ניהול עירוני של משבר הקורונה
סיכום שנת עשייה
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דו״ח ביצוע לתושב
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נס ציונה במספרים
תושבים

שטח העיר במ״ר

50,351

כ15,700-

אזרחים ותיקים

תלמידים במערכת
החינוך העירונית

5,992

15,654

 64גינות ציבוריות
 14גני כושר

גיל העיר

138

2

דבר ראש העיר

מרץ 2021

תושבים יקרים,
את פארק הספורט החדש ,את מרכז השרות לאזרח ובניין
חדש עבור אגף הרווחה והחינוך 7 .מתחמי התחדשות
עירונית מקודמים אף הם תחת מנהלת ההתחדשות
שהוקמה.
לא עצרנו לרגע והמשכנו בשידרוג מהיסוד של שטחים
ציבוריים כולל גנים ציבוריים ,מתחמי כושר ,שיפוץ והנגשת
מבני חינוך והרחבת בתי הספר פארק המדע ושיבולים.

השנה האחרונה בצל משבר הקורונה הציבה בפני העיר
נס ציונה ,כמו העולם כולו ,אתגרים חדשים שלא ידענו
כמותם.
למדנו תוך כדי תנועה להגיב מהר למציאות משתנה,
למצוא פתרונות עירוניים מיטביים לניהול שגרת הקורונה
במגוון תחומי החיים :רווחה ,שיפור פני העיר ,ביטחון
ותרבות .שמנו דגש מיוחד על תגבור של מערכת החינוך
והוספת מערך למידה מיוחד ומותאם .לא שכחנו לרגע את
החוליות החלשות בחברה ואת הצורך לדאוג שלא יעברו תכנון מהיסוד לוקח זמן ,אבל העבודה נעשית היום מתוך
חזון כולל לשיפור איכות החיים שלכם .אנחנו מרחיבים
לבד את המשבר.
את השירותים העירוניים במגון תחומי החיים  -במסחר,
לצד הטיפול במגפה ברמה העירונית שכלל בין היתר תעסוקה ,בילוי ופנאי.
הקמת מרכז שליטה )משל״ט( עירוני ,העובד בתאום מלא
עם משרד הבריאות  -ואחראי על בקרה והורדת רמת כולי תקווה שנצלח את משבר הקורונה מחוזקים .אנחנו
התחלואה בעיר ,לא הפסקנו לרגע לחשוב על העתיד ממשיכים את תנופת התתחדשות עם הפנים קדימה.
 תנופת ההתחדשות והבניה בה התחלנו עם כניסתי הקהילה היחודית של נס ציונה אשר גילתה לכידות,לתפקיד המשיכה גם בשנת הקורונה .קידמנו  300אלף אחריות והושיטה יד בזמני משבר ,תשגשג ותהנה מפירות
מ״ר  -עבור שטחי מסחר ותעסוקה בפארק המדע ,קידמנו השינוי שבפתח.
שלכם,
שמואל בוקסר
ראש העיר
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דבר המנכ״לית

מרץ 2021

תושבים יקרים,
השנה החולפת הפכה סדרי עולם והציבה בפנינו אתגרים
וקשיים רבים .הסביבה הקרובה לבית הפכה מרכז החיים,
והשירותים המוניציפליים קיבלו חשיבות גדולה מתמיד.
הרשות המקומית הפכה לעוגן המרכזי בניהול והובלת שגרות
החיים ,גם בתחומים בהם מעולם לא עסקנו קודם לכן.
חלוקת מנות מזון ,רכבי שמחה בסגר ,הקמת משל״ט עירוני
והכשרת חוקרות אפידמיולוגיות לחקירות עירוניות בזמן אמת,
הקמת חמל מתנדבים ,התאמת מתווי הלימוד והפעלת תוכניות
עירוניות מותאמות לזמן קורונה ,הובלת תוכניות סיוע כלכלי
לנפגעי המשבר ,תוכניות תרבות ופנאי במרחב הפתוח ,הקמת
מתחמי בדיקות וחיסונים ,הסברה קורונה שוטפת אמינה
וממוקדת  -וזו רק רשימה חלקית.
לצד ניהול משבר הקורונה ,המשכנו להוביל שגרת חיים שוטפת
בעיר ויצרנו מענים יצירתיים להמשך מתן שירותים עירוניים גם
בימי הסגר .המשכנו לפתח פרויקטים נוספים – שיבנו את היום
של אחרי המשבר.

