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דבר 
ראש העיר

דו"ח לתושב הוא הזדמנות עבורינו להציג 
בפניכם התושבים את הפעילות שלנו בשנה 

שחלפה. זאת גם הזדמנות עבורכם לבחון את 
הבטחות שלנו מהשנה שעברה וכיצד מימשנו אותן. 

אני יכול לציין בגאווה גדולה שתוך שנה הסתיימה 
בנייתם של שלושה מרכזים עירוניים משמעותיים: 

המוקד הרפואי, מרכז הצעירים ובית הראשונים.
המוקד הרפואי שינה את "חוקי המשחק" בעיר. החל 

מהשנה אין צורך יותר לנסוע מחוץ לעיר לצורך קבלת 
מענה רפואי גם כשקופות החולים סגורות. המוקד פועל 
במלוא המרץ בכל ערב בשבוע וכך גם בשבתות וחגים. 

בית הראשונים, לזכרו של רון נחמן ז"ל, נותן מקום של כבוד 
למייסדי העיר ומנחיל את המורשת האריאלית לדורות הבאים, 

לתלמידי מערכת החינוך ולתיירים שבאים להכיר את אריאל. 
מרכז הצעירים נותן מענה לצעירי העיר בני 18-35. כיום ברור כי זהו 

טווח גילאים שבו האדם מגבש את עתידו האישי, המקצועי והמשפחתי 
וזקוק להכוונה. אנחנו מקיימים במקום סדנאות, פגישות ייעוץ והרצאות 

בנושאים שונים: יזמות עסקית בשיתוף האוניברסיטה, הורות, הכוונה 
מקצועית, לימודים ועוד. 

מערכת החינוך ממשיכה לפרוץ מחסומים ולכבוש פסגות. גם השנה המשכנו 
"לא לוותר על אף אחד ולא לוותר לאף אחד" וסיימנו את שנת תשע"ו עם 

78% זכאות לבגרות. העיר שוב ממוצבת בין עשר הרשויות המובילות באחוזי 
הגיוס לצה"ל. בתי הספר עברו ל"ניהול עצמי" מה שאפשר להם לפתח יוזמות 

חדשות ולהתפתח. התלמידים שלנו מצטיינים ומביאים לעיר הישגים שבוע 
אחר שבוע בתחרויות וטורנירים. התלמידים מביאים את עצמם ומפיקים 

אירועים, מחזות זמר, פרויקטים בתחום המחזור ועוד. 

אנו שמים דגש על הקהילה העירונית: גוונים הגדילו את סל החוגים העירוני, 
הוזילו את עלויות הקייטנה ותשלומי ההורים. תהלוכת פורים של בתי הספר 
הפכה למסורת. אירועי התרבות הולכים ומתרבים, אנחנו משקיעים מרץ רב 

בהבאת אמנים ומופעים איכותיים למען התושבים. 

אזור התעשיה שלנו - פארק תעשיות אריאל, התרחב השנה ולשורותיו נוספו 
15 מפעלים נוספים!! זהו נתון מדהים אשר מקנה מקומות עבודה רבים 

לתושבי העיר והסביבה.

גם השנה אני עתיד לנסוע אל ידידי אריאל שמעבר לים. כיו"ר קרן אריאל 
לפיתוח אני יכול להעיד כי קשרי הידידות חזקים מאי פעם:

הכספים אותם גייסתי הופנו לפרוייקטים ופעילויות רבות אשר מצוינים 
במסגרת דו"ח התושב. והכספים אותם אגייס יופנו גם הפעם לפרוייקטים 

בעיר ולרווחתכם, התושבים.

הקניון יפתח השנה ואנו נניח אבן פינה למרכז מסחרי גדול בשכונת מוריה. 
התחרות העסקית תתעצם ואנו עתידים לצפות בירידת מחירים בתחום המזון, 

הבנקאות והדלק. גני ילדים חדשים עתידים להיפתח השנה ברחוב הערבה 
ובשכונת מוריה .קומה נוספת תיבנה בקאנטרי לרווחת המתעמלים הרבים.

אנו עמלים על בניית בית ספר "נחשונים" החדש בשכונת מוריה אשר לצידו 
יוקם היכל ספורט חדיש ומאובזר. 

פרוייקט פינוי-בינוי אשר 
ישנה את פני העיר הישנה 
באיזור האשקוביות וה"מודל 

בטון" קורם עור וגידים וכיום 
אנו עומדים בתהליכים מתקדמים 
של תכנון. זאת לצד עבודה בלתי 
פוסקת על תכנון שכונות חדשות 
בדרום ומערב העיר אשר יגדילו 
את העיר ואת כמות התושבים 

באופן משמעותי.
 

כל העשיה והפעילות שלנו היא 
למענכם התושבים וברוח זאת 

נמשיך גם השנה. 

שלכם תמיד, 
אליהו שבירו, 

ראש העיר. 



חינוך

מדיניות אגף החינוך באריאל היא - 'חינוך למיצוינות-ערכים עם דעת'. 
בבסיס תפישה זו האמונה כי: 'כל אדם יכול יותר'. על-כן לא מוותרים 

על אף תלמיד ולא מוותרים לאף תלמיד. 

תהליך בנייה של תחושת ערך ומסוגלות עצמית, ביחד עם חוויות הצלחה 
שהילד צובר בשנותיו המוקדמות, יהפכו אותו לבוגר המאמין בעצמו, רק אם 

הוא מוקף בסביבה תומכת ואוהבת, ובעיקר בסביבה המאמינה בו. 

למימוש חזון זה כתבנו את 'תכנית גרמ"ר'. תכנית ייחודית ופורצת דרך בחינוך בארץ, 
הבאה לתת מענה לכלל שלבי החינוך. עקרונות התכנית: טיפוח חינוכאים מצוינים 

היודעים לגדל תלמידים מצוינים, שיתופי פעולה ממוסדים בין כל הגורמים בעיר ומחוצה 
לה לטובת החינוך, חיבור מעמיק עם אוניברסיטת אריאל וחשיפת תלמידים מגיל צעיר מאוד 

לתחומי דעת שונים, 
על-מנת לסייע לכל תלמיד/ה להכיר ולטפח את חלומותיו וחוזקותיו. מעל הכל - תכנית זו יונקת 

מהאמונה באדם וביכולותיו.  

תכניות ייחודיות בגני הילדים ובבתי-הספר היסודיים

סייעת שניה בגני הטרום-חובה,
במסגרת יישום רפורמת הגיל הרך של משרד החינוך תוגברו גנים, שבהם מתחנכים לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4, 

בסייעת נוספת. הרפורמה כוללת גם תקציב העשרה שהועבר לגנים.

תכנית הרובוטיקה מגן הילדים ועד לתואר, 
תכנית דגל עירונית שהשקנו לפני שלוש שנים והשנה התרחבה לכל גני החובה. בכיתות א'-ג' נלמדת 

התכנית כחובה והחל מכיתה ד' היא חלק מנבחרות המיצוינות בכל ביה"ס. התכנית  מקרבת את 
הילדים אל עולם מדעי וטכנולוגי מתקדם, מטפחת ומפתחת חשיבה לוגית ויכולות מתמטיות, 

מטמיעה מיומנויות לימוד ונורמות מחקר, מעודדת יצירתיות, פיתוח יישומים ובניית דגמים רובוטיים, 
הפועלים באמצעות תוכנות מחשב. התכנית מעודדת תלמידים להצטרף בביה"ס העל-יסודי 

ובאקדמיה למסלולים ולמגמות מדעיות-טכנולוגיות. התלמידים מבקרים ולומדים גם במעבדות 
המכטרוניקה שבאוניברסיטה ומשתתפים בתחרויות מחוזיות וארציות בתחום הרובוטיקה. 

 
יסודות המוזיקה הקלאסית בגן המוזיקאלי

בשנת תשע"ה פתחנו גן מוזיקאלי לטובת ילדי גני החובה. התלמידים מבקרים במקום 
אחת לשבועיים לחוויה מוזיקאלית ייחודית. התכנית התאפשרה הודות למימון של קרן 

אריאל לפיתוח ולמשרד החינוך.

נבחרות מיצוינות בסופי יום בביה"ס היסודיים
הנבחרות מתקיימות בסופי ארבעה ימים )א', ב', ד', ה' בין 14:30-15:15(, מתוך 

האמונה כי לכל תלמיד יש לפחות חוזקה אחת אותה אנו מבקשים לאתר 
ולטפח. היצע הנבחרות מגוון ביותר ומאפשר לכל תלמיד/ה לבחור להעמיק 

לפחות בתחום אחד המעורר בו עניין וסקרנות: תיאטרון, רובוטיקה, 
מוזיקה, מקהלה, סריגה, חידות מתמטיקה, משחקי חשיבה ועוד ועוד. 



ייחודיות בית-ספרית
זו שנה שנייה שכל ארבעת ביה"ס 

מצויים בתהליך מרתק של הגדרת 
ופיתוח ייחודיות בית-ספרית, בסיוע 

ובהנחיה של ד"ר תמי זיטלני, 
מומחית בתחום. הגדרה זו מייצרת 

בכל בי"ס מרקם אקדמי-חברתי 
מיוחד, באמצעותו ממקסמים את 

היתרון היחסי של כל בי"ס, תוך 
יצירת גאוות יחידה.

תכנית התקשוב הלאומית
ביה"ס נהנים מפורטל חינוכי רחב 

היקף מטעם משרד החינוך )אתרים, 
תוכנות וסביבות למידה( וסיוע 

בהובלת תכניות לימודים מתוקשבות. 
אגף החינוך בסיוע תרומות מקרן 

אריאל לפיתוח, רכש לבי"ס מקרנים 
וציוד היקפי נוסף ומחלקת התקשוב 

שידרגה את התשתית. 

"סורקים ומגלים את אריאל" 
יישום ייחודי של תכנית התקשוב- 

ברחבי העיר הוצבו 17 עמודים 
הנושאים שלטי מידע המקודדים 
בברקודים, אודות אתרים שונים 

בעיר )לשכת  ראש העיר, בית 

הזיכרון לשואה ולגבורה, אנדרטת הווטרנים ועוד(. העומד ליד השלט  יכול 
לקרוא את המידע, לאחר סריקת הברקוד, באמצעות אפליקציה בטלפון 

החכם. בשיתוף מנהלי ביה"ס ובהובלת צוות הפסג"ה למדו ונחשפו 
התלמידים לאתרים ייחודיים בעיר, שהם בעלי אופי חברתי-תרבותי ו/או 

היסטורי, למדו דרכי חקר, עסקו באיסוף ועיבוד חומרים, הכינו מצגות ותרגלו 
יישומים מתוקשבים. 

