עשיית העירייה לשנת 2018

רשות הספורט:
.1

.2

.3
.4

שדרוג מתקני הספורט ומגרשי הכדורגל:
 שדרוג עמודי התאורה במגרש בית"ר.
 שדרוג דשא סינטטי במגרשים עלייה ,בית"ר ,ירמיהו ומגרש האימונים התחתון סמוך
ל"איצטדיון לויטה".
 שדרוג הטריבונה במתחם האימודים הצמוד לאצטדיון "לויטה".
קיום אירועי ספורט וטורנירים שונים כגון:
 מרוץ כפר סבא
 מרוץ לילה
 יום ספורט עמיי בינלאומי
 אירוע סטריטבול
 יום ספורט לגיל הרך
תכנית "זוזו"  -התוכנית כוללת שעור ספורט נוסף באחד מענפי הספורט המועדפים בעיר,
הפעלה גופנית כללית ,משחקי חצר ,ומשחקים של פעם במטרה לעודד את הילדים לשחק
מחוץ לבית ועם חברים.
הפעלת חוגי ספורט שונים ברחבי העיר.

תרבות:
אירועים
 .1אירוע סוכות בפארק כפר סבא
 .2אירוע שורשי תימן
 .3טיול והדרת לגמלאי העיר
 .4טקס זיכרון ליצחק רבין בהיכל התרבות
 .5טקס ט"ו בשבט בפארק כפר סבא
 .6אירוע הוקרה לנפגעי פעולות איבה
 .7הפנינג במדרחוב ירושלים
 .8אירוע פורים עירוני-פארק כפר סבא
 .9ערב מימונה משפחות מארחות
 .10אירוע המימונה בפארק כפר סבא
 .11טקסי שואה וזיכרון ערב עצמאות –רחוב ויצמן
 .12עצמאות בשכונות –קפלן ועליה
 .13ערב הוקרה למשפחות המארחות את המימונה
 .14אירוע סוכות בפארק כפר סבא
 .15אירוע שורשי תימן
 .16טיול והדרת לגמלאי העיר
 .17טקס זיכרון ליצחק רבין בהיכל התרבות
 .18טקס ט"ו בשבט בפארק כפר סבא
 .19אירוע הוקרה לנפגעי פעולות איבה
 .20הפנינג במדרחוב ירושלים
 .21אירוע פורים עירוני-פארק כפר סבא
 .22ערב מימונה משפחות מארחות
 .23אירוע המימונה בפארק כפר סבא
 .24טקסי שואה וזיכרון ערב עצמאות –רחוב ויצמן
 .25עצמאות בשכונות –קפלן ועליה

 .26ערב הוקרה למשפחות המארחות את המימונה
 .27פסטיבלים:
פסטיבל שירי משוררים ,סל תרבות

פסטיבל טנגו כ"ס – רוקדים בלבן

פסטיבל טנגו כ"ס -מאז ועד היום

פסטיבל תזמורות

פסטיבל בית היוצר

פסטיבל צבע בעיר

פסטיבל אפוס

 .28אירועי קיץ:
סרטים בפארק

קיץ על החוף בכיכר העיר

ערבי זמר

גינות מספרות

הקצב של המדינה

יאסו כפר סבא

מוסיקה בספיר וקונצרטים בכיכר

תזמורת קאמרית

פיקניק משפחות

גופי ביצוע:
 .1תזמורת קאמרית כ"ס סולני ישראל
 .2תאטרון כפר סבא
ספריות:
 .1מעל  50,000תושבים רשומים בספריות העירוניות ,מעל  20,000תושבים מהם השאילו לפחות
ספר אחד בשנת .2018
 .2מדי יום כ 200 -אנשים מבקרים בספריות (השאלת ספר ,למידה ,קריאה וכו').
 .3הספרייה מקיימת בממוצע כ 550 -אירועים בשנה.
 .4פסטיבל 'שכולו ספר' – ייחודי לכבוד חודש הקריאה (ושבוע הספר).
 .5סדרות בשיתוף מחלקת מינויים – 'כוחה של מילה'' ,שישי מהסרטים' ,הרצאות בנושאים
היסטוריים ,אירועי חודש הקריאה ואירועים ספרותיים שונים.
 .6אירועים לאוכלוסיות מיוחדות – שעות סיפור לילדים עם צרכים מיוחדים ,לילדים עולים ,דו
– לשוניות ,הקרנת סרטים לכבדי ראייה.
 .7אירוח והדרכה בספריות לכל כיתות א' בעיר מדי שנה בית ספר יסודי אחר ,על כל תלמידיו
מגיע לספרייה להדרכה חווייתית ,תלמידי חטיבות ביניים – מפגשי סופר ,גני ילדים ומעונות
הסמוכים לספריות.
 .8שמירה על רמת ידע – השתלמויות וכנסים מקצועיים ,מפגשי 'שולחן עגול'.
 .9כ 10,000 -ספרים חדשים מתווספים מידי שנה לאוסף.
היכל התרבות:
 .1מס' מנויים  – 2018-19כ 7500-מינויים
 .2רכישת כרטיסים בקופה – כ150,000 -
 .3מס' מופעי מנויים – כ -165בעונה
 .4מס' מופעי חוץ ,אמרגן ,עירוני ,עמותות – כ 250בעונה
 .5הפעלת סדרות מנויים  :תאטרון למבוגרים ,לילדים ולזאטוטים ,מוסיקה קלאסית 2 ,סדרות
גיל שוחט ,קונצרטים למשפחה ,סרטים ,בימת זמר ,מסע חובק עולם ,מוסיקת ג'אז ,מחול
 .6מופעים עירוניים ופסטיבלים מיוחדים לצעירים ולקהל הרחב
 .7הרחבת רכישה מקוונת של מופעים
 .8השכרת אולמות למופעי אמרגן מבוקשים ואיכותיים בכל מגוון אומנויות הבמה בהיכל
התרבות ואודיטוריום בית ספיר

קונסרבטוריון:
 .1גני ילדים :לימוד מוסיקה ותנועה במרבית גני ילדים בעיר בהיקף של מעל  4000ילדים.
 .2בית ספר מנגן:
 .1בכל בתי הספר היסודיים בעיר מופעלים פרוייקטי נגינה לפי חתך גילאים הכוללים
 .2לימודי נגינה בחלילות ,אורגניות ,כלי קשת ,כלי נשיפה ,כלי הקשה ותל"ן גיטרות
 .3לרבות תזמורות נשיפה בכל בית ספר בשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך.
 .3תחום המחול:
 .1לימודי מחול בשיטת ה – RAD (Royal Academy Dance-האקדמיה המלכותית
האנגלית) בסגנונות קלאסי ,ניאו קלאסי ,מודרני ,ג'אז ,פלמנקו ,היפ הופ ..המחול פועל
במרכז העיר בקונסרבטוריון ובשלוחות בעיר :גלר ,ראשונים ובשכונות הירוקות.
 .4גופי ביצוע אחה"צ 25( :תזמורות והרכבים)
 4 .1תזמורות כלי נשיפה 3 ,תזמורות כלי קשת ,מקהלה ייצוגית ,ביג בנד,
 10 .2הרכבים קאמריים 2 ,תזמורות מבוגרים 3 ,הרכבי רוק פופ ,להקת דאנסבא
 .5קונצרטים במהלך שנת לימודים :מעל  200קונצרטים באירועים שונים.
 .6חינוך מיוחד:
 .1הקונסרבטוריון נותן הזדמנות שווה לכל ילד/ה ומשלב את תלמידי החינוך המיוחד
בפעילות השוטפת לרבות חזרות משותפות ,קונצרטים.
 .2השיעורים מסובסדים ע"י קרן מרים רוזנטל שהוקמה בשיתוף הקונסרבטוריון לטובת
הנושא.
ארטקיימא (מרכז לאמנות ,מדע וקיימות ע"ש תהילה ואריה שרייבמן)
 .1בשנת הלימודים הנוכחית השתתפו כ 3800-תלמידים
 .2תכנית שגרירים צעירים (מבוא לדיפלומטיה)
 .3מגוון סדנאות ופעילויות בחגים ,שבתות ובחופשות לילדים ולמשפחות
 .4חוגים ,סדנאות שונות
 .5סיורים ומשלחות
בתי תרבות:
 .1בית התרבות ע"ש רייזל:
 60קורסים שנתיים /חוגים/טיולים/הרצאות

