
הצגת תכניות עבודה
אגפי העירייה

2017ע"לשנה



ראש העיר
מר אליהו שבירו



ל העירייה"מנכ
מר אבי עזר



שיפור השירות לתושב•

לחירוםהתארגנות והתכוננות •

(כוכבי יופי למקלטים5קבלת תעודת )•

והערכות לשלגהתארגנות •

סגירת מעגל ושדרוג כניסת פלסטינים  •
לעיר

המשך שדרוג תשתיות בעיר וקביעת  •
סדר עדיפות לביצוע



תחנות אוטובוס והגברת רענון)תחבורה ציבורית •
(הזמינות

קידום  , קורסים, השתלמויות)העצמת העובד•
(בדרגות

(2016כוכבי יופי ב5קבלת )השקעה בחזות העיר •

יציאה לפיילוט בנושא תאורת לד בבתי ספר•

גני ילדים  )המשך הקמת מוסדות חינוך ותכנון עתידי •
(ובתי ספר

,  אולם ספורט, בני עקיבא)הקמת מוסדות ציבור•
(קירוי מגרש ספורט

המשך העלייה בזכאי תעודות בגרות ואיכות  •
הבגרויות



העדלאידעמיסוד •

אופנייםמיסוד מרוץ •

העצמאותיום אירועי •

התמקדות והתמקצעות בהגשת קולות  •
קוראים

כולל  ( מותנה בתקציב)מוסדות חינוך הנגשת•
פרטני במידת הצורך

מבני ציבור ושטחים ציבוריים  הנגשת•
(מותנה בתקציב)



-בכל שנה4)–דרוג חצרות גני ילדים ש•
(מותנה תקציב

עות"תבקידום •

פ תכנית "הקמת שירותים ציבוריים ע•
(תאים בכל שנה3)סדורה 



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

(באירועי שלג

'שלב ב+ ' שלב א–ינוי פבינוי •

השכרת דירות לזוגות צעירים תושבי אריאל•

טיפול באפשרות לבנות דירות להשכרה לטווח •
ארוך

פ"הבטדוח •

רישוי עסקים•



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

חברי מועצת העיר



משאבי אנוש

נתונים מספריים

294עובדי עיריית אריאל מספר •

זמניים  עובדים 30+עובדים קבועים 264•
(שעתיים)

פנסיונרים98•

392מקבלי שכר מהעירייה כ "סה•



משאבי אנוש

לשכת ראש  
8, העיר

4, ל"לשכת מנכ

4, מיחשוב

4, משאבי אנוש

8, גזברות

17, ע"שפ

14, מוקד+ בטחון 
7, הנדסה

4, משרדים ממשלתיים
7, פיקוח ורישוי

185, חינוך 

32, רווחה

פילוג עובדי עיריית אריאל

לשכת ראש העיר ל"לשכת מנכ מיחשוב משאבי אנוש גזברות ע"שפ מוקד+ בטחון  הנדסה משרדים ממשלתיים פיקוח ורישוי חינוך   רווחה



משאבי אנוש

העצמת העובד•

רווחת העובד•

מדיניות שכר•

קידום עובדים•

הענקת דרגות אישיות•



אגף החינוך

נולמןאילנה ' הגב
2016-2017ז "ל תשע"שנה



מנהלת  

י"מחלקת גנ

שוש שמיר

מזכירה

מיכל הררי

אבות בית2

בוריס חלדרוב

אוליבייה שאואט

י"סייעות גנ56

סייעות מחליפות  3

רפואיות/סייעות צמודות7

כוננית1

גננות קבועות33

גננות משלימות  20

מנהלת  

הספרייה

ליליה  

גולדנברג

ספרניות  4

מחליפה  1

אחת  

טיפול בפרט

סיות"קב3

נורית כהן

רונית שמעוני

מירי אלהרר

מועדונית אור

רווחה-חינוך

מדריכות2

תקציבאית  

מנהלת  

תכניות  

אורלי זקס

רכזת הסעות

ורישום  

תלמידים

דורין  

ברנהולץ

מינהלה

ס"מזכירות ביה11

,מזכירת אשכול1

לבורנטיות אשכול2

ה"מזכירת הפסג1

ס  "אבות בית ביה7

(ב"יסודי וחט)