ניהול עצמי
השנה הצטרפו ארבעת ביה"ס לתכנית המאפשרת למנהלים להגדיל את 

המרחב והסמכות הפדגוגית, הניהולית והכללית של ביה"ס, על-מנת לאפשר 
העלאת הישגי התלמידים ומתן מענה מיטבי להבטחת רווחתם הלימודית, 

הרגשית והחברתית. המעבר לניהול עצמי נועד להעצים את המנהל 
וצוות המורים, להשביח את תרבות הניהול והלמידה, ולחזק את האחריות 

והמחויבות לתפוקות ולתוצאות.

תכניות ייחודיות בבית-הספר העל-יסודי 
"אורט יובלי אריאל"

שש התמחויות מיצוינות לתלמידי חט"ב 
תכנית ייחודית וראשונה מסוגה בישראל- שפיתחנו באגף החינוך בעיר 

בשיתוף הנהלת קריית החינוך 'אורט יובלי אריאל'. מטרות התכנית לטפח 
בתלמידים חוזקות, תחושת ערך ומסוגלות, ולזמן להם הצלחות בתחומים, 
שחלקם מעבר לתכנית הליבה המחייבת של המשרד. שש ההתמחויות הן- 

כיתה מדעית, רובוטיקה ומדעי המחשב, תקשורת, אמנות פלסטית, תיאטרון 
וספורט ותנועה. בכך אנו מאפשרים לכל תלמיד/ה להתנסות וללמוד תחום 

המעניין ומסקרן אותו/ה. 

ביה"ס העל-יסודי שלנו הוא אוניברסיטאי 
כל התלמידים בביה"ס העל-יסודי שלנו לומדים באוניברסיטה. בהתאם לתכניות הלימודים השונות הוכנו 
בשיתוף, האוניברסיטה תכניות אקדמיות שונות. לקראת העלייה לחט"ב בוגרי כיתות ו' מוזמנים לסמינר 

קיץ, 5 ימים באוניברסיטת אריאל, כחלק מתכנית ההתמחות.
התכנית החדשה אקדמיה בתיכון- תכנית יוקרתית של האגף למחוננים ולמצטיינים במשה"ח, שתחל בשנה"ל 

הבאה ומיועדת לתלמידים מצטיינים שילמדו באוניברסיטת אריאל, כל תחום שיבחרו. התלמידים יצברו 
נקודות זכות באוניברסיטה, במקביל ללימודים בתיכון. 

שלוש מגמות עילית בתיכון 
המגמות מכטרוניקה )רובוטיקה( וביו-טכנולוגיה- בכל אחת לומד התלמיד 15 יח"ל )יחידות 

לבגרות(, שני תחומים מדעיים-טכנולוגיים, כותב עבודת גמר )פרויקט( בהיקף של 5 יח"ל 
ומתמטיקה 5 יח"ל. 

כיתות שוחרים במסלול טוב"ה )בגרות, טכנאי והנדסאי( ט'-י"ד- התכנית מתחילה בכיתה ט', 
ומאפשרת סיום תעודת בגרות בכיתה י"א, דיפלומות טכנאי בכיתה י"ב והנדסאי בכיתה י"ג. 
מגמת הלימוד אלקטרוניקה-מדעי המחשב, 8 יח"ל. חיל החימוש משקיע רבות בתלמידים, 

הם מגיעים לביה"ס במדי צה"ל, ובצד מחנכת הכיתה יש גם מפקד/ת מחיל החימוש. 

תכניות העשרה ומינוף לימודי, חברתי ותרבותי 
תכנית להעצמה אישית וחברתית במרכז הארצי לפיתוח מנהיגות )הפארק(

אל המרכז מגיעים תלמידים ליום פעילות של 8 שעות. התכנית מפתחת 
ומטפחת יכולות בשני צירים: היחיד 

והיחד. תלמידי ז' וכן כל כיתות החינוך המיוחד בעיר מגיל 10, כיתות תל"ם, 
אתגר ומב"ר מבקרים במרכז               

לפחות פעם בשנה. החוויה שהתלמידים ומחנכי הכיתות חווים ביום זה 
משמעותית ומרגשת ביותר.



אריאל נבחרה ל'תכנית חמש הערים' של בית-הספר להוראת השואה ביד ושם
ביקורו של יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין באריאל, הביאנו להצטרף 

ל"תכנית חמש הערים" של 'יד-ושם'. התכנית זימנה לנו מומחים, 
ידע ותקציב, בעזרתם נכתבו תכניות מדף עשירות לביקורים של 
תלמידים ואורחים, בבית הזיכרון לשואה ולגבורה, שהקימו בעיר 

קובה ז"ל ואירנה וודיסלבסקי היקרים. כיום מצויות במקום תכניות 
מדף לתלמידים מכיתה ה'-י"ב. את ההדרכה מובילים בגאון מד"צים 

תלמידי ביה"ס 'אורט יובלי אריאל'.

תהלוכת תחפושות בפורים
יוזמה עירונית חדשה בשיתוף ביה"ס היסודיים ומרכז 'גוונים'. התלמידים 

יצאו לתהלוכת תחפושות ססגונית, כשכל בי"ס צעד בתחפושת לפי 
אגדת ילדים שבחר.

התכנית לילדים ונוער בסיכון - 360,
אריאל הצטרפה לתכנית הלאומית 360, לילדים ונוער בסיכון 

)לגילאים: 0-18( ומאגדת 5 משרדי ממשלה: חינוך, רווחה, 
ביטחון פנים, בריאות, עליה וקליטה. שלב המיפוי העירוני 
הסתיים ולקחו בו חלק כל מוסדות רבים ובעלי תפקידים 

שונים: גני ילדים, ביה"ס, השרות הפסיכולוגי, קידום 
נוער, מח' נוער, האגף לשירותים חברתיים, מרכז 

'גוונים', טיפות חלב, משטרה, עיר ללא אלימות ועוד. 
המיפוי עובד במכון ברוקדייל ובהתאם לתוצאותיו 

שנלמדו בוועדות הגיל )קדם יסודי, יסודי ועל-
יסודי( קבלנו שורה של  החלטות בדבר 

התכניות שנפעיל בשנה הבאה.

הישגים, ברכות 
והוקרות 

עליה מרשימה בזכאות לבגרות 
של תלמידי ביה"ס, 
"אורט יובלי אריאל"

אחוז זכאים בשנה:
◄ תש"ע -   2010 - 48%
◄ תשע"א - 2011 - 62%
◄ תשע"ב - 2012 - 61%
◄ תשע"ג - 2013 - 68%
◄ תשע"ד - 2014 - 76%
◄ תשע"ה - 2015 - 78%

בוגרינו בעשירייה הפותחת 
בגיוס לצה"ל,

נתוני גיוס מרשימים לבוגרינו 
בצה"ל: הבנים והבנות נמצאים 

בעשירייה הפותחת במדינה. גאוותנו 
על הנוער הנפלא שלנו! כאות 

הוקרה הוזמן סגל ביה"ס לסוכת שר 
הביטחון, ח"כ משה, בוגי יעלון.

מקום שני לנבחרת הרובוטיקה העירונית בתחרות 
רובוטיקה ארצית 

נבחרת חט"ב  זכתה ביוני 2015 במקום השני והיוקרתי, בתחרות 
רובוטיקה ארצית מטעם הטכניון וחברת YTEK. הפרס הוענק 

ע"י שר המדע והחלל, חבר הכנסת דני דנון.

מקום שני בתחרות המחוזית של FLL לנבחרת הרובוטיקה של חט"ב 
זכתה בפרס התכנון המכאני, על התכנון והעיצוב המיוחד ביותר של הרובוט. 

שני פרסי חינוך ממינהל חברה ונוער על מפעלי קיץ 2015 באריאל
שני הפרסים ניתנו לראש העיר ולאוניברסיטת אריאל, על הובלה מרשימה 

של מגוון תכניות הקיץ לילדים ולנוער; ביה"ס של החופש הגדול, שלל 
התכניות של מחלקת הנוער וסמינר הקיץ של בוגרי ו' באוניברסיטה, כהכנה 

לעלייתם לכיתה ז' בחט"ב בהתאם להתמחויות.

פרס הנשיא לתכנית ההתייעלות אנרגטית בחט"ב
הנהלת ביה"ס "אורט יובלי אריאל" הוזמנה לטקס מרגש בבית הנשיא 

בשל השתתפותם בפרויקט מנהיגות ירוקה בדגש על התייעלות אנרגטית. 
הפרויקט בשיתוף רשת אורט וחברת החשמל פועל בשכבה ט'. בטקס 
השתתפו נציגי 20 בתיה"ס, אותם ברך נשיא המדינה מר ראובן )רובי( 
ריבלין, יו"ר דירקטוריון חברת החשמל )אלוף במיל'( מר יפתח רון טל, 

ומנכ"ל אורט מר צבי פלג.



ערב הצדעה למערכת החינוך ולחינוכאים מצטיינים בעיר, 
מדי שנה העיר אריאל מצדיעה לחינוכאים בעיר ובמעמד מרגש זה מעניקה 

פרסים לגננת ולמורה מצטיין מכל בי"ס. אגף החינוך בשיתוף קרן אריאל 
לפיתוח מובילים יוזמה זו על-מנת לעודד, לטפח ולקדם מצוינות בקרב סגלי 

ההוראה והחינוך. מדברי ראש העיר, מר אלי שבירו: "הגעתי הערב לומר 
לכם תודה ולהצדיע לפועלכם המקצועי והאיכותי בקידום כלל התלמידים. 

בכוחכם לגעת בנבכי הנשמה של כל תלמיד/ה כך שתמוצה יכולתו/ה. אתם 
הלפיד ההולך בראש המחנה החשוב ביותר בעיר - הילדים שלנו".                                        

חינוכאים מצטיינים לשנה"ל תשע"ה:
◄ גננת - אפרת מירנסקי  
◄ נחשונים - נורית יומאל  

◄ מילקן - ניסים יצחק 
◄ עליזה בגין - נטף חג'בי

◄ חמ"ד אור זבולון - מרב אפשטיין
◄ חטיבת ביניים 'אורט יובלי אריאל' - שירלי שטיינר 
◄ חטיבה עליונה אורט יובלי אריאל - חמוטל סויסה 

פרס ע"ש שרה כהן אורגד ז"ל, לתכנית חינוכית-ערכית מתחום 
היהדות-ציוניות, 

שרה כהן-אורגד )1937-2005 תרצ"ז-תשס"ה( לקחה חלק מרכזי בהקמה 
ובפיתוח מערכת החינוך באריאל בשנים 1980-2003. הנהיגה ופיתחה 
את מערך החינוך היסודי, הכשירה רבים ממנהלי ביה"ס בעיר, הקימה 
את ביה"ס העל-יסודי 'מקיף אריאל', שזכה תחת ניהולה בפרס החינוך 

בשנת תשנ"ז-1997. קידום החינוך למצוינות תוך טיפוח הזהות היהודית-
ציונית הנחו את פעילותה החינוכית. לאור משנתה, החליטה משפחת 
כהן-אורגד, ביחד עם עיריית אריאל וקרן אריאל לפיתוח, להעניק מדי 

שנה פרס לתכנית חינוכית-ערכית 
מתחום התרבות היהודית-ציונית, 

המופעלת במערכת החינוך 
)פורמאלית / בלתי פורמאלית( 

בעיר. בשנה שעברה זכתה התכנית 
"בית מדרש לנוער" של מחלקת 

הנוער בפרס היוקרתי, על הובלת 
פורום רב-שנתי קבוע של מפגשים 

ודיונים בין נוער חילוני לדתי.

