלת מערך הבטיחות והגהות

17748

הסבר

הקלטת נתונים בנושא בטיחות וגהות
בתוכנת בטיחות על מנת לקבל תמונה
כללית וארגונית

(ריק)

אחראי משימה

ממונה בטיחות
וגהות

ממונה בטיחות
וגהות

ממונה בטיחות
שיפור אקלים הבטיחות מותנה בשינוי
ביצוע פרויקטים שונים
בתחום הבטיחות עם בעלי ההתנהגות היומיומית של מנהלים ,החל מן וגהות
ההחלטות של הנהלה
מקצוע השונים
בכירה בדבר השקעות כספיות בלתי
יצרניות בהגנת עובדים ,וכלה בהחלטות
האופרטיביות השוטפות של מנהלי עבודה
במצבים המציגים לעובדים דרישות סותרות
של בטיחות מול הגברת מהירות או הפחתת
עלויות.

יצירת אקלים בטיחות בעיר בכלל ובקרב עובדי העירייה בפרט

17752

הפעלת מערך הבטיחות
והגהות (ציוד)

ניהול בטיחות וגהות

17743

הכנת תכנית ניהול בטיחות התוכנית לניהול בטיחות כוללת את תיאור ממונה בטיחות
מקום העבודה ,מדיניות הבטיחות והבריאות וגהות העירוני
ארגוני
בו ,ניהול הסיכונים במקום העבודה (סקר
סיכונים) ,ניהול תוכנית שנתית להדרכות
בנושא בטיחות ובריאות תעסוקתית ,בדיקות
תקופתיות לציוד וחומרים ,בדיקות רפואיות
תעסוקתיות לעובדים רלוונטיים ,פעילות
ומשימות שונות לקידום ...

עמידה בחוק פיקוח על העבודה

17746

הצגת קידום הבטיחות
במחלקות השונות

סמנכ"ל וראש
שימוש בלומדות מאפשר לכל העובדים
להעביר את הידע הנדרש בתחום הבטיחות מינהל כללי
באופן חווייתי ואטרקטיבי ,תוך חיסכון
בעלויות ובזמן -כל עובד מבצע את ההדרכה
בזמן ובקצב המתאים לו ,לא משנה אם הוא
במשרד ,במפעל או בשטח

קידום תנאי הבטיחות והגיהות המקצועית סמנכ"ל וראש
באמצעות עידוד המצוינות בבטיחות ,בגהות מינהל כללי
ובבריאות בתעסוקה במחלקות השונות.

פרס מנכ"ל בטיחות בקרב כל המחלקות

17747

הדרכת בטיחות וגהות
לעובדים

רכישת לומדות בטיחות לעובדים

17751

הסדרה את אופן הטיפול בערכות העזרה הראשונה ורענונים באופן שוטף וקבוע

על פי פקודת הבטיחות בעבודה ,כל מקום ממונה בטחות
חלוקת ערכת עזרה
ראשונה בתקומות העבודה עבודה נדרש להחזיק בתיק עזרה ראשונה וגהות
שבו ייעשה שימוש במקרה הצורך .תיק זה
כולל בדרך כלל פריטים בסיסיים של עזרה
ראשונה כגון פלסטרים ,תחבושות חומרי
חיטוי שונים ,כפפות חד פעמיות ,מספריים
לחיתוך ,חוסמי עורקים ואף משככי כאבים.

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

הקלטת נתונים
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים
ביצוע פרויקטים
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .במקומות עבודה
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

הקלטת נתונים

ביצוע פרויקטים
במקומות עבודה

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רכישת ציוד משרדי רכישת ציוד משרדי רגיל
הטמעת עקרונות עיר חכמה
וציוד בטיחות
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .וציוד בטיחות
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים
הגשת תכנית ניהול אין
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .בטיחות לארגון
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

הדרכת עובדים

השתתפות מחלקות חלוקת תעודות
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .שונות בפרס מנכ"ל השתתפות וקבלת
פרס
תוך מתן דגש על שיפור השרות בטיחות
וייעול תהליכים
הדרכת עובדים
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

חלוקת ערכת עזרה סיום החלוקה
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .ראשונה
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

מספר סעיף תקציבי

1725001750

1725001750

1725001470

1725001750

1725001750

1725001750

1725001470

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

10

20

25

10

10

20

20

0

0

0

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
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שם המשימה

17754

17971

הסבר

אחראי משימה

אגף הספורט
ומתאם בריאות
העירוני

אגף השכונות
התנהגויות בריאות כגון תזונה נכונה,
פעילות גופנית סדירה והימנעות מעישון
יכולים להפחית בצורה ניכרת את התמותה
ממחלות כרוניות רבות ,ובעיקר התמותה
בטרם עת ממחלות קרדיו-וסקולריות
(מחלות לב ,שבץ מוחי וסוכרת).
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,מימוש מדיניות
של צדק חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

הגברת מודעות ואפשרות שיפור בריאות התושבים

אורח חיים בריא לתושבי
העיר

יום הליכה העולמי

17753

אגף לחינוך גיל
קידום תזונה בריאה בגיל העברת תוכנית הוליסטית :תזונה נכונה,
אורח חיים אקטיבי ,מודעות לגוף בניית חוויה הרך
הרך
חיובית כך שהילדים ירצו ולא יקבלו הנחיות
של עשה ואל תעשה.
שינוי והקניית הרגלים בריאים.
קידום תזונה בריאה וקידום הגברת רווחת העובד ובני משפחתו ,שיפור אגף משאבי אנוש
במצב הבריאות הגופנית והנפשית ,סביבת
בריאות
עבודה פיזית וחברתית נעימה התומכת
בבריאות ובבטיחותו ,סביבת עבודה
המאפשרת תזונה בריאה יותר ופעילות
גופנית ,שיפור שביעות הרצון ממקום
העבודה ,הפחתת שיעור החולי וההיפגעות
במקום העבודה ,הפחתת שיעור ההיעדרות
של עובדים.

שינוי הרגלי צריכה בריאות ואורח חיים

17759

17756

שינוי התנהגות בתחום אורח חיים בריא

17758

אגף הרווחה
קידום בריאות מגוונות לקיום אורח חיים
קידום בריאות לאזרחים
בריא במטרה לסייע לזקנים לשמר ולנצל
ותיקים
עתודות תפקודיות העומדות לרשותם,
להבטיח את עצמאותם ,להפחית את
תלותם בזולת ,לשמר את תפקודם ולצמצם
אצלם תחלואה לפרקי זמן קצרים ככל
האפשר.
דוברות ומתאם
פרסום אירועי אורח חיים להוביל מאמץ משותף ברמה מקומית
בריאות
בריא ,מידע לציבור ,קידום לקידום סביבת חיים המאפשרות הרגלי
חיים בריאים בדגש על:
בריאות העיר
אכילה בריאה ושילוב פעילות גופנית בחיי
היום יום

מטרת על רלוונטית

בריאות הציבור

תוצר מדיד חציון 1

סוג
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מספר סעיף תקציבי

1725001753

רגיל
פעילות בריאה
פעילות בריאה
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .במשך כל התקופה במשך כל התקופה
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים
סוף הפעילות

רגיל

רגיל

רגיל

1725001753

1725001753

1725001753

במשך כל שנת
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .הלימודים
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

הצבת איכות חיי התושבים בעיר פעילות פעמים
בשבוע
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים,
ביסוס מרכז העיר וההתחדשות
העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב
הציבורי

במשך כל שנת
הלימודים

סוף התוכנית

פעילויות שונות
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .לקידום בריאות
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

במשך כל התקופה השלמת התוכנית
הטמעת עקרונות עיר חכמה
וקבלת משובים
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

רגיל

1725001753

1725001753

פרסום בתקופת כל פרסום בתקופת כל רגיל
הטמעת עקרונות עיר חכמה
הפעילויות
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .הפעילויות
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

פירוט מקורות
חיצוניים

משרד
הבריאות

משרד
הבריאות

משרד
הבריאות

משרד
הבריאות

משרד
הבריאות

משרד
הבריאות

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

10

8

8

2

6

4

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

50

40

40

10

30

20
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

17755

שם המשימה

רכישת מכשירי כושר
למועדון נוער בסיכון

הפרטת מספר ילדים בעלי עודף משקל

17760

פיתוח מסוגלות וכישורי
חיים באמצעות ספורט
בקרב בני נוער

הסבר

אחראי משימה

פעילות גופנית לבני נוער היא חשובה לא רק אגף נוער וצעירים
בגלל הסיבות הבריאותיות שהיא מקנה כגון:
שיפור נפח הריאות ,חיזוק שריר הלב ,שיפור
תפקוד היחידות המוטוריות של השריר אלא
בנוסף מכיוון שפעילות גופנית משפרת את
מצב הרוח ,מחדדת את המחשבה ותורמת
לעור הגוף.

אגף לחינוך על
מינוף ערכי הספורט בקרב בני נוער
יסודי
באמצעות תוכנית העצמה המאפשרת
פיתוח מסוגלות אישית ורכישת כלים לחיים
טובים יותר ,יצירת בסיס לביצועים משופרים
במגוון אשורי חיים והכל תוך הובלה לפיתוח
מנהיגות ואחריות

להגדיל מספר בתי ספר לדרישות תוכנית אפשריבריא

17761

תוכניות יזומות לקידום
בריאות בעיר

מתאם בריאות
שיפור מדיניות התזונה ושיפור התזונה
ואורח החיים הפעיל במסגרות לילדים אשר ערוני
באחריות הרשות ,הצללה ,מתקני מים,
תאורה ,סימון ושילוט של מסלולי הליכה
ופעילויות בפארקים גני משחקים וכד',
פעילויות ספורט ותנועה ועריכת סדנאות
חווייתיות בנושא תזונה בריאה מותאמות
לגיל ולאוכלוסייה.

פעילויות בריאותיות ורווחה לכלל המשפחות בעיר

20821

חשיפת העיר נתניה
בתקשורת הארצית

דובות ופרסום
המשך חשיפה אינטנסיבית של העיר
נתניה בתקשורת הארצית בכל האמצעים
העומדים לרשותנו באמצעות יחסי ציבור
ואאוט בריין .כמו כן ,השנה נשיק קמפיין הכי
טוב לגור בנתניה ,בו ישתתפו תושבים על
רקע של מקומות ברחבי העיר ,זאת במטרה
לשמר את ההגירה החיובית לעיר.

ביסוס תדמית העיר נתניה כעיר משגשגת ומובילה

20819

הגדלת מספר הלינות
בעיר באמצעות קמפיין
תיירות פנים

מאז הקורונה לראשונה נדרש אגף הדוברות דוברות והסברה
להכין תכנית עבודה לסייע לבתי המלון בעיר
ולעסקים הבינוניים והקטנים על ידי חשיפת
העיר והגדלת מספר הלינות בה .לפיכך גם
השנה נצא בקמפיין ארצי בדגש על שימוש
במדיות ארציות בהן רדיו ,טלוויזיה ואתרי
חדשות בעלי חשיפה גדולה.

המשך מיתוגה של העיר נתניה כריביירה של ישראל

20823

מטרת על רלוונטית
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הטמעת המיתוג

הגדלת מספר
הלינות בעיר

בדיקת נתוני
ההגירה לעיר

ביצוע פעילויות
שונות לקידום
בריאות בעיר

סיום התוכנית
ושיפור בריאות בני
נוער

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל
במשך כל התקופה השלמת הרכת
הטמעת עקרונות עיר חכמה
המכשירים במועדון
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה.
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

במשך שנת
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .הלימודים
תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

הצבת איכות חיי התושבים בעיר ביצוע פעילויות
שונות לקידום
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
בריאות בעיר
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים,
ביסוס מרכז העיר וההתחדשות
העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב
הציבורי

דוברות

הטמעת המיתוג

הגדלת מספר
הלינות בעיר

חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,מדידה של חשיפה
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר ארצית
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

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

המשך שימוש בשפה
גרפית אחת בכל אגפי
ומחלקות העירייה

דוברות והסברה
בכל שנה נמשיך לשמור על שפה גרפית
אחידה בכל מחלקות ואגפי העירייה על פי
ספר המותג שנעשה למיתוגה של העיר
כריביירה של ישראל ,וכן הטמעת לוגו אחיד
לכל המחלקות והאגפים.

שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

מספר סעיף תקציבי

1725001753

1725001753

1725001753

פירוט מקורות
חיצוניים

משרד
הביראות

משרד
הבריאות

(ריק)

( 1614027550,1614029ריק)
550,1722102550

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

8

5

50

200

50
 1614027550,161402האגודה
 9550,1614030550,18לעיתוד
 29302550,17221025התיירות וחל''ת
50,1869001550,1771
003870

1614029550

(ריק)

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

40

25

0

0

50

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20824

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

איילת תמם

דוברות והסברה
בחודש מרץ  2020עם היוודע אודות
וירוס ( )COVID-19עברה מדינת ישראל
למצב חירום .אגף הדוברות נכנס אף הוא
למצב חירום ועוסק בהסברה אינטנסיבית
לתושבים אל מול משרדי הממשלה
השונים .עם כניסת הזן החדש  -האומיקרון
והחשש להתפרצות גל חמישי ,ימשיך האגף
בפעולות הסברה בכל אמצעי התקשורת
להורדת התחלואה.
דוברות ופרסום
העירייה תוציא השנה באמצעות אגף
דוברות והסברה ומינהל תפעול ,אגף
לאיכות הסביבה קמפיין אודות משבר
האקלים בעקבות הצטרפותה של נתניה
לתכנית המאיץ .במהלך הקמפיין נשתמש
בכל האמצעים העומדים לרשותנו בתחום
הפרסום וכן באמצעות כתבות יזומות
בתקשורת המקומית.

דוברות העירייה
השנה נפיק חוברות בהתאם לתכנית
העבודה וצרכים שיועלו במהלך השנה.
נמשיך להפיק את צרופת הארנונה עם
נושאים שונים על פי החלטת אגף הדוברות.
כמו כן ,תופק חוברת חינוך וכן אירועי קיץ.
בנוסף ,תיבחן האפשרות להפיק חוברת
גנים ציבוריים אינפורמטיבית לרווחת
התושבים.

שיווק פעילותה של העיר נתניה פנים וחוץ

הכנת חוברות ,שלטים,
רולפים וצרופת ארנונה

20818

20822

יצירת קשר ישיר מול התושבים

הסברה לתושבים  -עידן
הקורונה

הוצאת קמפיין אודות
משבר האקלים

20086

שוק עירוני

הסדרת הדוכנים בשוק העירוני פעולות
על פי הצורך מול הפיקוח העירוני,
מינהלת השווקים ,אגף ההכנסות והלשכה
המשפטית

בחינת זכויות הדיירות המוגנת בשוק העירוני המקורה

20079

הארכות חוזים וחוזים חדשים

20128

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

רגיל

רגיל

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

שתי חוברות

הצבת איכות חיי התושבים בעיר הורדת נתוני
התחלואה
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים,
ביסוס מרכז העיר וההתחדשות
העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב
הציבורי

הצבת איכות חיי התושבים בעיר חוברת אחת
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים,
ביסוס מרכז העיר וההתחדשות
העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב
הציבורי

הורדת נתוני
התחלואה

העלאת המודעות
בנושא משבר
האקלים

מספר סעיף תקציבי

,1614026550
1611001750

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

( 1614027550,1614029ריק)
550,1722102550,199
4008753

( 1614029550,1614027ריק)
550,1722102550,201
8212750

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

150

240

80

0

0

0

ביצוע המשימה

0

כ 10-דוכנים

(ריק)

0

רגיל

רגיל

רגיל

0

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

0

כ 10-דוכנים

הצבת איכות חיי התושבים בעיר העלאת המודעות
בנושא משבר
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
האקלים
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים,
ביסוס מרכז העיר וההתחדשות
העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב
הציבורי

אגף-נכסים-חדש

התייעלות תוך צמצום ההוצאה
העירונית

התייעלות תוך צמצום ההוצאה
תהל בוארון
הסדרת חוזי התקשרות עם גורמים חוץ
הארכת חוזים והסדרת
העירונית
עירוניים דוגמת עמותות ספורט ,הסדרת
חדשים
כתבי התחייבות מול קבלנים ויזמים בנושאי
התארגנות באתר
שלגית סנדרוביץ שימור ושיפור מתמיד של
יצירת מאגר חוזים מעודכנים וחדשים
יצירת מאגר חוזים
התרבות הארגונית של איכות
מעודכנים לעבודה שוטפת לשימוש עובדי האגף בשעת הצורך .כמו כן,
שהוטמעה בעירייה באמצעות
ניסוח חוזים אשר פג תוקפם.
באגף
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

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

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

18303

20127

הסדרת זכויות העיריה במקרקעין

הסדרה קניינית ותכנונית
של זכויות העיריה

הסדרת ורישום נכסי
העירייה בטאבו

קובי אוזאן

 .1רישום תב"עות  .2הפקעת שטחי ציבור
 .3הזנת נתוני תב"עות ופרצלציות לנכסים
עירוניים  .4בדיקת תב"עות ותצ"רים .5
בדיקת מקור הזכות

שלגית סנדרוביץ
ליווי חוזים עד לרישום בלשכת רישום
המקרקעין ,רישום הערות אזהרה ,זיקות
הנאה ,משכנתאות ,הסכמי חכירה ,מתן
כתבי הסכמה ,רישום בעלויות ,העברת
זכויות ,דיווח ברשויות המס והסדרת
תשלומים במידת הצורך .התנהלות שוטפת
מול לשכת רישום המקרקעין ,מיסוי
מקרקעין ,רמ"י ומשרד הפנים.

הקצאות קרקע

20031

הסדרת נכסים עירוניים

אורנה ניצן
הקצאות קרקע ומבנים ללא תמורה או
בתמורה סמלית ,עפ"י נוהל הקצאות קרקע
של משרד הפנים

צו גינון וחניה

20132

הוצאת צוי גינון וחניה למגרשים ריקים

בדיקה קניינית להיתרי
בניה

איתור ובחינת נכסים
ציבוריים

קובי אוזאן

בדיקת היתרי בנייה כאשר מבוקשת בניה
על קרקע בה לעיריה קיימות זכויות קנייניות

דניאל אדם

קובי אוזאן

איתור נכסים עבור דרישות עירוניות ,החינת אורנה ניצן
שימושים בנכסים קיימים והצרכת נכסים

19971

הסדרת קניינית

19974

17733

השלמת סקר שטח מונים ,משתמשים ומדידות

ליווי סקר שטח והטמעתו
במערכת

תגבור באיסוף נתוני שטח בתחום
משתמשים ,מונים וממצאים לפי דרישות
המכרז והטמעתם במערכת

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

הצבת איכות חיי התושבים בעיר 10
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים,
ביסוס מרכז העיר וההתחדשות
העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב
הציבורי
0
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

 30הליכי הסדרה
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק חברתי ,חוזית
צמצום פערים ורווחת הפרט
והמשפחה
הצבת איכות חיי התושבים בעיר עפ"י הצורך
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים,
ביסוס מרכז העיר וההתחדשות
העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב
הציבורי
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר5 ,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר10 ,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.
עדכון על פני 75
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .נכסים 250-200
תוך מתן דגש על שיפור השרות מבננים
וייעול תהליכים

רגיל

רגיל

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

10

0

(ריק)

(ריק)

0

0

0

מספר סעיף תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

0

0

0

0

0

0

5

רגיל

רגיל

10

0

0

רגיל

(ריק)

0

0

0

0

(ריק)

0

0

0

תב''ר

0

תב''ר סקר

0

0

0

עדכון על פני 75
נכסים 250-200
מבננים

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

20080

שם המשימה

טיפול בפניות שוטפות
ותחזוקה של נכסים

הסבר

תפקיד רוחב המחייב עבודה עם גורמים
שונים ברשות ומחוצה לה למען מניעת
היפגעות ילדים במרחב הציבורי והפרטי.
עבודה שוטפת מול גורמים עירוניים שונים
בהתאם לפרוייקטים הנבחרים

טיפול בתלונות המתקבלות באשר
לתחזוקת הנכס העירוני ,כמו כן ,טיפול
בתלונות המתקבלות באשר לתחזוקת
נכסים אותם שוכרת העירייה לצרכיה,
הסדרת תשלומי חשמל ומים ,סיורים
בנכסים עירוניים ובנכסים אותם שוכרת
העירייה לצורך טיפול בתלונות

טיפול בתלונות שונות בנושא הנכסים העירוניים

20088

פרוייקט "בטרם"

מניעת היפגעות בילדים

17734

מערכת נכסים ממוחשבת

17735

17736

אחראי משימה

תהל בוארון

איילת תמם

מטרת על רלוונטית

התייעלות תוך צמצום ההוצאה
העירונית

תוצר מדיד חציון 1

ביצוע המשימה

פרוייקטים ארוכי
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק חברתי ,טווח
צמצום פערים ורווחת הפרט
והמשפחה

רגיל

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

(ריק)

פרוייקטים ארוכי
טווח

0

(ריק)

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

כ 7 -מכרזי מכירה
כ 10-מכרזי
השכרה

רגיל

תב''ר

רגיל
בקרת הסבת מצב בקרת הטמעת
הטמעת עקרונות עיר חכמה
בקרת הסבה ויישום שיפורים במערכת לפי דניאל אדם
הובלת עדכון פרויקט
שיפורים לפי
ומקיימת בבסיס פעולות העירייה .קיים
החלפת מערכת עם אגף מכרז אגף המחשוב
דרישות המכרז
תוך מתן דגש על שיפור השרות
מחשוב
וייעול תהליכים
רגיל
עדכון של מידע
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,עדכון של מידע
עדכון שכבות מול מפה  GISועדכון והזנת דניאל אדם
הטמעת המערכת הזנה
על פריטי המידע
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר על פריטי המידע
נתונים בתחום ,ארנונה ,חשמל ,מים ,שינויי
וטיוב נתונים
השונים על פני כ
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך השונים על פני כ
חוזים ,מכרזים ,הקצאות , ,איתור שנת
 250מבננים
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום  250מבננים
הקמה ,תיקי בנין ,פלישות וחריגות מול
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
המאגר שהוקם
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.
תב''ר
 10דוחות ,לפי
דניאל אדם  +יעל חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר 10 ,דוחות ,לפי
יצירת דוחות ושליפות לפי תמיכה בחומרי עזר להתייעלות בנושא
חלוקה לתחומי,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר חלוקה לתחומי,
פרוייקט פאנלים סולאריים ,גגות אסבסט ,כרמון  +עירית
דרישה ממאגר המידע
שכירויות ,חוזים,
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך שכירויות ,חוזים,
נגישות ,הפקת מידע לצורכי בקרה ופיקוח אנגלקו
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום הקצאות ,פלישות ,הקצאות ,פלישות,
בנושאי מונים ומשלמים ,ומועבר לטיפול
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות רישום מונים בחיוב רישום מונים בחיוב
האחראים באגף להסדרה לפי הנחיות מנהל
על העירייה במקום על העירייה במקום
מארנונה למגורים לבין אחוז
האגף
משתמש וכו'
משתמש וכו'
הארנונה ממסחר.

20068

20071

ניהול נכסים עירוניים

מכרזים עירוניים לנכסים
מניבים

התחדשות עירונית

איתור צרכים עירוניים ,ציבוריים וכלכליים ,מירי דירליק
שיקודמו במסגרת המכרז ,ניהול מומ עם
צידי ג או גופים עירוניים לצורך קידום
המכרז (בעלי זכויות מקור ,פולשים ,דיירים
וכו) ,אפיון המכרז ותנאיו ,כתיבת חוברת
המכרז ונספחיה תוך שיתוף גורמי עירייה
רלוונטיים ,פרסום וניהול המכרז לרבות מול
משרד הפנים ,מועצה ,וועדת מכרזים.
מירי דירליק
ליווי פרויקטים של התחדשות עירונית/
תמ"א  /38פינוי בינוי בהם לעירייה זכויות
של דייר ,החל משלב המו"מ ,מציאת חלופות
ופתרונות למשתכני המתחם ועד לחתימת
החוזה.
הצבת איכות חיי התושבים בעיר  2פרויקטים
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים,
ביסוס מרכז העיר וההתחדשות
העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב
הציבורי

0

0

מספר סעיף תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

0

0

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(ריק)

0

0

תב''ר יעל
כרמון  +מכרז
איכות סביבה

0

0

(ריק)

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

72

אגף /משימת אב/
מס' משימה

20072

20081

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

(ריק)

רגיל

0

מספר סעיף תקציבי

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
0
(ריק)

(ריק)

0

רגיל

כ 40 -אומדני
מקרקעין
כ 5 -יועצים
לפרויקטים

0

חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

(ריק)

התייעלות תוך צמצום ההוצאה
העירונית

0

רגיל

ביצוע המשימה

0

0

על פי הצורך כ-
% 50

התייעלות תוך צמצום ההוצאה
העירונית

התייעלות תוך צמצום ההוצאה
העירונית

20085

(ריק)

התייעלות תוך צמצום ההוצאה
העירונית

0

פעילות שוטפת
במהלך השנה ועל
פי הצורך בשטח

0

0

0

פעילות שוטפת
במהלך השנה ועל
פי הצורך בשטח

רגיל

על פי הצורך כ-
% 50

 5נכסים

0

רגיל

 5נכסים

(ריק)

0

רגיל

0

(ריק)

0

0

0

(ריק)

20129

מירי דירליק
הזמנת אומדנים לשוויים של מקרקעין
שמאויות ויועצים
בבעלות העירייה לצורך מכרזי מכירה
והשכרה ,נכסים בעלי אופי ציבורי ,רכישת
זכויות דיירות מוגנת ,מבני מכירות ,אנטנות,
החלפות קרקע ,קרקעות משלימות ועוד.
העסקת יועצים יעודיים לפרויקטים כגון
קאנטרי קלאב ,מלונאות ,עמדות טעינה
ועוד.
עבודה שוטפת מול גורמים עירוניים דוגמת תהל בוארון
תקשורת מול גורמי חוץ
מינהל חינוך ,אגף אחזקות ,ארנונה ,וגופים
ופנים
שאינם עירוניים דוגמת מי נתניה.
בנוסף ,קבלת נכסים חדשים ומסירתם,
לדוגמא בתי ספר ,גנים ,מתנ"סים
איילת תמם
אחריות לביצוע הסכמים בין העירייה לבין
ניהול המסעדות ,בתי
הקפה והנכסים העירוניים זכייני הנכסים העירוניים .פגישות תקופתיות
בהיכלי התרבות ,איצטדיון ,עם זכיינים בכל הנוגע לניהול התקין ועל פי
הסכם ההתקשרות בנכסים העירוניים.
מזנונים ודוכנים
מעקב אחר ביצוע מחוייבות הזכיין ,קיום
ביטוחים ,ערבויות ותשלומים ע"פ המתבקש
מהסכם ההתקשרות
פירסום קול קורא להקמת מבני מכירות
קול קורא מבנה מכירות
זמניים על גבי קרקע ציבורית הסמוכה
לאזורי המתחמים על ידי חברות קבלניות.

0

0

(ריק)

רגיל

0

(ריק)

0

0

0

שלגית סנדרוביץ שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

20082

פיקוח ובקרה תקופתית ע"י סיורים יזומים איילת תמם
בקרה תקופתית יזומה
וביקורים תכופים בנכסים על פי סדרי
בתחום הפעילות של
המחזיק בנכס ומתן מענה עדיפויות ופעילות על פי הצורך מול
הגורמים הרלוונטיים בעירייה (רישוי עסקים,
לביקורות פנים וחוץ
פיקוח עירוני ,פיקוח על הבניה ,לשכה
משפטית וכדו)
הסדרת המצב בשטח במידה ואינו תואם
את הרישומים ו/או אינו עומד בדרישות מול
הגורמים הרלוונטיים לנושא.
הפעלת אמצעי אכיפה עירוניים בכל הנוגע איילת תמם
תביעות פינוי
לממצאים העולים מבדיקות תיקי הנכס
והממצאים בשטח .בתחומי תכנון ובניה,
רישוי עסקים ותביעות משפטיות .הפעלת
משרדי חקירות לצורך בדיקת מסוגלות
כלכלית ,בעלויות ישנות ,השתלטויות על
נכסים ,בעלויות שעברו שלא כחוק ולא
באופן מוסדר.

פיקוח ובקרת נכסים

20087

20131

תמיכה בפרויקטים עירוניים

הכנת פרוגראמה לשטחי
ציבור לכלל העיר

בשת"פ עם מינהל ההנדסה (אגף תכנון
ועיצוב עיר) והשירות המשפטי

אורנה ניצן

הצבת איכות חיי התושבים בעיר עפ"י הצורך
בראש סדר העדיפויות ,ניהול
איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס
מרכז העיר וההתחדשות העירונית,
העמקת תחושת הביטחון
והבטיחות במרחב הציבורי

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

שם המשימה

השבחת ומכירת נכסים
השבחת נכסים ופיתוח
20070
עסקי

הסבר

אחראי משימה

איתור הפוטנציאל הכלכלי והקנייני בנכסים מירי דירליק
עירוניים ובהמשך ליווי התכנון מול יועצים,
גורמים מקצועיים רלוונטיים בעירייה
ובמשרדי הממשלה השונים עד לאישור
התב"ע.
ליווי פרויקטים נכסיים עירוניים כגון ,קאנטרי
קלאב ,מלונאות ,עמדות טעינה

תיאור עדכן ועיבוי רשומות בנושא רחובות
ואתרים בעיר

תיעוד ההנצחה במרחב
הציבורי ושיום רחובות
העיר

תיעוד פיתוח ויישום
מדיניות הרשות

20609

20610

אצירת הזיכרון החברתי  -תרבותי של העיר והנגשתו
עובדי ארכיון
וניהול רשומות

אפיון תיעוד ועיבוי רשומות היסטוריות של
מזכיר העיר

מנהל הלשכה
בשיתוף עובדי
הארכיון

עובדי ארכיון
וניהול רשומות

עובדי ארכיון
וניהול רשומות

עובדי ארכיון
וניהול רשומות

20611

אצירת הזכרון הארגוני

מיפוי מערכות המידע
ביחידות העירייה

20612

20807

תיאור ניהול המידע והרשומות
האלקטרוניות ביחידות העירייה

הטמעת נוהל עירוני לטיפול בדואר
מתווה לניהול מסמכים
דיגיטליים ודואר אלקטרוני אלקטרוני

עריכת מפתח התיוק

תיקיון לשכות הנהלת העירייה ינוהל על
פי מפתח תיוק נושאי שיטתי בהתאמה
לנושאים בהם עוסקת הלשכה בהתאם
לדרישות נוהל העירוני .לכל נושא מנהלי
שבתחומי אחריות היחידה ולכל תיק יקבע
סימול מספרי במבנה היררכי.

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,ביצוע המשימה
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר לאורך השנה
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

ארכיון העיר

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות
שהוטמעה בעירייה באמצעות
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
מידע.

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

(ריק)

רגיל

0

עריכת מאגר מידע
לשמות רחובות

רגיל

0

0

מספר סעיף תקציבי

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

(ריק)

(ריק)

0

0

0

(ריק)

0

0

0

0

(ריק)

0

0

0

רגיל
הטמעת פרטי
מטא דאטה עבור
רשומות היסטוריות
של מזכיר העירייה
במערכת המידע
של הארכיון
רגיל
עריכת מסמך
לתיאור ניהול
המסמכים
הדיגיטליים ביחידות
העירייה
עריכת נוהל עבודה רגיל
לטיפול וארגון
הדואר האלקטרוני
עריכת מפתח תיוק רגיל
והפצתו

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

שם המשימה

הסבר

19412

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

שיפור ותחזוקה שוטפת
של אזורי התעסוקה

20707

פיתוח עסקי

אירנה
בניית תכנית לשדרוג אזורי התעסוקה;
יישום התכנית ושיפור נראות המרחב
הציבורי  -ממשק תקציבי עם מינהל
התפעול  -תקצוב ייעודי לתפעול אזורי
התעשייה (ממשק עם מינהל התפעול
ובפרט  -אגף ניקיון העיר ,אגף גינון ונוף ,אגף
תברואה ,פינוי פסולת)

שדרוג תשתיות אזורי
התעשייה ושטחי תעשייה
ומסחר

תכנון ופיתוח אזורי תעשייה קיימים ושטחי תעשייה ומסחר פוטנציאליים
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

אירנה

ממשק תקציבי עם אגף התשתיות לתיקון
ושדרוג תשתיות באזורי התעשייה ,לרבות,
הסרת מפגעים ,תיקון מדרכות ,שדרוג
כבישים

19394

19422

תוצר מדיד חציון 1

בניית תכנית אב
לשיפור פני אזורי
התעשייה;
תחילת יישום
התכנית באזור
תעסוקה ספיר;
תוספת צוות
ייעודי לניקיון אזורי
התעשייה ,הגברת
פינוי פסולת.
תוספת גינון
שיפור תחזוקה
שוטפת
תכנית סדורה
להסרת מפגעים,
תיקון מדרכות,
תמרורים ,עמודי
חשמל.
יישום התכנית
בא.ת .החדש

חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,ניהול שוטף של
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר הקהילה במרחב
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך הדיגיטלי;
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום ייזום ויישום 3
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות פרוייקטים לקידום
העסקים;
מארנונה למגורים לבין אחוז
 4אירועים ב6-
הארנונה ממסחר.
חודשים;
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,השלמת נתונים
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר וטיוב הדו"ח
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך מ2021-
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

קידום עסקים מקומיים

מיפוי עסקים משלים

פיתוח וקידום העסקים המקומיים

אירנה
המשך ניהול קהילת עסקים - BizNet
פרוייקטים לקידום עסקים מקומיים; אחסון,
תחזוקה שוטפת  +קידום הקניון הווירטואלי;
שכ"ט יועץ

מיפוי עסקים לפי האפיון המורחב  -השלמת אירנה
נתונים וטיוב הדו"ח מ2021-

19402

פיתוח עסקי  /מיתוג  /יח"צ  /רישות עסקי

איתור ,קליטה וליווי עסקים הכנת מצגות וחומר שיווקי; אירועים להשקת אירנה
מתחמי תעסוקה וחשיפת נתניה כזירת
חדשים
עסקים;
שכ"ט יועץ

חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,הכנת חומר שיווקי -
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר מצגות;
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך אירוע  -כנס יזמים;
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

רגיל

רגיל

רגיל
יישום התכנית
באזור התעסוקה
דרומי;
תחילת יישום
התכנית באזור
התעסוקה צפוני;
תוספת פעילות גינון
ושיפור נופי באזורי
התעשייה.

יישום התכנית
בא.ת .הישן.
תכנית סדורה
לשדרוג כבישים
ותחילת ביצוע

ניהול שוטף של
הקהילה במרחב
הדיגיטלי;
ייזום ויישום 3
פרוייקטים לקידום
העסקים;
 4אירועים ב6-
חודשים;
השלמת תהליך
מיפוי עדכני
רגיל

הכנת חומר שיווקי רגיל
 סרטונים קצרים +קידום יח"צ;
אירוע  -כנס עסקים;

מספר סעיף תקציבי

2019452950

2019452950

2019452950

2019452950

2019452950

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

750

450

310

50

250

0

0

0

0

0

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

19410

19421

19429

שם המשימה

פיתוח תכנית לעידוד
התעסוקה  /תכנית ליווי
עסקים חדשים

מיתוג הפעילות וקידום
פרוייקטים עסקיים

פורומים  /אירועים

הסבר

הקמת מסד מידע ותכנים חי ומתפתח
והקמת ערוצי העברת מידע ליזמים ובעלי
העסקים
שכ"ט יועץ

הקמת פורומים מקצועיים וייזום אירועים
עסקיים

אחראי משימה

אירנה
הקמת מערך  - One Stop Shopליווי
יזמים ועסקים חדשים החל מאיתור השטח,
התאמת המרחב לצרכים וסיוע בהקמה
והשקה

אירנה

אירנה

מטרת על רלוונטית

חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

19528

עבודה שוטפת עם דוברות פרסום בתקשורת המקומית ,חומר פרסומי אירנה
העירייה  -ממשק תקציבי וכתבות יח"צ באמצעות דוברות העירייה

אירנה

חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

19424

פיתוח זירה עסקית לחדשנות וטכנולוגיה

הקמת מאיץ (אקסלרטור) הקמת תכנית אקסלרציה לחברות
טכנולוגיות וחברות הזנק
טכנולוגי  /חממת
סטארטאפים

תוצר מדיד חציון 1

מיפוי שטחי
תעסוקה זמינים +
צפויים;
יצירת מאגר
מתווכים;
יצירת מאגר
רפרנטים באגפי
העירייה;
פורטל עסקים
אינטראקטיבי;
ניוזלטר חודשי –
;InfoNet
מגזין דיגיטלי –
;BizNetNews

 .1הקמת פורומים:
 פורום יזמים פורום נדל"ן פורום עסקים פורום WellNet .2אירועים עסקיים:
 כנסי השקה שולחנות עגולים אירועי PITCHהכנת חומר
שיווקי ופרסום
פרוייקטים לקידום
העסקים בתקשורת
המקומית

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

ניהול מערך שוטף;
פיתוח מערכת
 CRMלשירות
לקוחות;

רגיל
קבוצת וואטסאפ
 /תפוצת מסרונים
(בהתאם לנתוני
המיפוי);
קבוצת תפוצה
בדוא"ל;
עמוד אינסטגרם
ייעודי לעסקים;
ערוץ יוטיוב ייעודי
לעסקים;
מוקד עסקים (מענה
טלפוני  +דוא"ל).
 .1הקמת פורומים :רגיל
 פורום חדשנות פורום משקיעים פורום מנכ"ליםBizNet-30 .2אירועים עסקיים:
 כנסי השקה שולחנות עגולים אירועי PITCHכתבות יח"צ ומיתוג רגיל

רגיל
יישום התכנית
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,בניית תכנית
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר להקמת אקסלרטור והקמת אקסלרטור
טכנולוגי לליווי
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך טכנולוגי וחממה
חברות זנק
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום לחברות הזנק
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות בשת"פ עם רשות טכנולוגיות;
החדשנות ,מוסדות אירועי PITCH
מארנונה למגורים לבין אחוז
פיננסיים ואקדמיים וכנסי חשיפה;
הארנונה ממסחר.
תחרות
 +יועץ חיצוני;
סטארטאפים;

מספר סעיף תקציבי

2019452950

2019452950

2019452950

2019452950

2019452950

80

200

110

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
95
(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

250

0

0

0

0

0

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

שם המשימה

הסבר

כנס ארגוני נשים

שבוע האישה הבינלאומי

קדום כלכלי ותעסוקתי

הורות ומשפחה

קולנוע נשי מיזםמשותף
עם ויצו

20809

20810

20812

20814

20834

20835

אחראי משימה

ערב הצדעה לארגוני הנשים .אמן ,דוכנים
ותעודות

תחקיר למציאת נשים לצילום תערוכה
מיוחדת ,מופע מרכזי חצאית כאן קודקוד,
ערב הרצאות טד

הכשרות תעסוקה למפוטרות קורונה,
עידוד יזמות עסקית לנשים ,בשתוף מרכז
הזדמנויות בתעסוקה

קריירה ,אימהות וזוגיות ,איזון בין בית
ועבודה

ממשיכה עם מועדון הסרט לנשים ,מיזם
"חיה בסרט" ,המעניק חוויות מהסרטים
לנשים בסביבה נשית ,על נשים ובשביל
נשים עם המרצה לקולנוע ענת שפרן-אור

תכנון עיר מודע מגדר

20836

20837

20839

הטמעת חשיבה מגדרית ,העצמת נשים וקידום שוויון מגדרי
אילנה גורן

אילנה גורן

אילנה גורן

אילנה גורן

אילנה גורן

אילנה גורן

מיפוי מרחבים עירוניים מסוכנים (גנים,
חניונים ורחובות חשוכים) יצירת שבילי
הליכה בטוחים ומוארים

תשליכי

מניעת הסללה

נשים וסיפורים בנתניה

אילנה גורן
קיום טקס חילוני לתשליך הנהוג בראש
השנה ,עבור נשים .ישיבה במעגל נשים,
טיהור ונטרול רגשות שליליים מהשנה
החולפת ,יצירת אנרגיות חיוביות לשנה הבאה
אילנה גורן
מניעת הסללה  -בנים תכלת ובנות ורוד?
בנים  -כבאיות ובנות  -ברבי? ביעור
סטריאוטיפים מגדריים  -קורס מגדר
לעובדות בגני לדים
הקמת מאגר נשים מיוחדות ,שיובילו סיורים אילנה גורן
סביב עיסוקן או אירוח בבתיהן .נחשוף
עבודתן הייחודית והדרך בה יוצרות בסביבתן
בקהילות השונות .סיור שוק נשי .במטרה
שהמאגר יתפתח ישמש אטרקציה תיירותית
נוספת בעיר .בשיתוף מוזיאון נתניה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

קידום מעמד האישה
ארגון דוכני המכירה רגיל
וארגון הערב

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

1841001841

מספר סעיף תקציבי

(ריק)

1841001841

פירוט מקורות
חיצוניים

15,000

30,000

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

0

0

מכירת
כרטיסים
(ריק)

1841001841

1841001841

רגיל

1841001841

10,000

(ריק)

(ריק)

0

סיום צילום הנשים רגיל
והפקת התערוכה,
סגירת הסכם עם
המופע המרכזי
קורסים להתנהלות רגיל
כספית נכונה
והבראה כלכלית

5,000

5,000

תירום הרצאות

0

0

רגיל
בחירת הסרטים
למחצית השניה של
השנה

בניית התכנים,
הזמנת אמנית
איתור גנים
מתאימים למיזם

מיפוי

ארגון המיקום
לטקס בחוף הים
איתור מרצות
וסגירת הסכמים

רגיל

רגיל

רגיל

1841001841

1841001841

1841001841

1841001841

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

10,000

5,000

10,000

20,000

0

0

0

0

תחקיר לאיתור
הנשים המיוחדות
ומעוניינות

בניית הסיפור סביב רגיל
נשים אלה ,פרסום
הסיור איתן/אליהן
באתר העירוני

איתור אמן ותאום
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק חברתי ,אולם
צמצום פערים ורווחת הפרט
והמשפחה
סיום התחקיר
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק חברתי ,לאיתור הנשים
צמצום פערים ורווחת הפרט
והמשפחה
הפקת קורסים
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק חברתי ,ליזמות עסקית
צמצום פערים ורווחת הפרט
והמשפחה
תיאום הרצאות
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק חברתי,
צמצום פערים ורווחת הפרט
והמשפחה
הסכם עם המרצה
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק חברתי ,לקולנוע ,בחירת
הסרטים המתאימים
צמצום פערים ורווחת הפרט
למחצית הראשונה
והמשפחה
של השנה
מפגש עם רשויות
התכנון במינהל
הנדסה
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
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
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

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

20840

20813

שם המשימה

עיד אל באנאת

הסבר

אחראי משימה

ראש חודש לבנות ,נחגג בעבר ע"י קהילות אילנה גורן
צפון אפריקה,בראש חודש טבת בחנוכה.
מעלה על נס את העוצמה הנשית ,הגבורה,
החוכמה והאחווה הנשית לאורך הדורות
(יהודית ,אסתר המלכה) .הנשים מתאספות
לחגיגה בה הן לומדות ,רוקדות ,שרות,
מבקשות סליחה ושולחות מתנות קטנות.
ניתן לקיים גם חגיגה לכל בנות המצווה.

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

אילנה גורן

מספר סעיף תקציבי

1841001841

1841001841

1841001841

10,000

תקציב
פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
א' ₪
10,000
(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

סיום שביל מספר  3סיום שבילים
ושירותים ציבוריים

10,000

תב''ר

0

0

רגיל

רגיל

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

איתור מרצה או
בניית הנרטיב
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מנחה שתוביל את
מימוש מדיניות של צדק חברתי ,הסיפורי על החג
ומשמעותו" ,תפירת" הערב מבחינה
צמצום פערים ורווחת הפרט
התוכן לערב כזה ,מסורתית ,אמן/
והמשפחה
אמנית
בשילוב הדלקת
נרות חנוכה

סגירת הסכמים

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

אילנה גורן

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

20838

מניעת אלימות כלפי נשים מניעת אלימות כלפי נשים ,פעילות לכל
אורך השנה ולא רק ביום למניעת אלימות
בנובמבר .פעילויות שונות ,שוטרת בזהות
כפולה -ביום בלשית בלילה ובבית אישה
מוכה ,הרצאה "מבכי רע לבחירה"
ניהול תקציב המשפ' ,סדנאות "כסף זו לא
פמיננסי
מילה גסה" ,היכרות עם שוק ההון.

פרסום מודעות
והרשמה לסדנאות

20850

3,700

3,000
משרד
התיירות,
משרד השיכון
תב''ר

(ריק)

0

מתוך הסכם
הגג

15

0

איתור מיקום
למבנה שירותים
נוסף

0

0

0

0

מתוך הסכם
הגג

7,500

2,000

0

משרד התיירות 800

ביצוע התאורה

מכרז לבחירת
הספק

ביצוע תכנון

1,200

תב''ר

רגיל

ביצוע שדרוג
מדרכות וחידוש
ריהוט רחוב

ביצוע

סיום תכנון

תב''ר

תוצאות מכרז
לרכישת תא
השירותים

מינהלת מרכז העיר

איתור סדנאות
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק חברתי ,מתאימות
צמצום פערים ורווחת הפרט
והמשפחה

ביצוע שבילי השוק

20851

שדרוג ופיתוח רחובות ומתחמים

שירותים והצללות

שדרוג שבילי השוק ,יצירת תשתית להקמת עלוית פרוינד -
בביצוע חל"ת
דוכני מזון ,בילוי ופנאי דוגמת שוק מחנה
יהודה .פיתוח התשתית מים ביוב ניקוז
וחשמל וכן החלפת הגג בגג עשוי מפנלים
סולריים
ביצוע תא שירותים נוסף והצללות בכיכר

20852

עלוית פרוינד
בשיתוף מינהל
תפעול

תאורה דקורטיבית
במדרחוב קראוזה

20853

20854

תיגבור תאורה דקורטיבית במדרחוב
קראוזה ליצירת אוירה ייחודית וצבעונית
שתעודד

שדרוג רחוב שטמפפר

שדרוג מדרכות ברחוב
הרצל מזרח

עלוית פרוינד
בשיתוף אגף
חשמל

עלוית פרוינד -
שדרוג מדרכות בסמילנסקי בקטע שבין
כיכר ציון ורחוב רמז .השדרוג יכלול החלפת בביצוע חל"ת
ריצוף ,הוספת ערוגות וריהוט רחוב צבעוני

שידרוג מדרכות בהרצל מויצמון ומזרחה עד עלוית פרוינד -
בביצוע חל"ת
לקניון השרון ,תוספת ערוגות גינון וריהוט
רחוב.

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר,
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20855

20856

שם המשימה

שדרוג מדרכה ברחוב
סמילנסקי

ביצוע שדרוג מדרכות
ברחוב שמואל הנציב

הסבר

שדרוג מדרכה ברחוב סמילנסקי בקטע
שבין הרצל ורחוב רמז.
החלפת ריצוף ,ריהוט רחוב בשני צידי
הכביש.

החלפת ריצוף ,גינון ,ריהוט רחוב צבעוני
ריבוד הכביש וסימוני דרך.

אחראי משימה

עלוית פרוינד -
בביצוע חל"ת

עלוית פרוינד -
בביצוע חל"ת

20857

20858

ניהול ואחזקת המרחב הציבורי ,כיכר מדרחובים והרצל סטריט מול

ביצוע תיקון ושיקום לשביל הסגול בחלקו
המערבי זאת לאחר  8שנים בהם השביל
קיים ,הוא התבלה ויש לחדש את הציפוי
הפולימרי.

חברת פרוטאצ' זכתה במכרז לתחזוקת
תפעול טכני למערכות
הדיגיטליות והמיחשוב של כל מערכות הכיכר כולל תאורת הרצפה
ותאורת המזרקה .המחשבים ומסכי הכיכר
הכיכר
כולל טיפולי שבר וונדליזם

20859

ביצוע שיקום ל"שביל
הסגול"

עלוית פרוינד

עלוית פרוינד

עלוית פרוינד

ניהול תכנים למסכי הכיכר הפקת תכנים ,רכישת זכויות הקרנה של
שידורים ישירים הפקת רשימות השמעה
של מוסיקה בסגנונות שונים בהתאמה
לשעות היום לחגים והמועדים.

20860

עלוית פרוינד
בשיתוף היכל
התרבות

20861

עלוית פרוינד

ביצוע ציורי קיר ענקיים על מבנים ברחוב
ציורי קיר
הרצל וסביבתו כחלק ממיתוג מרכז העיר
כמרכז אמנות ויצירת ציר סיור "גרפיטי"
המהווה אטרקציה מבוקשת לתיירות פנים
וחוץ
תאורה דקורטיבית בהרצל ביצוע תיגבור תאורה לאורך הרצל סטריט
מול ,מדרחוב הרצל וכיכר העצמאות
ובמדרחוב

20862

פסל ילד  -ברונזה
במזרקת המדרחוב

עלוית פרוינד
פסל ילד יושב על מזרקת הכיכר מהווה
נקודת צילום ואטרקציה למבקרים בכיכר.
מזה עשור לא חודשה הכיכר באטרקציות
כגון זו הפסל יבוצע על ידי אמנים
המתמחים בפיסול דמויות ריאליסטיות והוא
יהווה חידוש מרענן למבקרים במרכז העיר

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

רגיל

תב''ר

תב''ר

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

גמר ביצוע

סיום ביצוע

(ריק)

(ריק)

(ריק)

רגיל

0

0

0

מספר סעיף תקציבי

1771005780

1771005780

0

120

562

0

0

3,500

תקציב
תקציב
פירוט מקורות ממקורות ממקורות
חיצוניים
הרשות -
חיצוניים
א'₪-
א' ₪
2,500
מתוך הסכם 0
הגג

מתוך הסכם
הגג

(ריק)

(ריק)

(ריק)

120

(ריק)
התקשרות עם
קבוצת ציירים
פרסום "קול קורא"
תכנון וביצוע המיזם( .ריק)

0

רגיל

תב''ר

(ריק)

1771005780

1771005780

תב''ר

(ריק)

(ריק)

0

160

150

(ריק)

0

0

130

ביצוע תכנון ,הצגה
בוועדת אמנות
וקבלת אישורה.

0

ביצוע שוטף

ביצוע שוטף

ביצוע

חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,סיום תכנון
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,סיום תכנון
ביסוס תחומי התעסוקה והמסחר
כאבן שואבת ליזמות עסקית תוך
הגדלת שטחי התעסוקה .קידום
שינוי היחס שבין אחוז ההכנסות
מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20863

20865

20866

20867

שם המשימה

תפעול ותחזוקת גלריות
בתל חי

רכישת תכני מוסיקה +
זכויות

שילוט תדמיתי

חידוש אלמנטי עץ בכיכר
ובהרצל סטריט מול

20869

הסבר

רכישת רשימות השמעה למערכת
הרמקולים והסאונד בכיכר ובמדרחוב

ביצוע שלט ענק המשמש לכיסוי הבניין
ההרוס בכיכר העצמאות ולייצוג תדמיתי
של מרכז העיר  -משמש כרקע ותפאורה
לארועי הכיכר.

חידוש אלמנטי העץ זו פעולה חיונית
לשמירה על אלמנטים אלו .יש לצבוע פעם
בשנתיים בשמן עץ על מנת לשמור על
תקינות האלמנטים.

חידוש אבני הפסיפס

20873

אחראי משימה

הגלריות בתל חי הפכו להיות מוקד משיכה עלוית פרוינד
מרכזי לאמני העיר ,מדי ערב מתקיימת
פעילות של יצירה ,מדי שנה מציגים בגלריות
תערוכות של אמני הגלריה .התקציב נדרש
לצורך העסקת אוצרים לתערוכות ,חומרי
יצירה והפקות דפוס לתערוכות
עלוית פרוינד

עלוית פרוינד

עלוית פרוינד
בשיתוף אגף
גנים נוף

עלוית פרוינד
אבני הפסיפס במדרחוב הנם אחד
מהאלמנטים האדריכליים שאותם יש לחדש בשיתוף מינהל
תפעול
מדי כמה שנים.
השנה המצב גרוע ביותר ולכן יש לחדש את
הריצוף הנ"ל

חיזוק גגוני PTFE

עלוית פרוינד
בשיתוף מינהל
תפעול

חיזוק גגוני סגירות החורף במדרחוב הרצל
למניעת הרס הגגונים הללו העשויים חומר
פולימרי ייחודי.

20864

תשתיות תרבות ואמנות

שימור בית לנדה

עלוית פרוינד
בית לנדה יהווה את "הסלון התרבותי"
בשיתוף אגף מבני
של מרכז העיר .ביתם ההסטורי של בני
משפחת לנדה ישומר וישוחזר ויכיל בתוכו ציבור
גם את מוזיאון ההעפלה שיהווה "סניף" של
מוזיאון נתניה יהווה מקום מפגש לתושבי
העיר לארועים קמריים תרבותיים התואמים
לאופיו של המבנה המיוחד .כמו כן יכלול
המבנה בית קפה וחצר אוטנטית משוחזרת.

מטרת על רלוונטית

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
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
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
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
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

תוצר מדיד חציון 1

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

רגיל

מספר סעיף תקציבי

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
פירוט מקורות
חיצוניים

ביצוע שוטף במהלך (ריק)
כל השנה

1771005780

רגיל

(ריק)

1771005780

30

(ריק)

0

3

(ריק)

(ריק)
ביצוע שוטף של
הפעילות בגלריות -
 4תערוכות.

0

רגיל

ביצוע השלט
והתקנתו

1771005780

80

15

250

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

10,000

0

0

0

0

8

0

בחירת קבלן מבצע תב''ר
וביצוע חידוש
אלמנטי העץ

(ריק)

רגיל

תב''ר

(ריק)

(ריק)

תב''ר

0

0

0

0

הכנת מפרט טכני
ופרסום מכרז

ביצוע התיקונים

ביצוע הפרויקט

סיום תכנון ,יציאה
למכרז לבחירת
קבלן מבצע

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

20868

שם המשימה

ביטוח שנתי לפסנתר
המדרחוב

הסבר

ביטוח לפסנתר הנמצא במרחב הציבורי
הנו חובה לאור מעשי הוונדליזם הרבים,
התקלות הרבות ובייחוד הצורך בתפעול
תקין של הפסנתר לאור הביקוש הרב שלו
בקרב חובבי הנגינה והמאזינים הרבים

20870

אחראי משימה

עלוית פרוינד

עלוית פרוינד

ביצוע מיצג מולטי
מדיה חדש למזרקה
האינטראקטיבית

20874

עלוית פרוינד
בשיתוף היכל
התרבות

עלוית פרוינד
בשיתוף היכל
התרבות

עלוית פרוינד

עלוית פרוינד
בשיתוף היכל
התרבות

פרסום דוברות

20875

20871

(ריק)

מיצגי המזרקה מהוים אטרקציה מרכזית
במשך כל השנה כאשר מדי יום (חודשים
אפריל  -אוקטובר) מוקרנים על גבי מסך
המים מיצגים מרהיבים המושכים מאות
צופים ותיירים לכיכר העצמאות .אנו
מבקשים לבצע מיצג חדש שיחדש
עמלת אגף דוברות עבור פרסומי מרכז
העיר אותו מפיקה ומפרסמת הדוברות

שיווק דיגיטלי ועיצוב גרפי

ארועי חוצות

20872

ארועי חוצות למען קידום העסקים

ארועי חגים בכיכר

סכום כולל

כדי לעודד את העסקים במרכז העיר
יתקיימו ארועים מגוונים שימשכו קהל של
צעירים ומשפחות מבקרים ותיירים למרכז
העיר .במסגרת זו יתקיימו :משחקיות
בשבת ,שישי -הפנינג בהרצל סטריט מול,
ספריה וארועי ילדים בכיכר ,הקרנות סרטים
ריקודי עם ועוד..
חגיגת שבועות וארועי עצמאות יתקיימו
בכיכר  -ארועים המוניים שבהם ישתתפו
אלפים מתושבי העיר אורחיה והתיירים
המתארחים בה .ארועי שבועות מתוקצבים
ב  100אש"ח ארועי עצמאות  -טרם הוחלט
על לוקת התקציב בין מרכז העיר ,השלולית
והספורטק .

תוצר מדיד חציון 1

ביצוע תיקונים על
בסיס שוטף

מטרת על רלוונטית

פרסום קול קורא
לביצוע המיצג

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
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

רגיל

תב''ר

רגיל

סוג
תוצר מדיד חציון  2תקציב

(ריק)

ביצוע המיצג

(ריק)

העברת תקציב
לדוברות עבור
פרסומים 1/12
ביצוע 1/12

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

(ריק)

ארוע שבועות

רגיל

(ריק)
ביצוע תוכנית
הארועים מבוססת
על לוח השנה חגים
ומועדים.

