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תושבים יקרים,

אני גאה להציג בפניכם את העשיה העירונית לשנת 2016-2017. גם בשנה זו המשכנו 

והתמדנו בעשיה למען התושב ובפיתוח העיר. 

השנה היא שנת ה-40 לאריאל ו-70 לישראל את השנה אנו פותחים עם בשורה

 משמעותית לצמיחת העיר- לאחר אישור תב"ע לשכונת "אריאל דרום"

 (הממוקמת מדרום לאמפי הגדול) ובה 839 יחידות דיור, קבלנו לאחר 

מאמצים רבים אישור לשיווק 430 יחידות דיור. במסגרת שכונה זו ייבנו בנייני דירות בעלות 3,4,5 חדרים. בפעימה 

הבאה ישווקו אף מגרשים ל"בנה ביתך" בהמשך לדיונים שקיימנו מול משרד הבינוי והשיכון, בחלק מהבניה הרוויה 

יתקיים גם פרוייקט "מחיר למשתכן". 

השנה עסקנו בהתייעלות בשני תחומים משמעותיים: התייעלנו אנרגטית בכך שהסבנו את כל תאורת הרחוב ותאורת 

מוסדות החינוך לתאורת לד. זהו מהלך ירוק וחסכוני שישרת את הקופה הציבורית באופן משמעותי. 

כמו כן, עסקנו ואנו ממשיכים לעסוק בהתייעלות דיגיטלית למען התושבים: חידשנו את האתר העירוני אשר שם את 

צרכי התושב במרכז ומרכז טפסים מקוונים הפוטרים הגעה פיזית למשרדי העירייה. כמו כן, אנו שוקדים כיום על אתר 

הנדסי שיתן מענה בתחום המידע התכנוני. 

במהלך השנה נשיק מספר פרוייקטים נוספים בתחום הדיגיטלי- מעבר חשבונית הארנונה לתיבת המייל האישית 

שלכם, תשלומי הורים מקוונים למוסדות החינוך, תקשורת עם המוקד באמצעות הודעות וואטסאפ ועוד. 

גם השנה העמדנו את החינוך בראש סדר העדיפויות ואנו רואים תוצאות הן בהישגי התלמידים והן בהישגי מוסדות 

החינוך שלנו- ביה"ס אורט יובלי אריאל זכה בפרס חינוך ארצי של משרד החינוך ורשת אורט ובי"ס אור זבולון זכה 

בפרס החינוך המחוזי. 

בפן האישי אני יכול לשתף איתכם שהשנה התרגשתי במיוחד מפתיחת תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" המשלבת 

ילדים ובני נוער עם ובלי צרכים מיוחדים.

אנו בתהליכי בניה מתקדמים של המרכז הרפואי החדש באוניברסיטת אריאל ושל המרכז המסחרי החדש "מוריה 

סנטר" למרגלות שכונת מוריה. השנה נמשיך בהקמת בי"ס נחשונים החדש ואולם הספורט שלצידו ונזכה לחנוך את 

הסניף החדש של בני עקיבא. אנו בישורת האחרונה של הקמת מבנה חדש לחנות "בגד זול" ובתהליכים להקמת מבנה 

חדש למפעל השיקומי. בנסיעתי האחרונה לארה"ב גייסתי סכום לאנדרטת חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה 

שתוקם בפארק אורי בר-און וסכום ראשוני לבניית קומה נוספת בקאנטרי- פרוייקט שיסתיים עד אוקטובר. פארק 

תעשיות אריאל יגדל השנה כחלק מתהליך צמיחה אדיר שבסופו ישלש הפארק את גודלו הנוכחי וזאת הודות 

לעבודה אינטנסיבית מול משרד הכלכלה ותפיסה כי זהו המנוף הכלכלי של העיר. 

השנה זכינו בפעם העשירית ברציפות בפרס ניהול תקין ובפעם ה-11 ברציפות ב5 כוכבי יופי של "המועצה לישראל 

יפה" וזאת הזדמנות להגיד עד כמה אני גאה במנהלי ועובדי העירייה והחברות העירוניות אשר פועלים במרץ להצלחת 

העיר ולמסור להם את תודתי.

הפעם בחרנו לערוך את הדו"ח הסוקר את פעילות אגפי העירייה והחברות העירוניות בפורמט אינפוגרפי  (הצגה 

חזותית של מידע כמותי בצורה ברורה וקלה להבנה) בכדי להיטיב את חווית הקריאה ולהבליט את הנתונים מבלי 

להכביר במילים.