השקעה ושיפור 
מוסדות החינוך 

תהליך הקמת מוסדות חינוך 
חדשים,

◄ במהלך שנת 2015 התקבל 
אישור לבניית 4 גני ילדים חדשים; 
צמד ברובע ג' וצמד ברח' הערבה, 

צפי סיום הבניה 9/2016. 
◄ התקבל אישור עקרוני להקמת 

ביה"ס יסודי נחשונים החדש ברובע 
ג', תחילת בנייה משוערת 6/2016. 

◄ זאת ועוד - נתקבל אישור להקמת 
אולם ספורט שיהיה צמוד לביה"ס. 

שיפוצים במוס"ח קדם יסודי,
◄ שידורג חצרות של הגנים: הדר וערבה. התכנית בעלות של כ-260,000₪ 

כללה: מתקנים, מגמשת, ארגז חול וריצוף שטח החצר. התכנית בהתאם 
להחלטת ועדת היגוי עירונית בה השתתפו חברי מועצה, מהנדס העיר, 

מנהלת גני ילדים, נציג אגף שפ"ע ונציגי הורים. 
◄ התקנת תקרות אקוסטיות ב- 3 גנים: תמר, ארזים והלל.

◄ התקנת 12 מקרנים ומסכים בגנים שונים; בעלות של כ- 64,000₪.
◄ העשרת ריהוט; בכל 13 גני טרום חובה.

◄ חידוש מטבחים ב- 4 גנים: אגוז, כלנית, נופר לילך.
◄ שיקום שירותים בגנים הדס ורקפת.

◄ מערכות תקשוב: מחשבים ותשתית אינטרנט בכל 11 גני החובה.

שיפוצים במוס"ח יסודיים,
◄ ביה"ס עליזה בגין- מגרש מחודש בעלות של כ- 1,100,000₪. 
◄ ביה"ס חמ"ד אור זבולון - הסבת חללים לשלוש כיתות חדשות, 

החלפת דלת כניסה. 
◄ ביה"ס מילקן - מטבח חדש.

◄ ביה"ס נחשונים; שיפוץ האולם והחממה לימודית, 2 מתקני מים. 
◄ התקנת 51 מזגנים חדשים: בעלות של כ-360,000₪.

◄ התקנת 43 מקרנים ומסכים חדשים: בעלות של כ-186,000₪.
◄ כיתות אקוסטיות - הנגשנו 6 כיתות: 3 במילקן, 2 באור זבולון

וכיתה בחט"ב בעלות כוללת של כ- 180,000₪.
 

אשכול הפיס,
הקמת חדר רובוטיקה, תוספת חלל פנימי בחדר ההכנה, ריהוט והקמת 

גינה אקולוגית בעלות של כ- 10,000₪.

הפסג"ה )פיתוח סגלי 
הוראה(,

שידרוג ושינויים בחלל 
פנימי בעלות כוללת של 

.100,000₪

בטיחות ושיפוצי קיץ 
במוס"ח 

במהלך חופשת הקיץ תיקנו 
מפגעי בטיחות ושיפצנו 

את מוס"ח בעלות 
של כ-320,000₪.  



נוער 
וצעירים

מחלקת הנוער פועלת למען בני הנוער בעיר 
תוך שימת דגש על  החיבור בין מערכת החינוך 

הפורמאלית למערכת החינוך הבלתי פורמאלית על 
מנת ליצור רצף חינוכי המאפשר ראיה חינוכית רחבה 

מבוקר ועד ערב זאת מתוך הבנה עמוקה שחינוך בני הנוער 
מתחיל בשעות הבוקר בבית הספר וממשיך אל תוך מסגרות 

החינוך המופעלות בשעות אחה"צ. 

המחלקה פועלת בסנכרון מלא ובתיאום מתמיד עם אגף החינוך, בתי הספר 
והתחומים השונים במרכז הקהילתי "גוונים אריאל". 

הפעילות המוצעת במסגרת המחלקה שמה דגש על פיתוח מנהיגות צעירה, 
מעורבות חברתית, תרומה לקהילה, אזרחות טובה והעצמה אישית תוך שימוש במגוון 

רחב של כלים ומסגרות פעילות העוסקות בחינוך הנוער לערכים ולאזרחות פעילה.

בכנס ארצי וחניכי "אחריי!" יצאו לסדרת מנהיגות בשטח. בוגרי 
תנועות הנוער לקחו חלק באירועי שואה-תקומה בדגלנות, משמר 

כבוד והפקת כתובת אש.
מאי: אירוע המוני לכבוד יום ירושלים ובשיתוף עמותת "משאלת לב" 

בהובלת פרלמנט הנוער וה"שוחרים" התקיים במתחם היובל, קבוצות הנוער 
הפעילו תחנות לציבור הרחב.

יוני: ערב הענקת תעודות לבוגרי קורסי ההדרכה של מחלקת הנוער, 40 
חניכי קורסי ההדרכה משכבות י'-יא' קיבלו תעודות הדרכה של משרד החינוך 

לאחר שסיימו קורס של שנתיים ועוד שנת סטאג'.
יולי-אוגוסט: פעילות קיץ ענפה לבני הנוער באריאל שכללה מסיבת חוף, 

מופעי סטנד אפ, מסיבת רחוב, מגרשים מוארים, מסיבת ירח מלא, שחיות 
ליליות, מועדונים פתוחים, סיירת מחצלות, ימי כיף בפארקי מים, פיינטבול, 

קווי לילה, ערבי סרט, מפגשי שיח ועוד. השתתפו בין עשרות למאות בני 
נוער בכל אירוע ופעילות.

ספטמבר: פתיחת שנת הפעילות תשע"ו עם למעלה מ-30 קבוצות ומסגרות 
פעילות והתנדבות לנוער.

שבוע תנועות הנוער התקיים בין התאריכים 18-23 באוקטובר וכלל הדרכות 
ופעילויות של תנועות הנוער בבתיה"ס, פעילות כל יום בסניפים ובקהילה 

והפנינג ענק במרכז המסחרי.
נובמבר: שבת ארגון של סניפי בני עקיבא בהשתתפות כ-300 חניכי 

התנועה בעיר, גיבוש קבוצות הנוער ומסע לפולין.
דצמבר: בחופשת חנוכה התקיים מצעד לפידים בסימן הוקרה לנפגעי 

פעולות האיבה בהשתתפות יותר מ-200 בני נוער, שלוש מסיבות חנוכה בהן 
נטלו חלק מעל 400 בני נוער מכתה ד' ועד יב', טיולים, מחנות וסמינרים של 

המדצי"ם, הפרלמנט, תנועות הנוער וארגון "אחריי!"

להלן אירועים וימי שיא שתקיימו 
לאורך השנה לבני הנוער בהובלת 

מחלקת הנוער:
ינואר: בחירות לבעלי תפקידים 

בפרלמנט הנוער המונה 35 נציגים 
מכתה ז'-יב', סדר ט"ו בשבט מרכזי 

לבני הנוער בשיתוף גרעין בנות 
השירות הלאומי והמועצה הדתית, 
השתתפו כ-100 בני נוער פעילים, 

"פסטיעוז" של שבט הצופים.
פברואר: יום טבע ומירוץ לזכר סגן 
יואב הרשושנים ז"ל בנאות קדומים, 

השתתפו כ-80 בני נוער מתכניות 
המנהיגות והכנה לצה"ל.

מרץ: מסיבת פורים מרכזית לנוער 
עם סקאזי באוהל הלבן, השתתפו 

360 בני נוער מכתה ז'-יב'.
שבוע הנוער התקיים בין ה-18 

ל-24 במרץ וכלל "יום חילופי נוער 
בשלטון", כנס מתגייסים עירוני, ערב 
הוקרה לבני הנוער המתנדבים, כנס 

מדריכים צעירים עירוני ואת "יום 
מעשים טובים".

אפריל: מעל 400 בני נוער 
השתתפו בחופשת פסח במחנות, 

טיולים וסמינרים של מחלקת הנוער 
ותנועות הנוער, המדצי"ם השתתפו 



קצת מספרים...
מחלקת הנוער כוללת צוות של 6 רכזי תחומים, 8 שינישני"ם מתנועת הצופים, 4 

סטודנטים מלגאים ובני נוער מתנדבים רבים.
בתנועות הנוער פועלים מעל 400 ילדים ובני נוער- בבני עקיבא כ-250 חניכים, 

בצופים כ-90 חניכים ובנוער הלאומי כ-70 חניכים.
בארגוני הנוער ובמועדוני הנוער פעילים  כ-200 בני נוער - "ב"אחריי!" 

כ-40 חניכים, ב"דאורייתא" כ-100 חניכים ובמועדון המיני גולף 
כ-60 חניכים.

בקבוצות המנהיגות והפעילות של מחלקת הנוער פועלים 
כ-500 בני נוער בתחומים מגוונים: יזמים צעירים, מדצי"ם, 

מודל האו"ם, פרלמנט הנוער, פרלמנט ילדים, אתגרים, 
"מקלט 11", אות הנוער, פרחי מנהיגות, ני"ק ועוד.

השנה הפעילות הורחבה: נפתחה קבוצה של ארגון 
"איג"י", פרויקט "מקורוק" )נוער יוצר מוסיקה 

מהמקורות שרים ומנגנים ויזמים צעירים. 
השנה הורחבה משמעותית פעילות 
ההתנדבות לנוער במסגרת תכנית 

התפתחות אישית ומעורבות חברתית 
)תעודת בגרות( והמחלקה מובילה 
מעל 30 מסגרות התנדבות לנוער 

ותרומה לקהילה בעיר בהם 
נוטלים חלק כל תלמידי 

שכבות י'-יא' )כ-360 
תלמידים( ובשנה הבאה 

התכנית תורחב 
גם לתלמידי 

שכבת יב'.



