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 מבנה ארגוני 

 ת אריאל.חברה לפיתוח א

 אגף הגזברות אגף הנדסה

 אגף  

  ע  "שפ

 

 אגף  

 החינוך 

  

 

 תאגיד

 "יובלים בשומרון'' 

 החברה הכלכלית

 חברי      

 מועצת העיר

 ועדת הנהלה  

 ועדה לקידום מעמד הילד והחינוך

 ועדת ביקורת

 ועדת כספים

 ועדת מכרזים

 ח  ''ועדת מל

 ועדת קליטה  

 ועדת תמיכות

 ועדה לבטיחות בדרכים

 ועדת הנחות בארנונה  

 ועדת איכות הסביבה  

 ועדת רכש ובלאי

 ועדת תכנון ובניה

 

  

 ועדות סטטוטוריות

 אגף

 ח"לש 

 ל "מנכ

   דוברות

 העירייה

 מ ראש העיר"מ

 סגנים

 ש"יועמ

 מנהלה

 ראש העיר.ע

 המרכז הבינתחומי

 וספורט לפנאי נוער

 מבקר

 העירייה

 אגף

 בטחון 

 משאבי אנוש

 תיאום תפעול ובקרה

 מחשוב

 תקשורת  

 קליטה בקהילה

 עיר בריאה ומקיימת

 "עיר ללא אלימות"המטה 

 רישוי ופיקוח

 ממונה איכות

 ראש העיר

 משרדים ממשלתיים

 משרד הרישוי  

 משרד הפנים

 משרד התחבורה

 בית משפט 

 בית דין רבני

 היכל התרבות



 

 יישום תוכניות אסטרטגיות  

    רשותייםכיעדי ליבה 
  ספורט   חינוך  עירוני

 איכות השירות  

 איכות הסביבה  

 איכות החיים 

 

 'אונפ "הידוק שת

 

שיווק העיר פנימה  

 והחוצה  

 

 רצף למידה

 שיפור הישגים

שיפור סביבת  

 למידה

 'האונניצול משאב 

איתור מוקדם  

 וטיפול  

 איחוד אגודות

 

 שדרוג רמת האימון

 

 שדרוג אתרי ספורט

 
 הכנת עתודה לספורט      

 

 זהירות בדרכים   ,עיר ללא אלימות , המרכז לפיתוח מנהיגות



  מחשוב
   עלות  2010 ביצוע שם הפרויקט  

 ₪ 89,700 'יח 31 – עירייה שדרוג מחשבים  

 ₪  125,000 '  יח 45 – ח"מוס שדרוג מעבדות מחשבים  

 ₪  37,700 שרתים   3 שדרוג והחלפת שרתים

מסכים אל פסק  , מדפסות , סורקים רכישת ציוד היקפי

 מקרנים

56,000  ₪ 

 ₪  90,000 רכישה וחידוש רישיונות תוכנה  

 ₪  25,000 אתר עירוני   הקמת

 ₪  20,000 נקודות רשת וכבילה   פריסת תשתית בהיכל התרבות  

 רכישה והטמעה של תוכנת כרטיסים   תוכנת כרטיסים  

 

150,000  ₪ 

 ₪  40,300 אל פסק  , סורק, רכישת מדפסות ציוד היקפי להיכל התרבות  



  מחשוב

 עלות אומדן   פירוט שם הפרויקט  

בגין . בבתי הספר ע מחשבים שדרוג מעבדות

 ונחשונים

 80,000  ₪ 

התקנת מערכת ניהול   מערכת ניהול תיקים

 הפסיכולוגי לשירות

 30,000  ₪ 

 

 שיפור השירות לתושב

  IPOSTהפעלת שירות 

 לתשלומי ארנונה ומים

ייעול וחסכון באמצעות  

 אינטרנטי    דוורור

 חיסכון בהוצאות  

הפעלת אתר עירוני חדש   אתר עירוני

 מונגש

 –מחשוב טפסי הרשות 
 שיפור השירות לתושב 

י טפסים באמצעות  מילו

 מחשב באתר העירוני

 טופס מקוון

 חיסכון בהוצאות  

 2011תוכניות 



 שיפור פני העיר  
   עלות 2010ביצוע  שם הפרויקט  

 

