
הצגת תכניות עבודה
אגפי העירייה

2016ע"לשנה



ראש העיר
מר אליהו שבירו



ל העירייה"מנכ
מר אבי עזר



חזון ראש העיר



את תושבי המשרת ( הרשות)ארגון 

העיר אריאל תוך העמדת התושב במרכז  

תחומי העשייה המוניציפלית  בכל 

.יעילות ובאיזון תקציבי, בשקיפות 



עיר של חינוך  , עיר אוניברסיטאית

תוך דגש על הטמעת ערכים לאהבת  

ומתן  מצוינות פיתוח , הארץ והאדם 

.מענה לכלל התלמידים בעיר



עיר מבטיחה ומקיימת בתחומי  

התרבות הקהילה  , התעסוקה

מקפידה על יצירת  . והמגורים

.ואסתטיתסביבת חיים איכותית 



עיר שחוברה לה יחדיו בין  

בין חילוניים  , השומרון למרכז

.לדתיים ובין יהודים לערבים



דרוג מוקדש+ שיפור השירות לתושב •

התארגנות והערכות לשלג•

התארגנות והתכוננות לחירום•

סגירת מעגל•

וקביעת סדר  , המשך טיפול בתשתיות•
עדיפויות לריבודי כבישים



תחבורה ציבורית•

העצמת העובד•

השקעה בחזות העיר•

(עמודים)מעבר של העירייה לתאורת לד•

יציאה לפיילוט בנושא תאורת לד בבתי  •
ספר

המשך הקמת מוסדות חינוך וציבור  •
לרווחת תושבי העיר



העדלאידעמיסוד •

העצמאותאירועי יום •

מיסוד מרוץ אופניים•

התמקדות והתמקצעות בהגשת קולות  •
קוראים

הידוק הקשר עם האוניברסיטה•

(מותנה בתקציב)מוסדות חינוך הנגשת•

מבני ציבור ושטחים ציבורייםהנגשת•



עליזה  )מגרשי ספורט שידרוג/הקמה•
(אור זבולון, בגין

חצרות גני ילדיםשידרוג•

עות"תבקידום •

פ תכנית "הקמת שירותים ציבוריים ע•
סדורה

באוכלוסיהטיפול •



תמיכה בתנועות הנוער ורתימתם לסיוע  •
יצירת קשר עם  )באירועים חריגים 

(קשישים באירועי שלג

טיפוח מתנדבים•

'שלב ב+ ' שלב א–פינוי בינוי •



משאבי אנוש
נאוה בן הרוש' הגב



עיריית אריאל–עץ מבנה 

ע"עוזר רהראש העיר

ל"עוזר מנכ
ל  "מנכ

העירייה

שירותים 
חברתיים

הנדסהגזברותחינוך שיפור פני 
העיר

ביטחון פיקוח  
ורישוי

משאבי  
אנוש

מערכות  
מידע 

ותקשורת

ש"יועמ

מ  "מ
ע"רה

לשכת 
ע"רה

מבקר

דובר

מהנדסגזבר



משאבי אנוש

נתונים מספריים

300עובדי עיריית אריאל מספר •

עובדים זמניים  20+ עובדים קבועים 280•
(שעתיים)

פנסיונרים95•

395-כ מקבלי שכר מהעירייה "סה•



משאבי אנוש

לשכת ראש העיר
3%

ל"לשכת מנכ
1%

מערכות מידע ותקשורת  
2% משאבי אנוש

1%
גזברות

3%

ע"שפ
6%

מוקד+ בטחון 
4%

הנדסה
2%

משרדים ממשלתיים
1%

פיקוח ורישוי
2%

חינוך  
66%

שירותים חברתיים
9%

העירייההתפלגות עובדי 



משאבי אנוש

העצמת העובד•

רווחת העובד•

מדיניות שכר•

קידום עובדים•

הענקת דרגות אישיות•

('ב-ו' דור א)גמלאים ופנסיונרים •



ע"אגף שפ
אמליה בירנבאום' הגב



עיר המקפידה על יצירת  : חזון ראש העיר

סביבת חיים איכותית ואסתטית
תחזוקתה וניקיונה של העיר , ע אמון על חזותה"אגף שפ

ובאביבבסתיו,בקיץ,בחורףבכל ימות השנה 

 דונם ומבצעים אותו בעזרת  300-בגינון ברחבי העיר יש כ
.עובדים ושני מאבטחים חמושים20