בשנים האחרונות מקבל תחום המניעה דגש מיוחד הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית. שנת 
2015 זו השנה החמישית בה פועלת באריאל תכנית עיר ללא אלימות. בשנתיים האחרונות הצטרפו 

שותפים נוספים לפעילות עירונית בנושא מניעת אלימות והתנהגויות סיכוניות בקרב בני נוער  
וכיום פועלות בעיר 5 תכניות מניעה אשר מטרתן של הוא מניעת אלימות על כל סוגיה: פיזית, 
מילולית , מינית, וגם ברשת האינטרנט, ומניעה של התנהגויות סיכוניות כגון שתיית אלכוהול 

ושימוש בסמים. על ידי ילדים ובני נוער.

תכניות המניעה הפעילות בעיר כיום:
◄ תכנית עיר ללא אלימות 

◄ התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
◄ תכנית מחוברים לנוער מתגודד של משרד הקליטה 

◄ הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול 
◄ הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

תכניות המניעה השונות מנסות לצמצם את האלימות בדרכים שונות: מסגרות פנאי, הגברת 
מעורבות הורים, סדנאות להורים, בני נוער וסגלי הוראה, חיבור בין מסגרות החינוך הפורמלי לבלתי 

פורמלי , פעילות קהילתית ופעילויות הסברה ופרסום בנושאי מניעת אלימות , אלכוהול, סמים 
והתנהגויות סיכוניות.

עיר ללא 
אלימות

פנאי
תכנית עיר ללא אלימות יחד עם 

מחלקת הנוער פועלות  לתת 
לבני הנוער מענה בצורת מסגרות 
פנאי בשעות הערב ובסופי השבוע 
ובחופשים במועדון הנוער "המיני 

גולף" ומגרש הסקייטפארק ומתחם 
המיני פיץ'.

הרשות למלחמה בסמים קיימה 
סדנת קולנוע עם בני הנוער בקידום 

נוער, במסגרתו בני הנוער הפיקו 
סרט בנושא אלימות.

חינוך
בחטיבת הביניים פועלת מדריכת 
המוגנות –תפקידה למנוע נשירה 

גלויה וסמויה של תלמידים ולהשיב 
תלמידים למעגל הלמידה.  מעבר 

לתפקיד פורמלי זה , המדריכה 
עוזרת לתלמידים ביצירת קשרים 
אישיים וחברתיים ובפתרון בעיות 
מקומיות. כל זאת יחד עם הצוות 

החינוכי של בית הספר.

סדנאות הורים
 במהלך השנה התקיימו סדנאות 
הורים בהנחייתה של איריס אלון. 

הסדנאות עסקו בתפקיד ההורה כמנהיג המשפחה וחיזוק הסמכות 
ההורית.  אכפתיות ומעורבות של הורה בחייו של בן נוער שווה 

יותר מכל פעילות אליו יגיע הנוער. מטרת סדנאות אלו הן להעניק 
להורים את הידע והיכולות להתמודד עם הורות במאה ה21 על 

כל הכרוך בה. 

רווחה
פרוייקט מעגלים מתרחבים בשיתוף עם ביה"ס לעבודה סוציאלית ממשיך 

לפעול במסגרות החינוך והפנאי השונות בעיר. הפרוייקט משלב סטודנטים 
לעו"ס בשנה א' במסגרות שונות במטרה לקדם נושאים כגון סובלנות, מניעת 

אלימות, רשת בטוחה ועוד.  

אכיפה - סיירת ההורים
השנה החלה את לפעול בעיר רכזת מתנדבים וסיירת הורים אשר תפעיל 

את הסיירת בקיץ הקרוב. הסיירת תפעל השנה במתכונת שונה  ותצא לסייר 
באזורי הבילוי של בני הנוער בעיקר בקיץ ובחופשים.  מתנדבי הסיירת יעברו 

הכשרה מסודרת במסגרת עיר ללא אלימות והרשות למלחמה בסמים 
ובאלכוהול אשר תעניק להם כלים וידע להתמודדות עם בני הנוער.  כאשר 

מטרת הסיירת להראות בני הנוער שיש מבוגר משמעותי בסביבה ובכך 
לצמצום את החשיפה של בני הנוער לאלכוהול, סמים ואלימות.

שיתוף פעולה מוצלח עם יחידת השיטור העירוני
גם השנה נמשך שיתוף הפעולה בין השתיים כאשר השיטור העירוני נותן 
מענה לנושאים העולים מצד נציגי התכנית בחינוך בנושאי הדרכות בבתי 

הספר, ברווחה ובפנאי. בלט במיוחד שיתוף הפעולה במהלך הקיץ בו 
הצליחו השוטרים לשמור על איכות החיים של התושבים תוך התחשבות 

בבני הנוער אשר בילו ברחבי העיר ובפארקים הציבוריים.



גוונים 
אריאל

בחזון שלנו אנו אמונים על פיתוח והעמקת הערכים של 
שיתוף פעולה, תחושת השייכות והאכפתיות בין אדם 

לחברו. המרכז הקהילתי "גוונים אריאל" )החברה 
העירונית( אחראי על החינוך בלתי פורמלי באריאל. 

במסגרת המרכז פועלות מחלקות/גופים מקצועיים שהם 
חלק בלתי נפרד מהמרכז הקהילתי. 

היכל התרבות, המרכז הארצי להטמעת ערכים ומנהיגות, 
מרכז הצעירים החדש, בית הראשונים וכמובן מחלקת 

הנוער העירונית.

המרכז מפעיל את כל פעילות החוגים, הלהקות, 
המקהלות, ערבי תרבות הקהילתיים, גיל רך וילדים, 

ספורט ומחול, תרבות ומורשת ישראל, תקשורת 
קהילתית, השכלה ולמידה, מוסיקה ואמנויות 
כמובן עוסקים בהפקת כל אירועי העצמאות 
וקיץ. במרכז העשייה מצויים מתנדבי העיר 

הפועלים במסגרת פורום המתנדבים 
העירוני שקם בימים אלו. 

בשיתוף אגף החינוך העירוני, 
אנו לקראת הקמת מרכז הלמידה 
העירוני החדש לסיוע לתלמידים 

בכל התחומים.



במה צעדנו קדימה בשנה האחרונה:

◄ הגדלנו את כמות המשתתפים  
בחוגים בכ-40%

◄ הרחבת מגוון החוגים והשכלת מבוגרים גם 
לתושבי גיל הזהב בשיתוף עם קרן אריאל לפיתוח.

◄ חידשנו את שידורי רדיו "קול אריאל" ואתם 
מוזמנים להצטרף ולשדר

◄ פתחנו חוגים חדשים בתחום הספורט ומחול: 
"טאקוונדו – ענף אולימפי", "ציקונג", "בלט קלאסי", 

"ריקודים סלוניים". 
◄ קיום שנה שנייה ברצף "גימנסטרדה ארצית" של 

התעמלות קרקע ואקרובטיקה.
◄ ערכנו יום ההליכה הבינלאומי זו השנה השנייה 

ולראשונה ערכנו מרתון אמנויות לחימה מקסים יחד 
עם אריק זאבי.

◄ פתיחת מיזם "בוקר אקדמי" לגמלאי העיר עם קרן 
אריאל לפיתוח.

◄ אירוע "פתיחת הקיץ" עם אייל גולן בו ביקרו אלפי תושבי 
אריאל והסביבה. 

◄ קולנוע אלף הכוכבים נפתח ביוזמת קרן אריאל לפיתוח ובו 
מאות צופים במהלך הקיץ נהנו מסרטי ילדים מקסימים.

◄ פרויקט חנוכה בשיתוף משרד התרבות והספורט "מאירים את אריאל" 
פסטיבל אור וצליל, מגוון אירועים קהילתיים למגוון רחב של תושבים. 

◄ תהלוכת תחפושות עירונית – הטמעת מסורת בהשתתפות בתי ספר 
יסודיים וגני חובה וכלל התושבים. 

קייטנות, בית ספר קיץ ובית ספר לפעילים ומנהיגים: 
◄ יחד עם האגף החינוך המשכנו להפעיל  את בית ספר קיץ 

◄ ביחד עם אגף תקשורת הפעלנו את קייטנת תקשורת 
◄ המשכנו לשים במרכז את המתנדבים ופעילים לפיתוח 

מנהיגות קהילתית
◄ פתיחת הפרויקט הארצי "מקורוק" לנוער ובו יצירה 

מוסיקלית מקורית עם אמן מוביל, תוך עיון ולימוד 
במקורות היהודיים שלנו

נפתח התיאטרון העירוני: 
הוקמו קבוצות תיאטרון חדשות: תיאטרון לחישה 

לנערות ונשים ותיאטרונוער. תיאטרון "מטרה" 
הוותיק והמקצועי מתקדם ומופיעה באריאל 

וברחבי הארץ, תיאטרון בלגן של המבוגרים,  
ותיאטרון השימשיה של הילדים כולם פועלים 

במסגרת החדשה.

◄ פתחנו קבוצות חדשות ובהן תזמורת 
כלי נשיפה ייצוגית ומקהלת בנים!
◄ למעלה מ- 400 קבוצות פעלו 

במסגרת הפארק הארצי שלנו 
באריאל והוא נחשב למוביל בישראל 

במיוחד לאחר שכל מדריכיו עברו 
קורס הנחיית קבוצות מקצועי. 



עליה 
וקליטה

במהלך שנת 2015 קלטנו באריאל קרוב ל-100 עולים 
חדשים. כל העולים באריאל מקבלים ליווי אישי של רכז 

קליטה החל מהרגעים הראשונים שלהם בארץ . במהלך 
שנת הפעילות ערכנו אירועים מיוחדים לעולים חדשים 

ודאגנו לפעילות עבור עולים ותיקים יותר.

אנו נמשיך לפעול לעידוד עלייה לאריאל ולקליטתם של העולים 
בצורה המיטבית שתאפר להם שילוב קל ומהיר עד כמה שניתן 

בחברה הישראלית.

