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דבר ראש העיר

תושבים יקרים!

אני גאה להציג בפניכם את הדו"ח לתושב 

לשנת 2014-2015. בדו"ח זה נפרט את 

עשייתה הענפה של העירייה על אגפיה, 

מחלקותיה והחברות העירוניות, זאת בהתאם 

לחזון השקיפות בו אני דוגל. 

בנייתן של כ-800 יחידות דיור חדשות 

עומדת להסתיים השנה, כ-5000 תושבים 

חדשים יצטרפו לעירנו וכך נחצה את 

קו 20,000 התושבים!  העיר מתעוררת 

ומתחדשת, גני הילדים מתמלאים וכיתות 

חדשות נוספות לבתי הספר. מרגש לראות 

גני שעשועים הומי ילדים בשעות אחר 

הצהריים ואת תנופת הרישום במעונות 

העירוניים. כמאמר הנביא זכריה "ורחובות 

העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים 

ברחובותיה".

אנו משקיעים מיליונים בחינוך, הן בבניית 

מוסדות חינוך ושיפוצם וכמובן בתכניות 

חינוכיות משמעותיות שבזכותן זינקנו 

ל-75% זכאות לבגרות, זוהי עליה מרשימה 

של 20% תוך שנתיים. 

התלמידים "מצביעים ברגליים" ולראשונה 

מזה שנים נבלמה הירידה של תלמידי אריאל 

למוסדות חינוך מחוץ לעיר, מנגד ישנה עליה 

בבקשה לרישום תלמידים שאינם תושבי 

העיר במערכת החינוך שלנו. 

חיבור בני הנוער והצעירים לעיר הולך 

ומתעצם. נערים רבים בשיתוף פרלמנט 

הנוער ובהובלת מחלקת נוער וצעירים, 

פועלים ללא לאות למען העיר, מתנדבים 

בקהילה ומארגנים פרויקטים יפים 

ומרשימים למען תלמידי החטיבה והתיכון. 

קבוצות מיקוד של בני העיר לוקחות חלק 

בחשיבה קבוצתית אשר מתווה את הדרך 

והעקרונות לפיה יפעל מרכז הצעירים 

 מהחורף הקרוב ויתן מענה לבני 

ה-18-35 אשר גדלו בעיר וגרים בה. 

אנו ממשיכים לקלוט עלייה מרחבי העולם 

ופועלים בכדי להביא עוד ועוד יהודים 

ליישב את השומרון ולחזק את אריאל. 

גיוס התרומות מחו"ל גדל משנה לשנה וכך 

גם מספרם של תומכי וידידי העיר אשר 

שותפים להצלחתנו. בשנת 2014 הצלחנו 

יחד עם קרן אריאל לפיתוח לגייס מיליוני 

דולרים שנועדו לפרוייקטים עירוניים 

משמעותיים - הקמת מוקד רפואי, מרכז 

צעירים, אתר הנצחה ובית ראשונים ע"ש 

רון נחמן, ערב הוקרה למערכת החינוך ועוד 

מיזמים רבים הנראים בכל מקום בעיר. 

בזכות התורמים הנדיבים מחו"ל השנה 

נחזק את מערך המתנדבים ונעניק את אות 

המתנדב העירוני לכל הפעילים מעוררי 

ההשראה שנותנים מזמנם וממרצם למען 

העיר ותושביה. 

כל זאת ועוד בא לידי ביטוי בסקר לשביעות 

רצון משלוחות העירייה אשר בו אתם 

הבעתם אמון ברשות. הסקר הצביע על 

שיפור איכות השירות בכל אחת ואחת 

ממחלקות העיריה ועל כך אני רוצה לומר 

תודה וישר כח לעובדים ולמנהלים. תמיד יש 

מה לשפר ואנו נפעל ללא לאות גם השנה 

למען איכות השירות והשקיפות לתושב. 

תודה לכם. הכל בשבילכם ולמענכם. 

     

    

אליהו שבירו

ראש העיר 
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יום חילופי שלטון - פרלמנט הנוער



חינוך ונוער

חינוך
נוער וצעירים

עיר ללא אלימות



עם הפנים לעתיד
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 בניית מוסדות חינוך חדשים

 הכרה בשרות הפסיכולוגי כתחנה 

מוכרת

 בנייה והתחלת יישום של תכניות 

 לימודים חדשות במערכת החינוך

)גן-י”ב( בשיתוף גורמים שונים - 

עירית אריאל, אוניברסיטת אריאל, 

רשת אורט, משרדי ממשלה 

והמרכז הקהילתי גוונים

 המשך העלייה בזכאות לבגרות 

 תרומה לקהילה ותעודת בגרות 

חברתית

 גידול במספר התלמידים במערכת 

החינוך 

הדמיית צמד גני ילדים

תהלוכת תחפושות

חינוך
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מטרות

 חיזוק והגדלת מערכת החינוך 

באריאל על כל שדרותיה והפיכתה 

לעיר מחוז ליישובי הלוויין.

 החזרת האמון של ההורים והתושבים 

במערכת החינוך העירונית. 

 חיבור מעמיק ורחב היקף 

של מערכת החינוך בעיר עם 

אוניברסיטת אריאל.

 יצירת שפה אחידה של מיצוינות 

במערכת החינוך העירונית ובנושקות 

לה; תרבות, נוער, ספורט וקהילה.

 יצירת שיתופי פעולה עירוניים 

מיטביים בין החינוך לאגפים, 

למחלקות ולזרועות קהילה שונים.

 הרחבת מעגלי התרומה לקהילה: 

תלמידים, הורים, מתנדבים בוגרים.

 הרחבת המענים החינוכיים בעיר 

לתלמידים בעלי צרכים שונים.

תכניות אקדמיות בבתי-הספר - 

תכניות לטיפוח מצוינות ונסמכות 

אוניברסיטה 

 רובוטיקה מגן הילדים ועד התואר 

- תכנית ראשונה מסוגה במדינת 

ישראל

בשנת הלימודים תשע”ד השקנו 

תכנית דגל יחידה מסוגה בישראל 

בתחום הרובוטיקה. מטרתה לקרב 

את הילדים והנוער אל עולם מדעי-

טכנולוגי ומתקדם, לעודדם ללמוד 

בתיכון במגמות מדעיות-טכנולוגיות 

ולשאוף להגיע לאקדמיה. 

 שלוש תכניות פורצות דרך בבתי-

הספר היסודיים

ייחודיות בית ספרית בסיוע ובהנחיה 

של ד”ר תמי ז’ילוטני, מומחית 

בתחום. 

נבחרות לתלמידים בסופי יום 

היצע הנבחרות מגוון ביותר ומאפשר 

לכל תלמיד/ה להצליח בתחום אותו 

הוא בוחר ואוהב. תכנית התקשוב 

הלאומית -פורטל חינוכי רחב היקף 

)אתרים, תוכנות וסביבות למידה( 

וסיוע בהובלת תכניות לימודים 

מתוקשבות. 

 מהפכה בחטיבת הביניים - 

פתיחת שישה מסלולי מיצוינות 

בהתמחויות שונות 

מדעית, רובוטיקה ומחשבים, 

אמנויות, ספורט ותנועה, תקשורת 

וסיירות עם וארץ. בכך אנו מאפשרים 

לכל תלמיד להתנסות וללמוד מדי 

שנה תחום המעניין ומסקרן אותו. 

מטרות התכנית הן לטפח את חוזקות 

התלמיד, תחושת ערך והמסוגלות 

שלו וכן לזמן לו הצלחות, תוך לקיחת 

האחריות של התלמיד על הלמידה.

 תכניות אקדמיות חדשות בחינוך 

העל-יסודי בשיתוף אוניברסיטת 

אריאל

תכניות חדשות בתחומי המדעים; 

ביולוגיה, כימיה ופיזיקה וכן בתחומי 

האלקטרוניקה והמחשבים. שיתוף 

תלמידים מצטיינים במעבדות 

חוקרות באוניברסיטה, אפשרות 

לכתיבת עבודות חקר.

 אקדמיה בתיכון  -  תכנית 

לתלמידים מצטיינים שיוכלו לצבור 

נקודות זכות באוניברסיטה במקביל 

ללימודיהם בתיכון. שנת מכינה 

בכיתה ט'.

 תכניות המשך - כיתות בשיתוף 

אוניברסיטת אריאל

ארבע כיתות “הזנק לתעשייה” 

בחט”ע “אורט יובלי אריאל” בתכניות 

לימודים משולבות עם האוניברסיטה. 

ארבע כיתות שוחרים במסלול טו”ב 

)טכנאי ובגרות( ט’- י”ב, בחסות חיל 

חימוש

  הצטרפנו לתכנית 'חמש הערים’ 

 מטעם יד ושם 

הרחבת תכניות הביקורים של 

תלמידים ואורחים, בבית הזיכרון 

לשואה ולגבורה שהקימו בעיר קובה 

ז”ל ואירנה וודיסלבסקי היקרים.

 תכנית העשרה לתלמידים מחוננים

תלמידי שאובחנו כמחוננים לומדים 

יום בשבוע במרכז מחוננים אזורי 

בהוד-השרון )תלמידי ממלכתי( 

ובאלקנה )תלמידי ממ”ד(.

תכניות למינוף חברתי-לימודי  

 תכנית להעצמה אישית וחברתית 

במרכז הארצי לפיתוח מנהיגות 

והטמעת ערכים

התכנית מפתחת ומטפחת יכולות 

בשני צירים: היחיד והיחד. 

כל תלמידי ו-ז וכן כל כיתות האתגר, 

המב"ר והחינוך המיוחד )מגיל 10( 

מבקרים במרכז לפחות פעם בשנה.

 סטודנטים חונכים בשירות החינוך

‘סיירת זאטוטים’, לתמיכה חברתית-

לימודית )א’ ב’(; ‘סיירת למניעת 

נשירה’ )חט”ב( לחיזוק והעצמה 

אישית. תכנית ‘סיכויים’ )על-יסודי 

וביחידה לקידום נוער( מיועדת 

לתלמידים עוברי חוק, במטרה 

להתוות להם דרך אחרת; מרכז 

למידה )בחט”ב סיוע לימודי(. 