(ריק)

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

רגיל

רגיל

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

מספר סעיף תקציבי

1771005780

0

1752004870

1771005780

1752004870

0

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

2

3

13

2

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

650

היכל התרבות 0

196,650

0

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

100

24,905

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.
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

18119

שם המשימה

קידום למידה משמעותית

18121

18123

18124

18125

18126

18127

18128

18129

18130

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

הגיל הרך

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

0

0

0

0

0

0

0

פירוט מקורות
חיצוניים

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

0

משרד הבריאות
תכנית אפשרי זה
בריא
תרומת משפחות
גרינספן +ויינברג+
משרד החינוך
תשלומי הורים
מרצון
0

תשלומי הורים
מרצון
תשלומי הורים
מרצון

תשלומי הורים-
מרצון

רגיל

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 79ש''ח תשלומי
הורים

0

0

0

₪ 110

תשלומי הורים
מרצון

0

0

שת"פ מטה הגיל
הרך+מחלקת
תרבות

הרחבת פעולות סל תרבות ,בתחומי
תיאטרון ,מחול וספרות -בגנים ובמרכזי
תרבות שונים ברחבי העיר

רגיל
שביעות רצון גבוהה
(בשאלון) של ציוותי
הגנים מרמת הפעילות,
התאמתה ותרומתה
ללמידה מהנה ומגוונת

ביקורים במרכזי העשרה -תכנית העשרה שת"פ מטה
הגיל הרך+רווחה
בתחומי האומנויות -קולנוע ,תיאטרון,
חינווכית+קרן
מוסיקה ואומנויות פלסטית
נתניה

ביסוס מערכת חינוך עירונית כלל הגנים גילאי 3-4
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

ב 90%-מהגנים
יצירת חוסן חברתי קהילתי 40 ,שעות של למידה
מסגרת לפיתוח מקצועי על ידי דיאטנית מטה גיל הרך
שילוב לתכנית קידום
יהיה שינוי תפיסתי
ולכל גן  3מפגשי ליווי
ומחלקת בטיחות מימוש מדיניות של צדק
של ציוותי גן (גננות וסייעות)+ליווי של
בריאות
וההתנהגותי בהרגלי
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
המשתלמות בשדה 5+הרצאות לצוותים וגהות
התזונה
הפרט והמשפחה
ולהורים בנושא אורח חיים בריא
העשרה שפתית
כל הגננות ()100%
ביסוס מערכת חינוך עירונית כל הגנים משתתפים
ספרית פיג'מות -פעילות העשרה אוריינית מנהלות הגנים
בתוכנית .כל ילד מקבל מנהלות תלקיט פרטני
המובילה תהליכי חדשנות
בגנים סביב ספרים נבחרים שמשרד
לכל ילד ,למעקב אחר
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס  8ספרים לביתו.
החינוך מספק לגנים ולכל ילד
רכישת ניצני אוריינות.
המשמעותי לצה"ל
כלל הגנים מפעילים
ביסוס מערכת חינוך עירונית  90גנים
מטה גיל הרך
למידה בסביבה מתוקשבת הסוד של מיה-סביבה אינטרנטית
ושימוש בטכנולוגיות
את התכנית באופן סדור
המובילה תהליכי חדשנות
המפתחת את יכולותיהם של הילדים תוך
מתקדמות
ובמעקב אחר התקדמות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
כדי משחק יצירה הנאה וזימון חווית של
המשמעותי לצה"ל
הצלחה.
 80%מהילדים
ביסוס מערכת חינוך עירונית " גני חובה
מטה הגיל הרך
למידה בסביבה מתוקשבת שילוב  10שולחנות חכמים ב  20גנים
ושימוש בטכנולוגיות
שמשתתפים בתכנית
המובילה תהליכי חדשנות
(ברוטציה)
מתקדמות
שולטים בכלים .מעקב
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
של מנהלות הגנים
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית  50גני חובה מפעילים פיתוח מיומנויות
מטה הגיל הרך
למידה בסביבה מתוקשבת עבודה עם ערכות רובוטק  -לפיתוח
ושימוש בטכנולוגיות
חשבוניות ומרחביות -
הערכה
המובילה תהליכי חדשנות
מיומנויות חשבוניות ומרחביות
מתקדמות
באחריות מנהלות הגן
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
לעקוב
המשמעותי לצה"ל
חיזוק הזהות היהודית
ביסוס מערכת חינוך עירונית כ  30גנים ישתתפו ב  3פעילות המשך עצמאית
מטה הגיל
ביקור במוזיאון נתניה +בית הבאר
והמקומית  -מסורת
מפגשים במוזיאון+בבית של ילדים והורים בעידוד
המובילה תהליכי חדשנות
הרך+היכל
ומורשת
ומעקב של צוות הגן
התרבות +העמותה ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס הבאר
ובעידוד של הנהגת
המשמעותי לצה"ל
לחינוך ב"פ
ההורים הגנית
תכנית לימוד ייעודית
פעילות המשך עצמאית
ביסוס מערכת חינוך עירונית כ 50-גני חובה
מטה הגיל הרך
ביקור בפלנתניה -מרכז מדע ,חלל
ישתתפו בתכנית אחת של ילדים והורים בעידוד
המובילה תהליכי חדשנות
ותרבות -תכנית לימוד יעודית לגני חובה
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס לשנה+מפגש התרמה ומעקב של צוות הגן ושל
על כדור הארץ
הנהגת ההורים הגנית
ומפגש המשך בגן
המשמעותי לצה"ל
סל תרבות
מטה הגיל הרך +ביסוס מערכת חינוך עירונית השתתפות של כלל ילדי שביעות רצון גבוהה
פעילויות סל תרבות בתחומי מוסיקה,
הגנים העירוניים ,כולל (בשאלון) של ציוותי
המובילה תהליכי חדשנות
היכל אומנויות
תיאטרון וקולנוע
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס חנ"מ בכלל הפעילויות הגנים מרמת הפעילות,
הבמה
התאמתה ותרומתה
המשמעותי לצה"ל
ללמידה מהנה ומגוונת

סל תרבות

ביקור במרכזי העשרה
0

רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית כ 60-גני חובה ישתתפו שביעות רצון גבוהה
(בשאלון) של ציוותי
ב 5-מפגשים ,כולל
המובילה תהליכי חדשנות
הגנים מרמת הפעילות,
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס מפגש עם הורים
התאמתה ותרומתה
אחרה"צ
המשמעותי לצה"ל
ללמידה מהנה ומגוונת
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

18131

תוצר מדיד חציון 2

גן מוסיקלי

סוג תקציב

שת"פ מטה לגיל
הרך+אגף שח"ר

18132

מספר סעיף
תקציבי

רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית כלל  16הגנים ישתתפו שביעות רצון גבוהה
(בשאלון) של ציוותי
ב 5 -מפגשים בחצר
המובילה תהליכי חדשנות
הגנים מרמת הפעילות,
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס ובגן
התאמתה ותרומתה
המשמעותי לצה"ל
ללמידה מהנה ומגוונת

העשרה מוסיקלית

פיתוח האזנה מוסיקלית ובניית כלים
מחומרים מתכלים

0

0

מטה הגיל
הקניית מיומנויות בתחום אוריינות
מוסיקלית ,מקצבים ,שירה ונגינה בהתאם הרך+קונסבטוריון
לשלבי ההתפתחות.

18133

0

רגיל
שביעות רצון גבוהה
(בשאלון) של ציוותי
הגנים מרמת הפעילות,
התאמתה ותרומתה
ללמידה מהנה ומגוונת

פירוט מקורות
חיצוניים

תשלומי הורים
מרצון

0

0

0

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

תל''ן -תשלומי
הורים
 175ש''ח

0

0

0

(ריק)

0

0

רגיל

רגיל

רגיל

0

0

משרד חינוך -מת''י 0
פסג''ה

 233,000תכנית
הדרך החדשה

0

0

 30%ממשרד0 70%
רשות ,החינוך,
השתתפות הורים
0

רגיל

0

תכנית התחלה
טובה

0

0

0

0

0

חינוך גופני בגנים

18134

שיעורי חינוך גופני+ריקוד ותנועה

מטה הגיל הרך+
מחלקת ספורט

המוזה באה לגן

רגיל
העשרה מוסיקלית-
ביסוס מערכת חינוך עירונית הפעלה ב 25-גנים
מושגים ומיומנומיות-
המובילה תהליכי חדשנות
מעקב גננת
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית כלל השיעורים שנקבעו שביעות רצון גבוהה
(בשאלון) של ציוותי
נערכים באופן סדור
המובילה תהליכי חדשנות
הגנים מרמת הפעילות,
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס בכלל הגנים (מעקב
ע"י מנהלות הגנים מול התאמתה ותרומתה
המשמעותי לצה"ל
ללמידה מהנה ומגוונת
מחלקת ספורט)

המוזה באה לגן

18135

18136

18137

מטה גיל הרך

חוק השילוב

מסגרות מיל"ת

תכנית מעג"ן

ביסוס מערכת חינוך עירונית כ 10-גני חובה
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

פיתוח מקצועי של צוותים חינוכיים בנושא מטה גיל רך+אגף ביסוס מערכת חינוך עירונית
חנ"מ +מת"י+שפ"ח המובילה תהליכי חדשנות
הכלה והשתלבות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

הפעלת  26מסגרות מיל"ת בשכונות
מוחלשות :הזנה +חוג שבועי

מענה פארא-רפואי פרטני/קבוצתי
כמודלינג לגננת במהלך שעות הגן

18138

ביסוס מערכת חינוך עירונית
שת"פ מטה גיל
המובילה תהליכי חדשנות
הרך +העמותה
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
לתפנית
בחינוך+מתנ"סים המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית
מנהלות
מרכזים+מטה גיל המובילה תהליכי חדשנות
רך +רכזת התחלה ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
טובה

תכנית מעג"ן

מטה גיל
תכנית מעג"ן  -מערך תומך גן ,תכנית
איתור ומתן כלים לגננות להתמודדות עם רך+מנהלות
מרכזים+רכזת
ילדים בצ"מ
התחלה טובה

ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

כלל הגננות תכרנה
השתתפות של כלל
הגננות בעיר במפגשים -את הרציונל של החוק
ותיישמנה את תהליך
במסגרת הפיתוח
ההפנייה לועדות
המקצועי שלהן.
השונות .מדדים של
הכלה -לבחינת הפיקוח.
הפעלה ב26-מסגרות ציוותי מיל"ת ביחד עם
ציוותי הבוקר ידווחו על
התקדמות של הילדים
בהיבטים שונים,
מעקב דו שנתי של צוות
כ 10 -גנים
מטה הגיל הרך עם צוות
מעג"ן להצגת תוצרים
של הערכה מעצבת
ומסכמת -ש"ר מדריכות
גננות+התקדמות ברמה
הפרטנית.
ב 26-מסגרות ,כולל  2מעקב דו שנתי של
צוות מטה הגיל הרך
מעונות יום
עם צוות מעג"ן להצגת
תוצרים של הערכה
מעצבת ומסכמת -ש"ר
מדריכות גננות+מעקב
אחר התקדמות ברמה
הפרטנית.
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

18139

18141

18142

18145

18146

שם המשימה

מגשרת לקהילה העולים
מצרפת

מגשרת לבני הקהילה
האתיופית

מגשרת לבני הקהילה
האתיופית

ליווי פסיכולוגים בגנים

ליווי מנתחת התנהגות
בגני הילדים

18148

18149

18152

18153

הסבר

אחראי משימה

האגף לגיל הרך+
מרכז להשכלת
מבוגרים

האגף לגיל הרך+
פסג"ה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

 100%גננות שבגנן ילדי רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית מתן מענה להורים
שת"פ מטה גיל
ליווי וקיום קשר עם משפחות העולים
של  270ילדים במהלך עולים ידווחו למפקחות
המובילה תהליכי חדשנות
באמצעות מגשרת ומתאמת לעולי צרפת רך+ +משרד
על שיפור בקשר עם
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס השנה.
החינוך
משפחות העולים,
המשמעותי לצה"ל
 80%מההורים יגיעו
למפגשים
ביסוס מערכת חינוך עירונית מתן מענה לכ -כ 7גנים חינוך לרב תרבותיות -רגיל
עם משפחות באמצעות מגשרת ומתאמת מטה גיל הרך
חיזוק הזהות של בני
המובילה תהליכי חדשנות
לבני הקהילה האתיופית
הקהילה
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית מתן מענה לכ40 -גנים חינוך לרב תרבותיות -רגיל
עם משפחות באמצעות מגשרת ומתאמת מטה גיל הרך
חיזוק הזהות של בני
המובילה תהליכי חדשנות
לבני הקהילה האתיופית
הקהילה
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
מספר המקרים שניתן רגיל
מטה גיל רך+שפ"ח ביסוס מערכת חינוך עירונית ליווי ציוותי גן במהלך
ליווי פסיכולוגי בכל גני החובה  +בכל
השנה במתן מענה בכל להם מענה  -מעקב
המובילה תהליכי חדשנות
אחד מהמרחבים -כמענה לצרכים של
שפ"ח .שאלון ש"ר
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס סוגייה התפתחותית/
גילאי 3-4
של גננות (באחריות
יחודית שעולה
המשמעותי לצה"ל
השפ"ח)
ביסוס מערכת חינוך עירונית בניית תכנית התערבות -בניית כלי אחיד לאבחון רגיל
ליווי תוך גני של מנתחות התנהגות בגנים מטה גיל רך+
גנים אדומים .בנייה
מתן כלים להתמודד
המובילה תהליכי חדשנות
שפ"י+שפ"ח
אדומים
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס לצוות ולהורים במקרה ויישום של תכנית
שיש קושי התנהגותי -התערבות לשיפור
המשמעותי לצה"ל
אקלים גני .שיפור
רגשי
באקלים הגני ובמצבו
של הילד.ה
רגיל
שיפור באקלים הגן.
ביסוס מערכת חינוך עירונית מטה גיל רך +שפ"ח+
מטה גיל
שפ"י+מדריכות פדגוגיות דיווח של גננות .צמצום
המובילה תהליכי חדשנות
רך +שפ"ח+
תלונות של הורים
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
שפ"י+מדריכות
מהגנים הללו
המשמעותי לצה"ל
פדגוגיות

השתלמויות בליבה הפדגוגית ,כדוגמת:
הגשת חומרים ,ספרות ילדים וכד'

תגבור צוותים חינוכיים לפי תגבורבגילאי  3-4בחודשים הראשונים
צרכים משתנים :בגנים
של השנה -סיוע לילדים שטרם נגמלו
בגנים אדומים :למתן מענה משלים כחלק
מתכנית התערבות גנית ולאחר קיום
וועדת היוועצות בהשתתפות צוות רב
מקצוע
טיפוח מיומנויות של חוסן השתלמויות בנושאים :חוסן ,ניתוח
בקרב הצוותים ,הילדים
התנהגות ,הכלה והשתלבות ,רב
וההורים
תרבותיות

השתלמויות בליבה
הפדגוגית

הכשרת סייעות

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

רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית השתתפות של סייעות שעור גבוה של
השתתפות (לפחות
חינוכיות בכלל
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס ההשתלמויות שנפתחות  25משתתפות בכל
השתלמות) .משוב בתום
המשמעותי לצה"ל
ההשתלמות שמתייחס
למה למדה ולמה
מיישמת כבר בגן.
רגיל
שעור גבוה של
ביסוס מערכת חינוך עירונית סייעות חינוכיות
השתתפות (לפחות
משתתפות בכלל
המובילה תהליכי חדשנות
 25משתתפות בכל
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס הקורסים שנפתחים
השתלמות) .משוב בתום
המשמעותי לצה"ל
ההשתלמות
רגיל
אפס אחוז נשירה.
ביסוס מערכת חינוך עירונית פתיחה של קבוצה
שאלוני ש"ר במהלך
יעודית של עד 30
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס סייעות מהחינוך הרגיל הלמידה
המשמעותי לצה"ל

מספר סעיף
תקציבי

0

0

0

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

0

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

0

חצי משרה -במימון 0
משרד החינוך
0

0

0

(ריק)

0

0

0

0

0

תקצוב נוסף
מטעם מת''י
ומטעם המחוז

0

0

0

0

חוסן -תקצוב
מהדרך החדשה

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

0

(ריק)

0

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

18154

18155

18156

18157

18158

18159

18160

18161

18162

18164

18165

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

ביסוס מערכת חינוך עירונית אחת לחודש מפגש של ישום הלמידה בעבודה רגיל
מנהלת
למידה ציוותית של נושאים רלבנטיים
פיתוח צוות-האגף לגיל
היומיומית
 3שעות
המובילה תהליכי חדשנות
האגף+מנחה
לרווחה נפשית ולתפקוד היומיומי
הרך
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
מומחית תחום
המשמעותי לצה"ל
העמקה של
רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית שילוב של נציגות ממת"י יצירת שפה עירונית
העמקה של תהליכי הפיתוח המקצועי של מטה גיל הרך +
תהליכי הפיתוח
ותחילת הטמעת
ומהשפ"ח במופעים
המובילה תהליכי חדשנות
פסג"ה
הגננות מובילות+המדריכות
המקצועי של הגננות
העקרונות הפדגוגיים
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס נבחרים.
מובילות+המדריכות
במרחבים.
המשמעותי לצה"ל
רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית שילוב של נציגות ממת"י יצירת שפה עירונית
מטה גיל הרך
ביסוס פורום צוות מוביל קיום מסגרת של פיתוח מקצועי לגננות
ותחילת הטמעת
ומהשפ"ח במופעים
המובילה תהליכי חדשנות
להרחבת מעגל השותפים מובילות -כישורים ומיומנויות הדרכה בראי
העקרונות הפדגוגיים
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס נבחרים.
הגן העתידי והפדגוגיה הנתייתית
במרחבים.
המשמעותי לצה"ל
רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית  10מפגשים -סה"כ  40שיעור נשירה נמוך.
האגף לגיל הרך
פיתוח עתודה מנהיגותית קבוצת העצמה לפיתוח עתודה של
רמת מחוייבות גבוהה
שעות
המובילה תהליכי חדשנות
של של סייעות חינוכיות -מנהיגות חינוכית ומעקב אחר יישום
בליווי יעוץ מקצועי
של המשתתפות .משוב
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
היוזמות החינוכיות שפותחו בתשפ"א.
אמצע וסיום.
המשמעותי לצה"ל
עידוד ותמיכה ביוזמות
רגיל
"  100%מהיוזמות
ביסוס מערכת חינוך עירונית כ 30-גנים מגישים
מטה גיל הרך
עידוד ותמיכה ביוזמות חינוכיות של
חינוכיות של ציוותי גן
הנבחרות -מיושמות
בקשות ומקבלים
המובילה תהליכי חדשנות
ציוותי גן
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס תקצוב של כ ₪ 1000 -מעקב של צוות מטה
גיל רך.
לקידום היוזמה
המשמעותי לצה"ל
"
ביקורים בגנים -
רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית יישום של ת"ע עבודה ביקור של מנהלי
ביקור של מנהלי מחלקות באגף בשיתוף מטה גיל הרך
המחלקות בלפחות
סדורה מתוקצבת
המובילה תהליכי חדשנות
פרואקטיבים וריאקטיבים מנהלת האגף וביחד עם שותפות תפקיד.
 50%מהגנים בכל שנה.
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס בשיתוף עם הצוותים
משותפים לחברות מטה קיום שיח מקצועי עם צוות הגן לקידום
הגיל הרך
שילוב מנהלת האגף
החינוכיים.
המשמעותי לצה"ל
העשייה הפדגוגית -במהלך ובעקבות
בביקורים הללו ,ע"פ
ביקור בגנים .בניית מתווה משותף לביקור,
צורך וזמינות.
הכולל דגשים לשיח עם צוות הגן ומוקדים
פוטנציאליים לתצפית
מודל ייחודי
רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית יישום של ת"ע עבודה הגברת החיבורים
מטה גיל הרך
הפעלה של מודל יחודי של שת"פ בין 8
ומימשקים בין ציוותי
סדורה מתוקצבת
המובילה תהליכי חדשנות
גנים וצהרונים ב 2 -מקבצי גנים של לוטי
הגנים ,הילדים בכל
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס בשיתוף עם הצוותים
ומאיר וגוסטה
מתחם וההורים.
החינוכיים.
המשמעותי לצה"ל
שיתופי פעולה
פעילויות משותפות בחגים ובאירועים ,בין מטה גיל רך+חנ"מ ביסוס מערכת חינוך עירונית עידוד יוזמות משותפות מעקב וריכוז מידע על רגיל
פעילויות שונות והפצתן.
 בביקורים בגניםהמובילה תהליכי חדשנות
גני חמ"ד ,מ"מ וחנ"מ
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס ובשיחות עם צוותים.
המשמעותי לצה"ל
שילוב ילדים מהחנ"מ
מטה גיל רך+אגף ביסוס מערכת חינוך עירונית כ 300ילדים משולבים פגישות מעקב של מת"י רגיל
שילוב ילדים מהחנ"מ בגנים רגילים
בגנים רגילים
והמטה אחר סוגיות
בגני חינוך רגיל
המובילה תהליכי חדשנות
חנ"מ+מת"י
נבחרות של שילוב -
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
פעמיים בשנה
המשמעותי לצה"ל
רגיל
כלל גני חובה יקיימו
ביסוס מערכת חינוך עירונית כלל גני חובה יקיימו
מטה גיל רך
חיזוק רצף גן -בי"ס יסודי "תכנון וישום תכנית מעברים בין כל גני
תכניות רצף עם בתי
תכניות רצף עם בתי
המובילה תהליכי חדשנות
+האגף לחינוך
החובה לבתי הספר
הספר
יסודי ופיקוח מ"מ ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס הספר
בכפוף למתווה משרד החינוך "
המשמעותי לצה"ל
וחמ"ד
חיזוק רצף עם מעונות
העמקת ההיכרות בין  2רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית מפגשים סדורים 3
מפגשים לחזוק הממשק עם המעונות  -מטה גיל רך+
היום+הרווחה
המסגרות ,דיוק הצרכים
פעמים בשנה -שניים
המובילה תהליכי חדשנות
מפקחות
במסגרת תגנית .360
שלהמוענות+רווחה ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס במסגרת התחלה טובה +ויצירת שפה אחידה,
אחד במסגרת מעג"ן
המשמעותי לצה"ל

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

מספר סעיף
תקציבי

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

מאטצינג מול
תורמת

מאטצינג מול
תורמת
(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

פירוט מקורות
חיצוניים

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

18166

הסבר

חיזוק רצף גן -בית

18168

אחראי משימה

עידוד ציוותי הגנים לחזק את הקשר עם
ההורים באופן פרואקטיבי וראקטיבי

חיזוק רצף -מטה  -הורים

18169

מנהלות הגנים

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

מוקד סייעות

18171

18172

מטה גיל רך
הבנייה מחודשת של מודל העבודה של
המוקד למ"מ כ"א (לפוטנציאל של למעלה
מ 1000נשים) במערך הגיל הרך

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

איתור מצוקה נפשית

שלושת המרכזים
הדרכה ויעוץ לצוותי המסגרות "מעגן
קש"ת .העמקת יכולת האיתור ובניית
קבוצות עבודה בהתאם לקשיים של
הילדים המאותרים והפעלת קבוצות
בשיתוף הגננת והמעגניסטית .בשת"פ
עם מפקחות גני הילדים ,מדריכות ,שפ"ח,
מת"י ,פסג"ה והאגף לגיל הרך בכפוף
למתווה משרד החינוך
שלושת המרכזים
יחידה התפתחותית  :טיפול פארא-
רפואי/או רגשי בילדים מאובחנים עם
עיכובים התפתחותיים וקשיים רגשיים
התנהגותיים .ביצוע במרכזים 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
שלושת המרכזים
הפעלת  9קבוצות העשרה להורים
ופעוטות שאינם מבקרים במסגרת
חינוכית בכיפוף למתווה משרד החינוך

איתור מצוקה נפשית בקרב פעוטות בני
 1-3בשת"פ עם טיפת חלב במסגרת
התכנית הלאומית

18173

18174

18175

18180

מרכז לגיל הרך
ווינברג

העשרה ,מניעה ואיתור
ילדים עם עיכוב
התפתחותי בגילאי ,2-6
הדרכת הורים פרטנית
וקבוצתית

מניעה ואיתור ילדים עם
עיכוב התפתחותי בגילאי
לידה עד שש

קבוצות העשרה ,איתור
ומניעה

קבוצות העשרה

קבוצות העשרה חווייתיות לילדים ולהורים שלושת המרכזים
בכיפוף למתווה משרד החינוך

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

ביסוס מערכת חינוך עירונית עידוד לקיים קשר רציף
עם ההורים -ביתר
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס שאת בעידן קורונה.
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית בניית אמון ,תיאום
צרכים והעברת מידע
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית איוש המוקד בכ"א קבוע
ומיומן .שימוש של כלל
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס מאגר ממלאות המקום
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית התייעלות תקציבית,
איגום מאבים ושיפור
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס השירות לתושב
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית פסיכולוגית
התפתחותית +
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס מרפאה בעיסוק יאתרו
באמצעות הפניות
המשמעותי לצה"ל
מטיפת חלב תינוקות
ופעוטות במצוקות
נפשיות
ביסוס מערכת חינוך עירונית צוותי מעג"ן קש"ת
יכנסו ל  9-10מסגרות
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס חינוכיות בהם ריכוז
ילדים מהעדה
המשמעותי לצה"ל
האתיופית.

תוצר מדיד חציון 2

באחריות ציוותי הגנים -רגיל
כחל'ק מת"ע גנית.

סוג תקציב

0

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

(ריק)

0

פירוט מקורות
חיצוניים

0

(ריק)

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

0

0

מפגשים לפי צורך
במהלך השנה

צמצום סגירות של גנים רגיל
בשל אי מציאת מ"מ.
רגיל

רגיל

0

0

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

51

0

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

0

0

(ריק)

(ריק)

0

0

0

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

0

0

0

יצירת מקורות
הכנסה ותרומות,
הגדלתהתקציב
מפעולות
כ 80% -מהפעוטות
שאותרו יופנו לגורם
מטפל ויקבלו יחד עם
הוריהם טיפול והדרכה
מתאימה

רגיל

0

ביסוס מערכת חינוך עירונית במהלך השנה יתקיימו כ כ 85% -מילדים ישיגו רגיל
 2500טיפולים בכל אחד את המטרות הטיפוליות
המובילה תהליכי חדשנות
שנקבעו
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס מהמרכזים.
המשמעותי לצה"ל

כ 90% -מהילדים
שישתתפו בקבוצות
יראו שיפור במיומנויות
שפתיות וחברתיות

0

0

כ  90%מההורים יתמידו רגיל
לאורך השנה להגיע
לקבוצות ההעשרה,
רגיל

הגעה סדירה של
המשפחות וכיסוי
העלויות באמצעות
ההשתתפות העצמית

0

ביסוס מערכת חינוך עירונית קיום  9קבוצות הורים
ופעוטות לאורך השנה
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית קיום קבוצת מיינדפולנס
(נאות שקד)  .קבוצות
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס ספורט הורים וילדים,
קבוצות להעצמה
המשמעותי לצה"ל
רגשית "פסיפס" קבוצות
ספורט אתגרי (בית
גינסבורג)
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

18182

18184

קט-גן

פעוטון לילדים בגילאי  1.09-2.5בשכונת
סלע

טיפולי תרפיה בהבעה
טיפולי תרפיה בהבעה ויצירה  -פרטניים
ויצירה  -פרטניים ודיאדים ודיאדים

18187

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

"הזדמנות שווה  -חוסן
נפשי"

20179

אחראי משימה

בית גינסבורג

שלושת המרכזים

בית גינסבורג

סוג תקציב

רגיל

תוצר מדיד חציון 2

הפעוטות יגיעו באופן
סדיר לגן במשך שנת
הלימודים

הילדים יגיעו ל  80-90%רגיל
מהטיפולים.

תוצר מדיד חציון 1

מטרת על רלוונטית

מספר סעיף
תקציבי

0

0

רגיל

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

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

הכנסות הביטוח
המושלם

0

0

0

0

0

0

( 1813204780ריק)

0

הגעה סדירה של
הילדים וההורים לכ
 80%מהמפגשים

40

(ריק)

תרומת משפחת
גינסברוג
באמצעות הקרן
לפיתוח נתניה,
הכנסות עצמיות

0

0

0

0

ביסוס מערכת חינוך עירונית " פעוטות  22משכונת
סלע וצפון העיר
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס "
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית כ 60 -ילדים והורים
יקבלו טיפול
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית קיום קבוצות תמיכה
והעשרה לילדים
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס ולהורים .מתן תמיכה
פרטנית לפי צורך
המשמעותי לצה"ל

יסודי וחטיבה צעירה

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

20180

רגיל
השתתפות 100%
ביסוס מערכת חינוך עירונית מפגשי הפורום
פיתוח מקצועי למנהלי בתי הספר בדגש רשות  +פיקוח +
פורום מנהלים יסודי
יתקיימו באופן סינכרוני מהמנהלים .הקמת
המובילה תהליכי חדשנות
פסג"ה
על הטמעת יחודיות ופדגוגיה חדשנית.
נתניה -מובילים מס"ע
רשת של בתי ספר
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס וא-סינכורוני :חשיפה
הפורום יתפקד כ"חדר מנהלים לומד"
לשינוי
יסודיים שיהוו מקור
למודלים פורצי דרך
המשמעותי לצה"ל
שיתמקד בתמיכה הדדית בהובלת תהליכי
לפיתוח מודלים ייחודים
מהארץ ומהעולם.
שינוי לאור המציאות החדשה .התאמת
למאפיינים הייחודים
מודלים של מערכות
מערכת חינוך רלבנטית ומשמעותית.
של העיר.
חינוך או תחומי דעת
השתלמות מרוכזת של יומיים מנהלי
שונים .זיקוק התובנות,
מ"מ וחמ"ד שעות מרצה  ,מרכז סימולציה
גם של הקבוצה וגם
והסעות.
אישיות ,סביב המודל
הנחשף .סיום השנה ב
 TEDמנהלים ומנהלות
שכותרותו" :לימונדת
הקורונה"  .קיום  2ימי
למידה במחוז אחר
שיהיו מקור השראה
וחקירה לפיתוח
מקצועי בדגש על הרב
תרבותיות ומאפיינה של
העיר נתניה  .חשיפה,
למידה  ,השראה ,פיתוח
מודלים ייחודים לעיר.
רגיל
קיום  6מפגשים
קהילות מקצועיות לומדות למידת עמיתים ליצירת רשת של שיתופי רשות+פיקוח+פסגה ביסוס מערכת חינוך עירונית שיתוף המנהלים
בבחירת תחומי התוכן ,מונחים במהלך השנה.
המובילה תהליכי חדשנות
פעולה בין בתי הספר בתוך העיר .עבודה
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס חלוקה לקבוצות ,בחירת השתתפות של 100%
בקבוצות עמיתים מותאמת פדגוגיה
מהמנהלים במפגשים.
מנהל מוביל תחום,
המשמעותי לצה"ל
מוטת עתיד ,ערכים חדשנות ודרכי הוראה
בניית סילבוס ובחירת הצגת תוצרים במפגש
למידה רלבנטים .למידה עירונית מבוססת
מסכם עם תובנות
יועץ תוכן.
מאפיינים לוקאלים .שלושה בתי ספר
להמשך .הגשת עבודת
מארחים ובניית תשתית לשיתופי פעולה
סיכום לקבלת גמול
שונים בין מנהלים ומנהלות בעיר
השתלמות.
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

20182

מטרת על רלוונטית

מורים מובילי ייחודיות

תוצר מדיד חציון 1

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

20183

ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

תוכניות לקידום מימוש
עצמי ומצויינות
רשות

קידום תכניות לימוד חדשניות ושעות
הוראה ייחודית אינטר -דיסיפלינאריות.
שעות הוראה  -קמפוס דורה -קידום
תהליכי הטמעה והמשך פיתוח ייחודיות
בתי הספר

20184

20185

רשות  +הורים

בתי ספר עם מורים
מובילי ייחודיות :שזר (,)1
רזיאל ( ,)1חיים חפר(,)1
עמיטל ( ,)1יגאל
אלון ( ,)1עוזיאל (,)1
שורשים( ,)1יונתן (,)1
מורשת( ,)1ישורון (,)1
אורגד ( ,)1הלל צור(,)2
דורה ( ,)1אביחי( ,)1רועי
קליין ( ,)2תחכמוני (,)1
קרליבך( -)1בין 1-8
שעות למורה
תגבורי שיעורי אומנות:
מחול ,מוזיקה ,תיאטרון,
צילום וקולנוע ואמנות
פלסטית 55 -ש"ש
במקביל לשעות משרד
החינוך.
תגבור שיעורי אומנות-
מגמת צילום 5 .ש"ש .
במקביל ל 5ש"ש שעות
משרד החינוך
תגבור שעות הוראה
ייחודיות -אומנות-
מוזיקה 13 -כיתות26 .
ש"ש ( 2ש"ש לכיתה)
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

תוכניות לקידום מימוש
עצמי ומצויינות

תוכניות לקידום מימוש
עצמי ומצויינות

20186

ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

עיר חינוך -עיר חכמה.
מפעל הפיס.

20188

רשות
קידום תכניות לימוד חדשניות ושעות
הוראה ייחודית אינטר  -דיסיפלינאריות.
שעות הוראה -אורגד -קידום תהליכי
הטמעה והמשך פיתוח ייחודיות בתי הספר
רשות
קידום תכניות לימוד חדשניות ושעות
הוראה ייחודית אינטר  -דיסיפלינאריות.
שעות הוראה ייחודיות -יגאל אלון -קידום
תהליכי הטמעה והמשך פיתוח ייחודיות
בתי הספר
רשות
ביה"ס שזר -ביה"ס בתנועה -הקצאת
תקציבים לליווי של מומחי תוכן ויועצים
ארגוניים להעמקת תהליכי ייחודיות בית
ספרית .הטמעת ייחודיות בית ספרית.
פיתוח מסלולי לימוד ייחודיים בספורט
וחינוך גופני ,בליווי והנחיה מקצועית של
מכללת וינגייט ,בשלושה ענפים מרכזיים:
אתלטיקה ,התעמלות ומחול.

עיר חינוך -עיר חכמה.
מפעל הפיס.

הקמת מעבדת טכנולוגית חדשנית-
מתחם  MAKERS SPACEבצימוד עם
 .YTEKכולל הפעלה אחה"צ

ביסוס מערכת חינוך עירונית תגבור שיעורי חינוך
גופני ואתלטיקה
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס בהתאם לייחודיות הבית
ספרית .סה"כ  24ש"ש .
המשמעותי לצה"ל
במקביל לשעות הוראה
משרד החינוך וליווי של
מכון וינגייט ( 4ש"ש
הדרכה 4 ,ש"ש מדריכה
פדגוגית 8 ,ש"ש קורס
הורים 2 ,ש"ש מחקר
והדרכה)
ביסוס מערכת חינוך עירונית הקמת מעבדה
טכנולוגית חדשנית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס שתהווה מרכז עירוני
לחדשנות פדגוגית
המשמעותי לצה"ל
 .המרכז יתן מענה
לתלמידים מכיתות ד-ה
מכל בתי הספר בעיר.

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

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

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

0

פירוט מקורות
חיצוניים

 180ש''ש משרד
החינוך

( 1813206784ריק)

השתתפות של 100%
מהתלמידים בשכבות
א-ו

השתתפות של 100%
מהתלמידים בשכבות
א-ו

רגיל

רגיל

השתתפות של 100%
מהתלמידים בשכבות
א-ו

( 1813206784ריק)

( 1813206784ריק)

( 1813206750ריק)

רגיל

( 1813206750ריק)

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

השתתפות של לפחות
 70%מתלמידי בתי
הספר בשכבות ד-ה

0

0

0

0

0

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

0

221

70

70

25

100

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

20190

מטרת על רלוונטית

עיר חינוך -עיר חכמה.
מפעל הפיס.

20194

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

ביסוס מערכת חינוך עירונית שיבוץ של שעות הוראה השתתפות של 100%
מהתלמידים בשכבות
 גודו במהלך שעותהמובילה תהליכי חדשנות
א-ו
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס הלימודים .
המשמעותי לצה"ל

עיר חינוך -עיר חכמה.
מפעל הפיס.

20199

20201

ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

עיר חינוך -עיר חכמה.
מפעל הפיס

עיר חינוך-עיר חכמה
מפעל הפיס

20202

רבין -הקצאת תקציבים לליוי של מומחי רשות
תוכן ויועצים ארגוניים להעמקת תהליכי
יחודיות בית ספרית .גו'דו,
פ .מצוינות בספורט .התלמידים נחשפים
לשלושה ענפי ספורט אולימפיים :ג'ודו,
אתלטיקה קלה ,כדור עף .את האימונים
מעבירים מאמנים מקצועיים נבחרים
מהעמותה שמוביל אריק זאבי .התלמידים
מתאמנים כ  6ש"ש בשלושת הענפים
רשות  +הורים
ביאליק -הקצאת תקציבים לליווי של
מומחי תוכן ויועצים ארגוניים להעמקת
תהליכי ייחודיות בית ספרית .הטמעת
ייחודיות בית ספרית .תכנית האדם והים.
במסגרת התכנית התלמידים נחשפים
לפעילות פדגוגית ייחודית בים .חוף
סירונית .בשיתוף קונטיקי

"ישורון -מיינדפולנס -תכנית יחודית
חדשנית ופורצת דרך שתאפשר לצוותים
ולתלמידים התבוננות פנימה וכן היכרות
מעמיקה .התוכנית בשיתוף עם עמותת
אח"י וסמינר הקיבוצים ,תופעל בבי"ס
שמרית .במסגרת התכנית ,התלמידים
יתנסו בכלים מגוונים כגון :יוגה ,דמיון
מודרך ומעגלי הקשבה כדי לקדם שיח,
רוגע והקשבה פנימית.

רשות
אלומות -ליווי ותכלול תהליכי צמיחת
פדגוגיה ייחודית בית ספרית בדמוקרטי-
ליווי תהליכים של בנית המבנה הפדגוגי-
דמוקרטי בביה"ס כולל יעוץ בבניית
מערכת שעות וגם תהליכי מיתוג והשיווק
בעיר .יישום עקרונות החינוך הדמוקרטי -
כולל ליווי מנהלת ביה"ס והצוות .התהליך
ילווה ע"י יעקב הכט.

מיזם שקנאי -משהו גדול
הולך לקרוא!

רשות

ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

בימים אלו של מציאות חדשה והתמודדות רשות  +פיקוח +
עם אתגרים רבים לצד הזדמנויות ,עולה פסג"ה
אתגר משמעותי המתייחס להוראת
הקריאה בכתות היסוד בדגש על כתות א'-
ב' וחשיפת התלמידים להעשרת השפה
העברית ,קרי ,אוצר מילים ועוד .מטרתו
המרכזית של המיזם לאפשר העשרה
שפתית באמצעות חשיפה לספרים,
יוצרים ,במגוון דרכים.

סוג תקציב

רגיל

השתתפות של  100%רגיל
פעילות של כלל
מהתלמידים בשכבות
תלמידי בית הספר
במיקוד למידה על הים א-ו
והסביבה .תלמידי כיתות
ו' יתנסו גם בגלישה
אחת לשבוע .הפעילות
במים נעשית על פי
היחס של מדריך על כל
 7תלמידים.
העלאת יכולת איסוף ,שילוב מיינדפולנס כדרך רגיל
חיים בתוך שגרת ביה"ס
עיבוד וניתוח מידע
רגשי להבנת המציאות
ולהתמודדות מיטבית
עם אתגרים .הטמעת
הוראה מבוססת שפת
המיינדפולנס תוך מתן
מענה לדיפרנציאליות
הפנימית הקיימת בכל
כיתה והמאפיינת את
התלמידים.
רגיל
פיתוח קהילת ביה"ס
ליווי תהליכים של
בניית המבנה הפדגוגי שאורח החיים שלהם
תואם את תפיסת בתי
דמוקרטי של בבית
הספר הדמוקרטיים:
הספר כולל בניית
תהליכי המיתוג והשיווק שיתוף קהילת
בעיר 4 • :הרצאות של התלמידים בהחלטות,
יעקב הכט לקהילת בית הקמת מועצת תלמידים,
הספר .יישום עקרונות שיתוף הורים וצוות
החינוך הדמוקרטי
כולל ליווי מנהלת בית
הספר ,צוות הרכזות
הבית –ספרי וצוות
המורים • בדיקת שילוב
גישות תוספתיות (כמו
מונטסורי)
רגיל
גיוס מתנדבים ממספר המתנדבים יהוו חלק
אינטגרלי בתוך צוות בית
שותפים (חברות /
הספר וישולבו במערך
עמותות)  +בני נוער
הלמידה להעשרת
במסגרת המחויבות
השפה .קיום שעה
האישית ,העברת 3
מפגשי הכשרה ושיבוץ שבועית קבועה לאורך
השנה עם  5תלמידים
לקבוצות של עד 5
תלמידים ב 20בתי ספר קבועים

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

( 1813206750ריק)

( 1813206750ריק)

( 1813206750ריק)

( 1813206750ריק)

0

(ריק)

0

0

0

0

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

25

25

18

94

0

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

20203

20204

20205

20206

20207

מטרת על רלוונטית

"נוגעות בכוכבים"SIS" -
" Sience sisters

פלנתניה בשטח

"הכותב הבא"  -נבחרת
כתיבה צעירה

חצר לימודית -ביה"ס
שורשים

שיפוץ חדרי מורים
במסגרת קול קורא

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

פעילות של צוות הפלנתניה בתוך הכיתות .רשות
פעילויות של ניסויים מדעיים ,מפת
כוכבים (חידון והסברים) ומערכת השמש.
הפעילות מועברת ע"י מדען ואסטרונאט
מותאמת בחידונים ובשאלות לכל שכבת
גיל ביסודי
רשות
מטרת המיזם לקדם נבחרת כתיבה
צעירה .קיום סדנת כתיבה שתנחה
ותוביל הסופרת זוהר אביב .המשתתפים
יקבלו כלים לכתיבה יצירתית ,ירחיבו את
אוצר המילים ואת כישורי ההבעה ,ילמדו
לחרוז ולכתוב מזוויות ראיה שונות ,לברוא
עולמות וגיבורים.
שיפוץ חזות וחצרות ביה"ס שורשים-
מרחב למשחק ,למידה והעשרה

שיפוץ מרחבי חדרי מורים ב 11בתי ספר
יסודיים

20208

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

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

רגיל
הקמת קבוצת בנות
ביסוס מערכת חינוך עירונית השתתפות של 30
בנות מכיתות ו' בתכנית איכותית ,שתוביל יחד
המובילה תהליכי חדשנות
יזמות מדעית .שיבוץ
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס ייחודית בשת"פ
הבנות במגמות מדעיות
הפלנתניה .קיום 12
המשמעותי לצה"ל
ייחודיות בחטיבת
מפגשים מעוררי
הביניים /תיכון
השראה עם דמויות
מפתח וביקור במקומות
ייחודיים .בליווי מקצועי
של האגף והפלנתניה.
מצ"ס סילבוס
השתתפות של  100%רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית  10בתי ספר .פיילוט
ייחודי  .למידה בתוך בתי מהשכבות הנבחרות.
המובילה תהליכי חדשנות
הלימה לתכנית
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס הספר  .שכבות ה'
הלימודים
המשמעותי לצה"ל

רשות  +משה"ח

רשות  +משה"ח

הקמת סביבות למידה
חדשניות במודל . M21
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

ביסוס מערכת חינוך עירונית איתור תלמידים ע"י
רכזות השפה הבית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס ספריות 3 .קבוצות
תלמידים ( 30בכל
המשמעותי לצה"ל
קבוצה) מכיתות ד-ה עם
הסופרת זוהר אביב
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

רשות

תכנית המותאמת למציאות החדשה.
קול קורא לבתי הספר לעידוד הקמת
מרחבי למידה תומכי ייחודיות ופדגוגיה
חדשנית.

20209

ביקור במוזיאונים -היכרות בתי ספר יקיימו לפחות פעילות אחת
עם השכונה והעיר
בבית הבאר ,מוזיאון נתניה ויד לבנים
רשות

ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

שילוב למידה -הוראה רגיל
ביצוע קול קורא של
חצרות בביה"ס שורשים באמצעות מתקנים
ייחודים בחצרות
במהלך הקיץ
המותאמים ללמידה
בעת החדשה
שיפוץ חדרי מורים ב 12רגיל
ביצוע קול קורא של
בתי ספר שיאפשרו
שיפוץ חדרי מורים
ע"י אגף אחזקות ב 11מרחב ללמידה ושיתוף
בתי ספר :נעמי שמר ,בקרב צוותי ההוראה
עוזיאל ,ביאליק ,אורות
רשי ,בארי ,אלומות ,יגאל
אלון ,רימלט ,תחכמוני
זכו בקול קורא  :2020ביצוע של כל התוכניות רגיל
שיאושרו במסגרת
מרחבי  M21בבתי
הספר :נעמי שמר ,אילן הקולות קוראים בשיתוף
עם אגף אחזקות
רמון ,מורשת זבולון
ותחכמוני
רגיל
ביצוע פעילות לימודית כל  100%כיתות ה-ו
חוויתית להכרת מורשת בעיר יבקרו ביד לבנים,
בתיה"ס יקיימו סיורים
העיר נתניה במוזיאון
להכרת העיר במסגרת
נתניה ובמוזיאון בית
למידה חוץ בית ספרית
הבאר

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

( 1813204782ריק)

( 1813204780ריק)

משרד החינוך

משרד החינוך

( 1813204780ריק)

0

0

0

משרד החינוך

( 1813204780ריק)

0

0

0

0

0

0

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

40

25

100

0

0

0

15

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20135

שם המשימה

סל צמצום פערים בבתי
הספר היסודיים

הסבר

הזדמנות שווה ,הוגנות והכלה כמקדמות
מוביליות חברתית

אחראי משימה

משרד החינוך

פיקוח  +רשות
ועדות מלוות -סטטוס מסע קיום ועדות מלוות למעקב אחר הישגי
הלומדים ובחינת תכניות ההתערבות
לשינוי
כגורם מזמן עבודה תהליכית  .הבניית
תהליך עומק פדגוגי בתוך בית ספר כגון:
ארגון מידע ,תפיסה הוליסטית של תלמיד
לאורך היום ,הרחבת מנעד התבוננות על
התלמיד ,קביעת יעדים מדידים לטווח
קצר וארוך ,שינוי תפיסות ,גיבוש  ,איגום
משאבים.
סטטוס מיקוד -תמונת
קיום סטטוס במיקוד שפה לצורך בחינת פיקוח  +רשות
מצב  -שפה
מנגנונים וסדירויות בית ספריים לצורך
צמצום פערים בדגש על קריאה .מיקוד
שכבת ד' .איגום משאבים ויצירת מענים
דיפראנצליים לתלמידים בהתאם לצרכים
בעת הזאת
הכיתה הוירטואלית -
פיקוח  +רשות
השתתפות בשיעורי צפייה בלמידה
למידה היברידית
מרחוק לצורך בחינת יישום כלים
טכנולוגיים ושילובם בתהליכי ההוראה-
למידה המותאמים לרוח התקופה

התאמת דרכי למידה הוראה הערכה לחיזוק רלוונטיות מערכת החינוך למציאות החדשה

20136

20137

20138

20139

תומכות למידה -צמצום
רשות  +פיקוח
התאמת מתווה חדש -מתן מענה
פערים לימודיים בדגש על דפראנצלי לבתי הספר עפ"י מיפוי נתוני
עברית וקריאה
קריאה סוף שנה"ל תשפ"א  -במיקוד
שכבת ד' .שילוב של תומכות למידה ב41-
בתי ספר יסודיים על פי מודל הרמזור
והישגי התלמידים בשכבות אלו  .פירוט
לפי הרמזור -תקציב דפרנאצלי

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

ביסוס מערכת חינוך עירונית קיום וועדות מלוות בכל
בתי הספר היסודיים עד
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס סוף דצמבר  .21וביצוע
סטטוסים ע"פ תחומי
המשמעותי לצה"ל
דעת עם מדריכות
מחוזיות.מצגת מלווה +
מסמך הנחיות.
ביסוס מערכת חינוך עירונית ועדה מלווה בשנה עם
המדריכות המחוזיות,
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס פיקוח וצוות מרום
המשמעותי לצה"ל

0

רגיל
ביצוע ב 100%-מבתי
הספר היסודיים23 .
מ"מ 17 .חמ"ד 2 .ממ"ח.
הגשת מצגת מלווה.

רגיל
ביצוע ב 100%-מבתי
הספר היסודיים23 .
מ"מ 17 .חמ"ד 2 .ממ"ח.
הגשת מצגת מלווה.
רגיל
איסוף תובנות ריכוז
למסמך המלצות ליישום
בבתי הספר היסודיים
בעיר
ביצוע ב 100%בכל בתי רגיל
הספר היסודיים.

(ריק)

0

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

( 1813203780ריק)

עליה באחוז התלמידים רגיל
ברמת השכבה וברמה
מעל השכבה בכל בתי
הספר

ביסוס מערכת חינוך עירונית  2שיעורי צפייה בכל
ביה"ס לאורך השנה
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס עפ"י תחומי דעת עם
המדריכות המחוזיות/
המשמעותי לצה"ל
פיקוח  +משוב בעקבות
צפייה
ביסוס מערכת חינוך עירונית תקציב לכיתה תקבל
 ₪ 100לשבוע למשך
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס  32שבועות .קידום
תכניות עבודה בית
המשמעותי לצה"ל
ספרית לצמצום פערים.
תכניות התערבות
ושילוב כוח אדם לתגבור
לימודי 709 .כיתות *
 ₪ 100לכיתה * 32
שבועות= ₪ 2,268,800
ביסוס מערכת חינוך עירונית בניית כלי עירוני למיפוי
נתוני קריאה בדגש
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס על שכבת ב .שילוב
תומכות למידה ב 41בתי
המשמעותי לצה"ל
ספר על פי מפתח של
אשכולות מיצב והישגי
לומדים .תכנית תלת
שנתית.הגשת תכנית
עבודה שנתית+מערכת
שעות .חדש! הכשרה
 15שעות .סטטוס
בדיקה פעמיים בשנה-
אמצע וסוף.

0

0

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

0

0

0

0

1,450

0

0

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

20140

20141

20142

20143

הסבר

סביבות תומכות למידה
לקידום הישגים  -מרכזי
למידה עירוניים לקידום
מצויינות באנגלית

דיבייט -מדברים אנגלית

אלמ"ה -א' תחילה ב'
ממשיכה

סביבות למידה
מתוקשבות -ספרים
דיגטליים

אחראי משימה

רשות  +פיקוח
קידום דרכי הוראה ואמצעי למידה
באנגלית לשיפור הישגים.דגש בשכבות
ג'-ד'בבתי ספר במיקוד  -תלמידים
בטווח ציונים  16 80-100בתי"ס כ1350-
תלמידים .המשך פעילות  3מרכזי למידה
עירוניים במרחב מרכז צפון העיר ובדרום
העיר (ביה"ס צליל).קיום בקרה והערכה
על הישגי התלמידים לאורך השנה.

קידום השיח הדבור .העשרה והרחבה של רשות  +פיקוח
אוצר מילים  .חיבור לחט"ב .מעברים.

תפיסה חינוכית המקדמת רצף בין המעבר רשות  +פיקוח
מן הגן לביה"ס ומתייחסת להיבטים של
ארגון הסביבה הלימודית ,חומרי הלמידה,
תכנים וזמן עבודה גמיש

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

מטרת על רלוונטית

ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

20144

רשות+משרד
תכנית תקשוב בתי הספר הצטרפות בתי הספר שאינם בתכנית
 אמצעי קצה לבתי הספר התקשוב לתכנית התקשוב ,רכישת אמצי החינוךקצה ושיפור תשתיות אינטרנט.
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

רגיל
המשך פעילות  3מרכזי מעקב אחר עלייה
למידה עירוניים במרחב בהישגי התלמידים
מרכז צפון העיר ובדרום במבחני אמצע וסוף
שנה . .שאלון לתלמידים
העיר .מרכז  :1בארי,
הלל צור ,אמית אורגד ,לבחינת תחושת
ישורון ,ביאליק  .מרכז  :2מסוגלות ,העלאת
נועם ,בנות צופיה ,נעמי המוטיבציה והאהבה
למקצוע .השתתפות
שמר .מרכז ( 3צליל):
צליל ,אורות רשי ,חיים באירוע שיא -דיבייט
חפר ,רימלט ,בגין ,דוידי
וקרליבך 2 .סטטוסים
לכל מרכז במהלך
השנה :ינואר ,מאי3.
ביקורים במרכזים עם
הפיקוח על האנגלית
במחוז.קיום אירוע שיא
למשתתפי המרכז עם
מתנדבי מסע.
יכולת ניהול שיח מובן רגיל
פתיחת  3קבוצות
ונהיר ,זמן תגובה
עירוניות לתלמידים
וספונטניות בדיבור,
לקידום שיח דבור
באמצעות כלי הדיבייט  .שימוש באוצר מילים
הקבוצות תפעלנה בתוך מתאים ועשיר ,הטמעה
של ביטויים וכללי
מרכזי האנגלית.
דקדוק ,רהיטות ,נינוחות
וביטחון בדיבור
רגיל
הפעלה של התכנית
התאמות סביבות
למידה בתוך בתי הספר בכל בתי הספר
בהתאם לתפיסה של א' היסודיים בעיר
תחילה .השלמה של 9
בתי ספר
רגיל
השתתפות בקול קורא שימוש מיטיבי
בפלטפורמות השונות
של משרד החינוך
בלמידה מרחוק עבור
של  35בתי ספר
לפחות במסגרתו בתי שכבות א-ו בעת סגר
הספר מקבלים  9000ובשגרה .כולל דרכי
מעקב ובקרה כמותית
 ₪לרכישת ספרים
ואיכותית
דיגטליים ואתר תוכן
ללמידה מרחוק בעלות
כוללת של 315,000
 . ₪רכישה נוספת של
פלטפורומות ע"י בתי
ספר במסגרת ניהול
עצמי
רגיל
 22בתי הספר בתכנית שדרוג מערכות
ותשתיות אינטרנט בית
היום .הצטרפות של
ספריות ורכישת אמצעי
 19בתי ספר נוספים
קצה לבתי הספר עפ"י
לתכנית התקשוב.
עריכת מיפוי של אמצעי הצרכים והחוסרים.
מעקב ובקרה ע"י מנהל
קצה ואיתור צרכים
וחוסרים להשלמות של מחלקת תקשוב בחינוך.
אמצעי קצה

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

( 1813203753ריק)

משרד החינוך /
ניהול עצמי

(ריק)

( 1813203753ריק)

0

0

0

(ריק)

0

0

0

0

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  -חיצוניים א'₪-
₪
א'
360

0

0

0

0

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

20145

20146

הסבר

תכנית "מסע" לתגבור
והעשרה באנגלית

אחראי משימה

תכנית תקשוב בתי הספר -הצטרפות בתי הספר בקול קורא לרכישת רשות  +משה"ח
אמצעי קצה לתלמידים לידם שאינם
אמצעי קצה לתלמידים
משגת.

רשות  +פיקוח
מתנדבים מארה"ב שמלמדים אנגלית
ב 11-בתיה"ס יסודיים (ותיכון אחד) ל700
תלמידים .תשלום כולל משרת רכז ואולפן
לעברית

20147

20148

20149

תכנית "חושבים שפה"
לטיפוח קריאה בבתי
הספר

עיר המח"ר -מחשבים חלל עיר המח"ר -מתמטיקה בסביבת למידה
רובוטיקה
טכנולוגית המבוססת רוביטיקה ב 5-בתי
ספר ל 900-תלמידים .בשיתוף מצינג
של טכניון.

חינוך לפסגות  -טיפוח
תלמידים מצטיינים
מכיתה ג'

שילוב של תוכנית "חושבים שפה " לצורך רשות  +פיקוח
צמצום פערים בקריאה .התכנית כוללת
מודלינג והתאמת דרכי העבודה .שבועית
מטעם אונ /בר אילן -מרכז חדד .התאמת
דרכי העבודה בשפה בדגש על הוראה
מתקנת.

רשות

רשות

מתן מענה לתלמידים מצטיינים מכיתות
ג-ו  .הארכת יום לימודים לצמצום פערים
לימודיים 7 .בתי ספר יסודיים

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

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

רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית הצטרפות של  41בתי רכישת אמצעי קצה
לתלמידים שידם אינם
ספר יסודיים לקול
המובילה תהליכי חדשנות
משגת עפ"י הקרטריונים
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס קורא .מיפוי צרכים
של משרד החינוך.
בית ספריים לאיתור
המשמעותי לצה"ל
מעקב ובקרה ע"י מנהל
תלמידים נזקקים
מחלקת תקשוב בחינוך
לאמצעי קצה
רגיל
נוכחות סדירה של
ביסוס מערכת חינוך עירונית תגבור לימודי אנגלית
המתנדבים בבתיה"ס.
ע"י המתנדבים בבתי
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס הספר :עוזיאל ,תחכמוני ,העברת שאלון שביעות
רצון ותרומה משמעותית
צליל ,רועי קליין ,אילן
המשמעותי לצה"ל
רמון ,בגין ,שז"ר ,רזיאל ,בבתיה"ס בקרב
התלמידים והמנהלים.
קמףוס יצחק נבון,
מורשת זבולון ,יונתן
ותיכון טשרחובנסקי.
קיום  2מפגשים להצגת
מטרות וסיכום .תחילת
שנה וסיום שנה.
רגיל
בהשוואה
ביסוס מערכת חינוך עירונית הטמעה ב 6-בתי ספר
במיקוד קריאה :אמית למיפוי קריאה עירוני
המובילה תהליכי חדשנות
צמצום
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס עמיטל ,תחכמוני ,נעמי תשעט
שמר ,אילן רמון ,ישורון מס' בתיה"ס האדומים
המשמעותי לצה"ל
וביאליק .בקרה והערכה ב50%-
מ 14 -ל 7 -בתי"ס
ב 2-ועדות מלוות4 .
בכתות א' לשנה"ל
ביקורים בבתיה"ס
תש"ף.
במיקוד קריאה2 .
צמצום מס' בתיה"ס
ישיבות סטטוס עם
האדומים ב50% -
הפיקוח ומרכז חדד.
מ 9 -ל 4 -בתי"ס בכתות
ב' לשנה"ל תש"ף.
השתתפות של  100%רגיל
מהמורות בהשתלמות.
הטמעה של למידה
חדשנית באמצעות
רוביטיקה בלימודי
המתמטיקה.
ביסוס מערכת חינוך עירונית  1( 5מתוכם חדש)
מרכזי עיר המח"ר :צליל,
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס דבורה עומר,בארי,אילן
רמון ואביחי  .שילוב
המשמעותי לצה"ל
של רוביטיקה
בלימודי המתמטיקה.
השתלמויות מורים
בשיתוף עם הפסגה.
ביסוס מערכת חינוך עירונית  3מרכזים :שז"ר,
יגאל אלון ורזיאל.
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס נאות שקד:שזר,אילן
רמון,אמית
המשמעותי לצה"ל
עמיטל,קמפוס דורה.
על יסודי -אלדד.
מודל חינוכי הוליסטי
למצויינות וצמצום
פערים לתלמידים
בשכונות מוחלשות,
בעלי פוטניאל
למצויינות .קיום  2ועדות
היגוי בשנה.

מספר סעיף
תקציבי

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

0

0

0

0

0

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

1,278

 1813204785משרד
החינוך+הסוכנות
היהודית+מסע

( 1813204783ריק)

952

500

400

 1813204787טכניון

 1813204781משרד החינוך
תורמים
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

20151

20152

הסבר

תכנית קר"ב

20153

אחראי משימה

מרכז מטמון  -ימי למידה למחוננים לאורך רשות  +פיקוח
מרכז מטמון -הפעלת
תוכנית מעגלים לתלמידים השנה  -כיתות ג' עד ט' .פועל בתחומי
ביה"ס שז"ר  330תלמידים מ 28בתי ספר
מחוננים יוצאי אתיופיה
וחטיבות ביניים
רשות  +פיקוח

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

טיפוח מצויינות לימודית

20154

20172

20173

משרה"ח

חינוך מוסיקלי

סל תרבות

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

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

הפעלת תוכנית בתי ספר מנגנים (בתי
ספר בכלי נשיפה ואחד בכלי קשת)

תלמידי א-ו נחשפים למופעי תרבות
במהלך השנה

רשות

רשות  +פיקוח

רשות  +פיקוח

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

השתתפות של לפחות
ביסוס מערכת חינוך עירונית תקצוב מרכז מטמון
 70%מהתלמידים
עבור תלמידים
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס מצטיינים .הגדלה עבור המאותרים בעיר במרכז
הזנה בתוכנית ייחודית מטמון.
המשמעותי לצה"ל
לתלמידים יוצאי העדה
האתיופית.
קיום  2ועדות היגוי
ביסוס מערכת חינוך עירונית תוכנית קרב פועלת
בשנה בשיתוף עם
בבתי הספר הבאים:
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס איתמר ,אלומות ,בארי ,ועד ההורים .העברת
שאלון משוב לתלמידים
ביאליק ,אהרון דוידי,
המשמעותי לצה"ל
שורשים ,רש"י ,תחכמוני ,על כל תכנית .בחינת
התכניות וקבלת
לאה גולדברג ,ישורון,
החלטות להמשך.
שז"ר ,אמית עמיטל,
עבודה מבוססת
יונתן ,רזיאל ,עוזיאל,
נתונים.השתתפות
נעמי שמר ,הלל צור,
יגאל אלון ,רימלט ,אילן של  100%בלפחות
מאחת הפעולות ברמה
רמון ,מורשה ,יהודה
הלוי ,תושיה ובגין .קיום העירונית .כגון :סינמה
קרב ,פרלמנט הילדים
אירועי שיא ברמה
העירונית (סינמה קרב ועוד.
ופרלמנט הילדים)
(ריק)
ביסוס מערכת חינוך עירונית הפעלת התוכנית
ב8-בתי ספר  4ש"ש.
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית התכנית פועלת בבתי השתתפות של 100%
הספר :שורשים,רזיאל ,מהתלמידים בלפחות
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס איתמר ,יגאל אלון ,יבנה ,קורס אחד במהלך
השנה להעשרה ע"פ
נעמי שמר ,עוזיאל,
המשמעותי לצה"ל
תחומי עניין.
תחכמוני .שכבות
ד'-ו' .חשיפה לעולם
התעסוקה הרחב.
מודלים ללמידה ומופת.
קורסי העשרה.
עלייה ברישום תלמידים
ביסוס מערכת חינוך עירונית כלי נשיפה :תחכמוני,
ואחוז התלמידים
נעמי שמר ,רועי קליין
המובילה תהליכי חדשנות
המשתתפים בחוגי
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס ואורגד .כלי קשת:
הקונסרבטוריון העירוני.
קרליבך ,חיים חפר
המשמעותי לצה"ל
נתונים באחריות רכז
התכנית.
דיווח על השתתפות
ביסוס מערכת חינוך עירונית השתתפות 100%
מלאה של בתיה"ס
מבתי הספר ל3-
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס מופעי תרבות בשנה  .בתכנית היישובית.
השתתפות בכנס רכזים
המשמעותי לצה"ל
לפתיחת שנה .קשר
רציף עם מנהלת אגף
סל תרבות עירונית.