נמשיך לעבוד עבורכם גם השנה,

שלכם ובשבילכם,
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אלי שבירו,
ראש העיר אריאל



חינוך- סיכום שנת לימודים תשע“ז

לראשונה 900 ילדים ב-30 גנים בעיר! 
60 ילדים ב-7 גנים טופלו במסגרת תכנית

ייחודית בשיתוף המרפאות האוניברסיטאיות 
המסייעת לילדים ה"דו לשוניים" ששפת

אמם רוסית

הישגי בגרות מרשימים לבוגרי מחזור 
תשע"ו (2016)- זינוק ל-90% זכאים לבגרות

29% בעלי תעודת בגרות איכותית
0.3% נשירה

97% גיוס לצה“ל

"האקאתון" הראשון בעיר התקיים בביה"ס 
עליזה בגין במסגרת תכנית 'מפרש' היוקרתית.

התלמידים הובילו אותו בנושא ”שיפוא האקלים
הבית ספרי“

רביד צרפתי, תלמידת י"ב זכתה באות הפעילה
המצטיינת המחוזית מטעם מינהל חברה ונוער

מועצת הנוער זכתה באות התקינות מטעם
מינהל חברה ונוער

הישגי בגרות מרשימים לבוגרי היחידה 
לקידום נוער. 100% עברו בהצלחה

את בחינות הבגרות ו- 75% העפילו לממוצע
מעל 80

שלושה פרסים ארציים בתחום
ההתנדבות והתרומה לקהילה לחטיבה

העליונה

מקום ראשון לתלמידי מגמת הפיזיקה 
בתחרות "המכונה המופלאה" של 

עמותת נובל למצוינות בחינוך

מקום רביעי באולימפיאדת החשיבה לנבחרת
 בי"ס נחשונים

נבחרת מילקן השתתפה בתחרות הסייבר
הלאומית

חידון וירטואלי במתמטיקה לתלמידי 
כיתות ה' בעיר - בהובלת מרכז פסג"ה

באריאל

פרס מחוזי לעבודת חקר מצטיינת 
במת"מ לתלמידות החט"ב

פרס הצטיינות לנבחרות עליזה 
בגין וחמ"ד אור זבולון באולימפיאדת 

מח"ר (מתמטיקה,חלל,רובטיקה)
בטכניון

"סורקים את אריאל ומחשבים 
מסלול מחדש"- חידון מתמטי

 לילדי כיתות ה'-ו' התקיים ברחבי העיר
כמשחק ”חפש את המטמון“

מחזור ל' שסיים את לימודיו השנה הוא המחזור 
הראשון של הנדסאים שלמדו בחטיבה

העל-תיכונית בביה"ס וסיימו תואר הנדסאי
באלקטרוניקה ומחשבים בכיתה י"ג. 

כמו כן, הוא המחזור ראשון שסיים את מגמת 
הביו-טכנולוגיה החדשה וכן המחזור הראשון 

של מגמת צב"ר (צבירת בגרויות לתלמידים 
בעלי לקויות למידה)

מדע וטכנולוגיה

פרס החינוך המחוזי לחמ"ד אור זבולון
פרס החינוך הארצי של רשת אורט 

לקרית החינוך אורט יובלי אריאל
קרית חינוך אורט יובלי אריאל הוכתרה

פעם שנייה בשלוש שנים בתוך 20%
התיכונים המצטיינים במדינה

הישגים
2 פרסי חינוך הוענקו השנה:
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חינוך

תכניות ופרוייקטים ייחודיים:

נוער

תלמידי שכבה ג' למדו תכנית בינלאומית
בנושא תזונה נכונה עם סטודנטים 

מאוניברסיטת אריאל 

4 תנועות נוער בעיר

צופים- 96 חניכים

בני עקיבא- 2 סניפים- 376 חניכים

נוער לאומי- 69 חניכים

כנפיים של קרמבו- 71 חניכים, חונכים ורכזים

 

חידון התנ"ך ה-23 התקיים עם תלמידי
היסודי והחט"ב והשנה זכינו בחתן וכלה 

תלמידי החט"ב 

בוקר תרבות "כתוב בצבע 2#" התקיים
בחט"ב- תלמידים ציירו המחיזו קטעי

ספרות ושירה שחבריהם כתבו

חטיבת הביניים קיימה פסטיבל התמחויות
בו התלמידים הציגו להורים והאורחים

את 6 מסלולי ההתמחות: אמנות, תיאטרון,
ספורט ותנועה, תקשורת, רובוטיקה 

ומדעים ואת התוצרים המרגשים

ערב ההצדעה למערכת החינוך כבר הפך
למסורת והשנה זכינו להכריז על 6 

חינוכאיות מצוינות במעמד ידיד העיר, 
לואל מילקן. מילקן העניק לתכנית 

”פנים רבות ליהדות“ שמובילים תלמידי
חט“ב של אורט יובלי אריאל עם מוזיאון

הוטרנים בעיר את הפרס ע“ש שרה 
כהן אורגד

תלמידי ביה"ס בחרו סמליל ומשפט 
חזוני (לוגו וסלוגן) לחמ"ד אור זבולון

מעלין בקודש- יום חוייתי של לימודי
קודש התקיים במסגרת שבוע החמ"ד

בבי"ס "אור זבולון"