 עובדים עם מאבטח חמוש הם עובדים  11בניקיון הרחובות
.בקבוצה ברחבי העיר

  טיפול בגני משחק ציבורים ופינוי אשפה וגזם לפי מועדים
.קבועים

חניה מרכז  –וריבוד כבישים קירצוף, תחזוקת רחובות העיר
דרך  , דקל, ירדן–תיקון מדרכות ( ירדן, שניר', מסחרי רובע א

התקנת  , מעקות בטיחות, קולטני מי גשמים', וכועפרון 
.הסרת גרפיטי, מאחזי יד



עיר המקפידה על יצירת  : חזון ראש העיר

סביבת חיים איכותית ואסתטית
 תחזוקת תאורת רחוב ברחבי העיר.

 המחלקה הווטרינרית אמונה על בדיקות משנה

אכיפה בנושא בעלי  ( פיקוח מזון שנכנס ליישוב)

.תחזוקת הכלבייה, חיים

מתן מענה וטיפול במוסדות חינוך וציבור.

באירועי  , מתן מענה לוגיסטי באירועים עירוניים

.ח וכדומה"מל, חירום כגון שלג



דגשים בתכנית העבודה לשנת  

2016
שדרוג גני משחקים  •

י האגף לתיקונים ברחובות  "עבודות יזומות ע•
העיר

"פחים כתומים"–איכות הסביבה •

לדיםהתייעלות אנרגטית תאורת •

י תכנית "שדרוג וטיפול בתאורה ברחבי העיר עפ•
עבודה ופניות תושבים



אגף הנדסה
גרינברג. ב' אינג



המשך ייעול  –כללי –הנדסה אגף 

המערכת

שיפור השירות•

קיצור זמנים להוצאת היתרי בנייה•

GISהטמעת מערכת •

(עות"תב)קידום תכניות בניין עיר •

מערכת זימון תורים•



פרוייקטים–הנדסה אגף 

2016שמסתיימים עד ינואר 

אתר ההנצחה בבית הראשונים•

ביקור רופא•

מרכז צעירים•



לתחילת  פרוייקטים–הנדסה אגף 

2016ביצוע בשנת 
"נחשונים"-ס יסודי חדש"בניית בי•
"נחשונים"–אולם ספורט חדש •
גני ילדים•
מבני חינוךהנגשת•
בניית מועדון בני עקיבא•
בניית מטווח אוויר•
"אור זבולון"–קירוי מגרש ספורט •
מרכז הפעלה•
שיפוץ מעון יום לקשיש•