,ס"מנהלי בתיה8

מנהלת אשכול הפיס1

ה"מנהלת מרכז הפסג1
מזכירת האגף ועוזרת מנהלת האגף

סיגל רוזנפלד

נוער ' מנהל מח

שלומי עמר

מזכירה1

נוערמדריכי8

מנהלת  

היחידה לקידום  

נוער

שירה מנדלסון

כפיפות תפעולית ומקצועית

כפיפות ניהולית  

מנהלת אגף החינוך  

אילנה נולמן

ה"מנהל היל1

מורים ומדריכים13

מנהלת  

ח"השפ

ירדנה לוי

מזכירה

ענבל פולק  

פסיכולוגיות8

מ"רכזת חנ

טובה שרמן

מנהל  

360תכנית 

שלמה  

פטשינו

מלוות  19

בהסעה
סייעות פדגוגיות13

סייעות אישיות19

סייעות רפאיות4

מבנה ארגוני של אגף החינוך



2016-17ז "מצבת תלמידים תשע

1-יסודי -עליסודיים5גנים33
ע"וחטב "חט

כ"סה
ז"תשע

566מ"מ
חובה  9
טרום9

1,163
'כיתות א230

4703932,596

256ד"חמ
חובה4
טרום4

232
מ"חנכולל -275

487

62מ"חנ
שפתי5
תקשורת2

110
ל"ל6
התנהגות. נ7

54
ל"ל6

41
ל"ל3

261

נווה  
אריאל

ח-א

324
בנים185
בנות139

324

8841,8295244343,668כ"סה

שניםבשלוש 

465עלייה של 

.  תלמידים

2014-2016בשנתיים 

תלמידים200-עלינו ב

2016-2017בשנה

תלמידים290-עלינו ב



(ד"תשע)הוצגו לפני שלוש שנים -יעדי העל

השבת אמון התושבים במערכת החינוך ובלימת הירידה ממוסדותיה

עלייה בהישגים אקדמיים וחברתיים

 בחמש שנים  30%-גידול במספר התלמידים הלומדים בעיר
15%עלייה של , שנים3אחרי -( ח"תשע-ד "תשע)

חיבור מערכת החינוך לאוניברסיטת אריאל ,

ביקורים ותכניות



ז"ל תשע"יעדים לשנה

 כתכנית , ד"מתשעהמיושמת בעיר ', ר"גרמתכנית 'הפיכת
.ח"משהפ "י מו"המאושרת ע, עירונית וייחודית-פדגוגית

(.  ט"תשע-ז"תשע)לבנות ובנים , ד"חמשנתי -שש, יסודי-ס על"הקמת בי

 עידוד התלמידים והצטרף לתנועות נוער-" תנועות הנוער"שנת.

פנימייתי למחוננים בשיתוף אוניברסיטת אריאל-הקמת תיכון ארצי.







השוואה-בתיכון שלנו התלמידים הישגי 

ב"תשעהתחום
2012

ג"תשע
2013

ד"תשע
2014

ה"תשע
2015

ו"תשע
2016

'תלמ61%66%76%77%88%146זכאות לבגרות

לא סופי

איכותית  תעודה
5 ,5 ,5 ,5

0.7%1.3%6.2%14%

22%23%27%39%בגרות חברתית

ל "צה
ושרות לאומי

:גברים
:נשים

99%
97%

ממתינים  
לנתונים



החינוךאגף 

תכניות ומסגרות ייחודיות ופורצות דרך

היגוי עירונית  י ועדת "ע, ח"למשהכתכנית ניסוי הכנתה –ר"גרמתכנית 1.

אריאל ( רובוטיקה, חלל', מת)ר"מחעיר –רובוטיקה מגן הילדים ועד לתואר 2.
המדע והטכניון  , נבחרה כעיר מדגימה מטעם משרדי החינוך

360-התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון3.

לרבות צוות מקדם בריאות בגני תקשורת-שילוב האוניברסיטה בתכניות שונות4.

הכשרת  , מענים אישיים, כיתות, גנים–הרחבת מענים לחינוך המיוחד בעיר5.
צוותים

תכנית השתלמויות, שלושה כנסים בשנה–חינוכאיםהעצמת 6.