להוביל ,להיות יצירתיים ,לקבל החלטות מהירות במציאות
משתנה ולא ודאית ,לשקף ,לשתף ולחשוב איך שומעים
ופוגשים את התושבים גם בימי הסגר .מערכת זימון התורים
שהשקנו ,מאפשרת קבלת שירות מנציגי העירייה בפגישה
וירטואלית ,ערכנו סקרי שיתוף ציבור דיגיטליים ,קיימנו עשרות
מפגשי זום עם תושבים ,הקמנו דשבורד קורונה ייחודי שקוף
לתושבים ,אתר עירייה חדש ומגוון ערוצי תקשורת חדשים.
אני גאה ומוקירה את המערך העירוני  -ראש העיר ,נבחרים,
מנהלים ועובדים .משרתי ציבור שיצאו מגדרם בשנה האחרונה,
כדי לספק לכם התושבים בסיס יציב ובטוח ,ולא פחות חשוב -
אמון ברשות המקומית הפועלת כל כולה רק עבורכם ,תוך רצון
ומחשבה תמידית להתקדם ולהשתפר.
תודה מיוחדת לאלפי המתנדבים שפעלו ביתר שאת בשנה
האחרונה ,והדגישו את עוצמתה של קהילת נס ציונה ,את רוח
ההתנדבות והסולידריות החברתית.

כולי תקווה כי נצלח את משבר הקורונה בהקדם ונוכל לרכז
השנה הזו לימדה את כולנו לחשוב מחוץ לקופסא ,ליזום ,מאמצים בהמשך תנופת הצמיחה וההתחדשות בעיר.
בברכה,
עו"ד דפנה קירו כהן
מנכ״לית העירייה
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מנהלים את משבר הקורונה
עם פרוץ משבר הקורונה ,נערכה
העירייה היערכות מיוחדת על מנת
לתת מענה מיטבי להורדת רמת
התחלואה ובלימת התפשטות
המגפה  -מתוך אחריות לבריאות
התושבים .הוקם מרכז שליטה
עירוני )משל״ט( העובד בשיתוף
פעולה עם משרד הבריאות ופיקוד
העורף.
• המשל "ט יצר קשר עם
כ 8,000-תושבים .בוצעו חקירות
אפידמיולוגיות מוקדמות לקטיעת
שרשראות הדבקה
• הוקם מוקד שיחות ״מה נשמע?״
אשר נתן מענה לצרכיהם השונים
של מאות חולים ומבודדים בשיתוף
אגף הרווחה
• ניתן סיוע לתושבים ולעסקים
מקומיים מסלול ירוק מהיר להנחת
ארנונה לתושבים
• ימי עיון וסדנאות עבור עסקים
מקומיים

• הנחת ארנונה לעסקים שנפגעו
• חולקו למעלה מ 4,000-ערכות
שי למבודד
• הוקמה קרן ציבורית לטובת
תושבים שנפגעו בקורונה ,שחילקה
עשרות אלפי שקלים למשפחות
שנפגעו כלכלית מהמשבר

ראש העיר מתחסן

חלוקת ערכות יצירה לילדי רווחה

• הוקמו עשרות מתחמי בדיקות
קורונה לתושבים ולצוותי חינוך ,ללא
צורך בתור או הפנייה.
בשיתוף קופות החולים העמדנו
לרשות צוותי החינוך ניידות בדיקה
בתוך בתי הספר
• הוקמו מתחמי חיסונים של קופות
חולים כללית ומכבי בעיר

שמרטפיה לילדי מערך הרפואה

ראש העיר במתחם הבדיקות

• הוקמו שמרטפיות עבור ילדי
עובדי מערך הרפואה ומערך החינוך
המיוחד לימי הסגר
• הסברה כמפתח להורדת תחלואה:
שיקוף נתונים יומיומי והסברה
נקודתית בהתאם למגמות העירוניות
שי למבודד
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חלוקת חבילות לנזקקים

מנהלים את משבר הקורונה
פיתוח לוח בקרה עירוני )דשבורד(
ייחודי לצורך שיתוף ושקיפות מצב
תחלואה בזמן אמת בעיר