סוג תקציב

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

( 1813204750ריק)

(ריק)

 1813206810משה''ח  /הורים

0

0

0

0

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  -חיצוניים א'₪-
₪
א'
150

500

0

0

רגיל

רגיל

(ריק)

 1813206782השתתפות הורים

( 1813206811ריק)

0

100

0

0

0

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20175

20177

20178

שם המשימה

חינוך לפיתוח בר קיימא

שחמט בבתי הספר

מחשב לכל תלמיד

20221

הון אנושי -תכנית ייחודית
ביה"ס  -קהילה

הסבר

אחראי משימה

רשות  +איכות
נושא הקיימות והשמירה על הסביבה
במטרות וביעדי בתי"ס-אימוץ העקרונות הסביבה
והמדיניות העירונית בנושאים סביבתיים
המחייבים ראייה אינטגרטיבית וקושרת
ידע אודות תהליכים סביבתיים ,חברתיים,
תרבותיים וכלליים .לייצר מודעות
ואכפתיות לגבי התלות ההדדית הקיימת
בין היבטים כלכליים ,חברתיים ,פוליטיים,
ואקולוגים .בתי"ס ירוקים
רשות  +פיקוח
פעילות שחמט ב 13-בתי ספר יסודיים
ול 600תלמידים בעיר בשכבת ב'
במסגרת תכנית קרב.

רכישת מחשבים לתלמידים מעוטי יכולת רשות

שפת הקשב -מיינדפולנס הקמת  3קבוצות של הורים ותלמידים
 הקמת  3קבוצות הורים  .מפגשים העוסקים בהיכרות ופיתוחותלמידים
היכולת להוביל תהליך של שינוי הורי
בדרך החינוך המתבונן ובאמצעות כלי
המיינדפולנס.
רשות

יצירת תכנית חדשה לחיזוק קשר הורה -שפ"ח/שמיד/
תלמיד בשיתוף התכנית הלאומית והשפח רווחה/חינוך
אשר תפעל ב 4בתי ספר באמצעות
פסיכולוג בית ספרי

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

20223

20213

הוגנות ושיויון הזדמנויות

רשות

פיתוח מערכת חינוך המבוססת קשר אישי ,העמקת מערכות היחסים בין באי ביה"ס

טיפוח תלמידים במסגרת תוכנית פר"ח
מכון דוידסון.
פרוייקט חונכות של סטודנטים ב 9-בתי
ספר יסודיים ל 260-תלמידים בעלי רקע
כלכלי ו/או משפחתי קשה.

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

ביסוס מערכת חינוך עירונית יישום ב 100%-בתי
הספר בעיר 10 .בתי
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס ספר ירוקים 13 .קבוצות
מנהיגות ירוקה .שיתוף
המשמעותי לצה"ל
עם אגף איכות הסביבה,
רשת ירוקה .הקמת
גינות קהילתיות .קיום
ימי שיא -מגוון המינים,
כח הצבע ועוד.
ביסוס מערכת חינוך עירונית הפעילות מתבצעת
בבתי הספר :נעמי שמר,
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס נועם ,הרצוג ,אילן רמון,
אור לציון ,אביחי ,דבורה
המשמעותי לצה"ל
עומר ,יונתן ,ישורון,
אורות רש"י ,אהרון דוידי,
קרליבך וחיים חפר .קיום
אירוע שיא של אליפות
שחמט לבתי הספר
ביסוס מערכת חינוך עירונית אספקת מחשב חדש
והדרכה לתלמידים
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס מרקע סוציו אקונומי
נמוך העומדים
המשמעותי לצה"ל
בקרטריונים  4.בתי"ס.
 24תלמידים.

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,קיום סדנאות הצלחה
וקשר עם הורים
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת שיועברו ע"י פסיכולוג
בית ספרי .עבודה
הפרט והמשפחה
במקביל עם תלמידים,
צוותי חינוך והורים
בארבעה בתי ספר.
העבודה הינה מערכתית
לפיתוח מרחבי התנסות
ותפיסה עצמית חיובית.
בבתי ספר מאופיינים
ברמת סיכון
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,הקמת  3קבוצות של
הורים ותלמידים20 .
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת תלמידים בכל קבוצה
 .בחירה עפ"י המלצות
הפרט והמשפחה
צותי החינוך בבתי
הספר בשת"פ עם
עמותת אחי .מצייני'ג
מול הורים ותורם

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

מספר סעיף
תקציבי

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

פירוט מקורות
חיצוניים

רגיל

רגיל

השתתפות של 100%
מבתי הספר בפעילות
השנתית ובאליפות
השחמט העירונית

( 1813204783ריק)

 1813206780משרה''ח/הורים

( 1813204786ריק)

0

 1813204785דוידסון למדע

( 1813204782ריק)

(ריק)

רגיל
בתי הספר ימליצו על
תלמידים הזכאים .קיום
הליך זכאות וביצוע
רכישה והדרכה .לפחות
 90%מהתלמידים
הזכאים ישתתפו
בהדרכה ויקבלו מחשב
רגיל
הורים ידווחו כי רכשו
כלים ומיומנויות
הוריות מיטביות שלא
היו ברשותם קודם.
ילדים משתפים כי
מצליחים להתמודד
בסיטואציות חברתיות
ומשפחתיות מורכבות
אשר בעבר חוו תחושת
אי הצלחה .צוותי החינוך
יהיו שותפים מלאים
ומעודכנים
השתתפות של  100%רגיל
מהורים והתלמידים
בפעילות .חיזוק קשר
הורה  -תלמיד  -ביה"ס

דיווח שנתי של בתיה"ס רגיל
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,התוכנית פועלת ב:
איתמר ,אמית עמיטל ,על שיפור בהישגי
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת בארי ,צליל ,נעמי שמר ,התלמידים.
קמפוס יצחק נבון
הפרט והמשפחה
ורזיאל

0

0

0

0

0

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  -חיצוניים א'₪-
₪
א'
45

125

41

0

50

38

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20216

20218

שם המשימה

ידיד לחינוך

סטודנטים בונים קהילה

הסבר

אחראי משימה

20224

20226

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,התוכנית פועלת בבתי
הספר :רבין ,אמי"ת
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת עמיטל ,שזר ,אלומות,
רועי קליין ,אורגד.קיום 2
הפרט והמשפחה
ועדות היגוי בשנה .אירוע
שיא בנות מצווה.

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

מספר סעיף
תקציבי

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

 1813204784תורמים

0

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

קידום התלמיד בתחום
הלימודי ,החברתי
והרגשי

0

רגיל
הפעלת ספריות בתי
רשות+עמותת ידיד יצירת חוסן חברתי קהילתי ,שילוב של כ70
גמלאים פעילים עם ניסיון במגוון רחב
מתנדבים ב 10בתי ספר הספר ע"י גמלאים,
מימוש מדיניות של צדק
לחינוך
של מקצועות ותחומי ידע משמשים
ביצוע הכשרות
חברתי ,צמצום פערים ורווחת יסודיים
מבוגרים משמעותיים לילדים בתוך בתי
לגמלאים במסגרת
הפרט והמשפחה
הספר .בהקשבה ,בהכלה ,הם מלמדים
עמותת ידיד לחינוך
את הילדים תוך בניית קשר עמם .בנוסף,
בנושאי חינוך .קיום
מתנדבים מפעילים ספריות בתוך בתי
אירוע פתיחה וסיום
הספר
בתחילת וסיום שנה
השתתפפות של  100%רגיל
מהמנהלים בועדות
ההיגוי .יישום של
המלצות ועדות קודמות.

שילוב תוכניות מילגות של עמותת עזרא רשות  +עמותת
על פיה סטודנטים מקבלים דיור בשכונות עזרא
מוחלשות ומשמשים כחונכים לתלמידים
מוחלשים .תמיכה של  4ש"ש לתלמידים
יוצאי הקהילה בחפציבה ,אזורים ,סלע
(הערה :תורמים/רשות)  .פועל ב 7בתי
ספר ל 160תלמידים

תוכנית מרח"ב -מענה
רווחתי בריאותי

תכנית מעיין

טיפוח תחושת חוסן ,רווחה נפשית ופיתוח מיומנויות להתמודדות עם מצבי חוסר וודאות

שפ"ח  /שמיד/
התכנית מיועדת להרחיב את תפיסת
רווחה/חינוך
תפקיד המורה בעבודה עם תלמידים
בסיכון ומחזקת את הקשר בין בית
הספר ,לקהילה ולהורים .שינוי מערך
העבודה מתפתח במישור המערכתי תוך
הנגשת השירותים הטיפוליים והרווחתיים
לתוך ובאחריות בית הספר.

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

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,קיום תוכנית מרח"ב
תתקיים בבתי הספר:
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת תחכמוני ,ישורון,
אלומות ואיתמר .חיזוק
הפרט והמשפחה
הקשר בין ביה"ס,
קהילה והורים .הנגשת
השירותים הטיפוליים
והרווחתיים לתוך
ובאחריות ביה"ס
לתלמידים בסיכון
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,במסגרת התוכנית
ניתנים לכל תלמיד
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת  :הוראה מותאמת-
שני שיעורים בשבוע
הפרט והמשפחה
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

0

64

0

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

0

0

0

0
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מס' משימה

שם המשימה

הסבר

20228

אחראי משימה

תכנית אחריי הצלצול

20230

מטרת על רלוונטית

שפ"ח  /שמיד/
רווחה/חינוך

חוסן חינוך" -רחוק
שמרגיש קרוב"

תוצר מדיד חציון 1

סוג תקציב

רגיל

צמצום אחוז הילדים
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,קיום תכנית אחרי
הצלצול בבתי הספר עוז שאינם מגיעים מוכנים
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת והדר ובנות מלך .חיזוק לכיתה א' .צמצום אחוז
רשר הורה  -ילד  -מורה התלמידים המתקשים
הפרט והמשפחה
מאוד או אינם שולטים
בכיתה א'.
במיומנויות יסוד

שפ"ח  /שמיד/
רווחה/חינוך

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
תקציבי

0

0

20232

תכנית הדרכה קבוצתית שנועדה לחזק
את הקשר הורה ,ילד ומורה בכיתה א',
לחזק את תחושת הבטחון של הילדים
במערכת החינוך ,לאפשר להורים להכיר
את המערכת הבית ספרית ודרישותיה
ואת החומר הלימודי של ילדיהם ,ולהבהיר
את חלוקת התפקידים בין מערכת החינוך,
ההורה והילד
פיתוח וחיזוק הכוחות הפנמיים וכישורים
הרגשיים של הצוותים החינוכיים .הקניית
ארגז כלים להתמודדות בתקופות מתח
בשגרה ובחירום (כמו בקורונה) ליצירת
מרחב אישי בטוח .איתור וטיפול רגשי,
קוגניטיבי והתנהגותי מקומי ,בית ספרי,
בילדים בעת מצבי לחץ בשגרה ובחרום.
כלים לזיהוי וטיפוח יכולות הייחודיות
בתחומים השונים.

" -"safe Schoolצעדים
ראשונים ברשת -דורון
הרמן

20233

רשות  +פיקוח

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

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

0

0

0

28

0

0

0

0

0

משרד החינוך

0

0

אגף שחר ,עיר ללא 0
אלימות  ,הדרך
החדשה

( 1813206750ריק)

0

פיתוח תפיסת עצמית רגיל
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,שימוש של הצוותים
חיובית ,תוך יצירת
החינוכיים בכלים
מימוש מדיניות של צדק
תחושת ערך עצמי,
חברתי ,צמצום פערים ורווחת ובערכות שקיבלו
תחושת מסוגלות ודימוי
בשנה"ל תשפ"א.
הפרט והמשפחה
עצמי חיובי בקרב
חיזוק הכלים
הרגשיים ,קוגניטיביים המנהלים והיועצות,
והתנהגותיים של בוגר ויצירת מניפה לצורך
למידת הצוותים
התכנית להתמודדות
החינוכיים ויישום הכלים
אישית עם מצבי
בבתי הספר
לחץ בשגרה ובחרום
בחייו ,מחוץ למסגרת
הבית ספרית .פיתוח
וחיזוק ערך עצמי
ותחושת המסוגלות של
התלמידים .ב 41בתי
ספר יסודיים
רגיל
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,ביצוע הרצאות ל 41בתי שימוש בטוח של
ספר -לתלמידים  ,צוות תלמידים במסגרת
מימוש מדיניות של צדק
שימוש ברשתות בזמן
חברתי ,צמצום פערים ורווחת והורים
הלמידה מרחוק .ירידה
הפרט והמשפחה
בהיקף חשיפת ילדים
לתכנים פוגעניים

מיינדפולנס -קשיבות

20237

20238

רשות
 "- safe schoolצעדים ראשונים
ברשת"  .הרצאתו של כתב חדשות 13
דורון הרמן לבתי הספר היסודיים .ברוח
התקופה המאתגרת והעובדה שהילדים
נמצאים ברשתות ומשתמשים באמצעים
הדיגיטליים באופן רחב יותר מבעבר ישנה
חשיבות להעלאת המודעות לשמירה על
התנהלות בטוחה ברשת .
פירוט מלא מופיע תחת עיר חכמה -עיר
חינוך

טכנו פדגוגיה -מענים
רגשיים בלמידה מרחוק

עיר ללא אלימות -מוגנות
כאורח חיים

רשות

הכשרות בנושא מענים רגשיים בלמידה
מרחוק במסגרת הכשרות צוות

שיבוץ מדריכי מוגנות ב 7בתי ספר יסודיים תוכנית עיר ללא
אלימות

רגיל
פירוט מלא תחת עיר
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,פירוט מלא תחת עיר
חינוך -עיר חכמה
חינוך -עיר חכמה
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה
רגיל
צוות החינוכי יעביר
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,שילוב תכנים ייחודים
בנושאים רגשיים ומתן את ההכשרה בשיטת
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת כלים לחוסן במסגרת המניפה לשאר המורות
הכשרות צוות בנושאי בבית הספר .מעקב
הפרט והמשפחה
תקשוב ולמידה מרחוק ובקרה ומענה מתאים
בשעת הצורך
ירידה בהיקף השוטטות רגיל
בבתי הספר ,הקמת
קבוצות חברתיות
לתלמידים מאותרים .
מילוי דוח נתונים וקבלת
החלטות בהתאם
לדיווחי המורים.

 7בתי ספר :נעמי
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
שמר ,תחכמוני ,עוזיאל,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת שזר ,עמית עמיטל,
צליל ,קמפוס יצחק
הפרט והמשפחה
נבון .המדריך הינו חלק
אינטגרלי מצוות ביה"ס
ששעוסק במניעת
שוטטות ,נשירה סמויה,
אלימות ועוד
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20239

20241

20243

שם המשימה

וועדות היוועצות עירוניות

20244

20245

20247

הסבר

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

אחראי משימה

תוצר מדיד חציון 1

מטרת על רלוונטית

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

רשות+פיקוח+שפח

רשות  +פיקוח

רשות  +פיקוח

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 מאגר של 4
סייעות 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
בכל  100%בתי הספר.
תבנה תוכנית אישית
לכל תלמיד ותבחן
התקדמות בהתאם
ליעדים
כנס מנהלי יסודי
וחט"ב עם היועצות
ורכזים פדגוגיים -מבחן
אמי"ת .מפגש עבודה
להיכרות והעמקת
השותפות המקצועית.
מפדש מנהלים ויועצים
.כנס רכזי מקצוע
.מפגשי עבודה בין
הצוותים לאורך השנה.
הקמת פורום יסודי
גיל רך .כתיבת תכנית
"מעברים" עירונית.
הוצאה לפועל של
התוכנית ב 3-בתי
ספר לפחות  -בשנה
הראשונה לפיילוט
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

יצירת דיאלוג משתף בין מנהלי בתי הספר רשות  +פיקוח
ומנהלי המרכזים הקהילתיים ,בשילוב
גורמים קהילתיים .מקור תקציב-בניית
פילוט של תוכנית פעילות משותפת של
מרחב
רשות  +פיקוח
הפעלת מסגרת ניצנים להארכת יום
הלימודים לשכבות א'-ג'.הארכת שנת
הלימודים לכיתות א-ג  3,שבועות במהלך
חודש יולי .הפעלת קייטנות בחגים.

הפעלת תכניות אישיות
פתיחת חדרי מל"א ב  3בתי ספר (שז"ר,
למניעת נשירת תלמידים יגאל אלון ואילן רמון) הקצאת שעות
לבתי ספר במדד טיפוח מעל ( 6הערה:
 405ש"ש לפי 183 :מ"מ 111 ,חמ"ד111 ,
חרדי )
הפעלת תכניות "רצפים" גן יצירת סדירויות למפגשים של בעלי
ביה"ס,יסודי-חט"ב בשיתוף תפקידים במוסדות החינוך על כל הרצף
האגפים
החינוכי לקידום תהליכי רצף מיטבי בין
המוסדות.

הפעלת תוכנית "חינוך
לאורך כל היום" בשיתוף
עם החבל"פ ומ .הנוער
בעירייה

הפעלת צהרונים ובתי
הספר של החופש הגדול
וחגים.

ספורט ושיעורי שחייה

טיפוח ביטחון עצמי של הלומדים בסביבה רשות  +פיקוח
ימית.

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

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

רגיל

 2ועדות היגוי בית
ספריות 1 .ועדת היגוי
עירונית.

מספר סעיף
תקציבי

0

0

רגיל

0

0

0

0

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

 1ועדת היגוי בשנה עם
המתנסים.

רגיל

רגיל

רגיל

רישום ושיבוץ של כלל
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,הפעלת צהרונים
המבקשים ע"פ צורך.
בבתיה"ס היסודיים
מימוש מדיניות של צדק
מעקב של רפרנטית
חברתי ,צמצום פערים ורווחת בעיר בהלימה למס'
עירונית לנושא.
הנרשמים .הפעלת
הפרט והמשפחה
בתיה"ס של החגים
וחופש גדול בהתאם
לביקוש.
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,לימודי שחייה מתבצעים השתתפות של 100%
לשכבות ד' בכל המ"מ מהתלמידים .מעקב
מימוש מדיניות של צדק
ובקרה של אגף
חברתי ,צמצום פערים ורווחת ובחמ"ד.
הספורט.
הפרט והמשפחה

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

אגף שחר

(ריק)

(ריק)

(ריק)

אגף הספורט

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

1,360

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

20251

20252

אחראי משימה

שילוב תכניות הכלה ע"ב
התקציב השיקלי

מרחבי הכלה

שילוב איכותי של מגוון אוכ' כחלק מן הקהילה הטבעית והשייכות העירונית

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

הקמת מרחב הכלה בביה"ס חיים חפר

20254

20255

20256

20257

רשות+משרד
החינוך

בקרה על ניהול עצמי

ייעוץ חשבונאי

אחזקת מחשבי מנב"ס

הצטיידות

20258

מתן דגש לניהול איכותי והענקת שירות מקצועי ,מהיר ומסביר פנים לתושב

אחזקת מחשבי מנב"ס

הצללות ושיפוצי קיץ

כיתות חכמות

יסודי  +גזברות
בתי הספר יקבלו הדרכה בנושא ניהול
עצמי ויכתבו תוכניות עבודה מתוקצבות.
הגשת תוכניות העבודה המתוקצבות,
הגשת דוחות בקרה ומעקב על כל בתי
הספר
יעוץ חשבונאי  -הדרכה ומעקב אחר ניהול יסודי  +גזברות
עצמי על ידי רו"ח
יסודי  +מחשוב

חינוך  +אחזקות

חינוך ומחשוב

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

תכנון חטע אורט שטקליס המשך תכנון פדגוגי של חט"ע אורט
שטקליס בעל ייחודיות לתחום קיימות
ואיכות הסביבה .

המשך ליווי הקמת חט"ע עיר ימים ליווי
וחניכה בתחום הפדגוגי של המנכ"ל
החדש של בית הספר .

חט"ע עיר ימים

18238

18249

בינוי בתי ספר חדשים בהתאמה לצרכי העיר
ברוך גרשטיין /
גילת סימון
ברוך גרשטיין /
גילת סימון

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

מספר סעיף
תקציבי

0

0

פירוט מקורות
חיצוניים

משרד החינוך

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

0

0

0

0

משרד החינוך

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

0

ביצוע בתיאום מלא עם רגיל
אגף אחזקות

0

0

(ריק)

(ריק)

0

0

0

(ריק)

0

0

0

(ריק)

0

0

0

0

(ריק)

0

0

0

מעקב ובקרה ע"י מנהל תב''ר
מחלקת תקשוב בחינוך.

עמידה בנהלים והנחיות רגיל
ע"פ חוברת ניהול
עצמי .עמידה ב100%-
בדרישות הביקורת
השנתית.
קיום מפגשים סדירים רגיל
עם רואה החשבון
המלווה .עמידה בדוחות
הנדרשים.
רגיל
מעקב והערכה ע"י
מנהל מחלקת תקשוב
בחינוך.

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,שילוב תכניות עפ"י יעדי ניצול  100%מהתקציב רגיל
וביצוע תכנית עבודה.
האגף ב 41בתי ספר
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת בהתאם למאפייניהם ,קידום ושילוב של
תלמידים חנ"מ בצורה
צרכיהם ותרבותם
הפרט והמשפחה
מטיבית במסגרת
הארגונית .לדוגמא:
הכיתות הרגילות
 20בתי ספר מענים
לימודיים 15 ,בתי ספר
מעניים רגשיים וכו'
בעלות כוללת של
כמיליון שקלים
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,ביצוע והקמה של מרחב בתי הספר יעשו שימוש רגיל
במרחב עבור למידה
הכלה בביה"ס חיים
מימוש מדיניות של צדק
אפקטיבית ומשמעותית
חברתי ,צמצום פערים ורווחת חפר
לקבוצות תלמידים
הפרט והמשפחה
מאותרים
ביסוס מערכת חינוך עירונית ב 100%-בתי הספר
בעיר  .מספר בתי ספר
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס לביקורת .ליווי של רואה
חשבון .מפגשים ע"פ
המשמעותי לצה"ל
צורך.
ביסוס מערכת חינוך עירונית ב 100% -בתי ספר בעיר
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית ב 100%-בתי הספר
בעיר
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית על פי סדר עדיפות,
עדיפות בטבלת עבודה
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס רב שנתית
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית על פי סדר עדיפויות
בטבלת מחשוב בתי
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס ספר  -פירוט120 :
מחשבים 43 .מקרנים.
המשמעותי לצה"ל

על יסודי

ביסוס מערכת חינוך עירונית ועדת היגוי להתקדמות ועדת היגוי לאישור סופי רגיל
התנון הפדגוגי של בית של התכנון הפדגוגי.
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס הספר ואישור המודל
התקציבי .
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית מעקב ליווי והתקדמות הערכות להפעלת שתי רגיל
הבניה  ,ליווי פדגוגי של שכבות בשנת תשפ,ג
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס המנכל וצוות בית הספר ומניעת נשר מהחטיבה.
כבית ספר צומח .
המשמעותי לצה"ל

100

אגף /משימת אב/
מס' משימה

18251

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

ברוך גרשטיין /
גילת סימון

ברוך גרשטיין/
גילת סימון

רגיל

ועדת היגוי להצלחת
ביסוס מערכת חינוך עירונית ועדת היגוי להפעלה
מלאה של כל הקבוצות התוכנית נשר קטן
המובילה תהליכי חדשנות
מ.% 10
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס מכיתה י -יב .
המשמעותי לצה"ל

ביסוס מערכת חינוך עירונית ביצוע ועדת היגוי לאיתור השלמת הציוד בהתאם רגיל
פערים בציוד הפוגעים לפערים שהוצגו
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס ביכולת ביה"ס לעמוד בהתאם לתקציב
הקיים .
במשימות הבגרות
המשמעותי לצה"ל

ביסוס תנאים מערכתיים(אקו סיסטם)מעודדי שת"פ פיתוח מקצועיחדשנןת ויזמות חינוכית

18411

19347

תוכנית מגשמים וממריאות שת"פ עם תוכנית הסייבר הלאומית -
השנה תוכנית מגשימים התרחבה ולומדים
בה  82תלמידים ובנוסף נפתחה תוכנית
ממריאות יחודית לתלמידות ובה לומדות
 15תלמידות
הצטיידות למסלולים
סיוע לבתי הספר למגמות יחודיות
מקצועיים
,רובוטיקה ,ביוטכנולוגיה,פיסיקה
מחקרית ,פרויקט גמר  ,השנה נפתחה
תוכנית עמ"ט חלל יחודית בבית ספר
טשרניחובסקי
הטמאת סובךנות ומניעת הטמעה ולמידה משמעותית מקומית של
גזענות
ערכים ובמרכז ערך הסובלנות
אורית עזגד/גילת
סימון

חיבור התלמידים לתעשייה בתחומי
עתידולוגיה ,IOT,חשמל,בינה מלאכותית
,הנדסת תוכנה  ,פרימיום נטפים

תעשיידע

רובו פיסיקה

18223

18233

סודקות את תקרת
הזכוכית

תוכנית עמט

18231

18234
רגיל

רגיל

רגיל
ועדת היגוי להצגת
ועדת היגוי לפתיחת
תוצרים  +אירוע שיא כמו
כל הקבוצות  ,לוודא
כן לוודא שביעות רצון
מינימום  25תלמידים
בקבוצה למעט אישור ונשר קטם מ10%
חריג מחוננים .
רגיל
ועדת היגוי לבדיקת
ועדת היגוי להפעלת
התוכנית בכיתה ז בשי תוצרים של המגמה
עגנון  ,לבדיקת התאמת בשנה א' וכן לבדיקת
 37התלמידים וקבלת נשר קטן מ10%
כל הציוד למגמה
רגיל
ועדת היגוי לבדיקת
בדיקת הגשת כלל
אפקטיביות והמעבר
בתי הספר לתוכנות
דיגיטליות במערכת גפן  .לשימוש בהוראה
בתוכנות דיגיטליות
רגיל
תוקם ועדת היגוי
הוקמה ועדת היגוי
הכוללת מפקח ,ראש
הכוללת מפקח,ראש
אגף ,מנהל ביהס,
אגף ,מנהל ביהס,
מנהלת תחום התנדבות .מנהלת תחום התנדבות.
בועדה זו יבחרו נציגים בועדה זו יבחרו נציגים
לטקס העירוני.
לארצי ולמחוזי

רגיל

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,ליווי כל הצוות החברתי ,כ  200תלמידים
כ  40רכזים בהפעלת משתתפים בסמינר
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת חודש הסובלנות ,ובניית הסובלנות .קיום חודש
הסובלנות ב  10בתי
סמינר לתלמידים
הפרט והמשפחה
ספר לפחות.
שייתקים במרץ

ברוך גרשטיין /
גילת סימון

ברוך גרשטיין /
תוכנית שנפתחה השנה בבית ספר שי
גילת סימון
עגנון ומכריה את התלמידים לקראת
מגמת הנדסת חשמל  ,פיסיקה ורובוטיקה
בטכניון .

התאמת דרכי הלמידה ההוראה הערכה לחיזוק רלוונטיות מערכת החינוך למציאות החדשה באמצעים טכנולוגיים
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

18255

18295

הצטיידות דיגיטלית
ביסוס מערכת חינוך עירונית
ברוך גרשטיין /
במסגרת תקציב גפ"ן משרד החינוך
המובילה תהליכי חדשנות
מאפשר לבתי הספר להצטייד בתוכנות גילת סימון
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
לימוד דיגיטליות
המשמעותי לצה"ל
גילת סיימון/אורית ביסוס מערכת חינוך עירונית
פעילים מצטיינים במסגרת במסגרת תוכנית מעורבות חברתית
המובילה תהליכי חדשנות
תוכנית מעורבות חברתית מתקיימים שלושה טקסים :ארצי ,מחוזי ,עזגד
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
ועירוני .ברמה העירונית נערך טקס רשמי
המשמעותי לצה"ל
עם  45תלמידים משכבת יב .מצטיינים
עירוניים.

תוכנית לקידום נערות בתחומי
המתמטיקה והמדעים התוכנית הורחבה
השנה לבית ספר אורט אלתרמן .

תוכנית המקדמת עליי בשיעור הנגשים
לבגרות  5יח"ל במתמטיקה ובמדעים .

חיזוק החינוך למצוינות לימודית ערכית ואזרחית והטמעת תהליכי מעורבות חברתיתקהילתית נוער ומבוגרים
ברוך גרשטיין /
גילת סימון

ברוך גרשטיין /
גילת סימון

ועדת היגוי לבדיקת
ביסוס מערכת חינוך עירונית ועדת היגוי להטמעת
אחוז התלמידות ב5
התוכנית באלתרמן
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס ופתיחה מלאה בכל יתר 4-יח"ל במתמטיקה
ובמקצוע מדעים וכן
בתי הספר
המשמעותי לצה"ל
נשר קטן מ10%
ועדת היגוי לבדיקת
ביסוס מערכת חינוך עירונית ועדת היגוי לבדיקת
הצלחת התוכנית ונשר
הפעלה מלאה של
המובילה תהליכי חדשנות
קטן מ10%
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס התוכנית
המשמעותי לצה"ל

מספר סעיף
תקציבי

0

פירוט מקורות
חיצוניים

תוכנית הסייבר
הלאומית/קרן
רש''י צה''ל
( 1815101740ריק)

0

(ריק)

 1814104753חברות תעשייה

0

0

1,200

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

50

150

15

115

60

משרד החינוך

0

0

 1816803780תקציב ראש העיר 75

0

(ריק)

0

170

0

442

635

0

 1814104754כי''ח

0

משרד החינוך

320

680
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

18236

18237

הסבר

הכשרת מנהלים לניהול
מצויינות

סמינר למורים המלמדים
בתוכניות מצויינות טו"פ

18242

18243

אחראי משימה

סמינר למנהלי עי"ס להקניית כלים לניהול ברוך גרשטיין /
והובלת מצוינות בית ספרית ו  selבשיתוף גילת סימון
קרן טראמפ

ברוך גרשטיין /
סמינר להכשרת מורי המדעים
המתמטיקה והסייבר  ,המלמדים בתוכנית גילת סימון
טו"פ הקניית כלים לניהול מצוינות ,בדגש
על SEL

העלאת אחוז הזכאות

יוניסטרים

18254

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

רגיל
ועדת היגוי לבדיקת
ביסוס מערכת חינוך עירונית ועדת היגוי לבניית
יומיים סמינר למנהלים הצלחת הסמינר תוצרים
המובילה תהליכי חדשנות
המנהלים וישומם
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס בנושא מצויינות וsel
בתוכנית בית ספרית
השתתפות מעל 30
המשמעותי לצה"ל
בתשפ"ג
מנהלים בסמינר .
רגיל
ועדת היגוי לבדיקת
ביסוס מערכת חינוך עירונית ועדת היגוי לבניית
הסמינר למורים ליומיים הצלחת הסמינר
המובילה תהליכי חדשנות
והפקת לקחים וכן יישום
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס ואיתור פוטנציאל של
התוצרים ע"י המורים
מינימום  30מורים
המשמעותי לצה"ל
בבתי הספר .
שישתתפו בסמינר .
רגיל
ועדת היגוי לכל בית
ביסוס מערכת חינוך עירונית ועדת היגוי לכל בית
ספר לקראת מועד קייץ
ספר לקראת מועד
המובילה תהליכי חדשנות
ומתן מענים לתיגברים
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס חורף ומתן מענים
לתיגברים על פי הצורך על פי הצורךלבחינות
המשמעותי לצה"ל
קייץ ולנכשלים של
החורף -היעד העלאת
אחוז הזכרות ב % 1
רגיל
ועדת היגוי סוף שנה
ביסוס מערכת חינוך עירונית ועדת היגוי להפעלת
התוכנית של שנים ב+ג'  ,נשר קטן מ10אחוז
המובילה תהליכי חדשנות
הצגת המיזמים
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס בדיקת מיונים וגיוס
והשתתפות בתחרות
לפחות  35תלמידים
המשמעותי לצה"ל
הארצית .
לשנה א' החדשה .
רגיל
ועדת היגוי לבדיקת
ועדת היגוי לפתיחת
כיתה חדשה בז' ומעקב התקדמות ושביעות רצון
אחר שתי הכיתות ח -ט  .ונשר קטן מ% 10
הוצאת תלמידים
למשלחות בהתאם
לתוכנית ובהתאם
למגבלות קורונה .
הגשת מעל  90%של
הקולות קוראים

מספר סעיף
תקציבי

0

0

פירוט מקורות
חיצוניים

קרן טראמפ

קרן טראמפ

( 1815103753ריק)

 1815104787עמותת יוניסטרים

0

משרד החינוך

30

30

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

0

0

2,650

60

0

300

( 1815104780ריק)

0

140

90

0

 1815103754משרד החינוך

0

200

גילת סימון/אורית
עזגד

(ריק)

עמותת הרוח
הטובה

0

25

0

200

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,תכנון וזימון של לפחות
 14תיכונים לישיבות
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת סטטוס
הפרט והמשפחה

ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
רגיל
שביעות רצון ונשר
קטן מ % 10מכמות
התלמידים שתוכננו
לצאת .
מימוש תקציב המשרד רגיל
ברכישות מעל 90%עבור
מגמות יחודיות
לפחות  10תיכונים
עוברים ישיבות סטטוס
ומציגים נתונים.

אורית עזגד

רגיל

0

0

רגיל
כ  10,000מתנדבים
מוצאים לפועל את
הפרויקטים השונים.
לפחות  7000תלמידים
לוקחים חלק בשבוע זה.

ברוך גרשטיין /
גילת סימון

גילת סימון /
גרשטיין ברוך

ברוך גרשטיין /
ביצוע סטטוס לכל בתי הספר על כל
גילת סימון
תלמיד ,תוך בביית תוכנית היבחנות
אישית ואיכות תעודת הבגרות תוך ניסיון
למקסם מועדי היבחנות כולל חורף מועד
קייץ מועד ב' ביצוע ועדות מלוות לבחינת
תוכנית היבחנות השלוש שנתית ,מתן
מענה לתגבורים  ,שעות ראש עיר ,שעות
פלא  ,צומחים יחד  ,אגף שחר  ,תה"ל
וליב"ם.
תוכנית ליזמות עסקית הפועלת במכללת ברוך גרשטיין /
נתניה בשיתוף עמותת יוניסטרים לומדים גילת סימון
בתוכנית תלמידים מכיתות ט  -יא מכלל
בתי הספר העי"ס בעיר בתוכנית כ 75
תלמידים
ברוך גרשטיין /
התוכנית למחוננים ומצויינים פועלת זו
השנה השלישית באלדד בתוכנית כיום  43גילת סימון
תלמידים מז-ט .

תכנית אמירים

18418

18419

19390

19413

משלחות לפולין
בתי הספר מוציאים משלחות לפולין
בהתאם למגבלות קורונה ,פעמיים בשנה
משכבה יא' ושכבה יב '.הרשות מסייעת
במלגות לתלמידים שידם אינה משגת .
מגמות יחודיות
מגמות יחודיות לרבות הקמת מגמות
אומנות באלדד בכל בית ספר ניתן לפתוח
עד  3מגמות יחודיות ,מגמה אקדמית,
ספורט ,רובוטיקה ,חלל ,ביוטכנולוגיה,
פיסיקה מחקרית ,רפואה ,תיאטרון הבמה.
סטטוס חינוך חברתי ערכי כל בית ספר חמד/ממלכתי מגיע לישיבת
סטטוס מול מנהלת האגף והמפקחת
של משרד החינוך .בפגישה זו נבדקים
כל תכניות החינוך החברתי והמעורבות
החברתי .נבדק סטטוס התלמידים
הפעילים במעורבות ,והובלת תכניות
חברתיות ערכיות.
שבוע מעשים טובים
תיכלול שבוע מעשים טובים בעיר.
בשתף עם עמותת הרוח הטובה .גיוס
כל בתי הספר לפעילות ערכית חינוכית
וקהילתית בשבוע זה .שת"פ עם אגפי
העיר ,מתנדבים  ,סטודנטים וחברות היי
טק שמגיעות לעיר לפרוייקטים קהילתיים
ועוד.
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,תיכנון שיווק ורישום כלל
הפרוייקטים ותיקצובם.
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת כ  80פרויקטים שונים
הנרשמים במערכת
הפרט והמשפחה
של הרוח הטובה .רובם
הגדול של בתי הספר
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

19838

18410

שם המשימה

הסבר

סמינר סובלנות  -לתלמידי סמינר סובלנות יוקם בסוף חודש מרץ,
ומטרתו לעסוק בסובלנות בחברה
שכבת י'
הישראלית .סדנאות ,מעגלי שיח וחיבור
בין תלמידים דתיים וחילונים אשר ידונו
בסוגיות השונות של הסובלנות.

שי לבוגרים

טיפוח מערך חינוך מבוסס קשר אישי ,העמקת מערך היחסים

מידי שנה בהתאם למדיניות ראש העיר
נבחר ספר לחלוקה לבוגרים .

אחראי משימה

אורית עזגד/גילת
סימון

19348

ברוך גרשטיין /
גילת סימון

מנהלת התנדבות רשותית מנהלת תחום התנדבות רשותית בחינוך אורית עזגד
וליווי תחום החברתי
וליווי והנחיה של כל הצוות החברתי בבתי
הספר .חטיבות ותיכונים.

19351

18415

ברוך גרשטיין /
גילת סימון

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

בחירת איתור ספר
מתאים שאושר ע"י ראש
העיר פתיחת הזמנת
עבודה ויציאה לרכש.
ליווי הנחיה במסגרת
פורום רכזים המתקיים
אחת לחודש 50 .
משתתפים .ליווי והנחיה
פרטנית של הצוותים
בתוך ביהס.
 14תיכונים פועלים
בתוכנית התפתחות
אישית ומעורבות
חברתית 6 .חטיבות
בתוכנית מעורבות
בקהילה
קשר ושיח מול לפחות
 50גופים ,רכזי נוער,
מתנסים ואנשי קשר
הקולטים תלמידים.

ביסוס מערכת חינוך עירונית הכנת מערך המדריכים,
נושאים ,מערכי
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס ההדרכה וכל האיבזור
לקראת הקמת הסמינר.
המשמעותי לצה"ל
שיבוץ של כ 15
מדריכים ו/או מורים
להובלת הסמינר
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

אורית עזגד/גילת
סיימון

תלמידי ט-יב נמצאים
בתוכנית מעורבות
חברתית
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

19354
אורית עזגד

קשר מול מקומות
ההתנסות של תלמידי
המעורבות החברתית

אורית עזגד

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,לימוד המערכת לרכזי
מעורבות חדשים.
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת לפחות  6רכזים
מקבלים ליווי בתחום.
הפרט והמשפחה
לפחות  8000תלמידים
הורידו את האפליקציה
לנייד.

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

19358

תלמידי י-יב נמצאים בתוכנית מעורבות
חברתית חובה ,במסגרת ביה"ס .ועם
זכאות לבגרות .תלמידי החטיבות נחשפים
לתוכנית מעורבות בקהילה ,כאשר שכבת
ט' בחטיבות רואה זאת כחובה לכל תלמיד
התנסות אישית
טיפוח וחיזוק שת"פ בין כלל הגופים,
מתנסים ,תנועות הנוער  ,קבוצות
ההתנדבות ,אגפי העירייה ומיזמים
עירוניים בקליטת תלמידים למעורבות
חברתית מחוץ לביה"ס.תמיכה ועזרה בכל
הנוגע לתוכנית מעורבות חברתית
מערכת טריביו לניהול מערך ומעקב
התלמידים הפועלים במעורבות
החברתית .מערכת של משרד החינוך
אותו מטמיעים לתלמידים דרך רכזי
המעורבות .דרכה מחתימים התלמידים
על שעות ההתנסות האישית שלהם

הטמעת מערכת טריביו
לניהול ההתנדבות בבתי
הספר

כיתת תל"מ

18417
גילת סימון הדר
תורגמן

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

הפקת וביצוע הסמינר רגיל
לקראת סוף חודש מרץ.
השתתפות של כ 200
תלמידי תיכון בסדנאות
השונות .

רגיל
חלוקת הספר לבתי
הספר ולתלמידים
בטקסי סיום של השנה .

מספר סעיף
תקציבי

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

משרד החינוך

( 1815101514ריק)

לפחות  45מורים
משתתפים בפורום
החודשי .לפחות 35
מורים מקבלים מענה
פרטני ברמה חודשית.

לפחות  8000תלמידים רגיל
לוקחים חלק במעורבות
החברתית ועשייה
קהילתית
רגיל

קשר ושיח מול לפחות
 50גופים ,רכזי נוער,
מתנסים ואנשי קשר
הקולטים תלמידים.

רגיל

0

0

0

רגיל

(ריק)

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,בניית תוכנית הפעלה
לכל כיתה והפעלה
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת פעילות אחת לפחות .
הפרט והמשפחה

0

לפחות  5000תלמידים
משתמשים במערכת
ובאפליקציה להחתמת
שעות ההתנסות.

ועדת היגוי לוודא
הפעלה של מעל 90%
מהתוכניות
ביצוע  % 90מהאיבחונים רגיל
בהתאם לתקציב .

רגיל

( 1815104754ריק)

( 1815104789ריק)

טיפוח תחושת חוסן,רווחה נפשית ופיתוח מיומניות להתמודדות עם מצבי חוסר וודאות ומשברבכל מערכי החינוך

איבחונים פסיכופדגוגים

תוכנית יחודית הפועלת בחט"ב אליה
משובצים תלמידים עם קשיים לימודיים
ורגשיים נותנת מענה באמצעות סדנאות
העצמה,פעילות גיבוש ומנהיגות ,מרתונים
לימודיים
סיוע לבתי הספר להפנות לאבחון
פסיכופדגוגי תלמידים שידם אינה משגת
ומשפחתם מתקשה בתשלום עבור
האיבחון .
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,איתור תלמידים
הזקוקים לאיבחון בכל
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת בתי ספר ושידם אינה
משגת .
הפרט והמשפחה

0

0

0

0

100

0

0

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

15

100

0

0

0

0

45

170

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

18248

18294

הסבר

צומחים יחד

חונכות פרח

עידוד חיזוק והרחבה של תוכניות לצמצום פערים

מענה רגשי ולימודי לתלמידים מתקשים
מרחובות הפריפריה החברתית על מנת
לסייע להם בחוסן ובלימודים לבגרויות.

 30סטודנטים מילגאים נותנים מענה
לימודי חברתי בבתי הספר
טשרניחובסקי ואלדד

18222

כיתות ותיקים

הפעלת  8כיתות ותיקים בבתי הספר
העי"ס בנתניה בהם הותיקים לומדים יום
או ימויים בשבוע

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

ביסוס מערכת חינוך עירונית רישום של כ  7תיכונים
לקורס .כ  50תלמידים
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס יקחו חלק בהכשרה.
המשמעותי לצה"ל

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

עליית כמות הפרסומים רגיל
במדיה החברתית של
כ  70%מבתי הספר
שלקחו חלק פעיל
בהכשרה.

רגיל
ועדת היגוי להצלחת
ביסוס מערכת חינוך עירונית ועדת היגוי לפתיחת
התוכנית וקבלת תו סגול
התוכנית ורישום של
המובילה תהליכי חדשנות
לבית הספר  .נשר קטם
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס מעל  25מורים .
מ% 5
המשמעותי לצה"ל
רגיל
נשר קטן מ  10%של
הטמעת עקרונות עיר חכמה הפעלת ההשתלמות
והשתתפות של מעל  15המורים המשתלמים.
ומקיימת בבסיס פעולות
תיכנון פתיחת
מורים בהשתלמות
העירייה .תוך מתן דגש על
השתלמות לשנת
שיפור השרות וייעול תהליכים
תשפ"ג
רגיל
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,פתיחת  7קבוצות ב  7נשירה של עד 10%
חטיבות .גיוס כיתת בנות מתוך כלל הבנות .בניית
מימוש מדיניות של צדק
יוזמות חברתיות
חברתי ,צמצום פערים ורווחת אחת מכל ביהס.
הפרט והמשפחה

רגיל
ועדת היגוי לבדיקת
ועדת היגוי לפתיחת
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות ,שנה לבדיקת כל רכיבי רכיבי התוכנית ונשר קן
מ10%
התוכנית וקליטת 25
ניהול איכותי של התשתיות
ותיקים מינימום בכל
הפיזיות ומשאבי הטבע
הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר כיתה
וההתחדשות העירונית,
העמקת תחושת הביטחון
והבטיחות במרחב הציבורי
ועדת היגוי לסיום מוצלח רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית ועדת היגוי לקביעת
תכנים לתוכנית והפעלה של התוכנית והצגת
המובילה תהליכי חדשנות
התוצרים ע"י המנהלים .
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס מלאה של התוכנית
בהשתתפות לפחות 35
המשמעותי לצה"ל
מנהלי העי"ס .

רגיל
ועדת היגוי סוף שנה
ביסוס מערכת חינוך עירונית ועדת היגוי להפעלה
ברוך גרשטיין /
לבדיקת הצלחת
מלאה של התוכנית
המובילה תהליכי חדשנות
גילת סימון
התלמידים הן בתחום
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
לימודי והרגשי .נשר קטן
המשמעותי לצה"ל
מ% 10
ועדת היגוי לבדיקת נשר רגיל
גילת סיימון/אורית יצירת חוסן חברתי קהילתי ,ועדת היגוי להפעלת
התוכנית שיבוץ מורים עד  10%מהסטודנטים,
מימוש מדיניות של צדק
עזגד
חברתי ,צמצום פערים ורווחת מלווים בתוך ביהס  .מתן והתקדמות לימודית
של מעל  50תלמידים
מענה ל  60תלמידים
הפרט והמשפחה
שלמדו בתוכנית
ברוך גרשטיין /
גילת סימון

פיתוח מערכת חינוך מבוססת קשר אישי העמקת מערכות היחסים בדגש חברתיים ורגשיים

18235

18240

19346

ברוך גרשטיין /
תוכנית הכשרת מנהלים תוכנית המכשירה מנהלים להוביל את
לSEL
גילת סימון
בתי הספר בתחום הלמידה הרגשית-
חברתית מתוך ראייה של טובת
התלמידים והצוות החינוכי  SEL.IL ,מודל
עבודה ייחודי בעל  4שלבים המאפשר
לבחון את הגישה המתאימה לכל מסגרת,
על בסיס של ידע ,נתונים וחשיבה
משותפת.
מידפולנס קשיבות מודעת הטמעת התוכנית מידפולס לקשיבות
מודעת בבית ספר חיים גורי והפיכת בית
הספר לבית ספר סגול.

הטמעת ערכי קיימות
וסביבה בנושא משבר
האקלים

19411

ברוך גרשטיין /
גילת סימון

ביצוע השתלמות למורים בנושא משבר גילת סימון/אורית
האקלים ,בשת"פ עם אגף איכות הסביבה .עזגד
מוכר כגמול השתלמות .השתלמות בסיס
השתלמות המשך

תוכנית שוות
גילת סימון/אורית
עזגד

עמותת שוות ביחד עם האגף העל יסודי
מוביל תוכנית העצמה וליווי של בנות
בשכבת ז' .ליווי חברתי ורגשי על ידי
מילגאיות המגיעות לביהס אחת לשבוע.

19835

אורית עזגד/גילת
סיימון

מתן דגש לניהול איכותי והענקת שירות מקצועימהיר ומסביר פנים לתושבים

קורס הכשרה בזום של כ  15שעות עבור
קורס הכשרה דיגטלי
לתלמידים ורכזים  -שימוש נציגי התלמידים מבתי הספר השונים
שיהוו קבוצת מדיה בית ספרית יקבלו
במדיה למטרות
כלים והכשרה בתחום השיווק והכתיבה
השיוקית על מנת להעצים את פעילות
ביהס החוצה לקהילה .שיתוף פעולה עם
רשת אורט ישראל

מספר סעיף
תקציבי

0

0

0

פירוט מקורות
חיצוניים

7

0

0

0

175

0

230

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

0

משרד לפריפריה
נגב והגליל

(ריק)

7

7

25

56

25

14

משרד לשיוויון
חברתי

( 1815104787ריק)

בית ספר

(ריק)

( 1815104787ריק)

0

0

0

(ריק)

0

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

18414

אומץ

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

ברוך גרשטיין /
תוכנית יחודית הפועלת בחטע אליה
משובצים תלמידים עם קשיים לימודיים גילת סימון
ורגשיים נותנת מענה באמצעות סדנאות
העצמה,פעילות גיבוש ומנהיגות ,מרתונים
לימודיים

גילת סימון /הדר
שעות התקן העירוניות מהוות אויר
לנשימה לבתי הספר העי"ס המשמשות תורגמן
לשיפור איכות הבגרות .להוראת שאלונים
לעולים חדשים ,למצינג מול משרד החינוך
בתוכנית עמ"ט ,ומול אגף שחר ,לטיפוח
מצוינות בכל הרמות בהיקף של  5יח"ל
לנושאים שהוצגו לראש העיר והמנכ"ל .
ברוך גרשטיין /
גילת סימון
ברוך גרשטיין /
גילת סימון

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

ביסוס מערכת חינוך עירונית ועדת היגוי לפתיחת
שלושת ההשתלמויות
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס השתתפות של כ35
מורים בהשתלמויות.
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית ועדת היגוי להפעלה
כל הכיתות ,בדגש על
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס ליווי ובקרה של הכיתה
החדשה בטשרניחובסקי
המשמעותי לצה"ל

תוצר מדיד חציון 2

ועדת היגוי לבדיקת
הפעלת 90%
מהתוכניות שבתוכנית

סוג תקציב

רגיל

רגיל

רגיל

ועדת היגוי להצלחת
התוכנית ובדיקת נשר
של פחות מ10%
ועדת היגוי סוף שנה
נשר קטן מ10%

רגיל
ביצוע ישיבות סטטוס
ביסוס מערכת חינוך עירונית ביצוע ישיבות סטטוס
עם כל בתי הספר
עם כל בתי הספר
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס לבדיקת צרכים וניצול לבדיקת צרכים וניצול
יעיל של שעות התקן
יעיל של שעות התקן
המשמעותי לצה"ל
השונים והיחודיים של השונים והיחודיים של
כל בית ספר בהתאמה  .כל בית ספר בהתאמה
עש  100%ללא חריגות.

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,בניית תוכנית הפעלה
שנתית בכל בית ספר
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת והפעלה של תוכנית
אחת לפחות
הפרט והמשפחה

שילוב איכותי של אוכלוסיותכחלק מהקהילה הטבעיתוהשייכות העירוניתומתן מענים מותאמים

18421

כל מטרות העל גם יחד

שעות תקן

18241

18244

18245

18246

הרחבת מסגרות מצוינות בית ספריות

הכשרת מורים לכיתות
טו"פ

כיתות מופת

אקדמיה בתיכון /תוכנית
בר אילן

תוכנית טו"פ

הכשרת מורי טו"פ באמצעות
קהילות מורים המובלות ע"י מרצים
מהאוניברסיטה בתחום המתמטיקה ,
מדעים  ,והסייבר
הפעלת כיתות מופת בשלוש בתי
ספר בעיר במטרה לעודד תלמידים
בעלי מוטיבציה לימודית וזיקה ללימודי
מתמטיקה ופיזיקה להגיע למצוינות
לימודית ,אישית וחברתית .
כיום בעיר כ 420תלמידים השנה נפחה
כיתה חדשה בבית ספר טשרניחובסקי .
תכנית המאפשרת לתלמידים בחט"ב
ותלמידי תיכון מצטיינים וחדורי מוטיבציה
להתחיל בלימודים אקדמיים כבר
בתקופת התיכון ,בד בבד עם לימודיהם
בבית הספר .בנתניה משתתפים 150
תלמידים בתוכניות של מכללת נתניה
אוניברסיטת ת"א  ,אוניברסיטה הפתוחה
ואוניברסיטה בר אילן .
תוכנית מצויינות לחט"ב במתמטיקה ,
מדעים  ,סייבר .התוכנית פועלת ב  15בתי
ספר  18קבוצות למתמטיקה ומדעים ועוד
 8קבוצות סייבר .במטרה שהתלמידים
ירכשו חשיבה מתמטית מסדר גבוה יבחרו
במקצוע מדעים בתיכון ויגשן ל 5יח,ל
במתמטיקה .התוכנית השנה התרחבה
לטשרניחובסקי  ,בית מרגלית  ,בית רבקה
 ,וישבע .
רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית שיווק התוכניות ואיתור ועדת היגוי
ברוך גרשטיין /
תלמידים בבתי הספר לבדיקתתלמידים
המובילה תהליכי חדשנות
גילת סימון
ממשיכים לשנה תשפ,ג
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס העי"ס המעוניינים
ונשר קטן מ10%
לקחת קורסים
המשמעותי לצה"ל
באקדמיה או להתחיל
לימודים אקדמאים כבר
בתיכון יעד עליה ב 5
אחוז משנה קודמת
ביסוס מערכת חינוך עירונית ועדת היגוי לבתי הספר ועדת היגוי לבתי ספר רגיל
ברוך גרשטיין /
לבדיקת הצלחת
לפתיחה מלאה של
גילת סימון /אפרת המובילה תהליכי חדשנות
התוכנית ניתוח נתוני
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס הכיתות שסוכמו ,
מימון
של בתי הספר נשר
המשמעותי לצה"ל
קטן מ % 10ומרבית
התלמידים ממשיכים
ל 5יח"ל ולמקצוע מדעי
בתיכון

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

קרן טראמפ

(ריק)

( 1315136920ריק)

0

0

0

0

0

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

100

2,320

0

100

0

0

(ריק)

(ריק)

קרן טראמפ

160

0

280

0

0

290
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

19837

18403

מניעת נשירה

18404

18416

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

ליווי והנחיה של מנחי
מועצות תלמידים

משרד החינוך מפעיל מועד נוסף בקייץ
המאפשר לתלמידים לשפר את ציוני
הבגרות שלהם בתוכנית משתתפים כ
 100תלמידים

ברוך גרשטיין /
גילת סימון

התוכנית פועלת בחטיבות הביניים חיים דורון גלעם  /גילת
סימון
גורי ,תמר איראל ,אורט גוטמן,שרת,שי
עגנון ,טשרניחובסקי,שטקליס ,בשכבות
ח  +ט' כל קבוצה כ  18תלמידים ,מטרת
התוכנית העצמה ומניעת נשירה סמויה
של תלמידים ע"י ליווי של רכזי נוער  ,אשר
פועלים לפיתוח מיומנויות וחוסן אישי
בקרב התלמידים .
תוכנית המופעלת ע"י עובדי קידום נוער דורון גלעם  /גילת
בתוך חט"ע של ריגלר  ,אורט ליבוביץ,ושי
עגנון כל קבוצה של  25תלמידים מטרת
התוכנית העצמה ומניעת נשירה סמויה
של תלמידים ע"י ליווי של עובדי קידום
נוער  ,אשר פועלים לפיתוח מיומנויות
וחוסן אישי בקרב התלמידים

הקמת פורום של מנחי מועצות התלמידים אורית עזגד/גילת
סימון
בחטיבות/תיכונים .הפורום ילווה על ידי
אורית עזגד ואתי כהן (מפקחת רשותית
מטעם מינהל חברה ונוער) .קבוצה זו
תקבל מענה מקצועי ,ותעסוק בהעצמת
קבוצות המנהיגות של בתי הספר.

נס"א

גשרים

מחצית שלישית

שימור ושיפור זכאות לתעודת בגרות

20831

בסוס תנאים מערכתיים שיתופי פעולה ופתוח מקצועי  ,חדשנות ויזמות

20833

טיפוח אקלים חינוכי מיטבי ומוגנות  -בניית אסתי יוסף
ליווי והדרכת סייעות
קבוצות תמיכה (עד  4קבוצות ) בבגני
בבתיהס ובגנים
ילדים ובביה"ס מורשה לתמיכה בסייעות
ולשיפור מקצועיותן ומניעת שחיקה
בסוס הפעלה אפקטיבית מתן דגש ללווי מסגרות החינוך המיוחד אסתי יוסף
 ,מקצועית ואיכותית של
והעצמת הצוותים  -קיום פיתוח מקצועי
מגוון המענים בעיר  -גנים  ,בפורום מנהלים  ,השתלמויות לסייעות
 7בתי ספר,

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

ביסוס מערכת חינוך עירונית כתיבת ההכשרה ,בניית
מטרות ויעדים עבור
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס קבוצת מנחי המועצות .
לפחות  3מפגשי התנעה
המשמעותי לצה"ל
בחצי הראשון של השנה

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

רגיל

רגיל

כ  10בתי ספר לוקחים רגיל
חלק בהכשרה ובליווי
העירוני .כ  15מורים
ומנחי מועצה משתתפים
בפורום מועצות .לפחות
 4מועצות הוקמו
בבתי הספר והקימו
יוזמות חדשות לטובת
התלמידים
ועדת היגוי סוף שנה
לוודא נשר קטן מ10%

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,ועדת היגוי לפתיחה
והפעל מלאה של
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת כל הקבוצות בחט"ב
.מינימום  18תלמידים
הפרט והמשפחה
בקבוצה .

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,ועדת היגוי להפעלת
הקבוצות בבתי הספר
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת בצורה מלאה .
הפרט והמשפחה

מספר סעיף
תקציבי

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

285

0

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

0

 1815202786התוכנית הלאומית 320
360

0

התוכנית הלאומית 0
360

400

0

0

רגיל

רגיל

 1815104783משרד החינוך

(ריק)

(ריק)

20

10,000

12,000

75

0

0

סטטוס תוצאות בגרות רגיל
מחצית שלישית יעד
למעלה מ 85%סימו את
מבחני הבג במסגרת
המחצית השלישית
בהצלחה

ועדת היגוי סוף שנה
לוודא התקדמות
התלמידים ונשר קטן
מ% 10

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,ועדת היגוי לאחר מועד
חורף איתור תלמידים
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת הזקוקים לשיפור ציוני
הבגרות
הפרט והמשפחה

חינוך מיוחד
הנחלת תפיסת שרות
מתקדמת ורב ערוצית

השתתפות של כ 35
סייעות

פתיחת קבוצה נוספת

פתוח מדיניות  ,מיזמים ,מדדי שביעות רצון
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
צוותים ומנהלים
תכניות ייחודיות בכל
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת אחד מבתי הספר
הפרט והמשפחה
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20829

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

שיבוץ  100%מן
התלמידים בהתאם
להחלטת הועדות

עד  200ועדות חריגות

סוג תקציב

רגיל

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

0

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי 3 ,תכניות ספורט ב 5 -
ממוסדות החינוך
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת המיוחד
הפרט והמשפחה

0

רגיל
משימה שהועברה
משנה קודמת –
הפעלתץ תכנית הניווט
ב  50% -מחטיבות
ביניים ובמוסדות החנמ
( בהתייחס לימי קורונה)

רגיל

היכרות עם כל  74הגנים רגיל
וצוותיהם  .בניית כלי
למעקב אחר משימות
בגנים והעצמת הצוותים

0

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,איוש  100%כוא
בחופשות  -מניעת
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת סגירת גנים
הפרט והמשפחה

0

איוש  100%כוא
בחופשות  -מניעת
סגירת גנים ד

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,כניסת רכז לעבודה
לטיפול בגני החנמ
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,קיום של כ 2000ועדות
זכאות
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

הטמעת עקרונות עיר חכמה תוכנת מעקב לקיום
כ 2000ועדות
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

מתן דגש לניהול איכותי והענקת שרות מקצועי מהיר ומסביר פנים לתושב  ,בדגש על הנגש מידע

לימור לוין גדליה
קיום ועדות זכאות ואיפיון  -מתן דגש לניהול איכותי והענקת שירות
מקצועי ,מהיר ומסביר פנים לתושב-
תכנת ניהול ועדות
משימה ראשית באגף הינה תכנון ,ניהול,
ארגון וביצוע של ועדות זכאות  ,אשר
החל משנה זו יקראו ועדות זכאות ואיפיון .
האגף קיים השנה כ 1700-ועדות  .בשנהל
תשפא צפויות להתקיים כ 2000-ועדות ,
ב  200 -ימי ועדות .