מספר דוגמאות לפעילות  שהוצעה לעולים על-ידי הרשות במהלך השנה האחרונה:

◄ במהלך שנת 2015 עירית אריאל נכנסה לפרויקט "מחוברים" שמיועד לצמצום תופעת 
התגודדות בקרב בני נוער עולים או בני עולים בגילאי 12-19. הפרויקט צפוי להמשיך גם 

בשנת 2016 ובמסגרתו מתוכננת פעילות מאוד מגוונת ומעשירה לבני נוער.
◄ לילדי עולים מוצמדים מתנדבים לצורך לימוד השפה העברית וסיוע 

בהכנת שיעורי בית
◄ כל משפחה של עולים עד שנה בארץ זכאית לסבסוד העירייה בהשתתפות 

באחד החוגים/הצהרוניות/הפעוטונים של חברת "גוונים אריאל"
◄ עיריית אריאל סבסדה הסעות למופעים ותחרויות, רכישת תלבושות 

וציוד שוטף לחוגים הזכאים לכך לפי הקריטריונים של משרד הקליטה
◄ מופע חגיגי לציון 25 שנה לעלייה הגדולה מחמ"ע 

◄ סדנאות חינוך בשתי שפות )אנגלית ורוסית(
◄ יום פעילות במרכז ארצי להטמעת ערכים ומנהיגות 

◄ ערב למניעת אלימות ברוסית
◄ קבוצה להעצמת נשים לדוברות אנגלית

◄ מפגשים חברתיים לעולים חדשים
◄ אירועי יום הניצחון על גרמניה הנאצית

◄ סדנת מחשבים למבוגרים
◄ קבלת שבת קהילתית
◄ חוג עברית לקשישים
◄ סיורים להכרת הארץ

◄ ערב אקטואליה 
◄ ערבי תרבות



שירותים 
חברתיים

במהלך שנת 2015 טיפל האגף לשירותים חברתיים ב-1899 משפחות מהעיר. 
ובכלל זה - במרכז לשלום המשפחה טופלו 98 משפחות ובתוכן - 61 משפחות 

בתחומים הקשורים לאלימות במשפחה. כמו כן, ממשיכה להתקיים קבוצת נשים 
נפגעות אלימות וקבוצת גברים לשליטה בכעסים.

בוצעו פעולות להעמקת המודעות לצמצום האלימות במשפחה ולמציאת דרכים 
להתמודדות עימה. בין השאר - הופק ערב מרתק בהיכל התרבות בו הופיעה צופית גרנט 

ובוצע ערב למניעת אלימות בו הצגה הצגה בנושא בשפה הרוסית.

בתחום האוכלוסיה בעלת מוגבלות
האגף סייע השנה ל-145 משפחות שלהן בן /בת משפחה עם מוגבלות 

שכלית, חושית, נפשית או פיזית. 
מתוכן - 31 בעלי מוגבלות שכלית-התפתחותית ו-34 עם אוטיזם.  

24 - אנשים  עם מוגבלות שכלית ואוטיזם הושמו במעונות ובדיור בקהילה.
8 - אנשים עם מוגבלות שכלית ואוטיזם במקומות תעסוקה מתואמים.

3 - אנשים עם נכויות הושמו השנה  במעונות ובדיור בקהילה.
4 - אנשים עם נכויות הושמו השנה במקומות תעסוקה מתואמים.

2 - פעוטות עם נכות למדו השנה במעונות יום שיקומיים.

במפעל השיקומי באריאל עובדים 20 אנשים עם נכויות ומוגבלות שכלית.
כמו כן – המשיך את פעילותו  מועדון "מתחברים", המיועד לבוגרים עם 

צרכים מיוחדים . 
המועדון עבד לאורך כל השנה, 3 ימים בשבוע. במועדון 7 חברים.

גיל הזהב - אזרחים ותיקים 
במהלך שנת 2015, קיבלו באגף מענה כ-900  אזרחים ותיקים, ובנוסף 

40 אזרחים ותיקים הועסקו במועדון התעסוקתי הפועל במסגרת המפעל 
השיקומי. המפעל מספק להם - השתייכות חברתית, עיסוק פרודוקטיבי 

לשעות הפנאי והגדלת הכנסה. 
כ-150 חברים הגיעו במהלך השנה למועדון החברתי לאזרחים ותיקים  

עולים "הלב החם". כ- 55 חברים הגיעו במהלך השנה למועדון החברתי  
"אמצע הדרך". בין השאר הפעילו חברי המועדון "קו חם" – ויוצרים קשר 

טלפוני שבועי עם קשישים בודדים. 45 אזרחים ותיקים קיבלו שירות 
במרכז יום לקשיש. כ-60 אזרחים ותיקים יצאו השנה לנופש בבית מלון 

בכפר גילעדי.

"סתיו של זהב" -  
חודש הקשיש 

כבכל שנה,  מוקדש 
נובמבר להיות  "חודש הקשיש". 
החודש החגיגי נושא את השם – 

"סתיו של זהב". בחודש זה חוגגת 
כל קהילת העיר יחד עם קשישי 

העיר. במסגרת הפעילות התקיימו  
ימי כיף, טיולים, הרצאות, הנחות 

בבתי עסק, הופעות ועוד ועוד.  

סיוע לניצולי השואה
כ-400 איש מכלל האוכלוסייה 

המבוגרת בעיר, מוכרים כניצולי 
השואה.  השירות הפרטני בשנת 

2015 בעיקר התמקד במתן מידע 
וסיוע במיצוי זכויות. 

כמו כן, במהלך שנה"ל שעברה 
הוקם פרויקט ייחודי חדשני הנקרא 

"יד ביד" המתמקד בקשר בין 
הניצולים ובני נוער. פרוייקט זה, 
שודרג משמעותית בעזרת הקרן 

לרווחת ניצולי השואה ובית הספר 
"אורט יובלי אריאל" ועתה, מגיעים 

בני נוער בכל שבוע לכ-20 ניצולי 
שואה בעיר, מלמדים שימושי מחשב 

ושומעים את סיפור חייהם.



"לומדים יחד – דור שלישי"
במהלך השנה התקיימה סדנא 

בחדר המחשבים  בביה"ס 
"נחשונים" בהנחיית בנות שירות 
לאומי, במטרה  לסייע לאזרחים 

ותיקים להתמודד עם הטכנולוגיה 
המתפתחת בשנים האחרונות, 

ע"מ שיוכלו להתנהל יותר בקלות 
ולהשתמש באמצעים שברשותם גם 

לתחומים חברתיים וגם לסידורים 
בירוקרטיים. הסדנא נוהלה על ידי 

סטודנטיות לעבודה סוציאלית.

דיור מוגן "גן עדן" 
מתחם יפהפה בו גרים  126 דיירים 

ב-105 דירות. המקום נוהל ע"י 
חברת "עמידר", אך הינו חלק 

בלתי נפרד ממערך השירותים 
העירוני ועובד בשיתוף פעולה 
וקשר רציף עם  כל המוסדות 

וארגונים בעיר, ובמיוחד עם האגף 
לשירותים חברתיים. 

ילדים ונוער
שילוב ילדים במסגרות יומיות

16  פעוטות הושמו במעון יום על פי 
החלטת  וועדת חוק פעוטות בסיכון 

שבאגף.  מטרת הסיוע היא לתת מענה לפעוטות בסיכון כתוצאה ממצב 
סוציאלי לקוי, מצבי חולי ומשבר במשפחה.

מועדוניות 
כבשנים האחרונות, גם השנה הופעלו 2 מועדוניות טיפוליות, אחת מהן 

– במשותף עם אגף החינוך, לכ- 30 ילדים בגילאי  6-11. המועדוניות 
פועלות לטובת ילדים הזקוקים למסגרת חמה ומכילה, עזרה בשיעורי הבית 

ובהעשרה, בשעות שלאחר בית הספר.  

מרכז לטיפול בהורים וילדים - "נתיבים להורות"
25 ילדים והורים טופלו השנה במרכז "נתיבים להורות" במרכז ניתן מענה 

טיפולי לילדים והורים תחת קורת גג אחת הכולל הדרכה הורית,  טיפול 
משפחתי, טיפול ע"י משחק ועוד. 

המרכז נמצא  בבית נעים שהותאם לצרכי המשפחות הכולל סלון ומטבח, 
חדר טיפולים וחדר משחקים.

השמת ילדים במסגרות חוץ-ביתיות
צוות האגף מטפל ומלווה משפחות בתהליך קבלת 

ההחלטה לסידור במסגרות חוץ-ביתיות ובמשפחות אומנהבמהלך השנה, 
נתן האגף מענה לכ-20 ילדים ובני נוער בתחום זה.

המרכז לנערה 
מזה כשלוש שנים מפעיל האגף את המרכז לנערה. המרכז משמש כמסגרת 

חמה, אוהבת ומכילה לנערות בגילאי 13-15 במהלך השנה הגיעו למרכז 
באופן קבוע כ-20 נערות מקסימות.

היחידה לטיפול 
בהתמכרויות נוער 
היחידה עובדת מזה 

כשנתיים. השירות ניתן על ידי 
עובדת סוציאלית המומחית בתחום 

התמכרויות נוער. 
כיום, מטופלים ביחידה 15 בני נוער.

תוכניות מניעת אלכוהול  וסמים
במהלך שנה זו החלה פעילות 

משותפת עם הרשות הלאומית 
למלחמה בסמים ובאלכוהול.

המטרה -  מידע וקידום ההסברה 
בנוגע לשימוש לרעה בסמים 

ובאלכוהול. במסגרת זו ארגנה 
רכזת התחום  פעילויות רבות של  

הרצאות, סרטים, פעילויות קיץ 
עם בני נוער בלילות, פעילויות עם 

מסגרות החינוך, המשטרה ועם 
הסטודנטים באוניברסיטה. 

בקהילה – עבודה קהילתית
האגף מפעיל מספר פרויקטים 

קהילתיים במטרה לסייע לתושבי 
העיר בהעצמה קהילתית ואישית וכך 

להגדיל את החוסן הקהילתי בעיר. 

קייטנת מוגנות לילדים בסיכון בקיץ 
בחודש אוג', במשך 3 שבועות, הופעלה קיטנה ל-30 ילדים בגילאי היסודי, 

בקאנטרי קלאב באריאל. הקיטנה כללה פעילות ענפה ומהנה מאד- ספורט, 
חוגים, בריכה וארוחת צהריים עשירה. מעבר לכיף שעשו הילדים, הקיטנה 

היוותה מקום בטוח ומגן בשבילם, ולהוריהם – אפשרות להמשיך בעבודתם 
ולפרנס את המשפחה. 

בנוסף הגיש באגף לעשרות משפחות עם ילדים סיוע ב-:
◄ מימון שירותי אומנה יומית ועזרה סמך-מקצועית.

◄ עזרה כלכלית ברכישת ציוד לבית הספר.
◄ סיוע בהנחות לחוגים ופעילויות לילדים בסיכון וילדים משפחות 

במצוקה כלכלית.
◄ סיוע במימון צהרוניות למשפחות במצוקה כלכלית

◄ סיוע במימון אבחונים לילדים בסיכון.
◄ טיפול פרטני )ע"י מטפלת באומנות, פסיכולוג מומחה, מתמחים 

לטיפול בכלים יצירתיים ועוד(.
◄ טיפול בילדים שנפגעו מינית.