לוח בקרה עירוני

• עשרות קמפיינים להעלאת
המודעות בציבור )בהתאם לקהלי
היעד( – שמירת הנחיות ,בדיקות,
חיסונים
• הודעות ייעודיות לעדכון שכונות
בהתאם למגמות התחלואה
בשכונה
• עשרות סיורים של הסיירת
הכתומה – סיירת הסברה ייעודית
של מתנדבים שפעלה בגינות
הציבוריות לטובת הסברת ההנחיות

סיירת הסברה

מתחם בדיקות קורונה

קמפיין לעידוד עטיית מסכות
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חינוך לפני הכל
מתקדמים לחינוך טכנולוגי
נס ציונה מובילה בחינוך
מתקדם מגיל הגן.
אנחנו נותנים דגש מיוחד
להקניית כלים טכנולוגיים
לכל שכבות הגיל ,במטרה
להכין את הילדים להתמודדות
מיטבית עם עולם המחר .פעלנו
רבות לשדרוג ומחשוב סביבת
הלמידה ,והוספת תכנים
מעשירים.
גני ילדים
• מחצית מגני העיר פועלים כגנים
ייחודיים בתחומים :מדעי טכנולוגי,
אמנות ,חלל ,תנועה ויסות חושי
ומוסיקה .בגנים אלה פועלת
תוכנית ייחודית החושפת את
הילדים לתחומי דעת ממוקדים
תוך עידוד יכולות העמקה ומחקר
• נבנתה תוכנית תל"ן ייחודית,
מותאמת למשבר הקורונה וללא
הכנסת מפעילים חיצוניים לגן

• הוחלפו לוחות תוכן בכל הגנים,
ובמקומם הוכנסו עיצובים
חדשניים המותאמים לראיה
עכשווית
• התבצעו שיפוצים מסיביים בגני
הילדים 5 .גנים של חינוך מיוחד
שופצו ,חודשו וצוידו מהיסוד
• הופעלה תוכנית הכשרה שנתית
עבור סייעות החינוך המיוחד
• הותקן קיר הייטק בכל הגנים
לחשיפת הילדים לחשיבה
ממוקדת תכנון ,אסטרטגיה ,בניה
ומיומנויות מוטוריות רחבות
• הוכנסו מחשבים לכל גני הבוגרים
• פורמט הצהרונים החדש החל
לפעול
• הורחבו צוותי אחזקת גני ילדים
• הרצאות ופעילויות העשרה
להורים ולילדים בזום

שיפוץ גני ילדים
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גן אלה  -גן חלל

קיר הייטק בגני ילדים

גן תמר  -פעילות בנושא מצולות הים

חוגים לילדים

פעילות בטאבלטים

חינוך לפני הכל
 4,761תלמידים
 5,863תלמידים
 2,330תלמידים
 300תלמידים

השקעה בחינוך ב2020-

כ 25-מליון ₪
* בנוסף לתקציב משרד החינוך
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חינוך לפני הכל  -בתי ספר
• כ 4 -מי ל י ון שקל ים הושקעו
בשנה האחרונה בשיפור תשתיות
המחשוב בבתי הספר בעיר .בזכות
ההשקעה המסיבית ,התאפשרה
למידה מרחוק בצורה טובה ,עם
מינימום תקלות
• הופעלה תוכנית "מתאווררים
ונהנים" אשר הוציאה מהבתים את
ילדי העיר למפגשי חברה וספורט
גם בימי הסגר בהתאם להגבלות
הקורונה
• שופצו עשרות כיתות ,מגרשי
ספורט ,חצרות ומקלטים
• כמ י ל י ו ן ו ח צ י ש ק ל י ם ה ו ש ק ע ו
ב ת ג ב ו ר ש ע ו ת למ י דה בש ג רת
הקורונה לתלמידי כיתות ה׳ -ו׳.
לשם כך גויסו כ 150-תומכי הוראה
והוקצו חללי למידה נוספים
• ת ו כני ת ק וד כש פה של י ש י ת
בחטיבות הביניים ללימודי תכנות
ופיתוח אפליקציות
• נבנה מסלול ייחודי של שירות
פסיכולוגי חינוכי אשר נותן מענה
רגשי לתלמידים ,הורים וצוותי חינוך