 מועדוניות אור ותקשורת )ביה”ס 

יסודיים(

מועדונית אור - כולל ארוחות ערב, 

חוגים, טיולים, הצגות וקייטנת קיץ.  

מועדונית תקשורת - בשיתוף  

סטודנטים וחברת אורנג’. המקום 

מעניק תכניות העשרה ופעילויות 

 רבות. 

 יום לימודים ארוך )יוח”א( ומפעל

 הזנה

יום לימודים ארוך פועל בביה”ס 

היסודיים בעיר מזה שנים רבות. 

 תכנית קר”ב

התכנית פועלת בביה”ס בעיר שנים 

רבות ומאפשרת העשרה לימודית-

חברתית במגוון נושאים. למשל: 

רובוטיקה, אמנות פלסטית ופיסול 

באמצעות חומרים ממוחזרים, דרמה, 

מוסיקה, מחשב, שחמט, גינה אקולוגית, 

פינת-חי... 

 פרויקט ‘זוזו’ לכיתות ה’-ו’

תכנית מעודדת פעילות ספורט 

בקרב תלמידי ה’- ו’ בשיתוף 

התאחדות הספורט בישראל ובשיתוף 

המרכז הקהילתי "גוונים".  

 מפעל שחייה לכיתות ה’

 מדריכת מוגנות בחט”ב

מדריכת המוגנות מטעם התכנית 

‘עיר ללא אלימות’ פועלת בחט”ב 

מזה שנה שלישית, לאיתור תלמידים 

בנשירה סמויה להחזרתם למעגל 

הלמידה והתפקוד. 

 כיתות אקוסטיות לתלמידים כבדי 

שמיעה

בשנתיים תשע”ד ותשע”ה הינגשנו 

שלוש כיתות אקוסטיות חדשות: 

בנחשונים, בחט”ב ובחט”ע.

  בית-הספר של החופש הגדול

בהתאם להחלטת שר החינוך שי 

פירון, קיימנו בקיץ 2014, עם סיום 

שנת הלימודים תשע”ד, את בית-

הספר של החופש הגדול שנמשך 

שלושה שבועות.  מרכז ‘גוונים’ 

איפשר להורים תמורת תשלום 

נוסף, פעילות גם בימי שישי והמשך 

פעילות מידי יום עד השעה 17:00. 

תכניות תרבות וחברה  

  חידון התנ”ך העירוני  

הזוכים בחידון ה-20 לשנה”ל 

תשע”ד: חתן התנ”ך - נועם אלימלך 

בן-יוסף )ממ”ד אור זבולון( ; סגנית 

ראשונה - אמונה וידר )ממ”ד אור 

זבולון(; סגן שני - טדי הוכהאוזר 

)ממ”ד אור זבולון(, סגנית שלישית 

- עטרת גילנברג )עליזה בגין(.   

  העמקת הזהות היהודית והשייכות 

לארץ, לעם ולמדינה 

תכניות המרחיבות את הידע 

בתרבות ישראל ומעמיקות את 

הזהות היהודית ותחושת השייכות 

לארץ, לעם ולמדינה. 

  תכנית “מפתח הלב” בביה”ס 

היסודיים 

תכנית חברתית-ערכית רב-שנתית 

)א’-ו’( וספיראלית, שמטרתה יצירת 

חברת מופת בביה”ס המושתתת על 

ערבות ומעורבות, נתינה וקבלה, 

כבוד הדדי ושיתוף. 

  העשרה אמנותית בבתי-הספר 

השונים 

תכנית ‘פעמה’ לחינוך מוסיקאלי, 

במוסיקה, מחול, באמנות פלסטית, 

דרמה ותיאטרון, צפייה בהצגות 

תיאטרון- שתוף פעולה עם מנהל 

היכל התרבות, אריאל תורג’מן, 

ותערוכות בית ספריות באשכול 

הפיס. 

  מפעלי תרומה לקהילה

כגון: ימי התרמה, “יום מעשים 

טובים” בו מתנדבים עשרות רבות 

של בני נוער שצובעים, מנקים 

ומטפחים מוסדות ציבור שונים 

)למשל המפעל השיקומי בעיר בו 

עובדים בעלי מוגבלויות(, ו”מעגלים 

מתרחבים”, סטודנטים לעבודה 

סוציאלית מפעילים בני-נוער 

בפעולות חברתיות קהילתיות. 

תעודת בגרות חברתית מחויבות 

לתרום לקהילה שלוש שנים, וזאת 

כתנאי לקבלת תעודת בגרות. 

 זהירות בדרכים ושמירה על 

הבריאות, החוק והסדר

תכנית המותאמת לגיל התלמידים, 

בשיתוף השיטור הקהילתי והעירוני, 

מנהל התכנית “עיר ללא אלימות” 

ומנהל מדור בטיחות בדרכים.

תכניות בגני הילדים

  תכנית הרובוטיקה בגני החובה

התכנית כוללת לימוד מושגי יסוד 

בתחומי הטכנולוגיה והמחשב, 

הרכבת רובוטים ממערכות הלגו 

שרכשנו, ועבודה מול מחשב. 

  גן מוזיקאלי בגני החובה

בשנת תשע”ה פתחנו גן מוזיקאלי 

לטובת כל ילדי גני החובה.

בשיתוף קרן אריאל לפיתוח.

  תכנית קר”ב

בגני החובה: ‘הגן הרוקד’, ‘שח-מט’, 

‘בעלי-חיים’- מפגש שבועי עם 

בעלי חיים ומשלבת נושאים מדעיים, 

סביבתיים וחברתיים.

  יוח”א, אופק חדש ומפעל הזנה

תכנית יום לימודים ארוך )יוח”א( 

מתקיימת בגני החובה. הילדים 

חינוך
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מקבלים מדי יום ארוחת צהריים 

חמה ומזינה. 

  תכנית מעברים

מטרת התכנית ליצור רצף חינוכי בין 

הגן לביה”ס היסודי ולהקל על ילדי 

הגן את המעבר לכיתה א’.  

  טקס יום העצמאות

טקס אריאלי מסורתי ומרגש לילדי 

הגנים. התקיים גם השנה בהיכל 

הספורט.

  התכנית להעשרה שפתית

בשיתוף סטודנטים שנה ג’ 

מהמחלקה להפרעות בתקשורת 

באוניברסיטת אריאל. מטרתה: 

אבחון שפתי, פעילות העשרה 

שפתית לילדי הגנים.

  התכנית דו-לשוניים

לילדים דו-לשוניים בשנתם 

הראשונה בגן, בשיתוף קלינאיות 

תקשורת ממרפאות האוניברסיטה 

ומשרד החינוך.

  ספריית פיג’מה

במסגרת התכנית מקבלים הילדים 

כ- 8 ספרים במהלך השנה ביחד עם 

הצעות לפעילות משותפת לילדים 

ולהוריהם. 

תכניות במוסדות נוספים הכפופים/

קשורים באגף החינוך

  

  השירות הפסיכולוגי )השפ”ח( 

בדרך לתחנה מוכרת

הכרה זו תביא לתוספת בתקציבים וכח 

אדם.

  היחידה לקידום נוער

היחידה נותנת שירותים חינוכיים, 

חברתיים וטיפוליים לכ-70 נערים 

ונערות בסיכון ולנוער מנותק 

בגילאי: 12-18. 

הישגים, ברכות והוקרות 

  עליה מרשימה בזכאות לבגרות של 

תלמידי התיכון שלנו, “אורט יובלי 

אריאל”. הזכאות עומדת על כ-75% לא 

סופי.

  מקום ראשון במיצוי השרות הקרבי 

בצה”ל. מקום רביעי בגיוס משמעותי 

לגברים ומקום עשירי לנשים.

  ערב הצדעה למערכת החינוך 

ולחינוכאים מצטיינים בעיר.

החינוכאים המצטיינים לשנה”ל 

תשע”ד: 

; נחשונים - ילנה  גננת - קיילא תורן 

הלברון; מילקן - סופי מישלובסקי; 

עליזה בגין - עליזה שמואלי ; ממ”ד 

אור זבולון - מרווה רוזנטל ; חטיבת 

ביניים ‘אורט יובלי אריאל’ - לאה זמיר; 

חטיבה עליונה אורט יובלי אריאל - 

מירית מטלון.

השקעה ושיפור מוסדות החינוך 

  חנוכת בית לשני גני-ילדים ברח’ 

ברק

שני גני ילדים ממ”ד נוספו השנה, 

תשע”ה, זאת נוכח הגידול המספרי 

בילדי העיר. כן ירבו!

 

  התקבל אישור תקציבי לבנות את 

ביה”ס נחשונים החדש ו- 4 גני-ילדים

במהלך שנת 2014 קבלנו ממשרד 

החינוך אישור תקציבי להתחיל בבניית 

ביה”ס נחשונים החדש ברובע ג’ ואנו 

בתהליך סופי לקראת קבלת אישור 

תקציבי לבנייתם של 4 גני ילדים 

חדשים. 

  שידרוג 3 חצרות גני-ילדים

במהלך חופשת הקיץ 2014 שידרגנו 3 

חצרות של הגנים: כלנית, מרווה 

ודקלים, בעלות כוללת של כחצי 

מיליון ₪. התכנית כללה מתקני חצר, 

מגמשת, ארגז חול וריצוף שטח החצר. 

ועדת היגוי בה השתתפו חברי מועצה, 

מהנדס העיר, מנהלת גני ילדים, נציג 

אגף שפ”ע ונציגי הורים, קבעה את 

תכנית השינוי. 

  שיפוץ מתקני ספורט במוסדות 

חינוך.  

שיפצנו את מגרש הספורט- בביה"ס 

נחשונים. 

הכשרנו את מסלול הריצה- בביה"ס 

מילקן.   

שיפצנו את אולם הספורט- בביה"ס 

עליזה בגין. 

החלפנו את רצפת הפרקט של סדנת 

המחול באשכול הפיס.

הוספנו מתקני כושר במתחמים של 

חט”ב והחט”ע “אורט יובלי אריאל”.