20825

שילוב איכותי של מגוון אוכלוסיות כחלק מן הקהילה והשייכות העירונית

הפעלת ועדות זכאות
ברוח תיקון  11לחוק
החינוך המיוחד

20826

החוק מתרכז בהרחבת ההכלה והשילוב אסתי יוסף
של תלמידים כחלק בלתי נפרד במסגרות
חינוך רגיל וע"פ בחירת ההורים .החוק
דורש הכשרה של הצוותים החינוכיים
ובניית מענים מותאמים לקידום הצלחת
תלמידים עם צרכים מיוחדים.טיפול
בפניות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים,
בתי הספר
אסתי יוסף
בעיר פועלים כיום  74גנים לחנ"מ ,
המהווים רבע מכלל הגנים בעיר .לפיכך
נדרשת התייחסות מקצועית,תפעולית,
ליווי סייעות ,הפעלת קייטנות בחופשות
 ,ניהול תכניות ייחודיות ,רכש ,וטיפול
בשוטף .לשם כך יש הכרח להקצות תקן
לרכז בדרג פדגוגי במשרה מלאה  +עובד
מינהלי לאגף .

אסתי יוסף

תכניות ספורט מעצימות חיזוק החינוך למצוינות ערכית ואזרחית אסתי יוסף
בחינוך המיוחד.
וטיפוח ילדים ובני נוער שוחרי תרבות
 הפעלת תוכניות ספורט ייחודיות שלאתגרים ,וניווט ספורטיבי ,כתות ספורט.
תוכניות המעצימות את הפרט ומקנות
כלים להתמודדות עם אתגרים שונים,
העלאת ביטחון עצמי ועוד .חיזוק תכניות
ספורט בשני מוסדות חנמ שנפתחו -
אמירים  +שחפים
הפעלת תכנית הארכת
"טיפוח אקלים חינוכי מיטבי ומוגנות  -מתן אסתי יוסף
שנהל בחופשות והעשרה מענה לילדים עם מגוון צרכים ייחודיים
שפתית בגנים
לאורך כל היום והשנה.
הפעלת מסגרות החינוך המיוחד
בחופשות (חגים  +חופשת הקיץ)  74 .גנים
 34 +כתות תקשורת  6 ,בתי ספר" .

מיסוד תחומי פעילות
באגף  -גני ילדים של
החינוך המיוחד

20827

20832

20828

שרות ומענים לאוכלוסיות החנמ

תוכניות העשרה תוספתיות בביהס
תוכניות העשרה
תוספתיות בביהס מעגלים מעגלים /אמירים
/אמירים

רגיל
שילוב  10תלמידים
יצירת חוסן חברתי קהילתי 10" ,כתות
בחינוך רגיל
 5 ,מוסדות חנמ
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת הגשת כתה אחת (חנמ הגשת שנתון התלמידים
בשחפים לבחינות
|) לבגרות במגמת
הפרט והמשפחה
לטיפול ואילוף כלבים" הבגרות והצלחה של
 90%לפחות

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

5,000

56,000

100,000

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20830

שם המשימה

תכנית טיפול בכלבים

הסבר

אחראי משימה

חיזוק החינוך למצוינות ערכית ואזרחית לימור לוין גדליה
וטיפוח ילדים ובני נוער שוחרי תרבות -
הפעלת תכנית טיפול בכלבים לחיזוק
מיומנויות תקשורת  ,שליטה עצמית ,בניית
בטחון עצמי ,מניעת אלימות .התכנית
מכוונת להקנות כלים להתמודדות עם
אתגרים שונים שונים ובעיקר הגברת
שייכות וערך עצמי.

סדנאות משרד הביטחון

תוכנית מגשימים

יציאה לגדנ"ע

מפגשי השראה -עידוד
גיוס לקרבי

כנס שנות שירות ומכינות

ערב הורים

הכנה ליום סיירות

18284

18285

18287

18288

18289

18293

18367

18375

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

רגיל

שני מפגשים

 50%משמשתתפים
הביעו שביעות רצון

0

( 1815202785ריק)

רגיל

(ריק)

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  -חיצוניים א'₪-
א' ₪
110,000

0

( 1815202785ריק)

0

0

0

(ריק)

0

רגיל

רגיל

( 1815202785ריק)

( 1815202785ריק)

( 1815202785ריק)

0

0

0

0

0

0

 1815202785הדרך החדשה

 1815202785הדרך החדשה

רגיל

רגיל

רגיל

העלאת אחוז הפונים
למכינה ושנת שירות

(ריק)

( 1815202785ריק)

0

0

0

2,500

45

0

 50%מהמשתתפים
ישפרו עמדות לקראת
הגיוס לקרבי ויפיגו
חששות וחוסר וודאות
בנוגע לגיוס לצה"ל

צמצום מחזיקי פקודות רגיל
המעצר וצווי ה 12ב50%
והמשתמטים ב 30%

הרחבת תכנית ל 2כתות רגיל
יצירת חוסן חברתי קהילתי 10" ,כתות
חנמ
 5 ,מוסדות חנמ
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת הגשת כתה אחת (חנמ
|) לבגרות במגמת
הפרט והמשפחה
לטיפול ואילוף כלבים"

נוער וצעירים

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

הקמת צוות עבודה משותף הקמת צוות עירוני משותף של כלל
הגורמים העוסקים בהכנה לצה"ל
להכנה לצה"ל

משרד הביטחון מעביר סדנאות לקראת
גיוס

תוכנית בהפעלת לשכת הגיוס לצמצום
צוי  12פקודות מעצר ומשתמטים

יציאה של בתי הספר בנתניה לאימון
התנסות

עידוד גיוס לקרבי על ידי מפגשים עם
לוחמים מיחידות השדה

קיום כנסי הסבר בבתי הספר ליציאה
לשנת שירות ומכינה קדם צבאית
ובהמשך ביקור במכינה למעוניינים

ערב הורים לקראת הגיוס לצה"ל.
יועבר על ידי נציגי לשכת גיוס חיפה

יום הכנה מנטאלי ופיזי לכל הבנים אשר
שמזומנים ליום סיירות

שירה ג'ונקורט

שירה ג'ונקורט

שירה ג'ונקורט

שירה ג'ונקורט

שירה ג'ונקורט

שירה ג'ונקורט

שירה ג'ונקורט

שירה ג'ונקורט

ביסוס מערכת חינוך עירונית שני מפגשים
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית לפחות  10בתי ספר
יעברו סדנאות
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית יצירת קשר עם 100%
מהתלמידים
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית בתי הספר אשר יוצאים
לגדנ"ע יקיימו אותה לפי
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס הנהלים ,באופן מסודר
וללא תקלות
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית  .1קיום לפחות  2ארועים
המפגישים מלש"בים
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס עם לוחמים
 .2השתתפות של
המשמעותי לצה"ל
לפחות  50מלש"בים
במפגש
ביסוס מערכת חינוך עירונית  .1קיום חמישה כנסים
בבתי הספר
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס  .2השתתפות של 80%
מתלמידי כיתה י"ב
המשמעותי לצה"ל
בכנס
 30% .3מהמשתתפים
מעוניינים לבקר במכינה
 .1קיו ערב הורים
 .2לפחות 80%
מהמשתתפים מביעים
שביעות רצון
(ריק)
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
 .1קיום הכנה עם
השתתפות של  30בני
נוער לפחות
 50% .2מהמשתתפים
ביום ההכנה יסיימו את
יום הסיירות
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

18383

18387

שם המשימה

יום הכנה למיון לוחמות

קבוצת הכנה לבנות

19537

19538

הסבר

הכנה לבנות שמעוניינות להיות לוחמות

צו אחוד

הרצאות השראה לבתי
הספר שיוצאים לצו אחוד

אחראי משימה

יום הכנה מנטאלי ופיזי לבנות שמעוניינות שירה ג'ונקורט
להיות לוחמות
שירה ג'ונקורט

שירה ג'ונקורט

קיום צו אחוד לכל שכבת י"א בלשכת
הגיוס  -צו שבו כל שכבת יא הולכות
במרוכז מלשכת גיוס

הרצאות השראה לבתי הספר שיוצאים
לצו אחוד על מנת לעודד יציאה לצו

19564

19584

19590

שירה ג'ונקןורט

ליווי בנות דתיות בהליך
שירה ג'ונקורט
קיום כנס חשיפה לתוכנית ליווי לבנות
הגיוס לצה"ל וערב הורים דתיות והוריהם אשר מעוניינות להתגייס-
הבת הדתייה
בכנס ייחשפו לתהליך הליווי המוצע

קבוצת הכנה לצה"ל לנוער קבוצות הכנה לצה"ל בריגלר ,תמר אריאל שירה ג'ונקורט
עולה מצרפת
ומרכז טכנולוגי דתי

סדנת הסבר על מילוי
שאלון העדפות

19613

19617

19618

שירה ג'ונקורט

שירה ג'ונקורט

שירה ג'ונקורט

שירה ג'ונקורט

שירה ג'ונקורט

קורס הכנה לצו ראשון

הכנה ליום המא"ה

כנס עתודה

19621

הסבר על מילוי שאלון העדפות.
שאלון העדפות הוא שאלון שעתיד לקבוע
היכן תשובץ בצה"ל.
רבים מבני הנוער לא ממלאים אותו כראוי
ובכך פוגעים בסיכויים שלהם לקבל
תפקידים איכותיים
קורס בן שלושה מפגשים כהכנה לצו
ראשון .בקורס יעבדו על המיומנויות
הנדרשות למבחנים /אימות נתונים /ראיון
אישי ועוד
קיום סדנת הכנה אחת לחודש לבנים
ובנות שמזומנים ליום המא"ה -מיון איתור
והתאמה בעזרת הצלחה ביום זה ניתן
לשפר סיכויים לקבל תפקידים איכותיים
בצה"ל על אף נתונים לא מתאימים של
הצו הראשון
כנס הכנה בהשתתפות מדור עתודה
בצה"ל למלש"בים והוריהם אשר
מתעניינים בתוכנית העתודה

אפליקציית תרגול לצו
ראשון

אפליקציית תרגול לתלמידי כיתה יא
לקראת הצו הראשון .האפליקציה
מאפשרת לתלמידים לתרגל את הליכי
הצו הראשון עוד טרם ההגעה לצו ובכך
לעזור להם לשפר ביצועים בצו עצמו

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

השתתפות של  30בנות רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית (ריק)
ביום ההכנה
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית השתתפות של לפחות (ריק)
 20בנות ב 80%ממפגשי
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס הקורס
המשמעותי לצה"ל
רגיל
(ריק)
ביסוס מערכת חינוך עירונית בתי הספר שנרשמו
לצו אחוד יעברו אותו
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס בהצלחה
המשמעותי לצה"ל
רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית קיום ההרצאות בכלל (ריק)
בתי הספר
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
רגיל
 50%מהבנות אשר
ביסוס מערכת חינוך עירונית קבוצה אשר נפגשת
השתתפו בליווי יגיעו
אחת לשבועיים
המובילה תהליכי חדשנות
לתפקידים איכותיים
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית ליווי כיתות עולים בבתי ליווי כיתות עולים בבתי רגיל
הספר ,לפחות 70%
הספר ,לפחות 70%
המובילה תהליכי חדשנות
מהילדים משתפים
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס מהילדים משתפים
פעולה
פעולה
המשמעותי לצה"ל
יצירת שני מפגשים
קבוצתיים אחר הצהריים
רגיל
קיום שתי סדנאות
ביסוס מערכת חינוך עירונית (ריק)
טרם פתיחת השאלון
המובילה תהליכי חדשנות
והשתתפות  30בני נוער
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
בכל סדנה
המשמעותי לצה"ל

מספר סעיף
תקציבי

 1815202785הדרך החדשה

 1815202785הדרך החדשה

פירוט מקורות
חיצוניים

0

0

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

5

5

 1815202785הדרך החדשה

0

0

0

(ריק)

0

50

 1815202785הדרך החדשה

 1815202785הדרך החדשה

0

0

2

20

 1815202785הדרך החדשה

 1815202785הדרך החדשה

0

0

 1815202785הדרך החדשה

5

20

0

0

0

10

5

10

 1815202785הדרך החדשה

רגיל
משימה שהועברה
השתתפות של 100
בני נוער והוריהם בכנס משנה קודמת – נא להזין
תוצר מדיד
העתודה
לפחות  1500בני נוער
ישתמשו באפליקציה

רגיל

(ריק)

 1815202785הדרך החדשה

רגיל
קיום של שני קורסים
ביסוס מערכת חינוך עירונית קיום של שני קורסים
אחד ברבעון
אחד ברבעון
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס השתתפות של  50בני השתתפות של  50בני
נוער בכל קורס
נוער בכל קורס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית קיום הכנה אחת לחודש קיום הכנה אחת לחודש רגיל
השתתפות  30בנות
השתתפות  30בנות
המובילה תהליכי חדשנות
בהכנה
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס בהכנה
(למעט יולי אוגוסט)
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

20181

20781

הסבר

תוכנית "דרכי משפט"

תוכנית דרכי משפט

20782

אחראי משימה

תוכנית "דרכי משפט" תוכנית של מערכת שירה ג'ונקורט
בצה"ל שמטרתה להכיר את עולם הדין
הפלילי לתלמידים

תוכנית של מערכת המשפט בצה"ל
שמטרתה להכיר את עולם הדין הפלילי

כנס מתגייסים

שירה ג'ונקורט

אירוע הוקרה למתגייסים לצה"ל ולשירות שירה ג'ונקורט
הלאומי

צוות מתפתח ולומד על מגמות ,נתונים
ודיוק השירות לצעירי העיר

פיתוח והעשרת הצוות
המקצועי ומיצובו
כקהילה לומדת יזמית
ופרופסיונלית

פיתוח והעשרת הצוות
המקצועי ומיצובו
כקהילה לומדת יזמית
ופרופסיונלית

20643

20648

20650

ביסוס זהות אגפית מגובשת וקידום יציבות ארגונית של עבודת אגף הנוער והצעירים

סמינר מקצועי אחת לשנה לקראת תכנון גילי דוד
ובניית תכניות עבודה

גילי דוד

גילי דוד

פיתוח והעשרת הצוות
יצירת צוותי פעולה המקדמים מיזמים
המקצועי ומיצובו כקהילה בתחומים מרחבי דעת נוספים שאינם
לומדת ויזמית
בתחומי ליבתם

רבקה אשטיה/
יפית וונדו

הנגשת ההשכלה הגבוהה לצעירי העיר ומתן מעטפת לצורכיהם בתקופתם באקדמיה.
קבוצות מנהיגות בשכונה גיבוש קבוצות מנהיגות צעירים משכונת רבקה אשטיה/
20678
יפית וונדו
נאות שקד .שמטרתם השפעה וקידום
נאות שקד
תחומים המעסיקים את חייהם.

20679

הנגשת תחום השכלה
גבוהה בקרב צעירי
השכונה

מתן שירותי ייעוצי השכלה גבוהה
בשלוחת הגג בשכונה.
קיום ערבי מלגות ,סדנאות וערבי זרקור
בתחום השכלה גבוהה לצד ייעוציים
פרטניים

מטרת על רלוונטית

ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
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
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
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

(ריק)

תוצר מדיד חציון 1

סוג תקציב

קיום התוכנית בבית
הספר ש"י עגנון

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
תקציבי

רגיל

הרחבת התוכנית לשני
בתי ספר נוספים

הרחבת התוכנית לבתי רגיל
ספר נוספים
הגעה של לפחות 700
תלמידים לאירוע

פירוט מקורות
חיצוניים

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

רגיל

0

0

0

0

0

( 1815202785ריק)

(ריק)

רגיל

יצירת שתפים בין
חברות הצוות לפחות
שני מיזמים חדשים
יוקמו כתוצאה מכך

אחת לחודשיים יתקיימו (ריק)
ימי עיון

רגיל

רגיל

יתקיימו לפחות 3מיזמים (ריק)
חדשים בהובלת צוות
פעולה במהלך השנה

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,שתי קבוצות המנהיגות כל קבוצה תוביל לפחות רגיל
קבוצת נשים מנהיגות  2מיזמים בשנה
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת קבוצת צעירים מקומית
יפגשו ויפעלו באופן
הפרט והמשפחה
קבוע אחת לשבועיים
רגיל
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,גידול ב 30%במספר
הצעירים בשכונה
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת שיצרכו שירותי ייעוץ
השכלה גבוהה
הפרט והמשפחה
 70%מהצעירים
שיצרכו את שירותי
ייעוצי השכלה ישתלבו
בלימודים אקדמיים

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

0

0

0

100,000

0

0

0

0

0

30

10

20

0

0

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

20682

אחראי משימה

שירותי ייעוץ וליווי בתחום
השכלה גבוהה

20683

20684

20685

ליווי ומעקב טלפוני ,סדנאות והרצאות
כהכנה לאקדמיה לאורך כל השנה.

סדרות בתחום השכלה
גבוהה

מרחבי למידה

קיום ערבי מלגות

20686

דניאלה גל מזל
יצחק

דניאלה גל ומזל
יתקיימו הרצאות במהלך חודש מרץ
יצחק
בנושא בחירת מקצוע ,קבלת החלטות
וטעימה מעולם המקצועות.
בחודש ספטמבר יתקיים חודש הכנה
לאקדמיה ,אסטרטגיות למידה ,ניהול זמן,
לקויות למידה

מקום למידה המאפשר לסטודנטים להגיע דניאלה גל ומזל
יצחק
ללמוד בתקופת המבחנים ולאורך שנת
הלימודים האקדמאית.
בתקופת מבחנים סמסטר יוקצה בגג
מרחב למידה שקט מעבר למרחבים
הפתוחים

אחת לחודש יתקיים ערב מלגות והיערכות דניאלה גל ומזל
יצחק
כלכלית.
ערב מלגות יונגש ויתקיים גם בשלוחת
הגג בשכונה

ערבי מכינות
דניאלה גל ומזל
יצחק

ערב מכינות צעירים ללא תנאי קבלה
לאקדמיה .יקבלו מידע על דרכי הקבלה
ועל סוגי המכינות ודרכי מימון

20687

ערבי זרקור בתחום
דניאלה גל ומזל
כחלק מתהליכי המידע והמיון בתחום
השכלה גבוהה -מידע ומיון השכלה גבוהה .ערבי הזרקור יעסקו במתן יצחק
לצעירים
מידע ראשוני לכל הצעירים המעוניינים
בהשכלה גבוהה

תוצר מדיד חציון 1

גידול של  10%במספר
הצעירים הלומדים
בהשכלה גבוהה

השתתפות של 100
צעירים בכל הרצאה.

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 2

(ריק)

(ריק)

(ריק)

בכל תקופת מבחנים
הגעה של 300
סטודנטים במצטבר
שצרכו את שירותי
מרחבי הלמידה

בכל ערב ישתתפו
לפחות  30צעירים

בכל ערב מלגות
ישתתפו כ 15צעירים

(ריק)

(ריק)

אחת לחודש יתקיים
ערב זרקור בכל מפגש
ישתתפו לפחות כ 20
צעירים

(ריק)

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
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
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
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
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
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

מספר סעיף
תקציבי
סוג תקציב

רגיל

0

0

0

0

0

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

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

40

40

0

0

0

0

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

20688

אחראי משימה

ייעוץ קבוצתי

20689

דניאלה גל ומזל
יצחק

לאחר ערבי הזרקור תינתן אפשרות
לצעירים להמשיך לייעוץ קבוצתי בין 2-3
מפגשים שיכוונו אותם לבחירת תחום
לימודים יותר ממוקד

מועדון לאקדמיה -קבוצה
תהליכית עבור צעירים
רחוקים מהשכלה גבוהה

20690

20691

צעירים רחוקים מהשכלה גבוהה תושבי דניאלה גל ומזל
יצחק
שכונות העיר.
סדנה של  3מפגשים שבהם יקבלו חשיפה
על עולם האקדמיה  ,חיזוק תחושות
המסגלות.

היכרות עם מסלולי הלימוד סיור היכרות של צעירים במהלך הייעוץ
והיכרות של קמפוס
במוסדות אקדמיים על מנת להכיר את
הלימודים
המוסד האקדמי.

צריכת שירותי השכלה
גבוהה באמצעים מקוונים

20780

דניאלה גל ומזל
יצחק

שירותי השכלה גבוהה יינתנו כמענה נוסף דניאלה גל ומזל
באמצעי המדיה החברתית .במהלך השנה יצחק
יתקיימו מפגשי חשיפה לתכנית ייחודיות,
מסלולי לימוד מבוקשים לכלל הצעירים.

אחריות על מערך המלגות אחריות על הגשת הבקשה וקבלת אישור רכז.ת מעורבות
של מפעל הפיס ,פרח
חברית
ממפעל הפיס לכל התוכניות העירוניות
ועיריית נתניה
המשתתפות .בקרה ופיקוח כלכלי עלפי
דרישות מפעל הפיס.

רבקה אשטיה/
יפית וונדו

הנגשת הפעילויות לאוכלוסייה מהפריפריה החברתית בנתניה( .עולים ובני עולים ,צעירי השכונות ,חרדים)
יצירת קהילת הורים
20676
רבקה אשטיה/
קיום סדנאות להורים צעירים בנושאים
צעירים בשכונה
שונים :כגון כלכלת משפחה ,נטוורקינג בין יפית וונדו
הורים וכדו

20677

קורסים והכשרות
מקצועיות

קורסי הכשרה מקצועית המותאמים
לצרכי הצעירים בשכונה ,הקורסים
וההכשרות יבחרו בהתאם למיפוי צורכי
הצעירים.

תוצר מדיד חציון 1

בכל קבוצה ייקחו חלק
 10צעירים.
אחת לחודש תיפתח
קבוצה.

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 2

(ריק)

(ריק)

כ 15צעירים תושבי
השכונות ייקחו חלק
בקבוצה

(ריק)

 20צעירים בתהליכי
ייעוץ ייצאו לסיורי
היכרות בקמפוס

בכל מפגש מקוון
ישתתפו  50צעירי העיר.

הקטנת אחוז הנשירה
מהאקדמיה על רקע
כלכלי

(ריק)

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
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
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
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
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
ניצול מרבי של
ההקצאות ממפעל
הפיס לטובת צעירי
נתניה.
הרחבת מספר
הפרויקטים והמיזמים
בתחום החינוכי
והחברתי בעיר

(ריק)
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,יתקיימו לפחות 2
סדנאות בשנה.
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת בכל סדנה ישתתפו כ20
צעירים בני השכונה
הפרט והמשפחה
הורים צעירים
(ריק)
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,יתקיימו לפחות 3
קורסים והכשרות
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת מקצועיות במהלך
השנה שלוחת הגג
הפרט והמשפחה
בשכונה

מספר סעיף
תקציבי
סוג תקציב

רגיל

0

0

0

0

0

0

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

הישגים

(ריק)

(ריק)

0

1,050

0

0

10

0

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

2

0

0

0

0

מפעל הפיס ופרח 245

(ריק)

(ריק)

0

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20680

שם המשימה

אירועים קהילתיים וחיבור
לזהות השכונתית

הסבר

אחראי משימה

חיזוק תחושת השייכות והקהילתיות של רבקה אשטיה/
צעירי שכונת נאות שקד למקום מגוריהם יפית וונדו
ולעיר נתניה.

מכבסה אשר נותנת שירותי כביסה
לחיילים ובני שירות לאומי

ערב הוקרה בחנוכה לחיילים ובני שירות
לאומי

ימי צה"ל בבתי הספר

המכבסה

ערב הוקרה לחיילים ובני
שירות לאומי

18286

20783

20784

העלאת החוסן של החיילים ובני השירות הלאומי במהלך שירותם וחיבורם לעיר ולקהילה

הפנינג צה"ל בבתי הספר בו תופיע להקה שירה ג'ונקורט
צבאית ותוזמן ניידת מיטב
שירה ג'ונקורט

שירה ג'ונקורט

20633

הקמה ופיתוח של פעילויות ותוכניות להורים צעירים בנתניה.

יצירת קהילת הורים
צעירים נתנייתים פעילים
ומעורבים

20012

20013

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
תקציבי
סוג תקציב

רגיל

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

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

0

( 1815202785ריק)

0

0

0

רגיל

0

0

(ריק)

15

0

20

20

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

0

0

רגיל
החיילים ובני שירות
החיילים ובני שירות
לאומי ישתמשו בשירותי לאומי ישתמשו בשירותי
המכבסה
המכבסה
(ריק)

השתתפות של 300
חיילים ובני שירות לאומי

0

0

0

רגיל

יתקיימו  2סדנאות.
בכל סדנה ישתתפו
 20-25צעירים

0

(ריק)

( 1815202785ריק)

קיום ימי צה"ל בחמישה (ריק)
בתי ספר לפחת

(ריק)
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,קיום  2אירועים
קהילתיים בהובלה של
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת צעירי השכונה.
בכל אירוע ישתתפו
הפרט והמשפחה
לפחות  100משתתפים
מהשכונה
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

צמצום אחוזי הצעירים
בכל יום התקיימו 3
תושבי העיר נתניה
ייעוצים
שאינם עובדים
אחת לחודש ייערך
סקר שביעות רצון עבור שביעות הרצון של
הצעירים שקיבלו ייעוץ הצעירים מתעסוקתם
תגדל
 4סדנאות סהכ
סה"כ  100משתתפים
בסדנאות

שיתופי פעולה עם 2
ארגונים לפחות
השגת תמריצים
לצעירים

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

פיתוח  2הכשרות
משותפות
בכל הכשרה ישתתפו
 20-25צעירים

סהר דהרי גילי דוד יצירת חוסן חברתי קהילתי ,קיום שני אירועים למען (ריק)
הקמת פורום הורים צעירים מובילים
קהילת ההורים הצעירים
מימוש מדיניות של צדק
ליוזמות ופרויקטים המייצגים את צריכהם
חברתי ,צמצום פערים ורווחת בשנה
של הורים צעירים בעיר
הפרט והמשפחה

סדנאות הכנה לעולם
העבודה בעידן החדש

20014

יצירת מגוון מענים מותאמים לצעירים המאפשרים הקניית ידע ,יכולות ומיומנויות המכוונות לעולם הקריירה החדש

זיווה כהן
ייעוצים פרטניים ב תחום כתיבת קו"ח ,דרכים לחיפוש עבודה
התעסוקה ופיתוח קריירה באינטרנט וברשתות החברתיות ,הכנה
לראיונות עבודה ומרכזי הערכה ,
העאצמה תעסוקתית .שלושה ייעוצים
ביום  ,כל ייעוץ שעה וחצי (השירות ינתן גם
באמצעים הדיגטליים במידת הצורך)

הכנה לראיונות עבודה ,לינקדאין ,משא
ומתן ,העצמה ,עצמי /יזם ,עתידנות וכדו.

פיתוח תחום ההכשרות
המקצועיות וההנדסאים

זיוה

יצירת שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים זיוה
ומכללות בתחומים אלה הכרות עם תחומי
הלימוד הנלמדים בהם.

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות,
ניהול איכותי של התשתיות
הפיזיות ומשאבי הטבע
הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית,
העמקת תחושת הביטחון
והבטיחות במרחב הציבורי
חיזוק חוסנה הכלכלי של
העיר ,ביסוס תחומי התעסוקה
והמסחר כאבן שואבת ליזמות
עסקית תוך הגדלת שטחי
התעסוקה .קידום שינוי היחס
שבין אחוז ההכנסות מארנונה
למגורים לבין אחוז הארנונה
ממסחר.
חיזוק חוסנה הכלכלי של
העיר ,ביסוס תחומי התעסוקה
והמסחר כאבן שואבת ליזמות
עסקית תוך הגדלת שטחי
התעסוקה .קידום שינוי היחס
שבין אחוז ההכנסות מארנונה
למגורים לבין אחוז הארנונה
ממסחר.
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

20015

אחראי משימה

קורסי העשרה בתחומי
קריירה ופנאי

זיוה

קורסים קצרים להרחבת הידע והחשיבה
בעולם הקריירה והפנאי כגון :יצירתיות
בעבודה

20016

20017

20018

20614

20675

קורסי אנגלית עסקית
ומדוברת לצעירים

הכוונה תעסוקתית מוכוונת מפגשי חשיפה ושתפ עם ארגונים
ארגונים והתחמויות
והתמחויות ייחודיות(שלטון מקומי,
משטרה וכדו) קיום פאנלים ,ערבי זרקור,
ראיונות ומיונים למשרות ייחודיות

כנס קריירה והשכלה
לסטודנטים ובוגרים

תכנית תופסים כיוון
בשיתוף מגדלור

הרחבת הידע והמיומנות בשפה האנגלית זיוה
להשתלבות במשרות בינלאומיות

זיוה

זיוה

קורסי הכשרה בתחום  qaשת"פ עם חברת קווליטסט הכשרה
 +השמה בחברות הייטק של קורס בודקי תוכנה +השמה בסוך
ההכשרה ישתלבו הצעירים במשרות
בתחום ההייטק בחברות הגדולות בעיר

כנס עירוני בנושא קריירה והשכלה לצעירי זיוה כהן
העיר אשר יחשוף אותם למגמות ושינויים
בקריירה בעידן החדש

שיר זידון
תכנית הכשרה ומנטורים עבור צעירים
אקדמיים אשר מטרתה לפתוח דלת
לקריירה בעולם התעסוקה המשתנה
במגזרים העסקי ,הציבורי ,האקדמי
ובתחום היזמות .במקביל הצעירים יזכו
בליווי מנטור אישי בוגר יחידה מובחרת
של חיל היםהמגיע מחברות מובילות
במשק הישראלי ,יצטרפו לרשת נטוורקינג
מובילה

תוצר מדיד חציון 1

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 2

יתקיימו  2קורסי
העשרה ופנאי בתחום
התעסוקה
בכל קורס בין 20-25
צעירים

פתיחת שני קורסים

קיום שני ערבים בשנה

סוג תקציב

(ריק)

מספר סעיף
תקציבי

יתקיימו סהכ  4קורסים .רגיל
סה"כ  100משתתפים
בכל הקורסים.

לפחות  30%מהצעירים רגיל
שהשתתפו בקורס
ישולבו בתחומי תעסוקה
בהם יש צורך באנגלית
ברמה גבוה

רגיל

0

0

0

רגיל

0

השתתפות של 200
צעירים

רגיל

0

0

(ריק)

בכל מחזור יפתחו שתי לפחות  60%מבוגרי
הקורס יישתלבו
קבוצות ,בכל קבוצה
ישתתפו  22משתתפים בחברות ההייטק בעיר

הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות,
ניהול איכותי של התשתיות
הפיזיות ומשאבי הטבע
הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית,
העמקת תחושת הביטחון
והבטיחות במרחב הציבורי
חיזוק חוסנה הכלכלי של
העיר ,ביסוס תחומי התעסוקה
והמסחר כאבן שואבת ליזמות
עסקית תוך הגדלת שטחי
התעסוקה .קידום שינוי היחס
שבין אחוז ההכנסות מארנונה
למגורים לבין אחוז הארנונה
ממסחר.
חיזוק חוסנה הכלכלי של
העיר ,ביסוס תחומי התעסוקה
והמסחר כאבן שואבת ליזמות
עסקית תוך הגדלת שטחי
התעסוקה .קידום שינוי היחס
שבין אחוז ההכנסות מארנונה
למגורים לבין אחוז הארנונה
ממסחר.
חיזוק חוסנה הכלכלי של
העיר ,ביסוס תחומי התעסוקה
והמסחר כאבן שואבת ליזמות
עסקית תוך הגדלת שטחי
התעסוקה .קידום שינוי היחס
שבין אחוז ההכנסות מארנונה
למגורים לבין אחוז הארנונה
ממסחר.
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה
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
רגיל
בתכנית ישתתפו לפחות כ 80%מהצעירים
שהשתתפו בתכנית
 15צעירים
יצליחו להשתלב
במשרות מיטביות
וראויות בעולם הקריירה
בהתאם למטרות
והיעדים שהציבו
לעצמם

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תופסים כיוון
ומגדלור

0

0

0

0

0

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

15

10

0

0

12

40
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תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

(ריק)

מספר סעיף
תקציבי

0

סוג תקציב

רגיל

פירוט מקורות
חיצוניים

20

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

0

(ריק)

(ריק)

רגיל

רגיל

רגיל

0

0

0

רגיל

משרד לשיוון
חברתי

(ריק)

(ריק)

0

7

8

0

משרד לשיווין
חברתי

10

0

0

8

(ריק)

משרד לשיוון
חברתי
(ריק)

40

7

0

0

10

0

12

0

0

0

רגיל
יתקיימו  2מפגשים
נוספים
הובלת פרויקט אחד
משותף לשינוי המציאות
החברתית בעיר
(ריק)

(ריק)

רגיל

רגיל

קידום מיזם קבילתי
אחד לפחות בהובלת
הנשים הצעירות עבור
נשים נוספות בעיר

יצירת קהילות מגונות הנותנות מענה חברתי ומהוות קרקע להשפעה על העיר נתניה ועל החברה הישראלית.
(ריק)
יתקיימו לפחות 2
סהר דהרי גילי דוד הצבת איכות חיי התושבים
הקניית כלים וידע בנושאים סדנאות תהלכיות ,קורסים ,הרצאות
20635
בעיר בראש סדר העדיפויות ,סדנאות תהליכיות
וקבוצות
ובשלבים שונים לקראת
בשנה
ניהול איכותי של התשתיות
הורות צעירה והקמת חיי
הפיזיות ומשאבי הטבע
משפחה
הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר יתקיימו הרצאות אחת
לרבעון
וההתחדשות העירונית,
העמקת תחושת הביטחון
והבטיחות במרחב הציבורי
20766
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,שימור קבוצת האזרחים (ריק)
תכנית לחיזוק הקשר הבין מטרת התכנית יצירת קשרים חברתיים ,רכז.ת מעורבות
דורי -מסיבת סלון
הוותיקים  15משתתפים
מימוש מדיניות של צדק
חברתית
קהילתיים תרבותיים בין צעירים לבין
חברתי ,צמצום פערים ורווחת לפחות.
אוכ' הגיל השלישי תושבי העיר .התכנית
גיוס של צעירים
הפרט והמשפחה
מופעלת עי מלגאית ומתקיימת פעילות
מתנדבים לפחות 10
שוטפת אחת לשבועיים
חדשים.

גיבוש וגיוס קבוצת 20
צעירים באופן קבוע

ביצוע  3פרויקטים
קהילתיים במתחם
האומנות לצעירי נתניה

יצירת קהילות צעירות מגונות המעניקות מענה חברתי ומהוות קרקע להשפעה על העיר נתניה ועל החברה הישראלית.
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,השתתפות של 100
העצמה וחוזק נשי בכלל ובפרט בתחום זיוה כהן
שיח בנושא מגדר ושיוון
20613
נשים לפחות
מימוש מדיניות של צדק
פיתוח הקריירה -קיום הרצאה /פעילות
מגדרי -יום האישה
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
בנושא מגדר והעצמה נשית
הבינלאומי
הפרט והמשפחה
20634
ועדת היגוי תתכנס
הרחבת שיתופי הפעולה קיום מפגש /ועדת היגוי של כלל הגורמים סהר דהרי גילי דוד הצבת איכות חיי התושבים
עם גורמים עירוניים
בעיר בראש סדר העדיפויות ,לפחות פעמים בשנה
הרלוונטיים .יצירת חיבורים ושתפים
העוסקים בהורות וגיל הרך
מתוך המפגשים יקומו
ניהול איכותי של התשתיות
לפחות  3אירועים
הפיזיות ומשאבי הטבע
הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר משותפים ביין גורמים
עירוניים
וההתחדשות העירונית,
העמקת תחושת הביטחון
והבטיחות במרחב הציבורי
20762
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,קיום  2סדנאות ,בכל
רכז.ת מעורבות
תכנית בוקר נשי בשבילי התכנית מיועדת לצעירות לאחר לידה.
סדנה ישתתפו  20נשים
מימוש מדיניות של צדק
חברתית
אשר יפגשו אחת לשבוע במרכז.
חברתי ,צמצום פערים ורווחת צעירות
במפגשים יעסקו במגוון נושאים ויפעלו
הפרט והמשפחה
יחד בפרויקטים למען הקהילה .תוך יצירת
יצירת שיתוף פעולה עם
שתפ עם ארגוני נשים נוספים
ארגון אחד לפחות
מועדון בוגרים
20770
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,השתתפות של 50
צעירים בכל מפגש
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת יתקיימו לפחות 2
אירועים
הפרט והמשפחה

20775

תכנית "אמנים צעירים
בקהילה"

20776

רכז.ת מעורבות
קהילה המורכבת מבוגרי התכניות,
חברתית
הקהילות והקבוצות השונות שפעלו
ופועלות במחלקה לצעירים .המועדון יהווה
פלטפורמה לשיח סביב נושאים חברתיים,
כלים להשפעה על העיר נתניה
ביצוע פרויקטים קהילתיים באמצעות
אמנים צעירים .ה

רכז.ת מעורבות
חברתית

קבוצת ריצה ספורט ואורח מיזם בשת"פ אפשרי בריא ,אימוני ספורט ,רכז.ת מעורבות
חיים בריא
הרצאות ומפגשי תזונה ואורח חיים בריא .חברתית
בליווי והדרכת של מדריך מוסמך

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
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תוצר מדיד חציון 1

ביסוס מערכת חינוך עירונית  6מפגשי שש
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,ראיונות ו 2מפגשים
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה
ביסוס מערכת חינוך עירונית פעילות ב 10בתי ספר
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

רגיל

רגיל

שיפור התנהגותי ולימודי רגיל
של תלמידי נאסא  ,כלל
בני הנוער מבקרים את
ביה"ס סדיר ו 90אחוז
עברו תהליך משמעותי
על פי הגדרתם

רגיל
 80אחוז מכלל עובדי
הנוער עברו הכשרה
בהתמודדות עם
התנהגויות סיכון ובעלי
כלים להתמודדות
חיזוק ערך ההתנדבות רגיל
והמעורבות אצל הנוער
ע"י הש"ש כמודל
לחיקוי .גידול של 400
בני.ות נוער פעילים.ות
במסגרות החינוך הבלתי
פורמאלי
רגיל
גידול של  300בני.
ות נוער הפעילים.ות
במועדוני הנוער

לגבש ולהטמיע מדיניות נוער עירונית ,לה שותפים ראש העיר ,מנכ"ל ,גורמי הביצוע בשטח והנהגת הנוער.
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,כינוס  3מפגשים בשנה מימוש של פרויקט אחד רגיל
קיום שגרת מפגשים ושת"פ מלא בין גורמי הגר כהן
כינוס תדיר של פורום
20348
משותף המהווה תוצר
מימוש מדיניות של צדק
הנוער הפועלים בעיר.
הנוער עירוני ,בהובלת
של הפורום
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
מחזיק תיק הנוער ,ליצירת
הפרט והמשפחה
טיוטת מדיניות.
20349
רגיל
יצירת חוסן חברתי קהילתי 7 ,מפגשי פורום חברתי קיום רצף עירוני בין
הגר כהן
קיום מפגשי פורום חברתי מפגש סינכרון ותאום במדיניות נוער
הכולל רכזים חברתיים,
הפורמאלי לבלתי
מימוש מדיניות של צדק
עירונית בין הגורמים הפורמאלים לבלתי
פורמאלי  :מפגשי
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
מנחי מועצות ורכזי נאסא פורמאלים
הגורמים השונים עלו ב
הפרט והמשפחה
 40אחוז
20391
רגיל
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,קביעת לוז שנתי ותכנית ריכוז כלל התכניות
יצירת מערך פעילות עירוני יצירת שלד יציב לתכנית עבודה עירונית הגר כהן
לנוער בעיר ופרסומן
עבודה מגובשת
מימוש מדיניות של צדק
המתכלל את העשייה של שנתית הכוללת עוגנים לארועים ,כנסים,
סך גורמי הנוער בעיר.
בפלטפורומות השונות
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
פורומים שונים ,טקסים ,אירועי קיץ ,ארועי
הפרט והמשפחה
ענק וחגים.

20392

פיקוח ליווי ובקרה על כלל מצבת
המלגאים במחלקת הנוער

יצירת חוסן חברתי קהילתי 10 ,מפגשי שפח
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

סיוע לבני הנוער ליזום ולבחור בעשייה משמעותית למען עצמם והקהילה ,במסגרת הבמה למנהיגות

20393

20394

20395

20407

20410

הרחבת מפגשי ליווי מקצועים של עובדי הגר כהן
יצירת מערך הכשרות
הנוער עם השפ"ח ברמת הרכזים ורמת
עירוני ולווי רכזי הנוער
המועדון והקבוצה ,בדגש על כישורי חיים
והצוותים המסייעים.
ומצבי סיכון
קיום ימי עיון לכלל עובדי הנוער בעיר
סיון בן זימרה
טיפוח הקשר  ,ליווי ושיבוץ ליווי ותפעול משימת בני שנת השירות
פעילות שנות שירות
המגיעים לנתניה לפרק המשימה
וחיילים בפרק משימה
בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי תוך
בירור צורכי המערכת ויצירת מענים
מותאמים לנוער בעיר תוך ליווי וטיפוח של
המתנדבים הצעירים.

הפעלת מערך המלגאים
בקבוצות ובמועדוני
מחלקת הנוער

הרחבה ומיתוג תכנית
נאסא כתכנית מנהיגות
לנוער בסכנת נשירה

בניית מערך קבוצות
התנדבות בפריסה כלל
עירונית.

ביסוס ומיתוג קורס
המדצים כתנועת הנוער
העירונית.

דורון גלאם
המשך הנחיה של השפ"ח ,השתלבות
בפורום החברתי ,בניית תכנית העצמה
אישית וקב' לכל תלמיד בדגש על חיזוק
כישוריו של הנער והעלאת הדימוי העצמי
בקרבו .שת"פ מלא עם גורמי בית הספר,
יועצות ,הורים ומנהלי בתי הספר .הרחבת
התכנית ל 2בתי ספר נוספים :אולפנית בר
אילן ,ובני עקיבא
כוכבי יום הולדת ,ספורט בכיף ,נוער אוהב מורן בן ציון
חיות ,ליצנות רפואית ,על הבמה ,תשלבו
את זה ,ארטים ,הרכב הזמר ים תיכוני,
ווקה תקווה ,הכל הולך.
רחלי יצחק
פריסה כלל עירונית של תחום הכשרת
מנהיגות נוער בעיר נתניה .ליווי של מנחה
עירונית וגיוס של מדריכים אזוריים מטעם
הרשות בכל מוקדי הקורס הקיימים
ברשות.
גידול מספר בני הנוער
ביסוס מערכת חינוך עירונית קבוצות 8
המתנדבים.
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
פתיחת קבוצות מדצ"ים גידול מספר בני הנוער
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
נוספות בפריסה עירונית המעורבים חברתית.
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת רחבה .השתתפות של פיתוח מקומות השמה
למעלה מ  500בני נוער לכלל המד"בים
הפרט והמשפחה

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

0

0

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

100

0

(ריק)

( 1815201751ריק)

0

0

0

20

20

0

290

0

0

30

0

 1815201750דרך חדשה

( 1815201750ריק)

0

(ריק)

0

 1815202786התוכנית הלאומית 320
360

( 1815201750ריק)

160

 1815201751מינהל חברה ונוער 260

68
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20411

20412

20413

20414

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

רחלי יצחק

תוצר מדיד חציון 1

גל סקריבאינסקיס ביסוס מערכת חינוך עירונית  6מפגשי פורום
 4אירועי שיא
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

ביסוס מערכת חינוך עירונית  3מפגשי מנחות
כנס עירוני
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

רחלי יצחק

תוצר מדיד חציון 2

גידול מספר בני הנוער
המעורבים חברתית.

גידול מספר בני הנוער
המעורבים חברתית.

גידול מספר בני הנוער
המעורבים חברתית.

 6דירות מתוחזקות

 9סדנאות

(ריק)

פעילות שוטפת לאורך
השנה
 14קבוצות

בכל סדנה ישתתפו 20
צעירים לפחות.
אחת לחודשיים תתקיים
סדנה בתחום אחר.

(ריק)

הפחתת אלימות
ותופעות שוליים בנוער.

סוג תקציב

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל
הכוונת בני נוער
להשתלבות נכונה בשוק
התעסוקה

דירות מתוחזקות
וראויות למגורים

ביסוס מערכת חינוך עירונית ייצוג מכלל בתי הספר
 3אירועי מועצה
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

20417

איציק בן שושן

הכשרת בני נוער לעולם
התעסוקה וקידום
תעסוקת נוער בחופשים

חיזוק הקשר לבתי הספר ברמת הגיוסים,
העצמת תנועות וארגוני
השתתפות בימי מוקד ,וכניסה שוטפת
הנוער ברמה העירונית
והעמקת הקשר למערכת לביה"ס
חיזוק השותפות בין תנועות הנוער כולל
החינוך בעיר.
קיום אירועים משותפים ,קיום יום תנועות
נוער.
חיזוק הקשר מול מחלקת הנוער :חתימה
על האמנה העירונית ,השתתפות בפורום
תנועות עירוני ,חיבור לרכזי ולמועדוני
הנוער בשכונות.
חיזוק מנהיגות נוער
הנחיית מלווי מועצות תלמידים בבתי
נבחרת בבתי הספר
הספר והכשרתם במפגשים מקצועיים
כחלק מהפורום החברתי.
כנס מועצות תלמידים עירוני שמטרתו
להעצים את מועצות התלמידים בבתי
הספר,
מיתוג מועצת הנוער
יצוג מכלל מועצות התלמידים הבית
העירונית כגורם נוער
ספריות .קשר רציף מול מחלקת הנוער
מוביל
ויצירת ממשק מול מטרות העל של
מחלקת הנוער .שיח משותף סביב יצוג
גורמי הנוער ובניהם תנועות וארגוני הנוער
השונים במועצה .מתן מענה לצרכי הנוער
בשטח ,ויצירת ארועי נוער נוספים לכלל
בני הנוער.
אחזקה ותפעול לוגיסטי
תחזוקת דירות שינשינים וחיילים אשר
של  8דירות ש"שנים
פועלים בהתנדבות במסגרות חינוכיות
וחיילים בפרק משימה
בעיר נתניה במסגרת תחום הנוער.

סדנאות הכשרה לנוער לעולם התעסוקה הגר כהן
על מנת לקדם שמירה על זכויותיהם כמו
גם קידום צרכיהם

20420

פעילות ימית לנוער בסיכון קבוצות ימאות במסגרת עוגן לחיים של
צופי ים וזיו נעורים
סיון בן זימרה

ביסוס נבחרת הריצה
לנוער וחדר כושר והקמת
קב' ספורט נוספות

ביסוס מערכת חינוך עירונית
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
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

נבחרת הריצה לנוער ,קב' ספורט ימי וחדר הגר כהן
כושר חברתי ייעודי לנוער בלבד במועדון
הנוער הקומה הראשונה.

20421

20651

פיתוח תרבות פנאי ,ספורט ועולמות רוח ונפש לצעירים

יצירת פעילות הפגה ופנאי סדנאות ומפגשים חברתיים סביב פנאי
ותחומי עניין

גילי דוד

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

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

( 1815204780ריק)

( 1815201751ריק)

( 1815201750ריק)

0

(ריק)

( 1815201750ריק)

0

(ריק)

( 1815201750ריק)

0

(ריק)

0

0

0

0

0

0

0

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  -חיצוניים א'₪-
₪
א'
200

100

50

0

50

0

315

80

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

20396

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

הפחתת אלימות
וניתוב הנוער לעשיה
משמעותית
רגיל
הפחתת אלימות
ותופעות שוליים בנוער.
ניתוב לתחום הספורט.

 9מועדונים

פעילות שיא פעמיים
בשבוע בכל מועדון.

שתי קבוצות תוכן בכל
מועדון.

רגיל

הפחתת אלימות
ותופעות שוליים בנוער.

רגיל

רגיל
הפחתת אלימות
 3אירועים עירוניים
מיצוב מעמדה של העיר
ותופעות שוליים בנוער.
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
הפחתת אלימות ומיגור רגיל
 3אירועים עירוניים
מיצוב מעמדה של העיר
תופעות שוליים בקרב
כריביירה הישראלית ,המהווה
בני.ות נוער
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
רגיל
הפחתת אלימות
 11קבוצות
מיצוב מעמדה של העיר
ותופעות שוליים בנוער.
כריביירה הישראלית ,המהווה
ניתוב לתחום הספורט.
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
רגיל
הפחתת אלימות
 4קבוצות תחומיות
מיצוב מעמדה של העיר
ותופעות שוליים בנוער.
כריביירה הישראלית ,המהווה
ניתוב לתחום הספורט.
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
רגיל
יצירת במה למימוש
 5קב' עירוניות
מיצוב מעמדה של העיר
וביטוי עצמי בקרב בני.
כריביירה הישראלית ,המהווה
ות הנוער ע"י גיוון וריבוי
מוקד משיכה בתרבות פנאי
מענים בתחום האמנות
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
רגיל
חלוקת  15000כרטיסים הפחתת אלימות
מיצוב מעמדה של העיר
ותופעות שוליים בנוער.
כריביירה הישראלית ,המהווה
פעילות הפגתית בזמן
מוקד משיכה בתרבות פנאי
החופש
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

פתוח אפשרויות עירוניות עבור בני הנוער לבטא את כישוריהם ,והעדפותיהם האישיות במסגרת הבמה לתרבות ופנאי

אירועי ענק לנוער במרחב הפקת אירועי ענק לנוער במהלך השנה .דורון גלאם
מסיבת פתיחת וסגירת הקיץ ,פורים .מעל
הציבורי
 1000איש

20399

ארועי סטנדאפ ,מסיבות שכונתיות,
מירוצים וימי שיא .עד  1000איש

דורון גלאם

ארועי נוער בשכונות

20400

20402

20415

20401

בניית מערך קבוצות
האמנות

תפעול כרטיס הטבות
לנוער teencard

תפעול והמשך ביסוס
תפעול קבוצות קט-רגל לנוער בפריסה דורון גלאם
מערך ליגת קט רגל לנוער כלל עירונית .קיום אימונים שבועיים
קבועים ע"י מאמן מקצועי ,ויצירת מפגש
ספורטיבי בין הקבוצות השונות ע"י מס'
טורנירים כלל עירוניים במהלך השנה.
בניית מערך קבוצות
הפעלת קבוצת ריצה עירונית  ,2קבוצות דורון גלאם
הספורט
ימאות במסגרת זיו נעורים ,קבוצת גלישה
יום ספורט עירוני לכל קבוצות הספורט.

הפעלת מערך קבוצות :מקורוק(מוזיקה) ,הגר כהן
הרכב הזמר הים תיכוני ,ווקה-תקווה,
קבוצת תאטרון ,קבוצת אמנות פלסטית.
הפקת מופע סיום לקב' אמנות

הגר כהן
יצירת מענים הפגתיים לנוער בכרטיס
הטבות בכל חודשי השנה ובעיקר
בחופשות וחגים .פנייה לעסקים המנגישים
שירותי פנאי רלוונטים להטבה משמעותית
שתפורסם בפלטפורמות השיווק של בני
הנוער ,כגון בתי קולנוע ,קארטינג ,חדרי
בריחה וכדומה.

קידום פעילות הנוער בשכונות ובמועדוני הנוער תוך מתן דגש למגוון התרבותי במסגרת במה לשכונה.
מיצוב מעמדה של העיר
פיתוח מועדוני הנוער כבית לנערים.ות תוך מור נוסבוים
ביסוס ומיתוג רשת
20403
כריביירה הישראלית ,המהווה
התייחסות למארג התרבותי הייחודי לכל
מועדוני הבמה לשכונה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
שכונה ובשיתוף כלל גורמי הנוער .פרסום
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ושווק הפעילות לכלל הנערים.
ובינלאומית.
הרחבת פעילות התוכן
20404
מיצוב מעמדה של העיר
יצירת תוכן אטרקטיבי במועדונים ,ערבי מור נוסבוים
כריביירה הישראלית ,המהווה
ברשת מועדוני הנוער ( 9שיא ,וסדנאות התייחסות לחגים ולחופשים
מועדונים)
מוקד משיכה בתרבות פנאי
תגבור שעות הפעילות בהם.
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
20405
מיצוב מעמדה של העיר
מור נוסבוים
הקמת מערך קבוצות תוכן פתיחת קבוצות תוכן בכלל המועדונים:
ברשת מועדוני הנוער
כריביירה הישראלית ,המהווה
מועצת מועדון ,קב' מנהיגות ,קבוצות
מוקד משיכה בתרבות פנאי
יזמות ומעורבות חברתית.
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

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

 1815203780מינהל חברה ונוער 420

 1815203780מינהל חברה ונוער 220

 1815201750אגף הספורט ,עיר 20
ללא אלימות

130

100

140

 1815201750כיח קליטה

60

30

65

335

700

80

0

0

10

80

 1815201750מפעל הפיס

( 1815201750ריק)

0

(ריק)

 1815201750עיר ללא אלימות

( 1815201750ריק)

20

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20406

20408

20409

20416

20419

שם המשימה

הרחבת רשת מועדוני
הבמה לשכונה

פיתוח תפיסת הפעלה
רובעית ומעבר לעבודה
במבנה ארגוני של 4
רובעים

קידום תחום מניעה
והעצמת נוער :תכנית
VIBE

 .1הקמת בית לתרבות
פנאי ובילוי באצטדיון
נתניה  .2הקמת מועדון
נוער בצפון העיר

הקניית מושגים וערכים
להעלאת מודעות לאדם
ולסביבה

הסבר

הרחבת הרשת ל 2-מועדונים נוספים
 :בוגלה ונורוק בהסתמכות על חוברת
התקנון.

אחראי משימה

הגר כהן

הגר כהן

הגר כהן

מאריתו קבדה

סיון בן זימרה

ניהול שגרה בכל רובע :כינוס תדיר של
פורום נוער הכולל את כלל הגורמים
הרלוונטים הפועלים באותו רובע ,הצפת
בעיות ,למידת עמיתים ,פיתוח יוזמות
ופרויקטים ,הצבת מטרות ויעדים.
הרחבת תכנית  VIBEבגן מעבר לחופשת
הקיץ .מענה של השפ"ח לרכזי הנוער.
הכשרת רכזי הנוער בתחום מצבי הסיכון.
קיום פורום נוער בסיכון עירוני.
לפתח מוקד תרבות ,בילוי ופנאי איכותי
לבני נוער בעיר שיהווה מקום למפגש
חברתי ,יאפשר מרחב ליצירה ותוכן
אומנותי ויקדם אירועים לטובת קהילת
בני הנוער בעיר .זאת במטרה להרחיב
את מגוון שירותי הפנאי המוצעים לנוער
בעיר שייתנו מענה למגוון התנהגויות סיכון
הנובעות ממחסור במוקדי עניין שכאלו.
בניית תכנים שבועיים בנושאים שנוגעים
לחברה הישראלית ולחברה הגלובלית

מור בורגנסקי

מתן מענה חברתי קבוצתי סדנאות וקורסים לאורך השנה מתחומי
הפנאי ,מיועדים לחיילים משוחררים
ופנאי
ומסיימי שירות לאומי

ייעוצי חיילים משוחררים -אימות נתונים
לאבחון תעסוקתי במימון מלא ,אימות
נתונים לקורס פסיכומטרי ,תכנית שונות
משל"י ,ממדים ללימודים ,הנדסאים ועוד

הנגשת השכלה לצעירי
העיר ומתן מעטפת
לצוריכהם

סדנאות הכנה לאזרחות
למסיימי שירות לאומי
וצבאי

20615

20616

20621

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

( 1815201750ריק)

רגיל
הפחתת אלימות
ותופעות שוליים בנוער.
ניתוב לתחום הספורט.

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

 1815201750עיר ללא אלימות,
תוכנית לאומית
360

שיקום שכונות

0

הכשרה עירונית אחת
מצבי סיכון
מערך הכשרות שפח
 2מועדונים חדשים

הגברת התאום בין גורמי רגיל
הנוער ויצירת תשתית
פעילות אחידה.
רגיל

הפחתת אלימות
ותופעות שוליים בנוער
במצבי סיכון.
הפחתת אלימות
ותופעות שוליים בנוער.

רגיל

רגיל

 3מועדונים
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
ביסוס מערכת חינוך עירונית קיום פורומים ב4
שכונות 8 ,מפגשים
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס שנתיים.
המשמעותי לצה"ל
יצירת חוסן חברתי קהילתי,
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

הפחתת אלימות
ותופעות שוליים בנוער

(ריק)
יתקיימו לפחות 4
קורסים /סדנאות בשנה
בכל סנדה ישתתפו 25
חיילים משוחררים

רגיל

0

0

סה"כ  500פגישות ייעוץ רגיל
 3פגישות ייעוץ
בשנה
פרונטליות ביום
סה"כ  250פגישות ייעוץ

(ריק)

רגיל

קיום  3סדנאות בשנה,
בכל סדנה ישתתפו 25
חיילים משוחררים

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,בניית  4תכנים במהלך
השנה
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

מיצוי זכויות והזדמנויות עבור אוכלוסיית החיילים המשוחררים בנתניה ומתן שירותים רלוונטיים עבורם

מור בורגנסקי

מור בורגנסקי

סדנאות הכנה לאזרחות למסיימי שירות
לאומי וצבאי בהתאם למחזורי השחרור

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
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
0

0

0

0

60

100

0

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

60

0

20

0

0

10

0

10

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20622

20623

20625

שם המשימה

פיתוח מסגרות ייחודיות
לצעירים בצמתים
הראשוניים בחייהם

תמיכה ליווי ומעקב
בחיילים בודדים
משוחררים

חיזוק מיסוד ופיתוח
הקשר בין מרכז הצעירים
לעמותות שירות לאומי

20627

20628

20629

הסבר

שיווק וחשיפה להכשרות מקצועיות
ייחודיות במימון מלא של האגף והקרן
לחיילים משוחררים

הגשת מענקים שכר דירה וציוד לחיילים
משוחררים בודדים המתגוררים בעיר.
מעקב ובקרה לצוריכהם

הנגשת זכויות והטבות לאוכ' משוחררי
שירות לאומי

קבוצה ייחודית לחיילים
בודדים שתיתן מענה
לצרכים הייחודים שלהם

כנס משתחררים

מיזם גב ללוחם

אחראי משימה

מור בורגנסקי

מור בורגנסקי

מור בורגנסקי

מור בורגנסקי

קיום ערבי בודדים ,חלוקת שי בחגים
וניהול קבוצת וואטספ.