ומחזק את החוסן והרווחה הנפשית
• עשרות תוכניות העשרה ייחודיות
ו מ ו ת א מ ו ת ג י ל נכ נס ו ל ת ו כ נ י ת
הלימודים בבתי הספר
• פותח מודל למידה עירוני יחודי
ללמידה היברידית המשלב שיעורים
סנכרוניים וא-סינכרוניים וכלים
טכנולוגים ללמידה שיתופית
• בניית  2בתי ספר חדשים
• מספר מסיימי  5יח״ל פיזיקה
בנס ציונה כפול מהממוצע הארצי
• הוקמו  3מרכזי למידה לתמיכה
בתלמידים

מפגש ראש העיר עם תלמידי בי״ס

מפגש התאווררות לילדי יסודי

זכרון בסלון

האקתון לילה בליווי מנטורים מח׳ הייטק

ממצוע בנס-ציונה

ממוצע הארצי

22% 11%
אחוז המסיימים  5יחידות פיזיקה

שיפוץ חללים בבית הספר פארק המדע
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חנוכת חלל למידה חדש בבי״ס ראשונים

חינוך לפני הכל  -נס ציונה מצטיינת בחינוך
מכון גיאוקרטוגרפיה דירג את
נס ציונה כאחת מ 10 -הערים
המצטיינות בחינוך ,על פי פרמטרים
הבאים:
שעור הזכאים לבגרות ,שעור
הסטודנטים ,שעור המסיימים 5
יח״ל מתמטיקה ו 5-יח״ל אנגלית,
השקעה כספית עירונית לתלמיד,
אחוז ההוצאה על חינוך מתקציב
הרשות המקומית ,מספר תלמידים
ממוצע בכיתה.

אח
דירוג מכון גיאוקרטוגרפיה
מתוך ׳ישראל היום׳

מתוך 10
ת

חינוך
ינות ב
ם מצטי
ערי

יאוקרטו
ע"פ מכון ג

90%
זכאות לבגרות
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גרפיה

יותר מגורים ,יותר תעסוקה ,יותר מסחר ופנאי
תנופת התחדשות ובניה קורמת
עור וגידים .אנו פועלים כדי
לשפר את איכות החיים ,לחדש
את המרחב הציבורי ולאפשר
לתושבי העיר לעבוד ולצרוך
שרותי מסחר ופנאי מגוונים
בתחומי העיר וקרוב לבית.
תעסוקה ומסחר
פארק המדע  -קודמו 300,000
מ"ר לשימושים של תעסוקה
ומסחר .מגוון השירותים העתידי
כולל משרדים ,ביוטק ,הייטק,
מלונות ,מגורי סטודנטים ומקומות
בילוי ופנאי
תשתיות וכבישים
•  8כבישים חדשים 5 ,צמתים
מרומזרים 10 ,כיכרות
• כביש  423נפתח לתנועה
• בוצעו עבודות תשתית ופיתוח
להקמת שכונת ׳פיקוד העורף׳

• בוצעו עבודות פיתוח ל 3-שטחי
ציבור חדשים ברחובות :ההדרים,
העומרים ,יעקב חזן
מגורים
• הוחלט על  20%תוספת שבס
לטובת דיור בר השגה לבני העיר
• הוקמה מנהלת התחדשות
עירונית האחראית על תכנון,
ניהול ופיתוח של  7מתחמי
התחדשות עירונית ,בשיתוף
היזמים והתושבים.
• בוצע פיתוח של רחוב שאול
המלך לטובת פרויקט פינוי בינוי

פיתוח פארק המדע

הדמיה של מבנה החינוך והרווחה

כביש 423

פנאי
• פארק הספורט  -מעל 2,500
תושבים השתתפו בהליך שיתוף
הציבור כחלק מתכנון שיתופי
ושקוף של פארק הספורט החדש
של נס ציונה .הפארק העתידי יכלול
מתקני הספורט ומתחמי בילוי ופנאי
בלב העיר

הדמיה של פארק הספורט החדש
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פיתוח  7מתחמי התחדשות עירונית

ופנאי
יותר מגורים ,יותר תעסוקה ,יותר מסחר ופ
• הסתיים פיתוח שלב ב׳ של
חורשת המושבה הכולל סלילת
דרכי גישה וחניון

