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  בחרי הציבור נ
  
  
  
  

  :רשימת חברי מועצת העיר
  

  ראש העיר *  מר צבי גוב ארי .1

 מ וסג� ראש העיר"מ –מר משה חזות  .2

3.  � ראש העיר�  לסג * ) פאלי(מר רפאל כה

4.  � סג� ראש העיר –מר אהוד ויצמ

 רונית ארנפרוינד כה�' גב .5

 מר חובב אשר( .6

7. � הרוש* מר מאיר ב

 מר רועי גבאי .8

9. � מר מאיר דה

 מר רחמי� דוד .10

 מר עדי ינקילבי/ .11

 מר אליהו מזוז .12

 מר שחר סימנה .13
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  2014התקציב המאושר לעיריית יבנה שנת 
  

  
  

  .בהכנסה ובהוצאה2  אלפי 257,555: 2014התקציב המאושר לעיריית יבנה שנת 
  

�  :החלוקה כדלקמ
  

  :תקבולי�
  

  2אלפי    78,457      השתתפות ממשלה
  2 אלפי  179,098      הכנסות עצמיות

  
� אלפי  257,555          :כ"סה  
  

  :תשלומי�
   

  2 אלפי  107,183          :שכר
  2 אלפי  150,372        :פעולות

  
  ח"אלפי ש 257,555          :כ"סה

  
  

  .2אלפי  25,159:  31.12.13לעומת ,  )ייתכנו שינויי�(2 אלפי  22197: 31.12.14גרעו� מצטבר 
  
  

 )לא מבוקר( 31.12.14דוח כספי ליו� , מקור הנתוני� •
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  רשימת בעלי התפקידי� ברשות
  
  

  ביממה שעות 24 לרשות$  106 – מרכז השליטה העירוני
  
  ארי % צבי גוב מר  % ראש העיר  

  .יבנה, 3. ד.ת, דואני' שד

  ZVI@Yavne.muni.il:  מייל
   9433300/1/2*08' טל' מס
  9433402*08פקס ' מס

  
  מר משה חזות –' ראש העיר סגמ ו"מ

  .יבנה, 3. ד.ת, דואני' שד

  moshe@yavne.muni.il:  מייל
  08 * 9433338 –' טל' מס
  08 – 9433409 –פקס ' מס

  כה' ) פאלי(מר רפאל  –סג' ראש העיר 
  יבנה 3. ד.ת, דואני' שד

  falic@yavne.muni.il: מייל
  08 – 9433313 –' טל' מס
  08* 9433409 –פקס ' מס
    –ל העירייה "מנכ
  .יבנה, 3. ד.ת, דואני' שד
  08 * 9433304   *' טל' מס
   08 – 9433440 –פקס ' מס

  מר אריאל הלר  %דובר העירייה
  .יבנה, 3.ד.ת, דואני' שד

  Ariel@yavne.muni.il: מייל
  08 – 9433336,450 *'טל' מס
  08 * 9433429 –פקס ' מס

   מר שלו� דמארי –מבקר העירייה 
  .יבנה, 3. ד.ת, דואני' שד

  SHALOM_D@yavne.muni.il: מייל
  08 * 9433393,4  –' טל' מס
  08 *  9433447  –פקס ' מס

  ד טובה שפירא אלטמ'"עו % יועצת משפטית  –ממונה על חוק חופש המידע 
  .יבנה 3. ד.דואני ת' שד

  TOVA@yavne.muni.il: יילמ
  08*  9433439  –' טל' מס
  08 * 9433446 –פקס ' מס

  ברקובי* % יפעת רוז' , אית' בראש, שפירא% טובה אלטמ'  *  ד"עו %לשכה משפטית
  .יבנה, 3. ד.ת, דואני' שד

  TOVA@yavne.muni.il: מייל
  08*  9433444  –' טל' מס
  08 – 9433337 –פקס ' מס
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  שמעו' חזות מר % גזבר העירייה
  .יבנה, 3. ד.ת, דואני' שד

  shimon@yavne.muni.il :מייל
  08 * 9433314 –' טל' מס
  08 – 9433406  *פקס' מס

  מר מנח� שוש' %מנהל היחידה לתכנו' ומידע/ ע "עוזר בכיר לרה
  יבנה 3. ד.ת, דואני' שד

  Menachem@yavne.muni.il: מייל
  9433339*08 –טלפו� ' מס

  
  מיכל קרס' הגב %עירוני מרכז תשלומי� 

  .יבנה, 3. ד.ת, דואני' שד

  michal@yavne.muni.il: מייל
  08 *  9433360   –' טל' מס
  08 – 9433422 – 'פקס' מס

  
  רות שרעבי' גב  % מינהל החינו$

  .יבנה,  11הנשר ' רח

  rutish@yavne.muni.il: מייל
  9433562*08טלפו�   ' מס

  08 – 9330372 –פקס 
  איריס מורחי – מזכירת האג-

  irism@yavne.muni.il :מייל
  9433561*08טלפו�  ' מס
   רוחמה ב� אליעזר' הגב – גני ילדי� חלקת מ

  ruchamab@yavne.muni.il :מייל
  9433567*08טלפו�  ' מס
   ת ביקור סדירוקצינ

  rachelbe@yavne.muni.il: מייל
  9433570/574*08טלפו�   ' מס

  רטסימה אבוק' הגב – רכזת היסעי�

  Sima@yavne.muni.il: מייל
  9433564/573*08טלפו�   ' מס

  ארגמ�  תסיגלי – חשבת אג- החינו$

  sigalit@yavne.muni.il: מייל
  9433568*08טלפו�  ' מס

  
  מר אביחי סטולרסקי – השירות הפסיכולוגי

  יבנה 50הדרור ' רח

  avichai@yavne.muni.il :מייל
  08 – 9439188 –' טל' מס
  08 – 9432604 –פקס ' מס
  

  אוחנה צביה' הגב –לשירותי� חברתיי�  האג-
  .יבנה, 26שבזי ' רח

  zvia@yavne.muni.il: מייל
   08 * 9439811/ 2 *'  טל' מס
  08 – 9421146 –פקס ' מס
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  מרי� ניסי� – רכזת קליטה

  יבנה 27האלו� ' רח

  miriam_nisim@walla.com: מייל
  9428696'  טל' מס
  
  

  מר אלי בוחבוט %מינהל משאבי אנוש
  יבנה, 3. ד.ת, דואני' שד

  ELI@yavne.muni.il: מייל 
   08 – 9433330,1,2 –' טל' מס
   08 – 9433424 –פקס ' מס

  
  מר דוד שטרית % מהנדס העיר %אג- הנדסה

  .יבנה,  3. ד.ת, דואני' שד

  davids@yavne.muni.il :מייל
  08 – 9433387/ 8–' טל' מס
  08* 9433389 –פקס ' מס
  מר מוטי לוי–מהנדס העיר /ע

  moti@yavne.muni.il :מייל
  08 –  9433378–' טל' מס
  מר פנחס טרבלסי% מבני�' מח

  PINHAST@yavne.muni.il :מייל
  08 – 9433488 –' טל' מס

  רות בינט' הגב %ע"מדור תב

  rutib@yavne.muni.il :מייל
  08 – 9433383 –' טל' מס
  מר יעקב שלוסברג% תשתיות' מח

  yakov@yavne.muni.il: מייל
  08 – 9433386 –' טל' מס

  אסתי ערמו'' הגב% מתאמת תשתיות

  esti@yavne.muni.il: מייל
  08 – 9433479 –' טל' מס

  הועדה המקומית  לתכנו' ובניה
  .יבנה,  3. ד.ת, דואני' שד 

  מר דוד שטרית–מהנדס הועדה 
  .זהבה ב' חמו' הגב %מדור רישוי  בנייה

  ZAHVA@yavne.muni.il :מייל
  08 – 9433375 –' טל' מס

  גבי איסמאלוב  –מפקח בנייה 

  gabi@yavne.muni.il: מייל
  08 – 9433382 –' טל' מס

  מר אבי כל-–מפקח בנייה 

  avih@yavne.muni.il: מייל
  08 – 9433452 –' טל' מס
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  מר יצחק איטח %ע"אג- שפ
  .יבנה,  3. ד.ת, דואני' שד

  itzchak@yavne.muni.il: מייל
  08 – 9433344,5 –' טל' מס
  08 – 9433425 –פקס ' מס

  מר דוד מלכה –מחלקת אחזקה 
  יבנה, 3. ד.ת, דואני' שד

  David@yavne.muni.il: מייל
  08 – 9433358 *'טל' מס
  08 * 9422023 –פקס ' מס

  אפי נסימי –מחלקת גני� ונו- 
  יבנה,  3. ד.ת, דואני' שד

  Efi@yavne.muni.il: מייל
  08 – 9433306 – 'טל' מס
  08*9433357 –פקס ' מס
  

  ילנה פלינר' גב % מחלקת רישוי עסקי�  
  .יבנה, 3. ד.ת ,דואני' שד

  lana@yavne.muni.il: מייל
  08  * 9433351 –' טל' מס
  08  * 9433425 –פקס ' מס

  מר פליקס אלימל$ –מחלקת איכות הסביבה 
  יבנה, 3. ד.ת, דואני' שד

  felix@yavne.muni.il: מייל
  08 * 9433348,49 –' טל' מס
  08 – 9433425 –פקס ' מס

  מר אפרי� אספה –פיקוח עירוני 
  .יבנה 3. ד.ת, דואני' שד

  efraim@yavne.muni.il: מייל
  08 – 9433419 –' טל' מס
  08*9433465 –פקס ' מס

  ר אייל אקשטיי'"ד –וטרינר 
  .יבנה, 3. ד.ת, דואני' שד

  eyal@yavne.muni.il :מייל
  08 – 9433359 –' טל' מס

  תמר אביגדורי' גב –מרכז השליטה 
  רחוב שבזי יבנה

  TAMAR@yavne.muni.il :מייל
  9433350    106 –טלפו� ' מס

  
  מר ציו' דוד %ביטחו'  חרו� מחלקת 

  יבנה 10שבזי ' רח

  zion@yavne.muni.il :מייל
  08 *  9433412   –' טל' מס
  08 – 9433427  –פקס ' מס
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  מר דוד אבוחצירה –ה העיריי מחס'
  יבנה, גיבורי החיל פינת הסנהדרי�' רח
  9439191*08 –טלפו� ' מס

  מר אלי אלוש –הרשת למרכזי� קהילתיי� 
  יבנה, 1גיבורי החיל ' רח

  elia@matnasim.org.il: מייל
  08 * 9439491    –' טל' מס
  08 *9436456   *פקס ' מס
  סמדר נבו' –ר "ס נאות שז"מתנ
  .יבנה, 17 הנשיאי� ' רח

  smadar@yavne.matnasim.co.il: מייל
  08* 9422393' טל' מס

  מר ציו' דוד  –הספרייה העירונית 
  טובה זיו' גב % בית יד לבני�

  יבנה 6דואני '  שד' רח

  zion@yavne.muni.il: מייל
  08 – 9333304  *' טל' מס
  08 – 9333302 –פקס ' מס

  מר רוני ראוב' –אומנות סדנא ל
  יבנה  25י  דואנ'  שד

  roni147@barak.net.il: מייל
  08 * 9435512   *' טל' מס
  08 * 9435512  *פקס' מס
  

  מר אורי איטח  –היחידה לקידו� נוער 
  יבנה 31האלו� ' רח

  urikidum@walla.com: מייל 
  08 – 9432523   –' טל' מס
  08 *  9438740  –פקס ' מס

  
  מר שאול דוד –מחלקת הספורט 

  יבנה 27האלו� ' רח

  davidshaul@barak.net.il: מייל
  08 – 9437714   *' טל' מס
  08 *  9432970  –פקס ' מס
  

  ,ש ריי$"מרכז חינו$ ע
  ענת גרוצקי' גב –הקתדרה העממית יבנה 

  ש שרגא וחנה ריי)"מרכז חינו) ע
  .יבנה, 1האמוראי� ' רח

  reichyavne@gmail.com: מייל
  08*  9331133  –טלפו� ' מס
  08* 9331134    –פקס ' מס

  
  רחל דביר'  גב %  משרד מתאמת המאבק בסמי�

  יבנה 3. ד.ת, דואני' שד

  rachel.dvir@hotmail.com: מייל 
  08 – 9439577   –' טל
  08*9438740 *פקס' מס
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  מר בני נסימי –משרד  האגודה לתרבות הדיור סני- יבנה 

  יבנה 3דואני ' שד

  benny_n@yavne.muni.il: מייל
  08* 9433487          –' טל
  08* 9438740 –פקס ' מס
  

  מר בני נסימי –רכז מטה בטיחות ותחבורה עירוניי� 
  יבנה 3דואני ' שד

  benny_n@yavne.muni.il: מייל
  08* 9433487         –' טל
  08 *9433409 –פקס ' מס
  

  היכל התרבות יבנה
  .יבנה, בוטינסקי'דואני פינת ז' שד

  nachumla@gmail.com: מייל
  08*  9320000'      טל

  9320000*08  *פקס 
  

  מרכז פיס נאות בגי'

  pninamazoz@barak.net.il: מייל
  9322078 –' טל
  

  כותר פיס

  zion@yavne.muni.il: מייל
  9333303  *' טל
  

  מרכז המוסיקה

  gutmanri@bezeqint.net: מייל
  9439491 *' טל
  

  בית סלומו'

 @yavne.matnasim.co.il pnina:מייל
  08*  9439678' טל
  

  תאגיד המי�
  יבנה 20דואני ' שד

  office@mey-yavne.co.il: מייל
  08 – 9332020         *' טל
  08* 9332030 –פקס ' מס
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  יאור תחומי האחריות של הרשותת
  

עשייה למע� הישגי התלמידי� והגדלת , הפעלה ופיתוח מער) החינו), שיפור, יזו� �

  .מספר הבוגרי�

  ,רישו� לבתי ספר, העירוניי� רישו� ילדי� לגני הילדי�. חוק חינו) חובהאכיפת  �

  .היסעי� למוסדות חינו) וקשרי חו/ , אבחוני�  פסיכולוגיי�

 .פינוי אשפה ביתית ושמירה על ניקיו� העיר, תברואה �

  .שיפור איכות החיי� בעיר ואיכות סביבת המחיה של תושביה �

  . שיונות לעסקי�ימת� ר �

החצייה והצבת תמרורי�  צביעת מעברי, כבישי� ומערכת הביוב, ותאחזקת מדרכ �

  ).בתיאו� משטרת ישראל ומשרד התחבורה(

  ).סלילת כבישי� ומדרכות, הנחת תשתיות ביוב ומי�(תכנו� וביצוע עבודות  פיתוח  �

  .על מכירת בשר פיקוח וטרינרי, חיסוני כלבי� * מת� שירותי� וטרינריי�  �

  .י� ואחזקת הקיי�הקמת גני� ציבוריי� חדש �

  .של מערכת המי� העירונית אחזקה שוטפת. אספקת מי שתייה והשקיה לתושבי� �

  .שילוט רחובות ומספור בתי� �

 . רישו� לגני ילדי�, מי�, ארנונה *שירותי גבייה  �

הפעלת מועדוניות , מרפאת שיניי� קהילתית, תחנת ייעו/ לנוער *מת� שירותי רווחה  �

  .�צהרוני� ומועדוני קשישי, 

, הפעלת מועדוני נוער, לבני�* ספרייה עירונית ובית יד *מת� שירותי תרבות עירוניי�  �

  .מרכזי חוגי� וקיו� אירועי� וחגיגות המוניות, קידו� נוער וקליטת עלייה

  .תרבות תורנית �

  .תרבות חרדית �

  .אחזקה שוטפת של מוסדות החינו) ומבני הציבור בעירהקמה ו �

  .ת אחזקה שוטפת של תאורת רחובו �

הפעלת מרכזי ספורט , כדורע(, כדורסל, כדורגל * מת� שירותי ספורט עירוניי�  �

  .נוער ומבוגרי�, לילדי�

 , ח"הערכות מל, בטיחות בדרכי�, )שמירה(פיקוח על הביטחו� במוסדות החינו)  �

  .ח"פס

  .ליבנהפיקוח ואכיפת חוקי העזר  �

  .מת� ייעו/ לתרבות הדיור �

 .'דת וכו, קהילה, תרבות, ספורט: י�מת� תמיכות כספיות ואחרות לגופ �

 



14 

 

  די' החל על העירייהה
  
  
  :פי ההנחיות המנהליות% הרשות פועלת ומתעדכנת על .א
  

  דיני עיריות .1

  יבנהחוקי העזר לעיריית  .2

  ל משרד הפני�"חוזרי מנכ .3

  ל מרכז השלטו� המקומי"חוזרי מנכ .4

  ל של משרדי הממשלה"חוזרי מנכ .5

  משפט העבודה האישי והקיבוצי .6

7.  � תנאי שרותאוגד

  פסיקה .8

  

  

  יבנהחוקי העזר לעירית . ב

  

  :יבנהנית� לעיי� בחוקי העזר לעיריית 

  08 * 9333303 –טלפו� , יבנה  6דואני ' שד ' רח, בספריה העירונית. א

  ).יהיבתיאו� מראש ע� מנהל הספר(     

     08 * 9433309 –טלפו� ,  יבנה 3דואני ' שד'  רח, במזכירות העירייה. ב

  ).יעל יצחק פור –טלפוני מראש ע� המזכירה בתיאו� (     

   – יבנהבאתר האינטרנט של עיריית . ג
     WWW. YAVNECITY.CO.IL 
 
 www.moni.gov.il    %באתר האינטרנט של משרד הפני� . ד
  ).חוקי עזר בשלטו' המקומי, שלטו' מקומי(    
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  ל"נכלשכת המ
  
  

בהתא� למדיניות ראש , על מינהליה השוני�, ל מרכזת את כל פעילות העירייה"לשכת מנכ
תיאו� בי� העירייה לגורמי , תו) תיאו� פני� ארגוני בי� אגפי העירייה, העיר וצרכי התושבי�
  .אסטרטגיות ופיקוח על ביצוע מדיניות ראש העיר ותכניות, חו/ ומוסדות המדינה

  
  

  עיקריי�תחומי פעילות 
   

 .ריכוז תכנית עבודה עירונית שנתית ♦

 .ניהול מזכירות העירייה וענייני המינהל הכללי של העירייה ומחלקותיה ♦

 .יצירת אינטגרציה בי� יחידות העירייה לגופי� הפועלי� במסגרתה ♦

 .חוזי� ומכרזי�, רכש ♦

 .ר ועדת הקצאות"יו ♦

 .ר ועדת תמיכות"יו ♦

 .שיבות מטה העירמעקב אחר ביצוע החלטות ראש העיר וי ♦

 .יישו� המלצות מבקר העירייה ♦

 .חברות בדירקטוריוני� עירוניי� וועדות היגוי ♦

 .מענה לפניות תושבי� ♦

 .קידו� תכניות חדשות ומעקב פרויקטי� ♦

 .משרדי ממשלה וגורמי חו/, ייצוג הרשות אל מול מרכז השלטו� המקומי ♦
  
  

  מזכירות העירייה

  
  :אחראית לביצוע המשימות ייה ול העיר"מזכירות העירייה כפופה למנכ

  

  .טיפול בנושאי� הסטטוטוריי� הנוגעי� למועצת העירייה ולוועדותיה ♦

, ריכוז הצעות סדרי היו�, הכנת סדרי היו�, זימו� ישיבות המועצה והוועדות ♦
  . שאילתות והכנת תשובות

 הקלטת ישיבות המועצה והוועדות והכנת דוחות לאישור מועצת/רישו� ♦
  .העירייה

 .ע החלטות מועצת העירייהביצו

 .יישו� החלטות מועצת העירייה ♦

 .ועדת תמיכות וועדת מלגות, ריכוז ויישו� הקצאות ♦

  .י הנוהל"פרסו� והתקשרות עפ, הכנה *מכרזי� וחוזי� ♦
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 2014נתוני� על ישיבות מועצת עיר לשנת 
  

  .שלא מ� המניי� 10, ישיבות מ� המניי� 11: ישיבות  21התקיימו  

 75נתקבלו  , הצעות לסדר של חברי המועצה 2כשמתוכ�  , נושאי� לסדר היו� 88לו  הוע

  .החלטות המתייחסות להצעות לסדר של חברי המועצה 2מתוכ� , החלטות

  
  

  2014מועדי כינוס ועדות העירייה בשנת 
  
  

  1/12, 20/10, 9/9,  2/6:  ועדת הכספי�

  22/12, 15/9, 16/6, 10/4:  ועדת תחבורה

 ,22/12, 25/8, 3/8, 20/7, 13/7, 8/5, 20/2:   כרזי�ועדת מ

  20/10, 9/9:    ועדת ביקורת

  10/12, 22/9, 29/6,  1/6, 3/3:        ועדת נזקק

  27/7      : ועדת חינו)

  30/12: הוועדה למאבק בסמי�

  30/12: הוועדה למיגור אלימות

  11/11:   ועדת תמיכות

  31/12, 29/10, 4/9, 30/7, 28/5, 5/3:  ועדת משנה לתכנו� ובנייה

  17/11, 30/9, 14/1:   ועדת מלגות

  30/12, 30/6:  ועדת קליטת עליה

  24/11: הוועדה להנצחת קרבנות טרור

  9/7, 3/7, 9/2, 2/1 : ח"ועדת מל

�  29/1: ועדת בטחו

  13/1:  ועדת שמות

  ועדת

  .28/12, 24/7, 17/3: השקעות 
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 2014שנת רשימת עמותות אשר אושרה לה' תמיכה ב

  
  
  
  :תחו� תנועות נוער.   1
  
  ש� העמותה 'מס

 

 סכו� התמיכה

 150,000 צופי�    .1

 58,000 הנוער העובד והלומד  .2

 100,000 בני עקיבא  .3

 25,000 כנפיי� של קרמבו  .4

 30,000 בתיה *בנות יעקב  .5

 50,000 )עמותה חדשה(תנועת תרבות   .6

  

  :תחו� הדת.   2

  

  'מס

 

 הסכו� התמיכ ש� העמותה

1.  � 15,300 אל המעיי

 35,500 נצח זכריה  .2

 64,000 בינה לשבי�  .3

 22,500 תפארת רחמי�  .4

 70,000 שערי הוד והדר  .5

 40,000 כולל תפארת יעקב  .6

 30,200 אור רחמי�  .7

 10,000 חסדי דוד  .8

 40,500 אור סופר  .9

 66,500 חסדי יוס(  .10

 28,400 ד"חב  .11

12.  � 49,500 אור ציו

 35,000 קר� עזרה לילדי�  .13

 31,500 תפארת שלמה ונזר אברה�  .14

 49,600 מטה משה  .15

 13,000 מי� עמוקי�  .16

 23,500 ראש יוס(  .17

 26,500 תמימי יהושע *אהלי שרה  .18

 10,500 אור בהיכל   .19

 19,000 זכות אבות   .20

 19,000 לש� שמי�   .21
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  : תחו� הרווחה והקהילה.   3

  

  ש� העמותה 'מס
 

 סכו� התמיכה

 8,150 לשובע  .1

 5,000 �"אקי  .2

 4,150 תאיר  .3

 4,850 אור לעול�  .4

�"איל  .5 3,200 

 14,900 עמותה לשיקו� האסיר  .6

  6,800 יד לבני�  .7

 27,700 בני ברית  .8

 2,650 דרור בתי חינו)  .9

 7,100 פעמוני�  .10

 8,000 איחוד הצלה  .11

 13,100 י�'טספצ  .12

 10,000 ידיד לחינו)  .13

 7,700 ד"חב  .14

 3,200 א "מיח  .15

  

  
  
  

  : תחו� הספורט   .4

  

 סכו� התמיכה ש� העמותה 'מס

 1,300,000 העמותה לקידו� הכדורסל ביבנה . 1

 2,400,000 עמותת מכבי לקידו� הספורט ביבנה . 2
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 מרכז השליטה העירוני
 
 
 
 

 מרכז השליטה העירוני מרכז פניות תושבי� ומוסדות על מפגעי� ותקלות בתחו�

.ר� לטיפול תו) מעקב עד לגמר הביצועדואג להעבי, העירוני  
 

�, אירועי תרבות וספורט :מרכז השליטה מספק מידע לציבור על פעילויות הנערכות בעיר כגו
.טכסי� ופעילות חריגה  

 
מרכז השליטה העירוני מהוה אמצעי בידי ראש העיר למע� ודאות הטיפול בפניות התושבי� 

�.באופ� ראוי מבחינת איכות וזמ  
 

 * חברת החשמל  ו, משטרה: יטה מטפל במקרי חירו� ומקיי� קשר ע� גורמי חו/ כגו�מרכז השל
  .א"מד

 
 

מרכז השליטה מהווה צינור מידע לראש העיר ולבעלי תפקידי� בעירייה בבוא� לבחו� נושא 
כמו כ� מרכז השליטה מהווה אמצעי בידי ראש העיר . שירות ושביעות רצו� התושבי�, תשתיות

.ול בפניות התושבי� באופ� ראוי מבחינת איכות וזמ�למע� ודאות הטיפ  
 

.כל השנה, שעות ביממה 24מרכז השליטה העירוני פועל   
 

.פניות לטיפול 25193התקבלו במרכז השליטה העירוני   2014בשנת   
 
 

 מירב הפניות היו בנושאי�:

 
פניות     3536סיירת ניקיו� ותיקוני�                

פניות  2587                  איכות הסביבה          

פניות  2769גינות וגני משחקי�                      

פניות 1422תאורת רחובות                            

פניות  6661פיקוח עירוני                                

פניות  2585תחזוקה                                       

פניות  1813                       ביוב          / מי�  
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 מבקר העירייה
 

  קביעת תוכנית עבודה השנתית של המבקר
  

  :באחריות המבקר
  

וכ� את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היק( , קביעת תוכנית עבודת הביקורת השנתית

יה לבקר י דרישת ראש העירי"י שיקול דעת המבקר בעדיפות ראשונה עפ"וזאת עפ, הביקורת

ככל , ובעדיפות שלישית בהתא� להמלצות הוועדה לענייני ביקורת, עניי� פלוני בעדיפות שנייה

  . לא יעלה על שניי� בשנת עבודה אחת, ובלבד שמספר הנושאי� המומלצי� על יד�, האפשר

  
  :תפקידי המבקר

  

, ) לעשות�נעשו כדי� בידי המוסמ, לבדוק א� פעולות העירייה לרבות חוק התכנו� והבנייה  .א
�  .תו) שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכו

  .לות עובדי העירייהילבדוק את פע  .ב

טוהר , מבטיחי� הוראת כל די�, לבדוק א� סדרי הבוח� והוראות הנוהל הנהוגי� בעירייה  .ג
�, כולל היבטי� של חוקיות החלטות שהתקבלו, המידות ועקרונות היעילות והחיסכו

  . לאור עקרונות מקובלי� במנהל תקי� ,סדרת�הנכונות� ו

לבדוק את דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה , ח של העירייה"לבקר את הנה  .ד
 .והחזקתו מניחות את הדעת

, מפעל, הביקורת תיעשה ג� לגבי המועצה הדתית שבתחו� העירייה וכ� לגבי כל תאגיד  .ה
כדי יותר מעשירית לגבי אותה  ,קר� או גו( אשר העירייה משתתפת בתקציב� השנתי, מוסד

 . או משתתפת במינוי הנהלת�,  שנת תקציב

 ". גו( עירוני מבוקר"יקרא להל� , למי שעומד לפי סעי( זה

  .י שיקול דעתו את הדרכי� לביצוע ביקורתו"המבקר יקבע עפ  .ו

 . המבקר הוא ג� הממונה על תלונות הציבור  .ז

  

  4201ח ביצוע תוכנית עבודה  לשנת  "דו

 .במחלקת קצינות ביקור סדיר במינהל  החינו)ביקורת  •

 .ביקורת בנושא שכר באג(  משאבי אנוש וכוח אד� •

 .סי�"ביקורת כספי מסע אופני� ביו� העצמאות  מרכז הספורט ורשת המתנ •

 .רגל  מחלקת הספורט*ביקורת מגרשי הכדור •

 .ביקורת העלמות אל( שקל מהקופה במרכז ריי) •

 .מעקב תיקו� ליקויי� •

 .2014נות הציבור לשנת ח תלו"דו •
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 הלשכה המשפטית
  
  

  :תחומי פעילות הלשכה המשפטית
  
  :תביעות פליליות.      1

, התובעת העירונית פועלת מכוח כתב הסמכה של היוע/ המשפטי לממשלה 1.1
די� וחשבו� . שנתקבל בעקבות מבח� בעל פה וראיו� בפרקליטות מחוז מרכז

יקי בית משפט מועבר לממונה באשר לפעילות התובעת העירונית ולניהול ת
  .הבכיר בפרקליטות מחוז מרכז מדי שנה וכ� בהתא� לדרישה

התביעה העירונית אמורה לטפל ומטפלת בתביעות הפליליות שנעברו  1.2
וכ� בעבירות לפי פקודת העיריות לרבות , בתחו� שיפוטה של עירית יבנה

פת ולפי החיקוקי� המנויי� בתוס, תקנות צווי� וחוקי עזר על פיה
 .1984*ד"תשמ, ]נוסח משולב[השלישית לחוק בתי המשפט 

התובעת העירונית שולחת מכתבי התראה ומעקב אחר עסקי� בתחו�  1.3
עיכובי� , שנתגלו במסגרת� התנהלות תברואתית קלוקלת, שיפוט העיר

 �לאחר שעובדות אלו (בהמצאת אישורי כיבוי אש או שפועלי� ללא רישיו
 ).מובאות לידיעתה

עירונית הינה הגו( המוסמ) הבלעדי לביטול ברירות קנס התובעת ה 1.4
התובעת העירונית , לאור סמכות זו). בהתא� להוראות סדר הדי� הפלילי(

שניתנו על ידי (מקבלת את כל ההשגות והבקשות לביטול ברירות הקנס 
ונותנת מענה , )הווטרינר ואיכות הסביבה, מחלקות הפיקוח העירוני

ברירות קנס שלא שולמו והחייב לא . הוראות הדי� לאזרחי� לחייבי� על פי
מוגשות בגינ�  –הופיע ביו� הדיו� הקבוע בבית המשפט לענייני� מקומיי� 

בהתא� להוראות סדר הדי� (בקשות לכפל קנס ומת� גזר די� בהעדר 
 .במידה והחייב מופיע לדיו� מתנהל דיו� הוכחות). הפלילי

 
  תביעות אזרחיות .2

  
  .כנת חוזי� ומכרזי� בהתא� להוראת הדי�ה.        3      

 
  

  :אוכלוסיית היעד של הלשכה המשפטית  .4      
  

  התביעה פועלת בייחוד   : מחד המחלקה נותנת שירות למחלקות העירייה.  א
  פיקוח   , הווטרינר העירוני, איכות הסביבה, מול מחלקות רישוי עסקי�      
  .ושילוט, ס חינו)"קב, עירוני      

פעילות המחלקה הינה כנגד מפירי חוק ומתחמקי� מתשלו� אגרות , גדמנ  .ב
 .לטובת כלל תושבי העיר –וקנסות 
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  :מטרות השירות.    5   
  

ובעקיפי� לכל תושבי , מטרת השירות שנית� למחלקות העירייה  .א
�, חופשי ויהיו מחוסני�, העיר הינו שעסקי� יפעלו ע� רישיו