 החלפת תמרורים

אורי , אזור המלאכה, עפרון, ירדן ,חרמון, דן:  רחובות

, גליל, פיסגה, קוממיות, נחשונים, ציונות, ל"צה, בר און

,  הנגב, שער הגיא, מבצע עובדה , בקעת הירדן, יפתח

 דבורה, הגנה

22,377  ₪ 

 :  תיקונים 

קולטנים והוצאת  , ריצוף

 שורשים  

,  רמת הגולן, חרמון, ירדן, שניר, ם"י' שד:  רחובות

,  מוריה, עצמאות, אור בר און', מרכז מסחרי רובע א

   13ציונות ', יגשער 

98,553  ₪ 

 ₪  20,068 ל  "צה, אזור המלאכה, ורדים, מוריה : רחובות יד   התקנת מאחזי

וניקיון  חול גני   החלפה

 משחקים ציבוריים

  ,אפרתה, הגנה, סביונים, מבצע דני, גן ברוך:  החלפה

 .ברק, נחשונים, בשן, דבורה

,  גליל, נגב, הגנה, אורי בר און, פסגה, נחשונים:  ניקיון

ששת  , אפרתה, חרמון, ירדן, אבנר, ברק, גן ברוך

 .הימים

 

 

118,476  ₪ 

שדרוג והחלפת מתקני  

 משחק

 .מבצע דני , סביונים, הגנה, ברק: גנים 

 .  בכל גני המשחקים  התקנת שלטים

 גליל , נחשונים, גן ברוך: התקנת ברזיות 

96,000  ₪ 

 ₪  46,052 פארק הצפרדע, יפה נוף    מגמשותתיקון 



 שיפור פני העיר  
   עלות 2010ביצוע  שם הפרויקט  

 

 

   צביעה ברחבי העיר

 יציאה ישנה, ששת הימים:  פסלים

, דקל, נחשונים, סביונים, גנים: ריהוט רחובות 

,  נגב, אבנר, ברק, ל"צה, מבצע עובדה, ציונות

 ,  ם"י' שד, עפרון, שומרון, אפרתה

 כל רחובות העיר  :  מעקות

 

 

 

 

4,500  ₪ 

 ₪  98,031 שבורים ובלויים ברחבי העיר   החלפת כלי אצירה רכישת כלי אצירה  

 ח"מוסאיטום גגות 

 ציבור ומבני

ס  "ביה, אורט, בית הנוער, כל עמדות השמירה 

,  הלב החם, בני עקיבא, אשכולות הפיס, נחשונים

 אור זבולון  , בגין. ע

400,000 ₪ 

 ₪  686,551 רכישת מכונת טיאוט

 

 

 עצים ונוי  

און   אורי בר,חרמון:  גיזום

'  עצי מכנף ביס,אבנר,ל"צה,סביונים,נחשונים

דקל  -נחשונים' רחחורשת אורנים ,גדעון,נחשונים

דקלים כיכר  ,פיקוסים' מרכז רובע א,במעבר ציבורי

 באייר' ה

 עפרון   הישן בדרך אמפי:  שתילה

   ם"י' פיזור שבבים בגינות ציבוריות ושד: ריסוק גזם 

 

 

72,181  ₪ 



 שיפור פני העיר  

   עלות 2010ביצוע  שם הפרויקט  

כיבוי אש במבני   מערך

 ציבור  

באגף  ,ביצוע דרישות כיבוי אש במחסן העירייה 

 הרווחה
 עצמאות' ברח באמפיע "ובמחסן אירועים שפ

,  בדיקת גלאי עשן, ארון כיבוי,שלטים מוארים

רכישת מטפים  ,בדיקת מטפים,ספינקלריםבדיקת 

מחסן  + פתיחת חלון לשחרור עשן במחסן ,חדשים

 באמפיאירועים 

60,372  ₪ 

 –סקר של  כל מערכות ההשקיה כ  -' בוצע שלב א שדרוג מערכות השקיה
 ותכנון לביצוע   ראשי מערכת 230

72,000  ₪ 

שיפור חזות חצר  

 – 7גלבוע ' רחמשותפת 
 ,  פיילוט

 

