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תושבי אריאל היקרים,
אני מביא לידיעתכם את עיקרי התוצאות שהניבה שנת 2011. זו הייתה שנה של הישגים משמעותיים לצד עשיה פורה, פיתוח 

והתחדשות לצד עבודה קשה ומתגמלת. 
       אריאל מדורגת  במקום ה - 3 בגיוס לצה,,ל בקרב כלל הערים בארץ, הישג זה  מבטא את העשייה הרבה בתחום החינוך 
לערכים לצד קידום הישגים וציוני בגרויות. בשנה זו הייתה עליה בציוני הבגרויות ואף עליה משמעותית בציונים בכימיה ומדעי 

החברה. בשיתוף רשת אורט בנינו תוכנית למינוף הישגים הלימודיים תוך הקצאת שעות לימוד נוספות. 
הקמנו מערך תומך למידה: ,,מרכז למידה,, לתגבור וסיוע עבור תלמידים במקצועות הליבה, סטודנטים לתגבור אישי ותוספת 

שעות הם רק דוגמאות. 

אריאל זכתה בחמישה כוכבי יופי ותעודת ,,עשור להצטיינות,, בתחרות של המועצה לישראל יפה. בתחרות נמדדנו בתחומי   
חזות העיר, שירותים לתושב, איכות הסביבה וניקיון. אנו מקפידים על נקיון העיר ובאמצעות מערך השיטור העירוני שהקמנו 

בשנה זו, אנו אוכפים עבירות הנוגעות לאיכות חיו של התושב בדגש על השלכת פסולת, הקמות רעש ושתיית אלכוהול. 

     אריאל זכתה, זו השנה הרביעית  בפרס ,,ניהול תקין,, ממשרד הפנים אודות התנהלות תקציבית אחראית ומאוזנת.
גם בשנה זו הוסמכנו ע,,י מכון התקנים בתו תקן לניהול איכות השירות ,,איזו 2008-9001,,.  

      בספורט הגענו להישגים ארציים ועולמיים משמעותיים בתחום התעמלות אומנותית. הצטרפנו לקבוצת הכדורסל הפועל 
,,אריאל תל-אביב,, והקמנו עתודה בתחום זה. פתחנו את מתחם הסקייטפארק לבקשתם של בני הנוער והצבנו שם מדריך 

מיומן ומקצועי. 

ההההיכל התרבות פתח עונה שנייה בהצלחה רבה ומאפשר לתושבים וילדיהם לצרוך תרבות איכותית במרחק פסיעה מהבית. 

     אל ,,המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות,, מגיעים מידי יום קבוצות נוער, משטרה, צבא, מנהלים מתחומים שונים והמשוב 
אודות הפעילות הוא נפלא ומחמיא. 

     ניתן לראות על גבעת המוריה את התחלתן של 370 יחידות דיור וזאת לאחר מאבקים קשים וממושכים מול שר הביטחון.

     אזור התעשייה אריאל מערב גדל ומתפתח. בשנה זו יצא, לאחר צפייה ארוכה, המכרז להקמת הקניון באריאל ואנו 
נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים מול רמי לוי אשר זכה במכרז.    

    בשנה זו הופענו רבות באמצעי התקשורת השונים, אנו מנהלים קמפיין ציבורי בתקשורת הארצית לקידום העיר אריאל 
ומובילי דעת קהל רבים במטרה לקדם אג,נדות  זימנתי לאריאל אנשי ציבור, פוליטיקאים  זו  ומיצובה הפוליטי. במסגרת 

עירוניות, כל מי שמגיע לאריאל נדהם מגודלה ומיופיה של העיר.  

תושבים יקרים, אהבתי לעיר אינה ניתן לתיאור במילים, אולם ניתנת למדידה בעשיה. לא אשקוט ולא אנוח, 
אמשיך לפעול למען העיר ולקדם את עינייניה בכל מקום, בכל שעה ובכל עת.  

אריאל גדלה ומתפתחת ומהווה מודל ודוגמא לערים רבות בארץ. 
כל זאת לא היה מתרחש ללא האהדה והתמיכה הרבה שאני מקבל מכם התושבים. המכתבים החמים, 

הטלפונים וההודעות האוהדות, ממלאות אותי אנרגיה להמשיך ולעשות.
רוח ההתנדבות והאכפתיות שאתם מגלים זהו הכוח המרכזי של אריאל.

             גאה בכם התושבים וגאה להיות ראש עירכם  

בברכה,
רון נחמן
ראש העיר

 אריאל בתקשורת
 הופענו בכ-300 כתבות בעיתונות הכתובה והדיגיטאלית בארץ 

 התראיינו בכ-50 ראיונות ברדיו 
 צולמנו בכ-15 כתבות טלויזיוניות   
 ובכ-35 כתבות בתקשורת עולמית 

דוברות והסברה 

 השנה ביצענו כ- 150 סיורים בעיר  לעיתונאים מהארץ,
למובילי דעת קהל ולתקשורת חוץ. 

 השנה הוצאנו 10 עלונים לתושב. 
 וחילקנו לכל בית אב את ,,יומן אריאל,, המסורתי. 

