
ותקציבתכנית עבודה 

2014לשנת 



דבר  המנהל הכללי

2014דצמבר –נכתבו השנה מתוך מגמה להתחיל שנת עבודה מסודרת ינואר 2014תכנית העבודה לשנת 

:  כרשות מקומית המספקת שירותים 

.בעיקר בתחומי חינוך ורווחה–ממלכתיים

.מים ביוב ותכנון עירוני, בעיקר בתחומי ניקיון ותברואה-מקומיים

ל הן תכניות תלויות  "אך חובה עלינו לומר שכל התוכניות הנ, תכניות העבודה המוצגות כאן באות לתת מענה לכך

.תקציב ואכן כך הן נבנו מקושרות תקציב

.השנה הרשות תחל בתהליך של אבחון ארגוני

אין לי ספק כי השנה כבכל שנה הדיאלוג המתמיד בין קברניטי העיר לבין שדרת המנהלים  בבניית התקציב 

יאפשר לדרג המנהלי את היכולת לטפל בשוטף ובמידי תוך חשיבה וראיה  , ובאישור תכניות העבודה בעת הזו

.מערכתית ורב שנתית

.אנשי הציבור והעובדים שעסקו בהכנת התקציב ותוכניות העבודה, תודה לכל המנהלים 

, וצלחתשנה מ

טון קוקיחיים בי

ל העירייה"מנכ



2014מטרות ודגשים בתוכניות העבודה לשנת 

השירותשיפור•

עללבקרהדגשמתןתוך,לתושבהמוענקיםהשירותיםשיפורעלדגשמתן

.התושבעםוהתקשורתהקשרחיזוק.לציבוררציפיםומשוביםמידע

חינוך•

צרכיםבעליאוכלוסיותעלדגשתוךהישגיםוקידוםמצוינותטיפוח

העשרה,מיטביחינוכילאקליםחתירה,נשירהומניעתפעריםצמצום,מיוחדים

.הערכיהחינוךוחיזוקתרבותית

בתחוםעליונהחטיבהועדחובהמגןהלימודיברצףהאוניברסיטהשילוב

.הרובוטיקה

מתארתוכניותקידום•

החייאת,ותיקותשכונותוטיפוחחיזוק,חדשיםמגוריםמתחמיוקידוםפיתוח

אזורפיתוח,הקניוןקידום,ובילוימסחרתרבותעלבדגשהעירמרכזי

.בעירחדשותירוקותריאותפיתוח,הישןהתעשייה

העירחזות•

בעירושימורפיתוח,בעירוהפתוחיםהציבורייםהשטחיםעלושמירהטיפוח

.הסביבהואיכותחייםאורחעלהשומרתויפהירוקהכעיר



2014מטרות ודגשים בתוכניות העבודה לשנת 

ופנאיתרבות•

למצוינותמתמדתחתירהתוך,בעירוההעשרההפנאיתרבותמערכתחיזוק

.ומבוגריםנוער,ילדיםהתושביםשלהעצמיהפוטנציאלמימושועידוד

.ביישובהקהילהובחייבהנהגה,בעשייההנוערבנישלומעורבותחיזוק

.סמלייםבמחיריםמיוחדותואוכלוסיותנוערלבניתרבותהקניית

רווחה•

.שוניםהתערבותודרכיפרויקטיםפיתוחתוך,בקהילהבסיכוןבילדיםהטיפולחיזוק

.בעירהשונותהקבוצותביןחיבורידיעלהקהילתיהחוסןוהגברתבמשפחהטיפול

כספים•

לגיוסמתמידמאמץ,תקיןכספיניהולעלהקפדהתוך,העבודהתכניותבמימושסיוע

.העירייהפעילותלטובתנוספיםמימוןמקורות

והמנהלהפרטהעצמת•

הצוותעבודתפיתוח,המנהליםביןושותפותמעורבותתוך,אגפיתעבודהעלהקפדה

.העירייהמערכותבתוךהמנהליםוהעצמתהפרטוחיזוק



מבנה ארגוני עיריית אריאל  

ת אריאל.חברה לפיתוח א

אגף הנדסה
אגף 

גזברות
ע  "אגף שפ אגף 

החינוך 

תאגיד המים

"יובלים בשומרון'' 

החברה הכלכלית

ועדת הנהלה  

ועדה לקידום מעמד הילד והחינוך

ועדת ביקורת

ועדת כספים

ועדת מכרזים

ח''מלועדת 

ועדת קליטה 

ועדת תמיכות

ועדה לבטיחות בדרכים

ועדת הנחות בארנונה 

ועדת איכות הסביבה  

ועדת רכש ובלאי

ועדת תכנון ובניה

סטטוטוריותועדות

אגף

ח"לש

ל "מנכ

מ ראש העיר"מ

סגנים

ש"יועמ

מנהלה

מבקר

החברה העירונית 

גוונים אריאל  "

"מ"בע

חברי מועצת העיר

אגף

בטחון

משאבי אנוש

מחשוב ותקשורת

קליטה בקהילה

"עיר ללא אלימות"

רישוי ופיקוח

ממונה איכות

ראש העיר

משרדים ממשלתיים

משרד הרישוי  

משרד הפנים

בית משפט 

בית דין רבני

דוברות



קצת מספרים

.249עובדי עיריית אריאל מספר •

(שעתיים)עובדים זמניים 29+ עובדים קבועים 220•

פנסיונרים87•



4, לשכת ראש העיר

4, ל"לשכת מנכ 5, מיחשוב

4, משאבי אנוש

7, גזברות

21, ע"שפ

13, מוקד+ בטחון 

5, הנדסה

4, משרדים ממשלתיים

7, פיקוח ורישוי

146, חינוך 

27, רווחה

לשכת ראש העיר

ל"לשכת מנכ

מיחשוב

משאבי אנוש

גזברות

ע"שפ

מוקד+ בטחון 

הנדסה

משרדים ממשלתיים

פיקוח ורישוי

חינוך  

רווחה



2014הצעת תקציב לשנת -עיריית אריאל
2014הצעת תקציב לשנת -עיריית אריאל 

הסעיף התקציבי

הצעת תקציב 

2014

הצעת  

תקציב 

2013

ביצוע  

הסעיף התקציבי2012

הצעת  

תקציב 

2014

הצעת  

תקציב 

2013

ביצוע  

2012

הוצאות  הכנסות

19,10517,71315,431שכר כללי35,23031,64130,615ארנונה כללית

28,42129,05936,027פעולות כלליות232מפעל המים

47,52646,77251,458סהכ כלליות4,9164,8895,954עצמיות חינוך

534542417עצמיות רווחה

12,14811,48110,087שכר עובדי חינוך9,3918,87313,056עצמיות אחר

17,45018,40317,484פעולות חינוך50,07345,94850,044כ עצמיות"סה

29,59829,88427,571כ חינוך"סה17,48116,58214,279תקבולים ממשרד החינוך

589609533תקבולים ממשרד החינוך נוער ותרבות

3,5513,4413,157שכר עובדי רווחה10,01310,5539,209תקבולים ממשרד הרווחה

10,42510,68310,091פעולות רווחה2,5162,4572,331תקבולים ממשלתיים אחרים

13,97614,12413,248כ רווחה"סה12,53913,55615,193מענק כללי לאיזון

8910חד פעמי  -מענק כללי 

2,1922,5202,760מלוות אחרפרעון001,020חד פעמי שיפוי הקפאה-מענק כללי 

2,1922,5202,760כ פרעון מלוות"סה01,000900מענק רזרבת שר  

01,5571,557מענק בטחון

250244258הוצאות מימון181114181מענק אוסלו

250244258מימון  הותאות" סה150277133מענקים אחרים ממשרד הפנים

000פ ובגין שנים קודמות"הוצאות ח43,46947,59645,336כ תקבולי ממשלה"סה

93,54293,54495,295כ הוצאות כולל מותנה"סה93,54293,54495,380כ הכנסות לפני הנחות בארנונה  "סה