הצבת  , צביעת גדר קדמית, בוצע ניקוש העשבייה

 הצבת ספסל ואשפתון, גדר קשיחה למניעת נפילה

 

  ושומרון  אפריים ר"חטמעם  פ"שת

2,000  ₪ 



  שיפור פני העיר  
 אומדן עלות     פירוט שם הפרויקט  

 ח"ש310,000 שניר, עפרון , רמת הגולן, הציונות :  רחובות ברחבי העיר תיקוני מפגעים

שדרוג מערכת ההשקיה  

 הציבורית  

החלפת ראשי  , שיקום מערכת ההשקיה

 מערכות ומוקדי בקרה ומעקב

 ח"ש 2,173,000

 

 

 שדרוג גני משחקים והצללות  

גן  , גליל, גן ברוך, דבורה:  החלפת מתקנים

 רמת הגולן  , עצמאות, גנים,ורדים, ערבה

,  מבצע עובדה, רמת הגולן: החלפת חול 

,  ירדן, חרמון, אורי בר און, פסגה, כלניות

 ורדים  , עצמאות ,גנים

 ורדים ובשן  : העברת מתקנים 

 פארק הצפרדע , דרך הציונות: הצללות 

 

 

 ח"ש 290,000

 

 

 

 

 

 גיזום עצים והרמת נוף

, גליל, ברק, דבורה, ציונות :רחובות 

 יפתח  , סביונים, ירדן,יהודה,נגב

120,000  ₪ 

וניקיון מרכזים   שדרוג

 מסחריים

  שטיפת, גינון  ביטול אזורי, צביעת פרגולות 

 (אחת לשנתיים)ריצוף 

70,000  ₪ 

 2011תוכניות 



  שיפור פני העיר  

 אומדן עלות     פירוט שם הפרויקט  

גגות במוסדות חינוך   איטום

 וציבור  

 ₪  300,000 משוריין על פי צורך 

עמודי   החלפה והוספת

 תאורה  

  22ציונות , עמודים 13עפרון :  רחובות

פארק הספורט  , עמודים 3ורדים , עמודים

 עמודים סולריים   5

 
350,000  ₪ 

שדרוג מזגנים במוסדות  

 חינוך וציבור  

 ₪  200,000   ע"שפ, רווחה, בגין. ע,מילקן

  הכנת תוכנית אב  להפרדת

 פסולת במקור  

 

.  הפרדה בין פסולת רטובה ויבשה 

 פ עם המשרד לאיכות הסביבה  "בשת

 