 הקיץ שידר האולפן השקוף של גלי צה,,ל יומיים של שידורים מאריאל.
 תוכנית הספיישל של ,,מצב האומה,, המשודרת בערוץ 2 צולמה בהיכל התרבות. 

 אריאל עם הפנים לתושב 
 פניות לעיריית אריאל ניתן להעביר באמצעות דרכי התקשורת הבאות:

 פניה טלפונית למוקד 106 
 פניה באמצעות דוא"ל למוקד 106 / פניות הציבור / ראש העיר  ומנהלי אגפים בעירייה. 

 פניה באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט העירוני 
 פניה בכתב לתיבת תלונות הציבור המוצבת במתחם משרדי העיריה 

השנה התקבלו 4311 פניות מתושבים, מתוכם 4251 טופלו ו-60 פניות נמצאות בטיפול 

 דוברות בחירום:
 עודכן תיק דוברות והסברה בחירום על פי הנחיות פיקוד העורף.

פניות שטופלו

פניות בטיפול

החיזוק שחקןמציגהאריאל מהשמאלאמנים-ידיעלידישהוחרםהתרבותבהיכלגםוייבקרבעירתמיכהלסיורהיוםיגיעווייט'וןגוןהפרסיםעטורהכוכב לינהאנגשלאבאמהוליווד

ההוליוודי השחקןבעולםהבכירה מהליגהמפתיעחיזוק
פרסיםבשלל המעוטרווייט' ון'וןגוןהוותיקההוליוודי

כוכבתשלאביהגם הואחשובפחותולא
' ולי'וליגולי' לינה'לינהאנגלינההקולנועכוכבת

שחקןלגייס הצליחוישומועצתאריאלעיריית

תמיכהלסיורהיוםלהגיעצפויווייט
ביקש ווייטשבשומרוןאריאלבעיר
היכלאלגםלהגיעמיוחדבאופן
שלבלבהעמד אשרבעירהתרבות
שורתידיעלשהוטלחרםלאחרסערה

הישראלימהשמאלומחזאיםשחקנים
בחריפותלהתבטאצפוי ווייט

סיפרו מקורביואותוולגנותהחרםנגד
נלהב תומךיהודי שאינוהשחקןכיאמש
ושומרוןביהודהההתנחלותמפעלשל
בכמהווייטהשתתףשלוהמשחקקריירתבמהלך
בעצמובעצמוזכה ווייטאוסקרבפרסישזכוסרטים

המצליחההטלוויזיהסדרתשלהשביעיתבעונההופיעהוא
42 
ארוךמסיורחלקהואבאריאלמחרווייטשל הביקור
מועצתשמארגנתלסיורמצטרף ווייטושומרוןביהודהשלו

 שצפוילשעברארקנסו מושלהאקבי למייקיש
לנשיאותהרפובליקניהמועמדמשבצתעללהתמודד
צפויים השנייםבאריאלהביקור מלבדהבריתארצות
בעלי-צבאיתהקדםצבאיתהמכינהלנופליהזיכרוןבחדרלבקר

ושומרוןביהודהנוספיםמוקדיםובמספר
למעריבאמשאמרדיין דנייש מועצתיו
 מראהיהודי שאיננופרסיםעטור שחקןווייט'וןגון
עצמםבעינירקהגדוליםהישראליםהשחקניםלכל
אותו כשמעמידיםישראלארץאהבתומהיציונותמהי

הרבהלהםשיש מתבררמחרימיםחבורתאותהמול
ללמודמה
לחגיגה הצטרףאריאלעיריית ראשנחמןרון גם

חוצהלאשתרבותהוכחהעודהואהזה הביקור
שהאמריקאיםשמח אני אמריבשותגם אלאגבולותרק

בוחריםמהישראליםשחלקמהאתמבינים

אתאליעמיחימאת

עמוד 1

השנה השקנו את האתר העירוני החדש והמשופר, ואת העיתון הוירטואלי המופץ מידי שבוע באמצעות דואר אלקטרוני 
העיר.  של  העדכניות  החדשות  ואת  העתידיים  האירועים  כל  את  עבורכם  מרכז  הוירטואלי  העיתון  העיר.  לתושבי 

הרישום חופשי והשירות ללא עלות. 
השנה הקמנו דף ב-youtube המשמש כארכיון סרטונים ומרכז את כל הכתבות הטלויזיוניות אודות אריאל. 

אתר האינטרנט העירוני מתעדכן  מדי יום  ומרכז עבורכם את כל המידע בלחיצת כפתור. 
באתר ניתן לבצע תשלומים, להרשם לחוגים ומוסדות חינוך. 



חינוך

 רפורמות במערכת החינוך 
בשנת הלימודים תשעב הצטרפו כל גני הילדים ובתי הספר היסודיים לרפורמת אופק חדש, המהווה הזדמנות 

לקידום איכות מערך הלמידה וההתנסויות של התלמידים. 

רפורמת ,,עוז לתמורה,, נכנסה בחטיבה העליונה - הרפורמה מבוססת על חתירה למצוינות בהוראה. 

 מינוף לימודי - חברתי
השירות הפסיכולוגי - פרויקט איתור, טיפול בקרה והערכה לילדי טרום חובה.

