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דבר ראש העיר
תושבים יקרים,
הריני מתכבד להציג את חוברת המידע על פעילות עיריית
יבנה לשנת  2018ובנוסף מידע אודות חופש המידע
המתחייב מהתקנות לחוק חופש המידע – התשנ"ט , 1999
המעגן בחקיקה את זכותו של התושב לקבל מידע
מהרשות המקומית.
בימים אלה העיר יבנה נמצאת בשלבי התפתחות
הן בפיתוח השכונות החדשות לצד השקעות
השכונות הוותיקות ,קליטת תושבים חדשים,
מוסדות ציבור ,שיפור תשתיות תחבורתיות ,פיתוח
ופרויקטים רבים המשנים את פניה של העיר.

מואצים
ושדרוג
הקמת
סביבתי

עירנו מוצבת בשורה אחת עם הערים המובילות בישראל
בכל תחום .מגמה זו באה לידי ביטוי בעכל תחומי החיים,
השקעה בתחום החינוך תוך טיפול פרטני בתלמידים
בשיפור הישגיהם ,הקמת כיתות חכמות ומערכות מחשוב
בבתי הספר ,פיתוח התרבות ,הנוער והספורט ,השירותים
החברתיים ,איכות הסביבה ועוד .כל אלו הם רק חלק
מתכנית העבודה שלנו.
החוברת סוקרת את הפעילויות העיקריות שהתקיימו בשנה
החולפת תוך חשיפת פרויקטים ארוכי טווח המעניינים
אתכם התושבים .בנוסף ,מצ"ב מידע אודות אגפי העירייה,
תחומי אחריותה ,תפקידיה ,סמכויותיה ודרכי ההתקשרות
עם הגופים העירוניים.
אנו נמשיך לעמוד לרשותכם.
שלכם,

צבי גוב -ארי
ראש העיר
חזרה לתוכן עניינים

מאפייני העיר יבנה
העיר יבנה מונה כ 45,059-תושבים והיא בת שורשים בני  2,000שנה.
לאחר חורבן בית שני ( 70לספירה) הפכה יבנה למרכז הרוחני של עם
ישראל .עם הקמת מדינת ישראל החליטו מנהיגיה לחדש את ימיה
כקדם .בשנת  1986הוכרזה כעיר ואם בישראל.

מבנה ארגוני – עיריית יבנה

חזרה לתוכן עניינים

י ב נ ה

יבנה שוכנת באזור השפלה ,כחמישה קילומטרים מחוף הים התיכון.
בצפון ובמזרח גובלת העיר עם המועצה האזורית גן-רווה ובדרום עם
המועצה האזורית חבל יבנה.
שטחה המוניציפאלי של יבנה משתרע על כ 17 -אלף דונם.
העיר מהווה מוקד משיכה לצעירים ורושמת הישגים בכל תחומי החיים:
מרווחה וחינוך ועד איכות הסביבה והניהול המוניציפאלי .לפי נתוני
הלמ"ס העיר מדורגת באשכול ( 7מתוך  )10בחתך הסוציו-אקונומי.
תכנית המתאר ליבנה שנמצאת בהליכים מאפשרת תוספת של 16,000
יחידות דיור אשר יביאו את אוכלוסייתה לכדי  95,000נפש.
חינוך :מערכת החינוך ביבנה היא מערכת מתקדמת ומובילה ועומדת
בראש סדר העדיפות העירוני .בעיר עשרות גני ילדים ,בתי ספר יסודיים
ותיכוניים בזרם הממלכתי ,הממלכתי דתי והתורני .ילדי העיר נהנים
מעשרות פרויקטים פדגוגיים חינוכיים חדשים ומתמשכים עם צוות
מקצועי ומיומן המכשיר אותם לעולם רחב של ידע והישגים .חינוך
הילדים הוא מעמודי התווך של העירייה .יבנה היא אחת הערים המובילות
בהשקעה היחסית לילד בתחום החינוך ,וכן ביישום שיטות ותפישות
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 ,האומנויות והספורט.
היעד  -לאפשר לכל תלמיד למצוא את דרכו ולממש את כישרונותיו תוך
הפיכתו לאדם יצרני ותורם בחברה .בזכות ההשקעה הנרחבת בחינוך,
בוגרי בתי-הספר התיכוניים ביבנה עומדים במקום גבוה בהישגים
הארציים בבחינות הבגרות ,ומוצאים דרכם בהצלחה רבה בשירות
הצבאי ,האקדמיה והעסקים.
איכות הסביבה :יבנה הינה עיר ירוקה .ברחבי העיר פזורים עשרות
מרכזי מחזור שכונתיים ,בבתי הספר ובגנים לומדים לסגל אורח חיים ירוק
ובריא בדרך לבניית מנהיגות סביבתית .ביבנה שטחים ירוקים נרחבים,
מדשאות ,שדרות עצים ,מתקני משחקים וספורט ,כבישים רחבים ותאורה
טובה .עיריית יבנה מקדמת את בנייתן של השכונות החדשות ותוספת
של  16,000יח"ד חדשות .ביבנה קיימת "שכונה ירוקה" ייחודית בישראל
ובה מושם דגש מיוחד על איכות הסביבה.

מידי שנה זוכה יבנה להוקרה והערכה מטעם המועצה לישראל יפה.
לחזות העיר חלק גדול במכלול הפרמטרים המעצבים את איכות חיי
התושב .עיריית יבנה משקיעה מאמצים ואמצעים רבים כדי לשמור על
איכות החיים והסביבה .אגף שיפור פני העיר דואג לשיפור חזות העיר,
ליופייה ,לניקיונה ולשמירה על איכות החיים של תושבי יבנה .מתן רמת
שירותים גבוהה וקשר ישיר ובלתי אמצעי עם התושב הם המאפשרים
טיפול נאות בצרכיו ובעיותיו של התושב בצורה מיטבית ומהירה .העירייה
שמה על סדר היום את התחום הסביבתי ופועלת ללא לאות על מנת
להמשיך ולשמור על העיר שלנו נקייה ומטופחת .בשכונה הירוקה
מופעלת מערכת הפרדת פסולת לשני זרמים ברוב חלקי העיר מותקנים
פחים טמוני קרקע המחליפים את מכולות האשפה הפזורות בעיר.
העירייה מובילה מהלך משולב להפחתת הפסולת המועברת להטמנה
באמצעות פריסת מיכל מחזור לנייר ,פלסטיק ,בקבוקים ,קרטון ,אריזות,
גזם וצמחיה ,טקסטיל ,פסולת אלקטרונית ,סוללות משומשות ועוד.
תרבות והעשרה  :המרכזים הקהילתיים מהווים מוקד לפעילות
קהילתית ,חברתית ותרבותיות בכל שעות היום לכלל תושבי יבנה ,מכל
שכבות האוכלוסייה ובכל הגילאים.
במסגרות הגיל הרך פועלים צהרונים בגנים העירוניים ובתי הספר,
משפחתונים בבתי המטפלות ופעוטונים לגילאי  .3-8בעיר פועל מרכז
העשרה לגיל הרך ,פינת ג'ימבורי לפעוטות ,סיפור בתנועה ,מפגש טבע,
סדנאות התפתחות לתינוקות ועוד.
הקונסרבטוריון העירוני מכשיר מוסיקאים מוכשרים ועוסק בלימודי
מוזיקה ומחול בבתי הספר .ביה"ס לתנועה ומחול מתמחה בשיעורי מחול
מקצועיים בסגנונות הבלט הקלאסי והג'אז ואחראי על להקות ייצוגיות
הרוקדות באירועים עירוניים ותחרויות ארציות.
הספרייה העירונית מהווה מרכז תרבותי נעים ,נוח וזמין ,עתיר טכנולוגיה
המשרת ילדים ,נוער ומבוגרים .מוסד לפעילות אוריינית המכיל מאגרי
תרבות ,מדע וידע .הספרייה העירונית כוללת עשרות אלפי כותרים,
שירותי צילום ואינטרנט ,גישה למאגרי מידע ממוחשבים ועוד .מוזיאון
מקראור הינו מרכז ללימוד המקרא בדרך חווייתית מותאם לגיל המבקר
ולתוכנית 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 במגוון תחומים ולכל הגילאים .בגלריה מוצגות תערוכות
של מיטב אמני ישראל ,לצד תערוכות של אמני יבנה ,אמנים עולים
ותלמידי ביה"ס .בגלריה מתקיימת פעילות חינוכית בה משתתפים אלפי
תלמידים ונחשפים לאמנות המודרנית והמקורית בליווי סדנה מעשית.

היכל התרבות בעיר מעניק חוויה מושלמת -חווית צפייה אינטימית,
אקוסטיקה נפלאה ומכונת הבמה המשוכללת הם שהופכים את היכל
התרבות יבנה לאולם שבו החוויה מועצמת ומגיעה למלוא המיצוי
החוויתי.
עיר הספורט :העירייה מקדמת את הספורט ,מתחזקת באופן שוטף את
מתקני הספורט העירוניים ,בונה מגרשים משולבים מוארים בכל שכונות
העיר ,שבילי הליכה ורכיבה ומתקני כושר לרווחת התושבים ברמה
הגבוהה ביותר .התפתחות ושגשוג העיר בשנים האחרונות שידרגו את
פעילות הספורט ותרבות הפנאי לכלל אוכלוסיית העיר .מגוון אירועי
ספורט עממי ותחרותי מיתגו את העיר יבנה כעיר מובילה בספורט
הישראלי .כ 10,000 -מתושבי העיר מכל קשת הגילאים פעילים בספורט
המקומי .מחלקת הספורט פועלת לקידום אורח חיים בריא ומובילה
לחדשנות בתחומי הספורט.
איכות חיים :יבנה מעניקה איכות חיים הבאה לידי ביטוי הן ברמת
המגורים דירות מרווחות ובסטנדרט בנייה גבוה ,מערכת חינוך מתקדמת
ומגוונת ,וכן פעילות תרבותית עשירה .כל אלה הפכו את העיר למוקד
אטרקטיבי לזוגות צעירים הקובעים בה את משכנם.
הנדסה ופיתוח -יבנה נמצאת בתנופת הפיתוח הגדולה ביותר מאז
נוסדה ,במהלכה מוקמות שכונות חדשות ובהן מרכזים קהילתיים
ומוסדות ציבור חדשניים ומשוכללים .לצד הפיתוח המרשים גדל באופן
ניכר מספר הגינות ,הפארקים והשטחים הציבוריים הפתוחים וזאת
לרווחת תושבי העיר והמבקרים בה.
השכונה הירוקה מונה כ–  4,500יחידות דיור .הבינוי בשכונה הינה בנייה
ירוקה עפ"י תו התקן  5281של מכון התקנים הישראליים וכל הבניינים
קיבלו תו ירוק .השכונה כוללת מוסדות חינוך ,תרבות ודת ,מתקני ספורט,
מסחר ושירותים וכד' .פיתוח וגינון -פארקים ציבוריים ,פסי ירק ,גינות
נוי ,מתקני משחקים ,שבילי אופניים ,מגרשי חנייה .השכונה תוכננה
כהמשך אורגני של העיר הקיימת לכיוון דרום מבחינת רשת הכבישים,
פריסת מוסדות ציבור וכד'.
תחבורה ונגישות :דגש מיוחד ניתן לתחום התנועה ,הרחובות הראשיים
הורחבו ובוצעו צירי תנועה עוקפים המפחיתים את העומס .הושלם כביש
שד' העצמאות (עוקף רב בריח) ,שדרוג מחלף יבנה ,בוצעו כיכרות
תנועה ,ריבודי כבישים ברחבי העיר ,התקני בטיחות ,פסי האטה ומעקות
הפרדה.
ביבנה קיימות שתי תחנות רכבת האחת במערב העיר בסמוך למחלף
יבנה והאחרת במזרח .בשתי התחנות קיימים מגרשי חנייה גדולים
לרכבים פרטיים המאפשרים "חנה וסע" ,מפרצי המתנה לאוטובוסים,
מוניות ועוד.

תחנת רכבת יבנה מערב פועלת צפונית למחלף יבנה באזור התעשייה.
התחנה ממוקמת בסמוך למבנה מתנ"ח  .התחנה כוללת חנייה לרכב
פרטי וכ 750 -מקומות חנייה ,מפרצי המתנה לנוסעים ,מפרצי אוטובוס,
מוניות ועוד .תחנה זו מצטרפת לתחנה הקיימת במזרח העיר.
תחנת רכבת מזרח התחנה ממוקמת ליד כביש  42ביציאה הדרומית של
העיר .התחנה מתפרסת על פני שטח של כ 300-מ"ר ,וכוללת חניון כלי
רכב פרטיים ,מסוף לתחבורה ציבורית ומתקני קשירה לרכב דו-גלגלי.
מבנה התחנה החדש נגיש לבעלי מוגבלויות באמצעות חניות נכים ,פסי
הובלה לכבדי ראייה ומתקן כריזה בקופה לכבדי שמיעה
התחדשות עירונית :עיריית יבנה מקדמת  6תכנית פינוי בינוי במקומות
שונים בעיר ,במסגרתן ייהרסו מבני מגורים ישנים ובמקומם ייבנו מבני
מגורים ,ישוקמו תשתיות ויפותחו גנים ציבוריים .העירייה מעודדת
פרויקטים לחיזוק בניינים במסגרת פרויקט תמ"א .38
כח אדם מיומן :אוכלוסיית העירה מגוונת מציעה כוח-אדם בכל
התחומים הנדרשים ,החל מקו הייצור ועד לאנשי המחקר ,הפיתוח
והניהול .אזורי התעשייה ביבנה הפכו למוקד משיכה לאלפי עובדים
מיבנה ומערי הסביבה הסמוכות לה.
ארנונה נמוכה לתעשייה ומסחר :המפעלים הפועלים באזורי
התעשייה ביבנה נהנים מתשלומי ארנונה נמוכים מאוד (בעשרות אחוזים)
ביחס לערי הסביבה .העירייה מעמידה את הפיתוח התעשייתי בראש
סדר העדיפויות.
תעשייה מתקדמת :יבנה מצויה בתנופת פיתוח והתעשייה מהווה נדבך
מרכזי בהתפתחות העיר .אזורי התעשייה בעיר משתרעים על כ1,700 -
דונם ,מהווים כוח כלכלי ומציעים תעסוקה במגוון ענפי תעשייה ,לרבות
חברות היי-טק וביוטכנולוגיה מהמובילות בעולם .המיקום האסטרטגי של
העיר וההון האנושי האיכותי הפכו את יבנה למוקד משיכה של מגוון
תעשיות .העיר ממוקמת בקרבת רשת כבישים ראשיים :כביש מס' ,6 ,4
 431וכן שתי מסילות רכבת .הקרבה למרכז הארץ ,לנמלי תעופה וים
מחזקים את האטרקטיבית של 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.
עיריית יבנה פועלת ליצירת סביבת עבודה מיטבית ,קיצור הליכי מתן
רישיון עסק ,עידוד יזמים להשבחת שטחי תעשייה ומסחר ,הקפדה על
בינוי מבני תעשייה בסטנדרט גבוה ,שמירה על חזות נקייה ומטופחת,
רמת מיסוי נמוכה לתעשייה ועוד.

תכניות הפיתוח מבטיחים המשך גידול וצמיחה של מערכת התעשייה
והפיכתה לאזור תעשייה מטרופוליני.
איכות השירות :עיריית יבנה היא חלוצה בתחום איכות השירות
ומעמידה את רווחת התושב בראש סולם העדיפויות .לאורך השנים זוכה
העירייה בפרסי יוקרה על ניהול מקצועי מצטיין ויעיל במגזר השלטון
המקומי ועל איכות והיקף השירותים לציבור .תושבי העיר נהנים מרמת
שירותים גבוהה .
שירותים חברתיים :האגף לשירותים חברתיים פועל לרווחת תושבי
העיר במגוון רחב של תחומים מגיל לידה עד זקנה .מסייע ומייעץ
לאוכלוסיות ברמה פרטנית ,קבוצתית וקהילתית וכן מפתח שירותים
קהילתיים בהתאם לצרכים .לצד הסיוע האישי-פרטני והקבוצתי פותחו
תכניות ,שירותים ומסגרות טיפוליות בקהילה.
התנדבות :ביבנה פועלים  1500מתנדבים 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.
אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים :יבנה משופעת באתרי ארכיאולוגיה
והיסטוריה .העירייה והתושבים מטפחים את האתרים במסגרת מגוון
תכניות לשמירה על איכות הסביבה .עיריית 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 נחשפים בחפירות ארכיאולוגיות ממצאים עתיקים מתקופת
הברונזה הקדומה מתקופות נוספות .ברחבי העיר יש כמה אתרים
ארכיאולוגים קדומים נוספים ובהם נמצאו עדויות ליישובים מפותחים
שהתקיימו באזור.

חזרה לתוכן עניינים

שכונת נאות שמיר ומבנים
חדשים

יבנה מתרחבת
מתחם נאות שמיר מתוכננת כשכונת מגורים חדשה המשלימה את המרקם במערב
ודרום מערב העיר ,וכן פיתוחו של יער פארק חופי ("פארק חולות") הכולל שדרת
שקמים ,בשטח של כ 630 -דונם  .השכונה החדשה עתידה להתאכלס השנה עם אלפי
משפחות חדשות וצעירות.
התכנית כוללת דרך חדשה שתחבר את יבנה עם מחלף אשדוד צפון העתידי .
נחל יבנה ,החוצה את השכונה מדרום לצפון ,יוסדר וישמש תוואי נופי מרכזי בשכונה,
כולל טיילת רחבה לאורך הגדה המערבית של הנחל .
חלקה המרכזי של שכונת המגורים ,בסמיכות לנחל יבנה ,מורכב משרשרת של מבנים
המחוברים זה לזה לאורך רחוב פנימי .כל מבנן כולל מבני ציבור צמודים .
החלק הדרומי כולל מבנים גבוהים יחסית כסימן כניסה לבאים בשערי העיר מדרום .
החלק הצפוני של שכונת המגורים כולל מגרש גדול המיועד לקמפוס חינוכי .
בשלב הבא תשווק שכונת יבנה מזרח שתכלול כ 12,500-יחידות דיור ,מסחר ,תעסוקה,
מרכז תחבורתי חדש ,מוסדות ציבור וחינוך ועוד.

שכונת נאות שמיר

התחדשנו במבנים
בית הספר לחינוך מיוחד מצטרף לרשימה ארוכה של מוסדות חדשים אשר
הוקמו בעיר בעקבות תנופת הפיתוח והגידול הדרמטי במספר תושביה.
הפרויקט כולל הקמת שש כיתות לימוד לשכבות א'-ו' עם אופציה לבניית ארבע
כיתות נוספות ,אולם רב-תכליתי ,חדרי אמנות ומחשבים ,מתחם מנהלה
למזכירות ,מנהל/ת וחדר מורים ,חדרי טיפול לצוותים מקצועיים  -אחות,
פסיכולוגי/ת ,פיזיותרפיה וטיפולים ,חדר ספורט ,חצר פעילות טיפולית ,גינה
לימודית ,מגרש ספורט משולב ועוד.

בית הספר וגן הילדים ,בהשקעה כוללת של כ 11-מיליון  ₪ובשטח של
כחמישה דונמים ,מוקם ברחוב הנורית בשכונת נווה אילן ,במיקום מרכזי
המאפשר נגישות מרבית מכל חלקי העיר .בתכנון ניתנה התייחסות לניצול מרבי
של השטח ,השימושים ,הנגישות ועוד .העבודות החלו וצפויות להסתיים עד
מחצית חודש אוקטובר .אנשי הצוות החינוכי בבית הספר יהיו בעלי הכשרה
בחינוך המיוחד על כל היבטיו .באמצעות שיטות הטיפול המיוחדות והיחס
האישי שיינתן ע"י הצוות תינתן אפשרות לקדם את התלמידים.
הקמת בית הספר מהווה נדבך חשוב נוסף בהגשמת החזון החינוכי המבוסס
על השאיפה לספק מענה חינוכי הולם לכלל תלמידי העיר .ראש העיר אמר
השבוע כי החינוך עומד בראש סדר העדיפויות של העיר" .הקמת בית הספר
לחינוך מיוחד הינה אבן דרך נוספת בפיתוח התחום הפדגוגי בעיר ויצירת רצף
חינוכי החל ממסגרות הגיל הרך ,עבור לבתי הספר היסודיים ,חטיבות הביניים
והתיכונים .מערכת החינוך מוכוונת להכשיר את בוגריה לאתגרי המאה ה 21-עם
'ארגז כלים' המאפשר השתלבות במוסדות להשכלה גבוהה .אנו פועלים בעניין
זה באופן סדור כאשר בשלב הבא תוקם בעיר מכללה שתאפשר לבני יבנה
רצף חינוכי מלא מגן הילדים ועד האקדמיה".

פיתוח ותשתיות
השנה נבנו  10גני ילדים ברחוב הצדף והחרוב .כעת נמצאים בהליכי בנייה
מספר מבנים הכוללים את המקווה בשכונה הירוקה ,בית כנסת בשכונה
הירוקה ,בי"ס ממלכתי דתי ע"ש רמב"ם ,בי"ס לחינוך מיוחד ,בי"ס תיכון (ראה
פירוט מטה) ,בי"ס בנות לאה ,מרכז צעירים.
בנוסף ,חיזקנו את בי"ס אביר יעקב באמצעים ובבינוי ,השקענו כ –  2מיליון ₪
בהכנת מבני החינוך לשנת תשע"ח.
ספורט ופנאי :קריית ספורט חדשה
הקמת קריית ספורט במתחם רחוב האלון  -האורן והשקמה שבשכונת רמות-
ויצמן ,בסמוך לקמפוס בתי הספר התיכוניים ,בהיקף השקעה כולל של 20
מיליון .₪
העבודות להקמת קריית הספורט בשלבים מתקדמים ויאפשרו להפוך את
המקום למרכז פעיל ותוסס שיאפשר קיום מגוון רחב של פעילויות ספורט,
לרווחתם של תושבי העיר ותלמידי בתי הספר .המתקנים הקיימים במתחם
ישופצו ובמקביל יותקנו מתקנים חדשים.
קריית הספורט מצטרפת לתשתיות הספורט ששודרגו בעיר ולמתקנים החדשים,
כגון היכל הספורט העירוני ,אצטדיון הכדורגל ,אולם הספורט בבית הספר
רבין ,מגרש דשא סינטטי ברחוב השומרון ועוד.

תיכון ממלכתי שש שנתי חדש מוקם בימים אלה בשכונת נאות רבין וייחנך
בפתיחת שנת הלימודים תשע"ט כבית ספר צומח.
התיכון נבנה בהשקעה כוללת של כ 60 -מיליון  ₪ובשטח של כ 30 -דונם,
מוקדם ברחוב הדוגית .התיכון יכלול  48כיתות לימוד ושתי כיתות חינוך מיוחד.
החלפת עמודי תאורת רחוב בהיקף של  7מיליון  ,₪ביצוע הצללות בגני ילדים,
 70,000מ"ר של ריבוד כבישים ברחבי העיר ,הקמת גינת כלבים ברחוב
האקליפטוס ועוד.
המשך פיתוח וחידוש תשתיות העל של העיר וההערכות לקליטת עשרות אלפי
תושבים חדשים בשנים הקרובות.
בחמש השנים האחרונות נבנו ביבנה מספר שיא של מוסדות חינוך –  4בתי ספר
ו –  65גני ילדים חדשים.

פיתוח ותשתיות

מבני ציבור (בהקמה):
מרכז צעירים בשכונת נאות בגין
מרכז יום טיפולי בשיתוף משרד העבודה
בית כנסת ברחוב הסירה
מקווה טהרה לנשים ברחוב הצדף
קירוי פטיו – כותר הפיס

מרכז יום טיפולי

מבני חינוך
תיכון חדש  -רחוב הדוגית
ביה"ס וגני חינוך מיוחד ברחוב ז'בוטינסקי
תיכון בנות לאה
ביה"ס יסודי ממ"ד ברחוב הסירה
מקבץ של  4גני ילדים ברחוב הנחשול

תיכון חדש רחוב הדוגית

התחדשות עירונית

התחדשנו
מרכז העיר:
העירייה דואגת להתחדשות אזוריה הוותיקים של העיר לצד בניית השכונות החדשות.
המרכז המסחרי הוותיק בשדרות דואני עבר מהפכה של ממש ,שדרוג וחידוש המתחם
מזמין ומודרני .הקניות והמסחר שבמרכז העיר עוברים שינוי דרמטי ויהפכו למרכז עירוני
שוקק חיים ומוקד משיכה לבני כל הגילאים .הפרויקט כולל את מתחם שדרות דואני
בחלק שבין שד' העצמאות ועד רחוב שבזי.

התחדשות עירונית (פינוי-בינוי):
בשכונות הוותיקות של העיר מקדמת העירייה תכניות לבינוי כ 3,000-יח"ד חדשות אשר
יחליפו את השיכונים הישנים וישפרו את חזות העיר.
בשכונת נאות-שזר הוותיקה החל שיווקם של היזמים בשני מתחמי מגורים והבנייה כבר
החלה.
בלב השכונות הוותיקות יוקמו בניינים חדשים ומודרניים עם שטחי מסחר ,תעסוקה,
שטחים ציבוריים ושטחים ירוקים הכוללים גינות ציבוריות וכן חניונים תת-קרקעיים.
חלק מהפרויקטים יתבצעו בשיטת בינוי-פינוי-בינוי ,לצורך כך הקצתה העירייה שטחים
לבניית הבניינים הראשונים לפני הפינוי והריסת המבנים הישנים ,כך שהדיירים המפונים
יוכלו לעבור ישירות לדירותיהם החדשות ללא תקופת מעבר של פינוי והמתנה.
החזון שקבענו לעצמנו הוא לבנות את החדש מבלי להותיר מאחור את הישן .התחדשות
עירונית בשכונות הוותיקות הוא אחד הפרויקטים היותר חשובים שאנו מובילים בעיר
לרווחת תושבי שכונות אלה אשר ייהנו מאיכות חיים ומגורים בדירות מודרניות ובסביבה
נעימה.
ברחוב האלון שבמרכז העיר יוקמו כ 1,000-יח"ד חדשות במקומן של הבניינים הישנים
שנבנו בשנות ה 50-וה 60-של המאה הקודמת.

במהלך השנה בוצעו מגוון עבודות ברחבי העיר:
הצללות ב 42 -גינות וב 9 -מגרשי משחקים בבתי ספר ,החלפת תאורת רחוב לתאורת
לד ,שיפוץ מבנה הצופים ,מבנה עוצמה ,מרכז הספורט ,מפתן ארזים ,אולם שבזי,
התקנת תחנות המתנה חדשות לאוטובוסים ,מקווה גברים ,שיפוץ מבנה אגף הביטחון
ועוד.

תחבורה
במהלך השנה האחרונה בוצעו ברחבי העיר פרויקטים תחבורתיים הכוללים בין היתר
הוספת נתיבי תחבורה בכבישים ,הרחבת צמתים מרכזיים להקטנת עומסי התחבורה
ועוד .כן אושר תכנון הצבת רמזור בשדרות העצמאות ,בכניסה למושב בן-זכאי,
והסדרת מגרש-חנייה לרכבים כבדים ,ברחוב הירקון.
העירייה שיתפה את הציבור בתוכנית לשדרוג מערך התחבורה הציבורית בעיר ,הוספת
קווי נסיעה חדשים ,שיפור תדירות הנסיעה ועוד.