החינוךאגף 

תכניות ומסגרות ייחודיות ופורצות דרך

יסודות המוזיקה הקלאסית והאמנות  ; אמנותי/הגן המוזיקאלי-גני חובה7.
במהלך השנה יעבור למבנה הקבע שלו', הפלס

, נבחרות, תכנית התקשוב הלאומית, ניהול עצמי,ייחודיות-ס יסודיים"בי8.
השאלת ספרים

באשכול הפיסר"מחמעבדת , מיצוינותשבע התמחויות –ב"חט9.

, (טכנולוגיה-ביו, רובוטיקה)מגמות עילית , מ"חנכיתות -ע"חט10.

תיכונית  -חטיבה על



החינוךאגף 

חברתי-תכניות לתמיכה ולמינוף לימודי

היחידה לקידום נוער1.

לפיתוחקרן אריאל , ק"שח, ידידים, ח"פר; ב "י-י"גנהחינוךסטודנטים בשרות מאות 2.

גני חובה ויסודיים; ב"תכנית קר3.

אות , שיעורי מנהיגות, צים"מד, ש"ש, תנועות נוער; תכניות יחידת הנוער4.
...הנוער

ר"ומבהזנק , ב כיתות אתגר"י-'י,  (תנופה לבגרות מלאה)ם"תל' ט; כיתות מינוף5.

ב"וחטיסודי , י"לגנ; ואמנויותטכנולוגיה , מרכז עירוני למדעים-אשכול הפיס 6.



החינוךאגף 

חברתי-תכניות לתמיכה ולמינוף לימודי

צהרוניות, ח"מרכז פר, מועדונית אור; מסגרות בתום יום הלימודים7.
ב"מרכז למידה חט, (ויסודייםי"גנ)

ס מחוץ לעיר"שיבוץ בבי, מענים אישיים בעיר, כיתות; חינוך מיוחד8.

'ב-'א; ספר של החופש הגדול-בתי9.

דו לשוני בגני הטרום חובהפרויקט 10.



החינוךאגף 

ס"ערכיות בביה–תכניות חברתיות
'ט', ז, הכיתות ;תהליכי העצמה במרכז הארצי לפיתוח ערכים ומנהיגות. 1

קידום נוער, ר"מב, הזנק, אתגר, מ"חנכיתות ', י, ם"תל

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

בגרות חברתית-ב "י-'י

יום העצמאות , כנס מקהלות מחוזי, ידע-לא-עד, נטיעות, מרוץ הלפיד; מסורת. 3

, יום הניקיון הבינלאומי, ימי זיכרון ממלכתיים, חגים, שורשים, ך"חידון תנ, י"גנ

...יום המעשים הטובים, יום ההליכה הבינלאומי

גני חובה ויסודיים; מפעל הזנה. 4

פיזית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים/הנגשה פרטנית. 5



החינוךאגף 
שיתוף והעצמת הורים

ערכית בעקביות ומתוך אמון-שיתוף הורים בעשייה החינוכית

ח"מוסשל הצטיידות והקמה , שיפוצים
, י"גנ2, נחשונים החדש;מוסדות חדשים1.

ד"חמיסודי -על, ס ארצי למחוננים"בי; בתהליך2.

,  חצרות4, מטבחים, מקרנים, מחשבים, ריהוט, ערכות רובוטיקה, בטיחות; י"גנ3.
, הנגשות

תוספת כיתות , אור זבולוןד"חממגרש , ציוד וריהוט לכיתות חדשות, בטיחות;ס"ביה4.
הנגשה כולל פיר מעלית  , פרטנית, כיתות אקוסטיות)הנגשות, זבולוןב ובאור "בחט

,  (במילקן



החינוךאגף 

".דרוש כפר שלם לגדל ילד"
פתגם אפריקאי



החינוךאגף 

חברתי-תכניות לתמיכה ולמינוף לימודי

היחידה לקידום נוער1.

לפיתוחקרן אריאל , ק"שח, ידידים, ח"פר; ב "י-י"גנהחינוךסטודנטים בשרות מאות 2.

גני חובה ויסודיים; ב"תכנית קר3.

אות , שיעורי מנהיגות, צים"מד, ש"ש, תנועות נוער; תכניות יחידת הנוער4.
...הנוער

ר"ומבהזנק , ב כיתות אתגר"י-'י,  (תנופה לבגרות מלאה)ם"תל' ט; כיתות מינוף5.