מרכז למידה – במרכז הלמידה לתלמידי החט,,ב בשיתוף עמותת ,,ידידים,, למדו כ-50 בני נוער. במרכז 
הישגיהם  את  שיפרו  הם  התלמידים  של  התמדתם  בזכות  הלאומי.  השירות  ובנות  סטודנטים   14 לימדו 

הלימודיים.
מרכז תקשורת אורנג, ופר,,ח - 

מרכז למידה, העשרה וחוגים: לכל תלמידי בתיה,,ס היסודיים.
מרכז למידה ממוקד לתלמידי ד,-ו, 

חוג תקשורת לתלמידי החט,,ב
מרכז לילה לבני נוער בימי חמישי בערב.

סיירת ,,זאטוטים,,: בשיתוף עמותת ידידים. תמיכה חברתית לימודית לתלמידי א, ב,. הסטודנטים מלווים את 
התלמידים שנתיים.

סטודנטים שח,,ק: תמיכה לימודית חברתית ע,,י סטודנטים עולים.
פרויקט נל,,י – נערות למען ילדים. נערות שהיו בתוכנית סל,,ע )סיוע לנערות עולות( חונכות בהתנדבות 

תלמידות מביה,,ס היסודי. חונכות אישית.

 שיפור הישגים ומצוינות
7 כיתות מו,,פת בקריית חינוך אורט יובלי אריאל. 

3 כיתות שוחרים ט, - י,,א. בחסות חיל חימוש. 
ובקרה.  הספק  מערכות  מגמת  י,  כתה  לתעשייה,,,  ,,הזנק  לגורובוטיקה,  פרויקט   –  FLL ותחרות תוכנית 

בשיתוף המרכז האוניברסיטאי.

 חינוך וערכים
תעודת בגרות חברתית: מהלך ערכי וקהילתי לתעודת בגרות אזרחית חברתית.

הוראת תרבות ישראל - כמקצוע ערכי ושיתוף שורשי ישראל. בחט,,ב בשיתוף ,,הרוח היהודית,,. בחט,,ע 
,,מסע ישראלי,,. נאמני  בית הזכרון לשואה ולגבורה - תלמידי שכבות ט,-י, מעבירים הדרכות לתלמידי 

החט,,ב והיסודיים. קשר בין דורי.
,,מגבשים זהות,, - לשכבת י, בשיתוף ,,שישי משפחתי,,

תוכנית ,,מפתח הלב,, – שגרירי מפתח הלב ,,ערבות ומעורבות,,. 
והציונות בשיתוף  וערכי היהדות  ושילוב מורשת ישראל  ,,כשורי חיים,, - העמקת הזהות היהודית  תוכנית 

תנועה ,,מבראשית,,. ,,תורה לשמה,,. )ביה,,ס ממ,,ד( לימוד משניות בהפסקות בליווי תלמידי ו, ומורים. 
פרויקט מעו,,ף - מטרתו לחנך לאהבת הארץ ואקולוגיה ומינוף לעשייה בתחום המנהיגות הצעירה.

תוכנית ,,זוזו,,– בשיתוף משרד החינוך והתאחדות הספורט, לתלמידי שכבות ה, ו,. תוספת שעה במהלך יום 
הלימודים של ענפי ספורט נוספים. פיתוח מודעות התלמידים לפעילות גופנית וספורטיבית. 

תוכנית פעמ,,ה – חינוך מוסיקאלי לתלמידי א,-ד, בשיתוף משרד החינוך וסינפונט רעננה. 
ציבוריים מחומרים ממוחזרים בפרויקט פיסול  בנו ספסלים  ה,  - תלמידי שכבת  פרויקט פיסול סביבתי 

סביבתי.

 היחידה לקידום נוער - לא לוותר על אף אחד, לא לוותר לאף אחד.
במהלך חודש אוגוסט היחידה עברה למשכן חדש וגדול יותר. 

היחידה נותנת  שירותים  חינוכיים – חברתיים – טיפוליים,  לנוער נוער בסיכון ונוער מנותק בגילאי  12–18 
+ היחידה אומצה ע,,י פלוגת מ,,ז ופלוגת ימ,,ס )מסתערבים( של מג,,ב. נערכים מפגשים חודשיים.

תוכניות הפועלות ביחידה:
פרוייקט היל,,ה להשלמת השכלה עבור תלמידים נושרים 

פרוייקט נוער עולה 
סיכויים וסל,,ע בשיתוף האגף לשירותים חברתיים.

תוכנית ,,אוס!,, בשיתוף משטרת מרחב שומרון ושירות למבחן לנוער.
רוכבים בגדול- בשיתוף עמותת ישראל לעד.

מיומנות חיים – קורס ,,יזמות עסקי מזון

"הכי איכותיים שיש" - אריאל   מקום שלישי בארץ בגיוס לצה"ל

פרוייקט פיסול סביבתי

 מחשב נייד לכל מורה
פרי  ניידים  מחשבים  קיבלו  העיר  מורי  כל 
התרומות  בעזרת  אתנה,  קרן  של  יוזמתה 
בנוסף  העיר.  ראש  שגייס  המשמעותיות 
קורסי  המורים  מקבלים  הניידים,  למחשבים 
שילוב  דיגיטליות,  מיומנויות  בנושאי  הדרכה 
במידע  שימוש  פרונטאלית,  בהוראה  מחשב 

נגיש ברשת האינטרנט ועוד.
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 אכיפה  
פרוייקט אוס! - פרויקט בשיתוף  המשטרה שמטרתו היא סגירת תיקים לבני נוער תוך תהליך הבניה אישיותית 

ע,,י אומניות לחימה. 
תגבור פיקוח - הגברת הפיקוח העירוני בשעות הלילה תוך מתן דגש על הפרעות מנוחה ושתיית אלכוהול.