חזרה לתוכן עניינים

אירועים עירוניים

חודש ינואר
כנס מדעי ביבנה על משנתו של המדען אייזיק ניוטון והקשר לעם היהודי
וארץ ישראל
כ 200-תושבים ואורחים השתתפו בכנס מדעי מרתק 'בין מדע ליהדות' ,במסגרת
אירועי ה 70-שנים לעיר יבנה ,שיזמה עיריית יבנה .הכנס נערך בסימן  374שנים
להולדתו של סר אייזיק ניוטון ,מגדולי המדענים בהיסטוריה האנושית ,איש
אמונה וחובב ציון ,אשר חזה את שיבת ציון והקמת המדינה .

חודש פברואר
טקס חנוכת אצטדיון הכדורגל העירוני ע"ש השוער ז'קי לוי ז"ל  .האירוע
כלל משחק ראווה בין אלופת המדינה ומוליכת הטבלה ,הפועל באר-שבע לבין
מכבי יבנה .בעיריית יבנה ובמועדון היבנאי הצדיעו לאוהדי המועדון ,לכדורגלני
העבר של הקבוצה ששיחקו לצידו של לוי ז"ל בין השנים  .1969-1986ראש
העיר ,צבי גוב-ארי אמר בטקס כי "יצחק (ז'קי) לוי ,שוער העבר של מכבי יבנה
היה מסמליה היפים של מועדון מכבי יבנה ,ספורטאי מופת שגדל בעיר יבנה
ויחד עם חבריו הוביל לוי את הקבוצה המקומית מליגה ג' ועד לעלייה
ההיסטורית לליגה הלאומית ".

תהלוכת העד-לא-ידע הגדולה והססגונית בסימן חגיגות  70לעיר יבנה
התקיימה בהשתתפות כ 1,500-ילדים ובני נוער .שדרות דואני הפכה לזירה של
מיצגי ענק שהוכנו במיוחד לאירוע עם בובות ,מתנפחים ,רקדנים ורקדניות,
להקות ,להטוטנים ,הולכי קביים וליצנים .ראש העיר ,צבי גוב-ארי" :הבטחנו עיר
שמחה ,תוססת ומאושרת כאשר תהלוכת העד-לא-ידע בסימן  70שנה לעירנו
היא מקור גאווה והזדמנות לשמוח ,להיחשף להיצע הפעילויות ,להכיר ילדים
ומשפחות וליהנות מעיר צוהלת במלוא הדרה .נמשיך לעשות כל מאמץ להפיק
עבור תושבינו אירועים איכותיים ומהנים ".

חודש מרץ
סימפוזיון בינלאומי לפיסול באבן

סימפוזיון בסימן  70שנה להיווסדה של העיר .השתתפו  10פסלים מובילים
מהארץ ומחו"ל אשר פיסלו לעיני תושבי העיר .רפאיל גאורגיב -בולגריה,
חיכמאת חרייס-ישראל ,שלמה כץ -ישראל ,גניה גנדלמן -ישראל ,אביבה ברגר-
ישראל ,אנטון בידרמן -ישראל ,ויקטור קופאצ' -בלארוס ,ג'ון גורגברשוילי-
גאורגיה ,אוגן פטרי -רומניה ,אברו אקינסי -טורקיה.
הפסלים החדשים הוצבו ברחבי העיר ותורמים לחזותה וליופייה .

חודש אפריל
חגיגות יום העצמאות ה 70-למדינת ישראל נפתחו על הבמה המרכזית הופיעו
הזמרים משה פרץ ,הראל סקעת ,רינת גבאי במופע לילדים ,להקת דיסקאבר
לצד מיטב הלהקות העירוניות בתחום המחול ,תנועה ,תאטרון ,התעמלות,
אקרובטיקה  .במת עצמאות לציבור הדתי נהנתה מלהקת ענבי הגפן והזמר
רועי ידיד.

למחרת בבוקר נערך בעיר מסע האופניים המסורתי בהשתתפות אלפי רוכבים
בכל הגילאים לזכרה של סרן עינת בסר.

חודש מאי
 20,000צופים הגיעו לחגיגה הגדולה במסגרת חגיגות  70שנה ליבנה עם הזמר
עומר אדם.
למחרת התקיים פסטיבל של מופעים ,מיצגים ותערוכות ,בפארק גן הסנהדרין ,
המספרים את סיפורה של העיר 'יבנה מסע בזמן  -מימי הסנהדרין ועד היום',
למשך מספר שעות נעצר שעון הזמן ויבנה פתחה את שעריה להיסטוריה
הקסומה של העיר ,מימי קדם ועד היום  -מבט נוסטלגי ליבנה של פעם ,בשיתוף
הקהל.

חודש יוני
שבוע הספר העברי כלל יריד עם אלפי כותרים חדשים ורבי מכר בשיתוף רשת
סטימצקי ,לצד ספרים שכבר הורדו ממדפי החנויות .בנוסף להיצע הרחב
ולמחירים האטרקטיביים ,התקיימו מגוון אירועי תרבות וחוויה לכל המשפחה
ביניהם מפגשים עם סופרים ,הצגות על פי ספרות מופת לילדים ונוער ,פעילויות
יצירה והפעלות לילדים ,שעות סיפור ומופעים מוזיקליים.
כותר יבנה מספק במהלך השנה מענה תרבותי לתושבי העיר וסביבתה בתחומי
דעת שונים ובשפות :עברית ,אנגלית ורוסית .חדר-העיון מרווח ומותאם עומד
לרשותם של המבקרים .הספרייה פתוחה בכל ימות השבוע .בין היתר,
מאפשרת הספרייה לסטודנטים זמן איכותי ללימודיהם האקדמאים .אתר
האינטרנט של הספרייה נגיש ומאפשר לכל מנוי "לגלוש" בין מדפי הספרייה.
בימי שלישי מתקיימת במקום `שעת סיפור` ,לגילאי  ,3-6כמו גם מפגשים עם
סופרים ומרצים ,בתחומים מגוונים .אחת למספר שבועות מתקיימים בספרייה
הרצאות מרתקות עם מיטב הסופרים ואנשי רוח.

חודשים יולי אוגוסט
עם סיום שנת הלימודים ותחילתו של החופש הגדול ,עיריית יבנה השקיעה 4
מיליון ש"ח בשיפוצם של בתי הספר וגני ילדים בהתאם לצרכים
הייחודים של כל מוסד .השיפוץ בבתי הספר כולל בין השאר ,חדרי שירותים
חדשים ואינסטלציה ,איטום גגות ,צביעה וריהוט חדש .במספר גני הילדים
העירייה ביצעה שיפוץ כללי של חדרי השירותים ובכל מוסדות החינוך מבוצע
מבדק בטיחות ותיקון הליקויים .במסגרת העבודות יבוצעו עבודות ריצוף ,חיפוי
קירות בקרמיקה ,תקרות אקוסטיות ותאורה חדשה ,הרחבת כיתות לימוד ,שיפוץ
השירותים ,צביעת כיתות ,רכישת מתקני משחקים ,הקמת סככות הצללה,
סילוק מפגעי בטיחות ,החלפה ותיקון מזגנים ,התקנת מנורות חוסכות אנרגיה,
טיפול בתשתיות מים וביוב ,גינון וטיפוח סביבתי ונופי ועוד.

תכנית אירועי הקיץ ופעילויות עשירות ומגוונות לכל המשפחה ,לפעילות
שותפים עובדי העירייה ,הרשת למרכזים קהילתיים והמתנ"סים בעיר.
הופעות :עברי לידר מארח את חנן בן ארי ,יום העלייה – הפרויקט של רביבו
מארחים את נסרין ,מוטי טקה  ,רותם כהן  ,שרית חדד מארחת את איתי לוי,
מירי מסיקה מארחת את קובי אפללו ,אביתר בנאי ואביב גפן ,ריטה במופע
ניסים שקופים.

אירועים לכל המשפחה כללו מתנפחים ותחנות ,מופעי ילדים ,הפעלות בשילוב
הצגות ילדים מגוונות :קיץ מהאגדות ,זהירות בדרכים ,גילי בא לבקר ,שי ורועי,
ענבלרינה ,עודד פז מטוסי על ,אודי ואביעד ,לירון אווירון
הופעות לנוער כללו בין היתר את דניאל אסייג ,אנה זק ,סטפן ויהונתן מרגי,
מפגש אהבת חינם עם השבאבניקים

חודש ספטמבר
בתמיכתה ובעידודה של עיריית יבנה הוקמה השנה תזמורת פילהרמונית מקצועית,
המונה כ 30-נגנים ,בניצוחו של דומיטרו מילר-מנצח בעל מוניטין בינלאומי.
החינוך המוסיקלי בעיר יבנה נחשב לאחד מהמובילים בישראל .בשנים האחרונות
מפעילה עיריית יבנה ,באמצעות הקונסרבטוריון העירוני ,תכנית ייחודית ללימודי נגינה
בבתי הספר היסודיים ,במסגרתם כלל תלמידי העיר נחשפים ליסודות הנגינה
והמוסיקה ומנגנים על כלי נשיפה וכלי קשת שונים .ראש העיר רואה בחינוך המוסיקלי
נדבך מרכזי בחיי התרבות של העיר ,כמו גם בהתפתחות ,עיצוב אישיותם וחינוכם של
ילדי העיר .

חודש אוקטובר
פסטיבל 'בציר חדש' לאמנויות הבמה ,התקיים זו השנה השביעית בעיר יבנה
והעניק במה לאמנים ויצירות חדשות שיובילו את החידושים בתחומי האמנויות
והבמה.
במסגרת חגיגות  70שנה לעיר יבנה ו 100-שנים לתיאטרון הלאומי הבימה
הועלתה על בימת היכל התרבות ביבנה ההצגה המוסיקלית המרגשת
'סימני דרך' המתארת את חייה הסוערים של הפזמונאית והמשוררת נעמי
שמר ,בבימויו של משה קפטן.

הפסטיבל נפתח במופע חגיגי עם הזמר אברהם טל ,קרולינה וזהבה בן,
שלושתם על במה אחת ,בכורה עולמית של המחזמר 'סימני דרך' ,המבוסס על
פסקול חייה ושיריה של נעמי שמר ,בהפקה משותפת עם 'הבימה' ומגוון מופעי
מוזיקה ,וגם תיאטרון ואמנות עכשווית לכל המשפחה .הפסטיבל מציג מגוון
פעילויות לכל המשפחה -מופעי בידור מתחומי אומנויות הבמה השונים כגון
מופעי מחול ,הצגות תיאטרון ,תיאטרון רחוב :מחול בין הספרים ,קצפת ותות –
בעולם הספרים ,המופע של מורן "קסם" (תחום קרקס -תיאטרון רחוב) ,מופע
מוסיקלי התפוזים  -הקלאסיקות של הרוק הישראלי ,תהלוכת ארץ הפלאות –
(תיאטרון רחוב) ,דירה קרקסית" (תיאטרון) ,מופע קרקס – קבורקה (קרקס),
"ארץ עוץ" ,דורותי בכניסה למתחם ,המכשפה הטובה מהצפון  ,האריה האמיץ,
שעשועון הדחליל ,איפה הלב של איש הפח ???

כמידי שנה נערך בהיכל התרבות כנס הוקרה למערך החינוך הרגיל
והמשלים לשנת  .2018במהלך הערב המרגש הוענקו אותות הוקרה למורים
מצטיינים ולמורים הפורשים שסיימו את עבודתם במערכת החינוך .בחלקו
האמנותי של הערב הופיע הזמר אבי טולדנו שירים נוסטלגיים ואהובים.
במהלך הערב הוענקו פרסים לבתי הספר וגני הילדים שגילו הצטיינות בתחום
של אורח חיים בריא במערכת החינוך.

חודש נובמבר
אירוע עירוני במעמד ראש העיר צבי גוב-ארי ורעייתו דויה לציון יום המאבק
הבינלאומי למניעת אלימות כנגד נשים .מופע מרגש ועוצמתי 'גופך הפקר'' -
במה לנשים אמיצות ששוברות את מעגל השתיקה מבית Platforma Theatre
תיאטרון פלטפורמא מאלימות לאומנות באשכול הפיס יבנה.

חודש דצמבר
פעילותם של מאות המתנדבים ביבנה הינה משמעותית ,מקדמת תחומים רבים
ומסייעת לעירייה בעיצובה של קהילה איכותית ומובילה .טקס ההוקרה השנתי
ביבנה הפך למסורת ביוזמתו של ראש העיר צבי גוב-ארי הרואה בהתנדבות
למען הקהילה ערך עליון וראשון בחשיבות וככזה מקדמת העירייה את פעילות
ההתנדבות ומעודדת את המשכה .יבנה נחשבת לאחת הערים המובילות בתחום
ההתנדבות עם עשרות ארגונים ומאות מתנדבים הפועלים בתחומי הרווחה,
חינוך ,קליטה ,נוער ,ספורט ,אמנות ,תרבות ופנאי ,בריאות ,בטחון ,קשישים
ועוד .ערב ההוקרה התקיים בהיכל התרבות .על החלק האמנותי של הערב היו
אחראיים שימי תבורי ולהקתו בהופעה בלתי נשכחת עם מיטב משיריו.

חזרה לתוכן עניינים

מובילים במקום הראשון
פרס חינוך מחוזי לתיכון האורן
ועדה מחוזית מטעם משרד החינוך ביקרה בבית הספר האורן על-מנת לבחון את
העשייה החינוכית .ראש העיר נפגש עם חברי הוועדה וסקר את העשייה
החינוכית ואת ההשקעה העירונית הרבה בתחום החינוך" .אוכל לומר כי בבתי
הספר ביבנה פועלת חבורה נפלאה של אנשי חינוך המחויבים לתלמידיהם,
שאינם חוששים לחלום ,להגשים ולקדם את החינוך בעיר" ,אמר גוב-ארי.
בית-ספר ביאליק זכה בפרס החינוך המחוזי לשנת תשע''ט
הבחירה בבית-הספר משקפת את המאמצים ,הידע ,יכולת הניהול וההשקעה
שלנו בחינוך .בית-הספר ביאליק עבר בשנים האחרונות שינוי מהותי ,ביוזמתה
של העירייה ,ייחדנו את לימודי תחום מדעי הטבע כנושא מוביל ,השקענו מעל
 6.5מיליון  .₪העיר משקיעה אמצעים רבים בקידום החינוך כאשר טובת הילדים
והתלמידים עומדת בראש סדר העדיפויות ,זאת לצד פיתוח מתמיד של שיטות
ההוראה ,הפדגוגיה והחדשנות .בשנים האחרונות כלל בתי הספר עוסקים
ומתמקצעים בתחומי דעת הייחודיים להם ,מעמיקים את הלמידה בכיתות
ומאפשרים לתלמידים לרכוש ידע בדרכים מגוונות לרבות ניסוי וחקר .

אות קריה יפה ומקיימת – דגל היופי
בטקס חגיגי במסגרת גמר התחרות השנתית לאיכות חיים וסביבה מקיימת
ביוזמת המועצה לישראל יפה ,הוענק פרס חמישה כוכבי יופי לעיר יבנה.
אות קריה יפה ומקיימת – דגל היופי  -עיריית יבנה לוקחת חלק בתחרות קריה
יפה בישראל יפה מזה  19שנים ברציפות ומידי שנה זוכה להוקרה ולהערכה על
עשייה משמעותית ומתמדת למען הסביבה.

פרס שר הפנים לניהול כספי תקין
בפעם הרביעית ברציפות :עיריית יבנה זכתה בפרס שר הפנים על ניהול כספי
תקין .בטקס חגיגי ,שנערך בבנייני האומה בירושלים ,הוענק לראש העיר ,צבי
גוב-ארי ,פרס שר הפנים לניהול כספי תקין לשנת .2017
פרס מקלט והמיגון במרחב
עירנו קיבלה ציון ותעודת-הערכה מטעם פיקוד העורף והמועצה לישראל היפה
בקטגוריית 'חמש שנות התמדה'.
ביבנה  45מקלטים ציבוריים בשכונות השונות בעיר .המקלטים הציבוריים
עומדים בתקני פיקוד העורף ברמת המוכנות הגבוהה ביותר.

פרס קלניטק
יבנה בשורה הראשונה של איכות הסביבה .במסגרת תערוכת קלינטק 2018
לטכנולוגיות מים ,אנרגיה מתחדשת ,מחזור ואיכות הסביבה ,התקיים טקס חגיגי
שבו ועדה חיצוני ת בחנה מספר מדדים בה קיבלה יבנה בפעם הרביעית את
התואר" :העיר הירוקה של קלינטק"

אות "יקיר תנועות הנוער"
אות יקיר תנועות הנוער הוענק לראש עיריית יבנה כציון לשבח על פעילותו
לקידום תנועות הנוער בעיר .בנימוקים לקבלת האות נכתב כי "מראשית כהונתו
בתפקיד כראש העירייה הכריז ראש העיר צבי גוב-ארי על מתן עדיפות
לפעילויות של תנועות הנוער .בהמשך ישיר לאמונתו בחשיבות החינוך בכלל,
והחינוך הערכי בפרט ,דאג להקצאת תקציבים להקמת מבנים ולתחזוקה
שוטפת ,להתרחבות פעילות הנהגת תנועות הנוער ולשימת דגש על פעילות
משותפת לכל התנועות בעיר ".

חזרה לתוכן עניינים

חברי מועצת העיר

שם
משפחה

שם
פרטי

תפקיד

טלפון

דואל

1

גוב-ארי

צבי

ראש העיר

08-9433300

mayor@yavne.muni.il

2

חזות

משה

סגן ראש העיר

08-9433338

moshe@yavne.muni.il

3

כהן

רפאל
(פאלי)

סגן ראש העיר

08-9433467

hanal@yavne.muni.il

4

ויצמן

אהוד

מ"מ וסגן ראש
העיר

08-9433313

ehudwe@yavne.muni.il

5

ארנפרוינד

רונית

חברת מועצה

08-9436966

anashim@yavne.muni.il

6

אשרף

חובב

חבר מועצה

052-6115051

inbar@yavne.muni.il

7

בן-הרוש

מאיר

חבר מועצה

08-9435740

bhmeir@yavne.muni.il

8

גבאי

רועי

חבר מועצה

073-7370790

roy.g@yavne.muni.il

9

דהן

מאיר

חבר מועצה

050-6880036

md@yavne.muni.il

10

דוידי

רחמים חבר מועצה

052-7609269

rd@yavne.muni.il

11

ינקילביץ

עדי

חבר מועצה

03-6411404

adi.moatza@yavne.muni
.il

12

מזוז

אליהו

חבר מועצה

08-9432996

Eli_zuz@yavne.muni.il

13

סימנה

שחר

חבר מועצה

08-9420277

shaar@yavne.muni.il

14

עמרני

יניב

חבר מועצה

052-6726538

galitao@yavne.muni.il

15

שרון

לינה

חברת מועצה

08-9435964

linas@yavne.muni.il

חזרה לתוכן עניינים

יחידות העירייה ופרטי התקשרות
לשנת 2018
שם ותפקיד

כתובת ביבנה

דואר אלקטרוני

ראש העיר –
מר צבי גוב-ארי

שד' דואני 46

לשכת ראש העיר
AHUVA@yavne.muni.il

מ"מ וסגן ראש
העיר – ד"ר
אהוד ויצמן
סגן ראש העיר
– מר משה חזות
סגן ראש העיר
– מר רפאל
(פאלי) כהן

שד' דואני 50

שד' דואני50

טלפון

08-9433300/1/2

פקס

08-9433421

סגנים
ehudwe@yavne.muni.il

08–9433313

08-9433409

moshe@yavne.muni.il

08-9433338

08-9433409

שד' דואני 50

falic@yavne.muni.il

08–9433313

08-9433409

מר דוד שטרית

שד' דואני 50

לשכת מנכ"ל
davids@yavne.muni.il

08-9433304

מר אריאל הלר

שד' דואני 50

דובר העירייה ועוזר ראש העיר
Ariel@yavne.muni.il

מר שלום דמארי
יועצת משפטית
 עו"ד טובהשפירא אלטמן
עו"ד  -טובה
אלטמן-שפירא,
איתן בראש,
יפעת רוזן –
ברקוביץ

מר מנחם שושן

08-9433336
08-9433450

מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
08-9433393/4
Shalom_d@yavne.muni.il
שד' דואני 50
ממונה על חוק חופש המידע
08-9433439
tova@yavne.muni.il
התנאים 1

התנאים 1

לשכה משפטית
tova@yavne.muni.il

08-9433440

08-9433429

08-9433447
08-9433446

08-9433444

08-9433337

עוזר בכיר לרה"ע  /מנהל היחידה לתכנון ומידע
08-9433339
Menachem@yavne.muni.il
שד'דואני46

08-9433404

גזברות העירייה
Tamarc@yavne.muni.il

08-9433315

08-9433406

קופה

שד' דואני 50

margalit@yavne.muni.il

08-9433325

08-9433406

הנהלת חשבונות

שד' דואני 50

aliza@yavne.muni.il

08-9433319

08-9433406

גב' תמר קופר

שד' דואני 50

שכר

התנאים 1

גב' יעל יצחק
פור

שד' דואני50

גב' מיכל קרס

התנאים 1

ראש מינהל
חינוך  -גב' רות
שרעבי
מנהלת מחלקת
גני ילדים – גב'
רוחמה בן
אליעזר
רכזת היסעים –
הגב' סימה
אבוקרט
חשבת אגף
החינוך –
סיגלית ארגמן
השירות
הפסיכולוגי –
מר אביחי
סטולרסקי
קב"ט מוסדות
חינוך הרצל
רחמני

רח' הנשר11

מינהל החינוך
rutish@yavne.muni.il

08-9433562

רח' הנשר11

ruchamab@yavne.muni.il

08-9433567

08-9330372

רח' הנשר11

Sima@yavne.muni.il

08-9433564
08-9433573

08-9330372

רח' הנשר11

sigalit@yavne.muni.il

08-9433568

08-9330372

רח'הדרור50

avichai@yavne.muni.il

08-9439188

08-9432604

רח'הנשר11

hertzel@yavne.muni.il

08-9433415

08-9330372

מנהלת -גב'
צביה אוחנה

רח' שבזי26

האגף לשירותים חברתיים
zvia@yavne.muni.il

08-9439811/ 2

08-9421146

מנהל -מר
אהרון סוחמי

התנאים 1

מינהל משאבי אנוש
aharon@yavne.muni.il

08-9433330/1

08-9433424

מנהל  -מר בועז
שלמון

התנאים 1

יחידת המחשוב
boaz@yavne.muni.il

מהנדס העיר-
מר קובי נעים
ע/מהנדס העיר
–מר מוטי לוי
מח' מבנים-מר
פנחס טרבלסי
מדור תב"ע
ורד נעמן סייג

התנאים 1

אגף הנדסה
kobin@yavne.muni.il

התנאים 1

moti@yavne.muni.il

08-9433378

התנאים 1

pinhast@yavne.muni.il

08-9433388

08-9433389

08-9433383

08-9433389

08-9433386

08-9433389

מח' תשתיות-מר
יעקב שלוסברג

iris_oh@yavne.muni.il

08-9433327

מזכירות העירייה
yael@yavne.muni.il

08-9433310

מרכז תשלומים עירוני
michal@yavne.muni.il

08-9433360

08-9330372

התנאים 1
התנאים 1

yakov@yavne.muni.il

08-9433470

08-9433387

08-9433406

08-9433310

08-9433422

08-9433470

08-9433389
08-9433389

מתאמת
תשתיות-הגב'
אסתי ערמון

התנאים 1

מהנדס הועדה –
מר קובי נעים
מדור רישוי
בנייה -הגב'
זהבה בן חמו
מפקח בנייה –
גבי איסמאלוב
מפקח בנייה –
מר אבי כלף

התנאים 1

esti@yavne.muni.il

הועדה המקומית לתכנון ובניה
zahva@yavne.muni.il

08-9433379

08-9433375

08-9433389

08-9433389

התנאים 1

gabi@yavne.muni.il

08-9433382

08-9433389

התנאים 1

avih@yavne.muni.il

08-9433452

08-9433389

מנהלת  -גב'
ילנה פלינר

התנאים 1

מחלקת רישוי עסקים
lana@yavne.muni.il

08-9433351

08-9433425

מנהל  -מר עופר
תורג'מן

התנאים 1

אגף שיפור פני העיר (שפ"ע)
ofer@yavne.muni.il

08-9433344

08-9433425

מנהל  -מר דוד
מלכה

התנאים 1

מחלקת אחזקה
David@yavne.muni.il

08-9433358

מנהל  -מר אפי
נסימי

שד'דואני50

מחלקת גנים ונוף
Efi@yavne.muni.il

08-9433306

מנהל  -מר
פליקס אלימלך

התנאים 1

מר אפרים
אספה

שד' דואני ,ת.ד.
3

ד"ר אייל
אקשטיין

שד' דואני ,ת.ד.
3

מנהל –מר אפי
שמעוני

רחוב שבזי

מנהל -מר ציון
דוד

רח' הנשר 11

מנהל  -מר דוד
אבוחצירה

גיבורי החיל פינת
הסנהדרין

מנהל -מר אלי
אלוש
מתנ"ס נאות
שז"ר – סמדר

מחלקת איכות הסביבה
felix@yavne.muni.il

08-9433348,49

אגף הביטחון
efraim@yavne.muni.il

08-9433419

וטרינריה
eyal@yavne.muni.il

08-9433359

מרכז השליטה 106
efish@yavne.muni.il
אגף ביטחון ,חירום ושיטור עירוני
zion@yavne.muni.il

מוקד 106
08-9433350
08-9433412

08-9422023

08-9433357

08-9433425

08 9433465

08-9433423

08-9433435

08-9433427

מחסן העירייה
david_a@yavne.muni.il

08-9439191

גיבורי החיל 1

הרשת למרכזים קהילתיים
elia@matnasim.org.il

08-9439491

08-9436456

הנשיאים 17

smadar@yavne.matnasim.co.il

08-9422393

08-9436456

נבון
מרכז פיס נאות
בגין-גב' פנינה
מזוז
כותר פיס

pninamazoz@barak.net.il

08-9322078

zion@yavne.muni.il

08-9333303

מרכז קהילתי
בית סולומון-
גב' פנינה בן
שטרית
מרכז קהילתי
ליוצאי אתיופיה
– מר גדעון
ג'מבר
מתנ”ס אמנון
ליפקין שחק –
גב' שמרית
סויסה
מתנ"ס גרמנוב

pnina@ yavne.matnasim.co.il

08-9439678

gidon43@bezeqint.net

08-9330407

השייטים ,5
שכונה ירוקה

shimrit@yavne.matnasim.co.il

08-6119601

גיבורי החיל 1

רועי סודאי

הנגב 1

מר ציון דוד

שד' דואני 6

yavne@matnasim.org.il
מחלקת הנוער העירונית
yavne@matnasim.org.il
הספרייה העירונית
zion@yavne.muni.il
בית יד לבנים

08-9439491

גב' אורלי חולי

שד' דואני 6

מר רוני ראובן

שד' דואני 25

מר אורי איטח

האלון 31

מנהל  -מר
שאול דוד

האלון 27

הקתדרה
העממית יבנה –
גב' ענת גרוצקי

האמוראים 1

גב' רחל דביר

שד' דואני ,ת.ד.
3

מר בני נסימי
מר בני נסימי
מנהל – מר נחום
לנגסם
מנהל

-

מר

הפטל 1

האלון 39
הנגב 8

הדרור 22

סדנא לאומנות
roni147@barak.net.il
היחידה לקידום נוער
urikidum@walla.com
מחלקת הספורט
davidshaul@barak.net.il
מרכז חינוך ע"ש שרגא וחנה רייך
reichyavne@gmail.com

מתאמת המאבק בסמים
rachel.dvir@hotmail.com

האגודה לתרבות הדיור סניף יבנה
benny_n@yavne.muni.il
שד' דואני 3
רכז מטה בטיחות ותחבורה
benny_n@yavne.muni.il
שד' דואני 3
היכל התרבות יבנה
nachumla@gmail.com
שד' דואני פינת
ז'בוטינסקי
קונסרבטוריון למוזיקה ומחול
gutmanri@bezeqint.net
גיבורי החיל 1

08-9322184

08-9439491
08-9333304

08-9333302

08-9333304

08-9333302

08-9435512

08-9435512

08-9432523

08-9438740

08-9437714

08-9432970

08-9331133

08-9331134

08-9439577

08-9438740

08-9433487

08-9438740

08-9433487

08-9433409

08-9320000

08-9320000

08-9439491

08-9435695

ראובן גוטמן
גב' חני רביבו

רח' התנאים 1

המועצה
ראש
הדתית – הרב
יצחק מוסאי

הלילך 6

שיל"ת

גיבורי החיל 1

מר ציון בן לולו

שד' דואני

תאגיד המים

שד' דואני 20

שירותי משרד הפנים
hanir@yavne.muni.il
מועצה דתית
musai@yavne.muni.il

08-9433371
08-9421281

שיל"ת -שירות ייעוץ לאזרח  -יבנה

חזרה לתוכן עניינים

08-9439491
שלוחה 6
מטה מתנדבים
zionbu4@walla.com
תאגיד מי יבנה
office@mey-yavne.co.il

08-9327811

08-9433441

08-9433423

08-9332000

08-9332030

תמצית תקציב עיריית יבנה
לשנת 2018
צד ההכנסות

בשקלים חדשים

ארנונה כללית

173,600,000

מפעל המים

180,000

עצמיות חינוך

1,964,000

עצמיות רווחה

607,000

עצמיות אחר

20,354,000

סה"כ עצמיות

196,705,000

תקבולים ממשרד החינוך

86,197,000

תקבולים ממשרד הרווחה

24,711,000

תקבולים ממשלתיים אחרים

11,113,000

מענק כללי לאיזון

-

מענקים אחרים ממשרד הפנים

97,000

סה"כ תקבולי ממשלה

122,118,000
_________

סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה

318,823,000

הנחות בארנונה

17,300,000
_________

סה"כ הכנסות בלא מותנה

336,123,000

הכנסה מותנה

818,000
___________

סה"כ הכנסות כולל מותנה

336,941,000

צד ההוצאות

שקלים חדשים

שכר כללי

53,108,000

פעולות כלליות

97,585,000

מפעל המים

-

סה"כ כלליות

150,693,000

שכר עובדי חינוך

83,223,000

פעולות חינוך

40,489,000

סה"כ חינוך

123,712,000

שכר עובדי רווחה

8,667,000

פעולות רווחה

29,016,000

סה"כ רווחה

37,683,000

פרעון מלוות מים וביוב

750,000

פרעון מלוות אחר

4,800,000

סה"כ פרעון מלוות

5,550,000

הוצאות מימון

855,000

הוצאות בחירות

330,000

סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה

318,823,000

הנחות בארנונה

17,300,000
_________

סה"כ הוצאות בלא מותנה

336,123,000

הוצאה מותנה

818,000
__________

סה"כ הוצאות כולל מותנה

חזרה לתוכן עניינים

336,941,000

הדין החל על העירייה

א .הרשות פועלת ומתעדכנת על-פי ההנחיות המנהליות:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ב .חוקי העזר לעיריית יבנה
ניתן לעיין בחוקי העזר לעיריית יבנה:
•
•

באתר האינטרנט של עיריית יבנה –לינק לחוקי עזר
באתר האינטרנט של משרד הפנים  -לינק משרד הפנים
(שלטון מקומי ,חוקי עזר בשלטון המקומי).