 10מועדונים/ארגונים חברתיים (מכללת גמלאי כפ"ס ,הסתדרות המורים,

ארגון המורים ,צוות ,בולאות ,מג"ל ,יידיש ,פרלמנט ,פוזיטיב
אירוח כ 200 -פעילויות שנתיות של העירייה (השתלמויות אגפיות ,סדנאות )

פעילויות משותפות עם גורמי אגף והחברה לתרבות  ,אירועים למשפחות של

מרכזי פנאי יחד של אוסישקין וברנר
פעילויות משותפות עם גורמי עירייה  -אגף רווחה (חודש הגאווה) ,מחלקת

בריאות
אירועי קהילה :פורים ,יום העצמאות ,אירועי קיץ כ 400 -משתתפים בכל

אירוע בשיתוף ועד מרכז העיר ופאפות כפ"ס
מקהלות כפ"ס 6( :מקהלות כ 200 -משתתפים) ערבי מקהלות ,יום השירה

הבינלאומי ,כ 300 -משתתפים בכל אירוע
פסטיבל אמנות בית היוצר

גלריה עירונית תערוכות שנתיות ,סל תרבות ,תערוכה לאמן ותיק

בית הסטודנט :פנאי ביחד,שחמ"ט ,ברידג' ,הסתדרות המורים ,מועדון

נחשון,
בית האמנים - :תערוכות ופעילות ל 5-קבוצות אמנות עירוניות (אמן בעירו,

פוזיטיב ,מחוץ למסגרת ,יוצרים ,נקודת מבט)  12תערוכות
שנתיות ,פרויקט צבע בעיר ,קורסי ציור ,חוג אקדמיה לנוער ועדת תערוכות
בית ספיר והיכל התרבות
הקתדרה החדשה –  2סדרות הרצאות בבית ספיר

 .2בית התרבות בשכ' אלי כהן:
"מצוינות באומנות" -תכנית עירונית בשיתוף בתי"ס המיועדת לתלמידים מוכשרים

המתעניינים באומנות( ,התוכנית מאושרת ע"י משרד החינוך ,קבלה מותנית
בהמלצת המורים לאומנות)

מרכז למידה "תנופה" -תגבור וסיוע לימודי לכיתות א'-י"ב

ספריה לכל המשפחה

חוגים גיל רך ,ילדים ומבוגרים

 11מועדונים חברתיים מועדון גמלאי רווחה ,גמלאי צה"ל ,מועדון "בימעולים"

ברוסית בימי שישי ,נטוורקינג ,גמלאי תעש ,חוג יוצרים כפר סבא ,אולפן עברית,
אלמנות צה"ל ,מקהלה צלילי כפר סבא ,עמותת
ששת –עיוורים ולקויי ראיה

אירועים קהילתיים

תערוכות – כ 7-תערוכות בכל שנה :תלמידי מצוינות באומנות ,תערוכת חוגי

מבוגרים ,תערוכות אמן ייחודיות
שת"פ  -אגף החינוך (מצוינות באמנות ,תנופה) ,מרכז  ARTקיימא (סדנת יצירה)

אנסמבל כ"ס (קיום חזרות) מקהלה (טקסים) ,בית היוצר (תערוכה וסדנא) ועוד.
 .3מרכז גלר:
פעילויות העשרה לגיל הרך (הורים וילדים) ,סדנאות ,תיאטרוני סיפור והצגות

אירועים קהילתיים פורים ,חנוכה ,שבועות ,יום האישה ,אירוע קיץ

פעילויות בשיתוף ולמען הקהילה הרצאות (כבוד הנשיא ,מכבי) ,סדנאות בהנחיית

הורים מתנדבים (מדע ,יצירה) ,מתחם ג'ימבורי לקטנטנים
ספרייה קהילתית שעות סיפור ,ביקורי גנים ,כיתות אומן ,תערוכות ,משחקייה

מועדון עולים טיולים ,תערוכות ,חוגים ,הרצאות ,מופעים וסדנאות

הגיל הרך:
 .1צהרונים:
 מסגרת משלימה לחינוך הפורמלי בתום יום הלימודים הכוללת ארוחת צהריים ,חוגים,
פעילויות העשרה ,עזרה בשיעורי בית וטיפוח ערכים.
 בשנת  2018נענינו לקול קורא של משרד החינוך " -ניצנים" במסגרתו פעלו :כ2100-
תלמידים מכיתות א'-ג' המשתתפים ב 15-צהרונים בבתי הספר במסגרת קבוצתית
 תכנית בי"ס של החגים – קייטנת פסח וחנוכה
 בי"ס של החופש הגדול –כ 3,500 -תלמידים.
 .2יול"א:
 ימים ושעות פעילות :א'-ה' 12:30-17:15
 62 גני עירייה  -טט"ח וחובה ,צפי לתש"פ הרחבת התכנית ל 20-30גנים
 פעילות חינוכית
 תוכניות העשרה
 חוגים
 תוכנית מוסיקלית ייחודית
 תוכנית שמח ביולי
 גיוס איתור מיון צוותים וליווי מקצועי  -סייעות ,מובילות
 קידום איכות ומצוינות צוות  -הכשרה וליווי צוותים ,חוברת פעילות חינוכית חודשית,
השתלמויות חודשיות לכל הצוות (מובילות וסייעות) ,ישיבות צוות ,שיחות אישיות,
קורס עזרה ראשונה למובילות ,תצפיות ומתן כלים להתמודדות מיטבית
 ליווי ,בניית ממשקים ומדיניות לשת"פ עירוני  -ישיבות ובניית מדיניות אחידה שוטפת
עם צוות מח' גנים ,שיתוף שפ"ח בתהליך ומפקחות הגנים ,מח' קהילה והתנדבות שילוב
בני נוער בגנים
 שותפות הורים  -שיח ישיר עם רכזת האשכול ,שיחות בגן במידת הצורך ,העברת מידע
שבועית ע"י ניוזלטר ,השתתפות במפגשי הנהגת הורים ,השתתפות הצוותים במסיבות
ואירועים בגן
 .3מעונות יום
 שפ"ח עירוני  -כניסת מלווה למעונות מהשפ"ח העירוני
 ספריה עירונית  -ביקור חודשי של ילדי מעון ספיר בספרית הילדים ,מידי חודש
 רווחה  -וועדת הנחות למעונות