100,000  ₪ 

 ₪  221,000 משוריין על פי צורך  כלי אצירה   החלפת

משרדי  ואחזקת  שיפוץ

 עירייה  

 ₪  264,000 משוריין על פי צורך 

 2011תוכניות 



 הנדסה   
 עלות   2010ביצוע  שם הפרויקט  

החלפת דלתות מיזוג אוויר ועבודות     מילקןס "שיפוץ ביה

 אלומיניום

760,996  ₪ 

 ₪  439,424 ('שלב א)החלפת גג  מילקןשיקום אולם ספורט 

,  פיץמיני , שבילים , מתקני משחק, גידור    מילקןשיקום חצר 

 הסדרת שער מזרחי  

876,486  ₪ 

 ₪  156,000 יהודה' רחמשרדי העירייה  הנגשת מוסדות ציבור

 ₪  134,412 .   עבודות פיתוח וגידור החצר מוריה' רחמועדון קהילתי 

על יד מגרש הכדורגל  31הסדרת כביש  צ"תחמסוף 

שערים  , גידור, כולל הסדרת מקומות חניה

 וגינון

987,936  ₪ 

,  שיקום וריבוד כבישים

 החלפת מדרכות  והנגשה  

יהודה כולל מדרגות מעבר  : רחובות 

(  חלקי)' קוטגבריטיש , למרכז המסחרי

,  מבצע קדש , טיפול בסחף פארק היובל

 ציונות  

1,020,404  ₪ 



 הנדסה   

 עלות   2010ביצוע  שם הפרויקט  

מבצע  / ששת הימים , פסגה/אור בר און, תכנון הסדרת צמתים  

  ם"י' ל  כיכר משד"צה/ אורי בר און , קדש 

 לאזור המלאכה  

128,000  ₪ 

מוריה  , ורדים, כלניות, סביונים, גנים:  מעקות התקני בטיחות וסימון כבישים  

 .  עצמאות 

בסמיכות לבתי ספר ורחובות  : מעברי חציה 

 ראשיים  

100,000  ₪ 

 ₪  158,473 חיזוק הגג והחלפת תקרה אקוסטית   בגין. גג אולם ספורט ע

   ח"משהי "הושלם ואושר התכנון אדריכלי ע   המוריהס ברחוב "בניית ביה

 ₪  8,520,000 כסאות ופיתוח סביבתי  , מערכות במה אולם מופעים

,  שבילים, כבישים, חשמל, מערכות מים וביוב פארק אתגרים

 שירותים בבניה

2,110,079  ₪ 



 הנדסה   
 עלות   2010ביצוע  שם הפרויקט  

, אבנר, פסגה : רחובות בביצוע מסתורי אשפה  

 סביונים

565,071  ₪ 

,  ששת הימים: רחובות בביצוע  מספור בתים 

 'בריטיש קוטג, אבנר

142,280  ₪ 

 ₪  123,058 שיפוץ כללי  שפוץ מבנה וטרינארי

 ₪  127,000 מרכזיות על פי סקר שנערך   5 שדרוג ושיקום מרכזיות חשמל



 הנדסה   

 אומדן עלויות   פירוט שם הפרויקט  

 ₪  150,000 התקני בטיחות ברחבי העיר התקני בטיחות  

רמת  /כיכר מציל יהודי, הגיא שער/ם"י' כיכר שד הסדרת צמתים

/  אורי בראון , אזור המלאכה/  100כביש , הגולן 

/  אורי בר און, קדש מבצע/ששת הימים, פסגה

 ל "צה

 7,128,000  ₪ 

שיקום והשלמת חצר  

   מילקן

 ₪  800,000 ' פיתוח חצר שלב ג השלמת שיקום

שיקום אולם ספורט  

 מילקן

 ₪  700,000 החלפת תקרות אקוסטיות ופרקט

הסדרת ליקויים בבתי 

 ספר

 ₪  300,000 שיפוץ ותיקון גגות ומפגעי בטיחות  

 ₪  450,000 (המשך)תיקי בנייה  סריקת ארכיון ממוחשב  

חזיתות המרכז   שיפוץ

 הבינתחומי

 ₪  1,000,000 והתאמת חזיתות ספריה ומרכז בינתחומי   שיפוץ

 2011תוכניות 



 הנדסה   

 אומדן עלויות   פירוט שם הפרויקט  

בקעת  )' פארק הוואדי שלב ב

 (הירדן ששת הימים

 ₪  600,000 שיקום אפיק המים

 ₪  3,000,000 השלמת פיתוח הפארק  בוטינסקי'ז ש"פארק הנחל ע

החלפת  , שיקום וריבוד כבישים 

   מדרכות

י משרד  "תוכנית אושרה ע. ' ב+ ' א רובע

 הפנים  

2,500,000  ₪ 

מזרחית  . הקמת מסוף ותחנה ציבורית קבועה    צ"תחמסוף 