חזרה לתוכן עניינים

לשכת המנכ"ל
לשכת מנכ"ל מרכזת את כל פעילות העירייה ,על מנהליה השונים ,בהתאם
למדיניות ראש העיר וצרכי התושבים ,תוך תיאום פנים ארגוני בין אגפי
העירייה ,תיאום בין העירייה לגורמי חוץ ומוסדות 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.
•

רכש ,חוזים ומכרזים.

•

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.

•

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

במהלך שנת  2018בוצעו הפעילויות והפרויקטים הבאים:
ביקורות
ביקורת רו"ח -מתן מענה וטיפול בליקויים עפ"י דו"ח ביקורת .2017
ריכוז חומרים לדו"ח מבקר .2017
מעקב אחר תיקון ליקויים לדו"ח רו"ח.

ביקורת מל"ח
פרסים ותחרויות
תחרות ערים ירוקות לשנת 2018
הגשת מועמדות לאות קהילה מתנדבת
הגשת מועמדות לפרס יקיר תנועות הנוער
סקרים:
סקר מלגות ופרופיל הסטודנט
פרופיל העיר יבנה
חוברת
חוברת לתושב לשנת ( 2018סיכום .)2017
חוברת כללית וחופש המידע לשנת .2018
כללי
הנחיות והוראות מינהלה לאירועים ,טקסים ,צעדות המתקיימים במהלך השנה בעיר.
ליווי סיורים לגורמי חוץ ולמבקרי העיר.
ליווי הסכם הגג ,השתתפות וחברות במינהלת הסכם הגג.
ספר נהלים לעירייה.
טיפול בטפסי בקשה למלגה וטקס חלוקת מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי.
איתור וטיפול שוטף בקולות קוראים במגוון תחומים.

מזכירות העירייה
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 ,שאילתות והכנת תשובות.

•

רישום/הקלטת ישיבות המועצה והוועדות והכנת דוחות לאישור מועצת
העירייה .יישום החלטות מועצת העירייה.

•

ריכוז ויישום הקצאות ועדת תמיכות.

•

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

נתונים על ישיבות מועצת עיר לשנת 2018
התקיימו  13ישיבות ,מתוכן 9 :ישיבות מן המניין 4 ,ישיבות שלא מן המניין.
הועלו  121נושאים לסדר היום ,מתוכם  23הצעות לסדר של חברי המועצה,
נתקבלו  128החלטות ,מתוכן  5החלטות המתייחסות להצעות לסדר של חברי
המועצה.

מועדי כינוס ועדות העירייה בשנת 2018
ועדת מכרזים:

,27/8 ,8/7 ,6/6 ,29/5 ,16/4 ,19/2 ,1/2 ,25/1 ,8/1
.12/11 ,15/10 ,15/9 ,3/8

ועדת ביקורת:

27/8

ועדת נזקק:

20/12 ,19/7 ,3/3

ועדת משנה לתכנון
ובנייה:

,17/9 ,20/8 ,9/7 ,5/6 ,14/5 ,26/4 ,15/3 ,5/2 ,8/1
30/12 ,10/12 ,16/10

ועדת מלגות :

9/12

ועדת מל"ח:

24/12 ,18/12 ,4/7 ,1/7

ועדת שמות:

29/5

ועדת הקצאות:

10/1

ועדת תמיכות:

24/7 ,23/7 ,14/5

תמיכות שאושרו בשנת 2018
 .1תחום תנועות נוער:

שם העמותה

סכום התמיכה

מס'

.1

צופים

157,276

.2

הנוער העובד והלומד

22,085

.3

בני עקיבא

116,777

.4

כנפיים של קרמבו

48,483

.5

בנות יעקב-בתיה

66,569

.6

תנועת תרבות

48,862

.7

נוער מוביל שינוי (אחריי)

23,810

.8

ארגון נוער מד"א

6,500

.9

ידידי עוז (בקשה חדשה)

13,251

סה"כ

503,613

 .2תחום הספורט:
מס'

שם העמותה

סכום התמיכה

.1

העמותה לקידום הכדורסל
ביבנה

2,200,000

.2

עמותת מכבי לקידום הספורט
ביבנה

1,960,000

.3

עמותת בית"ר

100,000

סה"כ

₪ 4,260,000

 .3תחום הרווחה והקהילה:

שם העמותה

סכום התמיכה

מס'
.1

איחוד הצלה

9,344

.2

מיח"א

2,055

.3

בני ברית

27,564

.4

אור לעולם

4,144

.5

יד לבנים

8,827

.6

תאיר

4,077

.7

טספצ'ין

6,692

.8

חב"ד

12,565

.9

אקי"ם

4,227

 .10דרור בתי חינוך

2,540

 .11איל"ן

2,667

 .12ידיד לחינוך

20,000

 .13אנוש

3,254

 .14שיקום האסיר

11,763

 .15לשם שמים

7,592

 .16זק"א

4,410

 .17פעמונים

2,198

 .18שמחת הלב (בקשה חדשה)

0

סה"כ

₪ 133,919

 .4תחום היהדות:

שם העמותה

סכום
התמיכה

מס'

.1

ראש יוסף

34,185

.2

נצח זכריה

23,218

.3

בינה לשבים

76,743

.4

שערי הוד והדר

89,757

.5

תפארת יעקב

54,626

.6

אור רחמים

13,654

.7

חסדי דוד

13,654

.8

אור סופר

45,873

.9

חסדי יוסף

72,070

 .10אור ציון

41,344

 .11קרן עזרה לילדים

27,769

 .12תפארת שלמה ונזר אברהם

30,870

 .13מטה משה

44,874

 .14אוהלי שרה – תמימי יהושע

15,247

 .15מים עמוקים

28,814

 .16לשם שמים

37,684

 .17חב"ד

26,357

 .18אור בהיכל

11,820

 .19זכות אבות

10,436

 .20אור ישראלי

18,118

 .21תפארת רחמים

30,000

 .22חסדי תורה

8,291

 .23זכרון שמואל – אוהל מועד

8,291

 .24יוסף תהילות

18,022

 .25אהבת רחל

7,218

 .26אבן ספיר

10,747

סה"כ

799,682

מכרזים שהתפרסמו בשנת 2018
מס'

שם המכרז

ההצעה הזוכה

1/2018

הקמת בית ספר ממ"ד יסודי  18כיתות ברחוב
הסירה.

ג.ז .ניסנית בע"מ

2/2018

בניית מקווה ברח' הצדף

לא הוגשו הצעות

3/2018

אספקה ,התקנה ,הפעלה ופירוק של מתקני לונה
פארק ניידים לתקופה זמנית

פליי תיירות ואירועים

4/2018

בניית בית כנסת ברח' הסירה  -מגרש 405

ג.ז .ניסנית בע"מ

5/2018

הפקה וניהול של סימפוזיון אומנות פיסול באבן
בעיר יבנה,

אדם כץ

6/2018

רכש ואספקת נייר וציוד משרדי

אמקה ביט  2002בע"מ

7/2018

אספקת ריהוט משרדי

רהיטי עמק איילון  -דוד
יאיר וזוהר בע"מ

8/2018

רכש ואספקת חומרי ניקיון וציוד מתכלה

ס.מ .פרופשיונל בע"מ

 10/2018קירוי פטיו ועבודות גמר בכותר פיס יבנה.

ראובן בורנובסקי בנין
ופיתוח בע"מ

 11/2018בניית מרכז לצעירים

נ .טמיר פרויקטים בע"מ

 12/2018בניית מקווה ברח' הצדף

קל פלד בע"מ

 13/2018מכרז משותף לרכישה ואספקת ריהוט מוסדי ובתי

רהיטי עמק איילון

ספר
 14/2018להפעלת חוגי תנועה וחוגי ריתמוסיקה בגני ילדים

תנועה בהנאה +דו רה
מי

 15/2018הסעות מערכת החינוך

הסעות מוני סיטון (חלק
מהקווים)

 18/2018ביצוע עבודות הסדרת ניקוזים בעיר יבנה

אשדוד תשתיות בע"מ

 20/2018מתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות וכן פינוי גזם
וגרוטאות בשכ' הירוקה ובא .המלאכה.

קלין סטאר בע"מ

 21/2018תכנון והקמת מבני שנאים תת קרקעיים בשכונת
נאות שמיר

סיבוס רימון בנייה
מתועשת בע"מ

 22/2018בחינת תקציבי משרד החינוך המוענקים לרשות
המקומית ומיצויים

רון פישמן ושות' רואי
חשבון

 23/2018בניית בית ספר יסודי  18כיתות מגרש  3050מתחם
 C+Bשכונת נאות שמיר

נחום עמוס קבלן עב'
בנין ופיתוח בע"מ

 25/2018אספקת שירותי גרירת גרוטאות רכב ורכבים
שהושארו ברשות הרבים.

גרר שער הגיא-דניאל
דוד בע"מ

 26/2018בניית  4כיתות גנ"י במגרש  3010נאות שמיר.

א.ש .מקייטן בע"מ

 28/2018מתן שירותי ניהול תיאום ופיקוח בפרויקט תמ"ל
 1049מזרח שורק ביבנה

בטיפול

 29/2018בניית בי"ס יסודי  12כיתות מגרש 3050

בטיפול

 31/2018מתן שירותי פרסום מודעות בעיתונות המקומית.

המכרז בוטל

חזרה לתוכן עניינים

מרכז השליטה העירוני

כללי:
מרכז השליטה העירוני מרכז פניות מתושבים ומוסדות על מפגעים ותקלות
בתחום העירוני ,דואג להעבירן לטיפול תוך מעקב עד לגמר הביצוע.
מרכז השליטה מופקד על אחזקתן ותפעולם של מערכות בקרה עירוניות :
מערכת ניהול הפניות העירונית ,מערכת ניהול מצלמות האבטחה.
עיקר פעולתו באה לידי ביטוי בשעות שגרה ורגיעה הכוללים טיפול במגוון
נושאים כדוגמת :מפגעי ביוב/מים ,רעש ,גינון  ,תאורה ,בנייה לא חוקית וכד' ,אך
חוזקו מתבטא ביכולת התגובה המהירה שלו בטיפול באירועי חירום בשגרה
(הפסקות מים נרחבות ,אירועים של חומרים מסוכנים ופיגועים) ואירועי חירום
(ימי מלחמה)  .בדרך התנהלותו הוא מאפשר למנהלים ברשות המקומית לקבל
בכל רגע נתון תמונת מצב עדכנית על איכות פעילות יחידותיה ,מידת שביעות
רצון התושב מתחומי הטיפול השונים וכן טיפול בנקודות הדורשות טיפול בזמן
אמת מרכז השליטה פועל  24שעות ביממה ,כל השנה ומספק מידע לציבור על
פעילויות הנערכות בעיר כגון :אירועי תרבות וספורט ,טכסים ופעילות חריגה ,
מטפל במקרי חירום ומקיים קשר עם גורמי חוץ כגון :משטרה ,חברת החשמל ו-
מד"א .מרכז השליטה פועל לשיפור הקשר עם התושב ולשיפור איכות השירות
הניתנת לו מרכז השליטה מהווה צינור מידע לראש העיר ולבעלי תפקידים
בעירייה בבואם לבחון נושא תשתיות ,שירות ושביעות רצון התושבים .כמו כן
מרכז השליטה מהווה אמצעי בידי ראש העיר למען ודאות הטיפול בפניות
התושבים באופן ראוי מבחינת איכות ומועדי טיפול בפניה .
תחומי פעילות ויעדים עפ"י תכנית עבודה לשנת 2018
• חתירה לצמצום כמות הפניות הפתוחות לטיפול במערכת ה CRM
• הקפדה על "סגירת מעגל" וטיפול בפניות מעוכבות הפתוחות במערכת .
• מעקב ובקרה על פניות שחורגות מתקן מדדי השירות.
• הטמעת תוכנת  C-LITEשל  - CARBYNEפתיחת וידאו בשיחה באמצעות
הודעת SMS
• גיוס כ"א וייצוב מצבת המוקדנים  -ביצוע הדרכות והכשרה.
יעדים לשנת 2019
• פיקוח ובקרה לצמצום שוטף פניות פתוחות מול מחלקות העירייה.
• בחינת אופציית שדרוג השירות לתושב באמצעות קבלת הודעת SMS
אוטומטית בכל פתיחת פנייה ועדכון חזרה ב  SMSבעת סיום טיפול.
• ארגון מחדש נוהלי העבודה שגרה וחירום במרכז שליטה והנגשתם.
• הטמעה והדרכת המוקדנים על תוכנת מצלמות חדשה (שדרוג מערכת
+הוספת מצלמות)

הקשר בין גידול במספר הפניות לשביעות רצון התושבים
בעוד שהתפיסה הראשונית של רוב האנשים היא ש "פניות רבות למרכז
השליטה העירוני מעידות על חוסר שביעות רצון התושבים" – הניסיון מראה כי
גידול עקבי במספר הפניות מצביע בדיוק על ההיפך :על שביעות רצון
התושבים מתפקודו ,התושב יזום פניה חוזרת רק למקום שהוא מרגיש הוא
מקבל את המענה הנכון ולכן גידול עקבי במספר הפניות מצביע על אמון
מתמשך של התושבים.

בשנת  2018הייתה עליה של  14.46%במספר הפניות למרכז השליטה לעומת
שנת  . 2017בשנת  2017הייתה עליה של  1%במספר הפניות למרכז השליטה
לעומת שנת 2016

השוואת פניות מתושבים -אגף שפ"ע שנים 2017-2018

בשנת  2018הייתה עלייה של  5.13%במס' הפניות לאגף שפע לעומת
שנת 2017
השוואת פניות מח' הנדסה תשתיות כבישים

בשנת  2018הייתה עלייה של  86%במס' הפניות לעומת שנת 2017
השוואת פניות ע"פ מחלקות לשנים 2017-2018

שנה
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2018
2017
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018

שם המחלקה
ביטחון
ביטחון
אחזקה
אחזקה
איכות הסביבה
איכות הסביבה
גינון
גינון
הנדסה – תשתיות
הנדסה – תשתיות
הנדסה –פיקוח
הנדסה –פיקוח
הנדסה –בינוי מבנים
הנדסה-בינוי מבנים
מיזוג אוויר
מיזוג אוויר
מים/ביוב מוסדות
מים/ביוב מוסדות
סיירת ניקיון
סיירת ניקיון
סיירת תיקונים
סיירת תיקונים
פיקוח עירוני
פיקוח עירוני
רישוי עסקים
רישוי עסקים
שיטור עירוני
שיטור עירוני
תאורת רחוב
תאורת רחוב
תחבורה/בטיחות
תחבורה/בטיחות
קבלן חשמל/מוסדות
קבלן חשמל/מוסדות

הגידול/קיטון
כמות
הפניות באחוזים %
340
+27.05%
432
3359
+11.1%
3733
3219
+24.3%
4003
3502
+9.99%
3852
297
+86.86%
555
61
-56.41%
39
62
0%
62
898
+2.89%
924
1021
+5.68%
1079
3777
+18.66%
4482
858
+3.96%
892
3565
+12.70%
4018
27
-68.75%
16
3147
+9.85
3457
1327
+15.07%
1527
109
-26.74%
86
224
+6.69%
239

חריגים:
• הנדסה תשתיות  -עלייה של  86%בשנת  2018לעומת שנת 2017
• הנדסה פיקוח  -ירידה של  56%בשנת  2018לעומת שנת 2017
• רישוי עסקים  -ירידה של  68%בשנת  2018לעומת שנת 2017
• ביטחון  -עלייה של  27%בשנת  2018לעומת שנת 2017
• איכות הסביבה  -עלייה של  24%בשנת  2018לעומת שנת 2017
• סיירת ניקיון עלייה של  18%בשנת  2018לעומת שנת 2017

התפלגות פניות לשנת  2018ע"פ אגפים

התפלגות פניות לשנת  2018ע"פ מחלקות

השוואת כמות שיחות נכנסות ויוצאות למרכז השליטה בשנים 2017-2018

בשנת  2018הייתה עלייה של  2%בכמות השיחות לעומת שנת 2017
חזרה לתוכן עניינים

מבקר העירייה
באחריות המבקר:
קביעת תכנית עבודת הביקורת השנתית ,וכן את נושאי הביקורת בתקופה
פלונית ואת היקף הביקורת ,וזאת עפ"י שיקול דעת המבקר בעדיפות ראשונה
עפ"י דרישת ראש העירייה לבקר עניין 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:
א .לבדוק אם פעולות העירייה לרבות חוק התכנון והבנייה ,נעשו כדין בידי
המוסמך לעשותם ,תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
ב .לבדוק את פעילות עובדי העירייה.
ג .לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה ,מבטיחים הוראת
כל דין ,טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון ,כולל היבטים של חוקיות
החלטות שהתקבלו ,נכונותם וסדרתם ,לאור עקרונות מקובלים במנהל תקין.
ד .לבקר את הנה"ח של העירייה ,לבדוק את דרכי החזקת כספי העירייה
ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
ה .הביקורת תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל
תאגיד ,מפעל ,מוסד ,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".
ו .המבקר יקבע עפ"י שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.
ז .המבקר הוא גם הממונה על תלונות הציבור.

דו"ח ביצוע ביקורות לשנת 2018

נושאי הביקורת:
•

מחלקת רישוי עסקים.

•

התקנת מזגנים בביתני השמירה של מאבטחים במוסדות החינוך.

•

מחלקת שיטור ופיקוח עירוני.

•

ניהול מערכת הבחירות המקומיות .2018

•

מעקב ביצוע של מחלקת רישוי ופיקוח על הבנייה.

•

מעקב ותיקון ליקויים.

•

תלונות הציבור.

חזרה לתוכן עניינים

הלשכה המשפטית

תחומי פעילות הלשכה המשפטית:
.1

תביעות פליליות:

 1.1התובעת העירונית פועלת מכוח כתב הסמכה של היועץ המשפטי
לממשלה ,שנתקבל בעקבות מבחן בעל פה וראיון בפרקליטות מחוז
מרכז .דין וחשבון באשר לפעילות התובעת העירונית ולניהול תיקי בית
משפט מועבר לממונה הבכיר בפרקליטות מחוז מרכז מדי שנה וכן
בהתאם לדרישה.
 1.2התביעה העירונית אמורה לטפל ומטפלת בתביעות הפליליות שנעברו
בתחום שיפוטה של עירית יבנה ,וכן בעבירות לפי פקודת העיריות לרבות
תקנות צווים וחוקי עזר על פיה ,ולפי החיקוקים המנויים בתוספת
השלישית לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,תשמ"ד.1984-
 1.3התובעת העירונית שולחת מכתבי התראה ומעקב אחר עסקים בתחום
שיפוט העיר ,שנתגלו במסגרתם התנהלות תברואתית קלוקלת ,עיכובים
בהמצאת אישורי כיבוי אש או שפועלים ללא רישיון (לאחר שעובדות אלו
מובאות לידיעתה).
 1.4התובעת העירונית הינה הגוף המוסמך הבלעדי לביטול ברירות קנס
(בהתאם להוראות סדר הדין הפלילי) .לאור סמכות זו ,התובעת העירונית
מקבלת את כל ההשגות והבקשות לביטול ברירות הקנס (שניתנו על ידי
מחלקות הפיקוח העירוני ,הווטרינר ואיכות הסביבה) ,ונותנת מענה
לאזרחים לחייבים על פי הוראות הדין .ברירות קנס שלא שולמו והחייב
לא הופיע ביום הדיון הקבוע בבית המשפט לעניינים מקומיים – מוגשות
בגינן בקשות לכפל קנס ומתן גזר דין בהעדר (בהתאם להוראות סדר
הדין הפלילי) .במידה והחייב מופיע לדיון מתנהל דיון הוכחות.
.2

תביעות אזרחיות

.3

הכנת חוזים ומכרזים בהתאם להוראת הדין.

אוכלוסיית היעד של הלשכה המשפטית:

.4
•

•

מחד המחלקה נותנת שירות למחלקות העירייה :התביעה פועלת בייחוד
מול
מחלקות רישוי עסקים ,איכות הסביבה ,הווטרינר העירוני ,פיקוח עירוני,
קב"ס חינוך ושילוט.
מנגד ,פעילות המחלקה הינה כנגד מפירי חוק ומתחמקים
מתשלום אגרות וקנסות – לטובת כלל תושבי העיר.

מטרות השירות:
.5
 5.1מטרת השירות שניתן למחלקות העירייה ,ובעקיפין לכל תושבי העיר הינו
שעסקים יפעלו עם רישיון ,חופשי ויהיו מחוסנים ,ושתטופח ככלל חזות
העיר ,להימנע ממצב בו ילדי העיר לא פוקדים את מוסדות הלימודים
וכיו"ב – כל זאת לאור אכיפה מתמשכת של החוקים הרלוונטיים לרבות
חוקי העזר.
 5.2ניתן כבר לקבוע ,כי באמצעות אכיפה של חוקי העזר ושל החוקים
שהלשכה המשפטית פועלת לאכיפתם  -צומצמה הפרת החוקים .קרי:
קנסות וחובות בגין אגרות משולמים ,עסקים פועלים ביתר זריזות לקבלת
רישיון עסק וכיו"ב.
חוק חופש מידע
בקשות/פניות -

52

נענו

-

47

נדחו

-

5

חזרה לתוכן עניינים

לשכת דובר העירייה
ועוזר ראש העיר
דובר העירייה ועוזר ראש העיר אחראי על התקשורת ,ההסברה
והפרסום של העירייה על כל יחידותיה ומחלקותיה:
 .1דיווח בדבר פעילות העירייה ומדיניותה.
 .2ניהול הקשר עם אמצעי התקשורת השונים.
 .3ייעוץ להנהלת הרשות ,ליחידות העירייה ולמוסדותיה בכל הקשור
להתוויית לנושאי דוברות ,יחסי ציבור ,שיווק ופרסום.
תחומי אחריות:
 .1ניהול מערך התקשורת ברשות.
 .2קידום ושיווק פעילויות ואירועים ברשות.
 .3ניהול מכלול המידע לציבור בשעת חירום.
פירוט הביצועים העיקריים הנגזרים מתחומי האחריות:
 .1ניהול מערך התקשורת ברשות
א .תיאום והעברת מידע ,בין בעלי תפקידים ברשות המקומית לבין אמצעי
התקשורת.
ב .ייצוג יחידות הרשות בפני התקשורת ,התושבים וכלל הציבור.
ג .ייצוג מדיניות הרשות המקומית בפני אמצעי התקשורת.
ד .בדיקת אמיתות ומהימנות המסרים היוצאים מהרשות.
ה .בדיקת אמיתות ומהימנות פרסומים מהותיים ,היוצאים מטעם הרשות
המקומית לתקשורת ולתושבים.
ו .ייעוץ להנהלת הרשות המקומית ,ליחידותיה וגופיה השונים ,לגבי מדיניות
התקשורת של הרשות.
ז .הכנת הודעות לעיתונות ,הנוגעות לפעולות פרטניות שמבוצעות ע"י
הרשות המקומית ,ושנדרשות ביידוע של התקשורת.
ח .ניהול מערך אמצעי הפצת מידע אל מול גופי התקשורת הארציים
והמקומיים.
ט .מענה לפניות אמצעי התקשורת השונים ותיאום התגובות אל מול גורמי
המקצוע.