◄ הדרכת הורים.

טיפול בהתמכרויות
האגף נותן מענה למבוגרים ובני נוער נפגעי אלכוהול, סמים ו/או הימורים 

אשר חשים שאינם מצליחים להפסיק את השימוש ומעוניינים בשינוי בחייה. 
במקביל מטפל האגף גם ב בני משפחתם של מכורים )בני זוג, ילדים 

והורים( המתמודדים עם המצוקה של חיים לצידו של אדם מכור. 



דגש מיוחד מושם על תוכניות "עיר ללא אלימות".
במהלך השנה, פותחו ופעלו השנה מספר פרויקטים משמעותיים:

א. "מעגלים מתרחבים –עיר ללא אלימות" -   פרוייקט רב ממדים הפועל בשיתוף ביה"ס לעבודה 
סוציאלית באוניברסיטה שבעיר, ובחסותה המקצועית של תוכנית "עיר ללא אלימות". במסגרת 

הפרויקט, פועלים כ-100 סטודנטים ב-8 פרויקטים קצרי מועד שעוסקים במניעת אלימות 
וצמצומה. השנה פעלה התוכנית בכל בתי הספר היסודיים, בחט"הב, ביחידה לקידום נוער 

ובמועדונית רימונים. התוכנית מצליחה לגעת במאות ילדים ובני נוער בעיר.
ב. "קולנוע מסייע" – במהלך השנה, עבדו אנשי מקצוע יחד עם תלמידים מהחטה"ב 

וסטודנטית לעבודה סוצ' קהילתית, על הפקת סרטונים העוסקים בצמצום אלימות ובתקשורת 
בינ-אישית מיטבית עם תלמידים מבית הספר. 

ג. שי"ל – שירות יעוץ לאזרח -  השנה החל לפעול שירות התנדבותי המסייע , מכוון 
ומייעץ לתושבים במיצוי  זכויותיהם אל מול גופי הציבור השונים. הייעוץ ניתן בנושאים 

מגוונים ובכללם - ביטוח לאומי,  בריאות,   סיוע במילוי טפסים,  דיור ושיכון, יחסי 
עבודה, שיקום וזכויות נכים, מיצוי זכויות לניצולי שואה ועוד. 

ה. 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. 

סדנת "ענבלים"
זו השנה השניה בה פועלת  סדנא קבוצתית הנקראת "ענבלים" בחסות 

"פעמונים" ובניהולה.
בתוכנית משתתפות משפחות בעלי קושי כלכלי, והפעילות כוללת 

מפגשים קבוצתיים  לאורך חודשים רבים, וכן ליווי אישי לכל משפחה. 
למפגשים הקבוצתיים הגיעו מומחים לתחומים השונים המדריכים 

את המשפחות.
סה"כ - משתתפות תשע  משפחות שמספרות שההשתתפות 

מסייעת להם "לעמוד שוב על הרגליים" ולהצליח. 

סיוע למשפחות וליחידים במצוקה
האגף מסייע למשפחות הנמצאות בקשיים  עקב משבר נקודתי או מתמשך. למימוש 

מטרות אלה ננקטות פעולות של סיוע במימוש זכויות של פרטים ומשפחות מול 
גורמים שונים ומשרדי ממשלה  שונים, פניה לסיוע מעמותות שונות ועוד.  
עזרות חומריות –האגף פועל על מנת לסייע למשפחות בתהליך העצמתן 

ושיקומן הכלכלי, במטרה לאפשר למשפחה להצליח ולתפקד בכוחן בלבד, 
ללא היזקקות לסיוע של אחרים . יחד עם זאת, מסייע האגף באופן 

זמני/ חד פעמי לרכישת מוצר או שירות. סה"כ, סייע האגף לעשרות 
משפחות מתקציב משרד הרווחה ולמשפחות נוספות מתקציבי 

תרומות, בעיקר מהקרן לידידות.   

סיוע במסגרת בטחון תזונתי
האגף  לש"ח וארגון אש"ל ירושלים נמצאים  בקשר מתמיד 

עם  עמותות וקהילות שונות הפועלות בעיר, במטרה 
לאפשר סיוע בחבילות מזון  למשפחות נזקקות.  ארגון 

אש"ל ירושלים גם מעסיק עו"ס הפועלת לעניין זה 
ומתפקדת כחלק מצוות האגף.

כ- 201  משפחות קיבלו  סיוע לאורך השנה ומאות 
רבות של משפחות נוספות מקבלות סיוע מוגבר 

לכבוד חג הפסח וחגי תשרי.  העמותות הפועלות 
בשיתוף פעולה עימנו הם – גמ"ח גינסברג, חסד 

לחיים, נצר-אריאל ובית עודד ומזל. תודתנו 
העמוקה על שותפותם ועזרתם. 

בנוסף – העניקה עיריית אריאל תלושי קניה 
וחבילות מזון  לכ-800 קשישים לקראת 

חג הפסח, ו-סך הכל חולקו מעל 600 
חבילות מזון ותלושים.



הנדסה

פרויקטים שיתחילו בשנת 2016:
◄ גן ילדים ברח' הערבה.

◄ גן ילדים ברח' נווה שאנן.
◄ עבודות פיתוח דרך עפרון.

◄ הרחבה של מרכז יום לקשיש.
◄ בניית מועדון בני עקיבא.

◄ מגרש מיני פיץ חדש.
◄ הרחבה המפעל השיקומי.

◄ הסדרת צומת המציל היהודי/שדר' ירושלים.
◄ ביצוע של פסי האטה ברח' הציונות בקרבת פארק היובל. 

◄ הסדרת רח' השומרון בקרבת בתי ספר נחשונים ונווה אריאל.

פרויקטים שהסתיימו בשנת 2015:
◄ השלמות פיתוח - רובע ב' מזרח 167 יח"ד.

◄ השלמות פיתוח - בני ביתך 14 יח"ד.
◄ השלמות פיתוח - בני ביתך רובע ב' מזרח 84 יח"ד.

◄ שיפוץ מגרש ספורט בבית ספר עליזה בגין.
◄ עבודות פיתוח פארק מנהיגות.

◄ חניון משאיות.
◄ שיפוץ אולם ספורט בבית ספר נחשונים.

◄ בניית מבנה אתר הנצחה לרון נחמן ז"ל ובית ראשונים.
◄ בניית מרכז צעירים.

◄ בניית מוקד רפואי )ביקור רופא(.
◄ ריבוד רחוב הבשן.

◄ ריבוד רחוב הגלבוע.
◄ סלילת כביש לבית העלמין.

◄ בניית חממה לימודית בבית ספר נחשונים.
◄ סיום חיבור קו מקורות בין שתי מאגרים.

◄ בניית 7 כיתות אקוסטיות בבתי ספר ברחבי העיר.
◄ הקמת מסלול אופניים אתגרי בפארק הנחל שלב ג'.

◄ החלפת 10 תחנות אוטובוס לחדשות.
◄ שיפוץ מרכז פיסג"ה.

וועדות שהתקיימו בשנת 2015:
9 ועדות תכנון ובניה

25 ועדות רשות רישוי

היתרי בניה בשנת 2015:
הונפקו 120 היתרי בניה 

טופסי 4 במהלך 2015:
408 יח"ד בניה מרוכזת

5 יח"ד בניה פרטית 



שיפור 
פני העיר

גם בשנת 2015 זכינו בתחרות "ישראל יפה" בחמישה כוכבי יופי 
והתחרינו לתחרות דגל היופי בערים הקטנות.

תחזוקת גני משחק ופארקים של ספורט
◄ גני המשחק ופארקים של ספורט מתוחזקים בשוטף ע"י חברה המתמחה בכך.

◄ כל הגנים מאושרים ע"י מכון התקנים.
◄ הותקנה רשת הצללה בגן המשחקים בגן ברוך ברחוב הגליל.

◄ הותקנה הצללה בגן המשחקים בחלק הפעוטות בפארק הגומי ברח' דרך אפרתה.
◄ ניקינו את החול בכל גני המשחק.

◄ הותקנו שלושה תאי שירותים בפארק הגומי בדרך אפרתה.
◄ התקנו ספסלים עם הצללה בגן המשחקים ברח' הפיסגה ובגן הווטרנים רח' הגליל. 

◄ התקנה ברזיה נוספת בפארק הגומי בדרך אפרתה.

איכות סביבה
◄ בשנת 2015 אספנו 347 טון של נייר עיתון, בגדים, בקבוקים וקרטון. 
◄ נאסף שמן אורגני משומש מטיגון ממסעדות בעיר ע"י חברת פנדנגו. 

◄ בעיר מפוזרים מתקני מחזור: נייר, קרטון, בקבוקים, בגדים. 
◄ וועדת איכות הסביבה התכנסה 4 פעמים בשנה.

◄ הדברנו סביב חגורת הביטחון נגד מכרסמים.
◄ הדברה בעיר עפ"י פניות תושבים אחת לשבוע.

◄ הודברו עצי האורן נגד תהלוכן האורן.
◄ הודברו עצי הדקל נגד חדקונית הדקל.

◄ טיפלנו במלכודות הזבובים המוצבים במרכזים המסחריים.
◄ בשנת 2015 אספנו 3,800 טון אשפה ביתית וגזם.

◄ בשנת 2015 העיר אריאל הצטרפה למהפכת מחזור 
האריזות ובעיר יפוזרו פחים כתומים.



המחלקה הווטרינרית
◄ חוסנו 1564 כלבים וחתולים נגד כלבת.

◄ נלכדו 63 כלבים משוטטים.
◄ ניתנו 38 קנסות בגין שוטטות כלבים.

◄ הוסגרו כ-25 כלבים מאירועי נשיכה מהישובים בסביבה בכלבייה 
שהיא תחנת הסגר.

◄ נבדקו כ-1326.508 טון בשר ומוצריו בבדיקות משנה במחלקה.
◄ הושמדו כ – 1500 ק"ג בשר ומוצרי בשר מבתי עסק בעיר.

◄ ניתנו קנסות על מפגעים בבתי עסק לממכר בשר )7קנסות, 
3 תביעות משפטיות(

◄ התבצעו כ-176 ביקורות בעסקים לממכר בשר ומוצריו.
◄ מתבצעות ביקורות מזון באופן שוטף בתחום ההסעדה 

במוסדות החינוך בעיר.
◄ נבדקו וטופלו כ-598 פניות תושבים בנושא בעלי חיים.