600065855644הנחות בארנונה6,0006,5855,644הנחות בארנונה

99,542100,129100,939כ הכנסות כולל מותנה"סה99,542100,129101,024כ הכנסות כולל מותנה"סה

0085עודף  



אגף הנדסה
אומדן עלויותפירוטהפרוייקטשם 

₪  13,000,000(מותנה תקציב)כיתות לימוד  12הכולל –בניית בית ספר ירוק בית ספר ירוק ברחוב מוריה

שיקום חצר בית הספר עליזה  

בגין

מותנה  )תכנון והסדרת חצר בית הספר לחצרות פדגוגיות כולל בטיחות 

(תקציב

1,800,000  ₪

₪  500,000(מותנה תקציב)הפסגה   / און -אורי ברהסדרת צמתים

הסדרת ציר כביש המציל  

היהודי

₪  860,000(מותנה תקציב)קרצוף וריבוד כולל מדרכות וחיבור תאורה  

המציל  ' הסדרת צומת רח

ירושלים' שדר/ היהודי

₪  2,000,000ירושלים' תכנון והקמת כיכר בצומת המציל היהודי שדר

שיקום וריבוד כבישים והחלפת  

מדרכות

₪  2,500,000רשימת הרחובות אושרה על ידי משרד הפנים' ב+ ' רובע א

בית  –קירוי מגרש ספורט 

הספר היובל

900,000₪מגרש ספורט בית ספר היובל–ביצוע קירוי והצללה 

₪  2,500,000הקמת מעון יום חדש בשכונת דני נוימןמעון יום חדש

₪  2,000,000תכנון והקמת מרכז הפעלה לשעת חירום  מרכז הפעלה לשעת חירום



אגף הנדסה
אומדן עלויותפירוטהפרוייקטשם 

הערבה' כיתתי ברח-הקמת גן ילדים דו1.גני ילדים  

לי  -גני ילדים בשכונת עד4הקמת 2.

7,500,000  ₪

₪  130/410,000,000ע "תכנון והקמת כביש טבעת מסביב לאוניברסיטה בהתאם לתבעוקף אוניברסיטה16' כביש מס

הקמה והתקנת גן שעשועים'ישן ברובע אאמפי

ח"ש800,000

₪  1,500,000השלמות פיתוח בפארק היובל והתקנת מתקני שעשועים(  פארק היובל)פארק השלושה 

'  פארק הוואדי שלב ב

(בקעת הירדן ששת הימים)

₪  800,000טיפול בסחף ושיקום אפיק המים

₪  300,000המשך מספור בתים ושלטי הכוונה ברחבי העירמספור בתים

₪ 150,000בית לחם  ' הוספת מתקני משחק ברחפ  "הוספת מתקני משחק בשצ

החלפת / סימון חניות עירוניות והתקנת , סימוני כבישים, צביעת אבני שפההתקני בטיחות ברחבי העיר

מעקות בטיחות

600,000  ₪

₪  310,000(תחנות אוטובוס31-כ כ"סה)הנגשת תחנות אוטובוס ברחבי העיר פרוייקט הנגשה

שיפוץ חזיתות המרכז  

הבינתחומי

₪  1,000,000שיפוץ והתאמת חזיתות הספריה והמרכז הבינתחומי

₪  200,000ט"עדכון תוכניות תמרור קיימות כולל אישור קמתוכנית תמרור 

תוכנית עבודה שנתית של הרשות הלאומית בדרכים לבטיחות בדרכים  מטה בטיחות בדרכים

אירועים קהילתיים פרסום ועוד  , הסברה בבתי ספר: הכוללת

60,000  ₪



ע"אגף שפ
הערותעלותפירוטשם הפרויקט

תיקוני מפגעים ברחובות  

העיר

י נתוני מוקד ופניות תושבים"עפ

ד"ממ' כיכר ביס: תיקון ותוספת קולטנים

כיכר ששת הימים מצפה אני

נחשונים' מתחם אשקוביות מול ביס

שביל גישה למועדונית רימונים

ריצוף שביל פנימי במפעל השיקומי מאספלט  

למשתלבות

תיקוני מדרכות

' מתחם אשקוביות מכיוון רח: תיקון מדרגות

.נחשונים

.יהודה  לכיוון מוקד אריאל' מהחניה ברח

.7סביונים ' רח: תוספת מאחזי יד

ל"צה' רח

הוספת פינות גזם

360,000  ₪

ותקציב  ר"מתב

שוטף

החלפת מזגנים /אחזקה

מוסדות ציבור וחינוך

₪  90,000י הצורך"תחזוקה שוטפת ועפ

טיפול שוטף במבני  

ציבור

מחשוב' ביטול חלון ובניית חלון חדש מח

שדרוג משרדים ממשלתיים

ע"שדרוג השירותים והמטבח באגף שפ

70,000  ₪

בטיחות  , בטיחות וגיהות

אש במבני ציבור  

בדיקת  , גלאי עשן, ספינקלרים, בדיקת מטפים

,  מערכת חשמל בכל מבני הציבור והחינוך

,  התקנת אמצעי כיבוי אש במקומות בהם נדרש

'עזרה ראשונה וכו, השתלמויות עובדים בגובה

60,000₪



ע"אגף שפ
עלותפירוטשם הפרויקט

מרכז ,1כלילת יופי , גן ברוך)פירוק והתקנת ממברנות חורף קיץ שדרוג גני משחק

(נגב גליל, אפרתהדרך',א

ניקיון חול בגנים פעמיים בשנה

חרמון הקמת שבילי גישה וריצוף  ' שיקום גן משחקים רח

,קיימים משחק בגנים והחלפת מתקני שדרוג 

.ברזיות ושילוט לגני משחק ברחבי העיר, אשפתונים,רכישת ספסלים

.תיקונים והחלפת חלפים בפארקים לספורט ברחבי העיר

40,000  ₪

25,000₪

25,000₪

10,000₪

10,000  ₪

50,000₪

ברזיה  , גדרות, ספסלים, הקמת מתחם כלבים גדול כולל תאורההקמת מתחם כלבים גדול

ומתקני משחק

תלוי  120,000₪

תקציב

תוספת של מתקני משחק לכלבים  

במתחמים קיימים

תלוי תקציב₪ 24,000תוספת של מתקנים לכלבים למשחק

תלוי תקציב40,000₪בוטינסקי'תיקון הדשא הסינטטי במיני פיץ בפארק זתיקון מגרש המיני פיץ