י .שמירה על אחידות התקשורת השיווקית של הרשות כלפי חוץ.
יא .ניהול מכרזים וקבלת הצעות מחיר לפעולות ,אל מול ספקים חיצוניים
הקשורים לתחום הדוברות.
יב .ניהול אתר האינטרנט העירוני.
יג .ניהול דף הפייסבוק העירוני.
יד .ניהול האפליקציה העירונית להעברת הודעות ופרסומים לתושבים.
טו .תיאום תיעוד וסיקור  -טלוויזיה קהילתית.
טז .שלטי חוצות -אחריות על השילוט העירוני ופרסום מסרים לציבור.
יז .מכווני תנועה -אחריות על השילוט העירוני ופרסום מסרים לציבור.
יח .מסרי פרסום במרחב הציבורי -הצבת מסרים הסברתיים בצירי תנועה
ראשיים.
יט .רדיו מקומי -העברת מידע לתחנת הרדיו המקומית FM106
כ .מרכז שליטה -ביצוע הקלטה אוטומטית לקידום אירועים ובכלל.
כא .מפת העיר -עדכון המפה בהתאם לצורך ופרסומה ע"ג מכוונים בכניסות
לעיר.
כב .כנס מתנדבים – תיאום הטקס ,הפקת תעודות הערכה ,תיעוד.
כב .כנס הוקרה לחינוך ולפורשים -תיאום הטקס ,הזמנה ,הפקת תעודות,
תיעוד.
 .2קידום ופרסום פעילויות ואירועים ברשות
א .הכנת תכנית עבודה שנתית בנושא חשיפת נושאים של הרשות
לתקשורת.
ב .הכנת מערכי שיווק בנושאים מקצועיים של הרשות.
ג .פרסום מודעות ,מאמרים וכתבות.
ד .הזמנת אחמ"ים ומוזמנים נוספים לאירועי הרשות.
ה .הפקת חומרי תקשורת שיווקית :עלונים ,מנשרים והודעות לתושבים.
ו .קידום אירועים הקשורים לפעילות של הרשות.
ז .תיעוד אירועים הנערכים ברשות המקומית והפצתם באמצעי התקשורת
השונים.
ח .ארגון יחסי הציבור לאירועים הנערכים מטעם הרשות המקומית.

 .3דו"ח ביצוע פרסומים לציבור בהתאם לתכנית העבודה לשנת 2018
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פרסום הוראות בדבר הצבת עגלות אשפה בבתים צמודי קרקע.פרסום מניעת מפגעי מזיקים והעברת גורמי מחלה.פרסום חוק מניעת העישון במקומות ציבוריים.פרסום חוגים הולכים בשביל הבריאות – אורח חיים בריא.פרסום נהלי הרשמה לכיתות א' ובתי ספר על-יסודיים.פרסום נהלי הרשמה לגני הילדים העירונייםגיוס מתנדבים למשטרת יבנה והמשמר האזרחי.מניעה וטיפול בכלבים משוטטים ובצואת כלביםהודעה בדבר הגשת בקשות לקבלת תמיכהפרסום תמצית הדוחות הכספייםרישום לצהרונים ולפעוטוניםפרסום אירועי יום האישה הבינלאומיפרסום 'יום מעשים טובים'פרסום מועדי הגשת בקשות להענקת מלגה לסטודנטיםפרסום רישום למחנה כדורגל וכדורסל בחג הפסחפרסום איסורי חנייה על המדרכהפרסום בדבר איסור שימוש בזיקוקי דינור וצעצועים מסוכניםפרסום מועדי פינוי אשפה וגזם לקראת חג הפסחפרסום אירועי פורים/עדלאידעמיחזור פסולת אלקטרונית ,מיחזור זכוכיתפרסום מועדי פינוי אשפה וגזם לקראת חג הפסחברכת העירייה לקראת חג הפסחפרסום אירוע המימונהפרסום הזמנה לעצרת יום הזכרון לשואה ולגבורהפרסום בדבר הגשת הצעות להצבת דוכנים באירועי העצמאותהודעה לבעלי עסקים בדבר איסור הפעלת עינוגים בימי הזכרון.פרסום צעדת יבנהפרסום גיוס מתנדבים לסיירת הוריםפרסום הנחיות לציבור לקראת ל"ג בעומרפרסום הנחיות בטיחות לקראת חג השבועותפרסום ההרשמה לקונסרבטוריון העירוניפרסום אירועי יום הזכרון והעצמאותפרסום לקראת מסע האופניים העממי ביום העצמאותפרסום הרשמה לקייטנות הגנים העירונייםהזמנה לטקס זיכרון לנספים בסודןפרסום ארועי יום ירושליםפרסום ארועי שבוע הספר העבריהזמנה לחידון מורשת העדה הדרוזית ''ברית חיים''הרשמה לקייטנות העירוניותהילולת רבן גמליאלפרסום הודעה בדבר מניעת מפגעים -צואת כלבים-פרסום הודעה בדבר מניעת מפגעים  -יתושים
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פרסום הנחיות לתושבים בדבר סילוק מפגעים והשלכת גזם בשטחהציבורי
פרסום המלצות לקיץ בטוח בשיתוף 'בטרם' לבטיחות ילדיםפרסום כנס הצדעה למתגייסים לצה"לפרסום אירועי שבוע הנוערפרסום אירועי קיץ לילדים ונוערפרסום קווי לילה למוקדי הבילויפרסום תקנות הרעש -שמירה על השקטהרשמה לטורניר קט-רגל למבוגריםהדברת מזיקים בשטחים ציבורייםיבנה – חסכון במיםברכה לקראת פתיחת שנת הלימודיםפרסום תחרות קריה יפההזמנה לטקס הוקרה למתנדביםהזמנה לטקס הוקרה למערך החינוך ולפורשי מערכת החינוךברכה לרגל פתיחת שנת הלימודיםפינוי אשפה וגזם לקראת ראש השנהשומרים על יבנה נקייה -משליכים פסולת רק למיכליםפרסום ברכה לראש השנהפרסום אירועי שמחת תורה ושמיני עצרתפרסום מועדי פינוי אשפה בחג הסוכותשוק ארבעת המיניםפרסום הרשמה לחוגים במחלקה לספורטפרסום אירועי פסטיבל בציר חדש בחג הסוכותפרסום אירועי חג הסיגד -חגם של יהודי אתיופיהפרסום מבצע לעיקור חתוליםפרסום הזמנה ליריד חוגים בסדנה לאמנותפרסום הזמנה לקראת יום הספורט הבינלאומישבוע תנועות הנוער ביבנהגיוס מתנדבים לשעת חירוםהזמנה לטקס הענקת מלגות לסטודנטיםמיחזור פסולת אלקטרוניתפרסום היחידה למניעת סמים ואלכוהולפרסום לקראת אירועי חג החנוכהפרסום רשימת המקלטים הציבורייםיום הניקיון הבינלאומיפרסום הסברתי למניעת נהיגה בשכרותאזרח יקר -מרכז שליטה  106לשרותךפרסום אחריות אחזקת מקלטים בבתים פרטיים ומשותפיםפרסום אירועי חג החנוכהפרסום נהלי החזקת כלב מסוכןפרסום בדבר שירותי שלוחת משרד הפנים בעירייהפרסום לקראת ארועי יום הקשישפרסום סדרי עבודת משרדי העירייה והשוק העירוני בחגים ומועדיםפרסום מועדי פתיחת בתי מרקחת תורנים בשבתפרסום ארועי תרבות ייעודיים-פרסום הזמנה לפתיחת תערוכות בסדנה לאמנות

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

פרסום מודעות דרושים/מכרזיםפרסום הודעות לדיירים בדבר עבודות פיתוח והסדרי תנועהפרסום הודעה בדבר ניסוי צופרים ע"י פיקוד העורףפרסום הזמנה לחנוכת מבני ציבור.פרסום יום קהילה משטרהפרסום מבצעי התרמת דם בשיתוף מד"אהסברה בנושא שימוש נכון במערכת פניאומטית. פרסום יום המודעות הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים. פרסום תכנית לפיתוח המרכז המסחרי במרכז העיר. פרסום תכנית הקמת קרית הספורט פרסום אירועי קיץ -מופעים באמפי וברחבי העיר -פרסום אירועי סימפוזיון בינלאומי לפיסול באבן

מידעונים וחוברות:
•
•
•
•
•
•
•

הפקת מידעון פסטיבל בציר חדש
מידעון ארועי הזכרון והעצמאות
פרסום אירועים לציון  70שנה לעיר יבנה
הפקת דוח לתושב
מידעון הקייטנות העירוניות
הפקת מידעון ארנונה תשלומים והנחות
הפקה ופרסום נהלים והודעות מטעם מטה הבחירות לעיריית יבנה

ישיבת מטה -פורום מנהלים:
•

רישום פרוטוקול שבועי והפצתו למשתתפים.

חזרה לתוכן עניינים

עוזר ראש העיר
וממונה על התכנון האסטרטגי
תחומי הפעילות:
 .1עוזר לראש העיר – ריכוז עבודת מטה ומעקב אחר יישום החלטות.
 .2היחידה לתכנון הינה יחידת מטה העוסקת בתחום התכנון לטווח בינוני
ורחוק.
 .3תיאום מולטי דיציפלינרי של דיונים ומעקב ביצוע.
 .4ריכוז ועיבוד מידע ממקורות שונים אודות נושאים עירוניים והפצתם בקרב
גורמים עירוניים וחוץ עירוניים.
 .5פיתוח כלכלי.

יעדים מרכזיים:
 .1לווי פגישות ראש העיר בתחומי פעולה עירוניים וריכוז עבודת מטה
בנושאים אלה.
 .2לווי תכניות פיתוח עירוניות כגון :הסכם גג עיריית יבנה ולווי הכנת תכניות
בנין עיר.
 .3קשר עם הגורמים האחראיים לביצוע החלטות ראש העיר וביצוע מעקב
יישומן.
 .4איסוף מידע והפצה בקרב אגפי העירייה.
 .5ריכוז תחום אכלוס השכונות החדשות במסגרת הרחבת העיר.
 .6לווי תכניות לפיתוח כלכלי של העיר.

חזרה לתוכן עניינים

מרכז תשלומים עירוני
מרכז התשלומים בעיריית יבנה אחראי על גביית תשלומי ארנונה ,אגרות חינוך
גני ילדים וביטוח תאונות אישיות לבתי ספר ,וגביית אגרות שילוט.

במסגרת הפעילות השוטפת אנו דואגים לעדכן את מצבי החשבון של התושבים
בפרטים הבאים  :עדכוני הנחות ע"פ חוק ועפ"י וועדת הנחות ,עדכוני הוראות
קבע והסדרים ,עדכוני שומה של תושבים יוצאים ונכנסים ,פתיחת ועדכון נכסים
חדשים ,עדכוני הנחות לנכסים ריקים ,עדכונים שוטפים עפ"י דיווחים ממחלקת
הנדסה ,בצוע הסכמי פשרה והכנת חומר למשרד הפנים  .הכנת חומר למחיקת
חובות ומחיקת חובות לאחר קבלת אישורי משרד הפנים ,ביצוע התאמות
כספיות מול מחלקת הנהלת חשבונות ,ביצוע הסדרי תשלומים ,גביית תשלומים
והפקדת כספים בבנקים .חיוב וגביית אגרות שילוט  ,עדכון שלטים לפי נתונים
ממחלקת שפ"ע והפקת חיובים בהתאם ,חיובי הוראות קבע לחינוך  ,הפקת
דוחות חייבים למחלקת החינוך ועדכון חיובי חינוך בהתאם.
כמו כן ,הפקת דוחות שבועיים לראש העיר ולגזברית העירייה וכן למחלקות
נוספות בעירייה בהתאם לנדרש.
כנגד תושב אשר לא משלם את חובותיו מבוצעות פעולות אכיפה בהתאם
לפקודת המיסים גבייה עד לגביית החוב או לחילופין להעברה לטיפול משפטי.
הפעולות כוללות :משלוח התראה אדומה ,חלוקה ידנית של הודעה שנייה
וטפסי  , 3ביצוע עיקולי בנקים ועיקולי צד ג ,ביצוע עיקולים ברישום ועיקולים
בפועל .חשוב לציין שאנו עובדים בשיתוף פעולה מלא וצמוד עם מנהלת
ההכנסות של העירייה  ,עו"ד יפעת רוזן.
יעדי המחלקה נקבעים בתאום עם גזברית העירייה  ,הגב' תמר קופר ,והביצועים
מבוקרים אחת לחודש במסגרת דו"ח מובנה לאחר ביצוע התאמות מול מחלקת
הנהלת חשבונות וסיכום ההכנסות החודשיות.
אחוז גבייה מפיגורים

13.11%

אחוזי גבייה מהשוטף

96.67%

מערך הגבייה העירוני לשנת  2018עומד על כ  97%גבייה

חזרה לתוכן עניינים

מינהל החינוך
 .1נתונים
חינוך קדם יסודי
בעיר פועלות  117כיתות גן בחלוקה הבאה:
 93גנ"י מ"מ וממ"ד
 15גנ"י לחינוך מיוחד
 9גנ"י חרדיים
סך הלומדים כ 3,390 -תלמידים בחינוך הקדם יסודי.
חינוך יסודי
המערכת היסודית נותנת מענה לכלל זרמי החינוך :מ"מ ,ממ"ד ,חרדי.
 9מ"מ 3,134 -תלמידים
 4חמ"ד 922 -תלמידים
 3חינוך עצמאי 861 -תלמידים
במערכת חינוך יסודי לומדים כ –  4,917תלמידים
חינוך על יסודי
 1בי"ס מ"מ (ז-יב) – 2,427תלמידים
 2בי"ס ממ"ד (ז-יב) –  401תלמידים
 1בי"ס תעשייתי (ט-יב) –  175תלמידים
 1בי"ס עמלני (ח-יב) –  47תלמידים
 1בי"ס חרדי (ט-יב) –  124תלמידות
במערכת חינוך על יסודי לומדים  3,174תלמידים.
מגמות ייחודיות בתיכוניים – מוסיקה ,כדורסל ,מחול ,אלקטרוניקה ,תקשורת
טכ"מ ,ביוטכנולוגיה.
סה"כ לומדים במערכת החינוך העירונית כ  11,481-תלמידים.

תחומי פעילות ויעדים עפ"י תכנית עבודה לשנת 2018
כולל התייחסות לתכניות ייחודיות
מתן מענה כולל לכל הילדים בעיר מגיל  3-18בחינוך הרגיל.
מתן מענה כולל לכל הילדים בעיר מגיל  3-21בחינוך המיוחד.
חינוך קדם יסודי גני ילדים:
לומדים את תכנית הלימודים של משרד החינוך.
●

סל תרבות -נבחר בהלימה לתכנית הלימודים השנתית.

●

סל העשרה יישובי -כל כיתת גן מקבלת  1שיעורי ספורט 1 +שיעור
תנועה יצירתית1 +שיעור ריתמוסיקה.

●

הזנה -ארוחת בוקר  +הפסקת פרי

●

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

●

מרכז מדע וטכנולוגיה לגיל הרך -חינוך להבנת דרכי האדם וליצירת
דגמים טכנולוגיים הנותנים להם מענה.

●

חינוך אומנותי בסדנא לאומנות.

●

חינוך לאורח חיים בריא ויישום נושא התזונה בארוחות בגן.

●

חינוך סביבתי לקידום ערכי טבע ,קיימות ומחזור.

•

הסמכת גנים ירוקים

●

ספרית פיג'מה לעידוד הקריאה וערכים יהודיים

●

חינוך מוסיקלי

●

שחמט בכל גני החובה שעה שבועית

●

קודקוד בחינוך -אוריינות מתמטית ב 6-גני חובה בעיר.

חינוך יסודי

●

בתי"ס ייחודיים – בכל בי"ס נבחר תחום בו הוא מתמחה ומצטיין מעבר
לתוכנית לימודים הרגילה.

●

פדגוגיה חדשנית – בכל בי"ס מיושמות גישות הוראה של למידה חווייתית
ומשמעותית המותאמת למציאות של המאה ה.21-
תכנית רשותית באנגלית לכל תלמידי כיתות ד' בהיקף של  2ש"ש
לשיפור הישגים לימודיים והכנה למיצ"ב בתשע"ט.

●

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

●

חינוך מוסיקלי – שיעורי אורגנית וחלילית לשכבות הצעירות.

•

אורח חיים בריא -התוכנית מבקשת לרתום את מערכת החינוך לתפיסה
של אורח חיים בריא בקרב תלמידים  ,מורים והורים.
התוכנית נוגעת בתכנים של פעילות ספורט ,היגיינה ,תזונה ,תוך דגש על
יוזמות חינוכיות בתחום ,תכני לימוד בתלב"ס הבית ספרי ,אתר בית
הספר ,חזות ונראות בית הספר הרצאות ,ארוחות הבוקר של התלמידים,
השתתפות בתחרויות ספורט ,שבוע הספורט ועוד.
הסמכה של  6בתי ספר יסודיים לבתי ספר ירוקים ע"י המשרד לאיכות
הסביבה.

●

תעשיידע – בכל שכבה ד' בעיר התלמידים מפתחים פתרונות טכנולוגיים
לבעיות אמיתיות בעולם ההייטק והתעשייה.

●

סל תרבות

●

קוד ורובוטיקה – לתלמידי כיתות ד' תשתית מותאמת לחינוך למאה ה21-
בתחום מדעי המחשב.

•

מייקרוסופט  -365לכל תלמידי העיר והצוותים החינוכיים ניתנה הורדה
חינם של אופי  365והכלים הפדגוגיים .הנחייה בכל מוסדות החינוך
להטמעת הכלי ככלי פדגוגי.

•

שחייה -כל תלמידי כיתות ה' בעיר לומדים שחיה במסגרת תכנית לאורח
חיים בריא.

חינוך על יסודי
● תעשיידע פרימיום-לתלמידי חט"ב העשרה בתרבות הפיתוח בתחום
ההייטק.
תכנית לצמצום פערים וסיוע לימודי למתקשים
תכנית - 360בספטמבר  2015הצטרפה יבנה ל 360˚ -התכנית הלאומית לילדים
ובני נוער בסיכון 360 .הינה שותפות של חמישה משרדי ממשלה :רווחה ,חינוך,
בריאות ,קליטת עליה והמשרד לביטחון פנים .מטרת התוכנית לצמצמם את
היקף הילדים ובני הנוער בסיכון במדינת ישראל .ל 360 -מנגנוני עבודה מובנים,
המושתתים על שיתופי פעולה בין מקצועיים ובין ארגוניים ברמה הארצית,
המחוזית והיישובית.
● עובדת סוציאלית בית ספרית בהיקף של יום עבודה בשישה בתי ספר
יסודיים ושני על יסודיים.
● טיפולים רגשיים לילדים בשלושה בתי ספר יסודיים כולל החרדי לכ70-
ילדים.
● הקמת  2חדרי שלווה לטיפול רגשי בתלמידים בחינוך העל יסודי .
● פתיחת מרכז נתיבים להורות לטיפול בילד ובמשפחה כ 80-נפשות בעיר.
חינוך על יסודי
תכנית תל"מ (תנופה לבגרות מלאה)
בתכנית לומדים תלמידים משכבות ח'-ט' שהישגיהם הלימודיים נמוכים במיוחד.
הלמידה נעשית בקבוצות קטנות עם מורה ומתרגל בעלי הכשרה מיוחדת
המלווים את התלמידים גם בתגבור בהמשך יום הלימודים .התכנית כוללת
"מרתונים לימודיים" בתנאים נוחים ובסביבה מעודדת.
תכנית אומ"ץ  /אתגר
התכנית מיועדת לתלמידי שכבות י'-יב' ופועלת לצמצום פערים לימודיים ושוויון
הזדמנויות על מנת לאפשר זכאות לתעודת הבגרות מלאה.
מרכזי למידה  -טספצ'ין
מרכז הלמידה של עמותת טספצ'ין בשיתוף עיריית יבנה מיועד לתלמידים יוצאי
העדה האתיופית בכיתות א'-יב' .המרכז פועל לקידום המטרות הבאות:

● העלאת הישגי התלמידים.
● טיפוח וקידום כישורי חיים.
● פעילות חברתית ערכית.
פר"ח
סטודנטים פועלים בשישה בתי ספר יסודיים לקידום תלמידים וכן בחט"ב
לקידום לימודי מדעים.
מרכז למידה :מיל"ת (מסגרות יום לימודיות ותוכניות תוספתיות)
במרכזי למידה של מיל"ת לומדים כ 100 -תלמידים מכיתות ג' ,ד' ,ה' בשלושה
בתי-ספר יסודיים וכן ל 35 -תלמידים מכיתה ז'  ,בבי"ס על יסודי.
התוכנית פועלת ארבעה ימים בשבוע בהמשך ליום לימודים וכוללת ארוחת
צהריים ותגבור לימודי.
מטרות התכנית:
● מתן סיוע לימודי ,רגשי וחברתי.
● שיפור הישגים לימודיים בנושא – העצמה אישית ותחושת מסוגלות.
מרכז חינוכי "קדימה"
מרכז חינוכי עירוני לכ 60-תלמידים מכיתות ה' עד ח' .במרכז מתקיימת פעילות
חינוכית-לימודית-ערכית לרבות סיוע בהכנת שיעורי בית ע"י רכזת ומדריכים
מקצועיים .המרכז משמש כ"בית שני" לתלמידים ופועל במשך כל ימות השבוע
ובחופשות מסיום הלימודים ועד השעה .19:00
מטרות:
● מניעת נשירה וצמצום פערים.
● העצמה וטיפוח דימוי עצמי.
● תמיכה וליווי אישי וקבוצתי.
● תרבות "פנאי" עשירה.
● פיתוח מיומנויות תקשורת.

טיפוח מנהיגות ואיכות של עובדי החינוך בעיר
● העצמה ניהולית -מנהל מאמץ מנהל ,דיאלוג להעצמה ניהולית בעיר.
פורום למנהלי מוסדות חינוך ומנהלי מפעלים  ,חברות וארגונים בתעשייה.
הפורום מוזמן ל 6 -מפגשי מליאה העוסקים בנושאי ניהול מתקדם .בין היתר
מתקיימים מפגשים פרטניים -יזומים ע"י המנהלים.
מטרות:
חשיפת חברי הקבוצה לניהול חדשני ומתקדם.
הכשרה והתחדשות בתחום המקצועי.
תמיכה בתהליכים המתרחשים בביה"ס תוך הקבלה לתהליכים במפעל.
במהלך הסדנאות הושם דגש על :
● התרבות הארגונית בתעשייה.,
● שימוש בטכנולוגיות חדשניות.
● דרכים לפתרון בעיות בצוות.
● ניהול פרויקטים בדרך שיתופית ועוד.
ב .טיפוח מורים:
● השתלמות למורי המתמטיקה בעל יסודי -במטרה להגדיל את מספר
התלמידים

הלומדים

מתמטיקה

ב4/5-

יח"ל

משתלמים

המורים

למתמטיקה מבתי הספר העל יסודיים בהשתלמות עירונית רב שנתית
במימון הרשות.
השתלמות רשותית באנגלית לכל המורים בבתי הספר היסודיים ובחט"ב.
● הכנת תשתית להקמת  16מרחבי לימוד חדשניים ב 12-בתי ספר
בעיר21M/
תקשוב

-

כל בתי הספר בעיר תוקשבו על מנת לאפשר בכיתות למידה

מתקדמת המתאימה ללומד במאה ה.21-
במסגרת פרויקט התקשוב חברה העירייה לחברת מייקרוסופט כדי להטמיע את
הכלי אופיס  365ברמה העירונית לטובת שיח פדגוגי עירוני.
גישור -קורס גישור למורים בהיקף של  60שעות והסמכה .

התחום הקהילתי:
מעבר לפעילות קהילתית הנעשית בחסות הנהלות בתי הספר וועדי הורים,
מתקיימת פעילות חינוכית ענפה לא פחות מחוץ לבתיה"ס:
א .תנועות נוער
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)
ב .תחום ההתנדבות של מבוגרים בתחום החינוך:
● תכנית "ידיד לחינוך"
תכנית המופעלת באמצעות גמלאים מתנדבים התורמים יום לימודים לטובת
ביה"ס יסודי כשחלקם אף מפעילים את הספריות הממוחשבות שהותקנו
בבתי הספר היסודיים .התכנית החלה בשנה"ל תשס"ח וכיום שותפים
לתכנית כ 25-מתנדבים עם רכזת ששימשה במשך  20שנה כמנהלת בי"ס
יסודי .המתנדבים פועלים בבתיה"ס היסודיים בעיר.
המורים מדווחים על התקדמות יפה בקרב כלל התלמידים בתכנית.
● פרויקט פר"ח
תכנית פרח פועלת ביישוב מזה  10שנים .במסגרתה למעלה מ100 -
סטודנטים שמטפלים באופן פרטני ב 100 -תלמידים להם חסכים חברתיים
ולימודיים.
הורי התלמידים ,מורים ומנהלי בתיה"ס מצביעים על התקדמות ניכרת של
התלמידים בפרויקט.
● צהלה
מתנדבים גמלאי צה"ל מלווים כל אחד קבוצת תלמידים בשכבות גיל ט' -יב'-
ועד גיוסם לצה"ל .התכנית כוללת שיחות חד שבועיות של המתנדב עם

הקבוצה ,סיורים מודרכים ברחבי הארץ ,מורשת ,הגברת המוטיבציה של
התלמידים ועוד .התלמידים רוכשים כלים חשובים להמשך עשייה ערכית
בכל תחומי החיים ובעיקר לקראת גיוסם לצה"ל.
● גמל"א
גמלאים למען החינוך המסייעים באופן פרטני לתלמידי כיתות א' עד י'.
המפגשים מתקיימים בבתי התלמידים ,בבתי המתנדבים או במרכזים
עירוניים .המתנדבים מאפשרים לתלמידים מעטפת תמיכה ולמידה לקידום
אישי ,לימודי וחברתי.
הישגים ותפוקות של מערכת החינוך ביבנה:
בבתי הספר התיכוניים נלמדות בין השאר
ביוטכנולוגיה,

רובוטיקה-אלקטרוניקה,

מגמות המדעים והטכנולוגיה-

תקשורת,

עיצוב

גרפי,

מחשבים

וטכנולוגיות מידע ,ביולוגיה ,כימיה ופיזיקה .מגמות המעניקות לבוגריהן כלים
חיוניים להצלחה בהמשך הדרך .לצד לימודים אלה מוצעים לתלמידים מגוון
תחומי דעת ברמה של  5יח"ל -אמנות ,קרימינולוגיה ,סוציולוגיה ,מגדר ,תנ"ך,
מחול ,מוסיקה ,אמנות ,ערבית ,גאוגרפיה ,ספרות .
בנוסף לאלו נפתחו מסלולי מצויינות בחטיבות הביניים :המסלול המדעי
טכנולוגי ,מופ"ת וסייבר אלקטרוניקה.
הישגים בבחינות הבגרות תשע"ח
אחוז הזכאים לבגרות מכלל הלומדים והניגשים בבתי ספר אלו:

ביה"ס

אחוז הזכאים

גינסבורג האלון

90%

גינסבורג האורן

99%

נריה

82%

אולפנא

96%

בנות לאה

97%

בעיר החלה לפעול תוכנית מטעם קרן טראמפ להעלאת מספר התלמידים
הניגשים ל 5-יח"ל במתמטיקה והתברר כי חל

גידול במספר התלמידים

הניגשים לבחינות הבגרות במתמטיקה ובאנגלית ברמה של  4-5יחידות לימוד.