קירינו וריפדנו את המגרש בחט”ב 

“אורט יובלי אריאל”.

  שיפוץ מוסדות חינוך

החלפנו מזגנים בעלות כוללת של 

.₪ 150,000

במהלך חופשת הקיץ 2014 שיפצנו את 

שני בתי-הספר עליזה בגין והממ”ד 

אור זבולון שיפוץ רחב היקף, בעלות 

כוללת של כמילון ₪: צביעה, מרצפות, 

קירוי, החלפת דלתות, איטום נזילות 

ועוד.

במהלך חופשת הקיץ 2014 אטמנו 

שורה ארוכה של גגות: בי”ס, גנ”י, 

אשכול הפיס, בית הנוער ועוד. 

הקמנו 2 מעבודת מדעים חדשות 

בביה”ס נחשונים ועליזה בגין.

  השקעה רחבת היקף בתחום 

המחשבים והרובוטיקה

רכשנו ארבע מעבדות מחשבים לבתי-

הספר: מילקן, אור-זבולון, חט”ב 

ולאשכול הפיס.

שדרגנו מחשבים בכל גני החובה וכן 

הושלמה בהם תשתיות האינטרנט, 

רכשנו ערכות רובוטיקה לכל גני 

החובה, ביה”ס ואשכול הפיס בעיר 

בעלות כוללת של כ- 200,000 ₪,

רכשנו מקרנים נייחים לכל בית-ספר 

יסודי, לאשכול הפיס ולכל גנ”י בהם 

הגננת משתתפת בתכנית “מחשב לכל 

גננת” )בשיתוף קרן אתנה(, בסיוע 

קרן אריאל לפיתוח ומפעל הפיס.

לסיכום שנת 2014

שר החינוך, הרב שי פירון ביקר 

באריאל אריאל ב- 2.12.2014 וכך 

סיכם את ביקורו: “מחמם את הלב 

לראות את חדוות העשייה של מערכת 

החינוך בעיר. המנהלים והמורים 

מובילים חינוך איכותי וערכי המהווה 

מודל להשראה עבור התלמידים. אני 

גאה לראות שכאן באריאל מטמיעים 

למידה משמעותית אמיתית. אני נרגש 

מהביקור ויוצא עם תובנות חדשות. 

ניכר שיש בעיר מצפן חינוכי חד וברור 

ביותר. מערכת החינוך בעיר כותבת 

ומובילה בימים אלה סיפור ייחודי 

ואלו הם רק הפרקים הראשונים... כמה 

נפלא לראות מערכת חינוך עם כל-כך 

הרבה אמת, עומק, תוכן וגם ענווה. 

אריאל מדורגת באשכול 5 )רמה סוציו-

אקונומית(אבל מערכת החינוך שלכם 

מתנהגת כאילו היא באשכול 12.”

שי פירון עם צעירים בפארק



עם הפנים לעתיד

 נוער וצעירים

 פיתוח מנהיגות צעירה לעיר אריאל.

 הגברת המעורבות החברתית של 

הנוער בעיר. 

 חיזוק התרומה לקהילה ואזרחות 

טובה. 

 העצמה אישית לבני הנוער.

 חינוך הנוער לערכים בדרך להגשמת 

חזון החינוך ל"מיצוינות".

עיר ללא אלימות

 העלאת תחושת הביטחון של התושב 

על ידי צמצום האלימות והפשיעה 

בעיר. 

 הגברת אחריות הקהילה כקבוצת 

המניעה, בעלת הכוחות והיכולות 

להתמודד ולמנוע את האלימות 

בתוכה.

 

 יצירת סביבה מונעת אלימות על 

ידי פעילות משותפת של האגפים: 

חינוך, פנאי, אכיפה ורווחה.

נוער ועיר ללא אלימות 13 12 דו"ח תושב 2014

אחרי! קורס הכנה לצה"ל
מרכז הצעירים



מה עשינו ב-2014

נוער ועיר ללא אלימות 15 14 דו"ח תושב 2014

תכנית עיר ללא אלימות

תכנית עיר ללא אלימות היא תכנית לאומית הפועלת 

ביותר מ-140 רשויות ברחבי המדינה.

התכנית שמה לה למטרה להעלות את תחושת 

הביטחון של התושב על ידי צמצום האלימות 

והפשיעה בעיר.  

אלימות - התנהגות כוחנית, בין אם פיזית, מילולית, 

מינית- תוך כדי פגיעה או כוונה לפגוע בבני 

אדם, בעלי חיים, צומח או חפץ דומם כלשהו. 

ייחודה של התכנית בכך שאינה מטפלת באלימות 

בתפיסה המסורתית של תוקף / קורבן אלא מדגישה 

את האחריות של הקהילה כקבוצת המניעה, בעלת 

הכוחות והיכולות להתמודד ולמנוע את האלימות 

בתוכה.

התכנית פועלת בצורה מערכתית בארבעה תחומים: 

חינוך, פנאי, אכיפה ורווחה - אשר פועלים יחד בכדי 

ליצור סביבה מונעת אלימות.

חינוך

 בבתי הספר פועלת מדריכת מוגנות בחטיבת 

הביניים יחד עם הצוות החינוכי והיועצות ליצירת 

אקלים חברתי, בית ספרי, בדגש על קשר אישי עם 

התלמידים.

 סדנאות הורים להעצמה וחיזוק הסמכות ההורית 

איך להפוך מהורה מובל להורה מוביל? כיצד ליצור 

דיאלוג? לדעת להקשיב, מה קורה כשהורים לא 

מסכימים ביניהם על דרך חינוך?

 סיירת הורים- בעיר פועלת כבר כמה שנים סיירת 

הורים מתנדבים, בימים אלו הסיירת עוברת תהליך 

חדש בו תהפוך לחלק ממערך המתנדבים העירוני 

הפועל במתנ"ס העירוני.

פנאי

 מועדון נוער "המיני גולף" - הפתוח 3 ימים 

בשבוע לתלמידי כיתות ז'-ט' )בסמוך לחטיבת 

הביניים היובל( מופעל על ידי מדריכת נוער ומציע 

פעילויות מגוונת לבני הנוער. 

 מתחם הסקייטפארק - מתחם הרולר בליידס מושך 

אליו בני נוער בכל הגילאים מאריאל ומחוצה לה אשר 

מתאמנים ומתחרים במקום.  

רווחה

 תכנית מעגלים מתרחבים - תכנית ייחודית 

למניעת אלימות בבתי הספר. שיתוף פעולה בין האגף 

לשירותים חברתיים והמחלקה לעבודה סוציאלית 

באונ'.  בתכנית פועלים כ-100 סטודנטים בתכניות 

שונות המותאמת לצרכי בית הספר לעידוד תקשורת 

מיטבית ומונעת קונפליקטים, העצמה, כבוד וקשר 

בין ההורה לילד והעלאת המודעות למושג "אלימות 

ברשת" )חרם, וואטס-אפ, פייסבוק( 

אכיפה

השיטור העירוני- בעיר פועלת יחידת שיטור עירוני 

הכוללת שוטרים ופקחים לטיפול בעבירות העוסקות 

באיכות חיים - הפרעות מנוחה, השלכת פסולת 

בשטח ציבורי והענקת תחושת ביטחון לתושבי העיר.

נוער וצעירים

התפישה כי אין מקום להפריד בין החינוך הפורמאלי לבלתי 

פורמאלי הביאה לאיחוד מחלקת הנוער והצעירים באריאל עם 

אגף החינוך, החיבור יצר רצף חינוכי המתחיל בשעות הבוקר 

בבתי הספר וממשיך אל תוך מסגרות החינוך המופעלות 

בשעות אחה"צ. 

המחלקה שמה דגש על פיתוח מנהיגות צעירה, מעורבות 

חברתית, תרומה לקהילה, אזרחות טובה והעצמה אישית, 

מטרות אלו מושגות אמצעות מגוון רחב של כלים ומסגרות 

פעילות העוסקות בחינוך הנוער לערכים בדרך להגשמת חזון 

החינוך ל"מיצוינות".

מנהיגות צעירה 

שנת 2014 פעלו כ-250 בני נוער בקבוצות השונות שכללו:

 שני קורסי מדריכים צעירים )מדצי"ם( להכשרת מנהיגות 

צעירה בהם נטלו חלק בני נוער בכיתות ח'-ט'. 

 פרלמנט ילדים )מועצת תלמידים וילדים עירונית( 

בהשתתפות ילדים, נציגי תלמידי כיתות ד'-ו' מבתיה"ס 

היסודיים ומתנועות הנוער. 

 פרלמנט נוער )מועצת תלמידים ונוער עירונית( בהשתתפות 

בני נוער, נציגי תלמידי ח'-יב' מכל מסגרות וקבוצות הנוער

 "פרחי מנהיגות" פרויקט לכל תלמידי שכבת ז' בשיתוף 

חט"ב "אורט" יובלי אריאל, תכנית "אות הנוער הישראלי" 

לתלמידי ח'-ט' וקורס הכנה לצה"ל "אחריי!" לתלמידי יא'-יב'.

כמו כן, הופעלו במסגרת מחלקת הנוער ובשיתוף בתי הספר 

תכניות שונות ומגוונות לפיתוח ערכים ותחומי עניין, בהן נטלו 

חלק מעל 300 בני נוער במהלך השנה כולה: תנועות הילדים 

ני"ק לתלמידי א'-ג', מרכז אתגרים לילדים ובני נוער תלמידי 

ד'-יב', פרויקט בית מדרש למפגש בין נוער דתי לחילוני, 

מרכז הדרכה עירוני, צוות אינטרנט, תכנית "מודל האו"ם", 

תכנית "יזמים צעירים", חדר חזרות "מקלט 11" המהווה 

מועדון ללהקות צעירות, מועדון הנוער "דאורייתא", מתחם 

הסקייטפארק ועוד.

לפני כשנה וחצי נחנך מועדון נוער חדש - מיני גולף הכולל 15 

מסלולי מיני גולף, בית קפה ומתחם פעילות, המועדון פועל 

שלוש פעמים בשבוע בשעות הערב והלילה ומהווה מקום מפגש 

חוויתי לילדים ולבני נוער רבים.