התקנת שירותים ציבוריים בפארק  

אפרתההגומי דרך 

ללא ,40,000₪'רכישת שירותים ציבוריים מבנים יבילים כמו במרכז ברובע א

ללא , תחזוקה שוטפת

תשתיות של מים וביוב



ע"אגף שפ
עלותפירוטשם הפרויקט

4-6עמודי ברחוב הוורדים 3תוספת של הוספה של עמודי תאורה/החלפה

הדקל  ' הארז לרח' עמודים סולריים  במעבר מרח4תוספת 

קטורים'פרוג+ עמודים סולריים 2תוספת 

6משחקים יפה נוף גן 

דן  ' פנס רח+ עמוד סולרי תוספת 

גולףסולרית במיני תאורה 

5Tחסכוניות לנורות105Wפלורסנטיםהחלפת 

20,000  ₪

20,000  ₪

14,500  ₪

7,000  ₪

30,000  ₪

4,000 ₪



ע"אגף שפ
עלותפירוטשם הפרויקט

22המשך שדרוג מערכות השקיה במוסדות החינוך ועוד המשך שדרוג מערכות השקיה

אקווהמחשבים ישנים ידניים להחליף למערכות 

4X4220,000₪הישן לרכב דבל קבינה עם ארגז הקאיההחלפת רכב ע"לשפרכישת רכב חדש 

חתולי רחוב כפוף לתקצוב  המשך הפרויקט עיקור וסירוסהוטרינריתהמחלקה 

י משרד החקלאות"עהפרוייקט

50,000  ₪

טיפול  + הוספת מלכודות זבובים במרכזים המרכזיים המחלקה לאיכות סביבה

שוטף

איתור וניטור מקורות דגירת היתושים.

טיפול בתהלוכן האורן.

 פרויקט הפרדת פסולת במקורקידום.

קידום פרויקט חוק האריזות.

הוספת מתקני מחזור בשכונות חדשות.

הוספת מתקנים לאיסוף זכוכית

רכישת קטנוע מיוחד לאיסוף צואת כלבים

מד חום לייזר: רכישת ציוד חדיש לביקורות בעסקים  ,

מכשיר לבדיקת שמן שרוף  , מכשיר למדידת רעש

במסעדות

100,000  ₪



ע  "אגף שפ
הערותעלותפירוטהפרוייקטשם 

,  מערכות השקיהחלקי חילוףשדרוג הגינון הציבורי

השלמות צמחים, חומרי גינון

164,000  ₪

₪  60,000החלפת כלי אצירה ברחובותרכישת כלי אצירה



שירותים חברתיים
עלות פירוטשם הפרויקט

צ "מסגרת אחה–" בית חם לנערה"הפעלת נוער וילדים בסיכון

לנערות בסיכון והרחבת הפעילות לאורך  

.השנה

עבודה  תוכניתפעילות ויצירת המשך•

.  קבועה

170000₪

נתיבים  )"המשך הפעלת מרכז הורים וילדים 

מערכתי למשפחות  -מענה טיפולי–"( להורות

עם ילדים בסיכון

172000  ₪

שיטת עבודה כלל –מגן תוכניתהפעלת 

,  אגפית לדיווח וטיפול בילדים בסיכון ובסכנה

ס עיר ללא אלימות"י עו"ע

.המשך הפעלת המועדונית לילדים בסיכון

–במסגרת המועדונית 

.להורי הילדים–" אורות"קבוצת•

לשתי המועדוניות לחיזוק הקשר  פרוייקט•

".מעגלים מתרחבים"ילד במסגרת -הורה



שירותים חברתיים
עלות פירוטשם הפרויקט

הפעלת סדנאות  וקבוצות טיפוליות להורים  (המשך)נוער וילדים בסיכון 

וילדים

"נתיבים להורות"במסגרת תקציב 

הפעלת קייטנת קיץ לילדים בסיכון גבוה  

(.במידה ויהיה צורך)

25000  ₪

ח משרד  "המשך הפעלת המרפאה עבחינתבריאות הנפש

הבריאות או סגירת המרפאה

הפעלת  קבוצה לטיפול והעצמה  פרט ומשפחה

הוריות בכיוון של -לנשים חד

קבוצה לעזרה עצמית

15000  ₪

הגדלת הסיוע והמשך  –בטחון תזונתי 

הפיילוט וגיבוש דרכי פעולה  למתן מענה  

.בתחום

חיזוק המיומנויות המשפחתיות בתחום כלכלת 

"ענבלים"תוכניתהבית במסגרת 

5000₪

פיתוח מרכז עוצמה עבור משפחות במצוקה  

.כלכלית



שירותים חברתיים
עלות פירוטשם הפרויקט

הנחיית קבוצות טיפוליות לנשים נפגעות  מרכז טיפול באלימות

.אלימות

.הנחיית קבוצה לגברים לשליטה בכעסים

18000  ₪

אירוע לציון היום למאבק באלימות כלפי 

.נשים

10000  ₪

–מתנדבים עבודה קהילתית

שילוב מתנדבי נוער ובנות שירות לאומי  . א

.בעבודה עם ילדים  בבתי המשפחות

עבודה עם בני נוער מתנדבים על גיבוש  . ב

.התנדבות למען ועם קשישיםתוכניות

עבודה שיטתית עם ארגוני המתנדבים  . ג

.בעיר

פרוייקט–" מאחזי יד –סביבה בונה "

התקנת מאחזי יד בבתי קשישים על ידי בני  

פיתוח מנהיגות  -פ עם גוונים"נוער בשת

.נוער

15000  ₪



שירותים חברתיים
עלות פירוטשם הפרויקט

(המשך)עבודה קהילתית 

חלק  ")מעגלים מתרחבים"–במסגרת 

(:מהפרוייקטים

קידום ערכי התנדבות ונתינה תוך  •

שיפור הדימוי העצמי והתדמית  

לקידום  ' הציבורית בקרב נוער מהיח

נוער

עבודה עם בני נוער ממועדון דאורייתא  •

או  /על תקשורת מונעת קונפליקטים ו

.דורי עם קשישים-בינקשר 

פעילות בקרב בני נוער בתיכון על •

.תקשורת מונעת קונפליקטים

ילד במועדוניות  –חיזוק קשר הורה •

11000₪

התמכרויות

-פתיחת היחידה לטיפול בהתמכרויות נוער

מתן מענה טיפולי לבני נוער מכורים  

,  פסיכואקטיבייםומשתמשים בחומרים 

.בשיתוף קידום נוער

תוכנית–" מתבגרים בעליה"תוכניתהמשך 

קבוצתית לנוער עולה המשתמש בחומרים  

.יבוצע בקידום נוער. פסיכואקטיביים



שירותים חברתיים
עלות פירוטשם הפרויקט

פעולות של חוסן קהילתי למען הגברת  (המשך)קשישים 

במסגרתדורי  במסגרת -הבינהקשר 

".מעגלים מתרחבים"

פעולות הסברה לקשישים ולמטפלים  

,  בקשישים למטרת מניעת אלימות כנגדם

"מעגלים מתרחבים"במסגרת 

והגברת הפעילות בקו חם לקשיששידרוג

ניהול הפעילות  לאורך  –חודש הקשיש 

,  נופש בים המלח, טיולים)החודש 

(.אירועים, הרצאות

הפעלה מחודשת של המועדון לאנשים עם נכויות וצרכים מיוחדים

מוגבלות שכלית התפתחותית



שירותים חברתיים
עלות פירוטשם הפרויקט

רפורמה  "-השתלבות במסגרת הכללי

".בשירותים החברתיים

העברת שאלון שיפור שירות למילוי  , גיבוש

ועבודה שיטתית על שיפור  , י הפונים"ע

.  השירות

:  חירום

ח  "הדרכה ותרגול הקמת ותפעול תר•

.איזורי

ושילובם   י"צחהמשך הכשרת צוותי •

.'באוכבמערך הכולל של מכלול טיפול 

4500  ₪

תוכניתתחילת עבודה עם –מיחשוב

ותוכנית מתווה" מעגלי התערבות"