משתלת ספיר  -סיורים עם הילדים

פנאי וקהילה
 .1ניהול הממשקים בנושאי פנאי וקהילה מול ועדי השכונות ותושבים פעילים
 .2ביסוס יחסי הגומלין והעמקת שיתופי הפעולה עם מחלקות מקצועיות בתוך הארגון
 .3ביסוס מערכות חוגים רב גילאיות ברחבי העיר
 .4עידוד יוזמות קהילתיות בשיתוף תושבים והעלאת מס' המתנדבים בתחום
 .5פיתוח צוות עובדים חדש
 .6חיזוק הקשר ושיתופי הפעולה עם בתי הספר
 .7ביסוס והרחבת המודל של עירוב שימוש במבנים קיימים לרבות :מרכזים קהילתיים ,מוסדות
חינוך ,מתקני ספורט וכ"ו
השכלת מבוגרים
 .1מענה למעוטי השכלה ,לאוכלוסיות מיוחדות ,לעולים חדשים וותיקים ולעובדי המגזר
הציבורי
 .2המרכז פועל בשיתוף פעולה עם אגפים שונים של העיריה ,משרדי ממשלה ומגוון עמותות
 .3השלמת השכלה והעשרה לבני  55ומעלה
 .4אולפן ב,ג,ד לעולים וותיקים וחדשים תושבי כפ"ס
 .5קורסים לגמול השתלמות א' וגמול מיוחד ב'  -לעובדי המגזר הציבורי
 .6קורס ותיקים חוזרים ללמוד (בשיתוף המשרד לשוויון חברתי)
 2 .7קורסי סייעות לגני ילדים ,קורס סייעות "ללמוד לחיות ביחד"
 .8פרויקט "עמיתים" :מיועד למתמודדי בריאות הנפש המבקשים להשתלב בתוכניות תרבות
ופנאי בעיר (בשיתוף חברת המתנ"סים)
 .9מרכז הכוונה " אמצע הדרך" לחזרה לעבודה לגילאי ( 45-75בשיתוף הג'וינט)  ,כנס "גלישה
לפרישה" ונפתחו סדנאות לפרישה
 2 .10קורסים לפסיכומטרי אחד קידום והשני בשיתוף עיריית כפר סבא ומצ"ב
 .11קורסים מגוונים למחשבים ,חשבי שכר ,הנהלת חשבונות ,אנגלית ובגרויות ללקויי למידה
בשיתוף מכללת השרון ובפיקוח האגף לחינוך מבוגרים ומשרד הכלכלה
מוזיאון
 .1פורטל הארכיון ההיסטורי
 .2הפעלת בית הבאר הראשונה
 .3שימור והרחבה בגן הארכיאולוגי
 .4צריף הסנדלר
 .5אירוע  -בעקבות האדם הראשון  -הנצחת א.ולד
 .6אימוץ אתרים היסטוריים
 .7שבוע שימור אתרים
 .8תעודת בגרות חברתית  -תלמידי התיכון מתנדבים
 .9תכנית השימור העירונית
 .10סיורי וביקור תלמידים מכ"ס ומערים נוספות
 .11בניית תכנית חינוכית למוזאון כפר מלל
 .12תיקי תיעוד
 .13כנס שנתי
 .14שביל הראשונים
 .15תכנית מורשת – משרד ראש הממשלה קול קורא
 .16סדרת שימור
 .17העמותה לחקר המשפחה
 .18בניית תכנית שיווק לתכני המוזאון
 .19ועדת שימור
 .20סדנאות
 .21ימי הולדת
 .22קייטנות
ערי תאום
 .1קשרים עם ערי תאום מהווים הזדמנות להיפתח ולהכיר תושבים ממדינות שונות ולהציג
בפניהם את פניה היפות של הארץ בכלל וכפר סבא בפרט
 .2וויסבאדן ומולהיים -גרמניה

.3
.4
.5
.6
.7

גי'נאן -סין
דלפט -הולנד
חילופי המשלחות עם ערי התאום המתקיימות מדי שנה מחזקות קשרים בינאישיים עם
תושבי ערי התאום
מהווים אמצעי לחיזוק תדמית חיובית שלנו בעולם ואף שינוי עמדות שליליות.
למידת עמיתים בתחומים שונים

שירותים חברתיים קהילתיים
טיפול באוכלוסייה הצעירה (נשים עד גיל  ,62גברים עד גיל )67
 .1שירותים לרווחתם של ילדים ,נוער והוריהם:
 הדרכה הורית  -מתן כלים לשיפור התפקוד ההורי והקשר בין ההורים לילדיהם.
 מתן שרותי הגנה לילדים ולנוער בסיכון על ידי עו"ס לחוק הנוער.
 קיום ועדה לתכנון תכניות טיפול והערכה לילדים ונוער בשיתוף אנשי מקצוע ובני
משפחה.
 מענים טיפוליים לילדים בקהילה ע"י שילוב במסגרות בקהילה ומחוצה לה.
 הפעלת חדר מצב  -מוקד לקבלת פניות ודיווחים מגורמים שונים בקהילה בקשר
לילדים ונוער בסיכון.
 בניית מגוון מענים לנערות  -טיפול פרטני וקבוצתי.
 קבוצה טיפולית לילדים שהוריהם בתהליך פרידה  /גרושים.
 מתן ליווי ומענה טיפולי לצעירים  -תכנית "יתד" – ליווי ושילוב צעירים
בלימודים ובתעסוקה.
 מתן סל שירותים בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה ללקוחות הרווחה
וסיוע במשברי חיים שונים.
 .2מתן שירותים לרווחת משפחות בהליך גירושין:
 כתיבת תסקירים לבית משפט לענייני משפחה  /בית דין רבני בנושאים :זמני
שהות בין הורים וילדים ,משמורת ואפוטרופסות.
 הפעלת מרכז קשר למפגש בין ילדים והורים במשפחות פרודות וגרושות אשר יש
להן צורך בליווי ,פיקוח והדרכה.
 .3סיוע לאנשים עם מוגבלויות ולמשפחותיהם בתחום האישי ,משפחתי ,תעסוקתי
ופנאי:
 שיקום תעסוקתי וסיוע במיצוי זכויות.
 השמת ילדים או בגירים עם מוגבלויות במעונות ,הוסטלים ומועדונים חברתיים.
 הפעלת מועדונית משלבת לילדים אוטיסטים בגילאי  9-13במרכז הנוער העירוני.
 הפעלת תכנית קהילה תומכת לאוכלוסיית נכים וסביבה תומכת לאנשים עם
מוגבלות שכלית התפתחותית -על מנת לאפשר המשך מגורים בקהילה.
 הפעלת בית למשפחות מיוחדות להם ילד עם מוגבלות בשיתוף המחלקה למשאבי
קהילה והתנדבות.
 הפעלת מועדון חברתי לכבדי ראיה.
מתן שירותים לאזרחים ותיקים (נשים מעל גיל  ,62גברים מעל גיל :)67
 .1סיוע במצבי משבר והתמודדות עם אובדנים.
 .2סיוע לאוכלוסיות ייחודיות :כבדי ראיה ,תשושי נפש ,ניצולי שואה ובני דור הביניים.
 .3התערבות באמצעות חוק הסיעוד.
 .4הפעלת חוקי הגנה על קשישים במקרי הזנחה ,ניצול ,אלימות והתעללות.
 .5מתן סל שירותים בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה לקשישים נזקקים.
 .6הפעלת  6מועדוני לגימלאים ברחבי העיר מתוכם  2מועדוני "מופת" (מועשרים).
 .7ליווי ,תמיכה והשמה במסגרות יומיות וחוץ ביתיות כגון :מרכזי יום ,בתי אבות ועוד.
 .8פרויקט "אוזן קשבת" לקשישים.
 .9מועדון לשורדי שואה באמצעות עמותת "סביון".
 .10קהילות תומכות לאזרחים ותיקים -הפעלת  3קהילות ,מוקד מצוקה ,תכנית
חברתית ,ואב קהילה אשר דואג לחברי הקהילה.
 .11הפעלת קהילה תומכת לשורדי שואה.
 .12מועדון לקהילה האתיופית "בית חם" בבית אברהם.

 .13המשך הפעלת תכנית מיצוי זכויות ניצולי שואה בעיר שטרם נבדקה זכאותם.
 .14קבוצות ופרויקטים שונים לאוכלוסייה המבוגרת.
 .15טיפול פרטני וקבוצת תמיכה לסבים שכולים.
 .16בניה ,תכנון והובלת תוכנית אב לאזרחים ותיקים "עיר ידידות גיל"
 .17קבוצות אוריינות דיגיטלית לאזרחים ותיקים.
שירותים טיפוליים ייחודים:
 .1המרכז לטיפול במשפחה  -ייעוץ וטיפול ליחידים ,זוגות ומשפחות במגוון של בעיות
תפקודיות וקשיים רגשיים.
 .2המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות  -טיפול וייעוץ למשפחות החוות אלימות עם
דגש על אלימות במערכת הזוגית .טיפול תמיכתי ,פרטני וקבוצתי .טיפול בנפגעות
תקיפה מינית.
 .3טיפול בהתמכרויות – טיפול וסיוע לשיפור איכות חיים ,תפקוד אישי ,משפחתי
וחברתי של אנשים שנגמלו מסמים ,אלכוהול והימורים.
מענים קהילתיים והתנדבות
 .1התארגנות לשעת חרום ופיתוח מערך קהילתי שכונתי (צח"ש) להתמודדות
האוכלוסייה במצבי שגרה וחרום.
 .2פעילות לגיוס משאבים על מנת להשלים את השירותים הטיפוליים של האגף.
 .3פרויקטים קהילתיים עם ארגוני המתנדבים לסיוע לנזקקים.
 .4הפעלת בנק הזמן ,סיירת תיקונים ,טלויזיה קהילתית.
 .5הפעלת מועדון חברתי לבודדים.
 .6ביחד איתך  -ליווי לקוחות מהרווחה למיצוי זכויות.
 .7הפעלת קבוצת פעילים וקבוצת תמיכה להורים לילדים מקהילת הלהט"בים.
 .8אם לדרך  -הדרכה ותמיכה ביולדות ע"י מתנדבות.
 .9שי"ל  -שירות ייעוץ לאזרח  -מתן ייעוץ והכוונה בנושאים משפטיים ,כלכליים,
סכסוך שכנים ,מיצוי זכויות ועוד.
 .10מענים קהילתיים לאנשים עם מוגבלויות ומשפחותיהם באמצעות היחידה לשירותים
קהילתיים לאנשים עם מוגבלויות והבית הקהילתי למשפחות מיוחדות.
 .11הובלת קבוצת מנהיגות הורים לילדים עם מוגבלויות.
 .12הפעלת פרוייקט מדוושים בפארק.
 .13פיתוח וניהול ההתנדבות בקהילה .גיוס ,השמה ,ותגמול מתנדבים.
 .14ניהול בית המתנדב  -הכשרות למתנדבים מפגשי ארגוני מתנדבים ועמותות.