 לקמפוס העליון

3,500,000  ₪ 

 ₪  600,000 רמת הגולן, דרך הציונות:  רחובות המשך הקמת מסתורי אשפה  

 ₪  200,000 כלניות  , ורדים, גנים:  רחובות מספור בתים 

 ₪  500,000 המשך התאמת כיתות אקוסטיות   ס  "כיתות אקוסטיות בביה

שינוי יעוד והסדרת  , שינויים גיאומטריים אזור המלאכה   ע"תבהסדרת 

 תנועה  

200,000  ₪ 

 ₪  600,000 הסדרת שטחי חניה למשאיות ברחבי העיר   חניה למשאיות  

 2011תוכניות 



 הנדסה   

 אומדן עלויות   פירוט שם הפרויקט  

' שיפורים גיאומטריים ברח

 הנחשונים  

 ₪  2,000,000 באייר' מהעצמאות עד כיכר ה' ביצוע שלב ג

תכנון כביש הטבעת עוקף המרכז   כביש טבעת אריאל מזרח

 האוניברסיטאי  

375,000  ₪ 

 ₪  10,000,000 הקמת בית ספר יסודי חדש מוריה  ' ס ברח"ביה

'  שד' ריבוד והסדרת מדרכות ברח, קרצוף ירושלים' שד 100שיקום כביש 

 ירושלים

7,000,000  ₪ 

ר כולל "מ 800 -הקמת אוהל בגודל של כ פארק אתגרים  

 עבודות תשתיות ופיתוח  

900,000  ₪ 

מבנה המיני גולף ומשטח  

 גלגליות  

שיפוץ מבנה המיני גולף ושחזור המתקנים  

 שמשטח גלגליות  

400,000  ₪ 

 2011תוכניות 



 חינוך   
 עלות     2010ביצוע  שם הפרויקט  

שיפור הישגים  

 ומצוינות  

 י'ע פרויקט דה וינצ"תוכנית לימודים אקדמאית לתלמידי חט

 ,  ע "פרויקט משרד המדע לתלמידי חט

'  י-'כיתות ז. ב בשיתוף עמותת ידידים"מרכז למידה חט

 ת"מופ

15,000  ₪ 

 'טיול גיבוש לכיתות ו -ל"פרויקט מעוף בשיתוף קק חינוך וערכים

 .  'קבלת שבת לכל כיתות א, ך"חידון התנ,תוכנית מבראשית

 בעל יסודי" מסע ישראלי"ו" שורשי ישראל"

 י"לגנ.צים"מד –ימי מדעים באשכול 

טיפול בפרט  ומינוף  

 חברתי לימודי

 ח"שפ-פרויקט איתור ילדים בגני טרום חובה

 ח"חונכות פר

 ק"פרויקט שח

 רווחה חינוכית -ר"פרויקט שח

 בשיתוף עמותת ידידים-'ב' פרויקט זאטוטים בכיתות א

18,000  ₪ 

 

 

 

50,000  ₪ 



 חינוך   
 עלות   2010ביצוע  שם הפרויקט  

 ה"מנהל לתוכנית היל היחידה לקידום נוער

 .תוספת מדריך נוער

 בשיתוף עמותת ידידים -ע"ם וסל"סיכויי

 .  בשיתוף עמותת ישראל לעד -"רוכבים בגדול"

352,750  ₪ 

בהובלת   -בניית רצף לימודי חברתי-פרויקט מעברים  מעברים ברצף

 ,ס"מנהלי בתיה

 'ט' מערך תומך בקיץ לשכבות ו

בטיחות ואחזקת  

 מוסדות חינוך

 .  לקבלת אישורי בטיחות –' ב' קדימות א

בולמי  , מגיני אצבעות, בודק חשמל, ביקורת כיבוי אש

 ,  ד"קיר חיצוני ממ, י"החלפת חול בגנ, דלתות

החלפת ריהוט וציוד  

 מוסדות חינוך

 .י"גנ 7 -הצללה ב

 .ריהוט וציוד דידקטי, pddפתיחת גן חדש דקלים גן 

,  קירות גבס תקון,י"גנכיורים ואסלות , החלפת דודי שמש

ריהוט ואמצעים דידקטיים לגני , ד"מחיצות לכיתות בממ

 .תיקון והחלפת מזגנים, מ"חנוכיתות 

207,910  ₪ 



 חינוך   

 אומדן עלויות   פירוט שם הפרויקט  

 

שיפור הישגים  

 ומצוינות  

 .ביסודיים' יוזמת ספרי קריאה לשכבות ד

 ת"א מופ"כית י -בעל יסודי

 .בשיתוף חיל חימוש' י'ט, רים"כיתות שוח 2

 ח"בשיתוף פר -ע "מרכז למידה לחט

 .תעודת בגרות חברתית

פתיחת מגמה ביוטכנולוגיה או רובוטיקה בשיתוף המרכז  

 .האוניברסיטאי

8,000  ₪ 

 

 

 