מערכות מידע ותקשורת
עלותפירוטנושא

מערכות מחשוב  -תכנון וביצוע רכש 

מוסדות העירייה

 משרדי העירייה-החלפה ושדרוג מחשבים

 סורקים למשרדי העירייה-רכישת ציוד

 רכישת מסכיםLCD למשרדי העירייה

 רישיורישיונות תוכנה כוללMS-GF(הגנה, שרות, תוכנות עזר  ,

OFFICE  )

 רכישת ציוד תקשורת(מתגים ,FW ,ממירים, אלחוטי)

רכישת מדפסות

 (נקודות רשת, סיבים, כבילה)פריסת תשתית

 (דיסקטים, דיסקים, קלטות גיבוי)רכישת מדיה לאחסון

(רכישה ותחזוקה כולל החלפת מצברים)פסק -מערכות אל

 משרדי העירייה-רכישת שרתים

תיקונים, חלקי חילוף, רכישת כלים

181000

עלותפירוטנושא

רכישת ציוד  -תכנון וביצוע רכש 

מחשוב למוסדות חינוך

רכישת מחשבים לבתי ספר

רכישת מקרנים לכיתות

רכישת מחשבים לגני ילדים

160000



מערכות מידע ותקשורת
עלותפירוטנושא

פרויקטים המפורטים בתוכנית  

העבודה השנתית

 ניהול ובקרה של פעילות באגף הרווחה  -מערכת מעגלי התערבות

(פרויקט חדש)

 (פרויקט חדש)מערכת לניהול ומעקב אחרי משימות בארגון

 (פרויקט חדש)לניהול השירות הפסיכולוגי בעירייה " משפחה"תוכנת

 (  פרויקט מתמשך)אנגלית /עברית-בנייה ותחזוקת אתרים עירוניים

(משותף למוסדות החינוך ואגפי העירייה)

 (פרויקט חדש)אפליקציה לתושב במובייל

 (פרויקט חדש( )גנרטור)התקנת מערכת לגיבוי חשמל

 (  משותף לכל אגפי העירייה( )פרויקט שוטף)אבטחת מידע

 (פרויקט מתמשך)שדרוג מערכת טלפוניה בארגון

 (פרויקט חדש)הקמת מערכת עבור ארכיון של דואר אלקטרוני

(פרויקט שוטף)תוכנות וחומרה , תחזוקה ושדרוג מערכות קיימות

ל"חשכ, ממשל זמין: כגון)פ עם גורמים חיצוניים "פרויקטים בשת

(  'חברת וכו, מצלמות

 (שוטף)הדרכה

 (שוטף)הכשרת צוות מחלקה

261000



מערכות מידע ותקשורת
עלותפירוטנושא

אחזקת  -חידוש רישיונות תוכנה 

שירותי מחשוב

אירוח ואחזקת אתר העירוני

חוזה תחזוקה עבור מדפסות במשרדי העירייה

 שירות ותחזוקה שנתיים-( 2000מוקד )תוכנת מוקד

 חידוש רישיונות תוכנת גיבויSYMANTEC

 חידוש שירותי תחזוקה ועדכונים עבורJUNIPER-שנתי

 שנתי-שירות תחזוקה עבור תוכנת נוכחות

 חידוש רישיון ועדכוניAV ו-SPAM עבור שרת דואר אלקטרוני

 חידוש רישיון ועדכונים עבורCOUNTERACT-בקרת גישה לרשת

 שירות תחזוקה עבור תוכנתSYNEL  שנתי-ושעני נוכחות

שירות תחזוקה עבור מחשבים במשרדי העירייה ומוסדות חינוך

 בנאריתחידוש רישיון ותחזוקה שנתית עבור תוכנת

ח"חידוש רישיון ושיורת שנתי ותחזוקה עבור תוכנת מל

 עבור מחשבים ברשת העירייהאנטיוירוסחידוש רישיונות לתוכנה

 חידוש אישוריSSL  עבורowa.ariel.muni.il

 חידוש רישוםDOMAIN - arieledu.net

 חידוש רישיוןVmware & Veeam

מערכת נוכחות

158000



אגף החינוך

25

אוניברסיטה  מצוינות ונסמכות -ס "תכניות אקדמיות בביה

שם התכנית ואוכלוסיית  

היעד

עלות כוללת ושותפיםמטרות ויעדים-רציונל 

רובוטיקה מגן הילדים ועד 

. לתואר

-יסודיים ועל, גני חובה

'ת1400. יסודי

תכנית בשיתוף האוניברסיטה ומטרתה לקרב את הילדים והנוער אל העולם  

-טכנולוגי המתקדם ולעודדם ללמוד בתיכון במגמות מדעיות-המדעי

ב. טכנולוגיות ולשאוף להגיע לאקדמיה

שתי  , תורחב ותתקיים בעשרת גני החובה-( 2014אוגוסט )ה"בתשע

.ב ומגמה בתיכון"כיתה מדעית בחט, ס יסודי"שכבות גיל בכל בי

350,000

קרן  , רשת אורט, עירייה

,  הורים, אריאל לפיתוח

,  אשכולות הפיס, ח"משה

. ב"קר-תכנית רובוסטאר 

ס היסודיים    "ייחודיות בביה

.כלל התלמידים', ו-א 

ס יסודי ובניית תכניות לימודים  "טיפוח תחום ייחודי בכל בי-הבלטת חוזקות 

.                                                                                                                            בהתאם

(.2014אוגוסט )ה "יחל בתשע

200,000

:  ח"משה, הורים, עירייה

האגפים למחוננים ולתכניות  

.ניסוייות

תכנית למחוננים  -ל "תה

.'ת5', ו-' ס יסודיים ג"בי

השרון  -יום לימודים שבועי לתלמידים מחוננים במרכזי מחוננים  הוד

.ובאלקנה

,ללא עלות

.האגף למחוננים-ח "משה

'                ו-' יסודיים א" אופק חדש"

כל התלמידים

.                              קידום והעצמה אישית, תגבור לימודי לכלל התלמידים

.לתלמידי קצה' ה-'בימים ד( 8שעה )תגבור בשעות קצה -החידוש השנה

,ללא עלות

ח"משה

ב  "התמחויות מצוינות בחט

-

.  'ת200', כיתות ז

ספורט  , אמנויות, מדעית: 'מסלולי התמחות למצוינות בשכבה ז5פתיחת 

.                                                     י וסיירות"לימודי א, תקשורת, ומחול

.ב"שנים לכלל החט3ויגדל תוך ' בשכבה ז2014אוגוסט , ה"יחל בתשע

390,000

קרן  , הורים, עירייה, ח"משה

משרד  , אורט, אריאל לפיתוח

.התרבות והספורט

טיפוח אמנויות                                      

'ת50'    ט-' ב  ז"חט

.                  תיאטרון ומיוזיקאלס, אמנות פלסטית; גיליים-קורסי בחירה רב

.  שלושה קורסי בחירה, (2014עד יוני )ד "תשע

.'ט', יימשך בשכבות ח( 2014אוגוסט )ה "מתשע

80,000

הורים, אורט, עירייה



אגף החינוך
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המשך-מצוינות ונסמכות אוניברסיטה -ס "אקדמיות בביהתכניות 