תנועות נוער

שלוש תנועות נוער פועלות בעיר, בהן משתתפים מעל 400 

ילדים ובני נוער. תנועות הנוער הפועלות בעיר הן: תנועת 

הצופים, תנועת הנוער לאומי ותנועת הנוער בני עקיבא 

המפעילה שני סניפים בעיר. 

התנדבות ומעורבות חברתית 

מחלקת נוער וצעירים בשיתוף קריית החינוך "אורט" יובלי 

אריאל מפעילה את תכנית "תעודת בגרות חברתית" במסגרתה 

מופעלות כ-25 מסגרות התנדבות לבני נוער בהן מתנדבים 

מעל 250 תלמידי כיתות י'-יב'. בין מסגרות ההתנדבות לנוער 

ניתן למצוא את מד"א, האגודה למען החייל, בית הזיכרון 

לשואה, משטרת ישראל, עמותות לאיסוף וחלוקת מזון 

לנזקקים, תכניות סיוע לקשישים וניצולי שואה, התנדבות 

בהפקת אירועים עירוניים ועוד.

לאורך השנה בסופי שבוע, בחופשות החגים ובחופשת הקיץ 

מקיימת מחלקת נוער וצעירים פעילויות המוניות ואירועים 

מגוונים בהם נוטלים חלק מאות בני נוער. בין האירועים 

המתקיימים לאורך השנה: שבוע הנוער, שבוע תנועות הנוער, 

כנס מתגייסים, מופעי סטנד אפ, לילות לבנים, פעילויות 

ספורט "מגרשים מוארים", טיולים, ימי כיף, שחיה לילית, 

מופעי מוסיקה, מסיבות ריקודים ועוד. 



קהילה, פנאי וחינוך בלתי פורמלי

גוונים
שירותים חברתיים

קליטה
המועצה הדתית 
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 יסוד מסורת עירונית של צעדת 

פורים ) עדלאידע ( עירונית 

בשיתוף כל ילדי העיר.

 הקמת בית ספר לתקשורת 

קהילתית ושיפוץ של מרכז 

תקשורת קהילתי - הרדיו 

והטלויזיה.

 שיפוץ מבנה גוונים אשר יכלול בין 

היתר: שירותים חדשים ומונגשים 

וחדרי פעילות חדשים.

 המשך חיזוק החוגים עם פתיחת 

חוגים נוספים לקהל מבוגר

 "אות המתנדב העירוני": טקס 

הצדעה למערך המתנדבים 

העירוניים הכולל: הענקת פרס 

שנתי למתנדב מצטיין והענקת 

סיכת ראש העיר למתנדב.

גוונים אריאל
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2014 שנת התארגנות וצמיחה

החברה העירונית "גוונים אריאל" 

אחראית על החינוך הבלתי פורמלי 

בעיר.

החברה אחראית גם על הפעלת היכל 

התרבות של אריאל והמרכז הארצי 

להטמעת ערכים ומנהיגות. 

בנוסף, אנו מפעילים את כל פעילות 

החוגים, הלהקות, המקהלות, ערבי 

התרבות הקהילתיים, תחומי מתנדבים 

וקהילה, תרבות, גיל רך וילדים, 

ספורט ומחול, תרבות ומורשת ישראל, 

תקשורת קהילתית, השכלה ולמידה, 

מוסיקה ואמנויות וכמובן עוסקים 

בהפקת כל אירועי העצמאות והקיץ.

במרכז תפקידנו שלושה ערכים עליהם 

אנו אמונים:

 תחושת השייכות לאריאל ולמדינת 

ישראל.

 תחושת האכפתיות בין אדם לרעהו.

 הרחבת שיתופי הפעולה בין תושבים, 

ארגונים ומוסדות בעיר ומחוצה לה.

הדבר הראשון שעשינו בשנת 2014 

היה לשנות את השם למרכז הקהילתי 

גוונים אריאל.

אנו שואפים להיות המרכז לכלל צרכי 

הקהילה בעיר ולכן השם מתאים מאוד.

בשנה החולפת הצלחנו בעבודה 

מאומצת לייצב את הפעילות ואת צוות 

המרכז הקהילתי גוונים.

הצלחנו לצמצם באופן משמעותי 

את הגירעונות הגדולים של השנים 

הקודמות ועשינו זאת באמצעות 

שלושה צעדים עיקריים:

 התייעלות במשאבי אנוש

 חיזוק הפעילויות הקיימות

 הוספת פרויקטים ופעילויות חדשות

הצוות המסור של המרכז הקהילתי 

נכנס לתהליך ממושך של פיתוח צוות 

ובניית חזון אירגוני משותף.

חברי הצוות נרתמו כולם וקיבלו על 

עצמם משימות ופרויקטים חדשים.

ב-2014 קידמנו את התחומים הבאים:

 יחד עם אגף החינוך ייסדנו את בית 

ספר קיץ שבו השתתפו מאות ילדים 

בהצלחה מרובה.

 הגדלנו את כמות המשתתפים 

בחוגים ב- 30%.

 הפעלנו את צהרוני הגנים תוך 

התחשבות בצרכי הקהילה.

 הקמנו תוכנית פעילות קיץ רחבה 

ומושקעת ובה אירוע פתיחת קיץ 

משמעותי וחינמי לתושבים לצד ערבי 

שירה על הדשא ופעילויות בשכונות 

בעיר )מתוך ראייה להביא את התרבות 

לקהילה(.

 התחלנו מסורת של קבלות שבת 

קהילתיות.

 פתחנו בית הספר לפעילים ומנהיגות 

קהילתית והמשכנו לחזק את הפעילות 

הרחבה למען הקהילה ולבסס אותה.

 התגייסנו למען אלפי תושבי הדרום 

וארגנו עבורם ימי כיף וזמן חופשי 

ובטוח באריאל. אירחנו במעונות 

הסטודנטים משפחות שרצו להתאוורר 

מרעש הטילים והאזעקות ודאגנו יחד 

עם מחלקת הביטחון לאירוח חיילי 

מילואים שגויסו בצו 8. 

 השקענו משאבים רבים בשדרוג 

משמעותי של המרכז הארצי להטמעת 

ערכים ומנהיגות עם שותפינו מארה"ב, 

חברי קהילת ה-JH  תוך כוונה שכל 

ילדי העיר מכיתה ד' ומעלה ייהנו מיום 

חוויתי ומעצים במתקן. פעלנו למען 

הגדלה משמעותית של מספר הקבוצות 

החיצוניות המבקרות בו ולמען המשך 

פיתוח התשתיות וההדרכה ובניית 

מתקנים נוספים במקום. 

 פעילות ענפה של היכל התרבות - 

בהובלתו של אריאל תורג'מן, ההיכל 

ממשיך לספק תרבות איכותית על כל 

גווניה לכל שכבות הגיל. 

 פתיחת תיאטרון עירוני "מטרה" .

אנו ממשיכים להיות גאים בהישגים 

של ילדי ותושבי אריאל:  במחול, 

בהתעמלות אומנותית, בספורט 

ובשירה. 

אנו בטוחים ששנת 2015 תמשיך את 

מגמת החיזוק הקהילתית והיישובית 

והעירייה תמשיך לתמוך בחינוך 

הבלתי פורמלי ותהיה כמו השנה, 

שי פירון עם צעירים בפארקשותפה מלאה ומרכזית לכל הפעילות. 

גוונים אריאל
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שירותים חברתיים 

א. המשך הפעלת תוכניות מיוחדות 

לקשישים בכלל ולניצולי שואה בפרט.

ב. העמקת המענים למשפחות ויחידים 

במצוקה כלכלית.

ג. הוספת שירותים בקהילה לילדים 

ונוער בסיכון לאור הכניסה לתוכנית 

הלאומית – 360.

ד. חיזוק תוכניות קיימות ופתיחת תוכניות 

חדשות  הנוגעות לקשר הורה-ילד.

ה. בניית תוכניות ב"חליפה מותאמת 

אישית" לנערות במצוקה במסגרת 

תוכנית מעטפת.

ו. הרחבת המפעל השיקומי.

ז. המשך הפעלת מועדון "מתחברים" 

לאנשים עם צרכים מיוחדים.

ח. המשך השת"פ עם ביה"ס לעבודה 

סוציאלית באוניברסיטת אריאל 

לפיתוח תוכניות לתושבי העיר וילדיה.

ט. חיזוק תוכניות המניעה לצמצום השימוש 

בסמים ובאלכוהול, וטיפול באלו שהתמכרו 

לחומרים אלו, בכדי להביא לגמילתם.

עליה וקליטה

בשנת 2015 מתוכננת פעילות עשירה:

 סדנאות בנושא חינוך להורים עולים, 

שילדיהם מתחילים מסגרת חינוכית 

חדשה. 

 סדנאות בנושא תעסוקה ושילוב 

בשוק העבודה הישראלי, התנהלות 

כלכלית ועוד. הסדנאות בנויות ממספר 

מפגשים המועברים על-ידי אנשי 

מקצוע בתחום.

 ערבי תרבות לעולים, סיורים להכרת 

הארץ, סדנאות לשיפור השפה העברית 

בקרב ילדים ונוער עולה, חוג הכרת 

המחשב ולימוד השפה העברית לגיל 

הזהב ועוֿד. 

 התחלנו ונמשיך ליישם מספר 

פרויקטים התנדבותיים, בהם אנו 

משלבים את העולים יחד עם התושבים 

הוותיקים במטרה לגרום לאינטגרציה 

מרבית של העולים בחברה הישראלית. 

 המועצה הדתית  

 סיום עבודות השיפוץ במקווה "בית 
לחם".

 שיפור השירות לתושב במסגרת המבנה 
החדש של המועצה הדתית.

 הצבת חניה לנכים בקרבת המועצה 
הדתית.

פותחים את הלב לרווחה 23 22 דו"ח תושב 2014

עולים חדשים בנתב"ג, רגע לפני שנוסעים הביתה - לאריאל...ביקור יו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין במועדון "הלב החם"
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שירותים חברתיים 

בשנת 2014 טיפל האגף לשירותים 
חברתיים ב-1790 משפחות מהעיר.