 חינוך וערכים

 .  גני חובה 3-ב" מדף הספרים שלי"–י "בגנ

 .ב"קבוצת מגשרים בשיתוף קר-ביסודיים 

העשרה מוסיקלית בהיכל התרבות בשיתוף   -ה"תוכנית פעמ

 .סימפונט רעננה

 .'ו'פרויקט חממות בחינוך גופני לכתות ה

 .ב "תוכנית איכות הסביבה חממות ירוקות בחט

 .מדריכים בבית הזכרון לשואה' צים משכבת ט"מד

מ ושיתוף בפרויקט  "התנדבות בגני חנ" גם אני יכול"צים "מד

 .קהילה נגישה

10,000  ₪ 

 2011תוכניות 



 חינוך   

 אומדן עלויות    פירוט שם הפרויקט  

תמיכה   –טיפול בפרט 

 .ומינוף חברתי

 .'ח ואורנג"בשיתוף פר" מרכז תקשורת קהילתי"

 .כיתות 2ב "בתשע.ב "ה  לכיתה י"פרויקט מניפ

 ע  "צורך בפסיכולוג לחט

 ח"בשיתוף פר –ע "מרכז למידה לחט

 בשיתוף עמותת ידידים -"פינה משלי"

  PDDוכתת , חונכות אישית לכיתות ניהול התנהגות

 בשיתוף עמותת ידידים –ד "בממ

43,000  ₪ 

 .צילום והסרטה ובישול -מיומניות לנוער בסיכון היחידה לקידום נוער

 .כשורי חיים -ע"ב ומהחט"קבוצת בנות מהחט

הכנה לשירות  , הכנה לתעסוקה -תחומי ליבה 3

 .ל ומניעת התנהגויות סיכון"משמעותי בצה

 (מסתערבים)ס"פעילויות משותפות עם יחידת ימ

 .ב מתפוח"ופלוגת מג

תוכנית בניית רצף  , ע"חט' ט, ב"חט' ו -פרויקט מעברים מעברים ברצף

 .מערך תומך בקיץ, לימודי חברתי

 2011תוכניות 



 חינוך   

 אומדן עלויות    פירוט שם הפרויקט  

.  צ"פעילות תרבות מפגשי סופרים ויוצרים בשעות אחה ספריה

.  ביקור הכרות עם ספרי קריאה ועיון הכוללת פעילות 

 .תערוכה לקראת שבוע הספר

40,000  ₪ 

בטיחות ואחזקת  

 מוסדות חינוך

 

 .המשך קדימויות בטיחות בהתאם למיפוי

ריהוט וציוד מוסדות  

 חינוך

 ריהוט וציוד דידקטי -3תכנון לפתיחת גן נוסף   לגילאי 

 .ובעל יסודי י"בגנהחלפת מזגנים 

 מתקני משחקים לגן ורד, מטבח בגן צבר

 י"גנ 17שילוט 

 י"לגנכסאות ושולחנות 

מוסדות חינוך  ושידרוג הצטידות למפויתוספות בהתאם 

 .שנערך באפריל

50,000  ₪ 

תוכנית בניית רצף  , ע"חט' ט, ב"חט' ו -פרויקט מעברים מעברים  

 .מערך תומך בקיץ, לימודי חברתי

פיתוח והעצמת צוותי  

 חינוך  

 .מורה מצטיין -טקס הצדעה למערכת החינוך

 השתלמויות והדרכה במסגרת פרויקט מחשב לכל מורה
10,000  ₪ 

 2011תוכניות 



 שירותים חברתיים      

 עלות   2010ביצוע  תחום

 

 

 ילד ונוער  

 

המשך פעילות שתי המועדוניות ובדיקת  

רב  –אפשרות להקמת מועדונית שלישית 

 גילאית

420,000 ₪ 

 ₪  23,000 קייטנת קיץ לילדים בסיכון גבוה

 ₪ 8,000 ינג לנערות בסיכון'הפעלת קבוצת קאוצ

י  "הפעלת קבוצה להעצמת נערות בסיכון ע

 אילוף כלבים

16,800 ₪ 

 ₪ 10,000 המשך הפעלת קבוצות להדרכת הורים

 

 

 עבודה קהילתית

לסיוע  " סביבה בונה"תחילת פרוייקט 

 למשפחות נזקקות בשיפוץ סביבת המגורים

30,000  ₪ 

הבניית קשר יעיל עם ובין ארגוני החסד ביער  

 בינהםותיאום 

נפח הפעילות גדל 

 משמעותית

הקמת יחידה אמבולטורית לטיפול   טיפול בהתמכרויות

 בהתמכרויות

 ס  "תקן עו½ 



 שירותים חברתיים      
 עלות   2010ביצוע  תחום

לשילובם של  " החוויה הישראלית"המשך פעילות   קשישים

 קשישים עולים בתרבות ובזהות הישראלית  

91,000  ₪ 

 