סיירת הורים  - סיירת הורים מונה כ- 30 הורים מתנדבים אשר מסיירים בסופי שבוע בפארקים ובמרכזי 
פעילות בעיר. 

 רווחה 
עו,,סית למניעת אלימות 

סדנאות - סדנאות מניעה וסדנאות טיפוליות בתחום התמודדות עם אלימות גם של התוקף וגם של הקורבן 
תוך הדרכה מקצועית של העוזרת הסוציאלית במרכז לשלום המשפחה. 

בעיר שלנו
אין כניסה
לאלימות!

מדינת ישראל
המשרד לבטחון פנים

בית שמש
     מרגיש לי בבית

מאיר בלעיש 
סגן ומ"מ ראש העיר

בס"ד עיר ללא אלימות 

 הקשר 
קמפיין פרסומי - הקמפיין כולל עדכונים בעיתון מקומי, שלטי חוצות בעיר על עמודורים  וחלוקת פלאקטים 
לכל בתי הספר וגני הילדים, בחודש מרץ יצא מנשר שחולק לכל בתי התושבים ובכל מוסדות החינוך, מנשר 

לגיוס מתנדבים לסיירת הורים ומנשר של המרכז לשלום המשפחה בשתי שפות.
הדרכות -  מתן כלים להתמודדות עם אלימות עבור קבוצות פעילות בעיר. 

 חינוך  
רכז מוגנות - רכז המוגנות עובד באופן קבוע בחטיבה תחתונה, במסגרת עבודתו מסייר בשטחי בית הספר 
בשעות הלימוד, עובד באופן פרטני עם תלמידים וקבוצות בעלות השפעה בבית הספר. פעל גם בחופשת 

הקיץ.
גני חובה בעיר בהם נפגשת המנחה עם הגננות, צופה בילדים  -  התוכנית עבדה ב- 8  תוכנית אילנות 

מאותרים ועורכת ביקורי בית.
מנחת מנחים - מנחת המנחים מדריכה את רכז המוגנות, אמונה על כתיבת אמנה עירונית, מדריכה את צוותי 

החינוך ומעבירה סדנאות למליאות חדרי מורים, פועלת לטובת מיצוב האקלים הבית-ספרי.

 פנאי  
מדריך חבורות רחוב - המדריך עובד השעות הערב והלילה במתחם סקייטפארק.

פעילות למניעת אלימות בחופשות - הקיץ הופעלו 4 לילות לבנים בשבוע. התוכנית נבנתה ע,,י  פרלמנט 
הנוער  בהמשך לסקר שנערך בקרב בני הנוער בעיר על העדיפויות לפעילויות. במקביל ראש העיר  הכניס 
את אריאל לפרויקט ,,קווי לילה,, מה שיצר  בסופי שבוע פעילות נוספת לבני הנוער. פעילות הלילות הלבנים 

הייתה מגובה בהסעות  חינם למקום הפעילות ובהן מדריך נוער.
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 פותחים את הלב לרווחה
במהלך שנת 2011 טיפל האגף לשירותים חברתיים ב-1780 משפחות מהעיר.

בין השאר, קיבלו מענה במהלך השנה: 
93 – ילדים ונוער עד גיל 18 ובני משפחותיהם.

1290 – קשישים.
90 – אנשים עם נכויות שונות ובני משפחותיהם

28 – אנשים וילדים עם פיגור שכלי ובני משפחותיהם.
זוגי  לטיפול  והמרכז  אלימות  למניעת  הכולל את המרכז  ויחידים במרכז לשלום המשפחה  -  משפחות   95

ומשפחתי.
טיפול  ואבחונים,  טיפולים  של  מימונם  בהשתתפות  וכן  שונות  עירוניות  בסיכוןבמסגרות  ילדים   70 כ-  שולבו 

בפגיעות מיניות ועוד 
16 פעוטות הושמו, על פי חוק פעוטות בסיכון, במסגרות לגיל הרך

24 ילדים במסגרות חוץ-ביתיות ובמשפחות אומנה
30 ילדים בגילאי 11-6 שולבו במועדונית המהווה מסגרת חמה,עזרה בשיעורי הבית ובהעשרה, בשעות שלאחר 

בית הספר.
20 נערות שולבו בפרויקטים לקידום נערות המצוקה כגון: אילוף כלבים ופרוייקט סל,,ע 

האגף מסייע ל-120 משפחות הגרות בעיר שלהן בן או בת בעל פיגור שכלי ובעלי לקויות על הרצף האוטיסטי 
וכן לפונים בעל נכויות פיזיות, חושיות, נפשיות וקוגנטיביות.  