מרכזים לנושאי חינוך ביבנה
המרכז המדעי לגיל הרך
המרכז המדעי הוא מרכז הפעלה עירוני מאובזר ומצויד בדגמים ובמכשירים
מדעיים ובחומרי הפעלה .את המרכז מפעילות מנהלת המרכז ,מומחית בתחום
המדעים ,במימון משרד החינוך ,מלווה אקדמית (ד"ר אורנה דובדבני) במימון
הרשות וסייעת פדגוגית .תכנית הלימודים נבנית ע"י הצוות המקצועי בתיאום עם
הפיקוח המחוזי והארצי בנושא מדע וטכנולוגיה בגיל הרך.
כל גני החובה בעיר מגיעים אל הגן בסבב על מנת להשתתף בפעילות חווייתית
בתחומי המדעים והטכנולוגיה  6פעמים בשנה.
מרכז מיט"ל – "מחלקה לייעוץ וטיפול לילד"
במרכז זה פועלות שלוש יחידות הנותנות שירותי יעוץ וטיפול לפרט ,במגוון
תחומים.
המרכז הטיפולי לגיל הרך (לגילאי לידה עד גיל )9
מעניק מענה לקשיים העולים בגילאי ההתפתחות הראשונים בתחומים הבאים:
● תחומי הייעוץ והטיפול:
● ריפוי ועיסוק
● קלינאי תקשורת
● פסיכולוגית חינוכית לגיל הרך
● פיזיותרפיה
● ייעוץ והדרכה להורים
● תרפיה באומנות ובמוסיקה (טיפולים רגשיים)
● שיפור מיומנויות וכשרי למידה .

היחידה ל"רווחה חינוכית"
היחידה מפעילה תכניות

ייחודיות לתלמידים תת משיגים לשיפור הישגיהם

לימודיים ופיתוח מיומנויות בינאישיות.
תכנית לשיפור האקלים בגני הילדים
● שיפור מיומנויות וכישורי למידה לתלמידים במעברים
● קורסים ייחודיים לתלמידים תת משגים
● תכנית אוריינות לפיתוח השפה המדוברת
● מרכזי למידה -בבתיה"ס.
היחידה לחינוך מיוחד
במרכז מיט"ל מתקיימות ועדות ההשמה והשיבוץ למסגרות החינוך המיוחד על
פי מאפייני התלמידים בגילאי  3עד  .21ההפניה לוועדות ההשמה נעשית ע"י
מוסדות החינוך  /הורים.
ועדות ההשמה פועלות מתוקף החינוך המיוחד .ועדה זו הינה גוף מקצועי מעין-
שיפוטי אשר בידה הסמכות והאחריות לקבל החלטות לגבי זכאותו של ילד
חריג לחינוך מיוחד ולגבי השמתו במסגרת החינוכית ההולמת את צרכיו.
מתי"א – מרכז תמיכה ישובי אזורי
מתי"א

 -זרוע ביצועי של משרד החינוך הנותנת שירותי חינוך מיוחד לילדים

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

חינוך מיוחד – תכנית עירונית:
● חינוך מדעי
● חינוך מוסיקלי
● חינוך לאומנויות
● תגי"ל – מרכז לליקויי ראיה
שפ"ח – שירות פסיכולוגי חינוכי
מספק שירותי ייעוץ ,טיפול ראשוני ואבחון לתלמידים והורים .מעניק שירותי
פסיכולוגי לכל כיתת גן בעיר.
הפניות מתקבלות באמצעות צוותי החינוך.
● מרכז המשאבים
● אשכול הפיס
● הספרייה העירונית
● קונסרבטוריון
● סדנא לאומנות
● מרכז רייך לחינוך מבוגרים ,הכולל מכללה להורים
שונות
עיר ירוקה
● בכל בי"ס מתקיימת תכנית לימודים ופעילות לחינוך לקיימות
●  6בתי ספר יסודיים קיבלו תו תקן ירוק.
● מעבר מרכישה להשאלת ספרי לימוד בבתיה"ס  .במרבית בתי הספר
בעיר התוכנית פועלת במלואה.
התהליך:
● מסירת ספרי לימוד לפי תכנית הלימודים לכלל התלמידים שהוריהם
מעוניינים בכך.
● החזרת ספרי לימוד שאיתם למדו התלמידים בשנה החולפת ,על הורים
לשלם עבור ספרים שהוחזרו בלויים.

זאת בכוונה לחנך לערך של

שמירת ציוד .
● תשלום הורים על השתתפות בתכנית בסך של  ₪ 280בכל שנה"ל .
חזרה לתוכן עניינים

הרשת למרכזים קהילתיים
הרשת למרכזים קהילתיים – הינה הזרוע הביצועית והאסטרטגית של עיריית
יבנה לביצוע פעילויות פנאי ,תרבות ,נוער ,ספורט וגיל הרך.
בשנת  2018הרשת למרכזים קהילתיים סיימה את פעילותה בתקציב על סך
של  , ₪ 55,000,000גידול של כ 15% -משנה קודמת .תקציב זה משקף את
כמות הפעילות והאירועים שנעשו במהלך השנה .כ 6,500 -ילדים ומבוגרים
פעילים ברשת למרכזים קהילתיים בתחום החוגים וכ 3,000 -במסגרות הגיל
הרך השונות.
בפעילות הנוער קיימת עלייה משמעותית  48% .מבני הנוער פעילים במסגרות
השונות הן בתחומי עניין והן בתנועות נוער .במהלך השנה נערכו כ 25 -אירועים
הכוללים הופעות חיות ,מסיבות צבע ,סטנד אפ ועוד.
הרשת למרכזים קהילתיים ערכה השנה שני מיפויים .מיפוי ראשון כלל בדיקה
של אוכלוסיית המגיעה לפעילויות הרשת בחלוקה עפ"י גילאים .מיפוי שני מיפוי
מבני הרשת הכולל מצב המבנים ומה נדרש לשדרג.
בשנה זו הרשת כולה – חוגים וצהרונים עברה לרישום אינטרנטי  .צוות הרשת
עברו הכשרות בהתאם לתפקידים במהלך השנה :סייעות הצהרונים ,מזכירות
הרשת ,מנהלי המרכזים השונים ברשת וכל זאת על מנת לשפר את איכות
השירות.
אתר הרשת למרכזים קהילתיים/http://www.matnasyavne.co.il :
מחלקות הפועלות במסגרת זו:
מתנ"ס גרמנוב -טלפון08-9439491 :
הנהלה ראשית המשרתת את כלל הרשת למרכזים קהילתיים.
כמו כן משמש המתנ"ס כאכסניה לפעילות ביה"ס למחול וכאכסניה
להשתלמויות הגיל הרך.
ימי הולדת -ניתן לערוך ימי הולדת במתחם גרמנוב במספר סגנונות ואופציות.
טלפון08-6119601 :
מתנ"ס ליפקין שחק-
מרכז קהילתי ליפקין שחק מהווה מרכז הנועד לענות לצורכי פעילות תרבות
ופנאי לתושבי יבנה בכל הגילאים ,תינוקות ילדים צעירים ומבוגרים.
במרכז חדרי פעילות ואולמות רב תכליתיים המשמשים לספורט ,סדנאות
וחוגי העשרה.
מרכז שכונתי עם אופי עירוני המתאים למרקם התושבים.

מחלקת גיל הרך כוללת צהרונים בגני העיריה ובתי הספר ,משפחתונים (בתי
המטפלות) ופעוטונים (במתנ"ס גרמנוב).
ג'ימבורי לילדים – פתוח בימי ד' אחה"צ בין השעות 17:00-18:30
מרכז קהילתי תורני ע"ש מרגלית טלפון 08-6300390
מרכז קהילתי ע"ש תורני מפעיל במהלך כל השבוע חוגים ופעילויות המותאמים
למגזר הדתי לרבות פעילויות ספורט ,אומנות ,חוגים למבוגרים ,אירועי שיא
ועוד.
טלפון08 9422393 :
מתנ"ס נאות שז"ר-
המתנ"ס משמש כמתנ"ס אב לכלל נושאי אומנויות הבמה ומקיים סדרות
לתיאטרון לילדים ונוער באולם המופעים ,חוגים לכלל הילדים ,הנוער
והמבוגרים ,מופעי בידור והצגות לילדים ,פעילות סל תרבות עירוני לכלל בתי
הספר בעיר ,מועדון נשים  /מועדון גברים ,פעילות של פיתוח קהילה ותחומי
עניין.
בנוסף פועלת במקום שלוחה של פעילות תוכנית משמעותי אשר מיועדת לנוער
בסיכון.
טלפון 08 9322078 -
מרכז נאות בגין-
מרכז נאות בגין מפעיל חוגים ופעילויות תרבות לתושבי השכונה.
טלפון 08-9439678-
מרכז בית סולומון-
מרכז בית סולומון משמש כבית שני לתושבי השכונה ומפעיל חוגים ופעילויות
תרבות וכן מוקד קליטה לעולי אתיופיה .בנוסף במקום פועל הסניף של "כנפיים
של קרמבו" עבור ילדים בעלי צריכים מיוחדים וכן שלוחה לשבט הצופים
במטרה להנגיש את פעילות התנועה לכלל השכונות.
בנוסף פועל במקום שלוחה של פעילות תוכנית משמעותי אשר מיועדת לנוער
בסיכון.
מרכז תרבות לעולי אתיופיה – טלפון 08 9330407 -
הפעלת חוגים ופעילות תרבות מורשת אתיופיה ובית תפילה לעדה האתיופית.
בנוסף פועלת במקום שלוחה של פעילות תוכנית משמעותי אשר מיועדת לנוער
בסיכון.
קונסרבטוריון -עוסק בלימודי מוזיקה ומחול בכל ימות השבוע ומפעיל בית
ספר למוסיקה בבתי הספר וכן חוגי מחול -.טלפון.08-9194470 -
שיל"ת -שירות ייעוץ לאזרח ,היועצים מתנדבים ומשרדי השירות ממוקם במתנ"ס
גרמנוב טלפון.08/9439491 -
אירועים
הרשת למרכזים קהילתיים אחרית על כל אירועי העיר יבנה ומפעילה בחופשות
ובחגים אירועים עירוניים ,חגיגות העצמאות ,טקסים ,פסטיבלים ואירועי קיץ.
קייטנות קיץ
הרשת למרכזים קהילתיים מקיימת את כל הקייטנות בישוב עפ"י תחומי עניין וכן
קייטנות חברתיות לכל הגילאים.

מחלקת הנוער -טלפון .08-9439491
מחלקת הנוער פועלת בקרב כלל בני הנוער במסגרות של תנועות נוער וארגוני
הנוער אשר פועלים בעיר – הצופים ,הנוע"ל ,בני עקיבא ,כנפיים של קרמבו ,עוז,
מד"א ,אחריי ועוד .בנוסף מפעילה המחלקה קבוצות מנהיגות עירוניות כגון
תוכנית שגרירים צעירים ,פרלמנט הנוער ,מד"צים יזמות ועוד .כמו כן מפעילה
המחלקה תחומי עניין המשלבים פעילות חינוכית ערכית וכן אירועים שונים
לאורך כל השנה.
היחידה לקידום נוער -טלפון08-9439577 :
מטפל בנערים בגילאי  13-18שנפלטו ממסגרות נורמטיביות ,שילובם במסגרות
ייחודיות  ,בלימודים ועבודה תוך ליווי הנחיה בין אישית בתחומים:
• השלמת השכלה.
• ליווי והדרכה לצה"ל.
• קורסים להכשרה מקצועית.
• פעילות העצמה ,חיזוק ושילוב במסגרות נורמטיביות.
הסדנא לאומנות החדשה טלפון – 08-9435512
הסדנה לאמנות משמשת כמרכז עירוני לכל תחומי האמנות הפלסטית .בסדנה
מתקיימים חוגים לאמנות במגוון תחומים ולכל הגילאים ,בשעות הבוקר והערב.
בגלריה-הסדנה לאמנות מוצגות תערוכות של מיטב אמני ישראל ,לצד תערוכות
של אמני יבנה ,אמנים עולים ותלמידי ביה"ס בעיר .בשעות הבוקר מקיימת
הסדנה פעילות לביה"ס וגני הילדים ,המשלבת ביקור בתערוכה" ,שיח גלריה"
וסדנה מעשית .בנוסף מעורבת הסדנה בפעילות הקהילתית והעירונית ומקיימת
ערבי תרבות בשיתוף פורום ידידי הסדנה לאמנות.
כותר הפיס-

טלפון08-9333303 -

כולל את תחומי הפעילות הבאים:
ספריה עירונית -בעקבות חוק הספריות המתוקן ,השאלת הספרים היא חינם
(ללא תשלום דמי המנוי) .החוק נועד לעודד קריאה בקרב בציבור וליצור
הזדמנויות לכלל הציבור ליהנות מספרים וממקורות מידע חינם .כל נפש
במשפחה רשאית לפתוח מנוי ולשאול עד שני ספרים לתקופת השאלה של
חודשיים .בספרייה קיימים מדורי קריאה ועיון  ,מפגש סיפור וספרות.
בית יד לבנים -בחדר ההנצחה מונצחים בני יבנה שנפלו במערכות ישראל.
הציבור הרחב מוזמן לבקר בשעות הפעילות ולהכיר את סיפורם האישי ,נפילתם
ומורשתם של הנופלים.
מקראור -תכנית ייחודית הכוללת מוצגים על התנ"ך ,ימי עיון והדרכות לבתי
הספר.

מחלקת הספורט-

טלפון 08 9437714

מפעילה מגוון רחב של חוגי ספורט עממי ומקצועי לרבות תחרויות ,בי"ס
לכדורסל וכדורגל ,מגרשי ספורט פתוחים ,עמותות ספורט מכבי ואליצור.
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
אצטדיון עירוני
בריכת שחיה עירונית לעונת הקיץ.

חזרה לתוכן עניינים

מרכז חינוך ע"ש רייך

מרכז רייך הוקם לפני עשור מכספי תרומות הגב' לוטי רייך מבלגיה ,להנצחת
ההורים חנה ושרגא רייך.
מרכז רייך משמש כמרכז רב תחומי לחינוך מבוגרים .היוצר מארג של פעילויות
לתרבות ולפנאי .בשילוב עם פיתוח משאבים.
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.
מטרת המרכז להכיר בזכות לחינוך וללמידה בכל גיל כבאחת מזכויות האדם,
כמפתח לחירותו למימוש זכויותיו כבן אנוש וכאזרח.
חזון המרכז – מתן אפשרות לכל תושב להשלים ולהרחיב השכלתו ,כישוריו
וידיעותיו במגוון רחב של תחומי ידע ועיסוק לאורך החיים.
במרכז מגוון רחב של קורסי דעת  :גמולי השתלמות ,מחשבים ,קורסי מנהלים,
יזמות ,אולפנים ,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.
מכללת השכל בשיתוף אוניברסיטת אריאל ייקמו קורסים במרכז רייך  +קורסים
לגמולי השתלמות
שיתוף פעולה עם גמלאות השוטרים * -טיולים *הרצאות *סדנאות ועוד.
מרכז רייך הינו מרכז נגיש ומותאם לאוכלוסיית הנכים ומאובזר במכשור חדיש
ומתקדם ומשמש בית לאוכלוסיית החרשים ,העיוורים ,הנכים והקהילה נגישה.
ובו מתקיימות פעילויות מיוחדות עבורם ושילובם בפעילויות השוטפות של
המרכז.
חזרה לתוכן עניינים

האגף לשירותים חברתיים
עקרונות עבודת האגף
אגף לשירותי רווחה הינו גוף הפועל ע"פ חוק הסעד  1958המחייב כל רשות
מקומית להפעיל מחלקה לשירותי רווחה .אגף הרווחה פועל ע"פ חוקי הסעד
וכן ע"פ הנחיות משרד הרווחה (הוראות התע"ס).
האגף ל שירותים חברתיים נותן שרות לתושבי יבנה במגוון רחב של תחומים,
לתושבים מגיל לידה עד גיל זקנה .האגף מטפל מסייע ומייעץ לאוכלוסיות
שונות ברמה פרטנית זוגית ,משפחתית מערכתית קבוצתית וקהילתית וכן מפתח
שירותים קהילתיים בהתאם לצרכים.
שרותי הרווחה ניתנים במסגרת הרשות המקומית עפ"י הנחיות מקצועיות תקנות
וחוקים של משרד הרווחה על פי כללי זכאות ובמסגרת התקציב המאושר.
משרדי האגף ממוקמים ברח' שבזי  26טלפון08-9439811 :
הטיפול במסגרת האגף לשירותים חברתיים פועל לשיפור רווחתם של
אוכלוסיות במצבי משבר ומצוקה .שרותי רווחה מטפלים במשפחות שפונים
לסיוע טיפולי שיקומי או חומרי .וכן בפניות של שירותים שונים בקהילה או מחוץ
לקהילה לגבי ילדים בסיכון.
אוכלוסיית היעד של אגף הרווחה הינה תושבי יבנה בלבד ,הזקוקים לסיוע של
שרותי הרווחה .הפניה לשירותי הרווחה יכולה להיות ביוזמת התושב ,כמו כן
ביוזמת גורמים שונים בקהילה כמו טיפות חלב ,גני ילדים ,בתי ספר ,מרפאות
בתי חולים וכו' אשר יכולים להפנות את המשפחות לבקשת סיוע.
על החלטות של אגף הרווחה תושב יכול לערער בפני ועדת ערר שמופעלת ע"י
משרד הרווחה כתובת ועדת ערר אזורית מחוז ת"א והמרכז פקס.02-5085035 :
במסגרת הטיפול מובטחת סודיות מקצועית ע"פ החוק.
במהלך השנים האחרונות הולכת ומתרחבת החקיקה הסוציאלית שמגדילה את
האוכלוסייה המטופלת על ידי שרותי הרווחה.

להלן חלק מהחוקים המחייבים מתן טיפול לאוכלוסיות השונות:
•
•
•
•
•
•

חוק הנוער טיפול והשגחה – טיפול בילדים בסיכון.
חוק סדרי דין קטינים נעדרים וחולי נפש – טיפול בתסקירים לבתי משפט
ובתי דין רבניים.
חוק האלימות במשפחה – טיפול וסיוע למשפחות בהם קיימת אלימות
בין בני הזוג.
חוק חסרי הישע – טיפול באוכלוסיות של אזרחים ותיקים ,חולי נפש
ונכים המוגדרים עפ"י החוק כחסרי ישע.
חוק המפגרים – הגנה על קטינים ובוגרים הלוקים בשכלם.
חוק סיעוד – טיפול באזרחים ותיקם סיעודיים שאושרה להם עזרה
סיעודית דרך ביטוח לאומי.

צוות עובדי האגף מורכב מעו"ס בוגרי תואר ראשון או שני .כמו כן עובדים באגף
עובדי מינהל וזכאות ועובדים סמך מקצועיים.

טיפול לילד ולמשפחתו
אוכלוסיית היעד:
• משפחות ותיקות ומשפחות עולות מאתיופיה וחבר העמים
•

משפחות להם ילדים גילאי  0 – 13עם קשיים התפתחותיים ,נכויות פיזיות,
מוגבלות שכלית התפתחותית ,קשיים התנהגותיים ,אוטיזם.

•

הורים לילדים גילאי  0 – 13המתקשים פיזית ,נפשית וחינוכית בטיפול
בילדים.

•

ילדים הסובלים מהזנחה או התעללות

השירות:
•

טיפול וייעוץ לילד ו  /להוריו.

•

טיפול והעשרה קבוצתית לילדים והורים.

•

הפעלת חוקים המגנים על הילד.

•

הפעלת מגוון רחב של אמצעים לטובת הילד ומשפחתו ,כגון :חונכות,
נתיבים להורים מועדונית טיפולית לגיל רך ולגיל בי"ס ,מעונות יום,
פנימיות מחוץ לקהילה ,מעונות יום שיקומיים ,הארכת יום לימודים
במסגרות לחינוך מיוחד למוגבלות שכלית התפתחותית.

•

עבודה קבוצתית עם אוכלוסיות ייחודיות לוותיקים ולעולים.

•

סיוע למשפחות המתמודדות עם מצבי חולי ,קשיים כלכליים.

•

סיוע למשפחות עם קשיי תפקוד ברמה אישית ו/או משפחתית

•

סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי.

•

הפעלת מיזם לביטחון תזונתי – חלוקת חבילות מזון למשפחות נזקקות
אחת לחודש.

•

הפעלת מרכז עוצמה ומיצוי זכויות.

•

הפעלת תכנית נושמים לרווחה -שיקום משפחתי.

דרכי הפנייה לפונים חדשים
באמצעות פקידת קבלה לזימון תור טלפון.08-9439811 :
קבלת קהל פתוחה – יום ג' בין השעות 12.00 -9.00
טיפול באזרחים ותיקים
אגף הרווחה מעניק טיפול פרטני ,סיוע משפחתי וקהילתי לאוכלוסיית אזרחים
ותיקים בעיר ,מסגרת זו כוללת גם סיוע לבני המשפחה של האזרחים ותיקים
להתמודד עם הטיפול בהורים המבוגרים .מתן שרות טיפולי ,ייעוצי והדרכתי
לאזרחים הוותיקים בעיר ולבני משפחותיהם והמשך הפעלת הפרויקטים
הקיימים למען רווחת האזרחים הוותיקים.
אוכלוסיית היעד:
גברים מגיל  ,67נשים מגיל  62המקבלים קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי
השירות:
•

טיפול וייעוץ אישי לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בכל הנושאים
הקשורים לגיל השלישי לרבות ירידה בתפקודו הפיזי והקוגניטיבי ,קשיים
משפחתיים ,בדידות ,אובדן ,אלימות והזנחה.

•

עזרה לאזרחים ותיקים מוגבלים ,עזרה חומרית לפי הנחיות משרד
הרווחה.

•

תכנית לזכאי חוק סיעוד ,כולל מרכז יום.

•

הרחבת המסגרות החברתיות הקיימות בישוב לניצולי שואה

•

מסגרות חברתיות לאזרחים ותיקים ,מועדונים חברתיים ברחבי יבנה
בשעות הבוקר,

•

מועדון אזרחים ותיקים לגעת בלב נאות שז"ר רח' גלבוע  49טלפון08- :
.9327153

•

מועדון תעסוקתי לאזרחים ותיקים בית קומקומר רח' השקמה  4רמות
ויצמן טלפון08-9431216 :

•

מועדון אזרחים ותיקים נוה אילן רח' צורית 5

•

מועדון עולי אתיופיה אזרחים ותיקים מרכז רוחני רח' הדרור

•

מועדון אזרחים ותיקים עולי חבר העמים הוסטל הדקל 8

•

מקהלת אזרחים ותיקים עולי חבר העמים במרכז הספורט רח' האלון

•

ספריה בשפה הרוסית לעולי חבר העמים במרכז הספורט רח' האלון
קומה ב'

•

מרכז יום לזכאי חוק סיעוד רח' נורית  2יבנה טלפון08-9330066 :

•

קהילה תומכת.

•

שבוע אזרחים ותיקים עירוני ,תכניות מגוונות כולל פעילויות ספורט,
אירוע מרכזי ,טיולים.

•

פעילויות שיתופי פעולה בין גני ילדים ,בתי ספר ומועדונים לאזרחים
ותיקים.

•

סיוע לניצולי שואה מארצות צפון אפריקה במיצוי זכויותיהם ממשרד
האוצר.

•

קיום פעילות חברתית העשרתית לניצולי שואה ,ותיקים ויוצאי חבר
העמים.

דרכי הפנייה :לפונים חדשים באמצעות פקידת קבלה08-9439811 :

טיפול ושיקום נכים – אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים
אגף לשירותי רווחה מטפל ב 300 -משפחות בהם נכות פיזית ,פיגור חולי נפש,
אוטיזם  .הימצאותו של ילד נכה או בוגר בבית משפיעה על כל המשפחה ויש
חשיבות בטיפול בנכה ומשפחתו במטרה לשפר את איכות חייהם.
אוכלוסיית היעד:
•

אוכלוסייה מגיל  13ומעלה הלוקה מעיכוב שכלי התפתחותי

•

גברים ונשים מגיל  18ומעלה הלוקים במחלות כרוניות ו/או נכויות פיזיות,
אוטיזם.

השירות:
•

טיפול סוציאלי שיקומי למטופלים הלוקים ממגבלות שכליות או פיזיות או
אוטיזם.

•

שילוב במסגרת יום לימודים ארוך לאוכלוסיית החינוך המיוחד עם
מוגבלות שכלית.

•

שילוב נכים במרכזי שיקום ותעסוקה מוגנת ,לגילאי  18ומעלה.

•

סיוע חומרי בהתאם לכללי הזכאות של משרד הרווחה

•

מועדון

חברתי

למוגבלים

לאוכלוסייה

הלוקה

ממוגבלות

שכלית

ולאוכלוסיית נכים לגילאי  18ומעלה.
•

שילוב אוכלוסייה מעל גיל  21עם עיכוב שכלי התפתחותי במסגרת
יומיות טיפוליות ומסגרת תעסוקתית מוגנת.

•

שילוב אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים בפנימיות מחוץ ליבנה.

•

קיום יום הנכה הבינלאומי אחת לשנה ,העלאת מודעות לאוכלוסייה
בעלת צרכים מיוחדים.

דרכי הפנייה:
לפונים חדשים ,תאום פגישה באמצעות פקידת הקבלה טלפון08-9439811 :
קבלת קהל פתוחה יום ג' בין השעות 12.00 – 9.00

טיפול בבני נוער נערות וצעירים
אוכלוסיית יעד:
•

בנים גילאי  ,13 – 18בנות גילאי  ,13 – 18הלומדים במסגרות חינוכיות
ואינם בטיפול גורם אחר.

•

בנות ובנים גילאי  18 – 24רווקים/ות הזקוקים לליווי תמיכה אישית,
מקצועית ,חברתית

•

הורים למתבגרים המבקשים ייעוץ ביחס לילדיהם.

•

מחנכים ועובדים עם נוער הזקוקים לייעוץ.

השירות:
•

ייעוץ וטיפול למתבגרים ומתבגרות ,להורים ולבתי ספר.

•

בית חם לנערה לוותיקות ועולות

•

פרויקט סלע – חונכות אישית

•

קבוצת נערות – קבוצת תמיכה

•

עבודה טיפולית קבוצתית עם בני נוער במסגרת חטיבות הביניים בישוב.

•

הפעלת בני נוער באמצעות קבוצת כדורגל .רכיבה טיפולית ,גלישה וכו'.

•

עבודה טיפולית עם נערים ונערות בחטיבות הביניים

דרכי הפנייה:
לפניות חדשות תיאום טלפוני עם מרכזת התחנה טלפון08-9439811-2 :
התחנה לייעוץ נישואין לטיפול משפחתי
אוכלוסיית היעד:
•

זוגות במשבר נישואין.

•

משפחות במשבר כגון :פרידות ,גירושין ,מוות.

•

משפחות עם ילדים שפנו לבית הדין הרבני או לביהמ"ש להחזקת ילדים
או גירושין.

•

משפחות בהם יש אלימות במשפחה.

השירות:
•

טיפול זוגי משפחתי או קבוצתי ,שיפור חיי הנישואין ,תקשורת תקינה –
הטיפול כרוך בתשלום ע"פ הכנסות

•

טיפול בפניות מבית משפט לענייני משפחה או מבית הדין אינם כרוכים
בתשלום .השרות הוא ע"פ חוק.

•

סיוע למשפחה להתמודד עם מצבי משבר – הטיפול כרוך בתשלום ע"פ
הכנסות .טיפול בפניות מבית משפט לענייני משפחה או מבית הדין אינם
כרוכים בתשלום .השרות הוא ע"פ חוק.