שם התכנית ואוכלוסיית  

היעד

עלות ושותפיםמטרות ויעדים-רציונל 

-כיתות מצוינות מדעית 

ב  "י, א"י, י: כיתות3-ע"חט

.תלמידים105

תכנית מצוינות ייחודית בתחומי המדעים והטכנולוגיה                                    

.בשיתוף האוניברסיטה, ח"משה-מטעם מנהל מדע וטכנולוגיה

10,000

,  עירייה, משרד החינוך

.הורים, אורט

שילוב האקדמיה במגמות  

.  השונות

.כולם, ב"י-' י,  ע"חט

פ עם האוניברסיטה בתחומי  "התיכון היחיד באריאל יוצר ומרחיב שת

.                                                                                                     ההתמחות השונים

(.2014אוגוסט )ה "יחל בתשע

120,000

,  עירייה, משרד החינוך

.הורים, אורט

נס טכנולוגיות                        

ע "חט-ב"חט; יסודי-על

'י-' ט

.תלמידים40

;  קבוצה ממוינת לפיתוח חשיבה מדעית ופיתוח מיזם טכנולוגי

.                                                                 טכנולוגיה והנדסת תכנה-ביוטכנווגיה ננו

,  (2014יוני )ד "סיום מחזור ראשון בתשע

(.  2015יוני -ה"עד לסיום תשע)מחזור השני נפתח השנה 

.2014טרם הוחלט אם לפתח מחזור חדש מאוגוסט 

200,000

:  משרד החינוך, עירייה

האגף למחוננים ולתכניות  

ניסויי

,  יסודי-על( שוחרים)ב"טו

,  כיתות4, ב"י-ט

.תלמידים81

בגרות עם תעודת טכנאי                                                                                                          

בשיתוף חיל חימוש

,ללא עלות

ל"צה, אורט, משרד החינוך



אגף החינוך
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ס"בביהלימודי -תכניות לתמיכה ולמינוף חברתי 

עלות ושותפיםמטרות ויעדים-רציונל שם התכנית ואוכלוסיית היעד

,  ס יסודיים"ומפעל הזנה ביא"יוח

.  'ו-' א

.תלמידים942-מוזנים ' מס

ובמסגרתה חוק ארוחה יומית חמה ( א"יוח)תכנית יום חינוך ארוך 

אריאל דרגה , לפי דרוג העירס"הלמי "העלות לרשות נקבעת ע.  לתלמיד

.פ החלטת ממשלה"תשלום הורים ע, מהעלות50%-השתתפות ב. 5

833,000

₪  6.3)הורים , ח"משה

עירייה ומערך  , (לתלמיד

"חסד לחיים"תרומות מ

ב"קרתכנית 

.         תלמידים1,195', ו-' יסודיים  א

.תכניות להעשרה חינוכית חברתית במגוון נושאים

.ב"תכנית הרובוטיקה נכנסה דרך קר

567,000

הורים, עירייה, ח"משה

"                            זוזו"תכנית 

.תלמידים457', ו-'יסודיים  ה

(  כדורסל וכדורעף)עידוד פעילות גופנית והצטרפות למועדוני ספורט 

.                                                                             בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי

המדריך מגוונים והוספנו  , ד"השנה הכללנו לראשונה את הממ: חידושים

.תקציב עירייה בשל הקיצוץ שהושת עלינו

27,000

,  התאחדות הספורט

עירייה

מפעל שחייה                              

תלמידים203', כיתות ה

.           לימוד ותגבור הביטחון העצמי בשחייה ושיתוף פעולה בין תלמידים

.י משרד החינוך"תכנית חובה ע

34,600

הורים  , ח"משה

. סיירות סטודנטים למען התלמידים

'תלמ40',  ב-'זאטוטים ביסודי א2

.תלמידים20ב "חדשה בחט1

. חברתי ורגשי, לסיוע לימודי, "אח גדול"

.                                                                                            להעצמה אישית ולמניעת נשירה-ב "סיירת בחט

.הלומדים באוניברסיטה, "ידידים"עמותת -הסטודנטים 

75,000

קהילתי     -שרות חברתי-ק "שח

.תלמידים90ב   "י-י "גנ

התנדבות לטובת הקהילה                

.סטודנטים עולים מחבר העמים ואתיופיה

ק"עמותת שח

מועדונית אור        

.תלמידים15',  ד-'יסודי  א

כולל  , תמיכה והעצמה רגשית ולימודית בילדים מרקע משפחתי חלש

שכר לשתי  (.    15:30-19:00)וקייטנת קיץ ( גם צהרים-'ג)ארוחות  ערב 

.      מזון ואחזקה שוטפת, חומרים, פעילות, ס"עו, מדריכות

25,0000

, ר"ח אגף שח"משה

הורים, חינוך, רווחה

תכנית שחר לרווחה חינוכית  

ס"מבי' ת50-כ', יב-י"גנ

,  צמצום פערים ושיפור הישגים לימודיים במקצועות הליבה

20%-הרשות מתחייבת להשתתף ב 

260,000

עירייה, ח"משה
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המשך-ס "לימודי בביה-תכניות לתמיכה ומינוף חברתי 

שם התכנית ואוכלוסיית  

היעד

עלות ושותפיםמטרות ויעדים-רציונל 

.  סטודנט תומך-ח "פר

'תלמ175ס יסודיים "ביי"גנ

76,720.חברתי ורגשי, סיוע לימודי, אח גדול

עבור שתי הרכזות  , עירייה

והסטודנטים '              אורנג-מרכז תקשורת 

50, ב"י-' ט', ו-' א

תלמידים

ב  "ו פעילות העשרה והכנת ש-א

פעילות מונעת הסתובבות ברחובות-יב בימי חמישי ערב -ט

מרכז למידה         

תלמידים40', ט-' ב  ז"חט

,  לשון ואנגלית' מתמט: תגבור לימודי בתחומי ליבה

"ידידים"עמותת -סטודנטים 

21,000

,  תשלומי הורים

51,240.איתור ותמיכה בתלמידים בסכנת נשירה'ט-' ז: ב"חט, רכז מוגנות

עיר ללא אלימות

מלגות מקרן אריאל לפיתוח  צמצום פערים לימודיים בסיוע סטודנטים  'תלמ30', יב-'י, פרחי מדע

הזנק  , כיתות אתגר

לתעשייה      

תלמידים64' יב-' י: ע"חט

,  ומוטיבציה להצליח בבגרות. מ.בעלי התנהגות ט' תלמד25-כיתה קטנה 

יום בשבוע לימודים באוניברסיטה החל מכיתה יא  . התמחות בחשמל ותקשוב

.משולבים בהתנסות בתעשייה

ללא עלות

,אורט, ר"אגף שח-ח "משה

עמותת הזנק לתעשייה

ר           "כיתת מב

64ר "מב' יב-' י: ע"חט

'תלמ

ומוטיבציה  . מ.התנהגות ט' תלמד25-כיתה קטנה , מסלול בגרות רגיל

.התמחות בפסיכולוגיה התפתחותית, להצליח בבגרות

ללא עלות

ר"אגף שח, ח"משה

עירייה, ח"משה, 71,000.הנגשת חדרי כיתה ומעבדות לתלמידים כבדי שמיעה'י',  ז: כיתות אקוסטיות2

1ביסודי 2: מ"כיתות ח3

ב  "חט

ח  "משה, בריהוט₪ 30,000-כ( 2013בתקציב )ד "העירייה השקיעה בתשע

. לכיתה בלבד2,600תקצב 

35,000

ח "משה, עירייה

בתי ספר של קיץ   

', ב-' יסודיים א

תלמידים394

ח להארכת הלימודים בחופשת הקיץ  "שנתית חדשה של משה-תכנית תלת

גני  -' "בקיץ תשע', ד-' א-ה "בקיץ תשע', ב-'ד רק א"תשע. שבועות3בעוד 

.'ד-חובה 

  ???