שירות והסברה:
דוברות:
 .1פיתוח וניהול ניו מדיה.
 .2תחזוקת אתר האינטרנט העירוני ועמוד פייסבוק.
 .3מענה לשאילתות מהעיתונות.
שירות:
 .1הטמעת תהליך זימון תורים באמצעות המערכת באגף הנדסה ,חינוך ,הכנסות ,מש"א
שכר
 .2הטמעת מערכת  CRMבחינוך ,תרבות :מרכזי תרבות ,מרכז שירות ,צהרונים ,מנויים,
אגף מש"א ,מח' שכר ,רכש
 .3שיפור תהליכי עבודה ותשתיות במוקדי שירות :מרכז תרבות ,פיקוח ואכיפה
 .4שיפור עמידה בזמני תקן במענה לפניות בנושא שירות פניות הציבור
 .5קיום תחכימונים – דיון/תחקיר להפקת לקחים.
 .6פרסום תעודות שירות יחידתיות הכוללות מדד טלפוני שבועי ,מדד קבלת קהל על בסיס
מערכת ניהול תורים ,ביצוע מדידה באמצעות לקוח סמוי
 .7ביצוע סקר שביעות רצון לאחר מתן שירות במוקד ובחינת אפשרות הרחבה ליחידות
נוספות
 .8קיום סדנה לנותני שירות פרונטלי
 .9ריכוז כלל הסדרי הנגישות והתאמות הנגישות הקיימות והמוצעות בשירותי העירייה
והעברתו למוקד  .106עדכון המסמך בשינויים לאורך השנה תוך יידוע המוקד העירוני

 .10הטמעת היבטי נגישות השירות לאנשים עם מוגבלות באמנת השירות העירונית
 .11בחינת פתרונות אפשריים בנושא הנגשת מידע ותוכן עירוניים בשיתוף המחשוב ומשאבי
אנוש
מועצת נשים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

תכנית קריירה שניה  -לויי נשים עצמאיות לגילאי +35
תכנית אם לדרך  -מתנדבות מלוות נשים יולדות בחודשים הראשונים
קורס מנהיגות אימהות חד הוריות בשת"פ המחלקה לעבודה קהילתית באגף קר"ן
יום שיא לקידום נערות בתחום מדעים וטכנולוגיה
קורס אימון אישי בקבוצה  -תכנית ליווי אישית בת  10מפגשים להתפתחות אישית
במעגלי החיים
מועדון נשות עסקים  -מפגש חודשי של נשים עצמאיות
דברנה -קבוצת שיח נשי של נשים חילוניות ודתיות
תכנית לזכרה של שלי עמרמי ז"ל -במימון משותף עם החברה הסוכנותית והנוער -תכנית
ליווי ערכית וייחודית וכוללת מלגה לנערות
קורס בלוגריות

שיתוף ציבור:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

שיתוף ציבור פרוייקט מהיר לעיר.
שיתוף ציבור בנושא מדיניות גני יול"א
שיתוף ציבור בנושא מדיניות גני יול"א לילדים שוני צרכים
שיתוף ציבור תכנית האסטרטגית לחינוך
שיתוף ציבור בנושא תכנית אב לאזרחים הוותיקים
שיתוף ציבור בנושא מטרדי תנועה ופריצות בשכונות וותיקים וסירקין
סקר תושבים בנושא הערכות לחירום בשכונות הירוקות -שאלון אינטרנטי לבדיקת
היערכות חירום וגיוס צוות חירום שכונתי

הכנסות:
.1

.2
.3
.4
.5

הרחבת בסיס שומה – ארנונה ע"י ביצוע כדלהלן:
 התחלת ביצוע מדידות ברחבי העיר לרבות אזורי התעשייה (פרוייקט רב
שנתי)
 פיקוח על אזורים בעלי שינויים תכופים (אזורי תעשייה ועסקים) הכוללת
איתור שינויים ,חריגות בנייה ,חריגות שימוש ועוד
גיוס צוות נוסף לצורך החלפות לוועדת ערר
הכנת בקשה להעלאה חריגה לשנת  2019והגשתה למשרד הפנים
הוצאת מכרז בנושא חברת גבייה
יציקת כלים חדשים והרחבת הקיימים להשלמת חווית השירות למשתמש והמבקר
באגף ע"י:
 מעבר למערכת זימון תורים מראש
 הטמעת מערכת אישורים לטאבו באגפים המשתמשים במערכת ויצירת
ממשק ישיר מול רשם המקרקעין
 הגברת השימוש בטפסים מקוונים באתר האינטרנט וקבלת טפסים שונים
למכשיר הטלפון בצורה מהירה וקלה
 הגדלת מספר התושבים המקבלים חשבון במייל
 הקמת מרכז שירות לתושב בשיתוף אגף הנדסה ומחלקת שירות.

הנדסה ותכנון עיר:

תכנון עיר:
 .1גיבוש מדיניות עירונית בנושא בנייה ,תשתיות ושטחים פתוחים ע"י קידום תכנית
המתאר לאחר עדכונה במסגרת הוועדה המקומית לתכנון ובניה
 .2הקמת מנהלת להתחדשות עירונית.
 .3ליווי תכניות תב"ע ובקשות להיתר.
תחזוקת מבנים:
 .1שיפוץ מוסדות ציבור – לחץ כאן לתכנית השיפוצים לשנת .2018
 .2משרדי הסתדרות המורים  -שיפוץ שירותי נכים
 .3שיפוץ מקלטים שונים
תשתיות:
 .1פיתוח חזיתות  -בשכונת הפארק ,אנה פראנק ועוד
 .2פיתוח שצ"פים  -שצ"פ אדירים ,בן גוריון  54ועוד
 .3פיתוח מלא של רח' לילינבלום
 .4תגבורי קליטה נקודתיים ברחבי העיר
תנועה:
 .1מהיר לעיר  -ליווי פרויקט נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית
 .2פיתוח כביש  5504וצמתים כ"ס  50שלב א'
 .3מסופי תח"צ:
 .aצפוני -ירוקה
 .bמזרחי -כ"ס 50
 .4תכנון פיתוח ושביל אופניים  -רחוב הצברים (בעקבות תכנית מח/162ב')
 .5ביצוע שביל אופניים ציר כצנלסון  -מרח' דב הוז עד רח' אז"ר
 .6תכנון שביל אופניים-
 .aרח' משה סנה לביצוע בקטע בית חולים מאיר לשמחה
 .bרחוב המוביל ובקריית חינוך
 .cרחוב בגין
 .dרחוב ששת הימים
 .eרחוב סוקולוב
 .fרחוב נורדאו
 .7תכנון פיתוח רחוב תל-חי (חיבור לכביש )531
 .8תכנון ציר התע"ש
 .9תכנון הסדרת צומת בן יהודה -הפועל
 .10תכנון הסדרה בטיחותית בן יהודה -הגליל
 .11תכנון גל ירוק ציר בן יהודה מזרח
 .12תכנון פיתוח רחוב בן גוריון
 .13תכנון פיתוח רחוב מפא"י והסדרת צומת מפא"י -סוקולוב
 .14ביצוע מסוף קצה לאוטובוסים מסוף בית העלמין
 .15הנגשת תחבורה ציבורית
 .16תכנון מסוף לתח"צ רחוב עתיר ידע
 .17תכנון כביש  40וצומת כביש  /40עתיד ידע
 .18תכנון שביל אופניים רחוב תל חי צפון
 .19תכנון גל ירוק ציר בן יהודה
 .20ביצוע הסדרת ציר טשרניחובסקי כולל  3צמתים
 .21תכנון צומת אהרונוביץ-סוקולוב וחיבור לגל ירוק
 .22הצבת מתקני אופניים במוסדות חינוך
 .23הוספת קווים ותדירויות לנסיעת תח"צ