המרכז לשלום המשפחה

המרכז מאגד בתוכו את המרכז לטיפול 
זוגי ומשפחתי ואת המרכז למניעת 

אלימות במשפחה ומקנה טיפול פרטני, 
זוגי או משפחתי בנושאים שונים. 

המרכז פועל במבנה מחודש וייחודי, 
וכמובן – בפרטיות מלאה.

ב-2014 התקיים ערב "קפה נשים" סביב 
שולחנות ערוכים, שעסק בתחום.

אנשים וילדים בעלי מוגבלויות

טיפול במבוגרים ובילדים עם פיגור 
שכלי, אוטיזם ובעלי נכויות.

האגף  מסייע ל-113 משפחות הנאלצות 
להתמודד עם מגוון רחב של קשיים 

הנובעים ממקורות שונים.
האגף מסייע בשהות במסגרת יום 

שיקומית לילדים מתחת לגיל חינוך 
חובה.

לבוגרים, במציאת מקום תעסוקה מוגן 
ובמימון הסעות.

מפעל שיקומי  

מפעל שיקומי לאנשים עם נכויות  
בחסות עמותת "צ'יימס", מאפשר 

תעסוקה לאנשים עם נכויות, הזדמנות 
להשתייכות חברתית ולהגדלת הכנסה.

מועדון "מתחברים"

מועדון לשעות הפנאי המיועד לבוגרים 
בעלי מוגבלות שכלית-התפתחותית. 

גיל הזהב 

מועדון תעסוקתי לקשישים

המועדון פועל במסגרת המפעל 
השיקומי ובו מועסקים עשרות קשישים 

שהמפעל מספק להם השתייכות 
חברתית, עיסוק לשעות הפנאי והגדלת 

הכנסה.
מועדון הלב החם - מועדון חברתי 

לקשישים עולים: כיתות אולפן, חוגי 
התעמלות, מחשבים, יוגה, ריקודים 

ואקטואליה, מקהלת קשישים, הרצאות, 
מסיבות וטיולים. משתתפים כ-150 חברים.

מועדון  "אמצע הדרך"

מועדון חברתי לוותיקי העיר בגילאי +55.
מרכז יום לקשיש

מסגרת טיפולית יומית אליה מגיעים 
קשישים המתקשים בתפקודם היומיומי. 

נופש לקשישי העיר

השנה יצאו  כ-80 קשישים לנופש המסורתי 
בבית מלון באילת למנוחה והעשרה.
חודש נובמבר - חודש הקשיש 

במסגרתו התקיימו – ימי כיף, טיולים, 
הרצאות, הנחות בבתי עסק, הופעות ועוד.  

סיוע לניצולי השואה

כ-400 איש מכלל האוכלוסייה המבוגרת 
בעיר, מוכרים כניצולי השואה. השנה 

התמקדנו במתן מידע וסיוע במיצוי זכויות. 
הוקם פרויקט ייחודי חדשני - "יד ביד" 

המתמקד בקשר בין הניצולים ובני 
נוער. ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, 

ביקרו סטודנטים של אוניברסיטת 
אריאל בביתם של חלק מניצולי השואה  

והעניקו להם תעודת הוקרה וגבורה. 
דיור מוגן "גן עדן" 

בשנה זו חוגג הדיור המוגן 15 שנים 
לפעילותו. כיום מתגוררים במתחם 126 
דיירים ב-105 דירות. זכה ב-3 פרסים 
בתחרות "ישראל יפה" לבתי גיל הזהב.
יום עיון למטפלות בקשישים בנושא 

אלצהיימר ודמנציה.

הסטודנטים לעבודה סוציאלית 
מאוניברסיטת אריאל הובילו את  

יום העיון בשיתוף חברות הסיעוד. 
בהשתתפות כ-50 מטפלים.  

ילדים ונוער

שילוב ילדים במסגרות יומיות

מתן מענה לפעוטות בסיכון כתוצאה 
ממצב סוציאלי לקוי, מצבי חולי ומשבר. 

השמת ילדים במסגרות חוץ-ביתיות

צוות האגף מטפל ומלווה משפחות 
בתהליך קבלת ההחלטה לסידור 

במסגרות חוץ ביתיות ומשפחות אומנה. 
הצוות מלווה את הילד ומשפחתו 

בתהליך השתלבותו של הילד במסגרת 
או במשפחת האומנה.  

מועדוניות 

2 מועדוניות טיפוליות, אחת מהן – 
במשותף עם אגף החינוך, לכ-30 ילדים 
בגילאי  6-11 - לטובת ילדים הזקוקים 

למסגרת חמה ומכילה, עזרה בשיעורי 
הבית ובהעשרה.  

מרכז לטיפול בהורים וילדים - 

"נתיבים להורות"

מענה טיפולי לילדים והורים תחת 
קורת גג אחת - הדרכה הורית,  טיפול 

משפחתי, טיפול ע"י משחק ועוד. 
בשנה זו עבר המרכז למשכנו החדש, 

לבית שמותאם לצרכי המשפחות.
בית חם לנערה 

בית חם לנערה המשמש מסגרת חמה, 
אוהבת ומכילה לנערות בגילאי 13-15.

מתבגרים בעליה

תוכנית קבוצתית ליצירת מודעות בקרב 
בני הנוער והוריהם להשפעות ולנזקים 

של השימוש באלכוהול ובסמים. 
קייטנת מוגנות לילדים בסיכון בקיץ 

במשך 3 שבועות, קיים האגף קיטנה 
ל-15 ילדים בגילאי היסודי בקאנטרי 
באריאל. הקיטנה היוותה מקום בטוח 

ומוגן בשביל הילדים ואיפשרה להורים 
להמשיך בעבודתם.

סיוע כללי בקהילה לילד ולמשפחתו

שירותי אומנה יומית ועזרה סמך-
מקצועית, רכישת ציוד לבית הספר, 

הנחות לחוגים ופעילויות לילדים בסיכון 
וילדים למשפחות במצוקה כלכלית, 

אבחונים לילדים בסיכון, טיפול פרטני.
טיפול בילדים שנפגעו מינית.

הנחיית קבוצות טיפוליות וקבוצות 
הדרכה להורים ולילדים.

היחידה לטיפול בהתמכרויות נוער 

נותנת מענה ייחודי ומקצועי לתופעת 
השימוש וההתמכרות לסמים ואלכוהול. 

היחידה נותנת מענה לנער המתמכר 
ולמשפחתו ובונה תכנית טיפול עם המטופל. 

 המועצה הדתית  עליה וקליטה

ביחידה ניתן מידע על המרכזים 
השונים ומפנה אליהם על פי הצורך.

פרויקטים קהילתיים

א. "מעגלים מתרחבים –עיר ללא 

אלימות" - בשיתוף ביה"ס לעבודה 

סוציאלית באוניברסיטה. כ-100 
סטודנטים פועלים ב-8 פרוייקטים. 

ב.  קו חם לקשיש – מתנדבות 
מתקשרות באופן קבוע לקשישים 

בודדים על מנת להפיג את בדידותם. 
ד. הפעלת החנות "בגד זול"  

ה.  הכשרה לצוותי צח"ע – צוות חוסן 

עירוני, מתנדבים לעזר חיוני בעת 
חירום.

סיוע למשפחות וליחידים במצוקה

סיוע במסגרת בטחון תזונתי - כ-204 

משפחות מקבלות סיוע לאורך השנה 
ומאות נוספות לקראת החגים.  

אריאל משתתפת בפיילוט "בטחון 
תזונתי" המובל ע"י עמותת "אש"ל 

ירושלים". 
לפני כשנה החלה לפעול "הוועדה 

העירונית לביטחון תזונתי" בראשות 
מ"מ ראש העיריה ומחזיק תיק הרווחה, 

ומשתתפים בה נציגי כל הארגונים 
המסייעים בתחום. ועדה זו מקבלת 
החלטות ומנחה את פעילות הסיוע 

העירוני בנושא.
עזרות חומריות – האגף סייע לעשרות 

משפחות מתקציב משרד הרווחה 
ומתקציבי תרומות, בעיקר מהקרן 

לידידות.   
סדנת  "ענבלים"

סיוע למשפחות לניהול כלכלי נכון, 
סיוע בתחום התעסוקה, ולתקשורת 

איכותית ותפקוד טוב בתא המשפחתי 
המרפאה הקהילתית לבריאות הנפש

נותנת מענה פסיכיאטרי ופסיכולוגי 
למצוקות נפשיות, לאנשים במשבר 

בכלל ולאוכלוסיית פגועי הנפש בפרט 
- מענה טיפולי רחב ומגוון בכלים 

ובשיטות שונות.

 

אריאל היא עיר קולטת עליה מאז שנת  

1989, כ-40% מכלל האוכלוסייה בעיר 

הם עולים. 

מחלקת עלייה וקליטה, פועלת כגוף 

מתאם בין זרועות הביצוע השונות 

בנושאי חברה ותרבות, לימוד השפה 

העברית וכו'.

המישורים המרכזיים בהם פועלת 

מחלקת עלייה וקליטה הם:

 עידוד עליה ושיווק העיר בקרב 

עולים פוטנציאליים בכל רחבי העולם.

 ליווי פרטני לעולים החדשים החל 

מצעדיהם הראשונים בארץ, תוך מתן 

יחס אישי ותשומת לב לכל עולה חדש 

שמגיע.

 שילוב חברתי של העולים בקהילה, 

תוך חיזוק השייכות לצד שימור 

התרבות והמורשת בקרב העולים.

 במהלך שנת 2014 קלטנו באריאל 

כ-50 משפחות חדשות, כאשר רובן 

עלו ממדינות חבר העמים.

 תמכנו באמנים עולים בעיר, פעילות 

של ארגון הווטרנים ומוזיאון ההנצחה 

של הגבורה היהודית. 

  קיימנו מספר ערבי תרבות לעולים 

החדשים, אירועי יום הניצחון על 

גרמניה הנאצית, סיורים לימודיים 

לעולים, סדנא להעצמת נשים עולות 

דוברות אנגלית, חוג הנחלת הלשון. 