תאורה
◄ החלפנו חמישה עמודי תאורה בפארק הנח"ל מרחוב ברק. 
◄ הוספנו תאורה מתחת להצללות בגני המשחק: מרכז רובע 

א', פארק ברוך ופארק הגומי.
◄ החלפנו 1200 פנסי תאורת רחוב לתאורת לדים 

)במגמה להמשיך ולהחליף בכל העיר(.
◄ הוחלפו ונוספו 18 עמודי תאורה ו-68 פנסי לד במרכז 

המסחרי ברובע א'.
◄ הוספנו עמוד תאורה בשביל הציבורי מדרך 

עפרון לרח' גנים.

תחזוקת רחובות העיר
◄ בנינו קיר ניקיון ברחוב סביונים וגנים למניעת סחף. 

◄ ביצענו תיקונים  במדרכות ברחבי העיר.
◄ ייצרנו בתי אחיזה ברחובות העיר עפ"י דרישות 

תושבים ברחובות נחשונים, פיסגה. 
◄ התחלנו בפרויקט הסרת גרפיטי ברחבי העיר. 
◄ ביצענו תיקוני אספלט בכבישים ברחבי העיר.

◄ ביצענו איטומים בגגות במבני חינוך וציבור.
◄ בית אחיזה מרכז מסחרי מכיוון הדואר לחניה 

האחורית של קופ"ח לאומית. 
◄ שיקמנו שביל גישה לגן ברוש ברח' סביונים.

◄ הסדרנו כניסה לחניית האוטובוסים מול 
המרכז המסחרי ברובע א'. 

◄ תחזקנו וניקינו קולטני מי גשמים.
◄ הסדרנו פינות גזם ברחובות העיר.

◄ הנגשנו מעברי חציה ברחובות העיר.
◄ שיפוצי קיץ בכל מוסדות החינוך.

◄ חידשנו תמרורים ברחובות העיר.



החברה 
הכלכלית 

לאריאל

החברה הוקמה בשנת 1989 כחברה עירונית בבעלות 
עירית 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.

פארק תעשיות אריאל 
החברה הכלכלית ממונה גם על פארק התעשייה אריאל ומלווה את היזמים לכל 

אורך הדרך עד להקמת המפעל.
השנה התאכלסו בפארק כארבעה מפעלים ועוד שמונה מפעלים החלו בבנייה.

בפארק התעשיות עובדים כ 2,300 עובדים. סוגי המפעלים שהגיעו השנה 
עוסקים בתחומים שונים, מפעלים ביטחוניים, ברזל, אלומיניום, קוסמטיקה 

ומזון. 
אנחנו מקיימים סיורי מפעלים לאח"מים ואורחים מחו"ל על מנת 
להמחיש את הדו קיום בפארק. בימים אלו אנו שוקדים על שינוי 

תב"ע בתחם הפארק ואף על תכנון 1350 דונם נוספים שיתווספו 
ל- 850 הדונם הקיימים.

פרויקטים שבוצעו עבור עיריית אריאל בשנת 2015
◄ פיתוח שכונת גבעת האוניברסיטה

◄ המשך פיתוח פארק מנהיגות
◄ הקמת בית ראשונים ע"ש רון נחמן ז"ל

◄ הקמת מרכז לצעירים
◄ הקמת מרפאת "ביקורופא" בעיר אריאל

◄ מגרש חניה למשאיות
◄ ריבוד כבישים בעיר

עבודות קבלניות 
◄ אחזקת מזרקות ברחבי העיר 

◄ אחזקת פארק הנחל 
◄ שיפוץ מקלטים 

◄ איטום גגות  



יובלים 
בשומרון

פרויקטים שבוצעו בשנת 2015:
◄ החלפת צנרת מים ברח' הפסגה 

וחיבור לבריכת 1000 קוב.
◄ אספקת מים לשכונה חדשה 

אור נור 368 יחד'.
◄ חיבור רשת ביוב בשכונה חדשה 

אור נור 368 יחד'.
◄ החלפת קווי ביוב באמצעות 

קידוחים, בדרך ירושלים 
ודרך העצמאות.

החזון והשאיפה:
◄ מתן שרות איכותי בנושא מים 

וביוב לכלל הצרכנים.
◄ שיפור מערך אספקת המים תוך 

שימוש בטכנולוגיות חדשות.
◄ הרחבת התאגיד ומתן שרות 

לכ- 100,000 צרכנים.
◄ שיפור השרות לתושב.

אודות התאגיד 
תאגיד המים והביוב האזורי "יובלים 

בשומרון בע"מ" הינו תאגיד רב 
רשותי המשרת את תושבי העיר 
אריאל והמועצה המקומית קרני 

שומרון . התאגיד הוקם בשנת 
2003 על פי חוק התאגידים . בימיו 

יעדים מרכזיים  לשנת 2016: 
◄ החלפת מערכת ביוב והקמת 

תחנת שאיבה חדשה לביוב, 
ברח' מבצע דני.

◄ החלפת קווי מים ברח' יהודה 
ושיפור לחץ המים באזור.

◄ החלפת גנרטור גדול, בבריכת 
2000, ברח' שער הגיא ,למתן 
אספקת חשמל במצבי חרום 
ולמניעת הפסקות מים באזור.

◄ חיבור מאסף ביוב דרומי לשפד"ן. 
◄ הרחבת התאגיד וצרוף רשויות 

נוספות מאזור השומרון.
◄ הקמת איגום מים באזור תעשייה 

אריאל מערב.

יובלים בשומרון נותן שירותי מים וביוב לכ 40,000 צרכני מים; 
כ 19,000 תושבי אריאל, כ 8,000 תושבי המועצה המקומית 

קרני שומרון וכ 13,000 סטודנטים הלומדים באוניברסיטת אריאל.

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 ושיפור מתמיד של רמת השירות.

גישה מרחוק לעולם המים שלך
CITY MIND

אנו חוזרים ומזכירים לכם על השקת האתר 
ואפליקציית צרכנים חדשים ומתקדמים.

הנכם מוזמנים לקבל הצצה 
בקישור שבחנות האפליקציות 

מכל סמרטפון.

הראשונים נקרא התאגיד "מי 
אריאל" בע"מ ושירת את תושבי 
העיר אריאל בלבד. בחודש מרץ 

2008 הצטרפה לתאגיד המועצה 
המקומית קרני שומרון , עקב 

כך שונה שם התאגיד ל"יובלים 
בשומרון" בע"מ.

התאגיד אחראי, ברשויות אותן הוא 
משרת, לכל נושאי המים והביוב . 
הבעלות על התאגיד נחלקת בין 
עיריית אריאל )72% מהבעלות(, 

לבין המועצה המקומית קרני שומרון 
)28% מהבעלות (.

לתאגיד אין מקורות מים עצמאיים 
והוא רוכש את המים ממקורות .

התאגיד מבצע, בדיקות של איכות 
המים בפיקוח משרד הבריאות 

ודואג שלא יהיו שום מזהמים כולל 
חיידקים במי השתייה )0%(."יובלים 

בשומרון " ממשיכה להקפיד על 
איכות מי השתייה .

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.



במהלך שנת 2015 שמחנו לקבל 
אורחים ותיקים וחדשים 

מרחבי העולם, וכן ולטפח את 
הקשרים שלנו בחו"ל במסגרת 
מסעות לגיוס תרומות. נמשיך 

ונפעל לחיזוק תמיכתם של 
התורמים בארץ ובחו"ל. בזכות 

התרומות המשמעותיות אנו 
מצליחים וגאים להצעיד את 

העיר קדימה ולהיות שותפים 
בעשייה מגוונת למען הקהילה.

קרן 
אריאל 
לפיתוח

◄ חלוקת בקבוקי 
שתיה קרה לילדי אריאל 

שעולים לכיתה א'.
◄ הקרנת סרטים לילדי 

אריאל על מסך ענק במהלך 
חופשת הקיץ.

◄ שיפוץ אולם ריקודים 
"ברוש" בחברת "גוונים". 
◄ טקס "מתנדב השנה" 

למתנדבי אריאל עם הופעה של 
."INTERNATIONALS" להקת

◄ אירוע הצדעה למערכת החינוך 
ופרסי מורה מצטיין.

◄ המשך עדכון מערכות התקשורת 
בבתי הספר העירוניים.

◄ סדר פסח מרכזי.
◄ שיפוץ בית חם לנערה.
◄ חבילות מזון לנזקקים.

◄ תמיכה בבתי כנסת.
◄ פרס על שם שרה כהן-אורגד.

◄ מלגות לסטודנטים תושבי אריאל.
◄ חידוש מערך המחשוב בספריה העירונית.
◄ הקמת גן מוסיקלי עבור גני הילדים בעיר.
◄ תמיכה בוועד למען החייל ובפעילויותיה.

◄ "בוקר אקדמי" - סדרת מפגשי בוקר לבני +60.

מאז הקמתה בשנת , 1986, קרן אריאל לפיתוח משרתת את 
תושבי אריאל באמצעות גיוס תרומות לפרוייקטים עירוניים.  

קשת הפרויקטים הענפה כוללת עשיה בתחום החינוך, רווחה, 
תרבות, בריאות, צעירים ונוער, פיתוח שירותים עירוניים ועוד. 

מוקד רפואי
בתחילת השנה נפתח מוקד רפואי באריאל אשר מעניק לתושבי 

העיר והאזור כולו שירותי בריאות נרחבים, מעבר לשעות הפעילות של 
קופות החולים. הקמת המוקד התאפשרה בזכות תרומה נדיבה מתורם 

של קרן אריאל לפיתוח. בשלב הראשון המשאבים הושקעו בשיפוץ מבנה 
והצטיידותו, בו מופעל המוקד הרפואי העירוני על-ידי חברת "ביקורופא".  

בשלב הבא תרומה נוספת תושקע בהקמת מרכז רפואי איזורי 
בקמפוס האוניברסיטה.

מרכז צעירים
מרכז לצעירים בגילאי 18-35 אשר יספק הכוונה יעוץ, סדנאות, קורסים 
ומרחב קהילתי. תקופת חיים זו היא בעלת מאפיינים ייחודיים, הכוללים 
בנייה עצמית, הקמת משפחה ופיתוח קריירה. מרכז צעירים יהווה מרכז 

קהילתי, חברתי ויזמי, אשר יעניק סיוע במגוון נושאים החל מחיפוש עבודה 
ועד לחיי חברה וחיי משפחה. מעבר למימון הקמת המבנה, הקרן תהיה 

שותפה במימון העשייה במקום במהלך תקופת ההתנעה. 