אחזקה ותפעול:
תפעול ותחזוקת מוסדות ציבור
 .1סיוע בפתיחת בתי ספר ותיקון ליקויים בבתי ספר-גולדה ,בן גוריון ,שי עגנון ושרת

 .2הכנה של  19אישורים לפתיחת מוסדות חינוך
 .3קליטת אפליקציה של המוקד בצוותי אחזקה
 .4קליטת אפליקציות של תוכנת היטו בצוותי אחזקה
רכב
 .1תוגבר מערך כלי רכב למחלקת פיקוח  2 -קטנועים חדשים
 .2תוגבר מערך כלי רכב לצורך טיפוח וניקיון שטחים ציבוריים ופינוי פסולת מוצקה ,נרכש
מטאטא ראבו חדש
 .3נרכש טרקטורון לפארק
 .4ניקוי שטחים בל"ג
 .5בוצעו השתלמויות לנהגים  -עבודות בגובה
 .6הוחלפו  30כלי רכב ליסינג
עבודות ציבוריות
 .1צביעת העיר בשכונות ובצירים הראשיים יציאה לחופש וחזרה ללימודים
 .2ביצוע עבודות קרצוף וריבוד כבישים
 .3פיתוח חזיתות בתים ,שביל ציבורי ושדרוג מדרכות ,ביצוע מעברי חצייה .
 .4פיזור קרצוף בחנייה של רצועת המוביל לקראת החורף
 .5הכנות ניקוז לקראת החורף
 .6שטיפות קווי ניקוז כחלק מתחזוקה שוטפת
חשמל
 .1התקנת  34עמודי תאורה חדשים
 .2החלפת  16עמודים רקובים
 .3התקנת  4עמודים למצלמות
 .4צביעת עמודים כל שכונת גאולים
 .5התקנת  4עמודים חדשים לגינות כלבים ומשחקים

איכות הסביבה:
גנים ונוף
 .1הקמת משתלה וגינה טיפולית בפארק כפר סבא
 .2הוספת אל נגר במתזים באיי תנועה בשד' בן יהודה למניעת נגר על הכביש
 .3בריכה בכיכר העיר קניון ערים -הסבה למשטח דק והפיכת תעלת המים לערוגה ,שתילת
צמחיה.
 .4שצ"פ אדירים ברחוב השרון -פיתוח ערוגות חדשות
 .5פארק  -80החלפת ערוגות לבנדר מנוונות בעצים ואיי צמחיה
 .6גינה ציבורית פיירברג -החלפת מתקני משחק ,התקנת הצללה ומשטח בטיחות
 .7גינה ציבורית מתנ"ס גלר -החלפת מתקני משחק ,התקנת הצללה ומשטח בטיחות
 .8רח' כצנלסון -שדרוג ערוגות גינון עקב פיתוח שביל אופניים
 .9רחוב לילנבלום -שתילת עצי רחוב עקב פיתוח המדרכה הדרומית
 .10רח' רינגנבלום  -פיתוח גינון חדש עקב עבודות שדרוג השצ"פ (שביל אופניים ותשתיות
ניקוז)
פארק עירוני
 .1הפעלת גינה טיפולית לטובת ילדים עם צרכים מיוחדים בשיתוף עם תלמידים מבי"ס רמז
 .2הפעלת משתלה עירונית לגידול צמחים מקומיים וצמחים בסכנת הכחדה לשילוב בגינון
הפארק בהתאמה לתהליך גינון בר קיימא.
 .3הקמת גינת כלבים להנצחת החייל דויד בן ציון סולומונוס ז"ל .מיקום הגינה נקבע בשלב
ב' ,בסמוך לכניסה מרח' ויצמן כדי לתת מענה לבעלי כלבים מהשכונות הסמוכות ובאי
הפארק.
 .4שיקום בריכת החורף בפארק ,מקווה מים עונתי הניזון ממי גשמים  -ביצוע עבודות כיסוי
חרסית בשטח הבריכה ומילוי אדמה בנקודות שנוצר סחף.
 .5הקמת גינת מאביקים כחלק מהחזון להשבת ערכי טבע עירוני .בגינה נשתלו ונזרעו
צמחים המזמינים בעלי חיים מאביקים.
מרכז לוגיסטי ומחסני העירייה
 .1חידוש וצביעת מתחם המרכז הלוגיסטי ,הקמת פרוייקט האינוונטר העירוני ,התחלת
ביצוע ספירות מצאי בגני ילדים עירוניים ,הטמעת נהלי עבודה מסודרים וממשקים בין
אגפים/מחלקות העירייה ובין מחסני העירייה.

מח' ניקיון העיר ,פינוי אשפה ומיחזור
 .1הגברת הפיקוח ותחומי האחריות של מנהלי האזורים בעיר בכל הנושאים שבאזור
שבאחריותם.
 .2ניכוש וטיפול בעשבייה ברחבי העיר באמצעים מכניים ,חרמשים וטרקטורים ,ללא שימוש
בחומרי הדברה בהתאם לעקרונות הקיימות.

קיימות וחדשנות:
 .1פעילות בבתי ספר יסודיים ,פעילות הסברה לשימור טבע ברחבי העיר ,זריעת שטחי בור
נוספים ,קיום אירועים קהילתיים ,הכשרת והפעלת צוות מתנדבים "קפה תיקון"
 .2ליווי מקצועי ל 18 -גינות קהילתיות בעיר
 .3פעילות בגינות הקהילתיות
 .4ליווי קורס מנהיגות מקומית
 .5חידון קיימות בבתי ספר יסודיים
 .6הסמכת בית ספר נוסף ל"ירוק"  -בית ספר שקיבל את אישור משרד להגנת הסביבה על
עמידה בתוכנית מפורטת ומשמעותית להטמעת תכני קיימות בהוויה של בית הספר
ובתוכנית הלימודים
 .7הסמכת  8גנים ל"ירוקים"  -גנים שקיבלו את אישור משרד להגנת הסביבה ומשרד
החינוך על עמידה בתוכנית מפורטת ומשמעותית להטמעת תכני קיימות בהוויה של הגן
ובתוכנית הפדגוגית שלו
 .8פיתוח והפעלה של כ  50גינות ירק בגני ילדים
 .9ליווי והנחיה של כ 17 -גינות קיימות ב 17 -בתי ספר
 .10הפעלת תכנית לנוער במסגרת "בונים קהילה" בנושא הקיימות
 .11אירועי ימי האהבה לסביבה ולבריאות  -חודש של ארועים ברחבי העיר המיועדים לקהלי
יעד שונים ובהם חשיפה משמעותית לתכני קיימות ובריאות
 .12התייעלות בצריכת החשמל ב  22 -בתי ספר

ביטחון:
.1

.2

.3

.4

הגברת רמת הביטחון במרחב הציבורי :
 הפעלת יחידות שיטור העירוני  ,סיור העירוני ומערך קציני הביטחון בכל ימות השבוע
לאורך כך שעות היממה
 פריסת מצלמות אבטחה וניהול הצפייה במוקד הביטחון
 הטמעת מערכות ניהול אירועים ושליטה ובקרה במוקד העירוני
 אבטחת אירועים המוניים
מוסדות חינוך מוגנים:
 ביצוע תכנית האבטחה המוגדרת ע"י משטרת ישראל תוך שימוש באבטחה נייחת וניידת
במוסדות החינוך
 שילוב טכנולוגיה באבטחת מוסדות חינוך
 מתן מענה לשינויים הנובעים מעבודות בניה או אירועים אחרים המתבצעים בסמיכות
למוסדות חינוך
 הכשרה ושמירת כשירות של צוותי מוסדות חינוך בתחום הביטחון ,בטיחות והערכות
לחירום
בטיחות וביטחון מוסדות חינוך ומבני העירייה:
 ביצוע מבדקי בטיחות במוסדות החינוך חינוך העירוניים ובקרה על תיקון ליקויים
 התקנה  ,בקרה ותחזוקה של מערכות ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך :מערכות
אזעקה ,טמ"ס ,אינטרקום  ,לחצני מצוקה
 התקנה  ,בקרה ותחזוקה של ציוד גילוי וכיבוי אש במוסדות חינוך ומוסדות עירוניים
בטיחות בדרכים:
 ביצוע סקרי תשתיות וניתוח סיכונים
 הפעלת מערך מעבירי דרך