מסורת "כנס מקהלות" נפתחה בעיר

המחזמר השנתי של ביה"ס עליזה בגין
"ירושלים בלב הדורות" עלה על במת 

היכל התרבות

סטודנטים מאוניברסיטת אריאל ליוו 
את תלמידי התיכון בתכנית 

"יזמים צעירים עושים עסקים"

אחריי- 50 חניכים

יזמים צעירים- 15 חניכים

30 מסגרות התנדבות ובהן כ-450 תלמידי י"א-י"ב

במחלקת הנוער ישנן עוד קבוצות פעילות שונות 
בהן משתתפים 200 חניכים

פתיחת תנועת "כנפיים של קרמבו"
בעיר לילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים

קבוצת "יזמים צעירים" זכתה במקום 4
בתחרות מחוזית

תעודת הערכה למחלקת הנוער על תכנית
הקיץ מטעם מנהל חברה ונוער

הישגים מיוחדים במהלך השנה

שלומי עמר, מנהל מחלקת הנוער נבחר למנהל
 מצטיין של מחוז המרכז

אירועים מיוחדים: שבוע תנועות הנוער, שבוע 
הנוער, יום חילופי שלטון,סדר טו בשבט מרכזי, 

אירועי חנוכה,מסיבת פורים, תכנית קיץ עשירה, 
יום מוקד להתנדבות ומעורבות חברתית, 

סמינרים מחוזיים וארציים למנהיגות צעירה
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המרכז הקהילתי "גוונים"

תרבות וקהילה, הפארק הארצי 
מרכז הצעירים ובית הראשונים

לראשונה באריאל הצהרונים קיבלו
סמל ממשרד הכלכלה 35% מההורים

קיבלו הנחות משמעותיות 110,000 ₪
הוחזרו להורים

3 הקבוצות הייצוגיות של אריאל:
היפהופ, התעמלות הקרקע, מחולות העמים 

זכו במקומים הראשונים בתחרויות בארץ 
ובעולם

במסע האופניים המסורתי השתתפו 
למעלה מ- 200 רוכבים

בטורניר הכדורעף העירוני של בתי הספר
השתתפו כארבע מאות תלמידים, 

מורים ומנהלים

בגימנסטראדה השנייה באריאל השתתפו
 11 קבוצות מחוץ לאריאל בהשתתפות 

300 מתעמלים ומתעמלות ו- 500 צופים
לראשונה נפתח חוג בלט קלאסי

בהדרכת טלי מזרחי ובו 15 רקדניות

מעונות גוונים - סמל מוסד למעון ניצנים 
החדש. 50% מההורים מקבלים הנחות 

משמעותיות

למעלה מ- 1000 ילדים השתתפו 
בקייטנות ומחנות הספורט באריאל

בפעילות הבוקר האקדמי לגמלאי 
העיר התקיימו 8 פעולות בהשתתפות

כחמש מאות גימלאים

במצעד התחפושות השנתי השתתפו 
למעלה מ- 2000 צועדים

בית הראשונים נפתח ומתקיימים
 בו תערוכות על העיר, סדנאות 

וימי עיון

באירועי הקיץ השתתפו למעלה
 מ- 10,000 משתתפים

באירועי החנוכה השתתפו למעלה
 מ- 1200 מתושבי אריאל

לראשונה באריאל אירועי חנוכה
 ופורים לילדים בעלות סימלית 

של 10 ₪ 

מרכז הצעירים באריאל יצא לדרך
ובו פרויקט יזמות בשיתוף אוניברסיטת

אריאל ופעולות לצעירי העיר

פסטיבל סוכות אקסטרים נערך 
לראשונה באריאל בהשתתפות אלפי

מבקרים מכל רחבי הארץ

ספורט ומחולהגיל הרך

תיאטרון הנשים לחישה העלה 2 הצגות
 עם למעלה מ-30 משתתפים 

בקבלת השבת שנערכה השתתפו
למעלה מ- 300 משתתפים

בפארק הארצי להטמעת ערכים ומנהיגות
היו למעלה מ- 350 קבוצות

15 טיולים יצאו לרחבי הארץ ובהם למעלה
 מ- 600 משתתפים

בשישה קונצרטים שהתקיימו השתתפו 
כאלף מאזינים
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האגף לשירותים חברתיים

