
 

 

 

 

 

 

 



 

 ענייניםתוכן 

 

 לחץ דבר ראש העיר 

 לחץ  חזון העיר יבנה 

 לחץ יבנה העיר מאפייני 

 לחץ מבנה ארגוני 

 לחץ חברי מועצת העיר 

 לחץ   התקשרות ופרטי העירייה יחידות 

 לחץ 2015תמצית תקציב עיריית יבנה לשנת  

 לחץ הדין החל על העירייה 

 לחץ  ת מנכ"ל לשכ 

 לחץ העירייה מזכירות 

 לחץ עירוניהשליטה המרכז  

 לחץ ממונה על תלונות הציבורו לשכת מבקר העירייה 

 לחץ שפטיתהלשכה המ 

 לחץ ועוזר ראש העיר דובר העירייהלשכת  

 לחץ עוזר ראש העיר וממונה על התכנון האסטרטגי 

 לחץ מרכז תשלומים עירוני 

 לחץ מינהל החינוך 

 לחץ הרשת למרכזים קהילתיים 

 לחץ מרכז חינוך ע"ש רייך 

 לחץ אגף הרווחה 

 לחץ אגף הנדסה 

 לחץ אגף לשיפור פני העיר 

 לחץ אגף משאבי אנוש 

 לחץ והחירום ביטחוןהמחלקת  

 לחץ ב עיריית יבנה טכנולוגיות ומחשו –עיט"ם  

 לחץ תאגיד המים 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 דבר ראש העיר

 

 

 תושבים יקרים, 

 

 המידע על פעילות עיריית יבנה  חוברתהריני מתכבד להציג את 

,  1999התשנ"ט  –מהתקנות לחוק חופש המידע  כמתחייב 2015לשנת 

 זכותו של התושב לקבל מידע מהרשות המקומית.המעגן בחקיקה את 

 

 

 הדו"ח השנתי כולל מידע על פעולות העירייה, תחומי אחריותה, תפקידיה 

 סמכויותיה ודרכי ההתקשרות עם הגופים העירוניים.

 

 

עבודת העירייה על אגפיה ויחידותיה תואמת את תכנית העבודה והתקציב 

 תושבים.וכוללת טיפול בפניות ה 2015לשנת  השנתי

 

 

 תקווה כי דו"ח זה יהיה לכם לתועלת. כולי

 

  

 

 

 

                

 ,בכבוד רב                                      

                                     
 ארי -צבי גוב                                    

 ראש העיר                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 חזרה לתוכן עניינים

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מאפייני העיר יבנה

 

שנה. לאחר חורבן בית  2,000תושבים והיא בת שורשים בני  42,000-יר יבנה מונה כהע

הקמת מדינת ישראל לספירה( הפכה יבנה למרכז הרוחני של עם ישראל. עם  70שני )

 הוכרזה כעיר ואם בישראל. 1986החליטו מנהיגיה לחדש את ימיה כקדם. בשנת 

 

בצפון ובמזרח גובלת   יבנה שוכנת באזור השפלה, כחמישה קילומטרים מחוף הים התיכון.

  רווה ובדרום עם המועצה האזורית חבל יבנה.-העיר עם המועצה האזורית גן

 

 אלף דונם. 17 -משתרע על כ שטחה המוניציפאלי של יבנה

  

העיר מהווה מוקד משיכה לצעירים ורושמת הישגים בכל תחומי החיים: מרווחה וחינוך ועד 

( 10)מתוך  5איכות הסביבה והניהול המוניציפאלי. לפי נתוני הלמ"ס העיר מדורגת באשכול 

ל מאפשרת תוספת ש שנמצאת בהליכים יבנהל המתאראקונומי. תכנית -בחתך הסוציו

 נפש. 95,000יחידות דיור אשר יביאו את אוכלוסייתה לכדי  16,000

 

מתקדמת ומובילה ועומדת בראש סדר העדיפות   : מערכת החינוך ביבנה היא מערכתחינוך

העירוני. בעיר עשרות גני ילדים, בתי ספר יסודיים ותיכוניים בזרם הממלכתי, הממלכתי דתי 

ויקטים פדגוגיים חינוכיים חדשים ומתמשכים עם צוות והתורני. ילדי העיר נהנים מעשרות פר

מקצועי ומיומן המכשיר אותם לעולם רחב של ידע והישגים. חינוך הילדים הוא מעמודי התווך 

החינוך הארצי והמחוזי. יבנה היא אחת   של העירייה, ולראייה, זכייתה של יבנה בפרס

כן ביישום שיטות ותפישות הערים המובילות בהשקעה היחסית לילד בתחום החינוך, ו

חדשניות בתחומי ההוראה. משאבים רבים מאד מושקעים מידי שנה במערכת החינוך 

)מחשבים, מעבדות משוכללות ועזרים טכנולוגיים( על מנת לאפשר לתלמידים רכישת 

המיומנויות הנדרשות להתמודדות עם עולם המחר בתחומי טכנולוגיות המידע, המדעים, 

לאפשר לכל תלמיד למצוא את דרכו ולממש את כישרונותיו תוך  -רט. היעד האומנויות והספו

הספר -הפיכתו לאדם יצרני ותורם בחברה. בזכות ההשקעה הנרחבת בחינוך, בוגרי בתי

התיכוניים ביבנה עומדים במקום גבוה בהישגים הארציים בבחינות הבגרות, ומוצאים דרכם 

 ים.בהצלחה רבה בשירות הצבאי, האקדמיה והעסק

 

: יבנה הינה עיר ירוקה. ברחבי העיר פזורים עשרות מרכזי מחזור שכונתיים, איכות הסביבה

בבתי הספר ובגנים לומדים לסגל אורח חיים ירוק ובריא בדרך לבניית מנהיגות סביבתית. 

וספורט, כבישים  ביבנה שטחים ירוקים נרחבים, מדשאות, שדרות עצים, מתקני משחקים

ותוספת של  ה. עיריית יבנה מקדמת את בנייתן של השכונות החדשותרחבים ותאורה טוב

דגש מיוחד  "שכונה ירוקה" ייחודית בישראל ובה מושם קיימתיח"ד חדשות. ביבנה  16,000

 על איכות הסביבה.

 

מידי שנה זוכה יבנה להוקרה והערכה מטעם המועצה לישראל יפה. לחזות העיר חלק גדול 

את איכות חיי התושב. עיריית יבנה משקיעה מאמצים  במכלול הפרמטרים המעצבים

ואמצעים רבים כדי לשמור על איכות החיים והסביבה. אגף שיפור פני העיר דואג לשיפור 

איכות החיים של תושבי יבנה. מתן רמת שירותים  חזות העיר, ליופייה, לניקיונה ולשמירה על

טיפול נאות בצרכיו ובעיותיו של  גבוהה וקשר ישיר ובלתי אמצעי עם התושב הם המאפשרים

התושב בצורה מיטבית ומהירה. העירייה שמה על סדר היום את התחום הסביבתי ופועלת 

ללא לאות על מנת להמשיך ולשמור על העיר שלנו נקייה ומטופחת. בעיר מופעלת מערכת 

 אט את מכולות האשפה הפזורות בעיר. העירייה-הפרדת פסולת לשני זרמים המחליפה אט

מובילה מהלך משולב להפחתת הפסולת המועברת להטמנה באמצעות פריסת מיכל מיחזור 



לנייר, פלסטיק, בקבוקים, קרטון, אריזות, גזם וצמחיה, טקסטיל, פסולת אלקטרונית, סוללות 

 משומשות ועוד.

 

: המרכזים הקהילתיים מהווים מוקד לפעילות קהילתית, חברתית  תרבות והעשרה

 עות היום לכלל תושבי יבנה, מכל שכבות האוכלוסייה ובכל הגילאים.ותרבותיות בכל ש

במסגרות הגיל הרך פועלים צהרונים בגנים העירוניים ובתי הספר, משפחתונים בבתי 

. בעיר פועל מרכז העשרה לגיל הרך, פינת ג'ימבורי 3-8המטפלות ופעוטונים לגילאי 

  ות לתינוקות ועוד.סדנאות התפתח  לפעוטות, סיפור בתנועה, מפגש טבע,

 

הקונסרבטוריון העירוני מכשיר מוסיקאים מוכשרים ועוסק בלימודי מוזיקה ומחול בבתי 

נות הבלט הקלאסי ביה"ס לתנועה ומחול מתמחה בשיעורי מחול מקצועיים בסגנו הספר.

 להקות ייצוגיות הרוקדות באירועים עירוניים ותחרויות ארציות. לוהג'אז ואחראי ע

 

עירונית מהווה מרכז תרבותי נעים, נוח וזמין, עתיר טכנולוגיה המשרת ילדים, הספרייה ה

נוער ומבוגרים. מוסד לפעילות אוריינית המכיל מאגרי תרבות, מדע וידע. הספרייה העירונית 

כוללת עשרות אלפי כותרים, שירותי צילום ואינטרנט, גישה למאגרי מידע ממוחשבים ועוד. 

כז ללימוד המקרא בדרך חווייתית מותאם לגיל המבקר ולתוכנית מוזיאון מקראור הינו מר

הלימודים. במוזיאון מוצגים דגמים מעולם החי, הצומח והדומם המוזכרים במקרא ומשתלב 

 עם ההיסטוריה היהודית העשירה של העיר יבנה.

 

גלריה הסדנה לאמנות הינה מרכז עירוני לכל תחומי האמנות הפלסטית, חוגים לאמנות 

ון תחומים ולכל הגילאים. בגלריה מוצגות תערוכות של מיטב אמני ישראל, לצד במגו

ותלמידי ביה"ס. בגלריה מתקיימת פעילות חינוכית   עולים  תערוכות של אמני יבנה, אמנים

 בה משתתפים אלפי תלמידים ונחשפים לאמנות המודרנית והמקורית בליווי סדנה מעשית.

חווית צפייה אינטימית, אקוסטיקה נפלאה  -מושלמתהיכל התרבות בעיר מעניק חוויה 

ומכונת הבמה המשוכללת הם שהופכים את היכל התרבות יבנה לאולם שבו החוויה מועצמת 

 ומגיעה למלוא המיצוי החוויתי.

 

העירייה מקדמת את הספורט, מתחזקת באופן שוטף את מתקני הספורט  :עיר הספורט

רים בכל שכונות העיר, שבילי הליכה ורכיבה ומתקני העירוניים, בונה מגרשים משולבים מוא

כושר לרווחת התושבים ברמה הגבוהה ביותר. התפתחות ושגשוג העיר בשנים האחרונות 

ת העיר. מגוון אירועי ספורט עממי ישידרגו את פעילות הספורט ותרבות הפנאי לכלל אוכלוסי

מתושבי העיר  10,000 -. כותחרותי מיתגו את העיר יבנה כעיר מובילה בספורט הישראלי

מחלקת הספורט פועלת לקידום אורח חיים  מכל קשת הגילאים פעילים בספורט המקומי.

 בריא ומובילה לחדשנות בתחומי הספורט.

 

דירות מרווחות  מעניקה איכות חיים הבאה לידי ביטוי הן ברמת המגורים : יבנהאיכות חיים

תרבותית עשירה. כל  ומגוונת, וכן פעילותובסטנדרט בנייה גבוה, מערכת חינוך מתקדמת 

 משכנם. אלה הפכו את העיר למוקד אטרקטיבי לזוגות צעירים הקובעים בה את

 

יבנה נמצאת בתנופת הפיתוח הגדולה ביותר מאז נוסדה, במהלכה מוקמות  -הנדסה ופיתוח

יתוח שכונות חדשות ובהן מרכזים קהילתיים ומוסדות ציבור חדשניים ומשוכללים. לצד הפ

המרשים גדל באופן ניכר מספר הגינות, הפארקים והשטחים הציבוריים הפתוחים וזאת 

  לרווחת תושבי העיר והמבקרים בה.

" של מכון התקנים 5281"תו התקן -יחידות דיור, עומדת ב 4,500 –השכונה הירוקה מונה כ

ושירותים  הישראליים. השכונה כוללת מוסדות חינוך, תרבות ודת, מתקני ספורט, מסחר

שבילי  מתקני משחקים, גינות נוי, פסי ירק, פארקים ציבוריים, -פיתוח וגינון וכד'.



מגרשי חנייה. השכונה תוכננה כהמשך אורגני של העיר הקיימת לכיוון דרום  אופניים,

 מבחינת רשת הכבישים, פריסת מוסדות ציבור וכד'.

 

רחובות הראשיים הורחבו ובוצעו צירי ה  : דגש מיוחד ניתן לתחום התנועה,תחבורה ונגישות

 שדרוגתנועה עוקפים המפחיתים את העומס. הושלם כביש שד' העצמאות )עוקף רב בריח(, 

מחלף יבנה, בוצעו כיכרות תנועה, ריבודי כבישים ברחבי העיר, התקני בטיחות, פסי האטה 

 ומעקות הפרדה.

תעשייה. התחנה ממוקמת פועלת צפונית למחלף יבנה באזור ה תחנת רכבת יבנה מערב

מ"ר.  300 -מ"ר, שטח אולם הנוסעים והמבואה כ 650 -בסמוך למבנה המתנ"ח בשטח של כ

מקומות חנייה, מפרצי המתנה לנוסעים, מפרצי  750 -התחנה כוללת חנייה לרכב פרטי וכ

 תחנה זו מצטרפת לתחנה הקיימת במזרח העיר. אוטובוס, מוניות ועוד.

 

תכנית פינוי בינוי במקומות שונים בעיר,  6ריית יבנה מקדמת : עיהתחדשות עירונית

במסגרתן ייהרסו מבני מגורים ישנים ובמקומם ייבנו מבני מגורים, ישוקמו תשתיות ויפותחו 

 .38העירייה מעודדת פרויקטים לחיזוק בניינים במסגרת פרויקט תמ"א  גנים ציבוריים.

 

 אדם בכל התחומים הנדרשים, החל-עה כוחמגוונת מצי : אוכלוסיית העירהכח אדם מיומן

 מקו הייצור ועד לאנשי המחקר, הפיתוח והניהול. אזורי התעשייה ביבנה הפכו למוקד משיכה

 לאלפי עובדים מיבנה ומערי הסביבה הסמוכות לה.

 

באזורי התעשייה ביבנה נהנים  הפועלים : המפעליםארנונה נמוכה לתעשייה ומסחר

אוד )בעשרות אחוזים( ביחס לערי הסביבה. העירייה מעמידה את מ נמוכים מתשלומי ארנונה

 העדיפויות. הפיתוח התעשייתי בראש סדר

 

יבנה מצויה בתנופת פיתוח והתעשייה מהווה נדבך מרכזי בהתפתחות  :תעשייה מתקדמת

דונם, מהווים כוח כלכלי ומציעים  1,700 -העיר. אזורי התעשייה בעיר משתרעים על כ

טק וביוטכנולוגיה מהמובילות -ענפי תעשייה, לרבות עשרות חברות היי תעסוקה במגוון

בעולם. המיקום האסטרטגי של העיר וההון האנושי האיכותי הפכו את יבנה למוקד משיכה 

וכן  431, 6, 4העיר ממוקמת בקרבת רשת כבישים ראשיים: כביש מס'   של מגוון תעשיות.

לי תעופה וים מחזקים את האטרקטיבית של שתי מסילות רכבת. הקרבה למרכז הארץ, לנמ

 אזור התעשייה ליזמים רבים.

משאבי האנוש המגוונים של אוכלוסיית העיר נותנים מענה לתחומי התמחות ועיסוקים רבים 

למפעלים המקומיים. הגידול של אזורי התעשייה הפכו אותם למוקד תעשייה אזורי בכל 

 הקשור למשיכת עובדים למקום.

פועלת ליצירת סביבת עבודה מיטבית, קיצור הליכי מתן רישיון עסק, עידוד עיריית יבנה 

יזמים להשבחת שטחי תעשייה ומסחר, הקפדה על בינוי מבני תעשייה בסטנדרט גבוה, 

  שמירה על חזות נקייה ומטופחת, רמת מיסוי נמוכה לתעשייה ועוד.

והפיכתה לאזור  כניות הפיתוח מבטיחים המשך גידול וצמיחה של מערכת התעשייהת

 תעשייה מטרופוליני.

 

: עיריית יבנה היא חלוצה בתחום איכות השירות ומעמידה את רווחת התושב איכות השירות

בראש סולם העדיפויות. לאורך השנים זוכה העירייה בפרסי יוקרה על ניהול מקצועי מצטיין 

בי העיר נהנים מרמת ויעיל במגזר השלטון המקומי ועל איכות והיקף השירותים לציבור. תוש

 בתחום איכות הסביבה. שירותים גבוהה ובעיר מתקיימת פעילות רחבת היקף

 

 

 



האגף לשירותים חברתיים פועל לרווחת תושבי העיר במגוון רחב של  :שירותים חברתיים

תחומים מגיל לידה עד זקנה. מסייע ומייעץ לאוכלוסיות ברמה פרטנית, קבוצתית וקהילתית 

פרטני והקבוצתי פותחו -תים קהילתיים בהתאם לצרכים. לצד הסיוע האישיוכן מפתח שירו

  תכניות, שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה.

 

  מאות מתנדבים עוסקים במגוון רחב של משימות התנדבותיות. ביבנה פועלים :התנדבות

מאות מתנדבים בארגונים שונים, מערכת ההתנדבות כוללת פעילות בארגוני מתנדבים 

ומתנדבים פרטניים, הפועלים בקשר חם ובינאישי עם האוכלוסייה הנזקקת להם. מערך 

המתנדבים מעניק שירותים בתחומי רווחה, חינוך, בריאות, קליטת עלייה, שירותי ייעוץ, 

 מידע והסברה, שעת חירום, בטחון ובטיחות ועוד.

  

גיה והיסטוריה. העירייה יבנה משופעת באתרי ארכיאולו :אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים

כניות לשמירה על איכות הסביבה. עיריית מטפחים את האתרים במסגרת מגוון תוהתושבים 

יבנה מתכננת להקים בהם מרכזי מבקרים ואתרי תיירות. בתל יבנה, אתר הנשמר במזרח 

העיר נתגלו ממצאים המעידים שהתקיים בו יישוב לפני אלפי שנים. בשנים האחרונות 

בחפירות ארכיאולוגיות ממצאים עתיקים מתקופת הברונזה הקדומה מתקופות נחשפים 

נוספות. ברחבי העיר יש כמה אתרים ארכיאולוגים קדומים נוספים ובהם נמצאו עדויות 

 .ליישובים מפותחים שהתקיימו באזור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 חזרה לתוכן עניינים

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 מבנה ארגוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 חזרה לתוכן עניינים

 

 

 



 

 

 

 חברי מועצת העיר

 

 

 שם 

 משפחה

 שם

 פרטי

 דואל טלפון תפקיד

 mayor@yavne.muni.il 08-9433300 העיר ראש צבי ארי-גוב 1

 moshe@yavne.muni.il 08-9433338 העירראש  סגןו מ"מ משה חזות 2

 רפאל כהן 3

 (פאלי)

 hanal@yavne.muni.il 08-9433467 העיר ראש סגן

 ehudwe@yavne.muni.il 08-9433313 העיר ראש סגן אהוד ויצמן 4

 anashim@yavne.muni.il 08-9436966 מועצה חברת רונית ארנפרוינד 5

 inbar@yavne.muni.il 052-6115051 מועצה חבר חובב אשרף 6

 bhmeir@yavne.muni.il 08-9435740 מועצה חבר רמאי הרוש-בן 7

 roy.g@yavne.muni.il 073-7370790 מועצה חבר רועי גבאי 8

 md@yavne.muni.il 050-6880036 מועצה חבר מאיר דהן 9

 rd@yavne.muni.il 052-7609269 מועצה חבר רחמים ידידו 10

 adi.moatza@yavne.muni.il 03-6411404 מועצה חבר עדי ינקילביץ 11

 Eli_zuz@yavne.muni.il 08-9432996 מועצה חבר אליהו מזוז 12

 shaar@yavne.muni.il 08-9420277 מועצה חבר שחר סימנה 13

 galitao@yavne.muni.il 052-6726538 מועצה חבר יניב עמרני 14

 linas@yavne.muni.il 08-9435964 מועצה חברת לינה שרון 15

 

 

 

 

 חזרה לתוכן עניינים

 

 



 

 יחידות העירייה ופרטי התקשרות  

 פקס טלפון דואר אלקטרוני כתובת תפקידשם ו

 לשכת ראש העיר

מר  -ראש העיר 

 ארי -צבי גוב 

 Zvi@Yavne.muni.il 08-9433300/1/2 08-9433402 יבנה  46דואני  שד'

 סגנים

מ"מ וסגן ראש 

מר משה  –העיר 

 זותח

 moshe@yavne.muni.il 9433338-08 9433409-08 יבנה  50דואני שד'

 –סגן ראש העיר 

מר רפאל )פאלי( 

 כהן 

 falic@yavne.muni.il 9433313–08 9433409-08       יבנה 50 דואני שד'

 לשכת מנכ"ל

 davids@yavne.muni.il 9433304-08 9433440-08 יבנה  50 דואני שד' מר דוד שטרית 

 ועוזר ראש העיר דובר העירייה

 Ariel@yavne.muni.il 08-9433336 יבנה  50 דואני שד' מר אריאל הלר

08-9433450 

9433429-08 

 וממונה על תלונות הציבור מבקר העירייה

 Shalom_d@yavne.muni.il 9433393/4-08 9433447-08  יבנה  50 דואני שד' מר שלום דמארי 

 ידעממונה על חוק חופש המ

 -יועצת משפטית 

עו"ד טובה 

 שפירא אלטמן

 tova@yavne.muni.il , יבנה 1התנאים 

 

9433439-08 08-9433446 

 לשכה משפטית

טובה  -עו"ד 

שפירא, -אלטמן

איתן בראש, 

 -יפעת רוזן 

 ברקוביץ

 tova@yavne.muni.il , יבנה 1התנאים 

 

9433444-08 08-9433337 

 דה לתכנון ומידעעוזר בכיר לרה"ע / מנהל היחי

 Menachem@yavne.muni.il 08-9433339 08-9433404  יבנה  46שד'דואני מר מנחם שושן

 העירייה ותגזבר

 Tamarc@yavne.muni.il 9433315-08 08-9433406 יבנה  50שד' דואני  גב' תמר קופר

 margalit@yavne.muni.il 08-9433325 08-9433406 יבנה  50שד' דואני  קופה

 aliza@yavne.muni.il 08-9433319 08-9433406 יבנה  50שד' דואני  הנהלת חשבונות

 iris_oh@yavne.muni.il 08-9433327 08-9433406 יבנה 1התנאים  שכר
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 מזכירות העירייה

צחק יעל יגב' 

 פור

 yael@yavne.muni.il 08-9433310 08-9433310 יבנה  50שד'דואני

 מרכז תשלומים עירוני

 michal@yavne.muni.il 9433360-08 9433422-08 יבנה 1התנאים  גב' מיכל קרס

 

 מינהל החינוך

ראש מינהל 
גב' רות  -חינוך 

 שרעבי

 rutish@yavne.muni.il 08-9433562 08-9330372 יבנה 11רח' הנשר

מזכירת האגף 
 גב' איריס מורחי

 irism@yavne.muni.il 08-9433561 08-9330372    יבנה 11רח' הנשר

מנהלת מחלקת  
גב'  –גני ילדים 
רוחמה בן 

 אליעזר 

 ruchamab@yavne.muni.il 08-9433567 08-9330372 יבנה 11רח' הנשר

ביקור  קצינות
 סדיר

  rachelbe@yavne.muni.il 08-9433570 יבנה 11רח' הנשר
08-9433574 

08-9330372 

 –רכזת היסעים 
הגב' סימה 

 אבוקרט

  Sima@yavne.muni.il 08-9433564  יבנה 11רח' הנשר
08-9433573 

08-9330372 

חשבת אגף 
סיגלית  –החינוך 
 ארגמן

 sigalit@yavne.muni.il 08-9433568 08-9330372 יבנה 11רח' הנשר

השירות 
מר  –הפסיכולוגי 

 אביחי סטולרסקי

 avichai@yavne.muni.il 9439188-08 9432604-08    יבנה 50רח'הדרור

קב"ט מוסדות 
חינוך הרצל 

 רחמני

 hertzel@yavne.muni.il 08-9433415 08-9330372 , יבנה11הנשררח'

 האגף לשירותים חברתיים

גב'  -מנהלת

 אוחנה צביה

 zvia@yavne.muni.il 2 /9439811-08 9421146-08       , יבנה26רח' שבזי

 -רכזת קליטה

 מרים ניסיםגב' 

  -miriam_nisim@walla.com 942869608 יבנה 27רח' האלון

 בטרם בטיחות וגהות

 liana_n@yavne.muni.il , יבנה 7הירדן  גב' אילנה נעים

 

08-9425515  

 מינהל משאבי אנוש

מר אהרון  -מנהל

    סוחמי

 aharon@yavne.muni.il 9433330/1-08 08-9433424 , יבנה1התנאים 

 יחידת המחשוב

מר בועז  -מנהל 

 שלמון

 boaz@yavne.muni.il   08-9433470 08-9433470 יבנה 1התנאים 

 אגף הנדסה

 -מהנדס העיר

 מר קובי נעים

 kobin@yavne.muni.il    08-9433387 08-9433389   יבנה 1התנאים 

–ע/מהנדס העיר 

 מר מוטי לוי

 moti@yavne.muni.il 08-9433378 08-9433389       יבנה 1התנאים 

mailto:yael@yavne.muni.il
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מר -מח' מבנים

 פנחס טרבלסי

 pinhast@yavne.muni.il 08-9433388 08-9433389 יבנה 1התנאים 

 -מדור תב"ע

 הגב' רות בינט

 rutib@yavne.muni.il 08-9433383 08-9433389       יבנה 1התנאים 

מר -מח' תשתיות

 יעקב שלוסברג

       יבנה 1התנאים 

yakov@yavne.muni.il 

08-9433386 08-9433389 

מתאמת 

הגב' -תשתיות

 אסתי ערמון

 esti@yavne.muni.il 08-9433379 08-9433389       יבנה 1התנאים 

 הועדה המקומית  לתכנון ובניה

–מהנדס הועדה 

מר קובי נעים 

מדור רישוי  

הגב'  -בנייה

 זהבה בן חמו

 zahva@yavne.muni.il 08-9433375 08-9433389 יבנה 1התנאים 

  –מפקח בנייה 

 גבי איסמאלוב

 gabi@yavne.muni.il 9433382-08 08-9433389 יבנה 1התנאים 

–מפקח בנייה 

 מר אבי כלף

 avih@yavne.muni.il 9433452-08 08-9433389       יבנה 1התנאים 

 מחלקת רישוי עסקים  

גב'  -מנהלת 

  ילנה פלינר

 lana@yavne.muni.il 9433351-08 08-9433425       יבנה 1התנאים 

 שיפור פני העיר )שפ"ע( אגף

מר יצחק  - מנהל

 איטח

 itzchak@yavne.muni.il 9433344-08 08-9433425    יבנה 1נאים הת

 מחלקת אחזקה

מר דוד  - מנהל

    מלכה

       יבנה 1התנאים 

David@yavne.muni.il 

9433358-08 9422023-08 

 מחלקת גנים ונוף

אפי מר  -מנהל 

 נסימי

 Efi@yavne.muni.il 9433306-08 08-9433357       , יבנה50שד'דואני

 מחלקת איכות הסביבה

מר  -מנהל 

 פליקס אלימלך

 felix@yavne.muni.il 9433348,49-08 08-9433425       , יבנה 1התנאים 

 פיקוח עירוני

 3שד' דואני, ת.ד.  מר אפרים אספה

 יבנה.

      

efraim@yavne.muni.il 

9433419-08 9433465 08 

 יהוטרינר

ד"ר אייל 

 אקשטיין

, 3ד. שד' דואני, ת.

 יבנה.

      eyal@yavne.muni.il 08-9433359 08-9433423 

 106 מרכז השליטה

גב' -מנהלת 

 תמר אביגדורי

    106 מוקד Tamar@yavne.muni.il     רחוב שבזי יבנה

943335008- 

08-9433435 

 חירום ושיטור עירוני ,ביטחון אגף

מר ציון  -מנהל

 דוד

 zion@yavne.muni.il 08-9433412 08-9433427       , יבנה11רח' הנשר 



 מחסן העירייה

מר דוד  -מנהל 

 אבוחצירה

גיבורי החיל פינת 

 הסנהדרין, יבנה

david_a@yavne.muni.il 08-9439191  

 הרשת למרכזים קהילתיים

מר אלי  -מנהל

 אלוש

 elia@matnasim.org.il 9439491-08 08-9436456      , יבנה1גיבורי החיל 

נאות מתנ"ס 

סמדר  –שז"ר 

 נבון

       , יבנה17הנשיאים  

smadar@yavne.matnasim.co.il 

9422393-08 08-9436456 

מרכז פיס נאות 

 בגין

       , יבנה 1הפטל 

pninamazoz@barak.net.il 

932207808-  

 zion@yavne.muni.il 933330308- 08-9322184       , יבנה 39האלון  כותר פיס

י מרכז קהילת

 לומוןובית ס

  yavne.matnasim.co.il pnina@ 9439678-08 , יבנה8הנגב 

מרכז קהילתי 

ליוצאי אתיופיה 

מר גדעון  –

 ג'מבר

  gidon43@bezeqint.net 08-9330407 , יבנה 22הדרור 

ס אמנון ”מתנ

 – ליפקין שחק

 גב' אדווה לנגנר

, שכונה 5 השייטים

 ירוקה

shimrit@yavne.matnasim

.co.il 

08-6119601  

  yavne@matnasim.org.il 08-9439491 , יבנה1גיבורי החיל  מתנ"ס גרמנוב

 

 מחלקת הנוער העירונית

  yavne@matnasim.org.il 08-9439491 , יבנה 1הנגב  רועי סודאי

 הספרייה העירונית

 zion@yavne.muni.il 9333304-08 9333302-08       יבנה 6שד'  דואני  מר ציון דוד

 בית יד לבנים

 9333302-08 9333304-08         יבנה 6שד'  דואני  גב' טובה זיו

 סדנא לאומנות

  25שד'  דואני   מר רוני ראובן

 יבנה

      roni147@barak.net.il 9435512-08 9435512-08 

 היחידה לקידום נוער

 urikidum@walla.com 9432523-08 9438740-08 יבנה 31האלון  מר אורי איטח

 מחלקת הספורט

מר שאול  -מנהל 

  דוד

       יבנה 27האלון 

davidshaul@barak.net.il 

9437714-08 9432970-08 

 רייך שרגא וחנה ך ע"שמרכז חינו

הקתדרה 

 –העממית יבנה 

 גב' ענת גרוצקי

     , יבנה.1האמוראים 

reichyavne@gmail.com 

9331133-08 9331134-08 

 מתאמת המאבק בסמים  

 3שד' דואני, ת.ד.  גב'  רחל דביר

 יבנה

rachel.dvir@hotmail.com 9439577-08 943874008- 
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 יבנההאגודה לתרבות הדיור סניף 

 benny_n@yavne.muni.il 9433487-08 9438740-08  יבנה 3שד' דואני  מר בני נסימי

  רכז מטה בטיחות ותחבורה 

 -benny_n@yavne.muni.il 9433487-08 943340908 יבנה 3שד' דואני  מר בני נסימי

 היכל התרבות יבנה

חום מר נ –מנהל 

  לנגסם

שד' דואני פינת 

 ז'בוטינסקי, יבנה

 nachumla@gmail.com 9320000-08 08-9320000 

 קונסרבטוריון למוזיקה ומחול  

מר ראובן  -מנהל 

   גוטמן

 gutmanri@bezeqint.net 943949108- 08-9435695   יבנה ,1החיל  גיבורי

 שירותי משרד הפנים

, 1רח' התנאים  גב' חני רביבו

 יבנה

hanir@yavne.muni.il 08-9433371  

 תיתמועצה ד

ראש המועצה 
הרב  –הדתית 

 לסרי משה

 datityavna@gmail.com 08-9431287 , יבנה6הלילך 
 

 

 יבנה -שירות ייעוץ לאזרח  -שיל"ת

 08-9327811 08-9439491  , יבנה1גיבורי החיל  אדי בן שושןמר 

 מתנדבים מטה  

 zionbu4@walla.com 08-9433441 08-9433423 שד' דואני, יבנה מר ציון בן לולו

 תאגיד מי יבנה

 office@mey-yavne.co.il 9332020-08 9332030-08   יבנה 20שד' דואני  תאגיד המים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חזרה לתוכן עניינים

 

 

 

 



 2015תמצית תקציב עיריית יבנה לשנת 

 
 

 שקלים חדשים         צד ההכנסות

 152,000,000        ארנונה כללית

 200,000        מפעל המים

 2,314,000        עצמיות חינוך

 454,000        עצמיות רווחה

 18,518,000        עצמיות אחר

 173,486,000        סה"כ עצמיות

 

 60,844,000       תקבולים ממשרד החינוך

 20,742,000       תקבולים ממשרד הרווחה

 1,967,000      תקבולים ממשלתיים אחרים

 -        מענק כללי לאיזון

 269,000      מענקים אחרים ממשרד הפנים

 83,822,000       סה"כ תקבולי ממשלה

 

 257,308,000     סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה

 

 16,100,000        הנחות בארנונה

         _________ 

 273,408,000        סה"כ הכנסות 

        

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 שקלים חדשים           צד ההוצאות

 45,264,000        שכר כללי

 83,720,000        פעולות כלליות

 -        מפעל המים

 128,984,000        סה"כ כלליות

 

 59,621,000        שכר עובדי חינוך

 28,101,000        פעולות חינוך

 87,722,000        סה"כ חינוך

 

 7,210,000        שכר עובדי רווחה

 24,037,000        פעולות רווחה

 31,247,000        סה"כ רווחה

 

 1,107,000       פרעון מלוות מים וביוב

 6,898,000        פרעון מלוות אחר

 8,005,000       סה"כ פרעון מלוות

 

 1,350,000        הוצאות מימון

         _________ 

 257,308,000     וצאות לפני הנחות בארנונהסה"כ ה

 

 16,100,000        הנחות בארנונה

       

         _________ 

 273,408,000        סה"כ הוצאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 חזרה לתוכן עניינים

 



 הדין החל על העירייה

 

 

 ות:פי ההנחיות המנהלי-הרשות פועלת ומתעדכנת על א.

  

 דיני עיריות 

 חוקי העזר לעיריית יבנה 

 חוזרי מנכ"ל משרד הפנים 

 חוזרי מנכ"ל מרכז השלטון המקומי 

 חוזרי מנכ"ל של משרדי הממשלה 

 משפט העבודה האישי והקיבוצי 

 אוגדן תנאי שרות 

 פסיקה 

 

 

 ית יבנהיחוקי העזר לעירב. 

 

 ניתן לעיין בחוקי העזר לעיריית יבנה:

 

   לינק לחוקי עזר–עיריית יבנה באתר האינטרנט של   

 

  לינק משרד הפנים  -באתר האינטרנט של משרד הפנים 

 
 וקי עזר בשלטון המקומי(.)שלטון מקומי, ח

 

 

 

 

 

 

 

 חזרה לתוכן עניינים

 

 

 

 

 

 

http://www.yavnecity.co.il/chukeezer.html
http://www.moin.gov.il/Pages/default.aspx


 שכת המנכ"לל

 

לשכת מנכ"ל מרכזת את כל פעילות העירייה, על מנהליה השונים, בהתאם למדיניות ראש העיר 

ורמי חוץ ומוסדות וצרכי התושבים, תוך תיאום פנים ארגוני בין אגפי העירייה, תיאום בין העירייה לג

 המדינה, ופיקוח על ביצוע מדיניות ראש העיר ותכניות אסטרטגיות.

 
 תחומי פעילות עיקריים

  

 .ריכוז תכנית עבודה שנתית 

 .ניהול מזכירות העירייה וענייני המינהל הכללי של העירייה ומחלקותיה 

 .יצירת אינטגרציה בין יחידות העירייה לגופים הפועלים במסגרתה 

 וזים ומכרזים.רכש, ח 

 .יו"ר ועדת הקצאות 

 .יו"ר ועדת תמיכות 

 .מעקב אחר ביצוע החלטות ראש העיר וישיבות מטה העיר 

 .יישום המלצות מבקר העירייה 

 .חברות בדירקטוריונים עירוניים וועדות היגוי 

 .מענה לפניות תושבים 

 .קידום תכניות חדשות ומעקב פרויקטים 

 מקומי, משרדי ממשלה וגורמי חוץ.ייצוג הרשות אל מול מרכז השלטון ה 

 

 העירייה מזכירות

 
 מזכירות העירייה כפופה למנכ"ל העירייה ואחראית לביצוע המשימות :

 

 .טיפול בנושאים הסטטוטוריים הנוגעים למועצת העירייה ולוועדותיה 

  ,זימון ישיבות המועצה והוועדות, הכנת סדרי היום, ריכוז הצעות סדרי היום

 תשובות. שאילתות והכנת 

  רישום/הקלטת ישיבות המועצה והוועדות והכנת דוחות לאישור מועצת

 העירייה.

 ביצוע החלטות מועצת העירייה.

 .יישום החלטות מועצת העירייה 

 .ריכוז ויישום הקצאות, ועדת תמיכות וועדת מלגות 

 הכנה, פרסום והתקשרות עפ"י הנוהל. -מכרזים וחוזים 

 

 

 



 
 2015יר לשנת נתונים על ישיבות מועצת ע

 
 שלא מן המניין. 4ישיבות מן המניין,  10התקיימו   ישיבות : 

 94הצעות לסדר של חברי המועצה, נתקבלו   6נושאים לסדר היום, כשמתוכם   99הועלו  

 החלטות המתייחסות להצעות לסדר של חברי המועצה. 4החלטות, מתוכן 

 
 

 2015מועדי כינוס ועדות העירייה בשנת 
 
 

 26/10, 21/9, 8/6, 2/3 :ספיםועדת הכ

 23/11, 30/8, 17/8, 30/7, 22/6, 18/5, 11/5, 27/4, 22/1 :  ועדת מכרזים

 22/12, 23/11, 17/8 :   ועדת ביקורת

 27/4, 22/6, 28/7, 12/10, 23/2:        ועדת נזקק

 27/7 : ועדת חינוך

 24/12:  הוועדה למאבק בסמים

 24/12:  הוועדה למיגור אלימות

 15/12, 23/11, 17/8 : דת תמיכותוע

 17/11, 26/8, 1/6, 9/3:  ועדת משנה לתכנון ובנייה

   8/11 : ועדת מלגות

     13/4 :  ועדת מל"ח

  1/12 : ועדת בטחון

  9/8 :  ועדת שמות

 24/12, 21/9, 19/7, 2/6, 11/5  ועדת הקצאות:

 

 

 

 

 

 

 



 
 2015רשימת עמותות אשר אושרה להן תמיכה בשנת 

 
 
 
 .   תחום תנועות נוער:1
 

 שם העמותה מס'
 

 סכום התמיכה

 191,000 צופים    .1

 59,000 הנוער העובד והלומד  .2

 80,500 בני עקיבא  .3

 36,000 כנפיים של קרמבו  .4

 32,000 בתיה -בנות יעקב  .5

 50,000 תנועת תרבות )עמותה חדשה(  .6

 25,500 נוער מוביל שינוי  .7

 

 .   תחום הדת:2

 

 מס'

 

 סכום התמיכה השם העמות

 23,100 ראש יוסף  .1

 35,700 נצח זכריה  .2

 64,100 בינה לשבים  .3

 22,900 תפארת רחמים  .4

 71,200 שערי הוד והדר  .5

 39,600 כולל תפארת יעקב  .6

 34,400 אור רחמים  .7

 12,400 חסדי דוד  .8

 44,000 אור סופר  .9

 64,100 חסדי יוסף  .10

 34,900 חב"ד  .11

 50,000 אור ציון  .12

 33,700 לילדים קרן עזרה  .13

 20,500 אור ישראלי   .14

 28,000 תפארת שלמה ונזר אברהם  .15

 51,400 מטה משה  .16

 27,500 מים עמוקים  .17

 13,800 אור בהיכל  .18

 24,000 תמימי יהושע –אוהלי שרה   .19

 19,000 זכות אבות   .20

 19,000 לשם שמים   .21

 

 

 
 



 
 
 .   תחום הרווחה והקהילה: 3

 

 שם העמותה מס'
 

 סכום התמיכה

 8,800 איחוד הצלה  .1

 3,500 מיח"א  .2

 32,400 בני ברית  .3

 4,500 אור לעולם  .4

 8,900 יד לבנים  .5

 4,900 תאיר  .6

 9,500 טספצ'ין  .7

 8,500 חב"ד  .8

 4,200 אקי"ם  .9

 2,500 דרור בתי חינוך  .10

 3,000 איל"ן  .11

 12,000 ידיד לחינוך  .12

 9,300 לשובע  .13

 3,800 אנוש  .14

 11,200 שיקום האסיר  .15

 8,000 יםפעמונ  .16

 

 
 
 
 .   תחום הספורט: 4

 

 סכום התמיכה שם העמותה מס'

 1,300,000 העמותה לקידום הכדורסל ביבנה . 1

 2,400,000 עמותת מכבי לקידום הספורט ביבנה . 2

 
 

 

 

 

 חזרה לתוכן עניינים

 

 

 

 



 רכז השליטה העירונימ

 

 

פניות תושבים ומוסדות על מפגעים ותקלות בתחוםמרכז השליטה העירוני מרכז   

 העירוני, דואג להעבירן לטיפול תוך מעקב עד לגמר הביצוע.

 

מרכז השליטה מספק מידע לציבור על פעילויות הנערכות בעיר כגון: אירועי תרבות וספורט, טכסים 

 ופעילות חריגה.

 

ת הטיפול בפניות התושבים באופן מרכז השליטה העירוני מהוה אמצעי בידי ראש העיר למען ודאו

 ראוי מבחינת איכות וזמן.

 

 -מרכז השליטה מטפל במקרי חירום ומקיים קשר עם גורמי חוץ כגון: משטרה, חברת החשמל  ו

 מד"א.

 

 

מרכז השליטה מהווה צינור מידע לראש העיר ולבעלי תפקידים בעירייה בבואם לבחון נושא תשתיות, 

ם. כמו כן מרכז השליטה מהווה אמצעי בידי ראש העיר למען ודאות שירות ושביעות רצון התושבי

 הטיפול בפניות התושבים באופן ראוי מבחינת איכות וזמן.

 

שעות ביממה, כל השנה. 24מרכז השליטה העירוני פועל   

 

 

      פניות לטיפול 27,067  התקבלו במרכז השליטה העירוני 2015בשנת 

 

 

 מירב הפניות היו בנושאים:

 

ספר פניותמ  נושא הפניה 

              סיירת ניקיון ותיקונים 4113

                      איכות הסביבה 3276

                 גינות וגני משחקים 2963

                      תאורת רחובות 1487

              שיטור עירוני / פיקוח 6911

                               תחזוקה 3081

                             מים/ ביוב 1461

 

 

 חזרה לתוכן עניינים

 

 



 בקר העירייהמ

 

 קביעת תכנית עבודה השנתית של המבקר

 באחריות המבקר:

קביעת תכנית עבודת הביקורת השנתית, וכן את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף 

, וזאת עפ"י שיקול דעת המבקר בעדיפות ראשונה עפ"י דרישת ראש העירייה לבקר עניין הביקורת

פלוני בעדיפות שנייה,  ובעדיפות  שלישית בהתאם להמלצות הוועדה לענייני ביקורת, ככל האפשר, 

 ובלבד שמספר הנושאים המומלצים על ידם, לא יעלה על שניים בשנת עבודה אחת. 

 

 תפקידי המבקר:

אם פעולות העירייה לרבות חוק התכנון והבנייה, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך לבדוק  .א

 שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

 לות עובדי העירייה.ילבדוק את פע .ב

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה, מבטיחים הוראת כל דין, טוהר המידות  .ג

והחיסכון, כולל היבטים של חוקיות החלטות שהתקבלו, נכונותם וסדרתם, ועקרונות היעילות 

 לאור עקרונות מקובלים במנהל תקין. 

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

 מניחות את הדעת.

תאגיד, מפעל, מוסד, הביקורת תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל  .ה

קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת 

 תקציב,  או משתתפת במינוי הנהלתם. 

 למי שעומד לפי סעיף זה, יקרא להלן "גוף עירוני מבוקר". 

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

 על תלונות הציבור. המבקר הוא גם הממונה  .ז

 

 2015דו"ח ביצוע תכנית עבודה  לשנת  

  בטיחות מתקנים. –ביקורת בגני הילדים 

  עמותת  "מטב".  -מרכז יום לקשיש 

  בנושא הצהרונים ביבנה.  –ביקורת  מעקב 

 .אבטחת מוסדות חינוך 

  סיכום שנתי . –רישוי ופיקוח על הבנייה 

 י.מעקב תיקון ליקויים בדוח המפורט והפנימ 

  2015דו"ח פניות ותלונות הציבור לשנת 

 

 חזרה לתוכן עניינים

 



 הלשכה המשפטית

 

 תחומי פעילות הלשכה המשפטית:

 

 .      תביעות פליליות:1

 

התובעת העירונית פועלת מכוח כתב הסמכה של היועץ המשפטי  1.1

רקליטות לממשלה, שנתקבל בעקבות מבחן בעל פה וראיון בפ

מחוז מרכז. דין וחשבון באשר לפעילות התובעת העירונית ולניהול 

תיקי בית משפט מועבר לממונה הבכיר בפרקליטות מחוז מרכז 

 מדי שנה וכן בהתאם לדרישה.

התביעה העירונית אמורה לטפל ומטפלת בתביעות הפליליות  1.2

שנעברו בתחום שיפוטה של עירית יבנה, וכן בעבירות לפי פקודת 

יריות לרבות תקנות צווים וחוקי עזר על פיה, ולפי החיקוקים הע

המנויים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, 

 .1984-תשמ"ד

התובעת העירונית שולחת מכתבי התראה ומעקב אחר עסקים  1.3

בתחום שיפוט העיר, שנתגלו במסגרתם התנהלות תברואתית 

אש או שפועלים ללא קלוקלת, עיכובים בהמצאת אישורי כיבוי 

 רישיון )לאחר שעובדות אלו מובאות לידיעתה(.

התובעת העירונית הינה הגוף המוסמך הבלעדי לביטול ברירות  1.4

קנס )בהתאם להוראות סדר הדין הפלילי(. לאור סמכות זו, 

התובעת העירונית מקבלת את כל ההשגות והבקשות לביטול 

העירוני, הווטרינר  ברירות הקנס )שניתנו על ידי מחלקות הפיקוח

ואיכות הסביבה(, ונותנת מענה לאזרחים לחייבים על פי הוראות 

הדין. ברירות קנס שלא שולמו והחייב לא הופיע ביום הדיון הקבוע 

מוגשות בגינן בקשות לכפל  –בבית המשפט לעניינים מקומיים 

קנס ומתן גזר דין בהעדר )בהתאם להוראות סדר הדין הפלילי(. 

 יב מופיע לדיון מתנהל דיון הוכחות.במידה והחי

 

 תביעות אזרחיות .2

 

 הכנת חוזים ומכרזים בהתאם להוראת הדין. .3

 

 אוכלוסיית היעד של הלשכה המשפטית: .4

 

 מול מחד המחלקה נותנת שירות למחלקות העירייה: התביעה פועלת בייחוד    

 קב"ס חינוך, ושילוט. עירוני, מחלקות רישוי עסקים, איכות הסביבה, הווטרינר העירוני, פיקוח

  מנגד, פעילות המחלקה הינה כנגד מפירי חוק ומתחמקים מתשלום אגרות

 לטובת כלל תושבי העיר. –וקנסות 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מטרות השירות:  .5

מטרת השירות שניתן למחלקות העירייה, ובעקיפין לכל תושבי  .א

העיר הינו שעסקים יפעלו עם רישיון, חופשי ויהיו מחוסנים, 

לל חזות העיר, להימנע ממצב בו ילדי העיר לא ושתטופח ככ

כל זאת לאור אכיפה  –פוקדים את מוסדות הלימודים וכיו"ב 

 מתמשכת של החוקים הרלוונטיים לרבות חוקי העזר.

ניתן כבר לקבוע, כי באמצעות אכיפה של חוקי העזר ושל החוקים  .ב

צומצמה הפרת החוקים.  -שהלשכה המשפטית פועלת לאכיפתם 

ות וחובות בגין אגרות משולמים, עסקים פועלים ביתר קרי: קנס

 זריזות לקבלת רישיון עסק וכיו"ב.

 

 

 

 חוק חופש מידע

 

 

 33   -  בקשות/פניות

 33   - נענו 

   0  -  נדחו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חזרה לתוכן עניינים

 

 

 

 



 לשכת דובר העירייה ועוזר ראש העיר

  כללי:

 

 העירייה אחראי על התקשורת, ההסברה והפרסום של העירייה על כל יחידותיה ומחלקותיה:דובר 

 דיווח לציבור על הפעילות העירונית והסברת מדיניות העירייה. (1

 הודעות לתקשורת, מענה לשאלות כתבים. –ניהול הקשר עם התקשורת  (2

וט חוצות, קמפיינים פרסום פעילות העירייה באמצעות מודעות בעיתונות, תשדירי רדיו, שיל (3

 באינטרנט ועוד.

 
 תחומי אחריות:

 .ניהול מערך התקשורת ברשות 

 .קידום ושיווק פעילויות ואירועים ברשות 

 
 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 . ניהול מערך התקשורת ברשות1

 מצעי התקשורת.תיאום והעברת מידע, בין בעלי תפקידים ברשות המקומית לבין א 

 .ייצוג יחידות הרשות בפני התקשורת, התושבים וכלל הציבור 

  .ייצוג מדיניות הרשות המקומית בפני אמצעי התקשורת 

 .בדיקת אמיתות ומהימנות המסרים היוצאים מהרשות 

  בדיקת אמיתות ומהימנות פרסומים מהותיים, היוצאים מטעם הרשות המקומית לתקשורת

 ולתושבים.

 לת הרשות המקומית, ליחידותיה וגופיה השונים, לגבי מדיניות התקשורת של ייעוץ להנה

 הרשות.

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

 ושנדרשות ביידוע של התקשורת.

 .ניהול מערך אמצעי הפצת מידע אל מול גופי התקשורת הארציים והמקומיים 

 צעי התקשורת השונים ותיאום התגובות אל מול גורמי המקצוע.מענה לפניות אמ 

 .שמירה על אחידות התקשורת השיווקית של הרשות כלפי חוץ 

  ניהול מכרזים וקבלת הצעות מחיר לפעולות, אל מול ספקים חיצוניים הקשורים לתחום

 הדוברות.

 .ניהול אתר האינטרנט העירוני 

 .ניהול דף הפייסבוק העירוני 

 יקציה העירונית להעברת הודעות ופרסומים לתושבים. ניהול האפל 

 . קידום ופרסום פעילויות ואירועים ברשות2

 .פרסום מודעות, מאמרים וכתבות 

 .הפקת חומרי תקשורת שיווקית: עלונים, מנשרים והודעות לתושבים 

  תיעוד אירועים הנערכים ברשות המקומית לצורך הפצתם באמצעי התקשורת השונים, כולל

 האינטרנט של הרשות ובדף הפייסבוק. באתר

 .ארגון יחסי ציבור לאירועים הנערכים מטעם הרשות המקומית 

 

 חזרה לתוכן עניינים

 



 עוזר ראש העיר וממונה על התכנון האסטרטגי

 

 תחומי הפעילות:

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

 ידה לתכנון הינה יחידת מטה העוסקת בתחום התכנון לטווח בינוני ורחוק.היח .2

 של דיונים ומעקב ביצוע. ריאום מולטי דיציפלינית .3

ריכוז ועיבוד מידע ממקורות שונים אודות נושאים עירוניים והפצתם בקרב גורמים עירוניים  .4

 וחוץ עירוניים.

 פיתוח כלכלי. .5

 

 :יעדים מרכזיים

 עיר בתחומי פעולה שונים.ווי פגישות ראש היל .1

 קשר עם הגורמים האחראים לביצוע החלטות ראש העיר, ומעקב יישום החלטות ראש העיר. .2

 ליווי הכנת תכניות אב עירוניות.  .3

 שכונות חדשות.  –ליווי תכניות לפיתוח העיר  .4

 איסוף מידע והפצה בקרב אגפי העירייה. .5

 בנה.ריכוז תחום אכלוס השכונות החדשות במסגרת הרחבת י .6

 

 עוזר בכיר לראש העיר וממונה על התכנון האסטרטגי נושא:

 :הסבר

 .ריכוז עבודת מטה של ראש העיר בתחומי פעולה שונים 

 .קשר עם גורמים האחראים ליישום מדיניות ראש העיר ומעקב יישום ההחלטות 

 כניות פיתוח עירוניות.ליווי ת 

 תכלית:

 יות ראש העיר.ריכוז עבודת המטה של ראש העיר, ויישום מדינ 

 :1620יעד מוגדר לשנת העבודה 

 .ביצוע היעדים כמפורט לעיל 

 

 חזרה לתוכן עניינים

 



 

 מרכז תשלומים עירוני

 2015סיכום פעילות שנת 

 

 מחלקת הגבייה הינה אחת ממחלקות הביצוע של הרשות, והיא מסונפת למינהל הכספים.

 מחלקה מתמקד בגביית המיסים ויתר הכספים המופיעים בפנקסי הרשות.תפקידה העיקרי של ה

 

המחלקה מטפלת יחד עם ועדת ההנחות לארנונה בבקשות למתן הנחות בארנונה על פי קריטריונים 

 של משרד הפנים ותקנות חוק ההסדרים במשק.

 

 

 15.6%                א. אחוז גבייה מפיגורים

   96.04%         ב. אחוזי גבייה מהשוטף

 )כולל מסופקים( 63.98%              ג. יחס גבייה לחוב הכולל

 )ללא מסופקים( 81.24%                                              

 

 

 גבייה %96עומד על כ   2015מערך הגבייה העירוני לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חזרה לתוכן עניינים

 

 



 ל החינוךמינה

 

 נתונים .1

 

 חינוך קדם יסודי

 כיתות גן בחלוקה הבאה: 70בעיר פועלות  

 גנ"י מ"מ וממ"ד 54

 גנ"י לחינוך מיוחד 8

 גנ"י חרדיים 10

 תלמידים בחינוך הקדם יסודי. 2067 -סך הלומדים   כ

 

 חינוך יסודי

 המערכת היסודית נותנת מענה לכלל זרמי החינוך:  מ"מ, ממ"ד, חרדי.

 3בתי"ס ממלכתיים,     6בתי ספר יסודיים: 12 -תלמידים ב 3728  -ומדים כ במערכת ל

 בתי"ס חרדיים. 3 -בתי"ס ממלכתיים דתיים ו 

 

 חינוך על יסודי

 יב(-בתי"ס מ"מ )ז 2

 יב(-בי"ס ממ"ד )ז 2

 יב(-בי"ס תעשייתי )ט 1

 יב(-בי"ס עמלני )ח 1

 יב(-בי"ס חרדי )ט 1

 קה, כדורסל, מחול, אומנויות הלחימה.מוסי –מגמות ייחודיות בתיכוניים 

 מגמות בגרותיות חדשניות ויוקרתיות.

 תלמידים. 2674סה"כ לומדים בחטיבות עליונות כ 

 תלמידים.  8149  -סה"כ לומדים במערכת החינוך העירונית כ 

 

 תכניות עירוניות  .2

 

 חינוך קדם יסודי

 

 לומדים את תכנית הלימודים של משרד החינוך.   ●

 נבחר בהלימה לתכנית הלימודים השנתית. -תרבותסל    ●

 שיעור תנועה    1שיעורי ספורט+  1כל כיתת גן מקבלת  -ייישובסל העשרה    ●

 שיעור ריתמוסיקה.1יצירתית+     

 ארוחת בוקר  + הפסקת פרי -הזנה  ●

 ,  מוסיקה ומחול.  אומנות, בתיאטרון ופעילויות מופעים של העשרה – תרבות סל   ●

דגמים   וליצירת האדם דרכי להבנת חינוך -הרך לגיל וטכנולוגיה מדע מרכז  ●

 טכנולוגיים הנותנים להם מענה.

 .לאומנות בסדנא אומנותי חינוך  ●

 .Pact-תכנית למתן כלי התמודדות ושילוב ליוצאי אתיופיה ולעולים   ●

 .בגן בארוחות התזונה נושא ויישום בריא חיים לאורח חינוך  ●

 .ומיחזור קיימות, טבע ערכי לקידום סביבתי נוךחי   ●

 ספרית פיג'מה לעידוד הקריאה וערכים יהודיים   ●

 חינוך מוסיקלי  ●

 

 



 חינוך יסודי

     בכל בי"ס נבחר תחום בו הוא מתמחה ומצטיין מעבר  –בתי"ס ייחודיים 

 לתוכנית לימודים הרגילה.

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

 .21-למציאות של המאה ה ומשמעותית המותאמת 

 שלום בדרכי קונפליקטים ליישוב' ו-'ד ילדי מוכשרים ס"בי בכל – גישור    ●

 .יעילה ובתקשורת

 .הצעירות לשכבות וחלילית אורגנית שיעורי – מוסיקלי חינוך   ●

החינוך לתפיסה של התוכנית מבקשת לרתום את מערכת -אורח חיים בריא 

 אורח חיים בריא בקרב תלמידים , מורים והורים.

, תזונה, תוך דגש על ההיגיינהתוכנית נוגעת בתכנים של פעילות ספורט, 

תכני לימוד בתלב"ס הבית ספרי, אתר בית הספר,  יוזמות חינוכיות בתחום,

הבוקר של התלמידים, השתתפות  חזות ונראות בית הספר הרצאות, ארוחות

 תחרויות ספורט, שבוע הספורט ועוד.ב

 טכנולוגיים פתרונות מפתחים התלמידים בעיר' ד שכבה בכל – תעשיידע  ●

 .והתעשייה ההייטק בעולם אמיתיות לבעיות

 תרבות סל   ●

בכל בתי הספר  21-ה למאה לחינוך מותאמת תשתית – ותיקשוב מיחשוב     ●

 היסודיים.

איגום המשאבים ביבנה וכולל גם תכנית של מדעים  בחמישה בתי ספר יסודיים ממומש  ●

 לעמותת טספצ'ין PACTבקרב ילדי הקהילה האתיופית. איגום משאבים בין   למצוינים

 

 חינוך על יסודי

 .לתלמידי חט"ב העשרה בתרבות הפיתוח בתחום ההייטק - תעשיידע פרימיום        ●

 גישור בחט"ב.        ●

 

 ריתכניות לבנות ולחינוך מגד 

 תכנית המנהיגות באולפנת יבנה 

 .תכנית לימודי מגדר חדשה כחלק מבחינת הבגרות באזרחות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 באשכול הפיס תכניות למחוננים ולמצטיינים-עירונית . מצוינות3

 

מס'  פעילות

 תלמידים

טווח 

 גילאים

 שם מפעיל נושא פעילות

 מחזורי פעילות 3

 מחזור ו,ז,ח

 

ות עבודת צוות טכנולוגיה מנהיג יא'-ט' 50

 רפואה-עכשווית, ביוטכנולוגיה, ביו

( STARTUPיזמות בניית הזנק )

 השתתפות בתחרות ארצית

חברת נס 

 טכנולוגיות

מתמטיקה בר 

 אילן

 

90   

 

 

 

 

50   

חשיבה 

 מתמטית

כיתות ו' 

 ז'-ו

 

 5בגרות 

 יח"ל

 חשיבה מתמטית

 

 

 

 

 כיתות,ח,ט.י -תכנית תלת

 אוניברסיטת 

  אילן-בר

נוער מוכשר 

 במתמטיקה

מרכז מחוננים על 

 אזורי מהישובים:

יבנה ,גן יבנה ,גן 

 ייישוברווה ,

 עשרת

 

110 

 

 

 ט'-ג'

 

יסודי: היסטוריה, אומנות, כתיבה 

יוצרת, פיסיקה, תרחיש מדעי, הדברה 

ביולוגית, ביוכימיה של המוח, חקלאות 

אורבנית, מדעי כדוה"א, כימיה, 

 .כלכלה, קולנוע, אסטרטגיה

 

חט"ב: רובוטיקה, תקשורת באמצעות 

 במה וקולנוע.

מנהלת מרכז 

 מחוננים

+צוות מורי 

 מחוננים

מצטיינים מאותרי 

משרד חינוך+ 

מצטיינים מאותרי 

 בי"ס.

180  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47  

 כיתות

 

 ו'-ג''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ו'

 רובוטיקה

 משחקי מחשב

 אפליקציות

 סייבר

 מבוכים ודרקונים

 כימיה

 קסמים

 ינדוקו ויצירתיותצ'

 קופסאות שחורות

 כימיה במטבח

 

 

 

 

נבחרת טכנולוגית הלומדת את נושא 

פיתוח אפליקציות ותכנות ומיישמת את 

האפליקציות לצורכי בתי הספר 

 היסודיים והקהילה.

מנהלת מרכז 

מחוננים+ מורי 

 מצטיינים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מנהלת 

מצוינות+גלעד 

 שמיר

 

  

  

  

    



 

 ם פערים וסיוע לימודי למתקשיםתכנית לצמצו. 4

 

 חינוך יסודי

 הפועלות בהמשך ליום הלימודים. ו"מועדוניות בית ספריות" "מרכזי למידה" "פנימיות יום"הוקמו 

 

 חינוך על יסודי 

  תכנית תל"מ )תנופה לבגרות מלאה(

שית ט' שהישגיהם הלימודיים נמוכים במיוחד. הלמידה נע-בתכנית לומדים תלמידים משכבות ח'

בקבוצות קטנות עם מורה ומתרגל בעלי הכשרה מיוחדת המלווים את התלמידים גם בתגבור בהמשך 

 יום הלימודים. התכנית כוללת "מרתונים לימודיים" בתנאים נוחים ובסביבה מעודדת.

 

 נית אומ"ץ / אתגרתכ

דמנויות על מנת יב' ופועלת לצמצום פערים לימודיים ושוויון הז-התכנית מיועדת לתלמידי שכבות י'

 .מלאהלאפשר זכאות לתעודת הבגרות 

  

 טספצ'ין -מרכזי למידה 

מרכז הלמידה של עמותת טספצ'ין בשיתוף עיריית יבנה מיועד לתלמידים יוצאי העדה האתיופית 

 יב'. המרכז פועל לקידום המטרות הבאות:-בכיתות א'

 העלאת הישגי התלמידים. -

 טיפוח וקידום כישורי חיים. -

 חברתית ערכית.פעילות  -

 

סטודנטים פועלים בשישה בתי ספר יסודיים לקידום תלמידים וכן בחט"ב לקידום לימודי -פר"ח

 במדעים.

  

 מרכז למידה: מיל"ת)מסגרות יום לימודיות ותוכניות תוספתיות(

ספר יסודיים -תלמידים מכיתות ג' ד' ה' בשלושה בתי 100 -במרכזי למידה של מיל"ת לומדים כ

 תלמידים מכיתה ז' , בבי"ס על יסודי. 35 -וכן ל

 התוכנית פועלת ארבעה ימים בשבוע בהמשך ליום לימודים וכוללת ארוחת צהריים ותגבור לימודי.

  

 :מטרות התכנית

 וחברתי רגשי, לימודי סיוע מתן. 

 מסוגלות ותחושת אישית העצמה – בנושא לימודיים הישגים שיפור. 

  

 מרכז חינוכי "קדימה"

-לימודית-תלמידים מכיתות ה' עד ח'. במרכז מתקיימת פעילות חינוכית 60-כי עירוני לכמרכז חינו

ערכית לרבות סיוע בהכנת שיעורי בית ע"י רכזת ומדריכים מקצועיים. המרכז משמש כ"בית שני" 

 .19:00לתלמידים ופועל במשך כל ימות השבוע ובחופשות מסיום הלימודים ועד השעה 

  

 :מטרות

 פערים וצמצום נשירה מניעת. 

 עצמי דימוי וטיפוח העצמה. 

 וקבוצתי אישי וליווי תמיכה. 

 עשירה" פנאי" תרבות. 

 תקשורת מיומנויות פיתוח. 

 



 

 טיפוח מנהיגות ואיכות של עובדי החינוך בעיר. 5

 

 טיפוח מנהיגות מנהלים:א. 

 

 מנהל מאמץ מנהל ,דיאלוג להעצמה ניהולית בעיר.- העצמה ניהולית

  

 לי מוסדות חינוך ומנהלי מפעלים , חברות וארגונים בתעשייה.פורום למנה

 העוסקים בנושאי ניהול מתקדם. -מפגשי מליאה 6 -הפורום מוזמן ל

 יזומים ע"י המנהלים. -ביניהם מתקיימים מפגשים פרטניים

  

 :מטרות

 חשיפת חברי הקבוצה לניהול חדשני ומתקדם.

 הכשרה והתחדשות בתחום המקצועי.

 כים המתרחשים בביה"ס תוך הקבלה לתהליכים במפעל.תמיכה בתהלי

  

 במהלך הסדנאות הושם דגש על :

 התרבות הארגונית בתעשייה,. -

 שימוש בטכנולוגיות חדשניות. -

 דרכים לפתרון בעיות בצוות. -

 ניהול פרויקטים בדרך שיתופית ועוד. -

  

 טיפוח מורים:ב. 

 

 ליווי אקדמי פדגוגי 

פדגוגיים עובד עם סגלי בתיה"ס היסודיים לטיפוח -מייםהחל מתשע"ג מערך של מלווים אקד

התוכנית בשת"פ ובמימון משותף של משרד החינוך  חדשנות בהוראה ולפיתוח הייחודיות.

 והרשות.

 פורמת "אופק חדש"/"עוז לתמורה"ר 

  

בכל בתי הספר בעיר פועלת רפורמת "אופק חדש" המונהגת ע"י משרד החינוך )בתי הספר היסודיים 

ב מ"מ + ממ"ד(.כמו כן פועלת רפורמת "עוז לתמורה" בחט"ע בכל בתי הספר המ"מ והממ"ד וחט"

בעיר. התוכניות יוצרות עשייה חדשה בבתיה"ס ומאפשרות לכל תלמיד מרחב לפיתוח כישורי 

הלמידה הנדרשים. הרפורמות כוללות תוספת שעות לימוד פרטניות וכך מתאפשרת הוראה בקבוצות 

 דים בקבוצה( ונוצר "זמן חינוך" ייחודי לקידום התלמיד.תלמי 5קטנות )עד 

  

 :יעדי הרפורמה

 בחינוך פערים צמצום. 

 לימודיים הישגים שיפור. 

 .טיפוח תלמידים מתקשים 

 מצוינות קידום. 

 לתלמיד איכות זמן. 

 המורים שכר שדרוג. 

 המורה מעמד חיזוק. 

 

 

 



 

 יצירת סביבת עבודה חדשה למורים:

  

 ממוחשבים ומצוידים. משוכללים  שהייה מרחבי הוקמו , 

 לעבודת שהייה ושעות קטנות בקבוצות להוראה פרטניות שעות למורים נוספו 

 .המורה

 צוותי  הדרכת. ובעובדים בתהליכים ממוקדת ובקרה הערכה של מובנית רשת 

 .ניהול

 והיכולות לצרכים בהתאמה ס"בי של אישי ליווי. 

 

 תקשוב בתי הספר היסודיים

ר היסודיים בעיר הוקמו כיתות חכמות כמספר כיתות האם בבתי הספר. בכל כיתה בכל בתי הספ

ברקו חכם ועמדת אינטרנט מהיר .לכל המורים נרכש מחשב נייד והועמדו עגלות מחשבים נטענות 

הניתנות להעברה מכיתה לכיתה. בכל בתי הספר היסודיים התקיימו השתלמויות מורים בתחום 

כלל המורים למקום בו יוכלו לעשות שימוש מושכל בטכנולוגיה התקשוב על מנת להביא את 

 המתקדמת שהועמדה לרשותם.

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

  

 התחום הקהילתי:. 6

  

ות מעבר לפעילות קהילתית עניפה הנעשית בחסות הנהלות בתי הספר וועדי הורים, מתקיימת פעיל

 חינוכית עניפה לא פחות  מחוץ לבתיה"ס:

 

 תנועות נוערא. 

 

בעיר פועלים סניפים של רוב תנועות הנוער בארץ במסגרתם נעשית פעילות ענפה 

 :בקהילה ובתוך בתי הספר

 הצופים 

 בני עקיבא 

 הנוער העובד והלומד 

 כנפיים של קרמבו 

 )בנות לאה )חרדי 

 

 :נוךתחום ההתנדבות של מבוגרים בתחום החיב. 

 

 "תכנית "ידיד לחינוך 

מתנדבים התורמים יום לימודים לטובת ביה"ס  גמלאיםתכנית המופעלת באמצעות 

יסודי כשחלקם אף מפעילים את הספריות הממוחשבות שהותקנו בבתי הספר 

מתנדבים  25-. התכנית החלה בשנה"ל תשס"ח וכיום שותפים לתכנית כםהיסודיי

המתנדבים פועלים  שנה כמנהלת בי"ס יסודי. 20עם רכזת ששימשה במשך 

 בבתיה"ס היסודיים בעיר.

 המורים מדווחים על התקדמות יפה בקרב כלל התלמידים בתכנית.

  

 "פרויקט  "פר"ח 

סטודנטים  100 -סגרתה למעלה משנים. במ 10תכנית פרח פועלת ביישוב מזה 

 תלמידים להם חסכים חברתיים ולימודיים. 100 -שמטפלים באופן פרטני ב



הורי התלמידים, מורים ומנהלי בתיה"ס מצביעים על התקדמות ניכרת של 

 התלמידים בפרויקט.

 

 "צהלה" 

ועד  -יב' -מתנדבים גמלאי צה"ל מלווים כל אחד קבוצת תלמידים בשכבות גיל ט'

ם לצה"ל. התכנית כוללת שיחות חד שבועיות של המתנדב עם הקבוצה, סיורים גיוס

של התלמידים ועוד. התלמידים  מודרכים ברחבי הארץ, מורשת, הגברת המוטיבציה

רוכשים כלים חשובים להמשך עשייה ערכית בכל תחומי החיים ובעיקר לקראת 

 גיוסם לצה"ל.

  

 "גמל"א" 

המפגשים  ופן פרטני לתלמידי כיתות א' עד י'.למען החינוך המסייעים בא גמלאים

 מתקיימים בבתי התלמידים, בבתי המתנדבים או במרכזים עירוניים.

לימודי  המתנדבים מאפשרים לתלמידים מעטפת תמיכה ולמידה לקידום אישי,

 וחברתי.

  

  

 הישגים ותפוקות של מערכת החינוך ביבנה:. 7

  

ביוטכנולוגיה,  -מגמות המדעים והטכנולוגיה  בבתי הספר התיכוניים נלמדות בין השאר

אלקטרוניקה, תקשורת, עיצוב גרפי, מחשבים וטכנולוגיות מידע, ביולוגיה, -רובוטיקה

 כימיה ופיזיקה .מגמות המעניקות לבוגריהן כלים חיוניים להצלחה בהמשך הדרך.

ות, קרימינולוגיה, אמנ -יח"ל 5בצד לימודים אלה מוצעים לתלמידים מגוון תחומי דעת ברמה של 

 ספרות . גאוגרפיה, ערבית, אמנות, מגדר, תנ"ך, מחול, מוסיקה, סוציולוגיה,

  

 הישגים בבחינות הבגרות תשע"ד

  

 אחוז הזכאים לבגרות מכלל הלומדים והניגשים בבתי ספר אלו:

 

 אחוז הזכאים מס' זכאים מס' תלמידים ביה"ס

 88% 53 60 חמ"ד-נריה

 94% 136 145 מ"מ-האורן

 93% 154 166 מ"מ-האלון

 100% 36 36 חינוך עצמאי-בנות לאה

  

  

  

 יח"ל במתמטיקה והתברר כי חל  5-בעיר פועלת תכנית להעלאת מספר התלמידים הניגשים ל

יחידות  4-5גידול במספר התלמידים הניגשים לבחינות הבגרות במתמטיקה ובאנגלית ברמה של 

 לימוד.

 

 

 



 וך ביבנהמרכזים לנושאי חינ. 8

 

 המרכז המדעי לגיל הרך

. הפעלה ובחומרי מדעיים ובמכשירים בדגמים ומצויד מאובזר עירוני הפעלה מרכז הוא המדעי המרכז

 אקדמית מלווה, החינוך משרד במימון, המדעים בתחום מומחית, המרכז מנהלת מפעילות המרכז את

ע"י הצוות המקצועי  נבנית הלימודים תכנית. פדגוגית וסייעת הרשות במימון( דובדבני אורנה ר"ד)

 בתיאום עם הפיקוח המחוזי והארצי בנושא מדע וטכנולוגיה בגיל הרך.

 

 המדעים בתחומי תחווייתי בפעילות להשתתף מנת על בסבב הגן אל מגיעים בעיר החובה גני כל

 .בשנה פעמים 6 והטכנולוגיה

  

 "מחלקה לייעוץ וטיפול לילד" –מרכז מיט"ל 

  

 תחומים. הנותנות שירותי יעוץ וטיפול לפרט, במגוון שלוש יחידותה פועלות במרכז ז

  

  

 (9המרכז הטיפולי לגיל הרך )לגילאי לידה עד גיל 

 מענה לקשיים העולים בגילאי ההתפתחות הראשונים בתחומים הבאים: מעניק

 :תחומי הייעוץ והטיפול 

 ריפוי ועיסוק 

 קלינאי תקשורת 

 הרך פסיכולוגית חינוכית לגיל 

 פיזיותרפיה 

 ייעוץ והדרכה להורים 

 )תרפיה באומנות ובמוסיקה )טיפולים רגשיים 

 . שיפור מיומנויות וכשרי למידה 

 

 היחידה ל"רווחה חינוכית"

יחודיות לתלמידים תת משיגים לשיפור הישגיהם לימודיים ופיתוח יהיחידה מפעילה תכניות  

 מיומנויות בינאישיות.

 י הילדיםתכנית לשיפור האקלים בגנ

 

 במעברים לתלמידים למידה וכישורי מיומנויות שיפור 

 משגים תת לתלמידים ייחודיים קורסים 

 לפיתוח השפה המדוברת אוריינות תכנית 

 ס"בבתיה -למידה מרכזי. 

  

  

 היחידה לחינוך מיוחד

במרכז מיט"ל מתקיימות ועדות ההשמה והשיבוץ למסגרות החינוך  המיוחד על פי מאפייני 

 ההפניה לוועדות ההשמה נעשית ע"י מוסדות החינוך / הורים. .21עד  3ים בגילאי התלמיד

שיפוטי אשר בידה  -ועדות ההשמה פועלות מתוקף החינוך המיוחד. ועדה זו הינה גוף מקצועי  מעין

הסמכות והאחריות לקבל החלטות לגבי זכאותו של ילד  חריג לחינוך מיוחד ולגבי השמתו במסגרת 

 ולמת את צרכיו.החינוכית הה

 

 

 



 מרכז תמיכה ישובי אזורי –מתי"א  

זרוע ביצוע של משרד החינוך הנותנת שירותי חינוך מיוחד לילדים בעלי צרכים מיוחדים  -מתי"א  

. בנוסף, מתי"א יבנה על"י מתמחה במתן מענה לילדים עיוורים ולקויי ראייה. 21עד  3בגילאי 

 המרכז  להורים המעוניינים בהתייעצות.

 מערך התמיכה כולל : הוראה מתקנת, טיפולים פרה רפואיים ,טיפול רגשי, אבחונים

פסיכו דידקטיים, מומחי תחום ללקויות מורכבות, "שעות שילוב" בגני הילדים ובבתי הספר הניתנות 

 ע"י צוות חינוכי שעבר הכשרה לחינוך המיוחד,  הוראה בכיתות החינוך המיוחד.

 

 רונית:תכנית עי –חינוך מיוחד 

 מדעי חינוך 

 מוסיקלי חינוך 

 לאומנויות חינוך 

 ראיה לליקויי מרכז – ל"תגי 

 

 שירות פסיכולוגי חינוכי –שפ"ח 

מעניק שירותי פסיכולוגי לכל כיתת גן  מספק שירותי ייעוץ, טיפול ראשוני ואבחון לתלמידים והורים.

 בעיר.

 הפניות מתקבלות באמצעות צוותי החינוך.

 מרכז המשאבים 

 ל הפיסאשכו 

 יה העירוניתיהספר 

 קונסרבטוריון 

 סדנא לאומנות 

 מרכז רייך לחינוך מבוגרים, הכולל מכללה להורים 

 

 

 .שונות9

 

 עיר ירוקה

 בכל בי"ס מתקיימת תכנית לימודים ופעילות לחינוך לקיימות 

 תקן ירוק על תרבות החינוך לקיימות בהם-ספר רבים בעיר קיבלו תו-בתי 

 3 ו תו תקן ירוק מתמיד.בתי ספר יסודיים קיבל 

 . במרבית בתי הספר בעיר התוכנית  מעבר מרכישה להשאלת ספרי לימוד בבתיה"ס

 פועלת במלואה.

  

 התהליך:

 .מסירת ספרי לימוד לפי תכנית הלימודים לכלל התלמידים שהוריהם מעוניינים   בכך 

 ר החזרת ספרי לימוד שאיתם למדו התלמידים בשנה החולפת, על הורים לשלם עבו

 ספרים שהוחזרו בלויים.  זאת בכוונה לחנך לערך של שמירת ציוד .

  בכל שנה"ל .₪  280תשלום הורים על השתתפות בתכנית בסך של 

                                                                                              

  

  
 ענייניםחזרה לתוכן 

 

 

 



 

 הרשת למרכזים קהילתיים

  

 
הינה הזרוע הביצועית והאסטרטגית של עיריית יבנה לביצוע פעולות  – הרשת למרכזים קהילתיים

 .08-9439491 – טלפוןבמתנ"ס גרמנוב  -התרבות, הנוער והספורט בעיר, מטה הרשת יושב
 ///:www.matnasyavne.co.ilhttpאתר: 

 
 

 מחלקות הפועלות במסגרת זו:
 

 08-6119601טלפון:   -מתנ"ס ליפקין שחק
מרכז קהילתי ליפקין שחק מהווה מרכז הנועד לענות לצורכי פעילות תרבות ופנאי לתושבי יבנה בכל 

 הגילאים, תינוקות ילדים צעירים ומבוגרים.
 המשמשים לספורט, סדנאות במרכז חדרי פעילות ואולמות רב תכליתיים 

 וחוגי העשרה.
 מרכז שכונתי עם אופי עירוני המתאים למרקם התושבים.

 
ברשת כוללת, צהרונים, בגני העיריה ובתי הספר, משפחתונים )בתי  מחלקת גיל הרך

 המטפלות(ופעוטונים )במתנ"ס גרמנוב(. הצוות הניהולי ממוקם במתנ"ס גרמנוב.
פתוח אחה"צ בחוגים להורים ולילדים וכן במשחקיה  -" )גרמנוב(מרכז העשרה לגיל הרך "שבלול

 פתוחה.
 ואופציות סגנונותניתן לערוך ימי הולדת במס' מסלולים במתחם גרמנוב במספר  -ימי הולדת

 
 -שירות ייעוץ לאזרח, היועצים מתנדבים ומשרדי השירות נמצא במתנ"ס גרמנוב טלפון -שיל"ת

08/9439491. 
 

וסק בלימודי מוזיקה ומחול בכל ימות השבוע ומפעיל בית ספר למוסיקה בבתי הספר ע -קונסרבטוריון
 .08-9435695 -טלפון -וכן חוגי מחול.

 
 08-9333303 -טלפון  -כותר הפיס

 
 כולל את תחומי הפעילות הבאים:

 
 )השאלת ספרים בעזרת מנוי ללא תשלום(., מדורי קריאה    -ספריה עירונית

 וספרות.ועיון , מפגש סיפור 
 

 הנצחה כל הנופלים , אתר יזכור, באמצעות מתנדבים פרויקט-בית יד לבנים
 

 הספר. ימי עיון והדרכות לבתי חודית הכוללת מוצגים על התנ"ך,יתכנית י -מקראור
 

פועלת בקרב  כלל בני הנוער במסגרות של  תנועות נוער )הצופים, בני עקיבא,  -מחלקת הנוער
יר(, הפעלת מועדוני נוער, פרלמנטים לנוער וילדים, טיפוח קבוצת הנוער העובד, השומר הצע

 .08-9322316מרכז מנהיגות נווה אילן  -מנהיגות, מוקד הפעולה
 

 08 9422393: טלפון -מתנ"ס נאות שז"ר
 מקיים סדרות לתיאטרון לילדים ונוער באולם המופעים.

 חוגים לכלל הילדים , הנוער והמבוגרים.
 ת לילדים, באולם המופעים.מופעי בידור והצגו

 פעילות סל תרבות עירוני לכלל בתי הספר בעיר.
 מועדון נשים 

 פעילות של פיתוח קהילה ותחומי עניין. 

http://www.matnasyavne.co.il/


 
 

 08-9439577: טלפון  -היחידה לקידום נוער
       

, בלימודים   תייחודיו שנפלטו ממסגרות נורמטיביות, שילובם במסגרות 13-18מטפל בנערים גילאי 
 ודה תוך ליווי הנחיה בין אישית בתחומים:ועב

 .השלמת השכלת יסוד 

 .ליווי והדרכה לצה"ל 

 .קורסים להכשרה מקצועית 

 ,חיזוק ושילוב במסגרות נורמטיביות. פעילות העצמה 

 

  9435512-08 – טלפון  הסדנא לאומנות החדשה 
 יה,    אנימצ פועלת לקידום תחום האומנות הפלסטית בעיר, ציור, פיסול, קרמיקה,

 בנוסף הפעלת גלריה ותערוכות תקופתיות.
  

 
 :מרכזים קהילתיים

 
 08 9322078 - טלפון   -מרכז נאות בגין

 הפעלת חוגים ופעילויות תרבות וכן תנועת הנוער כנפיים של קרמבו.
 

 08-9439678- טלפון  -מרכז בית סולומון
 .הפעלת חוגים ופעילויות תרבות + מוקד קליטה לעולי אתיופיה

 
 08 9330407  - טלפון – מרכז תרבות לעולי אתיופיה

 הפעלת חוגים ופעילות תרבות מורשת אתיופיה ובית תפילה לעדה האתיופית.
 

 08 9437714  טלפון   -מחלקת הספורט
 

מפעילת מגוון רחב של חוגי ספורט עממי ומקצועי לרבות תחרויות, בי"ס לכדורסל וכדורגל, מגרשי 
 ספורט מכבי ואליצור. תותספורט פתוחים, עמו

 
 הפעילות מתקיימת במתקני הספורט הבאים:

 אולם כדורסל בשבזי -
 אולם כדורסל במרכז הספורט רח' האלון. -
 מגרשי טניס שדה בנאות שז"ר ונווה אילן -
 מגרש משולב בנאות בגין -
 מגרש משולב ברח' האלון -
 מגרש קט רגל בנאות שז"ר. -
 מגרש כדורגל בנאות שז"ר -
 ניעירו אצטדיון -
 בריכת שחיה עירונית לעונת הקיץ. -

 
 אירועים

הרשת למרכזים קהילתיים מפעילה בחופשות ובחגים אירועים עירוניים, חגיגות העצמאות פסטיבלים 
 ואירועי קיץ.

 
 קיץ תקייטנו

הרשת למרכזים קהילתיים מקיימת את כל הקייטנות בישוב עפ"י תחומי עניין וכן קייטנות חברתיות 
 לכל הגילאים.

 

 חזרה לתוכן עניינים

 



 

 מרכז חינוך ע"ש רייך

 

מכספי תרומות הגב' לוטי רייך מבלגיה, להנצחת ההורים חנה ושרגא  עשורמרכז רייך הוקם לפני 

 רייך.

 

מרכז רייך משמש כמרכז רב תחומי לחינוך מבוגרים. היוצר מארג של פעילויות לתרבות ולפנאי. 

 עם פיתוח משאבים.בשילוב 

 

מהות קיומו של המרכז הוא לאפשר לכל הבאים בשעריו לממש את הזכות להתקדם ולהתפתח 

 במעגל התעסוקה וההשכלה, והזדמנות לרכוש ידע וכלים רלוונטיים.

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

 

נוך וללמידה בכל גיל כבאחת מזכויות האדם, כמפתח לחירותו מטרת המרכז להכיר בזכות לחי

 למימוש זכויותיו כבן אנוש וכאזרח.

 

מתן אפשרות לכל תושב להשלים ולהרחיב השכלתו, כישוריו וידיעותיו במגוון רחב של  –חזון המרכז 

 תחומי ידע ועיסוק לאורך החיים.

 

בים, קורסי מנהלים, יזמות, אולפנים, במרכז מגוון רחב של קורסי דעת : גמולי השתלמות, מחש

השלמת השכלה, הרצאות, גישור, פסיכומטרי,  קורסי העשרה, ספורט. כמו גם: קורסים לגמולים של 

ארגון המורים, מרכז הורות ומשפחה, המרכז להעצמת נשים, מעגלי נשים בעסקים והמרכז 

 להתפתחות תינוקות נמצאים בו.

 

 אריאל ייקמו קורסים במרכז רייך + קורסים לגמולי השתלמות מכללת השכל בשיתוף אוניברסיטת 

 

 .*טיולים  *הרצאות   *סדנאות ועוד  -שיתוף פעולה עם גמלאות השוטרים 

 

מרכז רייך הינו מרכז נגיש ומותאם לאוכלוסיית הנכים ומאובזר במכשור חדיש ומתקדם ומשמש בית 

ה. ובו מתקיימות פעילויות מיוחדות עבורם לאוכלוסיית החרשים, העיוורים, הנכים והקהילה נגיש

 ושילובם בפעילויות השוטפות של המרכז.

 

 

 

 

 

 

 

 חזרה לתוכן עניינים

 

 



 רותים חברתייםיאגף לש

 

 עקרונות עבודת האגף

חלקה המחייב כל רשות מקומית להפעיל מ 1958רותי רווחה הינו גוף הפועל ע"פ חוק הסעד יאגף לש

 רותי רווחה. אגף הרווחה פועל ע"פ חוקי הסעד וכן הנחיות משרד הרווחה )הוראות התע"ס(.ילש

במסגרת תפקידו נותן האגף שרותי רווחה אישיים וחברתיים לפרט ולמשפחה, לילדים לנוער, 

לקשישים ולאוכלוסיות מיוחדות בין אם ותיקים או עולים חדשים מהארצות השונות. המשאבים 

 ים לפעילות האגף הינם ממשרד הרווחה ועיריית יבנה.העיקרי

 

 טיפול בילדים, בנוער ובמשפחותיהם )משפ' ותיקות ועולות( הנושא:

 הסבר:

משפחות, אשר קיבלו שירותים  1000 -רותים למשפחה, לילדים ולנוער טופלו באגף כיבמסגרת הש

 ן ע"י עו"ס לחוק הנוער:ילדים בסיכו 300, כמו כן טופלו 2015בתחומים שונים במהלך שנת 

 5201יעדים שהוגדו לשנת 

 40 .ילדים שולבו בפנימיות טיפוליות 

 55  שולבו במעונות יום, כולל מעון רב תכליתי. 3 – 0ילדים בגילאי 

 35  שולבו בצהרונים. 6 – 3ילדים גילאי 

 45  שולבו במועדונית. 9 – 6ילדים גילאי 

 18 3 – 0דרכה לאמהות לילדים בגילאי משפחות עולות מאתיופיה שולבו בתכנית ה. 

 10 .משפחות השתתפו בביקורי הורים לא משמורנים במרכז קשר אחת לשבוע 

  בני נוער המשולבים בפנימיות של עליית הנוער. 20ליווי ומעקב אחר 

 נערות. 15ת בית חם לנערות הפעל 

 נערות מיבנה 15ת פרויקט סלע חונכות לנערות פעלה 

  נערות 15קבוצת תמיכה לנערות 

 45 .בני נוער שולבו במסגרת מועדונית להעשרה חברתית וקידום בלימודים 

 70 .תסקירי גירושין, משמורת ואפוטרופסות נשלחו לבתי משפט 

  ילדים הוצא צו מבית משפט לנוער על דרכי טיפול והשגחה. 70 –ל 

 90 .בוגרים טופלו במרפאת שיניים קהילתית במחיר מסובסד 

 25 רכז אלימות ברחובות.משפחות טופלו במ 

 30 .משפחות טופלו בטיפול זוגי ומשפחתי 

  בני נוער במפתן ארזים. 50שילוב 

 דיונים בוועדה לתכנון טיפול. קוימוילדים  157 -ל 

 35 .משפחות משתמשות במועדון כביסה קהילתי 

 40 .בני נוער עולים וותיקים שולבו בפרויקט גמל"א 

 3 מוכות. נשים וילדיהם הוצאו למקלטים לנשים 

  נשים. 15הפעלת מרכז נשים עצמאיות בו משתתפים 

 150  ,משפחות קיבלו סיוע חומרי ברכישת ציוד ביתי )כמו מיטות, מקררים, תנורים, שמיכות

 ארונות וכו'(.

 550 .משפחות ובודדים קיבלו חבילות קמחא דפסחא 

 300 .משפחות קיבלו חבילות מזון ערב חג ראש השנה 



 משפחות. 200 -חת לחודש לחלוקת חבילות מזון א 

 .סיוע של קרן ידידות למשפחות נזקקות 

 משפחות. 20 -הפעלת תכנית נושמים ל 

 משפחות 50 -הפעלת תכנית מיצוי זכויות ומרכז עוצמה ל 

 

 

 טיפול בהתמכרויות )סמים, אלכוהול, הימורים(.הנושא: 

                                  הסבר:

שיש בהן בעיה של התמכרות )סמים, אלכוהול והימורים לצורך גמילה   משפחות 25 -מתן טיפול לכ

 מהתמכרות לשיקום אישי(.

 

 :5201יעד מוגדר לשנת העבודה 

 משפחות בהן מוכרים לסמים, אלכוהול והימורים.  25 -טיפול אישי, פרטני ומשפחתי לכ 

 .קבוצה טיפולית לנפגעי סמים עצמם 

 .ועדת אבחון 

  אלכוהוליזם טיפול אמבולטורי וחוץ ביתי.איש לטיפול ב 15הפניה 

 .הפנית משקמים למרכזי יום לנפגעי סמים 

  תחליף בית. –מכורים במסגרת חוץ ביתית  2שילוב 

 

 

 אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים –טיפול ושיקום נכים הנושא: 

 הסבר:

ימצאותו של ילד משפחות בהם נכות פיזית, פיגור או חולי נפש. ה 250 -רותי רווחה מטפל ביאגף לש

נכה או בוגר בבית משפיעה על כל המשפחה ויש חשיבות בטיפול בנכה ומשפחתו במטרה לשפר את 

 איכות חייהם.

לנכים פיזית, למפגרים, לחולים ובני משפחותיהם. הטיפול כולל שיחות, מתן  –מתן טיפול פרטני 

. הפנייה למרכז שיקום מענה לצרכים חומריים, שילוב במוסדות למקרים שלא מתפקדים בקהילה

לצורך שיקום תעסוקתי לנכים, סיוע בקבלת דמי ליווי לעיוורים, דמי תקשורת לחרשים הפנייה 

לתעסוקה נתמכת מוגנת וכו'. וכן פיתוח שירותים קהילתיים לשעות אחה"צ לאוכלוסיית הצעירים 

 המוגבלים בשכלם.

 :2015יעד מוגדר לשנת העבודה 

 חות להם בני משפחה עם נכויות שונות.טיפול פרטני ומשפחתי במשפ 

 ילדים ומבוגרים במוסדות למפגרים. 34 -שילוב כ 

 בוגרים במסגרות מוסדיות שיקומיות. 12 -שילוב כ 

 ילדים עם נכויות פיגור במסגרות אחה"צ להארכת יום הלימודים. 19 -שילוב כ 

 24 .איש משולבים במפעלים מוגנים 

 8 ונות יום בליווי סייעת במעון.ילדים מעוכבי התפתחות שולבו במע 



 12  כולל  -מעוכבי התפתחות ואוטיסטים שולבו במעונות יום שיקומיים  0 – 3ילדים גילאי

 מימון הסעה ומלווה.

 .הפעלת מועדון חברתי לעיוורים בוגרים 

  ילדים. 9 –סיוע במתן חונכת לשעות אחרי הצהרים לילדים אוטיסטים 

  תעסוקה מוגנת)מע"ש( ומרכז יום טיפולי. בוגרים עם פיגור במסגרת 20שילוב 

 12 .בוגרים שולבו במועדון חברתי אחה"צ בבית אקי"ם יבנה 

  הפעלת מסגרת תגי"ל לילדים ובני נוער עיוורים וכבדי ראיה מסגרת אזורית המופעלת

 חניכים. 12במרכז רייך 

 

 עבודה קהילתית

 הסבר:

רותים חברתיים במטרה לחזק את יהאגף לש עבודה קהילתית הינו תחום בעבודה סוציאלית בו עוסק

 הקהילה לפעול למען עצמה ולשפר את איכות חיי הקהילה.

העבודה בקהילה נעשית באמצעות תושבי השכונה, פעילים, מתנדבים אשר מוכנים לתרום מזמנם, 

מהידע שלהם למען הקהילה בתחומים שונים של פעילות. הפעילות נעשית בשיתוף עם אגפי העירייה 

 ונים.הש

מתן ליווי מקצועי לפעילים מתנדבים מהשכונה הפועלים במטרה לשפר את איכות חייהם של תושבי 

 השכונה וזאת באמצעות פיתוח פרויקטים שכונתיים, סדנאות לפעילים וכו'.

 

 :5201יעד מוגדר לשנת העבודה 

 עבודה בשיתוף ועדי שכונה בנאות שז"ר ורמות ויצמן. וכן בשכונות אחרות בהתאם 

 לצורך.

 .פיתוח פרויקטים שונים בתחום קליטת עליה 

 .הפעלת שרות יעוץ לתושב 

  "כולל ליווי והפעלת קבוצת מתנדבים  בטיחות ילדים ובני נוער –הפעלת פרויקט "בטרם

 בתחום.

 .קיום הפנינג והפעלת הורים וילדים בנושא בטיחות ילדים 

 ליווי קבוצת פעילים קהילה נגישה במרכז רייך 

 ועבודה עם נציגי הועד. מת ועד זמני שכונת רביןסיוע בהק 

 קבלת תרומות ציוד וריהוט יד שניה וכן ביגוד והפנייתו למשפחות נזקקות 

 

 

 

 

 

 

 



 טיפול באזרחים ותיקים הנושא:

 הסבר:

אגף הרווחה מעניק טיפול פרטני, סיוע משפחתי וקהילתי לאוכלוסיית אזרחים ותיקים בעיר, מסגרת 

להתמודד עם הטיפול בהורים המבוגרים.   לבני המשפחה של האזרחים ותיקיםזו כוללת גם סיוע 

תיקים בעיר ולבני משפחותיהם והמשך הפעלת ומתן שרות טיפולי, ייעוצי והדרכתי לאזרחים הו

 תיקים.והקיימים למען רווחת האזרחים הו הפרויקטים

 :2015יעד מוגדר לשנת העבודה 

  בתי אב, כולל  1,100 –ובני משפחותיהם לכ הבטחת טיפול פרטני לאזרחים ותיקים

 מקבלי חוק סיעוד.

  איש. 15 – 18הפעלת מועדון תעסוקתי לאזרחים ותיקים בבית קומקומר 

  אזרחים ותיקים במרכז יום. 80שילוב 

  ,אזרחים ותיקים טופלו  35הפעלת מרפאת שיניים קהילתית לאזרחים ותיקים

 במחיר מסובסד.

 ילות לאזרחים ותיקים.חב 300 –חלוקת קמחא דפסחא 

 אזרחים ותיקים. 15 -ת יחידה מוגנת במרכז יום לעלפה 

 איש ותיקים  70 –חברתיות העשרתיות לאזרחים ותיקים ניצולי שואה  תכניות

 ועולים

 חודשים. 3 -אחת ל  הוצאת עיתון על ידי אזרחים ותיקים 

 קשיש.אירוע מרכזי שנתי לאזרחים ותיקים תושבי העיר במסגרת יום לאזרח ה 

 180   בתי אב משתתפים בפרויקט קהילה תומכת לאזרחים ותיקים בעיר בשיתוף

 ומט"ב.  עיריית יבנה

 אזרחים ותיקים. 8 –במסגרת בתי אבות מחוץ ליבנה   סידור אזרחים ותיקים 

 .ליווי הוסטל הדקל ע"י עו"ס מהאגף, כולל הפעלת קבוצה לאזרחים ותיקים בהוסטל 

 ד בביטוח לאומי.עדת חוק סיעווהשתתפות בו 

 משפחות,  85 -מתן סיוע חומרי לאזרחים ותיקים ברכישת ציוד ביתי וציוד רפואי ל

 כולל השתתפות הסעות לדיאליזה.

  איש. 33כולל ארוחה חמה  משודרג לאזרחים ותיקיםהפעלת מועדון 

  איש. 15 – 20 –הפעלת מועדון אזרחים ותיקים יוצאי אתיופיה 

 ים ותיקים מחבר העמים.הפעלת קבוצת בית חם לאזרח 

  אזרחים ותיקים אחת לחודש תרומה של הקרן  180 –חלוקת חבילות מזון ל

 לידידות.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מוקד עירוני לעולי אתיופיה

 הסבר:

משרד הקליטה כחלק מהטיפול שלו בקליטת עולי אתיופיה החליט לפני מס' שנים על הקמת מוקד 

יכוז הטיפול בעולי אתיופיה ופיתוח תכניות מיוחדות לסיוע קליטה עירוני במס' ישובים בארץ, לצורך ר

למשפחות עולים מאתיופיה. מדובר בתוכנית עירונית כאשר המוקד נפתח בבית סלומון, לצורך ביצוע 

העבודה מוקצים במוקד הקליטה עובדים מגשרים לתעסוקה + עובד נוער בנוסף למנהל המוקד. 

תיופיה ביישוב וצמצום הפערים הקיימים בין אוכלוסיית תכנית שבאה לשפר את קליטתם של עולי א

 העולים לבין האוכלוסייה הוותיקה ולחזק את השתלבותם החברתית והקהילתית ביישוב.

 

 :5201יעד מוגדר לשנת העבודה 

הפעלת צוות היגוי עירוני מגורמים בקהילה פעילים מהקהילה, עיריית יבנה וממשרד  -

 יות והפעלתן.הקליטה שילווה את בניית התוכנ

השתתפות במימון כספי לתוכניות קיימות בקהילה, פרויקט גמל"א, תכניות במועדונים  -

 שכונתיים וכו'.

 תכניות ופרויקטים נוספים באותם תחומים שאין עליהם מענה כיום ביישוב כמו: -

  סיוע ליוצאי אתיופיה להשתלב בעבודה כולל הפנייה לקורסים  –הפעלת מגשר תעסוקתי

 .מקצועיים

 קבוצת טמרו. טיפוח קבוצת כדורגל עולים מאתיופיה 

 .תכנון ימי בריאות בשיתוף קופ"ח בקהילה 

 .סיוע ותיווך למען עולים הזקוקים לכך מול מוסדות שונים 

 .סבסוד חוגים לילדים במסגרות שונות בקהילה 

 

 כנית פאקט בשיתוף ג'וינט ישראלת

מציעים ליבנה להיכנס לתוכנית פאקט בסיוע  וינט לראש העיר כי הם'הודיע הג 2011במהלך שנת 

 של קהילת קליבלנד.

וינט, משרד החינוך, קהילת קליבלנד ועיריית יבנה, התוכנית 'תכנית פאקט הינה תכנית משותפת לג

מיועדת לקהילת יוצאי אתיופיה ילדים והורים בשילוב ילדים מצטרפים לא בני הקהילה. נקלטה רכזת 

, גיל בי"ס משפחה וקהילה( 6גוי עירוניות וועדות לפי נושאים )ילדים עד גיל לתוכנית, קוימו ועדות הי

 גובשו תכניות.

 במסגרת תכנית פאקט בוצעו תכניות בהתאם לצרכים שעלו כגון:

 .תכנית התפתחותית לילדים במעונות יום 

 תכנית התפתחותית לילדים בגני ילדים 

 ( לצורך ח 5תגבור לימודי בבי"ס יסודיים )יזוק תלמידי יוצאי אתיופיהבתי ספר 

 עבודה עם הורים 

 ( 3הכנסת עו"ס לבתי הספר )במספר 

 ,גני ילדים ובתי ספר  הכנסת מגשרות לקהילה שפועלת מול מעונות היום 

 .סיוע בסבסוד מעונות יום, חוגים לילדים 

 



 

 שיקום האסיר

 -ם )ביבנה כמתן שרות לתושבי יבנה הנמצאים בכלא ולבני משפחותיהם כולל משפחות האסירי

 אסירים בכלא(. 20

השרות ניתן ע"י עו"ס מרכז שיקום האסיר ביבנה בליווי עמותה לשיקום האסיר יבנה אשר פועלת 

פעילויות  סבסודשנים רבות לסיוע תמיכה וליווי לאסירים משוחררים ובני משפחותיהם כולל 

 .חברתיות לילדי אסירים, ליווי אסירים משוחררים במציאת תעסוקה וכו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חזרה לתוכן עניינים

 



 אגף הנדסה

 

 העיר מהנדס תפקידי

 .תפקידיו בתחום המקצועית הסמכות הוא המקומית הרשות מהנדס .1

 :דין כל להוראת בכפוף המהנדס של וסמכויותיו תפקידו תחום וזהו .2

 עיר תכנון. 

 והרישוי הפיקוח. 

 יתהציבור הבניה. 

 מטעמה או המקומית הרשות י"ע המבוצעות הציבוריות העבודות. 

 יהיה, והבניה התכנון לחוק 18 בסעיף כאמור, מקומית ועדה היא שמועצתה מקומית ברשות .3

 הרשות בתחום לו שיש וסמכות תפקיד וכל, המקומית הועדה מהנדס הרשות מהנדס

 .מורכא מקומית ועדה של התכנון במרחב גם לו יוקנו המקומית

 ההנדסה אגף של עיקריים פעילות תחומי

 .העיר לראש ד"חו ומתן הנדסי ייעוץ .1

 .העיר ופיתוח לתכנון הקשור בכל החלטות קבלת בצוות השתתפות .2

, משטרה א"הג, י"ממ, בזק, חשמל חברת, ממשלה משרדי – חוץ גורמי עם ותאום קשר .3

 '.וכו מפקחים, מודדים, מתכננים, יועצים

 :עיר .   תכנון4

 בינוי ותכניות עיר בנין כניותת. 

 וחלוקה איחוד תשריטי. 

 רישום לצורכי מפות. 

 בניה בנושא לציבור מידע. 

 ציבור לצורכי הפקעות – נכסים. 

 וכו מחוזית. ו, ארצית. מ, השונים הרישוי במוסדות העירייה ייצוג.' 

 השבחה היטלי. 

 

 :ובניה לתכנון מקומית עדהו  .5

 :בניה רישוי

 בניה היתריל בבקשות טיפול. 

 והיטלים אגרות תחשיבי הכנת. 

 ארנונה חיוב לצורך בניה שטחי דווח. 

 בניה היתרי בנושא מידע מתן. 

 בניה תיקי בארכיב טיפול. 

 

 

 

 

 



 :הבניה על פיקוח

 להיתר בניה התאמת על שוטף פיקוח. 

 הריסה, הפסקה צווי, בניה בחריגות טיפול 

 אישום לכתבי לתצהירים נספחים הכנת. 

 טאבו אישורי לצורך כסיםנ בדיקת. 

 ערבויות ושחרור 4 לטופס בדיקת. 

 

 :ותשתיות פיתוח, בינוי .6

 ציבוריים פרויקטים של וביצוע ניהול, תאום, ליווי, תכנון – ציבורית בניה: 

 ודת תרבות, חינוך מוסדות, 

 ספורט מתקני, 

 וכד ציבוריים מקלטים.' 

 פרטיים טיםופרויק תכניות ואישור בדיקה ליווי  – פרטית בניה: 

 מגורים, 

 ומלאכה תעשיה, 

 ושירותים מסחר. 

 ציבוריים פארקים של וביצוע ניהול, תאום, ליווי, תכנון  – וגינון פיתוח: 

 ירק ופסי רחובות עיצוב, 

 נוי גינות, 

 משחקים מתקני, 

 אופניים שבילי, 

 חנייה מגרשי, 

 ב"וכיו ילדים וגני ספר בתי חצרות. 

 מבנים של ובדיקה סקר – מסוכנים מבנים: 

 ותצהירים דעת חוות מתן, 

 ב"וכיו הריסה צווי הכנת. 

 ציבוריות תשתיות של וביצוע ניהול, תאום, ליווי, תכנון-תשתיות: 

 וביוב מים, 

 תיעול, 

 ומדרכות כבישים, 

 ותחבורה תנועה, 

 ומאור חשמל, 

 ב"וכיו כ"טל, טלפונים 
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 שאושרו חלוקה להפקדה תשריטי תכניות הוגשו טרם–( עדיה) כנסים מרכז – 3/ 95/יב     12.27

 מינהל חתימת עם תכניות הועברו טרם אושר -אביבית רחוב     12.28

 אושר-אתרוג/הדס רחוב     12.29

 אושר - A מתחם     12.30

 אושר -ראובן גן מתחם     12.31

 בניה חריגות בשל נדחה -'חגג אהרון – 1/  208 תח/מק/יב     12.32

 אושר - הגלבוע' רח – 10/  181/תח/ מק/יב     12.33

 אושר – לרישום והועבר נבדק– B+C מתחם תכניות     12.34

 בגין נאות

 אושרה– 8/  199/מק/יב     12.35

 אושרה– 9/  199/מק/יב     12.36

  בשלב הפקדה  לפני מקומית לתכנית שהוסבה תכנית זכויות תוספת – 10/199/מק/יב     12.37

 .סופיים תיקונים

 14/ 199/ יב    12.38

 15/  199/ יב    12.39

 16/  199/ יב    12.40

 17/  199/ יב    12.41

                               18/  199/ יב    12.42

 19/  199/ יב    12.43

 20/  199/ יב    12.44

 21/  199/ יב    12.45

 .להפקידה  והוחלט למקומית והוסב מחוזית בסמכות שהייתה תכנית – 22/  199/ יב    12.46

 .להפקידה והוחלט למקומית והוסב מחוזית בסמכות יתהישה תכנית – 23/  199/ יב    12.47

 תוקף למתן פורסמה – האלון' רח – 3/  164/מק/יב    12.48

 הפקדה לקראת בהליך – בורדו -10/ 222/ מק/יב    12.49

 אושר – 3/ 4/ 100/ מק/יב    12.50

 נידונו ולא שהוגשו הפקדה תכניות לקראת בהליך -  B+C  מתחם – 1/ 1/ 255/ מק/יב    12.51

 סף בתנאי עומדת לא גור' משפ – 4/ 4/ 100/מק/יב    12.52



 סף בתנאי עומדת לא – סלמן סמי – 3/ 208/מק/יב    12.53

 סף בתנאי עומדת לא – סמל מטבחי – 3/ 95/מק/יב    12.54

 נדחה – חיסום. א.א – 5/  213/ מק/יב    12.55

 הפקדה לפני - מקומית לסמכות הוסבה  -בגין נאות – 24/  199/מק/יב    12.56

 .להפקידה הוחלט מקומית לסמכות הוסבה– הגפן' רח – 4/  62/מק/יב    12.57

 .להפקידה הוחלט מקומית לסמכות הוסבה – האורן' רח – 5/ 162/מק/יב    12.58

 מקומית סמכות שאושרו תכניות

 אושר -מהצרי'  משפ – 270/ מק/ יב    12.59

 שכנים סכסוך בגלל משתהה הטיפול הפקדה לאחר -רפי'ג' משפ – 272/מק/יב    12.60

 אושר -בצלאל' משפ – 271/מק/ יב    12.61

 חדשות תכניות

 דההפק לפני בדיקה bcמתחם – 1/ 1/255/מק/יב    12.62

  אבוחצירא ברחוב חלקה פיצול -        262/ מק/יב    12.63

 שבזי ברחוב חלקה פיצול -        263/ מק/יב    12.64

 אושרה שתכניתו לאחר חדד' משפ חוזרת תכנית -    1/ 260/ מק/יב    12.64

  שגויה מדידה על נעשתה,  מאושרת 260/ מק/יב             

 למגורים צ"משב ייעוד שינוי צנעני' משפ -   1/ 273/ יב    12.65

 .ב.בק שינוי פרידמן משפ 17/  122/ מק/יב    12.66

 אבוחצירא ברחוב מגרש פיצול גולגי משפ – 261/ מק/יב    12.67

 חזיתות  ושיפור זכויות תוספת רביבו/ ביטון הדרור ברחוב חנות – 1/  5/  159/יב    12.67

 .לבדיקה תכנית הוגשה טרם – ייעוד וישינ ח"מתנ – ביילסול    12.68

 

 ם"תצרי

 אושר – צוק אבן    12.69

 נבדק טרם חדש   הכרמל מתחם    12.70

 148/מח מתחם    12.71

 ר"המע מתחם    12.72

  שונה מדידה גפני – זכויות לרישום חלוקה תשריט – 3/62/6/ תח/מק/יב    12.73

 .בבדיקה – מהמאושר             

 .לבעלים נמסרה הודעה מקודם לא בניה חריגות בשל – יבנון דלק תחנת מתחם    12.74

 .האישור הליך הוחל טרם אושר פאנסי – תעשיה אזור חלקה לפיצול בקשה    12.75

 

    

 

 

 

 



 הבניה על ופיקוח רישוי.  13

 

 למידע בקשות 112     13.1

 התקבלו - בניה להיתרי בקשות 215     13.2

 משנה ועדתוב נדונו בניה להיתרי שותבק  55     13.3

 רישוי ועדתוב נדונו בניה להיתרי בקשות 170     13.4

 משנה עדתובו נדונו עיר בנין תכניות   26     13.5

 עסק שיוןילר בקשות 171     13.6

 תשתיות לאישור בקשות   22     13.7

 הופקו בניה היתרי 115     13.8

 ובניה לתכנון משנה ועדות 4      13.9

 רישוי ועדות 16    13.10

 עסקים רישוי ישיבות   6    13.11

 התראה מכתבי  236    13.12

 מינהליים בניה הפסקת צווי 9    13.13

 4 טופסי 32    13.14

 הוכנו אישום כתבי 52    13.15

 ש"לביהמ הוגשו אישום כתבי 81    13.16

 הוצאו מינהליים הריסה צווי 3    13.17

 ניתנו טאבו אישורי 741    13.19

 ערבות שחרור 46    13.20

 

 כללי.  14

 

 קל-פל ותקרות מסוכנים במבנים טיפול    14.1

 38 א"תמ – אדמה ברעידת מבנים חיזוק הנחיות    14.2

 השבחה היטלי שמאויות הכנת    14.3

 משפט בבתי עדויות מתן    14.4

 ש"משהב תכנון ליווי ישיבות    14.5

 חוץ גורמי בפני העירייה צוגיי    14.6

     קהל קבלת    14.7

 

 

 
 חזרה לתוכן עניינים

 

 

 



 

 אגף שפ"ע

 

 2015להלן רשימת פרויקטים בשנת 

 

  , החלפת תאורת רחובות לתאורה בטכנולוגית לדים ) שד' ירושלים ,שד' דואני, עצמאות

סטרונמים במרכזיות תאורה לחסכון באנרגיה, שכונה ביצוע שעונים א שכונה ירוקה דרור, 

ירוקה ביצוע משנקים אלקטרונים ובקרי חסכון באנרגיה בעמודי תאורה בשכונה הירוקה 

 ביצוע תאורת לדים לחסכון באנרגיה.

  ש"ד ירושלים סנהדרין, ירדן סנהדרין, ז'בוטינסקי החלפת רמזורים לטכנולוגית לדים צומת

 י, דרור דואני, קישון סנהדרין,  שבזי דואנ סנהדרין

  ( מזגן לאחר ה כיבוימזגניות פעולת הביצוע מזגניות למערכות מיזוג האויר בבתי הספר

 גורם אנושי (  שעתיים במידה ולא כובה ע"י

  לחסכון באנרגיה בבתי ספר באמצעות גלאים לכיבוי אוטומטי למערכות תאורה בקר ביצוע

מות ויצמן, יחדני, אורן, אלון אביר יעקב. החלפת גופי בבתי ספר ר .האווירומערכות מיזוג 

 תאורה בכיתות לתאורת לדים במסגרת שיפור תנאי שהייה.

  והתקנת שעונים להגבלת שעות  החלפת גופי תאורה במגרשי הספורט לצריכה נמוכה ביותר

 התאורה במגרשי הספורט

  אנרגיה למוסדות  סכיםחובמוסדות אספקה והתקנה מזגנים  האווירטיפול במערכות מיזוג 

 מלאי מסומך בכל שתחזוקת חשמל מוסדות חינוך בדיקת מוסדות החינוך ע"י מהנדס בודק וח

 שנה 

  הפעלת קבלנים חיצונים לתיקון חלונות דלתות ומסגרות פיתוח 

  ביצוע שיפוצי קיץ במוסדות חינוך והכנתם לפתיחת שנת הלימודים ע"פ צרכי מערכת החינוך

 וץ תאי שירותים ,בנייה חדר מחול , חדרים מדעים וכדומה )הכנת כיתות, שיפ

  נריה, אולפנא בנותביצוע פרויקטים אופק חדש עוז לתמורה בבתי ספר 

  כיתות ללקוי שמיעה בבתי ספר וגנ"י  6ביצוע הכנת 

  שיפוץ מבנה העירייה והכנתו להנגשה 

  רכישת אביזרי בטיחות ואספקתם לבתי ספר וגנ"י 

 מ"ר  7000סנטטי בכל הגינות הציבוריות  ביצוע פרויקט דשא 

  מ"ר  300בניית תוספת לאגף הרווחה 

  בניית בית כנסת בשכונת תדהר לרווחת הציבור 

  מספרה מפתן ארזיםבניית 

 )בניית מועדון מיתר מפתן ארזים)מועדון לרווחת הנוער לשעות אחה"צ 

 שיפוץ מועדון נוער קהילתי ברחוב הנגב 

 שיפוץ מתנ"ס נאות שז"ר 

 ביצוע הצללות במגרשי ספורט אביר יעקב,נריה,ביאליק 

 ביצוע הצללות בגני ילדים 

 ביצוע סימוני כבישים בצירים ראשיים 

 ביצוע פרויקט החלפת מעקות הולכה דגם יבנה בכל העיר 

 ביצוע פרויקט תרני דגלים בכל הכניסות לעיר יבנה 

  ביצוע החלפת מתקני הספורט שערים וסלים בכל העיר 

 נה הרווחהשיפוץ מב 

 

 

 



 ס.מנהל אגף שפ"ע-פירוט פעולות ופרויקטים 

 

 פניות 3939טופלו 

 פניות 642-תקלות בנושא תחזוקת מוסדות חינוך ועירייה הנדרש הפעלת גורמים חיצוניים

 פניות 1487תקלות בנושא תאורת רחובות 

 פניות 191תקלות בנושא תחזוקת חשמל מוסדות חינוך 

 פניות 842ת חינוך ועירייה תקלות בנושא מזגנים מוסדו

 פניות 777תקלות בנושא מים וביוב ותחזוקת מזרקות 

 

 

 מחלקת אחזקה  -פירוט התייעלות והפעולות שבוצעו באגף 

 

 פניות  3081טופלו 

 

  חידוש סימוני כבישים מעברי חציה 

  התקנת מעקות בטיחות 

  תחזוקת חשמל מוסדות חינוך וגנ"י 

  עבודות מסגרות 

 ני ריצוף יזום ותקלות עבודות תיקו 

  התקנת ריהוט רחובות 

  סיורים רגליים יזומים לאיתור מפגעים 

  ניקיון מערכת הניקוז העירונית 

 בגני ילדים   שיפוצי קיץ 

  שימוש בחומרים ממוחזרים לביצוע עבודות תחזוקה ) פחים צנרת וכדומה 

  )שימוש בריצופים שפורקו ע"י קבלנים במסגרת פיתוח ) בניה חדשה 

 

 

 מתקני משחק 

 

  בדיקה וטיפול יומי במגרשי משחק ומניעת מפגעי בטיחות 

  בדיקות תקופתיות של מכון התקנים / מעבדה מוכרת 

  כל מתקני המשחקים בגני הילדים ובגינות הציבוריות מאושרים 

 והוותיקותות שנוספו מתקנים חדשים בשכונות החד  

 

 עירוניים  אירועים

 

  ים עפ"י הצורך התקנת במות חסימות כביש 

  הובלות ושינוע ע"פ דרישות במערכת החינוך והאירועים הציבורים 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מחלקת איכות הסביבה

 

 פניות  3276טופלו 

  פעולות 3000בוצעו פעולות הדברה יזומות ל מכרסמים , תיקנים כ 

  דונם  2000הדברת עשביה בשטחים ציבורים כ 

 וטיפול ביתושים   ניטור 

 תי העסק העוסקים בייצור או שיווק מזון ביקורת מזון בב 

  ביצוע בדיקות בשיתוף איגוד ערים לאיכות הסביבה  –רעש וזיהום 

 מדידות קרינה עמודי חשמל    

 

 שרות וטרינרי 

 

  ניות1786פבוצעו בדיקות למוצרים מן החי טופלו 

  פניות בוצע סקר354מפגעי איכות הסביבה זיהום אויר ומפגע תברואי טופלו     

 שלטים   2299ילוט ש   

  כלבים  1162חוסנו 

  378חיסוני חתולים ועיקור חתולים 

  55התקנת שבבים בכלבים  

 48 כלבים משוטטים  

  63הסגרת כלבים נשכו  

 195א בע"ח שטיפול בתלונות הציבור בנו  

 

 מיחזור 

  מיכלים בשכונת רבין  60מתקנים ו 125כיום מוצבים בעיר  -נייר עיתון 

 נוספו מתקנים רבים לאיסוף בקבוקים  -בקבוקי פלסטיק כלובים לאיסוף 

 מתקנים לאיסוף בגדים ישנים ומוצרי טקסטיל 22נוספו  -טקסטיל 

  למחזורטון פסולת  22עיריית יבנה פינתה  2015בשנת  

 

 

 

 מחלקת מים וביוב מוסדות חינוך 

 

 פניות  777טופלו 

 

  בתי ספר  20גנ"י ו  85  ינוך עירוניםטפים ותחזוקת מים וביוב במוסדות חשוביצוע טיפולים 

  ביצוע תחזוקה שוטפת מזרקות בעיר 

 וי מים וביוב וביצוע עבודות יזומות החלפת ק 

  מעקב צריכת המים העירונית הן במוסדות החינוך ומערכת הגינון 

  בדיקות קרינה אלקטרומגנטיות במוסדות חינוך 

 

 

 

 

 

 



   רישוי עסקים

 פניות 32טופלו 

 

 ה של בתי עסק בדיקה יזומ 

  עסק לעסקים שעמדו בדרישות משרד הבריאות כיבוי אש  רישיונותהונפקו 

 ומשטרה 

 

 

 מחלקת פיקוח העירוני 

 

 פניות  5712ו טופל 

  דוחות חניה 

  ימים בשבוע במשמרות  7שעות  24פיקוח העירוני עובד 

  מבצע סיורים יזומים ברחבי העיר ומונע הפרעות סדר , הכוונת תנועה 

 רה על הרכוש הציבורי והסדר ציבורי שמי 

 

 סיירת ניקיון 

 

 פניות   4113ו טופל

  פיקוח צמוד על קבלן פינוי אשפה וטיאוט רחובות 

  הפעלת סיירת ניקיון בכל שעות היום לניקיון כבישים ראשיים ומדרכות 

  החלפת מכולות בפחים טמוני קרקע 

 

 

 מחלקת גנים ונוף 

 

 פניות  2936טופלו 

 דונם גינון  750טפת של כ תחזוקה שו 

  עונתיים  30,000ו   צמחים 15,000השלמה והחלפת צמחיה ברחבי העיר למעלה מ 

  ביצוע גינות בשכונות ותיקות 

  התקנת מערכות השקיה ממוחשבות 

  סקר עצים 

 

 

 

 

 

 

 

 חזרה לתוכן עניינים

 

 



 אגף משאבי אנוש

 

 

וש בעירייה מטפל בכל נושא המשאב האנושי במסגרת המנהל פועלים אגף מנהל ומשאבי אנ

 המחלקות הבאות:

 

  טפול בכל הקשור לצי הרכב של העירייה. –רכב ולוגיסטיקה 

 .מח' מחסני העירייה 

 ,נוכחות, קליטת עובדים, פרישת עובדים,  אגף מנהל ומשאבי אנוש: מדור מנגנון

   הדרכה והשתלמויות, עובד משק ומינהל. 

 מונה ארכיב העירייה.מ 

 

 

 

 

 עיקרי פעילות האגף:

 

קליטה והצבת העובדים באגפים האגף מטפל בכל הקשור בטיפול במשאב האנושי של העירייה, 

טיפול בתנאי השרות של העובדים וביצוע שכרם בהתאם להנחיות משרד הפנים  ומחלקות השונות,

ות, מכרזים לקבלם עובדים, בדיקות , פרישת עובדים, הדרכה והשתלמויוהממונה על השכר באוצר

 .שכר

 

טיפול בכל הקשור במנהל העירייה כגון רכב, מחסני העירייה, ארכיב העירייה, טיפול בכל הקשור 

ועובדי  התחזוקה של משרדי ומתקני העירייהלמזכירות בעירייה באגפים השונים כולל נושא המשק ו

 הניקיון.

 

 

 

  2015בשנת 

 

 האגף ומחלקותיו טופלו הנושאים הבאים באופן יסודי:מעבר לעבודה השוטפת של 

 

 .החלפה ורכישת רכבים, טיפול בכל נושא נוהל הצעת מחיר והזמנת הרכבים 

 פיקוח עירוני, דים, בהנדסה, שפ"ע חינוך וביטחוןהוצאת מכרזים לקליטת עוב ,

 שיטור עירוני.

 נות לגנים חדשים.גיוס כ"א בנושא חינוך, גיוס כ"א לבתי הספר החדשים, סייעות גנ 

 .סידור וארגון המחסנים כולל ביצוע גריטה של בלאי 

 .בדיקות שכר לקבוצות עובדים שונים 

 .הערכות לקליטת תוכנת נוכחות חדשה ושעוני נוכחות 

 

 חזרה לתוכן עניינים

 

 

 



 מח' הביטחון והחירום

 

הביטחון בשגרה ובחירום בעיר , ובדגש על ביטחון  מח' הביטחון והחירום מרכזת את כל נושאי

 במוסדות החינוך)בתי ספר וגני ילדים( ואירועים עירוניים .

המחלקה פועלת להגברת רמת המוכנות לשע"ח ובשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון וההצלה השונים: 

רמים ומחלקות משטרת ישראל, צה"ל, מד"א,  פיקוד העורף, כיבוי אש, משרד החינוך , ציבור גו

 השונות  בעירייה, בעלי תפקידים וחברות העובדות ביבנה ותושבי העיר  .

 

 :  תחומי פעילות ואחריות מח' הביטחון  

 

 . אחריות לתכנון, ארגון הפעלה ופיקוח של שירותי הביטחון בעיר 

 

 .קיום מפגשים ודיונים לאירועי שע"ח עם גורמי הביטחון והחירום השונים 

 

 שתלמויות, כנסים עם גורמי הביטחון והחירום השונים.השתתפות בה 

 

 בנושאי ביטחון שוטף ושע"ח בשיתוף פיקוד העורף, משטרת ישראל,   מתן הנחיות לתושבים

 משרד החינוך .

 

    ודרכי פעולה למצבי הביטחון והחירום השונים .קביעת נהלים 

 

 נים:השתתפות בתרגילי ביטחון ושע"ח עם גורמי ביטחון וחירום השו 

 )מד"א, משטרה, כב"א,  צבא ( .

 

 הנחיית מנהלי אירועים בנושאי אבטחה וסיוע לגורמי הביטחון במתן   - אבטחת אירועים

 מענה לאירועים .

 

 טיפול בציוד הצטיידות ביטחון לשע"ח. -  מיגון רשותי לשע"ח 

 

 לבעלי   לוועדת מל"ח , תרגול  ורענון של חברי ועדת מל"ח , השתלמויות ביצוע הדרכות

 תפקידים.

 

  פס"ח העירוני . –הנחייה ושותפות עם מערך מל"ח 

 

 מיקום, נוהלי פתיחה, טיפול וכשירות אחזקת מקלטים ציבוריים בעיר  בסיוע אגף   - מקלטים

 שפ"ע. 

 

 מיקום,  תאריכי ביצוע ניסוי צופרים בעיר . -  צופרים 

 

 . הפעלת חפ"ק עירוני בחירום 

 

 קוד העורף בחלוקת ערכות מגן ופתיחת מתקנים לחלוקה לתושבים.סיוע לפי -  מיגון אישי 

 

 .מקומות פינוי לאוכלוסייה בשע"ח 

 

 



 

 מוסדות חינוך

 

 הפעלת מערך המאבטחים , פיקוח, ביקורות והדרכה בבתי ספר  -  אבטחת מוס"ח 

  .וגני   ילדים, שיתוף פעולה עם משרד החינוך, משטרת ישראל ופיקוד העורף 

  הנחיית והדרכת מורים וגננות בנושאי  – ביטחון, גננות בבתיה"ס הנחיית רכזי 

  .ביטחון  ובטיחות בטיולים ,  בטיחות והיערכות למצבי חירום 

 הנחית גורמי בתי ספר, גננות גני הילדים, ייעוץ,  פיקוח  – אבטחת אירועים 

  .והפעלת  אבטחה טיולים ומסיבות 

 ם/ות בתי הספר, העב"טים טיפול שוטף בפניות מנהלי – ביטחון בשגרה 

  . והמאבטחים  לאירועי אלימות בבתי הספר ובאירועים ביטחוניים 

 מעקב וטיפול לחצני מצוקה ומערכות אזעקה במוס"ח ובמערכת  – מיגון מוס"ח 

 . העירונית 

 וביצוע מרכיבי ביטחון השונים , גידור , מערכת כריזה וכו'... מעקב , רענון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : 2015הפעילויות שבוצעו  במהלך שנת  

 

 נושאים מס'    

 מקלטים עירוניים בשיתוף  מפעל הפיס     3שיפוץ וחידוש  1    

 תרגיל הדגמה למנהלים ורכזי הביטחון     2    

 תכנון הקמת שיטור עירוני   3    

 אבטחה ופיקוח גני הילדים בשכונת רבין   4    

  2015יחידת חילוץ עירונית לשנת  תכנית  5    

 כנס תוכנית עבודה משותפת רח"ל, פקע"ר,משרד הפנים   6    

 קורס מד"א " לנוער מתנדב "  7    

 כנס אבטחה ארצי במעמד מפכ"ל המשטרה  8    

 תדרוך  בקרים לתרגיל מוס"ח   9    

 2015היערכות לאירועי פורים    10    

 ה במוס"חלחצני מצוק   11    

 תרגיל ארצי במוס"ח    12    

 סיורים במקלטים העירוניים    13    

 ביקור מפקד פקע"ר  ומג"ד החילוץ  14    

 הפעלת  תרגיל " למידה מרחוק " בחירום   15    

 סיכום תרגיל מוס"ח + מודול ביטחון -כנס קב"טים מחוזי    16    

 רוניים היערכות לאבטחת אירועים עי  17    

 סיור במחסני החירום  העירוניים   18    

 אבטחת צעדת יבנה   19    

 תיאומים עם יחידות צה"ל   תרגול   20    

 ראיונות לקבלת מועמדים לשיטור העירוני  21    

 אבטחה " מירוץ לנופל  " ביה"ס גינסבורג  22    

 אישורי תכניות אירועים עם גורמי  המשטרה  23    

 תרגול והדרכה מערכת ביטחון מנבסנ"ט  24    

 משרד החינוך   - 4אישורי מרכיבי ביטחון תקנה  25    

 השתלמות חירום לאומית במרכז שליטה עירוני היערכות  לחירום 26    

 ויום העצמאות  –היערכות ליום הזיכרון   27    

 אבטחת טקס גני ילדים   28    

 אשכול רשויות פס"ח   השתלמות תר"ח  29    

 קורס מנהלי בטיחות  מוס"ח  30    

 כנס מפקדי יחידות סע"ר בפקע"ר במחוז מרכז  31    

 ביקור הנהלה ארצית " צוות" במחסני החירום       32   



הרצאה  באשכול פיס ליחידת החילוץ העירונית  של מפקד המחוז בנושא  33    

 ידת חילוץהיערכות פקע"ר ותפיסת תפקיד יח

 תרגיל פקע"ר ורח"ל ועדת מל"ח עירונית במשל"ט  34    

 אבטחת אירועי פסטיבל  שבועות  35    

 ריענון מנב"טים מחוזי  –אירוח משרד החינוך במרכז רייך  36    

 ביקורת  שנתית במקלטים בשיתוף פקע"ר  37    

 "  15תרגיל  " נקודת מפנה  38    

 מתדרכי חו"ל  ימי עיון ל 39    

 היערכות למסיבות הסיום בתי ספר  40    

 תדרוך ביטחון  מנהלי קייטנות   41    

 פגישת עבודה עם קב"ט המחוז  42    

 G.I.Sחשוב  פגישות עבודה  בנושא מ 43    

 תרחיש ייחוס  –פגישה עם מפקד  פקע"ר ורע"ן אוכלוסייה      44      

 "טים  פורום " עופרת יצוקה " פגישות עבודה קב 45    

 אבטחת אירועי קיץ  46    

 כנס מוס"ח מחוזי לפתיחת שנה"ל תשע"ו  47    

 כנס תכנית עבודה לשנת תשע"ו  48    

 פגישת עבודה עם מנהל מרחב איילון רח"ל  49    

 יום  עיון בממ"ג נחל שורק  50    

 כנסי מאבטחי מוס"ח 51    

 עדת ביטחון בחדר הדיוניםישיבת ו 52    

 כנס  גננות  להיערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ו בגני הילדים  53    

 ישיבות ועדת מל"ח עירונית  54    

 ביקורת חירום תאגיד המים  55    

 כנס רכזי ביטחון וטיולים תשע"ו  56    

 אירועי פסטיבל " בציר חדש "   57    

 וץ עירונית ערב גיבוש ליחידת חיל 58    

 תרגיל  צבאי  יר"ם  59    

 תרגיל מוס"ח תשע"ו –כנס קב"טים מחוזי  60    

 השתלמויות כיבוי אש ועזרה ראשונה למורים ולתלמידים  61    

 השתתפות בתחרות מקלטים עירוניים  בשיתוף  א"י היפה  62    

 כנס מל"ח משרד הכלכלה מחוז ת"א והמרכז  63    

 ירוע  למתנדבי יחידת החילוץ העירונית א  65    
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 עיריית יבנה טכנולוגיות ומחשוב  –עיט"ם 

 

 

 עיריית יבנה טכנולוגיות ומחשוב, להלן עיט"מ, הינה יחידת המחשוב של עיריית יבנה.

רייה ואגפיה, מוסדות חינוך, מוקד ומשל"ט עיט"מ מספקת שרותי מחשוב וטכנולוגיות מתקדמות לעי

 ויחידות סמך של העירייה.

 

 

עיט"מ מטפלת במחשבים אישיים בעמדות העבודה של עובדי העירייה, ציוד היקפי, שרתים מרכזיים, 

ציוד תקשורת, רשתות אלחוטיות וקוויות, קישור החוצה לאינטרנט, קישור החוצה לספקים בענן, 

קטרוני, קווי תקשורת שכורים, טלפונים, מרכזיה ראשית ומרכזיות משנה, תוכנות תשתית כדואר אל

תקשורת בתוך ובין אתרי העירייה ברחבי העיר, מערכות אפליקטיביות מרכזיות, תוכנות המותקנות 

 ועוד. על תחנות המשתמשים, אפליקציה לטלפונים חכמים לתושבי העיר

 

 

תחזוקת מערכות ממוחשבות   וגיות והמחשוב,עיט"מ מטפלת מקצועית ומנהלית ברכש של הטכנול

ומחשבים, תמיכה במשתמשי העירייה והמוסדות הנלווים, הטמעת מערכות יישומיות חדשות, הדרכת 

רותים והמערכות הקיימים והחדשים, ניתוח צרכים חדשים והרחבת יהמשתמשים בשימוש בש

 .רותים קיימים, יעוץ למנהלי העירייה בכל הקשור לנושאים אלויש

 

 

ילדים ומועדוניות של העירייה. תמיכה זו כוללת סיוע ויעוץ -עיט"מ תומכת בבתי"ס, יחידות סמך, גני

מקצועי בתחום הטכנולוגיות והמחשוב, הפעלת טכנאי לתמיכה ברשתות ובאמצעי קצה מגוונים, 

י הקמת רשתות בית ספריות ותפעולן, סיוע למורים והתלמידים בהפעלת מערך המחשוב הבית ספר

 ועוד.

 

 

עיט"מ מנהלת ומקדמת את המערכות הגאוגרפיות הנבנות בעירייה לטובת תפעול וקבלת החלטות 

 הנשענות על מידע גאוגרפי, לטובת אגפי הנדסה, שפ"ע, חינוך, רווחה, בטחון וחרום.

 

עיט"מ הקימה בשנתיים האחרונות תקשוב בבתיה"ס יסודיים וחט"ב בעיר כולל מחשבים למורות, 

 אינטראקטיביים בכיתות הלימוד, מערכות קול, מחשבים לתלמידים ועוד.  מקרנים

כל בי"ס בפרויקט חובר לאינטרנט מהיר ואיכותי ובתיה"ס מקבלים הדרכה ותמיכה לשימוש במערכות 

 אלו באמצעות טכנאים שנקלטו. 

וחוברו בתקופה זו חוברו גם רוב גנ"י בעיר לאינטרנט. חוברו כל גני החובה, הושלמו מחשבים 

 לאינטרנט חלק גדול מגני טרום חובה. 
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 תאגיד המים
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