 ביצוע פעולות הדרכה והסברה מותאמות גיל
 .5שמירה על רמת מוכנות להתמודדות עם אירועי חירום:
 תרגול שוטף של צוות החירום העירוני בתרחישים השונים
 גיוס  ,הכשרה ושמירת כשירות של יחידות המתנדבים לשעת חירום
 שמירת כשירות המקלטים הציבוריים וציוד החירום
 עדכון של נהלי החירום
 קליטה והטמעה של מערכת שליטה ובקרה לניהול אירועי חירום
 חיזוק שיתופי הפעולה בין הרשויות השכנות

חינוך:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

.8

תכנית דמוגרפית  -עדכון שנתי של התכנית
תכנית אסטרטגית לחינוך הגשת דוח מסכם להנהלת העירייה והתחלת יישום תכניות
מחשב נייד/אייפד לכל מורה  -ביצוע פעימה שניה
תכנית חוסן לחינוך  -קיום התכנית בכל בתי הספר בעיר
מרכז הורים עירוני  -הקמת מרכז הורים עירוני
רישום לבתי ספר יסודיים:
 פרסום חוצות ,באתר העירייה ובעיתונות המקומית מועדי הרישום ודרכי רישום
 שליחת איגרת אישית למועמדים לכתה א'
 רישום לכתה א' באופן מקוון ובבתי הספר
רישום לחטיבות ותיכונים:
 הכנת חוברת מידע לחטיבות ולתיכונים
 הצגת השיבוצים והסטטיסטיקות בפני מנהלי החטיבות וביצוע שינויים על פי צורך
 פרסום השיבוץ לחטיבה באופן מקוון ובמכתב אישי
רישום לתיכונים:
 פרסום חוצות ,באתר האינטרנט ובמקומונים לגבי הרישום
 רישום מקוון לתיכונים
 הצגת השיבוץ והסטטיסטיקות בפני מנהלי התיכונים והיועצים

גני ילדים:
 .1פיתוח והעצמת סייעות בגני ילדים:
 ביסוס המפגשים עם הסייעות באופן שוטף פעמיים בשנה עם כל קבוצה
 פתיחת קורס נוסף להכשרת לסייעות

בתי ספר:
 .1קידום תלמידים באופן דיפרנציאלי ע"י:
 שעות תגבור בבתי ספר
 יישום תכנית "אופק שווה" בבי"ס גולדה מאיר
 .2קידום הישגים במתמטיקה בשת"פ משרד החינוך:
 מיפוי צרכים בכל בתי הספר בעיר עפ"י תוצאות המיצ"ב
 הדרכות צוותים לקידום ההישגים
 .3שילוב התקשוב בהוראה ובלמידה ע"י:
 קיום תכנית תקשוב בבתי ספר
 רכישת סביבות למידה מתוקשבות לבתי הספר שאינם בתכנית התקשוב
 .4קידום רווחה נפשית ומוגנות תלמידים –

 תכנית חוסן בשיתוף השפ"ח ושפ"י
 תכנית עתיד בטוח  -תכנית מצמיחת מנהיגות למניעת אלימות ב  8 -בתי ספר
 מדריכי מוגנות ב  2-בתי ספר
 מפגשי מנהלים בנושא התמודדות עם ילדים מאתגרים בשיתוף עם החנ"מ
 מפגשי פיקוח ,רשות ,שפ"ח ,מתי"א ,חינוך רגיל וחינוך מיוחד בנושא קידום האקלים
בבתי הספר וטיפוח יחסי קרבה בין מורים ותלמידים
 .5תכניות מנהיגות:
 בטיחות בחשמל בשיתוף עם חברת חשמל
 התייעלות אנרגטית בשיתוף עם מחלקת קיימות לחיסכון בחשמל
 תכניות מנהיגות בתי ספר מקיימים ,בתי ספר מקדמי בריאות" ,מדור לדור"
על יסודי:
 .1פיתוח קהילת מטה בית ספרית-
 מנהלים ,סגני מנהלים ורכזים עוברים הכשרה לקראת כתיבת חזון למחלקת החינוך העל
יסודי
 כתיבת חזון ,מטרות ,יעדים ותכנית עבודה למחלקה ולכל בית ספר בנפרד
 המשך פיתוח חזון ,מטרות ויעדים גם בשנת הלימודים תשע"ט
 .2השתלמויות מנהלים והעצמת צוותי הוראה:
 מפגשי מנהלים עם מרצים ומדריכים אורחים
 קיום תכניות צב"ר ,תמ"ר ,הערכה חלופית ,בגרות מקוונת באמצעות מדריכים עירוניים
 שיפור איכות תעודת הבגרות  -הדרכת צוותים מקצועיים לאורך השנה ומיפוי הישגים
 פרויקטים בוני למידה:
 למידה מבוססת פרויקטים בחטיבות הביניים בכל שכבות הגיל במקצועות רבי מלל
ושפה
 ימי שיא להצגת תוצרי הלמידה
 הדרכות והשתלמויות לצוותים המקצועיים
 .3קידום הישגי לומדים במתמטיקה ואנגלית:
 תוספת שעות ,פיצול קבוצות ,מיפויים ותגבורים
 קיום קמפוס חנוכה
 מיפויים דינמיים למעקב הישגי הלומדים
 קיום מחצית ג' ו-ד' במועדי קיץ
 .4חינוך מיוחד:
 .5תפעול שוטף של מסגרות חינוך מיוחד:
 תפעול של  22גני חינוך מיוחד בתשע"ח ו  26 -גנים בתשע"ט
 הזנה ,פעילות והעשרה בגני ילדים לאורך השנה
 .6הכשרת והעשרת צוותים :
 קיום  2כנסים :לכלל הסייעות (רפואיות ,משלבות וכיתתיות בכלל מוסדות החינוך)
 קיום השתלמות שנתית לכ  80 -סייעות של החינוך המיוחד
 הכשרת הצוות החינוכי בגני ילדים ,בתי ספר יסודיים ועל יסודיים "רגילים"
להתמודדות עם ילדים מאתגרים
 העשרת הסביבה הלימודית בבתי ספר  -תכנון סביבות לימוד ועבודה מותאמות לצרכי
התלמידים בטל לימן ובמתי"א
 .7כתיבת והטמעת נוהל טיפול ומתן מענה לפניות בנושא התאמות פרטניות
ליווי פסיכולוגים בכלל מערכת החינוך:
 .1נפתח מרכז שפ"מ – שירות פסיכולוגי משלים במימון הפונים ובמחיר מסובסד
 .2הנחיית קבוצת מנהלי כל בתי הספר היסודיים בעיר והנחיית קבוצת כל מנהלי החטיבות
והתיכונים