פרט ומשפחה

בטחון תזונתי

ילדים ונוער

 מניעה של סמים ואלכוהול וטיפול במכורים ובמשתמשים

115 משפחות  טופלו קיבלו מענה של טיפול זוגי
 ומשפחתי וטיפול באלימות במשפחה 

76 משפחות קיבלו סיוע  חודשי במיזם
בטחון תזונתי בסך כולל של 456,000 ₪

80 ילדים ומשפחותיהם קיבלו מענה 
אינטנסיבי במגוון שירותים  (מועדוניות, 
מרכז הורים וילדים, קיטנה לילדים ועוד)

25 נערים ונערות קיבלו מענה טיפולי 
להפסקת שימוש בחומרים

 פסיכו-אקטיביים

11 פעוטות  בסיכון קיבלו מימון למעון יום 

נפתח מסלול למתבגרים בגילאי 13-14 
במועדון דאורייתא

15 נערות מקבלות מענה חם ואוהב 
ב -"מרכז לנערה"

16 ילדים בסיכון גבוה בהשמה בדיור 
חוץ ביתי

נפתחה תוכנית "ראשית" לליווי טיפולי 
ומשחק בבית, לילדים בגיל הרך ולהוריהם

18 מכורים לחומרים פסיכו-אקטיביים,
 קיבלו טיפול לגמילה בשת"פ עם עמותת

"אפשר"

3 קבוצות למכורים אנונימיים מגוון פעילויות הכוללות – הרצאות, 
הצגות, חומרי הסברה , הפקת סרטונים ועוד

כ-200 בתי אב מקבלים סיוע חודשי
מעמותות החסד בעיר 

160 משפחות קשישים קיבלו סיוע 
חודשי בסך 200 ₪ מהקרן לידידות

1035 חבילות מזון וכרטיסי קניה חולקו 
למשפחות נזקקות לקראת פסח

"כל דצריך ייתי ויכול"

2 קבוצות לנשים נפגעות אלימות במשפחה

עשרות משפחות קיבלו סיוע מקופת הידידות
בסך כולל של- 130,000 ₪

מאות משפחות קיבלו מענה סוציאלי 
במגוון תחומים.

קבוצה לגברים לשליטה בכעסים

11 משפחות השתתפו בקבוצה "ענבלים" 
לכלכלה נכונה של משק הבית
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האגף לשירותים חברתיים

טיפול בנכויות ומוגבלות שכלית

אזרחים ותיקים 

עבודה קהילתית / עיר ללא אלימות

פעילות נהדרת במועדון "מתחברים" לבוגרים
 עם מוגבלות שכלית בשת"פ של 

"יחד באריאל" ואגודת הסטודנטים

40 תשושים ותשושי נפש במעון היום
 לקשיש

100 סטודנטים לעבודה סוציאלית  השתתפו בתונית "מעגלים מתרחבים"  שבה  9 פרוייקטים
לצמצום אלימות במגוון שירותים ובתי ספר בעיר

179  תושבים  קיבלו מענה בשי"ל -  שירות התנדבותי ליעוץ לאזרח

נערך ערב עירוני למניעת אלימות במשפחה שכלל הרצאה של לינור אברג‘ל 

נפתח פורום "נשים מובילות קהילה"

קו חם לקשיש - מופעל על ידי 12 מתנדבות
2  קבוצות לבני משפחה המטפליםונותן מענה לכ-40 מרותקי בית ובודדים

בחולי דמנציה

280 אזרחים ותיקים זכאי חוק סיעוד 
מקבלים סיוע ביתי

החל פרוייקט "קהילה תומכת" למתן מענה
בקהילה ל-200 בתי אב של ניצולי שואה

 (לחצן מצוקה, סיוע רפואי, אב בית ועוד...)

40 סטודנטים מתנדבים בעבודה למען
 אזרחים ותיקים

220 חברים במועדון "הלב החם" ובמועדון
"אמצע הדרך"

20 אנשים עם נכויות במפעל השיקומי
 "צ'יימס" באריאל

סיוע לכ-40 משפחות עם ילדים על הרצף 
האוטיסטי במגוון תחומים

סיוע לכ-70 משפחות שבהם אדם עם 
נכות ו/או מוגבלות שכלית
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3 מפעלים חדשים נפתחו בשנת 2015 
4 מפעלים חדשים נפתחו בשנת 2016 
7 מפעלים חדשים עתידיים להיפתח 