כ- 20 אנשים בעלי מוגבלויות שונות  מועסקים במפעל השיקומי
100  קשישים השתתפו ב,,נופש לקשיש,, בבית מלון בים המלח.    

כ-80 משפחות מקבלות סיוע בחבילות מזון לאורך השנה ,המרכז לנערה באריאל,. משמש מסגרת חמה, אוהבת 
ומכילה לנערות בגילאי - 14-13. 

 המרכז לשלום המשפחה
המרכז מאגד בתוכו את המרכז לטיפול זוגי ומשפחתי ואת המרכז למניעת אלימות במשפחה.

המרכז למניעת אלימות פועל על מנת לספק הגנה וסיוע ראשוני לנפגע/ת, ולאחר מכן - אבחון וטיפול בנפגעים 
לשליטה  לגברים  קבוצה  אלימות,  נפגעות  נשים  של  קבוצתית  פעילות  במרכז  מתקיימת  בנוסף,  ובנפגעות. 
ובהעלאת המודעות למניעת  עוסק המרכז בהסברה  לכך,  לילדים העדים לאלימות. מעבר  וקבוצה  בכעסים 

האלימות וההתמודדות עימה.
לנשים  וקורא  וחוזר  להפסיק,  וניתן  לטפל  ניתן  באלימות  כי  מזכיר  המרכז  צוות 
וגברים הסובלים מאלימות ולבני משפחותיהם החיים בצל האלימות, לפנות למרכז 

בטל': 03-9061600.

רווחה

מפעל שיקומי באריאל פועל  מפעל שיקומי  לאנשים עם נכויות  באריאל תחת חסותה של עמותת ,,צ,ימס,,. 
במטרה לאפשר רצף תעסוקתי לאנשים עם נכויות  ומתן הזדמנות להשתייכות חברתית ולהגדלת הכנסה.

המועדון הלב החם – מועדון החברתי לקשישים עולים, פועל בכל יום ומאגד בתוכו פעילויות רבות ומגוונות, כגון 
– חוגים, טיולים, אירועים בחגים וכד,. במועדון משתתפים  כ-250 חברים.

מועדון אמצע הדרך - מועדון חברתי לוותיקי העיר בגילאי 55+.
מרכז יום לקשיש - מסגרת טיפולית יומית אליה מגיעים קשישים המתקשים בתפקודם היומיומי וזקוקים לעזרה 

ולטיפול.

מרפאה לבריאות הנפש - המרפאה נותנת מענה פסיכיאטרי ופסיכולוגי למצוקות נפשיות, לאנשים במשבר בכלל 
ולאוכלוסיית פגועי הנפש בפרט.

קהילה נגישה - הוקם  פורום הפועל להקמת תשתית רעיונית וברת ביצוע להנגשת העיר לציבור הנכים, על מנת 
לשלבם בחיי היום-יום בעיר והעלאת רמת החיים שלהם. זאת על ידי ייזום, פיתוח, נגישות, מתן מידע וזכויות, 
וביצוע תוכניות בהתאם. אנו קוראים לתושבי העיר בעלי צרכים מיוחדים ולבני משפחותיהם לקחת חלק בפעילות.

במסגרת זו, הושק השנה פרוייקט יחודי בו שילבו ידיים - ביה,,ס לעבודה סוציאלית במרכז האוניברסיטאי באריאל 
בפרויקטים  סוציאלית  לעבודה  סטודנטים   90 עסקו  הפרוייקט,  במסגרת  השונים.  אגפיה  על  אריאל  ועיריית 

הקשורים בעיקר לחינוך, הסברה ומודעות לשילוב האדם בעל הצרכים המיוחדים בקהילה
אם ברצונך לשמוע עוד, אם אתה או אחד מבני משפחתך - בעל נכות, צור עימנו קשר 

03-9061660 )ציפי(.

סביבה בונה – פרוייקט לשיפוץ בתי משפחות הזקוקות לעזרה בתחום וידן אינה משגת. הפרויקט מבוצע על ידי 
והינו פרי שיתוף פעולה עם המרכז הבינתחומי לתרבות הפנאי והספורט  בני נוער מתנדבים שעברו הכשרה, 

המתפעל את הפרויקט ואגף החינוך.
מתנדבים – קשר עם מתנדבים וארגוני מתנדבים המסייעים לתושבי העיר. 

הפעלת החנות ,,בגד זול,, – חנות לממכר בגדים יד שניה במחירים סמליים מאד. החנות פועלת ברח‹ נחשונים 
ומנוהלת ע,,י 6 מתנדבות בגיל הזהב שהינן עולות מחבר העמים.

סיוע בחבילות מזון - 
האגף  לשירותים חברתיים נמצא בקשר מתמיד

עם  עמותות וקהילות שונות הפועלות בעיר,
במטרה לאפשר סיוע בחבילות מזון

למשפחות נזקקות.  
היחידה לטיפול בהתמכרויות -

שהוקמה לפני כשנתיים, נותנת מענה ייחודי
ומקצועי לתופעת השימוש וההתמכרות

לסמים ואלכוהול.