ב"וחטיסודי , י"לגנ; ואמנויותטכנולוגיה , מרכז עירוני למדעים-אשכול הפיס 6.



החינוךאגף 

ס"ערכיות בביה–תכניות חברתיות
'ט', ז, הכיתות ;תהליכי העצמה במרכז הארצי לפיתוח ערכים ומנהיגות. 1

קידום נוער, ר"מב, הזנק, אתגר, מ"חנכיתות ', י, ם"תל

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

בגרות חברתית-ב "י-'י

יום העצמאות , כנס מקהלות מחוזי, ידע-לא-עד, נטיעות, מרוץ הלפיד; מסורת. 3

, יום הניקיון הבינלאומי, ימי זיכרון ממלכתיים, חגים, שורשים, ך"חידון תנ, י"גנ

...יום המעשים הטובים, יום ההליכה הבינלאומי

גני חובה ויסודיים; מפעל הזנה. 4

פיזית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים/הנגשה פרטנית. 5



ע"אגף שפ
אמליה בירנבאום' הגב



מנהלת

אמליה

וטרינר

יובל

הגנת הסביבה

סטס

תברואה

פיני

קבלן ניקיון

מחסן

אורלי

גינון

מיכאל

קבלן גינון

אחזקה

רפי

חשמל

ארקדי

מנהלת  . ע

רבי

מנהלת פרויקטים

ציפי

ע"מבנה ארגוני אגף שפ



ע"אגף שפ

ע אמון על ניקיונה חזותה ותחזוקתה של העיר בכל ימות "אגף שפ
.השנה 

 עובדים 17דונם ומבצעים אותו בעזרת 300-בגינון ברחבי העיר יש כ.

 עובדים אנו בשאיפה לשדרג את רמת הניקיון בעיר13בניקיון הרחובות.

 טיפול בגני משחק ציבורים.

טיפול במפגעי בטיחות במרחב הציבורי.

  שמים דגש על נושא המחזור בעיר בכדי להעלות את כמות המחזור נייר
.פחים כתומים–זכוכית ואריזות , בקבוקים, קרטוניות, לבן

  בחודש הקרוב יודבקו מדבקות על פחי האשפה בעיר עם פירוט ימי פינוי
.פחים כתומים גזם וגרוטאות, אשפה ביתית

 מבצע קדש, אורי בר און:התחלנו בשדרוג ביתני האשפה ברחבי העיר  ,
הרדוף וחרוב, דרך הציונות, מפרץ שלמה, ל"צה



ע"אגף שפ

  המחלקה הווטרינרית שמה דגש על פיקוח מזון
מבצעת ביקורות בכל ( בדיקות משנה)שנכנס לעיר 

מבצעת אכיפה בנושא צואת  , בתי העסק בעיר 
מתחזקת את , פ עם הפיקוח העירוני"כלבים בשת

.הכלבייה

 (אריאל מערב)תחזוקת פארק התעשיות

מתן מענה וטיפול במוסדות חינוך וציבור.

 עירונייםמתן מענה לוגיסטי באירועים.

הכנת המרחב הציבורי לחורף.



ע"אגף שפ
 ע ביצע את העבודות"אגף שפ2016במהלך שנת:

וכותיקון משתלבות שהורמו משורשים , התאמת שוחות, עבודות יזומות בעיר תיקון קולטני גשם'.

 ל"רחוב צה, מבצע חירם, דרך הנחשונים, 18הותקנו מאחזי יד בדרך הציונות.

בקעת הירדן , הקוממיות, הגליל סוף הירדן, גרוטאות ופינות מחזור ברחוב הבשן, הוקמו פינות גזם.

פרויקט שדרוג מערכות ההשקיה בעיר ובמוסדות החינוך נמשך.

בוצע ניקיון החול בגני המשחק.

יח28כ "הוחלפו מושבי נדנדה לפעוטות ובוגרים סה'.

הוצבו אשפתונים וספסלים בגני משחק.

הוצבו שלטי הוריה בחלק מגני המשחק.

דבורה  למניעת גלישת חול' ביצענו הגבהת קיר בגן ברח.

פורקו ואוחסנו רשתות ההצללה בגני משחק לפני החורף.

 אפרתההותקנו ברזיות חדשות בגן ברוך ובדרך.

הירדן' הותקנו מתקני משחק בגן בסוף רח.