 .3מיון ילדים חדשים הנכנסים למערכת ,מעקב ,ליווי המשפחות בתהליך הקליטה ,האבחון
וההשמה .בנפרד לגנים ,לבתי ספר יסודיים ,חטיבות ותיכונים .כולל ליווי ילדים הלומדים
במסגרות מחוץ לעיר
 .4ליווי משפחות ילדים עולים חדשים במערכת החינוך
 .5התערבויות במצבי חירום בכל מערכת החינוך ברמה הפרטנית וברמה המערכתית  /כתתית /
בית ספרית
 .6ליווי פסיכולוגים בבתי הספר ,בגני ילדים חינוך מיוחד ,בגני חובה בעיר ובגני טרום חובה וגני
טט"ח
 .7תכנית מעגן (תכנית התערבות עבור ילדים המתקשים להתמודד במסגרות החינוך בגיל הרך):
 קיום התכנית ב  24 -גני טט"ח וטרום חובה כולל צוות של  2פסיכולוגיות מובילות,
מרפאה בעיסוק וקלינאית תקשורת  -איתור עומק של ילדים עם קשיים והפנייתם
לטיפול
 הכשרת הגננות ובניית תכנית טיפולית בגן
 .8תכנית מג"ן  -מוגנות ,גבולות ,נוכחות
 .9גנים עם ילדים עם קשיים  :פסיכולוג נוסף ,מנתח התנהגות ממת"י וסייעת נוספת לגן.
מכשירים את הצוות הקיים של הגן בעזרת נוכחות מוגברת של הצוות למשך  6 - 4חודשים.
 .10מרכז מיטיב"ה (תכנית ארצית ,המרכזת מתן מענה לעבודה עם ילדים ,בעלי קשיים
התנהגותיים ,הוריהם ,ומערכת החינוך):
 .11קבלת ומיון הפניות ממוסדות החינוך של ילדים עם קשיי התנהגות בגנים ובכיתות הנמוכות
בבתי ספר
 .12מרכז לטיפול בפגיעות מיניות  -טיפול בילדים שנפגעו ע"י ילדים אחרים
 .13מרכז למניעת אובדנות  -טיפול בילדים שנמצאים בסיכון אובדני ,מופנים ע"י בתי הספר
 .14אבחונים  -ביצוע אבחון פסיכודידקטי לילדים אשר סיימו כתה ו' ומעלה
 .15אבחונים  -ביצוע אבחונים לילדי בתי ספר יסודי ,חטיבות ותיכון עפ"י צורך
 .16תמיכה וליווי ילדים אוטיסטים במערכת החינוך:
 ריכוז תחום האוטיזם בילדים  -מול הגנים הייעודים ומול המשפחות
 קישור העבודה מול בתי ספר "רגילים" שבהם לומדים ילדים דיפרנציאלים
אוטיסטים המלווים בסייעות .ליווי הסייעות באופן פרטני ובניית תכנית לתמיכה
קבוצתית
הסעות:
 .1מתן מענה להסעות לבית הספר של הקיץ ,קייטנות ופעילויות
 .2מערך הסעות לחינוך הרגיל בתשע"ט  -עיבוד צרכים ובניית מערך ההסעות נוסף ומשלים
בשיתוף עם מחלקת תנועה וחברות ותאום ,סנכרון והפעלת מערך הסעות באמצעות קבלני
הסעות הכפופים למכרז וקבלנים המפעילים תחבורה ציבורית.
 .3מערך הסעות לממ"ד בתשע"ט  -הקמת מערך הסעות מותאם על פי צרכים וזכאויות בשיתוף
עם מנהלי בתי הספר
 .4מערך הסעות לתלמידים עם צרכים רפואיים  -בחינת צרכים ומתן מענה לתלמידים בחינוך
הרגיל אשר זקוקים להסעות בשל מצב רפואי תפעול שוטף של מערך ההסעות ועדכון
והתאמת מערכי ההסעות בהתאם לצרכים המשתנים.
 .5תפעול שוטף של מערך ההסעות חינוך מיוחד  -איסוף דרישות חדשות להסעות מגורמי
החינוך השונים ,התאמת הסעות לתלמידים כולל סוגי רכבים ,התאמת מלווה.
 .6תפעול מערך המלווים בהסעות גיוס ,קליטת הכשרת מלווים בהסעות ,ביצוע מדידה ומשוב
למלווים ,קיום יום עיון מקצועי.
 .7תפעול מערך ההסעות של הרווחה:
 קבלת צרכים ונתונים מאגף הרווחה ,בניית מערך ההסעות בהתאם לצרכים
 שיבוץ והסעת ילדים בגילאים  3 - 0על פי חוק מעונות יום
 שיבוץ והפעלת הסעות בוגרים (בני  21ומעלה) עם צרכים מיוחדים מטופלי רווחה
למסגרות השונות
 הפעלת הסעות קשישים למועדוני קשישים בעיר
 הסעת ילדי חינוך מיוחד מבתי הספר למועדוניות
 .8תפעול מערך הסעות של אגף התרבות  -תיאום והפעלת הסעות ילדים במסגרת פעילות סל
תרבות

נוער:
 .1הפעלת מרכז הנוער העירוני  -קיום פעילויות שוטפות מגוונות כגון :סדנאות ,ערבי שיא ועוד
 .2קבוצות מנהיגות במרכז הנוער  -החברות של שלי ,חוק וסדר ,אות הנוער ,מד"צים ,כח אלפא,
ליצנות רפואית ,הכוכבים של דולב ,כן המפקדת ,המעז מנצח ,קבוצת ריצה לנוער בסיכון,
איזה מן קטע ,נוער מתנדב ,נמש ,אצטרובל
 .3שלוחות מרכז הנוער העירוני בשכונות הירוקות  -תפעול שלוחה של מרכז הנוער העירוני
בשכונה הירוקה :מדצ"ים אות הנוער ,חדר נוער פתוח ,קבוצת מתנדבים (מחויבות אישית)
 .4אירועי קיץ  -פעילות קיץ לבני הנוער במרכז הנוער  -פעילות קיץ סדנאות ,ערבי שיא
(מולטימדיה ,שוקולד ,ג'גלינג)...
 .5חודש הנוער העירוני  -יום חילופי שלטון והתנדבות של בני נוער ברחבי העיר ,יום תנועות
הנוער ,שישי שמח ,נשף התנדבות עם אוכלוסייה מבוגרת ,יום קהילה ,סעודת פסח עם שורדי
שואה ,סטנדאפ
 .6הפעלת מנהיגות קהילתית  -הפעלת קבוצות מנהיגות וסדנאות במרכז הנוער העירוני
 .7תנועות נוער  -צמיחה במספרי החניכים ברמה העירונית בדגש על קיום אירועים משותפים
ברמה העירונית ,חיבור בין השכבות הבוגרות של התנועות ,מעורבות בקהילה ונראות בעיר.
 .8נט"ע  -הכשרת בני נוער בכיתות ט'-י"ב בתחום המחשבים ושילובם כמנהיגים בתחום
בקהילה
 .9קידום שיתופי פעולה עם ארגון איגי
 .10הנגשת המענים הניתנים לנוער בסיכון ברחבי העיר
 .11מתן מענה טיפולי לנוער בסיכון ונוער מנותק טיפול פרטני לנוער בסיכון -העצמת
הנערים המטופלים וחתירה מתמדת להוצאתם ממעגל הסכנה
 .12הפעלת תכנית היל"ה עבור בני נוער שנשרו ממסגרות חינוך פורמאליות.
 .13הפעלת תכניות חינוכיות ,העשרה ופנאי עבור בני נוער שנשרו ממסגרות חינוך פורמאליות
 .14הפעלת קבוצות עבודה באוריינטציה חברתית טיפולית לשם פיתוח כישורים חברתיים/
אישיים בתחומים שונים.
 .15איתור בני נוער מנותקים (גלויים וסמויים)  -העלאת המודעות בקרב אנשי חינוך וטיפול
במערכת לחשיבות שיתוף היחידה במקרה של בני נוער מנותקים (גלויים וסמויים)
 .16פיתוח תחום התעסוקה לנוער בסיכון ונוער מנותק -שיתוף פעולה עם עמותת אוורסט לקידום
בני נוער בעיר
 .17הפעלת תכנית נאסא העצמה וחיזוק של בני נוער במסגרת קבוצתית בבתי הספר ,מניעת
נשירתם וחיבורם למרכזי הנוער והקהילה למענה משלים
 .18המשך יצירת קשרים משמעותיים עם בני נוער בסיכון בשכונת קפלן ויוספטל באמצעות
עבודת רחוב פעמיים בשבוע בשעות הערב והלילה והעברת תכנים חינוכיים טיפוליים
 .19הפעלת תכנית נירים בשכונת עליה
 .20שת"פ ,ליווי ופיקוח על עבודתם של משלימי השירות-נירים בשכונות  -פיתוח נהלי עבודה
משותפים וקיום פגישות מסודרות אחת לשבועיים
 .21קיום נוכחות ופעילות טיפולית חינוכית לבני נוער בבתי נוער וקהילה ברחבי העיר
 .22מתן תמיכה והכוונה להורי הנערים המטופלים ביחידה -ייעוץ פרטני ופתיחת קבוצת הורים
בתשע"ט
 .23עידוד לגיוס משמעותי לצבא  -ליווי פרטני של נערי היחידה בתהליכי הגיוס
 .24איתור ומתן ייעוץ והכוונה לבני נוער בסיכון ובני נוער מנותקים  -הפעלת קפה "הפוך על
הפוך"
 .25תכנית "משחק הוגן"  -תכנית מניעה לנוער בסיכון ,באמצעות פעילות ספורטיבית קטרגל -
הפעלת הפרויקט ב  5 -מרכזי נוער :לזרוס ,עציון ,ראשונים ,יונה ,בית האבן  .שימור מספר
בני הנוער המשתתפים בפרויקט "משחק הוגן" לאורך כל השנה
 .26הפעלת חדר נוער פתוח "שרונה"
 .27קיום קבוצות סגורות לגילאי נוער וצעירים
 .28מרכז למידה במרכז הנוער העירוני הנותן מענה לכלל בני הנוער בעיר במקצועות הליבה
 HUB .29חברתי טכנולוגי לבני נוער
 .30הפעלת הגלריה  -29מרכז מוזיקה לנוער וצעירים  -קיום ערבים בנושאי מוזיקה לאורך השנה
 .31הפעלת להקת הנוער הייצוגית
 .32פתיחת בית קפה לנוער  -הפעלת בית קפה חברתי לנוער " -קפה גלר"
 .33מסיבות וערבי שיא לבני נוער מרחבי העיר
 .34חיזוק תחושת השייכות והמעורבות של התושבים בעשייה העירונית
 .35הפעלת  8מרכזים קהילה ונוער ברחבי העיר וכניסה לשכונות ללא מרכזים:
 .36פיתוח פעילות קהילתית בשכונות בהם אין מרכזים קהילתיים