בשנים 2017-2018

350 מקומות עבודה התווספו בפארק 
התעשייה אריאל מערב

חברה כלכלית

קרן אריאל לפיתוח 

4600 ביקורים-  במרפאת ביקורופא
בשנת 2016, ו- 7568 בשנת 2017

הקרן חוגגת 30 שנות פעילות למען
רווחת תושבי אריאל

מימון מרכז הצעירים "הספינה" 
ע"ש אוריה שבירו ז"ל

הקמת והרחבת מוקד רפואת 
חירום - ביקור רופא 

הקמת כיתות לימוד למרכז הארצי 
להתאמת ערכים ומנהיגות (פארק אתגרים) 

מימון הפעילות השוטפת  של בית
 הראשונים ע"ש רון נחמן ז"ל 

הקמת ומימון מרכז היזמות ע"ש פילד

הנחת אבן פינה לאולם הספורט 
החדש בשכונת מוריה

מלגות לסטודנטים, תמיכה
במערכת החינוך ותוכנית הרובוטיקה,

הקמת הגן המוזיקלי, ערב הצעדה 
למערכת החינוך

מימון 10,000 חבילות מזון לסיוע
לנזקקים

חגיגת 25 שנה למפעל השיקומי ומימון
 להקמת המפעל החדש

תמיכה בפרויקט היל"ה, תוכניות לנוער, 
משלחות לחו"ל, והקמת ”להקון אריאל“

המחודש. מימון תוכניות קיץ, כולל
סרטים 1,000 כוכבים ו"שני בשכונה"

וקולנוע אלף כוכבים

מתחילת 2016 הקרן אירחה 85 קבוצות
במגמה לבנות מערך עוד יותר נרחב 

של ידידים בינלאומיים וכן לספר
את הסיפור הייחודי שלנו לכל המעוניין

משמשת צוהר בין הקהילה הבינלאומית לבין העיר ותושביה

3500 תושבים ביקרו בבריכה העירונית
בשנת 2016

480 קברי ”מכפלה“ נבנו בבית העלמין
המרכזי החדש באריאל, ובשנה

האחרונה פותחו שטחים נוספים לבניית
חלקות קבורה נוספות, עבור המועצה

הדתית ובמימונה המלא

.

400 איש - ביקרו ביריד התעסוקה
במרכז צעירים. היריד כלל 20 מוקדי

מעסיקים.

1,850,000 ₪ - פיתוח פארק אתגרים, 
שבילים תאורה ותכנון השלב הבא- שבילי גישה,

מבנה שירותים, כיתות לימוד, מעקות
 ופיתוח כיכיר.
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שיטור ופיקוח עירוני

רישוי עסקים

היחידה שמה לה למטרה את צמצום העבירות והאירועים המשפיעים על איכות החיים

ליווי וקידום עסקים בתהליך הוצאת רישיון עסק כולל ביקורות שנערכות בבתי עסקים בשיתוף
 גורמי הרישוי הרלוונטיים. כיום ישנם 295 עסקים טעוני רישוי ומתוכם 192 בעלי רישיון עסק.

חלה ירידה של 34% באירועי גרימת רעש בשנת 2017 
לעומת שנת 2016. במסגרת אכיפת עבירות רעש ניתנו 

במהלך שנה זו 30 דו"חות. 

 

אלכוהול - מתבצעת אכיפה של עבירות
אלכוהול במקומות ציבוריים בדגש על

מכירת אלכוהול לקטינים.
חלה ירידה של  48%  בכמות אירועי
שפיכות האלכוהול:753 אירועים ב

שנת 2016 לעומת  388 אירועים בשנת 2017.

 
עבירות תנועה - לחימה בתאונות הדרכים 

אכיפת עבירות תנועה, ביצוע מחסומים 
לבדיקת רכבים .

בין השנים 2016-2017 חלה ירידה של 
16% בתאונות הדרכים . בשנה זו נערכו 22

מבצעי תנועה.

עבירות בעלי חיים - מתקיימים מבצעים לאכיפת
עבירות בע"ח כגון :בע"ח משוטטים, צואת כלבים.

כמו כן  במהלך השנים -2016 2017 נערכו 36 מבצעים, 
בגין אכיפת עבירות בעלי חיים אשר במסגרתן 

נרשמו 83 דוחות ו- 153 התראות.

איכות סביבה - אכיפת עבירות פסולת בנין וגזם,  
מכשולים בדרך, צמחיה פולשנית, מקלטים משותפים

ופינוי של רכבים נטושים וגרוטאות משטחים
ציבוריים ופרטיים, בשנים 2016-2017 פונו מרחבי 

העיר כ-117 כלי רכב נטושים  בשנים אלה נערכו 22
מבצעי ניקיון ובמסגרתם נרשמו 181 דוחות

ו-591  התראות .