•

הגשת תסקירים לבית הדין או לבית משפט לענייני משפחה בנושא
החזקת ילדים גירושין .על פי פניית בית המשפט או בית הדין

•
•

טיפול בהמלצה למינוי אפוטרופוס עפ"י פניית ביהמ"ש.
אלימות במשפחה.

הפניית משפחות המעוניינות בטיפול למרכז האזורי

לטיפול באלימות ברחובות .הפניה למקלט לנשים מוכות
•

מרכז קשר – טיפול במצבים של סרבנות קשר בין הורה לילדיו סביב
גירושין או פרוד בין ההורים.

דרכי הפנייה:
לפניות חדשות בתיאום עם עו"ס ביחידה טלפון08-9439811-2 :

טיפול בהתמכרויות (סמים ,אלכוהול ,הימורים)
אוכלוסיית יעד:
•

אנשים מעל לגיל  18המכורים לסמים אלכוהול והימורים המעוניינים
להיגמל.

השירות:
•

הפנייה לכפרי גמילה ,גמילה באשפוזית.

•

טיפולי גמילה למתמכר ולמשפחתו ,כולל שילוב במרכז יום.

•

עבודה קבוצתית עם מכורים נקיים.

•

קבוצות NA

•

טיפול בהתמכרות לאלכוהול

דרכי הפנייה :ישירות לעו"ס טיפול בהתמכרויות טלפון08/9439811-2 :

יחידה להתנדבות  -קהילה
מרכזת היחידה להתנדבות פועלת לגיוס מתנדבים מהקהילה למען צרכים של
משפחות נזקקות או לקידום תכניות קהילתיות חברתיות בקהילה.
השירות:
•

שמירה על קשר עם המתנדבים בקהילה ,הדרכת המתנדבים ותמיכה
בפעילותם

•

ביטוח המתנדבים הפעילים

•

קיום סדנאות לפעילים השונים במהלך השנה.

•

שילוב המתנדבים בתוכניות השונות הקיימות בישוב הן תכניות לילדים
ונוער והן תכניות לבוגרים.

•

הפעלת תכנית בטרם – בטיחות ילדים במרחב הציבורי ,הפצת מידע
להורים על בטיחות הילדים בבית.

•

קיום אירוע מרכזי קהילתי בנושא בטיחות ילדים בשיתוף זהירות בדרכים
לתלמידי גנים ובתי ספר.

•

הקמת סיירת תיקונים – לתיקוני ריהוט בבתים של מש' נזקקות.

•

הפעלת קהילה נגישה – פעילים למען אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים
בישוב.

דרכי הפנייה :באמצעות רכזת מתנדבים טלפון08/9439811-2 :

שיקום האסיר
אוכלוסיית היעד:
•

משפחות שבהם ראש המשפחה אסיר או אסיר משוחרר.

•

אסירים משוחררים.

השירות:
•

טיפול באסירים ובני משפחותיהם בתקופת המאסר ולאחר השחרור.

•

ליווי אסירים משוחררים המבקשים להשתקם

•

עמותה לשיקום האסיר שמסייעת לאסיר ולבני משפחתו.

דרכי הפנייה :לפונים חדשים באמצעות פקידת קבלה טלפון08-9439811-2 :

מוקד עירוני לעולי אתיופיה
משרד הקליטה כחלק מהטיפול שלו בקליטת עולי אתיופיה החליט לפני מס'
שנים על הקמת מוקד קליטה עירוני במס' ישובים בארץ ,לצורך ריכוז הטיפול
בעולי אתיופיה ופיתוח תכניות מיוחדות לסיוע 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 .תכנית שבאה לשפר את קליטתם של עולי אתיופיה
ביישוב וצמצום הפערים הקיימים בין אוכלוסיית העולים לבין האוכלוסייה
הוותיקה ולחזק את השתלבותם החברתית והקהילתית ביישוב.

התארגנות בזמן חרום
במסגרת ועדת מלח עירונית (משק לשעת חרום) מוטל על אגף הרווחה לטפל
בכל הנושא של התנהגות אוכלוסייה בזמן חרום.
זמן חרום בימים אלה לא מתייחס רק למצב מלחמה אלא לכל מצב של אירוע
חריג כמו למשל פיגוע ,התהפכות משאית עם חומר מסוכן ,רעידת אדמה וכו'.
צוות העובדים הנותן מענה בזמן החרום הינו צוות רב מקצועי המורכב מעובדי
אגף הרווחה (עו"ס ועובדי סמך מקצועי) פסיכולוגים מהשרות הפסיכולוגי,
פסיכיאטרים ועו"ס מהמרפאה לבריאות הנפש ביבנה.
אנשי המקצוע השונים מחולקים לצוותי משימה .צוותי המשימה מתייחסים
להתנהגות האוכלוסייה שנובעים ממצב החרום .הצוותים המקצועיים מצטרפים
לצוותים אחרים שקיימים ברשות בזמן חרום כמו למשל מרכזי קליטה ופינוי
מרכז שליטה ,מרכז מידע ,צוות הודעות למשפחות וכו'.

חזרה לתוכן עניינים

אגף הנדסה
תפקידי מהנדס העיר
 .1מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו וזהו
תחום תפקידו וסמכויותיו של המהנדס בכפוף להוראת כל דין:
▪

תכנון עיר.

▪

הפיקוח והרישוי.

▪

הבניה הציבורית.

▪

העבודות הציבוריות המבוצעות ע"י הרשות המקומית או מטעמה.

 .2ברשות
התכנון
תפקיד
התכנון

מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית ,כאמור בסעיף  18לחוק
והבניה ,יהיה מהנדס הרשות מהנדס הועדה המקומית ,וכל
וסמכות שיש לו בתחום הרשות המקומית יוקנו לו גם במרחב
של ועדה מקומית כאמור.
תחומי פעילות עיקריים של אגף ההנדסה

 .1ייעוץ הנדסי ומתן חו"ד לראש העיר.
 .2השתתפות בצוות קבלת החלטות בכל הקשור לתכנון ופיתוח העיר.
 .3קשר ותאום עם גורמי חוץ – משרדי ממשלה ,חברת חשמל ,בזק,
ממ"י ,הג"א משטרה ,יועצים ,מתכננים ,מודדים ,מפקחים וכו'.
 .4תכנון עיר:
תכניות בנין עיר ותכניות בינוי.
▪
תשריטי איחוד וחלוקה.
▪
מפות לצורכי רישום.
▪
מידע לציבור בנושא בניה.
▪
נכסים – הפקעות לצורכי ציבור.
▪
ייצוג העירייה במוסדות הרישוי השונים ,מ .ארצית ,ו .מחוזית וכו'.
▪
היטלי השבחה.
▪

 .5ועדה מקומית לתכנון ובניה:

.6

▪
▪
▪
▪
▪

רישוי בניה:
טיפול בבקשות להיתרי בניה.
הכנת תחשיבי אגרות והיטלים.
דווח שטחי בניה לצורך חיוב ארנונה.
מתן מידע בנושא היתרי בניה.
טיפול בארכיב תיקי בניה.

▪
▪
▪
▪
▪

פיקוח על הבניה:
פיקוח שוטף על התאמת בניה להיתר.
טיפול בחריגות בניה ,צווי הפסקה ,הריסה
הכנת נספחים לתצהירים לכתבי אישום.
בדיקת נכסים לצורך אישורי טאבו.
בדיקת לטופס  4ושחרור ערבויות.

בינוי ,פיתוח ותשתיות:
בניה ציבורית – תכנון ,ליווי ,תאום ,ניהול וביצוע של פרויקטים
▪
ציבוריים :מוסדות חינוך ,תרבות ודת ,מתקני ספורט ,מקלטים
ציבוריים וכד'.
בניה פרטית – ליווי בדיקה ואישור תכניות ופרויקטים פרטיים:
▪
מגורים ,תעשיה ומלאכה ,מסחר ושירותים.
פיתוח וגינון – תכנון ,ליווי ,תאום ,ניהול וביצוע של פארקים
▪
ציבוריים :עיצוב רחובות ופסי ירק ,גינות נוי ,מתקני משחקים,
שבילי אופניים ,מגרשי חנייה ,חצרות בתי ספר וגני ילדים וכיו"ב.
מבנים מסוכנים – סקר ובדיקה של מבנים :מתן חוות דעת
▪
ותצהירים ,הכנת צווי הריסה וכיו"ב.
תשתיות  -תכנון ,ליווי ,תאום ,ניהול וביצוע של תשתיות ציבוריות:
▪
מים וביוב ,תיעול ,כבישים ומדרכות ,תנועה ותחבורה ,חשמל
ומאור ,טלפונים ,טל"כ וכיו"ב.

רישוי
מס'

רישוי

2018

1

בקשות למידע

158

2

בקשות להיתר

161

3

בקשות לרישיון עסק

136

4

בקשות במסלול פטור

21

5

היתרים שהופקו

144

6

מספר יח"ד

1315

פיקוח
מס'

פיקוח

2018

1

מכתבי התראה

139

2

כתבי אישום

25

3

צווי הריסה

3

4

הריסות מבוקרות

14

5

אישורים לטאבו

1652

6

מכתבי תלונה

53

7

טופסי 4

35

מבני ציבור
מס'

שם הפרויקט

מיקום

סטאטוס

1

מרכז יום טיפולי

אזה"ת

בוצע

2

בית כנסת שכונה ירוקה

רח'
הסירה

12/19

3

מקווה טהרה לנשים

רח' הצדף

06/19

4

קירוי פטיו – כותר פיס

נאות בגין

01/19

5

מרכז צעירים

נאות בגין

06/19

מבני חינוך
מס'

שם הפרויקט

מיקום

סטאטוס

1

תיכון שכונה ירוקה

רח'
הדוגית

סיום שלב א' – 03/19

2

ביה"ס וגנים חינוך מיוחד

רח'
ז'בוטינסקי

02/19

3

ביה"ס יסודי ממ"ד

רח'
הסירה

02/19

4

ביה"ס בנות לאה

אזה"ת

06/19

5

מקבץ גני ילדים ברחוב
הנחשול

רח'
הנחשול

01/19

פיתוח ותשתיות
מס'

שם הפרויקט

סטטוס

ציר שד' דואני
1

כיכר שד' דואני  -הדרור

בוצע

2

כיכר שד' דואני – קדושי קהיר

בוצע

3

הוספת נתיב בכיכר שד' דואני -
האלון

בוצע

4

הוספת נתיב בכיכר שד' דואני – שד'
ז'בוטינסקי

בוצע

ציר שד' ירושלים
5

הוספת נתיב לכיכר שד' ירושלים -
הנגב

בוצע

6

הוספת נתיב לכיכר שד' ירושלים -
הגולן

בוצע

7

הוספת נתיב לכיכר שד' ירושלים -
הנורית

בוצע

ציר ז'בוטינסקי
8

הוספת נתיב לכיכר שד' ז'בוטינסקי -
נופר

בוצע

9

הוספת נתיב לכיכר שד' ז'בוטינסקי -
אגוז

02/19

10

הוספת נתיב כיכר שד' ז'בוטינסקי -
נורית

02/19

11

הוספת נתיב כיכר שד' ז'בוטינסקי -
החרוב

בוצע

עבודות פיתוח
1

פיתוח חניה – מועדון לאישה הדתית

בוצע

2

פיתוח דרך גישה ברחוב הנחשול

בוצע

3

פיתוח רחוב הלוויתן

02/19

פיתוח נופי  -סביבתי
מס'

שם הפרויקט

סטטוס

1

השלמת הפיתוח בכיכר שד' ז'בוטינסקי  -התורן

בוצע

2

השלמת הפיתוח בצומת שד' ז'בוטינסקי  -הדוגית

בוצע

3

השלמת הפיתוח בצומת הדוגית -הדייגים

בוצע

4

השלמת הפיתוח בצומת הדוגית -השייטים

בוצע

הסדרת ניקוזים
מס'

שם הפרויקט

סטטוס

1

הסדרת חיבור הנחלים – יבנה-שורק

בוצע

2

ניקוי וחידוש מובל יבנה

בוצע

3

שיקום פארק מובל נחל יבנה

בוצע

4

הסדרת ניקוזים ברחבי העיר

12/19

פרוייקטים עירוניים
מס'

שם הפרויקט

סטטוס

1

פיתוח רחבת העירייה

06/19

2

פיתוח ,שדרוג וחידוש קרית הספורט
העירונית ברח' האלון

03/19

3

פיתוח ,שדרוג וחידוש פארק השרון

12/19

נאות שמיר  -תשתיות
1

פינוי פסולת מהמתחם

בוצע

2

עבודות עפר ופריצת כבישים

בוצע

3
4
5
6

הנחת תשתיות תת קרקעיות כגון :מים,
ביוב ,אשפה פנאומטית וניקוז
הסדרת פארק יער החולות
הכנת תכנית תמרור עירונית למניעת
כניסת כלי רכב ממשקל  15טון ומעלה
תחרות תכנון מבני חינוך ובחירת
מתכננים לשכונה

בביצוע
בביצוע
בוצע
בוצע

תכנון מוסדות ציבור ותשתיות
1

תכנון ביה"ס  18כיתות נאות שמיר מגרש 3050

בוצע

2

תכנון ביה"ס  12כיתות נאות שמיר מגרש 3050

בוצע

3

תכנון ביה"ס  18כיתות נאות שמיר מגרש 3070

בוצע

4

תכנון  22גני ילדים נאות שמיר

בוצע

5

תכנון מרכז קהילתי נאות שמיר

בוצע

6

תכנון רמזור בכביש  – 42שד' הציונות

בוצע

7

תכנון טיילת לאורך נחל שורק – שלב א'

בוצע

8

תכנון חניות ברחוב הלילך

בוצע

9

תכנון חניות ברחוב הדרור

בוצע

10

תכנון מעונות יום בשטח לבנייני ציבור

בוצע

מס"ד

מספר תכנית

שם תכנית

בסמכות של

תכניות מאושרות

1

404-0148981

2

404-0149518

3

404-0203067

4

404-0327965

5

404-0433482

6

404-0526459

יב /מק 5 /162 /תוספת זכויות ושינוי קו
בנין ברחוב האורן -יבנה
יב /מק 4 /162 /תוספת זכויות ושינוי קו
בנין ברחוב הגפן-יבנה

מקומית
מקומית

יב - 6/213/נגר כרמלה  -שטחי שירות
שינוי קווי בנין ואחוזי בניה ,רחוב האלון.
יב/מק4/164/
יב/מק ,1/4/150/איחוד חלקות -מתחם
הכרמל
תוספת זכויות ברחוב תלתן .96,94
יב/מק13/199/

מחוזית
מקומית
מקומית
מקומית

7

404-0532663

שינוי יעוד ציבורי ברחוב הגויאבה

מקומית

8

404-0536797

רחוב ראשונים יבנה

מקומית

9

404-0543728

פיצול חלקה

מקומית

10

404-0574632

11

404-0595843

12

404-0607002

שינויים ברחוב תלתן ביבנה
בית כנסת אוהל ישראל יבנה רחוב
הראשונים
הוספת שטחים עיקריים בקומת
הגלריה -א.ת יבנה

מקומית

מס"ד מספר תכנית

תכניות בהפקדה

1

404-0115485

2

404-0130237

3

404-0133017

4

404-0133033

5

404-0133314

6

404-0134619

7

404-0138099

8

404-0138347

9

404-0138545

10

404-0252973

מקומית
מקומית

שם תכנית
תכנית מס' יב/מק - 14/199/תוספת בניה
בחלקה  ,27עדעד  ,68-72יבנה
תכנית מס' יב/מק - 15/199/תוספת בניה
בחלקה  ,58סחלב  ,6-8יבנה
תכנית מס' יב/מק - 18/199/תוספת בניה
בחלקה  ,61הפטל  ,13-17יבנה
תכנית מס' יב/מק - 19/199/תוספת בניה
בחלקה  ,40חלמונית  ,6-8יבנה
פינוי בינוי מתחם העצמאות פינת שד' דואני
יב5/157/
תכנית מס' יב/מק - 21/199/תוספת בניה
בחלקה  ,17הפטל  ,19-23יבנה
תכנית מס' יב - 20/199/תוספת בניה
בחלקה  ,11עדעד  ,3-13יבנה
תכנית מס' יב/מק - 17/199/תוספת בניה
בחלקה  ,36עדעד  ,39-43יבנה
תכנית מס' יב/מק - 16/199/תוספת בניה
בחלקה  ,38עדעד  ,33-37יבנה
שינוי בקווי הבניין בבית כנסת יבנה והגדלת
זכויות הבניה במגרש יב/מק5/137/

בסמכות
של
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית
מקומית

11

404-0442012

דיור מוגן ,פארק והרחבת בית עלמין ,יבנה

מקומית

12

404-0523787

אור נכסים יבנה בע"מ

מקומית

13

404-0663666

נחל שניר  1אזור תעשיה צפוני יבנה

מקומית

יבנה מזרח – תמ"ל 1049
מס"ד

1

מספר תכנית שם תכנית

תמל1049 /

חזרה לתוכן עניינים

יבנה מזרח-
שורק

בסמכות של

סטאטוס

ותמ"ל

החלטה בדיון
בהתנגדויות

אגף שפ"ע

להלן רשימת פרויקטים לשנת  2018אגף שפ"ע
שיפוצי קיץ מוסדות חינוך -שיפוצים בהתאם לקדימות בטיחות מוסדות שדרוג
בתי ספר שיפוץ תאי שירותים ,מטבחים ,חזיתות ,ריצוף מרחבים פיתוח חצרות
 2.4מיליון ש"ח
הצללות שצ"פ -בוצע ב – 42 -גינות בשכונות הוותיקות ובכלל העיר ביצוע
הצללה  9מגרשי משחק בתי ספר (אקולוגי איינשטיין אומנויות נועם יחדני אורן
אלון תפארת יבנה סיני בנים)
תאורת רחובות  -בוצעה החלפת פנסים לתאורת לד גיבורי החיל ,שבזי
החלפת עמודי תאורה-ש"ד ירושלים ,ש"ד דואני  ,שבזי ,הדרור ,גיבורי החיל
,עצמאות
ביצוע כיתות שמע בתי ספר אקולוג  ,2ביאליק ,אולפנא ,סיני בנות ,אומניות ,גן
צדף ,רמות ויצמן
שיפוץ מבנה בטחון-ביצוע תקרת בטון ליווי פרויקט שיפוץ פנימי עלות פרויקט
עירייה 600,000ש"ח משרד הביטחון  1מיליון .₪
שיפוץ מקווה גברים -שיפוץ פנימי מלא מקלחות בורות טבילה 700,000ש"ח
שיפוץ מבנה הצופים -שיפוץ תאי שירותים עלות 60,000ש"ח.
שיפוץ מבנה עוצמה -צביעה מטבח שירותים תקרה אקוסטית .₪ 60,000
שיפוץ מרכז הספורט -תאי שירותים לובי כניסה אולמות רב תכליתיים תאורה
מיזוג אקוסטיקה שדרוג מרכז הספורט  1מיליון .₪
שיפוץ מפתן ארזים -מסגריה מכונאות צביעת המבנה הצללת מגרש 500,000
ש"ח
שיפוץ אולם שבזי -שיפוץ תאי שירותים חיזוק אריחים בכל אריחים 500,000ש"ח
פחים טמוני קרקע  -הותקנו  60+ 60שרוולים פחים מוטמנים בשכונת רמות
ויצמן ,נאות בגין ,רמות בן צבי
ביצוע מעלון גינסבורג האלון -עלות ביצוע 250,000ש"ח
ביצוע פרויקט M21

ביצוע תשתיות ובינוי בהתאם לתוכנית אדריכלית.

ביצוע התקנת פסלים ברחבי העיר -לאחר סדנאת הפיסול הותקנו הפסלים.
ביצוע תאורה צבעונית מגדל המים

ביצוע חניון רכב כבד אוטובוסים
ביצוע פינות האכלת לחתולים
חיזוק אריחים בית ספר לאומניות
החלפת תאורת מגרשי ספורט טניס קטרגל לתאורה חסכונית לדים
תחנות המתנה לאוטובוס – הותקנו 12תחנות המתנה חדשות.
ביצוע גדרות במוסדות חינוך₪ 220,000 -
הכנת איחוד בתי ספר גינסבורג₪ 300,000 -
סימוני כבישים ראשיים - :פעמיים בשנה באמצעות קבלן.
ביצוע תאורה צבעונית בעצים בעיר והארת מגדל המים בתאורה מתחלפת
מעקות בטיחות  -הוחלפו מעקות בטיחות במעקות מדגם חדש ברחבי העיר.
ביצוע חנוכייה -מיוחדת בחג החנוכה
צביעת עמודי תאורה נאות בגין-
כלי אצירה למחזור – מכלי מחזור לנייר שופצו בכל העיר.
נוספו בשכונת נאות רבין מיכלים בכל הבניינים החדשים.
נוספו מספר קרטוניות בנאות רבין.

קריאות מוקד
שם מחלקה
שפ"ע קבלנים
תחזוקת תאורת רחובות
אחזקה
בינוי איטום
חשמל מוסדות חינוך
מיזוג אויר
גינון
סיירת תיקונים
סיירת ניקיון
רישוי עסקים
איכות סביבה
אינסטלציה

אגף שפ"ע 2018
קריאות שטופלו
692
1521
3719
119
209
923
3825
892
4480
15
3998
1077

דוח פעילות אינסטלציה וביוב
אחזקת  27בתי ספר ו 113 -גני ילדים ,מוסדות עירייה ,תחזוקת ברזיות
אחזקת  9מזרקות ,אחזקת  3בריכות אקולוגיות.
 1077קריאות מוקד טופלו בשנת 2018
פרויקטים אינסטלציה:
• שדרוג קו מים אביר יעקב
• בן גוריון החלפת קו ביוב
• שיפוצי קיץ שדרוג תאי שירותים בבתי ספר וגני ילדים
• ביצוע מטבחים כולל החלפת אינסטלציה במוסדות חינוך

דו"ח פעילות מחלקת רישוי עסקים
 77%מכלל העסקים בעיר בעלי רישיון עסק

אדמינסטרציה

שטח

מס' עסקים בעיר
בעלי רישיון עסק
קבלת קהל
פתיחת עסקים חדשים
עסקים שנדונו בוועדה

1043
806
521
180
128

הנפקת רישיונות עסק
תיקים שנסרקו למחלקה
משפטית
ביקורות בעסקים :איתור
עסקים חדשים/שינוי בעלות
ביקורת תברואתית בעסקי
מזון ובריאות
ביקורות מוסדות חינוך
התראות על ניהול עסק
ללא רישיון/הפרת תנאי
לרישיון
בדיקת נגישות

197
36
1072
704
31
451
83

דוח פעילות המחלקה לאיכות הסביבה
אשפה פנאומטית  -הדרכה לתושבים חדשים  ,תקלות במערכת .
הדברת מזיקים  -מכרסמים  ,יתושים  ,תיקנים וכו'
מפגעים תברואתיים  -רעש זיהום אויר
וטרינריה-חיסון כלבים  ,עיקור חתולים  ,לכידת כלבים משוטטים  ,פינוי פגרים

נושאים

כמות

טופלו בפועל 2018

הדרכה בשכונה
הירוקה
כולל חלוקת 2
פחים למחזור
ל –  2זרמים

בנינים חדשים אשר
אוכלסו
בדיירים חדשים

התושבים קיבלו הדרכה ע"י
חברת "ארץ שפע"
 219הדרכות בהתאם
לאיכלוס תושבים בשכונה

תלונות תושבים
לסתימות במערכת
פנאומטית
שהופנו למוקד
העירוני
נושאים
הדבקת מודעות
בעיר

הדברה כללית
עבודות הדברה
מתוכננות
תלונות מרכז
השליטה
בתי ספר בעיר
גני ילדים בעיר
מוסדות חינוך
טוואי תהלוכת
האורן
תיקנים במערכת
הביוב
עשביית קייץ
עשביית חורף
יתושים

סה"כ הדרכות ע"י
חברת ארץ שפ"ע
 219הדרכות
סה"כ התקבלו
קריאות 1107
כתוצאה מסתימות
בעיקר בפיר היבש .
אי שמירה על
הכללים
כמות
מודעות אשר בפועל
שולמו אגרה
במשרד והמחלקה
באמצעות העובדים
מדביקה את
המודעות

טופלו ע"י חברת ריקטק 1036

טופלו בפועל 2018
סה"כ הכנסות
העלאת מודעות המחלקה
ואכיפה ע"י פקח איכות
הסביבה ומתן קנסות

1804
בוצע ריסוס ב  20 -בתיה"ס
בעיר
 91גנ"י
 20יזום ע"י המחלקה 10
 91יזום ע"י המחלקה  500עצי אורן טופלו ע"י
הזרקה למניעת תוואי תהלוכה
 5יזום ע"י המחלקה
 200דונם רוסס במוסדות
 500עצים יזום ע"י
החינוך גנ"י ושטחים פתוחים
המחלקה
 200דונם רוסס במוסדות
 3000תאי ביוב יזום
החינוך גנ"י ושטחים פתוחים
ע"י המחלקה
 3000יזום באמצעות תאגיד
 200דונם
המים
 200דונם
 280קריאות טופלו מול איגוד
ערים דרום יהודה
שזה כולל הדברות בנחלים
המשותפים לעיר ולאיגוד

 1000יזום

 1000תאי ביוב  +מסביב
לבתים משותפים ושטחים
ציבורים
יזום ע"י המחלקה (מבצעים)

 94ירידה כתוצאה
מפעילות העירייה
המשטרה משרד
להגנת הסביבה
במושב בן זכאי
117

טופלו 60קריאות
קריאות מהמוקד בנושא זיהום
אויר בהפעלת כונן של איגוד
ערים והמשרד להגנת
הסביבה

עבודות הדברה
יזומות

זיהום אויר

מתקני מיחזור

מפגע תברואתי

102קריאות מוקד

חיוב שלטים לשנת
2017

 50 + 1887חדשים /
יזום

טופלו 117מתקנים
אי פינוי מתקנים
הוספת מתקני מיחזור והחלפת
פגומים
טופלו  102קריאות מהמוקד
העירוני ע"י הגשת דרישות
וטיפול בעזרת הפיקוח העירוני
סה"כ עסקים עם שילוט
לחיוב 1937

בשנת  2017לא
בוצע סקר ע"י
קבלן חיצוני
הסקר בוצע ע"י
פליקס

תלונות מרכז
שליטה לנזקי ם
בשלטי הכוונה
אישורים להצבת
שולחנות וכסאות
מתחם G
מתחם קרסו
מתחם רוגובין
במרכזים ברחבי
בהעיר
המחלקה
הוטרינרית

 10ע"י המוקד
העירוני

השנה נשלחו לבעלי
עסקים אישורים
לתשלום בגין היתר
כסאות ושולחנות
בעיר סה"כ 53
עסקים

 – 10נזקים לשלטי הכוונה
נמסרו לקבלנים לטפל ולתקן

800

בע"ח כללי
הטרדה ע"י בע"ח

 73מוקד

כלבים משוטטים

134

חיסוני כלבת

134

חיסוני חתולים

 600יזום

עיקור חתולים יזום

95

התקנת שבבים

 38מוקד

הסגרת כלבים
שנשכו
בע"ח

 3מוקד

פינוי חתולים ע"י
סידי
פינוי פגרים בעיר

 160מוקד

134

טיפול בתלונות
ביקורת בעסקים

72

הסגרת כלבים
סידי בית הדקל

 18תרנגולים מוקד
 /יזום

פינוי בעלי כנף
מהעיר
ע"י קבלן לוכד
השפלה
אלון קניאס
קבלן נוסף שירותי
חירום לבעלי חיים
לכידת כלבים
מסוכנים
ע"י לוכד השפלה

 73טופלו ע"י הרופא הוטרינר

מוקד  /יזום

19
 600ברחבי העיר בפועל
95
 38לתחנת הסגר
3
160

ביקורת בעסקים  134יזום ע"י
מחלקת רישוי עסקים  +רופא
וטרינר
72

פינוי  23תרנגולים באמצעות
עובד המחלקה וקבלן חיצוני

5
מוקד  /יזום
2
מוקד  /יזום

 2כלבים להיסגר

דוח פעילות מחלקת גינון 2018
מחלקת הגינון מטפלת בכ 850-דונם גינון ציבוריים שמתחלקים על מעל ל 290-גינות
 13גני ילדים 13 ,בתי ספר ,שטחים פתוחים ומבני ציבור של העירייה.