 .37פעילות לגיל הרך ברחבי העיר
 .38אירועים קהילתיים וטיולים
 .39סיורים לחשיפת התרבות והמורשת האתיופית לארגונים פרטיים ,בתי ספר עובדי עירייה ועוד
 .40טקס הסיגד  -לקהילה האתיופית
 .41טקס יום הזיכרון לנופלי שכונת עלייה
 .42טקס יום הזיכרון לנופלים בדרך מסודן
 .43כנס אח"מ
 .44יריד תעסוקה לנוער סיוע לבני נוער במציאת מקומות עבודה בחופשת הקיץ
 .45טקסי סיום לקבוצות המנהיגות
 .46מתן מענה לצעירים בני העדה האתיופית
 .47פעילות מד"צים לילדים -מדריכים צעירים אשר מעבירים בהתנדבות פעילות ערכית חווייתית
לילדי מרכזי נוער והקהילה
 .48פעילות למשפחות בפארק העירוני  -יצירת פעילות משמעותית לקהילת העיר בדגש על
משפחות צעירות
" .49מכירים בגנים"  -היכרות וגיבוש של ילדי והורים גני הילדים לפני פתיחת שנת הלימודים -
עריכת  3פעילות בשעות אחה"צ לילדי הגנים על מנת שיכירו לפני פתיחת שנת הלימודים
 .50פרלמנט ילדים  -ביסוס והרחבת התוכנית פרלמנט הילדים בבתי הספר היסודיים
 .51חוגי ילדים  -כדור רגל ,אנגלית ,בישול ,התעמלות לגיל הרך ,הכנה לכתה א' ,אורגנית,
התעמלות קרקע ,התעמלות אומנותית ,אומנויות לחימה ועוד
 .52שלוחת הקונסרבטוריון  -המשך פעילות הקונסרבטוריון ב  2שלוחות
 .53שילוב נערות בפעילות מועדוני הנוער בעיר  -יצירת קשר משמועתי ומרחב מותאם לנערות ב-
 4מוקדים
 .54הפעלת מועדוני הנוער
 .55תכנית אבות ובנים  -אבות ובנים משחקים ביחד כדורגל
 .56סדנאות ,פעילויות בנושא מניעת השימוש באלכוהול ובחומרים ממכרים -
הכשרות/פעילויות/סדנאות בתחום המניעה הראשונית והשניונית בשיתוף הרשות למלחמה
בסמים ואלכוהול
 .57פעילות קיץ לנוער
 .58פעילות חוץ למסיימי כיתות ה-ו
 .59הפעלת הלהקה הייצוגית" -הורה כפר סבא"
 .60פעילות קהילתית הפעלת גינות מנגנות בחודשי הקיץ  -בני נוער מנגנים ושרים בגינות
ציבוריות לילדים והורים
 .61הפעלת ספריות קהילתיות בשיתוף הספרייה העירונית
 .62הפעלת מרכזי למידה לילדים ונוער
 .63מתן ייעוץ והכוונה לצעירים בנושאים :תעסוקה ,השכלה גבוהה ,הכשרות מקצועיות ופיתוח
אישי .מתן ייעוצים פרטניים לצעירים וקיום סדנאות.
 .64פיתוח תכניות לסטודנטים :הפעלת תכניות מתמחים  -שילוב של סטודנטים מתחומי לימוד
מגוונים באגפי העירייה בתשע"ח ובתשע"ט
 .65הנגשת השכלה גבוהה דרך הפחתת מחירים לקורסי פסיכומטרי  -קורס פסיכומטרי במחיר
עלות
 .66חלוקת מלגות לסטודנטים תושבי בכפר סבא :פרסום קול קורא למלגת ספיר ,איתור
סטודנטים הזקוקים למלגה ,תכלול הבקשות והצגתם בפני ועדת המלגות
 .67הכנה ליום המא""ה
 .68הכנה לצו ראשון.
 .69הפעלת מערך ייעוץ והכוונה למלש"בים וחיילים  -נוכחות שבועית בכל תיכוני העיר
 .70הפעלת ומיצוב רכזת הכנה לצה"ל ,למלש"בים וחיילים  -בקרב הקהילה האתיופית בעיר
כגורם משמעותי המסייע ומכין את הצעירים לשירות משמעותי בצה"ל ובמהלך
קיום ייעוץ פרטני וליווי אישי לחיילים ומלש"בים ,קיום ערבי הסברה להורים
השירות
למלש"בים
 .71קיום קשר רציף מול בסיס שבטה וחיזוק הפעילות המשותפת" .יום חשיפה של נציגי חיל
התותחנים ב 3 -תיכונים בעיר.
 .72קיום גדנ"ע בבסיס שבטה.
 .73המשך הפעלת תחנת מידע וייעוץ למלש"בים במרכז הנוער העירוני  -הכשרה והצבה של
מלגאי במרכז הנוער העירוני /בתיכונים ושילובו בצוות הקיים
 .74קידום תכניות אחריי בעיר.
 .75הכנסת תכני תרבות המעודדים שיח ציבורי  -מרצה על הבר בזיקה לתכני מעורבות חברתית 4
הרצאות
 .76חילופי משלחות צעירים -קולומבוס גיוס צעירים למשלחת

 .77חיבור לתוכניות ארציות (המשרד לשוויון חברתי) והשתתפות בתוכנית הכשרות של קרן גנדיר
(קול קורא)
 .78קידום קהילת האומנים צעירים וגיבושם כקהילה דיסציפלינרית  -הפקת אירועים
ופרויקטים המשמשים פלטפורמה לאומני העיר על בסיס חודשי
 .79יצירת תרבות פנאי משמעותית לצעירי העיר  -במה לצעירי העיר באירוע יום העצמאות ,
פסטיבל הבירה ,ו 2 -אירועים משותפים בקומה.
 .80פעילות להורים צעירים
 .81מתן מענה של ליווי ארוך טווח לצעירים בסיכון  -הכשרה וליווי של עו"ס יתד ,יחד עם
הגורמים המקצועיים ברווחה
 .82הנגשה והרחבת תכניות התנדבות לבני נוער בעיר
 .83שילוב קבוצתי של ילדים ,בני נוער וצעירים עם מוגבלות בתכנית בונים קהילה