 פתחנו השנה תיאטרון קהילתי 

לנוער שלקראת סוף השנה הוכר 

כ"תיאטרון עירוני". 
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התחלנו בשיפוץ האגף הצפוני במקווה 
"בית לחם" במטרה לתקן ליקויים 

שהתגלו בבור הטבילה והביאו 
להשבתתו.

מטרות נוספות: טיפוח ושיפור השירות 
והתנאים תוך שימת דגש על איכות 

הסביבה והנגשה לנשים נכות, איטום 
והחלפת אריחים, הוספת שתי אמבטיות 

ג'קוזי.

בנוסף, נשמיש את בור "טבילת כלים" 
שייפתח מיד לאחר סיום השיפוצים.

מועד משוער לסיום העבודות-  31/6/15.

בית עלמין חדש

בית העלמין המרכזי החדש באריאל 
נפתח בדרום מזרח העיר, מאחר 

ובית העלמין שבאזור התעשיה ברקן 
– בתפוסה מלאה.  נבנו 250 חלקות 

קבורה בשיטת "מכפלה", ובימים אלה 
נבנים כ-200 חלקות נוספות שחלקם 
קברי "שדה" וחלקם קברי "מכפלה".

משרדי המועצה הדתית

משרדי המועצה שופצו השנה. במשרדים 
שני אגפים - אגף הרבנות המקומית 

ואגף המועצה הדתית.

נבנו שירותים עם הנגשה לנכים. בתכנון, 
שתי חניות לנכים בשורת האשקוביות 

התחתונה )משעול משרד הפנים(.

 בית עלמין אריאל - ברקן

נסלל כביש הגישה לבית העלמין באזור 
התעשיה ברקן וכן רחבת חנייה גדולה 

ל- 50 רכבים, כולל 2 חניות לנכים

כמו-כן, נבנו שירותים עם הנגשה 
לנכים, ופינת נטילת ידיים מסודרת.



שירותים עירוניים

הנדסה
שפ"ע - שיפור פני העיר 

יובלים בשומרון
ביטחון

רישוי ואכיפה
קרן אריאל לפיתוח

תקציב 



עם הפנים לעתיד

 בניית בית ספר יסודי "נחשונים" 
חדש ברח' מוריה 

 בניית 3 גני ילדים דו–כיתתיים
 רח' הערבה 28

 רח' נווה שאנן 75 
 רח' נווה שאנן 73 

 בניית 3 מעונות יום 
 הגלבוע           

 הערבה
 בית לחם 

 שדרוג והקמת מגרש ספורט 
בבית הספר "עליזה בגין"

 קירוי מגרש ספורט בבית ספר 
ממ"ד "אור זבולון"

 תכנון והקמת סניף לתנועת הנוער 
"בני עקיבא"

 תכנון והקמת מבנים להשכרה 
לזוגות צעירים לטווח ארוך

 תכנון והקמת כביש טבעת  )עוקף 
אוניברסיטה(

 הסדרת ציר כניסה ויציאה מהעיר - 
דרך עפרון

 תוכנית אב לשבילי אופנים
 "מסלול ירוק" – מסלול פארק  

אתגרי
 "מסלול אדום" – מסלול פנים עירוני

 "מסלול שחור" – מסלול עירוני 
לאורך כביש 100 

 פארק הנחל ופארק היובל
 המשך עבודות פיתוח 

ושדרוג הפארק והאמפי
 פארק מקצועי לכלבים

 שידרוג תשתיות המרכז הארצי 
להטמעת ערכים ומנהיגות

  השלמת פיתוח בתוך העיר

 מעבר לתאורת "לד" בכל העיר

 פינוי בינוי בשכונת "מודול בטון"

 קידום תוכניות בניה חדשה בעיר 
בשכונת אריאל דרום ושכונת 

אריאל מערב
  החלפת 10 עמודי דגל בתחנות 

אוטובוס לסככות חדשות 
ומונגשות.

 המשך פיתוח פארק התעשיות 
והרחבתו

  פיתוח מרכז מסחריי בגבעת 
האוניברסיטה

 שדרוג מרכז מסחרי 
"נחשונים"

 סיום בניית פרוייקטים:
 מרכז צעירים           

 אתר הנצחה ע"ש רון נחמן ז"ל - 
בית ראשונים

 השלמת בניית הקניון ופתיחתו 
ב-2016
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הנדסה

בניה ברחוב הערבה.בניית קניון אריאל
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בניה ופיתוח כלכלי 31 30 דו"ח תושב 2014

רישוי  ובניה: 

 התקיימו: 9 ועדות תכנון ובניה, 20 ועדות רשות רישוי.     

 הוגשו 264 בקשות להיתר בניה.

 הונפקו 157 היתרי בניה. 

 שווק מגרש 171 ל- 50 יח"ד יזם זוכה חנן מור.

 אוכלסו 60 יח"ד חדשות. 

 שווקו 8 מגרשים באזור התעשייה אריאל מערב.

 אוכלסו 2 מפעלים באזור התעשייה אריאל מערב.

פרוייקטים: 

 שכונת עד-לי רחובות: נווה שאנן, בית אל, ציון עיר דוד– 

החלו עבודות תשתית ופיתוח בשכונה.

 גן ילדים חדש דו-כיתתי ברח' ברק 12 - הסתיימה הבניה.

 בית ספר יסודי חדש נחשונים ברח' מוריה 20 – הסתיים 

תכנון מתחם בית הספר ואולם ספורט.

 3 גני ילדים חדשים דו-כיתתיים ברחובות: נווה שאנן 55 

ונווה שאנן 59 והערבה 28  הסתיים תכנון.

 3 מעונות יום חדשים תלת כיתתיים ברחובות: הגלבוע 15 

בית לחם 35 והערבה 17 – הסתיים תכנון.

 פארק היובל )גן השלושה( – הוקם פארק  הכולל: מתקני 

שעשועים, שבילים, מגרש קט רגל ומתקני בריאות.

 פארק דני נוימן )אורי בר-און(  הוקם פארק הכולל מתקני 

שעשועים, שבילי אופניים, שבילי הליכה ופינות ישיבה.

 אתר הנצחה ו"בית ראשונים" במתחם פארק אתגרים– 

הסתיים תכנון.

 מרכז ליזמות עסקית  במחם מרכז מסחרי רובע א'– הסתיים תכנון.

 בית עלמין – הוקם בית עלמין בתחום העיר.

 קו מקורות "24 - הוחלף הקו לכל אורך כביש 100 שדרות 

ירושלים.

 מבנה צופים  ברח' דרך אפרתה - שודרג ושופץ המבנה. 

 בית הנוער ברח' הנגב - שופץ ושודרג המבנה.

 מרכז יום לקשיש ברח' שער הגיא – שופץ ושודרג המבנה.

 בוצעו עבודות שיקום של נזקי סופה ב-15 גני ילדים.

שיפוצי קיץ במוסדות חינוך:

 ביה"ס אורט יובלים חט"ב – בוצעו עבודות שיפוץ ושדרוג 

מגרש הספורט כולל החלפת מתקני הספורט וקירוי המגרש, 

הותקנו מתקני בריאות ושופצו מרפסות המבנה.

 ביה"ס נחשונים - בוצעה עבודת ציפוי ושיקום מגרש 

הספורט.

 ביה"ס אור זבולון - הוקמה כיתת קק"ל בחצר בית הספר, 

נבנו חדרי ספח לטיפול פרטני, שודרגו חדרי השירותים כולל 

שירותי נכים ושדרוג כללי של מבנה בית הספר.

 ביה"ס עליזה בגין - בוצע שיפוץ למבנה בית הספר ושודרגה 

מעבדת מדעים.

 ביה"ס אורט יובלים חט"ב - הותקנו מתקני בריאות בחצר 

בית הספר ושופצו המרפסות.

 שודרגו חצרות של 3 גני ילדים.

תחבורה: 

 בוצעו צביעת אבני שפה וסימוני כבישים ברחבי העיר.   

החברה הוקמה בשנת 1989 כחברה פרטית בבעלות 
עיריית אריאל. 

  

החברה היא הזרוע הביצועית-מקצועית של העירייה למימוש 
מדיניותה ולמינוף מחויבויותיה להעלאת רמת הפעילות 

הכלכלית ואיכות החיים של תושבי אריאל הסביבה. 

החברה פועלת על בסיס עסקי, בעלת מדדי הצלחה 
כלכליים ויעדים מוגדרים. כך מהווה החברה הכלכלית 

משאב חשוב לפיתוח אורבני וליזמות באריאל.

מרכז פרויקטים של העירייה 

עבודות קבלניות 

 איטום גגות 

 שיפוץ מקלטים 

 אחזקת מזרקות ברחבי העיר 

 אחזקת פארק הנחל 

 אשקוביות – השכרה ותחזוקה שוטפת

פארק התעשייה אריאל 

החברה הכלכלית ממונה גם על פארק התעשייה אריאל 
ומלווה את היזמים לכל אורך הדרך עד להקמת המפעל.

שיווק מגרשים 

 גיוס יזמים 

 פרסום אזור התעשייה לצורך שיווק 

 סיור במפעלים המעוניינים להגיש בקשה להקצאת קרקע 

 סיורים עם יזמים באזור התעשייה והצגת מגרשים 

 ניהול איחוד וחלוקה של התב"ע ליצירת מגרש ליזם 

 סיוע בהכנת בקשה למשרד התמ"ת 

 ליווי וקידום הבקשה במשרד התמ"ת

חזון פארק תעשיות אריאל

פארק תעשיות אריאל  -   בונים עתיד – מגשימים חלומות

פארק תעשיות אריאל  יהווה מרכז תעסוקה אזורי, יפה, 
נקי ובטוח, השומר על איכות חיים ועל איכות סביבה.  

הפארק יהווה מוקד משיכה ויספק ליזמים ולמשקיעים 
הזדמנות חסרת תקדים ליישום יוזמות חדשניות בעלות 

פוטנציאל טכנולוגי וכלכלי.