 

 צרכים מיוחדים

,  הקמת פורום המקדם יזום ופיתוח של הנגשה הסברתית

 .מתן מידע וזכויות לאנשים עם נכויות, פיזית

הקמת מועדון לאנשים עם נכות הפועל כקבוצה לעזרה  

 עצמית

 

 

 פרט ומשפחה  

 .בעזרת מתמחות 25%-נפח הפעילות גדל ב

קיום נופש וסדנאות לנשים ובכללן לנשים ממשפחות  

 (  לראשונה גם נשים עולות), מעוטות

.9,000  ₪ 

 ₪  18,000 הפעלת קבוצה להעצמת נשים עולות

 

 

מניעת אלימות  

 במשפחה

 ₪  9,100 קבוצות   2. הפעלת קבוצה לגברים לשליטה בכעסים

קבוצה אחת  . קבוצות לנשים נפגעות אלימות 2הפעלת  

 2011ממשיכה לשנת 

  

 ₪  12,000  .ביצוע ערב שיא לפיתוח המודעות לאלימות במשפחה



 שירותים חברתיים      

 אומדן עלויות   פירוט תחום

  

 

 

 

 נוער וילדים בסיכון

 ₪  16,800 הפעלת קבוצה להעצמת נערות בעזרת אילוף כלבים

צ לנערות  "מסגרת אחה –" בית חם לנערה"פתיחת 

 בסיכון

125,000  ₪ 

 ₪  5,000 הפעלת קבוצה לנערות עדות לאלימות

 ₪  25,000 הפעלת קיטנת קיץ לילדים בסיכון גבוה

 ₪  18,000 גיטסו  לילדים-ו'פעילות במועדון ג

 ₪  10,000 הפעלת קבוצות להדרכה הורית

 הפעלת קבוצה לילדים עדים לאלימות

לאמהות  "  קשר ותקשורת"הקמת קבוצה שתעסוק ב פרט ומשפחה  

 חד הוריות  

 

 מניעת אלימות במשפחה

 ₪  9,100 .  הפעלת קבוצה לגברים לשליטה בכעסים

 ₪  5,000 .  קבוצות לנשים נפגעות אלימות 2הפעלת  

 ₪  10,000 .ביצוע ערב שיא לפיתוח המודעות לאלימות במשפחה

 2011תוכניות 



 שירותים חברתיים      

 אומדן עלויות   פירוט תחום

פ  "הנחיית קבוצת בני נוער למניעת שימוש באלכוהול בשת טיפול בהתמכרויות

 עם קידום נוער  

2,500  ₪ 

 

 

 עבודה קהילתית

המשך פרוייקט שיפוץ בתי נזקקים על  –" סביבה בונה"

 ידי בני נוער

30,000  ₪ 

 הוריות-הקמת קבוצה לעזרה עצמית לנשים חד

להתמודדות עם  " אריאל-נצר"פ עם "תוכנית בשת – י"בנצ

 צעירים משוטטים בלילה

 

 

 צרכים מיוחדים

  –" קהילה נגישה"

 .  ס במרכז האוניברסיטאי"ס לעו"פעולות בשיתוף ביה.א

 ".קהילה נגישה"עבודה בצוותי משימה בתחומי .ב

10,000  ₪ 

מועדון   –" המעגל הראשון"פתיחה והפעלת מועדון 

 .ת"המבי "יופעל ע. לבוגרים עם פיגור שכלי

 