אתם מתלבטים?
בואו להתייעץ ולדבר על זה

בפגישה ללא מחויבות. 03-9061663

78 אם גם  לך יש לב חם ואתה מעוניין להעניק מעצמך    לאחרים, צור איתנו קשר ל - 03-9061660 )ציפי(

פרוייקט סביבה בונה



  

 מחלקה להגנת הסביבה

הדברות:
ריסוס מסביב לעיר 

טיפול במלכודות זבובים והצבת מלכודות חדשות 
ניטור ואיתור מקורת דגרת היתושים 

טיפול  בעצי אורן - תהלוכן האורן 
הדברה וטיפול מדרכות 

ריסוס שטחי בור 
ריסוס מתחמי כלבים בעיר נגד פרושים, קרציות ועשבייה. 

מחזור:
איסוף פלסטיק: 22.850 ק"ג נאספו בשנת 2011 - מצב הקיים - 73 נקודות איסוף - 20.744 ק"ג

 36 נתון  - מצב  העיר  נוספות ברחבי  5 קרטוניות  נוספו  נאספו בשנת 2011  ק"ג   18.100 איסוף קרטון: 
קרטוניות: 

נתון 46  נוספים- מצב  - הוספנו השנה 10 מתקנים  נאספו בשנת 2011  עיתון: 50.536 ק"ג  נייר  איסוף 
מתקנים: 

איסוף נייר לבן: 3.870 ק"ג נאספו בשנת 2011 בכול בתי הספר, גני ילדים ומשרדי העירייה יש מתקנים 
לאיסוף נייר לבן וגם 4 נקודות ריכוז בעיר לנייר לבן 

איסוף בגדים משומשים למחזור: 32.830 ק"ג בגדים נאספו בשנת 2011, מצב נתון 6 מתקנים

תברואה:
ביקורות בעסקי מזון 136

עסקים ללא מזון 151
מוסדות חינוך וגני ילדים 43

תלונות תושבים בנושא מפגעי תברואה 57
קנסות על מפגעים כולל בתי עסק 31  

תלונות בנושא חרקים, מכרסמים ויתושים 26

בשנת 2011 סיימנו את תוכנית האב ותוכנית מפורטת להפרדת פסולת במקור
)הפרדת פסולת בשני זרמים, רטוב ויבש(

 2011 בשנת  גם  אריאל  עיריית  זכתה  יפה"  "ישראל  בתחרות 
"בחמישה כוכבי יופי".

 פני העיר

פני העיר

  הוצללו שני גני משחקים בעיר
  בוצע גיזום עצים מבוקר ע,,י גוזם מקצועי 

  תחזוקה שוטפת ע,,י חברה מוסמכת ובדיקה של מכון
    התקנים בכל מתקני הספורט בעיר

  שודרגו מקומות הישיבה במגרש הכדורגל העירוני 
  חודשו ושודרגו הדמויות במסלול ההליכה 

  נוקו המרכזים המסחריים בשיטת ניקוי מיוחדת בלחץ מיים. 

 תאורת רחוב
  הוחלפו 45 פנסים 

  הוחלפו  13 עמודי תאורה 
  הוחלפו 5  רכזות תאורה 
  הותקנו  22 עמודי תאורה 

  נצבעו 40 עמודי תאורה 

 דו"ח פעילות שנתי 2011 מחלקה ווטרינרית

כמות במספר
1817 כולל כלבים סוסים וחתולים

40

10
155
58

1,451 סה,,כ בדיקות משנה בהן נבדקו
כ-1,100 טון בשר ומוצריו. )כאלף ומאה טון(

162
6

288 ק,,ג בשר ומוצרי בשר, ו-276 ביצים

550 פניות
35

סוג הפעילות
נרשמו וחוסנו נגד כלבת

ארועי נשיכה והסגרים מועצה אזורית שומרון
בכלבייה באריאל

ארועי נשיכה - באריאל
נלכדו כלבים משוטטים

קנסות שניתנו בגין עבירות על חוק פיקוח על
כלבים וחתולים

נבדקו בשר ומוצריו בבדיקות משנה במחלקה
הוטרינרית

בדיקות בעסקים לממכר בשר ומוצריו
קנסות על מפגעים בבתי עסק לממכר בשר

בביקורות בעסקים למכירת בשר ומוצריו ובבדיקות
המשנה, הושמדו

נבדקו וטופלו תלונות תושבים בנושא בעלי חיים
בדיקות בעסקים לממכר בעלי חיים ופינות חי

8 910



 רישוי ובניה: 
 ארכיון ממוחשב - נסרקו כל תיקי הבנייה

 בשנת 2011 התקיימו 11 ועדות תכנון ובניה, 4 ועדות רשות רישוי
 בשנת 2011 הוגשו כ- 270 בקשות להיתר בניה.

 אושרו 368 יח,,ד לבנייה חדשה בשכונת גבעת האוניברסיטה.
 אזור תעשיה אריאל מערב - אושרה תב,,ע להרחבת א.ת. אריאל מערב ב- 350 דונם נוספים לתעשיה.

 תחבורה: 
 במהלך שנת 2011 נבנו כיכרות: שדרות ירושלים / שער הגיא

   המציל היהודי / רמת הגולן
 בוצעו שיפורים גיאומטריים ברח, הנחשונים )שלב ג,( מהעצמאות ועד כיכר ה, באייר.