מור בורגנסקי
אירוע לחיילים משוחררים  -חיבור אוכ'
החיילים המשוחררים לקהילה ולמעורבות
חברתית בסביבה

קבוצה לחיילים משוחררים לוחמים מתן מור בורגנסקי
מענה באופן שוטף לצרכי הקבוצה וחיבור
החיימשים

מטרת על רלוונטית

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
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
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
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
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

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
תקציבי
סוג תקציב

רגיל

0

0

0

0

0

0

יתקיימו  4ערבי חיילים
בודדים משוחררים
בשנה.
בכל ערב ישתתפו
לפחות  30חיילים
בודדים משוחררים

רגיל

יתקיימו  3ערבי חשיפה (ריק)
בכל ערב ישתתפו
לפחות  30משוחררי
שירות לאומי

(ריק)

(ריק)

בכנס ישתתפו 100
חיילים משוחררים

לפחות  20%ממקבלי (ריק)
שירותי הייעוץ יצרכו את
שירותי ההכשרות של
האגף והקרן להכוונת
חיילים משוחררים
הגשת בקשות למענקים (ריק)
מקסימלית לחיילים
הבודדים הזכאים לכך

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

כ 15-20משתתפים בכל (ריק)
שנה בקבוצה

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

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

0

0

20

20

עמותת גב ללוחם 20

100
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20617

שם המשימה

ניהול מערך מלגות קרן
ראש העיר

הסבר

אחריות כוללת על מלגת קרן ראש העיר.
פרסום ושיווק ,הקמת מערכת רישום
והגשת המלגה בדיקת טפסים והחזרת
תשובות ,זימון ועדה

העלאת המודעות לרכישת השכלה גבוהה בעיר נתניה

20636

אחראי משימה

מור בורגנסקי
אנאל חורי

סהר דהרי

צעירי נתניה יבלו ויצרכו תרבות איכותית בלב נתניה מבלי לנסוע לערים אחרות

אירועי תרבות ופנאי לקהל הרחב,
פיתוח תרבות פנאי,
ספורט ועולמות רוח ונפש פסטיבל בירה השנתי .מסיבת רחוב.
כיתות אמן וקבלות שבת
לצעירים

20640

20641

20642

סיוע לצעירים בעלי רקע מורכב

הכשרה קורס אנגלית
בסיסית

מענה חברתי קבוצתי
לצעירים.ות בתכנית

סדנאות מעגל צעירות

קורס אנגלית בסיסית לצעירים

שירה לברון

פרויקט תהליכי בו הצעירים ירכשו ציוניות שירה לברון
חדשות ויתנדבו בקהילה

מתן מענה חברתי ורכישת כלים ומיומנות שירה לברון
לחברות הקבוצה

מטרת על רלוונטית

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
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
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
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
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

תוצר מדיד חציון 1

חלוקת  600מלגות
לסטודנטים בשנה

תוצר מדיד חציון 2

הקטנת אחוז הנשירה
מהאקדמיה על רע
כלכלי

סוג תקציב

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

0

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

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

500

0

ישתתפו  15צעירים
בפרויקט

השתתפות של 15
צעירים

(ריק)

רגיל

כלל הצעירים יסיימו את רגיל
הפרויקט

רגיל

500

0

0

0

0

רווחה

רווחה

רווחה

גידול ב 10%במספר
המשתתפים בכל
האירועים

גידול באחוזי הצעירים רגיל
תושבי העיר נתניה
שנשארים לחיות בה
ולצרוך בה תרבות ופנאי

5

10

5

(ריק)

4

5

21

(ריק)
הקבוצה תמנה 12
צעירות לפחות .בכל
מפגש יגיעו  80%מכלל
הצעירות
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20655

שם המשימה

יצירת סקר עבור יזמים

הסבר

אחראי משימה

20656

20657

20659

20663

20664

שיר זגדון

לפתח ולהעצים את הפוטנציאל הגלום בצעירים בעלי חוש היזמות ,החדשנות והטכנולוגיה

יצירת שתפ עם עסקים
במרכז העיר

האקתון יזמות

שבוע היזמות הבינלאומי

יצירת שאלון בכניסה לקפסולה במטרה
להבין טוב יותר את הצרכים של יזמים
צעירים בעיר

יצירת ערכה ליזם המתחיל כתיבת תכנים שיסייעו ליזמים הנרשמים שיר זגדון
להיקלט יותר טוב למרחב העבודה
המשותף במרכז .הוצאת חוברת הכוללת
את השירותים השונים

סדנאות תוכן בתחום יזמות סדנאות תוכן ופנאי עבור יזמי הקפסולה

יצירת כרטיס הטבות /הנחות לקהילת
היזמים מבתי עסק באזור מרכז העיר

קיום שני אירועי האקתון בתחום היזמות
לכל סוגיה וגווניה

מגוון תכנים הרצאות וסדנאות בשבוע
היזמות הבינלאומי

שיר זגדון

שיר זגדון

שיר זגדון

שיר זגדון

מטרת על רלוונטית

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
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
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
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
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
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

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

אפיון השאלון והוצאתו
לאור עד חודש אפריל

כמות היזמים בקפסולה (ריק)
תגדל ב10%

(ריק)

רגיל

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

0

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

0

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

0

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

קיום אחת לחודשיים
סדנה
בכל סדנה יקחו חלק
לפחות  80%מיזמי
הקפסולה

 5בתי עסק ייקחו חלק
בכרטיס ההטבות

בכל אירוע ישתתפו 50
יזמים צעירים

בכל הרצאה ישתתפו
לפחות  80צעירים

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

0

0

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

15

0

7

70

0

0

0

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

אחראי משימה

ניהול ותפעול שוטף של
הנכסים הדיגיטליים
במחלקה לצעירים

ניהול ותפעול שוטף
של נכסים הדיגיטליים
במחלקה לצעירים

20698

20699

20700

מיתוג שיווק והנגשה של פעילויות אגף הנוער והצעירים לקהל היעד ושותפי עשייה

מיתוג השפה העיצובית של "הגג" על ידי נאוה טלהון
שימוש בגרפיקאי
יצירת בלוג מאמרים כדי להעניק לצעירים
תוכן מקצועי ונגיש
נאוה טלהון
חידוש דומיינים ואחסון של אתר "הגג"
ואתר הקפסולה.
תמיכה במערכת  crmסלספורס

הרחבת החשיפה
לפעילויות התוכן
והשירותים במחלקה
לצעירים

20701

20702

נאוה טלהון

הפקת סרטוני תדמית למותגי "הגג"
והקפסולה.
הצגת פעילויות התוכן של המרכז
במסכים הפזורים ברחבי המרכז.

הנגשה דיגיטלית  -יצירת
קשר עם המחלקה
באמצעות צאט

20703

נאוה טלהון

הרחבת החשיפה לפעילות פרסום אירועי שיא של המרכז בשלטי
והתוכן של המחלקה
חוצות.
לצעירים

תוסף צ'אט דרך האתר המסנגר המתחבר נאוה טלהון
לפייסבוק ולאתר האינטרנט של המחלקה

פתיחת ערוץ יוטיוב

20704

20711
נאוה טלהון

נאוה טלהון

פתיחת ערוץ יוטיוב פעיל ודינמי אליו
יעלו הרצאות ופעילויות תוכן המתקיימות
במרכז

ביצוע רכישות ותשלומים
אונליין

בניית תשתית לרכישת
מנוי קפסולה דיגטלי

20712

20713

באמצעות מערכת חכמה תתאפשר גביה נאוה טלהון
ותשלום מצעירים באמצעות אשראי
 עבודה מול מערכת סמארט טיקטהמתחברת לאתר.
איתור והטמעה של מערכת הזמנת חללי
עבודה

חשבון וואטספ למחלקה
לצעירים הגג

הנגשת אתר אינטרנט
לבעלי מוגבלויות

יצירת חשבון וואטספ ייעודי ,טלפון חכם נאוה טלהון
עבור המחלקה שיסונכרן עם הקבלה
ויאפשר שליחת הודעות וואטספ לצורכי
השירותים במחלקה עפי חלוקה לקבוצות
ותחומי ליבה
תוסף נגישות לאתר ,גיבוש מסמך נגישות ,נאוה טלהון
הנגשת תוכן באתר

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

(ריק)
הטמעת עקרונות עיר חכמה הגדלת החשיפה
והמעורבות של צעירים
ומקיימת בבסיס פעולות
במדיות הדיגיטליות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים ב 20%
הטמעת עקרונות עיר חכמה גידול של  10%במספר (ריק)
הפניות לשירותי
ומקיימת בבסיס פעולות
המחלקה באמצעות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים אתר "הגג" ואתר
הקפסולה.
(ריק)
הטמעת עקרונות עיר חכמה יצירת סרטון תדמית
לכל אחד מהמותגים
ומקיימת בבסיס פעולות
"הגג" ו"הקפסולה".
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
הגדלת כמות הצעירים
הצורכים שירותי
המחלקה לפחות ב10%
הטמעת עקרונות עיר חכמה פרסום פעילויות המרכז (ריק)
לפחות  3פעמים בשנה.
ומקיימת בבסיס פעולות
גידול ב 5%הצעירים
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים שאינם נגישים
לאמצעים דיגיטליים
וצורכים את שירותי
המחלקה
הטמעת עקרונות עיר חכמה גידול של  10%במספר (ריק)
הצעירים המבקרים
ומקיימת בבסיס פעולות
במרכז וצורכים שירותים
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
העלאת  4סרטונים
הטמעת עקרונות עיר חכמה העלאת  4סרטונים
לפחות במחצית השנה נוספים במחצית השניה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
הטמעת עקרונות עיר חכמה  90%מתשלומים עבור (ריק)
פעילויות ותוכן יהיו
ומקיימת בבסיס פעולות
דרך מערכת הגביה
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים האינטרנטית
הטמעת עקרונות עיר חכמה גידול של  30%בהזמנת (ריק)
חדרים ושכירויות
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
הטמעת עקרונות עיר חכמה יוקמו לפחות  6קבוצות (ריק)
שונות עימם אפשר
ומקיימת בבסיס פעולות
יהיה לתקשר באופן
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים שוטף באמצעות חשבון
הוואטספ
הטמעת עקרונות עיר חכמה גידול במספר הצעירים (ריק)
בעלי המוגבלות שיכנסו
ומקיימת בבסיס פעולות
לאתר ויצרכו שירותים
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

סוג תקציב

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

0

0

0

0

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

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

14

22

20

0

0

0

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

0

0

0

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

20

23

0

0

0

0

0

0

0

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20714

20715

שם המשימה

חבילת הטבות לצעירים

20716

הסבר

יצירת חבילת הטבות לצעירים ,קשר עם
עסקים והנחות יצירת תחרויות נושאות
פרסים תלויות מעורבות חברתית.

השקת אתר הקפסולה

אחראי משימה

נאוה טלהון
שימוש במערכת דיוור באמצעות דפי
חיזוק תחושת השייכות
ושמירה על קשר רציף עם נחיתה .ממשק למערכת  crmשל המרכז
לבין המדיות החברתיות.
צעירי העיר
נאוה טלהון

נאוה טלהון

ריכוז שירותים בעלי ערך מוסף עבור
יזמים שיצרכו את שירותי הקפסולה.
הנגשת פעילויות ותוכן הרלוונטי עבור
קהילת זו.

20768

20772

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

מספר סעיף
תקציבי
סוג תקציב

רגיל

0

0

רגיל

רגיל

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

0

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

0

0

0

(ריק)

(ריק)

9

0

0

0

השתתפות שלפחות ( 50ריק)
צעירים

רגיל

רגיל

השתתפות שלפחות ( 70ריק)
צעירים

0

0

רגיל

(ריק)

(ריק)

0

8

8

(ריק)

0

0

5

0

0

8

8

(ריק)

(ריק)

0

0

רגיל

רגיל

(ריק)

השתתפות שלפחות ( 50ריק)
צעירים

השתתפות שלפחות
 100צעירים

0

גידול באחוזי הצעירים רגיל
בני העיר נתניה
שנשארים לחיות בה.
ולהיות שותפים בעשייה
חברתית וכלכלית בעיר.
(ריק)

(ריק)
הטמעת עקרונות עיר חכמה גידול ב 30%בצריכת
השירותים בקרב צעירי
ומקיימת בבסיס פעולות
העיר
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
הטמעת עקרונות עיר חכמה יצירת קשר עם לפחות (ריק)
 4בתי עסק לטובת
ומקיימת בבסיס פעולות
הנחות והטבות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
(ריק)
הטמעת עקרונות עיר חכמה השקת האתר.
הגדלת החשיפה
ומקיימת בבסיס פעולות
ומספר העוקבים
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים לנכסים הדיגיטליים של
הקפסולה

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 ,קיום  3אירועים
קהילתיים לצעירים
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת סביב תוכן ערכי
בהתאמה לתהליכי
הפרט והמשפחה
הלמידה של הקבוצה.
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,השתתפות של 50
צעירים במפגש "זיכרון
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת בסלון" בשני מוקדים
לפחות.
הפרט והמשפחה

פיתוח מעורבות אזרחית ערכית ותחושת שיכות לצעירי העיר נתניה הלוקחים אחריות על חייהם

תכנית נטועים -בית מדרש
חברתי לצעירים בנתניה

ציון ימי זיכרון ויום
העצמאות  -הנרטיבים
השונים והפחות מוכרים
בחברה הישראלית

20773

20774

20778

20779

ציון יום הזיכרון ליהודי
אתיופיה שנספו בדרכם
לארץ ישראל " -סיפור על
הדרך".
תיקון ליל שבועות -אהבת
חינם בחברה הישראלית

קיום אירוע ציון חג הסיגד-
"אפטר סיגד"

קיום אירוע המציין את
הנובי גוד" -נובי גוד
ישראלי"

תכנית דו שנתית ל 15סטודנטים בני העיר רכז.ת מעורבות
חברתית
נתניה .מפגשי לימוד קבוצתיים בנושאי
מנהיגות ויזמות קהילתית .סטודנטים
מעורבים חברתית בקהילה .הפקת
אירועים קהילתיים ,התנדבויות ועוד
רכז.ת מעורבות
ציון יום הזיכרון לחללי צהל ונפגעי
פעולות האיבה ויום העצמאות .עם דגש חברתית
על נרטיבים פחות מוכרים בחברה
הישראלית .קיום ערבי "זיכרון בסלון"
בשיתוף מיזם "זיכרון בסלון" הארצי
שת"פ עם תכנית נטועים ופרויקט "סיפור רכז.ת מעורבות
על הדרך" .המספר את סיפורם של יהודי חברתית ויפית
וונדו /רבקה
אתיופיה בדרכם לארץ ישראל
אשטיה
רכז.ת מעורבות
אירוע שיא פעילות שתתקיים סביב
חברתית
חג השבועות .בהובלת קבוצת פעילים
חברתיים ובהשתתפות צעירי העיר.
המקדמת את ערכי הערבות ההדדית
ואהבת חינם
אירוע שיא /פעילות המיועד לצעירי בעיר ,רכז.ת מעורבות
מטרתו לחגוג ולספר על החג בפרט ועל חברתית ויפית
וונדו /רבקה
מורשת יהודי אתיופיה בכלל.
אשטיה
מפגש המיועד לכל צעירי העיר .מטרתו רכז.ת מעורבות
לחגוג ולספר על החג וכיצד הוא נחגג אצל חברתית
צעירים בנתניה ובישראל .להיפגש עם
היבטים בתרבות ובזהות של צעירים יוצאי
ברה"מ לשעבר
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
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20093

שם המשימה

הסבר

בדיקה בשטח של הצורך בהרחבה /
הכרה בצורך ברשות
בבניה של מוסדות חינוך.
ובמשרד החינוך והשגת
תקציבים למימון הבניה או קבלת אישור הנהלת העיר  ,דיווחים
והגשת בקשות למשרד
ההרחבה
החינוך במערכת ייעודית וקבלת
הרשאות כספיות

פיתוח מבני חינוך חדשים והרחבה של מבנים ישנים

20095

הכרה בצרכים במוסדות
החינוך להנגשה פרטנית
בנושא שמע

אחראי משימה

מנהל אגף פיתוח
מבני חינוך
והיסעים.

מנהל אגף פיתוח
"איסוף נתונים על תלמידים הזקוקים
מבני חינוך
להנגשת שמע קבלת אישור עקרוני
והרשאה ממשרד החינוך לביצוע תהליך והיסעים.
ההנגשה .יישום הנחיות יועצי הנגישות ע"י
מנהל הנדסה.
ביצוע ביקורות אחר יישום ההנגשה
לקבלת התקציבים.

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

0

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

30

0

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

0

0
גובה ההרשאה
מקסימלית
ממשה''ח להנגשת
כתת שמע

(ריק)

כ  200בקרות שנתיות
בתוך העיר ומחוצה לה
(ריק)

הסעת כל התלמידים
 5000הזכאים בחינוך
המיוחד והרגיל.

רגיל

רגיל
רגיל

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

(ריק)

רגיל

0

27,000

11,000

כ  200בקרות שנתיות
במוסדות בתוך העיר
ומחוצה לה.
עלות שכר המלווים
כ 27 -מלש"ח בשנה.
השתתפות משרה"ח -
כ 11 -מלש"ח.

ביצוע הנגשות של כ  -ביצוע הנגשות של
 20כיתות שמע עד יוני כ  30 -כיתות שמע עד
דצמבר

רגיל
הכרת משרד החינוך
הכרת משרד החינוך
בצורך לבקשות שהוגשו בצורך לבקשות שהוגשו
עד חודש דצמבר
עד חודש מרס

פיתוח מבני חינוך והיסעים
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

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית

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

מתן דגש לניהול איכותי להענקת שירות מקצועי מהיר ומסביר פנים לתושב בדגש על אופן הנגשת המידע

20096

מתן דגש לניהול איכותי והענקת שירות מסביר פנים בדגש על אופן הנגשת המידע
מנהל מחלקת
היסעים.

20099

20098

ניהול מערך המלווים
באמצעות מתאמות
ההיסעים

20101

בניית מסלולים  -בהתאם  .1יישום שיבוצם של התלמידים במערך
למוסד הלימודי אליו שובצו היסעים נרחב .כ 5,300-ילדים מוסעים
התלמידים בועדת שיבוץ בכל יום.
 .2קשר ישיר וטיפול מול חברות ההסעה
ומקום מגוריו
בנושאים הקשורים למערך ההיסעים.
 .3קשר ישיר וטיפול מול מוסדות חינוך,
הורים ומשרדי ממשלה.
ניהול בקרה בשטח דרך שליחת בקרים לבדיקת ההסעות בשטח
חברת משכ"ל

 .1שיבוץ כ 350 -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.

דיווח תלמידים זכאים
למשרד החינוך

מנהל אגף  +מנהל התייעלות תוך צמצום
מחלקת היסעים ההוצאה העירונית
מנהל האגף +
מנהל המחלקה

מנהל האגף

דיווח תלמידים זכאים לליווי למשרד
החינוך לקבלת תקציבים ,והשתתפות
בשכר המלווים.

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
התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית
כ 1030 -תלמידים
זכאים לליווי .

משרד החינוך
 אגף היסעים -השתתפות בגין
תלמידים זכאים
לליווי בלבד.
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

20102

20103

שם המשימה

דיווחים מסלולים לאישור
ותקצוב משרד החינוך

יציאה למכרזי הסעות
תלמידים חינוך מיוחד \
חינוך רגיל ורווחה משכ"ל

18400

18407

19445

19453

19474

אבחונים וטיפולים-פרטי

תכנית התקשרות

טיפול בילדים הנמצאים
במצוקה בגיל הרך

מרכז מעי"ן

טיפול וייעוץ פסיכולוגי
סביב הקורונה לבני נוער
והורים

השירות הפסיכולוגי
המשלים הפרטי

הסבר

דיווח מסלולים לאישור ותקצוב משרד
החינוך

אחראי משימה

מנהל האגף

מנהל האגף

מטרת על רלוונטית

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,ביצוע שתי קבוצות
 14מפגשים כל אחת
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,ביצוע של  6טיפולים
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,הפעלת התכנית בשני
בתי ספר
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

ד"ר אידה נולמן

שושי יעקבי

אליה רוזנפלד

חיה שנהב סגל

0

0

 1317901920תכנית 360

 1317307920בשירות הציבורי

 1317901920תכנית 360

0

35,000

0

0

44,000

משרד החינוך-קול 0
קורא

 1317303410תשלומי הורים

0

0

0

428,100

0

91,500

0

תקציב
תקציב
ממקורות
פירוט מקורות
סוג תקציב מספר סעיף
ממקורות
חיצוניים
תקציבי
הרשות  -חיצוניים א'₪-
₪
א'
8,000
48,000
משרד החינוך -
0
השתתפות בגין
מסלולים מאושרים

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל
מעקב על אישור
דיווח כל המסלולים
המסלולים במשרד
בתוכנה הייעודית של
החינוך והגשת ערער
משרד החינוך בשני
שלבים  -דייוח מסלולים באם לא אושרו -
בדיקה שהתקבלו
שנתיים ובשלב שני
כל התקבולים בגין
דיווח חופשות חגים +
הדיווחים (בשני שלבים
חופשת קיץ.
חופשות חגים +חופשת
קיץ ומסלולים שנתיים)
רגיל
סה"כ סכום המכרזים (ריק)
בהיסעים לחינוך מיוחד
ורגיל

ביצוע קבוצה שלישית
 14מפגשים

ביצוע של  4טיפולים
נוספים

הפעלת התכנית בשני
בתי ספר

לל

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

נאוה סיטרון

מענה לכל הפניות
בשירות המשלים
הפרטי

השירות הפסיכולוגי

מיפוי המסלולים שיוצאים למכרז בכל
שנה.
דרך משכ"ל.
הכנת כל החומרים הדרושים.

מענה להורים ולגננות אשר מתמודדים
עם ילדים עם קשיי וויסות המתקשים
להפנים התנהגות נאותה .בקבוצה
עובדים על בניית הקשר החיובי בין
ההורה והילד ,פיתוח שינוי דפוסי הורות,
הפחתת בעיות משמעת וקידום שיתוף
פעולה בין הבית והגן.
הקמת יחידה חדשה לטיפול-בשנים
האחרונות אנו עדים לצערנו לעלייה
במצוקה הרגשית גם אצל ילדים בגיל
הרך .השירות הפסיכולוגי הקים יחידה
טיפולית שמתמחה במקרים אלו
מרכז טיפולי רב מקצועי המציע מענה
לתלמידי ביה"ס היסודי ,עם קשיי למידה
על רקע חשד ללקות למידה .מתקיים
קשר שוטף עם מערכת החינוך בה
התלמיד לומד ,בשילוב אנשי מקצוע
שונים ,בבניית תשתית מקצועית קהילתית
ובשילוב ההורים.
תקופת הקורונה השלכות רגשיות,
חברתיות ולימודיות .הריחוק הפיזי שנכפה
כתוצאה מההנחיות הבריאותיות יצר
התמודדויות חדשות המגבירות תחושות
של בדידות חברתית ,העדר שייכות,
ולעיתים התנהגויות סיכון .התכנית מיועדת
לטיפול וייעוץ פסיכולוגי לבני נוער והורים
בחטיבות העליונות
השרות משלים את סל השירותים
הניתנים על ידי השרות הפסיכולוגי
החינוכי התפתחותי במוסדות החינוך
בעיר וסביבתה.מציע שירותי אבחון וטיפול
במחיר שווה לכל נפש,
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,מענה לכל הפניות
בשירות המשלים
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת הפרטי
הפרט והמשפחה
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

18401

שם המשימה

דלת פתוחה להורים
במעונות היום

חשיבות המשחק

סדנאות להורים-גיל רך

18402

מניעה בינקות

19444

תכנית מרח"ב

ילדים בסיכון-בתי ספר יסודיים

19448

19475

מענה בשעת חירום

תכנית דרך חדשה -בבתי
הספר

מענה תלת שלבי לטיפול
באירועי חירום

הסבר

אחראי משימה

המשחק בין הורה-וילד תומך ומפתח את ד"ר אידה נולמן
הקשר ביניהם ,ופותח חלון שדרכו ההורה
יכול להתחבר ולהבין את עולמו הרגשי
של הילד .המשחק מהווה אמצעי ללמידה
והתפתחות קוגניטיבית ,שפתית ,רגשית
וחברתית

שושי יעקובי
יעוץ להורים לילדים בגיל הרך בתוך
הסביבה החינוכית "הטבעית" בה נמצאים
הילדים-המעונות ובשיתוף הצוות החינוכי,
על מנת לקדם את התפתחותם של
הילדים .הייעוץ מקדם תחושת מסוגלות
הורית ,ומאפשרת הרחבת היקף האיתור
של ילדים בסיכון התפתחותי ורגשי
והפניית הזקוקים לכך לגורמי טיפול
בקהילה

ניר לפלר
ילדים בסיכון ,על רקע לימודי ,אישי,
משפחתי או חברתי .חזון התכנית הוא
שבית הספר והקהילה יהפכו למקום עם
חווית הצלחה ונראות עבור ילדים בסיכון.
עובדים על שינוי מדיניות ותפיסה של כלל
השותפים בתהליך החינוכי .מורחבים
השירותים הניתנים לביה"ס ע"י הרחבת
שעות פסיכולוג ,מטפלת באומנות והכנסה
של עו"ס לביה"ס.

חיזוק תחושת היכולת ,והסמכות ההורית טובה וכטל
ע"י חיבור לאפיקי ידע ורכישת מיומנויות
חדשות  .התכנית מתקיימת בארבעה בתי
ספר בעיר ומערבת עבודה משותפת של
עולים יוצאי אתיופיה יחד עם ילידי הארץ
ותרבויות אחרות
ראשי צוותים
יצירת מעטפת טיפולית תלת שלבית
המאפשרת מענה מדויק ולאורך זמן.1 :
מענה מיידי  24/7עם קבלת ההודעה
 .2התערבות טיפולית במהלך ששה
שבועות לאחר מכן
 .3טיפול במניעת פוסטראומה ואבל ואובדן
שנמשך כשנה
(כל ההתערבויות נעשות בשילוב עם
ההורה ו/או המשפחה ועם המערכת
החינוכית

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,הפעלת מחצית
מהקבוצות
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

יצירת חוסן חברתי קהילתי 2 ,מעונות  4ביקורים
בכל מעון
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

תוצר מדיד חציון 2

סיום הפעלת הקבוצות

 2מעונות  4ביקורים
בכל מעון

סוג תקציב

רגיל

רגיל

המשך הפעלת התכנית רגיל
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,הפעלת התכנית
בארבעה בתי ספר.
בארבעה בתי ספר
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת  25ילדים מקבלים מענה עבודה עם כל ההורים
של התלמידים בתכנית
טיפולי
הפרט והמשפחה

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,הפעלת סדנאות דרך
חדשה
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

הפעלת דלת פתוחה
דרך חדשה

רגיל

רגיל

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,מענה  24/7לכל אירוע  15מענים טיפוליים
חירום ומעקב במסגרות לאורך זמן במידת
מימוש מדיניות של צדק
הצורך
חברתי ,צמצום פערים ורווחת החינוך בשבועות
הראשונים
הפרט והמשפחה

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

 1317901920תכנית 360

 1317306920משרד החינוך

 1317901920תכנית 360

 0.75% 1317307920תקן שפ''י

 1317307920משרד החינוך-
כחלק מהשירות
הציבורי

0

434,750

12,075

37,968

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

0

5,175

75,250

0

0

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

19449

הכלה

19450

טיפול

שם המשימה

הכלה והשתלבות

19466

19468

19470

19473

מתחבירם ZOMM-IN

הערכות וטיפול במניעת
אובדנות

טיפול בקורבנות תקיפה
מינית

טיפול באבל ואובדן

טיפולי החיסון הרגשי

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,ביצוע מחצית מהתכניות ביצוע מחצית מהתכניות רגיל
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

מספר סעיף
תקציבי

פירוט מקורות
חיצוניים

 1317303410משרד החינוך

BHR KPKR

העברת סדנאות בשני
בתי ספר נוספים

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,העברת סדנאות
לתלמידים בשני בתי
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת ספר
הפרט והמשפחה

אלה בלינוב

אלה בלינוב

רגיל

0

0

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,מענה לכל פנייה  -ביצוע מענה לכל פנייה  -ביצוע רגיל
כלל ההערכות ומענה כלל ההערכות ומענה
מימוש מדיניות של צדק
טיפולי לפי צורך
חברתי ,צמצום פערים ורווחת טיפולי לפי צורך
הפרט והמשפחה

רגיל

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,מענה לכל הפניות
שנמצאו מתאימות
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת לטיפול בשירות
הפסיכולוגי
הפרט והמשפחה

תכנית ההון
האנושי

משרד החינוך

 1817300110משרד החינוך

מענה לכל הפניות
שנמצאו מתאימות
לטיפול בשירות
הפסיכולוגי

0

0

50,000

0

48,000

0

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

0

0

0

0

ילנה לסקין

סטלה וייסלייב

מענה ל  905מהפניות

 1817300110משרד החינוך
כחלק מהעבודה
הציבורית

רגיל
מענה לכלל הפניות
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,מענה לכלל הפניות
מימוש מדיניות של צדק
המתאימות לטיפול של המתאימות לטיפול של
חמישה מפגשים
חברתי ,צמצום פערים ורווחת חמישה מפגשים
הפרט והמשפחה

רגיל

0

0

 1317307920משרד החינוך
כחלק מהעבודה
הציבורית

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,מענה ל  90%מהפניות
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

ענת זאבי
 .הכלה זו מאפשרת צמצום פערים,
מתן הזדמנות שווה לכל תלמיד ושיפור
החברה בכללותה .כל מסגרת חינוכית
בוחרת מענים לקידום הכלה והשתלבות
של תלמידיה .השירות הפסיכולוגי מספק
חלק ממענים אלו ביניהם :קבוצות רגשיות
לתלמידים ,קבוצות להורים לצוותי חינוך,
טיפולים פרטניים

פיתח יציבות רגשית אצל תלמידים
בתקופת הקורונה בשילוב ייחודי של שיח
עם ההורים והצוות החינוכי .קבוצת תמיכה
לתלמידים המתמקדת בפיתוח מיומנויות
של הבעה עצמית ,תקשורת בינאישית
ושיפור תחושת המסוגלות האישית.
מטרת התכנית הלאומית למניעת אובדנות
היא להפחית את שעור ההתאבדויות
בישראל .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).
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.
בעקבות נסיון שנצבר באירועי חירום
רבים ,צוות הפסיכולוגים בשירות
הפסיכולוגי בעל מיומנות גבוהה ביותר
לטיפול במצבי חירום ודחק .בנוסף
להתערבות הראשונית שמתקיימת
באופן מידי הוקם בשפ"ח מרכז לטיפול
בתלמידים שיש חשש לגביהם שהם
מפתחים תסמינים פוסטראומטיים.
במסגרת היוזמה יכול כל הורה ,איש
צוות חינוכי ותלמיד (בהסכמת הוריו)
לקבל טיפול ממוקד להתמודדות עם
משבר הקורונה ללא צורך בהמתנה או
באבחון ראשוני .הטיפול הוא עד חמישה
מפגשים המתקיימים פנים אל פנים ו/או
במפגשי און ליין.
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

19451

19477

שירות למגזר החרדי

מלקויות ללמידה

התערבויות טיפוליות
למגזר החרדי

19452

הסבר

ליווי מקצועי של תלמיד/ים ליקויי למידה
במהלך חטיבת הביניים ובמידה ונמצא
כי התלמיד/ים זקוק/ים גם להתאמות
במבחנים ,הם מופנה.ים לאבחון מקצועי
בשירות הפסיכולוגי
בין השירותים שניתנים.1 :

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

מיכל בן ריי

תוצר מדיד חציון 1

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,אבחון כלל התלמידים
שנמצאו מתאימים
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת לקבל מענה זה
הפרט והמשפחה

העמותה לחינוך בלתי פורמאלי

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,הפקה של  6סרטונים
מתוך 12
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת סרטון בכל חודש
הפרט והמשפחה

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,ראיונות עם ההורים
דלת פתוחה
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,ביצוע מחצית
מהסדנאות
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

אבחונים וטיפולים –
בהתאם לקריטריונים

סדנאות למורים בנושאים
שונים עפ"י בקשת המערכת
החינוכית
.3

סדנאות לאבות
וסדנאות לאימהות
בנושאים הקשורים
לשלב התפתחותי
גיל הרך או לגיל
ההתבגרות בדגש
לצרכים ולנושאים
המייחדים את
המגזר החרדי
.2

חיה שנהב סגל

רועי זלצר

בניה רצון רוזנפלד
צילום סירטונים בהם מועלים נושאים
שמעסיקים הורים .כגון :מעבר לכיתה
א' ,חרם בכיתה ,תפקיד ההורה בפיתוח
כישורים חברתיים ,אבחון לקויות למידה
ועוד .הסרטונים מופצים לכלל ההורים
בעיר דרך הפייסבוק העירוני וועד
ההרוים המרכזי.

נועה רוטמן
העלאת מודעות והקניית ידע וכלים
להורים להתמודדות עם סוגיות של קשר
ומיניות בגיל ההתבגרות ,בקרב להט"בים
וגם בקרב סטרייטים באמצעות סדנאות.
בנוסף ,מתן מענה פרטני לצוותי חינוך,
הורים ומתבגרים באותן סוגיות באמצעות
"דלת פתוחה" בשירות הפסיכולוגי

קבוצות להורים למתבגרים קבוצות ההורים המונחות ע"י
פסיכולוגים ,מותאמות לשלב
ההתפתחותי של גיל ההתבגרות
ומאפשרות למידה חווייתית של
עקרונות ההורות ,קבלת כלים מעשיים
ליישום הידע תוך כדי שיתוף ודיון עם
הורים אחרים.

ילדים בסיכון-בתי ספר על יסודיים

19454

להתבגר ביחד

ילדים בסיכון-להט"ב

19476

סרטונים לציבור הרחב

הסברה פסיכולוגית

18224

אירוע שיא קהילתי

הנגשת אירוע תרבות
יהודית בשכונות
בפריפריה

"קיום אירועי תרבות יהודית בנאות שקד,
בנאות הרצל ,ובקריית נורדאו"

קיום  2ארועים
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

רגיל

אבחון כלל התלמידים
שנמצאו מתאימים
לקבל מענה זה
טובה וכטל

רגיל

רגיל

רגיל

יצירת חוסן
חברתי
קהילתי,
מימוש
מדיניות
של צדק
חברתי,
צמצום
פערים
ורווחת
הפרט
והמשפחה
ביצוע מחצית
מהסדנאות

שתי סדנאות להורים
של  40שעות

הפקה של  6סרטונים
נוספים מתוך 12
סרטון בכל חודש

קיום  6ארועים

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

0

יצירת קשרי
עבודה עם
מפקחים
במגזר החרדי
ובניית תכנית
עבודה
מתן  50שעות
דלת פתוחה
בגנים

פירוט מקורות
חיצוניים

משרד החינוך

0

12,075

48,000

1317306920

0

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

0

0

5,175

0

בהתאם לתכנית רגיל
שנבנתה בחציון
הראשון .העברת
הרצאות ,אבחונים
וטיפולים

 1317901920תכנית 360

 1817301780פרויקט שפי-
משרד החינוך

 1317307920משרד החינוך-
כחלק מהשירות
הציבורי

0

(ריק)

0

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

18225

אחראי משימה

"שותפות להפקת אירוע מרכזי
לחג הסיגד"

18226

18227

רועי זלצר

הנגשת אירוע תרבות
מסורתי לקהילה
האתיופית ולכלל תושבי
העיר

פעילות חזון לאומי

הקמת קתדרה לתרבות
יהודית

זאב אורן

תומר ברזילי

אליס יאמפולסקי

רועי זלצר

"סדרת פאנלים והרצאות אקטואליה
והסטוריה באולם
מרכזי"

"איגוד מדרשה לתנ""ך ,מכון תורני מת""ן ,רועי זלצר
סיפורי א""י ,טיולי קדם
עם התנ""ך"

17768

הפעלת מכינה למובטלים " הפעלת מכינה ייחודית לשוק העבודה
במימון ובפיקוח משרד העבודה ובשיתוף
למען השתלבות בשוק
האגף לרווחה של עיריית נתניה
העבודה
ללא מימון עירוני"

הקטנת שיעורי אבטלה בעיר

18256

ליווי בניית  2מרכזים
במרכז העיר

ליווי הקמת מרכז קהילה ספורט ופנאי
ברח' יאיר ומרכז קהילה ספורט ופנאי
ברח' רד"ק

הקמת  2מרכזי קהילה ספורט ופנאי במרכז העיר

17791

אחזקה כללית  16מבנים
עירוניים בהם פועלת
העמותה

אחזקה כללית  16מבנים עירוניים בהם
פועלת העמותה

עבודות אחזקה במבני העירייה המופעלים על ידי העמותה

17763

שיפור בטיחות ונראות מבני העירייה

שיפור נראות המכללה
העירונית להשכלה

הקמת מעלית במבנה המכללה העירונית אליס יאמפולסקי
ברח' הרב קוק  18להנגשת השרות לכל בביצוע מינהל
הנדסה
קהל הלקוחות.

תוצר מדיד חציון 1

פרסום ושיווק האירוע

מטרת על רלוונטית

פרסום והרשמה

בניית הקתדרה ואיגוד
כל הגופים

קיום  3אירועים

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
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

אישור והוצאת הזמנה

אישור התב"ר

פתיחת המרכזים
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
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

תוצר מדיד חציון 2

ביצוע האירוע

קיום  3אירועים

הפעלת הקתדרה
בהשתתפות של 200
איש לפחות

מספר סעיף
תקציבי
סוג תקציב

רגיל

0

0

0

0

0

0

רגיל

רגיל

תב''ר

רגיל

 90%מסיימים בהצלחה רגיל
את הקורס

פתיחת שנת הפעילות
תשפ"ג

ביצוע עבודות במבנים
השונים

גמר הפרוייקט

תב''ר

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

בשיתוף משרד
העבודה והרווחה

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

500

300

0
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18257

שם המשימה

החלפת מעקה גרם
מדרגות במרכז קהילתי
נאות שקד

שיפור בטיחות מבנים

17935

הנגשת מידע ,פעילויות
ודרכי התקשרות במקום
אחד

הסבר

המעקה לא בטיחותי

אחראי משימה

תומר ברזילי
בביצוע אגף
אחזקות מבנים

אליס יאמפולסקי
בביצוע מינהל
הנדסה

נטלי שטיין

נטלי שטיין

נטלי שטיין
הנגשת כלל השירותים של מחלקות
העמותה באופן מקוון ורספונסיבי .כתיבת
אפיון אתר ,כתיבת תוכן שיווקי ועיצוב
חווית משתמש

חידוש אתר הבית של העמותה לחינוך בלתי פורמלי

17937

התממשקות אירועים
ופעילויות העמותה עם
האתר העירוני

הסתנכרנות עם לוח האירועים העירוני
באתר הבית של העירייה ,באפליקציה
העירונית ובלוחות הדיגיטליים ברחבי
העיר

הקמת לוח אירועים אחיד לכלל מחלקות העמותה

17938

יצירת מאגר לקוחות
שישמש לשיווק
ורימרקטינג

הקמה והפצה של ניוזלטר חודשי
ללקוחות רשומים  ,יצירת דפי נחיתה
להגדלת מאגר הלקוחות ויצירת
אוטומציות היוצרות חווית משתמש ,
למשל :שליחת מזל טוב בימי הולדת

רכישת מערכת דיוור אלקטרונית לכלל מחלקות העמותה

17764

שיפוץ ועיצוב חיצוני ופנימי .מבנה ישן לולא מעוצב לא עונה על
הקריטריונים וסטנדרטים העכשוויים.

תחזוקה איכותית של שטחים העומדים לשימוש הציבור במכללה העירונית

17765

קיום הכשרה מקצועית
למטפלות

גיבוש כיתות והפעלתם עד קבלת תעודת אליס יאמפולסקי
גמר

הכשרת עובדים עם גיל הרך בהתאם לחוק חדש המחייב הכשרות לכל עובדי מעונות

17766

השלמת השכלה תיכונית

קיום השלמת השכלה
תיכונית  10 :שנות לימוד
ו 12-שנות לימוד

גיבוש כיתות והפעלתם עד קבלת תעודת אליס יאמפולסקי
גמר

מטרת על רלוונטית

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
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

תוצר מדיד חציון 1

קבלת אישור תב"ר

אפיון האתר ,כתיבת
תוכן ועיצוב חווית
משתמש

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

רגיל

רגיל

תב''ר

רגיל

רגיל

רגיל

ביצוע עבודה באמצעות תב''ר
אגף אחזקת מבני עירייה

שיווק האתר והפניית
לקוחות לקבלת מענה
מהיר ויעיל

סיום של  2קורסים
לפחות

סיום של  2קורסים
לפחות

הזמנת עבודה ותחילת
עבודה

הוצאת קמפיינים
ודיוורים אחת לחודש
עבור כל מחלקה

סנכרון מלא בין לוח
בחירת פלטפורמה
מותאמת אישית לצרכי האירועים של העמותה
והעירייה
העמותה

אישור תכנון עיצוב
המבנה

הטמעת עקרונות עיר חכמה פתיחת מערכת דיוור
לכלל המחלקות
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

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 חינוך עירונית פרסום הקורסים
והרשמה
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל
פרסום הקורסים
חיזוק חוסנה הכלכלי של
העיר ,ביסוס תחומי התעסוקה והרשמה
והמסחר כאבן שואבת ליזמות
עסקית תוך הגדלת שטחי
התעסוקה .קידום שינוי היחס
שבין אחוז ההכנסות מארנונה
למגורים לבין אחוז הארנונה
ממסחר.

מספר סעיף
תקציבי

0

0

0

0

0

0

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

הקורסים במימון
המדינה

הקורסים במימון
המדינה

0

0

0

0

0

0

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

65

40

5

8

200

0

0

0
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17767

שם המשימה

קליטה עובדי ם �on
boarding

מילוי טופס  101דיגיטלי

הסבר

אחראי משימה

אליס יאמפולסקי

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

סוג תקציב

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

0

פירוט מקורות
חיצוניים

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

הקמת המערכת ועבודה עבודה שוטפת
שוטפת

0

רגיל

0

0

סיום של  2קורסים
לפחות

(ריק)

הקמת המערכת וביצוע המשך עבודה
מילוי 101

במימון המשתלם
ושחר און

65

רגיל

ביסוס מערכת חינוך עירונית פרסום והרשמה
המובילה תהליכי חדשנות
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

80

0

50

160

480

21

חלקת תווי השי לראש
השנה

ביצוע ההשתלמות
ברבעון א'
ביצוע הטכס

רגיל

רגיל

רגיל

תיאום ביקורים לנותר

רגיל

0

0

0

(ריק)

0

0

0

0

0

0

0

0

הטמעת עקרונות עיר חכמה ביצוע ההשתלמות
ברבעון א'
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

רגיל

בדיקת מערכות מידע מעבר למערכת אחידה רגיל
הקיימות בשוק וממשקם לכלל המחלקות
לאתר העירוני

תיאום ביקורים
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה ל 80אחוז מהכיתות
מוקד משיכה בתרבות פנאי הרלוונטיות
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

בחירת העובדים
המצטיינים
וביצוע הטכס

הטמעת עקרונות עיר חכמה חלקת תווי השי לפסח
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

עודד בקר בביצוע הטמעת עקרונות עיר חכמה
קליטת עובדים דיגיטלית ע"י שליחת
ומקיימת בבסיס פעולות
חילן
מסמכים בנייד/מחשב
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
כל שנה מחוייבים למלא טוס  101עד היום עודד בקר בביצוע הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
חילן
מולא באפן ידני ומסורבל ,יהפוך למילוי
העירייה .תוך מתן דגש על
דיגטלי מהיר ויעיל
שיפור השרות וייעול תהליכים

הכשרת עובדי עובדי ציבור קיום השתלמויות לעובדי ציבור בדגש
בכלל ועובדי העיריה בפרט לעובדי העירייה בשיתוף פעולה אגפים
שונים

השתלמויות למגזר הציבורי

17786

טיוב תהליכים

17787

17788

רווחת העובד

שי לחג

חלוקת תווי שי בראש השנה ופסח

17789

17790

עודד בקר

השתלמות גיבוש

עובד מצטיין

רווחת העובדים בעמותה
עודד בקר

יציאת עובדי העמותה להשתלמות גיבוש
שנתית בבית מלון  3ימים ( 2לילות) עבור
כ 400עובדים

הפקת טקס עובד מצטיין בעמותה

נטלי שטיין

תמי בן בסט

עודד בקר

17792

חידוש וביסוס הקשרים עם שיווק התוכניות החדשות ,עריכת
פיילוטים ,מפגש חשיפה לנציגי בתי הספר
נציגי בתי הספר

חשיפת התכנים והתוכניות החדשות במוזיאון למערכת החינוך

17936

מיזוג כל פרטי הקשר של הכרת לקוחות העמותה יצירת תמונה
הלקוח לתוך ממשק אחיד עדכנית ומלאה על הלקוח והפעילות
העסקית בכלל
ונגיש בקלות

מעבר למערכת  CRMלניהול לקוחות

18258

גיבוש ופעילות קהילתית

הפנינג עם אגף רובעים
ושכונות

תכנון ,הקמה והפעלת מתחם הפנינג
בשכונה יחד עם אגף רובעים ושכונות

תומר ברזילי

"ביצוע בפועל של
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה יציאת התוכנית"
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
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18259

18260

18269

18271

18273

שם המשימה

עושים שכונה  -הפנינג
קהילתי אגמים

הפנינג משפחתי  -ניווט
קהילתי יריד חוגים

מרוץ הלפיד

יום התעופה האזרחית -
ירון אווירון

יום המשפחה  -סדנאות
אמא ובת/אבא ובן

הסבר

תכנון והוצאה לפועל יום גיבוש בחודש
אוגוסט

לקיים בחודש נובמבר

לקיים בחודש נובמבר

לקיים בחודש פברואר

18274

אחראי משימה

תכנון ,הקמה והפעלת מתחם הפנינג יחד תומר ברזילי
עם וועד השכונה.

תומר ברזילי

תומר ברזילי

תומר ברזילי

תומר ברזילי

יום המשפחה  -מצטרפים לקיים בחודש פברואר
לחוגים

פעילות שנתית

פעילות שנתית

תומר ברזילי

תומר ברזילי

תומר ברזילי

18261

סדנאות אפייה

סיפורטרון אוגוסט

פעילות קהילתית לגיל הרך

18262

פעילות חברתית

18263

גיבוש קהילתי

פעילות קהילתית בגינה

פעילות שנתית

תומר ברזילי

מטרת על רלוונטית

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

סוג תקציב

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

תוצר מדיד חציון 1

מספר סעיף
תקציבי

0

0

0

0

0

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

תוצר מדיד חציון 2

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

פירוט מקורות
חיצוניים

0

0

0

0

0

רגיל

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

0

0

0

0

0

0

0

(ריק)

(ריק)

רגיל

רגיל

0

(ריק)

0

0

0

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

רגיל

0

(ריק)

0

0

0

0

0

"ביצוע בפועל של
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה יציאת התוכנית"
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
"ביצוע בפועל של
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה יציאת התוכנית"
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
"ביצוע בפועל של
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה יציאת התוכנית"
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

18264

18267

סדנא קהילתית לחג

סדנת אומנות ראש השנה לקיים בחודש ספטמבר

סדנת חנוכה  -משחק
וקצב לירז

אחראי משימה

תומר ברזילי

18265

18268

18270

18272

18276

18277

18278

לקיים בחודש נובמבר

חלוקת תפוח בדבש
חגיגית

הדלקת נרות בבתי
התושבים -

חג הסיגד במרכזים
בשיתוף נאות שקד

סדר טו בשבט

הפנינג פורים  -ביתנים
בשיתוף הנוער

פסח  -אפיית מצות עם
חב"ד

סדנה לפסח

תומר ברזילי

לקיים בחודש ספטמבר

לקיים בחודש נובמבר

לקיים בחודש אוקטובר במרכזים

לקיים בחודש נובמבר

לקיים בחודש מרץ

לקיים בחודש אפריל

לקיים בחודש אפריל

פעילות קהילתית לחג
תומר ברזילי

תומר ברזילי

תומר ברזילי

תומר ברזילי

תומר ברזילי

תומר ברזילי

תומר ברזילי

מטרת על רלוונטית

מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

תוצר מדיד חציון 1

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

תוצר מדיד חציון 2

רגיל

סוג תקציב

0

מספר סעיף
תקציבי

(ריק)

פירוט מקורות
חיצוניים

0

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

0

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

0

0

0

0

0

0

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

18282

18266

שם המשימה

הפנינג שבועות

לקיים בחודש יוני

הסבר

פעילות קהילתית מגבשת בין הגיל השלישי לגיל הצעיר

יום הקשיש  -נכדים ובנים לקיים בחודש אוקטובר
פעילות חברתית קהילתית

אחראי משימה

תומר ברזילי

שבת ישראלית  -תרבות
ללא עלות (מופע)

18275

תומר ברזילי

לקיים בחודש מרץ

18281

פעילות קהילתית
תומר ברזילי

שבוע הספר  -ספריות
עירוניות

לקיים בחודש מאי

לקיים בחודש יוני

זיכרון בסלון  -יום השואה

טקס זיכרון  -יום הזיכרון
לחללי מערכות ישראל

לקיים בחודש מאי

תומר ברזילי

תומר ברזילי

תומר ברזילי

18279

סדנת זיכרון

18280

טכס זיכרון

19349

חשיפת תכני המוזיאון לתלמידי בתי הספר והגנים

הדרכות ע"פ שכבות הגיל עשרים גני ילדים ,חמש עשרה כיתות א' תמי בן בסט
וחמישים כיתות ד' (כולל סיורי ניווט בעיר בשת"פ האגודה
בשתפ עם האגודה לטיפוח חברה ותרבות לטיפוח חברה
ותרבות
) ופיילוט לכיתות ב' ו' וחטיבות

יצירת רצף תרבותי קהילתי בצפון העיר ,תוך יצירת שיתופי פעולה קהילתים.
תערוכות קהילתיות ,אירועי קיץ ומופעים ,תמי בן בסט
אירועי שיא קהילתיים
19350
זיכרון בסלון ,שעות סיפור בחצר ,פעילות
והעשרת התוכנית
שימור משפחתית וסדנאות יצירה.
התרבותית לילדי צפון
העיר.

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

"ביצוע בפועל של
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה יציאת התוכנית"
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

תוצר מדיד חציון 2

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

מספר סעיף
תקציבי

0

סוג תקציב

רגיל

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

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

0

0

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

רגיל

רגיל

0

0

"ביצוע בפועל של
יציאת התוכנית"

(ריק)

(ריק)

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

0

0

רגיל

0

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

0

0

(ריק)

0

0

0

0

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

0

מועצה לשימור
אתרים

0

7

0

0

0

0

"ביצוע בפועל של
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה יציאת התוכנית"
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
"ביצוע בפועל של
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה יציאת התוכנית"
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

"תכנון חציון ראשון,
ביצוע חציון שני"

גנים 10 ,15כיתות א',
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה  30כיתות ד ,פיילוט
מוקד משיכה בתרבות פנאי לכיתו ב ו
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

"ביצוע בפועל של
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה יציאת התוכנית"
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
פיילוט לחטיבות 5גני
ילדים 5 ,כיתות א' 20
כיתות ד

 6ארועים

 3ארועים
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

הסבר

ביצוע שלבים א' ו  -ב' מתוכנית האוצרות

פעילות משותפת עם מערכת החינוך בצפון העיר.
טקסי חגים ומועדים בשיתוף גני הילדים
אירועי שיא
19352
ובתי הספר בסביבה הקרובה חגיגת יום
הולדת לנתניה

19353

מימוש תוכנית האוצרות
החדשה בשלבים.

חידוש תצוגת המוזיאון

19355

הקמת תשתית להשקייה על מנת לטעת
עצי פרי הדר (בסיום שנת השמיטה)
והקמת סככת לימוד

חידוש תצוגת המוזיאון החצר והשטחים הסובבים

שיפוץ השטח המזרחי
הצמוד למוזיאון

סיורים למבוגרים
ולמשפחות

אחראי משימה

תמי בן בסט

תמי בן בסט

תמי בן בסט
בשת"פ אגף גנים
ונוף

תמי בן בסט

הפקת משחק מסלול משותף לישובים
נתניה ,אבן יהודה והרצליה בנושא ארגון
בני בנימין.

חמישה סיורים בנושא העיר ומורשתה.

סילבי אלמוג

הקמת מערך מענה דיגיטלי אוטמטי של תומר ברזילי
רישום ומענה על שאלות בוואצאפ ושיטות
חכמות

תמי בן בסט

הרחבת מגוון אפשרויות הבילוי המשפחתי בעיר לתושבי העיר ולאורחיה.
פרויקט הזנק בני בנימין
19356

19357

19456

רישום באינטרנט ומענה
אוטומטי בוואצאפ (בוט)

שיפור השירות הטכלוגי לתושב

19457

שיפור נראות מבני רשת הספריות לשירות הקוראים

שיפור הכניסה למבנה ,התקנת שלט
שיפור נראות מבנה
הספרייה המיושן בספריית חיצוני ,החלפת שטיחים בלויים בפרקט
פולימרי ,החלפת מידוף חדיש ,תיקון
דבורה בן יהודה ברח'
וצביעת קירות.
סלומון

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

 2ארועים
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

תוצר מדיד חציון 2

 4ארועים

ביצוע שלב ב

אישור תבר והכנת
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה הזמנת עבודה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

ביצוע שלב א
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

ביצוע העבודה

תחילת ביצוע

תחילת העבודות

ביצוע ומעקב תפעול
השירות הדיגיטלי

 4סיורים

תכנון
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
 2סיורים
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

אישור התבר

הטמעת עקרונות עיר חכמה הקמת המערך
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
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

מספר סעיף
תקציבי
סוג תקציב

רגיל

0

0

0

0

0

0

רגיל

תב''ר

רגיל

רגיל

רגיל

תב''ר

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

מועצה לשימור
אתרים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

משרד התרבות
והספורט

0

0

0

0

70

0

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

0

0

70

0

0

0

100

100
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

19461

19462

הסבר

שדרוג אולם הכנסים
במדיה טק העיר שד'
בנימין

הצללת הפטיו במדיה טק
קרית השרון

אחראי משימה

סילבי אלמוג

חיפוי קירות אולם הכנסים בעץ; צביעת
מבואת הכניסה לאולם; החלפת תאורה;
צביעת המשרדים במדיה טק העיר

התקנת הצללה ,תאורה וריהוט גן לצורך
קיום אירועי תרבות

שיפוץ הקירות החיצוניים
והפנימיים בספריית נדיבי
קריית נורדאו

19459

סילבי אלמוג

סילבי אלמוג

19458

הנגשת מבני רשת הספריות לשירות הקוראים

הנגשת מבנה ספריית
נדיבי קריית נורדאו

"הקמת מעלית במבנה ספריית נדיבי
במקום המעלון הלא בטיחותי להנגשת
השרות לכלל הקוראים.

"

טיפול בבעיית הרטיבות בקירות המבנה
כולל המטבחון

19460

שיפור בטיחות ונראות מבני רשת הספריות לשירות הקוראים
סילבי אלמוג

סילבי אלמוג

סילבי אלמוג

תיקון ליקוי בטיחותי
החלפת מידוף לא בטיחותי ,החלפת
והחלפת המידוף בספריית השטיח הבלוי בפרקט פולימרי ,חיפוי
גלי ים; תחזוקת המבנה
חלונות הגג נגד שמש ,החלפת מערכת
המיזוג

19463

הרחבת תחומי הידע ברשת הספריות לשירות הקוראים

הקמת ספריית קומיקס
במדיה טק העיר לעידוד
קריאה ויצירה בקרב בני
נוער

הקמת ספריית תוכן חדשה לאחר שיפוץ
הקומה השנייה ולצדה היצע סדנאות
בתחומי הקומיקס ,כיתות אמן ,ותערוכות

מטרת על רלוונטית

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
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
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
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
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

תוצר מדיד חציון 1

אישור התבר

אישור התבר וביצוע
הזמנה

קבלת התבר ותכנון

אישור התבר ותכנון

אישור התבר והוצאת
הזמנה

קבלת תקציב משרד
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה התרבות; סיום שיפוץ
מוקד משיכה בתרבות פנאי קומה שנייה
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

תוצר מדיד חציון 2

תכנון וביצוע

ביצוע העבודה

ביצוע ההנגשה

ביצוע העבודה

ביצוע העבודה

ביצוע העבודה

מספר סעיף
תקציבי
סוג תקציב

תב''ר

0

0

0

0

0

תב''ר

תב''ר

תב''ר

תב''ר

רגיל

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

משרד התרבות
והספורט

משרד התרבות
והספורט

100

0

0

0

0

תקציב
תקציב
ממקורות
ממקורות
הרשות  -חיצוניים א'₪-
₪
א'
150

60

150

70

100

0

50
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אגף /משימת אב/
מס' משימה

19465

19467

שם המשימה

סדנאות כתיבה לקהל
הרחב ליצירת קהילת
כותבים בעיר

הסבר

אחראי משימה

סילבי אלמוג

סילבי אלמוג
שיתוף פעולה עם 'סדנאות הבית' בית
הספר לכתיבה של אשכול נבו ואורית
גידלי לקיום סדנאות כתיבה ברמות שונות

קיום סיורים חווייתיים בספריות
בניית מערך הדרכות
לעידוד קריאה לכיתות בתי להתמצאות בספרייה ולעידוד קריאה,
כולל מפגשי סופרים
הספר

חשיפת התכנים של רשת הספריות העירוניות לאוכלוסיות תלמידים

19469

תיעוד אירועי הספרייה
והגברת המודעות
ברשתות החברתיות

סילבי אלמוג
צילומי תדמית וסרטון ,תיעוד אירועים
שוטפים בווידיאו ובסטילס ליצירת גלריית
'הספרייה בתמונות' באתר וביוטיוב.

הגברת מודעות התושבים לרשת הספריות העירוניות ולשירותיה

19471

סילבי אלמוג
ספרים דיגיטליים של אתר ע-ברית
הוספת שירותי קריאה
לשירות הקוראים; ספרי שמע
דיגיטליים
באפליקציית  ;I-castספריית סרטים
דוקומנטריים באתר פילמי
הוספת טכנולוגיות חדשות עמדות אייפד ומחשבי טאץ' כולל תוכנות סילבי אלמוג
לרשות הקוראים הצעירים למידה בספריית הילדים; מדפסת תלת
במדיה טק גלי ים
ממד ,משקפי מציאות מדומה

הרחבת השירותים הדיגיטליים המתקדמים ברשת הספריות העירוניות לשירות הקוראים

19472

סכום כולל

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

קבלת תקציב משרד
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה התרבות;
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.

תוצר מדיד חציון 2

פרסום ורישום

מספר סעיף
תקציבי

0

סוג תקציב

רגיל

רגיל

0

ביצוע הפעולה

ביצוע הפעולה.