אכיפת חנייה שלא כחוק, במהלך תקופה זו ניתנו 83 דוחות חנייה.
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תאגיד המים
בשנת העבודה 2016 השקיע התאגיד כ- מיליון ארבע מלש"ח  בתשתיות באריאל

עבודות שבוצעו בשנת 2016-2017 

הקמת קו ביוב לפארק המנהיגות
 

החלפת קו ביוב ברחוב מבצע חירם

הקמת קו מים לשכונת ותיקים – שלב א'

התקנת תחנת שאיבה ברחוב מבצע חירם

 החלפת קו מים ברחוב יהודה

 חיבור קו מים למרכז צעירים

 

תוצאות בדיקות בקטריולוגיות שבוצעו בין 
1/1/2017 - 31/12/2017: בוצעו סה"כ 208 בדיקות וכולן

יצאו תקינות.

שדרוג קו הביוב בין מפעל פריד לארכיברים 
באזור תעשייה  אריאל מערב

קידוח אופקי מתחת לרחוב העצמאות

השתתפות בפרויקט אכלוס, 368 יח' דיור
(היתרים, התקנת שעונים וכו').

דיווח על איכות המים באריאל : 

תוצאות בדיקות בקטריולוגיות שבוצעו בין
1/1/2016 - 31/12/2016: בוצעו סה"כ 208 בדיקות וכולן

יצאו תקינות.



קידום תב"עות
ורישוי: 

תב"ע צפונית: 98 יחידות דיורתכנון
קידום 2 תב"עות לבינוי- פינוי (מודל בטון ואזור האשקוביות): 1110+2054 יח"ד

תב"ע דרום-מערבית:  1532 יח"ד
קידום רישוי לצומת כביש גישה לשכונות מערביות מכביש 4775

תב“ע 130/8 קיבלה תוקף
תכנון שלושה מקטעי שפצ“ים בצומת רמת הגולן-המציל היהודי

הנדסה 

 
תכנון מבנים 

 
שיקום כבישים ומדרכות

 
פרוייקטים

ישיבת נצרים 
בי"ס נחשונים חדש- 18 כיתות ואולם ספורט 

שיפוץ והרחבת מועדון לקשיש (טיפולית)
סניף בני עקיבא

תכנון מבנה קונסרבטוריון
9 ועדות תכנון

24 רשות הרישוי

118 רשיונות בניה הן למפעלים והן ליחידות דיור

רח' הבשן 
רח' מואב 

רח' הערבה
 

רח' הירדן
שדרוג מקטע ברח‘ דרך הציונות

שדרוג צומת אורי בראון- הפסגה
 

שדרוג רח‘ הנחשונים-עפרון
 

הסדרת צומת עפרון- נחשונים
קיר אקוסטי רח' הערבה 680 מטר

תשתיות המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות
 השלמת 5 ביתנים ויחידת שירותים

ביצוע מדרכה דרומית לאורך שדר‘ רון נחמן
ביצוע הסדרת צומת דרך רון נחמן- מציל היהודי

פארק הוואדי- קטע אחרון (צמוד לרמי לוי)
הוספת כיתה לביה“ס אור זבולון

מועדון קרמבו

 

הקמת 2 גני ילדים  (828) ברח‘ נווה שאנן
הסדרת חניות למשאיות

סלילת כביש גישה לאתר ההנצחה 
שדרוג חצרות ל-4 כיתות גן

הפיכת מספר רחובות בעיר מדו-סיטרי לחד סיטרי
השלמת כביש נווה שאנן עד להתחברות לרח‘ מוריה

חיפוי קירות ביה“ס ”אור זבולון“
הקמת ביה“ס 18 כיתות + אולם ספורט ברח‘ נווה שאנן

החלפת 15 תחנות אוטובוס והסדרת הנגישות אליהן
הרחבת הכניסה הראשית

פתיחת ציר דרך עפרון לכניסה מכביש 4775

 

סימון כבישים- עלות שנתית 100 אש"ח 
 

כ-153 טפסי 4 (אכלוס)

מבנה חדש למפעל השיקומי
תכנון והנגשת מוסדות חינוך ופארקים

תכנון סובה רח' השומרון
תכנון היכל הספדים בבית

העלמין החדש
תכנון ואדי בכניסה לעיר 
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הודבקו מדבקות לכל פחי אשפה 
בעיר עם פירוט יומי פינוי אשפה וגזם