הותקנה הצללה חדשה בגן ביפה נוף.

ל"הוקם פארק כלבים בפארק הנח.

טיפלנו בתאורת רחוב ברחבי העיר.



דגשים בתכנית העבודה לשנת  

2017
שדרוג גן משחקים רחובות כלניות או וורדים•
התקנת מתקני כושר ציבוריים חדשים בכל  •

.ח מכון התקנים"כפוף לדו, הפארקים
.דשא בפארק הכלבים•
.'הצבת שירותים ציבוריים במרכז מסחרי רובע א•
י האגף לתיקונים ברחובות העיר"עבודות שוטפות ע•
.המשך שילוט גני המשחק•
.הקמת פינות גזם ומחזור נוספות ברחובות העיר•
הצבת מאחזי יד ברחובות ותיקים•



2017אגף הנדסה 
גרינברג. ב' אינג

מהנדס העיר



2017אדם אגף הנדסה כחמצבת 

מהנדס העיר
בוריס גרינברג

עוזרת מנהל
ענת דונלד

פרוייקטיםמנהל 
ותחבורה
עדן וקנין

מפקח על הבנייה
הראל שטרית

פרוייקטיםמנהלת 
עות"תבוליווי 

הילה נחום נגר

ראש מדור רישוי  
דינה רפאלובסקי

על הבנייהמפקח 
אייל חשאי

זהבית רצהבי
בודקת תיקי רישוי



המשך ייעול  –כללי –הנדסה אגף 

המערכת

שיפור השירות•

קיצור זמנים להוצאת היתרי בנייה•

(עות"תב)קידום תכניות בניין עיר •

קידום עבודות תכנון בנייה ותשתיות•



המשך ייעול  –כללי –הנדסה אגף 

המערכת

מתן מענה בנושאים תחבורתיים•

תיאום ועדת תחבורה וועדת נכים•

המשךGISהטמעת מערכת •



פרוייקטים–הנדסה אגף 

2016שמסתיימים עד דצמבר 

(  101מגרש )הערבה ' גני ילדים ברח•

הציונות והבשן: שדרוג קטעים ברחובות•

ניקוז תת קרקעי ברחובות נחשונים ודרך עפרון•

עבודות תשתית בפארק המנהיגות•

(סיוון, מליבו)ד "יח90סלילה ופיתוח במתחם של •

סימון כבישים ברחבי העיר•

תחנות אוטובוס10ריענון •



פרוייקטים–הנדסה אגף 

2017שמסתיימים עד ינואר 

ימית וברק' כיתות גן ברח4שדרוג חצרות של •

"מילקן"הנגשה בית הספר •

כיתות אקוסטיות4ביצוע •

שדרוג תשתיות בזק וחברת החשמל•



לתחילת  פרוייקטים–הנדסה אגף 

2017ביצוע בשנת 
"נחשונים"-ס יסודי חדש"בניית בי•

"נחשונים"–אולם ספורט חדש •

(828)נווה שאנן' רמת הגולן ורח' ברח)גני ילדים •

בניית מועדון בני עקיבא•

"אור זבולון"–קירוי מגרש ספורט •

מרכז הפעלה•

שיפוץ מעון יום לקשיש•

תחנות אוטובוס ברחבי העיר17החלפת •



בתחום  פרוייקטים–הנדסה אגף 

2017התשתיות לשנת 

(דרך המנהל האזרחי)הסדרת ציר כניסה ויציאה מהעיר •

ירושלים' שד/הסדרת מעגל התנועה בצומת המציל היהודי•

הפסגה–און -ביצוע צומת אורי בר•

ביצוע שיפור כניסה מערבית•

השלמת תכנון לכביש עוקף אוניברסיטה•

עפרוןבכניסה לדרך " שרוול בידוק"ביצוע •

הנגב' ביצוע נגישות במעבר ציבורי ברח•



2017תכניות פיתוח –הנדסה אגף 

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

(דיון למחוזית)דרום מזרחית ע"תב•

(דיון למחוזית")בנה ביתך"לע"תב•

702–701נקודתית למבנה ציבור בין בניינים ע"תב•

מערביות כולל הפקדה ומתן תוקף לכביש גישה  עות"תב•
לשכונות מערביות



2017תכניות פיתוח –הנדסה אגף 

נקודתית לאצטדיון עירוניע"תב•

תכנון וואדי כניסה•

מוריה' תכנון מעגל תנועה בסוף רח•

אריאל מערב' לשכקבלת תוקף לכביש גישה •



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•
VPN-אלחוטיות ו, קוויות: הסוגים