 קשישים

 הפעלת קבוצות ללימוד בסיסי במחשב במרכז תקשורת

 ₪  175,000 המשך פעילות משולבת בין מועדוני הקשישים

 2011תוכנית 



 בטחון   

 עלות   2010ביצוע  שם הפרויקט  

ברחבי   4, אריאל מערב . ת.בא 4הותקנו  מצלמות   –בטחון ובקרה 

אשכול  , גלגליות, פארק הצפרדע: העיר 

 .  כיכר הי באייר,פיס

223,000  ₪ 

מודיעין  "נבחרה חברת . ל "באמצעות משכ מכרז שמירה  

 "אזרחי

 פיקוח הדוק על ביצוע משימות שינויים בפריסת השמירה בעיר  

שילוב  , תוכנה חדשה ותוספת מסכים  מוקד עירוני  

 סטודנטים  

 ₪  40,000 .ר "ביצוע סקר תקינות מקלטים עם פקע שיפוץ מקלטים  

אירועי פתיחה  , אירועי הקיץ, אירועי האביב אבטחת אירועים בעיר  

 .מרוץ הלפיד, היכל התרבות

 ש  "ממונה על בט: קליטת עובד  א  "תוספת כ

לקליטת מפונים   -תרגול של מכלול אכלוסיה    4" נקודת מפנה"תרגיל 

 ממרכז הארץ



 בטחון   

 עלות   2010ביצוע  שם הפרויקט  

מספר שעות   10%-מתנדבים גדל ב' מס התנדבות במשמר האזרחי

שעות  ( 2009בשנת ) 9,500התנדבות גדל  

 (2010בשנת )שעות  12,700-ל

 ₪  381,000 תרומה   יפ בטחון  'רכישת ג

פ משטרת אריאל בנושא  "שת

 ע"פח

בניית תוכנית אימון ותרגול . אימון שוטרים

 משותפת לכיתת כוננות ושוטרים

אתרים של פלישה פלסטינאית   4איתור  פקוח אדמות מדינה

צירים שנפרצו בסמוך   4.  לאדמות אריאל

 .לאריאל

הקמת יחידת מתנדבים עם רכבי  

4*4 

 .איתור נעדרים, שמירה על אדמות מדינה

 ל ביום העצמאות"הקמת תערוכת צה ל"תערוכת צה

 לעובדי עירייה הדרכת כבוי אש



 בטחון   

 אומדן עלות   פירוט   שם הפרויקט  

שיקום דלתות : ' ביצוע שלב ג שיפוץ מקלטים ציבוריים  

 ופתחי חירום

150,000  ₪ 

מערכות לחצני מצוקה וגילוי אש  

 ועשן

טיפול ושדרוג מערך לחצני 

מצוקה וגילוי אש ועשן במוסדות  

 ציבור וחינוך  

145,000  ₪ 

שדרוג מערך אבטחה בכניסות  

 העיר  

,  הקמת סככות, התקנת מצלמות

 ,תקשורת, שינויים והסדרי תנועה

מותנה תקציב ממשרדי הממשלה  

 השונים  

שידרג אבטחה באזור תעשיה  

 אריאל מערב

 מותנה באישור אגרת השמירה (העובדים' גידול מס 150%)

מ "ק 2, בעקבות גשמים וסחף שיקום דרכי בטחון

 מ דרום "ק 2, צפון 

 ר"מותנה בתוספת תקציב פקע

ל "אריאל תארח את תערוכת צה ל  "תערוכת צה

 ש ביום העצמאות"המרכזית באיו

אימון ותרגול אחיד לשוטרים   פ משטרת אריאל"שת

 וכיתת כוננות

 ₪  340,000 שדרוג טכנולוגי מוקד עירוני ומצלמות  

 2011תוכניות 



 רישוי עסקים פיקוח     

 אומדן עלויות    פירוט שם הפרויקט  

  2010בשנת )שעות עבודה   1365 -ימי עבודה כ 195 ניידת משולבת  

 (אירועים במהלך חצי שנה  701טופלו 

107,000  ₪ 

תוכנת ניהול פיקוח  

 ואכיפה

הכוללת  מערכת אכיפה ופיקוח והטמעת  הקמת

   במסופונים שימוש

95,000  ₪ 

הגדלת כמות ועדי הבתים וטיפול מולם לשמירה על   תרבות הדיור

 חזות המבנים  

40,000  ₪ 

 ₪  50,000 חניה ושילוט: עדכון חוקי העזר העירוניים בנושא    חוק העזר עדכון

 ₪  16,000   הכשרה  של עובדי הפיקוח העירוני בקורסים ייעודיים

 2011תוכניות 



 עיריית אריאל  
 

 ישיבת מועצה  

  38' מס

 2011תקציב 

  