פרויקטים שנת  2018מחלקת גינון

שדרוג איי תנועה ברחוב הנשיאים ובראשונים

שידרוג הכניסה ליבנה מדרום

עבודות נוספות שהתבצעו ע"י מחלקת הגינון
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

השלמת צמחיה ברחוב גיבורי החייל ,סנהדרין ,זבוטנסקי ,יערה ליד
הדואר ,כיכר נאות בגין ומקומות רבים נוספים
שידרוג גינה ציבורית מול צבעוני 12
שידרוג הגינה ברחוב עגור
שידרוג הכניסה למתנס גרמנוב
שידרוג הגינה הציבורית ביציאה מהתילתן לזבוטנסקי
הקמת גינה בגן מורן
הקמת גינה אקולוגית בבית הספר יצחק שמיר
שידרוג ראשי מערכת ישנים ,נוזלים ומתפוררים
החל מינואר  2018הוסמך פקיד יערות בעירייה.
ניתנו  100אישורי כריתה לעצים.
קיבלנו פיצוי נופי מיזמים על סך של כ ₪ 150000-אשר יושקע בעצים
ברחבי העיר
גיזום עצים במוסדות חינוך.
טיפול בחידקונית הדקל  3פעמים בשנה.
שידרוג הגינה והקמת גינת ירק בבית ספר אביר יעקוב.
שתילת בוסתן בבית ספר רמות ויצמן.
החלפת והוספת עצים במדרכות בכניסה הדרומית ליבנה.
השלמת עשרות עצים ברחבי העיר.
שידרוג מערכות השקייה מתפוררות במקומות רבים בעיר – צומת
ירושלים/סנהדרין ,פס ירק שידלובסיקי/אורבוטק  ,פס מרגנית החלפת
מזינים ,פס ירק בין רחוב הירדן דרך מטבחי הדקל ועד תחנת דלק פז.
השלמת צמחים צמוד לחומה בנשיאים.
הקטנת דשא ושתילת צמחים באי תנועה סנהדרין פינת הדרור.
שידרוג הגינה ליד תאי הדואר ברחוב יערה.
שידרוג גינה בלילך.
שיקום הגינה בדרור – א .דורי לאחר השריפה.
הספקת שתילי ירקות ופרחי עונה לכל גני הילדים ביבנה.
סידור גינות לימודיות בגנים רבים
שתילת  2סבבי פרחי עונה ברחבי העיר

פקיד היערות העירוני
פקיד היערות העירוני הינו גוף שבסמכותו להנפיק רישיונות כריתת/העתקת
עצים .בעבר התפקיד מולא על ידי פקידי יערות קק"ל .עם אישורו של החוק
החדש בשנת  - 2008תיקון  89לחוק התכנון והבניה  -נקבע על ידי משרד
החקלאות שתפקיד פקיד היערות יינתן גם למספר ערים בארץ ובהן העיר יבנה.
הימצאות פקיד יערות בעיר מאפשר מתן שרות אישי ומהיר לרווחת תושבי
העיר.
העצים בישראל מוגנים מתוקף פקודת היערות המגדירה כי כל עץ הוא מוגן ,וכי
יש לבקש היתר מפקיד היערות על-מנת להסירו.
פקיד היערות מוסמך לפעול בתחום שיפוטה של העיר לרבות בשטח ציבורי
פתוח (שצ"פים) ,שטח פרטי פתוח (שפ"פים) ,שדרות ,חצרות בשטחים בנויים
ועוד.
במהלך שנת  2018ניתנו  100אישורי כריתה לעצים בשטחים ציבוריים ופרטיים.
כ 10 -חוות דעת ליזמים בנושא תבעו"ת ותמ"א .38
ניתנו הנחיות ליזמים בנושא עבודות בקירבת עצים.
פיקוח וליווי על פרויקט העתקת  3עצי שיקמים עתיקים בפרויקט שכונת נאות
שמיר.

פעילות מחלקת אחזקה 2018
כבישים ומדרכות – חידוש סימוני כבישים פעמים בשנה בכל העיר ,הצבת תמרורים
מעקות בטיחות על פי החלטות ועדות התנועה.
שיפוצי קיץ – ביצוע בדק בית בגני ילדים כולל עבודות חשמל.
חול בגנ"י – סינון חול ,הוספת חול לפי הצורך.
סיוע לוגיסטי – באירועי יום הזיכרון ,עצמאות ,פסטיבלים והופעות.
שילוט רחוב – השלמת שילוט בעיר
דו"ח בטיחותי – תיקוני ליקויים על פי דו"ח אחראי בטיחות.
תחזוקה שוטפת – ריהוט רחובות ,תיקוני ריצוף ,גדרות ,מעקות וכו'.
דו"ח פניות מוקד אחזקה שטופלו בשנת 2018
מס'

סוג הבעיה

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

אבני שפה
משתלבות
איטום וטיח
גופי תאורה והחלפת נורות
גרפיטי – מודעות
הובלות
הכנסת חול (לא כולל שנתי)
טיפול מול גורמי חוץ (בזק ועוד)
טלפון – תיקון
כיול שעון תאורת חוץ
שמן/סולר
מנעולים החלפה ותיקון
מסגרות
מעקה בטיחות
תיקון מתקני כושר
תיקון מתקני משחק
נגרות

מס' הודעות מטופלות
36
267
59
486
6
77
28
19
5
6
31
8
274
573
53
10
125

מס' הודעות מטופלות

מס

סוג הבעייה

.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

נזילה מרזב/גג
נקודות חשמל
תיקון נקזים ואבני צד לנקז
סימוני כביש לא יזומים
תיקון ספסלים /אשפתונים/תחנת אוטובוס
תיקון עמודי מחסום/בטונדות
תיקון תמרורים
תיקון כבישים
שלטי רחוב
שלטי הוראה
שחרור נקזים
תיקוני ריצוף
תיקון קצרים

31
192
60
41
87
33
245
65
24
28
79
80
216

סיכום שנת - 2018אחזקה פרוייקטים
מס

פרוייקט

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
8
.9
.10
.11
.12
.13

 44לוחות מודעות
תיקון  33ערוגות ואבני גן גבוהים סביב עצים ברח' הפטל
הכנסת חול בגני הילדים לפני פתיחת שנת הלימודים
בדק בית גני ילדים
נקיון שטחים פתוחים
הכנה לחורף  -נקיון נקזים יזום בחודשים ספטמבר אוקטובר
ביצוע שילוט בכל התחומים ע"פ דרישה
ועדות תנועה למיניהן במהלך כל השנה
סימון כבישים – חידוש  3פעמים במהלך השנה
נקיון גגות של כל מוסדות העירייה כהכנה לחורף
שדרוג והתקנת מתקני משחקים במתקנים ציבוריים וגני ילדים
תחזוקה שוטפת של מתקנים ציבוריים וגני ילדים ע"י חב' מתחזקת
קבלת מבני ציבור ,גנים ובתי ספר חדשים

חזרה לתוכן עניינים

אגף משאבי אנוש
אגף מנהל ומשאבי אנוש בעירייה מטפל בכל נושא המשאב האנושי במסגרת
המנהל פועלים המחלקות הבאות:
•
•
•

רכב ולוגיסטיקה – טפול בכל הקשור לצי הרכב של העירייה.
מח' מחסני העירייה.
אגף מנהל ומשאבי אנוש :מדור מנגנון ,נוכחות ,קליטת עובדים,
פרישת עובדים ,הדרכה והשתלמויות ,עובד משק ומינהל.

עיקרי פעילות האגף:
האגף מטפל בכל הקשור בטיפול במשאב האנושי של העירייה ,קליטה והצבת
העובדים באגפים ומחלקות השונות ,טיפול בתנאי השרות של העובדים וביצוע
שכרם בהתאם להנחיות משרד הפנים והממונה על השכר באוצר ,פרישת
עובדים ,הדרכה והשתלמויות ,מכרזים לקבלם עובדים ,בדיקות שכר.
טיפול בכל הקשור במנהל העירייה כגון רכב ,מחסני העירייה ,ארכיב העירייה,
מזכירות בעירייה באגפים השונים כולל נושא המשק והתחזוקה של משרדי
ומתקני העירייה ועובדי הניקיון.
תחומי פעילות ויעדים עפ"י תכנית עבודה לשנת 2018
• פרישת עובדים –  15פורשים.
• הדרכה והשתלמויות – קורס שלטון מקומי ,כנסים מקצועיים ,סדנאות
שירות.
• מכרזים לקבלת עובדים –  22מכרזים.
• הסדרות שכר לעובדים –  120עובדים הועברו לדירוג ודרגה 150 .עובדים
בדרגות הנמוכות קודמו בדרגה.
• שימוע של עובדים –  20שימועים.
• הארכת שירות –  14עובדים.
• עובדים מצטיינים.
• יישום בהסכמי שכר –  9עדכונים להסכמים קיימים.
• הרחבת מערכת נוכחות ממוחשבת.
• טיפול בפניות עובדים – .80
• טיפול בנושאי טלפונים ניידים –  90פניות.
• קידום עובדים.
חזרה לתוכן עניינים

מחלקת רכב וקצין בטיחות

מחלקת רכב מבצעת נסיעות המוטלות עליה החל מנסיעות למוסדות חינוך
מיוחד מחוץ ובתוך יבנה ,מע"ש רחובות ,מועדוני קשישים ,הסעות של בית חם
הלוך חזור ,מועדון אקים חינוך מיוחד ,צהרון רב תכליתי ,נסיעות לבתי משפט,
לחברה למשק וכלכלה ,למשרדי עו"ד ,הסעות וועד העובדים וקבוצות הספורט,
הובלות למוסדות החינוך ,שליחויות ,שינוע תערוכות ,פעילויות של האירועים
השנתיים בעיר ועוד.

מחסני העירייה וארכיב

המחסן והארכיב מטפל בכ 14 -מחסנים שונים ברשות באופן שוטף ,טיפול
וארגון במחסני החירום ובמחסני הארכיב העירוניים.
במהלך שנת  2018טיפלנו באחזקתם ותפעולם של גנרטורים ,חפ"קים ,אחסון
וניפוק של מזון לנזקקים ,פחי אשפה לתושבי יבנה ,אשפתונים וספסלי רחוב,
פנסי רחוב ,מחסומים ,במות לאירועים עירוניים ,עמודי תאורה ,מעקות  ,גדרות
ועוד.
תפעול ואחסנה של מחסני פס"ח ,הערכות לקראת תרגילי רח"ל ומוכנות ליום
פקודה ,סיורים והדרכות ליחידת החילוץ ,לפקע"ר ורשויות ממשלה והכנה וארגון
של מערך הבחירות לרשות המקומית.

חזרה לתוכן עניינים

אגף הביטחון והחירום
תחומי פעילות ואחריות:
ביטחון ואבטחה  -מרכז את כל נושאי הביטחון בשגרה בעיר ,
ובדגש על ביטחון במוסדות החינוך ( בתי ספר וגני ילדים ) ואירועים עירוניים .
חירום ומוכנות לחירום :
מרכז את כל מערך נושאי החירום  .פועל להגברת רמת המוכנות לשע"ח
ובשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון וההצלה השונים :משטרת ישראל ,צה"ל,
מד"א ,פיקוד העורף ,כיבוי אש ,משרד החינוך  ,ציבור גורמים ומחלקות השונות
בעירייה ,בעלי תפקידים וחברות העובדות ביבנה ותושבי העיר .
פיקוח ושיטור עירוני :
אחראי על אכיפת חוקי עזר העירוניים ושמירת הסדר הציבורי ,למען רווחת כלל
התושבים ושמירה על איכות החיים בעיר.
במסגרת פעילות האכיפה פועל הפיקוח העירוני למניעת מפגעים ומטרדים כגון:
א .חניה בניגוד לחוק .
ב .מפגעים בשטח ציבורי המהווים סכנה לתושבים.
ג .מפגעי רעש .
ד .השחתת רכוש ציבורי.
ה .רוכלות
צוותי הפיקוח העירוני פועלים בכל רחבי העיר ובסיוע צוותי השיטור המשולב .
להלן הפעילויות שבוצעו בשנת : 2018
 .1חירום :
א .נהלים  -התבצעו עדכונים של תיק החירום העירוני ע"י כל המכלולים
בתיאום עם משרדי הממשלה .
ב .מפגשים ודיונים למוכנות לשע"ח עם גורמי הביטחון והחירום השונים.
( משטרה ,רח"ל  ,פיקוד העורף  ,כב"א  ,מד"א ,ממ"ג נחל שורק ,ח"א ) .

ג .היערכות ומוכנות לחירום -
• התקיימו ישיבות תדרוך ועדת מל"ח עירונית .
• תדרוך היערכות לתרחיש ירי טילים .
• תדרוך מכין לכלל מטה העירייה בהשתתפות מנהל רח"ל – ומפקד מחוז
מרכז -
• היערכות לחירום מנהלי מכלולים .
• תרגיל שולחני משותף בממ"ג נחל שורק.
ד .השתלמויות  /קורסים
• הכשרה לממונה על החירום והביטחון .
• כנס תוכנית עבודה מחוז ירושלים והמרכז לשנת .2018
• כנס היערכות לקיץ בשיתוף כב"א 2018
• השתלמות ממונה הג"א .
• קורס מגישי ע"ר לנוער יבנה ע"י מד"א.
ה .הדרכות ואימונים -בוצעו אימונים מקצועיים ע"י פיקוד העורף למכלולים :
• אימון מכלול מידע לציבור .
• אוכלוסייה ( לכל מערך הרווחה והפסיכולוגיה ) ,
• תשתיות והנדסה ( לכל מערך ההנדסה  ,שפ"ע
• ותאגיד המים).
• דוברות והסברה .
תרגולים :
תרגיל במתחם הרכבת עם רכבת ישראל .

ו .מקלטים עירוניים -
• ביקורות וסיורים שוטפים במקלטים העירוניים .
• טיפול וכשירות אחזקת מקלטים ציבוריים בעיר בסיוע אגף שפ"ע.
• השתתפות בתחרות מקלטים עירוניים של א"י היפה וזכיה ב–  5כוכבי יופי
ז .מיגון רשותי לשע"ח –
• נרכש ציוד לשע"ח-מגפונים ,וונטות ,מצברים לגנרטורים ,אוהל חפ"ק
,ערכה לחפ"ק.
• מכשיר נייח עבור מרה"פ ,כריות הרמה ,ווסטים לבעלי התפקידים  ,תצ"א
לחפ"ק .
• בוצעה בקרה לציוד החירום במחסני החירום .

צופרים -

ח
•
•
ט

בדיקת תקינות כשירות כלל המערכות מול פיקוד העורף .
טיפול בפניות התושבים עקב אי שמיעת האזעקה .

יחידת החילוץ העירונית –
•
•
•
•
•
•

קיום פגישות עבודה חודשיות עם מפקד יחידת החילוץ העירונית .
אישור תכנית עבודה לשנת .2018
בוצעה הכשרה למתנדבים חדשים וותיקים .
השתתפות בתרגיל בניית אתר הרס .
סיור צוות יחידת החילוץ במחסני החירום .
סיור חנוכיות בירושלים למתנדבי יחידת החילוץ.

י .תקציב הג"א  -הועבר ואושר .
.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.3

אבטחת אירועים :
תכנון ,כתיבת הוראות אבטחה לכלל האירועים העירוניים
הנחיית מנהלי אירועים בנושאי אבטחה .
אבטחת פסטיבל " בציר חדש "
אבטחת צעדת יבנה
אבטחת אירועי פורים – "עדלידע " בהשתתפות תלמידים בתיה"ס .
אבטחת טקס גני ילדים
אבטחת אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות .
אבטחת צעידה לילית והפנינג ספורט בעיר
אבטחת אירועי פסטיבל שבועות
אבטחת מופעי אירועי קיץ.
מוסדות חינוך:

•
•
•
•

•

אבטחת מוס"ח  -מבוצעת אבטחה יומית של כלל מוסדות החינוך עפ"י
תקני המשטרה .
הפעלת ניידת סיור גנ"י בשכונת רבין .
ביצוע הכשרות וריענון מקצועי למאבטחי המוס"ח.
הכשרות רכזי ביטחון  ,רכזי טיולים וגננות – בוצעו הדרכות לרכזי
הביטחון ולרכזי הטיולים הבית ספריים בנושאי ביטחון ובטיחות בטיולים,
בטיחות והיערכות למצבי חירום.
הכשרה לגננות – הערכות לקראת תרגיל מוס"ח
והדרכה בנושא תוכנת " ריפורטי" .

•
•
•
•

אבטחת אירועים בית ספריים .
בוצע תרגיל הדגמה למנהלים ועוזרי ביטחון בביה"ס מעיין .
הדרכה ושיבוץ בקרים לקראת בתרגיל מוס"ח ( ע"י פיקוד העורף ) .
בוצעו  2תרגילים ( רעידת אדמה ושריפה ) בכל מוס"ח בפתיחת שנת
הלימודים.
בוצע תרגיל מוס"ח ארצי  -במתווה ירי טילים .
אירוע למען הקהילה בשיתוף בתיה"ס.

•
•
•
•

מנעולים למוס"ח  -נרכשו  30מנעולים למוס"ח .
התבצעו ביקורות טיולים של מוס"ח.
התקיימה הדרכה למנהלי הקייטנות העירוניות .
ביצוע ומעקב על הימצאות מרכיבי ביטחון  ( -תקנה  ) 4במוס"ח.

•
•

מכרז אבטחה :
בוצע אפיון מכרז אבטחה  -חברת " רשף " בשיתוף משכ"ל.

 .4פיקוח  -השתלמויות וקורסים:
• הסברה בתכנית מערכי אכיפה עירוניים .
• הוכשרו  2פקחים – קורס פקח עירוני  + 32אכיפת אופניים .
• הוכשרו  3פקחים – מפקחי סביבה .
• אימון/רענון  8פקחים – פקח מסייע .
• בוצעו ימי הדרכה ע"י המחלקה המשפטית וגורמים עירוניים נוספים.
• התקיימה פעילות יזומה בנושא מפגעים עירוניים .
• השתתפות בארגון וסדר ציבורי ואבטחת כל האירועים העירוניים .
• נרכשו מטפי כיבוי לניידות .
• נרכשה מערכת כריזה .
• נרכשו מצלמות ל –  4ניידות.
• ביגוד ואביזרים לפקחים ולשיטור .
• נרכש קומפרסור .
• שילוט לרכבים .
• מכשירי קשר ניידים .
• מגפונים זעירים
• מדפסות .
 .5שיטור :
• התקיימה פעילות יזומה בנושא אכיפה ,בדגש על רכיבת אופניים
חשמליים .
• התקיימה פעילות יזומה בנושא ריחות עשן .
• השתתפות באבטחת כלל האירועים העירוניים .
• בוצעו ימי הדרכה ע"י המחלקה המשפטית וגורמים עירוניים נוספים .

•
•

התקיימה ביקורת ע"י המשרד לביטחון פנים .
שודרגה מערכת הקשר .

דו"ח אכיפות בעיר 2018-
חוק עזר
מניעת מפגעים ושמירת הסדר
והניקיון
מניעת רעש
מודעות ושלטים
פתיחת בתי עסק וסגירתם
החזקת בעלי חיים בשטח ציבורי
במקומות
עישון
למניעת
חוק
ציבוריים
חוק שמירת הניקיון התשמ"ד
תעבורה(חוק אופניים)
דוחות חניה
מפגעים שטופלו ע"י פיקוח/ושיטור
מפגעים שדווחו ע"י פיקוח ושיטור

כמות דו"חות
90

כמות התראות
64

51
3
4
71
10
260
220
6713
7362
1607

 .6ביטחון :
•
•
•
•
•
•
•

תכנון ואבטחת כלל האירועים העירוניים .
תכנון ואבטחת כלל הקייטנות .
תכנון ואבטחת כלל הצהרונים .
תכנון וביצוע מעקב של רכש ותקציבים של כלל האגף .
מתן מענה בטחוני לכלל התרחישים בעיר .
הכשרת קב"טית מוס"ח.
השתתפות בכנסים ובהשתלמויות .
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מטה בטיחות עירוני

מהות תפקיד המחלקה:
ריכוז נושא הבטיחות בדרכים בבעיר יבנה והוצאה לפועל של מדיניות הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים בשיתוף עם הרשות העירונית.
מטה הבטיחות אוגם בתפקידו את מכלול האספקטים של חינוך ,הסברה,
תשתיות ,אכיפה  ,מתנדבים וקהילה – לצורך מקסום בטיחות בדרכים בעיר.
מטה הבטיחות יוצר אינטגרציה בין כל בעלי התפקידים ברשות בפעילות
לקידום הבטיחות בדרכים בעיר .מטה הבטיחות העירוני כפוף לסגן ראש העיר
המחזיק תיק התחבורה  .מנהל המטה בני נסימי .מזכיר וועדת התחבורה
ובטיחות בדרכים.
פעילות המטה לשנת 2018
•

וועדות תנועה  -במהלך השנה התבצעו  4וועדות תנועה מקומיות בהן
אותרו וטופלו בין היתר מוקדי סיכון למשתמשי הדרך – בממוצע בכל
וועדה נדונו וטופלו כ 40-נושאים.

•

חינוך והסברה בגני הילדים – נרכשו  12ערכות לימוד לזה"ב לטובת גני
הילדים – סגל ההוראה בכל גני העירייה הונחה ע"י מח' הגנים בשיתוף
מטה הבטיחות חינוך לזה"ב .כיום בכל גן עירוני קיימת ערכת לימוד זה"ב
המתופעלת ע"י הגננת וכן על ידי מתנדבים.

•

חינוך והסברה בבתי ספר יסודיים – בכל בתי הספר התבצעו ימי שיא
זה"ב

בהובלת ותקצוב מטה הבטיחות – לפעילויות אלו נחשפו מאות

תלמידים וסגל הוראה.
•

שיתוף פעולה עם משטרת ישראל – נרכשה ערכת שוטר לצורך חינוך
והסברה בבתי ספר יסודיים ובגני ילדים – הרכישה הנה מתקצוב מטה
הבטיחות.

•

נערכו ימי קהילה "מדור לדור " במספר בתי ספר יסודיים – בהם אירחו
תלמידי בית הספר את הסבים והסבתות שלהם לפעילות של זה"ב
בשיתוף ארגון "בטרם".

•

בעשרה גני ילדים בוצעה פעילות הסברתית וחווייתית לזהירות בדרכים –
"מופע בהפתעה" ,שחקן תיאטרון נכנס לכיתות בהפתעה והציג בהן
במספר דמויות בתכנים לזה"ב.

•

חטיבות ביניים במוסדות החינוך – בשיתוף של מטה הבטיחות עם
משטרת ישראל בוצעה פעילות הסברה למניעת נסיעה על אופניים
חשמליות לנוער מתחת לגיל . 16

•

חינוך והסברה בתיכונים – בכל חמשת התיכונים התבצעה פעילות
ייחודית של נושא אלכוהול ונהיגה לשכבות יא' –יב' – הפעילות ממונה על
ידי מטה הבטיחות והתבצעה ע"י ספק חיצוני (תיאורטית ומעשית על ידי
סימולטור נהיגה) .

•

קהילה – בשנה זו התבצעו מס' ימי קהילה ייחודיים  ,המדובר על תכנית
מדור לדור  ,הופקו אירועים גדולים בשיתוף פעולה עם אגף החינוך,
בטרם ,משטרת ישראל ומטה הבטיחות במס' מוסדות חינוך בעיר .מטרת
האירוע הנה לחבר בין הגיל השלישי (סבים וסבתות) לבין תלמידי מוס"ח
היסודיים כל זאת בהקשר לחינוך והסברה לבטיחות בדרכים.

•

גיל שלישי – חינוך והסברה במועדוני קשישים בהובלה ומימון מטה
הבטיחות -בשני בתי קשישים בוצעו מופעי הסברה.

•

תחבורה ציבורית  -ייזום לחינוך והסברה של שימוש בתחבורה ציבורית
על פני רכבים פרטיים ,הוספת נסיעות וקווים עירוניים לבתי הספר בעיר
בכדי לספק אמצעי תחבורה הולם לתלמידי בתי הספר בעיר .הנגשת
תחנות ההסעה בעיר ע"י קירוי ומידע נסיעות  -וכן למעלה מ 20-תחנות
מקורות בעיר.

•

הופקה תוכנית חדשה לתחבורה ציבורית בעיר בשיתוף עם תושבי העיר ,
כיום התוכנית מוצגת לאישור משרד התחבורה – מטרת התוכנית יתור
הנסיעה ברכבים פרטים על ידי זמינות וייעול התחבורה הציבורית.

•

פניות למרכז השליטה – בשנת  2018התקבלו  130פניות הנושא תחבורה
ובטיחות בדרכים כולן טופלו ,חלקן בזמן תגובה מהיר וחלקן באמצעות
וועדות התנועה המקומיות.

•

אחריות על  10נאמני בטיחות המוצבים ברחבי העיר ליד מוסדות חינוך
וכן שיתוף פעולה עם מתנדבים בנושא זה"ב לרבות מתנדבי מתנ"ע
מתחנת המשטרה בעיר.
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עיט"ם – עיריית יבנה טכנולוגיות
ומחשוב
עיריית יבנה טכנולוגיות ומחשוב ,להלן עיט"מ ( ,)IYTMמספקת שרות
בטכנולוגיות מתקדמות ומחשוב לעירייה ואגפיה .בנוסף מורחב השרות
למוסדות חינוך ומוסדות נלווים.