שפ"ע
מחלקה להגנת הסביבה

כמות מתקני מחזור בעיר

שפ"ע- פרוייקטים

טיפול בתהלוכן האורן  220 עצים
טיפול בחדקונית הדקל 30 עצים

נאסף שמן ממסעדות בעיר ע“י חברת
פנדנא

גם השנה זכינו ב-5 כוכבי היופי במסגרת תחרות
”ישראל יפה“ וקבלנו את מירב הנקודות

פעמיים בשנה התקיים ריסוס מדשאה
באמפי נגד חרקים

30 מלכודות זבובים הוצבו בכל 
המרכזים המסחריים

15 תיבות האכלה למכרסמים הוצבו
בעיר. פיזור פיתיונות למכרסמים

מסביב לעיר וחורשות והדברה סביב
גדר הבטחון

300 ביקורות תברואן בשנים  2016-2017
 (גני ילדים, בתי ספר, עסקי מזון )

 ביקורות פתע וביקורות לחידוש רישיון
 העסק ולקבלת רישיון עסק

734 פניות ציבור טופלו בשנים 2016-2017

קמפיין הסברה ”מדלת לדלת“ בנושא הפחים
הכתומים בשיתוף תאגיד תמיר

60 מכלים לאיסוף נייר עיתון 
105 מחזוריות לאיסוף בקבוקי פלסטיק 

40 נקודות איסוף קרטונים
2.056 ק“ג כמות הפסולת שמייצרת משפחה בעיר

האגף מתחזק ומתקן מפגעים במדרכות ב  2016-2017 בוצעו: ברחוב הירדן, מרכז מסחרי, רחוב התבור, 
השקד, בית לחם, רחוב השומרון, ועוד. 

שופצו מסתורי אשפה בנויים, ברחובות אורי בר און ,מבצע קדש, מפרץ שלמה, השקד והחרוב

האגף מתחזק שטחי גינון , חורשות, ופארקים ברחבי העיר, גינון בתי ספר וגני ילדים סה"כ 300 דונם.
האגף מתחזק 34 גני משחק כולל אישור מכון התקנים, ומשפץ ומשדרג גנים עפ"י תכנית עבודה.

השנה שודרגו: גן דבורה- הגבהה של קיר לבטיחות הילדים, הצללה בגן ביפה נוף, החלפת הצללה
בפארק בדרך אפרתה.

פינות גזם והסדרת פינות מחזור וגזם בוצעו ברחובות : הירדן, הקוממיות, בקעת הירדן, בית לחם,
דרך הנחשונים, מבצע קדש, מפרץ שלמה והפסגה.

בוצעו שיפוצים במבני עירייה : בספריה, מועדון נוער, מועדון אמצע הדרך, אשכול פיס, שיפוצים 
במוסדות חינוך וגני ילדים עפ"י דוחות בטיחות , החלפת מטבחים ב- 4 גני ילדים.

ביצוע בתי אחיזה במס' מעברים ורחובות עפ"י דרישת תושבים: רחוב נחשונים 54,56. 
רחוב דרך הציונות 18, רחוב מבצע חירם מעבר ב24.

בוצעו תיקוני איטום בכל מוסדות העירייה כולל בתי ספר וגני ילדים.

14 מתקנים לבגדים ישנים 
10 מתקנים למחזור זכוכית

410 פחים כתומים בעיר
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הוחלפו מתקני משחק בגני שעשועים
ברח‘ כלילת היופי, הבשן ואורי בר-און

שודרגו והוחלפו מתקני ספורט בפארקים 
בדרך הציונות, רח‘ הורדים ויפה נוף

הנגשה ותיקון המדרכה כולל ניקוד בפארק הוטרנים

תחזוק שוטף של פארק תעשיות אריאל 
(א.ת אריאל מערב)

שפ"ע- פרוייקטים

שפ"ע
מחלקה להגנת הסביבה

חשמל

המחלקה
 הוטירינרית

התקנת 11 עמודים חדשים ברחוב עיר היונה כולל פנסי לד, 10 עמודים
 חדשים ברחוב הערבה כולל פנסי לד

החלפת צ‘ילרים במבנה גוונים ובחטיבת הביניים

החלפת עמודי תאורה בפארק הנחל

עוקרו וסורסו 500 חתולי רחוב

חוסנו 1531 כלבים וחתולים נגד כלבת

23 אירועי נשיכה והסגר, 17 ממועצה אזורית שומרון + 6 כלבים מאריאל
נלכדו 61 כלבים משוטטים

ניתנו 18 קנסות בגין שוטטות כלבים
ניתנו 41 התראות בגין עבירות על שוטטות כלבים וחתולים

הושמדו 130 ק“ג בשר ומוצרי בשר מבתי עסק בעיר

ניתנו 4 קנסות על מפגעים בבית עסק לממכר בשר

התבצעו 221 ביקורות בעסקים לממכר בשר ומוצריו

החלפת 4 פרוג‘קטורים במגרש הכדורגל

התקנת לוח חשמל עבור אירועים בפארק ברוך

השלמה וסיום פרויקט החלפת תאורת רחוב לתאורת לד, 
הותקנו 2,567 פנסים ונורות לד . החיסכון השנתי ממוצע הינו 57%.