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

אבטחת מידע•



מידע ותקשורתמערכות 

:2016פרויקטים שבוצעו בשנת •

;אתר העירוני וקבלת תו נגישותהנגשת•

עמדות מחשבים בעירייה 50החלפת •
;מקרנים15התקנת , ומוסדות חינוך

ועדכון  " רציפות תפקודית"פרויקט •
GISנתונים במערכות 



מידע ותקשורתמערכות 

מדיניות הארגון  הגדרת -מידע אבטחת •
 ISOתקן לקראת וביצוע סקר כהכנה 

27001

(המשך)הספר וגני ילדים לבתי מקרנים •

שרתים  : שדרוג תשתית מחשוב בעירייה•
-Hyper)מארחים ומערכת האחסון 

Converged  )



מידע ותקשורתמערכות 

יציאה למכרז בתחום מערכות ליבה •
במערכות גביהנתונים כולל ביצוע טיוב 

חידוש רישוי עבור מוצרי מייקרוסופט  •
לכל העמדות  ( הסכם תלת שנתי)

מערכות הפעלה  )במשרדי העירייה 
(וחבילות אופיס



אגף חירום וביטחון
2017מר אודי להב 



יחידות מתנדבי  
האגף

מנהל  
האגף

ז"משאמזכירת 

מערך אבטחת 
פארק התעשייה

ח"רכז מל

מוקדניות

מנהלת  
המוקד

צ"רבש ט  "קב
ח"מוס

יפים'יחידת ג

משמר אזרחי

א"מד

כיתות כוננות

לפארק  צ"רבש.ס
התעשייה

אגף חירום וביטחון

איחוד הצלה

ר"סעיחידת 

מערך אבטחת 
העיר

מערך אבטחת 
ח"מוס

מזכירת  
האגף

כפיפות תפעולית
כפיפות ניהולית ללא שכר

כפיפות ניהולית



אגף חירום וביטחון

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

ח בשיתוף עם זרועות מערכת  "מעבר שב
.הביטחון והאכיפה

האגף מכין את העירייה לתרחישי הסלמה  •
ומצבי חירום בכדי לאפשר מרקם חיים  

.אזרחי תקין בעיר

יעוד האגף



2020תכנית העל במסגרת יעדי 

 24/7מימוש תפיסת הפעלה למענה

באירועי לחירום

 בשומרון  מיסוד אריאל כעיר מחוז

הסביבההתומכת את יישובי 



אגף חירום וביטחון

2016נקודות מרכזיות בפעילות 
מהמקלטים הציבוריים בעיר במסגרת 50%הושלם שיפוץ של •

.  התכנית הדו שנתית

.תושביםההושק אתר חירום אינטרנטי למידע והסברה עבור •

לרבות קשר לניידת השיטור העירוני  , נרכש ציוד ייעודי לחירום•
. בין הכוחותק"לממש

.ביטחון והצלהבוצעו מגוון אימונים לכיתות הכוננות בשילוב כוחות •

ושילוב היחידה בתרגילים ר"הסעבוצע אימון הקמה ליחידת •
.עירוניים לאורך השנה

.שופץ המוקד העירוני במסגרת תפיסת ההפעלה החדשה •



אגף חירום וביטחון



העבודה  יעדים מרכזיים בתכנית 

2017לשנת 

ביצוע תכנית אימונים סדורה בתחום  •
ח"המל

שיפור כשירות כוחות החירום העירוניים•

רכש ציוד ייעודי בהתאם לתרחיש הייחוס  •