פיתוח גבעת אהבה

• הסתיים פיתוח שלב ב׳ של גבעת
אהבה הכולל הסדרת דרכי גישה,
שדרוג חזית מזרחית ,חידוש מגרש
הספורט ורחבת בית הכנסת הגדול
שיפור מערך המוכנות של העיר
לאירועי גשם קיצוניים

2

הגל הגואה  -הקמת מאגרי מים ראשל״צ

• הוקמו בזמן שיא מאגרי מים
לקליטת מי הגשמים מהערים
השכנות למניעת הצפות בעיר

הדמיה של פארק הספורט החדש

• פיתוח תוכנית רב שנתית לשדרוג
מערך הניקוז
• עדכון נוהל סופה ומוכנות העיר
העיר למצבי קיצון
מאגר מים נס  - 130נס ציונה

13

נס ציונה ירוקה ומתחדשת
6

שטחי גינון
חדשים פותחו

16

גינות
משחקים חודשו

2

מאגרי מים הוקמו
לקליטת מי הגשמים מהערים
השכנות

5

מתחמי חנייה חדשים
הוסדרו לרווחת התושבים

3

מתחמי כושר
חדשים הוקמו

8

ב -גינות ציבוריות
הוחלפו משטחי בלימה

10

כיכרות
שודרגו

14

20

תחנות אוטובוס
הוחלפו לתחנות חדשות
ונגישות

17

מרכזי מיחזור
הוקמו בלב השכונות בעיר
14

מבני ציבור הונגשו
בניהם בתי ספר ,גנים וגנים
ציבוריים.
לראשונה עומדת נס ציונה
בכל יעדי חוק הנגישות

נס ציונה ירוקה ומתחדשת

חידוש גינת גרנד קוויל

חידוש גינת שאול המלך

עמדת מיחזור חדשה ברחוב חושן

מתחם חניה חדש ברחוב התאנה

חידוש גן רווה

שדרוג גינת הקאנטרי

חידוש גן הטייסים
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צעירים בונים קהילה
מחלקת נוער ,צעירים וקהילה
פעלה בשנה האחרונה בצל
משבר הקורונה להעצמת
בני הנוער ולניתוב הפעילויות
לעשייה חברתית ענפה ותורמת
עבור כלל אוכלוסיות העיר,
בדגש על אוכלוסיית הגיל
השלישי וילדים עם צרכים
מיוחדים.
מתחמי נוער
• חדש! מגרש כדורעף חופים
• חדש! מתחם הגיימינג העירוני
הראשון בארץ לבני נוער
• חדש! מבנה מחלקת הנוער
שודרג ושופץ ונרכש ציוד דיגיטלי
מרכז קהילתי יד אליעזר
• הפעלת חוגי ילדים מסובסדים
והרחבת הפעילות הקהילתית
לתושבי השכונה וכלל העיר )קורס
נהיגה מונעת ,התמצאות במחשב
למבוגרים ולחרדים ,קורס בישול
ילדים ,תכנות קוד מאנקי(

• חדש! חדר מוזיקה חדש ,חוגים
והשאלת ציוד
נוער וקהילה
• הוקמה "סיירת אביב" להסברה
עירונית לנוער וילדים בנושא
שמירה על ניקיון המרחב הציבורי
• הוקם תחום קהילתי ייחודי
למענה ושילוב ילדים ונוער עם
צרכים מיוחדים
• הושק מיזם 'חברים לעת זקנה'
– חיבור של נוער עם ותיקי העיר
אשר הוליד מיזמים מרגשים
להפגת בדידות ועזרה הדדית
• הופעל קו חם  -הרצאות
וסדנאות להתמודדות הצעירים
בתקופת קורונה
• הוקם מרכז סיוע בשיעורי בית
בהפעלת הנוער
• מבצע סבתא – נוער דואג
לאזרחים ותיקים
• חלוקת מגנטים עם מידע חיוני
לבני הגיל השלישי ע״י בני נוער

מתחם גיימינג

סדנת אילוף כלבים לילדים עם צרכים מיוחדים

נוער למען הקהילה בקורונה
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פעילות בחג הסיגד