רגיל

רגיל

רגיל

0

0

0

המשך הפעולה

הקמת מערכת הדרכה תכנון וביצוע
מיצוב מעמדה של העיר
כריביירה הישראלית ,המהווה
מוקד משיכה בתרבות פנאי
בילוי ותיירות ברמה ארצית
ובינלאומית.
הטמעת עקרונות עיר חכמה התחלה מיידית
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
הטמעת עקרונות עיר חכמה קבלת תקציב
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
הטמעת עקרונות עיר חכמה קבלת תקציב
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

פירוט מקורות
חיצוניים

משרד התרבות
והספורט

משרד התרבות
והספורט

(ריק)

0

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

0

0

משרד התרבות
והספורט

0

0

0

0

0

0

משרד התרבות
והספורט

657,822

1,237,103

מטרות

מינהל רווחה
וביטחון חברתי

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
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אגף /
משימת אב/
מס' משימה

18086

שם המשימה

הסבר

מתן שירותים סוציאליים הכוללים סיוע במיצוי
מתן שירותים
זכויות ,סיוע כלכלי ראשוני ,סיוע בתחום
סוציאליים
כוללניים בתחומי היחסים במשפחה ,הגנה על חסרי ישע ומתן
הרווחה (ע"פי חוק מענה לכל תושב הסבור כי הוא זקוק לשירותי
רווחה.
הסעד)
השירות ניתן ברמה הפרטנית ,קבוצתית
וקהילתית.
מתן שירותי
היחידה לטיפול באדם עם מוגבלות ומשפחתו
רווחה לאנשים
מעניקה ליווי פרטני לצורך מיצוי זכויות,
עם מוגבלויות
תמיכה רגשית וסיוע רווחתי לאנשים עם
ומשפחותיהם
מוגבלויות שונות :עיוורים ,חרשים ,נכות פיזית,
בעלי מוגבלות שכלתי ,אוטיזם ,מוגבלות
התפתחותית ועוד .בנוסף קיים ליווי קהילתי
למשפחות באמצעות המרכז המשלים
למשפחה.
המשך הפעלת
אנשים עם מוגבלויות שונות ובגילאים שונים
מסגרות יום
יקבלו מענה במסגרות המותאמות לצורכיהם,
בקהילה לבעלי ביניהם :בית גיא  -מעון יום שיקומי  ,מע"ש ,יעד
מוגבלויות שונות ותעשיון  -למוגבלות שכלית ,מעונות אלוטף ,יום
על טווח הגילאים לימודים ארוך לתלמידים עם צרכים מיוחדים,
מחצי שנה ועד
מרכז 'אתגר' לבעלי נכות פיזית ,מרש"ל ללקות
זקנה.
ראיה,
מרכז משלים למשפחה ועוד

אחראי
משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

רווחה ושירותים חברתיים

תוצר מדיד חציון 2

קלרה
חן

מספר תיקי המשפחה הפעילים בכל
אחת מהמחלקות האזוריות ( 5מחלקות)
יגדל לכ 450 -בממוצע .סך המשפחות
המטופלות במינהל יגדל לכ 9000 -
 10קבוצות התקיימו במחלקות בהן
השתתפו לקוחות אשר דיווחו על שיפור
בתפקודם בהתאם למטרות הקבוצה.

כ  1700 -משפחות מלוות ע"י צוות
יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,השלמה ושימור איוש כ"א
ביחידה לטיפול באדם עם מוגבלות היחידה
מימוש מדיניות של צדק
ומשפחתו
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה  .2כל המשפחות המוכרות ביחידה
יקבלו מענה רציף .לכל ההפניות
החדשות ייערך אינטק ותבנה תוכנית
טיפול אישית.

אבבץ
מלכו

סוג תקציב

רגיל

רגיל

 66תינוקות ופעוטות משולבים ב'בית גיא' רגיל
 200מבוגרים משולבים ברשת מע"ש.
 60תינוקות משולבים במעונות אלוטף.
 34ילדים שוהים ביום לימודים ארוך
 24בוגרים משולבים במרכז 'אתגר'
 300לקוחות מטופלים במרכז המשלים
למשפחה
 150לקוחות מטופלים במרש"ל
 50לקוחות משולבים במועדון לבעלי
לקויות שמיעה
 29משולבים בסביבה תומכת
 57ילדים משולבים במועדוניות יהודה הלוי
 +מורשה
 28משולבים במועדון מעגלים
 12משולבים במועדון אקים
התקיימו  4קבוצות להעצמה וחיזוק החוסן רגיל
הנפשי בהן השתתפו לקוחות שדיווחו על
שיפור במצבם הכלכלי
 12לקוחות השתלבו בהכשרות מקצועיות
ודיווחו כי השתלבו בעולם העבודה ו/או
שידרגו א תפקידם
 12לקוחות קיבלו מלגה ע"ס  4000ש"ח ,
סיימו קורס בהצלחה.

קלרה
חן

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,הפעלת מערך של סדנאות ,הכשרות
מקצועיות ,קבוצות ותוכניות
מימוש מדיניות של צדק
המסייעות בהתנהלות כלכלית נכונה
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה (מיצוי זכויות ,ליווי תעסוקתי ועוד)
סיוע כלכלי ממוקד בהתאם לתוכנית
הטיפולית שנבנתה.

סיגל
קני פז

יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,הבטחת התקציב הייעודי להפעלת
המסגרות ממשרד הרווחה
מימוש מדיניות של צדק
 .2הפניית מושמים ,קליטתם
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה במסגרות ובניית תוכנית טיפול
אישית המותאמת עבורם.

רותי גור יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,ל  90%מהפניות הראשונות
שהתקבלו ברווחה נערך אינטק
מימוש מדיניות של צדק
ונבנתה תוכנית טיפולית.
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה  .2איוש מלא של כ"א במחלקות
האזוריות

חיזוק התפקוד העצמאי ושיפור איכות החיים של הפרט ,המשפחה והקהילה

18178

18186

18377

18395

מרכז עוצמה מספק מגוון מענים בתחומי מיצוי
מתן סיוע
זכויות ,ניהול כלכלי וקידום תעסוקתי .המרכז
ייעודי ללקוחות
מכוון להעצמת הלקוחות בשותפות עימם,
הסובלים מעוני
בתחום האישי ,משפחתי וקהילתי.
והדרה
יחידות/זוגות מעל גיל  18המטופלים במינהל
הרווחה ,עם מוטיבציה ופניות לשינוי ישתלבו
בתוכנית אינטנסיבית הכוללת ליווי עו"ס ומלווה
משפחות.
שיקום מערכת
מרכז הורים-ילדים הינו מסגרת טיפולית
היחסים בין הורים שמטרתה צמצום מצבי סיכון של ילדים או
לילדיהם לשם
מניעתם באמצעות שיקום היחסים בין הורים
מניעת הוצאה
וילדים ,שיפור תפקוד ההורים וסיוע בשמירת
מהבית
שלמות המשפחה .מיועד לילדים בגילאי 5-12
בעלי קשיים רגשיים והתנהגותיים .בתקופת
הקורונה נכנסו משפחות נוספות למעגל הסיכון
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,גובשו  4קבוצות :
 .1קבוצת תזונה
מימוש מדיניות של צדק
 .2קבוצה להורים שילדיהם יצאו
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה למסגרות חוץ בייתיות
 .3קבוצה להורים ואחים לילדים עם
צרכים מיוחדים
 .4קבוצת אתגרים לחיזוק הקשר
בין ההורה לילדו באמצעות פעילות
אתגרית

 8 .1דיאדות הורה  -ילד סיימו את הקבוצה רגיל
ודיווחו על חיזוק הקשר
 10 .2הורים שילדיהם הוצאו למסגרות
חוץ בייתיות יסיימו את הקבוצה וידווחו על
שיפור הקשר
 8 .3דיאדות הורה -ילד יהנו מזמן איכות
עם הילד "הבריא"
 8 .4דיאדות הורה ילד יהנו מחיזוק הקשר
באמצעות פעילות אתגרית
 .5גובשה תוכנית מניעתית למשפחות
שאינן בקצה הרצף של הסיכון

מספר סעיף
תקציבי

0

0

0

0

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
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19842

19843

19857

19877

19958

19999

20000

20705

שם המשימה

הסבר

אחראי
משימה

קלרה
בוגרים עם אוטיזם מוסעים כיום לרשויות
הקמת מרכז
חן
אחרות לקבלת שירות .נוכח מגמת משרד
יום לאוטיסטים
הרווחה לתעדף שירות זה ולאור הצורך
בוגרים
לתת שירות תעסוקתי שיקומי לתושבי נתניה
בעיר נתניה ,אנו פועלים להקמת מרכז יום
לאוטיסטים בוגרים.
בניית מע"ש חדש מע"ש נתניה הינו מרכז יום תעסוקתי שיקומי קלרה
המספק מסגרת תעסוקתית ,חברתית ,שירותים חן
סוציאליים והעשרה לחניכים המתפקדים
ברמת מוגבלות שכלית התפתחותית קלה
עד בינונית .במע"ש נעשית הכשרה שיקומית
לעולם העבודה והחניכים מתנסים בעבודות
מגוונות.
המבנה הנוכחי הינו ישן מאוד.
מתן שירותי
היחידה לטיפול באדם עם מוגבלות ומשפחתו קלרה
רווחה לאנשים
חן
מעניקה ליווי פרטני לצורך מיצוי זכויות,
עם מוגבלויות
תמיכה רגשית וסיוע רווחתי לאנשים עם
ומשפחותיהם
מוגבלויות שונות :עיוורים ,חרשים ,נכות פיזית,
בעלי מוגבלות שכלתי ,אוטיזם ,מוגבלות
התפתחותית ועוד .בנוסף קיים ליווי קהילתי
למשפחות באמצעות המרכז המשלים
למשפחה.
גאולה
שיפוץ מועדונית מבנה המועדונית הינו ישן ויש ליקויי בטיחות
לגיל הרך
שונים וליקויים במבנה ,וקיים צורך להתאים את דרורי
בותיקים
המבנה לילדים צעירים בגיל הרך

גילה
גלעדי

לימור
הפעלת תוכנית התוכנית פועלת לשילובם המייטבי של
איצקוביץ
"הדרך החדשה" ישראלים ממוצא אתיופי בחברה הישראלית,
קומה ב
המגיעים לשירותי הרווחה .מטרות התוכנית:
הפחתת ההוצאה החוץ ביתית של ילדים יוצאי
אתיופיה ,הגברת השילוב של משפחות בסיכון
במסגרות הטיפול בקהילה ,הפחתת מס'
המשפ' המטופלות ברווחה וגידול במספר יוצאי
העדה בתפקידי ניהול וביניים.
טיפול בעולי
היחידה לטיפול בעולי צרפת ובריה"מ לשעבר סימי
צרפת ואוקראינה מסייעת לעולים להתמודד עם משבר ההגירה וטורי
ולהיקלט באופן מיטבי ,ומשמשת כגשר ביניהם
לבין גורמים שונים בממסד הישראלי
הטיפול הינו באוריינטציה רגישת תרבות ושפה,
וניתן ע"י צוות הכולל עו"ס ומלווי משפחות
דוברי צרפתית ורוסית.
גילה
"קהילת תרבות מיזם משותף של משרד הרווחה ותנועת
רב דורית"
תרבות ,בשיתוף פעולה עם הקהילות התומכות גלעדי
של נטלי ,למען האזרחים הותיקים

אוריינות
דיגיטאלית

אזרחים ותיקים מתקשים לרוב באוריינות
דיגיטאלית וקיימת חשיבות רבה בהכשרתם
בתחום זה .הפרויקט יכלול הכשרה וחלוקת
 140טאבלטים לאזרחים ותיקים

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

הגשת קול קורא למשרד הרווחה

יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,בדיקות נתוני ממתינים לשירות
 .2הקצאת קרקע למבנה
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה

(ריק)

תורם פרטי

100

0

ביטוח לאומי 1,250
( 2000אש''ח),
קרן שלם
( ,)2000קרן
וואל ()2500
וקרן וינברג
()2000

תקציב
סוג תקציב מספר סעיף פירוט מקורות ממקורות
הרשות -
חיצוניים
תקציבי
א' ₪
0
( 1845113843ריק)
רגיל

התחלת עבודות הבנייה של המבנה
החדש

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,קבלת צו התחלת עבודה והריסת
המבנה הקיים
מימוש מדיניות של צדק
לקוחות המע"ש יועברו למי"לי
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה ולתעשיון

תב''ר

0

0

כ  1700משפחות מלוות ע"י צוות היחידה רגיל
יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,השלמה ושימור איוש כ"א
ביחידה לטיפול באדם עם מוגבלות
מימוש מדיניות של צדק
ומשפחתו
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה  .2כל המשפחות המוכרות ביחידה
יקבלו מענה רציף .לכל ההפניות
החדשות ייערך אינטק ותבנה תוכנית
טיפולית אישית.
תב''ר

רגיל

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

8,500

0

300

0

(ריק)

(ריק)

0

0

0

(ריק)

0

0

0

0

המשרד
לשיוויון חברתי

0

0

0

0

0

השיפוץ הושלם.
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,קיומה של תוכנית לשיפוץ
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה
הפעלה מלאה של עבודה מודעת הקשר
יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,השלמת גיוס כ"א להפעלת
תרבותי בכלל המינהל
התוכנית.
מימוש מדיניות של צדק
 .2מיפוי מקיף בכלל מסגרות הרווחה
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה של מספר המטופלים יוצאי העדה
שצורכים את השירות
 .3סדנאות לעבודה מודעת הקשר
תרבותי במינהל
רגיל
 .1הוקמה קבוצה משותפת לעולים
יצירת חוסן חברתי קהילתי.1 ,התקיימו  2קבוצות לנשים
 .2הופעל מערך פסיכולוגי בצרפתית מצרפת ורוסיה במטרה לעודד אינטגרציה
מימוש מדיניות של צדק
 .3הוקם מערך טיפוחי-לימודי לילדים  .2נבנה שיתוף פעולה צמוד עם מרכז
חברתי ,צמצום פערים
הזדמנות
ורווחת הפרט והמשפחה עולים מרוסיה
 .3גויסו תרומות ומשאבים לסיוע
למשפחות שנפגעו כלכלית בתקופת
הקורונה
 300אזרחים ותיקים משולבים בפעילויות רגיל
יצירת חוסן חברתי קהילתי 40 .1 ,אזרחים ותיקים משולבים
השונות של המיזם
בפעילות פרטנית שבועית
מימוש מדיניות של צדק
 30 .2אזרחים ותיקים משולבים
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה בפעילות קבוצתית שבועית
 40 .3אזרחים ותיקים משולבים
בפעילות תרבות חודשית
רגיל
יצירת חוסן חברתי קהילתי 140 ,אזרחים ותיקים ישלימו הכשרה (ריק)
ויקבלו טאבלטים.
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה
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שם המשימה

הסבר

הגנה מיידית
לנשים החוות
אירועי אלימות
במצבי חירום

הגנה מיידית על
קטינים בסיכון

18087

18088

18163

אחראי
משימה

רויטל
הרפז

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

 70ילדים משולבים במעונות הרב
תכליתיים
 226ילדים משולבים במועדוניות
 50ילדים משולבים בפנימיית היום
 6תוכניות טיפול ייעודיות לגיל הרך
 95ילדים סודרו באומנה
 170ילדים משולבים במסגרות חוץ
בייתיות

סוג תקציב

רגיל

רגיל

רגיל

 % 70מהלקוחות יהיו נקיים מחומרים
והתנהגויות ממכרות ע"פי בדיקות שתן,
נשיפה ודיווח עצמי במשך כחצי שנה
לפחות

עדי
דביר
פוליטי

עדי
דביר
פוליטי

דבי
סבטוי

רגיל

רגיל

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,ביחידה מטופלים  30לקוחות שהינם  75%מהמטופלים ביחידה סיימו את
אסירים משוחררים ואשר מתמידים תקופת מאסרם ("שליש") מבלי לחזור
מימוש מדיניות של צדק
לכלא ,והשתלבו במקומות עבודה
בטיפול ולא נפתחו נגדם הליכים
חברתי ,צמצום פערים
ומתמידים בהם.
ורווחת הפרט והמשפחה משפטיים.

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,ביחידה מטופלים כ  150 -לקוחות
אשר מתמידים בטיפול לפחות 6
מימוש מדיניות של צדק
חודשים
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה

רגיל
 200נערות מטופלות בשירות לנערה
יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,איוש כ"א
 20מטופלים ע"י עו"ס להט"ב
 .2הבטחת תקציב
מימוש מדיניות של צדק
 150צעירים.ות משולבים בתוכניות ית"ד
 .3הפניית מועמדים ובחינת
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה התאמתם לשילוב במסגרות/תוכניות  50נערים מטפלים ע"י עו"ס נערים
 50מטופלים בהתמכרות
השונות
כ 150-נערות וצעירות משולבות בחצר
מתן מענה סוציאלי
הנשית
 20משולבים במרחב הלב
 60נערות משולבות בבתים חמים
 15נערים משולבים במועדון נערים
 51נערים משולבים בנוח"מ
רגיל
 4מפגשים של בעלי התפקידים לאורך
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,קיים מיפוי של שותפי תפקיד
השנה
ותרשימי זרימה המבוססים על
מימוש מדיניות של צדק
 2מפגשים עם המשטרה
תיאום ציפוית הדדי
חברתי ,צמצום פערים
 2מפגשים עם החינוך
ורווחת הפרט והמשפחה

 .1כ 400-פניות אלמ"ב בצוותים
רקפת יצירת חוסן חברתי קהילתי ,כל הפניות אשר הגיעו למינהל
הגאוגרפים טופלו בשנה
הרווחה קיבלו מענה מיידי
ויינגרט מימוש מדיניות של צדק
 .2כ 170 -צווי הגנה ניתנו
חברתי ,צמצום פערים
 .3כ 45-הודעות על שחרור אסירים על
ורווחת הפרט והמשפחה
רקע אלמ"ב דווחו בקהילה
 .4כ  -500פניות מהמשטרה התקבלו
 870קטינים טופלו לאור החוק
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,כל הפניות שהתקבלו במינהל
דבי
 430קטינים טופלו בצווי בית משפט
הרווחה לגבי קטינים בסיכון יקבלו
סבטוי מימוש מדיניות של צדק
מענה מיידי במהלכו תגובש תוכנית
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה להגנת הקטינים הכוללת טיפול לאור
החוק/המלצות לבית משפט לנוער
ויישום החלטות ביהמ"ש.
גאולה יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,המשך איוש כ"א להפעלת
המסגרות
דרורי מימוש מדיניות של צדק
 .2הבטחת התקציבים להפעלה
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה ממשרד הרווחה
הפניית מועמדים ,בחינת התאמתם,
ושילובם במסגרת תוך הבניית
תוכנית טיפול

הבטחת שלומם של חסרי ישע ואוכלוסיות המצויות במצבי סיכון ,קושי ומשבר

נשים החוות אירועי אלימות על פני הרצף
וזקוקות להגנה מיידית ,יקבלו סיוע מיידי וזמין
 24/7הכולל תוכנית מוגנות (מקלט/צו הגנה/
משטרה) וליווי סוציאלי

קטינים הנמצאים בסיכון במסגרת המשפחה
הגרעינית/המורחבת או בכל מסגרת אחרת,
יקבלו הגנה מיידית 24/7

הפעלת מערך
מענים לקטינים
בסיכון בגילאי
 0-13בקהילה
ומחוצה לה

18167

הגברת שיתופי הפעולה בין מערכות שונות
בקהילה הינה חיונית להשלמת ההגנה על
קטינים בסיכון בגילאי  .0-18קיים צורך בבניית
והפעלת אסטרטגיה להגברת שיתופי הפעולה
על מנת שלכל בעל תפקיד בקהילה תהיה
כתובת ברורה  ,ישירה וזמינה בשירותים
השונים
בית 'חוסן' מעניק טיפול ייחודי פרטני וקבוצתי
למכורים על מנת לסייע להם בתהליכי גמילה
פיזיים ונפשיים ,שיקום תעסוקתי והשתלבות
מיטיבית במשפחה ובקהילה

הפעלת רשת מענים לקטינים בסיכון הכוללת:
מעונות רב תכליתיים
מועדוניות
פנימיית יום
טיפולים קבוצתיים
תוכניות טיפול ייעודיות לגיל הרך
סידורים חוץ בייתים באומנה ובפנימיות
מתן המענה ניתן לאחר דיון בוועדות מקצועיות
וועדות לתכנון טיפול והערכה
מתן מענה לבני נוער וצעירים בסיכון,
המותאמים למאפייני וצרכי אוכלוסיית היעד.
רשת המענים כוללת :בתים חמים לנערות,
מועדון לנערים ,תוכנית נוח"מ (לנוער חרדי
מנותק) ,ליווי פרטני ,החצר הנשית ,טיפול
בהתמכרויות ,מרחב הלב לטיפול בזנות ,עו"ס
להט"ב ,התוכנית הלאומית לצעירים (יתד)
עו"ס להט"ב

הפעלת מערך
מענים לקטינים
וצעירים בסיכון
בגילאי 13-25

18170

18382

18384

טיוב ממשקי
העבודה
המשלימים את
משימת ההגנה
על קטינים:
משטרה ,חינוך,
בריאות ורווחה
גמילה ושיקום
מהתמכרויות
לסמים ואלכוהול
ומהתנהגויות
ממכרות (הימורים
וכו)
שיקום אסירים

בית 'חוסן' מעניק סיוע לאסיר המשוחרר ולבני
משפחתו בטיפול ,שיקום ובשילוב באורח
חיים נורמטיבי לאחר השחרור מהכלא (לאחר
תקופת מאסר מלאה או לחילופין במסגרת
היותו 'אסיר ברישיון' המרצה את השליש
האחרון למאסרו בביתו בטיפול ביחידה.

מספר סעיף
תקציבי

0

0

0

0

0

0

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

18393

18394

18398

19839

19841

19864

19879

19962

20001

שם המשימה

הסבר

אחראי
משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,התקיימו  2מפגשים עם עו"ס
סיגל
פיתוח מענים רגישי תרבות עבור אוכלוסיית
פיתוח מענים
לאוכלוסיה שאינה ברת הרחקה
קני פז מימוש מדיניות של צדק
הנשים והגברים שאינן ברי הרחקה ,המצויים
באלמ"ב לזרות
לבחינת המענים הקיימים ברשות
חברתי ,צמצום פערים
ביחסים אלימים
שאינן ברות
ורווחת הפרט והמשפחה ומיפוי המענים הנדרשים בתחום
הרחקה
האלמ"ב
יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,הפעלת קבוצה ללימוד מיומנויות
סיגל
הרחבת המענים מרכז הילה' לטיפול בנשים וגברים נפגעי
לויסות עצמי ,עמידה ברגעי
הטיפוליים לנשים טראומה מינית פועל להרחבת המענים הניתנים קני פז מימוש מדיניות של צדק
וגברים נפגעי
מצוקה ,תקשורת בין אישית יעילה
חברתי ,צמצום פערים
במרכז.
טראומה מינית
ורווחת הפרט והמשפחה ומיינפולנס .בקבוצה משולבים 10
מטופלים ומטופלות מהמרכז
 112 .2לקוחות מטופלים במרכז
הגדלת מענים
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,הפעלת קבוצת כלבנות טיפולית
סיגל
מרכז קשר הינו מסגרת מוגנת ,תומכת,
טיפוליים
לעבודה על הקשר בין הורים
ומקצועית לקיום מפגשים בין הורים לילדיהם קני פז מימוש מדיניות של צדק
למשפחות
לילדיהם
חברתי ,צמצום פערים
במצבים של קונפליקטים במשפחה על רקע
המטופלות
ורווחת הפרט והמשפחה
פירוד ,גירושין או אלימות וסיכון .מרכז הקשר
במרכז הקשר
נועד לבנייה והבנייה מחדש של קשר בין הורים
לילדיהם ,כשקשר זה אינו מתקיים בצורה
עצמאית
תוספת שתי
קלרה יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,השלמת בניית שתי הכיתות
בית גיא' הינו מעון יום לפעוטות עם צרכים
כיתות מעון
 .2פנייה למשרד הרווחה להפניית
מימוש מדיניות של צדק
מיוחדים בגילאי חצי שנה עד שלוש ,אשר פועל חן
פעוטות
חברתי ,צמצום פערים
שיקומי בבית גיא לשם שיקום הפעוטות ותמיכה במשפחתם
ורווחת הפרט והמשפחה
בשלב המשבר .במעון מקבלים הפעוטות סל
שירותים פרא רפואיים וטיפולים מורחבים.
קיים צורך בעיר לשתי כיתות נוספות של מעון
שיקומי כדי לתת מענה לפעוטות עם צרכים
מיוחדים
קידום בניית
קלרה יצירת חוסן חברתי קהילתי ,הגשת קול קורא
נוכח הגידול המתמיד במספר הפעוטות על
קבלת אישור/דחייה
מימוש מדיניות של צדק
מעון יום שיקומי הרצף ,יש צורך בבניית מעון יום שיקומי נוסף חן
לפעוטות על
התקשרות עם תורם
חברתי ,צמצום פערים
בנתניה בן  4כיתות
הרצף האוטיסטי
ורווחת הפרט והמשפחה
הקמת מרכז
במסגרת תוכנית 'יתד' מוגש קול קורא לפיילוט רויטל יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,אישור הקול קורא
 .2גיוס עובדים למרכז
הרפז מימוש מדיניות של צדק
טיפולי לצעירים במסגרתו יוקם מרכז טיפולי לצעירים.ות
חברתי ,צמצום פערים
בשיתוף פעולה עם המרפאה לבריאות הנפש
ורווחת הפרט והמשפחה
למבוגרים .במרכז ינתנו טיפולים פרטניים
וקבוצתיים למשך שנה לעד ארבעים צעירים.ות
רותי גור יצירת חוסן חברתי קהילתי ,המסגרות מצויידות בציוד הנדרש
הצטיידות בארי מדובר במסגרות המיועדות לקטינים בסיכון
מימוש מדיניות של צדק
 שתי מועדוניות (מועדוניות) וצעירות על רצף הזנות (מרחבומרחב הלב
חברתי ,צמצום פערים
הלב) הנמצאות בשיפוץ .יש צורך בהצטיידות
ורווחת הפרט והמשפחה
במשחקי חצר מותאמי גיל ובריהוט ההולם את
אופי המסגרות.
מתן מענה
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,הגשת תסקיר תוך  3חודשים מרגע
פניית ביהמ"ש לעו"ס סדרי דין מחייבת כניסה סיגל
הכניסה להתערבות במשפחה וגיבוש
קני פז מימוש מדיניות של צדק
לצווים מערכות לתהליך אבחוני של המשפחה בסיומו מוגש
משפטיות
המלצות הרואות את טובת הקטין
חברתי ,צמצום פערים
לערכאה המשפטית תסקיר ובו המלצות אודות
שונות בסוגיות
ורווחת הפרט והמשפחה
הקטינים/חסויים במשפחה .מתן ההמלצות
של גירושין,
נועד להביא לשינוי בעוצמת המשבר/המצוקה
אפוטרופסות,
המשפחתית
הגירה ואבהות
טיפול בדרי רחוב היחידה לדרי רחוב נותנת מענה לאנשים במצב רקפת יצירת חוסן חברתי קהילתי ,הקמת קבוצת כדורגל לדרי הרחוב
והומלסים
של עזובה פיזית ורגשית ,הנמצאים ברחוב עקב ויינגרט מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
קושי לתפקד .הטיפול כולל ליווי עו"ס וסומך
ורווחת הפרט והמשפחה

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

0

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

מספר סעיף
תקציבי

0

0

סוג תקציב

רגיל

רגיל

 15%מהמשפחות שבמרכז יוצאות
למפגשים עצמאיים.

 22פעוטות נקלטו במעון השיקומי 'בית
גיא'

קידום הפרוייקט בהתאם ללוחות זמנים
שהוגדרו
 20צעירים.ות משולבים במרכז

אכלוס המסגרות בלקוחות היעד

הפחתה של  25%בפניות החוזרות של
משפחות בגירושין ,לעו"ס לסדרי דין

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

0

רגיל

תב''ר

רגיל

תב''ר

רגיל

נבנו מענים לאוכלוסיה זו בהתאם למיפוי
שנערך

תוצר מדיד חציון 2

0

0

רגיל
חברי הקבוצה מדווחים בטיפולים
הפרטניים כי מיישמים את המיומנויות
שרכשו בקבוצה ויש שיפור באיכות חייהם.

0

0

0

0

(ריק)

0

268

(ריק)

(ריק)

(ריק)

 1846515845לוטי רייך

805

משרד הרווחה 0
0
 -7.500אש''ח
 1.500 +תורם
חיצוני
 1847421842משרד הרווחה 100

250

0

0

300

9,000

0

0

0

רגיל
 .1טיפול בכ  85 -דרי רחוב
 .2הוקם מועדון חברתי לדרי רחוב הכולל
ארוחה חמה וסדנאות העצמה
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אגף /
משימת אב/
מס' משימה

18191

שם המשימה

הסבר

אחראי
משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

 .1יריד תעסוקה עירוני
 .2המשך פעילות שוטפת וקבלה של
 1000לקוחות חדשים בשנה.

סוג תקציב

רגיל

מספר סעיף
תקציבי

0

אתי יוזף יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,קיים בסיס נתונים הכולל 50
עמותות המקיימות שיתופי פעולה
מימוש מדיניות של צדק
עם מחלקת ההתנדבות
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה  .2התקשרות עם  8עסקים למען
התנדבות בקהילה

יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,קליטה של  3עובדים לתוכניות
תוספתיות ויציאה לדרך של
מימוש מדיניות של צדק
התוכניות
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה  .2התקיימו  2מיני ירידי תעסוקה
ברחבי העיר

 .קיים בסיס נתונים הכולל  80עמותות
המקיימות שיתופי פעולה עם מחלקת
ההתנדבות
 .2התקשרות עם  15עסקים למען
התנדבות בקהילה

רגיל

0

0

עינת
מרכז הזדמנות בתעסוקה מעניק ליווי פרטני
קידרון
וקבוצתי ,סדנאות ,הכשרות ,תוכניות ,סיוע
בהשתתפות בלימודים טרום כניסה לעולם
העבודה וכן תיווך למעסיקים ותמיכה לאחר
שילוב תעסוקתי .בעקבות מעבר המרכז
למשרד הכלכלה ,יורחבו תוכניות התעסוקה
לכלל אוכלוסיית העיר ויפותחו תוכניות
לאוכלוסיות מיוחדות המודרות משוק העבודה.

פיתוח שירותי רווחה המותאמים למגוון אוכלוסיות ולצרכים השונים ,בדגש על משבר הקורונה

הרחבת פעילות
במרכז הזדמנות
בתעסוקה

18385

חיזוק החוסן הקהילתי ,ההתנדבותי וערבות הדדית בעיר

הרחבת שיתופי
פעולה עם
עמותות ועסקים

18386

מחלקת ההתנדבות עוסקת בגיוס ,הכשרה
והפעלה של מתנדבים וייזום פרויקטים
התנדבותיים ,מתן ליווי ותמיכה מקצועית
ומיקסום היכולת של המתנדב ,למען חיזוק
הקהילה בה אנו חיים ופועלים .המתנדבים
משובצים ופועלים בכל תחומי הפעילות
העירונית .המחלקה מהווה כתובת לגורמי
המקצוע השונים בעיר.
במסגרת פעילות מחלקת ההתנדבות  -ייזום
ופיתוח פרויקטים התנדבות חדשים למען
לקוחות הרווחה

שיפור במצבם של המשפחות בפרמטרים רגיל
שהוגדרו בפרויקט

רגיל

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

0

0

0

0

0

0

0

0

רגיל

כל מבני הרווחה נכנסו לחתזוקה שוטפת רגיל
של אגף תחזוקת מבנים

רגיל

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

150

0

250

(ריק)

0

0

0

0

כל עובדי המינהל עברו הערכת עובדים

0

 .1קיום מפגש ריענון שני
 .2כ  90% -מהוועדות מתועדות במערכת

המערכת מוכנה ונמצאת בשימוש גורמי
החירום במינהל

0

אתי יוזף יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,קיים תיאור פרויקט שנבנה לאחר
מיפוי שנעשה במינהל הרווחה
מימוש מדיניות של צדק
 .2כ  -50משפחות המטופלות
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה ברווחה יקבלו מענה ממושך
ממתנדבים הכולל מיצוי זכויות ,ליווי
ועוד
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,קבלת המוצר הראשוני ובדיקתו
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה

מכרה זהב -
פיתוח והקמה של מערך אסטרטגי יעיל לניהול רותי גור
הכנה לניהול
צרכים ומענים עבור אוכלוסיות מגוונות בשגרה
אוכלוסיות בשגרה ובחירום התורם באופן משמעותי לחוסן
ובחירום
הקהילתי.
המערך מושתת על ייזום פניות לתושבים לצורך
איסוף המידע ,זיהוי צרכים ,סנכרון מסדי נתונים
קיימים במערכות עירוניות וארציות שונות,
וניתוח מאגר הנתונים.

התנדבות למען
לקוחות רווחה

19922

18388

מתן שירות אפקטיבי ומכוון לקוח

19853

19860

גאולה יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,קיום מפגש ריענון לגבי השימוש
הטמעת תהליך במינהל הרווחה מתקיימות כ  450 -ועדות
במערכת הממוחשבת עם מדריכי
דרורי מימוש מדיניות של צדק
תכנון טיפול והערכה בשנה ,הדנות בדרכי
מיחשוב ועדות
התמיכה.
חברתי ,צמצום פערים
טיפול עבור ילדים בסיכון והוריהם בקהילה
לתכנון טיפול
ורווחת הפרט והמשפחה  .2כ  50 -מהוועדות מתועדות
ומחוצה לה .במהלך השנה נטמיע את השימוש
והערכה
במערכת
במערכת הממוחשבת לניהול פניה ,תיאום,
תיעוד והמלצות הוועדות.
תחזוקת מבנים במינהל הרווחה והביטחון החברתי ישנם מבנים רותי גור יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,מיפוי כל מבני הרווחה לגבי
האחזקה הנדרשת
מימוש מדיניות של צדק
וגינון למבני מינהל רבים הזקוקים לאחזקה שוטפת הולמת,
הרווחה
 .2קיים סיכום עם אגף תחזוקת
חברתי ,צמצום פערים
וגינון ,על מנת להעניק סביבה מכבדת לקהל
ורווחת הפרט והמשפחה מבנים באשר למבנים שיכנסו
הלקוחות
לאחזקה השוטפת
פיתוח מנגנוני
רותי גור יצירת חוסן חברתי קהילתי ,קיים טופס הערכה אחיד ומנגנון
תהליך הערכת העובד בארגון הינו תהליך
בקרה והערכת
ביצוע הערכת עובדים
מימוש מדיניות של צדק
חשוב המאפשר מתן משוב לעובד וזיהוי צורכי
עובדים
חברתי ,צמצום פערים
הכשרה והדרכה לעובדים .הערכת העובד
ורווחת הפרט והמשפחה
מספקת הזדמנות להתפתחות ארגונית,
ומסייעת בתקשורת בין העובדים והמנהלים.

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

19861

19881

שם המשימה

עבודה מבוססת
נתונים

בצ"מ במבני
הרווחה

18389

הרחבת מתן
מענה לזוגות
במשברי חיים,
התמודדות עם
קורונה ,אובדן
ושכול.

הסבר

אחראי
משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

בחינת הצלחת תהליך הגיוס והקליטה
בטווח הארוך.
המשך איוש וקורלציה לשביעות רצון
הממונים.

0

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

0

פירוט מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

מספר סעיף
תקציבי

0

0

סוג תקציב

רגיל

תב''ר

(ריק)

0

500

0

0

0
הגוינט,
המשרד
לשיוויון חברתי,
מפעל הפיס

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

450

0

0

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

רגיל

רגיל

שילוב  75אזרחים בגילאי  60-75בתוכניות רגיל
המרכז.

 .1נבנו מענים טיפוליים מניעתיים לזוגות
בקרב תושבי נתניה
 .2קיימים  22טיפולים באובדן ושכול
 .3הוקמו  5קבוצות טיפוליות כתוצאה
ממשבר הקורונה

עבודה מבוססת נתונים מאפשרת למידה על רותי גור יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,הטמעת תהליכי עבודה התומכים דשבורדים המסייעים לקבלת החלטות,
כולל מנגנון לפיקוח ובקרה
את התפיסה
מימוש מדיניות של צדק
המצב הקיים לשם זיהוי מגמות וביצוע תחזיות
 .2טיוב נתוני המערכת\ .3מעבר
חברתי ,צמצום פערים
לגבי העתיד .ניתוח הנתונים הינו כמנוע לקבלת
ורווחת הפרט והמשפחה ליומנים דיגיטליים
החלטות טובות יותר המבוססות נתונים
רותי גור יצירת חוסן חברתי קהילתי 100% ,מהליקויים החירומיים תוקנו כנ"ל
במינהל הרווחה מבנים רבים המשמשים את
 50%מהבקשות לשיפור המבנים -
מימוש מדיניות של צדק
לקוחות הרווחה .לעיתים מתגלות תקלות
אושרו וטופלו
חברתי ,צמצום פערים
במבנה המצריכות תיקון לשם המשך מתן
ורווחת הפרט והמשפחה
שירות.
יצירת חוסן חברתי קהילתי 30% ,מכלל הטיפולים הניתנים
בתחנה הינם טיפולים זוגיים
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,גיוס מנהלת לתוכנית
הקמת ועדת היגוי
מימוש מדיניות של צדק
בניית תוכנית עבודה
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה

רותי גור יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,בניית תוכנית קליטה מהירה
ויעילה
מימוש מדיניות של צדק
.2פיתוח דרכי שיווק וגיוס מועמדים
חברתי ,צמצום פערים
ורווחת הפרט והמשפחה

גילה
גלעדי

התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי מאפשרת לכל סיגל
פרט ,זוג ומשפחה לקבל טיפול ייחודי .מטרת קני פז
הטיפול הינה ליצור מקום בטוח ללקוח ולבנות
תהליכי שינוי בדרכי התמודדות במערכות
יחסים/קשיים/משברים ואתגרי החיים.
הטיפולים הניתנים :טיפול זוגי ,טיפול משפחתי,
הדרכה הורית ,טיפול בשכול ואבדן ,טיפול
בגירושין ותיאום הורי.

מתן שירותים חברתיים אוניברסליים למניעת מצבי סיכון ומצוקה

19856

- UP 60
לאזרחים
הותיקים

העיר נתניה זכתה בקול קורא להקמת מרכז
שיתן מענה לאזרחים בגילאי  .60-75מטרת
המרכז הינה לתמוך בזיקנה פעילה ועצמאית
הכוללת :תעסוקה ,אורח חיים בריא וניהול
תקופת חיים חדשה.

מערכת רווחה צופה פני עתיד  -מובילה ויוזמת

19858

ייעול תהליכי גיוס תהליך גיוס עובדים סוציאליים הינו ארוך
וקליטה של כוח ומורכב בשל בירוקרטיה פנימית (בתוך
העירייה) וחיצונית (מכרז) .נדרש לבחון את
אדם
שלבי התהליך וקבועי זמן הטיפול .בנוסף ,יש
מיעוט מועמדים למשרות הנדרשות

טיפוח ופיתוח הון אנושי מקצועי וערכי

19863

איתור אוכלוסיות נזקקות שאינן מוכרות לשירותי הרווחה

19878

19920

סכום כולל

רגיל
(ריק)
במינהל הרווחה והביטחון החברתי מתקיימות רותי גור יצירת חוסן חברתי קהילתי ,פירסום האירועים והשירותים
פרסום
במינהל בפייסבוק העירוני ,האתר
מימוש מדיניות של צדק
פעילויות מגוונות הפונות לאוכלוסיות שונות.
העירוני ,שלטי חוצות ,ופרסום
חברתי ,צמצום פערים
פרסום הפעילויות במדיות השונות יאפשר
ורווחת הפרט והמשפחה בפלטפורמות רווחה (כגון נייוזלייטר
חשיפת השירותים לתושבים
מנהלים)
היום השמיני
פרויקט התנדבותי לליווי משפחות שחוות שכול קלרה יצירת חוסן חברתי קהילתי ,בניית שיתוף פעולה עם עמותת 'היום  10משפחות שחוות שכול יקבלו ליווי של רגיל
המתנדב במסגרת הפרויקט
השמיני'
מימוש מדיניות של צדק
אזרחי (מחלות) .הפרויקט פועל כיום במספר חן
גיוס  10מתנדבים להפעלת הפרויקט
חברתי ,צמצום פערים
ערים בארץ ויופעל גם בנתניה וכולל ליווי
ורווחת הפרט והמשפחה
ותמיכה ואיש קשר בתום השבעה
רגיל
 .1התקיימו  4מיני ירידי תעסוקה
רותי גור יצירת חוסן חברתי קהילתי .1 ,התקיימו  2מיני ירידי תעסוקה
הנגשת השירותים במינהל הרווחה והביטחון החברתי שירותים
לשכונות
 .2ב  3-4שכונות מתקיימת קבל קהל  .2ב  5-6שכונות מתקיימת קבלת קהל
מימוש מדיניות של צדק
שונים ומגוונים .קיימת חשיבות בהנגשת
 .3אירוע שולחנות עגולים בנושא תעסוקה
חברתי ,צמצום פערים
השירותים לתושבי השכונות.
עם תושבים (שיתוף ציבור)
ורווחת הפרט והמשפחה

3,007

19,473

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.

146

שם הפרויקט  /משימה

איוש תקנים ותוספת כוח אדם

אגף רישוי מידע אגרות והיטלים

בדיקת היתרי בניה

הטמעת דפי זכויות במערכת ממוחשבת

דברי הסבר

תוספת כ"א לשיפור מערך הרישוי ,המידע ומח' אגרות

בדיקת היתרי בניה  -סיוע ותגבור בבדיקת היתרי בניה.
אגף רישוי.
התנעת פרוייקט מיחשוב דפי מידע שנעשה מול חברת
טלדור

תעדוף - 1 :גבוה
 - 2בינוני  - 3נמוך
1

הנחיות מרחביות

1

יצירת הנחיות מרחביות בכל הנוגע לאגף רישוי ,מידע,
תכניות שינויים בסמכות מה"ע ואישורם בוועדה.

1

הטמעת מערכת ניהול תורים  -שיפור השירות לתושב ולעורכי
הבקשות

בעלויות

הערות אגף

2600

160

5800

אומדן
כולל  /הוצאות אגף עצמיות אגף חיצוניות אגף
של הפרוייקט
ש"ח  2022א' ש"ח  2022א' ש"ח  2022א' ש"ח
משימה א'
0
200
300
צוות התנעה מיוחד שיוביל את הפרוייקט ,מנהלת
מח' בקרת תכן אדריכלי 2+מידעניות ,תקציב ממנהל
התכנון 300פריסת התקציב לשנתיים 22/23
0
יצירת הנחיות מרחביות בכל הנוגע לאגף רישוי ,מידע,
תכניות שינויים בסמכות מה"ע ואישורם בוועדה .ללא
עלות משימה לצוות המקצועי הקיים.
כרגע מצוקת כוח אדם וטרם נכנסה מערכת ניהול תורים100 .
2000

0
200
300
0
100
2000
0

גיוס תקנים חסרים בצוות המזכירות ובודקי היתרים -צוות 0
אדמינסטרטיבי אמון על ביצוע בקרה תעדוף וקידום של
בקשות למידע והיתר (תקנים שקיימים וטרם אויישו)

200
300
0
100
2000
0

הטמעה ללא עלות משימה של צוות העובדים באגף

0
0

מכוני בקרה

שיפוץ חזיתות

1
הטמעת מערכת ניהול תורים בשיתוף תוספת כוח
אדם על מנת לשפר את איכות השירות הניתנת לציבור
התושבים ועורכי הבקשות
2
הכנת אוגדן הנחיות שיכלול הסברים בנוגה לשיפוץ
חזיתות מבנים מתוך צורך לשיפור פני העיר.
יצירת ממשק ותיבה יעודית שתתופעל ע"י ארכיב הנדסה 1
בניהול מנהלת מח' בקרת תכן אדריכלי

0

1

0

שמאות
ע"פ הסכם עם משרד השיכון  50%,מהוצאות המינהלת במימון
הרשות להתחדשות עירונית.

חינוך מיוחד

התחדשות עירונית

שמאות
ע"פ הסכם עם משרד השיכון  50%,מהוצאות המינהלת
במימון הרשות להתחדשות עירונית.

השתלמויות וסיורים מקצועיים

0

1
1

1

0
200
500

תוכנית תנועה למרכז העיר
שיתוף ציבור ופירסומים

שיפור מערך בעלויות -באחריות מנהלת מרכז הרישוי+
גיוס מנהלת מדור-ללא עלות
ללא עלות -הצוות המקצועי מוצאי לסיור בשכונות.

0
200
500

200
בכפוף לאישור ועדת המכרזים של הרשות הממשלתית500 ,
בהתאם לסיכום עם חגי טולדנו ,סכום ההסכם עם הרשות
הממשלתית צפוי לעלות ל 1.8 -מיליון בשנה הקרובה .יש
לתקצב  1.3מיליון למשכורות ו 0.5-לתבר

תוכנית תנועה למרכז העיר
שיתוף ציבור ופירסומים

1000
800

4500

1000

200
100

1
1

הצטיידות בי"ס להפרעת תקשורת
הקמת בי"ס להפרעת תקשורת
1800

1000

160
1000
10300

10300

1000
3400

5750

10300

0
0

200
100

בית ספר לאוטיסטים  10כיתות ,רח' חתם סופר
בית ספר לאוטיסטים  10כיתות ,רח' חתם סופר

דחוף !!!! הקמת מבנה אחוד של  6כיתות גנ"י לשכונה
החדשה .זמין לתקצוב ,יש קבלן ,יש היתר  -דחוף לצאת
לביצוע

הפרויקט זמין לתקצוב אולם היות ואמור להבנות במתחם 13500
של ויצו קנדה לא ניתן להתחיל בנייה לפני שמפנים את
ויצו-קנדה הנוכחי

200
100

3
3

תכנון בי"ס להפרעת תקשורת

אשכול  6כיתות

בית ספר לאוטיסטים  10כיתות ,רח' חתם סופר
1

גנ"י שמורק בנאות שקד 3 -כיתות חנ"מ  3 +כיתות חב"ד

אשכול  6כיתות

1
1
3

2

ביצוע גנ"י זיגמונד פרויד

מבני חינוך  -הגיל הרך

הצטיידות גנ"י זיגמונד פרויד
תכנון גנ"י זיגמונד פרויד
ביצוע גנ"י שמורק

ביצוע גנ"י נחל שורק שלב א'
תכנון גנ"י נחל שורק  -שלב א

הקמת  3כיתות להרחבת השכונה ,שלב א'
3

בעדכון תקציב יועברו  2300אשח משנת  2020מתבר
 .1799הקמת המתחם ב 2-שלבים
שלב א' -אוכלס הסתיים
0
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שם הפרויקט  /משימה

מיגון גנ"י

הצטיידות גנ"י שמורק
תכנון גנ"י שמורק
ביצוע גנ"י נחל שורק שלב ב'

הצטיידות גנ"י נחל שורק שלב ב'
תכנון גנ"י נחל שורק שלב ב'
מבנה משולב  -יצחק שדה  -ביצוע

דברי הסבר

תכנון וביצוע של תכנית רב שנתית למיגון גני ילדים
במבנים ישנים  10 -כיתות גן בשנה

גנ"י שמורק בנאות שקד 3 -כיתות חנ"מ  3 +כיתות חב"ד
גנ"י שמורק בנאות שקד 3 -כיתות חנ"מ  3 +כיתות חב"ד
הקמת  2כיתו גנ"י במבנה דו-קומתי

הקמת  2כיתו גנ"י במבנה דו-קומתי
הקמת  2כיתו גנ"י במבנה דו-קומתי
שיפוץ מבנה עירוני והרחבתו  -גן ילדים ומשרדים

מבנה משולב  -יצחק שדה  -תכנון
תכנון גנ"י חדשים

הקמת בי"ס חדש  24כיתות כ  4,000 -מ"ר בנייה בשני
שלבים ,מימון חיצוני  2021שלב א' ,עירוני השלמת תכנון

שיפוץ מבנה עירוני והרחבתו  -גן ילדים ומשרדים
תכנון ראשוני בלבד  -גנ"י חדשים

מבני חינוך  -יסודי

הצטיידות לבי"ס באגם ג'
הקמת בי"ס באגם ג'

תכנון בי"ס באגם ג'
הצטיידות בי"ס בשכונת בן ציון
הקמת בי"ס בשכונת בן ציון

הצטיידות בי"ס בשכונת בן ציון
הקמת בי"ס חדש  24כיתות ברח' רד"ק  ,מימון חיצוני
 2021שלב א' ,אכלוס מיועד ל2023-

עד קבלת הרשאה ,פתיחת תבר

300
750

אומדן כולל
תעדוף - 1 :גבוה
של הפרוייקט /
הערות אגף
 - 2בינוני  - 3נמוך
משימה א' ש"ח
8800
בעיר ישנן  44כיתות גנ"י לא ממוגנות .יש לבצע דוחות
3
סקר ראשוניים של מהנדס+יועץ מיגון+אדריכל .לאחר
מכן תיעדוף תכנית מימוש ע"י הנהלת העירייה ,כאשר
בהערכה גסה העלות היא כ  ₪ 200,000 -לכול כיתת גן
כולל תקורות ובנ"מ.
310
3
500
(רשום למעלה)
3
3900
שלב ב'  -השלמת הפרוגרמה ,התכנית בשלבי אישור
1
במשרד החינוך
100
1
500
תכנון ראשוני  300אשח תוקצב בשנת 2021
1
3000
ההיתר לגנ"י מחייב הסדרת היתר לקומה א' של
1
המשרדים ,דבר שמייקר את הפרויקט .מול משרד החינוך
 הפרויקט כרגע במסלול שיפוצים .מחצית מהמבנה יושבעל קרקע של רמ"י וידרש אישורם להיתר  -גורם מעכב
3
3
1
1
1
3
3

תכנון בי"ס דוידי
תוספת בניה  -בי"ס דרכי אבות

תכנון בי"ס דרכי אבות
בי"ס חב"ד בנים  -תוספת  8כיתות  -ביצוע

בי"ס חב"ד בנים  -תוספת  8כיתות  -תכנון

תכנון בי"ס בשכונת בן ציון
הצטיידות בי"ס דוידי
תוספת בניה בי"ס דוידי

1
תכנון בי"ס בשכונת בן ציון
1
הצטיידות בי"ס דוידי
תוספת  6כיתות ,הרחבת פרוגרמה ל 24-כיתות ע"י שיפוץ 1
והרחבת אגף מערבי
תכנון בי"ס דוידי
תוספת  8כיתות על מקלט קיים ,תוספת כיתה לשכבה

בי"ס חב"ד בנים  -תוספת  8כיתות

בי"ס חב"ד בנים  -תוספת  8כיתות

1
3

3
3
3

בי"ס חווה חקלאית

בי"ס קרליבך
בי"ס קרליבך  -פיתוח

3
הקמתה מחדש של החווה ,דרומית למיקום נוכחי ,בשל
הפקעת קרקע  -בהליכי היתר ותכנון לאומדנים ,מימון חב
"נתיבי ישראל"
תוספת  6כיתות  -הרחבה מ 12-ל 18-כיתות
תוספת  6כיתות  -הרחבה מ 12-ל 18-כיתות
3
3

323
27706
כעת בבניה שלב א  18כיתות לאכלוס ל .2022-צפויים
לקבל את הרשאת שלב ב' תוך כי ולהמשיך בנייה למלוא
הפרוגרמה
2705
600
28600
הפרויקט בחריגה מאושרת של  200מ"ר מפרוגרמה
(במימון עירוני) ,יתכן שההרשאה של שלב א' תתקבל
בשנת 2021
3150
120
8230
בביצוע נדרש הלהשלים את מלוא ההרשאה לתב"ר +
צפויות תוספות ממשרד החינוך .צפי מסירה יוני 22
750
הערכה גסה מאוד לפני פרוגרמה ,לשנת  2022מבקשים 7000
תכנון בלבד .הפרויקט תקוע בשל סוגיות קניין ,אין עדיין
פרוגרמה
700
6250
הערכה גסה מאוד לפני פרוגרמה ,לשנת  2022תכנון
בלבד
750
הערכה גסה מאוד לפני פרוגרמה ,לשנת  2022תכנון
בלבד
אין תקציב חיצוני ממתין למימון נת"י ,בשנת  2020העירייה 7267
שמה  800אש"ח לתכנון .סה"כ הסכום בהתאם למה
שסוכם מול נת"י בטיוטת החוזה
האומדן להרחבה בלבד ,הערכה גסה עוד אין פרוגרמה
אומדן פיתוח בהערכה גסה ,מותנה בתכנית הבינוי
שתאושר
6200
1200

1000

310
500
3300
100
200
3000

1600

50

2000

160

הוצאות אגף עצמיות אגף חיצוניות אגף
 2022א' ש"ח  2022א' ש"ח  2022א' ש"ח
1000

150
500
1300
50
200
1400

750

1000
600
20650
2000
120
3730

750

1700
1000
250
2000
2000
120
750
250

700
0

0
4850

350
18650

2980
250

700

750

6467

750

6467
0
0
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שם הפרויקט  /משימה

בי"ס קרליבך  -תכנון
הקמת בי"ס ממ"ד חדש  18כיתות באגמים

ת"ת אור לציון

דברי הסבר

תוספת  6כיתות  -הרחבה מ 12-ל 18-כיתות
הקמת בי"ס ממ"ד חדש  18כיתות באגמים

בי"ס יסודי (מוכר שאינו רשמי)  -תוספת  6כיתות ומעלית

תעדוף - 1 :גבוה
 - 2בינוני  - 3נמוך
2
2

הערות אגף

700
1500

0

50
750
1500
100
4200
450
0

0
180
14250

130
13500

60
3300

1500
40
900
450

1500

900

350
27000

900
600
30000

0
4000
1600

1800
3000

3000

0

900
3000

1500

4000
1600

900
250
3000

700
1500

אומדן
כולל  /הוצאות אגף עצמיות אגף חיצוניות אגף
של הפרוייקט  2022א' ש"ח  2022א' ש"ח  2022א' ש"ח
ש"ח
א'
משימה
700
20360

הצטיידות מרכז נוער טכנולוגי מט"ד
הקמת מרכז נוער טכנולוגי מט"ד

הערכה גסה מאוד לפני פרוגרמה ,לשנת  2022תכנון
בלבד
מתוקצב ב  - 2021לא נדרש למימון נוסף

7000

הקמת המוסד החדש  15כיתות ,ל 9/21

תכנון מרכז נוער טכנולוגי מט"ד
הצטיידות מרכז נוער ממ"ד ויצו קנדה
הקמת מרכז נוער ממ"ד ויצו קנדה

מבני חינוך על יסודי
1

הצטיידות מרכז נוער ממ"ד ויצו קנדה
הקמת המוסד החדש  15כיתות תחילת ביצוע 2022

20000

ממתין לתוספות ממשרד החינוך כ1,200-א .שייתכן
שתגענה על שנת  , 2021עדיין לא הושלמו טרפו ומלוא
החנייה
3
2

תכנון מרכז נוער ממ"ד ויצו קנדה
הצטיידות
תוספת בניה תיכון בית יעקב
תכנון תיכון בית יעקב
 2מגרשי ספורט במתחם שטקליס

אגרות מים וחשמל
הצטיידות תיכון שטקליס
הקמת תיכון שטקליס (כולל בצ"מ)

חניון מתחם שטקליס

תכנון מרכז נוער ממ"ד ויצו קנדה
הצטיידות
תוספת  4כיתות לתיכון קיים
תכנון תיכון בית יעקב
 3מגרשי ספורט במתחם שטקליס

חניון מתחם שטקליס

עבודות פיתוח ותשתיות תיכון שטקליס
תכנון תיכון שטקליס
תיכון חיים גורי
תיכון חיים גורי
הערכה גסה מאוד לפני פרוגרמה ולפני תכנית בינוי,
לשנת  2022תכנון בלבד

3
2
2
2
3

3
אגרות מים וחשמל
3
הצטיידות תיכון שטקליס
הרחבת המוסד לשש שנתי  -תוספת  24כיתות ,סה"כ 3 48
כיתות ,שלב א'  16 -כיתות ,הביצוע בשנת  ,2022שלב ב' -
 8כיתות  -בשנת 2023
3

עבודות פיתוח ותשתיות תיכון שטקליס
תכנון ,ניהול ,תאום ,פיקוח
המשך בניית חט"ב בעיר ימים שלב ד' ו-ה' (תיכון)
הרחבת המוסד לשש שנתי  -תוספת  24כיתות

בינוי והנגשת כיתות שמע

יחולק למשימות בהתאם לנושאים

יחולק למשימות בהתאם לנושאים

4000
3511
23500
48600

180
14250
הפרויקט זמין לתקצוב מ.החינוך  ,מהווה המשך ישיר
לפרויקט מט"ד (באותו מגרש) .יש כבר קבלן והיתר בנייה.
מרבית התשתיות בוצעו כבר בלשב א
1500
100
4200
זמין לתקצוב ,בהליך היתר
600
פיתוח שני מגרשי ספורט חדשים הנדרשים לפי פרוגרמה 1700
לתיכון ,כ 2200-מ"ר
900
600
ממתינים לוועדת שיפוט של משרד החינוך בתחילת 40850 ,2022
עד אז לא ניתן לקדם תכנון ו/או היתר והפרויקט אינו זמין
לתקצוב .מדובר על הקמת תיכון בהיקף של כ 6200-מ"ר
בנייה
פיתוח מתחם חניון בשטח של כ  3700 -מ"ר משותף לכול 2500
מתחם שטקליס ואולם הספורט

3
2
2
3

בינוי והנגשת כיתות שמע עפי הרשאות משרד חינוך

הנגשת מבני חינוך עפ"י חוק

הנגשה פרטנית לתלמידים נכים

כללי
1
1

1

0
הערכה לפי ביצוע של  30כיתות שמע בשנה 30 :אשח
ממשרד החינוך  +השלמה של  30אשח עירוני .בשנת
 2020בוצעו  27כיתות
9000
נותרו ברשימה  27מוסדות שעדיין לא הוא להם אישור
נגישות  ,לא כולל הפרטני( ,חשוב להדגיש  -מתבסס על
רשימת מוסדות של אהרון קנטי משנת  ,2013במרוצת
השנים אף גורם בחינוך לא ביצע בדיקה והצלבה של
הרשימה הזו אל מול רשימת המוסדות בעיר) 8 .מוסדות
בביצוע בתהליך מתקדם 19 ,בתכנון  .הערכה לפי 500
אשח למוסד
3600
נכון להיום  6מוסדות בתכנון בקנה במסלול פרטני,
בהערכה לפי  700אשח ממוצע למוסד .הסכום הנקוב הינו
להשלמת המשימה לא כולל מה שתוקצב עד היום
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שם הפרויקט  /משימה

דברי הסבר

שיפוץ מבנה בית לנדה

מבני ציבור

שימור ושיפוץ המבנה והפיכתו למוזיאון .

פיתוח מתחם כיכר מרכזית וחניה

פיתוח שבילי גישה ומתחם חניה

מתנ"ס שכ' אגמים

תכנון  -בית לנדה
הסדרת רישוי למבני ציבור
חדר טרפו

רישוי למבני ציבור קיימים
טרפו  2שנאים משותף לכול השבצים במתחם ,החזר
חח"י עתידי כ 140 -א.
פיתוח מתחם כיכר מרכזית וחניה

שביל גישה ומתחם חניה

השלמת עבודות פנים למעטפת קיימת  .למתנס

שיפוץ בית לנ"י

שיפוץ בית לנ"י
פיתוח השצ"פ החדש במתחם המתנס וביה"ס העתידי

תעדוף - 1 :גבוה
 - 2בינוני  - 3נמוך
1
1
1
1
1

1

שיפוץ והתאמות המבנה למשרדי העירייה ,מיועד לאכלוס 1
בעוד שנתים למינהל אכיפה  ,תפעול וחלק ממינהל
רווחה,מימון עי הלוואה ומכירת חלק מהנכסים שיתפנו ,
חסכון בתקציב שכירויות
תכנון  -בית לנ"י
1
3

פיתוח שצ"פ השכונתי

פיתוח שצ"פ שטקליס

פיתוח השצ"פ השכונתי

2

תכנון וביצוע פיתוח השצ"פ מכיוון יהודה פרח ועד הכניסה 3
למוסד החינוכי.
3

שיפוץ מבנה שרה מלכין לטובת הרווחה

מועדון קשישים  -רח' דרך הפארק

שיפוץ מבנה עירוני והסבתו מועדון נוע"ל למשרדי צוות
מזרח רווחה
מועדון קשישים  -רח' דרך הפארק

אולם בי"ס שמרית אור

3

הקמת אולם זירת כדורעף

אולם בי"ס לאה גולדברג
אולם בי"ס חיים גורי

ספורט
1

הקמת אולם זירת כדורעף
הקמת אולם זירת כדוריד  700 +מקומות ישיבה

1

1

בדיקה וטיפול במבנים מסוכנים  -באגף פיקוח .עבור
יועצים  /מהנדסי קונסטרוקציה.
פיצול של מחלקת פיקוח על הבנייה מאגף רישוי

ביצוע שמאויות לתב"ע ,השבחה  ,ושמאות מכריעה.