בתחום  פרוייקטים–הנדסה אגף 

2016התשתיות לשנת 

(דרך עפרון)הסדרת ציר כניסה ויציאה מהעיר•

הסדרת מעגל התנועה בצומת המציל  •
'ירושלים' שד/היהודי



תכניות פיתוח–הנדסה אגף 

עות"תבקידום תכנית מתאר לעיר והכנת  •
ד"עתידיות להגדלת יח

דרום מזרחיתע"תב•

"בנה ביתך"לע"תב•





מערכות מידע ותקשורת
מיכאל אלטיניקוב



–ותקשורת מידע מערכות 

המחלקה אחראית ומופקדת על 

קידום ופיתוח מערכות  , תפעול

מוסדותיה  , המחשוב בעירייה

צוות  . ובמערכת החינוך בעיר

המחלקה מתחזק את מערך 

המחשוב העירוני ומקדם רעיונות  

.חדשניים בתחום



מידע ותקשורתמערכות 
אחזקה שוטפת של מחשבים וציוד נלווה בעיריית •

אריאל ומערכת החינוך
תחזוקת תוכנות ותמיכה במשתמשים, התקנה•

קידום פתרונות ורעיונות בתחומי המחשוב  •
והטכנולוגיה לאגפי העירייה ומערכת החינוך

תשתית תקשורת מכל  , תחזוקת מערכות טלפוניה•
אלחוטיות, קוויות:הסוגים

בתי ספר ואתרים , עירייה–בניית ותחזוקת אתרים •
ייחודיים של מערכת החינוך

אבטחת מידע•



מידע ותקשורתמערכות 

תוריםמערכת לזימון וניהול •

מדיניות הארגון  הגדרת -אבטחת מידע •
ISO 27001וביצוע סקר לקראת תקן 

(המשך)הספר מקרנים לבתי •

IPTנוכחות מבוססת מערכת לדיווח •

מ"חלכיתות רכישת מחשבים •



מידע ותקשורתמערכות 

מערכות לרציפות תפקודית  •

(גביה)ליבה נתונים במערכות טיוב •

החלפת מחשבים במשרדי העירייה•

(2009מחשבים משנת היצור 25-כ)



אגף ביטחון
מר אודי להב



אגף ביטחון

ע  "האגף פועל למניעת חדירה של פח•
ל וצמצום  "אכיפת נהלי צה, לשטח העיר

הערכות להסלמה ומצבי  , ח"מעבר שב
חירום בכדי לאפשר מרקם חיים אזרחי  

.תקין בעיר



אגף ביטחון

בפועלי השטחים  שיפור הטיפול והבידוק •
לעירסככות בשערי הכניסה והקמת 

טיפוח מתנדבים והרחבת מעגל המתנדבים•

שדרוג מצלמות עיר ללא אלימות•

ריענון  , היערכות ומוכנות לחירום ולשלג•
הנחיות וציוד



אגף ביטחון
י תכנית סדורה  "שיפוץ ושדרוג מקלטים עפ•

הקמת מוקד ומרכז הפעלה אחוד        •
(מותנה באיגום תקציבים)

לכניסת  מערכת בקרה –"סגירת מעגל"•
(מותנה באיגום תקציבים)פועלים 

העתקת שער מזרחי והקמת  –ט"מבשיפור •
שער בית עלמין

ח"במוסחיזוק מרכיבי ביטחון •



אגף פיקוח ורישוי עסקים
מר ברוך אנגל



אגף פיקוח ורישוי עסקים
שיטור עירוני

.הגברת אכיפת החוק ושמירת הסדר הציבורי בהתאם להנחיות ועדת אכיפה

2015נתונים לשנת 

20142015

-11%צמצום הפרעות מנוחה  762688

+60%עליה בשפיכות אלכוהול 386623

-5%עבירות איכות סביבה 696663

-35%לחימה בתאונות הדרכים 3525

(.התראות67-חות ו"דו61)ח "אכיפת עבירות בע100128



2016יעדים לשנת 

.10%-צמצום הפרעות המנוחה ב•

י אכיפה  "ע, צמצום עבירות בעלי חיים•
.שוטפת ועריכת מבצעים בשיתוף המשטרה

.אכיפת עבירות פסולת בניין•

–פעילות הסברה ומניעה במוסדות החינוך •

.הרצאות בבתי ספר וגני ילדים

פעילות הסברה ומניעת  -בטיחות בדרכים•
נהיגה תחת השפעת אלכוהול וצמצום  

.תאונות הדרכים



אגף פיקוח ורישוי עסקים
רישוי עסקים

.הגדלת אחוז העסקים בעלי רישוי2016סיוע לבעלי עסקים בהסדרת רישיון עסק וכיעד ל 

הגורם העיקרי שבגינו אין רישיוןעסקים ללא רישיוןעסקים בעלי רישיוןעסקים טעוני רישויקבוצת עסקים