המפעלים בפארק תעשיות אריאל יציעו מקומות 
תעסוקה מגוונים ורבים ויביאו לשגשוג ולהעלאת רמת 

החיים בעיר אריאל והאזור כולו.

הפארק יהווה חלק ממפעל ההתיישבות בבניין ארץ 
ישראל.

החברה הכלכלית לאריאל    הנדסה



עם הפנים לעתיד

שיפור פני העיר

 אריאל מצטרפת למהפכת המחזור. 

יפוזרו פחים כתומים ברחבי העיר.

 יוגבר הפיקוח הווטרינרי בעיר כולל 

ביקורות בעסקים.

 יוגבר הפיקוח על כלבים משוטטים.

 יובלים בשומרון

 מתן שרות איכותי בנושא מים וביוב 

לכלל הלקוחות .

 התייעלות אירגונית ותפעולית, בכל 

תחומי פעילות התאגיד.

 הקטנת פחת המים ל - 4% .

 שיפור תדמית ושיווק עשיית 

התאגיד.

 מיסוד מערך אכיפת הגבייה .

 להרחיב את התאגיד ולצרף רשויות 

נוספות מאזור השומרון .

 להקים איגום מים באזור תעשייה 

אריאל מערב .

 השתתפות בפרויקט חיבור אריאל 

לשפד"ן.

 המשך פיתוח והשלמת קו מאסף 

דרומי.
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אגף שפ"ע - שיפור פני העיר

גם בשנת 2014 זכינו בחמישה "כוכבי יופי" בתחרות "ישראל 

יפה" של המועצה לישראל יפה.

תחזוקת גני משחק, פארקים ומתקני ספורט:

נבנו גני משחק חדשים ברחוב אורי בר-און, בדרך הציונות 

וברחוב הבשן.

פעמיים בשנה מנוקה החול בגני המשחק הציבוריים.

בגן המשחקים ברחוב החרמון הותקנה מגמשת מגומי.

בגן המשחקים בסוף רחוב הירדן הותקנו מתקני משחק 

חדשים.

גני המשחק והפארקים לספורט מתוחזקים בשוטף ע"י חברה 

המתמחה בכך.

כל הגנים מאושרים ע"י מכון התקנים.

שתלנו פרחי עונה בגינת הכניסה ובכל הכיכרות.

בוצע גיזום עצים מבוקר בכל העיר.

איכות סביבה:

הדברנו נגד מכרסמים סביב חגורת הביטחון.

פיזרנו פיתיונות בשטחים פתוחים נגד מכרסמים.

ההדברה בעיר מבוצעת בשוטף אחת לשבוע עפ"י פניות 

התושבים.

הדברנו את עצי האורן נגד תהלוכן האורן.

הדברנו את עצי דקל נגד חדקנית הדקל.

טיפלנו והצבנו מלכודות לזבובים במרכזים המסחריים.

הוספנו מתקני מחזור ברחבי העיר.

רכשנו מד דציבלים למניעת מפגעי רעש.

שמן אורגני משומש מטיגון מסעדות נאסף ע"י חברת פנדנגו.

בעיר מפוזרים מתקני מחזור לנייר עיתון, בקבוקים, בגדים 

וקרטון.

אספנו 315 טון של נייר, בגדים, בקבוקים וקרטון למחזור.

אספנו  3,574 טון של אשפה וגזם.

המחלקה הווטרינרית:

חוסנו 1463 כלבים וחתולים נגד כלבת.

עוקרו וסורסו 603 חתולי רחוב.

נמשיך בפרוייקט העיקור והסירוס גם ב-2015 בכפוף לתקצוב 

משרד החקלאות.

הגברנו את הפיקוח הווטרינרי בעיר ובביקורת בעסקים.

אנו מבצעים ביקורות מזון במוסדות החינוך.

אנו מבצעים ביקורות לבשר ומוצריו בבדיקות משנה לרכבים 

המובילים בשר ומוצריו לפני חלוקתם לעסקים ונקודות 

השיווק.

מבצעים בדיקות בפינות חי במוסדות חינוך וברחבי העיר.

מתוחזקת כלבייה בעיר אליה מגיעים כלבים להסגר מכל 

בסביבה.

הגברנו את הפיקוח על כלבים משוטטים.

תאורה:

הוספנו תאורה סולארית במעבר מרחוב הארז לדקל.

הוספנו עמוד סולארי במעבר מרחוב דן לרחוב שניר.

ברחוב ההגנה החלפנו את פנסי התאורה לתאורת לדים.

בשנת 2015 יוחלפו כ–3,000 פנסים בעיר לתאורת לדים.

תחזוקת רחובות העיר:

התקנו בתי אחיזת יד ברחובות העיר עפ"י דרישת התושבים 

ובמקומות בהם מתגוררת אוכלוסייה מבוגרת.

הוספנו קולטני גשם במספר מקומות בעיר, ואנו מתחזקים 

ומנקים בשוטף את כל קולטני הגשם ברחבי העיר.

ביצענו תיקוני אספלט, אבנים משתלבות ומדרכות במרכזים 

מסחריים וברחובות העיר.

הקמנו פינות לאיסוף גזם וגרוטאות ברחובות העיר.

אנו מתחזקים בשוטף את מוסדות החינוך בעיר.

תאגיד המים "יובלים בשומרון"

התאגיד משרת את תושבי העיר אריאל והמועצה המקומית 

קרני שומרון. 

התאגיד אחראי, ברשויות אותן הוא משרת, לכל נושאי המים 

והביוב. 

לעיר אריאל מוזרמים כמיליון וחצי מ"ק מים בשנה, ועוד כחצי 

מיליון מ"ק בשנה נצרכים ע"י תושבי קרני שומרון. בהמשך 

מפונים המים, כשפכים, דרך תשתיות הביוב, מבתי  התושבים, 

בתי העסק והמוסדות השונים, אל מתקני הטיהור של התאגיד.

יובלים בשומרון נותן שירותי מים וביוב לכ-42,000 צרכני מים: 

כ-19,000 תושבי אריאל, כ-8,000 תושבי המועצה המקומית 

קרני שומרון וכ- 15,000 סטודנטים הלומדים באוניברסיטת 

אריאל.

התאגיד מבצע בדיקות של איכות המים בפיקוח משרד 

הבריאות ודואג שלא יהיו שום מזהמים כולל חיידקים במי 

השתייה )0%(.

התאגיד דואג לפיתוח מערכות המים בישובים שבאחריותו, 

בפיתוח המערכות לשכונות חדשות עם משרד השיכון וקבלנים. 

את השירותים לתושבים מספק התאגיד בעזרת 13 עובדים 

מסורים. עובדי התאגיד אחראים על: תחזוקת רשת המים 

והביוב הכללית באריאל ובקרני שומרון, חיבור ציבור הצרכנים 

לרשת, דאגה לאספקה שוטפת של מים זמינים ובאיכות גבוהה 

וטיפול שוטף מהיר ומקצועי בתקלות.

בנוסף אחראים עובדי התאגיד על גביה יעילה, על ניהול יעיל 

של כספי התאגיד ושימוש מושכל בכספים על מנת לפתח את 

משק המים. בכלל זה, חידוש מושכל של תשתיות, החדרת 

טכנולוגיות חדשות ושיפור מתמיד של רמת השירות.

התאגיד משקיע משאבים רבים לאיתור נזילות וצמצום פחת 

המים.

CITY MIND גישה מרחוק לעולם המים שלך

אנו שמחים לבשר על השקת האתר ואפליקציית צרכנים 

חדשים ומתקדמים.

 read your meter הנכם מוזמנים לקבל הצצה בקישור

שבחנות האפליקציות מכל סמרטפון.

סרקו את הקוד וקבלו הצצה לעולם המים החדש שלכם
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עם הפנים לעתיד

ביטחון

 הקמת "מרכז הפעלה ומוקד אחוד". 

 הקמת סככות בשערי היישוב להטבת 

תנאי הבידוק הביטחוני.

 הקמת מערכת ממוחשבת "סגירת 

מעגל" מערכת בקרה על כניסה 

ויציאת פועלים מהעיר. 

 פרוייקט משותף עם הפיקוח 

העירוני- הצבת מצלמות ניידות 

באתרים בעייתיים לצרכי אכיפה 

)פסולת בניין, הפרעות למנוחה, 

צואת כלבים( 

 שיפוץ מקלטים. 

רישוי ואכיפה

 צמצום של 10% בעבירות ואירועים 

המשפיעים על איכות החיים בעיר.

 עליה של 75% במספר העסקים בעלי 

רישיון.
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מה עשינו ב-2014

בטחון

מצלמות עיר ללא אלימות: 

 פרוייקט עירוני בשיתוף המשרד לבטחון פנים. ישנם 8 

אתרים המצולמים 24 שעות ומשודרים און ליין למוקד 

אריאל.  

 במהלך שנת 2014 הותקן אתר צילום נוסף ושודרג מוקד 

אריאל במערכת צפיה והקלטה איכותית. 

היערכות לשעת חירום:  

 שיפצנו 5 מקלטים ציבוריים בכל רחבי העיר. 

 הוקם צוות סע"ר- סיוע עצמי ראשוני- צוות בו אנו נעזרים 

בכל אירוע חירום בכדי להעניק חילוץ ראשוני לתושבי העיר.  

הצוות הוקם על בסיס עובדי עירייה ברובו, השנה יוקם צוות 

נוסף על בסיס מתנדבים. 

הערכות לשלג: 

 רכשנו ציוד להתמודדות עם מזג אויר קיצון. 

 רכשנו ציוד מיגון לעובדים. 

 נרכש גנרטור נוסף המגבה את מערכת המיחשוב של 

העירייה. 

 תגברנו את המוקד בעמדות טלפון ובמוקדניות ומתנדבים 

 תוגבר מערך הדוברות. 

 שמנו דגש על שת"פ בין האגפים. 

 האוכלוסיה, העובדים והמתנדבים הוכנו היטב לסופה הן 

מנטלית והן ביצועית. 

 תיקון נזקי סופת השלג משנת 2013: תאורת הביטחון שוקמה 

וכך גם קטעים מגדר הביטחון שניזקו בסופה דאשתקד. 