הימנע ממצב בו ילדי העיר לא ל, ושתטופח ככלל חזות העיר
כל זאת לאור אכיפה  –ב "פוקדי� את מוסדות הלימודי� וכיו

 .מתמשכת של החוקי� הרלוונטיי� לרבות חוקי העזר

כי באמצעות אכיפה של חוקי העזר ושל החוקי� , נית� כבר לקבוע  .ב
. צומצמה הפרת החוקי� * שהלשכה המשפטית פועלת לאכיפת� 

עסקי� פועלי� ביתר , אגרות משולמי�קנסות וחובות בגי� : קרי
 .ב"זריזות לקבלת רישיו� עסק וכיו

 
 

    
  
  
  
  

  חוק חופש מידע
  
  

  :2014נתוני� לשנת  –חוק חופש המידע 
  

 פניות/בקשות – 24
  

  נענו – 23
  
  נדחה – 1

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



23 

 

 לשכת דובר העירייה ועוזר ראש העיר
  

   :כללי
  

הפרסו� של העירייה על כל יחידותיה ההסברה ו, דובר העירייה אחראי על התקשורת
 :ומחלקותיה

  .דיווח לציבור על הפעילות העירונית והסברת מדיניות העירייה )1
  .מענה לשאלות כתבי�, הודעות לתקשורת –ניהול הקשר ע� התקשורת  )2
, שילוט חוצות, תשדירי רדיו, פרסו� פעילות העירייה באמצעות מודעות בעיתונות )3

  .קמפייני� באינטרנט ועוד
  

  :תחומי אחריות

  .ניהול מער) התקשורת ברשות .1

  .קידו� ושיווק פעילויות ואירועי� ברשות .2
 

  :הנגזרי� מתחומי האחריות, פירוט הביצועי� והמשימות העיקריות

  ניהול מער$ התקשורת ברשות. 1

  .בי� בעלי תפקידי� ברשות המקומית לבי� אמצעי התקשורת, תיאו� והעברת מידע  .א

  .התושבי� וכלל הציבור, פני התקשורתייצוג יחידות הרשות ב  .ב

  . ייצוג מדיניות הרשות המקומית בפני אמצעי התקשורת  .ג

  .בדיקת אמיתות ומהימנות המסרי� היוצאי� מהרשות  .ד

היוצאי� מטע� הרשות המקומית , בדיקת אמיתות ומהימנות פרסומי� מהותיי�  .ה

 .לתקשורת ולתושבי�

לגבי מדיניות התקשורת של , השוני� ליחידותיה וגופיה, ייעו/ להנהלת הרשות המקומית  .ו

 .הרשות

, י הרשות המקומית"הנוגעות לפעולות פרטניות שמבוצעות ע, הכנת הודעות לעיתונות  .ז

 .ושנדרשות ביידוע של התקשורת

 .ניהול מער) אמצעי הפצת מידע אל מול גופי התקשורת הארציי� והמקומיי�  .ח

 .אל מול גורמי המקצועמענה לפניות אמצעי התקשורת השוני� ותיאו� התגובות   .ט

 .שמירה על אחידות התקשורת השיווקית של הרשות כלפי חו/  .י

אל מול ספקי� חיצוניי� הקשורי� לתחו� , ניהול מכרזי� וקבלת הצעות מחיר לפעולות  .יא

 .הדוברות

 .ניהול אתר האינטרנט העירוני  .יב

 .ניהול ד( הפייסבוק העירוני  .יג

 . מי� לתושבי�ניהול האפליקציה העירונית להעברת הודעות ופרסו  .יד
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  קידו� ופרסו� פעילויות ואירועי� ברשות. 2

  .מאמרי� וכתבות, פרסו� מודעות  .א

 .מנשרי� והודעות לתושבי�, עלוני�: הפקת חומרי תקשורת שיווקית  .ב

, תיעוד אירועי� הנערכי� ברשות המקומית לצור) הפצת� באמצעי התקשורת השוני�  .ג

 .כולל באתר האינטרנט של הרשות ובד( הפייסבוק

 .ארגו� יחסי ציבור לאירועי� הנערכי� מטע� הרשות המקומית  .ד
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  2014סיכו� פעילות שנת 
  

  
  

  .2אלפי  2962הסתיי� בעוד( בס)  2014ביצוע בפועל של התקציב הרגיל לשנת 

  

  מרכז תשלומי� עירוני

  

  .נהל הכספי�והיא מסונפת למי, מחלקת הגבייה הינה אחת ממחלקות הביצוע של הרשות

תפקידה העיקרי של המחלקה מתמקד בגביית המיסי� ויתר הכספי� המופיעי� בפנקסי 

  .הרשות

  

המחלקה מטפלת יחד ע� ועדת ההנחות לארנונה בבקשות למת� הנחות בארנונה על פי 

  .קריטריוני� של משרד הפני� ותקנות חוק ההסדרי� במשק

  

  

  14%    אחוז גבייה מפיגורי�. א

  94%    יה מהשוט(אחוזי גבי. ב

  71%    יחס גבייה לחוב הכולל. ג

  

  

  

  גבייה %94עומד על כ   2014מער$ הגבייה העירוני לשנת 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



26 

 

 עוזר ראש העיר וממונה על התכנו' האסטרטגי
  

  
  :תחומי הפעילות

  

  .ריכוז עבודת מטה ומעקב אחר יישו� החלטות –עוזר לראש העיר  .1

 .סקת בתחו� התכנו� לטווח בינוני ורחוקהיחידה לתכנו� הינה יחידת מטה העו .2
 .ומעקב ביצועתאו� מולטי דצפלינרי של דיוני�  .3
והפצת� בקרב גורמי� , ריכוז ועיבוד מידע ממקורות שוני� אודות נושאי� עירוניי�  .4

 .עירוניי� וחו/ עירוניי�
 .פיתוח כלכלי .5

 
  

  :יעדי� מרכזיי�
  

  .לווי פגישות ראש העיר בתחומי פעולה שוני� .1

ומעקב יישו� החלטות ראש , � הגורמי� האחראי� לביצוע החלטות ראש העירקשר ע .2
 .העיר

 .איסו( מידע והפצה בקרב אגפי העירייה .3
 .ריכוז תחו� אכלוס השכונות החדשות במסגרת הרחבת יבנה .4

 
  עוזר בכיר לראש העיר וממונה על התכנו' האסטרטגי :נושא

  
  :הסבר

  .לה שוני�ריכוז עבודת מטה של ראש העיר בתחומי פעו •

 .ומעקב יישו� ההחלטות, קשר ע� גורמי� האחראי� ליישו� מדיניות ראש העיר •

 .לווי תוכניות פיתוח עירוניות •
 

  :תכלית

  .ויישו� מדיניות ראש העיר, ריכוז עבודת המטה של ראש העיר •
 
  

  :2015יעד מוגדר לשנת העבודה 

 .ביצוע היעדי� כמפורט לעיל •
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 מינהל החינו$
 

 נתוני� *ינו) העירונית מערכת הח .1
 חינו) קד� יסודי

 :כיתות ג� בחלוקה הבאה 70בעיר פועלות  

 ד"מ וממ"י מ"גנ 54

 י לחינו) מיוחד"גנ 6

 י חרדיי�"גנ 10

 .תלמידי� בחינו) הקד� יסודי 2067 * ס) הלומדי�   כ

� :בכיתות הג

 .לומדי� את תכנית הלימודי� של משרד החינו) ●

 .נית הלימודי� השנתיתנבחר בהלימה לתכ *סל תרבות ●

 1+שיעור תנועה יצירתית 1+ שיעורי ספורט 1כל כיתת ג� מקבלת  *סל העשרה ישובי ●

 .שיעור ריתמוסיקה

 הפסקת פרי+ ארוחת בוקר   * הזנה ●

 ).ד"מ ממ"מ(האמור לעיל תוא� ומתבצע בגני הילדי� של העירייה : הערה

 חינו) יסודי

 .חרדי, ד"ממ, מ"מ:  נו)המערכת היסודית נותנת מענה לכלל זרמי החי

ס "בתי 6: בתי ספר יסודיי� 12 * תלמידי� ב 3728  * במערכת לומדי� כ 

 .ס חרדיי�"בתי 3 *ס ממלכתיי� דתיי� ו "בתי 3, ממלכתיי�

 חינו) על יסודי

 )יב*ז(מ "ס מ"בתי 2

 )יב*ז(ד "ס ממ"בי 2

 )יב* ט(ס תעשייתי "בי 1

 )יב* ח(ס עמלני "בי 1

 )יב* ט(ס חרדי "בי 1

 .אומנויות הלחימה, מחול, כדורסל, מוסיקה –ות ייחודיות בתיכוניי� מגמ

 .מגמות בגרותיות חדשניות ויוקרתיות

 .תלמידי� 2674כ לומדי� בחטיבות עליונות כ "סה

  .  תלמידי� 8149  * כ לומדי� במערכת החינו) העירונית כ "סה
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 תוכניות מרכזיות במוסדות החינו) .2
 

 :ל הר)תוכניות עירוניות בגי

מוסיקה , אומנות, העשרה של מופעי� ופעילויות בתיאטרו� –סל תרבות  ●

 .ומחול

חינו) להבנת דרכי האד� וליצירת דגמי�  *מרכז מדע וטכנולוגיה לגיל הר) ●

 .טכנולוגיי� הנותני� לה� מענה

 .חינו) אומנותי בסדנא לאומנות ●

 חינו) גופני ●

 ריתמוסיקה ●

 .התזונה בארוחות בג�חינו) לאורח חיי� בריא ויישו� נושא  ●

סיפור , דרמה, ללימוד פרשת השבוע באמצעות משחק" בראשית"תוכנית מ ●

 .ויצירה

 .קיימות ומיחזור, חינו) סביבתי לקידו� ערכי טבע ●

 מה לעידוד הקריאה וערכי� יהודיי� 'ספרית פיג ●

● Pact  כלי התמודדות ושילוב ליוצאי אתיופיה ולעולי� � .תוכנית למת

 יפולי רב תחומימרכז ט  *ל  "מיט ●

 חינו) מוסיקלי ●

 :ס יסודיי�"בתי

ס נבחר תחו� בו הוא מתמחה ומצטיי� מעבר לתוכנית "בכל בי –ס ייחודיי� "בתי

 .לימודי� הרגילה

ס מיושמות גישות הוראה של למידה חוויתית  "בכל בי –פדגוגיה חדשנית  ●

 .21* ומשמעותית המותאמת למציאות של המאה ה

ליישוב קונפליקטי� בדרכי שלו� ' ו* 'י� ילדי דס מוכשר"בכל בי –גישור  ●

 .ובתקשורת יעילה

 .שיעורי אורגנית וחלילית לשכבות הצעירות –חינו) מוסיקלי  ●

בעיר התלמידי� מפתחי� פתרונות טכנולוגיי� ' בכל שכבה ד –תעשיידע  ●

 .לבעיות אמיתיות בעול� ההייטק והתעשייה

 סל תרבות ●

● Pact לסיוע ליוצאי אתיופיה. 

 .21* תשתית מותאמת לחינו) למאה ה –ותיקשוב  מיחשוב ●
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 :תוכנית עירונית –חינו) מיוחד 

 חינו) מדעי ●

 חינו) מוסיקלי ●

 חינו) לאומנויות ●

 מרכז לליקויי ראיה –ל "תגי ●

 

 תוכנית למצטייני� ולטיפוח מצוינות .3

  ס למחונני�"תוכניות למצטייני� ובי –אשכול פיס 

טווח  תלמידי� ' מס פעילות
 גילאי�

 ש� מפעיל פעילות נושא

 נס טכנולוגיות
 'מחזור ה

 

מנהיגות עבודת צוות  'יא*'ט  84
טכנולוגיה 

, ביוטכנולוגיה,עכשווית
 ביורפואה 

יזמות בניית הזנק 
)STARTUP ( השתתפות

 בתחרות ארצית

חברת נס 
 טכנולוגיות

מתמטיקה בר 
� איל

 

 חשיבה מתמטית 'י*'כתה ו 114
 5הכנה לבגרות מתמטיקה 

 ל"יח

ברסיטת אוני
 איל�*בר

ילדי נתיב 
 האור

מנהיגות , בטיחות בחשמל 'כתה ד 30
והכנה להנחיה בבתי הספר 

 היסודיי�

חברת 
חברת ,חשמל
מנהלת , יעדי�

 אשכול הפיס
 פרויקט הדרי�

 )בנות(
קידו� בנות לחייל התקשוב  'כתה יב 4

 ל"בצה
ל "צה
 מיקרוסופט+

מרכז מחונני� 
על אזורי 

 :מהישובי�
ה ג� יבנ,יבנה 

ישובי ,ג� רווה ,
 עשרת

 'ט* 'ג 125
 

, אומנות, הסטוריה: יסודי
, פיסיקה, כתיבה יוצרת
הדברה , תרחיש מדעי

ביוכימיה של , ביולוגית
, חקלאות אורבנית, המוח

, כימיה, א"מדעי כדוה
 .אסטרטגיה, קולנוע, כלכלה

 
תקשורת , רובוטיקה: ב"חט

 .באמצעות במה וקולנוע

מנהלת אשכול 
צוות +הפיס 

+ רי מחונני�מו
 �סיורי� למכו

 וולקני

מרכז 
מצטייני� 

משרד החינו) 
מצטייני +

הספר *בתי
יסודיי� על 

ג� , יבנה *אזורי
, ג� רווה, יבנה

 .ישובי עשרת

רובוטיקה  - 'ו*'כיתות ג 224
מתחילי� (

פיתוח , )ומתקדמי�
, משחקי מחשב

תקשורת באמצעות 
�פיזיקה , תאטרו

, ואומנויות קרקס
לוגיקה וקובייה 

עיצוב , ונגריתה
�, ותפאורת תאטרו

, נוירוביולוגיה
 ביוכימיה

 

מנהלת אשכול 
צוות +הפיס 
מורי 

  המצטייני�
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 המרכז המדעי לגיל הר)

המרכז המדעי הוא מרכז הפעלה עירוני מאובזר ומצויד בדגמי� ובמכשירי� מדעיי�  ●
במימו� משרד  ,מומחית בתחו� המדעי�,את המרכז מפעילות מנהלת המרכז . ובחומרי הפעלה

תוכנית . במימו� הרשות וסייעת פדגוגית) ר אורנה דובדבני"ד(מלווה אקדמית , החינו)
י הצוות המקצועי בתיאו� ע� הפיקוח המחוזי והארצי בנושא מדע "הלימודי� נבנית ע

 . וטכנולוגיה בגיל הר)

ומי כל גני החובה בעיר מגיעי� אל הג� בסבב על מנת להשתת( בפעילות חוייתית בתח ●
 . פעמי� בשנה 6המדעי� והטכנולוגיה 
  � י�'לעמותת טספצ PACTאיגו� משאבי� בי

ממומש איגו� המשאבי� ביבנה וכולל ג� ) בחמישה בתי ספר יסודיי� (בחינו) היסודי  ●
   .האתיופית מדעי� למצוייני� בקרב ילדי הקהילהתוכנית של 

 תעשיידע פרימיו�  ●
 בתחו� ההייטקב העשרה בתרבות הפיתוח "לתלמידי חט

 תוכניות לבנות וחינו) מגדרי

 .תוכנית הדרי� ללימוד מקצועות המחשב לבנות  ●

 תוכנית המנהיגות באולפנת יבנה ●

 .באזרחות תוכנית לימודי מגדר חדשה כחלק מבחינת הבגרות ●
 

 :  תוכנית לצמצו� פערי� וסיוע למתקשי� .1
 

o בתי הספר היסודיי� 
 

הפועלות בהמש) ליו�  "מועדוניות בית ספריות"ו "מרכזי למידה" "פנימיות יו�"הוקמו 
 .הלימודי�

 

o יסודיי�* בתי הספר העל 
 

   )תנופה לבגרות מלאה(מ "תכנית תל ●

הלמידה . שהישגיה� הלימודיי� נמוכי� במיוחד' ט* 'בתכנית לומדי� תלמידי� משכבות ח
ג�  נעשית בקבוצות קטנות ע� מורה ומתרגל בעלי הכשרה מיוחדת המלווי� את התלמידי�

בתנאי� נוחי� ובסביבה " מרתוני� לימודיי�"התכנית כוללת . בתגבור בהמש) יו� הלימודי�
 .מעודדת
 אתגר/ / "תכנית אומ   ●

ופועלת לצמצו� פערי� לימודיי� ושוויו� הזדמנויות על ' יב*'התכנית מיועדת לתלמידי שכבות י

 .מלאהמנת לאפשר זכאות לתעודת הבגרות 

 

 י�'טספצ *מרכזי למידה 

י� בשיתו( עיריית יבנה מיועד לתלמידי� יוצאי העדה 'מרכז הלמידה של עמותת טספצ

  :המרכז פועל לקידו� המטרות הבאות. 'יב* 'האתיופית בכיתות א

 .העלאת הישגי התלמידי� * 

 .טיפוח וקידו� כישורי חיי� *

 .פעילות חברתית ערכית *
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o תוספתיותמסגרות יו� לימודיות ותוכניות (ת"מיל: מרכז למידה ( 
 

ספר יסודיי� * בשלושה בתי' ה' ד' תלמידי� מכיתות ג 100 * ת לומדי� כ"במרכזי למידה של מיל
 .ס על יסודי"בבי' , תלמידי� מכיתה ז 35 *וכ� ל

התוכנית פועלת ארבעה ימי� בשבוע בהמש) ליו� לימודי� וכוללת ארוחת צהריי� ותגבור 
 . לימודי

 

 :מטרות התכנית

 .רגשי וחברתי, מת� סיוע לימודי ●

 .העצמה אישית ותחושת מסוגלות –שיפור הישגי� לימודיי� בנושא  ●
 

o  קדימה"מרכז חינוכי" 
 

*במרכז מתקיימת פעילות חינוכית. 'עד ח' תלמידי� מכיתות ה 60*מרכז חינוכי עירוני לכ
המרכז משמש . י רכזת ומדריכי� מקצועיי�"ערכית לרבות סיוע בהכנת שיעורי בית ע* לימודית

לתלמידי� ופועל במש) כל ימות השבוע ובחופשות מסיו� הלימודי� ועד השעה " בית שני"כ
19:00 . 

 

  :מטרות

 .מניעת נשירה וצמצו� פערי� ●

 .העצמה וטיפוח דימוי עצמי ●

 .תמיכה וליווי אישי וקבוצתי ●

 .עשירה" פנאי"תרבות  ●

 .פיתוח מיומנויות תקשורת ●
 
 

 .לוש השני� הקרובות לנג� בכלי נשיפהכמו כ� תלמידי מרכז קדימה ילמדו במהל) ש
  .הלימודי� נערכי� באמצעות הפילהרמונית

  
 
 

 טיפוח מנהיגות ואיכות של עובדי החינו) בעיר .2
 

 :טיפוח מנהיגות מנהלי�  .1
 

o דיאלוג להעצמה ניהולית בעיר,מנהל מאמ/ מנהל % העצמה ניהולית. 
 

 .י� בתעשייהחברות וארגונ, פורו� למנהלי מוסדות חינו) ומנהלי מפעלי� 
 .העוסקי� בנושאי ניהול מתקד� * מפגשי מליאה 6 *הפורו� מוזמ� ל

 .י המנהלי�"יזומי� ע *ביניה� מתקיימי� מפגשי� פרטניי�
 

  :מטרות

 .חשיפת חברי הקבוצה לניהול חדשני ומתקד�
 .הכשרה והתחדשות בתחו� המקצועי
 .ס תו) הקבלה לתהליכי� במפעל"תמיכה בתהליכי� המתרחשי� בביה

 

 :במהל) הסדנאות הוש� דגש על 

 .,התרבות הארגונית בתעשייה -

 .שימוש בטכנולוגיות חדשניות -

 .דרכי� לפתרו� בעיות בצוות -
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 .ניהול פרויקטי� בדר) שיתופית ועוד -
 

 :טיפוח מורי� .2
 ליווי אקדמי פדגוגי. 1ב

ס "פדגוגיי� עובד ע� סגלי בתיה*ג מער) של מלווי� אקדמיי�"החל מתשע
 .פוח חדשנות בהוראה ולפיתוח הייחודיותהיסודיי� לטי
 .פ ובמימו� משות( של משרד החינו) והרשות"התוכנית בשת

 "עוז לתמורה"/"אופק חדש"רפורמת . 2ב
 

בתי הספר (י משרד החינו) "המונהגת ע" אופק חדש"בכל בתי הספר בעיר פועלת רפורמת 
ע בכל בתי הספר "בחט" רהעוז לתמו"כמו כ� פועלת רפורמת ).ד"ממ+ מ "ב מ"היסודיי� וחט

ס ומאפשרות לכל תלמיד מרחב "התוכניות יוצרות עשייה חדשה בבתיה. ד בעיר"מ והממ"המ
הרפורמות כוללות תוספת שעות לימוד פרטניות וכ) . לפיתוח כישורי הלמידה הנדרשי�
 ייחודי לקידו�" זמ� חינו)"ונוצר ) תלמידי� בקבוצה 5עד (מתאפשרת הוראה בקבוצות קטנות 

 .התלמיד
 

 :יעדי הרפורמה
 

 .צמצו� פערי� בחינו) ●

 .שיפור הישגי� לימודיי� ●

 .טיפוח תלמידי� מתקשי� ●

 .קידו� מצויינות ●

 .זמ� איכות לתלמיד ●

 .שדרוג שכר המורי� ●

 .חיזוק מעמד המורה ●
 

 :יצירת סביבת עבודה חדשה למורי�
 

 .  ממוחשבי� ומצוידי�, הוקמו מרחבי שהייה  משוכללי� ●

שעות פרטניות להוראה בקבוצות קטנות ושעות שהייה נוספו למורי�  ●
 .לעבודת המורה

הדרכת  . רשת מובנית של הערכה ובקרה ממוקדת בתהליכי� ובעובדי� ●
 .צוותי ניהול

 .ס בהתאמה לצרכי� והיכולות"ליווי אישי של בי ●
 תקשוב בתי הספר היסודיי�

הא� בבתי בכל בתי הספר היסודיי� בעיר הוקמו כיתות חכמות כמספר כיתות 
לכל המורי� נרכש מחשב נייד .בכל כיתה ברקו חכ� ועמדת אינטרנט מהיר . הספר

בכל בתי הספר  .והועמדו עגלות מחשבי� נטענות הניתנות להעברה מכיתה לכיתה
היסודיי� התקיימו השתלמויות מורי� בתחו� התקשוב על מנת להביא את כלל 

כנולוגיה המתקדמת שהועמדה המורי� למקו� בו יוכלו לעשות שימוש מושכל בט
 .לרשות�

פעולות אלו נעשו על מנת לאפשר בכיתות למידה מתקדמת המתאימה ללומד במאה 
 .21* ה

 

 :התחו� הקהילתי .3
 

, מעבר לפעילות קהילתית עניפה הנעשית בחסות הנהלות בתי הספר וועדי הורי�
 : ס"מתקיימת פעילות חינוכית עניפה לא פחות  מחו/ לבתיה

 . ערתנועות נו  .1
 :בעיר פועלי� סניפי� של רוב תנועות הנוער באר/
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o הצופי� 

o בני עקיבא 

o הנוער העובד והלומד 

o כנפיי� של קרמבו 

o  חרדי(בנות לאה( 
 .הספרתי במסגרת� נעשית פעילות ענפה בקהילה ובתו) ב

 

 תחו� ההתנדבות של מבוגרי� בתחו� החינו) .2

 "ידיד לחינו)"תכנית  ●
לטובת  מתנדבי� התורמי� יו� לימודי�תכנית המופעלת באמצעות גימלאי� 

ס יסודי כשחלק� א( מפעילי� את הספריות הממוחשבות שהותקנו "ביה

ח וכיו� שותפי� לתכנית "ל תשס"התכנית החלה בשנה. בבתי הספר היסודי�

 .ס יסודי"שנה כמנהלת בי 20ששימשה במש)  מתנדבי� ע� רכזת 25*כ

פרדס , ביאליק, ב� גוריו�, נייחיד, אביר יעקב: ס"המתנדבי� פועלי� בבתיה

 .צפוני

 .המורי� מדווחי� על התקדמות יפה בקרב כלל התלמידי� בתכנית

 

 " ח"פר"פרויקט   ●
סטודנטי�  80 *במסגרתה למעלה מ. שני� 10תכנית פרח פועלת ביישוב מזה 

 .חברתיי� ולימודיי� תלמידי� לה� חסכי� 80 *שמטפלי� באופ� פרטני ב

 ס מצביעי� על התקדמות ניכרת של"ומנהלי בתיה מורי�, הורי התלמידי�

 .התלמידי� בפרויקט

 "צהלה" ●
 *'ל מלווי� כל אחד קבוצת תלמידי� בשכבות גיל ט"מתנדבי� גימלאי צה

ע�  התכנית כוללת שיחות חד שבועיות של המתנדב. ל"ועד גיוס� לצה *'יב

 הגברת המוטיבציה, מורשת, סיורי� מודרכי� ברחבי האר/, הקבוצה

 התלמידי� רוכשי� כלי� חשובי� להמש) עשייה ערכית. התלמידי� ועוד של

 .ל"בכל תחומי החיי� ובעיקר לקראת גיוס� לצה

 

 "א"גמל" ●
עד ' גימלאי� למע� החינו) המסייעי� באופ� פרטני לתלמידי כיתות א

 בבתי המתנדבי� או במרכזי�, המפגשי� מתקיימי� בבתי התלמידי�.'י

 .עירוניי�

שרי� לתלמידי� מעטפת תמיכה ולמידה לקידו� המתנדבי� מאפ

  .לימודי וחברתי,אישי
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 :הישגי� ותפוקות של מערכת החינו) ביבנה .7
 
 

, אמנות * ל"יח 5בצד לימודי� אלה מוצעי� לתלמידי� מגוו� תחומי דעת ברמה של 
ספרות  ,גאוגרפיה ,ערבית ,אמנות ,מוסיקה, מחול, )"תנ, מגדר ,סוציולוגיה, קרימינולוגיה

 .  ע"ותושב
 

 ג"הישגי� בבחינות הבגרות תשע �
 

 :ד מכלל הלומדי� והניגשי� בבתי ספר אלו"מ וממ"אחוז הזכאי� לבגרות בסקטורי� מ
 

 זכאי� מכל הלומדי� ל"שנה

 90% ג"תשע

 90% ב"תשע

 81% א"תשע

 87% ע"תש

 
 

 
 

 5*4ברמה של גידול במספר התלמידי� הניגשי� לבחינות הבגרות במתמטיקה ובאנגלית 
 . יחידות לימוד

 

, אלקטרוניקה* רובוטיקה, ביוטכנולוגיה *מגמות המדעי� והטכנולוגיה
כימיה , ביולוגיה, מחשבי� וטכנולוגיות מידע, עיצוב גרפי, תקשורת
מגמות המעניקות לבוגריה� כלי� חיוניי� להצלחה בהמש) .ופיזיקה 

 .הדר)
 

 תו איכות ●
 .בלקסיקו� העסקי ISO  9002*תו איכות למוסדות חינו) מקביל  ל

 תו איכות נועד לערו) בקרה מעמיקה על כל המהלכי� המתבצעי� בתחומי

 ,במגמה לשפר את  המקצועיות  –ס  כדר) למצוינות  אישית וארגונית "ביה
� .היעילות והאפקטיביות של עבודת הארגו

 

 *מפת�יחידני ו, גוריו�*ב�, רמות וייצמ�, ביאליק, פרדס צפוני:  בתי הספר
 .ארזי� כבר קיבלו תו איכות

 

 :התהלי) מתמקד במספר תחומי�

 .פיתוח אחריות אישית מוגדרת ומפורטת של כל אחד מהעובדי� ●

 .הגדרה ופיתוח נהלי עבודה פנימיי� ●

 .בחינת תהליכי אל מול מדדי ההצלחה ●
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 :מרכזי� לנושאי חינו) ביבנה .8
 

o מחלקה לייעו/ וטיפול לילד" –ל "מרכז מיט" 
 

 במגוו�      , הנותנות שירותי יעו/ וטיפול לפרט שלוש יחידותבמרכז זה פועלות     

 . תחומי�    
 
 

 )9לגילאי לידה עד גיל (המרכז הטיפולי לגיל הר)  .1
 

 :נות� מענה לקשיי� העולי� בגילאי ההתפתחות הראשוני� בתחומי� הבאי�
 

 :תחומי הייעו/ והטיפול 
 ריפוי ועיסוק

 קלינאי תקשורת

 פסיכולוגית חינוכית לגיל הר)

 פיזיותרפיה

 ייעו/ והדרכה להורי�

 )טיפולי� רגשיי�(תרפיה באומנות ובמוסיקה 
 .שיפור מיומנויות וכשרי למידה 

 

 "רווחה חינוכית"היחידה ל .2 
חודיות לתלמידי� תת משיגי� לשיפור הישגיה� יהיחידה מפעילה תכניות  י 

 .יותלימודיי� ופיתוח מיומנויות בינאיש
 תכנית לשיפור האקלי� בגני הילדי�

 שיפור מיומנויות וכישורי למידה לתלמידי� במעברי� ●

 קורסי� ייחודיי� לתלמידי� תת משגי�  ●

 תכנית אוריינות לפיתוח השפה המדוברת ●

 .ס"בבתיה *מרכזי למידה ●
 

 
 
 
 
 
 
 

 היחידה לחינו) מיוחד .3
 

החינו)  המיוחד על פי  ל מתקיימות ועדות ההשמה והשיבו/ למסגרות"במרכז מיט   
 .21עד  3מאפייני התלמידי� בגילאי 

 .הורי�/ י מוסדות החינו) "ההפניה לוועדות ההשמה נעשית ע  
 * ועדה זו הינה גו( מקצועי  מעי�. ועדות ההשמה פועלות מתוק( החינו) המיוחד   

שיפוטי אשר בידה הסמכות והאחריות לקבל החלטות לגבי זכאותו של ילד  חריג 
 . ינו) מיוחד ולגבי השמתו במסגרת החינוכית ההולמת את צרכיולח

 

 מרכז תמיכה ישובי אזורי  –א "מתי ●
זרוע ביצוע של משרד החינו) הנותנת שירותי חינו) מיוחד לילדי� בעלי  *א  "מתי    

י מתמחה במת� מענה "א יבנה על"מתי, בנוס(. 21עד  3צרכי� מיוחדי� בגילאי 
 .המרכז  להורי� המעונייני� בהתייעצות. י ראייהלילדי� עיוורי� ולקוי

, טיפול רגשי,טיפולי� פרה רפואיי� , הוראה מתקנת: מער) התמיכה כולל     
  אבחוני� 

בגני הילדי� " שעות שילוב", מומחי תחו� ללקויות מורכבות, פסיכו דידקטיי�
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ראה הו,  י צוות חינוכי שעבר הכשרה לחינו) המיוחד"ובבתי הספר הניתנות ע
 .בכיתות החינו) המיוחד

 

 שירות פסיכולוגי חינוכי –ח "שפ ●
 

 .טיפול ראשוני ואבחו� לתלמידי� והורי�, מספק שירותי ייעו/
 .מעניק שירותי פסיכולוגי לכל כיתת ג� בעיר
 .הפניות מתקבלות באמצעות צוותי החינו)

 

 : מרכזי� עירוני� נוספי� ●

o � קונסרבטוריו

o סדנא לאומנות 

o הכולל מכללה להורי�, מרכז ריי) לחינו) מבוגרי� 
 

 שונות .9
 עיר ירוקה .1

 ס מתקיימת תוכנית לימודי� ופעילות לחינו) לקיימות"בכל בי .1
תק� ירוק על תרבות החינו) *ספר רבי� בעיר קיבלו תו*בתי .2

 לקיימות בה�
 ס ייחודי לקיימות"ס רבי� בשכונה הירוקה הוא בי"ביה .3

 ס העל יסודיי�"מוד בבתיהמעבר מרכישה להשאלת ספרי לי .2
 :ס העל יסודיי�"התכנית החלה לפני כשבע שני� ונמשכת עד עתה בשלושה בתיה

� גינזבורג האור

� גינזבורג האלו

 ס המדעי תורני"ביה

 וכ� בבתי הספר היסודיי�
 

 :התהלי)
 .מסירת ספרי לימוד לפי תכנית הלימודי� לכלל התלמידי� שהוריה� מעונייני�   בכ) .1
על הורי� לשל�   עבור , י לימוד שאית� למדו התלמידי� בשנה החולפתהחזרת ספר .2

 .זאת בכוונה לחנ) לער) של שמירת ציוד .  ספרי� שהוחזרו בלויי�
 .ל "בכל שנה2  280תשלו� הורי� על השתתפות בתכנית בס) של . 3
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  הרשת למרכזי� קהילתיי�                                
  

הינה הזרוע הביצועית והאסטרטגית של עיריית יבנה לביצוע  – הרשת למרכזי� קהילתיי�
  , הנוער והספורט בעיר, פעולות התרבות

  .08/9439491 * 'ס גרמנוב טל"במתנ *מטה הרשת יושב
  

  :מחלקות הפועלות במסגרת זו
  

בתי (משפחתוני� , בגני העירייה ובתי הספר, צהרוני� ,ברשת כוללת מחלקת גיל הר$ •
 ). ס גרמנוב"במתנ(ופעוטוני�  )המטפלות

  .ס גרמנוב"הצוות הניהולי ממוק� במתנ
  צ בחוגי� להורי� "פתוח אחה *)גרמנוב" (שבלול"מרכז העשרה לגיל הר)          
  .ולילדי� וכ� במשחקיה פתוחה         
  מסלולי� במתח� גרמנוב במספר     ' רו) ימי הולדת במסנית� לע %ימי הולדת        

  .סגנונות ואופציות        

 ס בשכונת נאות רבי'"המתנ •

מרכז צעירי� , חוגי� לכל הגילאי� ובכול התחומי� פעילות קהילתית רחבה לכל השכונה •
 .9439491*08טלפו� זמני . ועוד

  
  

ס גרמנוב "השירות נמצא במתנהיועצי� מתנדבי� ומשרד , שירות ייעו/ לאזרח *ת"שיל •
�  .08/9439491 *טלפו

  

עוסק בלימודי מוזיקה ומחול בכל ימות השבוע ומפעיל בית ספר  *קונסרבטוריו' •
  .08/9435695 * טלפו� *.למוסיקה בבתי הספר וכ� חוגי מחול

  
  08/9333303 *טלפו� *כותר הפיס •

  

  :כולל את תחומי הפעילות הבאי�      
  מדורי קריאה   , )השאלת ספרי� בעזרת מנוי ללא תשלו�( %ספריה עירונית*      
      �  .מפגש סיפור וספרות, ועיו

  
  .מתנדבי�    באמצעות , אתר יזכור, נופלי� לפרוייקט הנצחה  *בית יד לבני�* 

  
  .הספר  ימי עיו� והדרכות לבתי ,)"הכוללת מוצגי� על התנ תתכנית ייחודי %מקראור*     

  

בני , הצופי�(לת בקרב  כלל בני הנוער במסגרות של  תנועות נוער פוע * מחלקת הנוער •
, ער וילדי�פרלמנטי� לנו, הפעלת מועדוני נוער, )השומר הצעיר, הנוער העובד, עקיבא

 .טיפוח קבוצת מנהיגות

  .08/9322316מרכז מנהיגות נווה איל�  *מוקד הפעולה
  

   9422393: 'טל*ר"ס נאות שז"מתנ •
  .לתיאטרו� לילדי� ונוער באול� המופעי� מקיי� סדרות *      
  .הנוער והמבוגרי�, חוגי� לכלל הילדי�  *      
  .באול� המופעי�, מופעי בידור והצגות לילדי� *      

  .פעילות סל תרבות עירוני לכלל בתי הספר בעיר -      
  .מועדו� נשי�  *      
      * �  . פעילות של פיתוח קהילה ותחומי עניי
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  9439577: 'טל%ה לקידו� נוערהיחיד •
        
  שילוב� במסגרות, שנפלטו ממסגרות נורמטיביות 18*13מטפל בנערי� גילאי        
  :בלימודי�  ועבודה תו) ליווי הנחיה בי� אישית בתחומי�,  תייחודיו       

  .השלמת השכלת יסוד �
  .ל"ליווי והדרכה לצה �
  .קורסי� להכשרה מקצועית �
  .ק ושילוב במסגרות נורמטיביותחיזו ,פעילות העצמה �

  

   9435512 *'טל*החדשה  הסדנא לאומנות •
  ,    אנימציה ,קרמיקה, פיסול, ציור, פועלת לקידו� תחו� האומנות הפלסטית בעיר    
  .בנוס( הפעלת גלריה ותערוכות תקופתיות    
  
  מרכזי� קהילתיי� 
  
   9322078 *'טל *מרכז נאות בגי'* 

  .תרבות וכ� תנועת הנוער כנפיי� של קרמבו הפעלת חוגי� ופעילויות
  

  9439678*'טל% מרכז בית סולומו'* 
  .מוקד קליטה לעולי אתיופיה+ הפעלת חוגי� ופעילויות תרבות 

  
  9330407  *'טל– מרכז תרבות לעולי אתיופיה *

  .הפעלת חוגי� ופעילות תרבות מורשת אתיופיה ובית תפילה לעדה האתיופית
  
  9437714*' טל %מחלקת הספורט* 
  

, ס לכדורסל וכדורגל"בי, מגוו� רחב של חוגי ספורט עממי ומקצועי לרבות תחרויות מפעילה
  .עמותות ספורט מכבי ואליצור, מגרשי ספורט פתוחי�

  :הפעילות מתקיימת במתקני הספורט הבאי�
  אול� כדורסל בשבזי

  האלו�' רסל במרכז הספורט רחאול� כדו
  ונווה איל�ר "מגרשי טניס שדה בנאות שז

�  מגרש משולב בנאות בגי
  האלו�' מגרש משולב ברח

  ר"מגרש קט רגל בנאות שז
  ר"מגרש כדורגל בנאות שז

  אצטדיו� עירוני
  .בריכת שחיה עירונית לעונת הקי/

  

  אירועי�
  

חגיגות העצמאות , הרשת למרכזי� קהילתיי� מפעילה בחופשות ובחגי� אירועי� עירוניי�
  .פסטיבלי� ואירועי קי/

  
  קי* תקייטנו

י תחומי עניי� וכ� קייטנות "הרשת למרכזי� קהילתיי� מקיימת את כל הקייטנות בישוב עפ
          .חברתיות לכל הגילאי�
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  אג- לשרותי� חברתיי�

  עקרונות עבודת האג-

המחייב כל רשות מקומית להפעיל  1958פ חוק הסעד "אג( לשרותי רווחה הינו גו( הפועל ע

הוראות (פ חוקי הסעד וכ� הנחיות משרד הרווחה "אג( הרווחה פועל ע. חהמחלקה לשרותי רוו

  ).ס"התע

  

, לילדי� לנוער, במסגרת תפקידו נות� האג( שרותי רווחה אישיי� וחברתיי� לפרט ולמשפחה

. לקשישי� ולאוכלוסיות מיוחדות בי� א� ותיקי� או עולי� חדשי� מהארצות השונות

  .הינ� ממשרד הרווחה ועיריית יבנה המשאבי� העיקריי� לפעילות האג(

  
  )ותיקות ועולות' משפ(בנוער ובמשפחותיה� , טיפול בילדי� :הנושא

  :הסבר
אשר קיבלו , משפחות 1100 *לילדי� ולנוער טופלו באג( כ, במסגרת השרותי� למשפחה

לחוק  ס"עוי "ילדי� בסיכו� ע 330כמו כ� טופלו , 2014שירותי� בתחומי� שוני� במהל) שנת 
  :הנוער

  2014יעדי� שהוגדו לשנת 
  .ילדי� שולבו בפנימיות טיפוליות 50
  .כולל מעו� רב תכליתי, שולבו במעונות יו� 3 – 0ילדי� בגילאי  60
  .שולבו בצהרוני� 6 – 3ילדי� גילאי  35
  .שולבו במועדונית 9 – 6ילדי� גילאי  45
  .3 – 0י� בגילאי משפחות עולות מאתיופיה שולבו בתכנית הדרכה לאמהות לילד 18
  .אחת לשבוע משפחות השתתפו בביקורי הורי� לא משמורני� במרכז קשר 10

  .בני נוער המשולבי� בפנימיות של עליית הנוער 30ליווי ומעקב אחר 
  יהיהורי� בקבוצת הורי� שילדיה� בפנימ 15

  .נערות 15פתיחת בית ח� לנערות 
  הנערות מיבנ 15הכנסת פרויקט סלע חונכות לנערות 

  נערות 15קבוצת תמיכה לנערות 
  .בני נוער שולבו במסגרת מועדונית להעשרה חברתית וקידו� בלימודי� 45

110 �  .משמורת ואפוטרופסות נשלחו לבתי משפט ,תסקירי גירושי
  .ילדי� הוצא צו מבית משפט לנוער על דרכי טיפול והשגחה 70 –ל 
  .ובסדבוגרי� טופלו במרפאת שיניי� קהילתית במחיר מס 90
  .משפחות טופלו במרכז אלימות ברחובות 25
  .משפחות טופלו בטיפול זוגי ומשפחתי 30

  .בני נוער במפת� ארזי� 50שילוב 
  .ילדי� קויימו דיוני� בוועדה לתכנו� טיפול 157 * ל

  .משפחות משתמשות במועדו� כביסה קהילתי 35
  .א"בני נוער עולי� וותיקי� שולבו בפרויקט גמל 30
  .לדיה� הוצאו למקלטי� לנשי� מוכותנשי� וי 5

  .משפחות עולי� מאתיופיה השתתפו בקבוצת זוגות 17
  .נשי� 15בו משתתפי�  נשי� עצמאיותהפעלת מרכז 

, שמיכות, תנורי�, מקררי�, כמו מיטות(משפחות קיבלו סיוע חומרי ברכישת ציוד ביתי  150
  ).'ארונות וכו

  .פסחאמשפחות ובודדי� קיבלו חבילות קמחא ד 550
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  .משפחות קיבלו חבילות מזו� ערב חג ראש השנה 300
  .משפחות 230 * חלוקת חבילות מזו� אחת לחודש ל

  
  
  

  ).הימורי�, אלכוהול, סמי�(טיפול בהתמכרויות : הנושא
    :הסבר

אלכוהול והימורי� , סמי�(משפחות ובני נוער שיש בה� בעיה של התמכרות  30 * מת� טיפול לכ
מת� טיפול לבני נוער משתמשי� בסמי� ואלכוהול ). ת לשיקו� אישילצור) גמילה מהתמכרו

  .במטרה להביא אות� להפסקת השימוש בסמי� ובאלכוהול
  

  :4201יעד מוגדר לשנת העבודה 

. אלכוהול והימורי�, משפחות בה� מוכרי� לסמי� 30 *פרטני ומשפחתי לכ, טיפול אישי *
  .בני נוער משתמשי� 5 *כולל טיפול ב

 .לית לנפגעי סמי� עצמ�קבוצה טיפו *

* � .ועדת אבחו

 .איש לטיפול באלכוהוליז� טיפול אמבולטורי וחו/ ביתי 15הפניה  *

 .הפנית משקמי� למרכזי יו� לנפגעי סמי� *

למניעת שימוש בני נוער " מפת�"ו" אורמת"עבודה מול בתי ספר תיכוניי� בישוב כולל  *
 .באלכוהול וסמי�

טיפולית לבני נוער למניעת שימוש באלכוהול  הפעלת תוכנית קבוצתית סדנאות במסגרת *
 .וסמי�

 

  
 אוכלוסיה בעלת צרכי� מיוחדי� – טיפול ושיקו� נכי�: הנושא

  :הסבר
הימצאותו של . פיגור או חולי נפש, משפחות בה� נכות פיזית 250 *אג( לשרותי רווחה מטפל ב

ה ומשפחתו במטרה ילד נכה או בוגר בבית משפיעה על כל המשפחה ויש חשיבות בטיפול בנכ
  .לשפר את איכות חייה�

, הטיפול כולל שיחות. לחולי� ובני משפחותיה�, למפגרי�, לנכי� פיזית –מת� טיפול פרטני 
הפנייה למרכז . שילוב במוסדות למקרי� שלא מתפקדי� בקהילה, מת� מענה לצרכי� חומריי�

דמי תקשורת לחרשי� , ורי�דמי ליווי לעיו סיוע בקבלת, שיקו� לצור) שיקו� תעסוקתי לנכי�
צ "וכ� פיתוח שירותי� קהילתיי� לשעות אחה. 'מוגנת וכונתמכת הפנייה לתעסוקה 

  .לאוכלוסיית הצעירי� המוגבלי� בשכל�
  
  
  

  :4201יעד מוגדר לשנת העבודה 

  .טיפול פרטני ומשפחתי במשפחות לה� בני משפחה ע� נכויות שונות *
 .למפגרי�ילדי� ומבוגרי� במוסדות  34 *שילוב כ *

 .בוגרי� במסגרות מוסדיות שיקומיות 12 *שילוב כ *

 .צ להארכת יו� הלימודי�"ילדי� ע� נכויות פיגור במסגרות אחה 19 *שילוב כ *

 .איש משולבי� במפעלי� מוגני� 24 *

* 5 � .ילדי� מעוכבי התפתחות שולבו במעונות יו� בליווי סייעת במעו

 * סטי� שולבו במעונות יו� שיקומיי� מעוכבי התפתחות ואוטי 0 – 3ילדי� גילאי  12 *
 .כולל מימו� הסעה ומלווה

 .הפעלת מועדו� חברתי לעיוורי� בוגרי� *

 .ילדי� 9 –סיוע במת� חונכת לשעות אחרי הצהרי� לילדי� אוטיסטי�  *
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 .ומרכז יו� טיפולי) ש"מע(בוגרי� ע� פיגור במסגרת תעסוקה מוגנת 15שילוב  *

 .� יבנה"צ בבית אקי"הבוגרי� שולבו במועדו� חברתי אח 12 *

ל לילדי� ובני נוער עיוורי� וכבדי ראיה מסגרת אזורית המופעלת "הפעלת מסגרת תגי *
 .חניכי� 12 במרכז ריי)

 

  עבודה קהילתית
  :הסבר

עבודה קהילתית הינו תחו� בעבודה סוציאלית בו עוסק האג( לשרותי� חברתיי� במטרה לחזק 

  .כות חיי הקהילהאת הקהילה לפעול למע� עצמה ולשפר את אי

מתנדבי� אשר מוכני� לתרו� , פעילי�, העבודה בקהילה נעשית באמצעות תושבי השכונה

הפעילות נעשית בשיתו( ע� . מהידע שלה� למע� הקהילה בתחומי� שוני� של פעילות, מזמנ�

  .אגפי העירייה השוני�

כות חייה� של מת� ליווי מקצועי לפעילי� מתנדבי� מהשכונה הפועלי� במטרה לשפר את אי

  .'סדנאות לפעילי� וכו, תושבי השכונה וזאת באמצעות פיתוח פרויקטי� שכונתיי�

  

  :2014יעד מוגדר לשנת העבודה 

וכ� בשכונות אחרות בהתא� . ר ורמות ויצמ�"עבודה בשיתו( ועדי שכונה בנאות שז *

  .לצור)

 ".צופי�"ר בשיתו( תנועת ה"הפעלת ילדי� ונוער בנאות שז *

 .טי� שוני� בתחו� קליטת עליהפיתוח פרויק *

 .הפעלת שרות יעו/ לתושב *

 בטיחות ילדי� ובני נוער –" בטר�"הפעלת פרויקט  *

 .קיו� הפנינג והפעלת הורי� וילדי� בנושא בטיחות ילדי� *

 ליווי קבוצת פעילי� קהילה נגישה במרכז ריי) *

* � סיוע בהקמת ועד זמני שכונת רבי

* � ביגוד והפנייתו למשפחות נזקקות קבלת תרומות ציוד וריהוט יד שניה וכ
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 באזרחי� ותיקי�טיפול  :הנושא

  :הסבר

, בעיראזרחי� ותיקי� סיוע משפחתי וקהילתי לאוכלוסיית , אג( הרווחה מעניק טיפול פרטני

להתמודד ע� הטיפול בהורי�  האזרחי� ותיקי� מסגרת זו כוללת ג� סיוע לבני המשפחה של 

בעיר ולבני משפחותיה�  אזרחי� הותיקי�ייעוצי והדרכתי ל, פולימת� שרות טי. י�מבוגרה

  .אזרחי� הותיקי�והמש) הפעלת הפרוייקטי� הקיימי� למע� רווחת ה

  :4201יעד מוגדר לשנת העבודה 

כולל , בתי אב 1,000 –ובני משפחותיה� לכ  אזרחי� ותיקי�הבטחת טיפול פרטני ל -

  .מקבלי חוק סיעוד

, מועדוני� לוותיקי� 3( אזרחי� ותיקי�מועדוני  4במסגרת  �אזרחי� ותיקי 100הפעלת  -

  ).מועדו� לעולי� מחבר העמי� 1

  .אזרחי� ותיקי� במרכז יו� 100שילוב  -

המש) הפעלת קבוצת תמיכה לבני משפחות אלצהיימר בשיתו( ע� העמותה הארצית  -

  .איש 10 –לחולי אלצהיימר 

טופלו במחיר  אזרחי� ותיקי� 35, אזרחי� ותיקי�הפעלת מרפאת שיניי� קהילתית ל -

 .מסובסד

 .חבילות לאזרחי� ותיקי� 300 –חלוקת קמחא דפסחא -

  .בישוב אזרחי� ותיקי�ל לניקיו� וצביעת בתי "הפעלת חיילי� מתנדבי� מבסיס צה -

 .אזרחי� ותיקי� 15 *לפתיחת יחידה מוגנת במרכז יו�  -

 איש ותיקי� ועולי� 70 –אזרחי� ותיקי� ניצולי שואה תוכניות חברתיות העשרתיות ל -

 .חודשי� 3 *אחת ל אזרחי� ותיקי� הוצאת עיתו� על ידי  -

  .לאזרח הקשישהעיר במסגרת יו�  אזרחי� ותיקי� תושביאירוע מרכזי שנתי ל -

, ל"עיר בשיתו( אשאזרחי� ותיקי� בפרויקט קהילה תומכת לבתי אב משתתפי� ב 180 -

  .ב"עיריית יבנה  ומט

  .אזרחי� ותיקי� 8 –רת בתי אבות מחו/ ליבנה במסג אזרחי� ותיקי� סידור  -

 .הוסטלאזרחי� ותיקי� בכולל הפעלת קבוצה ל, ס מהאג("י עו"ליווי הוסטל הדקל ע -

 .השתתפות בועדת חוק סיעוד בביטוח לאומי -

כולל , משפחות 85 *ברכישת ציוד ביתי וציוד רפואי לאזרחי� ותיקי� מת� סיוע חומרי ל -

 .השתתפות הסעות לדיאליזה

 .אזרחי� ותיקי�לת מועדו� תעסוקתי לאזרחי� ותיקי� משתתפי� בהפע 17 -
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 .איש 33הפעלת מועדו� משודרג כולל ארוחה חמה  -

 .איש 15 – 20 –אזרחי� ותיקי� יוצאי אתיופיה ת מועדו� הפעל -

  

  מוקד עירוני לעולי אתיופיה

  :הסבר

שני� על הקמת ' משרד הקליטה כחלק מהטיפול שלו בקליטת עולי אתיופיה החליט לפני מס

לצור) ריכוז הטיפול בעולי אתיופיה ופיתוח תוכניות , ישובי� באר/' מוקד קליטה עירוני במס

מדובר בתוכנית עירונית כאשר המוקד נפתח בבית . מיוחדות לסיוע למשפחות עולי� מאתיופיה

�נוער עובד + לצור) ביצוע העבודה מוקצי� במוקד הקליטה עובדי� מגשרי� לתעסוקה , סלומו

תוכנית שבאה לשפר את קליטת� של עולי אתיופיה ביישוב וצמצו� . בנוס( למנהל המוקד

הפערי� הקיימי� בי� אוכלוסיית העולי� לבי� האוכלוסייה הוותיקה ולחזק את השתלבות� 

  .החברתית והקהילתית ביישוב

  :4201יעד מוגדר לשנת העבודה 

עיריית יבנה וממשרד , י� מהקהילההפעלת צוות היגוי עירוני מגורמי� בקהילה פעיל -

� .הקליטה שילווה את בניית התוכניות והפעלת

תוכניות במועדוני� , א"פרויקט גמל, מו� כספי לתוכניות קיימות בקהילההשתתפות במי -

 .'שכונתיי� וכו

 :תוכניות ופרויקטי� נוספי� באות� תחומי� שאי� עליה� מענה כיו� ביישוב כמו -

יוע ליוצאי אתיופיה להשתלב בעבודה כולל הפנייה לקורסי� ס –הפעלת מגשר תעסוקתי  •

 .מקצועיי�

 .קי/, פסח, ס כמו סוכות"הפעלת ילדי� בחופשות מביה •

 .טיפוח קבוצת כדורגל עולי� מאתיופיה •

 .ח בקהילה"תכנו� ימי בריאות בשיתו( קופ •

 .סיוע ותיוו) למע� עולי� הזקוקי� לכ) מול מוסדות שוני� •

 .במסגרות שונות בקהילה סיבסוד חוגי� לילדי� •
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  וינט ישראל'תוכנית פאקט בשיתו- ג

הודיע הגוינט לראש העיר כי ה� מציעי� ליבנה להיכנס לתוכנית פאקט בסיוע  2011במהל) שנת 

  .של קהילת קליבלנד

, קהילת קליבלנד ועיריית יבנה, משרד החינו), תוכנית פאקט הינה תוכנית משותפת לגוינט

ת יוצאי אתיופיה ילדי� והורי� בשילוב ילדי� מצטרפי� לא בני ועדת לקהילהתוכנית מי

ילדי� עד גיל (קוימו ועדות היגוי עירוניות וועדות לפי נושאי� , טה רכזת לתוכניתלקנ. הקהילה

  .גובשו תוכניות) ס משפחה וקהילה"גיל בי, 6

  

�  :במסגרת תוכנית פאקט בוצעו תוכניות בהתא� לצרכי� שעלו כגו

  .נית התפתחותית לילדי� במעונות יו�תוכ

  תוכנית התפתחותית לילדי� בגני ילדי�

  לצור) חיזוק תלמידי יוצאי אתיופיה) בתי ספר 5(ס יסודיי� "תגבור לימודי בבי

  עבודה ע� הורי�

  )במספר 5(ס לבתי הספר "הכנסת עו

  גני ילדי� ובתי ספר,  הכנסת מגשרות לקהילה שפועלת מול מעונות היו�

  .חוגי� לילדי�, בסבסוד מעונות יו�סיוע 

 

  שיקו� האסיר

 *ביבנה כ(מת� שרות לתושבי יבנה הנמצאי� בכלא ולבני משפחותיה� כולל משפחות האסירי� 
  ).אסירי� בכלא 30

ס מרכז שיקו� האסיר ביבנה בליווי עמותה לשיקו� האסיר יבנה אשר "י עו"השרות נית� ע
כולל סיבסוד לאסירי� משוחררי� ובני משפחותיה� פועלת שני� רבות לסיוע תמיכה וליווי 

 .'ליווי אסירי� משוחררי� במציאת תעסוקה וכו, לדי אסירי�פעילויות חברתיות לי
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 אג- הנדסה

  
  תפקידי מהנדס העיר

  .מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחו� תפקידיו
  :וראת כל די�וזהו תחו� תפקידו וסמכויותיו של המהנדס בכפו( לה

  .תכנו� עיר

  .הפיקוח והרישוי )1(

  .הבניה הציבורית )2(

  .י הרשות המקומית או מטעמה"העבודות הציבוריות המבוצעות ע )3(
יהיה , לחוק התכנו� והבניה 18כאמור בסעי( , ברשות מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית

ת וכל תפקיד וסמכות שיש לו בתחו� הרשו, מהנדס הרשות מהנדס הועדה המקומית
  .המקומית יוקנו לו ג� במרחב התכנו� של ועדה מקומית כאמור

  

  תחומי פעילות עיקריי� של אג- ההנדסה

  

  .ד לראש העיר"ומת� חו ייעו* הנדסי
  .השתתפות בצוות קבלת החלטות בכל הקשור לתכנו' ופיתוח העיר

 א"הג, י"ממ, בזק, חברת חשמל, משרדי ממשלה – קשר ותאו� ע� גורמי חו*  .א
  .'מפקחי� וכו, מודדי�, מתכנני�, ועצי�י, משטרה

  :תכנו' עיר
  .תכניות בני� עיר ותכניות בינוי

  .תשריטי איחוד וחלוקה
  .מפות לצורכי רישו�

  .מידע לציבור בנושא בניה

  .הפקעות לצורכי ציבור –נכסי� 
  .'מחוזית וכו. ו, ארצית. מ, ייצוג העירייה במוסדות הרישוי השוני�

  .היטלי השבחה
  :מית לתכנו' ובניהעדה מקוו

  :רישוי בניה

  .טיפול בבקשות להיתרי בניה
  .הכנת תחשיבי אגרות והיטלי�

  .דווח שטחי בניה לצור) חיוב ארנונה
  .מת� מידע בנושא היתרי בניה

 .טיפול בארכיב תיקי בניה

  
  

  :פיקוח על הבניה
  .פיקוח שוט( על התאמת בניה להיתר

  הריסה, צווי הפסקה, טיפול בחריגות בניה
  .הכנת נספחי� לתצהירי� לכתבי אישו�

  .בדיקת נכסי� לצור) אישורי טאבו
  .ושחרור ערבויות 4בדיקת לטופס 
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  :פיתוח ותשתיות, בינוי

  :ניהול וביצוע של פרוייקטי� ציבוריי�, תאו�, ליווי, תכנו' –בניה ציבורית 

  ,תרבות ודת, מוסדות חינו)

  ,מתקני ספורט

  .'מקלטי� ציבוריי� וכד

  :ליווי בדיקה ואישור תכניות ופרוייקטי� פרטיי�   –ניה פרטית ב

  ,מגורי�

  ,תעשיה ומלאכה

  .מסחר ושירותי�

  :ניהול וביצוע של פארקי� ציבוריי�, תאו�, ליווי, תכנו'   –פיתוח וגינו' 

  ,עיצוב רחובות ופסי ירק

  ,גינות נוי

  ,מתקני משחקי�

  ,שבילי אופניי�

  ,מגרשי חנייה

  .ב"ני ילדי� וכיוחצרות בתי ספר וג

  :סקר ובדיקה של מבני� –מבני� מסוכני� 

  ,מת� חוות דעת ותצהירי�

  .ב"הכנת צווי הריסה וכיו

  :ניהול וביצוע של תשתיות ציבוריות, תאו�, ליווי, תכנו'  %תשתיות
  ,מי� וביוב

  ,תיעול

  ,כבישי� ומדרכות

  ,תנועה ותחבורה

  ,חשמל ומאור

  ב"כ וכיו"טל, טלפוני�                                       

  מבני� .1
  

 בוצע *דוד נופר )400מגרש ( *"ג� ראוב�"בית ספר בשכונת  * 1.1

 בוצע  * ) 210מגרש (ב +גני� א 4 – 1.2

 בתכנו� –) 210מגרש (ד +גני� ג 4 – 1.3

 בוצע –) 403מגרש (גני�  2 – 1.4

 בוצע –) 205מגרש (גני�  4 – 1.5

 בוצע –) 208מגרש (גני�  4 – 1.6
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 בוצע –ס והאבוקדו גני� ברחוב התורמו 4 – 1.7

 בוצע * ס ביאליק"תוספת בניה לבי  * 1.8

 בוצע *קומה נוספת לסדנא לאומנות * 1.9

 סיו� ביצוע *ס שכונה ירוקה"מתנ * 1.10

 סיו� ביצוע –הקמת היכל הספורט  * 1.11

 בוצע *)205מגרש (בתי כנסת בשכונה הירוקה  * 1.12

1.13 *  � בתחילת ביצוע –) 400במגרש (בנית קונסרבטוריו

 סיו� ביצוע –שבזי  מקווה טהרה ברחוב  * 1.14

 בתכנו�  –מרכז מעש  * 1.15

 בוצע –בנית אמפיפארק תל יבנה  * 1.16

 לפני יציאה למכרז –מועדו� לאישה הדתית  * 1.17

 בתכנו� חוזר *תוספת בניה לבני עקיבא * 1.18

 שלבי סיו� ביצוע –שידרוג אצטדיו� עירוני  * 1.19

 בוצע –) 210מגרש (מעו� יו�  * 1.20

 בוצע –) 405מגרש (מעו� יו�  – 1.21

 ממתי� להרשאה –י "גנ+ס לחינו) מיוחד"יבנית ב * 1.22

 בביצוע –) 209מגרש ( ס יסודי שלישי בשכונה הירוקה "בי * 1.23

 בתכנו� להרשאה –רחוב הנגב  *מעו� יו� – 1.24

 בתכנו� להרשאה –רחוב הסירה  –מעו� יו�   * 1.25

  

 כבישי� ומדרכות .2

 
  .תכנו� הסתיי� *גימשי' כביש גישה עד למשפ –תל יבנה  – 2.1      

       2.2 –  �  בוצע –חניה ברחבת השוק היש

  לפני ביצוע –ירושלי� פיתוח וסלילה ' פ שד"שצ – Gחניה במתח�  – 2.3       

  תשתיות מי� וביוב.    3 

  בתכנו� –ש "פרוייקט השבת קולחי� ממט –3.1        
  תשתיות מי� וביוב   .4

  הסתיי� תכנו� –כיכר אבוחצירא שבזי  – 4.1       

  בביצוע –כיכר ברחוב האלו� דואני  – 4.2      
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  ליווי תכנו' וביצוע –י גורמי חו* "פרוייקטי� המבוצעי� ע.   5

 בתכנו� –פלמחי� נחל שורק * שביל אופניי� בית שמש * 5.1 

 י רשות הניקוז"תכנו� ע –תל יבנה  *  5.2 

  בשלבי ביצוע –פיתוח ומדרכות  * 5.3       

  ת סיו�לקרא –גשרי�  * 5.4      

  בשלבי ביצוע –פארק נחל יבנה  * 5.5      

  בשלבי תכנו� –כיכרות בשכונה  * 5.6      

      5.7*  �  )ג� ראוב�(שכונת נאות רבי

  פיתוח כיכרות בשכונה בשלבי ביצוע * 5.8      

  .לקראת ביצוע–פיתוח כיכר בחזית  –רכבת מערבית  – 5.9      

  תכנו�  בשלבי *  b+cמתח�  – 5.10      

  בביצוע * b+cגידור מתח�  – 5.11      

  בשלבי סיו� *פ מרכזי"שצ – 5.12      

  בשלבי סיו� –פ מערבי "שצ – 5.13      

      5.14 – �  בביצוע *חזית בית העלמי

  בשלבי ביצוע   –בריכה עתיקה  – 5.15      

  .את ביצועלקר *Gירושלי� מתח� ' פ שד"חניה ברחוב הציונות בשצ – 5.16      

  בביצוע *רחוב התור� 304פ "שצ  *  5.17      

 בביצוע *רחוב הצד( – 332פ "שצ – 5.18      

 בביצוע * רחוב המפרש – 333פ "שצ – 5.19     

     5.20 –  � בשלבי ביצוע –מרכז מסחרי רוגובי

 בשלבי ביצוע *  G מרכז מסחרי  – 5.21     

  עבביצו–מרכז מסחרי קרסו  – 5.22     

  בתכנו� –רחוב הדייגי�  208חניה במגרש  – 5.23     

  בתכנו� * רחוב השייטי� 205חניה במגרש  – 5.24     

  בתכנו� * רחוב הנחשול 210חניה במגרש  – 5.25     

  בביצוע –רחוב הנחשול   209חניה במגרש  – 5.26     
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  תכנו' בני' עיר.  6
 
  סמכות מחוזית     
  

  נדו� להפקדה –התחדשות עירונית כרמל  – 4/  150/יב  * 6.1     

  נדו� להפקדה –התחדשות עירונית חרמו�  – 5/ 150/יב * 6.2     

  בהלי) לפני הפקדה –עצמאות / התחדשות עירונית דואני – 5/  157/יב * 6.3     

  בהליכי הפקדה פינוי בינוי האלו� –א  2/  164/יב  *6.4     

  ליכי הפקדהבה – 4/  213/יב * 6.5    

  בהליכי הפקדה – 1/  192/יב * 6.6     

  בהליכי תכנו� מתקדמי� – 28/  95/יב * 6.6     

  בהליכי תכנו� מתקדמי� – 15/  129/ יב * 6.7     

  כיבוי אש בהליכי� לקראת הפקדה – 1/  255/ יב *6.8     

  בהליכי תכנו� –מבואה מזרחית  – 261/ מח * 6.9     

  בהליכי תכנו� – 42תל יבנה עוק(  – 252/ יב * 6.10     

  בהליכי תכנו� –ר "מע+אזור המלאכה – 254/ יב * 6.11     

  יידו� בועדה העצמאית לכשיאושר –האטד נאות בגי� ' רח – 22/  199/ יב * 6.12     

  מסחר ומשרדי� בהליכי תכנו� לקראת הפקדה   Aמתח�  – 3/  274/יב * 6.13     

  הומל/ להפקדה –סיטו� ' משפ – 6/  162/ יב * 6.14     

  נדחה –צנעני ' משפ – 273/ יב*6.15     

  נאות בגי� נדחה – 13/  199/ יב * 6.16     

  נאות בגי� נדחה – 11 199/ יב  * 6.17     

  בהלי) העברה למחוזית *נגר כרמלה – 6/  231/ יב * 6.18     

  שאושרו –מחוזית . תכניות בסמכות ו

  BCמתח�  – 1/  255/ יב *  6.19 

  מחל( אשדוד צפו� – 287/ מח  *  6.20 

  מסחרי חברת קרסו – 1/ג/ 220/ יב  *6.21 

  תכניות שהוקפאו

  רמות ב� צבי – 9/  176/יב *6.21

  אחי� בוסקילה – 4/  199/מק/יב* 6.22

  פלסטו שק – 3/ 222/מק/יב *6.23

  כ עדה ההודית"בי – 6/  138/יב  *6.24

  שפ/ וקני�' חב – 1/  10/  154/ קמ/ יב * 6.25

  )עדיה(מרכז כנסי�  – 3/ 95/יב * 6.26
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  תשריטי חלוקה שאושרו

  רחוב אביבית * 6.27

  אתרוג/רחוב הדס * 6.28

   Aמתח�  * 6.29

6.30 * �  מתח� ג� ראוב

  'אהרו� חגג – 1/  208תח /מק/יב *6.31

  הגלבוע' רח – 10/  181/תח/ מק/יב * 6.32

  בבדיקה – B+Cתח� תכניות מ * 6.33

  נאות בגי'

  תוספת זכויות בהלי) הפקדה – 8/  199/מק/יב * 6.34

  תוספת זכויות בהלי) הפקדה – 9/  199/מק/יב * 6.35

  14/ 199/ יב * 6.36

  15/  199/ יב * 6.37

  16/  199/ יב * 6.38

  17/  199/ יב * 6.39

                                18/  199/ יב* 6.40

  19/  199/ יב* 6.41

  20/  199/ יב* 6.42

  21/  199/ יב* 6.43

  22/  199/ יב* 6.44

   23/  199/ יב* 6.45

  באישור השר' תכ –האלו� ' רח – 3/  164/מק/יב* 6.46

  בהלי) לקראת הפקדה –בורדו  *10/ 222/ מק/יב* 6.47

  בהלי) –הוחלט להפקיד  –עייני  – 3/ 4/ 100/ מק/יב* 6.48

  בהלי) לקראת הפקדה *  B+Cמתח�   – 1/ 1/ 255 /מק/יב* 6.49

  תכניות שהוגשו ולא נידונו

  גור לא עומדת בתנאי ס(' משפ – 4/ 4/ 100/מק/יב* 6.50

  לא עומדת בתנאי ס( –סמי סלמ�  – 3/ 208/מק/יב* 6.51

  לא עומדת בתנאי ס( –מטבחי סמל  – 3/ 95/מק/יב* 6.52

  נדחה –חיסו� . א.א – 5/  213/ מק/יב* 6.53

  בהלי) קליטה *נאות בגי� – 24/  199/מק/יב* 6.54

  חסר מסמ) סניטרי –מוכ� להפקדה  –הגפ� ' רח – 4/  62/מק/יב* 6.55

  חסר מסמ) סניטרי –מוכ� להפקדה  –האור� ' רח – 5/ 162/מק/יב* 6.56

  תכניות שאושרו סמכות מקומית

 תוספת זכויות בהליכים לקראת הפקדה
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  מהצרי'  משפ – 270/ מק/ יב* 6.57

  רפי'ג' משפ – 272/מק/יב* 6.58

  בצלאל' משפ – 271/מק/ יב* 6.59

     

  רישוי ופיקוח על הבניה.  7

  

 בקשות למידע 133  *7.1

 התקבלו *בקשות להתרי בניה  181 *7.2

 בקשות להיתרי בניה נדונו בועדת משנה  93 * 7.3

 בקשות להיתרי בניה נדונו בועדת רישוי 97 *7.4

 תכניות בני� עיר נדונו בועדת משנה 30 * 7.5

 בקשות לרשיו� עסק 55 *7.6

 בקשות לאישור תשתיות 19 *7.7

 היתרי בניה הופקו 107 *7.8

 ועדות משנה לתכנו� ובניה 7 *7.9

 ועדות רישוי 16 *7.10

 ישיבות רישוי עסקי� 4 *7.11

 מכתבי התראה 181 *7.12

 צווי הפסקת בניה מינהליי� 9 *7.13

 4טופסי  28 *7.14

 כתבי אישו� הוכנו 20 *7.15

 ש"כתבי אישו� הוגשו לביהמ 19 *7.16

 צווי הריסה מינהליי� הוצאו 18 *7.17

  אישורי טאבו ניתנו 905 *7.19

 

  כללי.  8
  

  קל* טיפול במבני� מסוכני� ותיקרות פל –8.1

 38א "תמ –הנחיות חיזוק מבני� ברעידת אדמה  –8.2

 הכנת שמאויות היטלי השבחה –8.3

 מת� עדויות בבתי משפט –8.4

 ש"ישיבות ליווי תכנו� משהב –8.5

 יצוג העירייה בפני גורמי חו/ –8.6

      קבלת קהל –8.7
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  ע"שפאג- 
  
  

  פרויקטי� להתיייעלות אנרגטית  2014בשנת 
  
, עצמאות , דואני' שד,ירושלי� ' שד(נולוגית לדי� כהחלפת תאורת רחובות לתאורה בט *

 שכונה ירוקה 

 עצמאות חרמו� , עצמאות סנהדרי�החלפת רמזורי� לטכנולוגית לדי� צומת ה *

את המזג� לאחר  מכבי� ותמזגני( ביצוע מזגניות למערכות מיזוג האויר בבתי הספר  *

 )י  גור� אנושי "עתיי� במידה ולא כובה עש

מערכות לביצוע פיילוט לחסכו� באנרגיה בבתי ספר באמצעות גלאי� לכיבוי אוטומטי ל  *

 .ומערכות מיזוג האוירתאורה 

 י הספורט לצריכה נמוכה ביותר שי תאורה במגרהחלפת גופ *

קריאות אספקה והתקנה  622האויר במוסדות העירוני� טופלו  מיזוגטיפול במערכות  *

 י אנרגיה למוסדות כמזגני� חוס

י מהנדס בודק "פניות בדיקת מוסדות החינו) ע 176מל מוסדות חינו) טופלו שתחזוקת ח *

 וחמלאי מסומ) בכל שנה 

 פניות  625מסגרות פיתוח טופלו ויצוני� לתיקו� חלונות דלתות הפעלת קבלני� ח *

פ צרכי מערכת "נת הלימודי� עשביצוע שיפוצי קי/ במוסדות חינו) והכנת� לפתיחת  *

 חדרי� מדעי� וכדומה , חדר מחול  הבניי,ירותי� שיפו/ תאי ש ,ת כיתותנהכ(החינו) 

 עוז לתמורה בבתי ספר  שביצוע פרויקטי� אופק חד *

 י "מיעה בבתי ספר וגנשת כיתות ללקוי נע הכביצו *

 תו להנגשה נשיפו/ מבנה העירייה והכ *

 י "רכישת אביזרי בטיחות ואספקת� לבתי ספר וגנ *

 ר "מ 7000ריות וביצוע פרויקט דשא סנטטי בכל הגינות הציב *

 ר "מ 300בניית תוספת לאג( הרווחה  *

 כונת תדהר לרווחת הציבור שבניית בית כנסת ב *

 נת רדיו בגינסבורג האור� בניית תח *
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  מחלקת אחזקה  *פירוט התייעלות והפעולות שבוצעו באג- 
  

  פניות   2604טופלו 
  

 י� מעברי חציה שחידוש סימוני כבי *

 מעקות בטיחות ת התקנ *

 י "מל מוסדות חינו) וגנשתחזוקת ח *
 עבודות מסגרות  *

 עבודות תיקוני ריצו( יזו� ותקלות  *

 התקנת ריהוט רחובות  *

 יורי� רגליי� יזומי� לאיתור מפגעי� ס *

 ניקיו� מערכת הניקוז העירונית  *

 שיפוצי קי/  בגני ילדי�  *

 פחי� צנרת וכדומה ( ימוש בחומרי� ממוחזרי� לביצוע עבודות תחזוקה ש *

 ) בניה חדשה( י קבלני� במסגרת פיתוח "ימוש בריצופי� שפורקו עש *
  
  

  מתקני משחק 
  

 חק ומניעת מפגעי בטיחות בדיקה וטיפול יומי במגרשי מש  *

 מעבדה מוכרת / בדיקות תקופתיות של מכו� התקני�  *

 כל מתקני המשחקי� בגני הילדי� ובגינות הציבוריות מאושרי�  *

 י� בשכונות החדות והותיקות שנוספו מתקני� חד *
  

  ארועי� עירוניי� 
  

 י הצור) "י� עפשהתקנת במות חסימות כבי  *

 ת החינו) והאירועי� הציבורי� פ דרישות במערכ"הובלות ושינוע ע *
  

  מחלקת איכות הסביבה
  
  פניות  2593טופלו %

  פעולות  4000תיקני� כ , בוצעו פעולות הדברה יזומות ל מכרסמי�  *

  דונ�  1000טחי� ציבורי� כ שהדברת עשביה ב *

  ניטור  וטיפול ביתושי�  *

*  �  ביקורת מזו� בבתי העסק העוסקי� בייצור או שיווק מזו

  ביצוע בדיקות בשיתו( איגוד ערי� לאיכות הסביבה  –ש וזיהו� רע *

  מדידות קרינה עמודי חשמל    *
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  שרות וטרינרי 
  
  פניות 1566בוצעו בדיקות למוצרי� מ� החי טופלו  *

     פניות בוצע סקר  334מפגעי איכות הסביבה זיהו� אויר ומפגע תברואי טופלו  *

  שלטי�    2299ילוט ש   

  כלבי�  1062חוסנו  *

   331חיסוני חתולי� ועיקור חתולי�  *

   55התקנת שבבי� בכלבי�  *

   60כלבי� משוטטי�  *

   81הסגרת כלבי� נשכו  *

   195ח "טיפול בתלונות הציבור בנוא בע *

  
  מיחזור 

  
 �  מיכלי� בשכונת רבי�  60*מתקני� ו 125כיו� מוצבי� בעיר  *נייר עיתו

  
  נוספו מתקני� רבי� לאיסו( בקבוקי�  *קכלובי� לאיסו( בקבוקי פלסטי

  
  מתקני� לאיסו( בגדי� ישני� ומוצרי טקסטיל  20נוספו  *טקסטיל

  
  טו� פסולת למיחזור  22עיריית יבנה פינתה  2014בשנת 

  
  

  מחלקת מי� וביוב מוסדות חינו$ 
  

  פניות  747טופלו 
  

בתי  20 * י ו"גנ �71  ביצוע טיפולי� וטפי� ותחזוקת מי� וביוב במוסדות חינו) עירוני *

 ספר 

 ביצוע תחזוקה שוטפת מזרקות בעיר  *

 ביצוע עבודות יזומות החלפת קוי מי� וביוב  *

*  � מעקב צריכת המי� העירונית ה� במוסדות החינו) ומערכת הגינו

 בדיקות קרינה אלקטרומגנטיות במוסדות חינו)  *
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  רישוי עסקי�  
  
  בדיקה יזומה של בתי עסק  *

  רשיונות עסק לעסקי� שעמדו בדרישות משרד הבריאות כיבוי אש הונפקו  *

  ומשטרה    

  
  מחלקת פיקוח העירוני 

  
  פניות  6674טופלו %

  דוחות חניה  *

  ימי� בשבוע במשמרות  7שעות  24פיקוח העירוני עובד  *

  הכוונת תנועה , מבצע סיורי� יזומי� ברחבי העיר ומונע הפרעות סדר  *

  הציבורי והסדר ציבורי שמירה על הרכוש  *

  
  סיירת ניקיו' 

  
  פניות  3548טופלו  %

  פיקוח צמוד על קבל� פינוי אשפה וטיאוט רחובות  *

  הפעלת סיירת ניקיו� בכל שעות היו� לניקיו� כבישי� ראשיי� ומדרכות  *

  החלפת מכולות בפחי� טמוני קרקע  *

  
  

  מחלקת גני� ונו- 
  

  פניות  2774טופלו 
  

 דונ� גינו�  750של כ תחזוקה שוטפת  *

 עונתיי� 30000צמחי�  ו 15,000השלמה והחלפת צמחיה ברחבי העיר למעלה מ  *

 ביצוע גינות בשכונות ותיקות  *

 התקנת מערכות השקיה ממוחשבות  *

 סקר עצי�  *
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 משאבי אנוש אג-
 

  

 אג( מנהל ומשאבי אנוש בעירייה מטפל בכל נושא המשאב האנושי במסגרת המנהל פועלי�
  :המחלקות הבאות

  

  .טפול בכל הקשור לצי הרכב של העירייה –רכב ולוגיסטיקה  •

  .מחסני העירייה' מח •

  .טיפול בכל הקשור במערכות המחשוב של העירייה •

  .מדור שכר, מדור מנגנו�: אג( מנהל ומשאבי אנוש •

  .ממונה ארכיב העירייה •
  
  

  

  

  :עיקרי פעילות האג-
  

א נדרש כולל "הכנת תחזיות כ, אנושי של העירייההאג( מטפל בכל הקשור בטיפול במשאב ה

טיפול בתנאי השרות של העובדי� וביצוע שכר� , הצבת העובדי� באגפי� ומחלקות השונות

  .בהתא� להנחיות משרד הפני� והממונה על השכר באוצר

  

טיפול בכל , ארכיב העירייה, מחסני העירייה, טיפול בכל הקשור במנהל העירייה כגו� אג( רכב

שור למזכירות בעירייה באגפי� השוני� כולל נושא המשק והתחזוקה של משרדי ומתקני הק

  .העירייה

  
  
  

   4201בשנת 

  

  :מעבר לעבודה השוטפת של האג( ומחלקותיו טופלו הנושאי� הבאי� באופ� יסודי
  

 .טיפול בכל נושא נוהל הצעות מחיר והזמנת הרכבי�, צי רכבי השרות הוחל( •

 .ע חינו) וביטחו�"שפ, בהנדסה, עובדי� הוצאת מכרזי� לקליטת •

סייעות גננות לגני� , א לבתי הספר החדשי�"גיוס כ, א בנושא חינו)"גיוס כ •
 .חדשי�

 .סידור וארגו� המחסני� כולל ביצוע גריטה של בלאי •
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  ש ריי$"מרכז חינו$ ע
  

  

 חנה ההורי� תלהנצח, מבלגיה ריי) לוטי' הגב תרומות מכספי שני�תשע  לפני הוק� ריי) מרכז

  .ריי) ושרגא

  

. ולפנאי לתרבות פעילויות של מארג היוצר. מבוגרי� לחינו) תחומי רב כמרכז משמש ריי) מרכז

  .משאבי� פיתוח ע� בשילוב

  

 ולהתפתח להתקד� הזכות את לממש בשעריו הבאי� לכל לאפשר הוא המרכז של קיומו מהות

  .רלוונטיי� י�וכל ידע לרכוש והזדמנות, וההשכלה התעסוקה במעגל

  .העצמי ביטחונו את ומפתח הידע את מרחיב הוא, השכלה יותר רוכש שאד� ככל, בבד בד

  

 ולחירות כמפתח, האד� מזכויות כבאחת גיל בכל וללמידה לחינו) בזכות להכיר המרכז מטרת

  .וכאזרח אנוש כב� זכויותיו למימוש

  

� במגוו� וידיעותיו כישוריו, לתוהשכ ולהרחיב להשלי� תושב לכל אפשרות מת� – המרכז חזו

  .החיי� לאור) ועיסוק ידע תחומי של רחב

  

, אולפני�, יזמות, מנהלי� קורסי, מחשבי�, השתלמות גמולי:  דעת קורסי של רחב מגוו� במרכז

 קורסי�: ג� כמו. ספורט, העשרה קורסי,  פסיכומטרי, גישור, הרצאות, השכלה השלמת

 בעסקי� נשי� מעגלי, נשי� להעצמת המרכז, ומשפחה הורות מרכז, המורי� ארגו� של לגמולי�

  .בו נמצאי� תינוקות להתפתחות והמרכז

  

קורסי� לגמולי + מכללת השכל בשיתו( אוניברסיטת אריאל ייקמו קורסי� במרכז ריי) 

  השתלמות 

  

  ...סדנאות ועוד*הרצאות   *טיולי�  *  * שיתו( פעולה ע� גמלאות השוטרי� 

  

 ומתקד� חדיש במכשור ומאובזר הנכי� לאוכלוסיית ומותא� נגיש מרכז הינו ריי) מרכז

 פעילויות מתקיימות ובו. נגישה והקהילה הנכי�, וורי�יהע, החרשי� לאוכלוסיית בית ומשמש

 .המרכז של השוטפות בפעילויות ושילוב� עבור� מיוחדות
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 הביטחו' והחירו�' מח
  

ובדגש על ביטחו� , הביטחו� בשגרה ובחירו� בעיר הביטחו� והחירו� מרכזת את כל נושאי ' מח

 .ואירועי� עירוניי� ) בתי ספר וגני ילדי�(במוסדות החינו)

ח ובשיתו( פעולה ע� גורמי הביטחו� וההצלה "המחלקה פועלת להגברת רמת המוכנות לשע

מי� ציבור גור, משרד החינו) , כיבוי אש, פיקוד העור(,  א"מד, ל"צה, משטרת ישראל: השוני�

 .בעלי תפקידי� וחברות העובדות ביבנה ותושבי העיר  , ומחלקות השונות  בעירייה

  
  :  הביטחו�' תחומי פעילות ואחריות מח  
  

   *�  .ארגו� הפעלה ופיקוח של שירותי הביטחו� בעיר , אחריות לתכנו
  

  .ח ע� גורמי הביטחו� והחירו� השוני�"קיו� מפגשי� ודיוני� לאירועי שע*   
  

  .כנסי� ע� גורמי הביטחו� והחירו� השוני�, השתתפות בהשתלמויות *  
  

  , ח בשיתו( פיקוד העור("בנושאי ביטחו� שוט( ושע מת� הנחיות לתושבי�*   
  .משרד החינו) ,  משטרת ישראל     
  

  .ודרכי פעולה למצבי הביטחו� והחירו� השוני� קביעת נהלי�   *   
  

  :ח ע� גורמי ביטחו� וחירו� השוני�"השתתפות בתרגילי ביטחו� ושע*   
  ) .צבא ,  א"כב, משטרה, א"מד(    
  

  הנחיית מנהלי אירועי� בנושאי אבטחה וסיוע לגורמי   * אבטחת אירועי�*  
  .הביטחו� במת� מענה לאירועי�     
  

  .ח"טיפול בציוד הצטיידות ביטחו� לשע *  ח"מיגו� רשותי לשע*  
  

  השתלמויות , ח "תרגול  ורענו� של חברי ועדת מל, ח "לוועדת מל ביצוע הדרכות*  
  .לבעלי  תפקידי�    
  

  .ח העירוני "פס –ח "הנחייה ושותפות ע� מער) מל*  
  

  טיפול וכשירות אחזקת מקלטי� ציבוריי� , נוהלי פתיחה, מיקו�  * מקלטי�*  
  . ע"בעיר  בסיוע אג( שפ    
  

  .צופרי� בעיר  תאריכי ביצוע ניסוי,  מיקו� *  צופרי�*  
  

  .ק עירוני בחירו� "הפעלת חפ*  
  

  סיוע לפיקוד העור( בחלוקת ערכות מג� ופתיחת מתקני� לחלוקה  *  מיגו� אישי*  
  .לתושבי�   
  
  .ח"מקומות פינוי לאוכלוסייה בשע*    
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  מוסדות חינו$
  

  ספר  ביקורות והדרכה בבתי, פיקוח, הפעלת מער) המאבטחי�  *  ח"אבטחת מוס*  

  . משטרת ישראל ופיקוד העור(, שיתו( פעולה ע� משרד החינו), וגני   ילדי�    

  *�  הנחיית והדרכת מורי� וגננות בנושאי  – ס"גננות בבתיה, הנחיית עוזרי ביטחו

  . בטיחות והיערכות למצבי חירו�,  ביטחו�  ובטיחות בטיולי�     

  פיקוח ,  ייעו/, ננות גני הילדי�ג, הנחית גורמי בתי ספר – אבטחת אירועי�*  

  . והפעלת  אבטחה טיולי� ומסיבות    

  טי� "העב, ות בתי הספר/טיפול שוט( בפניות מנהלי� – ביטחו� בשגרה*  

  . והמאבטחי�  לאירועי אלימות בבתי הספר ובאירועי� ביטחוניי�     

  ובמערכת  ח"מעקב וטיפול לחצני מצוקה ומערכות אזעקה במוס – ח"מיגו� מוס*  

  .העירונית     

  ...'מערכת כריזה וכו, גידור , וביצוע מרכיבי ביטחו� השוני�  �ריענו, מעקב *  

  
  

  :  2014הפעילויות שבוצעו  במהל$ שנת  
  

  נושאי�  ' מס   
  נוהלי אבטחה אג( לשירותי� חברתיי�   1    

י "ביקורת מכינה ע –ח עירונית "תדרו) ועדת מל  2    

  . די הממשלה ל  ומשר"רח

    3    �  תרגיל הדגמה למנהלי� ועוזרי הביטחו

    4   �  טי� מחוזי "כנס קב –ימי עיו

  השתתפות ועדת היגוי נושא תהלוכת ביכורי�   5    

  סיור במחסני החירו�  העירוניי�   6    

  מפגש ע� גורמי משטרה מרחב שפלה   7   

  חירו� מרכזי קליטה ב –ח "פגישה ע� גורמי פס  8   

  ביקורת ציוד בתאגיד המי�   9   

  פיילוט נעילה ופתיחת מקלטי� עירוניי�   10  

  " מולטילוק " ' בהשתתפות חב
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  נושאי�  ' מס   
  ח  "כנס מאבטחי מוס  11    

  תדרו) בקרי� לתרגיל  ע� פיקוד העור(   12    

  ל"רח *כנס פקודת עבודה מחוז מרכז    13    

  ועדת ביטחו� בחדר הדיוני�  ישיבת  14    

  . ר "ישיבת תיאו� להיערכות לתרגיל ע� מפקד היקל  15    

  . ס ארזי� "היערכות העתקת משרדי העירייה בחירו� לביה  16    
  הוצאת נוהלי� 

  כנס גננות באשכול פיס   17    
  

  בניית התרחישי� לתרגיל ע� נציג המחשוב   18    
  

  זי טי�  מחו"סיור קב  19    

  ר עירונית "פגישה ע� מיועד לתפקיד מפקד יחידת סע  20    

  כניסה  לנוהל  –ח עירונית "כינוס ועדת מל  21    
  "זמ� יקר "    

  ח "ועדת מל" + נפת שפלה" תרגיל    22    
  

מנהל אשכול הסברה ומנהלת  –ביקור נציגי� מעיריית רעננה   23   
  ט העירוני "המשל

  טחת אירועי� תכנו� ואב   24   
  

  ח בנושא "ר ועדת משנה פס"פגישה ע� יו  25   
  ח "הספקת מזו� בשע

  ר המשרד להגנת העור( "קליטת נגרר יחידת סע  26   
  

  ח "תרגיל ארצי במוס  27   
  " למידה מקוונת " תרגיל ארצי 

  ח"ר ועדת פס"ביקורת מחסני החירו�  בשילוב יו  28   
  

גי העירייה  להיערכות לאירועי� סיור ע� המשטרה ונצי  .29  
  העירוניי� 

  ראשי אשכולות  –הצגת הכנות לביקורת   30  
  

  ט מינהל החירו� משרד הפני� במחסני החירו� "ביקור רמ  31  

  32    �  ל  במחסני חירו�"רח –ביקור מנהל מרחב איילו
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  נושאי�  ' מס   
  "8נקודת מפנה " תדרי) הנחיות לתרגיל   33    

  במחוז 

  ח  "ישיבה ע� ועדת משנה פס  34    

  אבטחת  אירוע הפנינג פורי�   35    

  27 *אבטחת צעדת יבנה ה   36    

ל ופיקוד "רח –ביקורת בעירייה  של משרדי הממשלה   37    
  העור( 

  ח "טי� מחוזי לשע"פורו� קב  38    

  סיכו� תרגיל מרחב במחוז פיקוד העור(   39    

  היערכות לאירועי יו� העצמאות   40    

  פגישה בנושא השיטור העירוני ע� גורמי המשטרה   41    

  אבטחת טקס גני ילדי�   42    

  אבטחת אירועי יו� הזיכרו� ויו� העצמאות   43    

  " יי� ומחולות "פסטיבל –אבטחת אירועי חג שבועות   44    

  ט מחוזי "ביקורת ביטחו� קב  45    

  יערכות לשבוע הספר העברי  ה   46    

  "  8נקודת מפנה " שבוע החירו� הלאומי   47    
  ח "ותרגיל במוס

  תדרו) מנהלי קייטנות   *היערכות לקייטנות קי/   48    
  

  אבטחת אירועי קי/  49    
  

  ר "תרגיל מכלול מידע לציבור בשיתו(  פקע  50    

  ח "היערכות לאבטחת פתיחת מוס  51   
  

   2014" בציר חדש " בטחת אירועי  א  52  

   53    �  ל "רח –ביקור מנהל מרחב איילו
  במחסני החירו� 

  ביקורת שנתית פיקוד העור( במקלטי� העירוניי�    54   

  ר "סע –תרגיל ואימו� יחידת החילו/ העירונית   55   

  כ"מסנני אב –פ "ביקורת שנתית במרה  56   
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  מחשוב מחלקת טכנולוגיות ו
  
  

מספקת שרות בטכנולוגיות מתקדמות , )IYTM(מ "להל� עיט, עיריית יבנה טכנולוגיות ומחשוב
  .סי�"בנוס( מורחב השרות למוסדות חינו) ומתנ. ומחשוב לעירייה ואגפיה

  
  

שרתי� , ציוד היקפי, מ מטפלת במחשבי� אישיי� בעמדות העבודה של עובדי העירייה"עיט
קישור החוצה , קישור החוצה לאינטרנט, רשתות אלחוטיות וקוויות, ציוד תקשורת, מרכזיי�

�מרכזיה , טלפוני�, קווי תקשורת שכורי�, תוכנות תשתית כדואר אלקטרוני, לספקי� בענ
מערכות אפליקטיביות , תקשורת בתו) ובי� אתרי העירייה ברחבי העיר, ראשית ומרכזיות משנה

אפליקציה לטלפוני� חכמי� לתושבי , משי�תוכנות המותקנות על תחנות המשת, מרכזיות
  .ועוד,  העיר

  
  

תחזוקת מערכות ,  מ מטפלת מקצועית ומנהלית ברכש של הטכנולוגיות והמחשוב"עיט
הטמעת מערכות , תמיכה במשתמשי העירייה והמוסדות הנלווי�, ממוחשבות ושרותי מחשוב

ניתוח , קיימי� והחדשי�הדרכת המשתמשי� בשימוש בשרותי� והמערכות ה, חדשות תיישומיו
  .יעו/ למנהלי העירייה בכל הקשור לנושאי� אלו, צרכי� חדשי� והרחבת שרותי� קיימי�

  
  

תמיכה זו כוללת סיוע . ילדי� ומועדוניות של העירייה*גני, מתנסי�, ס"מ תומכת בבתי"עיט
קצה הפעלת טכנאי לתמיכה ברשתות ובאמצעי , ויעו/ מקצועי בתחו� הטכנולוגיות והמחשוב

סיוע למורי� והתלמידי� בהפעלת מער) המחשוב , הקמת רשתות בית ספריות ותפעול�, מגווני�
  .ועוד ספריהבית 

  
  

מ כוללת תמיכה וקידו� המערכות הגאוגרפיות הנבנות בעירייה לטובת תפעול וקבלת "עיט
  .חינו) ורווחה, ע"שפ, לטובת אגפי הנדסה, החלטות הנשענות על מידע גאוגרפי

  

מקרני� , ס יסודיי� בעיר כולל מחשבי� למורות"הקימה בשנה האחרונה תקשוב בבתיה מ"עיט
ס יסודי חובר לאינטרנט מהיר "כל בי. מחשבי� לתלמידי� ועוד, מערכות קול, �אינטראקטיביי
. ס מקבלי� הדרכה ותמיכה לשימוש במערכות אלו באמצעות טכנאי� שנקלטו"ואיכותי ובתיה

חוברו כל גני החובה והושלמו מחשבי� וחוברו חלק . י בעיר לאינטרנט"נבשנה זו חוברו ג� רוב ג
 . גדול מגני טרו� חובה
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