תכנית הפרדת בעלויות בין המנהל לק.צאנז והגדלת
שב"צ

1

2
2

פיקוח

בדיקה וטיפול במבנים מסוכנים

פיצול אגף

תב"ע והשבחה

חנה וסע ק .ספיר
שמאות  -תב"ע והשבחה
שרותים וקיוסקים לאורך החוף
תכנית הצרחה בקרית צאנז
1

הערות אגף

מבנה משנת  1935כ 500-מ"ר ,לשימור ושיפוץ והסבתו
למוזיאון ,סטודיו אמנים ובית קפה

תכנון אושר מול חח"י ,הפרויקט בשלבי היתר בנייה.
הכרחי לטובת הפעלת ביה"ס ל09.2022-
נדרש לטובת אכלוס מתחם הגנים ל .09.2022-כיכר
התקהלות והוויה לשכונה בדגש על המשפחות הצעירות
השלמת פיתוח החנייה במסגרת שלב ב' של הפרויקט,
תוקצב בשנת 2021
השלמת בנייה של מעטפת של  850מ"ר במבנה ברחוב
נחל דולב באגמים
שיפוץ  3מבנים לטובת משרדי העירייה :רווחה ,תפעול,
אכיפה וביטחון .שלב  - Iהיתר וביצוע למבנה הרווחה,
לאחר מכן היתר וביצוע לשני המבנים הנוספים  +פיתוח
 +טרפו.
ביצוע בשנת  2023לקראת פתיחתו של ביה"ס היסודי,
בשנת  2022תכנון בבקשה
פיתוח השצ"פ ששטחו כ  4600 -מ"ר אשר יכלול :תחנת
טרפו תת קרקעית ,חניות ופיתוח השצ"פ :מתקני משחק,
אזורי ישיבה ,גינון ועוד
פיתוח חלקה מספר  13על פינת רחובות יהודה פרח/
דגניה ,שצ"פ שיהווה דרך גישה לתיכון .שטח המגרש
כ  6200 -מ"ר
שיפוץ והרחבה לטובת מבנה רווחה  -עדיין אין פרוגרמה
ממנהל רווחה  =-ממתין לתרומה
השלמת בנייה עבור מעטפת שנקבל מיזם בהיקף של
כ 650-מ"ר
הקמת אולם בבנייה קונבנציונאלית ,יש תכנון ראשוני
של אדריכל .הערכה תקציבית במימון משותף משרד
הספורט  +עירייה
הקמת אולם זהה למודל שמרית אור
אולם מתועש טרומי באמצעות משכ"ל (תכנון  +ביצוע)

טרם החל (בפועל הפיקוח תחת מה"ע)

8100
1200

10300
1700
300

4350

6000

8000

10000

אומדן
כולל  /הוצאות אגף עצמיות אגף חיצוניות אגף
של הפרוייקט
ש"ח  2022א' ש"ח  2022א' ש"ח  2022א' ש"ח
משימה א'
8100
1200
300

3500

4000

3500

4000

400
4000
35000

4900
1750
3500
5300

10000

2000
250
1750
1500
2000
3400

10000

2000
250
1750
1500
0
400

2000

8000
18000

400

4000
6000
12500

500
500
100
5000
100
60

2000
3500
500
500
100
5000
100
60

4000
9000
500
500
100
5000
100
60

150

תצ"ר רשום ק .צאנז

תכנון עיר

שם הפרויקט  /משימה

אתמ"מ מסמכי מדיניות
הכנת תב"ע
הכנות תכניות תב"ע לחופים

השלמות לבקשות להיתר לחופים
מצגות והדמיות
תכנית בינוי ופיתוח לחופים

הכנת תכנית בינוי למלונאות

הכנת תבע לשינוי מלונאות

קידום תכנית המתאר הכוללנית

ספירות והצבות תנועה בה"ת

תשתיות

עבודות נגישות ברחבי העיר

ביצוע עבודות הכורכר הרי גרינטל
עבודות ניקוז ותיעול

רחי החשמונאים פיתוח שצפ

חדר טרפו

יחולק למשימות בהתאם לרשימת עבודות

ביצע סלילת שביל אופניים כביש 57
ביצוע שבילי אופניים קרית נורדאו
תכנון שבילי אופניים קרית נורדאו
ביצוע שבילי אופניים שד' לנטוס
תכנון שבילי אופניים שד' לנטוס
תכנית אב לתחבורה ציבורית
הכנסות -שירותי מגרש בטיחות -הדרכוח
שדרוג ופיתוח תשתיות ורחובות כללי יחולק למשימות בהתאם
לרשימת עבודות

דברי הסבר

תעדוף - 1 :גבוה
 - 2בינוני  - 3נמוך
1

הערות אגף

אומדן
כולל  /הוצאות אגף עצמיות אגף חיצוניות אגף
של הפרוייקט  2022א' ש"ח  2022א' ש"ח  2022א' ש"ח
ש"ח
א'
משימה
500
500

500

1
1
1
1
1
1

בית פלדמן ,טוברוק

מצגות והדמיות

תכנית בינוי נת620/
תבע לשינוי מלונאות
קידום תכנית המתאר הכוללנית

870
400
1200
200
100
420
260
270
1000

1

870
400
1200
200
100
420
260
270
1000

בהת לצפון מזרח העיר נת  547 /וצפונה

870
400
1200
200
100
420
260
270
1000

450

11000

450

יש לתקן גורם מתוקצב -תשתיות.
יש לתקן גורם מטפל -תשתיות
יש להפריד את התב"ר של קטעי דרך משאר המשימות.
נינה מול יעל  31/10/21-אישור סופי ופיצול פעימות
נינה מול חל"ת
כולל תקציב עירוני של  1מש"ח לניקוז שוטף ותחזוקה

לבדיקה -נינה -מול מינהל תפעול

30000

12000

11300

10200
1000
1000
4500
6000
6150
600

600

10200
1000
1000
6000
250

600

3060
200
200
1800
75

600
7140
700
700
4200
175

טרפו תת קרקעי שישרת את כול מתחם הציבור:
מתנ"ס+בית ספר  +אולם ספורט עתידי

השלמת תקציב של  500אש"ח (יש הרשאה ל )500

לתכנון פיזי

11000

450

1
1
1
הכנת תכניות בתב"ע לחופים כולל אדריכל ויועצים
לחופים:סירונית,מבנן  ,Dעונות ,בלו ביי  ,ארגמן ,איתמר בו
אבי ,הרצל

תכניות בינוי ופיתוח לחופים כולל אדריכל ויועצים
לחופים:סירונית,מבנן  ,Dעונות ,בלו ביי  ,ארגמן ,איתמר בו
אבי ,הרצל
תנאי של נת ,620/יש לנק"ע הזמנת עבודה שמספרה
 6105ומבקשים לשנת  2022תוספת של  260אלף ₪
שינוי הוראות התכנית נת ,620/היועצים ממומנים ע"י
חל"ת
השתתפות של עיריית נתניה השנה בתכנון עמדה על 500
אלף ששולמו בשנת  2021ובשנת  2022ישולמו עוד מיליון
 ₪ובשנת  2023עוד  1.15מיליון ,כאשר משרד הפנים
העביר בעבר את החלק שלו בתכנון כ 3.15 -מיליון ₪
יש צורך להזמין בה"ת לרמת טיומקין והשלמת עבודה
ללחברת ינון בדרום העיר .וביצוע בתחנת רכבת המכללות

עבודות נגישות בקטעי רחובות ברחבי העיר

1

1

1
2
2
2
2
3

1

ביצוע סוגרים במוצאי ניקוז לים ולנחלים למניעת זרימות 1
קיציות ,ניקוז רח' הגפן וחיבור לנקז עין-התכלת ,ניקוז
ברחוב נילי וטיומקין שדרוג מלא רחוב ,קו ראשי ניקוז
בשכ' נווה איתמר ,ניקוז בשכ' קרית צאנז ,ניקוז שד' בן אבי
סיום פיתוח רח' החשמונאים כולל ביצוע שצפ  -השלמת 1
מימון
טרפו שני שנאים למתחם כולו

שדרוג ופיתוח רחובות כולל מעגלי תנועה -מימון
מ.תחבורה 70%

שבילי אופניים קרית נורדאו עד רכבת ספיר

שבילי אופניים שד' לנטוס
תכנית אב לתחבורה ציבורית
הכנסות לערייה מהדרכות
30,000
שדרוג ופיתוח רחובות ברחבי העיר
1

רלב"ד 80%
השבעה ,ויסבורג ,הולנד בובליק ,גורליץ ,הצנחנים, ,
המלאכה ,ועוד
5000

5000

5000

מדריכים למרכז מאיה

שם הפרויקט  /משימה

מגרש הדרכה-ע .קבלניות

ציוד משרדי מתכלה
עבודות קבלניות

הסעות תלמידים למרכז הדרכה

דברי הסבר

יעוץ למחלקת מטה לבטיחות בדרכים התמחות בתע וקידום
פרויקטים יחודיים בטיחותיים לקהל יעד פגיע ילדים וגיל שלישי
מסוף זמני :פולג -חל"ת
שדרוג ופיתוח רחובות  -חל"ת

הכנסות  -פעילות מרכז ההדרכה
510,000
עפ"י ראש 4משמרות  18שח כל תלמיד ,וכן מימון
לפעילות הסברה והדרכה מגילאי גן עד  .120תקציב זה
כ 510,0
מכסה גם עלויות שכר 4מדריכים.
העסקת  4מדריכים ,רכזת נתיבי זה"ב ואיש אחזקה
(במימון עירוני -משרה מלאה) מימון עיקרי של הרלב"ד
20אש"ח תחזוקה שוטפת -פעילויות שוטפות למרכז
הדרכה כולל ציוד ,כלי עבודה וכו' .החזר מהרלב"ד
 4אש"ח ציוד שוטף למרכז מאיה
 270אש"ח הכנת בתי ספר מבחינת בטיחות בדרכים,
שילוט ,הכשרות לנשק וסע,הדרכות
בקשה לתקצוב מאגף חינוך ומימון חלקי עירוני (הועברה
בקשה למנכל בענין  12.8.21לבחון את הנושא בתקציב
)2022
בקשה חדשה -שנתי

המלכים -ממתין לאישור מת"ח/רמ"י

שדרוג ופיתוח רחובות  -חל"ת
מחלף אינשטיין רמפה מערבית  -חל"ת

חל"ת להשלים עלות מלאה וסטטוס מועד ביצוע
כביש  - 14ביצוע כביש  - 14חל"ת להשלים עלות
מלאה  -תקציב תשתיות
מעגל תנועה שינוי תב"ע
יש פער בין כמויות תשתית תאורה בתכנית לכ"כ ועוד -
לא הושלמו הנתנוים לבקשתנו

נת/545/א 9/חבצלת הקטנה-
משרד התחבורה

כביש עוקף מזרחי לבננה -חל"ת
תכנון,הסטת ציר בן צבי (האר"י עד דן שומרון) -חל"ת
נ"ת 545-/חל"ת

נת545/א -חל"ת
נת/14/547/ב (מתחם נבו) -חל"ת

נת /700/1/א -חל"ת
הנדסה אזרחית -ליווי יועץ תנועה לפרויקט מהיר לעיר

540

אומדן
כולל  /הוצאות אגף עצמיות אגף חיצוניות אגף
של הפרוייקט  2022א' ש"ח  2022א' ש"ח  2022א' ש"ח
ש"ח
א'
משימה
540

20
4
270
360
250

20
4
270
360
250

רלב"ד ומשרד תחבורה

רלב"ד 100%

1

1

1

1

1
1

תעדוף - 1 :גבוה
 - 2בינוני  - 3נמוך

30

20
4
270
108
75

דו"ח עלות חודשי ממוצע  360אש"ח

הערות אגף

510

20

252
175
עדכון מול גזברות -הסבה מהרשאות קימות מת"ח
נינה -להתעדכן מול חל"ת  -לא הועברו נתונים חלת הגישו
עדכון לתבע לעדכן תקציב מקורות חיצוני ופנימי ותקציב
סופי להוסיף תחשיב נגישות
נינה -להתעדכן מול חל"ת  -לא הועברו נתונים
נינה -להתעדכן מול חל"ת  -לא הועברו נתונים  -י.ד.ירדן -
תכנון -ממתינים לאישור מת"ח
להתעדכן מול חל"ת  -לא הועברו נתונים  -חברת אולניק
נינה -להתעדכן מול חל"ת  -לא הועברו נתונים
נינה  -להתעדכן מול חל"ת  -לא הועברו נתונים

140

1
1
1
1
1
1
1

יועצים כללים למחלקות השונות

יועצים כללים למחלקות השונות
יועצים כללים למחלקות השונות
יועצים כללים למחלקות השונות
יועצים כללים למחלקות השונות

יועצים כללים למחלקות השונות

יועצים כללים למחלקות השונות

יועצים כללי למחלקות השונות

140

380

עבור ניהול ופיקוח פרויקטי מת"ח
יועצת רמזורים במקום תקן עירוני

1

380

650
50
130
100
1000
510
410

נינה  -להתעדכן מול חל"ת  -לא הועברו נתונים
נינה  -להתעדכן מול חל"ת  -לא הועברו נתונים  -חסר כ"כ
מעודכן ותכניות מעודכנות
נינה  -להתעדכן מול חל"ת  -לא הועברו נתונים
140
 50חדש -שעות חודשיות לאישור תכנון וחבילות ביצוע
תוגש בקשה למת"ח למימון חלקי /מלא
מהסכם חברת רובינשטיין

380
650
50
130
100
1000
510
410

מהסכם חברת רובינשטיין עם העברת אחריות לאגף
ומחלקת אחזקות חדשה

650
50
130
100
1000
510
410

תמרור מפקח פרויקטים גדולים באגף תשתית ופרוייקטי חלת ליווי יועצים כללים למחלקות השונות
בשטח
2מנהלים/מפקחים  -דרכים ותשתיות

תכנון חברת בלשה-ילון מערכת תשתית
פיקוח על מערכת ניקוז חברת  -ע.נ.א.מ
משרד לבדיקת טופס  4והכנת אומדנים שונים-ע.נ.א.מ
יועצי תנועה שוטפים -שאושרו בועדות יועצים לתכנון וראשוני תכנון
פיזי
הנדסה אזרחית -ליווי פרויקטים של  170ש' חודשיות וישיבות
במשרד ובשטח
הנדסה אזרחית התמחות ברמזורים  -ייעוץ פרויקטים של  120ש'
חודשיות וישיבות במשרד ובשטח

151

152

שם הפרויקט  /משימה

דברי הסבר

תעדוף - 1 :גבוה
 - 2בינוני  - 3נמוך
1

1
1

פיתוח שטחים סביב מוסדות חינוך
מתחם רד"ק (שכונת רמת חן)
פיתוח תשתיות מתחם סירקין

יועצים כללים למחלקות השונות

יועצים כללים למחלקות השונות
יועצים כללים למחלקות השונות
יועצים כללים למחלקות השונות
יועצים כללים למחלקות השונות
יועצים כללים למחלקות השונות
יועצים כללים למחלקות השונות
יועצים כללים למחלקות השונות
יועצים כללים למחלקות השונות

הנדסה אזרחית התמחות ברמזורים  -פיקוח פרויקטים של  170ש' יועצים כללים למחלקות השונות
חודשיות וישיבות במשרד ובשטח
יועץ תנועה ועדות תנועה
מפקח /מנה"פ  -ליווי פרויקטים של  120ש' חודשיות בשטח
יועץ בטיחות מצוקים
יועצי בטיחות לעבודות בניה
יועץ חשמל
יועץ תשתיות חכמות
יועץ נגישות
יועץ קורוזיה לתאורה ומעליות

הטמעה וקידום תוכנת מעקב ובקרה וניהול פרויקטים התקשרות
עם חברת רמדור
מצוקים שוטף ותחזוקה ניטור שנתי ותיקון כשלים
חופי רחצה ופיתוח חופים ובלו ביי
גשר איילנד

טילת מלכים
תחזוקת גשרים

טכנולוגיות תח"צ

נהלי בקרה

0
0

הרחבת חניה חכמה
תכנית אב לשבילי אופניים -הרשאה חדשה
התקנת תחנות אוטובוס חדשות או ניוד תחנות

סקרי תנועה -כ 10בשנה
1
1
1

מערכת חניה חכמה בהשתתפות ישראל דיגיטלי
השתתפות מת"ח
משרד התחבורה -מאצ'ינג 70%

התקני בטיחות תמרור וסימון כבישים ,עמודי תאורה
מסוכנים ,פסי האטה כולל הנמכות

1

1
2
1

תשתיות ואחזקות

נת 556/פיתוח  +הטיית שד' בנימין  -חל"ת
פיתוח באזור מלונות עיר ימים

התקני בטיחות וסימון כבישים  -אגף תשתיות

התקני בטיחות וסימון כבישים
יישום החלטת ועדת תנועה -תשתיות

ביצוע החלטות מוועדת תנועה ,אי כניסה ,מעגלי תנועה
ותמרור

1
1

מפקח רמזורים
יועצת ועדות תנועה

הערות אגף

220

220

1000
500
280

30
600
4000
4000

600
4000
7500

350
700

אומדן
כולל  /הוצאות אגף עצמיות אגף חיצוניות אגף
של הפרוייקט  2022א' ש"ח  2022א' ש"ח  2022א' ש"ח
ש"ח
א'
משימה
220
280
460
190
50
195
75
360
600

280
460
190
50
195
75
360
600
250

280
460
190
50
195
75
360
600
250
1000

חדש 25 -שעות בחודש
חדש -למימוש ת"ע  120 -שעות
לשוטף וכולל עבור חווד בקורוזיה להנדסה עבור ליקויים
בטיחותיים

250
1000

1000
500
280

30
600
4000
4000

4000

800
500
1000

2000

2400
4500

500
1000

2000

2400
2000

150
300

30

1000
נינה מול מנהל תפעול
ריצוף +תאורה דקורטיבית+חריגות מתקציב +פאושלי
יושלם -נינה +ירון
ממתינים לאישור משרד התיירו להעברת הפרויקט לחל"ת
1000
גשרים ( 5גשר האר"י , ,גשר השלום ,גשר פולג ,גשר
השרון +גשר בן צבי מעץ)
שימוש באפליקציות חכמות ליעול התנועה בעיר ושיפור 500
השירות לתושב
280
קבלת שירותי נוהל בקרה מחברת סנסקום של 100
שעות חודשיות בהתאם למכרז שעות גלובליות של אגף
חדשנות  ₪ 174כולל מע"מ שעתי עבור מעקב ביצוע על
פרויקטים מול קבלנים ומנה"פים
לוודא מול גזברות - -בגשה להצעות מספקים -תקציב
עירוני?

הגדלה של  1.5מש"ח לתקציב קיים של  6מש"ח2.5 -
מש"ח ימומש כעת עד 3/22
נינה מול אלון אופיר
לבקש תקציב של  500אש"ח
תוגש בקשה להרשאה לאחר אישור תקציב מדינה
ופרסום קול קורא ע"י מת"ח.
רצ"ב בגיליון "מאצ'ינג" עד חצי מליון ,ככל ויאושר עד מילון
ההשתתפות העירונית תגיע עד  300אש"ח)
נינה-להתעדכן מול חל"ת  -לא הועברו נתונים
נינה-להתעדכן מול חל"ת  -לא הועברו נתונים
להוסיף  10%תוספת לכל פרויקט בעלות לוודא ליווי
ותקצוב יועץ נגישות
הרשאה כעת בתבר זה רק לשימוש אגף תשתיות

2400
2000

153

שם הפרויקט  /משימה

תאורת רחובות  -אגף אחזקות +אגף תשתיות -נינה לחלוקה בין
אגפי
תאורת רחובת  -אגף תשתיות

התאמות נגישות לתשתית
סקרים לאתרים הציבורים כולל ביצוע

תשתיות ומבני ציבור

פיתוח שצ"פ השכונתי
פיתוח שצ"פ

תכנונים

תשתיות ,מבני ציבור ,תכנון עיר

דברי הסבר

שדרוג מערכות תאורת רחובות והתקנת תאורה
דקורטיבית ,החלפת עמודים מסוכנים ,ביצוע פרויקטים
שיקומיים לתאורה
0

פיתוח השצ"פ השכונתי
פיתוח השצ"פ מכיוון יהודה פרח ועד הכניסה למוסד
החינוכי.

תכנון ,יעוץ ופיקוח לעבודות פיתוח תשתיות של אגפים
שונים  ,עפי אישור וועדת יועצים.

תעדוף - 1 :גבוה
 - 2בינוני  - 3נמוך

1

2
2

1

הערות אגף
לוודא גם עבור אגף תשתיות תכנון תאורה ועמודים1 -
מש"ח עבור אגף תשתיות

נינה מול יעל  31/10/21-אישור סופי
נינה מול יעל  31/10/21-אישור סופי
נינה לבדיקה מול חל"ת
נינה לבדיקה מול מב"צ

1000

2500

0
0

2500

1000

אומדן
כולל  /הוצאות אגף עצמיות אגף חיצוניות אגף
של הפרוייקט  2022א' ש"ח  2022א' ש"ח  2022א' ש"ח
ש"ח
א'
משימה
1500
5000
0

4350
3000

0

7000

7000

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

154

155

אגף /
משימת
אב/מס'
משימה

20156

שם המשימה

בקרה חיצונית או פנימית על
תהליך קליטת עובדי חינוך ואופן
תיקצובם .הערכת מימון עירוני.

הסבר

צמצום פערים הנובעים מטעויות בקליטת תהליך
עובדי החינוך.

לוודא שכל תאונה לעובד עירייה ירשם בדוח תאונה
ויועבר למחלקת ביטוח.

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

גזברות

תוצר מדיד חציון 1

בדיקת נוהלי דוחות
תאונה לעובדי עירייה
זמניים בחינוך.

בדיקת נוהלי דוחות
תאונה לעובדי עירייה
זמניים בחינוך.

תוצר מדיד חציון 2

טיוב נתוני שכר,
הפחתת תקלות

0

0

0

0

0

0

0

0

מספר
סוג
סעיף
תקציב תקציבי

רגיל

רגיל

רגיל

יצירת נוהל איזו לעובדי רגיל
עירייה זמניים בחינוך.

יצירת נוהל איזו לעובדי רגיל
עירייה זמניים בחינוך.

הטמעת עקרונות עיר חכמה הטמעת הבקרות בקרב (ריק)
קולטי העובדים בחינוך.
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

חני קינר ורותי אלחייק התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית

עדנה קאיקוב ,רינת
החלפת מערכת שכר לאחר בחירת זכיין וביצוע
תהליכי בקרה על קליטת המערכת באמצעות חברת לגל
מכלול.

התקנת מערכת ועדת התקשרויות באמצעות
מערכת הליבה ע"י שימוש בפורטל ספקים -יוכלו
ספקים להגיש הצעות מחיר לוועדה שיוכנסו לתיבה
סגורה אשר תיפתח ע"י חברי הועדה בלבד.

(ריק)

(ריק)

רגיל

רגיל

רגיל
בחירת זכיין והטמעת
המערכת באגף נכסים,
הכנסות וגזברות.

הכנסת פורטל ספקים הטמעת המערכת
לשימוש ויצירת פיילוט
עם החברה המפתחת
כלול במכרז אוטומציה.

הטמעת עקרונות עיר חכמה החלפת מערכת שכר
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

לוודא שכל תאונה לעובד עירייה יירשם בדוח תאונה נאווה רונן ואילנה לונגו הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
ויועבר למחלקת ביטוח.
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

נאווה רונן ואילנה לונגו הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

עדנה קאיקוב ,חיה
שניידר  ,רינת לגל,
עמוס רווה.

בקרה חיצונית או פנימית על תהליך קליטת עובדי חינוך ואופן תיקצובם .הערכת מימון עירוני.

20157

דיווח תאונות עובדי עירייה

דיווח תאונות עובדי עירייה

20158

דווח תאונות עובדים לחברת
הביטוח

דווח תאונות עובדים לחברת הביטוח

20159

הטמעת מערכת שכר חדשה

הטמעת מערכת שכר חדשה

20160

ועדת התקשרויות

ועדת התקשרויות

20161

עדנה קאיקוב

הטמעת המערכת
בקרב חשבים כלול
במכרז אוטומציה.

הטמעת עקרונות עיר חכמה יצור תהליכי בקרה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

התקנת מערכת ניהול נכסים שתאפשר קבלת מידע חני קינר ,דניאל אדם ,הטמעת עקרונות עיר חכמה (ריק)
התקנת מערכת ניהול הכנסות
ומקיימת בבסיס פעולות
בגין הנכס ,מתי נמכר ,הושכר ,תקבולי שכ"ד /מכירה מיכל אבידן
מנכסים מניבים בשיתוף אגף
העירייה .תוך מתן דגש על
הנכסים ,אגף גזברות ,אגף הכנסות וארנונה.
שיפור השרות וייעול תהליכים

התקנת מערכת ניהול הכנסות מנכסים מניבים בשיתוף אגף הנכסים ,אגף גזברות ,אגף הכנסות

20162

תהליכי בקרה ותכנון בנושא
מתחמים.

תהליכי בקרה ותכנון בנושא מתחמים ,הסכם גג,
הזמנות ,קבלות ואישור חשבות.

תהליכי בקרה ותכנון בנושא מתחמים ,הסכם גג ,הזמנות ,קבלות ואישור חשבות

20163

מעקב וניהול הכנסות ממשרדי ממשלה

מעקב וניהול הכנסות ממשרדי
ממשלה

מעקב אחר הרשאות במערכת החיבה בסעיפי ת.ב.ר חני קינר בשוטף ונינה התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית
וסעיפים שוטפים מול התחייבויות ממשרדי ממשלה .בת.ב.ר
סכום הדיווח שמועבר למשרדי הממשלה יוקלד
לתוך המערכת ובעת קבלת התקבול תבוצע התאמה
במחלקת הנהלת חשבונות.

פירוט
מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

0

0

0

400

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

0

0

0

0

0

0

0

0

156

אגף /
משימת
אב/מס'
משימה

20164

שם המשימה

מעקב ובקרה אחר ערבויות
העירייה (הנדסה ומכרזים)

הסבר

התקנת מערכת ניהול תמיכות באתר האינטרנט
העירוני -העמותות יגישו את בקשתן באמצעות
אתר האינטרנט שיאפשר דו שיח בין העמותה לבין
הגורמים המאשרים בעירייה.

יותקן תהליך חתימה ואישור גרפי על גבי חשבוניות
פקודות יומן 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.

יצירת נוהל קיזוז ספקים מול אגף ההכנסות .יצירת
נוהל קיזוז חובות ארנונה בעת תשלום לספק.

ביצוע בקרה על תהליכי הפרשות מיסים ונלוות
במחלקת שכר

קליטת והטמעת תוכנת ביטוח עירונית

אחראי משימה

עדנה קאיקוב ,שגיא
רוכל ,רינת לגל

עדנה קאיקוב ,נאווה
רונן

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

הטמעת עקרונות עיר חכמה הדרכת משתמשי
מערכת האוטומציה
ומקיימת בבסיס פעולות
לשימוש בתוכנת
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים החוזים.
הטמעת עקרונות עיר חכמה סיום פיתוח בחברה
לאוטומציה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

הטמעת עקרונות עיר חכמה בשלבי בחינה יוצגו
שלבי המערכת
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

תוצר מדיד חציון 2

0

0

0

0

0

0

0

0

מספר
סוג
סעיף
תקציב תקציבי

רגיל

רגיל

רגיל

הטמעת תהליך החוזים רגיל
בכלל אגפי העירייה.

הטמע בקרב חשבים
ומנהלי אגפים בעירייה.

(ריק)

(ריק)

רגיל

רגיל

רגיל

הכנסת הנוהל לפעולה רגיל

(ריק)
הטמעת עקרונות עיר חכמה השלמת פיתוח שו"ש
אוטומציה הגדרת
ומקיימת בבסיס פעולות
מורשי החתימה
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים בפקודות רכישת הציוד
הנדרש לעבודה.

הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
(ריק)

בדיקת אופציות לתוכנה (ריק)
לביטוח מול החברה
לאוטומציה

הטמעת עקרונות עיר חכמה בקרה על תהליכי
קליטת עובדים כולל
ומקיימת בבסיס פעולות
מערכת חינוך ,משאבי
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים אנוש ,גזברות.

עדה סמולנסקי ,לבנה הטמעת עקרונות עיר חכמה יצירת הנוהל
חניה באגף ההכנסות ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

עדנה קאיקוב  ,חני
קינר -חשבות

עדנה קאיקוב ,חני
קינר ,איציק הראל
ומרק זלובינסקי

רישום כלל החוזים של העירייה במערכת האוטומציה עדנה קאיקוב וחני
קינר
על פי מספר חוזה ,סכום החוזה ומספר היחידה
המקושרת אליו .בפיתוח של החברה לאוטומציה
חוזי הכנסות -לאחר סיום הפיתוח תוטמע המערכת
בקרב חשבי האגפים ומנהלי האגפים הרלוונטיים.

עדנה קאיקוב וחני
עדכון נוהל הערבויות אשר יכלול בתוכו את פרטי
בעל הערבות איש קשר מהבנק ואיש קשר מחלקה קינר
וסריקת מסמכי הערבות ובניית תהליך במערכת
הליבה יצירת תהליך היררכי מול החברה לאוטומציה.

מעקב ובקרה אחר ערבויות העירייה (הנדסה ומכרזים)

20165

ניהול חוזים במערכת האוטומציה

ניהול חוזים במערכת האוטומציה

20166

מערכת ניהול תמיכות

מערכת ניהול תמיכות

20167

חתימה גרפית על פקודות זיכוי/
יומן

חתימה גרפית על פקודות זיכוי /יומן

20168

קיזוז מיסי ארנונה במערך
התשלומים

קיזוז מיסי ארנונה במערך התשלומים

20169

בקרה על תהליכי קליטת עובדים

בקרה על תהליכי קליטת עובדים

20171

קליטת תוכנת ביטוח לעירייה

קליטת תוכנת ביטוח לעירייה

20187

מחזור מלוות

מחזור מלוות

מחזור מלוות לצורך הפחתת הפירעון לטובת
פרויקטים נוספים בפיתוח

עדנה קאיקוב ,עופר
גולן

הטמעת עקרונות עיר חכמה מחזור מלוות
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

פירוט
מקורות
חיצוניים
(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
0

0

20

50

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

0

0

0

0

0

0

0

157

אגף /
משימת
אב/מס'
משימה

20189

שם המשימה

התקנת קוראי וכותבי צקים
במערכת הקופות העירונית

הסבר

אחראי משימה

מטרת על רלוונטית

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית

חיזוק חוסנה הכלכלי של
העיר ,ביסוס תחומי התעסוקה
והמסחר כאבן שואבת ליזמות
עסקית תוך הגדלת שטחי
התעסוקה .קידום שינוי היחס
שבין אחוז ההכנסות מארנונה
למגורים לבין אחוז הארנונה
ממסחר.

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

(ריק)

(ריק)

0

0

0

0

0

0

0

מספר
סוג
סעיף
תקציב תקציבי
רגיל

רגיל

סיום מהלך ליווי פיננסי רגיל
לפרויקטים מניבים
והעמדת האשראי
בהתאם.

בחינה כלכלית ראשונית רגיל
להקמת מתקן אשפה
פנאומטי .בחינה
כלכלית לפרוייקט
עמדות טעינה חשמלית
במרחב הציבורי .ליווי
כלכלי לתכנון ראשוני
לתחנת מעבר למיון
ומחזור פסולת.

רגיל
שותפות בצוות משפטי ,בחינת חלופות
כלכליות וגיבוש
נכסי כלכלי לקידום
דרך פעולה מיטבית
שיווק המקרקעין
הידועים בשמם כמגרש לטיפול במקרקעין
הידועים בשמם כמגרש
פרומקין.
הפורצים.

הכנת תחשיב כדאיות
כלכלית לשיפוץ מבנה
ציבור ואיכלוסו בחלק
ממשרדי העירייה.
בחינת כושר החזר
השקעה לפרויקט
תאורת לדים.

סיום מהלך בחינת
כדאיות מיחזור
ההלוואות ,פרעון
ההלוואות הרלוונטיות
והעמדת הלוואות
חלופיות כנגדן.

רגיל
(ריק)
הטמעת עקרונות עיר חכמה כתיבת נוהל
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
גזירת תוכנית מקורות רגיל
יצירת חוסן חברתי קהילתי ,אפיון שיטת הבקרה,
אבני הדרך והתקשרות ושימושים לפי מתחמים,
מימוש מדיניות של צדק
הצבת פערי מימון
חברתי ,צמצום פערים ורווחת עם היועץ.
בתשתיות על ויצירת
הפרט והמשפחה
תחזית שיווקים וקדמי
מימון.

הטמעת עקרונות עיר חכמה כתיבת נוהל
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

התקנת מכשיר הכותב מדפיס ומשגר צקים ישירות עדנה קאיקוב בשיתוף הטמעת עקרונות עיר חכמה הרכש התבצע בשנת
 2020מתקציב ת.ב.ר
ומקיימת בבסיס פעולות
אגף הכנסות
לחשבון הבנק העירוני .מכשירים אלו יותקנו באגף
התקנת קורא שקים
העירייה .תוך מתן דגש על
הכנסות ובאגפים שמקבלים תשלומים בגין שירותים
שיפור השרות וייעול תהליכים אחד באגף גזברות
הניתנים בעירייה במסגרת החינוך ,הרווחה ,ועוד.
והדרכת העובדים
במחלקת הנהלת
חשבונות בשימוש

התקנת קוראי וכותבי צקים במערכת הקופות העירונית

20191

כתיבת נוהל ממשק הכנסות בשיתוף אגף ההכנסות ומחלקת הנהלת חשבונות בגזברות

כתיבת נוהל ממשק הכנסות
בשיתוף אגף ההכנסות ומחלקת
הנהלת חשבונות בגזברות

20192

עדנה קאיקוב ומיכל
ייעול תהליך קבוע הממשק המתקבל מאגף
ההכנסות למחלקת הנהלת חשבונות בתאריך קבוע .אבידן

כתיבת נוהל קיזוזים משכר

כתיבת נוהל קיזוזים משכר

כתיבת נוהל בשיתוף מחלקת שכר ,ביצוע בקרה ,מיון עדנה קאיקוב ,רינת
סטטוס עובד לצורך בקרה כפולה על מהות הקיזוז לגל
ואמיתות הנתון.

20193

מנהל האגף

מנהל האגף

מנהל האגף

מעקב בקרה ושדרוג הסכם הגג

איתור מקורות מימון בנקאים 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.

בקרה כלכלית על הסכם הגג ונגזרותיו תוך מיצוי
זכויות העירייה ושיפור עמדותיה.

20195

גיוס ומיחזור מלוות

גיוס ומיחזור מלוות

20196

הכנת תוכנית כלכלית לדרוג
ותיעדוף פרוייקטים מניבים ברי
מימוש

גיבוש המלצות להנהלת העירייה לצורך מימוש
פרויקטים מניבים תוך שדרוג רמת השירותים
הניתנים לתושב ויצירת ערך מוסף.

הכנת תוכנית כלכלית לדרוג ותיעדוף פרוייקטים מניבים ברי מימוש

20197

יצירת ערך כלכלי לעתודת נכסי נדל"ן מניב

יצירת ערך כלכלי לעתודת נכסי
נדל"ן מניב

מתן סיוע כלכלי למימוש שטחי ציבור ויצירת נכסי
נדל"ן מניב.

מנהל האגף

חיזוק חוסנה הכלכלי של
העיר ,ביסוס תחומי התעסוקה
והמסחר כאבן שואבת ליזמות
עסקית תוך הגדלת שטחי
התעסוקה .קידום שינוי היחס
שבין אחוז ההכנסות מארנונה
למגורים לבין אחוז הארנונה
ממסחר.

פירוט
מקורות
חיצוניים
(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
0

0

0

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

0

0

0

0

0

0
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אגף /
משימת
אב/מס'
משימה

20198

שם המשימה

ריכוז הטיפול בקולות קוראים

ריכוז הטיפול בקולות קוראים

20200

יצירת איזון כלכלי בהתפתחות
מגורים מול תעסוקה

הסבר

אחראי משימה

מנהל האגף

מנהל האגף

מחשוב ושכלול הכלים למעקב ולהגדלת גיוס המימון מנהל האגף
החיצוני מקולות קוראים ממשרדי ממשלה וגופי סמך.

ניתוח יחסי העודף /גרעון בין מגורים לתעסוקה
במישור זכויות הבניה והארנונה ,חיזוי הכנסות
והוצאות הפיתוח במתחמים ,הרחבת גבולות העיר,
עדכון תעריפי היטלי הפיתוח.

יצירת איזון כלכלי בהתפתחות מגורים מול תעסוקה

20210

פיתוח מקצועי והרחבת תחומי
הידע של העובדים

בקרה כלכלית על הסכם הגג ונגזרותיו תוך מיצוי
זכויות העירייה ושיפור עמדותיה.

מנהל האגף

מנהל האגף

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

הטמעת המערכת
ועבודה שוטפת עימה

0

0

0

0

0

0

0

מספר
סוג
סעיף
תקציב תקציבי

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל
קליטת עובד חלופי
הגדרת תפקידו,
הדרכתו ,והכוונתו תוך
חפיפת החומר הנדרש.

גזירת תחזית להכנסות רגיל
אפיון חתך הנתונים
פיתוח שנתית ורב
הנדרשים ליצירת
תחזית פיתוח על בסיס שנתית
סטטוס בקשות להיתרי
בנייה

יצירת חיבור בין מערכת רגיל
ביסוס מערכת חינוך עירונית השלמת עדכון נוהל
מפורט לטיפול בקולות האוטומציה למערכת
המובילה תהליכי חדשנות
קולות קוראים לצורך
ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס קוראים
הצגת תמונה תקציבית
המשמעותי לצה"ל
מקורבת למציאות.
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

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,שיתוף פעולה מול
שלוש רשויות מקומיות
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת דומות בנושאים
משותפים.
הפרט והמשפחה
הטמעת עקרונות עיר חכמה הקמת המערכת
והעלאתה לאוויר
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

אישור תוכנית כדאיות (ריק)
כלכלית להקמת
תשתית פנאומטית
לפינוי אשפה באמצעות
חקיקת עזר במשרד
הפנים

(ריק)
אישור שמות חברות
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות ניהול תיקי השקעות,
שהוטמעה בעירייה באמצעות חתימת חוזים והפעלתם
עבודה עפ"י נהלים ומערכות להשקעת כספים
ייעודיים.
מידע.

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,יצירת כלי לאיסוף מידע (ריק)
ובקרת תקבולי רמ"י
מימוש מדיניות של צדק
חברתי ,צמצום פערים ורווחת
הפרט והמשפחה

תכנון ופיתוח כלכלי

הקמת מערכת לגביית דוחות מנהליים קרי ,מודעות אחראית עניינים
ושלטים ,צואת כלבים ועוד מס סעיפים בנושא אכיפת מקומיים והוצל"פ
בעלי חיים ,תכנון ובנייה חוק היערות.

העשרה מקצועית ופיתוח קשרי גומלין מול יחידות
כלכליות בגופים משפיעים וקליטת עובד חלף עובד
שסיים.

פיתוח מקצועי והרחבת תחומי הידע של העובדים

20211

הקמת מערכת דוחות מנהליים

הקמת מערכת דוחות מנהליים

20002

מעקב ,בקרה ושדרוג הסכם הגג

יישום הסכם הגג

20003

ריכוז השקעותיה הפיננסיות של
העירייה

ריכוז וליווי וועדת ההשקעות ,עמידה בתנאי חוזר
מנכ"ל  02/2020ומיקסום תשואות פיננסי

גיוון מקורות המימון ויצירת סביבה פיננסית מיטבית

20005

ייזום פרוייקטים כלכליים מניבים

מימוש פרוייקטים בהחזר השקעה גיבוש המלצות להנהלת העירייה למימוש פרוייקטים מנהל האגף
מניבים תוך שדרוג רמת השירותים הניתנים לתושב
מינימלי
ויצירת ערך מוסף.

חיזוק חוסנה הכלכלי של
העיר ,ביסוס תחומי התעסוקה
והמסחר כאבן שואבת ליזמות
עסקית תוך הגדלת שטחי
התעסוקה .קידום שינוי היחס
שבין אחוז ההכנסות מארנונה
למגורים לבין אחוז הארנונה
ממסחר.

פירוט
מקורות
חיצוניים
(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
0

0

0

0

0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

0

0

0

0

0

0
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אגף /
משימת
אב/מס'
משימה

20008

שם המשימה

ליווי מכרזי נכסים ושותפות
בהשבחתם בהיבט הכלכלי

ליווי כלכלי להשבחת נכסים

20009

פיתוח ההון האנושי

פיתוח מקצועי והרחבת תחומי
הידע הכללי של העובדים

תכנון כלכלי לפיתוח מתחמים

20006

20007

ליווי פיתוח מתחמים בהיבט הכלכלי

מיצוי פוטנציאל ההכנסות מקולות
קוראים

הסבר

הצגת העמדה הכלכלית במכרזי נכסים ושותפות
בהשבחתם בהיבט הכלכלי

העשרה מקצועית ופיתוח קשרי גומלין מול יחידות
כלכליות בגופים משפיעים.

אחראי משימה

מנהל האגף

ניתוח יחסי העודף/גרעון בין מגורים לתעסוקה
במישור זכויות הבנייה והארנונה ,חיזוי הכנסות
והוצאות הפיתוח במתחמים ,הרחבת גבולות העיר,
עידכון תעריפי היטלי הפיתוח.

מנהל האגף

מנהל האגף

מנהל האגף

17793

17794

הנגשת המידע ליחידות העירייה השונות אודות
הפוטנציאל לקבלת מימון חיצוני או שווה ערך אליו
ובאמצעותו יצירת ערך מוסף לתקציב העירייה
ולהרחבת סל השירותים העירוניים הניתנים
לתושבים ולעסקים.

רכישת קוראי צ'קים וכרטיסי
אשראי

קורסי אקסל בסיסי לעובדי האגף

18005

19996

ייעול העבודה בסביבה ממוחשבת

הנהלת אגף
מכשיר שיחובר למערכת האוטומציה  ,יקרא את
הצ'קים ידפיס את פרטי התשלום ,יארכב אותם לנכס
ויעבירם לבנק להפקדה

עבודה על דוחות המופקים במערכת  ,חישובי
נתונים ,נוסחאות ,יתרות זכות מאזנים וכו'

מערכת CRM

תומך אוטומציה נוסף

הנהלת האגף

הרחבת פרוייקט  crmבאגף הכנסות עד  5תהליכים הנהלת האגף ואגף
(קיימת הצעת מחיר לעד  15תהליכים כולל ממשקים שירות וחדשנות
בעלות  ₪ 400,000לא כולל מע"מ )

מערכות המיחשוב משתדרגות וקיים עומס רב
אצל התומך הנוכחי לעסוק גם בנושאי האוטומציה
השוטפים וגם במתן תמיכה בהטמעת השיפורים .

הנהלת האגף+אגף
מיחשוב

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

(ריק)

הצגת חלופות כלכליות (ריק)
חיזוק חוסנה הכלכלי של
העיר ,ביסוס תחומי התעסוקה למימוש מגרש הפורצים
והמסחר כאבן שואבת ליזמות
עסקית תוך הגדלת שטחי
התעסוקה .קידום שינוי היחס
שבין אחוז ההכנסות מארנונה
למגורים לבין אחוז הארנונה
ממסחר.
הנחלת תפיסת שרות
מתקדמת ורב ערוצית

קליטת כלכלן,
הגדרת מטלות ויצירת
התמקצעות בתחום
המוניציפאלי

0

0

0

מספר
סוג
סעיף
תקציב תקציבי
רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

פירוט
מקורות
חיצוניים
(ריק)

(ריק)

0

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
0

0

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

0

0

שליחת  10עובדים
נוספים

0

(ריק)

0

0

0

הוצאת הזמנת עבודה עבודה שוטפת -סריקה ,רגיל
לרכישת  5קוראי צ'קים כתיבת הצ'ק והעברתו
לבנק לצורך גביה
וכ"א
רגיל

(ריק)

0

0

(ריק)

רגיל

0

0

0

שליחת  10עובדים
לקורס

0

(ריק)

רכישת הממשקים

0

0

(ריק)

0

0

0

רגיל

גיוס תומך אוטומציה
נוסף

מתן הכשרה לתומך
החדש

הטמעת העבודה עם
מערכת  crmבאגף

(ריק)
אישור תעריפי היטלי
הצבת איכות חיי התושבים
בעיר בראש סדר העדיפויות ,פיתוח ופירסומם
ברשומות .יצירת פרופיל
ניהול איכותי של התשתיות
פיתוח כלכלי למתחמים
הפיזיות ומשאבי הטבע
הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר זמינים
וההתחדשות העירונית,
העמקת תחושת הביטחון
והבטיחות במרחב הציבורי
(ריק)
עידכון נוהל קולות
שימור ושיפור מתמיד של
התרבות הארגונית של איכות קוראים ,מחשוב
שהוטמעה בעירייה באמצעות ושכלול הכלים למעקב
עבודה עפ"י נהלים ומערכות ולהגדלת פוטנציאל גיוס
המימון החיצוני מקולות
מידע.
קוראים ממשרדי
ממשלה וגופי סמך.

הכנסות
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים
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אגף /
משימת
אב/מס'
משימה
20030

17803

שם המשימה

מסופונים לתקן EMV

עובד שטח לביצוע ביקורות

מכרז מוקד טלפוני

יציאה למכרזים

18077

כח אדם

20212

הסבר

אחראי משימה

הנהלת האגף

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

הטמעת עקרונות עיר חכמה הזמנת עובד
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

הפעלת הקורא
שקים דרך מערכת
האוטומציה

עליה לאוויר ובדיקת
ההערות שהתקבלו
וטיפול בהן

תוצר מדיד חציון 2
שימוש שוטף
במכשירים

תיקון הריג'קטים
ועבודה שוטפת עם
התוכנה

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

מספר
סוג
סעיף
תקציב תקציבי
רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

עבודה שוטפת -סריקה ,רגיל
כתיבת השיק והעברתו
לבנק לצורך גבייה.

הכנת הטופס והעלאתו הטמעת הטופס ועבודה רגיל
לאוויר
עימו

הקמת הטופס והעלאתו קבלת הערות ,תיקונם
לאוויר
ועבודה שוטפת עם
הטופס

הכנת הטופס והעלאתו הטמעת הטופס
לאוויר
והעבודה עימו

התחלת עבודת הפקח
בשטח

הטמעת עקרונות עיר חכמה הכנת החוזה ופרסומו  ,הטמעת תהליכי עבדה
הכרזה על הזוכים
ומקיימת בבסיס פעולות
מול הזוכה
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

תקן  EMVהוא תקן הנועד לאבטח רכישות בכרטיסי הנלת האגף +מיחשוב שימור ושיפור מתמיד של
הזמנת המכשירים
אשראי ולמנוע ככל הניתן הונאות וזיופים על ידי זיהוי
התרבות הארגונית של איכות והתקנתם
כמעט וודאי של בעל הכרטיס .עפ"י חוק יש לסיים את
שהוטמעה בעירייה באמצעות
התהליך עד אמצע שנת  . 2022עלות חד פעמית -
עבודה עפ"י נהלים ומערכות
 ₪ 83000כולל מע"מ עלות תחזוקה חודשית ל61
מידע.
מכשירים  69,540ש"ח לא כולל מע"מ

יציאה למכרז חדש בנושא אספקת שירותי מוקד
חיצוני ומענה לפניות הציבור בעניין תשלומים
ובירורים בתחום הפעילות של אגף הכנסות

סגן מנהל אגף
הכנסות

סגן מנהל אגף
הכנסות
הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

התייעלות תוך צמצום
ההוצאה העירונית

הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

התייעלות תוך צמצום
סגן מנהל אגף
ואחראית הוראת קבע ההוצאה העירונית

ביקורות שטח בנושא נכסים ריקים ,נכסים בשיפוצים הנהלת האגף
ובירורים בנושא שומה למגורים ועסקים.

הקמת נערכת אינטרנטית לטיפול בהסבת דוחות
חניה

מנהלת מחלקת חניה הטמעת עקרונות עיר חכמה
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

מנהלת מחלקת
מכשיר שיחובר למערכת האוטומציה ,יקרא את
הצקים ,ידפיס את פרטי התשלום ,יארכב אותם לנכס עסקים
ויעבירם לבנק להפקדה.

טופס מקוון תשלום או התחייבות בהוראת קבע גני
ילדים בחינוך

הקמת טופס במערכת האוטומציה בגין התשלומים
אותם שילם התושב בשנת המס

טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי הקמת הטופס באוטומציה ,העלאתו לאוויר ועבודה
עימו

טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי

20214

טופס תשלומים לשנת מס

טופס תשלומים לשנת מס

20215

טופס הוראת קבע גני ילדים חינוך

טופס הוראת קבע גני ילדים חינוך

20217

קורא שקים וכרטיסי אשראי

קורא שקים וכרטיסי אשראי

20219

מערך הסבות אינטרנטי

מערך הסבות אינטרנטי

20220

הקמת מערכת גביה אינטרנטית
תושבי חוץ

הטמעת מסרונים במערכת  my visitלצורך שיפור סגן מנהל אגף
הכנסות
שירותים מרחוק לתושבי העיר ללא צורך בהגעה
לאגף

הקמת מערכת גבייה אינטרנטית לצורך גביית דוחות מנהלת מחלקת חניה הטמעת עקרונות עיר חכמה הפסקת עבודה עם
שיפור התוכנה לפי
ומקיימת בבסיס פעולות
חניה מתיירים
עו"ד יצחק אילת ובניית ההערות שיתקבלו
מערך גבייה מול בית
העירייה .תוך מתן דגש על
ועבודה שוטפת עימה.
שיפור השרות וייעול תהליכים התוכנה תוך שיתוף
פעולה עם חברות
השכרה לצורך גביית
הדוחות מתיירים

הקמת מערכת גביה אינטרנטית תושבי חוץ

20222

מערכת זימון תורים מסרונים

מערכת זימון תורים מסרונים

סכום כולל

הטמעת עקרונות עיר חכמה ניסוח המסרונים וביצוע הטמעת הנושא
פיילוט ראשוני
ומקיימת בבסיס פעולות
העירייה .תוך מתן דגש על
שיפור השרות וייעול תהליכים

פירוט
מקורות
חיצוניים
(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

470

0

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 /שם המשימה
מס' משימה

הסבר

אחראי
משימה

ייעוץ למינהל
הנדסה וועדה
לתכנון ובניה

הטמעת
עקרונות בניה
ירוקה

18194

18195

18198

הטמעת בנייה ירוקה וערכי קיימות במערך התכנון העירוני

הטמעת הנחיות שילוב הנחיות סביבתיות בכל תכנית קטי קרן
והיתר בניה
סביבתיות
בתכניות
ובהיתרי בניה

קטי קרן
השתתפות בדיונים מול מינהל
הנדסה ,השתתפות בוועדות תכנון
ובניה ,השתתפות בדיונים מול גורמי
חוץ בנושא תכנון וסביבה

קטי קרן
ליווי הרשויות בתהליך הטמעת
התקנה המחייבת בתקנות התכנון
והבנייה (בנייה ירוקה) .לרבות עריכת
ימי עיון ,הדרכות והכשרות של אנשי
המקצוע ברשות והטמעה במערכות
המיחשוב

18216

טל
אלמליח

גניה
נודלמן

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

איכות סביבה
 700בקשות במערכת רישוי
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
בהתאם לכמות ועדות ומפגשים
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
 80בקשות ברישוי
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

תוצר מדיד חציון 2

 700בקשות במערכת רישוי

בהתאם לכמות ועדות ומפגשים

 80בקשות ברישוי

דוח שנתי מסכם

ניהול ,תחזוקה וטיפול ב  3אתרי טבע תחזוקה ,טיפול וניהול  3אתרי טבע
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות מתן מענה ל 10פרויקטים תכנוניים מתן מענה ל 10פרויקטים תכנוניים
 4סקרי טבע
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
 6סיורים באתרי הטבע
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
דוח חצי שנתי
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

 50מדידות במוסדות חינוך
 5מדידות במבני עירייה

ליווי  6מפגשי צוות המאיץ2 ,
קמפיינים הסברתיים בנושא ,ייזום
והטמעה של פרויקטים בתחום

0

0

פירוט
מקורות
חיצוניים

(ריק)

(ריק)

המשרד
להגנ''ס

 1879002750המשרד
להגנ''ס

המשרד
להגנ''ס

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

0

0

33

256

138

195

400

 2018592750מימון מלא 100
של הקרן
לשמירה
על שטחים
פתוחים

 1746104750המשרד
להגנ''ס

( 1879002750ריק)

0

0

מספר סעיף
סוג
תקציב תקציבי

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

תב''ר

תב''ר

רגיל

 15פינויים 20 ,צווים 40 ,פניות ציבור  15פינויים 20 ,צווים 40 ,פניות ציבור תב''ר
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

ליווי  6מפגשי צוות המאיץ2 ,
עירית גולן הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
אנגלקו העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות קמפיינים הסברתיים בנושא ,ייזום
והטמעה של פרויקטים בתחום
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי

טיפול ופינוי מפגעי אסבסט במרחב איוון
הציבורי ,תחזוקה ופינוי של אסבסט זלדוב
ממוסדות עירייה ,מתן הנחיות בתכנון
עירוני ,הוצאת צווים מנהליים ,מענה
לפניות ציבור ,פיקוח ואכיפה בנושא

טל
ניהול שוטף של ניהול של  3אתרי טבע עירוניים,
מתן הנחיות וייעוץ בתכנון ובתפעול אלמליח
אתרי הטבע
עירוני ,ליווי תכנון עירוני ומתן הנחיות
בנושא מגוון מינים ,מענה שוטף
לציבור ,הסברה ודברור למוסדות
חינוך ולתושבים ,הדרכות באתרי
הטבע
ניטור ותחזוקת ניטור בע"ח ותחזוקה שוטפת של
מעבר תת
המעבר בהתאם להסכם מול הקרן
קרקעי לבע"ח לשמירה על שטחים פתוחים

אחזקת אתרי טבע עירוניים

18221

18209

טיפול שוטף
במפגעי
אסבסט

מניעת מפגעי אסבסט

18206

יישום תכנית המאיץ ,ליווי צוותי
יישום תכנית
עבודה ,הטמעת פרויקטים ותכניות
עירונית
להתמודדות עם עבודה בנושא ,דברור והסברה
משבר האקלים לציבור

קידום תכנית אב עירונית לצמצום בפליטות גזי חממה

18207

מניעת קרינה במוסדות חינוך

ניטור קרינה במבנים עירוניים ,ייעוץ
המשך סקרי
בטיחות קרינה בנושא קרינה ,מתן מענה לפניות
במוסדות חינוך ציבור
ועירייה

 50מדידות במוסדות חינוך
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות  5מדידות במבני עירייה
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-

0

0

0

0

0

0

0

0
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אגף /
משימת אב /שם המשימה
מס' משימה

18219

חינוך סביבתי

18327

הסבר

הטמעת ערכי ליווי הסמכת מוסדות חינוך לירוקים,
ליווי שוטף למוסדות חינוך ולמינהל
הקיימות
וסביבה במערך החינוך ,הכשרות לצוותי הוראה ,ליווי
החינוך הפורמלי מתנדבים ,הפקת אירועים ופעילויות
ובלתי פורמלי לציבור
פעילויות
סיורים ופעילויות לציבור ,ליווי של
במוסדות חינוך ,בתי"ס ,התקנת ינשופים לניטור
הכשרות ,ליווי אנרגיה ועוד
מקצועי

אחראי
משימה

מרינה
אלישע

מרינה
אלישע

פרויקט סולרי

ניהול ובקרה
אחר הכנסות
פרויקט סולרי
שפפ סלע

18220

18229

קידום עיר יעילה אנרגטית וחסכון בצריכת חשמל

הקמת פאנלים סולריים על נכסי
הרשות ,המשך תחזוקה וניהול
מתקנים קיימים ,ניהול ובקרה על
הכנסות

ניהול ובקרת הכנסות מ 6מתקנים
סולריים במסגרת פרויקט טיפוח
שפפ סלע

מטרת על רלוונטית

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
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

תוצר מדיד חציון 1

ליווי  3מוסדות חינוך להסמכה ,ליווי
 10בתי"ס ,הכשרה ל 20מורים2 ,
אירועים ,הכשרות לתושבים

תוצר מדיד חציון 2

ליווי  3מוסדות חינוך להסמכה ,ליווי
 10בתי"ס ,הכשרה ל 20מורים4 ,
אירועים ,הכשרות לתושבים

פירוט
מקורות
חיצוניים
( 1879002750ריק)

מספר סעיף
סוג
תקציב תקציבי

רגיל

ליווי בתי"ס ,אירועים לציבור ,הכשרות ליווי בתי"ס ,אירועים לציבור ,הכשרות רגיל
לצוותי חינוך
לצוותי חינוך

( 1879002750ריק)

(ריק)

( 2019722750ריק)

0

0

(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
300

88

600

120

0

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

0

0

0

0

הטמעת הנושא ב 2-מבנים נוספים

 3שטיפות ,תחזוקת מבנים

רגיל

תב''ר

( 1879004750ריק)

0

90

 1879002750המשרד
להגנ''ס

המשרד
להגנ''ס

0

60

140

רגיל

תב''ר
הקמת פאנלים על  32אתרים
הקמת פאנלים על  40אתרים
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
עירית
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות
גולן-
אנגלקו ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
ניטור חודשי של יצור אנרגיה ,דוחות ניטור חודשי של יצור אנרגיה ,דוחות רגיל
עירית גולן הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
תפוקה חודשיים
אנגלקו העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות תפוקה חודשיים
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
רגיל
ביצוע של  2פרויקטים בתחום
הכנת תכנית כלכלית ליישום 2
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
התייעלות אנרגטית ,ביצוע  2סקרי
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות פרויקטים להתייעלות אנרגטית2 ,
מפגשי צוות אנרגיה ,הגשת דוח חצי אנרגיה ,מפגש צוות אנרגיה ,הגשת
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
שנתי להכנסות עירייה מפרויקטים דוח מסכם שנתי להכנסות עירייה
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
מפרויקטים אנרגטיים
אנרגטיים
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי

18299

18301

הטמעת הנושא בבניין הצורן

0

0

 1879002750המשרד
להגנ''ס

25

0

הסברה לציבור ,הצבת  5מתקני
מחזור אלקטרוניקה נוספים2 ,
אירועים סביבתיים ,הסברה ב3
בתי"ס

 2אירועים ,הסברה ב 5מפגשי שיתוף  3אירועים ,הסברה ב 5מפגשי שיתוף רגיל
ציבור
ציבור

הסברה לציבור ,הצבת  5מתקני
מחזור אלקטרוניקה נוספים2 ,
אירועים סביבתיים ,הסברה ב3
בתי"ס

 3שטיפות ,אישור קונסטרוקציה,
עירית גולן הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
אנגלקו העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות תחזוקת מבנים
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי

ניהול וקידום
עירית גולן
קידום פרויקטים להתייעלות
התייעלות
אנגלקו
אנרגטית ,הגשה וליווי יישום של
אנרגטית
קולות קוראים בנושא ,בקרה ומעקב
אחר הכנסות עירייה בנושא ,ליווי
צוות אנרגיה עירוני ויישום פעולות
להתמודדות עם משבר האקלים
תחזוקה שוטפת במסגרת הסכם תחזוקה של
מתקנים
מתקנים סולריים על  6אתרים
סולריים שפפ
סלע

18211

הפחתת פסולת וקידום מחזור

18212

18213

הפחתת כלים קידום צמצום כלים חד"פ במשרדים ,איתי יקר הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות
חד"פ במשרדי לרבות רכש מדיחים ,כלים רב
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
פעמיים והסברה
עירייה
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
יישום חוקי
איתי יקר הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
הטמעת הסברה פרסום וחינוך
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות
הפרדת פסולת בנושא הפרדת פסולת אריזות ,יישום
ואחריות יצרן
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
חוק פסולת אלקטרונית
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
איתי יקר ,הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
הפחתת צריכת קידום הסברה ופעילות סביבתית
משאבים
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות
בנושא מחזור והפחתת פסולת כולל מרינה
והתנהלות
אלישע ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
אירועים לציבור ,הסברה בחינוך
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
מקיימת בציבור הפורמלי ובלתי פורמלי
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
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אגף /
משימת אב /שם המשימה
מס' משימה

18214

הסדרת מרכזי
מחזור וקידום
מערכות
פנאומטיות

18203

18205

18208

18302

מניעת מפגעים סביבתיים

טיפול באיכות
אוויר

קידום תחבורה
מקיימת

טיפול בקרקעות
מזוהמות ,רעש,
שפכים

עבודה שוטפת
מול איגוד ערים
שרון כרמל

18210

מענה שוטף
בנושא חירום

הסבר

אחראי
משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

הגשת ק"ק ,הוספה של  12מרכזי
איתי יקר ,הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
בהתאם לק"ק של הגנ"ס ,קידום
קטי קרן ,העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות מחזור במרחב הציבורי ,הוספת 20
הקמה של מרכזי מחזור והסדרת
מתקני מחזור ,הפקת  2אירועים,
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
מתקני מחזור במרחב הציבורי ,מתן עירית
גיוס  10מתנדבים ,הכנת  2דוחות
הנחיות בתכנון עירוני ,הכנת דוחות אנגלקו וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
היתכנות למע' פנאומטית
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
היתכנות

גניה
נודלמן

אגף
רובעים
ושכונות
מינהל
תפעול

תוצר מדיד חציון 2

0

פירוט
מקורות
חיצוניים
המשרד
להגנ''ס

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
50

6

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

0

0

0

0

 1879002750המשרד
להגנ''ס

( 1879001830ריק)

0

114

284

(ריק)

 1879002750המשרד
להגנ''ס

0

מספר סעיף
סוג
תקציב תקציבי
תב''ר
התחלת יישום ק"ק מרכזי מחזור,
הוספה של  20מתקני מחזור במרחב
הציבורי ,הכנת  2דוחות היתכנות
למע' פנאומטית ,הפקת  4אירועים,
ליווי  10מתנדבים
 30סיורים
 60פניות מוקד

רגיל

 60פניות בנושא רעש 10 ,מדידות,
מתן הנחיות ל 70-בקשות להיתר

רגיל
שילוב הנחיות בתכנון עירוני2 ,
מפגשי פורום עסקים 3 ,מפגשי צוות
מאיץ בנושא

רגיל

רגיל

השתתפות בדיוני האיגוד ,דוח שנתי
של ניטור אוויר

(ריק)

מדידה כמותית על בסיס איכות.
קבלת תקן עבודה

רגיל

רגיל

(ריק)

 1879002750המשרד
להגנ''ס

0

רגיל

25

(ריק)

0

0

100,000
(ריק)

השתתפות ב 2ועדות חירום ,פיקוח
על  30מחזיקי חומ"ס ,מענה ל25
פניות מוקד

0
0

השתתפות ב 2ועדות חירום ,פיקוח
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות על  30מחזיקי חומ"ס ,מענה ל25
פניות מוקד
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי

יצירת חוסן חברתי קהילתי ,מימוש מדיניות
של צדק חברתי ,צמצום פערים ורווחת הפרט
והמשפחה
התייעלות תוך צמצום ההוצאה העירונית

0

רובעים ושכונות

 30סיורים
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
בקרה אחר ניטור אוויר ,פיקוח אחר גניה
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות  60פניות מוקד
מפעלים ,בחינת דוחות מפעלים ,מתן נודלמן
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
מידע לציבור ,טיפול במטרדי ריח
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
שילוב הנחיות בתכנון עירוני2 ,
קטי קרן ,הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
מתן הנחיות בתכנון עירוני בנושא
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות מפגשי פורום עסקים 3 ,מפגשי צוות
עירית
תחבורה מקיימת ,קידום הפחתת
מאיץ בנושא
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
גולן-
נסועה מחברות עסקיות במסגרת
אנגלקו וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
פורום עסקים ,ליווי יישום תכנית
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
המאיץ בנושא תחבורה ,ליווי הליך
להקמת עמדות טעינה לרכב חשמלי
 60פניות בנושא רעש 10 ,מדידות,
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
ילנה
טיפול שוטף במפגעים סביבתיים,
אקרמן ,העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות מתן הנחיות ל 70-בקשות להיתר
מדידות רעש ,פיקוח על עסקים
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
בנושאים הללו ,מענה לפניות ציבור ,איוון
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
זלדוב,
מתן הנחיות בתכנון עירוני
קטי קרן הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
השתתפות בדיוני האיגוד
עירית גולן הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
חלק מחברות באיגוד ערים שרון
אנגלקו העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות
כרמל ,השתתפות בדיונים ,ניטור
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
אוויר שוטף
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי

חלק ממערך החירום העירוני ,מתן
מענה לנושא חירום סביבתי ,פיקוח
שוטף על מפעלים ,מענה לפניות
ציבור ,טיפול באירועי חומ"ס

טיפול במצבי חירום ,חומ"ס

21009

אירועי קהילה

21010

אירועי קהילה אירועי קהילה בשכונות העיר עפ"י
חגי ישראל  ,ימי שיא  ,אירועי קהילה
מיוחדים כצורך שעולה מהקהילה.
מנהלת קשרי
בקשת תקן מנהלת קשרי קהילה
קהילה ואירועים ואירועים באגף רובעים ושכונות
בכדי להעמיק את נושא הקהילה
והאירועים כמתבקש באגף רובעים
ושכונות ואיגום אירועי קהילה בין
עירוניים.
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אגף /
משימת אב /שם המשימה
מס' משימה

21008

הסבר

אחראי
משימה

תחזוקת שפ"פ צביעה ,תיקוני טיח ובטיחות בחומות אגף
רובעים
הבניינים והכניסות לשכונת סלע
סלע
ושכונות
באמצעות
ואגף
תקציב משרד הנגב והפריפריה.
הפרויקט יערך בשיתוף פעולה עם איכות
הסביבה
תושבי השכונה למען שמירה על
סביבה נקייה ושיפור איכות החיים.