הורים, עירייה, ח"משה
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ס"בביהערכיות -תכניות חברתיות

עלות ושותפיםמטרות ויעדים-רציונל שם התכנית ואוכלוסיית היעד

סיירת ירוקה       -ל "ף קק"מעו

ב"יסודי וחט

.           טיולים לחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, טו בשבט: פעילויותת כגון

.ד אור זבולון"ל חדשה לממ"קבלת כיתת קק

ל"קק

ך                     "חידון תנ

תלמידים48', ו-' יסודי  ה

תהליך  .                           ך"העמקת הידע והעיסוק בתנ, "והגית בו יומם וליל"

לימוד ארוך ובסיומו חידון פומבי במעמד ראש העיר ואורחים

5,000

המועצה הדתית

העצמה אישית וחברתית            

'תלמ200', י-' ז: יסודי-על

שני  .           ר בתיכון"וחיזוק תחושת הערך בכיתות אתגר והמב' גיבוש תלמידי ז

.ביקורים בשנה במרכז לפיתוח מנהיגות

50,000

חינוך

זהות יהודית                          

תלמידים193', כיתות א

ד                                       "פעמית של קבלת שבת בממ-פעילות חד

גוונים, התחדשות יהודית

6,000

הסעות

מחויבות אישית ותעודת 

'       יב-' בגרות חברתית י

תלמידים230

3-תעודת בגרות חברתית ', י-חובה ב-מחויבות אישית: תכניות לתרומה לקהילה

הנוער בגוונים וגורמים רבים ' ומח, בשיתוף אגפי החינוך והרוחה. שנות תרומה

.מקומות התנדבות-בעיר 

מנהל חברה -ח "משרה

ונוער

מחויבות  -מלאכי יום הולדת 

אישית ותעודת בגרות  

תלמידים50, חברתית תיכון

חוגגים ימי הולדת לילדים ממשפחות  " מחויבות אישית"במסגרת ' תלמידי י

.מעוטות יכולת

2,500

אורט וגוונים  , עירייה

צים                                            "מד

תלמידים240', יב-' כיתות ה

בית השואה ושורשי ישראל  , רובוטיקה, פיסיקה; תלמידים למען תלמידים-ת "תל

ד והעברת קורס הדרכה מלא  "המשתתפים בתשע/ הרחבת מס-המטרה . ועוד

.גוונים-הנוער ' בשיתוף עם מח-מטעם מנהל חברה ונוער

מנהל חברה -ח "משרה

הנוער גוונים' מח, ונוער

מרוץ הלפיד                                      

תלמידים  159', כיתות יב

.     ב ממחסום אורנית לאריאל"טקס מסורתי בקברות המכבים וריצה של י

.הסעות, השכרת לפידים

6,300

אורט, חינוך

מעגלים מתרחבים                         

'  יב-' י

גוונים, רווחה, חינוך.גוונים-הנוער ' פרויקטים של תרומת בני נוער לקהילה בשיתוף אגף החינוך ומח

שמירה על החוק והסדר                

יסודי-יסודי ועל

מניעת אלימות ושימוש  : הרצאות שנתיות של שוטרים בכל כיתה בנושאים4

.  רשת בטוחה לכל, בחומרים מסוכנים

השיטור הקהילתי  

והעירוני
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תכניות בגני ילדים

עלות ושותפיםמטרות ויעדים-רציונל שם התכנית ואוכלוסיית היעד

רובוטיקה מגן הילדים ועד 

,גני חובה2-ד "בתשע. לתואר

גנים10-( 9.14)ה "מתשע

.  חשיפה והתנסות ראשונית עם מושגי יסוד וסביבה טכנולוגית מתקדמת

.שני ביקורים במעבדת הרובוטיקה-בשיתוף האוניברסיטה 

.  ושוטף( פעמית-הוצאה חד)תשתית ; הרחבה לכל גני החובה

161,000

עירייה, 306ר "תב

,                                ב"קר

תלמידים360-י  חובה "גנ

(                                          כולל תכנית הרובוטיקה)העשרה חינוכית מגוונת 

ש"ש2נותרו -השנה הושת קיצוץ 

160,000

עירייה והורים, ח"משה

חובה  י"בגנ-ומפעל הזנה א"יוח

תלמידים346

העלות  .  ובמסגרת חוק ארוחה יומית לתלמיד( א"יוח)תכנית יום חינוך ארוך 

-הרשות משתתפת ב, 5אריאל דרגה . ס לפי דרוג העיר"י הלמ"לרשות ע

.י הממשלה"השתתפות הורים נקבעת ע, מהעלות50%

310,000

הורים, משרד החינוך

י טרום חובה      "בגנ-צהרונית 

תלמידים123

א  "מסגרת המשך לגני טרום חובה ואפשרות הצטרפות לילדי חובה בסיום יוח

.חומרים וחוג, מזון, שכר: העלות כוללת. להורים עובדים-

1,123,000

הורים, עירייה

(         יסודי-י"גנ)תכנית מעברים 

יסודי ופסגה  גן חובה  , י"גנ

תלמידים360'  במעבר לכיתה א

ס היסודיים על מנת לייצר  "יצירת שיתופי פעולה מקצועיים בין הגננות לביה

פ "שת.                                                      מעבר חלק בין המסגרות

.ס וביקורים הדדיים"מקצועי בין סגלי הגנים וביה

5,000

ה"פסג-משרד החינוך 

סדנאות בגני  –העצמת הורים 

הורים בשיתוף גנות; חובה

.                  פ מיטבי בין ההורה לגננת"סדנאות לחיזוק הסמכות ההורית ושת

.חידוש השנה, תמי סלוצקי, מנחת מנחים

עיר ללא אלימות

טקס יום העצמאות  

תלמידים745, י טרום וחובה"גנ

חגיגת יום  , ב"י בשיתוף כיתת השוחרים בחט"מפעל ייחודי שנתי לילדי גנ

.                       הולדת למדינה על כל סמליה והזדמנות להציג תוצרי הגנים

.במעמד ראשי העיר וההורים-מתקיים בהיכל התרבות 

15,000

י טרום וחובה    "גנ-קייטנות קיץ 

תלמידים250

".                קסם של קייטנה( "1.7-21.7)שלושה שבועות של הפנינג קיץ 

.י"בתוך אשכולות גנ

200,000

תשלומי הורים
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המשך-תכניות בגני ילדים 

עלות ושותפיםמטרות ויעדים-רציונל שם התכנית ואוכלוסיית היעד

,         חובהי"גנשי לבוגרי 

תלמידים360

50-י"ספרים ותמונת מחזור                          לגנ-מתנת ראש העיר לבוגרי חובה 

₪

18,000

תקציב שי לבוגר

טרום  : י"לגנפרסום הרשמה 

'יח1000', וחובה ולכיתות א

70%-כ.                                                      פ חוק בכל מעבר"חובת רישום ע