 בוצעו עבודות התקני בטיחות ברחבי העיר כולל: צביעת אבני שפה, סימוני כבישים, סימון חניות עירוניות,
   מעקות בטיחות ומדי מהירות.

 בוצעו עבודות שיקום קרצוף וריבוד כביש 100 שדר, ירושלים בקטע ששת הימים שער הגיא.

 פרויקטים: 
 בתי ספר: נעשו עב, שיקום והשלמת חצר פדגוגית בביה,,ס מילקן, הוחלף פרקט אולם ספורט בביה,,ס  

   מילקן, התאמת כיתות אקוסטיות בבתי הספר לתלמידים ליקויי שמיעה, 
 פארק אתגרים: הוקם אוהל בגודל של כ-800 מ,,ר כולל עב, תשתיות ופיתוח.

 שופץ מבנה המיני גולף ושוחזרו המתקנים במשטח הגלגיליות.
 הקמת מסתורי אשפה ברח, אבנר, יפתח  ונחשונים.

 מספור בתים ברחבי העיר: ברחובות גנים, וורדים, כלניות, האצ,,ל, ההגנה, סביונים וששת הימים.
 זהירות בדרכים: במהלך השנה נעשו פעילויות הדרכה בנושא בטיחות בדרכים כולל הסברה בבתי הספר,

   אירועים קהילתיים פרסום ועוד.

הנדסה
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תמונות מדברות בעד עצמן

מסע אופניים ביום העצמאות
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בשנת 2011 התקבלו במוקד העירוני כ-4,251 פניות מתושבים
ביום העצמאות הוקמה התערוכה המרכזית של צה,,ל באריאל.  

הוספנו 12 מצלמות המחוברות למוקד אריאל ומקליטות באופן רציף בכל שעות היממה את הנעשה באזורן.
המצלמות מוצבות בפארקים, מוסדות ומקומות ציבוריים.במקומות המצולמים הוצבו שלטי אזהרה 

תוקנו ושופצו השערים והמחסומים החשמליים בעיר.

שוקמה ותוקנה תאורת דרך וגדר הביטחון.

  הערכות לחירום 
כחלק מהיערכות העיר לחירום בוצע תרגיל ,,נקודת מפנה 5,, שבו השתתפו בעלי תפקידים בחירום בעירייה, 

בתאגידים העירוניים וכוחות הבטחון. 
הושלם ציוד במקלטים הציבוריים.

נוספו 3  מרכזי צפירה: בא.ת. אריאל מערב, באזור המלאכה אריאל, ברח, יפה נוף

  בטחון במוסדות חינוך   
שידרג והשלמת מרכיבי בטחון במוסדות חינוך.

בצעו כנסים ותדרוכים בנושא בטחון בטיחות ושעת חרום לסגלי מנהלים, המורים, והגננות ותלמידים.
בוצעו תרגילים  בנושא בטחון ושעת חירום.
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בטחון

רישוי ואכיפה

טקס השקת השיטור העירוני במעמד השר לבטחון פנים .

מ ערן כהנא
,,
ט אפריים אל

,,
ישיבת עדכון עם מח

השיטור המשולב הוקם ביוני 2011 כחלק מפרויקט המשרד לביטחון פנים ב- 12 רשויות בארץ.
הפרויקט כולל 7 פקחי עירייה 7 שוטרים יעודים לטובת הפרויקט. 

היעדים המרכזיים שהציב ראש העיר בתחום זה: 
שמירה על איכות חייו של התושב בדגש על מניעת הפרעות מנוחה 

מלחמה באלכוהול  ובוונדליזם

 הפעילות בשנת 2011 
אותרו פקחים 5 בהתאם להנחיות המשרד לביטחון פנים ומשטרה

הוכשרו כל פקחי המחלקה וקבלו תעודת פקח כחוק  
נרכשה ניידת אשר שולטה וצויידה בתאם להנחיות  

בחודש אוגוסט החלה היחידה את עבודתה בפועל 
 במהלך חמשת חודשי הפעילות טופלו כ - 3425 אירועים 

מתוכם: 
319 אירועי הפרעות מנוחה 

376 אירועי שיכרות ושפיכת אלכוהול
379 אירועים בתחום החנייה

402 אירועים בתחום איכות הסביבה 
33 אירועים בתחום גרוטאות רכב 
235 אירועי תגובה לקריאות 106 

294 אירועים בתחום מפגעים וסילוקם 

 רישוי עסקים:
סיכום נתוני 2011 : 