כיבוי אש ובריאות, הנדסה24186רוקחות וקוסמטיקה, בריאות

22דלק ואנרגיה

הנדסה532בעלי חיים, חקלאות

כיבוי אש ובריאות, הנדסה1067035מזון

כיבוי אש , הנדסה1284מסחר ושונות 

הנדסה ומשטרה23185נופש וספורט, עינוג ציבורי

כיבוי אש20191רכב ותעבורה

משטרה541שרותי שמירה ואבטחה

כיבוי אש ואיכות הסביבה, הנדסה523121כמיה ומחצבים, מלאכה, תעשיה

24917475



אגף לשירותים חברתיים
2016תוכניות לשנת 



אגף לשירותים חברתיים
ילדים ונוער

להורותנתיבים מרכז , מועדוניות•

בצהרוניותסיוע בהשמה •

י ממצאי המיפוי"עפ360פתיחת שירותי תכנית •

12-14מענים  לילדים בסיכון בגילאי /הקמת מסגרות •

תוכנית מוגנות קיץ לילדים בסיכון גבוה•

נכויות ומוגבלות שכלית
.הרחבה ושיפוץ המפעל השיקומי•

".מתחברים"הגדלת נפח פעילות מועדון •

.טיפול וסיוע לילדי החינוך המיוחד בתיכון  ולמשפחותיהם•

.הרצאות להורים לילדים עם אוטיזם/ סדנאות •



פרט ומשפחה
:מרכז לשלום המשפחה•

.קבוצת נשים נפגעות אלימות. א

.קבוצת גברים לשליטה בכעסים. ב

:ביטחון תזונתי •

.   הרחבת הסיוע. א

.קיום כנס עירוני. ב

" קמחא דפסחא"מבצע . ג

הוריותסדנאות והרצאות לחד •

המשך סיוע עם קופת ידידות•



אגף לשירותים חברתיים
עיר ללא אלימות/עבודה קהילתית 

".מעגלים מתרחבים"במסגרת פרוייקטים8•

.עם נוער נושר ממסגרות חינוך" קולנוע מסייע"תכנית •

.ל"שיפיתוח •

".בגד זול"פיתוח •

.ערב עירוני למניעת אלימות במשפחה•

הכשרת בלניות ונשים משפיעות בקהילה הדתית –" להושיט יד"•
.בתחום האלימות במשפחה" אורות אדומים"ל

פעולות במסגרת מניעת סמים ואלכוהול•

•



אזרחים ותיקים/ קשישים
בהובלת  )לניצולי שואה " החייםנצחון"-ו" מחוברים"•

(.התיכון וקרן הסיוע לניצולי שואה

"בכבוד ובידידות"פתיחת שירות •

.מעון יום לקשישהרחבת •

.שיפוץ מועדון אמצע הדרך ומועדון הלב החם•

.לאזרחים ותיקים" סתיו של זהב"חודש •



אגף לשירותים חברתיים

וצעירות והתמכרויותצעירים , מתבגרים
.הרחבת תוכניות במרכז לנערה•

.לנערות בקצה הרצף" מעטפת "תוכנית •

.פסיכואקטיבייםטיפול ביחידה לנוער משתמש בחומרים •

.עבודה עם קבוצה בקידום נוער לפיתוח מנהיגות-" יזמות ופעולה" •

.טיפול בגמילה למבוגרים מכורים•

משתמש בחומרים  לנוער " מתבגרים בעלייה"הנחיית קבוצת  •
פסיכואקטיביים

.תוכניות למניעת סמים ואלכוהול•



אגף לשירותים חברתיים
כללי

כולל  , בחירוםבאוכלוסיהארגון והכשרה למכלול טיפול •
.מתנדבים

.ח"תוכניות למיתוג האגף לש•

ס משפחה כחלק מתוכנית הרפורמה במשרד  "שדרוג יכולת  עו•
.הרווחה

לשימוש בתיק פונה  " מעגלי התערבות"הטמעת מערכת •
.ממוחשב



תכנית מניעה בעיר אריאל  



מטרות

יצירת מסגרות פנאי לבני הנוער ככלי למניעת שוטטות  •

סיכוניותוהתנהגויות 

הקמת מענים נוספים לטיפול בילדים ונוער בסיכון•

התנהגויות  הכשרות והדרכות למדריכים בנושא ומניעת •

(סמים ואלכוהול, אלימות)סיכוניות



מטרות

מרכז  , סיירת הורים)יצירת מעורבות תושבים וקהילה •

(  הורות, מתנדבים

תיאום בין התכניות למניעת כפילויות וחיזוק  •

.ההשפעה של כל תכנית

סיכוניותהעלאת מודעות תושבים להתנהגויות •

(אלימות, נהיגה, סמים, אלכוהול)