קבוצת יד אליעזר  -פעילות בקייטנה

הכנת חבילות לחיילים

צעירים בונים קהילה

יום צה״ל עירוני

הענקת מלגות

פתיחת השנה בתנועות הנוער

• תנועות הנוער פעלו בעשרות
מיזמי התנדבות מול אוכלוסיות
מגוונות בעיר לכל אורך תקופת
הקורונה
• שלוחה נוספת של תנועת
מועדונצ׳יק נפתחה בשכונת
העמק
סטודנטים
• הוגדל סך המלגות לסטודנטים
לסכום של מעל מיליון וחצי ש״ח
• הושקה תכנית ׳צעד ראשון
לתואר ראשון׳  -מלגות לימודים
לתואר ראשון עבור נשים מעל
גיל  30שרוצות להשלים השכלה
אקדמית
• הוקם מרכז 'הכוורת'  -מרכז
צעירים ראשון בנס ציונה
• תוכנית "עושים שכונה" פעילות
נוער למען הקהילה שכללה:
מסיבת מרפסות ,ימי הולדת
נודדים ,חגיגת יום העצמאות,
חנוכה ו"מימונע"

נוער תורם לקהילה בקורונה
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שומרים על התרבות  -גם בימי קורונה
גם כשעולם התרבות עצר מלכת,
חשבנו מחוץ לקופסא על דרכים
להחזיר את החיוך ,לשבור את
שיגרת הקורונה ולהעניק לכם
רגעים של הנאה.
בשיתוף החברה לתרבות ופנאי
הותאמו פעילויות מגוונות לשיגרה
החדשה ,ותחת תנאי ההגבלות
תרמו להעשרת הפנאי והרוח.
׳מחבקים את הוותיקים׳
• תכנית תרבות ופנאי לאזרחים
ותיקים – בהשתפות כ 1,500-אזרחים
ותיקים בזום ומפגשי תנועה ,שירה
ויצירה פרונטליים באוויר הפתוח

צעדת נ
ס ציונה )פ

בר ו
אר (2020

משלוח

מהספרי

ה לאזרחי

ם ותיקקים

ערוץ בי

ה תע

מלות בגי

נות לגיל

השלישי

פעילות ש

ירה בציבור
לגיל השלישי

• מגוון פעילויות לילדים ,משפחות
ולגיל השלישי בהתאם לתנאי התו
הסגול בהם לקחו חלק אלפי תושבים
עוברי
מפג ם את זה יחד
שי
ה
עש ר ה
לילדי בית הס

חלוק

פר
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ת חבילות

לחיילים

דוד T V

שומרים על התרבות  -גם בימי קורונה
• כ 4000-איש השתתפו באירועי
תרבות מסובסדים בדרייב אין
באצטדיון
• כ 3,000-איש השתתפו במתחם
הופעות פתוח בקפסולות  -עפ״י
הנחיות הקורונה
מופעי תר

בות תוך

מירה על
ש

אירועי ד ב
רייב אין לקהל הרחב

הופ
מופעים

הופעה

לילדים ב

של דני סנדר

קפסולות

סון בקפסולות

ההנחיות

עה של דוד ח

מופעים

יים בקפסולות

לילדים ב
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קפסולות

רכבי שמחה ביום העצמאות

שבו

עות בגינות

שירותים חברתיים בכל מצב
בנס ציונה הערבות ההדדית היא
ערך עליון .האחריות החברתית,
ערכי הנתינה ,ההתנדבות
והעשיה למען האחר ,שזורים
בעשיה העירונית.
אגף הרווחה והשירותים
החברתיים הוביל בשנה
החולפת מגוון פרויקטים
להגברת החוסן הקהילתי,
לחיזוק אוכלוסיות העיר
ולתמיכה בזמני משבר ,בשיתוף
אוכלוסיות העיר.
סיוע למשפחות

• סדנאות העצמה וליווי במסגרת
תכנית "מרחב לתעסוקה"
ובמסגרת הבית החם לנערות
• שיפוץ ושדרוג מועדונית הרווחה
נווה יהודה אשר אובזרה במחשבים
חדשים ,חדרי משחק ,מטבח חדיש
• מסלולי הכשרה למציאת
תעסוקה

חלוקת תווי שי לנזקקים

סדנת תעסוקה בזמן קורונה

• חלוקה של מעל  400תווי שי
למשפחות במשבר כלכלי
• "ניידת לילה" – איתור ומניעה
של שוטטות בני נוער בעקבות
הקורונה