מבצעים הרשמה דרך האינטרנט

2,000

פרסום לתושב-סעיף 

ד רימון  "ממי"גנ: הסעות

תלמידים20, ותאנה

60,000ממתינים לסיום הבניה, הגנים הקבועים בבניה-הסעות למבנים זמניים

הסעות

י "גנ6י חדשים  "בניית גנ

:     צמדים של טרום וחובה3= 

טרום וחובה, ד"מ וממ"מ

.  ובשכונת דני נוימן' התלמידים עקב תהליכי איכלוס ובניה ברובע ג' גידול במס

. י"גנ5קבלנו אשור להגשת תכניות עבור 

.  ח לאשר גן נוסף"בדיון מול משה

עירייה  , ח"משה
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קשורים באגף החינוך/ תכניות במוסדות נוספים הכפופים 

עלות ושותפיםמטרות ויעדים-רציונל שם התכנית ואוכלוסיית היעד

קידום

נוער

ב     "פעילות עם מג

תלמידים42'  יב-' ט

פעילות משותפת כאחים , הנוער באריאל' ב אמצו את מח"מג

.בוגרים

,  ללא עלות

ב"מג

בנים  ,  נוער עובר חוק-ה"מיל

תלמידים17ובנות 

.  אחרי עבר ראשונה, עשרים מפגשים להעצמה של נוער עובר חוק

.  קשר חיובי עם המשטרה. מחיקת תיק-לבוגרי התכנית 

".עיר ללא אלימות"ראש העיר מבקש להשיג התקציב מהתכנית 

30,000

,  רווחה, חינוך

משטרה

בנים  , נוער עובר חוק-יים"סיכו

תלמידים28ובנות 

חונך אישי שבועי והובלת  . לנוער עובר חוק-פרויקט לנוער בסיכון  

.פרויקטים להעצמה

,עלותללא 

שירות  , רווחה

,  מבחן לנוער

עמותת ידידים

.                                  שעת סיפור ומפגשים עם סופרים, רכישת ספריםהתושביםלכלל ספרייה עירונית 

.הצגות-סיוע תקציבי לגוונים 

25,000

עירייה

ח"שפ

י טרום  "איתור ואבחון בעיות בגנ

תלמידים15חובה                    

אבחון פסיכולוגי לילדי טרום חובה לצורך איתור מוקדם והשמה  

.                                                                                   במסגרת מתאימה

זקוקים לתוספת תקציב כי משרד החינוך מממן רק מגיל חובה

8,000

עירייה

שירותי הדרכה לסגל                  

פסיכולוגים

32,000.ן'ויז-סופר: שירותי הדרכה לסגל הפסיכולוגיים

עירייה

ח כתחנה מוכרת  "הכרה בשפ

'ט-י חובה "גנ,            להתמחות

כתנאי  , איוש התחנה בשני פסיכולוגים חינוכיים מומחים ומדריכים

.  להכרה בתחנה כמוכרת להתמחות

,  (תקן קיים)משרה 100%איוש . א

,חינוכית באוניברסיטת אריאל' פתיחת מסלול פסיכו. ב

,איוש מתמחים. ג

                                   ???

ח"משה, רשות

(י"שפ)
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המשך-החינוך קשורים באגף / במוסדות נוספים הכפופים תכניות 

עלות מטרות ויעדים-רציונל שם התכנית ואוכלוסיית היעד

ושותפים

קבוצתיות  , השתלמויות מוסדיות, תיכון–י "העצמת סגלי הוראה גנה"פסגמרכז 

.                                       ופרטיות

השנה לראשונה משתלמות גם סייעות של כיתות ניהול התנהגות

6,000

ח  "משה

ועירייה

עיר  

לא

אלימות

הוריםסיירת 

הורי תלמידים

הורים26

הורים מתנדבים המסיירים בלילות שישי ברחבי העיר למניעת שתייה  

.                                                            אלימות וונדליזם, חריפה

ר מרסלו רודריגז"יו-שימור ותחזוקה 

5,646

עיר ללא 

אלימות

,  הנחיית רכזת המוגנותמנחת מנחים

,  ס"וביי"גנסדנאות להורים 

.                                                    מימוש מיטבי של השעה הפרטנית-השתלמות ביסודי 

64,680

עיר ללא 

אלימות

רכזת מוגנות           

30, ב"חט

תלמידים

תכנית מערכתית שיעדיה  . איתור ותמיכה בתלמידים בסכנת נשירה

.הפחתת אירועי אלימות והעצמת תלמידים

51,240

עיר ללא 

אלימות
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תכניות מערכתיות

עלות ושותפיםמטרות ויעדים-רציונל שם התכנית ואוכלוסיית היעד

-למיצוינותחינוך 

.                                 ערכים עם דעת

.                     הפצת החזון והכנת תכניות שונות בהתאם לשכבת הגיל

,  כרזות: פרסום, הכנת תכניות לימודים, בעירלחינוכאיםשני כנסים 

.הלווייןביושוביכנסים והפצת חורים : שלטי חוצות ושיווק, הפקות דפוס

50,000

קרן  , אורט, עירייה

פיתוח לאריאל

,  גננות: ערב הצדעה שנתי לסגלי החינוך

משתתפים400, מורים ומנהלה, סייעות

אירוע הצדעה שנתי לחינוכאי העיר והענקת תעודות הוקרה לגננת  

.ולמורים מצטיינים

15,000

עירייה בשיתוף קרן  

אריאל לפיתוח

,  סייעות: השתלמויות לעובדי האגף

.  ק, ח"שפ, משרד, בית-אבות, מזכירות

.נוער

.  למידה והתפתחות של העובדים בתחומי המקצוע

. ה"ב בפסג"השנה החלו לומדות הסייעות הפדגוגיות של אור זבולון וחט

.בגין ולמלוות בהסעה. בקרוב תחל השתלמות לסייעות פדגוגיות ע

עירייה  

השןבריאות 

ב"חט-חובה גני 

עלותללא חינוך לבריאות הפה ופעילות מניעתית

הבריאותמשרד 

9,900תמונות וספרי מחזורתלמידים220',  שי לבוגרי ו

8,000ספר מחזורתלמידים160, ב"שי לבוגרי י

בני נוער בעלי צרכים מאוד  5-" שבילים"

הלומדים מחוץ לעיר , מיוחדים

;  שני מפגשים חברתיים בשבוע. חיבור אוכלוסיות מיוחדות לקהילה

פעילות  . של הצופים והשני ייחודי לקבוצה" עוז"האחד בשיתוף שבט 

.מירי אלהרר ואורה אנטר, מיכל רז; התנדבותית של שלוש נשות חינוך

2000

,  רווחה גוונים, חינוך

תנועת הצופים

.                     ארוחה חמה ביום לכל תלמידתמיכות והנחות

ועדת ההנחות מורכבת מנציגי חינוך ורווחה וקובעת הנחות בהתאם  

.י הכנסה לנפש במשפחה"עפ-לקריטריונים שפרסמה הממשלה 

50,000

תרומה בסך + עירייה 

10,000  ₪

( ב"אמנויות בחט, נס טכנולוגיות)ן "הנחות בתשלומי הורים לתכניות תל

.ספרית-לפי שיקול המועצה הפדגוגית הבית

16,000

עירייה
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שיפוצים ושדרוגים במוסדות החינוך