פיתוח סביבתי וקהילתי

21013

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

נראות ושביעות רצון התושבים

תוצר מדיד חציון 2

(ריק)

מספר סעיף
סוג
תקציב תקציבי

רגיל

0

פירוט
מקורות
חיצוניים

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
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

0
משרד
הנגב
והפרפרייה

פעילות שוטפת

קיום אירוע העצמה וכיף

(ריק)

(ריק)

רגיל

רגיל

הקמת סיירת במזרח נתניה

0

0
(ריק)

(ריק)

(ריק)
רגיל

10,000

20,000
0

0

0
(ריק)

תב''ר

15,000

(ריק)

(ריק)

רגיל

רגיל

 1225001940משרד
הבריאות
במסגרת
אפשרי
בריא
0 1752002870

0

(ריק)

5,000

10,000

5,000

0

0

150,000

62,000

0

אגף
רובעים
ושכונות
0

(ריק)

רגיל

150,000
 2018212750משרד
החקלאות
ואגף איכות
הסביבה

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

מנהל
רובע

ביצוע שדרוג גינה קהילתית ברמת
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות ידין.
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
פתיחת סדנאות

0

מדד שביעות רצון התושבים
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

ניהול שיטתי של מגה פרויקטים [ הקמת בניין
העירייה ,היכל תרבות ,טיפול במצוקים והקמת
מרינה ]

אגף
העמקה והטמעת השירות בחנות
הום share
רובעים
הקהילתית בשיתוף נוער נתניה.
ושכונות
איסוף וחלוקת משחקים  ,איסוף
וחלוקת ציוד לתלמידי בית הספר .
תחזוקה שוטפת של החנות
הקהילתית
יום האישה
אגף
יום כיף והעצמה לנשות נתניה
רובעים
הבינלאומי  net-ולאמהות חד הוריות
woman
ושכונות
בבה"ס מרכז לנוער
סיירת הורים
אגף
הקמת סיירת הורים חברתית .
רובעים
תגבור וגיוס מתנדבים נוספים
ושכונות
לסיירות הקיימות ברמת
העמותה
ידין,חפציבה,קרית נורדאו,סלע
,קרית השרון.ימי גיבוש ,השתלמויות לחינוך
בלתי
מקצועיות ורכישת ציוד .
פורמלי
אגף
רובעים
ושכונות

גינות קהילתיות תפעול שוטף ושדרוג על פי צורך של
הגינות הקהילתיות תוך יצירת קהילה
מאוחדת ויוזמת .
הקמת גינה קהילתית במרכז
העיר בבה"ס בארי כחלופה לגינת
מקדולנד.
תוכנית אפשרי סדנאות במימון משרד הבריאות
בריא
במסגרת "אפשרי בריא".
סדנאות ריצה להורים וילדים ,
סדנאות גלישה לגיל השלישי ולגילאי
 50פלוס.
פרויקט בניין
פרוייקט קהילתי המשלב קהילה
מאמץ בית
וחברה

רווחת הקהילה

21014

21020

21022

21023

21024

21007

קידום תהליכי תפעול באגף השכונות

הטמעת שיתוף הטמעת שיתוף הפעולה מול מערך מינהל
הפיקוח העירוני ,שפ"ע ואחזקת דרך' תפעול
פעולה בין
 ,אגף ההנדסה באמצעות סיורים
מנהלי
מתוכללים ,יציאה לשטח בשיתוף
פעולה פעם בשבוע ממשרדו של
מנהל הרובע עם הגורמים הר"מ,
מעקב ובקרה אחר תלונות במוקד
העירוני .
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הסבר

רכישת רכב
אגף רובעים ושכונות מסייר ברחבי
אגפי לאגף
השכונות ברכב הפרטי דבר שאינו
רובעים ושכונות מתרחש בשום מינהל  /אגף  .כ"כ
יש צורך בשינועים רבים לפרויקטים
,אירועים ,לחנות הקהילתית וכדומה.
לאור הרחבת תפיסת השירות
בעיריית נתניה ורצון לשיפור מתמיד
באיכות העבודה יש צורך ברכישת
רכב כולל נגררת לאגף רובעים
ושכונות .
העמקת שיתוף העמקת קשרי הפעולה בין אגף
פעולה
התחדשות עירונית ואגף שירות
וחדשנות לבין אגף רובעים ושכונות
בדגש על מתן שירות לתושב.

אגף /
משימת אב /שם המשימה
מס' משימה

21011

21016

21012

שיתופי ציבור

אחראי
משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

פירוט
מקורות
חיצוניים
מספר סעיף
סוג
תקציב תקציבי
תוצר מדיד חציון 2
(ריק)

מינהל
תפעול

רגיל

0

0

0

0

0

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

רגיל

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

רכישת רכב +נגררת
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

מינהל
תפעול

קיום שיתופי ציבור

ביצוע תוכנית יום העצמאות 2022

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת ורב ערוצית

סך מקבלי הקהל וסך הכנסות.

הקמת מתחמי חיסונים.
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

מיצוב מעמדה של העיר כריביירה הישראלית,
המהווה מוקד משיכה בתרבות פנאי בילוי
ותיירות ברמה ארצית ובינלאומית.

הטמעת עקרונות עיר חכמה ומקיימת בבסיס
פעולות העירייה .תוך מתן דגש על שיפור
השרות וייעול תהליכים

פגישות משותפות ,
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות פרויקטים משותפים ,
מנהל רובע נוכח בכל פגישה עם
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
תושבים בהתחדשות עירונית
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
קהילתית
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי

מוסיקת רקע  ,עמדת צילום ממותגת אגף
רובעים
עם ישראל @נתניה בלווי צלם
ושכונות
מגנטים.
דמויות שטח וכדומה.
במוקדי המנגלים המורשים.

ביצוע שיתופי ציבור כחלק משקיפות אגף
עירונית ומענה רציף ונגיש לתושבי רובעים
ושכונות
העיר .
שיתופי הציבור יתקיימו על פי
מדיניות הנהלת העירייה בשיתוף
מינהל הנדסה ,פיקוח עירוני  ,מינהל
תפעול ,מינהל חינוך וכל המתבקש
מכך.

שקיפות עירונית בתהליכים עירוניים

21015

אירועי יום
העצמאות

יום העצמאות 2022

21017

אגף
רובעים
ושכונות

מתחמי חיסונים הקמת מתחמי חיסונים על פי ביקוש אגף
הנהלת העירייה ומצב סך הנדבקים רובעים
ושכונות
בעיר .
הקמת מתחם חיסונים קבוע
בנתניה .

מגיפה עולמית

21018

שירות לתושב

אוטובוס נתניה
עד הבית

החזרת אוטובוס נתניה עד הבית
לפעילות מלאה .
שדרוג והתאמות פיזיות של
האוטובוס.
הכנסת שירות עמדת ממשל זמין.
מתן אפשרות לתשלום ארנונה
,גביית דוחות חניה ,כרטיס תושב,
תו חניה  ,שירות לאגף התחדשות
עירונית ישירות בשכונות ,

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
0

5,000

20,000

60,000

0

30,000

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

0

0

0

0

0
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אגף /
משימת אב /שם המשימה
מס' משימה

21021

תגמול שעות
עבודה לעובדי
אגף רובעים
ושכונות

תגמול שעות עבודה

17762

הסבר

אחראי
משימה

מינהל
בעקבות העמקת הקשר עם
הקהילה ,קיום אירועי קהילה בשעות תפעול
אחה"צ ובשעות הערב המאוחרות,
תפעול שוטף באמצעות מינהל
תפעול ,מענה בפייסבוק העירוני
,פניות תושבים כאשר מנהלי
הרובעים מספקים צינור ישיר
להעברת מידע ולבקשות שוטפות.
לפיכך נדרש תוספת שעות נוספות
מקסימליות ותוספת שעות כוננות.

מטרת על רלוונטית

הנחלת תפיסת שרות מתקדמת ורב ערוצית

תוצר מדיד חציון 1

אישור תקציב לשעות נוספות
מקסימליות ושעות כוננות בהתאם.

מנהלת להתחדשות עירונית בשכונות

תוצר מדיד חציון 2

(ריק)

פירוט
מקורות
חיצוניים
(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
0

0

 1769002750משרד
הבינו
והשיכון

0

0

0

0

0

 1769002750משרד
הבינוי
והשיכון

 1769002750משרד
הבינוי
והשיכון

 1769002750משרד
הבינוי
והשיכון

 1769002750משרד
הבינוי
והשיכון

 1769002750משרד
הבינוי
והשיכון

0

מספר סעיף
סוג
תקציב תקציבי

רגיל

ביצוע של שיתוף ציבור במתחמים
השונים בשכונות נאות שקד ,רמת
ידין וקריית נורדאו

(ריק)

רגיל

רגיל

מנהלת
מינהלת

מנהלת
מינהלת

קידום מפגשי הסברה לקידום נציגות (ריק)
ובחירת עו"ד דיירים בשכונת רמת
ידין  ,נאות שקד וקריית נורדאו

(ריק)
ביצוע של שאלונים במתחמים
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות להתחדשות עירונית  ,הבנת הצרכים
של התושבים ומתן מענה
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
(ריק)

תרגום הפרסום לתושבים בשפות
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות האמהרית והרוסית
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי

מנהלת
מתן יעוץ מקצועי לנציגות בעלי
הדירות מתן שירותי גישור במתחמים מינהלת
נבחרים

הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
צוות
המינהלת העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
מנהלת הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
מנהלת העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי

רגיל

רגיל

(ריק)

שירותי גישור לבעלי דירות
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות במתחמים הנבחרים
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
רגיל

רגיל

(ריק)

יעוץ וליווי משפתי לצוות המנהלת .מנהלת
לווי המנהלת טיפול שוטף ומתן יעוץ מינהלת
משפטי לשאלות תושבים במתחמים
להתחדשות עירונית

עידוד וקידום תהליכי התחדשות
תהליכי
עירונית הכוללים תהליכים חברתיים
התחדשות
של ארגון התושבים בשכונות :קריית
עירונית תוך
נורדאו ,נאות שקד ,שכונת רמת ידין
יצירת אמון
(דורה).
בתושבים
סיוע לבניינים במתחמים הנבחרים בהתאם
ומתחמים
להיתכנות התכנונית נידרש פעילות
בהתארגנות
הדרכה לנציגות דיירים ,במתחמים
לקראת בחירת ועל מנת לסייע להם להתארגן
נציגות ובחירת
עו"ד דיירים
מיפוי משפחות מיפוי עומק חברתי משפחתי
חברתי
למשפחות בתהליכי התחדשות
עירונית ,למידה על מאפייני
התושבים והקהילה  .המיפוי כולל
פרטים על אישים ועמדות לגבי
התחדשות עירונית
הנגשה שפתית ותרבותית לתושבים,
הדרכה והפצת מידע והסברה
בכל הקשור להתחדשות עירונית
במתחמים הנבחרים

עידוד וקידום תהליכי התחדשות עירונית בשכונות

17769

17770

17771

17772

17775

שרותי תרגום
ומידע והדרכת
התושבים
ומיצוי זכיותיהם
בתהליכי
התחדשות
עירונית
הדרכת
התושבים ומיצוי
זכויותיהם
בתהליכי
התחדשות
עירונית
יעוץ וליווי
משפטי לצוות
המינהלת
המשך התקשרות מול משרד עו"ד
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות עבור קבלת יעוץ וליווי משפטי עבור
צוות המנהלת
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

30

50

0

5

0

150

168

17776

אגף /
משימת אב /שם המשימה
מס' משימה

פרסום ומיתוג

17778

הסבר

שיווק ,פרסום ומיתוג המנהלת

רכישת ציוד מתכלה למשרד

כיבוד וציוד
מתכלה
למינהלת

17779

אחראי
משימה

מנהלת
מינהלת

מנהלת
מינהלת

נדרש תקציב לתחזוקת המחשבים

17781

אחזקה שוטפת ע"י חברת אקווה
ואגם

מנהלת
מינהלת

תחזוקה
שוטפת של
ציוד המיחשוב
(מחשבים)

מנהלת
מנהלת מינהלת בהחלטת ממשלה נקבעו אבני
שכונתית
היסוד של התוכנית הכוללת לשילוב מינהלת
לשכונת קריית מיטבי של ישראלים ממוצא אתיופי.
נורדאו ,רמת
בהחלטת ממשלה נקבע כי אחד
ידין ונאות שקד הכלים

18059

גנים ונוף

אחזקה של  57יח' פיסול צמחי ב25
אתרים

אחזקה שוטפת של הגינון ברחבי העיר

18196

אחזקה
בטיחותית
של כ660 -
ראשי מערכת
ממוחשבים
אחזקת פיסול
צמחי

גנים ונוף

18200

19615

19619

גנים ונוף

בדיקות מעבדה (ריק)
למזרקות עפ"י
דרישות משרד
הבריאות

סיירת לניקיון
גינות כלבים
פעמים בשבוע

ניקיון גנים
לאחר אירועים

גנים ונוף

ניקיון פעמים בשבוע ב 22גינות
כלבים

ניקיון הגנים לאחר אירועים בהתאם גנים ונוף
לתוכנית האירועים העירונית

מספר סעיף
סוג
תקציב תקציבי
רגיל

תוצר מדיד חציון 2
(ריק)

תוצר מדיד חציון 1
שיווק ופרסום שירותי המנהלת

הזמנת כיבוד וציוד מתכלה לקורסים (ריק)

מטרת על רלוונטית

פירוט
מקורות
חיצוניים
 1769002750משרד
הבינוי
והשיכון
רגיל

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
0

0

 1769002750משרד
הבינוי
והשיכון
תחזוקת ציוד המחשוב

(ריק)

רגיל

( 1769002750ריק)

(ריק)

רגיל

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
10

10

0

0

רגיל

אחזקה של  57יח פיסול ב 25אתרים אחזקה של  57יח פיסול ב 25אתרים רגיל

0

3,000

קידום תהליכי התחדשות עירונית
תוך ייזום ומתן מענים ושירותים
לתושבים

גנים ונוף
( 1746101750ריק)

( 1746101750ריק)

אחזקה שוטפת של כ 660 -ראשים

500

180

אחזקה שוטפת של כ 660 -ראשים

0

0

ביצוע בדיקות מעבדה ל 14מזרקות
פעם בחודש

רגיל

ביצוע בדיקות מעבדה ל 14מזרקות
פעם בחודש

( 1746101750ריק)

140

39

ניקיון של  22גינות כלבים פעמים
בשבוע

ניקיון הגנים לאחר האירועים בהתאם יקיון הגנים לאחר האירועים בהתאם רגיל
לתוכנית אירועים עירונית
לתוכנית אירועים עירונית

ניקיון  22גינות כלבים פעמים בשבוע רגיל

( 1746101750ריק)

( 1746102750ריק)

100

0

0

0

 1769002750משרד
הבינוי
והשיכון

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
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
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
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

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
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
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
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
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

169

19623

19625

אגף /
משימת אב /שם המשימה
מס' משימה

גיזום עצים
ברחבי העיר

הסדרי תנועה
לגיזום עצים

20056

שדרוג משטחי
בלימה בגנים
ברחבי העיר

הסבר

אחראי
משימה

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

הזמנת עבודה והתקנה של הפיסול
באתר בהתאם להנחיות וועדת
הפיסול

תכנון הפיסול בהתאם לוועדת
הפיסול

ביצוע שדרוג הפסלים וצביעת
הפסלים בהתאם לתוכנית עבודה

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
899
( 1746101750ריק)

( 1746102750ריק)

פירוט
מקורות
חיצוניים

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

100

1,000

1,000

0

0

0

(ריק)

( 2018202750ריק)

0

מספר סעיף
סוג
תקציב תקציבי

תב''ר

תב''ר

ביצוע שדרוג הפסלים וצביעת
הפסלים בהתאם לתוכנית עבודה

עפ"י ביקורת מכון התקנים וקריאות
מוקד

הכנת תוכנית עבודה וביצוע 50%
עפ"י תוכנית עבודה

עפ"י ביקורת מכון התקנים

עפ"י ביקורת מכון התקנים וקריאות
מוקד

הכנת תוכנית עבודה וביצוע 50%
עפ"י תוכנית עבודה

עפ"י ביקורת מכון התקנים

תב''ר

רגיל

טיפול בכ 1250 -מ"ר דק

( 2018392751ריק)

( 2018392751ריק)

( 2019912750ריק)

טיפול בכ 1250 -מ"ר דק

1,000

1,000

1,000

תב''ר

0

0

0

0

(ריק)

(ריק)

0

0

(ריק)

300

3,000

1,000

החלפת כ  5000מ"ר לריצוף

סיום החלפת הדק לריצוף

תב''ר

תב''ר
התקדמות חוות הדעת בהתאם
התקדמות חוות הדעת בהתאם
להוצאת היתר"ים עפ"י מחלקת רישוי להוצאת היתר"ים עפ"י מחלקת רישוי
בהנדסה
בהנדסה

0

0

0

תב''ר

גיזום עצים בהתאם לתוכנית עבודה גיזום עצים בהתאם לתוכנית עבודה רגיל
גנים ונוף הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
(ריק)
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
בהתאם לתוכנית עבודה גיזום עצים בהתאם לתוכנית עבודה לגיזום עצים רגיל
הסדרי תנועה ע"י עגלות חץ ,שוטרים גנים ונוף הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות
בשכר ,כולל סגירת רחובות
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי

שיקום  6פסלים ממתכת וצביעת
פסלים לצורך הגנה ושימור (174
פסלים)

גנים ונוף

גנים ונוף

גנים ונוף

פסילות מכון התקנים למשטחי
בלימה שמעל  5שנים

רכישת פיסול חדש
תכנון ועיצוב
פיסול חדש
בהתאם
להחלטת ועדת
פיסול
שדרוג פסלים
ברחבי העיר

שדרוג והקמת גנים ציבוריים ברחבי העיר

20057

20059

20060

20061

20062

20094

20097

גנים ונוף
שדרוג מתקני התאמה לתקן החדש מתקנים
משחק
שנפסלו ע"י מכון התקנים או
לחילופין אי הצדקה כלכלית
להשקעה בתיקונים במתקנים ישנים
או וונדליזים כגון שריפה וכד'
גנים ונוף
החלפת מעקות החלפת מעקות רקובים ומסוכנים
רקובים לאורך לאורך טיילות העיר
מצוקי העיר
סביבה ימית קו ראשון לים
בטיילות
החלפת כ 1000 -מטר מעקות
רקובים
תיקון ושדרוג
גנים ונוף
תיקוני עומק בדק והחלפת קורות
הדק בטיילת
בסיס לצורך שיקום בסיסי במשטח
ובכיכר
הדק בטיילת ובכיכר העצמאות
העצמאות

המרת משטח
הדק בריצוף
בטיילת איילנד

מתן חוות דעת
מומחה בנושא
עצים להיתרי
בנייה ותב"עות

גנים ונוף

המשך המרת משטח הדק לריצוף
כ 5000 -מ"ר

שירות במכור חוץ באמצעות אגרונום גנים ונוף
מומחה לעצים לבדיקה ומתן חוות
דעת לבקשות להיתרי בנייה ותב"עות

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
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
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
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
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
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
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
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
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20100

20104

הסבר

הנגשת
טיילת ואתר
טבע עירוני
ואנדרטאות

התקנת
הצללות בגנים
ציבוריים

אחראי
משימה

מימוש שלב ב' עפ"י הערכת מחיר
טרם מכרז

התקנת כ  12 -הצללות בגנים
ציבוריים בהתאם לדרישות התקן
המעודכן והנחיות מכון התקנים

20105

גנים ונוף

גנים ונוף

גנים ונוף

20108

20109

20110

20111

20106

שדרוג כניסה
לעיר מצומת
הרצל לכיון
מערב

רחוב גבע

גן מקהל ליד
מפעל הפיס

רחוב בורכוב

20112

גנים ונוף

שדרוג בקרים מערכות שהושבתו עקב קורוזיה
מתוכנתים
ומערכות ניטור
המים וממירי
תדר
שדרוג מערכות שדרוג מערכות תאורה באתרים
תאורה
הבאים
דקורטיבית
איילנד 6 ,אמבטיות באי תנועה
במזרקות
ברחוב אהוד מנור ,ציר הכחול
וחבצלת בכיכר
גינון והשקיה והסדרי חזיתות

שדרוג גינון והשקיה באי תנועה

שדרוג גינון השקיה ופינות ישיבה

שדרוג ערוגות

עציצים ופינות ישיבה

רחוב ברנר
ברחבת בית
הספר ישורון

20113

גנים ונוף

גנים ונוף

גנים ונוף

גנים ונוף

גנים ונוף

גנים ונוף

הקמת גינה
מתחם מתקני משחק  ,משטחי
ציבורית בקרית בלימה ,הצללה
צ'אנז

מטרת על רלוונטית
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

תוצר מדיד חציון 1

מספר סעיף
סוג
תקציב תקציבי
0

בהתאם לתוכנית עבודה דו שנתית בהתאם לתוכנית עבודה דו שנתית תב''ר
וסקר נגישות בהתאם לתקן המדינה וסקר נגישות בהתאם לתקן המדינה
לחוק הנגישות
לחוק הנגישות
תב''ר

תוצר מדיד חציון 2

פירוט
מקורות
חיצוניים
(ריק)

0

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
1,800

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

שדרוג של עוד  5מזרקות

(ריק)

תב''ר

1,000

0

תב''ר

0

(ריק)

0

הכנת הזמנת עבודה והתקנה של כ 6סיום התקנה בכל  12הצללות
הצללות

1,000

(ריק)

שדרוג כ 5 -מזרקות

0

1,000

הכנת מפרטים הזמנות עבודה

0

התקנת מערכות תאורה ב6
אמבטיות באי תנועה ,ציר הכחול,ו
חבצלת בכיכר ומזרקה באיילנד

הכנת תוכנית ומפרט טכני

הכנת מפרט טכני כולל הזמנת
עבודה

הכנת מפרט טכני והזמנת עבודה

הכנת מפרט טכני והזמנת עבודה

ביצוע הפרויקט

ביצוע הפרויקט

ביצוע הפרויקט

ביצוע הפרויקט

הכנת מפרט טכני והזמנת עבודה

תב''ר

תב''ר

תב''ר

תב''ר

ביצוע הפרויקט

0

0

0

0

תב''ר

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

1,500

150

200

100

(ריק)

0

0

0

0

100

ביצוע הפרויקט

תב''ר

0

(ריק)

1,000

0

0

הכנת תוכנית  ,מפרט טכני והזמנת
עבודה
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20114

הקמת מתחם
פעוטות בשכ'
אגמים

הסבר

אחראי
משימה

גנים ונוף

20116

20117

20118

20119

20120

20121

20122

הכנת מתחם משחקים  ,הצללה
משטח בלימה

שידרוג ועיצוב כדים ,קשתות ,השקיה
המרחב הציבורי
צמתים ונקודות
מרכזיות ברחבי
העיר
גן שחל

כיכר השכלה

בן צבי עד
כניסה לרמת
ידין מרחוב
הנביאים

שדרוג גן
מסילות

גן גוטמכר

20115

שדרוג השקיה וגינון

שדרוג גינון השקיה ופיסול צמחי

גינון ,כדים ,השקיה

גינון השקיה עציצים

אי תנועה
משלום עליכם
ועד רחוב שי
עגנון

שדרוג אי תנועה גינון השקיה כדים
וכיכרות באזור
התעשייה
החדש

שבילים ,תאורה ,גינון השקיה
,מתחמי משחק ,הצללה

שבילים ,הסדרי תנועה ,תאורה
,מתקני משחק וכו'

20123

גנים ונוף

גנים ונוף

גנים ונוף

גנים ונוף

גנים ונוף

גנים ונוף

גנים ונוף

גנים ונוף

גנים ונוף

הקמת גינה
שבילים ,תאורה ,מתחמי משחק,
ציבורית ברחוב הצללה וכו'
בוסל

פירוט
מקורות
חיצוניים
מספר סעיף
סוג
תקציב תקציבי
תוצר מדיד חציון 2

תוצר מדיד חציון 1
הכנת מפרט טכני והזמנת עבודה

מטרת על רלוונטית

בכנת תוכנית ,מפרט טכני ,הזמנות
עבודה

הכנת מפרט טכני ,הזמנת עבודה

הכנת מפרט טכני הזמנת עבודה

ביצוע הפרויקט

ביצוע הפרויקט

ביצוע הפרויקט

ביצוע הפרויקט

הכנת מפרט טכני ,הזמנת עבודה

תב''ר

תב''ר

תב''ר

תב''ר

ביצוע הפרויקט

0

0

0

0

תב''ר

(ריק)

(ריק)

(ריק)

(ריק)

0

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
300

3,000

200

150

(ריק)

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

0

0

0

1,000

הכנת מפרט טכני הזמנת עבודה

ביצוע הפרויקט

תב''ר

0

(ריק)

1,000

הכנת תוכנית ,מפרטט טכני הזמנת
עבודה

הכנת תוכנית ,מפרט טכני ,הזמנת
עבודה

ביצוע הפרויקט

הכנת תוכנית מפרט טכני הזמנת
עבודה

ביצוע הפרויקט

תב''ר

ביצוע הפרויקט

רגיל

0

תב''ר

0

מפעל
הפיס

0

(ריק)

0

מפעל
הפייס

1,500

5,000

0

ביצוע הפרויקט

1,500

תב''ר

0

0

2,000

הכנת תוכנית ,מפרט טכני הזמנת
עבודה

מפעל
הפיס

0

0

0

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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20124

20125

אגף /
משימת אב /שם המשימה
מס' משימה

גן קפלן פינת
שפרינצק

גן עמוס כולל
מגרש ספורט
בשכ' רמת ידין

20265

הסבר

שבילים ,תאורה ,מתחם משחקים,
פינות ישיבה וכו'

שבילים ,תאורה  ,מתחם משחקים
וכו'

שדרוג תשתיות ברחובות שלום עליכם ,הרב קוק
עקב שורשי
,היצירה ,אומנות והבונים
עצים בוגרים
ברחובות

17984

אחראי
משימה

מטרת על רלוונטית

גנים ונוף 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
גנים ונוף 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
גנים ונוף 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

אחזקה שוטפת  2290דונם גנים ציבורים,חורשות  200מתחמי משחקים  226הצללות

מספר סעיף
סוג
תקציב תקציבי
0

0

תב''ר

רגיל

תוצר מדיד חציון 2
ביצוע הפרויקט

הכנת תוכנית ,מפרט טכני ,הזמנת
עבודה

ביצוע  50%מתוכנית עבודה

תוצר מדיד חציון 1
הכנת תוכנית מפרט טכני הזמנת
עבודה

הכנת תוכנית ,מפרט טכני ,הזמנת
עבודה

ביצוע  50%מתוכנית עבודה

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
0

0

מפעל
הפיס

פירוט
מקורות
חיצוניים

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
1,000

1,000

מפעל
הפיס

0

0

0

0

0

0

0

(ריק)

1,740

1,452

4,380

2,000

2,268

5,940

700

( 1746101750ריק)

( 1746102750ריק)

( 1746102750ריק)

( 1746102750ריק)

( 1746102750ריק)

( 1746102750ריק)

0

תב''ר

מימוש חוזה אחזקה מול הקבלנים
ועמידה בתוכניות עבודה

רגיל

מימוש חוזה אחזקה מול הקבלנים
גנים ונוף הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות ועמידה בתוכניות עבודה
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי

17993

17987
מימוש חוזה אחזקה מול הקבלנים
ועמידה בתוכנית עבודה

אחזקה שוטפת אחזקה שוטפת גינון ,השקיה ,דומם גנים ונוף
של  318דונם בגנים הציבוריים ,אי תנועה ,בשטחים
גינון אזור מרכז אקסטנסיבי

17996

גנים ונוף

רגיל

מימוש חוזה אחזקה מול הקבלנים
ועמידה בתוכניות עבודה

מימוש חוזה אחזקה מול קבלנים
ועמידה בתוכנית עבודה

גנים ונוף

אחזקה שוטפת אחזקה שוטפת של גינון השקיה
גינון אזור דרום ודומם בגנים הציבורים ,אי תנועה,
ובשטחים אקסטנסיבי
כולל פארק
אגם החורף
והפיאנו כ650 -
דונם
אחזקה שוטפת אחזקה שוטפת של גינון השקיה
 276דונם גינון ודומם בגנים הציבורים אי תנועה
באזור צפון
ושטחים אקסטנסיבי

רגיל

מימוש חוזה אחזקה מול קבלנים
ועמידה בתוכנית עבודה

מימוש חוזה אחזקה מול קבלנים
ועמידה בתוכנית עבודה

17998
מימוש חוזה אחזקה מול קבלנים
ועמידה בתוכנית עבודה

מימוש חוזה אחזקה מול קבלנים
ועמידה בתוכנית עבודה

מימוש חוזה אחזקה מול קבלנים
ועמידה בתוכנית עבודה

אחזקה שוטפת אחזה שוטפת של גינון ,השקיה,
של  558דונם דומם בגנים ,אי תנועה ושטחים
גינון באזור
אקסטנסיבי
מזרח

אחזקה שוטפת אחזה שוטפת של גינון ,השקיה
של  112דונם ,דומם בגנים הציבוריים ,אי תנועה
גינון בטיילת
ושטחים אקסטנסיבי
צפון

18003
מימוש חוזה אחזקה מול הקבלנים
ועמידה בתוכנית עבודה

מימוש חוזה אחזקה מול הקבלנים
ועמידה בתוכנית עבודה

רגיל

רגיל

רגיל

גנים ונוף

גנים ונוף

אחזקה שוטפת (ריק)
של 158.3
דונם גינון טיילת
מרכז

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
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
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
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
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

173

הסבר

תוספת 3
בקשה חדשה
מפקחים
לבדיקות
בטיחות
לעצים ופיקוח
על עבודות
הגיזום וטיפול
בשורשים
טיפול מונע
(ריק)
בחדקונית
הדקל בעצי
הדקל ברחובות
באמצעות
מדביר מוסמך
והנחיות משרד
החקלאות
אחזקת של
(ריק)
 200מתחמי
משחק

פיקוח על קבלני  4מפקחי גינון לאזור צפון ,דרום,
אחזקת גינון
מרכז ,טיילות

אגף /
משימת אב /שם המשימה
מס' משימה

18063

18066

19628

19629

19630

אחראי
משימה

מטרת על רלוונטית

גנים ונוף 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
גנים ונוף 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

( 1746101750ריק)

רגיל

רגיל

תוצר מדיד חציון 2
 4מפקחי גינון פיקוח על קבלני גינון
בהתאם לתוכנית עבודה

פיקוח על עבודות גיזום בהתאם
לתוכנית עבודה .

תוצר מדיד חציון 1
 4מפקחי גינון פיקוח על קבלני גינון
בהתאם לתוכנית עבודה

פיקוח על עבודות גיזום בהתאם
לתוכנית עבודה .

מספר סעיף
סוג
תקציב תקציבי

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
864

( 1746102750ריק)

פירוט
מקורות
חיצוניים

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

663

מימוש מכרז אחזקת מתקני משחק
מול קבלן אחזקה ועמידה בתוכנית
עבודה
תיעוד מידע ובקרה ב 200תיקי גן
ו 226מתחמי הצללות

השלמת כל תוכנית עבודה

רגיל

רגיל

עפ"י קריאות מוקד

רגיל

( 1746102750ריק)

400

( 1746103750ריק)

רגיל

( 1746103750ריק)

48

( 1746103750ריק)

600

0

500

( 1746103750ריק)

( 1746103750ריק)

רגיל

רגיל

רגיל

מימוש מכרז אחזקת הצללות מול
קבלן אחזקה ועמידה בתוכנית
עבודה
עפ"י קריאות מוקד

( 1746103750ריק)

150

500

780

0

0

0

0

0

0

0

ביצוע  50%מתוכנית עבודה
גנים ונוף 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

גנים ונוף

גנים ונוף

19632

19634

19631

אחזקת 226
מתחמי הצללה

תיקון ונדליזים
במתקני משחק

גנים ונוף

(ריק)

(ריק)

ביצוע בקרה על (ריק)
תהליך תחזוקת
מתקני המשחק
באמצעות
תוכנה יעודית
תיקוני ונדליזים (ריק)
במתקני
משחקים

גנים ונוף

גנים ונוף

(ריק)

19636

גנים ונוף

תיקוני משטחי
בלימה דשא
סינטטי ,גומי

מימוש מכרז אחזקת מתקני משחק
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות מול קבלן אחזקה ועמידה בתוכנית
עבודה
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
תיעוד מידע ובקרה ב 200תיקי גן
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות ו 226מתחמי הצללות
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
עפ"י קריאות מוקד
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
מימוש מכרז אחזקת הצללות מול
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות קבלן אחזקה ועמידה בתוכנית
עבודה
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
עפ"י קריאות מוקד
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
עפ"י קריאות מכון התקנים ופסילות
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות מכון התקנים בבדיקות הולם
במשטחי
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
נפילה
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי
עפ"י קריאות מכון התקנים ופסילות
מכון התקנים בבדיקות הולם
במשטחי
נפילה

174

אגף /
משימת אב /שם המשימה
מס' משימה

אחראי
משימה

הסבר

19645

(ריק)

19648

19650

19653

גנים ונוף

קידוד שורשי
עצים ברחבי
העיר שגורמים
לבעיות

טיפול בעיות
בטיחות בגנים
הציבורים

ציוד למשתלה
ובית הבראה

צריכות מים
וביוב בגינות
עירוניות

19656

(ריק)

גנים ונוף
כולל  :תיקוני שבר בגנים ,גדרות,
שלטים ,פירוק והתקנה של ריהוט גן,
תיקוני שבר בעקבות תאונת דרכים,
מדרכות ,גדרות רקובים ,שיפוץ
מערכות השקיה
לרכישת לטות ,ברגים ,צבע ,רגלים גנים ונוף
לספלים ,כלי עבודה ,
צמחייה וכד'

גנים ונוף

גנים ונוף

אחזקת 16
(ריק)
מזרקות כלור ו7
בריכות

18004

קבלת שטחי חדשים מחל"ת וסיום פרוייקטים של העיריה

(ריק)
קבלה של
כ 20 -שטחים
חדשים מחל"ת

מטרת על רלוונטית
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
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
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
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
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

מיצוב מעמדה של העיר כריביירה הישראלית,
המהווה מוקד משיכה בתרבות פנאי בילוי
ותיירות ברמה ארצית ובינלאומית.
התייעלות תוך צמצום ההוצאה העירונית

יוסי זאיתון התייעלות תוך צמצום ההוצאה העירונית

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

פירוט
מקורות
חיצוניים

( 1746103750ריק)

( 1746103750ריק)

( 1746103750ריק)

( 1746103750ריק)

מספר סעיף
סוג
תקציב תקציבי

בהתאם לתוכנית עבודה ופניות
ציבור ומוקד

ביצוע קידוד שורשים ברחבי העיר
ביצוע קידוד שורשים ברחבי העיר
בהתאם לתוכנית עבודה ופניות מוקד בהתאם לתוכנית עבודה ופניות מוקד

בהתאם לתוכנית עבודה ופניות
ציבור ומוקד

יצור ספסלים ורכישת הציוד

רגיל

רגיל

רגיל

ביצוע הזמנת עבודה ועדת
התקשרויות לציוד

עמידה בתוכנית השקיה

רגיל

עמידה בתוכנית השקיה

עמידה בתוכנית עבודה

עמידה בתוכנית עבודה

רגיל

( 1746103750ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
500

800

200

10,800

900

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

0

0

0

0

סקירת צרכים

קבלה של  50%מהשטחים מחל"ת

ביצוע בהתאם לתקציב

רגיל

תב''ר

מכרז ובחירת קבלן

( 1746101750ריק)

0

ביצוע ע"פ תקציב העירייה

135

(ריק)

רגיל

0

1,600
0

אחזקות

0
(ריק)

תב''ר

0

(ריק)

4,000

18,000

סקירת צרכים ,בחירת קבלן וביצוע

(ריק)

חלוקת העבודה ובחירת קבלנים
לביצוע

רגיל

0

(ריק)

16,000

0

0

0

קבלה של  50%מהשטחים מחל"ת
גנים ונוף 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

20382

חידוש ושדרוג מאור רחובות

קישוטי תאורה קישוטי תאורה-בהמשך שלוש שנים יוסי
מחלוף
לא חודשה תאורה

20497

שדרוג והחלפת תאורת חוץ לגופי
תאורה בטכנולוגיית לד

קיימות מערכות מיזוג בנות 20
שנה ויש צורך בשדרוג עפ"י תוכנית
עבודה 30 ( .יח')

רפאל
אובאיידוב

החלפת גופי
תאורת חוץ

20364

מיזוג מוסדות
חינוך

ניהול צריכת אנרגיה

20495

שיפוצי קיץ

סביבה נאותה וחדשנית למוס"ח

שיפוצי קיץ בתי ספר יסודי

ואדים
נוסייב

סקירת צרכים והכנת תוכניות
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

175

אגף /
משימת אב /שם המשימה
מס' משימה

הסבר

מבני ציבור

שדרוג מבני
ציבור

בניית חתוליה
עירונית

מרכז דוד

20383

20384

20386

20496

אחראי
משימה

הסדרת איטום מבנים ותיקוני שבר,
שדרוג חצרות מבני ציבור

נסקרו  10מבנים בהם נדרשים
תיקוני בטיחות של מערכות גילוי
כיבוי  ,יציאות ומדרגות חרום עזרים
וכו .

בניית חתוליה עירונית ,הענקת
טיפולים רפואיים .

שיקום וטיפול בחזיתות המבנה,
מדרגות חירום ,נגישות

סביבה נאותה ומתוחזקת למוסדות הרשות

ספיר
כרמלי

ספיר
כרמלי

ספיר
כרמלי

ספיר
כרמלי

20351

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

20494

עיצוב חצרות,
במימון משרד
חינוך

הקמת סככות
בכניסות
לבתי"ס

20366

20368

20377

מטרת על רלוונטית

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
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
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
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
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 חינוך עירונית המובילה תהליכי
חדשנות ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
המשמעותי לצה"ל

סקירת צרכים בחירת קבלן לביצוע

תוצר מדיד חציון 1

ביצוע בהתאם לאישור תקציב

תוצר מדיד חציון 2

תב''ר

מספר סעיף
סוג
תקציב תקציבי

0

פירוט
מקורות
חיצוניים
(ריק)

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
2,000

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0
הכנת תוכניות

הכנת תוכניות

חלוקת העבודה וביצוע

ביצוע

תב''ר

תב''ר

0

0

(ריק)

(ריק)

13,400

250

0

0

ביצוע בהתאם לאישור תקציב

תקצוב וביצוע

(ריק)

תב''ר
ביצוע ע"פ אישור תקציב

רגיל

0
רגיל

0

(ריק)
0

(ריק)

750
(ריק)

1,000

0
16,000

בחירת קבלן לביצוע

תב''ר

0

(ריק)

2,000

חלוקת העבודה ובחירת קבלנים
לביצוע.

(ריק)

תב''ר

תב''ר

תב''ר

0

0

0

(ריק)

(ריק)

(ריק)

14,000

2,000

2,000

0

0

תב''ר

0

(ריק)

1,200

0

חלוקת עבודה ובחירת קבלנים
לביצוע

0

0

0

0

סקירת צרכים והכנת תוכניות

סקירת צרכים הכנת תוכניות

סקירת צרכים בניית תוכניות .

סקירת צרכים ובחירת קבלן לביצוע

סקירת צרכים

ביסוס מערכת חינוך עירונית המובילה תהליכי סקר צרכים במקלטים
שיפוץ מקלטים שיפוץ מקלטים במוסדות חינוך לא ואדים
חדשנות ומצוינות והעלאת אחוזי הגיוס
נוסייב
משומשים להתאמה לתקן פיקוד
במ .חינוך
המשמעותי לצה"ל
העורף
סקירה ובניית אומדנים
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
התאמת מוס"ח טיפול בכיבוי אש -מערכות גילוי אש רפאל
אובאיידוב העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות
לדרישות מכ"ר ועשן בכ  70בתי ספר ישנים
523
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת
הביטחון והבטיחות במרחב הציבורי

עיצוב חצרות ומרחבי למידה
במוסדות חינוך

הקמת סככות צל/גשם בכניסה
למבני חינוך (שלב ג' בתוכנית רב
שנתית )

שיפוצי קיץ
 -גנ"י

שדרוג וחידוש תשתיות ,חצרות פנים וחוץ מוס"ח

אלירן
דבוש

ואדים
נוסייב

שיפוצי קיץ  -גנ"י

20379

ואדים
נוסייב

ואדים
נוסייב

השקעות חינוך התאמות וטיפול במבנים לחינוך
מיוחד
מיוחד

20380

בטיחות למוסדות הרשות

נגישות ,עבודות עבודות רישוי בספריות
שיפוץ

ספיר
כרמלי

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

חלוקת העבודה בחירת קבלנים
לביצוע

176

אגף /
משימת אב /שם המשימה
מס' משימה

20385

הסבר

הנגשת מבני
ציבור

20387

אחראי
משימה

ספיר
הנגשת מבני ציבור כולל אולמות
ספורט לשימוש הקהילה ,צפי ביצוע כרמלי
שנתיים

שדרוג גשרים

(ריק)

עופר
נעים

אופיר
זיגדון

אופיר
זיגדון

אופיר
זיגדון

שדרוג גשר המעלית :מעלית הים  -ספיר
 500אש"ח ,.גשר הקניון  250 -אש"ח .כרמלי

20049

רכישת 200
פחי אשפה
דקורטיבח

אופיר
זיגדון

פינוי גזם
אופיר
איסוף גזם גנני ופסולת גושית
מתבצע ע"פ חלוקה של העיר ל  4ימי זיגדון
פינוי ברחבי העיר התשלום מתבסס
על שקילה ומבוקר בתחנת השקילה
הממוחשבת של העיריה
הדברת מזיקים הדברת מזיקים בשטחי העיר

טאוט רחובות עבודות טיאוט ניקיון ידני מכני
באמצעות קבלנים במשמרות
בוקר צהרים ובחודשי הקיץ בשעות
הלילה .
בשנת  2022בחודש יוני תחילת
מכרז חדש עם תוספות של מכונת
שטיפה ,קרצוף מכונת שאיבה ורכבי
סיירת
תגבור ניקיון באזורי תעשייה .
פיקוח על קבלני  2מפקחים לפיקוח על קבלני טיאוט
טיאוט רחובות הרחובות
עקב גידול של השכונות ברחבי
העיר תחולק העיר ל 9רובעים
במקום  7רובעים
נקיון שירותים ניקיון ואחזקה של  13מתחמי
ציבורים
שירותים ציבוריים בעיר ובטיילות
באמצעות קבלן אחזקה

שיפור השירות לתושב

20050

20052

20053

20054

20055

סכום כולל

מטרת על רלוונטית

תוצר מדיד חציון 1

פירוט
מקורות
חיצוניים
(ריק)

מספר סעיף
סוג
תקציב תקציבי
0

תב''ר

תוצר מדיד חציון 2
(ריק)

(ריק)

תב''ר

0

תקציב
ממקורות
הרשות -
א' ₪
4,000

תקציב
ממקורות
חיצוניים
א'₪-
0

עמידה בתוכנית עבודה

(ריק)

750

0

עמידה בתוכנית עבודה

סקירת צרכים בחירת קבלן לביצוע
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
ביצוע בהתאם לאישור התקציב
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

תגבור ניקיון הרחובות בכלים מכניים תגבור ניקיון הרחובות בכלים מכניים רגיל
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

רגיל

ניקיון העיר

( 1712202750ריק)

( 1712202751ריק)

35,000

720

מימוש החוזה מול קבלן האחזקה

0

0

מימוש החוזה מול קבלן האחזקה

תוספת מנופים וייעול העבודה בשטח תוספת מנופים וייעול העבודה בשטח רגיל

רגיל

( 1712305750ריק)

( 1712202752ריק)

16,800

1,300

0

רגיל

מניעה מקדימה ושיתוף התושבים
באמצעות פרסום והסברה בנושא
מזיקים ויתושים
רכישת  100פחים

( 1712309750ריק)

מניעה מקדימה ושיתוף התושבים
באמצעות פרסום והסברה בנושא
מזיקים ויתושים
רכישת  100פחים

430

רגיל

0

(ריק)

260

0

0

0

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
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
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
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
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
803,062

222,755

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.
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אגף /
משימת אב/
מס' משימה

שם המשימה

19588

19589

19594

19595

הסבר

רכישת  4מכולות

שיפוץ במקלטים
ציבוריים

שיפוץ במחסני
חירום

חיבור מקלט קפלן
למערכת הביוב

19596

אחראי
משימה

רכישת  4מכולות לצורך אחסון ציוד חירום ברובעים.

שיפוץ במקלטים ציבוריים בהתאם לצורך .בלות
המקלטים גדלה בכל שנה ,ויש צורך בריצוף/איטום/
חשמל/אינסטלציה

יש צורך בהחלפת חלק מתשתיות החשמל המיושנות
אשר גורמות לקצרים והפסקות חשמל ,ובשל כך גם
המצלמות לא עובדות במקום.

חיבור מקלט קפלן למערכת הביוב העירונית לצורך
שימוש במקלט בשעת חירום

מרה"פ חלופי תל
חי 8

היערכות העיר והעירייה למוכנות למצבי חירום
יוסי בר

יוסי בר

יוסי בר

יוסי בר

כידוע המקלט במקום משמש כמרכז הפעלה חלופי וגם יוסי בר
מטה רובע ב' בחירום  .המקום לא עבר שיפוץ לאורך שנים
ויש צורך דחוף לשדרג את תשתיות הטכנולוגיות במקום .
צביעה  ,ריצוף ועוד
המקום מיושן מאוד והשהייה בו קשה מאוד לשוהים בו
והתפקוד יורד מאוד .ולכן נדרשים השיפוצים ושדרוג
התשתיות.

19597

שיפור שירות מהיר ואיכותי לתושב

גיוס  4מוקדנים
עבור מוקד רואה

18409

19571

מטרת על רלוונטית

ביטחון וחירום
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
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
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
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
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

גיוס  4מוקדנים עבור מוקד רואה ותפעול חניוני המלאכה ,רותם דוק הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
בן משה העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות
איקאה ופולג
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת הביטחון
והבטיחות במרחב הציבורי

רישות העיר
במצלמות

התקנת מערכות
אבטחת מידע
ואנליטיקה

התקנת מצלמות באתרים

המשך רישות העיר במצלמות ,יעד של הצבת כ 1000
מצלמות ברחבי העיר במהלך מספר שנים

התקנת מערכות אבטחת מידע ואנליטיקה לשימוש יעיל
ומאובטח במצלמות.

הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
אלון
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות
אהרון
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת הביטחון
והבטיחות במרחב הציבורי
רותם דוק הטמעת עקרונות עיר חכמה ומקיימת בבסיס
בן משה פעולות העירייה .תוך מתן דגש על שיפור השרות
וייעול תהליכים

תוצר מדיד חציון 1

תוצר מדיד חציון 2

רכישת המכולות
והצבתם ברובעים

סוג
תקציב

תקציב
תקציב
פירוט
ממקורות
מספר
סעיף מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים
תקציבי
חיצוניים הרשות  -א'
א'₪-

רגיל

טיפול במקלטים
בהתאם לצורך

שיפוץ בהתאם
לצורך

קבלת הצעת מחיר,
וביצוע העבודה

קבלת הצעות מחיר
וביצוע העבודה

( 2019782930ריק)

הצבת מכולות
בורבעים עם ציוד
חירום
טיפול במקלטים
בהתאם לצורך

(ריק)

(ריק)

(ריק)

70,000

תב''ר

תב''ר

תב''ר

רגיל

0

0

0

0

(ריק)

( 2019782750ריק)

(ריק)

(ריק)

1,000,000

460,000

100,000

500,000

100,000

100,000

0

(ריק)

( 1722006750ריק)

( 2020102750ריק)

750,000

0

0

0

0

0

0

0

גיוס מוקדנים
והכשרתם בהתאם

תפעול המוקד
והחניונים

רגיל

תב''ר

בניית תוכניות
והתקנת מצלמות
בהתאם.

בניית תוכניות
והתקנת מצלמות
בהתאם
תב''ר

יציאה למכרז ובחירת התקנת המערכות
ותחילת הפעלת
הזוכה
המערכות
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אגף /
משימת אב/
מס' משימה

19586

שם המשימה

בניית חתוליה

הסבר

בניית חתוליה עירונית לרווחת חתולי העיר .עקב ריבוי
פניות בנושא חתולים ,וטיפול בחתולים פצועים וחולים
וביצוע עיקורים לחתולי רחוב ,נדרשת בניית חתוליה
חדשה בהקדם.

תפעול מרפאת המחלקה הווטרינרית

18406

רכישת כלי t3

הגברת תחושת הביטחון ושמירה על הסדר הציבורי

רכישת  2כלים חשמליים מסוג  t3עבור פקחי הכיכר
להתניידות קלה ויעילה בכיכר.

אחראי
משימה

ד"ר שי
מלמן

אלון
אהרון

18405

19575

להגדיל את ההכנסות מדוחות

גיוס  10פקחים
לטיפול בחניונים

צביעת כחול לבן
והצבת תמרורים
בהתאם

גיוס  10פקחים לאכיפה וטיפול בחניונים בנקודות :חניון
המלאכה ,חניון איקאה ,רצועת הים ואזורי תעשייה.

אלון
אהרון

משה
צביעה ברחבי העיר לתשלום אגרת חניה בכחול לבן,
מגרשי חניה ,והצבת תמרורים עפ"י החלטות וועדת תנועה סעדה
עירונית

הגדלת תקציב ניקיון השוק אשר יענה על הצרכים
בהתאם .צרכי ניקיון השוק העירוני גדלו .הגדלה נדרשת
 300,000ש"ח

תב"ר הריסות מבנים עפ"י צווי בית משפט וצווי הריסה.

הקמת  2דחסניות בשוק העירוני .צורך דחוף להוסיף 2
דחסניות על הקיים.

הגדלת תקציב
ניקיון השוק

הריסת מבנים

הקמת  2דחסניות
בשוק העירוני

18399

18408

19581

מטרת על רלוונטית

שירות וטרינרי
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

פיקוח וחניה

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
הצבת איכות חיי התושבים בעיר בראש סדר
העדיפויות ,ניהול איכותי של התשתיות הפיזיות
ומשאבי הטבע הייחודיים ,ביסוס מרכז העיר
וההתחדשות העירונית ,העמקת תחושת הביטחון
והבטיחות במרחב הציבורי
חיזוק חוסנה הכלכלי של העיר ,ביסוס תחומי
התעסוקה והמסחר כאבן שואבת ליזמות עסקית
תוך הגדלת שטחי התעסוקה .קידום שינוי היחס
שבין אחוז ההכנסות מארנונה למגורים לבין אחוז
הארנונה ממסחר.

שמירה על עקרונות הסביבה והאיזון האקולוגי בעיר ,צמצום ומניעת תופעות של פגיעה במרחב העירוני.
אלון
אהרון

אלון
אהרון

אלון
אהרון

סכום כולל

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
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
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

תוצר מדיד חציון 1

קבלת הצעות מחיר
ובניית החתוליה

תוצר מדיד חציון 2

תפעול החתוליה

סוג
תקציב

תב''ר

קבלת הצעות מחיר ,התניידות בכיכר ע"י רגיל
הכלים הללו ,בצורה
וועדה ,ורכישה
יעילה ומהירה ,והגעה
בהתאם.
לפניות בזריזות.

טיפול ואכיפה
בחניונים

250,000

100,000

1,500,000

0

0

0

תקציב
תקציב
פירוט
ממקורות
מספר
סעיף מקורות
ממקורות  ₪חיצוניים
תקציבי
חיצוניים הרשות  -א'
א'₪-

0

(ריק)

( 1943001750ריק)

גיוס פקחים,
הכשרתם בהתאם,
וטיפול ואכיפה
בחניונים.

רגיל

( 1781000110ריק)

( 1742003750ריק)

500,000

0

ניקיון השוק בהתאם ניקיון השוק בהתאם רגיל
לצרכים
לצרכים

ביצוע הריסות מבנים ביצוע הריסות מבנים רגיל
עפ"י צווי הריסה.
עפ"י צווי הריסה.

צביעה חידוש והצבת צביעה חידוש והצבת רגיל
תמרורים
תמרורים

( 1937002750ריק)

( 2018952751ריק)

4,700,000

500,000

0

0

קבלת הצעת מחיר
וביצוע העבודה

שימוש בדחסניות
בשוק העירוני

(ריק)

תב''ר

300,000

0

0

0 10,930,000
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האגף לאיכות
ותכנון אסטרטגי
מינהל כללי

כנס תוכניות
עבודה ה12 -
תכניות עבודה
עיריית נתניה
לשנת 2022