אירוע תודה למתנדבים

• חלוקת מחשבים ניידים לכ60-
משפחות המוכרות באגף הרווחה

קבוצת יד אליעזר  -פעילות בקייטנה

• רכישת מחשבים וטאבלטים לילדי
מועדוניות הרווחה
• "פרויקט קרובים קרובים" –
פרוייקט לעידוד שכנות טובה
ועזרה הדדית

טאבלט מתנה לילדי מועדוניות

ניידת לילה סיוע לבני נוער
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מפגשי בגינות

שירותים חברתיים בכל מצב
• טיפול בכ 140-פניות למרכז
לטיפול באלימות במשפחה
• סדנת פוטותרפיה לבנות הגיל
השלישי
מחאה נגד אלימות כלפי נשים

מעמד האישה
• קמפיין הנורות האדומות –
הכשרת הקהילה לאיתור סימני
האזהרה המעידים על אלימות
במשפחה

חודש מודעות לסרטן השד

• צעד ראשון לתואר ראשון –
הזדמנות שניה לנשים המעוניינות
להשלים תואר ראשון
• חזקות ביחד – הגנה עצמית ושיח
לאימהות ובנות
• מירוץ לציון חודש מודעות לסרטן
השד

נורות אדומות
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סדנת פוטותרפיה

שירותים חברתיים בכל מצב  -אזרחים ותיקים
פעילות יומית
לחברי המועדונים
לאזרחים הוותיקים

שירות טכנולוגי
להנגשת פעילויות
מקוונות לבני הגיל
השלישי

מיזמים
מיזמי
• הפגת בדידות
הפגת בדידות
• סדנת צילום
• עוטפים את העצים

חולקו מעל 1,500
סלי מזון לקשישים
ולמשפחות מעוטות
יכולת ובבידוד

"מבצע סבתא"  -נוער
דואג לאזרחים הוותיקים',
חלוקת מגנטים עם מידע
חיוני ,חגיגות ימי הולדת
מחוץ לדלת
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חולקו 5,672
מנות חמות
לקשישים

תרבות תורנית

שירותים חברתיים בכל מצב

המחלקה לתרבות תורנית מקיימת
מפעלי תרבות והעשרה בדגש על
המסורת היהודית ותורת ישראל-
עבור הקהל הרחב והציבור הדתי
בפרט.

התנדבות

חלוקת ערכות ספורט לגיל השלישי

מחלקת ההתנדבות מסייעת ,תומכת
ומעצימה יוזמות קהילתיות של למעלה
מ 4,000-מתנדבים ברחבי העיר,
מעודדת ותומכת במאות רבות של
פעילויות התנדבות בשנה.

• התקיימו  10מפגשי תורה
בנושאים :זוגיות ,חינוך ילדים
ומסורת ישראל עם הרב קוואס,
עטרי,
הרבנית שרה יוסף ,הרב שי
וסלסלאות פירות מיובשים
הרב רפאל אביטן ,הרב אייל
לט״ו בשבט ,לוחות שנה וכיס
עמרמי ,הרבנית רותם ערוסי ועוד
ומהדורת ספרים "שס לובלין"
• הצטיידות לתפילות חגי תשרי וערכת שי לבית הכנסת לראש
במציאות קורונה בהיקף של השנה
כ 100,000-ש"ח  -הצללות,
מזגנים ,מאווררים ,תאורה ועוד
• התקיימו  30מפגשי אבות ובנים

הקמת מטה מתנדבי קורונה לסיוע
לאוכלוסייה במגוון תחומים ,ביניהם-
חלוקת תרופות ,הנגשה טכנולוגית,
קשר טלפוני עם קשישים ועוד.
חלוקת מזון לבי הגיל השלישי

סרטון מועדונית

• התקיימו  2מפגשי פורום גבאי • קוימה תחרות הסוכה הנאה
בתי הכנסת עם ראש העיר
לסוכות ורכב שמחה במוצאי
• קוימו אירועים בהתאם ללוח שמחת תורה בשיתוף החברה
השנה העברי :סעודת פורים לתרבות ופנאי
למשפחות ואירועי חג בבתי כנסת,
• חולקון  50ידיעונים בנושאי פרשת
חלוקת מחומשים ,להטוטן לחנוכה השבוע ,הלכות ועוד

חלוקת שי לשורדי שואה
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מקשיבים לכם
בשנה האחרונה פעלנו להנגיש
את שירותי העירייה לתושב
בפלטפורמות השונות ויצרנו
את מהפכת השירות הדיגיטלי,
על מנת לשפר את המענה ואת
השירות לתושב  -גם מרחוק.
הרחבנו פרויקטים עירוניים
מבוססי טכנולוגיה ע"י פיתוח
טפסים דיגיטליים ,שדרוג
מערכת רישום ועוד.