כיתת כוננות: 

 גייסנו מתנדבים נוספים. 

 השנה נערך ערב הוקרה לכלל מתנדבי הביטחון )משא"ז, 

אגודה למען החייל, כיתת כוננות, מתנדבי מד"א ומתנדבים 

לחירום( במהלך הטקס בראשות ראש העיר, חולקו תעודות 

למצטיינים. 

חברת השמירה: 

השנה נכנסה חברת שמירה חדשה לעיר "אבידר"

ציוד המאבטחים שודרג, מערכות שליטה, בקרה וקשר 

שודרגו אף הן.  

רישוי ואכיפה

פיקוח/שיטור עירוני-

היחידה שמה לה למטרה, את צמצום העבירות והאירועים 

המשפיעים על איכות החיים:

רעש - חלה ירידה באירועי גרימת רעש בשנת 2014א.  

לעומת שנת 2013.

- מתקיימים מבצעים לאכיפת עבירות  עבירות בעלי חיים ב. 

 בע"ח, כגון: בע"ח משוטטים, צואת כלבים. 

כמו כן במהלך שנת 2014 נרשמו 11 מבצעים, בגין אכיפת 

עבירות בע"ח, אשר במסגרתן נרשמו 32 דו"חות.

איכות סביבהג.  - אכיפת עבירות בגין פסולת 

בנין, מכשולים בדרך וצמחייה פולשנית.                                                            

בשנה זו נערכו מבצעי ניקיון. 

- מתבצעת אכיפה של עבירות אלכוהול  אלכוהול ד. 

 במקומות ציבוריים, כולל איתור מכירת אלכוהול לקטינים.

חלה עליה של 40% בכמות אירועי שפיכת האלכוהול 

לשנת 2014, לעומת שנת 2013.

עבירות תנועהה.  - לחימה בתאונות הדרכים ואיתור עבירות 

תנועה וביצוע מחסומים.

תרומה למען הקהילהו.  - במהלך השנה, שופצו חמישה 

בתים למשפחות נזקקות.

חנייה:

אכיפת חנייה שלא כחוק, הכוללת פינוי של רכבים נטושים 

וגרוטאות משטחים ציבוריים ופרטיים.

כמו כן, השנה עודכנו חוקי העזר העירוניים של החנייה.

בטיחות בדרכים:

כחלק מתוכנית הבטיחות בדרכים, מתבצעת הסברה במוסדות 

חינוך, בצמתים מרכזיים וברחובות ראשיים.

התוכנית כוללת הכוונת תנועה ואכיפה ליד מוסדות חינוך, 

הסברה לנהגים צעירים, רוכבי אופניים ובדיקת אלכוהול 

לנהגים.

שילוט:

נערך סקר שילוט בעיר ועודכנו חוקי העזר העירוניים.

מתבצעת אכיפה של שילוט פיראטי על מתקנים ציבוריים.

רישוי עסקים:

ליווי וקידום עסקים בתהליך הוצאת רישיון עסק.

כולל ביקורות שנערכות בבתי עסקים, בשיתוף משרד הבריאות 

והשירות הווטרינרי בעיר.
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קרן אריאל לפיתוח

קרן אריאל לפיתוח 41 40 דו"ח תושב 2014

 החל מ-1986 משרתת הקרן את תושבי אריאל 

באמצעות גיוס כספים לפרוייקטים העירוניים. 

 קשת הפרויקטים הרחבה כוללת עשיה בתחום 

החינוך, רווחה, תשתיות, תרבות, פיתוח שירותים 

עירוניים ועוד. 

 בשנת 2014 עפ"י הנחיית ראש העיר, הקרן 

התמקדה ברובד הקהילתי על כל גווניו: צעירים, 

נוער, וטרנים, סגלי הוראה וכו'. 

 הפרוייקט המרכזי בו הקרן מתמקדת בימים אלה 

הוא הקמת מוקד רפואי מתקדם בעיר.

מעט על הפרוייקטים שתחילתם בשנת 2014: 

 מרכז צעירים – מרכז שייתן מענה לבני 18-35. 

בשנים האחרונות חל פיתוח משמעותי בטיפול 

באוכלוסייה זו. המרכז ילווה את צעירי העיר בשנים 

המעצבות את המשך חייהם - גיוס ושחרור מהצבא, 

לבטים לגבי השכלה ותעסוקה ויהווה מקום מפגש 

להרצאות והעשרה.

 גן מוזיקלי – בעזרת תרומה חשובה אנו מאפשרים 

לגני הילדים לבוא ולהתנסות בשיעור מוזיקלי 

חוויתי: חשיפה לשירים, מקצבים, הבנה ולמידה 

משמעותית באמצעות מוזיקה, התנסות בכלים 

מוזיקליים והכל בליווי צוות מקצועי. 

 אתר הנצחה - הקמת אתר הנצחה לרון נחמן ז"ל, 

בו יוקם גם בית הראשונים. בימים אלה קמה ועדה 

ציבורית השוקדת על ציביון המקום ופעולתו.

 גיוס תרומות לטובת הקמת מוקד רפואי - מרגע 

בחירתו של ראש העיר, נושא הקמת מוקד רפואי 

קיבל רוח גבית משמעותית והצלחנו לגייס כסף 

להקמת מוקד רפואי מתקדם עבור תושבי העיר. 

כבר בשנת 2015 התושבים סוף סוף יזכו למענה 

רפואי ואיכותי בשעות הלילה ובסופ"ש.

 מכון מחקר היין - הקרן שותפה לפרוייקט שמטרתו 

איתור זני ענבים ששמשו לייצור יין בישראל 

העתיקה ושיחזור היין ששתו בימי התנ"ך

 ערב הוקרה למורים - כהמשך לחיזוק מעמד המורה 

בעיר אנו עורכים ערב הפגתי ונעים שכולו מוקדש 

למערכת החינוך ובו מוענק אות המורה המצטיין 

בעיר. זאת על מנת לעודד יצירתיות ומוטיבציה 

בקרב המורים ולקדם את מערכת החינוך.

 סדר פסח מרכזי – מדי שנה אנו מסייעים ברכישת 

מצרכים וסיוע עבור הסדר המרכזי אותו מארגנת 

המועצה הדתית וממנו נהנות עשרות משפחות 

מהעיר.

 מלגות לסטודנטים - מדי שנה אנו מעניקים מלגות 

לסטודנטים תושבי העיר כחלק מגישה לעידוד 

ההשכלה הגבוהה.

 הבית החם לנערה ולמשפחה - פתחנו את הבית 

החם לנערה בתרומה נדיבה של תומכינו, בו נערות 

מגיעות לאחר הלימודים לסביבה חמה ומחבקת, 

זוכות לארוחת צהריים חמה, מקום נעים לעשות את 

שיעורי הבית ובעיקר לסיוע מקצועי.

 מועדון דאורייתא – מועדון חברתי עבור בני נוער 

בסיכון בגילאי 14-18. המועדון מעמיד לרשות 

הנערים הדרכה צמודה הזמינה עבורם, מלווה אותם 

ומאמינה בהם. 

 סניף האגודה למען החייל - הקרן תומכת בסניף 

האגודה למען החייל באופן שוטף. במהלך מבצע 

"צוק איתן", הקרן פנתה לתומכיה ששמחו לתרום 

 למען צה"ל ותושבי הדרום.

תוך שעות גויס סכום נכבד ע"ס 22,000$ שאיפשר 

לנו לארח אלפי תושבים מהדרום בעיר ולהנעים את 

זמנם, וכמו כן, להעניק חבילות מזון וערבי גיבוש 

לחיילי מילואים שגוייסו בצו 8.

אנו נמשיך ונפתח את העיר ונעניק שירות טוב 

יותר לתושבים ובעיקר נחזק את תמיכתם של 

התורמים בארץ ובחו"ל. בזכות התרומות 

המשמעותיות אנו מצליחים וגאים להצעיד את 

העיר קדימה ולהיות שותפים לבנייתה.

הדמיה חיצונית למוקד הרפואי



תקציב

הסעיף התקציבי
הצעת 

2012ביצוע 2013ביצוע 2014תקציב 

34,09031,63030,615ארנונה כללית
222מפעל המים

5,2424,8085,954עצמיות חינוך
522482417עצמיות רווחה
10,17810,75513,056עצמיות אחר

50,03447,67750,044כ עצמיות"סה
17,50416,59314,279תקבולים ממשרד החינוך

676368533תקבולים ממשרד החינוך נוער ותרבות
10,3039,5139,209תקבולים ממשרד הרווחה

2,3342,2902,331תקבולים ממשלתיים אחרים
15,58913,55615,193מענק כללי לאיזון

1,5520חד פעמי - מענק כללי 
01,1321,020חד פעמי שיפוי הקפאה- מענק כללי 

01,000900מענק רזרבת שר 
881,5571,557מענק בטחון
181114181מענק אוסלו

15059133מענקים אחרים ממשרד הפנים
46,82547,73445,336כ תקבולי ממשלה"סה

פ ובגין שנים קודמות"הכנסות ח
96,85995,41195,380כ הכנסות לפני הנחות בארנונה"סה

6,0003,9485,644הנחות בארנונה

102,85999,359101,024כ הכנסות כולל מותנה"סה

19,37716,20715,431שכר כללי
30,34532,63935,921פעולות כלליות
49,72248,84651,352סהכ כלליות

12,12711,47510,087שכר עובדי חינוך
18,23518,32317,484פעולות חינוך

30,36229,79827,571כ חינוך"סה
3,6463,4283,157שכר עובדי רווחה

10,73210,26210,082פעולות רווחה
14,37813,69013,239כ רווחה"סה

2,1722,4642,760פרעון מלוות אחר
2,1722,4642,760כ פרעון מלוות"סה

225258258הוצאות מימון
96,85995,05695,180כ הוצאות לפני הנחות בארנונה"סה

60003,9485644הנחות בארנונה

102,85999,004100,824כ הוצאות כולל מותנה"סה

0355200גרעון/ עודף 

הכנסות

הוצאות

2014הצעת תקציב לשנת - עיריית אריאל 

* הסכומים הינם באש"ח
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