העבודה  יעדים מרכזיים בתכנית 
2017לשנת 

בתכנית  ' שיפוץ מקלטים ציבוריים שלב ב•
שנתית  -הדו

הקמת מרכז חירום עירוני  •

א"על–"אזורים חמים"טכנולוגיה בהכנסת •

הקמת שער ביטחון לבית עלמין•



פיקוח ורישוי עסקים
מר ברוך אנגל



אגף פיקוח ורישוי עסקים
שיטור עירוני

2016לשנת השוואת נתונים 

20152016

+0.4%עליה מזערית בהפרעות מנוחה688691

+20%אלכוהול עליה בשפיכות 623753

+14%סביבה איכות עבירות 663758

+13%לחימה בתאונות הדרכים 2522

(.התראות103-חות ו"דו53)ח "אכיפת עבירות בע128156



2017יעדים לשנת 

.40%-צמצום הפרעות מנוחה והקמות רעש ב•

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

.אכיפת עבירות פסולת בניין•

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

.הדרכים

.הכשרת פקחים להכוונת תנועה•



אגף פיקוח ורישוי עסקים
רישוי עסקים
2017כיעד לשנת , עסקים בעלי רישויהסיוע לבעלי עסקים בהסדרת רישיון עסק והגדלת אחוזי 

2016נתונים לשנת 

:העסקים הממתינים לאישור גורםפירוט

הגורם המאשר
כ "סה

עסקים  

9בריאות ורוקחות

1דלק ואנרגיה

3חקלאות

47מזון

6מסחר ושונות

8עינוג ציבורי

5רכב ותחבורה

4שירותי שמירה ואבטחה

כימיה , מלאכה, תעשיה
ומחצבים

26



11%

30%

59%

10%

46%44%
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70%

לעיתים קרובותלעיתים נדירותאף פעם

נתונים מתוך סקר של המשרד לביטחון פנים השוואה בין העיר  
:אריאל לרמה הארצית

עם נציגי אכיפהמפגש 

ברמת היישוב ברמה הארצית



14%
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10%

15%

29%

21%
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30%
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10%

15%

20%
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30%

35%

מהקמה והשמעת רעש באזור  
מגוריך

מתגרה אלימה או איום פיזי  
אחר

אלימות מילולית למשל  
/  הצקות/ השפלות/ איומים

הטרדות  

מפגיעות ברכושך האישי  
גניבת  , גניבת רכב: למשל)

הרס , פריצה לבית, פלאפונים
(רכוש

מהאירועים  ת להיפגע/ת או לא חושש/חוששה /באיזו מידה את
?   ת/ה מתגורר/הבאים ביישוב בו את

(4-5)אחוז החוששים במידה גבוהה ביישוב  (4-5)אחוז החוששים במידה גבוהה ברמה הארצית 



34%
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21%23%
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מהקמה והשמעת רעש באזור  
מגוריך