בית ראשונים ואתר הנצחה על שם רון נחמן ז"ל
בינואר חנכנו את בית מקימי אריאל ואתר הנצחה על שם רון נחמן ז"ל, 

ראש העיר הראשון של אריאל. האתר, הכולל אולם הרצאות ומיצגים, 
אמפיתיאטרון, רחבת תצפים ומתחם מקורה ישמש למפגשים, ימי עיון

וסדנאות הקשורות להקמת העיר אריאל ולמפעל ההתיישבות בשומרון.



המרכז הארצי להטמעת ערכים ומנהיגות
קרן אריאל לפיתוח ממשיכה לגייס משאבים משמעותיים עבור פיתוח 
המרכז, בתור האתר החינוכי היחיד מסוגו בארץ. התרומות האחרונות 

משמשות להוספת שבילי הליכה והקמת מרחבים מוצלים ויחידות 
שירותים חדשות באתר. קיימת תכניות ההרחבה לשנים הקרובות 

הכוללות הוספת מקומות לינה ומרכז מבקרים שישמשו את 
עשרות אלפי האורחים מהארץ ומחו"ל.   

אולם ספורט בשכונת מוריה 
בסמוך לבי"ס "נחשונים" החדש, שיוקם בשכונת מוריה, 
ייבנה אולם ספורט שכונתי חדש. אולם הספורט ישמש 

הן את ביה"ס והן את כלל תושבי העיר כדוגמת היכל 
הספורט ברחוב העצמאות. במקום יתקיימו חוגים, 
פעילויות, תחרויות ספורטיביות ואירועים. עבודות 

תכנון החלה כבר בשנה הזו. קרן אריאל לפיתוח 
גייסה תרומות משמעותיות מקרן משפחת מילקין 

כדי לתמוך בפרויקט ולאפשר בניית אולם 
ספורט ההולם את צרכי התושבים.  



המועצה 
הדתית
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הותקנו מערכות רחצה חדשות ונוספו אביזרי אמבטיה לטובת הנשים הטובלות במקווה.

כמו-כן, הוספנו מוצרי נוי לאווירה נעימה במקווה.

בית עלמין חדש
בשנת 2015 בנינו שתי חלקות נוספות בגוש 2, ובסה"כ 186 קברי "מכפלה".
לקברי-מכפלה "זוגי" הבנויים בעומק שבין 140 ס"מ ועד 200 ס"מ - יש יתרון 

בכך שהקברים בנויים מתבניות בטון מהקרקע ועד משטח הבטון )יסוד 
למצבה( מעל התבניות.

הכניסה לבית העלמין מ"כיכר שער הגיא" בדרך סלולה שסללה 
העירייה לקראת ראש השנה תשע"ו.

פיתוח בית העלמין מתבצע ע"י המועצה הדתית בסיוע 
עיריית אריאל והמשרד לשירותי דת.

בית עלמין אריאל - ברקן
שיפרנו את חזית בית העלמין וריצפנו את הכניסה 

באבן משתלבת.
כמו-כן, בנינו קיר המפריד בין בית העלמין למטעי 

הזיתים בצד הצפוני של בית העלמין.
עבודות השיפוצים התבצעה ע"י המועצה 

הדתית אריאל בסיוע עיריית אריאל 
והמשרד לשירותי דת.



רישוי 
ואכיפה

שיטור עירוני 
היחידה שמה לה למטרה את צמצום העבירות 

והאירועים המשפיעים על איכות החיים :
א. רעש - חלה ירידה של 11% באירועי גרימת רעש בשנת 

2015 לעומת שנת 2014. 
ב. עבירות בעלי חיים - מתקיימים מבצעים לאכיפת עבירות בע"ח 

כגון :בע"ח משוטטים, צואת כלבים . במהלך שנת 2015 התקיימו  24 
מבצעים בגין אכיפת עבירות בעלי חיים אשר במסגרתן נרשמו 61 דוחות  

ו67 התראות.
ג. איכות סביבה - אכיפת עבירות בגין פסולת בנין, מכשולים בדרך, צמחיה 

פולשנית ומקלטים משותפים. בשנה זו נערכו 24 מבצעי ניקיון ובמסגרתם נרשמו 246 
דוחות ו 572 התראות.

ד. אלכוהול - מתבצעת אכיפה של עבירות אלכוהול במקומות ציבוריים בדגש על מכירת 
אלכוהול לקטינים. חלה עליה של  60%  בכמות אירועי שפיכת האלכוהול – 687 אירועים  בשנת 

2015 לעומת 386 אירועים בשנת 2014 .
ה. עבירות תנועה - לחימה בתאונות הדרכים אכיפת עבירות תנועה, ביצוע מחסומים לבדיקת רכבים.

בשנת 2015 חלה ירידה של 35% בתאונות הדרכים.
השנה החלה אכיפה של עברות מהירות נסיעה ברחבי העיר.

חנייה
אכיפת חנייה שלא כחוק הכוללת פינוי של רכבים נטושים וגרוטאות משטחים ציבוריים ופרטיים. 

בשנת 2015 פונו מרחבי העיר כ-26 רכבים נטושים וניתנו כ-242 דוחות חנייה.

בטיחות בדרכים
כחלק מתוכנית הבטיחות בדרכים מתבצעת הסברה במוסדות חינוך ובצמתים מרכזיים וברחובות 

ראשיים ובמקומות הומי אדם.
התוכנית כוללת הכוונת תנועה הסברה ואכיפה, עזרה לקשישים בחציית כבישים וכד' 
מתבצעת אכיפה והסברה לנהיגה תחת השפעת אלכוהול במיוחד לקראת תאריכים 

מועדים כגון הסילבסטר ופורים. 

רישוי עסקים
ליווי וקידום עסקים בתהליך הוצאת רישיון עסק כולל ביקורות שנערכות בבתי עסקים 

בשיתוף משרד הבריאות והשירותים הווטרינרים בעיר.כיום ישנם 249 עסקים טעוני 
רישוי ומתוכם 174 בעלי רישיון עסק, שאר העסקים נמצאים בתהליך קבלת 

רישוי או חידוש. 

שת"פ בין עיריית אריאל לכיבוי אש למען 
בעלי העסקים והתעשיינים

השנה התקיים בעיר כנס בן יומיים שהוקדש למען הנפקת רשיונות 
לעסקים הטעונים אישור כיבוי אש. כ-50 בעלי עסקים ותעשיינים 

נפגשו באופן פרטני עם גורמי כיבוי אש אשר פתרו בעיות 
בירוקרטיות במקום. מדובר במהפכה של ממש וביוזמה 
חדשנית של ברוך אנגל- מנהל האגף לרישוי עסקים של 

עיריית אריאל, טפסר יצחק שמעוני-רמ"ח בטיחות אש 
וחקירות ורשף משה יעיש - רמ"ד בטיחות אש למען 

בעלי העסקים באריאל. 



עם הפנים לעתיד:
 

◄שדרוג מרכיבי ביטחון במוסדות החינוך.
◄שיפוץ מקלטים דו תכליתיים בהתאם לסקר ליקויים.

◄הקמת מטה חירום חדש לעירייה.
◄שדרוג מערך סינון ובקרה על כניסה/יציאה פועלים מהעיר.

◄התעצמות בכשירות מבצעית וטכנולוגיה למענה מיטבי לאירועים.
◄ביצוע אימוניים ייעודים לכתות הכוננות, צוות סע"ר ומטה החירום העירוני.

אגף 
חירום 

וביטחון

מה עשינו ב-2015:

מוסדות חינוך
◄רכשנו 2 עמדות אבטחה חדשות לגנים עירוניים.

◄הוקם מערך מצלמות במעגל סגור בבתי הספר היסודיים.
◄מעקב וטיפול שוטף בליקויים בטיחותיים במוסדות חינוך.

הערכות לשעת חירום
◄ביצוע סקר מקלטים דו תכליתיים לטיפול בליקויים.

◄שיפוץ ושדרוג המוקד העירוני בסיוע מנהל החירום במשרד הפנים.
◄הקמת מחסן חירום חדש.

◄התעצמות ברכש ציוד טכנולוגי למענה מיטב לאירועים.

כיתת כוננות
◄העלאת כשירות כוחות החירום באמצעות אימון משולב 

לכיתת הכוננות אריאל ואוניברסיטה.
◄בסוף השנה נערך ערב הוקרה והדלקת נר חנוכה 

למתנדבי העיר. 

שירותי ביטחון לתושב
◄נפתח משרד לנציגות המינהל האזרחי בעניין 

הוצאת אישורי עבודה לפלסטינאים לנוחיות 
התושבים.



שירות וטיפול
בפניות תושבים

בשנים האחרונות גדלה ההבנה 
במגזר הציבורי וברשויות המקומיות 

לחשיבות נושא השירות. בהתאם 
לכך החלה עיריית אריאל בתהליך 
טיפול, מעקב ובקרה ומדידה אחר 

פניות התושבים לעירייה.
השנה התקבלו 4420 פניות תושבים 

לעירייה 87% מתוכם הגיעו למוקד 
העירוני ורובם )81%( טופלו בזמן 

התקן שהוגדר להם )שיפור של 6% 
משנה שעברה(.

ניתן לראות שיפור של 6% בעמידה 
בזמני תקן משנת 2014

81%

19%

75%

25% 24%

76%

עמידה בתקן לפי שנים:

2015          2014         2013

50% הפניות )2196 פניות( הן 
בתחומי האחריות של האגף לשיפור 

פני העיר ושאר מתחלקים בצורה 
מאוזנת בין אגף הביטחון, הפיקוח 

העירוני ותאגיד המים. לאגף הנדסה 
פנו 242 פונים שהם 5.5% 

מכל הפונים לעירייה. 

הנושאים בהם פנו מס' התושבים הגדול ביותר היה: תאורת רחוב,  דיווחים 
על פועלים פלסטינאים ללא אבטחה )בעיקר לקראת סוף השנה בעקבות גל 

הטרור בארץ( סתימות ביוב, סילוק פגרים ודיווחים על כלבים משוטטים.
עובדי אגף שפ"ע, הפיקוח העירוני, המוקד ומזכירות העירייה עברו השנה 
סדנת שירות על ידי עיר ללא אלימות בו למדו על דרכי התמודדות כלפי 

הלקוח )התושב( ושיתוף פעולה בתוך הארגון.

פניות
ציבור

רישוי
ואכיפה

תאגידשפ"ע
המים

חינוךהנדסהביטחון

פניות לפי אגפים 2015

אגף שפ"ע עם מס' הפניות הגדול ביותר. אחריו רישוי ואכיפה, מאגיד המים, 
ביטחון, הנדסה, פניות הציבור וחינוך.
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709

2196

609



תקציב
תמצית הדוחות הכספיים 

לשנת 2015
)באלפי ש"ח(
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