שיעור 30

מחלקת רישוי עסקים ושילוט

• התקיימו אירועי פייסבוק
לייב עם ראש העיר בנושאי
חינוך ,פארק הספורט
חיסוני קורונה ועוד

כ 500-פוסטרים לכללי התנהגות
בקורונה חולקו לבתי עסק בעיר.

פורסם קמפיין לעידוד עסקים בעיר

• תוספת טפסים ותהליכים
מקוונים בכל האגפים

 14עסקים מקומיים השתתפו בקורס
שיווק דיגיטלי בשת"פ עם מעו"ף.

הקמת אתר ייעודי לעסקים שעושים
משלוחים לצורך עידוד הכלכלה –
לאתר הצטרפו מעל 120
עסקים בעיר

שירות זימון תורים דיגיטלי,
הכולל גם קבלת קהל בוידאו
ובטלפון

אתר עירייה חדש נגיש וידידותי
24

מפגשי שכונות עם ראש העיר
וצוותו באופן פרונטלי ובזום

מקשיבים לכם
מפגשי שיתוף ציבור
3עם ראש העיר התקיימו
באמצעות פלטפורמות
דיגיטליות
 1616מפגשי שכונות עם ראש
העיר ,צוות הנהלת העירייה
– התקיימו באופן פרונטלי
או בזום
 60,000פניות מוקד טופלו
60,000

מוזמנים להצטרף לאינסטגרם
שלנו ולערוץ הטלגרם עם עדכונים
בזמן אמת

25

בטוחים איתנו
הבטחת שלומם וביטחונם
של תושבי העיר היא מטרה
מרכזית .העירייה פעלה בשנה
החולפת להגברת הביטחון
האישי של התושבים והבטחת
השמירה על המרחב הציבורי.

השיטור עירוני טיפל בשנה החולפת ב:
 1,968קריאות מוקד 100
 7,194קריאות מוקד 106

8%

 190דוחות לבעלי כלבים

ירידה בעבירות רכוש

• שולשה פעילות השיטור העירוני
המשולב .כוח הביטחון המקומי
כולל פקחי עירייה ושוטרי משטרת
ישראל
• חודשו המערכות לגילוי אש
במבני ציבור
• הוקמה יחידת מתנדבי בטיחות
בדרכים
• נרכש ציוד חירום בסך כולל של
כ ₪ 1,500,000-להיערכות קורונה,
חילוץ והצלה

 973הזנקה לאזעקות
 1,671פניות בעניין רעש

אכיפת קורונה
 465פיזור התקהלויות אסורות
 306דוחות על הפרת סגר
 463דוחות על אי עטיית מסיכה
 1,700ביקורי בית אצל מבודדים
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ומה מתוכנן לנו ב 2021-בין היתר
• הוספת פחים כתומים למיחזור אריזות
ומתקנים לאיסוף פסולת אלקטרונית
• קידום תוכנית הסכם גג לעיר
• קידום שיתופי ציבור בשכונות לצורך
שדרוג מרחבים ציבוריים
בי״ס אנתרופוסופי שיבולים בבנייה

• מעבר לתאורת לד בכל רחבי העיר
• התייעלות אנרגטית – פאנלים סולאריים
על גגות מבני ציבור
• הקמת מבנה חדש לאגף הרווחה ואגף
החינוך ,לטובת התושבים ורווחת העובדים
• המשך פיתוח חורשת המושבה
• מתחמי ספורט נוספים ברחבי העיר

הדמיה מבנה חינוך ורווחה

• שדרוג גינות ציבוריות  -שלב ב'
• שדרוג גינות הכלבים בעיר
• המשך הנגשה דיגיטלית ופתיחת ערוצי
תקשורת עם העירייה
• השלמת בניית בתי הספר פארק המדע
ושיבולים

טקס הנחת אבן פינה  -בי״ס שיבולים

• פריסת סיבים אופטים
27

הדמיה של מרכז שירות לאזרח

הפקה :לשכת הדוברת ,עיצוב:
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