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 ,תוכנות תשתית כדואר אלקטרוני ,קווי
תקשורת שכורים ,טלפונים ,מרכזיה ראשית ומרכזיות משנה ,תקשורת בתוך ובין
אתרי העירייה ברחבי העיר ,מערכות אפליקטיביות מרכזיות ,תוכנות המותקנות
על תחנות המשתמשים ,אפליקציה לטלפונים חכמים למנהלים ולתושבי העיר
ועוד.
עיט"מ מטפלת מקצועית ומנהלית ברכש של הטכנולוגיות והמחשוב ,תחזוקת
מערכות ממוחשבות ושרותי מחשוב ,תמיכה במשתמשי העירייה והמוסדות
הנלווים ,הטמעת מערכות יישומיות חדשות ,הדרכת המשתמשים בשימוש
בשירותים והמערכות הקיימים והחדשים ,ניתוח צרכים חדשים והרחבת שירותים
קיימים ,יעוץ למנהלי העירייה בכל הקשור לנושאים אלו.
עיט"מ תומכת בבתי"ס ,מתנ"סים ,גני-ילדים ומועדוניות של העירייה .תמיכה זו
כוללת סיוע ויעוץ מקצועי בתחום הטכנולוגיות והמחשוב ,הפעלת טכנאי
לתמיכה ברשתות ובאמצעי קצה מגוונים ,הקמת רשתות בית ספריות ותפעולן,
סיוע למורים והתלמידים בהפעלת מערך המחשוב הבית ספרי ועוד.
עיט"מ כוללת בניה וקידום המערכות הגאוגרפיות הנבנות בעירייה לטובת
תפעול וקבלת החלטות הנשענות על מידע גאוגרפי ,לטובת אגפי הנדסה,
שפ"ע ,חינוך ,ביטחון וחרום ורווחה .בשנת  2018עברה העירייה למערכת GIS V5
הקיימת בעיריית ת"א וכוללת תכונות משופרות.
עיט"מ הקימה בשנה האחרונה תקשוב בבתיה"ס יסודיים ותיכוניים בעיר כולל
מחשבים למורות ,מקרנים אינטראקטיביים ,מערכות קול ,מחשבים לתלמידים
ועוד .כל בי"ס יסודי ותיכון חובר לאינטרנט מהיר ואיכותי ובתיה"ס מקבלים
הדרכה ותמיכה לשימוש במערכות אלו באמצעות טכנאי מחשוב .בשנה זו
הותקנו מחשבים וחוברו גנ"י חובה לאינטרנט.
פעילויות חדשות וייחודיות שבוצעו בשנת : 2018

•

תכנון תקשורת שכונתית לשכונה החדשה נאות שמיר.

•

הקמת תשתית כבלי סיבים בסביבת רחובות דואני-שבזי ,לחיבור אתרי
העיריה באזור זה.

•

בניית שלב ראשון מערכת  Ultranetלאספקת אינטרנט לקריית החינוך
החדשה גינזבורג ,ולבתי"ס נריה ואולפנה בקצב  500/500מגה .מערכת זו
מתוכננת להתרחב ולשרת בהמשך את כל בתיה"ס ביבנה.

•

תכנון והקמת תקשורת ותקשוב ל 6-בתי"ס וכ 12-גני ילדים בשלבי בניה
שונים.

חזרה לתוכן עניינים

מחלקת הספורט

מחלקת הספורט שמה לה למטרה לפתח את שירותי הספורט העירוניים לכלל
אוכלוסיית העיר ובכל טווח הגילאים .מתפקידנו לחזות מראש את צרכי
האוכלוסייה ולהכין תכנית מקצועית כדי לספק את הצרכים בנושא הספורט
באופן היעיל ביותר ,ולהתאים זאת לנתונים ולאפשרויות התקציביות.
המחלקה מתנהלת בשלושה אספקטים:
ספורט עממי
• פרויקט אורח חיים בריא
• מפעל שחייה
• אירועי ספורט עממיים לכלל התושבים
מנהלת הספורט העירונית – עמותות ספורט
• אליצור יבנה בוגרים -כדורסל ליגה לאומית
• אליצור יבנה – נשים ליגה לאומית
• עמותה לקידום הכדורסל ביבנה – מחלקת הנוער והנערות
• מכבי יבנה בוגרים – כדורגל – ליגה א'
• עמותת מכבי לקידום הספורט ביבנה – מחלקת הנוער
ספורט תחרותי
• פעילות תחרותית בענפי הספורט לילדים ונוער ילדות ונערות
פעילות מח' הספורט במסגרת מערכת החינוך העירונית הפורמלית
והבלתי פורמלית
•
•
•
•

עבודה בתאום מפקחי משרד החינוך  -הפיקוח על החינוך הגופני ,ומפקח
מינהל הספורט  -משרד התרבות והספורט.
אירוח מפעלי ספורט ברמה מקומית ,אזורית ,מחוזית וארצית עפ"י דרישת
משרד החינוך.
תכנון וביצוע מפעלי השחייה לכיתות ה' בעיר יבנה כ 600 -תלמידים
תלמידות מידי שנה.
הפעלת מערך חוגים עירוני לכלל האוכלוסייה ולכל הגילאים כ16-
ענפים  3,000משתתפים לפחות.

•

תכנון וביצוע מפעלי ספורט עירוניים  -אליפויות טורנירים וליגות בענפים
השונים כגון :כדורגל ,קט רגל ,כדורסל ,טניס ,אתלטיקה ,אומניות
לחימה ,ג'ודו ומחולות.

•

הפקת אירועי ספורט עממיים ,צעדת יבנה ,מסע אופניים ,מרוץ הלפיד,
מרוץ תלמידים האורן ,אירועי זומבה וקיקבוקס לקהל הרחב בשיתוף קניון
 Gוקניון רוגובין.

•

תכנון והפקת שבוע הספורט ואורח חיים בריא המתקיים בחודש מרץ
עפ"י תכנית שנתית בהשתתפות בתי הספר ,משרד החינוך ,אגף החינוך,
קופות חולים ,והקהילה.

•

הענקת מלגות לילדי עולים ומעוטי יכולת ושילובם במערכת הספורט
העירונית.

•

בניה ,תכנון מקצועי והפעלת הספורט התחרותי במסגרת מינהלת
הספורט העירונית.

•

מועדונים בית ספריים בחט"ב לכיתות ז-ח-ט ,במסגרת התאחדות
לספורט לבתי הספר.

•

תחזוקת מתקני הספורט העירוניים ,המלצות לפיתוח ושדרוג עתידי של
מתקני הספורט.

•

ליווי אגפי הנדסה ושפע בתהליך הקמת מתקני ספורט עירוניים ,הגשת
המסמכים למועצה להסדר הימורים בספורט – טוטו – עד לקבלת
הכספים.

•

רישיון עסק לכלל מתקני הספורט בעיר ,מול המשרדים הממשלתיים:
תמ"ת ,כיבוי אש ,משטרה ,וכמו כן בדיקה שנתית למגרשים המשולבים
יחד עם אגף שפ"ע.

•

הפקה וביצוע ארועי חניכת האצטדיון העירוני ע"ש ג'קי לוי ז"ל,
ומגרש הכדורגל רחוב הנשיאים ע"ש יוסי שטרן "קצהלה" ז"ל.

סה"כ

הענף

950

כדורגל

ביה"ס כדורגל ומח' הנוער ובוגרים.

ביה"ס כדורסל מגמת האלון ומח' הנוער ובוגרים 1000

כדורסל בנים
+בנות
אומנ' לחימה  -קרטה

ביה"ס רמות ויצמן

300

ג'ודו

מתנ"ס ליפקין שחק

120

התעמלות אומנותית

אולם רבין

100

קפוארה

200

טקוואנדו

220

התעמלות קרקע ואקר'

300

טניס שדה

100

כדורשת

 15קבוצות

160

כדורעף

 3קבוצות

45

גלגיליות

 4קבוצות

100

התעמלות נשים

 4קבוצות

80

ריקודי בטן

 1קבוצה

20

פעילות ספורטיבית

 3קבוצות

20

היפ הופ ילדות ונערות

 2קבוצות

40

האירוע

מקום הפעילות

מס' משתתפים

מפעל השחייה לכיתות ה'

בריכת השחייה העירונית

כ500 -

טורנירים וליגות כדורגל
כדורסל ואתלטיקה

מתקני הספורט בעיר

כ1500 -

צעדת יבנה

רחבי העיר

כ2500 -

מרוץ האורן

בי"ס האורן ובתי"ס יסודיים

כ500 -

מרוץ הלפיד

רחבי העיר

כ200 -

מסע אופניים עממי

רחבי העיר

כ2000 -

יום ספורט עממי – צעדה
לילית
טורניר קטרגל ע"ש סרן בן
אבו ז"ל
שבוע החנ"ג בבתי הספר

רחבי העיר

כ1500 -

מגרש קט רגל מרכזי מרכז
הספורט
בתי הספר בעיר

כ 200 -שחקנים
מבוגרים
כלל תלמידי בתי הספר

סטריטבול כדורסל

מגרשים רח' השומרון

אירוע ארצי – מאות
משתתפים/ות

אירוע פיס בקהילה

אולם פיס קהילתי

אירועי ספורט במהלך השנה :
זומבה  ,קיקבוקס וכו'

רחבת היכל התרבות

נבח' האלון  +קב'
מליגת העל  +כ500 -
צופים
אלפי תושבים לאורך
השנה

יום הספורט הבינלאומי

מתחם  Gהפנינג ספורט

כ 750-משתתפים

מועדון הליכה – במתנ"ס שזר

מתנס שז"ר +רחבי העיר

כ 100-גימלאים פעילים
 +מתנדבים/ות

מועדון הפטנק

מתנס שז"ר

כ 50 -משתתפים

ליגת אייפל לעדה האתיופית

מגרש פרדס צפוני

כ 100-משתתפים
ליגת אייפל ישראל

קייטנות ספורט
קיץ ,פסח ,חנוכה

מתקני הספורט בעיר

כ 1000-משתתפים
סה"כ בשנה

אורח חיים בריא
אורח חיים פעיל ובריא מותאם לכל תושב ,בכל גיל ומגדר .מחלקת הספורט
חרטה על דגלה לפתח את המודעות והפעילות הגופנית בעיר ולעסוק בפעילות
גופנית כשגרת חיים.
במהלך השנה מתקיימות פעילויות הסברה דוגמת קמפיין מים ,חוברת מידע
לתושב ופעילויות מגוונות לאורך השנה.
קבוצות הליכה מתנ"ס נאות שז"ר ,קבוצה המונה  100משתתפים/ות
לגימלאים/ות ומתנדבים ,משלבת פעילות גופנית ,מפגשים חברתיים והעשרה
בתחום אורח חיים בריא לגוף ולנפש.
פרויקט  60פלוס במתנ"ס נאות שז"ר בשיתוף החברה למתנסים וביטוח לאומי.
הפרויקט משלב מתנדבים למען הקשישים במטרה להנגיש פעילות גופנית .כיום
כ 17-מתנדבים ו 70 -משתתפים פעילים.
קבוצת רצי יבנה מונה כ 50 -משתתפים.
כדורשת נשים – מאמאנט – יבנה הינה אחת האגודות הגדולות בארץ ומתנהלת
ליגה פנימית של העיר לכלל הקבוצות .כיום  15קבוצות פעילות עם כ160 -
נשים.
תחרות בית הספר הבריא – פרסים כספיים ע"י ראש העיר.
משתתפים כלל בתי הספר היסודיים בעיר ,עפ"י ביקורות ותקנון של מח'
הספורט ואגף החינוך.
במטרה להטמעת תזונה נכונה ואורח חיים בריא בקרב תלמידי /ות העיר.
פעילות ספורטיבית ייחודית לכלל גני הילדים בעיר ,בפעילות הנ"ל ילדי הגנים
מגיעים למרכז הספורט לפעילות ספורטיבית מהנה וייחודית במעמד ראש העיר.

חזרה לתוכן עניינים

תאגיד המים –מי יבנה

דוח סיכום פעילות לשנת 2018
דבר מנכ"ל התאגיד :
 .1תאגיד המים והביוב "מי יבנה" הוקם בשנת  2009בהתאם לחוק תאגידי
המים והביוב  – 2001תשס"א .הוראת החוק חייבה את עיריית "יבנה"
להעביר את אחריות ניהול משק המים והביוב לידי התאגיד.
.2
בשנת  2010הצטרפה לתאגיד "מי יבנה" מועצה אזורית "גן יבנה"
והתאגיד הפך לתאגיד אזורי המשרת את תושבי העיר "יבנה" ואת תושבי
המועצה "גן יבנה" .תאגיד המים קונה את המים מחברת "מקורות"
בהתאם למחיר שנקבע על ידי רשות המים ,ומוכר את המים לתושבים,
במחיר קבוע על פי חוק ,הנקבע גם הוא על ידי רשות המים.
.3
כל הכנסות התאגיד מושקעות בשדרוג המערכות הקיימות ,תוך שמירה
על משק כלכלי סגור .עובדי התאגיד עושים כל מאמץ אפשרי לתת
מענה איכותי ויעיל לתושבי "יבנה" ו"גן יבנה" בתחום המים והביוב ,וזאת,
תוך השקעה של מיליוני שקלים בתשתיות מים וביוב לרווחת התושבים.
.4
דירקטוריון החברה מקפיד על תכנון ופיקוח פעילות התאגיד ,על מנת
שיעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר הקיימים כיום בעולם .כמו כן
התאגיד פועל ליצירת תשתית יעילה ,חדשנית ואיכותית להולכה
ואספקה ברשת המים והביוב ,ולמתן שירות אדיב ,נעים ויעיל במחלקת
והביוב.
המים
תקלות
ובמוקד
והגבייה
הלקוחות
שירות
 .5חזון מי יבנה :
תאגיד 'מי יבנה' מאמין במתן שירות אדיב ויעיל לתושבים .התאגיד פועל
בשקיפות מלאה ולפי אמות מידה אשר קבע לעצמו .תאגיד 'מי יבנה'
נוקט במדיניות של שיתוף הציבור בתהליכים מרכזיים וחשיפה מרבית של
פעילותו וזאת בהתאם להוראות חוק חופש המידע.
מטרות התאגיד :
 .6התנהלות באופן מקצועי ואחראי.
 .7מתן שירות איכותי לצרכן.
 .8שמירה על איכות המים.
 .9מימוש תכנית ההשקעות לשדרוג ופיתוח תשתיות המים והביוב.

 .10הקטנת פחת המים.
 .11היערכות לשעת חירום.
רשויות מקומיות הנכללות בתחום התאגיד
תאגיד המים מי יבנה בע"מ הוקם ב 1-ביולי  2009על ידי עיריית יבנה וב 1-ביולי
 2010הצטרפה גם מועצה מקומית גן יבנה .זאת בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב
התשס"א  2001במטרה ליצור "משק כספי סגור" ולהבטיח הפרדה של פעילות
המים והביוב משאר הפעילות המוניציפליות.
התאגיד מספק שירותים לכ 73,000 -תושבים ביבנה ובגן יבנה.
בעלי המניות של התאגיד הינן הרשויות המקומיות המרכיבות אותו ,אשר
מחזיקות במניות החברה לפי החלוקה הבאה :יבנה 66% -וגן יבנה.34% -
מקורות המים
חברת "מקורות" היא ספקית המים העיקרית לעיר יבנה ולמעוצה המקומית גן
יבנה ומספקת כ 95% -מהמים 5% .נוספים מופקים מקידוחים עצמאיים .בשנת
 2018הפיק התאגיד בגן יבנה  321,770מ"ק מים .חברת מקורות הזרימה לתאגיד
כ 5.57-מיליון מ"ק מים באמצעות 14חיבורי צרכן לעיר יבנה וכ 4 -חיבורי צרכן
לגן יבנה.
תמהיל המים משתנה לעיתים בהתאם להחלטת חברת "מקורות" ובאישור רשות
המים .אולם איכותם התברואתית של מי השתייה אינה משתנה ונשארת טובה
מאוד .הודעות בדבר שינויים בהרכב המים מפורסמות כל העת באתר
האינטרנט של התאגיד.
פחת מים
פחת המים הינו ההפרש בין כמות המים הנרכשת על ידי התאגיד ,לבין כמות
המים הנרכשת על ידי הצרכנים ,ברשויות יבנה וגן יבנה ,מידי התאגיד .הפחת
מבוטא באחוזים מסך הרכישה וההפקה.
הגורמים העיקריים המשפיעים על פחת המים הינם טיבן של תשתית המים וכן
נזילות ודליפות .התאגיד משקיע משאבים רבים בשיפוץ ושדרוג תשתיות המים
והביוב הנמצאות בתחום אחריותו .בכך מביא לירידה בכמות המים אשר הולכת
לאיבוד בדרכה לצרכנים.
בשנת  2018פחת המים עמד על 8.5%
אחוזי גבייה
אחוזי הגבייה מגלמים את רמת גביית החיובים מהצרכנים .רמת הגביה מציגה
את יכולתו של התאגיד לגבות את החיובים בגין חשבונות המים והביוב ,כפי
שהוא מחויב לעשות על פי חוק .בשנת  2018עמדו אחוזי הגביה על  92%בדומה
לשנת .2017
תאגיד 'מי יבנה' קשוב לצרכנים בעלי חוב ומנסה להגיע עמם להסדרים,
במסגרת האפשרויות הקיימות בחוק .ככל שנמשיך לצמצם את פחת הגביה ,כך
נוכל להשקיע את המשאבים המגיעים מחיובים בגין צריכת המים במשך שדרוג
ופיתוח ,לטובת כלל התושבים.

השלכות סביבתיות
מהקמת התאגיד ,נושא שמירת איכות הסביבה הינו חלק מרכזי ממדיניות
ופעילות התאגיד .תאגיד המים מזרים את השפכים מהעיר יבנה למתקן טיהור
השפכים ביבנה .את השפכים מגן יבנה ,מפנה התאגיד למתקן טיהור השפכים
חצור.
איכות המים
על פי חוק תאגידי מים וביוב (התשס“א –  )2001ופקודת העיריות (תיקון מס‘ )75
(התשס“א –  )2001חלה חובת דיווח על איכות המים.
הרינו מתכבדים להמציא לתושבי יבנה וגן יבנה דיווח שנתי על טיב המים
לחודשים דצמבר  -ינואר .2017

רצ"ב הדוח השנתי של איכות המים מ 2018

התוצאות מלמדות כי איכות המים אשר סופקו בעיר יבנה במהלך תקופה זו,
הינה טובה מאוד ובהתאם לתקנים המחויבים בחוק.
באתר האינטרנט של התאגיד תוכלו למצוא דיווחים נוספים של חברת מקורות
בדבר איכות המים בכל רבעון .

תחום אחריות
תאגיד 'מי יבנה' אחראי על טיפול ברשת המים העירונית ועד למד המים הראשי
בכל נכס.
האחריות על רשת המים הפרטית ולתקינותה מוטלת על הצרכן עצמו לרבות
שטחי הבניין ,חצרות ומגרשי חנייה.
מוכנות לשעת חירום
תאגיד 'מי יבנה' רואה במוכנות לשעת חירום נושא חשוב ומקדיש לו את מירב
המאמצים והמשאבים על מנת להיות מוכן בכל עת.
תאגיד 'מי יבנה' ,עיריית יבנה והמועצה המקומית גן יבנה ,עורכים פעילויות
משותפות במהלך כל ימות השנה ,לרבות תרגילים משותפים פגישות ותיאומים,
על מנת להיות ערוכים ככל האפשר לכל התרחישים האפשריים.
באתר התאגיד תוכלו למצוא מידע רב על מצבי החירום השונים ודרכים
להתמודדות עימם .באתר תמצאו את המפות עם מיקומי תחנות חלוקת מים
בעתות חירום .המפות יעודכנו בזמן אמת באתר התאגיד ,אתר העירייה ,אתר
המועצה ,מוקד  ,106ויפורסמו בכל אמצעי אחר העומד ברשות התאגיד ,העיריה
והמועצה.
אתר אינטרנט
אתר האינטרנט של התאגיד שודרג והונגש לפי תקנות נגישות ציבור לרווחת
התושבים  .האתר כולל מידע רב ואפשרויות רבות ומגוונת לקבלת שירותים
שונים לרבות  :הורדת טפסים למילוי  ,מילוי טפסים מכוונים ,ביצוע תשלומים
,קבלת חשבוניות למייל ,דיווח על שינוי מספר הנפשות ועוד .כמו כן מתפרסמים
באתר הודעות ודוחות שונים לרבות דוחות איכות מים ,דוח פעילות שנתית,
דוחות ניטור שפכי תעשיה ועוד .באתר מתעדכנות כל העת הודעות לצרכנים
כגון הודעות על הפסקות מים ,שינויים בשעות קבלת קהל בתקופות חגים
,הנחיות טפסים ועוד.

נתוני צריכת המים :
מס מדים
סוג שימוש
50
בנייה

יבנה
71980

גן יבנה
25571

סהכ
97551

גינון

461

חקלאות

6

313,460
-

114,030

427490

8,800

8800

מגורים
מוסדות
מקומית

18,370

2,591,049

1,361,181

3952230

רשות
212

מסחר ומלאכה
תעשייה
בהקצבה
אחרים

1,171
7
721
20,998

39,214

135940

96,726
193,894

40,077

233,971

111,479
269,904

54,658
99,191

166137
369,095

3,648,492

1,742,604

5,391,091

מוקד שירות הלקוחות
אנו מפעילים מגוון דרכים ,המאפשרות ללקוחתנו ליצור עמנו קשר .באמצעותם,
יכולים התושבים לברר אודות חשבונות המים והביוב ,לשלם את החשבונות וכן
לדווח על תקלות.
לתאגיד שני מרכזי שירות לקוחות ,ביבנה ובגן יבנה .בטבלה המצורפת תוכלו
למצוא נתונים אודות כמות הפניות ,למוקדי השירות הפרונטליים והמוקדים
הטלפוניים וכן לראות את זמני ההמתנה הממוצעת לנציגי התאגיד בכל אחד
מהם.
פילוח פניות תושבים
תשלום מראש עד תקופה
טיפול בפניות רשות המים
תיקון נזילה
בכתב
בפניות
טיפול
למגורים
החלפת מד מים
תיקון הצלבה
התקנת מד חדש
החלפת דייר
הצהרת נפשות
תיקון צריכה
תיקון הקצבה
סה"כ פניות

2017
29
8
1827

2018
24
6
1222

90
4827
25
502
2126
3465
711
10
13620

85
3970
6
440
2063
2337
580
0
10733

מוקד השירות הטלפוני
חודש

תשלומים
במוקד

364
ינואר
291
פברואר
364
מרץ
287
אפריל
739
מאי
365
יוני
349
יולי
160
אוגוסט
ספטמבר 271
אוקטובר 131
371
נובמבר
דצמבר
195
3,887
סה"כ
ממוצע פניות חודשי

תשלום במענה
סך פניות
בירורי מצב
קולי IVR
למוקד טלפוני
חשבון
2,784
2,172
2,733
2,014
3,016
2,150
2,727
2,401
1,855
2,131
2,886
2,474
29,343

3,148
2,463
3,097
2,301
3,755
2,515
3,076
2,561
2,126
2,262
3,257
2,669
33,230

922
225
826
214
950
341
799
318
783
196
977
404
6,955

תשלום
באינטרנט
1,458
472
1,438
413
1,507
806
1,114
422
1,072
220
1,284
477
10,683

סה"כ פניות
טלפוניות

סה"כ פניות

4,070
2,688
3,923
2,515
4,705
2,856
3,875
2,879
2,909
2,458
4,234
3,073
40,185
3,349

5,528
3,160
5,361
2,928
6,212
3,662
4,989
3,301
3,981
2,678
5,518
3,550
50,868
4,239

3887
תשלום במענה הקולי
תשלום במענה האנושי 6955
תשלום שובר באינטרנט 10683
תקלות
בשנת  2018טיפל התאגיד ב –  1740תקלות במערכת המים וב 1346 -
סתימות ביוב ביבנה ובגן יבנה.
מיד כאשר מתקבל דיווח על תקלה במוקד התאגיד או במוקד העירוני,
נשלח קבלן מים לשטח על מנת לטפל בה .נוהל זהה מתבצע כאשר
מתקבל דיווח על תקלה במערכת הביוב.
הפסקות מים :
החל מה  1לספטמבר נכנסו לתוקפם כללים לגבי הפסקות מים יזומות
והפסקות מים כתוצאה מתקלות .התאגיד נערך ופועל בהתאם לכללי תאגידי
מים וביוב )אמות מידה והוראות בעניין הרמה ,הטיב והאיכות של השירותים
שעל החברה לתת לצרכניה ) ,התשע“א .2011 -
במסגרת פעילות של עבודות מים יזומות ,שכלל אינן עולות על  8שעות ,מעדכן
התאגיד את צרכני המים  48שעות מראש על קיומם של הפסקת מים .במקרה
של הפסקות מים יזומות באזורים בהם נמצאים מוסדות חינוך ,הן נעשות לרוב
לאחר שעות הפעילות של המוסד החינוכי ובכל מקרה לא עולות על  4שעות.
בשנת  2018לא היו כלל שיבושי מים אשר הצריכו את הפסקת המים ליותר מ -4
שעות .התאגיד ביצע  5הפסקות מים יזומות בגן יבנה ו  -21הפסקות מים ביבנה.
במקרה של הפסקת מים הנובעת מתקלה בלתי צפויה ,מעביר התאגיד הודעה
למוקד התקלות ,על מנת שכל תושב המתקשר למוקד יוכל לשמוע הקלטה
המיידעת אותו על קיומה של הפסקת מים ופרק הזמן הצפוי לתיקון התקלה.

פרויקטים שבוצעו בשנת :2018
יבנה:
• החלפת קווי מים ברחובות הדרור,אבוחצירא,העגור ,הנשר ,הזמיר,
דוכיפת ,אהרון חגג' והשחף.
• החלפת קווי מים ברחוב הירקון.
• הנחת קווי מים וביוב בנאות שמיר .
גן יבנה:
• החלפת קווי מים ברחוב חשמונאים .
• החלפת קווי מים וביוב ברחוב דוד המלך.
• הנחת קווי ביוב בפרויקט תמ"ל 1003
• חיבור בריכת גן העיר לקו מקורות.

פרויקטים מתוכננים לשנת :2019
יבנה:
• התחלת תכנון תוספת לבריכת המים ()5000
• תוספת משאבה לתחנת שאיבה דרום.
• שדרוג קווי מים ברחובות נהרונית,אביבית ,פעמונית ,נזמית ,פרג ,ענבל,
כוכבית וחרצית.
• שדרוג תחנת שאיבה ירקון.
• תכנון תחנת שאיבה קרוואנים.
• שדרוג מכון טיהור שפכים יבנה.
גן יבנה:
• החלפת קווי ביוב ברחוב אצ"ל .
• החלפת קווי מים ברחובות הודיה ,המגן ובר-כוכבא.
• החלפת קווי מים ברחובות הפלמ"ח ותורה ועבודה.
• תכנון שדרוג בריכת גן העיר .
• תכנון הגדלת מכון ביוב תחנת שאיבה  4לתוספת ספיקות.
• המשך הנחת קווי מים וביוב בפרויקט תמ"ל .1003
מערכת ניהול תורים :
מערכת ניהול תורים מאפשרת לתאגיד לנהל את התורים ותורמת לחסכון בזמן
המתנה של הלקוחות  .המערכת מוצבת בשני הסניפים של התאגיד ביבנה ובגן
יבנה  .כל צרכן המגיע למרכז השירות מצטייד במספר במסוף ניהול תורים תוך
בחירת נושא הפניה  .בהתאם לסוג הפנייה מופנה התושב לעמדה הפנויה.
בכרוז קולי ובתצוגה על מסך טלוויזיה מוכרז המספר הבא בתור ומופנה לעמדה
הפנויה  .מערכת זו מתעדת גם את זמן השירות לכל פונה ומאפשרת לתאגיד
לנתח את נתוני זמני הטיפול ובכך לשפר את השירות לתושב .

חופש המידע
בקשות לפי חוק חופש המידע:
בשנת  2018הוגשו לתאגיד  4בקשות למידע שכולן נענו .

סה"כ בשנת  2018השקיע התאגיד  10.5מיליון  ₪מתוכם:
 272,000אלפי  ₪פיתוח תשתיות מים חדשות
 1.347מיליון  ₪פיתוח תשתיות ביוב חדשות
 7.712מיליון  ₪שדרוג תשתיות מים וביוב קיימות
 1.062מיליון  ₪שיקום ושדרוג "מכון טיהור שפכים"

חזרה לתוכן עניינים

עיבוד ועריכת החוברת :ע.מנכ"ל-עיריית יבנה