החלפת תאורה לתאורת לדים בכל בגני ילדים ובתי-ספר היסודיים

הותקנה מערכת מיזוג חסכוני דגם VRF באולם ספורט עליזה בגין 
בעלות של 120,000 ₪ .
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קליטת עלייה
ב-2016 קלטנו 98
 עולים חדשים 

בנוסף לאולפן של משרד
 העלייה והקליטה נפתחו

 3 קורסי לימוד עברית
 עירוניים

150 ילדים השתתפו 
בפעילות "חנוגוד"

 בשיתוף עם צופים 
10 בני נוער מתנדבים במחלקת

 קליטה חנכו במהלך השנה
 10 ילדי עולים

3 10

3 סיורים להכרת הארץ 
מסובסדים לעולים 

חדשים 
3

5 ערבי תרבות
5 לעולים

150

112

2 סדנאות הורות 
2(אנגלית ורוסית)

3 מסיבות לציון
 חגי ישראל

עולים הגיעו 
לאריאל

3

12 הרצאות חינמיות לעולים
 חדשים בנושאים מגוונים 

ואקטואליים
12

2 סדנאות זוגיות
 (אנגלית ורוסית)

תקציב מקסימאלי של 400,000 ₪ 
לפעילות של פרויקט "מחוברים" לנוער.

מס' משתתפים בפרויקט "מחוברים" 
עבר את ה-100 איש

20 עולים חדשים לקחו
 חלק בקבלת שבת עולמית

2

בטחון 
פעילות האגף במהלך 2016-2017

מוסדות חינוך

ביטחון שוטף

חירום

ב- 33 גני ילדים הותקן מנגנון אבטחה
על הדלתות הגן לבקרה ושליטה של

הגננת על הבאים לגן

בוצעו 6 אימונים למכלולי החירום של 
הרשות וכן תרגילים לחירום במסגרת

 תרחיש רעידת אדמה

בוצעו 2 תרגילים גדולים של מטה
 מל"ח של הרשות לתרחיש מלחמה

ורעידת אדמ

הוקם חפ"ק עירוני

התקיים תרגיל רשותי במתקן הסימולטור
של פיקוד העורף המדמה רעידת אדמה בעיר.

העירייה זכתה לשבחים על תפקודה

נרכשו 2 רכבי ביטחון במקום כלי הרכב
 הישנים עבור כוח האבטחה של העיר

 והרבש"צים

בוצע תרגיל גדול משלוב כוחות
 (צבא, משטרה וכ"כ) בהתאם לתרחיש

 חדירת חוליית מחבלים לעיר

נרכשו עשרות כוונות אופטיות לאמל"ח
כיתות הכוננות. נרכשו מכשירי קשר

חדישים לכלי רכב וניידים עבור כוחות
הביטחון באגף, ניידת הפיקוח

העירוני והפקחים. 

נרכשו 5 עמדות אבטחה לבתי הספר
וגנים במסגרת תכנית רב שנתית 

לריענון העמדות במוס"ח

נפרסו עשרות מצלמות היקפיות
 מסביב לבתי הספר כנגד אירועי

 אלימות וונדליזם.
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עיריית אריאל - הצעת תקציב לשנת 2018
הסעיף התקציבי

הכנסות

הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

הוצאות

ארנונה כללית 

מפעל המים

עצמיות חינוך

עצמיות רווחה

עצמיות אחר

סה"כ עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך

תקבולים ממשרד החינוך נוער ותרבות

תקבולים מהמשרד לשירתים חיברתיים

תקבולים ממשלתיים אחרים 

מענק כללי לאיזון 

מענק כללי - חד פעמי 

מענק כללי - ,תוספת חד פעמי

מענק כללי - חד פעמי שיפוי הקפאה

מענק רזרבת שר

מענק בטחון

מענק אוסלו

מענקים אחרים ממשרד הפנים

סה"כ תקבולי ממשלה

שכר כללי

פעולות כלליות

סהכ כלליות

שכר עובדי חינוך

פעולות חינוך

סה"כ חינוך 

שכר עובדי רווחה

פעולות רווחה 

סה"כ רווחה 

פרעון מלוות אחר

סה"כ פרעון מלוות 

הוצאות מימון

סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

הנחות בארנונה

סה"כ הוצאות כולל מותנה 

עודף / גרעון

סה"כ הכנסות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

סה"כ הכנסות כולל מותנה

הנחות בארנונה

2016 ביצועהצעת תקציב  2 שינוי 2017הצעת תקציב  2018
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עיריית אריאל, 
אנחנו כאן בשבילך!

מוקד עירוני- 
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