סה,,כ עסקים טעוני רישוי 183
סה,,כ עסקים בעלי רישיון 145

4 עסקים נסגרו עקב אי עמידה בתנאי רישוי העסקים

79% מעסקים באריאל הינם בעלי רישיון אל מול הממוצע הארצי העומד על 65%



ביצוע 2010

15,478
26,154

41,632
9,318

15,014
24,332

2,637
8,285

10,922
2,549

2,549

221
2,770

79,656
6336

2,685
9,021

88,677

תקציב 2011

16,468
26,026

42,494
9,313

13,849
23,162

2,967
9,927

12,894
2,326

2,326

222
2,548

81,098
6,180

0
6,180

87,278

הסעיף התקציבי

שכר כללי
פעולות כלליות

מפעל מים
סה,,כ כלליות
שכר עובדי חינוך

פעולות חינוך
סה,,כ חינוך

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה

סה,,כ רווחה
פרעון מלוות אחר

סה,,כ פרעון מלוות

הוצאות מימון
סה,,כ הוצאות מימון

סה,,כ הוצאות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

הנחות בארנונה

הוצאות חד פעמיות
סה,,כ לפרק זה

סה,,כ הוצאות

הכנסותהוצאות
ביצוע 2010

25,287
3

6,409
211

5,474
37,384
12,364
7,553
2,469

13,889
340

1,515
287

3,953
42,370

79,754
6,336

4
2,956
9,296

89,050
373

תקציב 2011

25,927
5

6,189
304

8,125
40,550
12,477
8,899
2,496

14,127
500

0
144

1,905
40,548

81,098
6,180

0
6,180

87,278

הסעיף התקציבי

ארנונה כללית
מפעל המים

עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר

סה,,כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים משרד הרווחה

תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענק רזרבת שר

מענק ביטחון )ציפ
הכנסה מותנה - מענק אוסלו

מענקים אחרים ממשרד הפנים
סה,,כ תקבולי ממשלה

סה,,כ הכנסות לפי הנחות
בארנונה ותקבלוים אחרים

הנחות בארנונה
תקבולים מיועדים
תקבולים אחרים
סה,,כ לפרק זה

סה,,כ הכנסות
עודף/גרעון

הכנסות ח,,פ בגין שנים קודמותהוצאות ח,,פ ובגין שנים קודמות

תקציב
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ביקורים

יו,,ר הכנסת ח,,כ ראובן רבלין.

ביקור משפחת מילקן

מנכ"לית תאטרון הבימה

ח"כ דני דנון

הרב ישראל לאו

שר הדתות ח,,כ יעקב מרגי 

ביקור 7 חברי הקונגרס האמריקאי

המשנה למנכ"ל המשרד לבטחון 
פנים מר אליעזר רוזנבלום

פסטור ג,ון הייגי סנטור הרמן קיין

מירוץ גולני מתארח באריאל



הפקת הדוח:
עיריית אריאל

הפקה בפועל ועריכה:
חן קדם מקטובי, דוברת העירייה

תוכן:
מנהלי האגפים 

תמונות:
עיריית אריאל 

גרפיקה:
סטודיו א, 

בשנת 2011 ביקרו ופעלו במרכז הארצי לפיתוח 
מנהיגות 10,000 איש 

אנשי חינוך ותלמידים ממערכת החינוך הפורמאלית, קבוצות מדריכים 
ובני נוער ממערכת החינוך הבלתי פורמאלית, אנשי צבא ומשטרה, 

אנשי עסקים, קבוצות טיפוליות ואישי ציבורי. 
מקבץ הקבוצות שפעלו במרכז לפיתוח מנהיגות:  

פעילות קורס יסמ,,ג – משטרת ישראל 
פעילות  מד,,צים – כפ,,ס  

פעילות תלמידות – אולפנת צפירה 
פעילות נוער צעיר – בית אל 

פעילות מנהלי פרוייקט ,,עיר ללא אלימות,,הכנת סגל קורס מכי,,ם – מג,,ב 
פעילות קורס מפקדי יחידות – מג,,ב 

ביה,,ס אורט יובלי אריאל 
פעילות ביה,,ס עתידים – הוד השרון 

פעילות קומונריות בני עקיבא – מחוז יהודה 
פעילות קציני המנהל האזרחי 

יום פעילות מנהיגות נוער – רמת גן 
פעילות קציני מטה חטיבת בנימין 

סגל מפקדים מג,,ב דרום
ואילו רק דוגמאות. 

"נחישות, עקשנות והרבה אמונה הם המפתח להקים 
בעשר אצבעות מקום נפלא כזה, מקצועיות המדריכים 

ראויה לכל הערכה" )מוטי אלמוז, ראש המנהל האזרחי באיו"ש(

כל אחד יכול יותר, למען עצמו, משפחתו, הקהילה, החברה והמדינה21

"אין שום מילים היכולות להסביר את 
התחושות כרגע, עברנו יום מדהים, 

חוויתי, מלמד, עוצמתי, ערכי, למדנו 
והפנמנו דברים בצורה שרק כך אפשר 

להפנים" )עדי, מרכז הנוער כפ"ס(

"לקחנו עימנו מספר רב של כלים לארגז 
הכלים שעליו אנו עמלים בכל תקופת 

השירות, על מנת שאיתו נוכל לעצב את 
הדורות הבאים של המפקדים במג"ב"

)סגל קורס סמלים – מג"ב(

"מי ייתן ותמשיכו להפיץ 
את האור, לשנות, להשפיע 

ולגרום לחשיבה עמוקה, הן 
במישור האישי והן במישור 

הקבוצתי"
)מחוז יהודה – בני עקיבא(

"הרבה מקומות עוסקים במהות 
המנהיגות ועבודת הצוות ,המקום 
הזה היחידי שמאפשר לך לא רק 
לדבר על הדברים אלא לחוות , 

ללמוד, להשתחרר להתפתח ובאמת 
להסתכל פנימה בכל הרמות.

)קציני חטמ"ר בנימין( 

המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות




