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 דברי פתיחה  

 דבר ראש העיר

 נכנסתי לתפקיד ראש עיריית נס ציונה ביראת כבוד מגודל האחריות שתפקיד זה טומן בחובו. 

תפקידו של ראש העיר הוא לא רק להכיר ולהיות חלק מעברה של העיר או להתרכז רק בהווה 

וההתעסקות היומיומית, אלא להסתכל ולתכנן לטווח ארוך, את עתידה של נס ציונה, לאן היא צריכה 

 להגיע ואיך עליה להתפתח לרווחת כולנו. 

הקשה, הסיזיפית והחשובה ביותר, היא  את העיסוק בענייני השגרה קל לראות וקל לפרסם אך העבודה

בהכנת העיר לאתגרים העתידיים שעוד יבואו. כי העיסוק בעתיד הוא בעל חשיבות עליונה, עבורנו, עבור 

  ילדינו ועבור נכדינו.

החלתי מדיניות של ״דלת פתוחה״ ושיתוף הציבור בהחלטות שמשפיעות על עתיד התושבים. ממפגשי 

ייעצות בנושאים כמו תחבורה ציבורית ופיתוח סביבתי, הכל בגישה שהציבור השכונות החודשיים ועד הת

הנס ציוני מעורב, מודע ויודע יותר טוב מכל אחד אחר מה טוב עבורו ומה נכון עבור העיר, והכל תוך 

 שקיפות מלאה ובהצגת המידע באופן חשוף ומלא.

נכונות והבלתי המתפשרות, התחלנו על מנת לענות לצרכים העולים מהציבור, וכדי לעמוד בדרישות ה

רפורמה מבנית בשדרה הניהולית בעירייה. להביא מומחים בתחומם לשינוי ובנייה מחדש של הצורה בא 

 אנו ניגשים לעשיה הציבורית בהווה ובעתיד.

תכנון העתידי בעינינו הוא לא שנה או שנתיים קדימה, אלא בבניית תכניות חומש המבוססות על מידע 

ומחקרי של הצרכים העתידיים. כי תשתיות עירוניות חייבים לתכנן שנים רבות מראש, את בתי סטטיסטי 

שנים אנו צריכים להתחיל לבנות כבר מעכשיו. את אזורי התעשייה  5הספר והגנים שנצטרך בעוד 

  שיהווה את הבסיס האיתן לצמיחה בעוד עשור, צריך לבנות כבר בשנה הקרובה.

בתכנון וקביעת סדרי עדיפויות נכונים ותכנון נכון חייב להתבסס על מידע כי המפתח להצלחה הוא 

 מבוסס ועל נתוני אמת.

כחלק מהשקיפות שאנו מובילים, אני גאה להציג בפניכם את הדוח לתושב המסכם שנת עשייה בלתי 

על פוסקת של העיריה בראשותי. אתם בעלי הבית האמתיים של העיר וככאלה זכותכם לקבל דיווח מלא 

  הנעשה בעיר ועל התוכניות לעתיד.

זו הייתה שנה מאתגרת של רה ארגון והחזרה לכשירות של מערכות ותשתיות רבות תוך התמודדות עם 

קשיים תקציביים רבים, אך תודות לעובדי העיריה המסורים והמוכשרים ולחברי מועצת העיר הנפלאים, 

  ם בהצלחה יוצאת בגדר הרגיל.המשקיעים בזמנם לטובת העיר ותושביה, עמדנו ביעדי

 יש עוד הרבה שנוכל לעשות, וזוהי רק ההתחלה.

 ל בוקסראשמו

 ראש העיר
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 דבר המנכ"לית

 , תושבים יקרים

בהתאם למדיניות ראש העיר, השנה שחלפה היתה בסימן של חיזוק וביסוס התשתיות העירוניות בכל 

 התחומים וההיבטים: 

פעלנו רבות במרחב הציבורי ובמוסדות החינוך כדי לשפר לחזק ולתקן את  – שדרוג תשתיות העיר

הדרוש תיקון ולפתח את העתיד שלנו כאן. החל מחידוש גינות ציבוריות, לשיפוצי מבני מוסדות החינוך 

וגני הילדים יחד עם שדרוג תשתיות המחשוב שבהם, להערכות מוקדמת וטיפול בתשתיות הניקוז בעיר 

ו לצלוח את הגשמים החזקים לראשונה ללא הצפות. מאות מיליונים השקענו השנה אשר עזרה לנ

 בתשתיות העיר, וזו מבחינתנו רק ההתחלה. 

מתוך הבנה כי מהות תכליתה של הרשות היא לתת שירות איכותי   - שיפור תשתיות השירות לתושב

החל משקיפות המידע  -וטוב לתושביה, פעלנו רבות כדי לשפר ולקדם את התשתית למתן השירות 

במדד השקיפות של הרשויות המקומיות(, לרישום ותשלום דיגטלי  95%-והנגשתו לציבור )עלינו השנה ל

ונוח כמה שיותר )זוכרים שבעבר לא התאפשר לרכוש כרטיסים לבריכה און ליין?( לפתיחת מדור רישום 

, והכל בדגש על מקסימום חדש למוסדות החינוך, מפגשי שיתוף ציבור, סדנאות שירות לעובדים

 התייעלות למקסימום מתן שרות.

כדי שנדע לתמוך בכל השינויים ולהצעיד את העירייה קדימה, הובלנו רה  – ארגון תשתיות העיריה

ארגון פנימי באגפים השונים, בנינו תוכניות עבודה מקושרות תקציב )גם היא פתוחה ושקופה לכולם(, 

להבין ולהכין את הצרכים שלנו עשור קדימה. כל אלה הם הבסיס לארגון  ערכנו תוכניות ארוכות טווח כדי

 חזק, מוביל וממוקד שרואה את המטרה ויודע איך להשיג אותה. 

 לצד כל אלה, פעלנו לעשייה ענפה ומשמעותית בעיר נושמת חיה ופועלת )כמעט( ללא הפסקה. 

ת לכם תמונה ברורה על שנעשה למספרים כדי לת בדו"ח שלפניכם, ניסינו לכמת את כל המכלול 

 עבורכם השנה. 

אני רוצה להודות לאנשים שעומדים מאחורי המספרים, עובדי העיריה המסורים, הנהלת העיר ובמיוחד 

 על חופש המחשבה ואחדות המעשה.  -לעומד בראשה 

ל נמשיך לדחוף קדימה, לשמור על נס ציונה מובילה, חזקה ייחודית. עיר עם לב ש 2020גם בשנת 

 מושבה. מושבה עם קדמה של עיר.

 יש עוד הרבה שנוכל לעשות, וזוהי רק ההתחלה.

 דפנה קירו כהן, עו"ד

 מנכ"לית העירייה
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 גני ילדים –חינוך 

 2400 - גני חינוך מיוחד 13מתוכם  גני ילדים 86-ילדים במערכת הגנים ב 

 אחה"צ בסביבה בלתי יצירת קשר קהילתי עם הילד ובני משפחתו  - הגן לגינה מביאים את

 פורמלית

 ארוחות הצהריים לצהרון מגיעות . קידום ארוחות בריאות בצהרונים - בריאות וסביבה/קיימות

 .בארגזים רב פעמיים

 עולם  -קייטנת לגעת בחלום באוגוסט, קייטנת הדמיון חנוכה - שדרוג תכני הקייטנות העירוניות

 של ניסים ונפלאות

 תאטרון, אילוף כלבים, שעת סיפור, גאגליניג, חוש וחומר, :  רוניםהרחבת מגוון חוגי הגנים והצה

 .אמנות פלסטית, מוסיקה, חינוך גופני

 הרחבת המענים לגני החינוך המיוחד לרבות ארועים, הצטיידות ומפגשים   - מתן מענה מורחב

 שוטפים עם נציגות הורים

  שרות והמענההוספת כח אדם מקצועי לשיפור ה -במחלקת גני ילדים  ארגוןרה. 

  נפתח למענכם! חדש מדור רישום 

   מקצועי, שירותי וגם דיגיטלי-רישום אחיד לכל מסגרות החינוך, מהגן ועד סיום הלימודים 

  החלפת לוחות תוכן, מתקני משחק, רכישת ציוד  -הושקעו בשפוץ הצטיידות ואחזקה ₪ מליון

זגן שני בכל גן ורכישת משחקים לגן ומשחקים, ציוד מחשבים וטלוויזיות לגני החובה, פרויקט מ

 ע"פ בחירת הגננת

 32  שודרגו בדשא סנטטי ומתקניםחצרות גנים 

  "יוזמה חדשה של מחלקת גני הילדים שנועדה לבסס ציביון וייחודיות לכל גן... כי  -"יש לי חלום

 .חלומות )חינוכיים( נועדו להתגשם

 בועות לצוותים החינוכיים בגן ובצהרוןהכשרות והשתלמויות ק - השקעה בהכשרת צוותי החינוך 

 "( 'מפגשים  12עולים כיתה" איתור ילדים הלומדים בגן וזקוקים להכנה נוספת לקראת כיתה א

 משולבים לילד ולהורה(

 בתי הספר –חינוך 

 11,135 תלמידים בבית הספר 

 95.5%  משנה שעברה % 2.1עליה של  –זכאים לבגרות 

 32% - 5 יחידות לימוד מתמטיקה 

 23.8% - 5  בממוצע הארצי 15%יש רק  –יחידות לימוד פיזיקה 

 74.9% - 5  בממוצע  37.7%משנה קודמת לעומת  % 6.2עליה של  –יחידות לימוד באמגלית

 ארצי

 17.8%  בממוצע ארצי 12%רק  –בגרות בהצטייינות 

 10 כיתות מצויינות בנושאים : מנהיגות, ספורט, מדעי טכנולוגי, מחול , מוסיקה 

 תקצוב שעות נוספות לעל יסודי₪ מליון  6-כ 

 תקצוב לפיזיקה₪ מליון  3-כ 

  תגבור לבגרויות₪ מעל מליון 

 נבחרות  16, תכנות במערך הלימוד השוטף: שעת קוד, תכנות לאנדרואיד - לימודי רובוטיקה

 עלו לארצית 8, בי"ס השתתפו בתחרות הרובוטיקה

  ולהוריהם במגוון נושאים: התמודדות עם סדנאות והרצאות לתלמידי בית הספר  -הורותא

 חרדות, עידן המסכים, מיניות בריאה ועוד

 מלווה את כל מסגרות החינוך השונות בתהליכים הנדרשים לאורך  - השירות הפסיכולוגי החינוכי

 .משפחות קבלו יעוץ והדרכת הורים 400-וכ אבחונים והערכות פסיכולוגיות 170-עם כ השנה

 במסגרת זו ניתן מענה לתלמידים הנמצאים  -תלמידים  30-יר מונה ככיתת קידום נוער בע

 בסכנת נשירה בתוך בתי הספר בעיר בדגש על העצמה אישית וחיזוק תחושת המסוגלות
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 M21 -  באשכול, בן צבי, פארק המדע והתמר  חדשנייםמרחבי לימוד  5בפרוייקט זה הוקמו

 גולדה וספריה חדשה בבי"ס

 7  הצטיידות, החלפת מזגנים, צביעת כיתות, פיתוח ותיקון תשתיות חשמל. שיפוצי קיץ,₪ מליון 

 4  שיבולים ופארק המדע אירוס, בן צבי, מנהלות חדשות בבתי הספר 

  פתיחת כיתות נוספות לחינוך מיוחד, לקויות למידה וכיתותASD 

 329,400 וח פיתוח משחקים, פיצ - נכתבו ע"י תלמידי בית הספר בשעת הקוד - שורות קוד

 . 2בעיות מורכבות, ונחיתה אחת מוצלחת של בראשית

  !החדש כל ציוד המחשוב  נרכש וסופק לבתי הספר וחצי חודשים4תוך   -הצטיידות בזמן שיא

 (פריטים 1,300הנדרשות )מעל החדשות והתשתיות 

  הקבוצות  -שעות רצופות  24תחרות יזמות מרתונית של  -ארוע שיא  -האקתון על יסודי

 מסתייעות במנטורים חיצוניים מחברות פיתוח מובילות

 דרכי למידה חדשניות! עת הדעת, עשר אצבעות, יוריקה תכנון עיר העתיד, חדר בריחה 

 

 ספורט –חינוך 

  ! יום ההליכה העירוני -חדש 

 250,000  ₪!כולל חדר כושר להכשרת  הושקעו באולם בן גוריון החדש שנפתח לפעילות

 פורטמדריכים ממגמות הס

 100,000  ₪-  והמגרשים בעיר לרווחת התושביםעלות חידוש פני האולמות 

 280,000  ₪- 'ו'-הושקעו בפרוייקט לקידום פעילות גופנית "זוזו" בבתי הספר לכיתות ה 

 280,000  ₪-  תלמידים  1000 -בבתי  הספר בו משתתפים כהשחייה הושקעו בפרוייקט

 מכיתות ד'.

 3  כדורגל כדוריד וכדורסל –ענפי ליגת על 

  פעילים בחוגי ספורט 3000מעל 

  !נפתחה קבוצת הליכה לילדים עם צרכים מיוחדים –חדש 

 צועדים בדרך הנכונה! גם השנה קיימנו את צעדת נס ציונה וסיימנו בהפנינג חגיגי  2,000-כ

 בגבעת התור

 160,000  ₪טורניר משחקי  – הושקעו באירועי ספורט בבתי הספר, בחטיבות וברחבי העיר

מחלקת הספורט מקיימת במהלך שנת הלימודים מספר מפגשים בין בתי הספר היסודיים כדור )

עיריית נס ציונה בשיתוף (, טורניר פסח, חידון הספורט, טריאתלון הילדים)בענפי הכדור השונים

ענף הטריאתלון מקיימת מדי שנה תחרות ארצית לילדים בענפי שחיה, ריצה ורכיבה על 

 (, מירוץ נס ציונהפנייםאו

 שואפים להגדלת תחומי הספורט העממי בעיר 
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 שפור פני העיר

 ....אשפת פחים , טון 8,200מעל  גזם וגרוטאות בשנה האחרונה אספנו: מהפכת המחזור בדרך

בקבוקים ומיכלי )נשתדל לאסוף פחות מזה ויותר מהדברים הבאים...(  טון 17,200מעל  - ירוקים

 טון. 112מעל  –טון, קרטון  241מעל  –טון, נייר  75מעל  פלסטיק

 שיפור השירות בשירות הוטרינרי זימון ותשלום באפליקציה 

 280 חתולים עוקרו במבצעי עיקור וסירוס חתולים 

 כל כלב שמתחסן מקבל ערכת שקי קקי 

 3500  ,מהם חוסנו 95%כלבים רשומים 

 ים והיערכות למצב חירום, ומסייע באהבה אגף שפ"ע מטפל גם במועדוניות הרווחה, במקלט

 רבה בחלוקת חבילות למשפחות נזקקות בחגים

 גיזום  היערכויות חורף ומניעת שיטפונות על ידי ניקוי מובלים ותעלות ובניית קולטנים חדשים :

הוצאת סחף וניקוי  –עצים כחלק מההערכות לחורף, צביעת כבישים ומעברי חצייה, ניקוי מובלים 

 יםנתיבי המ

 נרכש מנוף עירוני חדש לבצוע עבודות גובה 

 34 עובדי נקיון וחידוש צי כלי רכב לטיאוט 

 240,000 עצי רחוב 100-פרחים נשתלו ) חלקם עונתיים( ו 

 הנגשת מוסדות חינוך ומבני עירייה 

 אגף שפ"ע  - תפעול לוגיסטי והכנה של אירועים לתושבי העיר - אירועים לתושבי העיר 150-כ

 בכל התפעול וההקמה של האירועים בעירלוקח חלק 

 2  גני ילדים 32-חדשים ) במקום חול( ב הושקעו במשטחי בלימה -₪ מליון 

  מזגנים בבתי הספר 140להוספת  -₪ חצי מליון 

 5  לחינוך המיוחד, כמו כן הותאמו כיתות הנגשהגני ילדים שודרגו והותאמו. 

 טיפול בליקוי בטיחות, תליית לוחות, שיפוץ  צביעת קירות, - בגני הילדים הכנה לשנת לימודים

 גנים חדשים,מזגן שני בכל גן2מלא של  

 11  החלפת מתקני משחק ומשטחי בלימה. הוספת גינות כושר ותיקון  -גינות ציבויות שודרגו

 מתקנים קיימים.

  גינות ציבוריות ועוד היד נטויה 3-הותקנו ב -מתקני ספורט חדשים   -גינות כושר 

 במוסדות חינוך, מבנים עירוניים וע"פ פניות תושבים  - רינה וטיפול במפגעי סביבהבדיקות ק

 נערכים כדבר שבשגרה

 שלטים ביצוע סקר שילוט עירוני, טיפול וחידוש 

 7 ,סוגים של מזיקים מודברים מדי שנה בשוטף/לפי צורך. ביניהם: דובון הקורים, דבורים

 מכרסמים, נמלי אש וצרעות

  בכל נקודה בעיר ועובד בתוכנית רב שנתית של פעולת אחזקה מונעת. תמיד שם אגף שפ"ע נוגע

 בשבילכם
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 הנדסה

  בית הכנסת הגדול פתח את שעריו מחדש בראש השנה תש"פ. עבודות השימור המאתגרות של

התיעוד והשימור הקפדני חשפו את עברו המרתק  -ביה"כ ליד "גבעת האהבה" הסתיימו 

 הפרויקט בשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. והמפואר של המקום.

 ביחד עם נתיבי איילון ויועץ תחבורה,הצגנו לתושבי העיר,  - תחבורה ציבורית תוך שיתוף הציבור

בכנס ראשון מסוגו, אלטרנטיבות קווי תחבורה לבחירת הציבור. ההצעה גובשה והוגשה לאישור 

 תחבורה.השר 

 1,400  פורט בן גוריון החדש שכולל: זירת כדורסל, חדר כושר שטחו של אולם הס -מ"ר

 ומתקנים, חדר ספח )מחול(, חדרי שופטים, מחסן, שירותים ומלתחות.

  הכביש נפתח לאחר סלילה והקמת מערכות תת קרקעיות באופן ייחודי המשמר  -כביש העמק

 את הסביבה הקיימת

 סלילת כבישים 144+145נס/ הושקעו בפיתוח תשתיות₪ מיליון  40-כ  - מתחם פארק המדע :)

 פנימיים במתחם, הנחת מערכות תת קרקעיות לרבות מערכות תקשורת ותאורה

 3  נתיבים לכל כיוון בדרך הנפת הדגל מרח' ויצמן ועד לרח' אבנר בן נר(. זאת במקביל לפיתוח

 נופי, עבודות נגישות ובטיחות, ביצוע עבודות תשתית ותאורה

  לתכנית המתאר שתתווה מדיניות ארוכת טווח לתכון ופתוח העיר, פועלים להפקדה ומתן תוקף

 תיצור מרכז משולב חדש ותחזק את הקשר בין השטחים העירוניים הבנויים והשטחים הפתוחים

  לדרך הנפת הדגל כולל יציאה לרחוב ישראל שמיד.  431יחבר את צומת  החדש 423כביש

 ביםבמסגרת העבודות תבוצע טיילת נופית לרווחת התוש

  לגבעת האהבה, צילומים החדשות בתערוכה הוצגו תכנית הפיתוח והשימור  -גבעת האהבה

ועם השלמתו, יהנו  מיליון8 –היסטוריים וסיפוריים אישיים של הגבעה. בפרויקט יושקעו כ

 התושבים מפארק מטופח לפעילויות פנאי, חינוך ותרבות.

 ב  130המתחם )נס/  פיתוח תשתיות הושקעו בעבודות ₪ מיליון  20 - מתחם פיקוד העורף /

החלו עבודות פיתוח, הנחת מערכות תת קרקעיות, תכנון צמתים חדשים מרומזרים  )שלב א'(

עצים(, תאורה, עבודות נגישות  200ברחוב מרגולין וזאת במקביל לפיתוח נופי )שתילת מעל 

 ובטיחות

 34  בהשקעה כספית  –ומבני ציבור פרוייקטים חדשים של תשתיות כבישים, פיתוח, מבני חינוך

 ₪מליון  100של כ 

 13  ,פרוייקטים בקידום 52פרוייקטים בצוע 

 100 יחידות דיור שאושרו 188-היתרי בנייה נתנו ל 

 מקימים מנהלת התחדשות עירונית לקידום פרויקטים של פינוי בינוי לרווחת התושבים 
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 רווחה ושרותים חברתיים

 למשפחות ביד אליעזר הרחבת הפעילויות תאטרון, סיפור, משחקים- שחקייה בראיה קהילתיתמ 

 יצירה והפעלות, ללא עלות למען חיזוק הקשר המשפחתי.

 31 אבות ובנים על המגרש' התכנית מזמנת חוויית פנאי -זוגות של אבות ובנים לקחו חלק ב'

במרחב  בריאות, במטרה ליצור חוסן נפשי, תחושות מסוגלות וקידום משותפת ומשמעותית

 ורמאלי.פמאפשר ובלתי 

 הורחבה ההתמחות במיצוי זכויות למשפחות עם ילדים  -פניות בשנה מדיעות לש.י.ל  2000-כ

צרכים מיוחדים בעיר, שיתוף פעולה עם "נס הורים" מנהיגות הורים לילדים ובוגרים עם  עם

לניהול ושליטה בעיר. ביחידה לטיפול באלימות במשפחה פועלת קבוצת גברים  צרכים מיוחדים

 בכעסים.

 6  עם צרכים מיוחדים עברו לדירה משלהםבוגרים 

  מתן מענה רגשי, תמיכתי וחברתי למשפחות לילדים עם צרכים  - הוקם מרכז למשפחה

 בשיתוף מלא עם הורים פעילים -מיוחדים. התהליך 

  נדבותייםארגונים ופרויקטים הת 45-מתנדבים, בתחומים רבים ומגוונים, בלמעלה מ 3000מעל 

  שיתופי פעולה עם אגף החינוך, הנוער ומסגרות שונות בעיר מאפשר  -יום המעשים הטובים

 וערכית במיוחד נתינה צבעונית

  עובדי העירייה ומתנדבים נוספים בעיר, יצאו באופן מרוכז וביוזמת המדור להתנדבות, לסייע

 לתושבי מבוא מודיעין בעקבות גל השריפות.

 65 צולי השואה חברי מועדון אחווה ופרויקט סל"ב התארחו בחברת ניHP  וחגגו את פתיחת

 השנה העברית

 100 דורי של תלמידי כיתת נחשון -גמלאים השתתפו בפרויקט צילום "חיים מלאים" פרויקט בין 

 חט"ב בן גוריון וחברים ממרכז היום.מ 

 סגרת תחרות בית הגיל השלישי מרכז היום הרב תחומי למבוגר זכה באות "תרומה לקהילה" במ

 הנאה והמקיים בישראל יפה.

 20 .חברות מועדון יוצאות אתיופיה יצאו לטיול מרגש בירושלים ובכפר ביתא ישראל 

 150  הליכי גישור במרכז לגישור והידברות בקהילה קידום של סובלנות, כבוד הדדי ותקשורת לא

 אלימה בקרב תושבי העיר

  למינימום מקרי הוצאת ילדים בסיכון מבתיהם  מאפשר טיפול  מפחית -מרכז הורים ילדים

 מערכתי מקיף בגורמי הסיכון. מרכז ילדים הורים הינו הצלחה והשראה.

 החלה לפעול בעיר בשלב ראשון כפיילוט, בפרויקט מיוחד - מותת של"מ )שרות לאומי למבוגר( ע

דים לדבר באנגלית, חיזוק לעודד יל -של אנגלית מדוברת בבית ספר בינתחומי הדר. המטרה 

 לדבר ולהתנהל באנגלית יום יומית הבטחון העצמי ותחושת המסוגלות

 פתיחת קורס סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי 

 ותלמידי ביה"ס הדר דורית המורכבת מניצולי שואה-מקהלה בין- מקהלת שרשרת 

 ני. הפיילוט הוקם פרויקט חדש "תמר לקהילה", שמטרתו מתן סיוע למשפחות במשבר זמ

 הראשוני יצא לדרך בשכונת סביוני הפארק והסביבה

 .נערך ערב הוקרה לכל מתנדבי נס ציונה 

  הגיל השלישי דורית להנגשת שימושי מחשב לבני-פעילות בין –פרוייקט זהב בגן 

  בוקר הצדעה לאזרחים ותיקים בעיר ואירוע פתיחת שנה למועדוני  -חודש האזרח הותיק

 הגמלאים
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 מידע מערכות

 רי הרשויות המקומיותבמדד השקיפות באת 95% -עליה ל 

 40   מתחמיWIFI חדשים 

 10 למחשבים מעבדות חדשות 

 120,000 ₪ הושקעו בתיכון בן גוריון לשדרוג תשתיות התקשורת 

 10 עגלות למחשבים ניידים נקנו 

  נקודות  600)  שדרוג משמעותי של תשתיות התקשורת ותשתיות אבטחת מידע₪ חצי מליון

 אתרים שונים( 60-נקודות תקשורת ב 300חשמל, 

 3.5  הושקעו בפרוייקט רחב בבתי הספר לשפוץ, שדרוג תשתיות והצטיידות טכנולוגית ) ₪ מליון

ערכות מקולים ,  210עמדות מחשב,  93מחשבים,  591מקרנים,  122מחשבים ניידים,  288

 מדפסות וציוד נלווה.

 הרשויות  בדרןג 5-נ"צ במקום הA+  

 חדש! פיתחנו תוכנה ייחודית בארץ המאפשרת תכנון,שקיפות ובקרה תקציבית  

 בטחון

 300 בקורס חילוץ מתקדם. מתוכם הוכשרו השנה 30, מתנדבים בגדוד החילוץ וההצלה 

 כל מוסדות החינוך בתרחיש רעידת אדמה. תרגול 

 .מינוי מפקדת יקל"ר חדשה של פיקוד העורף 

  משאבי חינוך לחירום לכיתות ה',חילוץ והצלה לכיתות י'  ,צוותי בתי הספר לחירום:ביצוע הדרכות

 אנוש

 השנה ירידה משמעותית בכמות עבירות הרכוש בעיר 

 מצלמות ואפליקציות לשיפור השירות וקיצור זמן המענה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות 

 470   ( 2018-הדוחות )מ בכמות3דוחות לכלבים משוטטים ואי איסוף צואת כלבים. פי 

 !נמשיך באכיפה משמעותית 

 4500 ערעורים טופלו במסגרת סגירת פערים 

 4 עמדות שמירה חדשות בבתי הספר 

 החזרת השיטור המשולב לפעילות יומיומית להעלאת תחושת הביטחון וקיצור מענה בעת הצורך 

  פתרונות.דיאלוג עם בני הנוער בנושא הקמות הרעש בלילות לקביעת גבולות ומציאת 

 .ביצוע פעילות יזומה: בדיקת חשודים, מחסומים, סיורים ושיתוף פעולה עם מוקדי האזעקות 

 93 –  הציון שלנו בביקורת תלת שנתית של פיקוד העורף ורשות החירום הלאומית. שיפור זה

 מהביקורת האחרונה שנערכה לפני שלוש שנים

 בכל הפרויקטים, מביטחון מוסדות  אנו רוצים להודות לעשרות המתנדבים היקרים השותפים

 חינוך, תנועה ותחבורה ועד תרגילי ההצלה והחילוץ, בימי השגרה והחירום

 משאבי אנוש

 1250  ,מועסקים עם  5%נשים בתפקיד ניהולי,  59%מתוכם נשים,  80%עובדי עירייה

 עובדים חדשים. 164מוגבלויות, 

 10 הסדנאות  -בשילוב מרכז הגישור הרשותי  השירות בסדנאות לשיפור  מחלקות השתתפו

 הועברו לעובדי השיטור, פיקוח, מוקד עירוני, אגף ההנדסה ואגף הגביה

  לאורך השנה נערכים מגוון ארועים לעובדים, שיוצאים גם לימי השתלמות אגפיים. השנה ערכנו

 כנס ראשון לתפקוד מיטבי, עם דגש על ילדי חינוך מיוחד, לעובדי החינוך
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 פנים לתושבעם ה

  ימים בשנה. 265שעות ביממה,  24 – 24/7מענה לתושב 

  !הוקם פורום מוקד המתכנס אחת לשבוע בהובלת מנכ"לית העירייה עם כל מנהלי השטח, חדש

 לשפור מעקב השרות לתושב

  ?רב הפניות למוקד מלוות לאחר סגירתן בשיחה לפונה או סמס לבדיקת שביעות הרצון מרוצים

 משתפרים כל הזמן אנחנו מהטיפול.

 המוקד מחובר לכל הגורמים . בשגרה ובחירום המוקד הינו מקור המידע האמין והעדכני ביותר

משטרה, מכבי אש, מי ציונה וכיו"ב( ע"מ לתת מענה מיידי ומהיר  הרשותיים ולכל גורמי החוץ

 ו השנה.אנו מודים לתושבי נס ציונה על הבעת האמון בעיתות חירום שארע לכל בעייה בכל עת.

 נמשיך להיות שם בשבילכם

  חדש בשנה זו! נפתחה האפשרות להעסקה במוקד של תושבי העיר. סטודנט? אמא? הצטרפו

 אלינו!

 7 ,םמוקדני 14 עמדות מוקדנים 

 500 צלמות אבטחה ברחבי העיר ובמוסדות החינוךמ  

 5  זמן המענה הממוצע –שניות 

 54,388 פניות טופלו השנה 

 

 תרבות

  למוסדות חינוך ותרבות מלווה את כל המשפחה בכל שעות היום בכל שלוחותיה החברה

בעיר!פותחים את הבוקר עם הרצאה או חוג, ממשיכים לחוגי אחה"צ ובערב קופצים לצפות 

 בהצגת תיאטרון או סרט

 40,650 צופים במופעים וארועים במשכן לאומנויות 

 8,518 מופעים, הרצאות, טיולים פעילויות: 1,170, מבקרים ומשתתפים פעילים בבית הפנאי 

 וקורסים

 4,700 מנויי תיאטרון בהיכל התרבות 

 113,200 צופים במופעי תרבות ובידור 

 1,930 תחומי מחול 18-רקדנים ורקדניות ב 

 3,882  בקריית התרבות, במרכזים הקהילתיים ובבתי הספר בעיר –משתתפחם בחוגים 

 1,700 ובקונצרטים  המנגנים באירועים עירוניים  שונים הרכבים 18-ב נגנים בקונסרבטוריון

 ברחבי הארץ והעולם

 13,000 כותרים שונים120,640בסניף לב המושבה   מנויים בספרייה העירונית 

 150 ארועים בשנה 

 150 זמרים בחבורות זמר ולהקות שירה 

  מד אלף ש"ח הושקעו בחידוש הקולנוע. טקס הפתיחה נערך במע340 -כ -סינימה נס במחודש

 ראש העיר

  נהנים בחופש הגדול משלל קייטנות במגון נושאים: ספורט, אנגלית, שחמט -קייטנות הקיץ 

  מרכז תרבות ומוקד משיכה מרכזי לשוחרי התרבות -היכל התרבות 

 התחדשנו השנה! חפשו אותנו גם באינסטגרם 
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 הרשות לבטחון קהילתי

לביטחון קהילתי )תכנית 'עיר ללא אלימות' לשעבר( היא רשות הרשות  -הרשות לביטחון קהילתי" נס ציונה 

   למאבק באלימות, סמים ואלכוהול בהובלת המשרד לביטחון הפנים לאומית

 יוזמות חדשות ושיתופי פעולה

 הפסיכולוגי ואגף  שותפות חדשה  בבית הספר העירוני להורים הורותא" עם מתל, השירות

 החינוך.

 נוער צעירים וקהילה 

 "פתיחת קבוצה נוספת בבן צבי -פרויקט "אבות ובנים על המגרש 

 .הקמת מרכז למידה  במתנ"ס יד אליעזר 

 .הקמת מענה ייעוצי להורים ומתבגרים בנושא התמכרויות 

 5 :חינוך, אכיפה, קהילה, רווחה והקשר עירוני תחומי התערבות 

 אכיפה

  רמשטרה קהילה בבתי הספסיירת הורים, מבצע  סיור ל"ג בעומר,  תוכנית מניעה 

 רווחה ושרותים חברתיים

  עו"ס משטרה לנושא אלימות במשפחה 

  מיזם משחקיה לגיל הרך ביד אליעזר 

 סדנאות  ליחידת הנוער 

 הקשר העירוני

  ימי עיון ואירועי שיא: יום המאבק באלימות כלפי נשים, שבוע גלישה בטוחה,, הכשרות והדרכות

 לאנשי מקצוע פרסום והסברה. 

 תכנית ברשות מובלת על ידי ראש הרשות המקומית ומנכ"לית העירייה, תוך שותפות בין כל ה

 הארגונים והמנגנונים הפועלים בעיר ליצירת מרחב בטוח

 חינוך

  מדריכי מוגנות, קבוצות חברתיות למעבר מוצלח  לחטיבה בקיץ, הובלת פורום עירוני לעובדים

 לתלמידים, הורים וצוותי חינוךעם נוער בעיר, פעילויות הסברה ומניעה 

 קהילה

 רגל לנוער בחופשת -מדריך נוער, עובדת קהילה, חדר כושר לנוער, קמפיין מילה טובה. ליגת קט

 הקיץ והחורף, פעילות חופשה בטוחה.  

 יוצאי אתיופיה: קורס גישור קהילתי, תוכנית עולים  דרך חדשה " תוכנית ממשלתית לשילוב

 ילויות לנוערכיתה, תגבור לימודי, פע
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 נוער, צעירים וקהילה

  פעילים בתנועות וארגוני הנוער השונים בעירילדים ובני נוער  3000מעל 

 בשיתוף היחידה להכוונת חיילים  שירותי ייעוץ בתחום זכויות חיילים משוחררים - תחום צעירים

 משוחררים: ייעוצי תעסוקה, בחירת השכלה גבוהה, מלגות ועוד.

 לחיזוק כישורים חברתיים במקום פעילות  הפעלת בני נוער מקבוצות שונות - מתחם גיימינג

המתחם שהוקם בקיץ האחרון ופעל גם בחופשת החנוכה נחל הצלחה רבה  ביתית מול מסך(

 והפגיש בני נוער סביב עולם המשחקים הדיגיטלי בתיווך מדריכי נוער בוגרים.

  תעופה  ,בישול ואפייה לילדים) ם סמלייםנפתחו  בשנה האחרונה במחירי -קורסים וסדנאות

 ,הכנה לתאוריה למבוגרים ,מחשבים לקהילה החרדית ,מחשבים למבוגרים ,וטיסנאות לילדים

 ( תכנות לילדים

 בני נוער בפרלמנט הנוער 40-ילדים בפרלמנט ביה"ס היסודי, כ 60-כ 

 מהלך השנה והחופשיםלקהילה ב הפנינגים ופעילויות -מרכז קהילתי ותחום קהילה - יד אליעזר. 

חדר , יום רביעי  פעילות קהילתית בכל  –רביעי קהילתי :  2020פעילויות עתידיות לשנת 

  ,הקמת גינה קהילתית ,קבוצת נשים "עכשיו אני" ,קורס שזירת פרחים –נערות  יזמות , מוסיקה

 שיפוץ וחידוש המרכז הקהילתי

 לתושבי העיר והשכונה בפרטתרבותי, חברתי, איכותי וקהילתי  סל שירותים. 

  מענה לשכבות הגיל השונות:  קבוצת כדורסל לנוער   "שער שוויון ושער להצלחה  קבוצות

מרכז   ,קבוצת נערות , 0-6משחקייה להורים וילדים בגילאי  , כדורגל המשלבות מרכז למידה

 אבות ובנים -למידה 

  ות, כנפיים של קרמבו ועוד.בשיתוף קהילת נס הורים, פורום נגיש -שילוב והשתלבות 

 נעשו פעילויות מיוחדות בשיתוף בית , כל אירועי הקיץ בשנה האחרונה הונגשו לכלל בני הנוער

 ספר התומר, עמותות הדיור המוגן הנמצאות בעיר ועוד.

 35עד  21בקרוב! הקמת מרכז לצעירים בעיר שירכז ויתן מענה לשכבת הצעירים בגילאי  ,

תעסוקה, מלגות, זכויות חיילים משוחררים, מרחב חופשי לסטודנטים, בתחומי השכלה גבוהה, 

 סדנאות לצעירים ועוד...

 תרבות תורנית

 של מגידי תורה בבתי הכנסת, לרבות הוספת שיעורים בנושאי: רפואה  -שיעורים בחודש  30-כ

 טבעית, רפואת הנפש והגוף וחינוך ילדים

 24 ביניהם: הרב זמיר כהן, הרב יצחק פנגר,  שיא! מספר מפי רבנים ידועים. הרצאות ושיעורים

 הרב יגאל כהן, הרב רונן שאולוב ועוד

 20 "ברחבי העיר )שיעורי תורה בצוותא של אבות ובניהם( מפגשי "אבות ובנים 

 8  למשפחות ולנערים  לקברי צדיקים, אתרי נוף ופעילויות חווייתיות -טיולים לציבור הדתי 

  תורה, אירוע הפנינג מיוחד הכולל הופעות של אמנים מוכרים  שמחת -הפקת ארועים מרכזיים

 בבמות המרכזיות, הקמת דוכני מזון, חלוקת דגלים, הפתעות לילדים ועוד

  סדרת הלכות ומנהגים לחגים  -בראש השנה חולקו במתנה לכל בתי הכנסת  -מתנה לחג

 ושבתות

  בכל יום חמישי –בבית הקשיש קבלת שבת 

  בכל יום שישי –פרשת השבוע ומוסר לבני הנוער על  -שיעורי תורה 

  יום שכולו תורה לעילוי נשמות חיילי צה"ל שנפלו במערכות ישראל וחללי  -תפילות יום הזכרון

 פעולות האיבה

  קיים שיתוף פעולה נרחב עם מגוון בתי הכנסת, הכולל גם מינוי רבנים מקצועיים ופוסקים בבתי

 ן נושאים: בתי אבלים, חינוך ילדים, שלום בית ועוד...הכנסת שנותנים מענה הלכתי במגוו
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 נס ציונה במספרים

 בתי אב 15,500–התפלגות לפי גיל בכ, להלן תושבים 50,000 -חצינו את רף ה : 

 (35%תושבים ) 17,500  –19-0גיל 

 (14%תושבים) 7000– 34-20גיל 

 (15%תושבים) 7,500 – 35-49גיל 

 (8%תושבים ) 8000 – 64-50גיל 

 (24%תושבים ) 12,000– 74-65גיל 

 (4%תושבים ) 2000 – 75גיל מעל 

 2.7% - אחוז ממוצע ארצי 1.8לעומת  גידול האוכלוסיה בעיר בשנה 

 4.2 -בממוצע הארצי3.5לעומת   ממוצע הנפשות בבית אב 

 91.1% גיוס גברים 

 86.6 % גיוס נשים 

 6,000 רבחרו להתנדב בתחומים שונים בעי 

 7 תנועות וארגוני נוער 

 63 גינות ציבוריות עם מתקני משחק 

 42 בתי כנסת 

 דונם בעיר נס ציונה 17,000-כ 

 ציונה-הושקעו השנה בעיר נס₪ מיליון  100-כ 

 מטר למסחר ותעשיה נבנים בקריית המדע 100,000-כ 

 :  2020-נמשיך להקשיב לכם גם ב

 מפגשי תושבים בקבלת קהל.  100מפגשי ציבור ולמעלה מ 50דלת פתוחה, הלכה למעשה, עם מעל 

)עד עתה נערכו מפגשי תושבים בשכונות טירת שלום, מערב ותיק, סביוני הפארק, רמת בן צבי, יד 

 אליעזר, סביוני נצר, לב המושבה(