יצירת שיתופי פעולה אזוריים בשומרון•



2016תקציב תכניות מניעה לשנת 

₪, עיר ללא אלימות

410,000 ,37%

₪, תכנית מחוברים

390,000 ,35%

תכנית הלאומית לילדים 
, ₪147,000, ונוער בסיכון

13%

רשות למלחמה  
,  בסמים ובאלכוהול

₪115,000 ,11%

הרשות הלאומית  
₪, לבטיחות בדרכים

46,000 ,4%



אגף החינוך

אילנה נולמן' הגב



החינוךאגף 

(  שלישית/שנה שניה)תכניות ומסגרות לימוד חדשות 
באחריות עירונית כוללתלמיצוינותחינוך –ר"גרממימוש תכנית 

(תכנית נסמכת אוניברסיטה)רובוטיקה מגן הילדים ועד לתואר -המערכתכל 1.

יסודות המוזיקה הקלאסית; הגן המוזיקאלי-גני חובה2.

נבחרות, תכנית התקשוב הלאומית, ניהול עצמי,ס"ייחודיות בי-ס יסודיים"בי3.

מכינה אקדמית,שישה מסלולי מיצוינות בהתמחויות שונות-ב"חט4.

(  טכנולוגיה-ביו, רובוטיקה)מגמות עילית , מ"חנכיתות -ע"חט5.

שילוב האוניברסיטה בתכניות שונות-ד"כל המערכת עד י6.

מינוי רכזת תחום  , מענים אישיים, כיתות–הרחבת החינוך המיוחד בעיר7.
בחינוך



אגף החינוך
360–תכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 

5עליה וקליטה, בריאות, ביטחון פנים, רווחה, חינוך: משרדי ממשלה

0-18: גיל

(דצמבר-ספטמבר )מיפוי עירוני תהליך

 (ינואר)התוצאות עיבוד

הכנת תכנית יישובית והפעלתה

 ח"שפ, טיפות חלב, גוונים, נוער' מח, נוער. ק, ח"מוס-רחב שיתוף עירוני ,

....א"על, משטרה, רווחה



החינוךאגף 
חברתי-תכניות לתמיכה ולמינוף לימודי

קרן אריאל לפיתוח, ק"שח, ידידים, פרח; מאות סטודנטים בשרות החינוך; ב"י-י"גנ1.

(  תנופה לבגרות מלאה)ם"תל' כיתה ט, (לקויות למידה)ל"למ"חנכיתות ; ב"חט2.

ר"ומבהזנק , אתגר, (ל"ל)לקויות למידה מ"חנכיתות ; ע"חט3.

ס"ערכיות בביה–תכניות חברתיות

מ"חנכיתות ', כיתות ז;תהליכי העצמה במרכז הארצי לפיתוח ערכים ומנהיגות. 1

קידום נוער, ר"מב, הזנק, כיתות אתגר, א"י-'המכיתה 

ב בגרות חברתית"י-'י, טוב-תכנית אור' ט-'ז, ( קהילתיות)יסודי ; עם הפנים לקהילה. 2

....ימי זיכרון, שורשים, ך"חידון תנ, ידע-לא-עד, נטיעות, מרוץ הלפיד; מסורת. 3



החינוךאגף 
תכניות ייחודיות

א להתמחות"קליטה כ, השתלמויות;סיום תהליך ההכרה–ח"השפ

 צים"מדלבית הווטרנים בהדרכת -ושם -של יד" חמש הערים"המשך התכנית

ב"י-'י

3 (ל"אורגד ז-ש שרה כהן"לרבות הענקת פרס ע)ארגון לומד –בשנה חינוכאיםכנסי

 ערכית-הורים בעשייה החינוכיתשיתוף

ח"מוסשל הצטיידות והקמה , שיפוצים

,  מ"חנס מקצועי או "בי: בתהליך, י"גנ, נחשונים;מוסדות חדשים1.

... חממה, אולם נחשונים, מגרשים, חצרות, בטיחות;ס"ביה...חצרות, מטבחים, בטיחות; י"גנ2.

...ריהוט, מעבדות, מזגנים, מקרנים;הצטיידות3.



החינוךאגף 

".דרוש כפר שלם לגדל ילד"
פתגם אפריקאי



סוף