עלות ושותפיםמטרות ויעדים-רציונל שם התכנית

,                         י"גנ; פרויקט איטום גגות

,  מילקן, נחשונים, ד"ממ, בגין. ע

,  ב"חט, אשכול הפיס

טיפול  .                           טיפול מיידי למניעת הרס תשתיות ותחזוקה שוטפת

.2014קיץ -מאסיבי באביב

3,000,000

עירייה, ח"משה

שדרוג מזגנים                            

. ק, אשכול הפיס, ס"בי, י"גנ

משרד, ח"שפ, נוער

בקיץ  .                                                          החלפת בלאי ותחזוקה שוטפת

.הייתה השקעה ניכרת ויישור קו2013

100,000

עירייה, ח"משה

ניכרת  .          י"הכנת תכנית חומש לשדרוג כל חצרות גנ. מתקנים ישנים מאודי"בגנשדרוג מתקני חצר 

.נדרשת הוצאה משמעותית, הזנחה עמוקה בתחום

500,000

עירייה, ח"משה

שוטף )תחזוקה ושיפוץ מבנים 

י"בגנ( וקיץ

נדרשת  .                                                      תחזוקה שוטפת והחלפת בלאי

.בית אחד בלבד-א כיום יש אב"בדחיפות תוספת כ

150,000

עירייה, ח"משה

.                                                          תחזוקה שוטפת והחלפת בלאיי"החלפת ריהוט בגנ

.נדרשת הוצאה משמעותית, ניכרת הזנחה עמוקה בתחום

100,000

עירייה, ח"משה

ס     "ביה-תחזוקה ושיפוץ מבנים 

(שוטף וקיץ)

הזנחה של שנים דורשת התערבות של חברה .  תחזוקה שוטפת והחלפת בלאי

.ס"קבלנית לשיפוצי הקיץ בביה

1,000,000

עירייה, ח"משה

100,000.תחזוקה שוטפת והחלפת בלאיס"חידוש ריהוט בבי

עירייה

אשכול  , ס"בי, י"תיקשוב גנ

...נוער. ק, ספריה, הפיס

,  מסכים, מחשבים בודדים, מעבדות: תחזוקה שוטפת ושדרוג, החלפת בלאי

ד  "תשע, ג"השקעה רבה נעשתה בתחום בתקציבי תשע. תשתית אינטרנט ועוד

(2013-2014.)

350,000

מחשוב  ר"תב

250,000-מפעל הפיס
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המשך-שיפוצים ושדרוגים במוסדות החינוך 

עלות ושותפיםמטרות ויעדים-רציונל שם התכנית

;   הקמת מוסדות חינוך חדשים

אנו  )י"גנ5-אושרה הגשת תכניות ל. א

(מבקשים אחד נוסף

ס נחשונים"אושר התקציב להקמת בי. ב

החדש

ובשכונת  ' התלמידים עקב תהליכי איכלוס ובניה ברובע ג' גידול במס

.                                         דני נוימן

            ???

עירייה, ח"משה



מחלקת חירום וביטחון
עלותפירטשם הפרויקט  

ח"ש150,000החלפת כיורים עבודות מסגרות, שילוטשיפוץ מקלטים

הקנטרי  "הקמת מרכז הפעלה אחוד עם מוקד  בקומת המרתף של הפעלה אחוד עם מוקדמרכז

" קלאב

ח"ש1,600,00

ח"ש150,000החלפת רכב  בטחוןשיפור מרכיבי בטחון

ח"ש250,000גבעת האוניברסיטה–שיקום דרך וגדר בטחון 

ח"ש160,000כניסה לעירהקמת סככות בשערי

ח"ש250,000שפור מרכיבי בטחון בטיחות ושעת חירוםמוסדות חינוך

ח"ש15,000קורסים והשתלמויות  מעצמת עובדי  מחלקה

ח"ש20,000אגודה למען החייל  טיפוח מתנדבים  

ח"ש10,000כיתת כוננות  

ח"ש20,000ז"משא
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עלות פירוטשם הפרויקט

27.600₪החלפת מיול בניידת סיורניידות לאכיפה

:הכשרה של הפקחים בקורסים ייעודייםהכשרה מקצועית

.פיקוח. בריכות שחייה , רישוי עסקים-קורסים 
כולל השתלמויות שנתיות

11.000  ₪

גרירת רכבים נטושים וגרוטאות ברחבי העיר כולל אירועים תחת כיפת גרירה רכבים
השמיים

6,000  ₪

₪  8,000ערב שאלות ותשובות. סיור וועדי בתים . סדנאותתרבות הדיור

עדכון תוכנת חניה לאזורי חניהעדכון תוכנת לולהטק
עדכון תוכנת ביקורת עסקים

4,800  ₪

₪  7,000תקציב ביגוד לפקחביגוד

₪  8.700עמדת מחשב+ החלפת תוכנה רישוי עסקים
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254–מספר עסקים טעוני רישוי •

657-כ תיקי רישוי עסקים "סה•

177–מספר עסקים בעלי רישיון •

109–מספר עסקי מזון טעוני רישוי •

65–מספר עסקי מזון בעלי רישיון •

254–מספר ביקורות בעסקים •

17-מספר רישיונות זמניים •
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20122013

1711דוחות

11התראות

:איתור שילוט פיראטי על רכוש ציבורי

20122013

211193דוחות

6362גרוטאות

התראות34דוחות8

314גרירות

אדום לבן ואוטובוסים ברחבי העיר: אכיפת חניה
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הערות20122013

304776איתור מפגעים

382התראות אירועים5671744פיקוח

77דוחות 

משטרה134דוחות רעש

עירייה4

משטרה 130

עירייה4

.27125%יולי אוגוסט 898849הפרעות מנוחה

33%עליה של 209288שפיכת אלכוהול

69.5%ירידה ב₪40.236₪  131,655וונדליזם

בניין  טיפול בפסולת

בשטח ציבורי

התראות15דוחות  ו 36405

לעסק בגין  שימוע

מכירת אלכוהול

נסגר  1עסק . 66

5%ירידה ב קשות  2קלות 31תאונות דרכים    

₪ 29,263נזק 

אירועים  188בריונות בתנועה
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:נתונים–בתים משותפים 

(כניסות320)משותפיםמבנים–160כ"סה•

אבבתי–1,920כ"סה•

משותפיםמקלטים–236כ"סה•

משותפותוחניותגינות–160כ"סה•

:י הסניף"שירות הניתן ע

.18–הנדסיייעוץ•

.1–גינוןבנושאיייעוץ•

.תביעות3,התראות5,שאילתות4–ד"עוייצוג•

.(הסניףרכזתי"עטופלו)7–שכניםבסכסוכיגישור•

.פניות256–בסניףלתושבשירות•
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:2013אכיפה לשנת 

.באריאלכניסות–320כ"סה•

.הדיורלתרבותהפיקוחי"עשנבדקוכניסות–130כ"סה•

.המשותףברכושלטיפולבנוגעלתושביםשנשלחומכתבים–740כ"סה•

.בביתםהתושביםעםפגישות–47כ"סה•

התקיים ערב שאלות ותשובות בנוכחות נציגי תרבות הדיור 20.7.13בתאריך 

.ונציגי העירייה