מאלימות פיזית למשל מכות  
ה  /או דחיפות ביישוב בו את

ה/גר

מאלימות מילולית למשל  
/  הצקות/ השפלות/ איומים

הטרדות  

מחבלה או השחתת רכושך  
,  גניבת רכב: למשל)האישי 

פריצה , גניבת פלאפונים
(הרס רכוש, לבית

חשיפה לעבירות

שיעור החשיפה ביישוב שיעור החשיפה ברמה הארצית



אגף לשירותים חברתיים
2017לשנת תוכניות



אגף לשירותים חברתיים
ילדים ונוער

".נתיבים להורות"מרכז , מועדוניות-המשך •

.בצהרוניותסיוע בהשמה -המשך והגדלה •

".ראשית"תוכניתפתיחת •

.12-14הקמת מענה לילדים בסיכון בגילאי •

.מוגנות קיץ לילדים בסיכון גבוהתוכנית•

נכויות ומוגבלות שכלית
.המפעל השיקומיושיפוץ הרחבה •

".מתחברים"הגדלת נפח פעילות מועדון •

.טיפול וסיוע לילדי החינוך המיוחד בתיכון  ולמשפחותיהם•

.הרצאות להורים לילדים עם אוטיזם/ סדנאות •

"כנפיים של קרמבו"התנעת תהליך להקמת תנועת •



פרט ומשפחה
:מרכז לשלום המשפחה•

.קבוצת נשים נפגעות אלימות. א

.קבוצת גברים לשליטה בכעסים. ב

:ביטחון תזונתי •

(  ל ירושלים ובכבוד ובידידות"אש)הסיועהרחבת . א

".   קמחא דפסחא"מבצע . ב

.לחד הוריותע"קלפתיחת קבוצת •

.המשך סיוע עם קופת ידידות•



אגף לשירותים חברתיים

עיר ללא אלימות/עבודה קהילתית 
".מעגלים מתרחבים"במסגרת פרוייקטים8•

.ל"שיפיתוח •

בית  -2חנות יד "-לתוכניתבניית מבנה חדש ופיתוח •
".הידידות

.ערב עירוני למניעת אלימות במשפחה•

האשהפ היועצת לקידום מעמד "הקמת פורום נשים בשת•



אזרחים ותיקים/ קשישים
(עם מחלקת נוער)שואה לניצולי " החייםנצחון"•

.מעון יום לקשישהרחבת •

.לאזרחים ותיקים" סתיו של זהב"חודש •

.  הרחבת שירותי הפנאי לאזרחים ותיקים בעיר•

.חשיפה ושיווק של מעון היום לקשיש, הפצת מידע•

משפחה המטפלים בחולי  עיון  וסדנאות לבני ימי  •
.דמנציה והאלצהיימר



אגף לשירותים חברתיים

וצעירות והתמכרויותצעירים , מתבגרים
.לנערות בקצה הרצף" מעטפת "הרחבת תוכניות במרכז לנערה ותוכנית •

.פסיכואקטיבייםנוער מכור ומשתמש בחומרים בהרחבת הטיפול •

.הרחבת הטיפול בגמילה למבוגרים מכורים•

משתמש בחומרים  לנוער " מתבגרים בעלייה"הנחיית קבוצת  •
.לקידום נוער' ביחפסיכואקטיביים

.במרכז המצעירים" בשבילי"תוכניתהקמת •

הפקת  , סדנאות, הצגות, הרצאות)תוכניות למניעת סמים ואלכוהול •
(  פעילות עם ולמען הסטודנטים, ערבי הורים, סיורי קיץ, סרטונים

(אלכוהול וסקס, מכורים לסמים)קבוצות למכורים אנונימיים 3•



אגף לשירותים חברתיים
כללי

כולל  , בחירוםבאוכלוסיההמשך הכשרה למכלול טיפול •
.מתנדבים

י  "לסיוע לנזקקים במצבי חירום ע" איזורנאמני "תוכניתתחילת •
.מתנדבי חוסן עירוני

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

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

.מיפוי ובדיקת הצורך למענה קבוצתי לאלמנות•



ת מניעה וטיפולתכניו

בעיר אריאל  



עיר ללא 
אלימות

תכנית  
הלאומית  
לילדים  
ונוער  
בסיכון

רשות  
למלחמה  
בסמים 

ובאלכוהול

תכנית  
מחוברים   אריאל

חינוך

רווחה

אריא
ל



₪411,075
, 32%

₪368,250
29%

₪109,500,
8%

, ₪403,533,
31%

2017תקציבי מניעה 

מחוברים

1,292,358₪



2017יעדים 

הרחבת השולחן עגול  עם נציגי חינוך ורווחה

הורות

פרסום

בקרב בני נוער  סיכוניותמיפוי התנהגויות 

ימי עיון מקצועיים

אירוע שיא לנוער בנושא מניעה

אריאל

חינוך

רווחה



     

דעת קהל בנושא עיר ללא אלימות דעת קהל בנושא עיר ללא אלימות סקר סקר 
בישוב: אריאל  בישוב: אריאל  
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נערך ע"י: נערך ע"י: 
  מאגר מוחות - מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ   מאגר מוחות - מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ 
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13%

20%

67%

16%

33%

51%
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במידה רבהבמידה בינוניתבמידה מעטה,בכלל לא 

מסייעת או לא מסייעת להפחית את רמת האלימות  " עיר ללא אלימות"באיזו מידה לדעתך תכנית 
?ביישוב

ברמת היישוב ברמה הארצית



16%

37%

47%

28%

37%
35%
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35%
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45%

50%

במידה רבה מאוד, במידה רבהבמידה בינוניתבמידה מעטה,  בכלל לא

משקיעה מאמצים רבים על מנת  ( ראש העיר ונבחרי הציבור)באיזו מידה הנהגת היישוב 
?לקדם את המאבק באלימות ביישוב

ברמת היישוב ברמה הארצית



70%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

אחוז המודעים ברמה הארציתאחוז המודעים ביישוב

מודעות לסיירת ההורים



איכות השירות  

הקמת וועדת היגוי לנושא איכות השירות

הכשרת מאמתי איכות אגפיים

ביצוע סקר שביעות רצון תושבים

ISO 9001:2015קיום מבדק 
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